
6 1989. MÁRCIUS 10.

Békés
átmenet

Ahány szervezet -  annyi vélemény. 
Az alternatív mozgalmakat, új pár
tokat jelenleg megosztják belső 
gondjaik. Egyikük-másikuk számá
ra ma még fontosabb az ország 
dolgainál a taglétszám növelése, a 
működési feltételek megteremtése. 
Már jelentkeznek az első személyi 
problémák a kisgazdáknál és szoci
áldemokratáknál, és előbb-utóbb 
komolyabb konfliktus lehet abból, 
hogy az „öreg pártvezérek" múltbeli 
érdemeikre hivatkozva kinevezik 
egymást, és a tehetséges fiatalokat 
kirekesztik a fontosabb posztokból. 
Nem hiszem, hogy párttörvény kell 
ahhoz, hogy megtudják: miként kell 
rendet tenni saját házuk táján. 
A felmerülő problémákat megold
ják majd demokratikus szavazás
sal. Belügyük. Ebbe senki sem szól
hat bele.

Nem mindegy azonban az or
szágnak, mi történik a következő 
hónapokban. Nem szónokok csete
patéjára, szervezetek közötti tor
zsalkodásra, egyik-másik mozga
lom lejáratására, hanem reális alter
natívákra, megvalósítható progra
mokra van szükség, hogy a nép 
megélhetési gondjai csökkenjenek, 
a lakosság elbizonytalanodása 
mérséklődjék, felboruló értékren
dünk mielőbb helyreálljon. Ezt kí
vánja az ország gazdasági érdeke, 
külföldi hitelezőink egyre népesebb 
tábora, és a beruházni kész műkö
dő tőke is. Csak egy olyan Magyar- 
országon lehet befektetni, vállal
kozni, ahol rend, fegyelem és biz
tonság van. Csak egy ilyen demok
ratikus állam lehet a kiút. Addig is, 
míg idáig eljutunk, új jogállamunk 
állampolgárainak jobb életfeltétele
ket ígérő gazdasági programot kell 
kínálni, hogy dolgozhassanak, le
gyen értelme a munkájuknak.

De rendet kell tenni a demokrati
kus átalakulás folyamatában, a va
lós népképviselet dolgában is. Jog
államunk, parlamentáris demokrá
ciánk megalapításának egyik fon
tos feltétele, hogy valamennyi érin
tett szervezet konszenzusával szü
lessen meg az új párttörvény. Ez 
alapozhatja meg a többpártrend
szerrel beköszöntő új korszakot: 
azt, hogy a pártok versenyhelyzet
ben legyenek, s ellenőrizhessék 
egymást; megszűnjék az egypárti 
kormányzás, s az MSZMP a valós 
tömegbázis és népképviselet ará
nyában megossza a hatalmat.

Ma még minden feltétel adott a 
békés átmenethez. A többség ezt 
akarja, a baj csak az: egyesek raké
ta gyorsasággal, míg mások a csi
ga lassúságával...

T.P.
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a  ké szü lő  p á rttö rv é n y rő l
„...megfelelő politikai pluralizmus nélkül a gazdasági pluraliz
m us megbukna” •  Tippje egy erős szocialista és egy szociálde
mokrata párt •  A túl sok párt kevesebb, mint az egyetlen párt
Bécsből figyeli a magyar életet P eter 

M artos, a „Die Presse" című tekintélyes 
polgári napilap vezető szerkesztője, Ke- 
let-Európa-szakértő. Munkatársunk a 
legutóbbi magyar-osztrák kormányfői 
tárgyalások alkalmával beszélgetett ve
le a Fertő-tó partján, az ausztriai Ruszt 
városkában.

•  Ö nnek m i a véleménye a  M agyar- 
országon készülő párttörvényről ?

-  Az utóbbi másfél-két évben az 
MSZMP-n belül olyan sok eltérő nézet 
kapott hangot, hogy az már nem fér 
bele egyetlen párt politikai programjába. 
Azonkívül az MSZMP 35 évig olyan 
szervezet szerepét játszotta, amely tud
ja : „mi kell a népnek.” Ez mára tarthatat
lan helyzethez vezetett.

•  Tehát ön szerint a  készü lő  párttör
vény term észetes folyam at eredm é
n y e ?

-  A gazdaságpolitika lett az első te
rület, ahol az MSZMP-nek színt kellett 
vallania. A reformok útján hol előre, hol 
visszafelé tett lépések nem hoztak si
kert. Persze a gazdasági válságot külső 
tényezők is előidézték. De a legnagyobb 
hibákat a gazdasági vezetés követte el.

•  A z  ú j pártokban m áris annyira bí
zik, h o g y  azok m ajd m egoldják gazda
sá g i ba jain kat?

-  Nem önmagukban a pártok. Ha
nem az, amit létük jelent, a pluralizmus. 
Más szóval: az eltérő érdekek képvise
lete és a különböző nézetek kifejezése. 
Ez újabb érdekes kísérlet a reformok 
sorában.

•  Egyelőre azonban a  p á rto k  alaku
lása inkább  szónokok csetepatéjának  

látszik. Hogyan lesz ebből a  jelen leginél 
jo b b  teljesítm ényekre képes gazda
s á g ?

-  Ma még senki sem tudja, hogyan 
fog Magyarországon a többpártrend
szer működni. De remélem, azt elfogad
ja, hogy valaminek végre a politikai in
tézményrendszerben is változnia kell. 
A pártok alakulását a pluralizmus egyik 
kifejeződésének tartom. Más lehetősé
gek is vannak, mert hiszen egyetlen pár
ton belül is létezhet sokrétű nézet- és 
érdekképviselet. De ez ma már kevés. 
Számomra a társadalmi élet nélkülözhe
tetlen eleme a működő pluralizmus. En
nek viszont alapja a több párt léte.

•  Szóval a z  ön szem ében a  párttör
vénnyel állnak vagy buknak az új m a
gyar vezetés reform törekvései?

-  Magyarországon a gazdasági és a 
politikai reform egyelőre külön pályán 
fut. Veszélyessé akkor válhat a dolog, 
ha a kettő összefonódik. Akkor már 
megfelelő politikai pluralizmus nélkül a 
gazdasági pluralizmus megbukna.

•  H ol tátja a z t a  politikai erőt, am ely 

a z M SZM P-vet érdemben felveszi m ajd  

a versenyt?
-  Tippem egy erős szocialista és 

egy szociáldemokrata párt. A szocialis
ta pártot az Új Márciusi Frontnál vélem 
formálódni. Könnyen el tudom képzelni, 
hogy az Új Márciusi Front leválik majd 
az MSZMP-ről. Azonkívül látom -  és itt 
vigyázok a kifejezéssel -  a kompro
misszumot keresők táborát és azokat, 
akiknek ez a mostani pezsgés nem tet
szik. Ez a két csoport is kiválhat az 
MSZMP-ből. Tehát az MSZMP szerin
tem a többpártrendszerben nem válasz
tókat, hanem inkább tagokat és aktivis
tákat fog veszíteni.

•  A sok újonnan jelentkező politikai 
szervezet összességében az M SZM P  

m alm ára hajtja a  vizet. Hiszen a  nagyon 

sokféle k is  ellenféllel szem ben köny-

A helyzet drámai: „ Párt vagy nem párt ? -  
ez itt a kérdés, szinte a lenni vagy nem 
lenni hangsúlyával. "így ír Fekete Gyulai ró 
a Magyar Demokrata Fórum stratégiájáról 
a Hitel című lapban.

Szerinte senki sem akadályozhatja 
meg, ha az MDF tagságának egy része 
párttá akar szerveződni. Ugyanúgy vi
szont az sem akadályozható meg, hogy az 
MDF továbbra is a szellemi koalíció füg
getlen társadalmi-politikai szervezete ma
radjon. Ezek alapján a kérdés eldöntetlen
nek látszik. (A cikk címe: Merre tovább ?)

Következtetésünket alátámasztja egy 
másik cikk a Hitelben. Szerzője, Szabad 
György m é n e s i felhívja a figyelmet arra, 
hogy a laza szervezetű politikai mozgal-

nyebb többségben m aradni. Egyetért 
ezze l?

-  A jelenlegi magyar válságban tény
leg az hiányzik legkevésbé, hogy 20-25 
párt alakuljon. Az még annál is rosszabb, 
mintha továbbra is csak egyetlen párt 
maradna Bajai István

mák soha sehol sem hosszú életűek. Ő 
számol azzal, hogy az MDF idővel válasz
úhoz érkezhet. Vagy felmorzsolódik, 
vagy rákényszerül a párttá szerveződés
re. (A cikk címe: A szabadság vágya és a 
szerveződés szükségessége.)

Csurka István író érzékletes stílusú Hi
tel-beli esszéjében „párt-mókának” nevezi 
a hazai többpártrendszer alakulását. Csur- 
kát szó szerint kell idézni: „A nép életked
vét nem fogja visszaadni, a kilátástalan- 
ságba fordultakat az öngyilkosság gondo
latától visszarántani, ha az egypárt vezető 
színészei mellé most új akrobaták, zsong
lőrök, új kaméleonok és új paraziták nyo
mulnak fel a világot jelentő deszkákra. 
Márpedig nagy az esélye annak, hogy

E g ye té rtü n k  a  H ite  

p á rtm ó ka  ú i a k it
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