
Szombat, 1947 augusztus 23. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 5 

Beszélgetés Tombácz Imre elvtárssal 

Aparaszti tulajdon legharcosabb 
és legkövetkezetesebb 
védelmezői a kommunisták 

Az MKP ma már az ország legnagyobb parasztpártja 
sát. 

Melyek azok a legfőbb követelé-
sek, amelyeket a dolgozó paraszt-
ság érdekébea a Kommunista Párt 

Fiatal demokráciánk egyik sürgősen megoldásra váró problémá-
ja a virágzó mezőgazdaság megteremtése. Az országnak jómódú és 
müveit parasztságra van szüksége. A Magyar Kommunista Párt a 
felszabadulás óta a maga részéről mindent elkövet, hogy a gazda-
társadalom megkapja a szükséges támogatást. Rákosi elvtárssal az kidolgozott és immár törvénnyé 
élen, minden kommunista végső célja népünket erőssé, virágzóvá.i lelt a 3 éves tervben lefektetett? 
boldoggá tenni. Ezt a célt csak ugy tudjuk elérni, ha elsősorban 
a parasztság életszínvonalát emeljük. Mi határozottan a kisiparos-
ság oldalán állunk: meg fogjuk tenni minden lehetőt, hogy sorsa elvi-
selhetőbbé váljék. Lapunk munkatársa felkereste Tombácz Imre or-
szággyűlési képviselőjelöllet, hogy megkérdezze mint látja a paraszt-
ság problémáit. 

— Az 1945-ös nemzetgyűlési vá-
lasztások bebizonyították, hogy a 
Magyar Kommunista Párt az or-
szág második legnagyobb paraszt-
pártja — kezd e nyi alkozalál Tom-
bácz Imre. Azóta azonban nagyon 
sok történt. 1945-ben a választás 
ugy érte parasztságunkat a felsza-
badulást követő néhány hónap 
múlva, hogy úgyszólván tapaszta-
latok nélkül kellett választania az 
elölte alig ismert pártok közül. 
1947-ben más körülmények között 
szavaz a magyar parasztság. Mód-
ja volt megismerni a politikai pár-
tokat, nemcsak a falun kiéleződött 
helyi tapasztalataiból, hanem az or-
szágos politikában vitt szerepün-
kön keresztül is. A parasztság szá-
mára a választások óta ellelt küz-
delmes két esztendő legfőbb tanul-
sága, hogy a dolgozó parasztok tu-
lajdonát nem a kommunisták fe-
nyegették. -

Két esztendő eseményei azt bi-
zonyilják, hogy a paraszti tu-
lajdon legharcosabb és legkö-
vetkezetesebb védelmezői ép-
pen a kommunisták voltak. 

Ezért örömmel állapithatom meg, 
hogy a parasztság tömegcsen pár-
tunk mögött sorakozik fel és a 
mostani választások hivatalosan is 
bebizonyítják, hogy a Magyar Kom-
munista Párt az ország legnagyobb 
parasztpártja. 

Reális követelések 
a gazdatársadalom 
érdekében 

Közbevetőleg felteszünk egy kér-
dést Tombácz elvtársnak: Miről 
dönt a magyar parasztság az 1917-
es választáson? 

— Az 1915-ben megyálasztott 
nemzetgyűlést azért kellelt időelőtt 
feloszlatni és az u j választásokat 
kiirni, — folytatja nyilatkozatát 
Tombácz Imre — mert nemcsak a 
Kisgazda Pártból kilépett vagy ki-
zárt képviselők, hanem a pártban 
bennmaradt képviselők jelenlős ré-
sze is nyilt vagy titkos ellensége 
a demokratikus fejlődésnek, a dol-
gozók életszínvonalát emelő és or-
szágépitő 3 éves lerv megvalósítá-
sának. A 3 éves terv nemcsak ma-
gában foglalja a Kommunista Párt-
nak az egész nép s köztük a dol-
gozó parasztság érdekeit kifejező 
fcöveleléscit, hanem e követelések-
nek tervben való részletes kimun-
kálásával ország világ előtt bebi-
zonyosodott, hogy a kommunisták 
követelései reálisak és megvalósít-
hatók. A nemzetgyűlés tagjainak 
jórésze a régi rend híve, akiket az 
összeesküvők küldtek be a parla-
mentbe s akiknek «nem kell újjá-
épülő, boldog ország, ha az egy-
ben demokratikus is». ezért visel-
teinek féktelen ellenszenvvel a lerv 
iránt s próbáiiák minden eszközzel 
meggátolni a terv törvénybeiktatá-
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élet középponli probléma ja. Az 
ország népe 1947-ben elsősor-
ban afölött szavaz, hogy akar-
ja-e a 3 éves lerv megvalösilá-

Tesszük fel a következő kérdést. 
— A magyar gazdasági cicinek 
olyan tervszerű, előrelátó, az 
ország szükségleteit és erőfor-
rásait figyelembevevő irányítá-
sa, amely megóvja a dolgozó 
parasztok százezreit a nagy 
gazdasági váltságoklól és meg-
rázkódtatásoktól. Biztosítja a 
mezőgazdaság békés és nyugodt 
fejlődését, s bizonytalanságtól 

mentes, egyenletes fejlődési > 
visz a magyar falu éleiébe, 

fejezte be nyilatkozatát Tombácz 
Imre. 

A dolgozó nemzet 
pártja az: MKP 

Bizonyos, hogy az elmúlt kél 
esztendő nem mult el nyomtalanul 
parasztságunk fölött. Ma már nem-
csak a szegényparasztság érzi ma-
gáénak a Kommunista Pártol, ha-
nem — számos példa mutatja — 
a Párthoz nem tartozó dolgozd 
parasztok, jóbbmődü gazdák is bi-
zalommal fordulnak segitségérl 
hozzánk a közösség ügyeinek elin-
tézése végett. A Kommunista Pár! 
vezetőségének az országos politi-
kában a dolgozó nép, a parasztság 
érdekében vitt szerepe kivívta a 
párthoz nem tartozó parasztság 
megbecsülését is. A falujáró kom-
munista munkások önzetlen segít-
sége és a közvetlen érintkezés szá-
mos előítéletet és babonát oszla-
tott el felőlünk a falu népében. A 
parasztság zömének viszonya a 
kommunistákhoz sokat változott at 
elmúlt két esztendőben. Ez a vál-
tozás kifejezésre jut majd a párt-
ra leadott paraszti szavazatok i»-
lentős emelkedésében. 

Nagy az életkedv a Wolf-majorban 

Bíznak az ujgazdák 
a demokrácia jövőjében 

Csak a földhivatal dolgozik lassan 

A tanyaközpontok között homokten-
ger közepén húzódik meg a Wolf-
inajor. Kevesen ismerik az itt élő 
emberek problémáit, itt terül el 1050 
lioldon a Kónya és Magai birtok. A 
múltban a figyelem akkor terelődött 
a Wolf-majorra; mikor az uraság 
csendőröket vonultatott fel gazdasági 
cselédei ellen. A kiuzsorázott cselé-
deket és béreseket igy kényszeritet-
lék éhbérért munkára. 

Közben nagyot tórdult a víláff. A 
major cselédei és béresei földet kap-
lak a demokráciától, — ahogy ők 
mondják: a Magyar Kommunista Párt-
lói. Mitsem törődnek azóta a—pa-
rasztnyuzó földesúrral a major la-
kói. Pedig Kónya százados ur a ta-
vasszal még azt mesélte az emberek-
nek, hogy minek művelik meg a föl-
det, mikor azt úgyis visszaadják. 
Mióta az összeesküvőket lefülelték, 
csendben van a parasztnyuzó földbir-
tokos. 

Gyengén működik 
a szentesi földhivat a 

Monostori Imrével és feleségével 
beszélgettünk. Mindkellen tele "van-
nak panasszal. Monostori Imre ha-
difogoly volt a Szovjetunióban. Haza-
iérése után abban reménykedett, hogy 
neki is jut föla a Wolf-majorban. 
A szenlcsi földhivatal azonban olyan 
lassan dolgozik, hogy a mérési 
munkálatokat sem végezték még el. 
Nagy elégedetlenség van az ujgazdák 
között emiatt. Itt van az ősz és még 
mindig nincsenek a földek kijelölve. 

aPoilig, ha a szenlesi fölhiva-
lai elvégezné a munkáját, egysze-
ribe csupa eíégedell ember élne 
a WoIf-majorhan«. 

Ezt Laza Péter, a kommunista párt 
helyi Szervezetének vezetője mondja. 

Lássuk csak miért? 
A kiosztott földeken kivül tartalék-

ban hagytak 45 hold rétet és ná-
dast, 26 hold kaszálót, 7 hold szán-
tót, 25 hold erdőt, 20 hold szöllőt 
és házhelynek is maradt 14 hold 
körüli föld. Hazatérő hadifogoly már 
csak hét ember lesz. A tartaiékföld-
ből tehát minden családot lehet igaz-
ságos juttatásban részesíteni. Ezúton 
hívjuk fel a szentesi földhivatal fi-
gyeimét a gyorsabb munkára. Azonnal 
kezdjenek hozzá a Wolf-majori uj-
gazdák földjeinek felméréséhez! 

Épülnek az uj családi házak 

Még ilyen körülmények között Is 
csodálatra méjtó az az életkedv, 
amely az ujgazdákat eltölti. 

Nemrégiben, mikor az ujgazdák 
még béresek és cseleitek voltak, 

az volt a szólás-mondás, hogy: 
a munkától előbb kap az ember 
görbe bálát, mini épít egy görbe 
házat. Most már saját földjükön 
egyre-másra építik az ujgazdák 
családi házaikat. 

Nem paloták, de nem is oly rég 
még álmában se jutott eszébe sen-
kinek a házépítés. Hirtelenében a kö-
vetkező gazdákat sorolta fel az egyik 
ujgazda: Laza Péter, Keresztúri Jó-
zsef, Pataki Antal, Dunai Lajos, Márta 
Mihály, Paiócz Károly, Palócz János, 
Landler Sándor, Turcsik István 
és Turcsik János. Hiába azonban a 
szorgalom. A földhivatal mindig ott 
van, mint kerékkötő. Igy a liázépités 
tekintetében is. Az ujgazdák kérték 
földhivataltól, üogy az f^yik major 
nagy rakl.ír- és istállóép*ületét le-
bon Ihassak. Ebből akarják a tetőfe-
dési és egyéb épilési anyagokat fe-
dezni. Az engedély a mai napig sem 
érkezett meg. 

Megingathatatlan MKP hivelt 

A major épületei napközben ki-
haltak. Mindenki kint dolgozik a föl-
deken. Vasárnap és ünnepnaponként 
jönnek csak össze, hogy beszélgesse-
nek a világ folyásáról. A felszaba-
dulás után röglön megalakult a Ma-
gyar Kommunista Párt. Azóta hiába 
próbálkoznak a többi pártok. Más 
pártnak nincsen talaja az ujgazdák 
körében. Huszonhárom család közül 
20 család járatja a Szabad Földet. 
A környékről is egyre többen kere-
sik fci a kommunista gyűléseket. A 
fiatal Pataki István véleménye vi-
lágit rá a helyzetre legjobban. Fiatal-
sága ellenére «is 4 gyermeke van. 
Feleségével együtl a legszorgalma-
sabb ujgazdák közé tartozik. Megkér-
deztük tőle, hisz-e azokban a hírek-
ben, melyekel a kommunistákról be-
szélnek. Ezeket mondja: 

— Nem hiszek a rágalmakban. Ma-
gam is a kommunista pártra szava-
zok, mert az hozza meg a magunk-
fajta embernek a jobb jövendőt 

Több gazdával "beszélgettünk. Az 
apró-cseprő panaszok mellett vala-
mennyien biznak a felemelkedésük-
ben. Pedig az aszálykár hivatalos 
becslés szerint is 75 százalékos volt. 
Talán még a szöllő birla legjobban 
a meleget. Nagy szeretettel emlékez-
nek meg Bodor Károlyról, akit egy-
szerű „földmunkás léiére képviselő-
nek jelölt az MKP központi vezető-
sége. Bodor Károly már többször 
járt kint a Wolf-rnajorban és sok 
ujgazda ügyes-bajos dolgát intéztééi. 

Orönimel uj'ságolla Laza Péter elv-
társ, hogy az UEOSz-nak az ujgaa-
dák 98 ^százaléka tagja. Igy azon 
sem csodálkozunk, hogy 

a FiiWniiivessiiivetkezel k szép 
vagyonnal rendelkezik. A földes-
urak idejében szó sem leheteti 
arróf, hogy szövetkezetet szer-
vezzenek. 

Mosl pedig ott tartanak, hogy közös 
erővel "gépházat .'építettek, melyben 
még az ősz folyamán megindul a da-
rálómaioin. Ezenkivül hidraulikus 
szöllőprés, tejszeparálógép, permetező 
készülékek, mezőgazdasági felszerelé-
sek, boroshordók és egyéb értékek 
vannak a Földmüvesszövetkezet tulaj-
donában. A Wolf-major ujgazdáinaK 
is megvan a maga hároméves terve. 
Fogyasztási szövetkezetet akarnak rö-
vid időn belül nyitni. Máris folynak 
az előjegyzések a Magyar Kommu-
nista Párt kezdeményezésére kiosz-
tásra kerülő bakancsokra. Székházal 
is építenek, melyben az üzlethelyi-
ségtől a kulturtermig mindenre lesi 
hely. A borkereskedés mellett a bir-
katenyésztést és a Tokozott belter-
jes gazdálkodást vezetik fokozott mér-
tékben be. 

Nagyon örülnek az MKP segítsé-
gének. Sokan veszik igénybe a leö-
li több Szegednek kiutalt nagymennyi-
ségű műtrágyát. Már azt is kiszámí-
tották, hogv' egy hold föld trágyá-
zása 90 forintba kerül. Azt szeret-
nék csak még, hogy mivél gabona-
termésük nagyon silány volt, jómi-
nőségü vetőmagot kaphatnának. Mi-
kor megmondjuk, hogy Bévai Józsel 
és Tombácz Imre nemzetgyűlési kép-
viselő elvtársak már ebben az ügy-
ben ts közbenjártak, megnyugszanak. 

Így él és dolgozik Wolf-major né-
pe. Most már a fiatalok is nekibuz-
dultak, ők sepi akarnak kimaradni 
az épitőmunkaból. Legutóbb megala-
kították a MaDISz-t. A fiatalok egyen-
lőre még csak sportpályát építenek, 
de nemsokára többen bejönnek Sze-
gedre, hogy népi kollégiumban ta-
nuljanak. Á múltban a szüleik cse-
lédek és béresek voltak. Akkor aa 
ő jövőjük jem lehetett más, min! 
cselédnek, vagy béresnek Jenni. Ma 
már megnyílt előttük az ut a tanuláft 
és az érvényésülés eflé. 

Távozóul még az egyik ujgaadit 
magyarázza el nekünk, hogy a vá-
lasztáson a Magyar Kommunista Párí 
hatalmasan megerősödve kerül kl. 
Igy kell annak lenni — mondja —, 
mert most már a vak Is láthatja 
hogy melyik párt tett legtöbbet • 
nép érdekében. A válasz nem is lehel 
kétséges: a Magyar K«mmt»i*fc» Párt 


