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Szakértőink véleménye néhány kérdésről: 
Dr. Kapolyi László: a gaz-

daságról 
Az MSZDP azt igényli, hogy a 

magyar nemzetgazdaság szerkezet-
átalakítása elsősorban a változó 
körülményekhez való alkalmaz-
kodási képességet növelje. A szer-
kezetváltást exportorientált, vállal-
kozásbarát, a tudomány hasznosí-
tását segítő, a technológiát korsze-
rűsítő tapasztalatokkal, alapvetően 
közvetítő eszközökkel, tehát a gaz-
dasági erőtér adórendszere és 
pénzügyi szabályozása segítségé-
vel kell bekényszerfteni. A szerke-
zetváltási és fejlesztési céloknak 
társadalmi nyilvánosságot kell adni 
és biztosítani kell az érdekvédelmi 
szervezetek részvételét a folya-
matokban. 

... Az MSZDP programja nem-
zeti összefogást sürget a magyar 
gazdaság hagyományos adottsá-
gokra épülő nemzeti értékeinek 
megőrzése, fenntartása érdekében. 

Dr. Láposi Lőrinc: a biz-
tonságról 

A biztonság rendkívül fontos az 
MSZDP számára. A határokon 
folyó háború, a bűnözés - és külö-
nösen a szervezett bűnözés - ter-
jedése, a korrupció, az elszegé-
nyedés és az állástalanság réme, a 
politikai bosszúállás lehetősége azt 
a hitet keltette az emberek többsé-
gében, hogy a szabadság elnyerése 
a biztonság elvesztésével jár, és a 
többség arra a téves következ-
tetésre jut, hogy biztonsága még 
szabadságánál is fontosabb. Az 
MSZDP szeretné meggyőzni az 
állampolgárokat: biztonságukat 
csakis egy szabad, demokratikus 
állam szavatolhatja, és a szociál-
demokraták célja egy erős, ugyan-
akkor demokratikus eszméktől 
áthatott és törvényesen működő 
államapparátus kialakítása. 

Mihalovits Ervin: a nyug-
díjasokról 

Az MSZDP kiemelten képviseli 
a nyugdíjasok és időskorúak 
érdekeit, s ebben régi hagyo-
mányait kfvánja folytatni. Kép-
viseli és érvényesíti, hogy a nyug-
díj nem a gondoskodó állam szo-
ciális adománya, hanem járu-
lékfizetéssel szerzett visszavon-
hatatlan jog. Ezért is szükséges a 
szociálpolitika és a nyugdíjpolitika 
szétválasztása, önálló kereteinek a 
meghatározása. 

A szociáldemokraták követelik, 
hogy törvényi garanciák szülesse-
nek a nyugdíjak értékállóságának 
megőrzésére, a nyugdíjasok el-
szegényedésének megakadályo-
zására. Ezt a nyugdíjrendszer meg-
reformálásával is biztosítani kell, 
amit nemcsak pénzügyi, de szer-
vezeti okok is szükségessé tesznek. 

Az MSZDP, a társadalom pártja, olyan Ma-
gyarországot akar, 

- ahol az állam szolgálja a társadalom és az 
egyén érdekeit, 

- ahol tiszteletben tartják az alapvető emberi 
jogokat, mindenki szabadon gyakorolhatja val-
lását, s ugyanakkor megvalósul az állam és az 
egyház szétválása, 

- ahol a vallási, etnikai, kulturális és egyéb 
kisebbségeket nem érheti hátrányos megkülön-
böztetés, 

- ahol a női egyenjogúság nemcsak papíron 
létezik, 

- ahol megvalósul az állampolgárok esély-
egyenlősége az oktatásban, a kultúrában, s biz-
tosítják az egészségügyi és szociális ellátásban 
való részvételt, 

- ahol igazságos a közteherviselés és az em-
berek biztonságban élhetnek, 

- ahol a demokratikus társadalom és a szo-
ciális piacgazdaság kiépítésére törekvő kelet-
közép-európai országok kölcsönös előnyöket 
szolgáló együttműködést valósítanak meg, 

- ahol a gazdaságban a társadalom szempont-
jából leghatékonyabb tulajdonformák léteznek 
egymás mellett, és az állam nem avatkozik be a 
gazdaságba. 

- ahol az állam kötelezettséget vállal az ok-
tatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellá-
tás biztosítására, 

- ahol a munkahelyteremtő vállalkozások 
adókedvezményben és vámkedvezményben ré-
szesülnek, a munkanélküliség ellen átképzéssel, 
továbbképzéssel küzdenek, 

- ahol a korszerű mezőgazdasági termelés 
szövetkezetekben és fa rmergazdaságokban 
történik, 

- ahol a társadalmilag ellenőrzött privatizáció 
a munkavállalók részvételével folyik, 

- ahol a külföldi tőkebeáramlás a technikai 
fejlesztést és a munkahelyteremtést segíti, 

- ahol az állam, az önkormányzat és a társa-
dalom intézményesen gondoskodik a természeti 
és környezeti ártalmak csökkentéséről, 

- ahol erős szakszervezetek gondoskodnak a 
munkavállalók érdekvédelméről, 

- ahol a nyugdíjak értékállóságát törvények 
garantálják, 

- ahol az anyagi l é tmin imumot minden 
állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítási 
rendszer garantálja. 

- ahol a pályakezdő fiatalok kedvező hitelfel-
tételekkel lakáshoz juthatnak. 
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A kisgazdahagyomány örökösei 

Nem kis tétje a választásoknak, hogy miként alakul az 
agrárérdekek politikai képviselete. Az elmúlt négy esz-
tendőben erre az egykor nagy múltú kisgazdapárt lett 
volna hivatott, de az Ismételt kizárások, pártszakadások, 
hamvába holt egyesülési kísérletek a többfelé szakadt pá-
tot alkalmatlanná tették a feladat ellátására. 

• Az a ján lósze lvények be-
gyűjtése után még mindig négy 
olyan „kisgazda" elnevezésű 
párt akad, amely jelöltet tudott 
állítani. Az anyapártnak tekint-
hető Belgrád rakparti Függet-
len Kisgazdapárt jónak mond-
ható e redmény t ért el 156 
egyéni jelölt és 20 területi lista 
állításával. Tizennégy területi 
lista birtokában - 56 egyéni je-
lölttel - az egyesült kisgazdák 
kemény versenyre kényszerít-
hetik jó néhány helyen, de az 
összes szavazatok száma te-
kintetében is a függetleneket. 
A 9 egyéni jelöltet és két terü-
leti listát, valamint egyetlen 
kandidáltat produkált Kiegye-
zéses, illetve Történelmi Kis-
gazdapárt csupán annyiban van 
versenyben, hogy a másik két 
párt imázsát rontják, hiszen a 
vá la sz tópo lgá r ezál ta l még 
mindig négy „kisgazda" elne-
vezésű p á r t k é p z ő d m é n n y e l 
találkozik a politikai palettán. 
Bizony a sokaság itt nagy hát-
rány. A választó így okoskod-
hat: hogyan veszi a nyakába -
akár részben is - az ország 
gondját-baját olyan párt, amely 
saját háza táján sem tudott ren-
det teremteni, sőt ahol a zűrza-
var az elmúlt négy évben csak 
fokozódott. 

Igazából azonban csupán 
két kisgazdapárt van verseny-
ben. A független és az egye-
sült. Ez utóbbinak - tizennégy 
területi listájával - az ország 
házába való bekerülésre cse-
kély az esélye, noha programja 
érdemben foglalkozik a mező-
gazdasági válság felszámolá-
sának problematikájával, de a 
hitelességet rontja az elmúlt 
három év kormányzati szerepe. 
Pedig néhány megyében szép 
számmal akadnak támogatók, 
sőt vonzó jelöltek is, ami azon-
ban alig lesz elegendő a bűvös 
5 száza lékos küszöb á t lé -

péséhez. A 36-okból kialakított 
párt nehezen tudja felejtetni, 
hogy még a legutóbbi időben 
sem volt képes önálló arcélt 
felvenni. Sokan emlékeztetnek 
arra, hogy jó lett volna leg-
alább a múlt év végi egyesülési 
tárgyalások során körözött nyi-
latkozattervezetre odafigyelni, 
amelyet némelyek akkor kiadni 
szándékoltak. 

A ko rmányza t i emberek 
megre t t enve hár í to t ták el a 
kísérletet, pedig az még csak 
k o r m á n y e l l e n e s sem volt , 
csupán némi önálló politizálási 
igénnyel lépett fel. 

A Belgrád rakparti pártvezér 
gyűlései változatlanul népesek. 
Kemény és népszerűnek tűnő a 
kormánybírálat is. A rabló pri-
vatizációról, annak visszacsi-
nálásáról, a görögdinnye politi-
kusokról, kommunista minist-
ráns gyerekekről , menekülő 
Ali Babáról meg hasonlókról 
szól a bőséges tapsokkal jutal-
mazott történet. Azért program 
is van. A mezőgazdaság két év 
alatt rendbe hozható. A ho-
gyanról nem szól a fáma. An-
nál inkább alkotmányos törvé-
nyekről . így nem egyetemi 
alkotmánytörténeti órán, ha-
nem a nagy magyar Alföldön 
hallhatunk a 800 év előtti és a 
k ö z é p n e m e s e k j oga i t meg-
szilárdító aranybulláról mint 
aktualitásról a 21. század kü-
szöbén! 

A falu határában a Volvót 
négylovas urasági hintóra cse-
rélő pártvezér házaspár, a saj-
tóra haragvó, éppen ezért néha 
s z ó f u k a r Szók imondó Asz-
szonyság kampányfőnök, aki a 
századvég új Zrínyi Ilonájának 
nevezetett ki (Új Zrinyiiliász -
Mikszá th után szabadon! ) 

csasztuskára emlékeztető nótá-
zás, az árvalányhaj meg a flas-
ka vörösbor az asztalon és az 
egyéb népszínművi kellékek 
vonzzák a nézelődő közönsé-
get. A választások nagy kérdé-
se: vajon a színes látványos-
ságért, az odamondogatásért 
vagy a politikáért látogatja-e a 
főleg idősebb korosztályhoz 
tartozó hallgatóság ezeket a 
gyűléseket. Az előbbi esetben 
a párt még a küszöbben is 
megbotolhat, az utóbbiban a 
célszalag átszakítása után a 
képviselők ott ülnek ugyan az 
ülésterem valamelyik karéjá-
ban, de a magyar faluért, me-
zőgazdaságért alig tehetnek va-
lamit ; egyrész t mert nincs 
kiér le l t p rogram (hacsak a 
bűvös páncélszekrény nem rejt 
valami i lyesfélét) , másrészt 
mert a hatalom közelébe sem 
ke rü lhe tnek , h iszen vala-
mennyi számottevő politikai 
erő egyértelműen elutasította a 
velük való koalíciós együttmű-
ködés l ehe tőségé t . Ezért 
vé leked ik úgy sok e l emző , 
hogy a Belgrád rakparti Füg-
getlen Kisgazdapártra leadott 
szavazatok - még parlamentbe 
kerülés esetén is - elveszett 
voksok. 

Ilyen közegben jelent meg 
sokkal csöndesebben és szeré-
nyebben az Agrárszövetség, 
amely minden megyében és a 
fővárosban is területi listát állí-
tott, összesen 134 egyéni je-
lölttel. 

P r o g r a m j a á t f o g ó n a k és 
koherensnek tűnik. Fókuszá-
ban a szétzilált mezőgazdaság 
ta lpra á l l í tása , vá l ságának 
megoldása áll. Hangsúlyos a 
hogyan, amelyet szakemberek 
széles körének bevonásával 
dolgoztak ki. A piacpolitika, az 
agrárexpor t lehetőségei , az 
árpolitika, a támogatáspolitika, 
a hitelezési és finanszírozási 
rendszer egyaránt arról szól, 
hogy a mezőgazdaság jövede-
lemtermelő képessége javul-
jon, és helyreálljon a föld valós 
piaci értéke. A válság enélkül 
nem szüntethető meg, sőt az 
tovább mélyül. A magántulaj-
don szentségének elismerésé-
ben, az. agrárolló összébb zárá-
sának igényében, a pénztőke 
egyeduralmának korlátozásá-
ban, a monopóliumok elleni 
fellépésben, a szigorúan ön-
kéntes szövetkezés elvében a 
párt a legnemesebb kisgazda-
hagyományokat követi. 

A kárpótoltaknál kedvező 
visszhangra talált a jelszóval is 
megerősített követelés, hogy: 
telekkönyvi végzést a kárpótol-
taknak! A kárpót lás i fo lya-
matot fel kell gyorsítani, be 
kell fejezni, amihez elengedhe-
tetlen a sok felesleges hivatal 
rovására a földhivatalok meg-
erősítése. 

Az egyébkén t önmagá t 
p r agma t ikusnak val ló párt 
vállalja a - nem kirekesztő -
nemzeti hagyományok ápolá-
sát, és egyben hevesen tiltako-
zik az ellen, hogy a magyar-
ságtudatot , a nemzeti érzést 
bárki és bármely politikai kép-
ződmény kérészé le tű célok 
érdekében kisajátítsa. A fele-
kezethez nem kötődő keresz-
tény értékrend a párt mérték-
adóinak vé l eménye szer in t 
nemzetet összetartó erő. Talán 
a jó l k imunkál t p rogram, a 
pártelnök szakmai felkészült-
sége, előadókészsége és fárad-
hatatlansága lehet az oka a so-
kak által nem várt eddigi j ó 
szerep lésnek , ami nem egy 
elemző szerint: többet jelenthet 
az egyszerű parlamenti beke-
rülésnél. Nem egy szondázás 
jelzi, hogy a kiábrándult MDF-
szavazók szimpátiával fordul-
nak az agrárérdekeket markán-
san megjelenítő párt felé. So-
kan felismerték már a városla-
kók közül is, hogy a mező-
gazdaság felemelkedéséből a 
városi emberek is j ó c s k á n 
profitálhatnak. 

Sokan lá t ják úgy, hogy 
mindezek a k ö r ü l m é n y e k 
tovább növelhetik az agrárszö-
vetségiek bázisát a kisgazda-
szavazók köréből. Az egyesült 
kisgazdák szimpatizánsainak el 
kell gondolkodniuk azon, hogy 

szavaza ta ik egy esé ly te len 
pártnál elveszhetnek. Ha meg 
körülnéznek, mérlegelhetik a 
Belgrád rakpartiak koalfció-
képtelenségét, tapasztalhatják 
harsányságát, no meg egyéb, 
nem kevés ok is van, ami 
onnan taszítja őket. így talán a 
friss agrárpártban találhatják 
meg azt az erőt, amely nem 
egy a sok k isgazdaformáció 
közül, nem nevében, hanem 
szellemében képviseli a régi 
kisgazdahagyományokat. 

A hintón j á r ó pá r tvezé r 
látszólagos vagy valódi hívei 
pedig a nagy n é p ü n n e p é l y 
után, amikor kiszállnak az őket 
szállító autóbuszokból, az esti 
harangszó után csendben mér-
leget vonnak. Vajon kire érde-
mes szavazn i? Közü lük is 
lesznek, akik úgy gondolják, 
hogy arra, aki kimunkált és 
hiteles programot ad a mező-
gazdaság újjáépítésére, és lesz 
ereje, hatalma a megvalósí -
táshoz. Mert minden jel arra 
mutat, hogy az Agrárszövetség 
nemcsak az ország házában, de 
a kormányban is jelen lesz. 

Végül sokan azt is fontol-
gatják, hogy az Agrárszövet-
ségre adot t voks az M S Z P 
előretörését is lefékezheti. így 
- ha némi belső átcsoporto-

sítással - szilárdulhat a polgári 
közép. A kormánypártból kiáb-
rándult szavazók nem lódulnak 
az MSZP fe lé , ahogyan azt 
kormányfőnk egyik legutóbbi 
nyilatkozatában akarva-akarat-
lanul sugallta. így talán joggal 
remél ik sokan, hogy a kis-
gazdapárt szétforgácsolódása 
után mellőzhetetlenné válik a 
nemes hagyományokat követő 
új agrárerő, amely nemcsak a 
polgárosuló agrártársadalom-
nak válhat majd erős gyűj tő 
pártjává, de egészséges von-
zást gyakorolhat más rétegekre 
is. 

Boross Imre 


