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A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, 
jobbító  kritikai  jelzéseivel,  tiltakozásaival,  kérdéseivel,  javaslataival,  amelyek 
névvel, jeligével, illetve ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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Az okot nem ismerjük, csupán a tényt:
Továbbra is késleltetve jelenik meg 

A SZABADSÁG című munkáspárti 
hetilap internetes kiadásának teljes anyaga

A rendszerváltozás vesztes milliói között járva, egyre gyakrabban halljuk sokak egybehangzó 
véleményét  arról:  csalódtak  a  többpárti  konstrukcióban,  amely  folyton  folyvást  hangos  a 
különféle  politikai  nézeteket  képviselők  egymással  szembeni  acsarkodásaitól,  a 
bizalmatlanságoktól, az ellentmondásoktól, az élet szinte minden területét érintő problémáktól, 
amelyek  egyenes  következménye,  hogy  irdatlan  tömegek  élnek  ma  már  nyomorban,  szinte 
reménytelen  kiszolgáltatottságban.  Hogy  hová  vezethet  a  könyörtelenül  dúló  magyar 
kapitalizmus,  azt  röviddel  ezelőtt  többi között  így fejtette ki  sajtóbéli  nyilatkozatában  Bogár 
László közgazdász, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára:

A magyar népességnek legalább a harmadát végképp elveszítettük, mert már nem rendelkeznek 
azokkal  a  képességekkel,  tulajdonságokkal,  melyek  segítségével  beilleszkedhetnének  egy 
normálisan  működő  társadalomba.  Őket  már  semmiféle  eszközzel nem  lehet  visszahozni  a 
nyomorúságból, hiszen nincs meg az elemi szintű tudásuk sem, ami a leghalványabb esélyt adná 
a felemelkedésükhöz. És ezen azzal sem lehetne változtatni, ha az állam talicskával tolná a pénzt 
a felzárkóztató programokba. Ezeket az embereket igenis ott kell hagyni az út szélén, mert ha 
nem így teszünk, akkor a többiek soha nem fognak célba érni.

Hát döbbenetes olvasni az ilyen tartalmú mondatokat, de a szakember nyilván tudja, mit, miért 
mond. Mi pedig, az országban járva-kelve, sajnos itt is, meg ott is felfigyelhetünk a szóban forgó 
nyomorultakra,  a  23  éves  demokráciánk,  jogállamiságunk  és  piacgazdaságunk  úgymond  élő 
áldozataira.

Igen,  e  szituációkban  ma  már  rengetegen  mondják,  rossz  úton  járunk,  s  ott  is  rosszul 
cselekszünk, miáltal a szegények még szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek. 

A baj azonban a rendszerrel van — azonosulnak sokan a Magyar Kommunista Munkáspárt Új 
Programja e címével. De az anyag részleteivel is, amely ama szellemben készült, amit konkrétan 
ekképpen fogalmazott meg a proletárköltőnk, JÓZSEF ATTILA:

Költsél epedő verseket;                                               
Pácolj prágai módra sonkát;                                        
gyűjts gyógynövényt, fejts kőszenet;                         
vezess főkönyvet s rejtsd a titkát;                               
viselj aranyzsinóros sapkát;
élj Párizsban vagy Szatymazon,-
mire a béredet kikapnád,
a tőkéseké a haszon.
                                                                                   
Testvérem, folytatnám, de unnád,
tudod, hogy nem élsz lazacon,
amíg a tőkések adnak munkát,
a tőkésé a haszon.



A magyar gazdaság és társadalom baloldali nézőpontú jellemzéseiről az érdeklődők az említett 
párt  A Szabadság című hetilapjából, pontosabban annak internetes kiadásából tájékozódtak 
rendszeresen. Eme folyamatos és friss információs lehetőség azonban tavaly szeptember 22-e óta 
akadozik.  Az  ebbéli  részleteket  így  foglalták  össze  olvasóink,  akik  között  nem kevesen  az 
MKMP szimpatizánsai,  akik az említett  naptól  kezdve,  nem kis  meglepetésre,  eme sorokkal 
találkoznak az újság 4. oldalán: 

„A Szabadság további cikkei csak a nyomtatott újságban olvashatóak. Az újság megrendelhető a 
Munkáspárt szervezeteinél.

A  www.munkaspart.hu  honlapon  a  szervezetek  menüpont  alatt  tájékozódhat  az  Önhöz 
legközelebb eső szervezetünk címéről.

Központi címünk:

1082 Budapest, Baross utca 61.
Telefon: (1) 787-8621

Egy egész éves rendelés estén egy hónapot ajándékba adunk.”
 
— Ez egy átgondolatlan döntés!  — érvelnek panaszosaink, így folytatva: -  a pártelnök tavaly 
májusi,  kongresszusi  felszólalását  meghallgattuk  az  interneten,  sőt,  olvastuk  a  munkáspárti 
lapban  is,  akinek  vonatkozó  mondatait  úgy  értelmeztük,  hogy  a  legkorszerűbb  technikával-
technológiával,  a világhálóval egyre gyakrabban kell  élnie az  MKMP-nek is, a szervezeti,  a 
propaganda, a tájékoztató és mozgósító munkájában. Nos, eme törekvésnek teljességgel ellent 
mond  az  említett  intézkedés,  amelynek  lehetnek  racionális  indokai,  ám  hosszútávon  kárt 
jelenthetnek  a  ténylegesen  baloldali  pártnak,  hiszen  beszűkíti  a  társadalmi  palettán 
megkapaszkodásának lehetőségeit!

A  továbbiakban  így  folytatták  a  bennünket  megkeresők,  akik  rokonszenvvel  figyelik  e 
kommunista erő tántoríthatatlan küzdelmét a tőke és az általa végrehajtott kizsákmányolás, tehát 
a  ember  helyett  a  pénzt,  a  profitot  középpontba  helyező  és   hazánkat  immáron  a  teljes 
zűrzavarba,  reménytelenségbe  taszító,  a  történelmünket  önkényesen  és  dilettánsan  átfestő 
kapitalizmus ellen:

— Sokunknál, főleg az 50- 60-70-80 éveseknél, vagy még idősebbeknél,  az a gyakorlat, hogy a 
lányaink, fiaink, unokáink kezelik a számítógépet, s ha megnyitották azon A Szabadság cikkeit, 
hát végigolvassuk. Ha pedig e szeretteinktől távol lakunk, kis faluban, esetleg villany nélküli 
tanyán, kinyomtatva odahozzák az oldalakat. 

Ami pedig az ajánlatot illeti, hogy menjünk el a legközelebbi munkáspárti szervezethez, ahol 
megrendelhető az újság, némi kedvezménnyel is, ez többünknél nem járható út, hiszen kevés 
fizetésért,  szinte  éhbérért  dolgozunk,  vagy  kisnyugdíjasok  vagyunk,  s  bizony  örülünk,  ha 
kenyérre, tejre, zöldségre, gyümölcsre, húsra futja, meg a közüzemi díjak kifizetésére, esetleg a 
kölcsöntörlesztésekre,  a  maradékból  pedig  már  nem  tudunk  újságot  járatni.  A többnyire  a 
létminimum szintjén, vagy alatta élő hozzátartozóink sem vállalhatják az ebbéli megrendelést. 
Mindezekre csak ráadás, hogy a helyi szervezetet megkeresni, oda elmenni is fáradtságot jelent, 
meg az oda-vissza közlekedés  pénzbe kerül  annak,  aki  még nem érte  el  az  ingyenes  utazás 
korhatárát.

És még van más baj is: vidéken, kisebb községekben, ahol mindenki ismeri egymást, egyelőre 
eléggé ciki  a  kommunista  érdeklődés,  vonzódás  kinyilvánítása,  például  az  által,  ha  a  postás 
hozná rendszeresen az előfizetett Szabadság-ot. 



További  gond,  hogy  a  nagyobb  települések,  sőt,  a  városok  újságárusainál  általában  hiába 
keressük ezt a lapot, mert nem forgalmazzák.

A kérésünk  tehát,  hogy a  szóban  forgó  pártlap a  jövőben is  a  korábbi  teljes  terjedelmében 
jelenjen meg a világhálón!

Az  előzők  lényegét  levélbe  foglalva,  azzal  tavaly  november  7-én  e-mailen  és  postai  úton 
fordultunk  Karacs Lajosnéhoz,  a  párt  gazdasági ügyekkel  foglalkozó alelnökéhez,  mert  ügy 
gondoltuk, a tudtával és beleegyezésével lett bevezetve e csonka megjelenés, egyidejűleg kértük, 
hogy  informáljon  az  internetes  lapterjedelem-szűkítés  tudnivalóiról,  meg  arról,  mikortól  áll 
helyre  a  korábbi  közlési  rend.  Végezetül  megjegyeztük:  olvasóinkat,  meg  az  érdekelteket  e 
válasz alapján informáljuk majd világhálós népújságunkban, a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG-ban, a 
sajtótörvényről  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól  szóló  2010.  évi  CIV.  törvény 
követelményeinek,  tehát a hitelességnek, pontosságnak, a tény- és időszerűségnek  megfelelően!

Az úgymond automatikus reagálás szinte azonnal, 2012. 11. 07 11:26 keltezéssel informált arról, 
hogy ezen  üzenet megjelenítésre került a címzett számítógépén, azonban nincs rá garancia, hogy 
a címzett elolvasta volna, illetve megértette volna annak tartalmát. Másnap, azaz 2012. 11. 08 
06:47-e  keltezéssel  már  azt  közölte  velünk  a  feladó,  a  Munkáspárt  Elnökségi  Kabinet 
kabinet@munkaspart.hu, hogy a tartalom is elolvasásra került. 

Minthogy 1 hónap elteltével sem érkezett meg az érdemi válasz,  az érdekelt emberek, 
ismét a panaszaikat juttatták el hozzánk, mondván, hogy a kedvezőtlen 
belső  kommunikáció  miatt  egyre  kevesebbet  tudnak  a  Magyar 
Kommunista Munkáspárt-ról, amelynek nyomdai lapját kellő anyagiak 
híján képtelenek megrendelni,  ám azt alkalomadtán sem vásárolhatják 
meg, hiszen az árusok zöme ezt a baloldali lapot nem kínálja!

Itt térünk ki a legutóbbi, tavaly év végi szolnoki időközi helyhatósági képviselői választásra, 
amely  vérszegény  produktummal  járt  az  MKMP részéről,  hiszen  a  jelöltje  a leadott  1545 
érvényes  szavazatból  mindössze  12-őt  kapott.  Talán  ezen  eredmény  is  jobb  lett  volna — 
vélekedtek a Tisza-parti városban lévő olvasóink —,  ha e kommunista párt  úgy kommunikál, 
hogy nem szűkíti a programjához, céljaihoz, tevékenységeihez hozzáférés lehetőségét! Ami ha 
nem változik  meg,  csak  odavezethet  — hangoztatják  többen  —, hogy e  politikai  közösség 
jelentősége egyre szűkül. 

A  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG részéről  ekkor,  2012.  december  13-án  THÜRMER  GYULA 
pártelnökhöz fordultunk, szintén e-mailen és postai úton is. Számára például az alábbi közléseket 
továbbítottuk:

A rendszerváltozás veszteseinek  készülő  világhálós  népújságunk-hoz szép számban érkeznek 
az  aggodalommal,  félelemmel  és  kilátástalansággal  teli  jelzések,  észrevételek,  közérdekű 
bejelentések, panaszok és javaslatok  az  országunk további és már-már szinte megállíthatatlan 
gazdasági-társadalmi szétszakadásáról, amelynek fájdalmas következménye, hogy lassacskán a 
fél  ország  vergődik  a  nyomorban. A könyörtelen,  s  nem  emberközpontú  kapitalizmus  meg 
egyelőre  feltartóztathatatlanul  folytatja  kizsákmányoló  politikáját.  Ennek hordalékaként 
lényegében általánossá vált hazánkban az egymással szembeni  gyanakvás, békétlenség, 
szelleme,  gyakorlata.  Ezek  megfékezhetetlen  generálói  pedig  az  egyenlőtlenséget  létrehozó, 
konzerváló olyan működési elemek, mint az egyéni célhoz és a rétegigényi törekvéshez egyaránt 
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használható  spekuláció,  harácsolás, kapzsiság, önzés, gátlástalanság, 
öntörvényűség, hazudozás, szakszerűtlenség, felületesség, pontatlanság, 
csalás,  sikkasztás, részrehajlás, hivatali  hatalommal  visszaélés, 
bűnpártolás,  s  a  mindezek  nyomán  általánossá  vált  korrupció. Amelyek  közös 
melegágya, a magán-, vagy szűkös csoportérdeket szolgáló tőke. 
                       
Olvasóink  egyébként  úgy  látják,  félelmetes  politikai  szószátyárkodás  vette  kezdetét 
Magyarországon,  ahol  a  különféle  résztvevők  igazi  dzsungelharca  indult  meg.  s  ahol  már  a 
szavakkal  is  /zsidózással,  nácizással,  cigányozással,  kommunistázással  stb./  lehet  háborúzni. 
Újabb és újabb rétegcsoportok jönnek elő messiási küldetés tudattal és mondják a magukét. Nem 
kevesek  álláspontja:  ez  a  pocskondiázástól  sem  mentes  hangzavar  és  utcai,  köztéri 
névváltozásokat,  meg  szobor  eltávolításokat  sem  nélkülöző  mozgolódás  valójában  a 
húsosfazekakhoz jutásnak a nagy-nagy versengése. A tömegek ebből keveset értenek, de úgy 
tűnik, ki is akarnak belőle maradni, amit a voksolásoktól való nagyobb méretű távolmaradások is 
tanúsítanak. Bár a 40 évnyi szocializmus iránt változatlanul sokan bírnak kellemes emlékekkel, 
élményekkel,  tapasztalatokkal,  de  ezeket  egyelőre  nem  tudják  kellőképpen  értékelemekké 
formálni  a  tiszta  baloldal  képviselői,  akiknek ugyancsak ideje  lenne már az összefogniuk.  A 
sajtójuknak meg — ahogyan  Lenin  mondta  —  kollektív  agitátor-ként  kellene  működnie,  az 
éterben, az elektronikában és a hagyományos nyomdai megjelenésekben. Az ebbéli gyakorlatot 
nemcsak pénzeszközökkel, de önzetlenül, társadalmi segítéssel is lehet és kell produkálni.

Mivel a sajtónyilvánosságunk jelenlegi technikai szintje még nem teszi lehetővé az olvasókkal 
való  elektronikus,  azonnali  oda-vissza  kapcsolatot,  ezért  sűrűn  járjuk  az  országot,  hogy  a 
tájékoztatási  tevékenységünket  rendszeresen  figyelemmel  kísérőkkel  személyesen 
találkozhassunk. A rendszerváltás miatt perifériára sodródott milliók soraiban olyan emberekkel 
találkoztunk,  akik  nem  tartoznak  a  rádiók—tévék  beszélgetős  műsorainak  betelefonálói,  a 
különféle közterületi kampány- és egyéb programok résztvevői, no meg a képviselői voksoláson 
megjelentek  közé,  mert  egyelőre  a  háttérben  meghúzódva  fókuszálnak  arra  a  gazdasági  és 
társadalmi drámára, amely 22-23 éve zajlik nálunk. Mindezek ellenére azonban valamennyien jól 
informáltak arról,  mennyi és milyen baj van az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben, 
szolgáltatásban,  egészségügyben,  oktatásban-művelődésben,  foglalkoztatásban,  bérezésben, 
közigazgatásban, közrendben, igazságszolgáltatásban, no és a sajtó területén is. Ez utóbbinál azt 
sürgetik, főleg a valódi baloldali nyilvánosságot megszólítva, hogy a vezércikk tartalmakon túl a 
családok és nagyobb embercsoportok sanyarú életkörülményei bemutatásával figyelmeztessenek 
a rendszer javíthatatlan hiányosságaira, hibáira.

Kellemes meglepetéssel hallgattuk a beszélgetőpartnereim alábbi, igen csak reális értékeléseit az 
elmúlt több mint két évtizedről:

Mivel  a  társadalmunknak  több  mint  két  évtized  óta  nincs  vezető  ereje,  így  hát  lényegében 
megfékezhetetlenül kiterebélyesedett az egyéni és kiscsoporti érdekek — többnyire az ellenzéki 
erők által támogatott, vagy vezérelt — szüntelen harca, amely szinte örökös feszültséget teremt a 
kiszolgálók és a kiszolgáltatott emberek között. E „hadműveletben” a hatalmon kívüli politikai 
szervezetek és az őket támogató civil csoportosulások főcsapásainak iránya döntően mindig az 
uralkodó  párt-elit  programja,  szándéka,  meg  a  hátterében  működő  termelői  és  pénzügyi 
oligarchiák ellen irányul.  Ha azonban a következő választást másik értékrendi közösség nyeri, 
nemsokára vele szemben indulnak meg az ugyanilyen küzdelmek, a hatalom vesztesei részéről. 
A nép, az istenadta nép pedig hol az egyik szekértábor térségében, hol a másikban találja magát.  
Csak egy valamit  tudhat előre,  tapasztalhat biztosan,  hogy a nehéz,  vagy szinte reménytelen 
helyzetén nemigen képes változtatni gyökeresen. Pedig a sárelmeit,  panaszait gyakran írja le, 
vagy  mondja,  azokkal  az  illetékeseket  megkeresve,  de  a  felvetéseik,  kérdéseik,  javaslataik 



zömében vagy válasz nélkül maradnak, s ha mégsem, akkor a kapott reagálások jórészt rutinos 
érveléseken, afféle semmire sem használható panelfogalmazványokon alapulnak.

Az ilyetén tarthatatlan állapotok fő oka, hogy a lakossági ügyek, kezdeményezések kezelésének, 
intézésének jelenlegi jogrendje nem megfelelő, hiszen nincs harmóniában a tömegigényre épülő 
követelményekkel, szükségszerűségekkel.

Jól látják a  piacgazdaság lényegét is, amely nem más, mint  a végeláthatatlan és megsemmisítő 
érdekharcok dzsungelvilága, ahol filozófiai alapelv, hogy csak a gyengébb veszíthet, amelynek 
„csöpögő zsírjából, kiontott véréből” táplálkozik, gyarapszik a győztes, hogy azután újult erővel 
indulhasson a versenytársai ellen. És beszélnek a többpárti zűrzavarból kivezető útról is, amely 
egy  közösségi értékrendű, tervezett, irányított gazdaság és társadalom felé vezethet csak, ahol 
nem lesz majd sem politikai, sem adóssági, sem katonai függőség.

Befejezésül ismertettük a címzettel, hogy a kért és várt pártbéli válasza alapján teszünk majd 
eleget e közéleti ügyben a tájékoztatási kötelezettségünknek

Sajnos,  a  párt  elnöke  sem  reagált  a  megkeresésünkre,  megjöttek  azonban  a  Munkáspárt 
Információs Iroda  info@munkaspart.hu e-mailen és a 2013. 01. 10 12:36 keltezéssel Kovács 
István sorai, amelyek így szólnak:

Kedves Velkei Árpád! Levelét megkaptuk, amit igen nehezen tudunk elolvasni a rengeteg 
színes  karakter  végett.  De  annyit  sikerült  kiolvasni  belőle,  hogy  az  Önhöz  panasszal 
fordulók vagy figyelmetlenek, vagy rosszindulatúak, hisz A Szabadság újság fent van az 
interneten teljes terjedelemben. Természetesen egy-két hét késleltetéssel. "Az újság teljes 
terjedelemben  csak  az  archívumban,  valamint  a  cikkek  menü  aktuális  évfolyamában 
jelenik meg néhány hét késleltetéssel." Kérjük ezt figyelembe venni.

                                  
                                                                 

Szerkesztői megjegyzések:

Meglepődve  értesültünk  arról,  hogy  a  válaszoló  nehezen  tudta  elolvasni 
levelünket,  a  rengeteg  színes  karakter  végett. Bizony  az  efféle  gyötrődéstől 
megkímélhette  volna  magát,  ha  nemcsak  az  elnökhöz  küldött  legutóbbi,  idén 
január  7-ei  sürgető  elektronikus  sorainkat  veszi  kézbe,  hanem  a  címzettektől, 
Karacsné  alelnök  asszonytól,  vagy  THÜRMER elnök  úrtól  elkéri  és  nagy 
alapossággal  átböngészi  a  hozzájuk  tavaly  november  7-ei  és  december  13-ai 
keltezéssel, postai úton továbbított, tehát papíron lévő küldeményeinket is. 

E  levél  tartalmáról  előzetesen  informáltuk  olvasóinkat,  akik  továbbra  is 
sérelmesnek tartják    A Szabadság    hetekkel késleltetett   internetes megjelenését. Az 
a  sajtó —  hangoztatják  —  aligha  lehet  kollektív  agitátor,  amelynek  teljes 
tartalmához  nem  frissiben,  hanem  késleltetve  lehet  csak  hozzájutni.  Az 
archívumban  pedig  írásos  emlékeket,  dokumentum  gyűjteményeket  szoktak 
elhelyezni és keresni, nem pedig napi-heti aktuális információkat. E pártnál fontos 
az  operatívság  is,  amelynek  szolgálatában  aligha  áll  az  említett  világhálós 
késedelem.
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E politikai szervezet szimpatizánsai úgy vélik, nem szerencsés  figyelmetlennek, 
rosszindulatúnak nevezni  azokat,  akik  okkal-joggal  bosszankodnak  tavaly 
szeptember  22-e  óta,  amikortól  is  eleddig  ismeretlen  szándékkal,  s  előre  nem 
bejelentett módon bevezette a pártvezetés a szóban forgó hetilapjának csonkított 
oldalú  és  tartalmú  internetes  megjelenését,  majd  a  hetekkel  későbbi  teljes 
terjedelmű elérésének lehetőségét.  Különben az  is  érthetetlen,  hogy a  rövidített 
oldalon  lévő,  a  lap  további  cikkei  elérésére  utaló  felhívásban,  amit  idéztünk, 
egyáltalán nem  szerepel  az  archívumra,  valamint  a  cikkek  menü  aktuális 
évfolyamában megjelenésére való hivatkozás.

Egyébként a probléma lényege itt az, hogy az MKMP iránt érdeklődőket nemcsak 
az  újság  nyomdai  példányaihoz  nehezen,  vagy  nem hozzájutás  ténye  sújtja  az 
ország különböző részein, de ráadásként ez az indokolatlannak tűnő intézkedés is a 
késedelmes  elektronikus  nyilvánosságról,  amely  óhatatlanul  növeli  a 
kommunikációs  korlátokat.  S  aki  —  tudtuk  meg  a  emberektől  —  nem képes 
beszerezni  az  aktuális  nyomdai  lapot,  azt  hetekkel  később  már  az  elektronikus 
anyag  teljes  tartalma  sem  igen  érdekli.  Efféle  gyenge  szervezettséggel  pedig 
kevésbé lehet  nagy remény arra,  hogy a  régóta eléggé alulteljesítő  párt  esélyes 
résztvevője legyen a jövő tavaszi országgyűlési képviselői választásoknak. 

2013.  január 21.                                                                                                      Velkei Árpád
                                          rovatszerkesztő
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