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Kommunista győzelem 
a franciaországi választásokon. 

Franciaország legerősebb párifa a Kommunista Párt — 12 nöképvíse © 
közű! 6 kommunista — Algírban ís a kommunisták győztek 

Az atholmánykérdésben történt népszavazáson a szavazók óriási többsége 
a kommunista álláspontot támogatta 

(Páris, október 23) Vasárnap tar-
tották meg Franciaországban az álta-
lános választásokat. Kilenc év óta 
ezen a választáson jutottak először 
B nők isméi szavazójoghoz. 

A választás, amely egyken az al-
kotmány'kérdésben való népsza-
vazással ís egybe volt kötve, 
hatalmas kominnnísla győzelem-
mel végződött cs az cmlsnéisyek-
ből megállapítható, hogy Fran-
ciaország legerősebb parija a 

kommunista párt. 

Eddig 522 mandátum sorsa ismere-
tes. Ezek a következőképpen oszlanak 
meg: kommunista párt 142, köztársa-
ság! néppárt (De Gaulle-párt) 140, 
szocialisták 133, demokrata köztár-
sasági egység 26, radikátszoclalislák 
19, egyesült köztársaságiak 12, demo-
kratikus szocialista ellenállási moz-

"(Szeged, október 23) Hétfőn dél-
után a Szegedi Nemzeti Színházat 
zsúfolásig megtöltötte a nagyrészt ér-
telmiségiekből álló közönség, hogy 
megnallgassa Révai József elvtársat. 
A színházat ezalkalomból Rákosi Má-
tyás elvtárs nataimas arcképeivel, to-
vábbá nemzetiszínű és vörös zász-
lókkal, valamint a város színeivel 
díszítették fel Az egybegyűlt közön-
ség hatalmas tapssal és lelkes él-
jenzéssel fogadta Révai Jőzsef elvtár-
sat. 

A nagygyűlést Tomhárz Imre elv-
társ nyitotta meg közvetlen szavakkal, 
majd hatalmas tapsvihar közepette 
emelkedett szólásra Révai József elv-
társ. 

galom 10, demokrata szövetség 10, 
francia újjászületést mozgalom 6, 
pártonkívüli köztársasági 24. Az algíri 
választásokon a kommunista párt 4, 
a köztársasági néppárt 3, a radikális 
szocialista párt 3, a szocialista párt 
2 mandátumhoz jutott. Az u| francia 
nemzetgyűlésbe 12 nőt választottak, 
ezeknek fele kommunista. Rajtuk kí-
vül 4 szocialista és két köztársasági 
néppárLi nőtagja lesz a francia par-
lamentnek. A választás egyik legna-
gyobb meglepetése, hogy Datad'íer 
volt miniszterelnök, a radikálszo-
cialista párt jelöltje kibukott. 

Az alkotmány kérdésében a fran-
cia kommunista és szocialista pártok 
— szemben a radikálszocialista és a 
De Gaulle-párltal — az 1875-ös al-
kotmány megváltoztatását követették. 
A választóik., ój-fási többsége ezt az 

— Szeged város értelmiségéhez 
akarok szólni — mondotta — és ar-
ról akarok beszélni most, mi az Igazi 
magyar hazafiság. A hazafiság első-
sorban azt jelenti, hogy félretéve 
minden kicsinyes szempontot, ösz-
szefog az egyik ember a másikkal 
azért, hogy az országon és a né-
pen segíthessen. Hazafiságról azon-
ban nem lehet elvontan beszélni, 
mert a hazafiság nemzethüséget je-
lent egyúttal.. Nem lehel igaz haza-
fiság azonban, Iia ngy szereljük sa-
ját népünket, hogy lenézzük a többi 
nemzeteket. Nem hazafiság ugy sze-
retni a magyarságot, hogy szembe-
illitjuk országunkat a bennünket kör-
nyező szomszéd népekkel. 

álláspontot támogatta, amely 18 mii-
Eó 900.000 szavazattal győzőit 800 000 
szavazattal izemben. Abban a kérdés-
ben, hogy az uj nemzetgyűlés milyen 
jogkörrel rendelkezzék, a kommu-
nista párt és a radikálszocialista párt 
azt az álláspontot képviselte, hogy 
teljesjogü alkotmányozó nemzetgyű-
lésre ván szükség. Velük szemben a 
szocialista párt De Gaulle javaslatát 
támogatta, amely korlátozott jogú 
nemzetgyűlést kivánt. Ebben a kér-
désben is a kommunista álláspont 
győzött 13 millió 230.000 szavazat-
tal 6 millió 600.000-rel szemben. 

• 
Luxemburgban is megtartották a 

választásokat. A választások során a 
kommunista párt öt mandátumhoz ju-
tott. Most történt meg először, hogy 
a luxemburgi parlamenlbe a kommu-
nisták Is bejutottak. 

ugy szeretni a haladási, a népi demo-
kráciát is — mondotta Révai elvtárs, 
majd kitért arra, hogy ennek megnyi-
latkozása az is, amikor egyesek 
szembe akarják állítani a piros-fe-
hér-zöld szint és a' vöröset. Ez a 
két szin pedig tökéletesen megfelel & 
magyar nemzeti hagyományoknak, 
hiszen a magyar 48-as szabadsághar-
cosok balszárnyát vöröstollasoknak, 
flamingók pártjának hívták. Táncsics 
Mihály is anélkül, hogy megszűnt 
volna mag'var hazafi lenni, vörös re-
publikánusnak nevezte magát. Petőfi 
is »Egy gondolat bánt engemet* cirnü 
versében a következőket irta: >Ha 
majd minden rabszolganép, jármát 
megunva sikra lép s pirosló arccal 
és piros zászlókkal s a zászlókon eme 
szent jelszóval: Világszabadsági* A 
piros szin tehát a világszabadság, az 
emberi szabadság szia© és nein mond 
elleni a píros-fchér-zöMinck. Ez a tu-
dat ma már sokszázczer magyar mun-
kásban meggyökeresedett és aki fezt 
nróbálja zavarni, az elérheti, hogy 
ezáltal a munkásság a nemzeti szín-
ben nem a maga zászlaját fogja látni, 
hanem a reakció spanyolfalát és esz 
közét. 

A továbbiakban foglalkozott Rév.ii 
elvtárs azzal az ostoba váddal, hogy 
a kommunisták nem igazi hazafiak, 
inert nemcsak a magyar nép, hanem 

minden nép szabadságáért lelkesed-
nek. 

— Alii lom — mondotta —, hogy eb-
ben is a magyar hagyományok ta-
laján állunk. Bem tábornok, amikor 
a bukott lengyel szabadságharc után 
Magyarországra jött harcolni, akkor 
nem a magyar hazafiság hevilelle, 
hanem felismerte a két szabadság-
harc sorsközösségét. Ugyanez a gon-
dolat bevitette azokat a magyar mun-
kásokat is, akik annakidején Spanyol-
országba menlek harcolni. Ezek által 
sem Bem tábornok nem vált ma-
gyarrá, sem ezek a munkások nem 
váltak spanyollá. Sőt maga Kossuth 
is együtt tárgyalt emigrációjában 
olasz, francia és spanyol szabadság-
harcosokkal, hogyan lehetne Euró-
pát a zsarnokság .alól felszabad!lant. 

A magyar irredentizmus kérdéséről 
szólva kijelentette, hegy az ügyneve-
zett sjeníislvanl birodalmi gondolat 
volt az egyik főoka, hogy a magyar-
ság ebben a háborúban vcs/éfybea 
forgott. Ez a gondolat nem Szent Ist-
vánnál született meg, hanem a« 
utolsó 25 év terméke. 

A szsntlslváni gondolata alt 
n i n c s köze 

az irredentizmushoz 
A 

— A magyar kommunisták számár® 
Szent István valóban szenl, ha nem. 
1= a szó vallási, érfelmélien s m-i*, 
gvar történelem egyik legnagyobb 
alakjának tartjuk — raondoíla —. aki-
nek seninG köze sínes a »niladent 
v'sszat« jelszón felépülő úgynevezett 
aient'stván* gondoláihoz.Nagymagyar-
ország gondoláidért az elmúlt <> nd-
szer feudális birtokait féltő nagyurai 
küzdöttek, cseréhe adva érte nemzet! 
függetlenségünket. Mi azt állítjuk, 
nogy a szerbeknek, románoknak, 
szlovákoknak egy államban kell él-
niük saját testvéreikkel, de ennelf 
megfelelően minden magyarnak is 
együtt kell élnie egy námzeti állam 
keretében. 

Ma ismét felmerülhet mindenkibea 
a kinzó kérdés, hogy nem szakad-e el 
újból három és félmillió magyar, mint 
az első világháború után Rámutatott 
ezzel kapcsolatosan Révai elvtárs arra, 
hogy ma nem kellene ettől rettegnünk, 
ha annakidején a magyarság nem lép 
háborúba a Szovjetunió ellen, vagy 
legalább 1942-ben elfogadja a Magyar 
Kommunista Párt ajánlatát, amelynek 
alapja az volt, hogy Magyarország 
fegyverrel megtámadja a fasiszta R o 
mániát, akkor a Kommunista Párt, 
tekintet nélkül arra, hogy Horthy. Kál-
lay, vagy akárki vezeti Magyarországot, 
mindenben támogatást nyújt. Ezt a 
gondolatot akkor csak egij férfi támo-
gatta: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Ma 
tehát két utat kell figyelembe vennünk i 
újra tovább folytatjuk-e az irredenta 
revánspolitikát, vagy becsukjuk sze-
münket az elszakított bárommillió ma-
gyar sorsa előtt. 

A két végzetes ut között meg kell 
találnunk a magyar nemzeti politika 
ntjál és minden erőnket összpontosítani 
kell arra, hogy ne veszítsük el szellemi, 
lelki és kulturális kapcsolatainkat a 
szomszcdállamokban élő magyar tö-
megekkel. Ezért egyelőre nem vo'm 
célszerű az etnográfiai ha!úr»: 
felvetésének kérdése sem. mert abV.i i 
az esetben Jugoszlávia. Csehsz.lo. ' i 
és Románia újra ö-iszc';')/í >!nác ii i 
ktsánlántot a magyarság ette.i. A' ' 
meglehet, hogy ez a Uisí i'ómt cg. •• i 
a demokratikus népek szőveis' "- > 
egy olyan Magyarországgal s- i. 
amelynek népe a legkevéTné meri ie-
zámölni saját reakció;áv;i'. 

Tisztázzuk a hazaszeretet f o g a í m á f 

Beszéde további során rámutatott 
.lévai elvtárs arra, hogy az igazi 
magyarság a haza és a haladás íisz 
teleiben tartásából áll. amint K5J 
csey is mondta már 1832-ben: »Alap-
elveink valának a haza és a haladás « 
Az igazán nagy magyar hazafiak min-
dig figyelmeztették a magyarságot, 
tiogy csak akkor lehetnek igaz ma-
gyarok, ha ott haladnak a többi nem-
zettel egysorban a haladásért vivott 
harcban. Ez a gondola! indította Pe-
tőfi Sándort olvan fájdalommal teli 

korholó sorokra: »Messze elmarad-
tunk a világ sorától, Kitöröltek a 
nagy nemzetek sorából, Élni nem tu-
dunk és halni nem merünk.* Ez a 
gondolat indította Adyt is keserű s'za-
vaira: »Nekünk Mohács kell.* Ezek 
a költők nagyon szerelték népüket, 
éppen ezért szegyeitek magukat a 
magyarság elmaradottsága rajait. 

— Sajnos a haza és a haladás nem 
volt mindig egy. Még ma Is Igen r.ofc 
tnagyar van, aki ugy szereli a ha 
iáját, hogy egyben nein Indfa ugyan : 

Ré^al József előadása a hazaflságról, 
a szenüsiváni gondolatról, a szomszédálla-
mohba szakadt magyarságról és a magyar 

nemzeti politika uj útjáról 
Hogyan kelt szeretni a hazát ? — Két végzetes ut közül a harmadikat 

választjuk — A Kommunista Párt uj magyar nemzeti öntudat kiépítésén 
iáradozik 


