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„Világ proletárjai, egyesüljetek!”

A Marx Károly Társaság idõszaki lapja
Alapította: Ferencz Lajos

A tõkés versenyben állandó hajsza folyik
az extraprofitért és a versenyelõnyért. Le-
szorítják az önköltséget, hatékonyabb
eszközöket és eljárásokat vezetnek be.
Gyorsabban nõ a termékmennyiség, mint
az elõállításához szükséges munkáslét-
szám. Profitot azonban csak a munkások
állíthatnak elõ, a technika nem; és ha egy
adott mennyiségû termék elõállításához
egyre kevesebb munkásra van szükség,
akkor a tõkést az a veszély fenyegeti,
hogy egységnyi befektetett tõkéje kisebb
haszonnal fog megtérülni, mint azelõtt.
(Mondjuk, 100 peták ráfordítás után aze-
lõtt 20 peták volt a haszna, de most már
csak 18.) Ezt az arányváltozást a profit-
ráta süllyedésének nevezzük.

A ráta süllyedését a tõke lényegileg
kétféleképpen ellensúlyozhatja: fokozza
a kizsákmányolást (több ingyenmunkát
présel ki a munkásból, mint azelõtt), és
bõvíti a piacait (vagyis több árut ad el,
mint korábban, hogy ha egységnyi árun
kisebb is a haszna, az eladott
összmennyiségért mégis a korábbinál na-
gyobb hasznot zsebeljen be).

A termelékenység állandósult forra-
dalma

Mielõtt a tudományos és technikai for-
radalom (TTF) gyökeret vert volna, a pi-
acbõvítés rendszerint a munkások számát
is bõvítette: bár a termékmennyiség gyor-
sabban nõtt a munkáslétszámnál (a na-
gyobb termelékenység miatt), az ipari
munkások abszolút száma mégis rend-
szeresen emelkedett (a termelés kiterjesz-
tése miatt). A TTF azonban lényeges vál-
tozást hozott. A gyártás automatizálása
és széles körû informatikai felszereltsége
tömegesen teszi fölöslegessé a munkáso-
kat, és a robbanásszerûen növekvõ ter-
melékenység abszolút értelemben is
rendszeresen csökkenti a vezetõ országok
ipari munkásainak számát. Felerõsödik
ezáltal a profitráta süllyedõ tendenciá-

ja; ellensúlyozását pedig rendkívül meg-
nehezíti, hogy a termelési kapacitások
megsokszorozódásával egyidejûleg, nö-
vekvõ mértékben szûkül a belsõ piac fel-
vevõképessége a felduzzadó krónikus
munkanélküliség miatt. Olyan ellentmon-
dások keletkeznek, amelyeket a tõke csak
a termelés globális megszervezésével old-
hat meg (ideig-óráig). Ez a legfõbb jel-
legzetessége az imperializmus jelenlegi
szakaszának.

Globális termelésre tõkés keretekben
csak a multinacionális óriáscégek képe-
sek; a kisebbek vagy elbuknak, vagy a
multik (közvetlen vagy közvetett) aláren-
deltségébe kerülnek. Az óriások szaka-
datlan harcot folytatnak egymással élet-
re-halálra a világpiaci részesedésért. Eb-
ben a harcban létkérdés a termelés sza-
kadatlan, permanens forradalmasítása:
ámokfutássá fajul az önköltségcsökken-
tési hajsza, amelyben csúcstechnikával
fejlesztik és állítják elõ magát a csúcs-
technikát is, megtöbbszörözve a terme-
lékenység növekedési ütemét; ami ma a
legkorszerûbb, holnapra elavul, értéke
összezsugorodik és szertefoszlik.

Régebben az elavult technikákkal dol-
gozó tõkék sorra kidõltek, és válságba
rántották az egész gazdaságot. A mai
folyamatos termelékenységi forradalom-
mal állandósul a válságveszély. A ka-
tasztrófa azonban ideig-óráig megelõz-
hetõ, éppen a globális termelés jóvoltá-
ból. Az elavult technikákat át lehet tele-
píteni az alacsony bérû perifériákra, ahol
továbbra is haszonnal mûködtethetõk; a
centrumországokban pedig gyakran a
gyártás kitelepítésével való puszta fenye-
getõzés is elég ahhoz, hogy a megfélem-
lített munkásokat leszerelje, ha ellene
szegülnének a bércsökkentéseknek, a tö-
meges elbocsátásoknak, a szociális vív-
mányok felgöngyölítésének. Sikerül ily
módon elnapolni a válságot, és nyere-

séggel folytatni a profitráta-morzsoló ter-
melékenységi forradalmat.

Meddig?

Halmozódó válságelemek
Gazdasági fejlettségük szempontjából

a perifériák lépcsõzetesek, és ha a centru-
moktól átvett technológiák a befogadó
országban is elavulnak, tovább lehet vin-
ni õket más, még alacsonyabb bérû or-
szágokba. De az áttelepítés ellentmondá-
sai azonnal felszínre buknak. A goromba
mûvelet következtében újabb munkahe-
lyek szûnnek meg tömegesen a centru-
mokban, újabb szociális feszültségek ke-
letkeznek, majd igazából akkor kezdõdik
a bál, amikor a perifériák elárasztják ol-
csó termékeikkel a centrumokat – mint-
egy visszaküldve a feladónak a válságot,
amelyet tõle kaptak a kiöregedõ techno-
lógiák ráadásaként. A centrumok ver-
senyharcra kényszerülnek maguk támasz-
totta riválisaikkal szemben: ráerõsítenek
a költségmegtakarításra, béreket kurtíta-
nak, „karcsúsítanak” stb. – tehát tovább
morzsolják profitrátájukat és belsõ pia-
caikat. Most már a perifériák kerülnek
vészhelyzetbe, áruikat egyre nehezebb
lesz elhelyezni a centrumok piacain.
Gyûlnek a válság elemei, a centrumok-
ban és a periférián egyaránt.

Az áttelepítések tartalékai elég hamar
kimerülnek. A perifériákon tömegek ver-
gõdnek reménytelenül a nyomorúságban,
csupán egy részük alkalmas rá, hogy a
mai csúcstechnikáknak akár a legszeré-
nyebb zugaiban is bekapcsolódjon a
gyártásba. A tõkének érdeke, hogy az oda
telepített, helyileg még mindig korszerû-
nek számító termelés zárványokba szo-
ruljon, és konzerválódjanak az elmara-
dott mezõgazdasági viszonyok, amelyek
az olcsó munkaerõ forrásai és feltételei.
De az már egyre kevésbé érdeke, hogy
ugyanezek a viszonyok fenntartsák a
döbbenetes kulturális elmaradottságot is,

A válság kuruzslói*

*Elhangzott a Marx Károly Társaság 2009. március 28.-i közgyûlésén. – A válságról szóló szakirodalomból szeretném kiemelni Artner Annamária hozzászólá-
sát a Kossuth Klub 2008. október 29-i kerekasztal-beszélgetésén („Eszmélet” 80. sz., 9-16. o.), valamint Farkas Péter „A jelenlegi világgazdasági válság jelle-
gérõl” c. írását. (Kézirat.)



2009. február-április 2

amely felelõs azért, hogy a nyomor és
munkanélküliség áradatában munkaerõ-
hiány jelentkezik: a szakmunkások szá-
ma, akik nélkülözhetetlenek a további,
fõleg infrastrukturális fejlesztésekhez –
utak, repülõterek, szállodák, telekommu-
nikációs hálózatok stb. építéséhez –, egy-
re inkább elmarad a szükségletektõl, kép-
zésük, amelyet nem lehet megtakarítani,
fokozatosan drágítja a munkaerõt (mialatt
a centrumokban nem tudnak mit kezdeni
a „fölösleges” szakmunkásokkal). Az al-
sóbb munkáskategóriákban szintén vál-
tozásokat indíthat el a növekvõ munkás-
kereslet: elõbb-utóbb határt kell szabnia
valamennyire a kizsákmányolás vadálla-
ti formáinak. A helyi és nemzetközi fej-
lemények nyomán süllyedni kezd a peri-
fériákon is a profitráta, stagnál a munkás-
létszám, gyengülnek a termelés áttelepí-
tésének válságáthárító hatásai.

Veszélyes helyzet alakul ki a világ-
ban: folyamatosan gyorsul a tõkék érték-
vesztése, elavulása, piacaik összeszûkü-
lése, és a termelésbe egyre kevésbé érde-
mes tõkét fektetni. „Fölösleges” pénzek
csapódnak ki a termelésbõl, nagy részük
a tõzsdén keresi a gyarapodás útjait.
Megszaporodnak az olyan esetek amikor
– csakúgy, mint a 29-es válságban – ipa-
ri óriásvállalatoknak nagyobb hasznot
hoz a tõzsdejáték, mint saját termelõ te-
vékenységük. A nagy cégek, mivel sor-
suk a tõzsdei megítéléstõl függ, igyekez-
nek részvényeseik kedvében járni, ver-
sengve, hogy melyikük bocsát el több
munkást. Nosza, zavarjunk el tízezret,
hadd javuljon a jövedelmezõség. Hurrá!
Pezsgõt bontanak a részvényesek, felszö-
kik az árfolyam. Hamarosan százezrek és
milliók kódorognak munka nélkül. Az
összeomlás elkerülhetetlen – méghozzá
globális méretekben, mert a gazdasági
összefüggések szorosan behálózzák a föl-
det.

Volt már a tõke ilyen szorult helyzet-
ben, sõt, még ziláltabb állapotban is. Az
1970-es években nem lehetett már feltar-
tóztatni a profitráta süllyedését a régi mû-
szaki bázison; teljes rekonstrukcióra volt
szükség, technikai korszakváltásra a TTF
vívmányai alapján. Ehhez azonban sza-
badjára kellett engedni a válságot, meg-
szüntetni az állam keresletpótló és jóléti
politikáját, amely mesterségesen, úgy-
szólván gépi lélegeztetéssel tartotta élet-
ben a gazdaságtalan termelést. A centru-
mok politikai vezetõi éveken át nem mer-
ték megkockáztatni ezt a lépést (a válság
elszabadítását) – annál kevésbé, mert
ugyanakkor három kontinensen bontako-
zott ki a népek függetlenségi harca gyar-
matosítóik ellen, a munkások pedig ke-
mény sztrájkharcokat vívtak jogaik vé-
delmében. (Emlékezzünk pl. az angol

szénbányászok egy évig tartó hõsi harcá-
ra, amelyet a rendõrterror nem volt ké-
pes megtörni, de a Thatcher által impor-
tált olcsó dél-afrikai szén igen.) Akkortájt
a kapitalizmust végeredményben a Szov-
jetunió rothadása és önfelszámolása men-
tette meg, amely lehetõvé tette a tõke
centrumországainak, hogy leteperjék az
ellenállást, elengedjék láncairól a csak-
nem 1929-es méreteket öltõ válságot, a
hosszú idõ óta példátlan munkanélküli-
séget, közben pedig rákattintották a peri-
fériákra az adósságcsapdát, és jórészt a
fejlõdõkbõl szívták ki a tõkés termelés
gyökeres szerkezeti átállításának költsé-
geit. Ráadásul ölükbe pottyant váratlan
ajándékként az önmagát lemészárló szov-
jet tömb, és új életteret nyitott a szaka-
dék peremérõl visszarángatott kapitaliz-
musnak.

De mi a helyzet ma? Miközben egyre
erõsödik a profitráta süllyedõ tendenciá-
ja, az ellene ható erõk igencsak megfo-
gyatkoztak. Az egykori szovjet tömb le-
tarolva vergõdik, válságelhárító tényezõ-
bõl maga is válsággóccá lett, kölcsönö-
kért koldul, hogy az összeomlást elodáz-
za. A perifériák szipolyozása növekvõ el-
lenállásba ütközik; az adósságcsapdába
rántott országok egy része lepusztultan
vegetál, mások viszont ébredezõ öntudat-
tal lerázzák az USA hátsóudvarának sze-
repét, és merész lépéseket tesznek a füg-
getlenség felé. A Szovjetunió világhábo-
rús gyõzelme maradandóan átrendezte a
világ erõviszonyait: gyõzelemre segítette
a kínai forradalmat, megteremtette a fel-
tételeket a kubai forradalom gyõzelmé-
hez. Kína félgyarmatból bizonyos érte-
lemben máris az USA riválisává emelke-
dett; Kuba példája fordulatot hozott La-
tin-Amerikában, a kontinens megindult
balra, nem lehet többé kényre-kedvre be-
létaposni. 1917 Októbere ma is él, az ál-
tala elindított világtörténelmi folyama-
tok visszavonhatatlanul leszûkítik a tõke
mozgásterét. Új piacok és nyersanyag-
források megszerzése egyre nehezebb.

Az elmondottakra támaszkodva, talán
a következõképpen lehetne összefoglalni
a jelenlegi világválság alapvetõ okait.

A termelékenység csúcstechnikai for-
radalma tömegesen teszi fölöslegessé az
ipari munkásokat a centrumokban, és a
gazdálkodás globális megszervezésére
készteti a tõkét. A globális verseny állan-
dósítja a termelékenységi hajszát, felerõ-
sítve a profitráta süllyedõ tendenciáját;
felgyorsul emiatt a tõkék értékvesztési
üteme, állandósul a válságveszély. A
globalizálás egy darabig maga teremt át-
hárító mechanizmusokat a válság elodá-
zására, ezeket azonban gyorsuló ütem-
ben koptatja el a fokozódó termelékeny-
ségi hajsza. Napjainkra elapadtak a tõke

tartalékai, amelyekkel ideig-óráig féken
tartotta a permanens termelékenységi
forradalom ellentmondásait; a termelési
technikák kimerítették azt a képességü-
ket, hogy „megfelelõ” profitokat bizto-
sítsanak. Megroggyantak a profitráták,
kirobbant a válság. Idõvel majd elvonul
– de csak akkor, ha kisöpörte már az ér-
téküket vesztett tõkéket, és kikényszerí-
tette az elavult (vagyis „megfelelõ” pro-
fittermelésre alkalmatlanná vált) terme-
lési bázis rekonstrukcióját.

Ennek fényében kell megítélni a „vál-
ságkezelõ” intézkedéseket.

Kuruzslás
Mit is jelent a válságkezelés? Jelent

pl. óriási mentõcsomagokat a bankrend-
szer részére, amely összeomlásával maga
után rántaná az egész gazdaságot. (Ilyen
volt pl. Obama 790 milliárdos csomag-
ja.) Csakhogy a reálgazdaság profitrá-
tái ettõl nem lesznek magasabbak, az üz-
letmenet nem fog tartósan felélénkülni.
(Kiváltképpen akkor nem, ha a bankár-
népség saját zsebeibe tömködi az adófi-
zetõktõl begyûjtött állami pénzt.) Hama-
rosan újabb csomagra lesz szükség, és az
adóságokban mind mélyebbre merülõ ál-
lam ott takarékoskodik, ahol tud: az
egészségügyben, a nyugdíjakon, a szoci-
ális és kulturális kiadásokon, hogy a vál-
ságkezelés költségeit fedezze. Lejjebb
nyomja ezáltal az egyébként is apadó vá-
sárlóerõt, tovább gerjesztve a válságot.
Olvadó bevételei miatt ismételten hite-
lekre szorul, közben pedig nem egy or-
szágban nyomás nehezedik rá, hogy mér-
sékelje az adókat és a kamatokat.

Nálunk a csapból is az folyik, hogy le
kell szállítani a kis- és középvállalkozók
adóját. Ezt mondta Orbán Viktor is a mi-
nap az ATV „Egyenes beszéd” c. mûso-
rában. A mûsorvezetõ Kálmán Olga meg-
kérdezte: mibõl? Ha ennyi kiesés lesz a
„bevétel” oldalon, mibõl fogják ellentéte-
lezni a „kiadás” oldalon? „Arra nincs
szükség – mondta Orbán Viktor, a rá jel-
lemzõ szerény mosollyal. – Az adócsök-
kentés lendületbe hozza a gazdaságot, új
munkahelyeket teremt, és megoldódik a
probléma. Van olyan közgazdasági isko-
la, amelyik már kidolgozta ezt. Csak ki
kell próbálni.”

Nem tudom, O. V. miféle iskolára
gondolhatott. Egyszer Reagan együtt va-
csorázott Arthur Lafferrel, a Stanford
egyetem közgazdász professzorával; a
desszertnél a professzor fogott egy szal-
vétát, és számokkal bizonygatta az elnök-
nek, hogy a magas adók visszavetik a ter-
melést, és hosszú távon szûkítik az adó-
alapot. Vacsora után Reagan nagyarányú
adócsökkentéseket és egyéb intézkedé-
seket hajtott végre a beruházások ösztön-
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zésére. Csakhogy 1. nem ellentételezés
nélkül, hanem a szociális programok erõ-
teljes megnyirbálásával (ilyesmirõl O. V.
egy árva szót sem ejtett); 2. ha voltak is
eleinte látványos eredmények (pl. jelen-
tõs számú új munkahely létesült), az ál-
lamadósság viharos növekedése miatt ha-
marosan új adókat kellett bevezetni, erõ-
södtek a gazdasági és szociális feszültsé-
gek, manapság pedig recseg-ropog az
egész neoliberális építmény – bár O. V.
úgy tesz, mintha nem venné észre, hogy
amit kipróbálásra javasol, azt közel négy
évtizeden keresztül már alaposan kipró-
bálták, éppen most kell eltakarítani a
romjait. – És még egy észrevétel: ha az
adócsökkentések nyomán valóban fel-
ívelne Magyarországon a termelés, hol
adnák el áruikat a magyar vállalkozók?
Köröskörül válság van, a németeknél re-
kord-visszaesés. Önellátók leszünk?
Vagy mi húzzuk ki a csávából a többie-
ket is?

Semmi sem ösztönözheti a tõkét be-
fektetésekre, amíg nincsenek „megfele-
lõ” profitkilátásai. Szeretném még egy-
szer hangsúlyozni: a válság éppen azt jel-
zi, hogy a meglévõ technikák és intéz-
mények bázisán kimerülõben vannak a
profitképzés lehetõségei, a ráta süllyedé-
sét ellensúlyozni egyre nehezebb, vagy
éppenséggel lehetetlen. Semmilyen men-
tõcsomag, adó- és kamatcsökkentés stb.
nem közvetlenül hat a gazdaságra, ha-
nem a profitráta közvetítésével (idõleges
hatásai, ha vannak, hamar elenyésznek),
és sem külön-külön, sem együtt nem he-
lyettesíthetik a termelésnek a profitráta
tartós helyreállításához szükséges re-
konstrukcióját; amely viszont csak úgy
mehet végbe, ha a válság elõbb eltaka-
rítja az elavult, elértéktelenedett tõkéket.
A burzsoázia által alkalmazott válságke-
zelés vagy visszájára fordul, mert ver-
senyképtelen tõkéket tart életben (tehát
megnyújtja és elmélyíti a válságot), vagy
semmiféle szociális szempontra nincs te-
kintettel, és szabadjára engedi a válság
pusztító erõit (mint Thatcher és Reagan
annak idején). A gazdasági törvényeken
nem lehet kifogni.

Lehetne tovább ragozni a témát, de in-
kább megpróbálom összegezni a saját ta-
pasztalataink által is megerõsített lénye-
get.

Mivel a tõkés válságot maga a tõke
„kezeli”, a kezelés csak egyet jelenthet:
olyan újraelosztást, amely az oligarchia
veszteségeit az alsó rétegek rovására
csökkenti, átrendezi a nemzeti jövedelem
elosztását az oligarchia és a vagyonos
felsõ rétegek javára. (Ezt célozza pl. a
Bajnai-kormány programja.) Az elosztá-
si arányok meghatározása a burzsoázia

belsõ erõviszonyaitól és az alsó rétegek
ellenálló képességétõl függ.

Ebbõl a lényegi összefüggésbõl követ-
kezik a fasiszta pestis járványos terjesz-
kedése.

Fasiszta pestis
Van olyan vélemény, hogy a tõkének

ma nincs szüksége fasizmusra, mert nincs
erõs kommunista, szociáldemokrata és
szakszervezeti mozgalom, amelynek le-
törésére a fasizmus annak idején meg-
szervezõdött. A magam részérõl nem ér-
tek egyet ezzel a véleménnyel. Ha így
volna, könnyûszerrel elejét lehetne ven-
ni a fasizmusnak oly módon, hogy a
munkásmozgalom, mielõtt túlzottan
megerõsödne, önként leteszi a fegyvert,
és szétszéled. (Minek ingerelné a fene-
vadat?) Nyilván nem errõl van szó: a fa-
sizmus elõretörésének döntõ és elsõren-
dû oka nem az a viszonylagos véletlen,
hogy egy adott országban vagy régióban,
egy adott idõpontban van-e erõs munkás-
mozgalom vagy nincs, hanem az az ál-
landóan ható törvényszerûség, hogy a
felhalmozás biztosításához, a profitráta
süllyedésének feltartóztatásához a tõké-
nek egyre erõszakosabb módszerekhez
kell nyúlnia, akár van erõs munkásmoz-
galom, akár nincs. Ha van, akkor a tõke
igyekezni fog minden eszközzel eltapos-
ni, ha meg nincs, akkor megelõzni. Vál-
ság idején az erõszak két okból is meg-
hatványozódik: 1. a tõkés osztály arra tö-
rekszik, hogy veszteségeit az alsó osztá-
lyokra, különösen a munkásságra zúdítsa,
kisajtolja belõlük az utolsó cseppig, amit
csak lehet; 2. az egyes tõkés emellett ar-
ra törekszik, hogy veszteségeit verseny-
társaira hárítsa, és a fogyatkozó zsák-
mányból magának kaparintson el a többi-
ek rovására mindent, amit csak lehet. Eb-
ben a zsiványvilágban létfeltétel a vad-
állati gátlástalanság, és egészen termé-
szetes a fasiszta módszerek elburjánzása
– még az olyan nyomorúságos országok-
ban is, ahol a baloldal pillanatnyilag any-
nyi erõt tud felmutatni, mint egy hetedna-
pos vízi hulla. (Úgy látszik, a tõkés oli-
garchia bizonyos értelemben többre tart-
ja a baloldalt és a tömegeket, mint né-
melykor mi magunk, számol vele, hogy
egyszer csak elegük lesz, és fellázadnak.)
A fasizmus egyik fõ funkciója manapság
a megelõzés, az elrettentés. Magyaror-
szágon például, ahol a fasizmus gyakor-
latilag máris hatalmon van, a liberális-
nagypolgári Surányi Györgyöt zsidózó
sajtókampány és a családjára is kiterjesz-
tett terrorista fenyegetés „ösztönözte”,
hogy ne vállalja a miniszterelnökséget.

A terror olyan szerepet is betölt, ame-
lyet talán tettleges propagandának ne-
vezhetnénk. Sokágú szerepkör ez, nem

utolsósorban társadalompszichológiai
természetû. A tömegekben forr a düh a
rájuk mért nyomorúság, létbizonytalan-
ság, megalázottság miatt. A fináncoli-
garchiáról, amely a bajokat a nyakukba
zúdította, fogalmuk sincs, meg egyébként
is, mihez tudnának vele kezdeni. Jól jön
ilyenkor a háznál a zsidó meg a cigány,
akin leverhetik az elszenvedett sérelme-
ket, akinek a nyakára léphetnek, elhitet-
ve saját magukról, hogy õk az urak szé-
les e hazában – miközben a valódi urak
az arcukba köpnek, és operabáli lakkci-
põben a nyakukra lépnek. Jól jön a ci-
gány a háznál: máris közös táborba tö-
mörülnek „a zemberek”, a százan ezer-
felé húzó „magyaremberek”.

Nem lehet szó nélkül hagyni, milyen
szerepük van a fasizmus elõkészítésében
a liberálisoknak és a magukat szociálde-
mokrataként meghatározó pártoknak. Ná-
lunk nem lehetett törvényt hozni az ún.
„gyûlöletbeszéd” ellen (akkor sem, ami-
kor az erõviszonyok szerint még lehetett
volna), nem lehetett törvénnyel tiltani a
zsidózást és a cigányozást, mert az
SZDSZ féltette a zsidózók és cigányozók
véleménynyilvánítási szabadságát. De hát
hol a határ? Abban a közegben, ahol a
nyilas propaganda ismeretterjesztésnek
minõsül, és legálisan terjeszthetõk a ná-
ci kiadványok, gyomorforgató képmuta-
tás akár csak ejnyebejnyézni is, ha az al-
kotmányos jogokra hivatkozó uszítás ter-
rorista gyilkosságokba torkollik. – Ami
pedig az MSZP-t illeti: jellegzetesen kis-
polgári párt, amely nem lehet meg balol-
dali szavazóbázis nélkül, de anélkül sem,
hogy tagságának eklektikus társadalmi
összetétele folytán ne törleszkedne a bur-
zsoázia módos és még módosabb rétege-
ihez. Az MSZP eredményesen szétrúgta
saját baloldali bázisát, a jobboldal viszont
nem díjazza tovább a törleszkedést, vál-
ságos idõkben többre van szüksége. Te-
hát irány a történelem szemétégetõje.

A fasizmus persze nem boldogulhatna
alkalmas szellemi háttér nélkül. Hogy mi-
re gondolok, azt két apró hírrel szeret-
ném érzékeltetni. 1. Mint a „Népszabad-
ság” március 25-i számában olvasom,
„közös Istenóhajtást szervez a budapesti
Hõsök terén a Kárpát-Haza Nemzetõr-
ség.” (Ami – aligha véletlenül – a Szálasi
nyelvezetében gyakran elõforduló „Kár-
pát-Duna Nagyhaza” kifejezésre emlé-
keztet.) A mûsor, amelynek fõ szervezõ-
je dr. Papp Lajos egykori szívsebész, ma
õsmagyar sámán, „lélekcsendesítõ regö-
léssel és õsi dobokkal kezdõdik”. A Kár-
pát-Duna Nemzetõrség” tagjai közt talál-
juk Melocco Miklós szobrászmûvészt,
Makovecz Imre építõmûvészt stb. – 2. A
minap a tv-ben kétszer is láthattam a Ma-
gyar Gárda új tagjai részére szervezett
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szeminárium elõadóját. A következõket
mondta: „Hány ember is él a földön, öt-
milliárd? Nahát a zsidók azt akarják,
hogy ne legyen több kétmilliárdnál. A
többit lepermetezik.” Nekem az jutott
eszembe errõl a két eseményrõl: nem lett
volna nagyobb hasznára a kultúrának, ha
fent maradunk a fán?

Befejezésül szeretném hozzátenni,
hogy a soron következõ fasizmus kicsiny
hazánkban nehezebb helyzetben lesz,

mint akár magyar, akár nemzetközi elõdei
voltak. Horthy még visszakövetelhette a
Trianon elõtti területeket – ma már, az
EU-ban, nemigen teremnek majd fehér-
lovas országgyarapítók. Hitler még meg-
jutalmazhatta népét az elkobzott „zsidó”
vagyonból és a rablóháborúk kiadós zsák-
mányából; mai utódai nálunk legfeljebb
a szoclib nábobok vagyonát kobozhatják
el, amibõl – mármint abból, amit a benn-
fentesek nem maguk között osztanak szét

– túl sok népfit nem lehet jóllakatni. Az
esetleges afganisztáni hadizsákmány sem
hozhat sokat a konyhára, a nyomatékkal
meghirdetett Számonkérõ Szék pedig csu-
pán rövidtávon elégítheti ki a kulturális
igényeket. Egy szó mint száz: a soron kö-
vetkezõ fasizmusnak sokkal, de sokkal
szûkebb lesz az „élettere”, mint az elõzõ-
ké volt. Márpedig – elevenítsük csak fel
emlékezetünket – a „hagyományos” fa-
sizmus sem volt örökéletû.

Halálképek Hunniából
Sajtóösszeállítás

Kende Péter 
„Vádirat
Tatárszentgyörgy után”
c. cikkébõl 
(„Népszabadság”, 09. 03. 05.)
„Olvasom a szörnyûbbnél szörnyûbb tu-
dósításokat Ózdról, Miskolcról, Veszp-
rémrõl – és most Tatárszentgyörgyrõl.
Utóbbi fölidézi bennem a sült szalonna
illatát. Azzal köszönték meg a
tatárszentgyörgyi cigányok, hogy néhá-
nyan velük voltunk, s gyerekeik kezét
fogva, együtt ballagtunk el a templomuk-
ba a békéjükért imádkozni – amikor ott
masírozott elõször a Magyar Gárda, »ci-
gánybûnözésrõl« mocskolódva, már
puszta megjelenésével, náci külsõségei-
vel erõszakra uszítva.

Páran akkor is próbáltuk kongatni a
vészharangot: – Ne tovább, itt vér fog
folyni, emberek fognak meghalni! – A
mi okos rendõreink, ügyészeink, bíróink,
politikusaink a szokott módon legyintet-
tek: hisztériázunk, túlreagáljuk a dolgot.
Azokba a tévékbe, rádiókba inkább nem
hívtak minket többé: ne keltsük már a fe-
szültséget!

A politikusoknak sok fontosabb dol-
guk volt, mint idejében szigorítani – vagy
legalább a hazánkra kötelezõ nemzetkö-
zi egyezményekkel összhangba hozni – a
vonatkozó törvényeket, az igazságügyi
szervek pedig arra hivatkoztak, hogy a
jelenlegi törvények nem megfelelõek a
jogi fellépésre. Ami egyébként nem igaz.

Magam azonban a kísérlet kedvéért
kipróbáltam még éppen a gyûlölet esz-
kalálódása kezdetén: miként kezelik
mindezt az állami szervek, amelyek azért
kapják a fizetésüket a mi adónkból, hogy
biztonságunkról, békénkrõl gondoskod-
janak. 2007 õszén feljelentést tettem kö-
zösség elleni izgatásért a Kurucinfón
megjelent Így gondozd a zsidódat címû

írás miatt, amelyben ilyen kitételek sze-
repeltek:

»Kéményen keresztül mennek majd
világgá… Téged sem kerül el majd a
szappanfõzde… Skalpjaitokból lámpaer-
nyõt készítek. Metélt faszúak, ez lesz majd
a végetek!

A megfelelõen elõkészített zsidót egy
kamrába vágjuk, ahol trükkös a zuhany-
rózsa. Bõrét megnyúzzuk, és sózva tárol-
juk. Kitûnõ lámpaernyõ készíthetõ belõ-
le. Az összement zsidót péppé daráljuk,
és kitûnõ disznóeledelt készítünk belõle.«

Úgy véltem, ha valami, ez a szöveg
napnál világosabban kimeríti az adott
bûncselekmény törvényi tényállását.

A BRFK – »mivel a cselekmény nem
bûncselekmény« – elutasította a feljelen-
tésemet. Meg is indokolta: »a sérelme-
zett szöveg nem hív fel másokat aktív,
erõszakos cselekedetre, nagyrészt véle-
ménynyilvánításnak, illetve az ismeret-
len szerzõ gyûlölködésének tekinthetõ.«

Az elutasítás ellen panaszt tettem. A
Fõvárosi Fõügyészség pedig »természe-
tesen« ezt is elutasította, a következõ in-
dokkal: »a honlapon megjelentek sértõek,
durva gyalázkodó hangnemûek, a közös-
ség elleni izgatás bûntettének megállapí-
tását azonban nem eredményezhetik,
mert nem alkalmasak az olvasóban olyan
aktív, tevékeny gyûlölet kiváltására, és
ennek következtében közvetlenül fenye-
getõ vészhelyzet bekövetkezésére, amely
a törvényi tényállás megvalósulásához
szükséges.«” •

***

Lerugdosták a buszról,
mert színes bõrû 
(Népszab., 09. 01. 19.)
„December 13-án hajnalban négy tizené-
ves lány tartott hazafelé a bulizásból. A
Moszkva téren szálltak fel a 950-es éj-
szakai buszra. Ez nem jár túl sûrûn, sokan
voltak rajta, köztük egy színes bõrû fiú,

aki a busz hátsó felében ült. Hamarosan
két húsz év körüli kopasz fiú szállt fel,
azonnal kiszúrták a fekete srácot.
»Nézzél már rá!«, »Ez undorító!« – mon-
dogatták egyre hangosabban. A fiú úgy
döntött, hogy nem »provokálja« õket to-
vább, elõre ment közvetlenül a sofõr kö-
zelébe.

A két kopasz komoly dilemma elé ke-
rült, amit hangosan meg is vitattak: hagy-
ják ennyiben a dolgot, vagy »legyen
valami«? Egyikük végül »Ezt nem bírom
tovább!« felkiáltással elindult a fekete fiú
felé, társa követte. »Takarodj le a
buszról!« kiáltották a fiúra, aki angolul
kérte õket, hogy hagyják békén. Ez még
jobban feldühítette a kopaszokat, lökdös-
ni kezdték a fiút. A buszon rajtuk kívül
még legalább harmincan utaztak.

Csak egy félvér fiú érezte úgy, hogy
közbe kell lépnie. Megpróbált a kopaszok
és áldozatuk közé állni. Ezután az ütések
jó részét már õ kapta. Mivel a következõ
megállónál a fekete srácot szabályosan
lerugdosták a buszról, a kopaszok figyel-
mét már teljesen új áldozatuk kötötte le.
A fekete fiú nem akarta cserben hagyni
védelmezõjét, visszaszállt a hátsó ajtón.
Közben a másik fiút a kopaszok belök-
ték a lépcsõhöz, és bakancsaikkal rug-
dosták a fejét. A tizenéves lányok kétség-
beesetten próbálták rávenni a busz fizi-
kailag alkalmasabb utasait, hogy segítse-
nek. Az egyik lány odament két békésen
üldögélõ fiúhoz, hogy ne hagyják, hogy
agyonverjenek valakit elõttük. Ezt a vá-
laszt kapta: »Ilyenekbe jobb nem
beavatkozni.«

– Ijedtemben rákiabáltam az utasok-
ra, hogy segítsen már valaki, hiszen töb-
ben vagyunk, mint õk, de senki nem
mozdult – meséli a lány. Igaz, ekkorra
már alaposan megfogyatkozott az utasok
száma: a többség leszállt, vagy a busz
hátsó részébe húzódott. A szemtanú sze-
rint a buszon tehetetlen csend volt, csak
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az ütések puffanása hallatszott. Végül a
sofõr kinyitotta az ajtót, és a lányok le-
szálltak az áldozatokkal. Megkérdezték
tõlük, ne hívjanak-e rendõrt vagy orvost,
de a fiúk nm engedték. Azt mondták, ez
már nem áltoztatna semmin. A fekete
srác évek óta Magyarországon él, ez volt
a harmadik eset, hogy a bõrszíne miatt
megtámadták.” •

***

„Szeretettel” 
(Kende Péter olvasói levele – Népsza-
badság, 09.02. 21.)
„Nagy nap volt a február 12-e a miskol-
ci jobboldal életében. Vendégül látták a
Magyar Hírlap utazó nagyköveteit: Szé-
les Gábor médiacézárt, Szentesi Zöldi
László fõszerkesztõ-helyettest és a lap
dédelgetett sztárját, magát Bayer Zsoltot.
A város és a körzet képviseletében meg-
jelent és felszólalt Pelczné Gál Ildikó, a
Fidesz alelnöke, helyi nagyság.

Puszta kíváncsiságból odament T. úr
is. Sejtette ugyan, hogy az est célközön-
sége nem pont õ – akinek szülei megjár-
ták Auschwitzot, illetve Mauthausent,
akinek nagybátyja és az õ két kisfiuk
Kamenyec-Podolszkban lelte halálát. Ám
úgy véli, mindenkit meg kell hallgatni.
Attól a gyûlölködõ és alpári stílustól
azonban, amely valamennyi beszédre jel-
lemzõ volt, felfordult a gyomra. Kisétált
hát a zsúfolásig telt nagyterembõl, friss
levegõt szívni. Az elõcsarnokban könyv-
árusító asztalba botlott. Olvasó ember lé-
vén, tüstént odalépett.

Ám azonnal hátrahõkölt. Nem akart
hinni a szemének: az egykori Zsidókuta-
tó Intézet igazgatójának, a háborús bû-
nösként kivégzett Bosnyák Zoltánnak
egyik könyvét pillantotta meg, a Magyar-
ország elzsidósodását. Reprintben és lát-
hatatlan állami pecséttel, hiszen bár-
mennyi kísérlet zajlott eddig az ilyen
mocskos mûvek újrakiadásának megaka-
dályozására, mind kudarcba fulladt, le-
pattant a rendõrség, a bíróság és az
ügyészség ellenállásán.

T. úr ráérzett a helyzet hihetetlen fo-
nákságára: nem csupán Bayer Zsolt és
Széles Gábor, de Pelczné Gál Ildikó sze-
replésének színhelyén árusítják a minden
zsidó kiirtására felszólító könyvet. Arra
gondolt, ezt senki nem fogja elhinni ne-
ki. Vett hát egy példányt, és áfás számlát
kért: az bizonyítja, hogy ezen a napon és
ezen a helyszínen vásárolta a könyvet.

Bent közben véget értek a szónokla-
tok. Sokan azonban bent maradtak, s T.
úr észrevette, hogy néhányan dedikációt
kérnek Bayer Zsolttól. Aki letelepedett a
pulpitus asztalához, és szorgalmasan alá-
írogatott. T. úr gondolt egyet, és beállt a

publicistára várakozó sorba. Hamar sor-
ra került, s az elsõ oldalon kinyitva, oda-
tolta Bayer elé a Bosnyák-könyvet. Bayer
rápillantott, majd tétovázás nélkül a cím-
sor alá írt két sort. Így fest hát most a kö-
tet elsõ oldala: Magyarország elzsidóso-
dása. Írta: Bosnyák Zoltán. Szeretettel
Bayer Zsolt.” •

***

A Fidesz 21. születésnapján OV tortasze-
lettel kínálja Bayer Zsoltot, aki egy ne-
vezetes cikkében a zsidók ismérvei közé
sorolta, hogy testnedveiket az uszoda me-
dencéjébe eresztik. (NOL. 2009. március
30.) •

***

Andrassew Iván: 
Élõsködõk 
(Népszava Online, 09. 02. 09.)
„Nincs más szó erre: szívszorító, hogy
minden figyelmeztetésünk, ordibálásunk,
jajgatásunk ellenére csakugyan ott tar-
tunk. Hogy Isten kegyelmén múlik, lesz-
nek-e pogromok és gyilkos viszontcsa-
pások Magyarországon. Késõ, de mégis
azt mondom, álljunk meg, üljünk össze,
vagy mindenki személyesen gondolja vé-
gig, miket gondolt vagy cselekedett itt az
utóbbi húsz évben. Akinek van becsüle-
te, kérjen bocsánatot a rasszista diskur-
zusokért – pláne, ha az a gyerekek köze-
lében folyt –, a munkahelyi, utcai, kocs-
mai dumákért. Mindenki számoljon el
magában azzal, hogy ha emberek halnak
meg – bár ezen már régen túl vagyunk –,
akkor miért felelõs.”

„Még egyszer végig kellene gondolni
az elõítéleteket, mint például azt, hogy
»a cigányok élõsködõk«.

Magyarországon 1000-2000 milliárd
forintot emészt el a korrupció. Ez majd-
nem annyi, mint amekkora megszorítás-
sal eséllyel mászhatnánk ki a válságból.
Ez nem élõsködés? Ha Magyarországon
egymillió cigány lenne, és azok a purdé-
tól a vénemberig elélõsködnének évente
egymillió forintot, akkor jönne ki össze-
sen 1000 milliárd, vagyis vélhetõen a fe-
le annak, ami most magánzsebekbe,

maffiakasszákba és pártpénztárakba ke-
rül. (Ennyi pénzt természetesen a nem ci-
gány és cigány szegények összesen se
kapnak együttvéve, és természetesen
nincs itt egymillió cigány, és senki se kap
egymilliót.)

Hogy ki élõsködik itt valójában, arról
nézzük a legfrissebb adatokat: 30-50 mil-
liárd forint többletbevétel folyt be 2008
elsõ fél évében a gazdaság fehéredése kö-
vetkeztében. Az adóhatósági ellenõrzé-
sek 2008 végéig 468 milliárd forint net-
tó adókülönbözetet tártak fel. A szankci-
ók összértéke 304 milliárd forint. Az
APEH 2008 végéig több mint hatezer va-
gyonosodási vizsgálatot fejezett be, és 32
milliárd forint adókülönbözetet állapított
meg. Pénzmosáshoz kapcsolódóan a
vám- és pénzügyõrség 26 bûncselek-
ményt derített fel: 15,6 milliárd. 36 ezer
bûncselekményt és szabálysértést talál-
tak, ezek összértéke 106 milliárd forint.
Az áfacsalások, körbeszámlázások, illet-
ve a láncügyletek 2008 végéig: 18,9 mil-
liárd forint. És ez csak a felszín.

Ezek nem cigányok. Ezek nem mis-
kolci utcai rablók, nem szabolcsi
fatolvajok. Ezek mi vagyunk: a becsüle-
tes, büszke sápadtarcúak. Hazafiak. Akik
jajgatunk, mutogatunk, másokra és fõleg
a cigányokra, közben haszonélvezõ vagy
gyáva cinkosként hagyjuk, hogy kilop-
ják alólunk az országot.” •

***

Szabadon gyakorolható
gyûlölet 
(Salga István olvasói levele a Népszab.
09. 02. 28-i számában.)
„Nem lehet most már sunyin hallgatva
megbújni!

Ez már nem a gárdák kétszínû vonul-
gatása.

Ez már nem a törvénynek fittyet há-
nyó filmvetítés, könyv- és fényképfor-
galmazás.

Ez már nem tojásdobálás, nem nem-
zetinek hazudott fasisztoid jelképek lo-
bogtatása.

Ez már túlmegy az ellenvéleményen,
a más elvet tisztelõk gyalázásán,jelképeik
összetörésén és festékkel leöntésén. Ez
már túlmegy a sír- és halottgyalázáson.

Ez már olyan megbélyegzés egy nép-
re, egy országra, amit nem lehet lemosni
egyhamar.

Ez a szabadjára engedett és büntetle-
nül, szabadon gyakorolható gyûlölet
eredménye.

Ami megdöbbentõ: a máskor oly han-
gos pártok és egyházak szinte az elfoga-
dás természetességével hallgatnak. Nem
ordítják világgá fájdalmukat az elveszett



2009. február-április 6

becsület után, nem átkozzák ki az elvete-
mült aljas gyilkost.

Egy ártatlan négy és féléves kisgyere-
ket és édesapját a XXI. században Ma-
gyarországon kivégeztek. Ezt már nem
lehet a volt szocialista rendszer bûnéül
felróni, ez már ennek a húsz éve regnáló
politikai »elitnek« a bûne.” •

***

Állatok
(Bartus László olvasói levele az
Amerikai Magyar Népszavában)
Ezt a jelzõt nem én találtam ki, ezt a ki-
fejezést használták e lap egyes olvasói a
cigányokra. Nem szívesen venném át
rasszisták szóhasználatát, de azok az em-
berek, akik Tatárszentgyörgyön rágyúj-
tották egy cigány családra a házat, majd
a kimenekülõket, köztük egy ötéves kis-
fiút sörétes puskával agyonlõttek, azok
tényleg állatok. Még azt is hozzáteszem,
hogy a menekülõ kisfiút hátba lõtték. Mi-
lyen ember az, aki hátba lõ egy ötéves
gyereket? Azért, mert cigánynak szüle-
tett. Más bûne nem nagyon lehetett sze-
gény párának.

Képzeljünk el egy családot, akik olyan
nyomorban élnek, amit elképzelni is ne-
héz. Itt nõ fel, egy padló nélküli, földes
házban egy kisgyerek. Éhezik, fázik.
Védtelen, kiszolgáltatott, az apjába és az
anyjába kapaszkodik. Ötéves, még nem
volt ideje felfogni, hogy milyen istenver-
te hátrányokkal született ebbe a világba,
s hogy esélye sincs arra, hogy ebbõl va-
laha kitörjön. Csak odabújik az apjához
és az anyjához. Azt látja, hogy a falujá-
ban megjelennek egyenruhások, apjától
hallja, hogy a Magyar Gárda, akik a hiva-
talos magyar állami rendõrség díszkísére-
te mellett verik a bakancsot az utcán, õket
fenyegetik és genetikai selejteknek neve-
zik õket. Beköltözik a félelem a házba.
Beleeszi magát a mindennapokba. Aztán
jön egy este, amikor igazi klassz magyar
faszagyerekek (dehogyis rasszisták, csak
jó magyarok, akiknek már elegük van a
cigánybûnözésbõl), odalopakodnak a há-
zukhoz, felgyújtják, és puskával várják a
kimenekülõket. Amikor az apa összeesik
utolsó pillantása még az ötéves gyerekét
követi, és talán kiáltja utána, hogy fuss.
Fut is a gyerek, de a hazáját szeretõ, nem-
zeti érzésû magyar faszagyerek az nem
téveszt, az jól lõ, mert gyakorolja a Gár-
dában, és telibe lövi a menekülõ ötéves
gyerek hátát.

Mindez nem film, hanem valóság.
Nem valamelyik elmaradott távoli földré-
szen történt, nem a középkorban játszó-
dik. Ez Magyarországon történt, ezt ma-
gyar emberek követték el. Le lehet mon-
dani kedves rasszista amerikai magyarok

az elõfizetést, fel lehet háborodni az iro-
dalmi trágárságon, lehet képmutatóskod-
ni, de én hányok. Mert ez a vég. Szégyel-
lem, hogy magyar vagyok. Szégyellem,
hogy ezt az én hazámban meg lehet csi-
nálni. Szégyellem, hogy egy olyan nép-
hez tartozom, amelyik nem képes türtõz-
tetni a rasszizmusát, a primitív fajgyûlö-
letét, nem képes kezelni egy kulturálisan
más és anyagilag elmaradott kisebbsé-
get, hogy nem képes civilizált módon él-
ni, hanem gyerekeket öl hitvány módon,
este, sötétben, hátulról, a bõre színe és a
származása miatt. Hova jutottunk? Mi-
lyen ócska, mihaszna, semmirekellõ kor-
mánya van egy ilyen országnak, amelyik
nem tudja megkülönböztetni a szabadsá-
got a terrortól, amelyik hagyta, hogy ez
az ország idáig süllyedjen? Azt hiszi bár-
ki, hogy ez magától van? Hogy ennek

okai a cigányok? Amikor mindenki meg-
mondta, ha nem parancsolnak megálljt
a náciknak, öldöklés lesz. És most meg-
mondom, hogy ennek itt nem lesz vége.
Magyarország egy véres polgárháború
küszöbén áll, és a politikai vezetõi ebbõl
semmit nem vesznek észre.

A szélsõjobboldal úgy megerõsödött,
hogy a holokausztot holnap megcsinál-
nák, ha olyan lenne a külpolitikai helyzet,
mint az 1930-as években. Õk égettek
gyerekeket. Akik Tatárszentgyörgyön
gyilkoltak, ugyanazok, mint akik halál-
táborokat üzemeltettek és gázkamrába
küldtek embereket. Magyarországon ma
ugyanolyan széles bázisa van a náciz-
musnak, mint akkor. (Amerikai Magyar
Népszava, 2009. február 28., kissé rövi-
dítve, kiemelések tõlünk. A szerk.) •

Pásztor Albert miskolci rendõrkapitány
közölte a nyilvánossággal: „a közterüle-
ti rablások elkövetõi cigány emberek.”

Nincs okom kétségbe vonni a kapi-
tány úr kijelentésének tényszerû hiteles-
ségét. Ki ismerhetné nála jobban a helyi
bûnözés adatait? Én csupán arra szeret-
nék rámutatni, hogy a tények olykor ál-
arcai lehetnek a szemenszedett hazug-
ságnak. („Az igazat mondd, ne csak a
valódit.”) De mielõtt saját szavaimmal
fogalmaznám meg a véleményemet,
idézem – egyetértõen – az elhíresült ka-
pitányi közlés néhány visszhangját a saj-
tóból.

Scheiring Gábor és Szombati Kristóf
írják „Az elhallgatás politikája” c. cik-
kükben („Népszabadság”, 09.02.11.):
„Az SZDSZ, miközben Gusztos Péter
válogatott szavakkal ostorozza a rendõri
szerveket, sorra nyújt be olyan reform-
tervezeteket, amelyek a közszolgáltatá-
sok felszámolásával eddig csak rontot-
tak a vidéki aprófalvakban és etnikai
gettókban sínylõdõk helyzetén.” „Az a
fajta kisebbségvédelem, amelyik az
antirasszizmust a leghátrányosabb hely-
zetû csoportokat sújtó neoliberális társa-
dalompolitikával párosítja, legalább
anynyira fokozza a feszültséget, mint a
kirekesztés és »cigányozás«.” „A sze-
münk elõtt kibontakozó társadalmi
konfliktus értelmezéséhez és kezelésé-
hez fel kell tennünk egy kérdést: … mi-
ért hagytak kb. 800 000 (nemcsak ci-
gány származású) állampolgárt lesza-
kadni? Hogyan történhetett, hogy azok
az emberek, akik húsz éve (vagyis a
rendszerváltás elõtt! R. E.) még a tár-

sadalom (ha nem is megbecsült, de lega-
lább) elfogadott tagjainak mondhatták
magukat, mára a társadalom sáncain kí-
vülre szorultak?” Miért nem beszélünk
arról, „hogy milyen módon lehetne
helyrehozni azt a beteg gazdasági szer-
kezetet, amely az 1990 és 1993 között
véghezvitt neoliberális sokkterápia ered-
ményeként jött létre? Nem árt emlékez-
tetni magunkat, hogy ennek folyamán
kb. másfél millió ember veszítette el a
munkahelyét és önbecsülését.”

Részlet Bodansky György „A mis-
kolci eset” címmel megjelent olvasói le-
velébõl („Népszabadság”, 09.02.07.):
„Nagyon is lehetséges, … hogy Miskol-
con az utóbbi idõben elfogott utcai bûn-
elkövetõk, zsebtolvajok és rablók száz
százalékban a roma népesség körébõl
kerültek ki. A kérdések kérdése viszont
az, hogy mi okból vagy mi célból emle-
gette ezt a »tényt« … az államhatalom
helyi képviselõje?” Mi oka volt rá, mi
volt vele a célja?

Engem nem a kapitány úr szándékai
foglalkoztatnak (bár azok sem lennének
éppen érdektelenek): feltételezem róla
a legjobb szándékot. De akkor is tagad-
hatatlan, hogy – megpróbálok a lehetõ
legbársonyosabban fogalmazni – meg-
gondolatlan volt, nem tanúsította a ma-
gas hivatalához nélkülözhetetlen körül-
tekintést.

Hol kellett volna körültekintenie?
Példának okáért az országban, ahol él.
Ahol Szepessy Zsolt monoki polgár-
mester nyilvánosan elõadhatta követe-
lését, miszerint biztosítani kell „minden
tisztességes magyar állampolgár számá-

Tények álarcában
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ra, hogy saját védelmérõl indokolt eset-
ben (mondjuk, ha uborkát akarnak lop-
ni a kertjébõl – R. E.) gondoskodni tud-
jon bármilyen eszköz felhasználásával
(mondjuk, a tolvajra mért halálos áram-
ütéssel – R. E.), és ezért õt semmilyen
törvényi elmarasztalás ne érje.” („Nép-
szabadság”, 09.02.10.) Tehát felhívás
önbíráskodásra? A lincselés törvénye-
sítésére?

Vagy pedig: a lacházai polgármester
lóhalálában tömegfelvonulást szervezett
a tragikus helybeli gyerekgyilkosság ál-
lítólagos cigány elkövetõi ellen, bár a
gyilkosokat a rendõrség tudtommal
mind a mai napig nem tudta kézre kerí-
teni. Lehet, hogy valóban cigányok vol-
tak? Lehet. De az is lehet, hogy nem.
Hát aztán! A polgármester mindeneset-
re gyújtó beszédet mondott a felvonu-
lók elõtt, tovább fokozva a felizgatott
tömeg lincshangulatát. Karakán kiállá-
sát bizonyára jó páran méltányolni fog-
ják a legközelebbi választásokon.

Vagy pedig: Orbán Viktor nyomaté-
kos megállapítása szerint „a cigány szár-
mazású bûnelkövetõk, súlyos bûncse-
lekményt elkövetõk aránya jelentõsen,
napról napra fokozódó mértékben nö-
vekszik”. A Fidesz-elnökség Veszprém-
ben kiadott közleménye a Vezért vissz-
hangozza: „a cigány származású embe-
rek által elkövetett súlyos bûncselekmé-
nyek száma aggasztóan növekszik. A
dolgok nem mehetnek így tovább, itt az
ideje az õszinte, nyílt, egyenes beszéd-
nek.” Magyarán (ezt már én teszem hoz-
zá): az elkövetõk etnikai osztályozásá-
nak.

Honnan tudja a Vezér és környezete,
hogy a bûnözõk milyen etnikumhoz tar-
toznak? Hol látott erre vonatkozó sta-
tisztikákat? Tudtommal Magyarorszá-
gon nincsenek ilyenek. Még nincsenek.
– De tegyük fel, hogy a Vezér és kör-
nyezete kézhez kapott és tüzetesen át-
tanulmányozott ilyesfajta hiteles, bár
egyelõre nem a nyilvánosságnak szánt
adatokat. Persze, nem ártott volna pon-
tosan megjelölni a forrást – de kicsire
ne nézzünk, higgyünk benne, hogy Az
Ember, Aki Sohasem Hazudott, ezúttal
is szigorúan ragaszkodott a dokumen-
tált tényekhez. Oké. Csakhogy éppen itt
van a kutya elásva. Aki a társadalmi ma-
gatartást (akármilyen legyen is, példa-
szerû vagy deviáns) nem a társadalmi
és történelmi viszonyokkal hozza össze-
függésbe, hanem etnikai sajátosságnak,
vagyis biológiai adottságnak tekinti –
aki így jár el, az tömény rasszizmusról
tesz tanúságot; és ha a tények, amelyek-

Fiam most lesz 18 éves.
Megünnepli? Aligha. Én 1973-ban

voltam annyi. Nyomdaipari tanulóként
ünnepeltek meg tanuló- és munkatársa-
im. Emlékszem: szerelmes voltam, a
boldog jövõt terveztem, másnaposan,
kótyagosan arról ábrándoztam, hogyan
utazok majd jutalomból kapott elsõ
utamra a Szovjetunióba. Felejthetetlen
élmény volt. A 18. születésnapom, a
szerelem, az ünneplés, egy út, amely
megadatott, az pedig eszembe se jutott.
hogy azon gondolkodjam, mit fogok en-
ni holnap.

Az én fiam most lesz 18 éves. Mit ta-
gadjam, nem tud tanulni, ki van porcióz-
va az élelmünk, a fûtés és miegyebek
számláját nem tudjuk fizetni. Most még
vendégünk is van, átkozott egy vendég,
folyton itt lebzsel, pedig nem hívtuk, a
neve szegénység! Becézik ezt a vendé-
get nincstelenségnek, nyomornak, de
akárhogyan is becézik, õ a kapitalizmus-
sal kopogtatott be, és igen rossz vendég.
Nekem aztán elhihetik. No de ez a ven-
dég most ajándékot is hozott a fiam szü-
letésnapjára, Az ajándék, reménytelen-
ségbe csomagolva, a munkanélküliség.
Ezt a fura ajándékot ki se kellett csoma-
golni, sõt, kibontotta magát a rusnya.

18 éves lett a fiam, hátára akar tele-
pedni a félelem, a jövõtõl és a fenyege-
tettségtõl való rettegés.

Több mint púp, ez a vendég mellett
betolakodó rusnyaság, beceneve fasiz-
mus.

Egyenlõre még beceneve, de mint
hírlik, nincs az az épkézláb erõ, az egy-
séges baloldal, amely ezeket a rossz
vendégeinket kisöpörné.

18 éves lett a fiam, könnyes megha-
tódottsággal nézem, titokban, s ha meg-

fordul, mosolyt kényszerítek az arcom-
ra. Õ a büszkeségem, fiam, aki már 18
éves lesz.

Mit adhatok neki? Semmit, de azt a
reménybe gondosan becsomagolva, az
legalább ki ne pottyanjon, azt legalább
el ne hagyjuk. Lázad a szentem, a kin-
csem, nézem, ha orrbavágja (persze
csak véletlenül) éppen az, akire számí-
tott. Könnyen megrázza magát, mint ló
a sörényét, ha ostor legyinti. Ha azonban
a mély butaságból fasisztává lett ficsú-
rok hada támadja, rúg, kapál, tüzet hány,
küzd, de még csak egyedül. Ha a vere-
ségnél megsimogatják, vigasztalják tá-
mogató, együttérzõ szavakkal, bizony
az jó, de nem menti meg a végtõl, s nem
mindegy? Nem mindegy, hogy hányan
siratnak temetéskor, ha gyõz majd az
erõszak?

18 éves lesz a fiam! Szemem egy-
szerre könnyezik az örömtõl, és ha sor-
sát látom, a keservtõl.

De szeretnék ajándékot adni. De sze-
retném nemcsak hinni, hanem látni,
hogy a mi oldalunkért, nemes célért,
szövetség jött létre, nem az ármányé, az
önzésé, a harácsolásé, mint a jobbolda-
lon, hanem igazi baloldali, nagy közös
akarat. Szeretném a reményt ajándékoz-
ni fiamnak, hogy van, lesz mellette bal-
oldali erõ és biztos jövõ.

Fiatalon, gondoktól roskadva, jelen-
téktelen lényként, fölém magasodó 18
éves fiamnak s megannyi párialétre kár-
hoztatottnak a nevében, kérhetem?

Nagy kérés?
Egyesüljünk, amíg a vihar ki nem sö-

pör mindenkit, aki útjában áll, és romok-
ban áll majd az újjáépíthetetlen világ.

Aradi Pál

CCiiggáánnyy  TTiibboorrcc

re hivatkozik, százszor helytállóak is,
az általuk közvetített mondanivaló sze-
menszedett hazugság.

Miskolc veszélyes példa. Nagyon ve-
szélyes – különös tekintettel a hatósá-
gok – hogy is mondjam – némiképpen
furcsa viselkedésére, kiváltképpen pe-
dig arra, hogy a lakosság egy részének
(nem csekély részének!) közéleti iskolá-
zottsága kimerül néhány sziklaszilárd
alaptételben: „mocskos cigányok!”,
„mocskos zsidók!” (Utóbbi minõsítést
gondos kezek Churchill budapesti szob-
rára is rávezették.) És persze ne feled-
kezzünk meg a harmadikról, a legfõbb
alaptételrõl: „mocskos komenisták!”

Jut eszembe: mit keresett Káli Sán-
dor, Miskolc egykor „kommunista”, je-
lenleg „szocialista” polgármestere, a
rendõrkapitányt éljenzõ tömeg
árpádsávos zászlói alatt? (Amely zász-
lók pontosan jelezték, hogy lobogtatóik
vették az üzenetet.) Persze, annyira azért
én se vagyok tudatlan, hogy ne sejtsem
a választ. Tudom én, mit dobognak az
elitszívek, mit muzsikálnak éjt nappá té-
ve a politikai zenekarok: elsõ a zország!
Semmi sem fontosabb a zemberek, a
magyaremberek érdekeinél!

Úgy bizony! Könnyeket csal a sze-
membe a meghatottság.

Rozsnyai Ervin
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A Tanácsköztársaság évfordulójára kö-
zöljük emlékeztetõül a Vörös Újság utol-
só, 1919. augusztus 2-i számának búcsú-
cikkébõl a befejezõ sorokat.

„Tudja-e a proletariátus, hogy mit cse-
lekszik, ha nem tiporja el a saját kebelé-
ben életére törõ gyilkosokat? Tudja-e a
budapesti munkásság, hogy mi vár rá, ha
az utolsó percben újra neki nem lendül?
A munkásság legjobbjai, mindazok, akik
csak egyszer is szavukat hallatták a pro-
letariátus mellett, a bojáruralom katoná-
inak puskatusa és szuronycsapásai alatt
fognak ezért meglakolni. Igazi demokrá-
cia lesz Magyarországon, mert mindenki,

aki szót emelne, a sír némaságában lesz
egyenlõ, a többi pedig a bojárcsizma ta-
posásának egyenjogúságát élvezi.

Évtizedekre megszûnik itt az élet, csak
a burzsoázia és a bojárok fognak terpesz-
kedni; megszûnik a vita a pártról és a
szakszervezetrõl, mert nagyon sokáig
nem lesz se munkáspárt, se szakszerve-
zet, megszûnik a vita a diktatúra erõs
vagy gyenge kezelésérõl, mert a burzsoá-
zia és a bojárok már eldöntötték, hogyan
kezeljék a diktatúrát. Az akasztófák szá-
zai hirdetik majd, hogy a vita a proletari-
átus gyengesége miatt a burzsoázia javá-
ra dõlt el.”

Így búcsúzott a Vörös Újság

Divatba jött, hogy a náci és nyilas hordák
hazánkból való kiûzését ne felszabadu-
lásnak nevezzék, hanem kínnal-keservvel
valami más elnevezést találjanak rá. Ami
bennünket illet, nekünk a „felszabadu-
lás” szó nagyon is megfelel.

Hazánk felszabadulásának 64. évfor-
dulója alkalmából közlünk néhány adatot
dr. Simon Péter történésznek, Társasá-
gunk egyik alapítójának könyvébõl. („A
századforduló földmunkás- és agrármoz-
galmai 1891-1907. Bp., 1953.)

1891. Orosházán, Békéscsabán,
Battonyán csendõrök és katonák lövik-
szúrják a nyomorúságuk miatt tüntetõ
magyar, román, szerb földmunkásokat.
A vérengzésnek halálos áldozatai van-
nak, asszonyok is.

1892. A Nagyvárad melletti Tamási
községben a bérlõ nem adja ki az arató-
munkásoknak a szerzõdésben kikötött
élelmet. Sokan koldulnak, kaszálás köz-
ben összeesnek az éhségtõl. Végsõ elke-
seredésükben abbahagyják a munkát. A
sztrájknak a csendõrök fegyverei vetnek
véget.

1897. januárjának második hetében
Szilágynagyfalun báró Bánffy János föl-
desúr agyonlövi Nagy Bálint földmûvest,
mert annak a kutyája megugatta. A
csendõrség a gyilkosságért nem vonja fe-
lelõsségre a bárót. Amikor a község fel-
háborodott lakossága tiltakozik a gyilkos
büntetlensége miatt., a csendõrök sortûz-
zel válaszolnak. Somogyi Györgyné pa-
rasztasszony holtan marad a helyszínen.

Ezekben az években a vasút- és gát-
építési munkák megszûnése, valamint a
gépek fokozottabb alkalmazása miatt nö-
vekszik a szegényparaszti tömegek nyo-
mora. Annyira nincs munka és kenyér,
hogy a bérlõk már 1/15, 1/16 részért szer-

zõdtetik az aratókat. Balmazújvároson a
csendõrök puskatussal támadnak a köz-
ségháza elõtt a munkásokra, akik aznap
nem kaptak munkát, és tanácstalanul áll-
dogálnak a sárba fektetett deszkapalló-
kon. Tóth Gábor földmunkás holtan esik
össze. Veres Péter írja „Falusi krónika” c.
könyvében (Bp., 1941., 171-172. o.) „…
én néhány év múlva együtt jártam iskolá-
ba Tóth Gábor árvájával, s még akkor is
tisztelet és becsület járt ki annak az em-
bernek és minden ivadékának, akit a
csendõrök lõttek agyon.”

Az éhség és a terror nyomán növek-
szik az ellenállás is. Paraszti nõszerveze-
tek alakulnak; a nagyszénási asszonyok
szervezete írja a „Földmívelõ” c. lap
1897. április 9-i számában: „… mi bí-
zunk, s ha hitünk, bizodalmunk erõs, s az
összetartó kapocs meglazíthatatlan kö-
zöttünk, a férfiakkal együttmûködve,
nincs az a fa, mely csapásaink alatt ösz-
sze ne roppanjon.”

1897. június 8: Nádudvaron letartóz-
tatják a földmunkások vezetõit. A mun-
kások téglákkal, karókkal esnek neki a
csendõröknek. „Le az urakkal! Lõjenek
össze bennünket, akkor se hagyjuk ma-
gunkat!” – Ugyanabban az évben az Al-
földön és a Dunántúlon a munkások több
uradalomban aratósztrájkkal kivívják a
robot (!) megszüntetését. (Két és fél év-
vel a 20. század beköszönte elõtt nincs
még eltörölve Magyarországon a közép-
kor!) A harcokban magyar, szlovák és ro-
mán munkások együtt vesznek részt.

Részlet egy versbõl, amely Székely
községben járt szájról szájra: „A gulyás,
a kondás, úgy mint a tehenes / Nyomorú-
ságban él, kevés a kenyere. / Télen-nyá-
ron krumpli minden eledele. / Jön a
kommenciós, a kocsis, a béres, / Panasz-

kodik, hogy az élet nagyon terhes, / Reg-
gel fél háromkor már dologra megyen, /
Esti tíz óráig hogy munkába legyen.”
(Közli „A budapesti rendõrség mûködé-
se az 1897. évben” c. hivatalos rendõri
kiadvány. Bp., 1898. 548-549. o.)

Moravszky Mátyás meggyesegyházi
földmunkás mondta felszólalásában a
Szociáldemokrata Párt XII. kongresszu-
sán, 1905. április 23-án: „Az egyszerû
földmívelõ mnkások,akik csak földet
hordani, kaszálni és kapálni tudnak, nem
félnek az általános sztrájk következmé-
nyeitõl, a nyomortól, mert nagyobb nyo-
mor, mint amilyenben jelenleg vagyunk,
el sem képzelhetõ.”

Az orosz forradalom esztendeje ez;
Prágában a munkások barikádokat emel-
nek, forradalmi helyzet van Budapesten
is. De egységes forradalmi vezérkar híján
a mozgalmat mindenütt elfojtja a fegy-
veres erõszak. 1907. március 23-án a
„Köztelek” – a nagybirtokosok lapja –
így ír: „A tömeg felkorbácsolt étvágyát és
fölcsigázott igényeit annak a jelszónak
alapján, hogy »földet a népnek«, nem le-
hetséges kielégíteni, s a kérdést sem
Oroszországban, … sem sehol másutt a
földkerekségen nem lehet megoldani. A
hivatalos gyilkolás bizonyára civilizált
embernek nem lehet példaképe, s mégis
bámulnunk kell Sztolipin miniszterelnök
szilárdságát, aki akkor, amikor százfelé is
lángban állt az orosz birodalom, nem
ijedt meg, hanem vasenergiával lebírta a
háborgó elemeket.”

Sztolipin magyar szellemi elõdjeként
tarthatjuk számon Darányi Ignác földmû-
velésügyi minisztert, aki az 1897-es ara-
tósztrájk után törvényjavaslatot terjesz-
tett elõ a mezõgazdasági sztrájkok betil-
tásáról. A javaslatot a képviselõk egy-
hangúlag megszavazták. Az új törvény,
amely hivatalosan 1898. évi II. tc., a köz-
nyelvben a találóbb „rabszolgatörvény”
nevet kapta, szigorú intézkedéseket írt
elõ arra az esetre, ha a munkások „a mun-
ka megkezdését vagy folytatását megta-
gadják”, vagy munkahelyükön „igazolat-
lanul meg nem jelennek”. „Az elsõfokú
hatóság a munkaadónak a szerzõdés fel-
mutatása mellett elõadott szó- vagy írás-
beli kérelmére, késedelem nélkül köteles
ezeknek a munkásoknak a munkahelyre
karhatalommal való kivezetését határo-
zatilag elrendelni, és rögtön foganatosíta-
ni. A munkások kivezetésére vonatkozó
határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.” (37.§) A munkaszerzõdést a mun-
kásoknak a községházán, jegyzõ elõtt kell
aláírniuk. (13.§) – ami többnyire csendõ-
rök jelenlétében történt, és formailag sem
hasonlított a polgári jog szerint kötött
munkavállalói szerzõdésekre. Ráadásul,

Felszabadulásunkra emlékezve
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ezeket a feudális jellegû kényszer-megál-
lapodásokat többnyire télen kötötték,
amikor a munkás hónapok óta egy fillért
sem keresett, nyári keresetét pedig már
felélte.

A rabszolgatörvényt kiegészítette és
betetõzte a „derestörvény” – hivatalos ne-
vén az 1907. XlV. tc. (tervezetét az
OMGE küldöttsége nyújtotta át Darányi
földmûvelésügyi miniszternek). A tör-
vény kiterjesztette a sztrájkellenes intéz-
kedéseket a szerzõdéses munkásokon kí-
vül a cselédekre is. A 3.§ kimondta: a
gyermekeket 12 éves koruktól el lehet
szegõdtetni cselédnek, és „a kiskorú cse-
léd 18 éves koráig a gazda házi fegyelme
alatt áll”. A 46.§ felhatalmazza a gazdát
a cseléd tettleges bántalmazására. A 17.§
szerint a cselédet, „ha a meghatározott
idõpontban a szolgálatba be nem áll, a
gazda panaszára az elsõfokú hatóság kö-
teles szolgálati helyére karhatalommal
elõállítani”. 18.§: „A cseléd tartozik a
gazdaság rendjét megtartani”, és „a gaz-
da által megszabott ideig dolgozni”.
„Nincs joga a gazda beleegyezése nélkül
a megengedett idõn túl a gazdaságból el-
maradni, lakásába háza népéhez nem tar-
tozó személyt a gazda tilalma ellenére,
hacsak ideiglenesen is, befogadni.” 27.§:
„Ha ellenkezõ megállapodás nincsen, a
cselédnek a megtakarított tüzelõt elad-

nia, elajándékoznia, vagy elvinnie nem
szabad.” Ne higgyük azonban, hogy a
törvény a gazdára semmilyen kötelezett-
séget nem rótt cselédje iránt. A 30.§ sze-
rint „köteles a gazda akként intézkedni,
hogy cselédje, anélkül hogy kötelességét
mulasztaná, idõrõl idõre saját hitfelekeze-
te délelõtti istentiszteleteiben részt vehes-
sen”.

Hála e törvényeknek, illetve a viszo-
nyoknak, amelyek bennük tükrözõdtek,
„kitántorgott Amerikába másfél millió
emberünk”. Ady, a kivándorlók kortár-
sa, Werbõczyt szólítja: ugyan kit fogni
törvénybe hívni, ha pusztaság lesz az or-
szág? /Éles a hajósíp, /Hallja baj-tetõzve/
Zselénszky gulyása,/ Tisza urak csõsze./
Hívogatja a síp,/ Nyomor eldobolja,/ Úgy
elfogy a magyar,/ Mintha nem lett vol-
na.”

1898 január elsején Nyírkarász község
lakossága felosztotta a földesúri birtoko-
kat a falu nincstelenjei között. A „Sza-
bolcs-Szatmár Megyei Néplap” 1952. áp-
rilis elsejei száma leírja az eseményt a
még élõ szemtanúk elbeszélése nyomán.
„Hó borította a nyírkarászi határt, ami-
kor 1898 elején egy hajnalom megjelen-
tek a cselédek a földeken. Barócsik And-
rás, a termetes szálfaember, Végsõ Mik-
lós, Ragályi Jani vezette õket.
Okolicsányi meg Ferenczy méltóságosok

földjére vonultak. Földosztásra! Hóból
csináltak buckákat, jeleket… aztán, ami-
kor elkészültek, szép rendben hazavonul-
tak. Akkor már ott volt a csendõrség. A
három vezetõt elfogták. Összeszaladt a
falu népe a fõtérre. Volt, aki kaszára-ka-
pára kapott. Barócsik András nagy öles
termetével sehogy sem akart engedelmes-
kedni a csendõröknek. Úgy rázta le ma-
gáról õket, mint kutya a bolhákat. Végül
mégis leteperték, hurkot vetettek rá, s le-
kötözték a szekérbe. A nép morajlott,
mint a vihar, zúgott, mint a szél. Az asz-
szonyok sikoltoztak, és az öklüket rázták
a zsandárok felé. Kardos Ferencné a sze-
kér után vetette magát. S akkor az egyik
csendõr beledöfte a szuronyát. Vér ömlött
a fehér hóra.”

A karászi földosztók vezetõi közül
Dudás Mihály megérte a felszabadulást.
1947. április 4-én, a felszabadulás ünne-
pén, 90 esztendõs korában õ helyezte el
az elsõ koszorút a falu szovjet hõsi em-
lékmûvének talapzatára. „Drága elvtár-
sak, kedves jó fiaim! Én, Dudás Mihály,
börtönt szenvedtem azért a szabadságért,
amit ti elhoztatok nekünk. És megadatott
nekem, 90 éves öregembernek, hogy lás-
sam falum népét békében, boldogságban.
Köszönöm, nagyon köszönöm, édes fia-
im.”

És Dudás Mihály könnyezni kezdett.

A fõként munkások által lakott East
Enden van az a londoni galéria, ahol
1939 januárjában kiállították a Guerni-
cát, Picasso remekmûvét. A polgárhábo-
rú borzalmait, az emberi szenvedést és
szorongást idézõ, hatalmas festmény a
modern mûvészet leghíresebb háborúel-
lenes nyilatkozatává vált.

A kiállítást Clement Attlee akkori
munkáspárti vezetõ, késõbbi miniszter-
elnök nyitotta meg, a Nemzetközi Brigá-
dok Angliába visszatért tagjainak jelen-
létében.

Két héten keresztül ezrek álltak sor-
ban a Whitechapel Gallery elõtt, ezzel is
szolidaritásukat nyilvánítva az 1937-ben
lebombázott baszk faluval és a
francóisták által üldözéött köztársasági-
akkal.

Az 1901-ben megnyitott Whitechapel
Galéria kezdettõl fogva a kortárs mûvé-
szet kiemelkedõ mestereit mutatta ba –
olyanokat, mint Joan Miró, Juan Gris,
Frida Kahlo vagy Lucien Freud. Az
1939-es kiállítást a szakszervezetek kez-
deményezték, azzal a céllal, hogy új ön-

kénteseket toborozzanak a Köztársaság-
nak. Belépõként minden látogatónak egy
pár, akár használt, de jó állapotú lábbeli-
vel kellett fizetnie, felajánlásul a köztár-
sasági katonáknak. A kiállításról készült
korabeli fényképek és dokumentumok ta-
núsága szerint a tárlat bezárásakor a kép
mellett cipõhegy emelkedett.

A Guernica 1939-es londoni bemuta-
tása után a mû a New York-i Modern
Mûvészetek Múzeumába került, hogy ott
õrizzék – a festõ kifejezett kívánságára –
a spanyolországi demokrácia eljövetelé-
ig. Csak 1981-ben szállították Spanyolor-
szágba. A spanyol fõvárosban elõször a
madridi Casón del Buen Retiróban állí-
tották ki, 1992-tõl pedig a szintén madri-
di Zsófia királyné Múzeumban (Museo
Reina Sofía) látható.

1955-ben Picasso megrendelte a Guer-
nica gobelinváltozatát Jacqueline Baume
Dürrbach párizsi mûhelyében. A költsé-
geket a híres mecénás, Nelson Rockefel-
ler fedezte.

Rockefeller halála után a mecénás el-
sõ felesége az ENSZ New York-i székhá-

zának adományozta a gobelint, ott a Biz-
tonsági Tanács termébe vezetõ folyosón
helyezték el. Évek múlva a BT-nek az
iraki katonai beavatkozásról kellett dön-
tenie. A mûalkotás lenyûgözõ háborúel-
lenes mondanivalója hirtelen kellemet-
lenné vált, nem illett az alkalomhoz.
2005. február 5-én, amikor Colin Powell
amerikai külügyminiszter az iraki beavat-
kozás mellett szólalt fel, a gobelint diszk-
réten elfüggönyözték.

Hetven év elmúltával a Guernica visz-
szatér – gobelin formájában – a londoni
East Endre.

Vasárnap a barna, krémszínû és feke-
te tónusú, hatalmas méretû – 349-szer
776 centiméteres – gobelinváltozat lesz
az utóbbi két évben teljesen felújított, le-
gendás galéria újbóli megnyitásának fõ-
szereplõje, és egy éven át lesz látható a
kelet-londoni kiûllítóteremben, amely a
brit fõváros egyik legfontosabb kulturá-
lis központja. 

(Megjelent az „El País” c. spanyol
napilap 09. 04. 01. számában. Ford.
Rozsnyai Katalin.)

PPiiccaassssoo,,  sszzeemméérrmmeesseenn  eellffüüggggöönnyyöözzvvee



2009. február-április 10

Gyárfoglalások,
sztrájkok,
tüntetések
Európa-szerte
Ukrajnában a Herszon mezõgazdasági
gépgyár munkásai elfoglalták az üzemet,
bérüket követelve és tiltakozásul a gyár
bezárása ellen. Üzemi tanácsot hoztak
létre a gyár ellenõrzésére. A munkások a
gyár újraállamosítását követelik. Ukraj-
na-szerte szolidaritási tüntetések zajlot-
tak a Herszon munkásai mellett. Ezer
szimferopoli diák felvonulással fejezte ki
szolidaritását.

A Lengyelország délkeleti részén fek-
võ Stalowa Wola ZZM gépgyárat több
ezer dolgozó foglalta el, hogy megaka-
dályozza a gyár bezárását. A tulajdono-
sok ugyanis csõdöt jelentettek, és tudat-
ták, hogy elbocsátják valamennyi mun-
kásukat. A gépgyár fõleg Ausztriának
szállította termékeit. A gyár megszállá-
sával egyidejûleg Stalowa Wolában
nagyszabású tüntetés zajlott a szegény-
ség ellen, a munkahelyek védelmében, a
megélhetésért.

Franciaországban két üzem munkásai
elfogták a gyárigazgatót, követelve bé-
rük kifizetését és munkahelyeik megmen-
tését. A francia közszolgálati dolgozók
ebben az évben már másodszor hirdettek
általános sztrájkot és tüntetést a válság
és a dolgozókat sújtó kormányzati intéz-
kedések miatt. A márciusi kétnapos tün-
tetésen 1 millió közalkalmazott vett részt.
Sarkozy az elõzõ, januári általános
sztrájk után elfogadott egy 2,6 milliárd
eurós szociális segélycsomagot, de a már-
ciusi szervezõk szerint ez nem volt elég.

A legnagyobb olasz szakszervezeti
szövetség, a baloldali CGIL, április 4-én
többszázezres tüntetést tartott Rómában.
A szövetség elnöke, Gugliemo Epifani
szerint “Berlusconi eddig csak a bankok-
nak és az autóiparnak dobott mentõövet,
de tudomást sem vesz annak a többszáz-
ezer olasznak az ínséges helyzetérõl, akik
már elvesztették állásukat, vagy hamaro-
san munkanélküliek lesznek”.

Az elégedetlenség a szomszédos Spa-
nyolországra is átterjedt. Egyetemi hall-
gatók tüntettek Barcelonában a „bolognai
rendszer” szellemében tervezett felsõok-
tatási reformok ellen. A rendõrökkel va-
ló összecsapásban nyolcvanan megsebe-
sültek. (NOL, 168 óra online, MTI)

Hadas ivrit nyelven annyi, mint „új”. De
rövidítése is a „Demokratikus Front a Bé-
kéért és Egyenlõségért” nevû szervezet-
nek. Zsidó és arab izraeliek baloldali szö-
vetsége ez, amelynek jelenleg 4 képvise-
lõje van (korábban 3 volt) a 120 tagú
Knesszetben.

A Front különbözõ haladó csoporto-
sulásokat egyesít, legfontosabb csoport-
ját a kommunisták alkotják. „Címzettjei”
elsõsorban az izraeli arabok (akik a la-
kosság 20%-át teszik ki), valamint azok
a fiatal zsidók, akik ellenzik a hatalom
birtokosainak háborús irányvonalát.

A Hadas bátran szembefordul a rend-
kívül erõs soviniszta hullámmal. Harcol
azért, hogy Izrael vonuljon vissza az
1967-es határok mögé; síkra száll az ál-
lam és a vallás szétválasztásáért, küzd az
izraeli arabok diszkriminációja ellen, tá-
mogatja a palesztin menekültek hazatéré-
sét, kiáll a munkások szociális jogaiért,
követeli, hogy Tel Aviv írja alá az atom-
fegyverek terjesztését tiltó egyezményt.

Testvéri üdvözletünket küldjük az
ultranacionalista légkörben nehéz harcot
vívó Hadasnak – elvtársainknak, akik egy
másik Izraelt testesítenek meg.

A másik Izrael

Barbara Lee amerikai kongresszusi kép-
viselõnõ kijelentette, hogy az amerikaiak
68 százaléka helyeselné, ha az USA kor-
mánya megszüntetné a Kuba elleni gazda-
sági, kereskedelmi és pénzügyi blokádot.

Lee asszony, aki Kalifornia állam szö-
vetségi képviselõje és a Kongresszus Fe-
kete Csoportjának jelenlegi elnöke, sajtó-
értekezleten mondta el ezt a véleményét,
Mike Honda kongresszusi képviselõ tár-
saságában.

A Genetikai és Biotechnológiai Köz-
pontban tett látogatása után Lee így nyi-
latkozott: „Meggyõzõdtünk róla, hogy a
cukorbetegség, szívinfarktus, májgyulla-
dás és számos más betegség elleni oltá-
sok és gyógyszerek gyártása mennyire
fejlett Kubában. Mint mondta, õt és kép-
viselõtársait látogatásuk meggyõzte ar-

ról, hogy a blokád megszüntetése utat
nyitna a két ország tudósainak hasznos
együttmûködése számára. Nagy benyo-
mást tett rájuk, hogy a tudományos ered-
ményeket milyen gyorsan vezetik be Ku-
bában a szociális gyakorlatba. Szeretné,
ha a választókörzetében lévõ biotechno-
lógiai központ tudósai ellátogathatnának
Kubába, és megismerhetnék ottani kol-
légáik eredményeit.

Mike Honda, a Demokrata Párt kép-
viselõje elmondta, mennyire megható
volt számára, hogy a kubai fõvárosban
ünnepélyesen megemlékeztek Martin
Luther Kingrõl, halála 41. évfordulóján.

Az amerikai küldöttség tagjait fogad-
ta Ricardo Alarcón, a parlament elnöke,
és Bruno Rodríguez Parrilla külügymi-
niszter.

Az amerikaiak többsége ellenzi a
kubai blokádot

Megnõttek a túlélési esélyei Kubában
azoknak az agydaganattal megoperált
gyerekeknek, akiket a hagyományos terá-
piával egyidejûleg a Nimotuzunab nevû
kubai készítménnyel kezelnek. A köz-
ponti idegrendszer tumorjait a Camagüey
tartománybeli Gyermek-onkológiai Köz-
pontban gyógyítják. Ez az intézmény
2008-tól részt vesz egy országosan több
mint 60 beteget átfogó klinikai gyógy-
szertesztelési programban. A Cama-
güey-i központ más országrészekbõl
származó betegeket is kezel, akiken
Meduloblastomát vagy más rosszindula-
tú daganatot diagnosztizáltak.

Az egy év alatt nyert tapasztalatok je-

lentõs pozitív hatásról tanúskodnak. Az
új gyógyszerrel végzett immunterápia
erõsíti a szervezet daganatellenes reak-
cióit. A készítmény hatékonyságát, sugár-
terápiával kombinálva, 2005 óta agytör-
zsi-daganatos gyermekeken is vizsgálják.

A készítményt eddig Latin-Amerika,
Ázsia, Európa és Afrika több országában
regisztrálták. Glioma-gyógyszerként az
Egyesült Államokban is bejegyezték.

Kuba további kutatásokat is folytat az
emlõ-, nyelõcsõ-, tüdõ-, hasnyálmirigy-
és prostatarák, valamint egyéb rákfajták
hatékony és biztonságos gyógyszerelésé-
nek kifejlesztésére.

(Megjelent a Granma ez év március 23-i számában.)

Megnõttek Kubában az
agydaganatos gyermekek túlélési

esélyei
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Kína rendelkezik a világ legnagyobb
aranykészletével, több mint 1 trillió 800
milliárd dollár értékben; harminc év alatt
példátlan ütemben, évi átlagban 10-12
százalékkal növelte GDP-jét; hatalmas
export-import potenciálja van, és úgy
tûnt, külsõ kataklizmák nem tehetnek kárt
benne. Vannak azonban szakértõk, akik
úgy gondolják, hogy ezek a pozitív té-
nyezõk a tegnapi valóságot tükrözik. Ma,
amikor a világ gazdasági-pénzügyi szer-
kezete az összeomlás határán van, nem
lehet egyszerû válaszokat adni a bonyo-
lult kérdésekre. A KB plenáris ülésén a
párt, az állam és a hadsereg 350 legbefo-
lyásosabb személyisége vett részt, hogy a
legszigorúbb titoktartás mellett megvi-
tassák – hivatalos fogalmazás szerint –
„a falusi reformok elõmozdításának kér-
déseit”. Ami elsõsorban az ország élel-
mezési biztonságát jelenti.

A megfigyelõk hangsúlyozzák, hogy
az intézkedések, amelyekkel a plénum
anyagainak titkosságát kívánják védeni,
példátlanul szigorúak voltak: még a köz-
ponti pártsajtónak azok a munkatársai
sem kapták kézhez õket, akik általában
elõkészítik a hivatalos szövegeket a saj-
tó részére. Egyedül a „Zsenmin Zsibao”
– a központi pártlap, az ország legfonto-
sabb lapja – közölt egy belsõ vezércik-
ket a 4. oldalon, néhány jelszószerû frá-
zissal és nagyon kevés konkrét ténnyel.
Ami hivatalos közleményként megjelent,
kevés a kérdés vizsgálatához.

De azért tágabb összefüggésekben ta-
lán érdemes ezt a keveset is megvizsgál-
ni. Nem fölösleges például emlékeze-
tünkbe idézni, hogy a KKP KB Politikai
Irodájának 2008. 09. 28-i ülésén már be-
széltek a falu problémájának közeli ple-
náris megvitatásáról. Még régebben pe-
dig, 2005. 12. 29-én, a népképviselõk Ál-
landó Bizottsága határozatot hozott, hogy
2006. január elejétõl hatálytalanítják a
mezõgazdasági adóról szóló rendelkezé-
seket – vagyis a több évszázados elõz-
ményekkel bíró adó nem létezik többé, a
helyi szervek és a falvakban mûködõ kö-
telezõ oktatási intézmények költségeit a
központi és a helyi költségvetés enélkül
fogja biztosítani.

A példákat tovább sorolhatnánk; any-
nyi biztos, hogy a KNK-ban minden fon-
tos döntést alaposan elõkészítenek. Nincs
okunk kételkedni abban, hogy a falu
problémái most váltak különösen fontos-
sá.

Mint ismeretes, a kínai lakosság erõ-
sen rétegezõdik. Az ország keleti részé-
ben, a tengerparton, hatalmas pénzügyi

Megháromszorozódtak az utóbbi hóna-
pokban Karl Marx „A tõke” címû három-
kötetes mûvének, a kapitalizmus rend-
szerét elemzõ és bíráló „trilógiának” el-
adásai a szerzõ és a mû szülõhazájában,
Németországban.

A globális pénzügyi és gazdasági vál-
ság okán egyre többen olvassák ismét
Marx könyveit (politikusok, sõt bróke-

rek is). Sokan jutnak arra a véleményre,
hogy a filozófus elemzése helytálló.
„Marx újra divatban van” – mondta Jörg
Schütrumpf, a berlini Karl Dietz kiadó
szerkesztõje. A cég, amely a Rosa Lu-
xemburgról elnevezett alapítvány (Rosa
Luxemburg Stiftung) tulajdonában van,
nemrég újra kiadta a német társadalomtu-
dós és társa, Friedrich Engels több mint

és ipari központok találhatók – ezek biz-
tosítják a bruttó hazai termék viharos és
rendszeres növekedését. A keleti ország-
részek lakói büszkén mutogatják a láto-
gatóknak az új utakat, a nagy sebességû
vonatokat, a korszerû repülõtereket. A
nyugati országrészben más képeket lát-
ni. Mintegy 700 millió paraszt él itt, és a
termelési eredmények aligha állíthatók
kirakatba az új Kína eredményei mellé.
Haladás ugyan itt is van, és a jó példák
sokasodnak, tény azonban, hogy a mezõ-
gazdasági termelés messze elmarad az
ország átlagos növekedési ütemétõl. Az
egy fõre számított gabonatermés nem éri
el az évi 4 mázsát, ami aligha szavatol-
hatja az ország zavartalan fejlõdését.

Persze, a legkülönfélébb termékekbõl
származó hatalmas exportjövedelmek és
az óriási valutatartalékok bármely pilla-
natban lehetõvé tennék az élelmiszer-be-
hozatal növelését. De ez a lehetõség csak
akkor reális, ha a világgazdasági kapcso-
latok szilárdak és megbízhatóak. Most
viszont, a legsikeresebb országokban is
bankok omlanak össze, belázasodtak a
tõzsdék, nõ a munkanélküliség – válság

van. Ezért a saját erõkre való támaszko-
dás nagyon is idõszerû – a mezõgazda-
ságban különösen.

Változatok
A nyugati elemzõk elõrejelzéseket és

feltételezéseket állítottak fel a KB-plénu-
mot illetõen. Szerintük a plénum közpon-
ti kérdése a következõ alternatíva volt:
fektessék-e be a pénzügyi és valutatarta-
lékok döntõ részét a nyugati (elsõsorban
az amerikai) gazdaságba, olcsón felvásá-
rolva a kulcságazatokat, vagy fordítsák a
pénzt a mezõgazdaság fejlesztésére, az
ország élelmiszerellátásának biztonságá-
ra. Az a hír járja az elemzõk között, hogy
a „nyugati irányt” a KKP vezetõségének
befolyásos „sanghaji csoportja” támogat-
ja, amely a párt volt fõtitkára, Csao Cö-
min köré tömörül; velük szemben pedig
a „pekingiek” állnak, élükön Hu Csintao
jelenlegi fõtitkárral.

A „pekingiek” álláspontját az idõ iga-
zolni látszik: nem valószínû, hogy Ame-
rika „felvásárlásával” Kína ne vásárolná
meg egyúttal az USA mélyülõ válságát
is.

(Alekszandr Drabkin: „Egy nagy or-
szág paradoxonjai” c. cikke alapján.
Megjelent a „Pravda” 114. számában.)

KKíínnaaii  pprroobblléémmáákk

Marx népszerûsége és a válság

Egy német könyvesboltban. Felértékelve.
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Az MSZOSZ állásfoglalása
Az április 18-i szakszervezeti tüntetésrõl
kiadott közleményben az MSZOSZ ke-
ményen fogalmazott, ezért a napi sajtó
„elsiklott felette”. A „Dialektika” olva-
sói számára közöljük a legfontosabbakat:
„Kiindulási pontunk, törekvéseink, cél-
jaink egyértelmûek, világosak, szilárdak:
a munkavállalók ma Magyarországon
aránytalanul magas terheket viselnek.
Nem tûrjük, hogy a válságot elõidézõ,
azért felelõs tõke továbbra is kizárólag a
saját érdekeit érvényesítse, és a munka-
vállalókkal fizetesse meg, az állam segít-
ségét is elvárva, hibás, vagy öncélú dön-
téseinek következményeit. A válság meg-
oldása mindenkitõl áldozatvállalást kö-
vetel, de azt nem fogadjuk el, hogy a ter-
hek döntõ részét újra a munkavállalók
vállára rakják. Az MSZOSZ követeli,
hogy a válságkezelés kapcsán eddig fel-
merült megoldási iránnyal, filozófiával
szemben a fejérõl a talpára kerüljön a vál-
ságkezelés, a jövendõ kormányprogram.
Az új kormányfõ vonja vissza a parla-
ment elé beterjesztett adócsomagot, az új
kormányprogram a gazdasági szempon-
tokkal azonosan vegye alapul a valós tár-
sadalmi, szociális helyzetet, a munkavál-
lalók, a nyugdíjasok érdekeit.”

Polgári „jogegyenlõség”
A szegedi bíróság több építési vállalko-
zót, akik 100 és 200 millió Ft. értékû adó-
csalást követtek el, hamis számlákat vet-
tek, feketén foglalkoztattak – egy, illetve
két év felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélt. Letöltendõ börtönbüntetést egy sem
kapott. Cégkorlátozásról, kártérítésrõl,
vagyonelkobzásról egy szó sem esett. Azt
a bizonyos Varga Dénes nevezetû
sajókazai cigányembert (mert ez is fon-
tos: cigány, és még csak nem is vállalko-
zó) aki 168 ezer forint értékben lopott
áramot (állítólag, mert ha nem mérték,
akkor honnan tudták?), õt egy év letöl-
tendõ börtönbüntetésre ítélték. Igaz, a tol-

vaj, csaló cégtulajdonosok csak az álla-
mot (azaz minket valamennyiünket) lop-
ták meg, az a másik viszont a magántulaj-
donban lévõ áramszolgáltató profitját rö-
vidítette meg. (Kossuth Rádió 16 órakor,
2009. február 3.)

Niemeyert kitüntették
A brazil kormány a „Getulio Vargas” ér-
demrenddel tüntette ki a kommunista
Oscar Niemeyer világhírû építészt, aki
101 évesen még mindig aktív, és terve-
ken dolgozik. A Brazília egykori elnöké-
rõl elnevezett érdemrenddel azokat a sze-
mélyeket ismerik el, akik kiemelkedtek
a munkások jogainak elõmozdításában.
Niemeyer volt a tervezõje az 1960-ban
fõvárossá vált Brazíliaváros szinte összes
jelentõsebb épületének. Mentorával, Le
Corbusier-vel a New York-i ENSZ-palo-
ta tervezésében is részt vett. (MTI 2009.
március 17.)

A Szegények Iskoláinak bezárása
Brazíliában

Nemzetközi tiltakozó mozgalom hívta fel
a figyelmet arra, hogy a brazil államszö-
vetség Rio Grande do Sul államában a
hatóságok bezárják a Földnélküli Parasz-
tok Mozgalmának általános iskoláit. Ez
az állam a Szociális Világfórum és az
említett jelentõs parasztmozgalom szü-
lõhelye. A helyi kormány államminisz-
tere „terrorista és marginalizált” elemek
gyülekezõhelyének nevezte a Szociális
Világfórumot. Az események hátterében
a papíriparban és a fakitermelésben ér-
dekelt transznacionális társaságok állnak,
amelyek meg akarják akadályozni a föld-
nélküli milliók és a brazil baloldal által
követelt földreformot. (Friend of the
Earth, Sweden, 2009. február 27.)

Az FMLN gyõzött El Salvadorban!
A nemrég zajlott parlamenti és önkor-
mányzati választások elsõ helye után
most a salvadori elnökválasztáson is

(51,3 százalékkal) nyert a korábbi geril-
laszervezet, a Farabundo Martí Nemzeti
Felszabadítási Front (FMLN) jelöltje. Ez-
zel a húsz éves jobboldali ARENA kor-
mányzás véget ért. Maurucio Funes ko-
rábbi gerillavezér lett az ország új elnö-
ke. Bejelentette hogy Salvador csatlakoz-
ni fog az ALBA-hoz, a Bolivári Alterna-
tíva Amerika Népei Számára nevû szer-
vezethez, melynek tagjai: Bolívia, a Do-
minikai Köztársaság, Honduras, Kuba,
Nicaragua és Venezuela. (Magyar-Vene-
zuelai Szolidaritási Társaság)

Venezuela: szocializmust!
Mint a napilapok is megírták, Venezue-
lában a népszavazáson a szavazatok
54,4%-ával (6 millió szavazattal) lehetõ-
vé vált, hogy Chávez elnök a jövõben is
jelöltethesse magát az elnökválasztáso-
kon. Az elnök ennek kapcsán kijelentet-
te: „itt az ideje, hogy a gyakorlatban épít-
sük a szocializmust!” (Magyar-Venezue-
lai Szolidaritási Társaság)

Tiszta többség az új alkotmánynak
Bolíviában

62 %-os többséggel fogadták el Bolíviá-
ban az új alkotmányt. Az ország balolda-
li vezetése és Evo Morales elnök az új al-
kotmánnyal hatalmat ad az ország régó-
ta elnyomott bennszülött többségének,
megvédi a földreformot és a természeti
erõforrások, fõként a földgáz közösségi
ellenõrzését. Ezekkel a célokkal szem-
ben az elmúlt hónapokban erõszakos el-
lenállás folyt, amelyet a hagyományos
fehér uralkodó osztály szponzorált. A
földgáztermelõ tartományok jobboldali
ellenzéke minden eszközzel igyekezett
megakadályozni a népszavazást és ezzel
az új alkotmány életbelépését. Az ország
80 %-át kitevõ indián népesség ezután
nagyobb mértékben fog részesedni az or-
szág természeti erõforrásainak bevétele-
ibõl. (The Guardian, 2009. január 29.)

NAGYÍTÓ

száz kötetet felölelõ teljes munkásságát.
A kiadóban úgy látják, hogy fõként a fi-
atal értelmiségi rétegek érdeklõdnek a
mûvek iránt. Néhány éve a BBC közvé-
lemény-kutató felmérésén az évezred
gondolkodójává választották a német
gondolkodót. „Minél több idõt töltök a
Wall Streeten, annál inkább meg vagyok
gyõzõdve arról, hogy Marxnak igaza
volt. (…) Meggyõzõdésem, hogy az õ
megközelítése a legjobb, hogy megért-
sük a kapitalizmust” – nyilatkozta egy
bankár a magyarországi „Figyelõ” c. lap-
nak.

Marx életét és eszmei örökségét 2008-

ban két formában is feldolgozták a mozi-
vásznon. Alexander Kluge, az írói és ren-
dezõi munkásságáról egyaránt ismert
Büchner-díjas alkotó, 10 órás monstre-
filmet forgatott „A tõke” alapján, egy né-
met újságíró-testvérpár pedig, Gernot és
Carsten Jaeger, „Karl Marx – egy filozó-
fus történelmet csinál” címmel készített
dokumentumfilmet.

Kínában zenés-táncos darab készült
„A tõké”-bõl: “A szórakoztató színházi
eszközök segíteni fogják az átlagembert,
hogy megértse, miért is van világgazda-
sági válság” – mondta egy kínai lapnak
Csang Csun, a Fudan egyetem gazdasá-

gi professzora, aki tanácsadóként mûkö-
dött közre a mû színpadi adaptációjában.

A globális válság hatására számos ve-
zetõ politikus jelentette ki, hogy a kapi-
talizmus hanyatlására és az ahhoz kap-
csolódó állami beavatkozások szükséges-
ségére vonatkozó marxi jóslatokat iga-
zolja az idõ. „A marxi elmélet egyes ré-
szei nem tévesek” – mondta szeptember-
ben a „Der Spiegel” magazinnak Peer
Steinbrück német pénzügyminiszter, aki
szerint „a féktelen kapitalizmus önmagát
falja fel mohóságával”.

(AFP 2009. március 23., Figyelõ
2008. november 23.)
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KÖZGYÛLÉST TARTOTTUNK
Tagjaink segítségére is szükség van

Senki sem lehet elégedett a Marx Károly
Társaság szervezettségével. A közgyûlés
elõtti hónapokban többen aggodalmaskod-
tunk: mi lesz Társaságunkkal, ha a Dialek-
tika terjesztését és a taglistát nem tudjuk
pontosabbá és átláthatóbbá tenni, mi lesz
ha a vezetõség és a vidéki tagság között
megszakadt kapcsolatot nem tudjuk meg-
újítani, mi lesz ha nem tudunk fiatalítani?
Illúzióink nem lehetnek, erõink végesek,

de a március 28-i rendes és egyben tisztújí-
tó közgyûlésünk után felcsillan a javulás,
javítás lehetõsége. A jelölõ bizottság
ugyanis kiváló munkát végzett. De ne vág-
junk az események elébe!

Dr. Rozsnyai Ervin, Társaságunk elnö-
ke, a globális és a hazai gazdasági-politi-
kai válságra koncentrált politikai beszá-
molójában. Az ennek alapján készült „A
válság kuruzslói” címû cikkét lapunk elsõ

Juhász János
Ez év március 12-én, 52 éves korában meghalt Juhász János elvtársunk és barátunk,
az MKT alapító tagja. János a fiatal nemzedékhez tartozott. Ahhoz a nemzedékhez,
amely a rendszerváltást viszonylag fiatalon élte meg, de átlátta súlyos társadalmi
következményeit. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, és
már egészen fiatalon felkészült és elkötelezett marxista tudóssá vált. A marxi válság-
elméletbõl írta doktori disszertációját, amelyben az uralkodó hivatalos elmélettõl el-
térõen, a gazdasági ciklusokat a profitráta süllyedõ tendenciájából vezette le. Számos
nagy jelentõségû cikket publikált a marxi értékelmélet témakörében. Kandidátusi
értekezését a marxi-lenini szocializmus-elmélet, az átmeneti társadalom tárgyában
32 évesen védte meg 1989-ben, a rendszerváltás évében. 

János nagy reményû tudományos pályáját a rendszerváltás törte meg. A rend-
szerváltás elõtt –egészen fiatalon –, a Politikai Gazdaságtan Tanszék vezetõje volt
a Kertészeti Egyetemen. Korábban a Közgazdaságtudományi Egyetem marxista szel-
lemiségû Társadalomelméleti Kollégiumának alapító tagja, majd igazgatója volt éve-
ken keresztül. Az utóbbi két évtizedben a Dialektikában is számos cikket írt, tagja
volt a szerkesztõbizottságnak, az MKT vezetõségének is tagja volt. A kelet-európai
szocialista irányultságú rendszerek bukása nemcsak tudományos pályáját törte meg.
Bár mindvégig kitartott marxista meggyõzõdése mellett, és még a legutóbbi években
is nagy jelentõségû tanulmányt írt – a szakirodalomban egyedülálló kritikáját adta a
modern polgári gazdaságtannak –, a mindennapok felõrölték, elégedetlen volt önma-
gával is. Lelkileg mind nehezebben viselte a rendszerváltás következményeit. Egy-
re nagyobb undorral járt be a fõiskolára, ahol az utóbbi években tanított. Magába for-
dult, a depresszió egyre erõsebb szorításában vergõdött. Maga vetett véget életének.
Barátai és elvtársai, és az egész Társaság nevében mély fájdalommal búcsúzunk Tõ-
le.

Az MKT vezetõsége, a Dialektika szerkesztõsége.

Rozsnyai Ervin
Nem szabad

Juhász János emlékének

Persze, tudom: jobb lenne bármi,
mint ez a penészlõ magány,
bölcsebb lenne semmit se látni,
nyálat csorgatni ostobán –

tudom, ki-ki felel magáért,
de hova kapjon, mit tegyen,
ha visszájára csap a szándék,
és szájig ér a förtelem,

ha lesnek rá gúnyos miértek,
senkik ökle képébe vág,
s lemarják nyelvérõl a férgek
már-már kimondott válaszát?

Tudom. De azt mondom: keressen,
hozza a messzit közelébb,
ha a föld kérge élhetetlen,
vannak a mélyben szebb zenék,

szívjon levegõt szalmaszálon,
tanuljon élni víz alatt,
csak nincstovábbot semmi áron
ne mondjon, mert azt nem szabad,

ha csontig sebes is a válla, 
hurcolja igazát tovább –
igazunkat, mely valahára 
majd égre fröccsen, mint a láva,
s tûzgörgeteggel tesz csodát.

oldalától olvashatják. Beszéde végén ar-
ról szólt, hogy ha nem segítenek többen a
munkában, társaságunk léte is veszélybe
kerül.

Dr. Farkas Péter ügyvivõ kiemelte a
Dialektika jelentõségét Társaságunk tevé-
kenységében, és az elõzõ közgyûlés óta
tartott központi fórumokat, mûhelyvitákat,
konferenciákat, rendezvényeket, politikai
nyilatkozatokat sorolta, továbbá ismertet-
te a 2009. évi terveinket. Ezek között van
a rendszerváltás fekete könyvének elké-
szítése a 20. évfordulóra az ATTAC Ma-
gyarország Tudományos Tanácsával kö-
zösen. I.V. Sztálin születésének 130 év-
fordulója elõtt folytatjuk az elméleti tevé-
kenységérõl és a nevével jelzett korszakról
folyó vitát, decemberben pedig konferen-
ciát tartunk. Folytatódik a munkásosztály-
ról megkezdett mûhelyvita és a magyaror-
szági vízgazdálkodásról hét civilszervezet
által havonta rendezett elõadássorozat és
nézetcsere, mely a jövõben az agrárkér-
déssel bõvül.

Hirschler Tamás ügyvezetõ titkár be-
számolt Társaságunk szervezeti és anyagi
helyzetérõl. Kiemelte az MKT politikai-
ideológiai jelentõségét, megõrzõsének fon-
tosságát. Ezért nagyon veszélyes, hogy a
taglistánk és a Dialektika elõfizetõinek
névsora nem pontos, a nyilvántartás hiá-
nyos. Nehéz a tagsági és elõfizetõi státusz
különbségének követése és adminisztrálá-
sa. Megyénként és budapesti kerületenként
ismertette a helyzetet, kiemelve a jól veze-
tett és a nagyon rossz területi egységeket.
Hangsúlyozta, hogy a Társaság Budapest
centrikus, a vidéki munkát erõsíteni kell
fórumok, összejövetelek tartásával. A ko-
rábban nagyvonalúan nyilvántartott 1280
fõ helyett 867 fõ a jelenleg regisztrált tag,
de valójában durván 600 fõ lehet a valódi
létszám. Ismertette a Társaság anyagi hely-
zetét. Készpénz és OTP számlapénz for-
májában év elején 349-, a végén kb. 372
ezer forint volt a Társaság vagyona. Az év
folyamán a bevétel és a kiadás kb. 1,1 mil-
lió forint volt. A kiadások nagyrészt a Dia-
lektika megjelentetését szolgálták. Hang-
súlyozta, hogy a Társaság anyagi helyze-
te nem biztonságos, mert a bevételekbõl
360 ezer forint rendkívüli tagi különtámo-
gatás volt, ami nem várható már ebben az
évben hasonló mértékben. A tagdíjfizeté-
si fegyelem nagyon rossz. 2008-ban 250
befizetés történt 186 személytõl. A lapter-
jesztés helyzetét csõdnek értékelte. A dia-
lektikában szétküldött kérdõívekbõl csak
17 érkezett vissza. Egy fõ kifejezetten tá-
madta a Dialektika politikai vonalát, egy
további kritikai észrevételeket is tett, a to-
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A MARX KÁROLY TÁRSASÁG
KÖZLEMÉNYEI

• A Marx Károly Társaság vezetõsége a közgyûlést készítette elõ február 21-
én. Az éves rendes, egyben vezetõségválasztó közgyûlést március 28-án tartot-
tuk. Társaságunk elnöke, Dr. Rozsnyai Ervin politikai beszámolóját a Dialekti-
ka jelen számának vezércikkeként olvashatják. A közgyûlésen történetekrõl a
Közgyûlést tartottunk c. írásunk számol be tagságunknak és a Dialektika kedves
olvasóinak.
• Kire szavazhatnak a baloldaliak az európai parlamenti választáson? címmel
tartottuk meg központi fórumunkat február 20-án. Gondolatébresztõ bevezetõt
tartott Czöndör Gyula, a Szociális Charta 2008 baloldali politikai mozgalom tit-
kára és Tenner György, a Magyar Antifasiszta Liga elnöke. A fõ kérdés az volt,
hogy hogyan akadályozható meg a demagóg jobboldal 2/3-os gyõzelme? A vi-
ta során világossá vált, hogy megalakul egy baloldali választási szövetség (mely
azóta a Zöld Baloldal nevet kapta). A vélemények megoszlottak: egyesek nem
láttak más lehetõséget, mint a magát szocialistának nevezõ pártra szavazást. A
többség szerint a szocialista párt már minden hitelességét elvesztette, kevesen haj-
landók oda szavazni, ezért szükség van a valóban baloldali választási összefo-
gásra.
• Március 20-i központi fórumunkon Harsányi Iván történész, a Pécsi Tudo-
mányegyetem tanára tartott vitabevezetõ elõadást a kapitalizmus megingásáról
Válság, de minek a válsága? címmel. Harsányi Iván témába vágó írását
Válsághablaty címmel a Dialektika következõ számában közöljük.
• Április 17-i központi fórumunkon – lapzártánk után – Dr. Artner Annamária
mutatta be a 90 fokos fordulat (Az elsõ kivezetõ lépések a válságból) c. gaz-
daságfejlesztési koncepciót, mely az ATTAC Magyarország Tudományos Taná-
csában készült. A Dialektika következõ számában ismertetjük ezt a gazdaságstra-
tégiai anyagot.
• A hazánk vízkészletének hasznosításáról – hét baloldali civilszervezet támo-
gatásával – rendezett tanácskozássorozat keretében, február 8-án, Dr. Orlóczi Ist-
ván Zólyomi Bálint díjas okl. mérnök, címzetes egyetemi docens, a METESZ
Környezetvédelmi Bizottságának tagja tartott elõadást A Duna-Tisza és a Tisza
csatornák szerepe és jelentõsége címmel. Ugyanezen sorozat március 9-i ösz-
szejövetelén Csizmazia Pál, a Duna Tisza Csatorna Zrt. mérnökcsoportjának
projektvezetõje, a mérnöki munkák állásáról beszélt a Duna-Tisza csatorna
megvalósíthatóságának lehetõsége, új vonalvezetése címmel. Korreferátumot
tartott Dr. Nemcsók János egyetemi tanár, a Duna Tisza Csatorna Zrt. projekt-
igazgatója. Az április 20-i tanácskozás témája: A magyar Alföld és a Duna. Elõ-
adó: Romány Pál egyetemi professzor, ny. miniszter. Korreferátumot tart: Dr. Vá-
gás István az MTA Hidrológia Tudomány Bizottságának elnöke, az MTA Mû-
szaki Tudományok Doktora, a Hidrológiai Szemle szerkesztõje.
• Az Április 4-én megtartott ünnepség keretében Társaságunk nevében koszo-
rút helyeztünk el a felszabadulási emlékmûnél a Gellért hegyen.
• Figyelem! Dr. Krausz Tamás tart elõadást az MSZP helyzetérõl és egy erõs
baloldali gyûjtõpárt lehetõségérõl május 15-i központi fórumunkon, az euró-
pai parlamenti választások elõtt.

A Marx Károly Társaság idõszakos lapja

Felelõs kiadó: a Társaság elnöke
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vábbi 15 a tartalmat és a politikai irányt
tekintve dicsérõ volt. Hirschler Tamás kér-
te a közgyûlést, hogy foglaljon állást: a
tagságot szigorúan a tagdíjfizetéshez (il-
letve az az alóli szociális mentesítéshez)
kössük, még akkor is, ha ezzel csökken a
taglétszám.

A beszámolókról tartott vita során a kö-
vetkezõk szóltak hozzá. Imbrea József az
akciók fontosságáról beszélt. Alpár Róbert
szerint az elnök és az ügyvezetõ titkár be-
számolója túl pesszimista volt a Társasá-
gunk helyzetérõl. Benedikt Szvetlána sze-
rint a központi Fórumokon nincs elég vi-
ta, inkább csak mûhelyeket rendezzünk.
Nem hozta le minden cikkét a Dialektika.
A baloldalon túl sok a szervezet. Mihály
Albert: a javaslatokra gyakran nincs refle-
xió, pl. Morva Tamás javaslatára az MKT
összefogó szerepérõl, vagy a marxizmus
formaváltozásának szükségességére tett ja-
vaslatról. Programalkotás is elmaradt,
amelyben a jövõ szocializmusáról is szól-
ni kellene. Szilágyi László: a Dialektika
terjesztésében együttmûködik a Magyar-
országi Munkáspárt 2006. helyi aktívái-
val. Artner Annamária: Egyelõre primitív
osztályharc folyik, hiányzik az erõs kom-
munista párt. Az MKT-nak nem elsõdleges
feladata az összefogás, hanem a saját mon-
dandó a lényege. Rozsnyai Ervin: most
erõs a centrifugáló erõ a mozgalmunkban
nemzetközileg is különálló központokkal,
melyeket nem lehet csak akarattal egyesí-
teni. Csak eszmei egység alapján – az ak-
cióegységeken keresztül – lehet eljutni az
elvi-elméleti egységig, egy erõs pártig. A
marxizmus formaváltozásáról hagytuk a
vitát, csak nem jelentettük meg részlete-
sen a Dialektikában. Farkas Péter: A Fó-
rumok fontosak, külsõ elõadókat is hívunk.
Az õ cikkét sem hozta le Rozsnyai E. mint
felelõs szerkesztõ, de jogosan, mert meg-
osztó hatásúnak értékelte. Társaságunkban
a többségi vélemény az, hogy a marxiz-
must a mai korra kell alkalmazni és nem a
formáját kell változtatni. Egyetértés fogad-
ta Harangozó Ferenc javaslatát, hogy a
Dialektikát a Társaságunkon kívül is minél
szélesebb körben terjesszük.

A közgyûlés a vita után kisebb kiegé-
szítésekkel – két esetben egy-egy ellensza-
vazattal –elfogadta a három beszámolót.
A közgyûlés 6 tartózkodás mellett elfo-
gadta, hogy a tagság feltétele a tagdíjfize-
tés (illetve vezetõség általi mentesítés) le-
gyen. A jelenlévõk egyhangúan vették tu-
domásul a pénzügyi beszámolót és a folyó
évi pénzügyi tervet.

A Jelölõbizottság (Széchy Éva,
Barabásné Hilda és Alpár Róbert) javas-
latára újraválasztotta a Társaságunk elnö-
kének Dr. Rozsnyai Ervint, alelnökének
Dr. Wirth Ádámot, ügyvezetõ titkárának
Hirschler Tamást, ügyvivõjének Dr. Far-
kas Pétert. A vezetõség 24 tagú lett.


