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A liberálisok a gyerekeinken akarnak uralkodni
A liberálisok szeptember 13-ára országos diáksztrájkot hirdettek. Középiskolás gyerekeket hergeltek fel a köznevelési
törvény módosítása ellen. Ne menjetek iskolába, majd a liberális tanárbácsik és szakszervezeti aktivisták alternatív órákat
tartanak nektek!
Miről is van szó? A liberálisok más oktatási rendszert akarnak, mint ami van ma. Szerintük az egységes nemzeti tanterv
korlátozza az innovációt, a sok tanulnivaló túlterheli a gyereket, az állami tankönyvrendszer és az állami iskolairányítás
megfosztja a tanárokat az önállóságtól.
A liberálisok ezt a véleményüket évek óta mondják, voltak
már felnőtt sztrájkok, látványos tüntetések, utcai politikai cirkusz és sok egyéb.
És láss csodát! A magyar társadalom
többsége nem állt melléjük. A tüntetések
elhaltak, a protesztcsillagocskák eltűntek.
Van ennek egy egyszerű oka, amit a
liberálisok nem tudnak megemészteni.
Nevezetesen az, hogy az emberek többsége azért járatja a gyerekét iskolába,
azért mond le sok mindenről a gyerek
tanulásáért, hogy a gyereke szakmához
vagy diplomához jusson. Hogy érvényesüljön a világban. És nem utolsó sorban azért, hogy ember
legyen belőle.
Sok szülő van, aki nem konzervatív gondolkodású, sokan vannak olyanok is, akik ki nem állhatják a Fidesz-kormányt, de az
iskolától azt várják, hogy oktasson és neveljen. Az emberek többsége ezért nem állt most sem a liberálisok „diáksztrájkja” mellé.
A liberálisok évek óta nem képesek győzni a választásokon.
Időről-időre nekirugaszkodnak, hogy megingassák a kormányt,
gp
zűrzavart keltsenek az utcákon,, és megpróbálnak
választások
nélkül hatalomra jutni. Nem sikerült, pedig bőségesen kaptak
és kapnak hozzá külföldi segítséget.
A liberálisok most, az önkormányzati választások előtt
a középiskolás gyerekeket
próbálták harcba vinni a
saját politikai céljaikért.
Elhitették a tizenéves gyerekekkel, hogy az ő dolguk ítélkezni az oktatási
rendszerről, nekik kell
eldönteni, hogy mit akarnak tanulni, ha egyáltalán
akarnak tanulni.
Az aláírásgyűjtés során
odajött hozzám egy idősebb
ember. Pedagógus voltam,
vagyok és pedagógusként fogok
meghalni is,
mondta. Ma
is tanítok.
Megmon-

Mi a bal szemünkkel nézünk
a világra. Így sok mindent
észreveszünk, amit csak a
jobb szemünkkel nem látnánk.
Másként is látjuk a világot,
mondjuk úgy, balszemmel. Ezután
minden számunkban elmondjuk,
miként is látjuk az éppen
esedékes eseményeket a saját
politikai értékítéletünk alapján,
balszemmel.

dom magának
őszintén: nem az
oktatási rendszer a
rossz. A rossz az,
hogy a gyerekek nem akarnak tanulni, s ami még ennél is roszszabb, hogy a felnőtt társadalom egy része el is hiteti a gyerekkel, hogy nem kell tanulnia, boldogulhat, kemény, kitartó munka nélkül is lehet gazdag, sikeres ember. Nem lehet, mondta az
idős tanár, csakhogy mire erre rájön a gyerek, már késő lesz.
Tudom, hogy a liberálisok utálják Kínát, mert ott minden
másként van, mint ahogyan a liberálisok a világot elképzelik, s
ennek ellenére, vagy talán éppen ezért
a kínai modell sikeres. Miért előzte
meg Kína az USA-t és az EU-t az 5G
technológia kidolgozásában? Azért,
mert a kínai iskola milliószámra készít fel szakembereket. Miért tud Kína
jobban és gyorsabban vasutat építeni,
mint sokan mások a világban? Azért,
mert kiváló mérnökeik, technikusaik,
szakmunkásaik vannak.
Mi teszi sikeressé a kínai modellt?
A pénz? Az óriási embertömeg?
Nem! A kínai modellt az iskola teszi sikeressé. És természetesen az a politikai rendszer, amely nem azt sugallja a gyereknek,
hogy ne tanulj, hanem azt, hogy tanulj, és nagyon sokat tanulj,
mert csak így leszel jobb és sikeresebb, mint a gazdag Amerika
és a tehetős Európa gyerekei.
A kínai emberek harminc éve még éheztek. Napi egy tál
rizs minden kínai embernek! Ez volt a kormányprogram. Ha
többet akarsz, irány az iskola, tanulj! Ez a felemelkedés útja, az
egyénnek is, a társadalomnak is.
Az állam egyenruhát adott az iskolásoknak, mert sokaknak
ruhájuk sem volt. Ma a kínai gyerek büszke az iskolájának
egyenruhájára.
Mire biztattak nálunk a liberálisok szeptember 13-a előtt?
Nos egy idézet a Facebookról: „Ha diák vagy, esetleg pedagógus, akkor szeptember 13-án ne menj iskolába, ne menj be
dolgozni! Iskola helyett szervezzetek közös programot a többi
sztrájkolóval! Akár diák vagy, akár nem: terjeszd a felhívást!
Vigyél be röpcédulát, plakátot az iskolába, tedd ki jól látható
helyekre. Figyelj arra, hogy ne tudjanak azonosítani! Vigyázz a
kamerákra, a szemtanúkra. A hatalom elnyomó, nem kell tiszteletben tartanunk az ő játékszabályaikat!”
A liberálisok tönkreteszik a gyermekek életét. Tévpályára
csábítják őket, hamis eszmék rabjává teszik őket. Nem a liberálisok lesznek a vesztesek, hanem a gyerekek. A mi gyerekeink,
te gyereked, a te unokád.
Tudod, hogy mi vérlázító? A liberálisok tönkreteszik a mi
gyerekeink jövőjét, közben a saját gyerekeiket elitiskolába
járatják, milliókat ﬁzetnek a taníttatásukért. Nem szeretetből,
egy fenét! Azért, hogy holnap az ő gyerekeik uralkodjanak a te
gyerekeiden, a mi gyerekeinken!

Nem a
liberálisok
lesznek a vesztesek, hanem a
gyerekek.

Vojtech Filip, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke támogatja Zeman cseh
köztársasági elnök azon javaslatát, hogy Csehország vonja vissza Koszovó, mint független
állam elismerését. (https://www.kscm.cz)
Koszovó az ENSZ érvényes határozata szerint is Szerbia része és nem önálló állam. A
NATO és az EU erőszakolta ki Koszovó de
facto kiválását Szerbiából és az önálló állam
kikiáltását. Koszovó a NATO megszállása
alatt van ma is, és NATO-támaszpontként
szolgál bármilyen balkáni katonai akcióhoz.
Zeman elnök bejelentése jelzi, hogy a tőkés
elit sem gondolkodik azonosan a kérdésben.
Babis miniszterelnök sajnálatosan azonnal
megkontrázta, mondván, hogy nincs ok a
Koszovóval kapcsolatos álláspont megváltoztatására. Pedig, nagyon is van!
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Ne ismerjék el Koszovót
független államként!

Kuba ellenáll az
Egyesült Államoknak

Diaz-Canel kubai állam-és kormányelnök tájékoztatta a kubai népet, hogy az amerikai szankciós intézkedések miatt súlyos gondok vannak az energiaellátásban, de a kubai kormány a nép támogatásával mindent megtesz a helyzet normalizálására. (www.granma.cu)
Az Egyesült Államok mai vezetése meg akarja fojtani Kubát. Az embargó és a szankciók útján nehézségeket akar előidézni a kubaiak életében, bízva abban, hogy a kubai nép belefárad és megadja magát. Ez a
politikai azonban eddig sem volt sikeres, és most sem lesz az.

Prága: buta kommunistaellenesség
Prága VI. kerületének önkormányzata szeptember 12-én titkos szavazással döntött arról,
hogy le kell bontani Ivan Sztepanovics Konyev
marsall szobrát, és egy múzeumban kell elhelyezni. (https://www.radio.cz)
Ivan Sztyepanovics Konyev (1897-1973) a
második világháború egyik legtehetségesebb
hadvezére volt. Az ő csapatai szabadították fel
Prágát is. A szovjet hadsereg prágai hadművelete során 12 ezer szovjet katona halt meg és
41 ezren sebesültek meg. A szobor eltávolítása
kegyeletsértő, az értelmetlen kommunistaellenességet fejezi ki, és a szélsőjobboldali, fasiszta erők malmára hajtja a vizet.
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Gyurcsányék rombolják
Magyarország tekintélyét

„A Demokratikus Koalíció elfogadhatatlannak, az Európai Unió és Magyarország biztonsága szempontjából is súlyos hibának tartaná, ha Trócsányi
Lászlót – Orbán Viktor vágyálmainak megfelelően – az EU bővítésért és
szomszédságpolitikáért felelős biztosának jelölnék – közölte Gyurcsány
vezette DK. (https://dkp.hu)
Nem vagyunk sem Trócsányi úr mellett, sem ellene. Másról van szó:
a rendről! Az Európai Bizottságba a tagállamok kormányai jelölnek
biztosokat. A tagállamok kormányai választások útján nyerik
el a többséget. Ezt tudja a DK is, Gyurcsány, az egész liberális
ellenzék is. Azt is tudják, hogy jelenleg nem ők kormányozzák Magyarországot. A belpolitikai kérdéseket
nem az EU-ban kell megoldani, hanem itthon. Gyurcsányék akciója rombolja
Magyarország tekintélyét, minden
magyarnak kárt okoz, a pártállásuktól függetlenül.

Ne dőlj be a liberálisoknak! Üres szavak!
Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének
ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten. A megállapodás értelmében együttműködnek
majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás
és az egészségügy kérdésében. (www.mti.hu)
Ne dőlj be a liberálisoknak! Üres szavak! Egy, az együttműködéshez előbb nyerni kell, ami messze nem biztos,
hogy menni fog. Kettő, nem lehet három kerületre „közös
klímastratégiát” kidolgozni, legfeljebb Budapest egészére. Három, a „szövetség” csak szép szó, abból nem épülnek lakások. Úgyhogy, ne dőlj be a liberálisoknak!
Kik ők? Tüttő Kata MSZP-s, Soproni Tamás
Momentumos, Niedermüller Péter DK-s!
Ugye ennyi elég?

Dicstelen misszió

Szeptember 5-én Afganisztán függetlenségének századik évfordulója alkalmából rendeztek jubileumi ünnepséget az Afganisztáni
Iszlám Köztársaság bécsi Nagykövetségén. Az évforduló alkalmából, az afganisztáni hadszíntéren nyújtott szolgálata elismeréséül
emléklapot vehetett át Apáti Zoltán dandártábornok, Sándor Zsolt dandártábornok, Sándor Tamás dandártábornok, Rolkó Zoltán
ezredes, valamint Tóth István ezredes. (https://honvedelem.hu/fooldal-kiemelesek/szaz-eves-afganisztan/)
Afganisztánban nincs magyar érdek. Ott amerikai érdek van. Mese az, hogy hozzá kell járulnunk az amerikai érdekhez, mert az
is a közös biztonság része. Minden Afganisztánban töltött nap bűn a magyar nép ellen. Pénzpocsékolás, meghajlás az USA előtt,
részvétel egy nép leigázásában és egy ország dicstelen megszállásában.
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Helyi önkormányzati választások Mit
értünk
el?

Polgármester-jelöltek száma:
15
Települési önkormányzati képviselőjelöltek száma: 192
10 ezer lakos és az alatti településeken:
Egyéni listás jelöltek: 40
10 ezer lakos feletti településeken: 152
Egyéni választókerületi jelöltek: 93
Kompenzációs listás jelöltek: 59
76
Megyei és fővárosi listás jelöltek száma:
Megyei listás jelöltek: 76
283
Összes helyi önkormányzati jelölés száma:
Megyei listák (MUNKÁSPÁRT)
Megye:
Jász-Nagykun-Szolnok
Vezeti: Szilágyi András
Jelöltek száma a megyei listán: 42
Megye:
Nógrád
Vezeti: Dr. Frankfurter Zsuzsanna
Jelöltek száma a megyei listán: 34
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Bemutatjuk a Munkáspár

Budapest VIII. kerület
Fehérvári Zsolt István

Budapest IX. kerület
Fléger Tamás

Budapest
Kerezs

Budapest XXI. kerület
Wolf József

Miskolc
Fülöp József Istvánné

Szo
Kalmá

Hangony
Farkas Zoltán

Pusztaföldvár
Gál Ferenc

Gulyás
Borso

rt polgármester-jelöltjeit

X. kerület
i László
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Budapest XIV. kerület
Koch János

Budapest XV. kerület
Karacs Lajosné

lnok
r Dávid

Salgótarján
Nagy Attila

Arló
Ónodi Bertalan

s János
odbóta

Gulyás József
Kadarkút

Somberek
Kós Zoltán
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Teljesen új hozzáállásra
van szükség

Teng Hsziao-ping (1904-1997) a kínai sajátosságú szocializmus elméletének és gyakorlatának egyik megalkotója, a Mao-utáni Kína fejlődésének meghatározó személyisége volt. Kádár János 1987. október 13-án
találkozott vele Pekingben. A Kádár-Teng-találkozón elhangzott gondolatokat nem közölték magyar nyelven.
Magyarul először 2004-ben A Szabadság gondozásában jelent meg.
A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 70. évfordulójára készülve az alábbiakban ismét közöljük Teng Hsziaoping Válogatott Művei alapján Teng 1987. október 13-án elmondott gondolatait.
A „kulturális forradalom” nyomán tíz egész esztendőt veszítettünk el. A Kína szocialista fejlődésében elkövetett hibák
többsége végül is a „balosság” következményei és ez a „balosság” 1957-ben kezdődött.
Történelmi távlatból nézve, elmondhatjuk, hogy demokratikus forradalmunk sikeres fejlődése csak a Zunyi találkozóval fémjelzett változás után kezdődött. Ez a találkozó vetett
véget a Wang Ming féle „balos” kalandorságnak a párt központi vezetésében, és erősítette meg Mao Ce-tung vezetését.
A párt folyamatos harcot folytatva a „balos” és jobboldali
hibák ellen, nemzeti méretekben győzelmet aratott, megalapította a Kínai Népköztársaságot és hozzálátott a szocialista
építéshez. A Népköztársaság életének első nyolc évében,
1949 és 1957 első fele között, a fejlődés kiegyensúlyozott
volt, és politikánk helyes volt. 1957 második felében harcot
hirdettünk a jobboldali elhajlók ellen. Ez abban az időben
szükséges lépés volt. Azonban túl messze mentünk, túl sok
ember lett a harc célpontja, ez viszont hiba volt. Ezt követte
a Nagy Ugrás és a népi kommunák mozgalma 1958-tól, ami
teljes mértékben összeegyeztethetetlen volt az objektív körülményekkel, eltértünk az iránytól és túl gyorsan akartunk
fejlődni. Gyakorlatilag 1957 második felétől, a párt VIII.
Kongresszusától kezdődött ez, és ez a „baloldali” elhajlás
eltartott egészen 1976-ig, közel 20 évig. A „baloldali” elhajlás csúcspontja a „kulturális forradalom” volt.
Mi azonban ezekből a tapasztalatokból is tanultunk. Miután szétzúztuk a négyek bandáját és befejeztük a „kulturális
forradalmat”, kritikai módon áttekintettük történelmünket,
elhatároztuk, hogy a gondolkodásunkat megszabadítjuk a
korlátoktól, és helyre állítjuk Mao Ce-tung elvtárs ideológiai vonalát, amely szerint az igazságot a tények alapján kell
megfogalmazni. Mao Ce-tung elvtárs eszméi helyesek voltak
az új demokratikus forradalom, a szocialista forradalom
és a szocialista építés egész időszaka alatt, és nem szabad
megtagadnunk őket. E hosszú időszakban Mao Cetung elvtárs sikeresen egyesítette a marxizmus-leninizmus általános
elveit a kínai realitásokkal, alkotó módon kidolgozta a „falu
bekeríti a városokat” stratégiát, kitartott amellett, hogy az
Októberi Forradalom útját kell járni, más-más módszereket
alkalmazva. Éppen azért tudtuk befejezni az új demokratikus forradalmat, és zavarmentesen áttérni a szocialista
szakaszra, mert messzemenőleg szem előtt tartottuk a kínai
realitásokat, és mindenben ebből indultunk ki.
Ez történelmünk olyan része, amikor helyesen cselekedtünk. A „balos” hibák 20 esztendeje, amint említettem, történelmünk másik részét jelentik. Tanulmányoztuk a forradalomban és az építőmunkában szerzett tapasztalataink pozitív
és negatív oldalait is, s a párt XI. Kongresszusán választott
Központi Bizottság 1978 évi 3. ülését követően számos új
elvet és politikát fogalmaztunk meg. Az említett elvek és
politikák célja az, hogy helyreállítsuk és érvényesítsük Mao

Ce-tung elvtárs tényekre alapuló ideológiai vonalát, és ezt
követve keressük a szocializmus építésének útjait Kínában.
Ez teljesen új hozzáállás.
A négyek bandája idején, a kommunizmus – az ő értelmezésük szerint – azt jelentette, hogy jobb szegénynek lenni
a kommunizmusban, mint gazdagnak a kapitalizmusban.
Ez abszurdum! A marxizmus is kommunizmust jelent, és a
marxizmus egyik alapelve éppen az, hogy a szocialista szakaszban mindenki képességei szerint dolgozik, és munkája
alapján részesül a javakból, a kommunista szakaszban pedig
mindenki képességei szerint dolgozik, és szükségleteinek
megfelelően kap a javakból. E második elv érvényesítése
hatalmas anyagi hátteret igényel. Egyébként hogyan tudna
egy szegény társadalom minden tagjának szükségleteik szerint juttatni? Hogyan lehetne egy kommunista társadalom
szegény?
T

H

-

C
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A tapasztalataink elemzése alapján azt javasoltuk, hogy
a szocializmus egész időszakában a központi feladatunk
a termelő erők fejlesztése legyen. Ez igazi marxizmus.
Kína számára a legfontosabb a szegénység leküzdése. Meg
kell találnunk a minél gyorsabb fejlődés útját. A szegénység nem egyenlő a szocializmussal, és a túl lassú fejlődés
sem azonos a szocializmussal. Ha ez igaz lenne, vajon a
szocializmus miként lehetne felsőbbrendű társadalom? A
szocializmusban, amennyiben fejlődnek a termelő erők, a
fejlődés gyümölcsei az embereké. Más szavakkal, Kínában
nem fog burzsoázia létrejönni a fejlődés menetében, hiszen
az elosztás elve változatlan: mindenkinek munkája szerint.
Az elosztás természetesen nem valamilyen szabvány egyenruha, de a mi célunk a közös boldogulás. Nagyon sokáig
keményen kell dolgoznunk ahhoz, hogy bizonyítsuk a szocializmus felsőbbrendűségét, és mindenki megértse: helyesen
döntöttünk, amikor a szocializmus útját választottuk.
A szocializmus ilyen felfogása alapján alakítottuk ki
mostani utunkat. Ez minden szereplőre egyaránt vonatkozik, a politikai, gazdasági, kulturális és más tényezőkre. A
fejlődés és a reform mellett döntöttünk, azzal a céllal, hogy
meglehetősen gyors fejlődést érjünk el. Ami a reformot illeti, 1974-ben és 1975-ben már átéltünk egy kísérletet. Amikor Csou En-laj miniszterelnök 1973-ban súlyos beteg lett,
embereket küldött értem Jiangxi Tartományba, hogy hozzanak vissza az „istállóból”. Ezután vettem át munkájának
egy részét az Államtanácsban. 1975-ben bekapcsolódtam a
Központi Bizottság mindennapi munkájába is. Azokban az
időkben a reformot konszolidációnak neveztük, és azt hang-
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súlyoztuk, hogy fejleszteni kell a gazdaságot, és mindenekelőtt rendet kell tenni a termelésben. Ahol erre sor került, a
siker garantált volt.
Jóval előtte a négyek bandája távolított el engem. Háromszor csaptak el, és háromszor rehabilitáltak. 1976-ban, az
Április 5-i Mozgalom idején, amikor az emberek az elhunyt
Csou miniszterelnökre emlékeztek, sokan irántam is kifejezték rokonszenvüket. Ez azt jelzi, hogy a reform 1974-75ben széles támogatást élvezett, és a nép akaratát fejezte ki.
A négyek bandájának veresége után, a XI. Kongresszuson
választott Központi Bizottság 3. ülése megerősítette a tényekre alapuló politizálás ideológiai vonalát és a párt és az
ország központi feladatává a termelő erők fejlesztését tette.
Ezúttal a faluval kezdtük. Ha a parasztság, amely a kínai
lakosság 80 százalékát alkotja, nem rendelkezik még elegendő ennivalóval és ruhával sem, akkor hogyan akarjuk
bizonyítani a szocializmus felsőbbrendűségét? A reform
beindításával a parasztság számára érdekeltséget teremtettünk. Ezt követően hozzáfogtunk a városi gazdaság szerkezetének átalakításához, felhasználva mindazt, amit a falusi
reformból megtanultunk. A külföld felé nyitás ugyancsak
a reform része; és önmagában a nyitást is reformnak lehet
nevezni. Kilenc év kemény munkájával elértük azt, hogy
a falusi lakosság 90 százaléka eleget eszik, és megfelelően
öltözködik. Tíz évre szóló feladatunk pedig úgy szólt, hogy
megkétszerezzük az egy főre jutó GNP-t, nos, két
évvel korábban teljesítettük.
A sikereink lelkesítettek bennünket és megerősítették hitünket. A párt XIII. Kongresszusa ennek
megfelelően arról határoz majd, hogy gyorsítsuk fel a
reformot. A napirenden már nem csupán a gazdasági
szerkezetátalakítás fog szerepelni, hanem a politikai is.
Az első feladatunk az volt, hogy megoldjuk az
élelmezés és ruházkodás problémáját, ezt elvégeztük.
A második feladat az, hogy az évszázad végére viszonylag kényelmes életet teremtsünk népünknek. A
harmadik feladat az, hogy a következő évszázad első
50 esztendejében elérjük a közepesen fejlett országok
színvonalát. Éppen ezért a reform útján gyorsítani kell
a termelő erők fejlődését, tartanunk kell magunkat
a szocialista úthoz, demonstrálnunk kell a szocializmus felsőbbrendűségét. Két-három, esetleg négy
nemzedéknyi idő is kell ahhoz, hogy elérjük e célt. De
ezt követően teljes bizonyossággal és tények alapján
mondhatjuk: a szocializmus magasabb rendű a kapitalizmusnál.
Ez néhány a gondolataink közül, és most ki kell
bontanunk őket, realistán, mélyre menve, elméleti
szempontból is átgondolva. Az utunk viharos lesz,
és nehéz lesz elkerülni a hibákat, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy tanuljunk a tapasztalatokból, és ne kövessünk el nagyobb hibákat. És ami
még fontosabb: nem engedhetjük meg, hogy a kisebb
sikertelenségek elvegyék kedvünket a határozott előrehaladástól.
Teljes mértékben egyetértek a pártjaink és országaink közötti kapcsolatok fejlesztésére tett javaslatokkal.
Szorítsuk a régi problémákat gátak közé, és foglalkozzunk a jövővel. Két lényegi kérdésről van szó. Először:
mindkét ország a szocializmus útját követi és a mar-
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xizmust tekinti alapelvnek. Másodszor: mindkét ország a sa10
ját jellemzőivel és körülményeivel összhangban halad ezen
az úton. Mi nem másolhatjuk sem a nyugati országok, sem
más szocialista országok példáját, és még kevésbé adhatjuk
fel saját rendszerünk előnyeit. Kínában mi ilyen előnynek
tekintjük a kommunista párt vezető szerepét. Meg kell őriznünk a kommunista párt vezető szerepét. Természetesen,
a pártnak is át kell esnie átvilágításon, és korlátozásokra is
szükség van. Most foglalkozunk azzal, hogy a párt funkcióit elkülönítsük a kormány feladataitól. De akármilyen is
legyen a végső megoldás, a párt fog ezen túl is vezetni, és a
funkciók szétválasztásának
feladata a párt vezető
szerepének erősítése. A kommunista
párt sem
lehet
men-

tes hibáktól, de mindaddig, amíg a politikánkat a tényekre
alapozzuk, amíg folytatjuk a reformot, amíg saját utunkat
követjük, amíg nem követünk el tragikus hibákat, a fejlődésünk biztosítva lesz.
A demokratikus centralizmus is a mi előnyös oldalunk.
A rendszer lényege az, hogy erősítse a nép egységét, és így
jobb legyen, mint a nyugati típusú demokráciák. Ha döntünk valamiről, azt végre kell hajtani. Vagy vegyünk egy
másik példát! A nemzeti kisebbségek problémájának megoldására Kína nem vezette be az önálló köztársaságok föderációs rendszerét, hanem az autonóm térségeket alkalmazza.
Úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer elégé jól működik,
és összhangban van kínai viszonyokkal. Röviden szólva: sok olyan előnyös dologgal rendelkeztünk, ami magasabb rendűvé teszi
a szocialista rendszert, és amelyeket
nem szabad feladni. Ennek megfelelően ragaszkodni fogunk a négy
elvünkhöz is.

Teng Hsziao-ping
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innen szabadították ki Táncsicsot. A
helyszín felemelő volt, sok ember látta,
hallotta a Munkáspárt rendezvényeit.
2010 után a Fidesz-KDNP-kormány
új szokást vezetett be. A Budai Várat
napokra állami ünnepségek, családi
rendezvények színhelyévé tették, és a
Munkáspárt sem kaphatott engedélyt
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan középülettel, amerendezvényének megtartására.
lyek a magyar munkásmozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funkciója
A Munkáspárt próbálkozott a belvárosi
többnyire már megváltozott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott.
Károlyi palota előtti színhellyel is, ahol
Lassan elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétá1849. január 13-án este letartóztatták gróf
ra! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?
Batthyány Lajost, az első felelős magyar
kormány miniszterelnökét sógora, gróf
Károlyi György pesti palotájában. A hely azonban nem
Budapest, Kispest, Kossuth szobor –
volt alkalmas politikai rendezvények megtartására.
munkáspárti új hagyomány születése
Hosszú gondolkodás után az új helyszínt Kispesten találta meg a Munkáspárt. Kispest ideális választásnak
bizonyult. Kossuth szobra a kispesti piac mellett, forgalmas
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplése
helyen van. A hely távol van a főváros elegáns negyedeitől. A
mindig fontos esemény volt a magyar munkásmozgalom törtékörnyéken dolgozó emberek élnek.
netében. Az ünnepség mindig kifejezte a munkásság elköteleA Munkáspárt rendezvényeit évek óta tehát itt, Kispesten,
zettségét a nemzet ügye és a társadalmi haladás mellett.
a Kossuth szobornál tartja. A történelmi feljegyzések szerint
A két világháború közötti megemlékezések sorából kiemel1901-ben Herbacsek Bertalan (1859-1924) fakereskedő ötlete
kedik 1942. március 15. A Magyar Történelmi Emlékbizottság
alapján határozták el, hogy Kossuth-szobrot állítanak. A Kis1942. március 15-én sok embert, zömmel szervezett munkásopesti Polgári Kör nagygyűlést hívott össze, megalapították a
kat, munkásﬁatalokat mozgósított a budapesti Petőﬁ-szoborszoborépítő nagybizottságot, elnöknek Varjú Kálmánt (1860hoz. A tüntetésen mintegy két-háromezer ember vett részt.
1924) az egyik legtekintélyesebb és legnépszerűbb polgárt
A szocialista korszakban is ünnep volt március 15., bármit
választották, akinek leszármazottjai ma is Kispesten élnek.
is állít a mai propaganda. Igaz, nem volt munkaszüneti nap, de
10 év alatt gyűlt össze a szükséges pénz, adakozásból, tomboettől még az ünnep ünnep maradt. Megvoltak a hagyományos
lajátékból és nem utolsó sorban a község közpénztárából. Az
helyszínek is, mindenek előtt a Nemzeti Múzeum, a Duna-parünnepséget Varjú Kálmán a következő szavakkal köszöntötte:
ti Petőﬁ szobor, a Batthyány örökmécses, a Pilvax kávéház.
„Kívánom, hogy e szobor örökké hirdetője legyen a hazafiság,
A rendszerváltás során, és különösen utána a politikai pártok
a szabadság és függetlenség eszméjének".
igyekeztek kisajátítani március 15-e ünnepét. Ez azonban nem
A szobor alkotója Hybl József (1888-1945) kispesti művész,
ment, úgyhogy maradt még egy lehetőség: az egyes pártok az
mint ahogy a talapzat készítője Reckl Lajos (1897-1933) kőfaraerőviszonyok függvényében az egyes helyszíneket sajátítottak ki.
gómester is.
A liberális ellenzéknek a Pilvax-kávéház a kedvence mind a
mai napig. Demszky Gábor főpolgármestersége idején a
Duna-parti Petőﬁ szobor vált a budapesti liberális értelmiség, és szélesebb értelemben a liberális ellenzék ünnephelyévé. A Nemzeti Múzeum a kormánypárti megemlékezések
színhelye, bár egy időben voltak párhuzamos kormánypárti-ellenzéki rendezvények is. 2010 óta a Fidesz-KDNPkormány tartja itt a megemlékezéseit.
A Munkáspárt az elmúlt harminc évben is fontosnak tartotta, hogy megemlékezzen a forradalom és a szabadságharc
ünnepéről. A cél egyértelmű volt. Az emlékezés és a tisztelet
kifejezése mellett elmondani az embereknek, hogy mi, munkáspártiak miként látjuk az 1848-49-es polgári forradalmat
és a szabadságharcot, illetve hogy vélekedünk a máról.
Mivel a hagyományos budapesti helyszíneket kisajátították a polgári pártok, a Munkáspártnak új helyszíneket kellett
keresnie. 1990-ben az első megemlékezésre a Budai Várban,
a Hadtörténelmi Múzeum előtti országzászlónál került sor.
Szép ünnepség volt, de a helyszín nem túlságosan látogatott,
így kevés emberhez jutott el a Munkáspárt szava.
A Munkáspárt éveken át a Táncsics Mihály utca 9. szám
alatti épület előtt emlékezett 1848-49-re. Mint ismeretes,
ebben az épületben töltötte börtönbüntetését Táncsics Mihály és Kossuth Lajos. 1848. március 15-én este a pesti ifjak
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Hetek óta folynak a zavargások Hongkongban. A szervezők liberális értelmiségiek, akik Hongkong teljes függetlenségét, a Kínai
Népköztársaságtól való elszakadást akarják. Az USA, Németország támogatja őket, abban a reményben, hogy meggyengítheti a
szocialista Kínát. Tudják, hogy Hongkongot nem lehet elvenni Kínától, de zavart okozni igen.

Hongkong: önállóság, de hol a határ?

A tüntetők az első hetekben Hongkong zászlaja alatt tüntettek. Az üzenet világos volt: önállóak vagyunk, nem a Kínai
Népköztársaság része. Mi a hongkongi események lényege? A
liberális tőke gyengíteni próbálja Kínát. Elfoglalni nem tudja.
A lakosság egy részét próbálja a kínai kormánnyal szembe fordítani. Minden zavarja a liberálisokat, ami Kínában van. Kína
a nemzeti államot védi, Kína nem másolja a liberális nyugatot,
Kínában Népköztársaság van.

Nem tér vissza a brit gyarmati világ

Hamarosan más zászlók is megjelentek. A tüntetők egy része a
brit lobogót lengeti, mondván, hogy jobb volt brit gyarmatként
élni. Ezt már a hongkongiak többsége sem veszi be, hiszen ma
Hongkong élvezi azokat az óriási előnyöket, amelyeket Kína
gazdasága jelent.

Ki osztogatja az amerikai zászlókat?

A tüntetők már nem is Hongkong zászlaját lengetik, hanem az
amerikait. Ki tudja kik, de tömegével, ingyen osztogatják az
Egyesült Államok zászlaját és hergelik a tüntetőket.

A cél: erőszakkal kiprovokálni a
hadsereg bevetését

A tüntetés szervezői is pontosan tudják, hogy Hongkong kínai
marad. Ennek ellenére egyre erőszakosabban lépnek fel. A cél:
kiprovokálni a kínai hadsereg bevetését és elérni a Kínai Népköztársaság nemzetközi elszigetelését.

A hongkongiak hazája a
Kínai Népköztársaság

A hongkongiak többsége nem tüntetni akar, hanem dolgozni. A
többségnek nincs pénze arra, hogy hetekig szabadságon legyen.
Az emberek többsége hazájának tekinti a Kínai Népköztársaságot. A többség elfogadja az elvet, hogy egy az ország, de kettős
a rendszer. Kína nagy részében szocializmus van, Hongkongban kapitalizmus. Furcsa, de működik.

