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Á Maros vizén, egy dereglyén 

Fél évszázada alakult 
meg a Parasztpárt 

„1939. jún ius 29-én e hely-
ről indul t az a dereglye, 
amelyen a haza sorsáért fe-
lelősséget vá l la ló emberek 
megalapították a Nemzeti 
Parasztpártot. Áll íttatott az 
50. évfordulón a párt új já-
alapításának évében. »Nép-
pel a népért« 1989." 

A fentiek azon a Maros-
parton á l ló emlékkőn ol-
vashatók, amelyet tegnap a 
Parasztpárt megalakulásá-
nak fél évszázados jubileu-
ma a lka lmából avattak fel 
Makón . Az Erdei Ferenc 
Társaság, a nemrég új jáala-
ku l t Magyar Néppárt (a Pa-
rasztpárt utódja), va lamint 
M a k ó város tanácsa és a 
helyi népfrontbizottság 

egész napos ünnepségének 
keretében emlékülésen ele-
venítették fel a Parasztpárt 
születésének körülményeit . 
Tóth Ferenc előadásában a 
két v i lágháború közti ma-
kói — akkor még pezsgő — 
polit ikai életet felelevenítve, 
1937-től kísérte végig a párt-
alapítás eseményeit. Ekkor a 
Függetlenségi Kossuth Pár t 
országos szinten visszaszoru-
lóban volt, Makón azonban 
még nagy befolyással bírt. A 
Kisgazdapárt igyekezett 
megnyerni a Kossuth Párt 

,oz utolsó erős bástyáját, 
azonban a párt helyi veze-
tői, és az őket támogató né-
pi írók, fa lukutatók nagy 
része az „átá l lásra" nem 
mutatott hajlandóságot. 

A Makói Független Üj-
ság és annak szerkesztője, 
H. Szabó Imre, igen jelentős 
szerepet játszott a Paraszt-
párt megalakulásában. A 
lapban 1939. má jus 31-én 
hosszú, lendületes cikk je-
lent meg, amely nyí l tan egy 
fönnál ló , a szegényparaszt-
ságot képviselő párt alapí-
tását követelte. H. Szabó 
Imre ezután körlevelet in-
tézett az ország minden ré-
szében azokhoz, akikről (po-
lit ikai nézeteik alapján) fel-
tételezte, hogy támogatnák 
ezt a gondolatot. Péter-Pál 
nap jára szólt a meghívás a 
Maros-parti városba. A vá-
rosháza közgyűlési terme 
zsúfolásig megtelt jún ius 29-
en, á m az összejövetelt nem 
tarthatták meg. minthogy 
nzt a helyi rendőrfőkapitány 
nem engedélyezte. A részt-
vevők ezután kisebb cso-
portokban a Maros part-
jára indul tak; s közülük 

mintegy 30-40 fő — köztük 
Szabó Pál, Darvas József, 
Veres Péter, Nánási László, 
és „házigazdaként" Erdei 
Ferenc — a „Marg i t " nevű 
dereglyére szállt, s ennek a 
ha jónak a fedélzetén alakí-
tották meg a Parasztpártot. 
(Az előadó tudomása sze-
rint az akkori alapítók, a 
dereglye fedélzetén levők 
közül már csak ketten él-
nek.) 

Az emlékülésen szó esett 
a Parasztpárt 1945 utáni új-
jáalakulásáról , tevékenysé-
géről; az 1947-es választáso-
kon például Csanád megyé-
ben a második legtöbb sza-
vazatot nyerték el. Szóltak a 
jogutód, a Magyar Néppárt 
céljairól, helyzetéről is. Nagy 
vezéregyéniségeik még nin-
csenek — hangzott el —, 
de népünk alkotókészsége 
töretlen, s reményeik sze-
rint pár t juk képes lesz von-
zó programot adni választó-
inak. 

A makói múzeumban do-
kumentumkiállítás nyílt, 
amelyen gazdag képi és ko-
rabeli sajtóillusztrációval kí-
sérhető végig a Kossuth 
Pár t tevékenysége, a Már-
ciusi Front és a Parasztpárt 
megalakulása, részvétele az 
akkori polit ikai küzdelem-
ben. A múzeum mellett ün-
nepélyes keretek között rak-
ták le a leendő Erdei Fe-
renc-emlékház alapkövét, 
amely a tervek szerint a 
politikus-tudós szülőházának 
hű mása lesz. Láng István, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia főtitkára ünnepi be-
szédében végigkísérte Erdei 
Ferenc életútját, azt hang-
súlyozva. hogy a tudósként 
és polit ikusként tevékeny-
kedő Erdei igen korán fel-
ismerte: a parasztságot. a 
vidék lakosságát a polgáro-
sodás út jára kell vezetni, 
szakmailag és kulturál isan 
magasabb szintre juttatva. 

Az emlékünnepség politi-
kai nagygyűléssel folytató-
dott a Maros-parton; kü-
lönböző kulturál is és sport-
műsorokat rendeztek. Az 
úttörőház nagytermében 
Kézfogások c ímmel irodalmi 
est zárta a rendezvénysoro-
zatot, melynek ez utolsó 
eseményét a Kossuth Rád i ó 
egyenes adásban közvetítet-
te. 

S. I . 

Képviselőnek ajánlják 

Hruscsov bűne 
D Moszkva (MTI) 

Habár Nagy Imrét buda-

pesti bíróság ítélte el, vi-

tathatat lan a m i bűnünk , 

a z akkori vezetőnk, Hrus-

csov bűne. A nagy reformá-

tor képtelen volt leküzdeni 

genetikai sztál inizmusát, és 

— utasítást adva Nagy Im-

re kivégzésére — azok ke-

mény, despotikus politiká-

j á t folytatta, akik néhány 

évvel később őt is megdön-

tötték — ál lapí t ja meg a 

Mciszkovszkije Novosztyi 

legújabb számában Nagy 

Imre temetése kapcsan irt 

esszéjében Jevgenyij Am-

barcumov. 

A heti lap szerzője a te-
metés kapcsán felidézi az 
akkor i éveket, s hangsúlyoz^ 
za: „az 1956-os magyaror-
szági események súlyos te-
herként nehezednek nem-
zedékemre, amelyet a ,XX . 
kongresszus gyermekei' né-
ven szoktak emlegetni. Az 
a z év a remények és a ki-
ábrándulások, sőt, elkesere-
dések esztendeje volt. A 
sztálini bűncselekmények 
hruscsovi leleplezése mel-
lett maga Hruscsov volt az, 
aki kezdeményezte az ide-
ológiai elnyomást. Ott van 

az október 31-i nyilatkozat 

a szocialista országokkal va-

ló ú j kapcsolatokról, ame-

lyek a be nem avatkozásra 

és a szuverenitás tiszteleté-

re épülnének. E dokumen-

tumban j ó pár évvel ikihir-

detése előtt elvetették a 

„Brezsnyev-doktrínát. £ s 

néhány nap mú lva jöt t a bu-

dapesti beavatkozás, a fel-

kelés elfojtása és Nagy Im-

re hitszegő elfogása." 

Amba rcumov utal arra, 
hogy a jún ius 16-i búcsú a 
Hősök terén volt : itt van 
a jugoszláv nagykövetség 
epülete is, ahol a szovjet be-
avatkozás után menedeket 
kapott Nagy Imre, s ahon-
nét kicsalták és elfogták, 
hogy egy év mú l va felakasz-
szák. „Meg vagyok győződ-
ve arról, hogy m á r a közel-
jövőben az egész igazságot 
kiderít ik és k imond ják Nagy 
Imre ha l á l ának körülmé-
nyeiről, akárcsak a lengyel 
tisztek kat inyi haláláról , — 
min t ahogy a Szovjetunió-
ban m á r régóta beszélnek 
Sztálin saját népe ellen el-
követett bűneiről, amelytől 
sokkal több áldozatot köve-
telt, m in t bármely más nép-
től . ." 

Raffay Ernő 41 éves törté-
nész, a JATE újkori egyete-
mes történeti tanszékének 

docense. 

A jú l ius 22-i időközi választásra (Csongrád 

megye, l-es választókerület.) hétfőn kezdődnek 

a jelölógyülések; egyelőre négyen, vannak a je-

löl ísre a ján lot t személyiségek, h á rmuk — Do-

bozy Levente, Tóth József, Valastyán Pá l — 

neve lakossági fórumokon merül t föl , és a nép-

front a j án l j a őket jelölésre; Raffay Ernő pedig 

az M D F jelöltje: Programjuk rövid összefogla-

lására kértük őket. ketten mai , ketten holnapi 

számunkban szerepelnek. 

Tóth József 32 éves gépész-
mérnök, j á rmümüszak i és 
üzemeltetési főelőadó a me-
gyei tanács vb közlekedési 

osztályán. 

Raffay Ernő Tóth József 
Min t a márc ius 15-i sze-

gedi beszédemben is el-
mondtam, országunkat a 
kommunis ta párt vezetőinek 
ellenőrizetlen egyedural-
ma tönkretette. Lemondott 
az ország függetlenségéről, 
a gazdaságban a piac helyé-
re ideológiai zagyvaságo-
kat állított, s amikor nyil-
vánvalóvá vált 'a csőd, do>l-
lármiUiárddkkal akarták a 
hiányokat elfedni. A belpo-
l i t ikában „feudálszocialis-
ta" kiváltságokat élvező 
pártvezetők vették át a ha-
talmat, aikik m indenk i t ül-
döztek, aki nem vál t pa-
rancsvégrehajtóvá. A szép 
eszmények és j ó erkölcs 
nélkül i 'kommunista ideo-
lógia züllesztő 'hatással volt 
a magyar nemzeti tudatra, 
a rossz iskolarendszer, a 
családi közösségek széthul-
lása veszélybe hozta az ifjú-
ságot. 

Mi 'hát a teendő? 

•Magyarország teljes át-
alakítása. Ez a politikai és 
gazdasági rendszer nem re-
formálható, ú j kell helyet-
te. Vannak nemes hagyo-
mányaink, s létezik tőlünk 
nyugatra a demokratikus, 
fejlett gazdaságú Európa, 
ahová vissza kell térnünk. 
Hosszú, küzdelmes út vezet 
odáig. 

Magyarország (a Horthy-
korszakot leszámítva) 1526 
óta megszállt ország. A m i n t 
a nemzetközi helyzet enge-
di, kü l d j ük haza a szovjet 
csapatokat, legyünk semle-
gesek. Ehhez persze az egész 
közép-európai térségnek 
kell demokratizálódnia. 

Mindezekért a tisztességes 
Parlament sokat tehetne. 
Szabad választások kellenek, 
ahol a nemzet, különféle ér-
dekei képviseletet kaphat-
nának. Teljesítsük végre 
1848 időszerű követeléseit, 
többek között a sajtó-, szó-
lás- es gyülekezesi szabad-
ságot! 

Egészséges politikai életet 
csak egeűzSéges f izikai és 
lelki ál lapotban éló nemzet 
élhet. Az alkoholizmus, az 
öngyilkosság, a tömeges 
idegbetegség m ind egy rosz-
szul m ű k ö d ő rendszer ter-
méke. I t t az ideje, hogy az 
egészségügyi és az oktatási 
rendszerünket rohamosan 
fejlesszük. 'Nevetségesen 
kevés a pedagógusok és az 
egészségügyben dolgozók 
fizetése, rossz a z intézmé-
nyek ellátása. Az egyházak 
kap ják vissza iskoláikat és 
működési fel tételeiket, hi-

szen a 2000 éves keresztény-
ség tiszta életre nevel! 

A gazdasági föllendülés-
hez elengedhetetlen a ma-
gántula jdon és a piaci gaz-
dálkodás bevezetése. A vál-
lalkozókat eddig kirabolták 
az adóval : tisztességes adó-
rendszer kell, amely a tőké-
sedést ösztönzi. Hitellel, 
kisgépekkel, kedvezmé-
nyekkel lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és közép-
üzemek számára. Bebizo-
nyosodott, hogy az Európá-
hoz va ló politikai közele-
des a gazdasági kibontako-
zás előfeltétele. Meg kell 
szüntetni a gazdaságot 
bénító, ideológiai alapozású 
korlátokat. H a a magyar 
munkás lát ja , hogy j ó 
munkáér t j ó pénzt kap. hogy 
a vezetők kiválasztásában a 
szakmai tudás a mérvadó, 
és nem a politikai megbíz-
hatóság, altkor javu lhat a 
helyzet. 

Ma is érvényes a föld 
azé, ak i megművel i elve. Az 
európai "mezőgazdasági ter-
melést az tette naggyá, 
hogy a földet magántulaj-
donba adták a feudalizmus 
vegen. Aki akarja. kapja 
vissza elvett földjét, támo-
gatással együtt. A gazda-
ságban döntően fontos a 
termelési biztonság: szűn-
jön meg a gazdasági elei-
ben a kommunis ta anar-
chia. 

A határokon k ívü l élő 
magyarság sorsával foglal-
koznunk kel l , mivel egy 
nemzet vagyunk velük. A 

„ pr oletárin ternac ionaliz-
mus " nem tudta szétszakí-
tani a szálakat a Kárpát-
medencében é lő magyarok 
között. En azért is dolgo-
zok, hogy létrejöj jön a ma-
gyarság kulturál is és lelki 
egysége. Itt eml í tem: ki-
sebb. de fegyverzetében és 
eszméiben erős magyar had-
sereg kell, hogy barátaink 
és ellenségeink megfelelően 
értékeljék a magyarságot. 

A választókerület (Algyő, 
Baktó, Felsőváros, Petőfite-
lep. Tápé) l akó inak én nem 
ígérhetek gyors sikereket. 
•Azt tudom, hogy mélyen 
lent vagyunk, de azt is, hogy 
innen — ha okosan dolgo-
zunk és pol i t izá lunk — föl-
felé vezet a z út. A választó-
kerület gondja inak nagy 
részét ismerem: a fölemel-
kedésért lettem a Magyar 
Demoikrata Fórum képvise-
l ő jelöl tje. s ezért támogat ja 
jelölésemet a Független Kis-
gazdapárt és a Magyar 
Néppárt. 

A jelenlegi Országgyű-
lésnek jövőt meghatározó 
szerepe van. Az országban 
létrejött érdektagoltságot és 
az erre épü lő polit ikai ta-
goltságot kifejezve kell a 
Kerekasztal — min t az 
időlegesen effektíven lét-
rejött kétkamarás parla-
ment egyik háza — 
megállapodásait törvénybe 
foglalnia. E sarkalatos tör-
vények megszületésében kí-
vánok részt venni. Célom 
az, hogy ezek az á l ta lam 
képviseltek valós érdekét 
minél jobban kifejezzék. 

Ehhez haladó, demokrati-
kus — de mindeddig elfoj-
tott — hagyományainkra 
épülő, demokrat ikus Ma-
gyarország szükséges. Híve 
vagyok a szocializmusnak, 
de nem a sztálini szocialis-
ta d iktatúrának, hanem az 
alkotó emberekre épülő 
demokratikus és sokszínű 
szocializmusnak. Tiz év múl-
va remélem sikerül nem 

' Nyugáthcíz. hanem az egysé-
ges Európához tartoznunk, 
me l y talán az egyetlen meg-
oldás Európa számára a 
fennmaradáshoz, s ez lehet 
biztositéka a független, 
semleges és demokratikus 
Magyarorszagnak. 

Az ország, a tarsadalom, 

a polit ika csak az emberek-

re építhet, m i n t az egyetlen 

alkotásra, a fennmaradásá-

hoz szükségesnél többet elő-

ál l í tani képes, a természetet 

okosan el- és kisaját í tani 

tudó értelmes lényre. A tör-

ténelmi fejlődés során lét-

rejött érdektagoltság mel-

lett a fejlődés csak ezt fi-

gyelembe véve lehetséges. 

Az érdektagoltságot csak az 
egyenre, azok önkormányza-
ti alapegységeire épü l t 
gazdasagi és politikai intéz-
m é n y r e n d s z e r f e j e z h e t i k i . 

A többpártrendszer, a plura-
lizmus ennek szükséges esz-
köze. m in t az érdekkülönb-
ségek megtestesülései. A 
pártok és tömegszervezetek, 
mozga lmak javaslatai alap-
ján , azt aká r f igyelmen kí-
vü l is hagyva, az egyénnek 
kell választania a közhata-
lomban őt képviselő szemé-
lyéről. Ehhez ú j helyhatósá-
gi és országos választási 
törvény kell. A társadalom-
nak biztosítania kell az 
esélyegyenlőséget, a szociá-
lis biztonságot, a társadalom 
egésze és a helyi érdekek 
szempontjából hasznos mun-

ka elismerését. Szükséges az 

á l lam, m in t az alapellátást 

(oktatás, egészségügy, tár-

sadalombiztosítás, infra-

struktúra, ideértve a lakást 

is!, közigazgatás, szociális 

védelem stb.) működtető, az 

egyformán elérhetőséget biz-

tosító intézményrendszer. Az 

á l l amnak és az á l lami tu-

lajdonnak azonban testet 

kell öltenie. Az egyén által 

letrehozott többletérték tár-

sadalmi, illetve az adott 

gazdasági-, termelőegység-

nél történő hasznosítás cél-

jából , elvonásának módjá-

ról és mértékéről nem az ál-

lam dönt, hanem az egyének 

által kiválasztott és gyako-

rolt közhatalom. Az egyén 

részére a létrehozott több-

letérték meghatározott ré-

szének felhasználási módjá-

ban választási lehetőséget 

kell biztosítani. Érdekeltté 

kell tenni a saját, a gazdál-

kodó egység és az á l l ami 

vagyon növelésében, a haté-

kony és nyereséget hozó te-

vékenységben. A többletérté-

ket közvetlenül, azonnal 

előál l í tani nem tudók (okta-

tás, egészségügy, közigazga-

tás, közhatalom, nyugdíja-

sok stb.) részére is biztosí-

tani kell az arányos jöve-

delmet, jövedelemérdekelt-

séget. Támogatni szükséges 

a hatékony és tisztességes, a 

szükségletek jobb kielégíté-

sét célzó vállalkozásokat, 

vál lalkozókat. 

Szeretnék a helyi folya-
matokban is résztvenni, A 
választókörzet mindennapi 
gondjaival , a választókkal 
folyamatosán kapcsolatban 
kell lenni. A helyi közhatal-
mi tevekenysegben a ta-
nácstagokkal együtt kell 
részt vál lalni az érdektagolt-
s á g o t , p o l i t i k a i t a g o l t s á g o t 

kifejező intézményrendsze-
rek létrehozásában. Az or-
szágos gondok enélkül nem 
oldhatók meg. Itt a választó-
körzetet és Szegedet is kép-
viselni kell. A város egészé-
nekés részeinek, viszonyát az 
egyenlőség és a közös meg-
ál lapodás 'a lap ján szükséges 
rendezni. A z egyenlőség 
a lap ja a minden szegedi la-
kostól elvont és Szeged vá-
ros rendelkezésére bocsátott 
adó. Demokrác iában min-
denkinek annyi beleszólás-
ra van joga, amennyivel az 
egész boldogulásához hozzá-
járul . 

Elutazott a magyar 
YIT-delegáció 

Csütörtökön elutazott Bu-
dapestről a magyar VIT-
delegáció. A honi if júsági 
szervezetek 150 képviselője 
— Vass Imrének, az Ifjúsá-
gi Környezetvédelmi Szö-
vetség elnökének vezetésével 
— jú l ius 1—8. között részt 
vesz a X I I I . Vi lágif júsági és 
Diáktalá lkozón, amelynek a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság fővárosa, Phen-

j an ad otthont. A küldött-
ség a Malév kü lön járata in 
utazik a távol-keleti ország-
ba, ahová 16—17 órás repü-
lőút után, Moszkva, Novo-
szibirszk és Ulánbátor érin-
tésével, magyar idő szerint 
pénteken ha jna lban érkezik 
meg. A X I I I . V IT ünnepé-
lyes megnyitójára jú l ius 1-
jén. szombaton a Má jus 1. 
stadionban kerül sor. 

Távközlési program 
A Videoton és az Ericsson 

svéd világcég szándéknyilat-

kozatot írt a l á magyaror-

szági közős távközlési prog-

ram megvalósítására. A 

program közös vál la latok 

alapítását irányozza elő a 

távközlés kü lönböző terüle-

tein. E vál la latok jelentős 

részt k ívánnak vál la ln i a ha-

zai távközlés fejlesztési 

programjából . Az ű j tevé-

kenysegi kör lényeges ipar-

szerkezetváltást. eredmé-

nyez és hozzájárul a Vjdeo-

tonban a hadi ipar i megren-

delések elmaradása mia t t 

felszabaduló kapacitások 

kihasználásához. 

A két vál la lat 2000-ig 
mintegy 190 mi l l i ó dol lárt 
tervez beruházni , a közös 
vál la latok alaptőkéje a ter-
vek szerint meghalad ja a 
25 mi l l i ó dollárt. A közös 
program ezer ű j munkahely 
létesitését teszi lehetővé a 
Videoton számára. 


