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Januárban népszállllálás
M

agyarországon a népszámlálások mintegy 120 éves múltra tekintenek vissza.
Az így nyert adatok az utóbbi évtizedekben m~
nélkülözhetetlenek az államigazgatás, a központI
és helyi igazgatás, a tudományos kutatás számára.
A tíz évenkénti összeírások, amelyek lényegében
azonos rendszerben gyűjtik össze a lakosság számára, összetételére, iskolázottságára, lakáshelyzetére vonatkozó adatokat, lehetővé teszik, hogy
hosszú időszakra vonatkozóan regisztrálják a nepesség körében végbemenőlegfontosabb változásokat.
Hazánkban, miként más országokban is, a népszámlálásról törvényerejű rendelet intézkedik,
amely egyebek között - tartalmazza az állampolgárok adatszolgáltatási kötelezettségét a teljeskörűség érdekében, valamint az adatszolgáltatók személyi jogainak védelmét.
Az összeírásokból származó adatok szükségesek az országos szervek és intézmények által kezdeményezett legkülönfélébb gazdaságpolitikai,
népesedéspolitikai, lakáspolitikai döntésekhez.
Emellett a helyi, városi, községi, megyei adatokat
igényli a napjainkban alakuló, kibontakozó és egyre nagyobb szerepet játszó ön igazgatási szervek és
intézmények, a "civil" szervezetek és pártok.
Az 1990. évi népszámlálás fontosságát aláhúzza
az is, hogy a lakosság egyre több információval
kíván rendelkezni szűkebb és tágabb környezetéről, a társadalom szerkezetér61, egyes rétegek és
csoportok helyzetér61. Emellett számításba kell
venni azt is, hogy éppen napjainkban a társadalomban és a gazdaságban egy meghatározott vonásokkal rendelkező fejlődési periódus befejezésének, illetve egy számos vonatkozásban új idő
szak kezdetének vagyunk tanúi. Ezért a népszámlálás segítségével is fel kell mérni, hogy jelenleg
hol tartunk, milyen társadalmi, népesedési és más
folyamatok jellemezték az utóbbi évtizedben az
ország helyzetét, és mindezeket figyelembe véve
milyen körülmények és feltételek között kezdünk
meg egy - remélhetően - új fejlődési szakaszt.
A tíz évenkénti népszámlálás megtartása összhangban áll az ENSZ ajánlásaival is, amelyeket az
államok óriási többsége is figyelembe vesz, arról
nem is szólva, hogy csakis ez biztosíthatja a számunkra rendkívül fontos nemzetközi összehasonlítások feltételeit.Az immár évszázados gyakorlat
es természetesen a különféle igények alakították ki
az idei népszámlálás alapvető kérdéseinek a körél
Ezek közé tartoznak az ún. személyi kérdések,

amelyek a megkérdezettek nevére, nemére, születési időpontjára, családi állapotára, lakóhelyére
vonatkoznak és az anyanyelv, a nemzetiség, az
iskolai végzettségre, szakképzettségre, kereső tevékenységre, foglalkozásra, munkakörre vonatkozó adatok. Az adatfelvétel lehetővé teszi a nők
termékenységének megfigyelését az élve született
gyermekek számának megkérdezése alapján. Az
1990. évi népszámlálás nagy jelentőséget tulajdonít a nemzetiségi hovatartozás felmérésének: ezzel
kapcsolatos az anyanyelvre, a "beszélt" nyelvre,
valamint az arra vonatkozó kérdés, hogy ki milyen
nemzetiségűnek vallja magát. A lakáskérdőív segítségével fel kívánják mérni - egyebek között - a
lakás tulajdoni jellegét, építésének évét, közmű
vekkel való elIátottságát és információkat gyűjte
nek a háztartások és a családok nagyságáról,
összetételér61 is. Ezek az információk az ország
valamennyi lakásáról rendelkezésre fognak állni.
Az állampolgárok 20 százalékától egy részletesebb, kiegészítő kérdéseket is tartalmazó kérdőív
kitöltését kérik. Ezek a részletesebb kérdések, pl.
a nyugdíjasok nyugdíjazás előtti foglalkozása ,
munkahelye, valamint az eltartottak eltartójának
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"zaklató"
levelek
veszélyei
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főbb foglalkozási ismérv ei. A részi etes fel vétel ben """:::':::':':::::::::::::::::':::::::::::::::::::::: ::::::::::.:::.:.:::.: : ::::: :: : : :::.: :{
szerepelni fog a munkábajárás módja, az utazásra:'::
fordított idő, az ingázás jellemzői, a főfoglalkozás
melletti kereső tevékenység és a nyugdíj melletti
foglalkozás.
Az 1990. évi népszámlálást megelőző viták
egyik központi kérdése volt: hogyan biztosítható,
hogy az összeírás során megszerzett adatok ne
kerüljenek illetéktelen kezekbe, illetve azokat ne
használhassák fel az egyes állampolgárok érdekeivel ellentétes célokra. Egyébként Magyarországon épp úgy, mint számos más országban, magasszintűjogszabályok írják elő az egyénekre vonatkozó adatok titkosságát és egyben azt is, hogy
ezeket csak statisztikai célra használhatják fel.
Ezért a kérdőíveken nem szerepel az állampolgárt
10. oldal.
azonosítani tudó személyi szám sem.

A
bolondok
köztünk
élnek

Z 1990. évi népszámlálás zökkenőmentes
lebonyolítása megkívánja a lakosság támogatását e nehéz és fontos feladat végrehajtásában, emellett szoros együttműködést tételez fel az
összeíró és összeírandó személyek között. Fontos,
ho$)' az egyének ,és, c~ád?k ~egértsék a ~~p~
szamlálás fontossagat es vállalják az ezzel Jaro
kisebb kényelmetlenségeket, s ne sajnálják az erre
fordítandó
időt.
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Az orvos nem lesz rászorulva

hálapénzre"IE§~~

Az egyre hevenyebb kórokkal küszködő egészségügy már nem állítható talpra tüneti kezelésekkel, csak a nyilvánvaló kórokozók.
min t a közpon ti elosztás, az alacsony bérek, a rossz m unkakörulmények radikális me2szüntetésével. A készülő reform azonban újabb.
még megoldásra váró gondokat is hoz magával. Ki hogyan fizeti majd
a 2yó2ykezelést. mit térit a társadalombiztosítás? - eQebek mellett
ezekről nyilatkozott Györfi István, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium államtitkára.

- Szakmai berkekben is sokan sürgetik.
sokan vitatják a vállalkozás kiterjesztését
az eg észség ügyre. Ha az állampolgárok
majd valóban szabadon választhatják orvosaikat és az egészségügyi intézményeket, végül is ki fizeti a számlát, s fóleg
mekkora lesz az? Mintha ismét "csak" a
finanszírozás alapkérdését hagynák figyelmen kívül.
- Ez nem egészen így van, mert azt
ugye nem kérdőjelezik meg, hogy szükség van az egészségügy reformjára, s ennek egyik alapja, hogy megteremtsük a
váIIalkozás feltételeit. Hiszen csak a piaci
alapokon történő gazdálkodás kialakítása
során lesz lehetőség az egészségügy amit mi magunk között "betegségügynek" nevezünk - talpraáIIítására. Tiszta,
világos pénzügyi rendszert kell megteremteni ahhoz, hogy mérhetővé váljon:
mi mibe kerül. Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha lehelővé tesszük, hogy ne
csak az orvosok folytathassanak magánpraxist. hanem a kórházak és más egészségügyi intézmények is múködhessenek
vállalkozás formájában. Ennek elsőlépé
seként tavaly leválasztottuk a társadalombiztosítást az egészségügyről, mondván, legyen önálló, gazdálkodjon a munkáltatóktól és az állampolgároktól beszedett összeggeL
- Meglepne, ha arról akarna meggyózni, hogy ez meg is történt.
- Elismerem, hogy ebben félmegoldás
sz ü le te ll,
hiszen
a
társadalombiztosításnál most még vannak olyan
pénzek, amelyek nem oda, hanem a költségvetéshez tartoznak. Ilyen például a
családi pótlék és a gyes, amelyeknek állampolgári jogon kell jámiulc. De a gazdálkodást már mutatja, hogy idén lehető
vé vált a nyugdíjak és családi ellátások
egyszeri kiegészítése. A társadalombiztosítás egyik fonlOs feladata szerintünk az egészségügy finanszírozása. A
költségvetés idén 44 miIIiárd, jövőre vár-

hatóan 61,9 milliárd forintot fordít az
úgynevezett gyógyító-megelőző ellátásra. Nos, szerintem ebből már fizetni lehet
a magánrendel6ket, vagy, ha már lesznek
magánklinikák, az azokat igénybe vevő
állampolgárok számláit is.
- Feltételes módbanfogalmaz, ami azt
sugallja, hogya rendszer talán még ki
sincs dolgozva. Féló, hogy a társadalombiztosítás addig nem is élhet a lehetóségével. amíg az egészségügyi tárca nem
áll eló a megelózéshez, a gyógyításhoz és
az utókezeléshez szükséges pontos adatokkal, árakkal. Ennek hiánya az egészs#gügyi vállalkozásokat is megbuktatja.
U gy tudom, évek ótafolynak a költségszámítási kísérletek. Mikor lesz ezekMl végre használható modell?
- Valóban, az ország tíz különböző
kórházában évek óta folynak a kísérletek,
és talán a jövő évben, de 1991-ben mindenképpen bevezethetók lesznek az új
módszerek. Többek között egy amerikai
finanszírozási modell adaptációjával kísérleteznek. Ennek lényege, hogya kórház és az orvos, s természetesen a beteg,
valamint a biztosító is akkor jár jól, ha
minél rövidebb ideig használják az úgynevezett aktív, tehát legdrágább ágyakat,
s persze a gyorsaság nem megy a gyógyítás rovására. Az az intézmény és orvos,
aki az átlagos paraméterek adta kereteken
belül meggyógyítja betegét, a biztosítótól
prémiumot kap. Ennek feltétele a gyógyítás kereteit meghatározó szakmai modell
és csak ezután a pénzügyi normatívák
kidolgozása.
- Nem bizarr ötlet egy amerikai módszer átvétele a mi viszonyaink között? De
tegyükfel, lesz tóke és nema már meglévó
keveset osztjuk el másképpen. Lesz valódi
kínálat. Emellett változatlanul nyitott kérdés. ki és fóként mikor fizeti a gyógyítás
számláit ? A társadalombiztosításnál
ugyanis még csak várják az önök "iránymutatását", milyen számlákat. költsége-

ket ismerhetnek el, fogadhatnak el az
ej5észségügyi magánvállalkozásoktól.
U gy mondják, velük még nem egyeztették
elképzeléseiket.
- Ez alapvető tévedés. A szakmai normatívák kialakítása valóban az egészségügy feladata, a pénzügynek ehhez
semmi köze. Az önálló társad aIombiztosításnak már 1990-ben lehetősé
ge lesz arra, hogy fizesse a gyógyászati
segédeszközök, szemüvegek, fogpótlások, a magánfogorvosi ellátás számláit.
Azt viszont ma még valóban csak rcméIcm, hogy kötnek szerződést néhány
egészségügyi vállalkozással is, számláik
kifizetésére - ha nem is mindig a teljes
összegben. Azt is remélem, hogya magánvállalkozások elterjedésével párhuzamosan megjelennek a valóságos biztosítás elemei is. Nem lenne jó például, ha a
betegnek kellene megelőlcgeznie saját
kezelésének költségeit, s csak utólag igényelhetné
vissza
a
társadalombiztosítástÓI. Az lenne az egészséges,
ha közvetlenül az orvosok nyújtanák be a
számlát a társadalombiztosításnak. A beteg pedig - amíg nem lesznek erre külön
biztosítók - csupán a különbözetet fizetné, de:; csak a külön szolgáltatásért.
- Es mit szól majd ehhez az orvostársadalom? Hiszen ha a TB-hez kell benyújtani a számlát, az eddig láthatatlan vagy
csak részben adózott orvosi jövedelem
szemmel követhetóvé válik ...
- Természetesen, dehát ez is a cél, hiszen így az orvos nem lesz rászorul va a
hálapénzre. Reméljük, hogy az orvosok
többsége úgy gondolkodik: inkább fizessék meg a munkáját és tudását, minthogy
megaiázó helyzetbe kerüljön. Az egészségügy talpraállításához egy egészséges
vállalkozói szellem ugyanúgy hozzátartozik, mint az épületek, a műszerpark felújítása. Kétségtelen, ez nagyon összetett
kérdés. Változtatni csak az egész ellátórendszer megújításávallehet. Elismerem,
ma ebben sok nem történt. Lehet, hogy
kívülállók számára ez olybá tűnik, hogy
kapkodva, csak részkérdéseket oldunk
meg, de higgye el, én itt a minisztériumban az egészet látom, s tudjuk, hogy mit
miért teszünk. A gyógyuláshoz azonban e
téren is türelemre és bizalomra lenne
szükségünk. Sajnos ez ma hiánycikk.
G:B. Á.
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Komplex hulladékkezelö Kétpó-Kuncsorbán

Szakértői

lakossági

igenlésmellett változatlanul:

NEM!

Decemberben monstre tanácskozáson vitatták, véleményezték a szakemberek Szolnokon a Technika Házában a kétpó-kuncsorbai
komplex hulladékkezelő telep beruházási tervét, miután a Mélyépterv elvégezte a rábízott
feladatot. Az esemény után sajtótájékoztatót is
tartottak, amelyen ismertették a kialakult álláspontokat a közvéleményt foglalkoztató kérdésben. Mielőtt az ott elhangzottakat részletesen ismertetnénk, úgy véljük, nem árt vázlatosan felidézni a leendő létesítmény körül támadt
bonyodalmakat az olvasók tájékoztatására.
A négy alföldi megye - Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Szolnok - ipari hulladékának
folyamatosan növekvő volta az 1970-es évek
végétől egyre inkább sarkallta a környezetvédelem felelőseit egy olyan megoldásra, amely
megnyugtatóan rendezné a jövőben a csekélynek egyáltalán nem minősíth ető problémát.
Eleinte csendben, szinte fú alatt mentek a dolgok, s mint utólag kiderült: a dél-alföldi régióban 13 szóbajöh ető területet vizsgáltak meg,
majd kizárásos alapon a Kuncsorba és Kétpó
között lévő térséget jelölték meg a hulladéklerakó helyeként. A lerakót hangsúlyozni kell,
mert az eredeti elképzelésekben még csak tárolásról, s nem egyébről beszéltek az illetékesek. A tervek és elképzelések attól kaptak nem
várt felhangot, hogy egyszerre két fordulat is
bekövetkezett. Az első szigorúan szakmai, miszerint a tároláson túl egyes hulladékféleségek
kezelését, ártalmatlanítását is elvégeznék e helyen, a másik: azelhatározásról tudomást szerzett a helyi lakosság. Az utóbbi indította el a
lavinát, amelynek motivációjára csak tippelni
leheL Tény. hogy volt egy világot megrázó
csernobili katasztrófa, s az is konkrétum: a
ké tpói és kuncsorbai polgárokat kész helyzet
elé állították. Ez lesz emberek és punktum! Van
még egy figyelmen kívül nem hagyható tényező: a politika már egyre nagyobb beleszólást
engedett a sorsformáló döntésekbe, s ennek
meg is lett a következménye. 1988. decemberében a Szolnok Megyei Tanács elnöke egy
levelet kapott Kuncsorbáról, amelyben a helybéliek tiltakozásukat fejczték ki a hulladékkezelő megépítése ellen. A protestálók támogatót
tal áltak az MDF Szolnoki Szervezetében, s ezt
követően közösen szervezték akcióikat. A levé lre az idei év elején egy lakossági fórum volt
a "válasz", s Kuncsorbán első alkalommal találkoztak szemtől szembe a hatóságok és a
lakosság képviselői. A fórumon a Mélyépterv
t ervezői részletesen elmondták elképzeléseike t, s más hozzászólók igyekeztek meggyőzni
a kétkedőket a létesítmény fontosságáról és
biztonságosságáról. Komoly érvnek számított,
hogy a négy megyében lassan nem tudnak mit
kezdeni az egyre növekvő hulladékkal, hogya
hulladékkezelő a nemZetközi gyakorlatban követett biztonsági követelményeket is meghaladva épül majd, s végül: az elvégzett talajtani,

vízrajzi és egyéb vizsgálatok minden kétséget
kizáróan igazolják a hely alkalmasságát és veszélytelenségét. A szakhatóságok illetékesei
arról beszéltek, csak lelkiismeretük és felelős
ségük teljes tudatában mondanak igent a tervekre, amelynek minden tekintetben meg kell
felelnie a kívánalmaknak. A lakosságot képviselőtársadalmi bizottság azonban hajthatatlannak bizonyult. Nekik nem kell hulladéktároló,
továbbra is elég az a 25-30 aranykoronás föld,
úgy, ahogy van. A felek a békesség és az egyezség legcsekélyebb jele nélkül álltak fel az asztal mellől, de a további tervezést a Mélyépterv
természetesen folytatta.
A beruházásban nem érdekelt Kövikor Kft.
vizsgálatának egyetlen célja volt, hogya kijelölt terület valóban megfelel-e az érvényes előírásoknak, s ehhez saját mérésein kívül több
tudományos kutatóintézet adatait is felhasználta. Ezeket elemezve megállapítják: a föld felszín felső tíz méterében az ősi ártereken
tipikus rétegek mutathatók ki, s a kapott ásványtartalom azt bizonyítja, hogy a környezetvédelmi szempontból kedvező tulajdonságú
agyagásványok mennyisége meglehetősen
csekély, mindössze 3-4 százalék. Egy árvízkor
bekövetkező gátszakadáskor a kitörő víz teljesen elborítaná a kérdéses területet, esetleg még
a környező településeket is. A szeizmológiai
vélemény szerint az ott bekalkulálható legnagyobb rengéskor a megismert technológiai előterv alapján a tároló alsó szerelőbeton-aljza
tának kisebb fokú kilengésére lehet számítani.
A talaj áteresztőképességéről leírják, hogy az
agyagos réteg alatti altalajvíz a feltalajjal kapcsolatban áll aktív vízmozgás révén, s ez az
agyagos réteg szúróhatását megkerülve szintén veszélyhelyzetet hordoz magában. A tennivalókat összefoglalva javasolják: a talajvízszint-észlelő kutak megfigyelését legalább
négy évig folytassák, s végezzék el a terület
utólagos vizsgálatát talajszerkezeti és szeizmológiai szempontból. A független szakértői
tanulmányt elküldték az érdekelt tanácsokhoz,
hatóságokhoz és vállalatokhoz, kérve, hogy
ennek ismeretében vegyék fontolóra a regionális hulladéktároló és kezelő tervezésének
felfüggesztését.
Ennyi előzmény birtokában térjünk vissza
a legújabb fejleményhez, miszerint tervező
asztalon már kész a környezetvédelmi objektum! A Technika Házában tartott tanácskozáson a két felkért tudományos szakért~ nevében
dr. Gabos György az Ybl Miklós Epítőipari
Műszaki Főiskola tanára ismertette a közös
véleményt, s ezután következtek a meghívottak hozzászólás aikkal, észrevételeikkel. A sajtótájékoztatón Gilyén Elemér, a bonyolítással
megbízott Földgép Vállalat igazgatója a lényeget összefoglalva elmondotta: a szakértők értékelése szerint a Mélyépterv dokumentációja
minden tekintetben alkalmas amegvalósításra.

Az objektum védelmi és ellenőrző rendszere
révén rendelkezik mindazon biztonsági megoldásokkal, amelyek a vélt v agy valós veszélyforrásokatkiküszöbölik. Ami a telepítés helyét
illeti: eddig tízmillió forintot költöttek a talaj
és a környezet átfogó vizsgálataira, s ezek
egyértelműen bizonyítják, a térség megfelel a
joggal 'elvárt követelményeknek. Utalt arra,
hogyatelepítéssel kapcsolatos hosszadalmas
viták csak tovább drágítják a beruházást, s a ma
még rendelkezésre álló állami pénzeszköz 300 millió forint - nem tudni meddig tartható
fenn e célra. A tervezői gárda küldetése ezennel
befejeződött, a telepítéssel öss zefüggő egyéb
problémák megoldása már nem tartozik rájuk.
Az építés mielőbbi megkezdését sürgette Ferencsik Pál, a jászberényi Hűtőgépgyár képviselője is, aki annak a majdani részvény társaságnak egyik szervezője, amely a kivitelezéshez járulna hozzá 400 millió forinttal.
Mint bizonygatta, a dél-alföldi régió termelő
egységeinek, amennyiben nem valósul meg a
komplex létesítmény, sokkal többe kerül majd
külön-kü lön a hulladékokkal való vesződ és, s
ráadásul: korántsem biztos, hogy az egyedi
megoldások hatásosak lesznek. Ebben az esetben lényegesen nagyobb gondok elé nézhetünk, mert egy garantált biztonságú, jól megépített objektumot nem pótolhatnak a Dél-Alföldön kénytelen-kelletlen pótmegoldások.
Ezek után kapott szót a sajtótájékoztatón a
kétpói társadalmi bizottság vezetője Simon Ferencné, s mint várható volt, bejelentette: továbbra is fenntartják tiltakozásukat a telepítés
ellen! Senki sem vitatja a hulladéktároló szükségességét, de a mezőgazdaságból é lők másképpen látják és értékelik ezt az ügyet. A kérdéses területen öntözéses gazdálkodás folyik,
éppen emiatt épült ki oda a Nagykunsági Fő
csatorna egyik fürtje is. Megtermelt áruik eladását ki fogja garantálni, ha kiderül, egy hulladékot rejtő föld környékén vetették és aratták? Az is figyelmeztető jel, hogy az utóbbi
időben magasabb lett a talajvízszint, s ennek
további emelkedése újabb veszély t hordoz magában. Végül a Kövikor Kft. nevében Ondvári
Arpád írásban juttatta el véleményét a sajtó
munkatársaihoz, és újfent kitartott a tanulmányban foglaltak mellett.
Befejezésként körvonalazzuk a tov ábbi fejleményeket: a kész tervdokumentációt most
megkapja a négy megye tanácsa, viszont a
módosított területfelhasználási engedélyt a
kétpói községi tanácsnak kell kiadnia. Valószínű, lakossági nyomásra ez nem történik meg,
így a kérelem másodfokon a Szolnok Megyei
Tanács elé kerül. Ha itt is nemleges döntés
születik, már nehezebb a jövendö lés: csak feltehető, hogy a Parlament foglalkozik vele, s a
honatyák össztársadalmi szempontokat mérlegelve határoznak. Ez természetesen időbe te lik, s a mostani gazdasági kondíciók közepette
a hulladékkezelőre is hatványozottan érvényes
amegállapítás: az idő pénz! Vajon akkorlcsz-e
még rá?

Lazányi József'

5

TÖRTÉNELMI TALLÓZÓ

Jeles karácsonyok
Hatással van-e a történelemre a körülbelül
tizenhét évszázada élő hagyomány: Jézus születésének és az óév búcsúztatásának ünnepe?
Megindítja-e a politikusokat az égő gyertyák
és a fenyőfa látványa? Befolyásolja-e az uralkodókat, állami vezetőket az év ezen utolsó
néhány napja, amely a szeretet, a béke, az
ajándékozás jegyében telik el? Minden bizonnyal igen. De nem mellékes az, hogy milyen módon!
Nagyon változó, sokszor ellentétes lépésekre teremtenek lehetőséget ezek az ünnepek.
Leggyakoribb a karácsony összekapcsolása
különböző állami eseményekkel /koronázás,
kinevezés, államfonnaváltás, stb./. Ennek oka
nyilvánvalóan a magasztosság, az ünnepélyesség emelése. Például:
800. december 25.: III. Leó pápa Rómában
római császárrá koronázza L /Nagy/ Károly
frank királyt.
1000. december 25. /vagy 1001. január
1.?/: István fejedelmet királlyá koronáz zák lelső királyunk/.
1799. december 24.: Bonaparte Napóleont
tíz évre első konzullá választják.
1861. december 23.: Cuza román fejedelem bejelenti a két dunai fejedelemség, Moldva és Havasalföld egyesülését Románia néven.
1916. december 30.: IV Károlyt megkoronázzák a Mátyás-templomban /utolsó megkoronázott királyunk/.
1918. december 26.: LFerdinánd román
király kimondja Erdély és Románia egyesítését.
1922. december 27.: Megalakul a Szovjetunió .
1924. decem ber 24.: Albániában kikiáltják
a köztársaságot.
1947. december 30.: Lemond Mihály román király, Romániában kikiáltják a köztársaságoL
1949. december 31.: Sztálin 70. születésnapja alkalmából óriási ünnepség Moszkvában la szilveszter teszi-e ünnepélyesebbé
Sztálin születésnapját, vagy Sztálin születésnapja a szilvesztert?/.
A szeretet ünnepe hozzásegített - vagy csak
egyszeruen jó alkalmat teremtett - békék, fegyverszünetek megkötéséhez:
1541. december 29.: A gyalui egyezség
IIzabella átadja fia országrészét Ferdinándnak,
cserébe megkapja a szepesi Szapolyai-birtoko t/.
1621. december 31.: Nikolsburgi béke
/Bethlen Gábor és II. Ferdinánd között/o
1745. december 25.: Mária Terézia és IL
Frigyes megbízottai Drezdában békét kötnek.
1805. december 26.: Ferenc császár-király
és Napóleon megbízottai Pozsonyban aláírják
a b ék e szerződést.
1814. december 24.: Megkötik az angolamerikai háborút lezáró genti békét.
1917. december 22.: Megkezdődnek a
breszt-litovszki béketárgyalások /AntantSzovjet-Oroszország/o
1967. december 24 és 31.: Tekintettel az
ünnepekre, Vietnamban 24, illetve 36 órás
fegyvernyugvást rendelnek eL Ezt a rends za"
bályt a hábon:í további tartama alatt több ízben
alkalmaz ták.
Sajnos néhány karácsony szemtanúja volt
hadieseményeknek, felkeléseknek is :
1610. december 26.: Báthory Gábor hadjáratta indul a havasalföldi vajda ellen.

1703. december 24.: Károlyi Sándor beveszi a Bécs védelmére épített marcheggi sáncokat.
1704. december 27. n.Rákóczi Ferenc általános felkelésre szólítja a megyéket.
1825. december 26.: Oroszországban kirobban a reformátorok úgynevezett dekabrista
felkelése.
1848. december 22.: Kossuth hadra hívó
kiál tv ány a.
1848. december 26.: Windischgratz statáriurnot hirdet a népfelkelők ellen.
1918. december 24.: A román hadsereg
bevonul Kolozsvárra.
1918. december 26.: A csehszlov ák hadsereg bevonul Eperjesre.
1918. december 29.: A csehszlovák hadsereg bevonul Kassára.
1942. december 16-26.: Német kísérlet a
Sztálingrádnál bekerített csapatok felmentésére.
Az uralkodók, állami vezetők kedvelték a
törvények, rendeletek év végi, ünnepek alatti
bejelentését. Szánhatták ezeket úgymond
"ajándéknak", mintegy kegyet gyakorolva. Ha
pedig nem kedveztek a népnek, akkor mi sem
volt jobb alkalom egy nemkívánatos törvény
bevezetésére, mint a szeretet ünnepe, az év
végi örömünnep, dáridó, mely alatt kinek jutott volna eszébe holmi kis rendeletecskére
figyelni, vagy ha észrevette, ki vette volna a
fáradságot, - ajándékozás, mulatozás közepette -, hogy lázadozzon?
KELLEMES BEJELENTÉSEK
1162. december 25.: m. Sándor pápa közbenjárására kiengedik Lukács esztergomi érseket börtönéből. Még aznap visszak.eIÜI, mert
újfent megsérti, megfenyegeti a királyt III.
Lászlót/!
1247. december 26.: IV Béla városi kiváltságot ad a beregszásziaknak.
1404. december 21.: Zsigmond a hozzá hű
főurak birtokviszonyait "szabályozza" .
1601. december 31.: Báthory Zsigmond
biztosítja a közszékelyek szabadságát és
visszaállítja a széki önkonnányzatot.
1867. december 24.: Ferenc József kinevezi a közös minisztereket, 27-én pedig szentesíti a dualizmus alapjául szolgáló legfontosabb törvénycikkeket.
1871. decem ber 22.: Ferenc József szentesíti a jog- és birtokviszonyokról szóló törvénycikket, ezzel megszünteti a voltjobbágyföldek
feudális korlátait.
1949. december 20-28.: Államosítási rendeletek Magyarországon.
1956. december 24.: Konnányrendelet a
gyermektelenek adójának megszüntetéséről
11953. február 8-tól volt érvényben, ajövedelern négy százalékát jelentette/o
,
KELLEMETLEN BEJELENTESEK
1697. december 24.: I.Lipót a megyékhez
küldött levelében "szabályozza" az adózás
módját.
1742. december 24.: Mária Terézia elrendeli a protestánsok jogállását szabályozó, úgynevezett Carolina Resolutio végrehajtását.

1789. december 31.: A Hely tartó tanács elrendeli a kuruzsló gyógyszerészek és szerzetesek megbüntetését.
1849. december 31.: Pest város tanácsa
díszpolgárává avatja Haynaut, Jcllasicsot és
Paszkevicsot!
1851. december 31.: Ferenc József elrendeli az olmützi alkotmány hatályon kívül helyezését; törvényhozó hatalom nélkül kormányoz!
1888. decem ber 26.: Ferenc József szen tesíti az állami italmérési jövedékről szóló törvénycikket - óriási felháborodást kelt ezzel.
1915. december 28.: Bevezetik a kenyérjegyet Magyarországon.
1937. december 27.: A Belügyminisztéri um karhatalmi osztálya elrendeli a dunai kirándulóhajók politikai, rendészeti ellenőrzését,
mivel egyes hajókon, úgy hírlik, kommunista
indulókat énekelnek!
1939. december 29.: Konnányrendelet heti két hústalan nap beve zetéséről a vendégl(íkben.
1944. december 24.: Kivégzik Bajcsy-Zsilinszky Endrét.
1948. december 23.: Mindszenti k)/.seC
hercegprímás, esztergomi érseket letart6/.tatják hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, kémkedés, valutaüzérkedés vádjával.
Az év vége alkalmat ad újságok alapÍt;ís;lra
vagy megszüntetésére is:
1869. december 25. Megindul a Reform
című polgári liberális politikai napilap Rákosi
Jenő szerkesztésében.
1878. december 25.: Megindul Magyaf()fszágon az első igazi tőkés üzleti alapokra épített lap, a Pesti Hírlap.
1900. decem ber 24.: Oroszországban
megjelenik az Iszkra című marxista lap első
példánya. /1903-ig Lenin szerkesztette.!
.
1913. december 25.: Megjelenik az Uj
Nemzedék, a Függetlenségi Párt Károlyi Mihály vezetle csoportjának hetilapja.
1929. december 27.: Megjelenik a Sarló és
Kalapács első példánya Imoszkvai szépiro dalmi folyóirat/.
.
1951. december 30.: Megszűnik a Kis Ujság /Független Kisgazdapárt/.
Az újságok, folyóiratok év végi számai alkalmasak elvi álláspontok kinyilvánítására is:
1935. december 25.: Az Esti Kurír karácsonyi száma állást foglal a Gömbös-kormány
ellen.
1941. december 26.: Megjelenik a Népszava karácsonyi száma az antifasiszta nemzeti összefogás jegyében.
1960. december 25.: A Népszabadságban
megjelenik Kádár János cikke a moszkvai értekeziettől ffovább, előre, a kipróbált úton!
címmel/o
Hosszan lehetne még sorolni történelmünk
karácsonyi, újévi eseményeit, a fent említettek
csak kiragadott példák voltak. Jó mdni ezekről
a tényekről, tanulságos őket egymás mellé,
egymással szembeállítani, de ha boldog karácsonyt kívánnék az országnak, a világ népeinek, akkor az politikamentes karácsony lenne.
Akkor armak nem lenne nyoma a majdani kronológiákban. Legfeljebb ezen utolsó háromhoz hasonló ...
K.É.

és szilveszterek

JAsZ-NAGYKUN-SZOLNOK

6

Amerikában sikerkönyv volt

Új magyar irodalomtörténet?

Hazatér
a "Kisbojtár"

Beszélgetés
Czine Mihállyal
- Honi irodalmunk fazekának tenagyhirtelen leemelték a fehirtelen mozdulat hatására
számtalan szerző és mű került felszínre. Úgy vélem azonban, hogy a
jóízű mellett megjelent a kicsit lekozmált és leégett irodalom is. Mi a
véleménye erről Czine Mihály irodalomtörténésznek?
- Természetes, hogy sokminden
j elent meg, jó is és kevésbé jó - amelyik talán korábban nem biztos,
hogy azonnal megjelent volna -, és
rossz, amelyik korábban biztosan
nem jelent volna meg. Természetes
folyamat, hogy most mindenki abban a hitben van - aki érez magában
valamit mocorogni -, hogy ő mondja
ki a fontosat. Ezek egy része csakugyan jelentős, egy része pedig nem
az . Olyan is van benne, amely az
ízlést felszabadítja és olyan is, amelyik rontja. De azt gondolom, hogy ez
egy idő után el fog halványodni, pontosabban az irántuk való kereslet.
Most még az a hiba"hogy a közönség
ízlése elég gyarló. Es a gyarló ízlés
az újdonságot nézi, nem az értéket.
És az újdonság lehet, hogy csak a
fedőlap vagy a cím újdonsága, míg a
tartalma esetleg már 50 esztendővel
ezelőtt is ósdi volt, vagy olyan jelentéktelen új, amelyikre az időt és a
pénzt fordítani fölösleges.
- Tehát elképzelhető, hogy az a
kategória, amit ma összefoglalóan
aluljáró irodalomnak nevezünk, le
fog tisztulni és értékes alkotásokat
hoz a felszínre, mint ahogyan most
is számtalan ilyen művet is találunk
- történelmi visszaemlékezéseket,
dokumentarista írásokat.
- Igen, én ezt gondolom, hogy egy
idő után az értékesebb fog inkább
megmaradni. Persze mindig lesz egy
nagy százalékban selejt is: kísérletezések, kezdeményezések, csak a selejt nem juthat majd egy biztosabb
ízlés kialakulása után uralkodó szerephez.
- Átírások, átértékelések korát éljük. Az irodalomtörténet hogyan élheti meg az ötvenes évek átírását,
átértékelését, hiszen itt két irány
jelent meg: jelen volt egyfajta megtejéről
dőt. E

szólaló és egyfajta elhallgatott irodalom.
- Az '56 utáni irodalom az azért a
nagyobb részében megjelent, ezt
azért el kell ismerni. Ha nem is '56
után közvetlenül, de a '60-as évek
elejétől kezdve és főképpen a '80-as
években. Az az érdekes, hogy szépirodalmi igazi érték még eddig nem
nagyon mutatkozott. Tehát az az értékrend, amit a kritika, az irodalomtörténeet kialakított, az nagyjából érvényes, nem úgy, mint a történettudományban.
A
történettudomány a vele kapcsolatos igények folytán és hozzá nem jutva a
forrásokhoz, sok torz ítéletet fogalmazott, míg az irodalomtörténet kevesebbet. Az az irodalmi vonulat,
amelyről mi beszéltünk, az érvényesnek látszik szerintem most is,
legfeljebb módosítani vagy kiegészíteni lehet és kell is, nyilvánvalóan.
De nem hiszem, hogy ez megváltoztatná pl. Illyés Gyulának, Németh
Lászlónak, vagy Nagy Lászlónak a
központi helyét.
- Van-e küldetése ma az írónak,
költőnek - kis országban, vérzivatarokat átélt országban, határainkon
túli magyar irodalmunk ért aggódó
korunkban?
- Igen, mindig van küldetése.
Amiről Sánta Ferenc beszélt, vagy
korábban Németh László, Illyés
Gyula, vagy a szomszéds'á gban Sütő
András, Dobos László, Gion Nándor
- hogy csak a legjelesebb neveket
mondjam - mindig érvényes: amellett, hogy változatlanul mondani
kell a teljes emberi igazságot, a maga népének a szűkebb gondjait is
határozottan és a nagyvilág gondjaival egybekapcsoltan kell, hogy kifejezze.
- Nem lehet elválasztani! A magyar író a magyaron keresztül tudja
kifejezni az egyetemes emberi dolgokat is. S minden nép: a francia is a
maga francia ügyén keresztül, az
angol pedig a maga angol ügyén keresztül tudja az általános emberinek a legteljesebb kifejezését adni.

Egy jellegzetes Finta-rajz a

könyvből

Hat évtizedes külföldi bolyongása után hazatér a "Kisbojtár",
Finta Sándor itthon már-már elfelejtett remekműve, amelyben
fiatalkori pásztorélményeit írta le '
rendkívüli eredetiséggel. Az Amerikába kivándorolt, s szobrászként világhírnevet szerzett
művész gyermekéveit a Túrkeve
melletti Ecsegpusztán töltötte ,
mint pásztor mellett ügyködő bojtárlegény. A puszta növény- és állatvilágát, egy tizenéves fiúcska
mindennapi kalandjait bemutató
történetet - noha honi földjönjátszódik - Finta Sándor már Amerikában írta felnőttként angol nyelven. Elsőként a Target című amerikai ifjúsági lap közölte folytatásokban, s miután a bojtársztori
gyorsan közkedveltté vált, a new
yorki Harper és Brothers Kiadó
1932-ben könyvalakban is megjelentette. Magyar nyelvű változata
az Amerikai Magyar Református
Egyesület jóvoltából született
1940-ben, s a kun pásztorvilág
ízes beszédét is jól tükröző fordítást Daróczy Sándor főesperes végezte. A múvet akkor az amerika i
magyarság ifjainak figyelmébe
ajánlották ai óhazáról szerzett ismereteik gyarapítására.
Azélvezeteselbeszélésközkincscsé tételére most a túrkevei Finta
Baráti KM kezdeményezésére az
R-Forma Kiadói Kft. vállalkozott.
Az 1940-es kiadás alapján készülő könyv szövege párhuzamosan
olvasható angolul és magyarul, s
benne illusztrációként a túrkevei
múzeumban őrzött eredeti Fintarajzok szerepelnek. A könyv végén
több, napjainkban már kevésbé
ismert népi kifejezés magyarázatát is megtalálhatJák az olvasók. A
tengeretúlról hazaérkezett "Kisbojtár" immár magyar kiadásban
várhatóan karácsonyra kerül a
könyvesboltokba.
L. .J.
Gyuricza Péter
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Erdélyi barangolás egy héttel a forradalom

előtt

Büszkeség és félelem
Még néhány nap, és itt a karácsony.
Az írógép em mellett ülve, nemrég lezárult erdélyi barangolásom emlékképeit
igyekszem riporttá fűzni, de a szomorú,
megdöbbbentő napi hírek minduntalan
az előtérbe tolakszanak: a vér, az erő
szak, az esztelen tömeggyilkos ság hirei
időről időre erősebbnek bizonyulnak a
saját élményeimnél.
Egy eszeveszett ámokfutó gyilkolt
Romániában. Fura, borzongató érzés
belegondolni, hogy alig másfél hét telt
csak el a hazaérkezésem óta. Gyakorta
latolgattuk az átbeszélgetett éjszakákon, hogy vajon meddig tart még a félelem és a bizalmatlanság kora, s im,
most ezek a hirek. ..
Temesvár, Arad, Brassó. Mi itt csak
reménykedni tudunk, hogy több várost
már nem vérez össze a kondukátor. Tenni alig tudunk valamit. Ijesztővé növekedett önnön tehetetlenségünk. Annyival azonban mégis tartozunk az ottmaradottaknak, ha már náluk jártunk és
ültünk az asztaluknál, hogy továbbadjuk, amit ránk bíztak. Tartozunk azzal,
hogy összerakjuk, láthatóvá tesszük a
magunkkal hozott impulzusokat.

így nem is tudhatja, hogy milyen az. Egy
világ omlott össze akkor bennem,
ugyanakkor meg is értettem, hogy miért
csel~kedett így...
Alldogáltunk a tehervágányon, s körülöttünk szerelők meg s~erelőruhás
kiskatonákjöttek-mentek. Atvizsgálták
a vonatot, bekukkantottak minden szóba jöhető rejtekhelyre. Valószínűleg szökevények után kutattak ilyen al apossággal. Nem találtak egyet sem.
Csak kevesen utaztunk, az egész kocsiban alig voltunk néhányan. Bajúszos
román vámtisztjött be a fülkébe. A talpam alatt mintha tüzet fogtak volna a
jegyzetlapok, úgy égették a bőrömet.
Szerencsére könnyen megúsztuk a vizsgálatot. A bajszos rutinszerűen intézte a
dolgot, mintha már neki is elege lett volna az egészbőL
Másfél óra elt,eltével engedtek bennünket tovább. Atgördültünk magyar
területre, s a görcs ekkor lassan felengedett a gyomroban. Hazaértem.
Nyolc nappal előbb indultam útnak.
Kevéssel voltunk csak a román pártkongresszus után, s a "kongresszusi határzár" okozta sokk még nemigen halványulhatott el bennünk, magyarországi
A román határőrök félreállították magyarokban, hisz' a határállomáson a
szerelvényünket egy külső vágányra, miénken kívül alig volt autó. (Kocsival
két tehervagon közé. Egyikből zöld jég- mentünk, mert a küldeményeket
csapok lógtak, valami melasszerű anyag könnyebb volt így célba juttatni. G~bor
lehetett a kocsikban, a másikon nem az autóval másnap visszajött, s csak én
voltak ilyen árulkodó jelek. A lábamat maradtam.)
Nagyvárad, Kolozsvár, Torda. És a
egyre jobban nyom ták a csizmám talpbélése alá dugottjegyzeteim, s e papírla- végcél: Marosvásárhely. A táblák azonpok miatt enyhén remegett a gyomrom. ban az Európa 60-as úton Oradeát, Cluj
Napocát, Turdát és Tirgu Murest jelezKülönben jól voltunk.
Egy középkorú asszony volt az úti- ték. Szemünk és nyelvünk egyaránt netársam a fülkében, akinek csak néhány hezen szokta e neveket.
Várad után ránk esteledett. Megállhónapja szökött át a lánya Magyarországra. Az asszony most útlevelet ka- tunk egy falusi kocsma előtt. Kíváncsipott hozzá. Csoda-e, ha még nálam is ságból, hogy szétnézzünk. Alighogy kiszálltunk a kocsiból, egy vékony, kucsidegesebb volt?
- Majd ha odaát leszünk... - hajtogat- más fiatalember állt meg mellettünk.
- JÓestéL. - köszönt halkan. - Otthonta zavartan -, akkor lesz csak biztos a
dolog ... Addig még nem tudok hinni ben- ról jönnek? - intett fejével abba az irányba, amerre Magyarországot lehetett sejne ... Még annyi minden történhet ...
Csak két nappal előbb tudta meg, teni.
- Kávét nem hoztak ... ? Megfizethogy utazhat. Negyvennyolc órával az
indulás előtt. Es tíz nap múlva majd, ném ...
Zavartan szabadkoztam: sajnos nem,
amikor hazatér, újabb két napon belül le
is kell adnia az útlevelét. Romániában de egyébként sem üzleteIni jöttünk.
ez így szabályos. Akülföldi út kegy, ami- Mindennek címzettje van, amit hozvel a hatalom jutalmazza időnként az tunk. Semmi sem eladó. Afűtetlen kocsengedelmes alattvalóit. Közös ismerő  mában rettenetesen hideg volt, és félig
sök révén találkoztunk össze, tudta hát, sötét. Csak egy sárga fényű huszonötös
hogy ki vagyok. Nyugodtan beszélhe- égő küszködött, hasztalan próbálva oszlatni a távolabbi zugok homályát.Tízentett.
- Ez az utolsó két nap egészen össze- tizenketten lehettek a helyiségben,
mosódik bennem - mondta elgondolkoz- kucsmásan-kabátosan, sörösüveggel a
kézben. Beléptünkre elhallgattak, s
~a, még valahol Kolozsvár tájékán . Ugy éltem át, akár egy holdkóros ... Szin- nem is oldódtak mindaddig, amig mi el
te zavarodottá tett a tudat, hogy újra nem jöttünk. Próbáltunk beszélgetést
láthatom a lányomat ... Magát még biz- kezdeni, de hasztalan. Akkor éreztem
tosan nem hagyta el senki, akit nagyon meg először - amit az elkövetkező nyolc
szeretett. Még nemigen hagyta ott a napban aztán annyiszor megtapasztalgyermeke, akiért élt, akiért dolgozott, tam - a gyanakvást, a bizalmatlanságot

ember és ember között. Akkor még fogalmam sem volt arról, hogy mennyire
átitathatja ez az érzés az emberek életét, mindenegyes sejtjét. Azt meg végképp nem hittem volna, hogy néhány
nap alatt nekem magamnak is renexemmé válik majd az effajta óvatosság.
Talán tíz perce t tölthettünk a kocsmában, s kint még mindig ott ácsorgott
az e~berünk.
- Es borsot ... ? - vált el árnyéka a fal
sötétjétőL - Borsot sem hoztak? Disznóv~gás lesz nálunk, de borsot nem kapill . ..

Az egész ember egyetlen nagy, két lábon járó bocsánatkérés vol t. Amiért erre
kényszerült. Mégis félretette büszkeségét, és kért.
- Milyen lesz a disznóölés bors nélküL?

Valóban! Álltunk a sötét, kisérteetiesen kihalt falu főutcáján, s hirtelen az
orromban éreztem a hajdanvolt disznótorok illatát, nyelvemen a hurka, a kolbász, a sajt fűszeres ízét.
Nem tudtam borsot adni. Zavarban
voltam, magam sern tudtam, hogy pontosan miért. Csak annyit mormoltam,
hogy sajnálom ... Pedig ez a helyzet, e
kényszerű szóváltás nem az én szégyenem volt! Még csak nem is a kucsmás
férfié.
Egy hatalom, egy politikai rendszer
teljes kudarca, de ettől még nem lettünk
jobb kedvűek, s bors sem ígérkezett a
disznótorra.
- Hát akkor... ne haragudjanak, hogy
zavartam - tárta szét tanácstalanul a
karját. - Jó utat maguknak! - szólt vissza
még elmenőben, a válla fölött.
Ahárom üveg Nescafé, amit én vásároltam otthon, ajándékul, néhány kilométer után kezdte csak égetni a lelkiismeretemet. Mi a csodáért nem adtam
oda az egyiket? Biztosan örömet okoztam volna vele . Vissza kelleene fordulnunk.
Gábor szerencsére sokkal józanabb
volt ryálam, realistább, okosabb.
- Es ha visszafordulunk? Mondjuk,
hogy megtaláljlJk az emberedet. Odaadod a kávét ... Es akkor? A többiekkel
mi lesz? Nem mehetsz oda mindenegyes
emberhez, nem adhatsz min,denkinek
egy üveg kávét, mert nincs. Es még ha
lenne is: mi lesz a borssal, a hússal, a
rizzsel, kenyérrel? Folytassam?
Nem mentünk vissza. Sötét, néptelen falvakon autóztunk Keletnek tovább. Az emberek nemigen járnak sötétedés után az utcákon. Talán nincs már
miért? A falusi házak vaksin hunyorogtak sápatag ablakaikkal, inkább erősí
tették, mint oszlatták a hideg, csillagtalan éjszaka sötétjét.
Először jártam Romániában. Erdélyben. Ezek voltak első találkozásaim,
ezek első - de meghatározó - impulzusaim. Hét további napom élményei már
ezekhez rendeződtek hozzá.
-M-
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A "zaklató" levelek veszélyei

Kiért szóljon az imádság?
Ra)msgatom, szortírozom a leveleket. Eppen 25 van belőlük, amit begyűjtöttem. Soha nem tapasztalt levéláradat töm te tele ugyanis postaládámat az elmúlt hetekben. Előbb borítékban, bélyeggel a posta útján érkezett néhány. Majd következtek a "pucér" levelek, csak négyrét hajtva landolva a szekrénykében. Bevallom, előbb én is azt tettem, amit szomszédaim. Szépen átpasszol tam más ládikájába. Aztán meguntam a dolgqt, megkegyelmeztem a leveleknek. Igy jött
össze a gyűjtemény, ami itt hever most
dolgavégezetlen az íróasztalomon.
Mit üzennek ezek a levelek? Az
egyik fajta csupán szerencsét ígér, ha
lemásolom hússzor és elküldöm őket.
A másik egyenesen a Jó Isten kezét,
aki halálos betegen és halálra ítélt rabon is tett már csodát. A Szent Antal
imádság az emberiségért szól - olvasom ki az ákombákomokból, mely nem
egy helyesírási hibát is .t artalmaz. A
másik üzenet címe nagyvonalúan angol Jaga The Gosi Legendate EGIL3,
ha jól másolták. Van amelyik írógéppel, van ami számítógéppel nyomtatott! (Mire nem telik egyeseknek munkaidőben!)A felszólításnak, talán fenyegetésnek - miszerint ha nem küldöm tovább, megszakítom a láncot,

Hogy az előző részben leírtak nemcsak üres fenyegetést és kardcsörtetést
jelentettek, hanem a szavak mögött
konkrét had.i elökészületek álltak, tanúsítja többek között - Kopácsi Sándor rendőrezredes (1952 és 1956 között Budapest rendőrfókapitánya), aki egy 1955
év elején a Böszörményi úti rendőrtiszt
képző iskolában tartott felettébb érdekes, szigorúan zárt körü rendezvényről
e sorok írójának egy magánlevélben a
következőket közölte :
"Egy szovjet atomfilmet mutattak be
nekünk. Az iskola volt lovardájáhan történt a vetítés, mivel ez a helyiség vagy
ezer embert tudott befogadni. A Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium vezető káderein kívül a pártapparátus megyei titkárokig ott volt. Persze, az összes vezető szovjet tanácsadók
is jelen voltak. A filmbemutató ötórás
volt. Az atomelmélettel kezdődött és egy
szibériai atombomba robbantásáig tartott. Három falut ürítettek e célból ki,
amelyeket teleraktak kimustrált harci
eszközökkel. Majd jött a bomba (színes
filmen!). Hatását az epicentrumtól a
külső zónáig részleteiben mutatták. A
romboló és sugárhatást is külön-külön
szemléltették. Morálunk az egekig .szökött, amikor szemünkkelláttuk a szovjet technika fejlődését. Utána elterjedt
kör ünkben a hír, hogy Moszkva a nyugat-német fenyegető revansisták ellen
preventív, azaz megelőző csapást készít

nagy baj ér - nem tettem eleget. Pedig
bánt, hogy hamarosan meghalok, vagy
elveszítem mindkét lábam, esetleg
nem nyerek dollármilliókat. Begyüjtöttem a szerencseígéretet, a Jó Isten
kezét s morfondírozok. Mi lehet a háttere ezeknek a babonás szerencse várásoknak, ennek az oktalan reménynek,
a csodatévő hitnek?
Más már nem maradt mára az embereknek! Nincs jószándékú segítség,
együttérző támogatás. Csak megalázás, kifosztás, becsületbe gázolás. Hatalmaskodás és korrupció. Gerinchajlító szolgalelkűség, középszerűvé szürkített tehetség, szétzilált családok, leértékelődött emberi tisztesség. Teljes a
káosz a fejekben, a lelkekben, az erkölcsi züllés arányos az emberi értékek
devalválódásával. Nincsenek érzelmek, csak indulatok.
Mit lehetne mégis tenni, lehet-e segíteni? llijut-e a társadalom ebből az
egyre lázasabb állapotból? Az ország a
csőd szélén áll, a teljes összeomlás réme fenyeget nap mint nap. Az egyszerű
ember pedig kapaszkodni szeretne valamibe. A vak szerencsébe, a J ó Isten
segíteni és oltalmazni tudó kezébe.
Mert hinni, bízni kell valamiben, hogy
napról napra el tudja viselni a terheket.

Gosztonyi
Péter:

llinek küldjem én most legalább ezt
a reménysugarat? A szerencse boldog
ígéretét, a mindent megoltalmazó
imádságot? Gyerekkoromban nagyanyám a megfagyott gyermek történetével erősítette bennem az együttérzést, a szánalm~t, és saját jósorsom
megbecsülését. En most a "megfagyott" nagymamák, a nyomorgó nyugdíjasok százezreinek küldjek hitet? A
szétzüllött családban, szeretet nélkül
felnőtt fiataloknak mit ígérhetek? A
napi gondokba idő előtt belecsúnyult
asszonyoknak, a szívinfarktussal fenyegetett középkorú férfiak hadának
jobb lesz-e a szerencselevéltől? llinek
van ma szüksége szerencsére?
Mindnyájunknak! Az egész országnak, a nemzetnek, a magyarságnak. A
láz kiváltó okát megtaláltuk. A terápiának is eredményesnek kell lenni.
Nincs más út, nincs más lehetőség,
csak a gyógyulás. A pártoknak, a hívőknek, a hitetleneknek ebben kell
bízni, ezért kell tenni, cselekedni. Ha
sikerül a káoszból rendet, a csődből
eredményt kovácsolni, az lesz az igazi
szerencse. S akkor akár azt is mondhatjuk, Szent Antal imádsága értünk,
magyarokért is szól t .
K.E.

1956
Az írók lázadása

elő ... "Az

úgynevezett Párizsi Szerződé
sek, amelyek a Német Szövetségi Köztársaság katonai szuverenitását a NATO-tagságát elismerték, 1955. május 5én léptek érvénybe. Ellenlépésként a
szovjet kormány 1955. május 7-én felmondta az 1942-ben kötött szovjet-angol
és az 1944. évi szovjet-francia szövetséget, mivel - szerintük - a két nyugati
állam a párizsi szerződéssel megszegte
a két háború alatt kötött szövetségi szerződést. Következő lépésként 1955. május 11-14-e között a Szovjetunió keleteurópai szövetségeseivel Varsóban egy
katonai együttműködési és segélynyújtási szerződést kötött, a "Varsói Paktum"-ot, amely természetesen a NATO
ellen irányult s a tagországok hadseregeinek közös vezetését irányoz ta elő.
A nemzetközi helyzet ilyen mérvű
romlása a Nagy Imre féle reformpolitika, az úgynevezett "j úniusi út" végét
jelentette. Megint Rákosi került előtér
be: az ő bel- és gazdasági politikája,
amelynek egyik kritériuma volt az elkövetkező háborúra való felkészülés, a ha-

diipar erőteljes fejlesztése. Nagy Imrének tehát mennie kellett. Ezt kívánta
Rákosi személyi okokból is, de ezt kívánta a szovjet kormány - birodalmi okokból
is, hisz ahogy akkortájt a párt hirdette,
Magyarországnak "nem résnek, hanem
erős bástyának kell lennie a béke frontján!"1955 elején - csúnya kísérőjelenség
mellett - Nagy Imre kénytelen volt
visszavonulni a kormány vezetésétől.
Először egészségügyi szabadságra küldték, majd 1955. április 17-én hivatalosan is sor kerül miniszterelnöki posztjáról való leváltására és az MDP Politikai
Bizottságából történő visszahívására .
De Rákosinak mindez nem volt elég!
Nagy Imrének minden olyan funkcióból,
ahová az MDP vezetősége állította,
vissza kellett lépnie. Az ezzel kapcsolatos központi vezetőségi határozat indoklása összefoglalva a következő :
"Nagy Imre olyan politikai nézeteket
képviselt, amelyek élesen ellentétben
állanak a párt általános politikájával, a
munkásosztály, a dolgozó parasztság, a
népi demokrácia érdekeivel: arra töre-
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Egy este Bródyval
Nehéz dologra vállalkoztarn. Bródy
János Hang nélkül CÍmű koncertjér61 kellene írnom úgy, hogy visszaadj am annak
hangulatát nyomtatott szavakkal. Ide varázsoljam azt a légkört, amit egy szál gitárral állva a színpadon teremteni képes.
Szavakba öntsem azt, amit átéltem én, s
amit átélt a közönség. Azt hiszem, ez lehetetlen vállalkozás.
Csak emlékképeket tudok felvillantani. Amikor valahányadik visszatapsolás
után a közönség halkan énekelte Bródyval: Nem lennék játéka mindenféle szélnek. A kezek a magasban összefonódtak,
ide-oda hintáztak, gyertyalángok lobbantak fel. A terem első soraiban ott ültek a
negyvenesek, tinédzser fiaik már külön a
hátsó sorokban, a harmincasok, a huszonévesek gyerekeikkel jöttek. S mindnyájan
egyként értették, érezték, mit is mond
Bródy János.
A néhol szomorú, az olykor bánatosan
lírai hangulatú, a politikus, szellemes, finom humorú, sőt irónikus dalok, az öszszekötő szövegek pedig sokat mondtak.
Rólunk, az életünkről, a gondjainkról,
kínjainkról, megaláztatásainkról. Sokan
keresik manapság a megszólalás lehet6ségét. Vannak, akiknek elfojtják a hangját. A lényeg néha bennünk marad kimondhatatlanul. Mil).dezt Bródy ezen az

estén kimondta, helyettünk is.
"Véleményemet akkor is elmondtam, ha nem kérdezték" - hallottuk a színpadról. Aztán a dal refrénjét: legalább magadhoz hűsé
ges legyél.
Bródy Jánosnak ez sikerült. 6
olyan ma is, amilyennek 25 éve
megismertük. Kedvesen egyszyfŰ, izgalmasan szókimondó. "En
25 éve szabadon élek - mondta a
koncert előtt a büfében. Műfajom
olyan, hogy rám a közönség tapsával szavaz. Az állampolgárok,
az egyének szabadsága viszont az
elmúlt 40 évben nem volt valóság. Egészséges, 20. századi társadalom csak olyan lehet, ha az
emberiség alapvető jogaira épít.
Az államnak a szabad embereket
kell szolgálni, s nem fordítva. A
szabadságjogok pedig egyénhez kötöttek.
Ezt kell elérni, megvalösítani, és semmilyen eszmének nem szabad alávetni az
egyén jogait."
"Egy régi, régi dalt suttog a szélj hogy
minden édes álom véget ér... " - hangzik a
színpadról a régi MSZMP XlV. kongresszusára írt Bródy-dal. Halk nevetés a
közönség soraiban. Az SZDSZ helyi tagjainak üdvözlésére is jut egy mondat. A
Szabad Demokraták ismert jelvénye a gi-

kedett, hogy fékezze a szocialista építés
motorját, a szocialista iparosítást, benne különösen a nehézipar fejlesztését,
falun pedig a termelőszövetkezeti mozgalmat, mindezzel akadályozta a népjólét emelésének szilárd megalapozását;
igyekezett háttérbe szorítani, elhomályosítani a párt vezető szerepét, s megkísérelni szembeállítani az állami szerveket és részben a Hazafias Népfrontot
is a párttal; antimarxista, antileninista
nézetei összefüggő rendszert képeznek
és kiterjednek a politikai, gazdasági és
kulturális élet legkülönbözőbb területeire; jobboldali, opportunista politikájának megvalósítása érdekében pártszerűtlen, pártellenes, sőt frakciós módszerekhez folyamodott ... "
E bűnlista olvasásakor úgy tűnik,
hogy az MDP szűkebb vezetősége, Rákosival az élen, már ekkor, 1955 tavaszán Nagy Imrét a legszívesebben fizikailag is likvidálta volna! Az adott körülmények között azonban "megelégedtek" a volt miniszterelnök politikai jogfosztottságával, arra is ügyelve azonban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagságától megfosztva az egyetemi katedráról is száműzzék.
Rákosi Mátyás tehát visszakerült a
hatalomra. Nem kellett riválistól tartania többé. Az új miniszterelnök, a fiatal,
a harmincas évei közepét taposó Hegedűs András FejbóHntó Jánosként azt
tette, amit az MDPbudapesti székházában a hatalmasok tőle kívántak. Az ő

emberuk volt tetőtől talpig, egy régi,
1945 előtti párttag, aki a háború befejezése óta a pártadminisztrációban ténykedett, egy időben a Gerő- titkárság
élén, majd az ötvenes évek elején miniszteri posztot is betöltött.1955 nyara
Európa-szerte mozgalmas vol t. Május
14-én a lengyel fővárosban - mint már
említettük - a Szovjetunió kezdeményezésére létrehozták a kelet-európai szocialista államok katonai szövetségét, a
Varsói Paktum ot, amelyet Moszkva
amolyan ellenlépésként szánt a Német
Szövetségi Köztársaságnak a NATO-ba
való belépésével kapcsolatban. Egy
nappal később, május 15-én Bécsben a
második világháború győztes nagyhatalmainak képviselői ünnepélyes keretek között visszaadták az eleddig megszállt Osztrák Köztársaság állami függetlenségét. Az Osztrák Allamszerzödés a nagyhatalmak nemzetközi garanciájával biztosította Ausztria békés, demokratikus fejlödését azzal a kikötéssel, hogy távol maradva mindenféle katonai, politikai és gazdasági szövetségtól, függetlenségi alapokmányát, az
"örökös semlegességet" nem sérti meg.
Május 26-án pedig megtörtént Hruscsov és Bulganyin belgrádi látogatása,
egyféle modern Canossa-járás, amelynek során a szovjet vezetök a világ nyilvánossága elött megkövették Tito marsallt, rajta keresztül az egész jugoszláv
állami és pártvezewséget azért a hidegháborús, nagyhatalmi gögből eredö rá-

tár nemzetiszínű szalagjára van kitűzve.
Ország-világ tudja, bár nem tagja egyetlen pártnak sem, szíve hozzájuk húz leginkább.
Vastaps és csendes áhitat. Együuéneklés és kitörő lelkesedés. Autogramkér6k
serege a színpadon. Végül mindenkitől
búcsút vesz, talán még a portástól is. Sziasztok, szevasztok, jó éjszakát! Viszlát!
Kiss Erika

galomhadjáratért, amit a Szovjetunió
1948-tól Sztálin haláláig Belgrád ellen
több síkon folytatott. Egyben ünnepélyesen kinyilatkoztatták, hogy számukra Jugoszlávia egy szocialista ország,
amelynek joga van saját elképzelései
alapján (vagyis Moszkvától függetlenül) társadalmi rendszerét fejleszteni.Az ázsiai Bandungban 1955. áprilisban megrendezték a nemzetközi visszhangot kiváltó konferenciát, amelyen
23 ázsiai és 6 afrikai ország képviselöi
vettek részt. Ezt követte az ugyanez év
júliusában Genfben megtar~ott "csúcsértekezlet" az Egyesült Allamok, a
Szovjetunió, Nagy-Britannia és Franciaország kormányfői nek részvételével.
Ez az értekezlet, amely 1945 óta ilyen
magas szinten elöször ült megint össze,
szovjet kezdeményezésre történt és
négy, Moszkva számára fontos kérdés
körül forgott: Németország egyesítése,
az európai kollektív biztonság kialakítása, a katonai leszerelés ügye és a Kelet-Nyugat közti kapcsolatok elömozdítása. A nagy sajtókampánnyal kísért
konferencia sovány eredménnyel végzödött. Minthogy az összejött államférfiak
egyetlen napirendi pontban sem tudtak
egyezségre jutni, úgy ha,tároztak, hogy
a felvetett problémák további megvitatását külügyminisztereik 1955. októberében megtartandó értekezletére, részben pedig az ENSZ-re fogják bízni.
/ Foly ta tjuk /
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A "bolondok" köztünk élnek ... ?!
Egy színházi este felkavaróan szép élménye nyomán
"Nemcsak az asszcnyok szoktak elvetélni, és
nemcsak magzatot. Yal6szína, hogy majd minden
ember elveté! néhányszor. Kiszakad bel61e egy
szerelem, egy gondolat, egy terv, egy elhivatottság' saru és nehéz vérzés kíséretében.
De nem minden vetélés mer6 veszteség. Aki egyszer
visel6s volt, az már örökre tud valamit. "
(Ancsel Éva)
A "Bolondság" intézménye közkeletű

és
nagyon fontos intézmény volt az emberiség
történelmében. Egykoron "szent emberként"
tisztelték az elmebetegeket, akik valami olyasmivel rendelkeztek, amivel a többi átlag halandó nem, ezért szavuk, megnyilvánulásaik meghatározó erővel birt egy-egy fontos kérdés
mérlegelése, eldöntése kapcsán. Bennük
transzcendens erők kinyilatkoztatását vélték
fellelni és ennek megfelelően tisztelték őket. A
mágia, a varázslás és sámánizmus "szertartásmesterei", transzállapotuk egyes szakaszaiban
maguk is képviselték a "szent őrület" e jeleit.
A királyi udvarok csörgősipkás bolondjai
az udvar korlátlan szabadságfokkal fölruházott, legbefolyásosabb szereplői. Ök mondják
ki az igazat, ők koppinthatnak a hatalom főem
berei orrára, ők az uralkodó legbensőbb igazi
tanácsnokai.
A "Bölcs bolond" titkok tudója, akinek
szellemes polémiái és riposztjai az igazságértékek kirnondásán túl az udvartartás közszórakoztatását is szolgálják. De szerencsétlen,
magányos emberek is ők! "Bolondságuk" rájuk kényszeritett, rájuk mért öltözet, ami rátapadva bőrükre, levethetetlen is arról. Csak
azért lehetnek azok amik, mert az "okos világ"
különbözik tőlük, mert nincs más mód számukra igazságot mondani, csak ha bolondok
lesznek) mert a világnak szüksége van bolondokra. Es ők kielégítik e szükségletet, ahogyan
e szükséglet is kitermeli újra és újra a maga
bolondjait. És a világ is színházzá válik e csalárd emberi játékban, részesülni kíván a varázslásból, és amíg nevet, szorong és élvezi a
"maga bolondját", egyszercsak torokszorítóan
veszi észre, hogy már régen róla, magáról, csak
magáról van szó.
Ez történt velünk is az egyik szombat estén,
amikor megnézhettük a Szigligeti Színház elóadásában Schwajda György: Ballada a 301-es
parcella bolondjáról c. darabját. Király nélkül,
udvartartás nélkül, bölcs bolonddal, bolonddá
telt kisemberekkel, a hatalom volt képviselőjé
vel, egy nemzeti tragédia és mementó feketedrapériás díszletei között. Szép, igaz, mértékreszabolt, emberi mágiát világítottak meg a
ref1ektorok ott, ezen az estén.
Kézdy György "bolond bölcs sz~lleme"
meleg és hiteles átéléssel bolygott az Uj Köztemető 30 l-es parcellája fölött, oktatva bennünket az antagonisztikus ellentmondás "harmadik út nincs" dialektikájára, a jelenség és
lényeg egy tőről fakadó kettősségére, a látszat
és valóság fel nem cserélhetőségére, a "szent
skarabeuszok" halandóságára.
Tudunk-e okulni mindezekbo1? De hisz'
ezeket eddig is tudtuk. Ezeket eddig is tanítottuk és tanultuk! Tudtuk, hogy "valami" és annak az "ellenkezője" az nem ugyanaz, még ha
ez elvi lényegéből fakad is. Tudtuk, hogy nem
ugyanaz "mondani" és nem ugyanaz "csinálni". Tudtuk, hogy mást jelent szolgálni a népet
és mást jelent uralkodni rajta, mást jelent a
"nép nevében" és mást a "néppel együtt".

Mindezt, mondom, tudtuk! De nem tudtuk,
vagy legalábbis nehezen akartuk tudni megérteni, hogy a dialektika az egy "olyan mély és
elvont tudomány", amely azt is képes megmagyarázni, hogy lehet úgy is töretlenül fejl6dni,
hogy rendszeresen alacsonyabb szinten élünk;
hogy az emberi szabadság úgy is gazdagodhat,
hogy egyre szűkebb az ember választási lehetősége; hogy a szocialista tudatosság mélyülése együtt jár azzal, hogy mások gondolkodnak
helyettünk. Hihetetlen búvészmutatv ányokra
is képes volt ez a dialektika! Megtanított arra,
hogy a demokrácia lehet diktatórikus és a diktatúra demokratikus, úgyszintén, hogy ahumanizmus ellentétes en holmi polgári szépelgéssel, helyesen, "osztályharcos" formájában hiteles csak és viszont, a győztes proletariátus a
hatalom birtokában humanisztikusan folytathat osztályharcot azokkal szemben, akik önként hajlandók feltétel nélkül kiszolgálni uralmát. És mindezt tetszés szerint és méretre szabva.
A hatalom kizárólagosságára épülő politikai erőszak természete mitől, miért változnék
meg? Csak józan belátásból? Elképzelhető,
hogyan képzelhető el, hogy azok, akik megszokták azt, hogy elő- .
ször ütni, aztán kérdezni, alkotmányos
jogállambeli népet
szolgáló hivatalnokként szeretnék leélni
hátralévő éveiket? És
még ha késztetve is
éreznék erre magukat,
nem működik-e bennük a megtorlástól, a
felelősségre vonástól,
a megbélyegzettségtől való félelem, ve·
szélyeztetettség reflexe?
.
Mit válaszolhatunk minderre? Mik
lehetünk mi ezek
után? Hogyan kell
megpróbálni európaizálódni? Mit jelent igazából a demokrácia, a pluralizmus és a tolerancia? Mondhatjuk-e azt, hogy ezek csak "ideálkategóriák", amikhez majd el kell jutni, ha
majd konszolidálódtunk, ha gyarapszik politikai kultúránk, ha kiépültek jogállamiságunk
intézményes garanciái, ha megtanulunk felemelt fejjel, nyíltan egymás szemébe nézve
jámi? Döntő kérdések ezek, amelyekre kinekkinek, mindannyiunknak válaszolni kell, és
mindenekelőtt magunkban és magunknak.
Nem átlépve a múltat, hanem feldolgozva és
vállalva azt. Feldolgozva és vállalva nem azért
és úgy, hogy értéket keressünk az értéktelenben, mentséget a nem menthetőre, hanem
azért, mert a múlt minden tévedésével és mocskával is része volt életünknek, mi magunk
voltunk, akik tévedtünk és mi magunk voltunk,
akik be is mocskolódtunk, és úgy, hogy "megtörtént rajtunk és velünk", kivel-kivel "mértéke" és "sorsa" szerint.
Nagyon találó Ancsel Éva egyik passzus a a
"194 bekezdés az emberről" címú munkájából:
"Kihez hasonlít inkább az ember: Júdáshoz
avagy Jézushoz? Egyikhez sem.

Az ember leginkább talán mégis Pilátushoz
hasonlít. Pilátushoz, mert jobbára úgy keveredik a dolgaiba, mint ő. Csak úgy belekerül.
Mert fáradékony, fejfájós és mosná kezeit ami nem szokott sikerülni. "
Ha nem is vagyunk, nem lehetünk mindannyian "bölcs bolondok", "szent bolondok",
de bizonyára van mindannyiunkban belőlük
valami!
Az álcából; a megszokott, belénkvert sztereotípiákból; a még ma is szoritó félelemből; a
becsapottak megbocsáthatatlannak érzett dühébo1; a "nem tudhattam" önáltatásából; a
rendnek és fegyelemnek hitt szervilizmusból.
Mindezektől melyikünk mentes teljesen, és
melyikünk lesz már más holnap, kevésbé fejfájós és fáradékony?
Mégis változnunk kell és hiszem, változni
is fogunk! Ajobbik, az emberibb irányba. Nem
baj, ha elfeledjük a "kész válaszok" ismert
szlogenjeit - mint "Lajos" a pontos időt a "három-mutatós óra" birtokában -, nem baj, ha
haragszunk azokra és sürgetjük a felelősségre
vonást (hisz' a harag még természetes emberi
érzelemmegnyilvánulás), akiknek vitathatatlan a személyes kompetenciája abban, hogy

ide jutottunk, talán még az se baj, ha nem
tudunk bízni egyes nagy emberi színeváltozások őszinteségében.
De az már baj lenne, ha a bizalmatlanság
légköre általános jellemzőnkké válna, ha elszámolás helyett bárkik is leszámolni akamának, ha a tisztességes lehetőséget sem akarnánk biztosítani a "jóvátételre" azoknak, akiknek van ilyen "adósságuk", és szeretnének törleszteni is ebbo1.
A 301-es parcella bolondja valós önmagát
megtalálni nem tudva, "időtlenné" válva tűnt
el szemünk elől a kulisszák homályában. Itt
maradt belőle bennünk a számvetés és a felelősség. És itt maradt egy szépen és szívvel
megkomponált este emléke, amit hitem szerint
értett és érzett egy publikum és elvitt magával
az utcára, haza, az otthon falai közé, köz- és
magánéletébe, hogy munkáljon tovább.
Legyen általa értőbb a történelmi múlt,
érettebb méltósággal viselt a gyász, bölcsebb
a számvetés és az útkeresés, és emberibb esendőségében és halhatatlanságában is - az
ember!
Dr. Ferenczy József
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"Nem vagdalkozunk, logikus érvekkel vitatkozunk"

AFidesztöl is független aMagyar Narancs
Meghökkentő,

fineszesen fideszes
címet adtak lapjuknak a fiatal demokraták. Politikai-kulturális lapjuk Magyar Narancs elnevezése legalább annyira meglepő, mint az,
ahogy e politikai csoportosulás színre lépett. A narancs elnevezés utal
egy ismert lengyel avantgarde művé
szeti mozgalomra, amelynek a neve:
Narancs Alternatlva. E csoportban
fiatal művészek minden hivatalos
kötöttségtől szabadon igyekeznek
kifejezni önmagukat. Vig M ónikával, a Magyar Narancs kultúrrovatának szerkesztőjével arról beszélgettünk, milyen előzményei voltak
lapjuk létrehozásának, mennyire
önálló a szerkesztőség, hogyan tükrözi a fideszesek politikai, gazdasági
és kulturális elveit.
- Lapunk harmincezer példányban
jelenik meg, s kapható szerte az
országban - mondja Víg Mónika,
aki "főállásban" az ELTE BTK végzős magyar-esztétika szakos hallgatója. - Egyrészt a posta, másrészt
saját terjesztői hálózatunk juttatja el
a lapot
olvasóhoz. Első két lapszámunk nyolc oldalon, a következők 12 oldalon jelentek, illetve jelennek meg.

az

Nyolcan szerkesztjük alapol
- Hogyan szán ták rá magukat ilyen
kockázatos vállalkozásra, amikor
kint a standokon az újságoIvasók már
nem is tudják számontartani milyen
újságok jelennek és szűnnek meg?
- Minden politikai csoportosulásnak szüksége van olyan orgánumra,
amely törekvéseit, szellemiségét tükrözi. Természetesen tudjuk, kockázattaljár az újságkészítés, de vállalni
kell. Mozgalmunkban sem sokan
hittek, mégis ma már az egyik legmarkánsabb szervezet vagyunk,
amelyre mindenki figyel. Egyébként
a Magyar Narancsnak voltak előz
ményei . Az egyik a FIDESZ Hírek, a

másik a FIDESZ Pressz. A FIDESZ
Hlrek-nek 1988 decemberétől öt száma jelent meg, kéthavonta háromezer példányban, ára negyven forint
volt. E kiadványunkban hosszabb,
terjedelmesebb, főleg elemző írásokat olvashattak. 1989 tavaszán indítottuk a FIDESZ Pressz-t, amely
belső kiadvány volt. Híreket, fontosabb információkat tartalmazott a
Fidesz rendezvényeiről. Később helyet kaptak benne szatírikus gloszszák, politikai publicisztikák is.
Mindkét lap körül kialakult egy-egy
szerkesztői stáb - 24 - 30 éves értelmiségiek - , közülük verbuválódott a
Magyar Narancs szerkesztősége.
Nincs főszerkesztő, nyolcan együtt
szerkesztjük a lapot.

Ezt szeretnénk tükröztetni a lapunkban. Újságunk radikális, liberális,
őszinte és szókimondó. Nemcsak
háromezerötszáz tagunknak szól,
hanem a szimpatizánsoknak, diákoknak, munkásfiataloknak és az
idősebb generációnak is.
- Mit ért ön az újság radikalizmusán?
- Nem alkalmazunk sem cenzúrát,
sem öncenzúrát. Kizárólag szakmai
szempontból bírálj uk a kéziratokat.
Véleményünk kimondásakor nem
tekintgetünk jobbra-balra, előre
hátra, hogy jaj, most ennek mi lesz a
következménye. Úgy mondjuk ki az
igazat, hogy egyben tárgyilagosak is
próbálunk lenni. Logikus érvek kel
vitatkozunk, nem vagdalózunk. Bíráló cikkeinkben igyekszünk a szatíra eszközeivel hatni.

Akövetkező szebb lesz
- Honnan kaptak pénzt az induláshoz?
- A Fidesz a Soros Alapítvány tól
kapott hárommillió-kétszázezer forintot, ebből kaptunk kölcsön ötszázezret, amit vissza kell fizetnünk,
tehát lapunknak nyereségesnek kell
lennie.
- Az újság címe valóban jó és meghökkentö, figyelemfelhívó. A cikkek
szellemesek, okosak. De a tördelés?!
A lap külleme?! Hogy fideszesen keményen fogalmazzak , randa.
- Az újság külalakjával mi sem vagyunk elégedettek. Következő számunk már szebb lesz. Minden számunkban egy-egy fiatal, tehetséges
képzőművész grafikáit mutatjuk be;
az első kettőben fe. Lugossy László
és Szirtes János alkotásait.
- Beleszól a Fidesz választmánya a
szerkesztésbe, cenzúrázzák a cikkeket? Milyen alapelveket szeretnének
érvényre juttatni lapjukban?
- Igaz, hogy a pénzt a Fidesztől
kaptuk, de nem szólnak bele a szerkeszté~be. Lapunk ilyen értelemben
a Fidesztől is független. Ugyanakkor valljuk a Fidesz alapelveit.

ÉrvényeSüljön a véleményszabadság
- A lapot felhasználják a politikai és
választási küzdelmekben?
- Nem, erről szó sincs. Nem kívánunk politikai csatározások résztvevői lenni, a lapot nem azért hoztuk
létre. Publicisztikáinkkal, tudósításainkkal, riportjainkkal szatírikus
glosszáinkkal nézeteinket kívánjuk
közvetíteni. Ezt szolgálják rovataink : a belpolitikai, a külpolitikai, a
gazdasági és a kulturális.
Azt kívánjuk bebizonyítani, lehet
úgy lapot csinálni, hogy érvényesüljön a véleményszabadság. Ezért
megjelentetünk olyan cikkeket is,
amelyek az újságot vagy a Fideszt
bírálják. És irásokat közlünk a negyven év alatt még el nem pusztult
értékeinkről, emellett akisközösségekről, a helyi önkormányzatok tevékenységéről, a meghökkentő csoportokról, a punkokról, az undergrundról. Végül is minden olyan
írást közlünk, amely a Fidesz és a
Magyar Narancs szellemiségének
megfelel, vagy azzal vitatkozik.
Udvarhelyi András
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lehetőséggel

szakmunkásokat az
alábbi szakmákban

FELVÉTELRE AZ ALÁBBI HELYEKEN
ÉS SZEMÉLYEKNÉL LEHET JELENTKEZNI: .

BÁDOGOS:
Szolnok Landler J. úti telepen Terék Béla építés veze tőn él.
"
SZOBAFESTO:

Szoln·o k Landler J. úti telepen Gebei János
építés vezetőn él.
. ASZTALOS:
Szolnok Landler J. úti telepen Mihály Zoltán
üzemvezetőnél és a Törökszentmiklós Papp
Sándor úti telepen Timár György üzemvezető
nél.

.

-

-

-

-

-

----~

-~--

--

---~

-

-

JAsZ~NAGYKtJN~SZOLNOK

---

---~~---- -

-

-~--

14

~ §l.CO n..[J'\CD~ mrHE<t.1l~[EO lT~rn~<c.$

. ~YA_JlIBIiJjf; 'D~[l[lA1[lA\1fA1
It r\ÖVfTf(~lŐ ~t'nl~t>f,t!\i 'S ~l ~tif5~' r~riMí~~,v~t
ts SlOt~itTt1T;1S/UV"'t
...
... ...
!ltt M'I\lf)tN "f~VtS V~V01ENtr, ~~I\l~ttf(ElfSf"~:
//

~

- 100 Ah fELE1iI HHERGEPKOC71 [) ERŐGÉP A~~UmUL~TORO~ MmÉnVOUml tDÉnYllT5En
- 100 Ah ALAlfl ~lEmELYGÉPI'\OC~1 AMUmULATOQOK POLlPROPlün EDÉnVlLTBEn (44 Ah - 55 Ah)
- I\MUmUUÜOROK TARTOIEKfllnA~ GVÁRTÁ)f\ J Jf"NíTÁJ!\
- fDÜLETB~DOG07-IPARI nRmEM~ I. mITÁLVÚ ImpORT tiORGAnYZDlT 1 VÖRÖ~RÜ f) Alumínium
LEmnEKBOL
- HORGAnYlOTI C)ATORnÁ~ b TflRTOIrK1\\nflK 7IEG[C~ELT [) fORRMIT01f KIVITELŰ )ZERU[)r
- ÉGÉH[RmÉ~ tLVEHTŐ~ GYÁRTÁJA
- KÖnnyŰ É7 I1ÖZEPnEHEz VA))ztRMZETE~ ILL. BEPI 5EREnDLIf)EK GVÁRTÁ)!\ ) )ZERUESE

- FÉmTÖmEGCIKMK

(Z7íRIÓ~) KE7ZíTÉ)E HERLLÉ)E fr?f[)MtlV\f~"~~N úAl~J1(!'
I

~

~

(:j®lta~®~ W~ [i~ r1í1
Mrl\Jr>rN ~t~r

ts ttt/\/Pő

üc.'ffttn"''''''f'' !!!!

'"

Minden kedves ügyfelének
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt
és balesetmentes közlekedést kíván
az ALFA Autójavító Válalat.
1990. évben is készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére alapszolgáltatásainkkal:
Dácia, Trabant, Wartburg, Lada, Skoda, Zastava, Moszkvics, Fiat 126 és 125 P
személygépkocsik, IFA, Barkas, Nysa-ZUK, ARO tehergépkocsik
. Garanciális vevöszolgálata,
- karbantartás, javítási munkái,
- karosszéria javítás.
Fényezés: PPG - WÜRTH technológiával (40 alapszínből6000 színváltozat!)
Színkeverés: mikrofilmes gyári receptúra szerint, festékkeverő gépen.
Egyedi igény szerint:javítófesték.készítést is vállaljuk.
Kiegészítő

tevékenységeink:

- új alkatrész-kereskedelem Szolnok, Törökszentmiklós, Kunhegyes telephelyü autósboltjainkban,
- használt alkatrész kereskedelem,
• használt személy- és tgk.forgalmazás
- gk. bérleti lehetöség.
VÁLLALATVEZETÖSÉG ALFA AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT
5000 Szolnok, Százados u. 1.
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Benn, a hatalmas fenylJfa köral pásztorok, meg angyalok
énekeltek, Szép, szlJke kislányok, marcona legénykék verset
~
mondtak, csilingeltek, nótáztak, Kinn, az elllterében álldogáltunk a szilke, borostás arcúfiatalemberrel, Mondta, most jött munkából,

Eg
agyertya
eg

hál' istennek van már.
Kérdeztem, honnét
települt ide, merrlJl,
Sóhajtott, s azt mondta:
temesvári ő, s odahagyta apját, anyját. Csak sóhaj~
jal feleltem. December 21 -ét mutatott a naptár.Temesvárról, Kolozsvárról, Brassóból egyre rosszabb
híreket kaptunk. De szomorú karácsony! (Pedig akkor még nem sejtettük, hogy Románia népeinek szabadságharca
milyen iszonyú véráldozatokat követel az ünnepek alatt!)

Közös karácsonyok
1. A me$hívó december 21-ére, csütörtökre szólt. Eletet az éveknek címmel zenés
ünnepi műsorra küldött kedveshangú meghívót a városi tanács, a népfront, a vöröskereszt,
s a megyeszékhely két nagy művelődési háza.
Nyugdíjasoknak szólt a hívás. A város öregjeinek, akik aktív korukban részt vettek mindenben, ami múlt, s akik legalább olyan csalódottak, mint a mai derékhad. Becsapottnak, félrevezetettnek, hibásnak érzik magukat - velünk
együtt.
Azért a meghívásnak örültek. Láthatóan
ünnepi érzésekkel, ünneplőben jöttek a megyei művelődési központba. Volt, aki párosan,
férj feleséggel, egymást karolva, segítve a lépcsőkön. Volt, aki magányosan, csak szótlan
társát, a botot hozta magával. S voltak, akik négyen-öten - együtt jöttek, kis csoportokban.
Mert az ember társas lény, s ilyenkor a legszebb ünnep tájékáp méginkább egymásra, közösségre vágyik. Es ugye a gyerekek lótnakfutnak, dolgoznak, az unokák tekeregnek a,
szünidő első napján.
A színpadon hatalmas fenyő. Csillogó díszei megnézik fényüket a zongora tükörsima
fekete tetején. Zenekar vár föllépésre, énekesek készülődnek - ma Szolnok nyugdíjasait
köszönti minden, mindenki. Az ajtónál, ahogy
belépnek, kedves, halk hangú asszonyok mondanak szép jóestét, s átadnak egy csomagocskát. Mindenkinek, akinek ide szól a meghívója. Mi is van benne? Kávé, tea, kakaó, csokoládé, szaloncukorka, nápolyi - mi kedvesség, s
- mi pénz lenne megvenni ... Vannak pár százan
már, amikor a mikrofonhoz lép dr. Urbán Mária, a városi tanács egészségügyi osztályának
vezetője, s illően köszön: Hölgyeim, uraim, jó
estét kívánok! Nem mond hosszú, gondosan
előre elkészített, cifrázott beszédet. Ádvent
utolsó hetét említi, a karácsony, az ünnep közeledtét, ami a családé, fiatalé, öregé. S ami
egy kicsit a társadalomé is, amely ünneptájt
gondol idős tagjaira. Mondja, a város beteg,
ápolásra szoruló öregjeiról se feledkeznek el.
A Magyar Demokrata Fórum ajándékát, 20

ezer forint értékű élelmiszert házhoz visznek
nekik még a héten a házigondozók. Kéri, itt
fogadják jó szívvel a köszöntőt, s az azt követő
zenés műsort is, amely nekik szól, örömükre
szeretne szolgálni ...
S már szól is a zene, népdalok, nóták, régi
kedves slágerek hangjai töltik be a termet. A
hallgatóság áhitattal figyel.
Szép este volt!
2.Ez a meghívó is december 21-ére szólt.
A Hazafias Népfront székházába, s családokat
szólított közös karácsonyra. Az ünnepség rendezősége egy egész oldalnyi listát tenne ki, így
csak néhányat említek, séltődés ne essék. A
sokat fáradó rendezők-szervezők között volt a
Vörösker;eszt megyei vezetősége, a Centr;um,
a Skála Aruház, az Ideál, a Kunság és az Elelmiszer Kereskedelmi Vállalat, egy sor ipari
szövetkezet - a főrendező pedig természetesen
a Hazafias Népfront Szolnok Megyei Bizott-

,
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&ága és a Szolnok Megyei Nd'kör. Erdélybd1
áttelepült családokat hívtak közös kará·
csonyra. A szép székház legnagyobb termóben
a mennyezetig nyújtózott a földíszített feny6'.
fa, a terített asztalokon tea, sütemények, Dehát
legel6'bb is gyertyát gyújtottakl
Égett a sok, parányi karcsú gyertyaszál · az
ünnep köszöntése helyett az otthoniak eml,sk·
ére. December 21-én, amikor már mindenki
tudta a hazában: Erdélyben gyilkol a gyalázat,
ártatlan emberek vére folyik a temesv ári, aradi,
brassói utcákon, tereken, a kondukátor (adja
isten utolsó) csapásai alatt nyög a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes román, magyar, székely, német lakosság. Csoda, hogy az ünnep
fényeiben nem fénylettek örömtól a szemek?
Jaj, dehogyis az! Ültek a párok, ölükben a
gyerekek, s néztek szomoruan maguk elé. Az
új haza ünnepel, otthon meg? .. Mindenkinek
van kit féltenie, bár ki nem mondaná, nem
bántaná meg saját fájdalmával a rendezőkel, a
vendéglátókat, akik ugye, honnét ludhatták,
amikor a meghívókat poslázták, mi lesz ezen
az ünnephez közeli napon, odaál, pár száz
kilométerre a magyar határtól.
Hamar István református lelkész a köszöntóben nem is beszél sokat. N agy szerelettcl,
visszafogottan az ünnep értelmét, szépségél
vázolja, s arról szólt, ilyenkor leginkább hon vágya van az embernek, bárhol él is a világban,
a szülőföldre gondol, egy utcára, egy háaa,
egy régesrégi karácsonyra, amikor senki scm
hiányzott a fa alól, amikor biztonságot, megbecsülést, szeretetet érzett. Az ember már
ilyen: vágyik a család melegére, az otthon
ezernyi apró örömére.
Ülnek és hallgatják a szép szavakat. Ki lál
a gondolatokba, ki merre jár most, kire gondol
a nehéz napon? Az asztalon égnek a gyertyák
az áldozatok emlékére, a fán villanyég6k világítanak. Alattuk óvodások, iskolások - síppal,
dobbal, nádihegedűvel. Mert az ünnep itt van,
közelít, s a Megváltó születéséig talán megváltja magát az erdélyi ember is, a román nép
is. Csakhogy most senki nem tud semmil, csak
kétségei vannak, félelmei: jaj, mi is lehet (Jllhon?
Mennyból az angyal, lejöhetne már végre
ide, kicsi Magyarországra, s mindenhová, ahol
testvéreink élnek. Élhessenek!
A temesvári legény sóhajt az el6lérbcn.
Apját, anyját félti az ünnep minden percében.

Hatalmas fenyő körül az erdélyi családok. Ég a gyerta, ég. (Fotó: Mészáros)

S.J.
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Adalékok a demokratikus
szocializmus értelmezéséhez
Miért van szükség jelzőkre?
"A párt nemzeti érdekeket képviselő és a demokratikus swcializmus megvalósítására törekvő
reformerói tragikus vereségeket szenvedtek (1948-1956), illetve sorsdöntő helyzetben háttérbe
szorultak a párton belül... A korszeru demokratikus swcializmus megvalósítása ma pártunk fő
célja" - rögzítette az MSZMP Programnyilatkozatának tervezete. Miért van szükség a demokratikus jelzóre a szocializmus fogalom előtt? Kíséreljük meg a választ megadni két oldalról is
megközelítve.

1.1 A kelet-európai "létező szocializmus" antagonisztikusan szembeállította egymással a következő fogalmakat: polgári demokrácia - szocialista demokrácia; polgári törvényesség - szocialista törvényesség;
tőkés piac - szocialista piac stb. A
gyakorlatban végül is a "szocialista"
kifejezés fosztóképzőként jelent
meg. A szocializmus lényegéhez tartozik a demokratizmus. Csupán az
elmúlt időszakban, az államszocializmus korszakában került ettől
megfosztásra. TartaImát tekintve
éppen ezért nem is létezett mint társadalmi-gazdasági formáció. Mint
eszmét, értékrendet és mozgalmat
is bizonytalanná tették a "létező szocializmusok". Ez a rendszer nemjöhetett volna létre és nem maradhatott volna fenn a világ számos, nem
is jelentéktelen országában, ha nem
hivatkozhatott volna állandóan a
dolgozó tömegek természetes vágyát kifejező szocialista eszmék tudományos alapjaira.
2./ A munkásmozgalom történetének tartalma - Marx és Engels
halálát követően - a századfordulótól két tendencia harcává vált. Az
egyik tendenciához a forradalmi
marxisták, a bolsevisták tartoztak,
akik? kapitalizmus világrendszerének azonnali forradalmi úton való,
erőszakos megdöntésére törekedtek
az elért társ;3.dalmi fejlődés szintjétől függetlenül. A vezetési alapelvük
és módszerük a diktatúra. A másik
vonulatot a reformista szárny alkot-

ta, amelyet "demokratikus szocializmus" irányzatnak is neveztek. Legelső programját Bernstein fogalmazta meg. Ez az irányzat fokozatosan uralkodóvá vált a szociáldemokrata pártokban. A kapitalizmuson
belüli békés eszközökkel folyó politikai küzdelemmel rendezkedtek be a
szocializmus eszméjének megvalósítására. Ezt az irányzatot a bolsevisták opportunistáknak is nevezték. Ez az irányzat alapvetően a
marxizmus talaján állott és áll még
ma is. Karl Kautsky és társai például azzal vádolták Lenint, hogy "megsértette" a marxizmust.
A demokratikus szocializmus
áramlatában fellelhető marxizmust
a tört énetiség és a dialektikajellemzik. Az angol Crosland szerint "ma a
marxista elmélet nem szolgál kielégítő alapul sem az osztályszerkezet,
sem a hatalom megoszlása vizsgálatához; hatóköre túlságosan korlátozott és kategóriái túl szükek."
Az Osztrák Szocialista Párt 1958.
májusában tartott rendkívüli kongresszusán elfogadott "A szocialisták
alapelvei" című nyilatkozat egyebek
közt a következőket tartalmazza:
"Teljesen mindegy, hogy a szocialisták a meggyőződésüket a marxi sta
vagy más megalapozott szociális
elemzések eredményéből, vagy vallási, vagy humanitárius alapelvekből szűrik le." Benedikt Kautsky a
tervezetet indokolva a kongresszuson kijelentette: "Mi olyan programtervezetet akartunk alkotni ame-

A Hűtögépgyárban

"
Uj
olasz gépsor
A HatlJgépgyár termékeit sokan keresik a hazai boltokban, mert
tudják, korszera, megbízható készülékek. Persze bosszankodnak is, ha
nem kapnak. Arra már kevesen gondolnak, hogyatöbbhöz több anyagra, nagyobb gyártókapacitásra van szükség A jászberényi gyárban ezt
jól tudják, s lehettJségeikhez mérten termelést MvítlJ és korszerl1sítlJ
rekonstrukcióba kezdtek. A porfestlJberendezésekkel kezdlJdött ez, majd
a Per ros habosÍlókkal folytatódott . Év elején kezdték szerelni az olasz

lyet egészében és teljességében aláírhat minden marxista és nem marxista, ateista és vallásos keresztény." Igaz, a szociáldemokrata pártok mai állásfoglalásaikban már a
marxi sta terminológiától óvakodnak, eltűnőben vannak az olyan fogalmak, mint "osztályharc", "kizsákmányolás", "a termelési eszközök társadalmi tulajdona" stb. A demokratikus szocializmus fogalmában: "a gazdasági demokrácia", a
"szociális tulajdon", a "demokratikus ellenőrzés", a "hatalom megosztása", a "szociális partnerség", a "jóléti állam", a "bőség társadalma"
stb. kifejezések foglalnak helyet.
Szóljunk ezért néhány szót a diktatúra és a demokrácia különböző
ségéről és közös jellemzőjéről!
A diktatúrában (nemzetgazdasági szinttől a legalsóbb szintig tekintve) uralomról van szó. Tehát, ha ezzel szemben bármilyen tényező fellép, mind a kettő csak abban gondolkodhat, hogy a másikat felszámolja,
megsemmisítse, és egyedül maradjon a porondon.
A demokráciában éppen arról van
szó, hogy az egymással ütköző, egymással versengő erők nem egymás
felszámolására, hanem a győzelem
re törekednek. Feltételezik, sőt
igénylik ellenfeleik létezését, véleményét, bírálatát, esetenkénti
"csendes" egyetértését.
A diktatúra és a demokrácia is
szabályozott hatalomgyakorlás,
csakhogy ezen utóbbi bonyolultabb!
De ennek ellenére is kiszámítható,
mert a józan ész, a reális többségi
érdek és a valódi humánus értékek
alapján működik.
Dr. Jernei Bálint

cég teljesen automatikus rendszerét, mely a hatlJszekrények hlJszigetellJ
anyagát juttatja a palást és a belsIJkamra IWzé. Az elslJ berendezés
komoly fejtörést okozott a szerel6knek. Az olaszok IWzel J00 módosítást
végeztek a terveken, így a második gyártórendszer telepítése jó ütemben, az elslJnél problémamentesebben halad.
A második Perros habosító tulajdonképpen ikerpár. Az egyik a
kisebb - 61-125-160 literes -, a másik a nagyobb - 200-240 litereskészüléket tudja gyártani. Az új habosító berendezések nagyon nehéz
fizikai munkát szüntetnek meg, anyagtakarékos technológiát tesznek
lehet6vé, s nagyon pontos munkái végeznek, így a minlJséget is javítják.
Ehhez párosul még, hogy ózonkímél6, csökkentettfreontartalmú habosító anyagot használnak hozzá, amivel a IWrnyezetvédelmi el6írásoknak
is megfelelnek.
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a Tanítóképzöben

Háromféle kísérlet
Nem sok szerencse ért eddigi életem során.

át. Ez a továbbképzés záródolgozatta! és vizsgával fejeződik be.

Ám kétszer is olyan dologgal tisztelt meg Fortuna istenasszony, amit nem lehet förinttal mérni, mégis óriási nyereség . Én találkoztam odaadó, segítőkész, tudós tanárokkal. Olyan pedagógus személyiségekkel, akiknek máig hálás
vagyok, akiktől nemcsak a leckét, de emberséget is tanulhattam. Mindig jó szívvel gondolok
a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban
töltött négy évre, s arra a háromra, melyet a
Jászberényi Tanitóképző Főiskol a szellemisége határozott meg.
Tíz éve lesz, hogy először nyitottam ki a
főiskola kapuját. Most ismerős
ként lépek az épületbe, s magabiztosan sietek végig a folyosón,
hogy régi tanárairnat felkeressem.
EI is tévedek azonnal! Szinte egy
tanszék sem ott van, ahol én tudtam. Persze elfeledtem, hogy az 1986-ban felépült kollégium át-visszaadta termei t a főisko
lának, így a tanszékek végre tágasabb, kulturáltabb körülmények között dolgozhatnak.
Nagy József főigazgató úr aztán megnyugtat, ez a legkevesebb változás. A tanítóképzés gyökeresen átalakult. Háromféle kísérletben is részt vesz a főiskola, az
idegennyelvi oktatás tanszéki rangot kapott, a marxista tanszék átalakult társad alomtudományi tanszékké, tantárgyként oktatják a számítástechnikát, új felvételi rendszert
dolgoztak ki és még sorolhatnánk.
- Beszélgetésünket kezdjük a felvételi vel.
Hogyan lehet bejutni ma a főiskolára?
- Felvételi nélkül is lehet. A most elfogadott
szabályz.atunk szerint a négyes-ötös tanulók,
akik vállalják a kockázatot, hogy középiskolai
tanulm-ányaik s érettségi vizsgájuk eredményei
alapján számoljunk pontokat, felvételi nélkül is
bejuthatnak.
- Ezzel az a célunk - mondja Notheisz János
tanár úr, az egyik főigazgató-helyettes -, hogy
ne a közepesek, hanem a kimondottan jó tanulók jöjjenek hoZzánk. Így a felvételi "küzdelmét" meg lehet spórolni. Ezt viszont csak azok
kérhetik, akik 1987 -ben, vagy utána érettségiztek.

- ==============------------------

Értékközpontú
pedagógia
Amíg e riportot készítem, újra érzem azt a
lüktető, percről percre beosztott, feszített tempót, amit főiskolás koromban megszenved-

Dr.
Nagy
József
röigaz.
gató

tem. Beszélgetőtársaim órára sietnek, óráról
jönnek. Riportalanyaim 9.50-re, 10 .35-re,
13 .20-ra adnak randevút, aszerint, kinek mikor
van néhány szabad perce. Dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke docens, a
Zsolnai módszer témafe!előse egy
lyukasórában fogad. Mindketten
tudjuk, lehetetlen ennyi idő alatt
mindent elmondani.
- Ez teljesen új tanítóképzés. A
Zsolnai-módszerrel az értékközvetitő és képességfejlesztő alternatív
iskolai képzési program főiskolai
rangú oktatását kezdtük el 1988ban. A Zsolnai-módszert továbbképzés során tanulhatták meg a pedagógusok eddig. A mi főiskolánk
felvállalta, hogy a főiskolai képzésbe ezt behozza. Óriási ez a feladat,
hiszen a tanterveket, a jegyzeteket, a segédanyagokat is mi magunk készítjük. Teljesen új
a gyakorlati rendszer is. Most már csatlakozott
hozzánk a sárospataki főiskola, idén indíto nak
egy csoportot.
- Mennyivel másabb ez, mint a régi képzési
forma?
- Egy sokkal felkészültebb, szélesebb látókörű, beavatottabb személyiséget igényel. Ez
egy kisérlet, aminek aktív részesei a hallgatók
is. A kutatásokba ők is bekapcsolódnak. A
hallgatók számára rendkívül fontos, hogy saját
képességeik megismerésére ösztönzi őket.
Minden hallgatónak tudnia kell, mi az ő értéke,
ami köré szervezheti sokszínű tanítói képességrendszerét. Aki így alakítja ki módszereit,
az a gyerekben is az értékeket fogja keresni,
megtalálni, s azt fejleszteni. Ez az egyik fontos
különbség. Tehát a pedagógus önmagát is "neveli", hogyagyerekeket alakíthassa. Rendkívül sokszínú, változatos lehetőségeket kínál a
pedagógusnak, de a gyereknek is. Sőt a szülőt
is partnerként kezeli, mondhatni nagykorúsítja. Bevonja az iskolai életbe akár úgy, hogy ők
is vállalnak például szakkörvezetést.
- Ahogy átgondolom a dolgot, mindjárt
adódik a következő kérdés. Gyakorlóiskolai
háttér hol van ehhez?
- Sajnos megyénkben kevés iskola vállalja
a Zsolnai-módszert. Itt Jászberényben egy
sem. Most talán a Bajcsy-Zsilinszki úti iskola
bekapcsolódik. Ezért hallgatóink Szolnokra, a
Kodály Zoltán iskolába járnak gyakorlatra, aztán Hatvanba és Törökbálintra is természetesen, Zsolnai tanár úr kísérletének otthonába.
- Mi az oka, hogy Szolnok megyében kevés
a vállalkozó iskola?
- Több oka lehet ennek. Anyagi is, hisz
nagyon jól felszerelt, minden min6ségi követelményt teljesíteni tudó iskolának kell lennie
a vállalkozának. A második ok, hogy jóval
több munkát kell végezni a pedagógusnak.
Elkötelezett s újításra kész pedagógusok kellenek hozzá. Aztán az is fontos, hogy ezt a
módszert az iskolának, a teljes tantestületnek

Középpontban

Felvételi nélkül

értékközvetitő és
Ezt egyszeruDben
a Zsolnai-módszernek ismerik sokan. Két év-

- 1988-ban kezdtük az

képességfejlesztő kísérletet.

a

tan ító k épzés
folyamon egy-egy csoport ve z ebben részt.
Szintén '88-ban kezdtük el a négyéves tanítónépmúvelés, illetve tanító-könyvtáros szakos
képzést. Ennek során két főiskolai diplomát
szereznek a hallgatók. A könyvtáros, a népmúvelői diploma olyan értékű, mint az egri vagy
nyíregyházi. Ehhez is biztosítani kellett a feltételeket. Az óvodapedagógiai szakkollégium
is új dolog. A szarvasi óvónőképzővel közös
kisérlet ez, melynek során plusz félév alatt
megkapható az óvónői diploma. A kiegészítő
képzés során, melyet évek óta egyedül főisko
lánk végez, óvónőkből tanító lesz. Főiskolánk
tehát szélesre tárta kapuit. Nyitott a közmúvelés, a könyvtár, az óvoda felé. De a középpontban változatlanul a tanítóképzés áll. Jövő évtől
szüneteltetjük a levelező tagozatot, éppen
azért, hogy a nappali képzésre, a minőségre
koncentrálhassunk.
- Három éve indítottuk a tanítók továbbképzését - kapcsolódik beszélgetésünkbe Gledura
Lajos tanár úr, főigazgató-helyettes. Most
nyolcvanan bővítik, frissítik fel ismereteiket,
és sajátítják el az új módszereket. Egy tanév
során 120 órás, intenzív képzésben vesznek
részt a tanítók, s az új képzési tartalmat veszik

- Aki kihagyja a felvételit, különböző plusz
tudásáért még további pontokat is szerezhet. Az
állami nyelvvizsgát vagy kiemelkedő sporteredményeket hOIloráljuk. Például egy felsőfo
kú nyelvvizsga 15 pontot jelent.
- Aki mégis a hagyományos
utat, a felvételit választja, annak
mit kell most tudnia?
- Először is minden jelentkező alkalmassági vizsgán vesz
részt - mondja a főigazgató. Az
ének-zenei képességet, a rajzés beszédkészséget, a testi képességet vizsgáljuk. Csak ennek sikeres teljesítése után lehet
felvételizni magyar nyelv- és
irodalomból, történelemből
vagy matematikából. Amostelmondottak a tanítóképzésre vonatkoznak. Főiskolánkon óvónők kiegészítő képzése is folyik. Nekik műveltségi-alkal
massági vizsgát kell tenni.
- Hányféle képzés történik
most a főiskolán?
A számítástechnikával ismerkednek a

leendő

könyvtárosok
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- Pedig a főiskola vea főigazgató mindig meghallgatja kéréseinket, javaslatainkat folytatja Szabó Erzsébet
szintén másodéves, az
előbbi gondolatsort. Én
úgy tapasztaltam, hisz
jártam más főiskolákon
is, hogy ez az iskola hallgatópárti. A légkör is barátságos.
- Te Zsolnais vagy.
Érzed-e, hogy kísérleti
"nyuszi" vagy?
- Az országban mi
kezdtük ezt el. Nem volt
könnxú ez a tanáro knak
Angol óra a főiskola nyelvi laborjában ./Fotók: Nagy Zsolti
sem. Én azt tapasztalom,
hogy többi képzési forvan. Elegendő a fény ceru zával végigs imítani
mához képest ez kötetlenebb: Az önálló tanu- a cimkét, s a szárrftógép máris jegyzi, kih ez
lásra ösztönöz. Sokrétuoben készít fel a pályá- került az a könyv.
ra. Eltérő mélységben tanulunk sokmindent. A
- A keresést is megkönnyíti. A katalögust is
pedagógiai kutatásra is felkészítenek bennün- szeretnénk a gép memóri ájában tartani -tudolll
ket, tantárgyunk a kutatás-módszertan. Az meg Nagy Józsefné könyv tárvcl.cttÍt61, aki ~
életszeruség, a gyakorlatközeli pedagógia az, sok változást sorolj a a kétszcrcsérc bővÍtc tt.
amit mi megtanulunk.
korszerusített könyvtárban. M indczt a négyéves könyvtárszakos képzés bcvczctésc tclte
szükségessé, hisz a hallgatóknak a gyakorlati
képzést biztosÍtani kcll. Egy minisztériumi pj lyázat clnyerésévcl jutottunk pém.hcz, 2,7 mil - A főiskolás élet azonban nemcsak tanul ás- lióhoz. Ez megtercmtc ttc a fcj lcsztés Ichet6séból áll. Milyen lehetőségek vannak iskolán gét. Médiatárat hoztunk létrc Icmc/.ckkel, vikívüli programokra?
deoval, hangkazettákkal, hangosított di:í val.
- A kollégiumban jó közösségi élet alakult Hifitornyot vásároltunk s fénymás o lót. Szcretki - mondja Veres Szilvia. Kulturális, sport- nénk kapcsolódni az országos szakmai inforprogramokat szervezünk, melyek általában jól mációs hálózatba, ho gy a hall gatók munk :íj:í szoktak sikerülni.
hoz szükséges teljes információs bázis rcndel- Persze azt is figyelembe kell venni, hogy kezésre álljon. A könyvtárszakos hallgatók Így
nagyon le vagyurtk terhelve - állapítja meg olyan korszerű tapasztalatokat szcrcznek, amit
Pataki Andrea, a Kollégiumi Bizottság titkára. remélem, hasznosítani is tudnak majd pál y:íA rengeteg óra, a gyakorlatok, az utazgatás juk során. A korszeru olvasótcrcmben 150 fél e
miatt a sikert is olyan mércével kell méÍni, ami folyóirat áll rendelkezésre, a könyvtár 85 e/.er
ezt figyelembe veszi. A közelgő vizsgaidőszak egységgel, ami a könyv és médi aá llomány
mindenkit "fenyeget". Változó tehát a diákság féleségét takarja.
érdeklődése, aktivitása, részvétele egy-egy
programon. A koliban a diákönkormányzat
A főiskolán mindig a lányok "uralták" a működik, sok dolgot szervezünk magunknak.
helyzetet. Most is összesen 30 nappalis fiú Programjairtk nyitottak, bárki részt vehet rajkoptatja a padokat. Annál nagyobb szeretet tuk.
- Régi szív fájdalmunk, hogy a hároméves
Az én "vizsgámon" itt van az a pont, amiövezi őket. Különösen az apróságok díjazzák
határtalan ragaszkodásukkal akistanító bácsi- képzési idő kevés az igazán jó diákönkor- kor a vizsgáztatók beleszólnak: köszönjük,
kat. Ezt az élményt Krupa Sándor másodéves mányz.at kialakulásához - összegzi sokéves ta- ennyi elég lesz. A feleletem vázlatában pedig
pasztalatait Andrási Györgyné, a kollégium van több gondolatsor, amiről bcszélni akarta/ll
hallgató épp most élte át.
- Életem első óráját tartottam a Kossuth úti igazgatója. Mire belejönnének a hallgatók, még, hogy kerek egész legyen a fóiskoláníl
iskolában. Harmadik osztályban, matek órát. már el is mennek, s valóban óriási a leterhelt- megrajzolt kép . Kimaradt a négyéves kétszaValóban már az.halott, hogy fiú tartotta az órát. ségük. A sz.abadidő hasznos eltöltésére öntevé- kos képzés szépségeiről és nehézségeiről sz6l6
Pedig sokmindent eltévesztettem. Jó érzés keny körök alakultak, működik zenehallgató, rész. A főiskola tanárainak tudományos kutató
volt, hogy hamar kialakult a kontaktus gyere- idegennyelvi, fazekas, fotós, aerobic, népi dí- munkájáról, a tudományos diákköri tevékenyszítőművészeti kör. Ehhez a kollégiumban a
kekkeL
ségről, az idegennyelvi kép zésről nem cselt
- Te a Hallgatói Szenátus ideiglenes elnöke feltételek adottak, nagyon jól, korszeruen fel- szó .
szerelt a "házunk". A diákok elhelyezése - 216
is vagy. Ez mi?
A felvétcli előkészítő bizottság sikerei, a
- Amióta nincs KISZ, azóta a hallgatók ágyas a koli - háromágyas tágas, világos szo- jegyzetellátás gondjai vannak még a jegyzeérdekképviselete megoldatlan. A főiskolai ta- . bákban ideálisnak mondható. Van video, zene temben. Szerettem volna szólni a főiskola aunácsban igaz varrnak hallgatók, én is tanácstag és klubszoba, tornaterem, megfelelő szociális tonómiájáról, a tanszékek önállóságáról, a belvagyok, de ott csak magunkat, vagy szűkebb helyiségek. Az új kollégium sem elegendő ső irányítás korszerűsítéséről. AZsebzsiráf-ba,
csoportunkat tudjuk képviselni. Ezért gondol- azonban a hallgatók befogadására, 30-40 diák a diákújságba sem lapoztunk bele. A bels<Í
tunk arra, hogy létre kellene hozni a Hallgatói albérletbe szorul így is.
tartalom felvázolása úgyahogy, talán sikerült.
A külső környezet említése, az ízléses parkok,
Szenátust. Minden csoportnak lenne egy szea teniszpályák, a hosszú évek során gazdagg:í
nátora, aki választható és visszahívható. A szevarázsolt arborétum létrehozása az, aminíl
nátorok csoportjukban megvitlltnák a hallgatókat érintő dolgokat, kialakítanák álláspontjumég szólni , írni szerettem volna. Most izgatotAkollégiumból visszamegyek a főiskolára. tan nézek fel a tanárokra. A köszönjük, ennyi
kat, s a főiskolai tanácsban 'a hallgatók széles
körének érdekeit tudnánk képviselni. Most fo- A könyvtárban is sok változás történt. A szá- elég lesz után remélem nem egyes lesz az
gadta el a tanács a vizsgaszabályzatot. Előtte mítógép nyomtatója halkan ciripel, a vonalkó- osztályzatom, hiszen én készültem!
nem sok hallgatónak volt lehetősége véle- dos nyilvántartáshoz írja a cimkéket. Ezután
nem kell ki-beírogatni, kinél milyen könyv
ményt mondani.
.
Kiss Erika

vállalnia kell, hisz az általános iskolai képzés
egészét felöleli. Ez nem olyan, hogy indítok
egy kísérleti osztályt. Az egész iskola struktúrája megváltozik. Ebben másféle foglalkozások vannak. A képességek fejlesztését sokoldalúan végzik. Itt báboznak, korongoznak,
táncolnak, dramaturgiai játékokat csinálnak a
gyerekek. Lehet sakkozni, virágkötészetet tanulni stb. Nagyon sokféle tevékenységben
próbálhatja ki magát a gyerek. Ehhez persze
több pedagógus kell, aki egy szakterületet nagyon mélyen ismer.
- Mi a tapasztalatod, ahol a gyerekek Zsolnais iskolába járnak, miben mások?
- Szembetűnő a fejleuebb magatartáskultúrájuk, az illedelmes, nyugodt, kiegyensúlyozottabb viselkedés. A nyelvi fejlettségük is
magasabb szintű, választékosabb, árnyaltabb
kifejezésmódj uk.
- Akistanítónénik, a Zsolna-módszer ismeretével azonban nem sokra mennek, ha olyan
iskolába kerülnek, ahol nem vállalják ezt. Mihez kezd ismereteivel?
- A főiskolán alkalmuk van rá, hogya "régi"
rendszereket is megismerjék. Felkészítjük
őket ezekre a gyakorlatban is. A főiskola a
jelenlegi átmeneti közoktatáspolitikai rendszerben törekszik arra, hogy a hallgatók többpólusú pedagógiai szemlélettel felvértezve
lépjenek a pályára.
Még mindig a gyakorlóiskolai háttér foglalkoztat, amikor Gledura tanár úrhoz visszamegyek.
-Mára az a helyzet, hogy Jászberény összes
általános iskolája vállalta a gyakorlati képzés
támogatását. Ezt ingyen végzik, mivel a minisztérium nem tud erre pénzt adni. Tehát a
gyakorló pedagógusoktól sok segítséget kapunk. Most készült el a gyakorló iskola oovítésének terve, amire pénzt kértünk. Hat tanteremmel gazdagodunk, ha elkészül. Jó lenne, ha
a Zsolnaisoknak is helyben lenne a gyakorlás
l ehetősége, mert az utazgatás nem a legjobb
dolog. Reméljük, ezt is meg tudjuk oldani
hamarosan.

zetői,

A kollégiumban zajlik
az élet

Egy 22 éves szenátor

Tanár úr kérem, én
készültem

A könyvtárban
számítógép is dolgozik
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,A szé~sényi ~IV. századi gótikus templom
falan a kovetkezo szöveggel olvasható emlék~
tábla: "1989. szeptemberétől újra a ferences
rend temploma". Mert a kezdetektől ők éltek
itt, csak az 1950-es korlátozó rendeletet követően kényszerültek csaknem 40 évi szünetre.
Most visszakapták a kolostort, ahol az elmúlt
évtizedekben kollégium, illetve szakmunkásképző intézet volt, de az utóbbi kilenc esztendőben csak pusztult. A ferencesek ~ akik közül
négy szerzetes
tért vissza Szécsény be az ország különböző
területeiről - a
település lakói-

l1jl•n ce

testvérből

~

n.

Papszentelö szentmise a szécsényi ferences templomban .! Fotó: Hlavay Richárd!

nak segítőkészségére támaszkodva
megkezdték a felújítást.
December 17 -én ritka ünnepre kerül t
sor, melynek főszereplője Tóth Vince,
25 esz~endős fiatalember. Amegszólítás
azonban úgy pontos, ha azt mondom,
Vince testvér. Meséljen az életéről:
- Mezőkövesden születtem. Onnan
hamar elköltöztünk, mégis nagy hatással volt rám ez a város, mert az ottani
népek hite bennem maradt. Két éves korom körül kerültünk el Gyálra, Pest peremvidékére. Ott az ország minden helyéről összeJött emberek éltek, mégis éppen a hit, a vallásosság köti össze őket. Templomépítésbe
kezdtünk, s ez méginkább összefogott bennünket. Ott jártam általános iskolába, aztán Esztergomba kerültem, a ferences gimnáziumba.
Ott érettségiztem. Egy évet jártam a hittudo- fog történni, hanem hogy .tényleg elfogad-e
mányi akadémiára, mint civil hallgató nappa- engem az Isten. Engem, aki köztudottan olyan
lin, utána jelentkeztem a ferences szerzetes nyughatatlan vagyok, aki nagyon-nagyon nerendbe. Fölvettek. Aztán novícia, teológia, és hezen· tudok szót érteni egyes emberekkel. És
most III vagyok a papszentelésnél. Szécsénybe ezért izgultam inkább.
- Napjainkban rendkívül nehéz eligazodni
szeptemberben kerültem azért, hogy az itteni
népnek, főleg a fiatalságnak és a hívőknek a világ egyre bonyolultabbá váló dolgai között.
Az egyház mi módon tud segíteni ebben?
legyek a szolgálatára.
- U gy gondolom, hogy az egyház, ez a nagy
- Most szentelték pappá. Szécsényben első
szervezet - mé&is élő közösség - megfogható a
ízl;>c~ volt ilyen rangos egyházi esemény. Dr.
Dekany VIlmOS esztergomi segédpüspök ce- vezetői által. En mégis szeretnék most úgy
lebrálta az ünnepet. Hogyan készült lélekben, gondolkodni - nem mellőzve a vezetőket, a
hierarchiát -, mint a helyi egyháznak, a helyi
és mi\ jelentett ez a pillanat az életében?
- En már nagyon-nagyon rég óta készülök közösségnek a tagja, a papja. Mindenhol a
a papságra, bár ez nem volt mindig tudatos. helyi egyház az igazán élő, a tevékeny, és épp
Másodikos általános iskolás voltam, amikor ezért lesz élő és tevékeny anagy egyház is. Az
egyszer konkrétan megkérdezték, hogy mi egyház tehát helyileg tud segíteni az embereszeretnék lenni. Akkor önkéntelenül mondtam ken - minden egyes közösségben, községben,
azt - bár nagyon tudatosan is -, hogy pap - ezzel
az egy szóval. Aztán úgy
alakult az életem, hogy
ferences lettem. Készültem tehát, nagyon
messziről, régtől fogva
és ez a készülés nem volt
magányos. Sok ember
kísért engem, a magiszterem, az újoncmesterem, aztán a provinciális
atya, és elsősorban a testvérek, a ferences testvérek. dk mindig segítenek
kilépni a kátyú ból, a gödörbo1..Egy kicsit izgulSzentelés után az új pap, Vince atya megáldja a híveket
tam most a szentelés
előtt. Nem azért, hogy mi

at a ett
városban vagy csoportban - azáltal, hogy egy
picit józanabbá tesz minket. Nem azt hangsúlyozza, hogy milyen rosszul megy minden,
vagy mi minden az, ami t rosszul teszünk, hane~ nagyon egyszerúen arra a pár dologra,
amI megmaradt nekünk oly hosszú idő óta a
megpróbáltatás idejében, észreveszi és észrevéteti, és erre ráirányítja az emberek figyelm ét.
S arra is, hogy ami érték, az úgyis megmarad
mindenféle korban és arra építsünk, mint sziklára, mint kőre.
- Hogyan gondol az új esztendőre? Mit vár
tőle?

- Az új esztendőre nagy optimizmussal
gondolok, mert mint hívő ember, mint pap, ezt
az Isten ajándékának tartom. És nem is az
esztendőtől várok valamit, hiszen az jön az
emberekre, mert az idő visszatarthatatlan hanem az Istentől, aki ezt az időt adja nekü~k és
irányítja. Azt várom, hogy mi emberek, Isten
akaratát lássuk meg, és úgy tegyünk, úgy gondolkodjunk, úgy cselekedjünk, és úgy induljunk cselekedni. Azt várnám, hogy egy kicsit
beszárnítsuk az Istent az életünkbe. Nem mint
világnézetet, hanem mint a saját életünknek az
adóját.
- A hétköznapok hogyan telnek mától, hiszen Vince tes~érből immár Vince atya lett?
- Igen. Amegszólításban szinte egyik pillanatról a másikra így változik ez - testvér és
atya -, bár itt már régebbről egyesek neveztek
atyának, mert összekeverték a fogalmakat. A
szolgálatom ugyanaz lesz, illetve még egy kicsivel több, mert a papnak több lehetősége van,
hogyahívekkel találkozzon, hogy szolgálja
őket a szentség területén a lelki vezetésben,
~ztán a gyónásban, a bűnök megbocsátásában,
es nagyon szeretném, hogyha az idős, beteg
emberek is éreznék, hogy egy pappal többet
kapott ez a község, és tapasztalnák is azt, hogy
én elmegyek hozzájuk. Ezen túl még a gyermekeknek a lelki gondozását, a helyes úton
való tartását tartom fontosnak.
Gyuricza Péter
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Jövőnket

szolgál6 humánum 1.

Biológiai kertművelés
raboljuk - a magszárba futást megelőző
en - nagyszeru takaróanyag lesz ..
A "Büdöske" (Tagetes minuta vagy
patula) fonalférgek ellen alkalmazhntó.
Levéltetvek ellen pedig rebarharából készített kivonattal permetezhetjük növényeinket.
A biogazdálkodásban mi nden szer"Sok van, mi csodálatos,
vesanyagot ami keletkezik, lehetőség
szerint azonnal, frissen szétterítenek a
De az embernél nincs semmi csodálatosabb".
sorközökbe, talajtakarónak használják,
be sem ássák, be sem kapálják a földbe,
ezt a munkát a gilisztákra és az egyéb taEbben a cikksorozatban betekintést nyerhetnek a biolólajlakó élőlényekre bízzák. Mindig vegiai (vegyszernélk.ü1i, természetes) kertművelésbe, amelyszélyeztethetjük a talajt, ha védelem
nélkül kitesszük a záporok és az eriís
ről sorozatban kívánunk tájékoztatást adni az évszakoknapsugárzás hatásának. Kérgesedik,
hoz igazodó időszerű tennivalóknak megfelelően. A módszervesanyag-készletét veszti, míg a takart talaj védelemben van. A takaróréteg
szer kiindulási alapja a következetes folyamatossággal tafelhajtásakor meggyőződhetünk róla,
nulmányozott igen sokszínű, élményt nyújtó környezet:
hogy milyen nyüzsgő élet van a védelem
maga a természet, amelyet ha alkotó munkánkkal tisztealatt, munkálkodásuk a kultúrnövények
nagyszerű, ígéretes fejlődésében mut,.. ületben tartunk, humánusan élvezhetjük az évmilliók alatt
kozik meg. Károkat okozhatunk a túl
kialakult felbecsülhetetlen értékeit.
friss istállótrágyával, de még inkább az
állati eredetű trágyalével. Ha a friss, töAz első lényeges különbség a hagyo- garakat, pedig létük nélkülözhetetlen a mény trágyalevet közvetlenül juttatjuk
mányos és a szerves, bio-szemléletű gaz- biogazdálkodásban. A katicabogarak az ki, gyakran a talajból kibúvó és ott eldálkodás között, hogy az előbbit követő éjszaka fellépő levéltetvek nagy részét pusztuló gilisztákon mérhetjük le gongazda az oldható műtrágyák kijuttatá- elpusztítják - úgy, hogy a növény kárta- datlanságunk igen szomorú hatását.
sával közvetlen a növényt táplálja . Fi- lan marad -, ezért alapvető feladataink Sajnos ezek után hosszú idií múlik el,
gyelmen kívül hagyja magát a talajt, közé tartozik életfeltételeik maximális amíg a talaj termőképessége a mikrofaunával egyetemlegesen rendbe jön.
amely így alig bizonyul fizikai tartó kö- biztosítása.
Rontja a talajszerkezetet az is, ha tazegnél többnek, szerepe csupán a gyökeAműtrágyák és fertőt!enítőszerek tarek és a növények megtartása.
lajba dolgozása szintén sarkalatos ve- karatlan talajfelületet esőszerűen öntöAz organikus szemléletű biogazda szélyességű, például legjobb segitőtár zünk. A talajtakaró komposzt még a haszámára pedig a talaj a legfontosabb sainkra, a gilisztákra, mivel a kémiai ér- lomban érlelt komposztnál is értékeeszköz. Az abban lévő mikroorganizmu- zékelés testfelületükön történik, s ezzel sebb, ennek meghatározó okai vannak. A
sok és a földigiliszták biológiai tevé- párhuzamosan kiirtja a talajból a termé- talajtakaró komposztnak a talajjal közvetlen kapcsolata van, nemcsak a földigikenységére és a holt szerves anyagra, a szetes parazitákat.
humuszra alapozza minden beavatkoA növényvédelemben figyelemmel lisztákat, hanem a megszámlálhatatlan
zását.
kell lennünk a kártevőket pusztító hasz- hasznos apró élőlényeket is táplálja a taAbiokertészek munkateruletén kom- nos rovarokra, pl. a zengőlegyek, fátyol- lajban. A talajtakaró komposzt a talaj
poszt készülhet fúkaszálékból, nyes e- kák, futrinkák és a százlábúak munká- felületén egyértelmű mikroklímát alakít
dékből, aháztartásból kikerül ő növényi
jára is. Ha a gyümölcsfák tányérjába ki, és meggátolja az értékes tápanyagok
konyhai hulladékokból, az őszi avarból. mézontófüvet (Phacelia tanacetifolia) elvesztését, ahogy ezt a természetben is
Isten ments, hogy ezeket elégesse! Ezt vetünk, a gazdag rovarvilág elvégzi a láthatjuk, ugyanis takaratlan felület
szolgálja a növények vetésváltása és a megtermékenyítést, ugyanis ez a nö· nincs, ahol ki tudott alakulni a flóra és
hagyományos gazdálkodásban hulla- vény rendkívül alkalmas a talaj takará- fauna.
A lebomlás minden átalakító fázisa
déknak tekintett anyagok visszajuttatá- sára, árnyékolására és begyökereztetésa a talajba. A gazdaság minden eleme - sére, s a kis szőrös növénykék kiváló helyben történik, és annak termékeit a
talaj rögtön átveszi, a következií évben a
az embertől kezdve állatain, növényein harmatkötők is.
keresztül a talajlakó élőlényekig - egyséSzéles körben elterjedt növényvédő növények számára már tápanyaggal elges rendszert alkot.
szereket azért nem használja a szerves látott a talaj; az újra és újra felrakódott
Aki a biológiai kertművelést választ- szemléletű gazda, mert ezek az anyagok zöldrétegek pedig harmatgyűjtők. A réja, nem használ mérgeket, a talaj szer- a kialakult biológiai egyensúlyt zavar- tegek védik a talajt az erős fénytiíl, az
vesanyag-készletét komposzttal dúsitja. ják meg. Próbáljuk ki a természetes vé- égető naptól, az erős záporoktól, ezenkíA szomszéd növények ésszerű megvá- dekezési lehetőségeket. A drótféreg el- vül a helyesen megválasztott takarónölasztásával, társításával, fény- és ár- len például hatásos a sűrűn vetett mus- vény védhet a kártevők ellen is (musÍ-<'ír,
nyékhatással sokoldahían befolyásolha- tár egymást követö kétszeri termeszté- bodza, körömvirág stb.), a takarónövétó a növények fejlődése, kondíciója és a se, majd 15-20 cm-es magasságnállesa- nyek vál tás ával pedig a kártétel t is megelőzhetjük.
kártevőktöl történő mentessége.
Többéves megfigyelések és kísérleteAzt is tényként kell megállapítani, hogy a biogazdálkodással kapcsolatzések alapján egyértelmű tény, hogy a ban kevés szakirodalom áll rendelkezésünkre, de ennek ellenére jövőnk
vegyszer- és műtrágya-mentesség meg- biztató, mert a hazai biokultúra egyesület országosan igen komoly erőt
határozó a környezetre is. Sajnos gya- képvisel, sőt nemzetközi szinten a kelet-európai országok közül elsőként
korlati tények bizonyítják, hogy vegy- lett tagja az IFOAM világszervezetének és ez minden tekintetben biztató.
szeres kezeléssel a hasznos élő szerveze(Foly/aljuk)
teket is el pusztítják, például a katicaboMiklóssy Márton
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alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok megyében
i$:%:
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fel, amelyek éppen amegelőzést segítenék elő.

November végén írták alá az alapítók azt a dokumentumot, amely a bűnözés elleni Nem titkolják terveiket, például lehetőség van
küzdelem egyik hatékony eszköze lehet a jöv6ben. A neve bár kicsit nehézkes, ám okos jelző-riasztó berendezés beszerzésére, s
amire nagyon nagy szükség volna: a 4-es főút
k ifejező: megelőzési alapítvány. A kezdeményezésről december 20-án ankéton adtak
szolnoki szakaszán egy állandó forgalom-eltájékoztatást Szolnokon, a megyei rend6r-f6kapitányság épületében azzal a szándékkal lenőrzési pont kialakítása. Talán ez szolgálná
hogy a jeJenJév6ket megnyerjék anyagi támogatóként a közérdeket szolgáló ügynek. ' legképletesebben a megelőzést, mert minden
?

ik'

Mert valóban közérdekről van szó, ez már
kiderült dr. Kovács Sándor rendőr alezredes
megyei főkapitány-helyettes tájékoztatójából:
A közbiztonságért felelős vezető indokként a
hazai bűnözés riasztó adatait sorolta, miközben őszintén feltárta a rendőri munka szorító
gondjait is. Mint elhangzott: Magyarországon
az első félév ben több mint százezer bűncse l ek
ményt követtek el, erre a búnáradatra évekkel
ezelőtt még álmukban sem gondoltak. Sőt: úgy
tartották, ha elérik a százezres nagyságrendet,
akkor kis országunk a híres-hírhedt Chicagohol. hasonlít majd. Nos, ez megtörtént, s még
adósok a második ' félévi adatokkal! JászNagykun-Szolnok megy ében sem sZÍvderítő
ek a mutatók: 1989. szeptemberéig közel
5.500 bűncselekménytregisztráltak, ez II százalékkal több a tavalyi hasonló időszakhoz
képest. Kimagaslóan nagy a gazdasági bűn
cselekmények növekedési üteme (400 százalék), de a társadalmi tulajdon elleni, illetve a
magánszemélyek kárára elkövetett betöréses
lopások száma is emelkedett 23 valamint 44
százalékkal. Az okozott kár 20,1 millió forint,
amelynek mindössze egynegyede térült meg.
Ami szintén tovább rontja a helyzetet, hogy

egyre durvább az elkövetés módja, nagyobb a
szervezettség, léteznek már tippadók, s az elkövetők között - szomorú tény - megjelentek
a fiatalkorú ak után a gyerrnekkorúak is. Állandó gondot jelt;ntenek a szolnoki lengyelpiaci
lopások, a MAV múk ö dőképességét már-már
veszélyeztető színesfém-eltulajdonítások, a
közutakon pedig - dr. Kovács Sándor megfogalmazása szerint - valóságos háború dúl. Az
utóbbi jellemzésére csupán két adat: a statisztikában eddig 1989-re vonatkozóan 73 halálesetet és 374 súlyos sérülést tartanak nyilván a
megyében. A rendőrség természetesen igyekszik helytállni, hiszen ez a kötelessége. Jelenleg országos átlagban minden harmadik bűneI
követőt sikerül elfogni, Jász-Nagykun-Szolnokban valamivel jobb az eredményesség,
minden második kerül rendőrkézre. Azonban
a megyében is egyértelmú, hogy a rendőri
tevékenység súlypontja szinte teljes egészében
áttevődött a búnüldö zésre. A megelőzés sel
alig-alig tudnak fog lalkozni pénz hiányában.
Tudják, kellene több posztoló rendőr, kellene
hatásos technika, de m iből? Erre hivatott az
alapítvány, a befolyt összegből olyan készülékeket vásárolnának, objektumokat állítanának

gépjárművezető tudná, mire kíváncsi a rendőr
ség. Sebességet, tengely terhelést mémének, s
megfelelő műszerekkel a motorok zaj- és szénmonoxid-szintjét vizsgálnák.
Ezt követően Fenyvesi József rendőr fő
hadnagy arról beszélt, hogya megy ei rendőr
főkapitánysággal együtt öten hozták létre az
alapítványt. A civil alapítók: az Állami Biztosító, a megyei közlt;kedésbiztonsági tanács, az
Egyesült Jászsági Afész és a Szolnoki Közúti
Igazgatóság. Az induló tőke 375 ezer forint s
a csatlakozni szándékozó gazdasági szervezetek számát alapul véve mintegy 3-4 millió
forintra számítanak. Az alapítvánnyal két
pénzügyileg is elkülönített feladatot akamak
teljesíteni, avagyonvédelem megbízhatóbbá
tételét és a közlekedés biztonság fokozását. Erre két számlát nyitottak az OTP Szolnok Beloiannisz úti fiókjánál, amelynek hivatkozási
száma 459-98142, a továbbiakban a vagyonvédelmi számlaszám 3860, míg a közlekedésbiztonságié 3861. A csatlakozni szándékozók ezek ismeretében fizethetik be felajánJásaikat. Aközületekmellettmagánszemélyek is
támogathatják az alapítványt, aminek előnye:
szintén részesüUletnek a leendő "szolgáltátásokból".
Hogy milyen "szolgáltatásokra" gondolnak? - ebből Péli István rendőr-főhadnagy a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa adott ízelítőt. Bemutatta azt a Békésben
már használatban lévő, az Infratechnika
Kisszövetkezet által kifejlesztett és gyártott
készüléket, amelytől feltehetően rettegnek
majd a betörők. A jól álcázható, kisméretű
jelző-ri asztó készülék a telepítés helyén érzékeli, ha a helyiségbe nemkívánatos látogatók
léptek, s speciális frekvencián értesíti a rendőrséget a behatolás tényéről. Így lehetőség
adódik az elkövetők gyors elfogására, a lopás
megelőzésére, anélkül, hogy rendőri erőket
kellene igénybe venni állandó megfigyelésre.
A bemutató nagy sikert aratott, több gazdálkodó szervezet képviselője elmondta, fizetés
előtt bizony jól jönne a cég páncélszekrénye
közelében egy ilyen biztonságot növelő szerkezet...
Az artkét befejezése után az öt alapító tagjaiból álló kuratórium megválasztotta a testület vezetőit. Elnöknek dr. Kovács Sándort,
ügyveze tő elnöknek Fenyvesi Józsefet választották. Avagyonvédelmi albizottság titkára Juhász István, a közlekedésbiztonságié Nyakó
Imre lett.
Lazányi JÓ7.scf
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Pénzszüke - pénzéhes világban élünk. Egyre inkább
érzékeljük: minden a pénz körül forog. A világ elérhető
azok számára, akik meg tudják fizetni. Vágyainkat
pénzzel váltjuk meg. Azok is, akiknek már csak filléres
vágyai lehetnek. Azt mondják a közgazdászok: a pénz
az ember elidegenített képessége. Gál Dezső nem tud
erről. N em foglalkozik gazdaságtannal. A 37 éves szolnoki gépkocsivezető a pénzről csak annyit tud: meg kell
dolgozni érte, mert nem adnak ingyen semmit. Négy
gyerekről gondoskodni manapság pedig nem gyerekjáték.
Aztán egy napon - mint a mesében - történik valami.
Csodának is nevezhetnénk azt, amit a véletlen felkínál.
- A Landler Jenő útról akartam kikanyarodni a benzinkút felé - idézj fel azt a Luca-napi esetet. - N agy
zsúfoltság volt. Alltak az autók. Láttam, amint az
egyikből kiszállt az az ember. Meleg volt, levetette a
dzsekijét. Akkor esett ki a zsebből a csomag.
Felvettem, aztán meghült bennem a vér. Ennyi pénzt
együtt én még nem is láttam. Csak így kiejteni, elhagyni! Hiába jeleztem neki, nem figyelt oda. Aztán meg
elhajtott. Nem is értem, hogy lehet ilyen könnyelmű
valaki. Ekkora összeget csak úgy dobálni. Hát én a
nyakamba akasztottam volna, vagy nem is tudom, de
jobban vigyáztam volna rá.
Belenézek, hát látom, három köteg ezres, de jó vaskos ám, meg külön is még egy vékonyabb. N a, most mi
legyen? Megdobogott a szívem, darabig sebességet se
tudtam váltani, olyan ideges lettem. Az emberben csak
megfordul minden. Hát ne.~ tagadom, én is belegondoltam, elkeIne ez az összeg. Otvenöt négyzetméter. Ennyi
pénzből talán egy kertes házra is lehetl1e a lakást
cserélni. Mit csináljak én ezzel a pénzzel? En találtam
meg.
N ehez en telt el a nap. Senkihez nem mehettem oda
azzal, hogy figyelj már ide, találtam háromszázharmincháromezer forintot, te mit tennél? Megtartan ád-e vagy leadnád a rendőrségen? De azután délután az asszony se mondott se bűt, se bát. Csak megnézte azt a halom pénzt, aztán ment a műszakba. Nem
kevés pénz ám ez. Nekem családipótlékkl:!] együtt a
havi tizenkettő ha összejön, a feleségem négyet hoz
haza. Szóval, fizetéstől fizetésig élünk. De hát nem az
enyém mégse az a pénz, nem én dolgoztam meg érte.
Nehéz, nehéz.
Tiszta ideg voltam. Miért pont nekem kellett felvennem, miért nekem kell dönteni most? Vergődtem még
egy napot. Amikor aztán bemondta a rádió, hogy egy
egészségi}.gyi alapítvány összege veszett el, eldőlt bennem is. Ereztem én, amúgy se tartottam volna meg.
N em tudtam volna örülni semminek, akármit veszek

Gál

Dezső:

"Sokan azt mondják, hülyeséget csináltam ... " (Fotó:
Mészáros)

rajta. Mindig csak az eszembe hozta volna, valakinek
mekkora kárt okoztam. Hát azzal, hogy megtartom
magamnál. Szóval, megkönnyebbültem.
,
Marad ez a lakás, marad minden a régiben. Igy aztán
elvittem a rendőrségre. Ott is megszámolták előttem
még egyszer. Az biztos, aligha fogok a kezemben többet
ennyi pénzt. Jó így, ahogy történt. Persze, sokan azt
mondják most, hogy hülye voltam, ő bizony megtartotta
volna. Mások igazat adnak.
De azért nem kívánom senkinek ezt az állapotot. Az
ember talál valamit, azt hiheti, a sors ajándéka ez. Azt
hiszi, szerencséje volt, megilleti, mert Ő bukkant rá, ő
vette fel a földről. En meg nem mondom, hogy mi az, de
valami mégis ellentmond az emberben. Valami sz~ 
gyen, hogy más szerenesétlenségén akar boldogulni. Es
menekülni akar a kísértés elől. Ezért döntöttem így.
Pénzszűke - pénzéhes világunkban mindannyian rohanunk a pénz után. Egyre többen, egyre kevésbé válogatunk a pénzszerzés eszközeiben. Olykor gátlástalanul is, egymáson átgázolva egyre többen törnek céljuk
felé.
Jó tudni, hogy vannak még közöttünk tisztességes
emberek, hogy az emberség, a becsület nem inflálódik
a pénzzel együtt. Gál Dezső esete, miközben ezt példázza, önvizsgálatra is késztet. Bármelyikőnkkel megtörténhetett volna, ami Gál Dezsővel.
A ~elyében hogyan döntött volna!?
- szőke -
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Kedves
Olvasóink!
Lapunk első három próbaszáma fogadtatása és terjesztési tapasztalatai,
valamint a "folyóiratpiac" bősége
alapján úgy döntöttünk, hogya
"JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK" cimü megyei közéleti lap 1990-ben kéthetente jelenik meg, változatlan áron és
továbbra is szerdánként. Ennek megfelelően módosulnak az előfizetési dijak
is, amelyek megállapitása során az a cél
is vezérelt bennünket, hogy az állandó
olvasóink - ha előfizetik a Postánállapunkat - kapjanak kedvezményt.
Lapunk előfizetési dijai ezért 1990
január l-től a következők: egy hónapra
20 Ft, negyedévre 60 Ft, fél évre 120 Ft,
egy évre 240 Ft.
Ezért a csekély összegért előfizető
ink havonta két lapszámot kapnak kézhez, amelyből - 24 oldalon - megismerkedhetnek amegye közéletével, a különböző politikai pártok tevékenységévei, választási elképzeléseivel és jelöltjeiveI; megkapják a tv-müsort, hobbi-,
kiskert- és háztartási tanácsokat, kulturális témákat, folytatásos regényt és
még sok más egyéb hasznos érdekességet is.
Keressék a "JÁSZ-NAGYKUN. SZOLNOK "-ot az újságárúsoknál és a
Postahivatalokban!
A szerkesztőség

24

A hivatalos nyelv 1.

Hivatal és nyelv
Jó néhány évvel ezelőtt egy középisko lai igazgatói értekezleten egy álló napig
vitatkoztunk egy miniszteri rendeleten_
Mivel a huszonöt középiskolai igazgató
és a megyei tanács művelődési osztályának képviselői nem azonosa n értelmeztük a rendeletet, egy következő értekezletre meghívtunk a pedagógusok szakszervezetének országos központjából egy jogászt azzal a kéréssel, hogy magyarázza
meg nekünk, hogyan kell érteni az utasítást. Valószínű, hogy az ország más részein sem értették világosan a rendelet
szövegét, mert a minisztérium arra kényszerült, hogy kiadjon egy állásfoglalást,
amelyben érthetőbben megmagyarázta
saját rendeletét.
Ez a példa jól mutatja, milyen a hivatalos nyelv. Nem véletlen, hogya nyelvművelők állandóan ostorozzák hibáit.
De miért ilyen? Ennek okai a magyar történelemben keresendők.A magyarországi közigazgatás nyelve a múlt század közepéig a latin, illetve a Habsburgokkal
való kapcsolatunk óta a latin és a német

Náthás

volt. Csak az 1843-44. évi országgyűlés
tette hivatalos nyelvvé a magyart. Mivel
a magyar hivatalos nyelv nem a természetes fejlődés eredményeként alakult ki,
megtalálhatók benne a latinos és németes szerkezetek, kifejezések is. Sajnos, a
magyar hivatalos nyelv még akkor sem
tudott kialakulni, mert a szabadságharc
után, az önkényuralom idején ismét a
német lett a közigazgatás nyelve.
Az 1867-es kiegyezéssel a községi, városi, megyei közigazgatás nyelve a magyar lett ugyan, de a minisztériumokban, elsősorban a közös ügyek minisztériumaiban (külügy, pénzügy, hadügy),
valamint a közös hadseregben a német
nyelv volt használatos. (K. und K.)A helyi közigazgatási szerveknek küldött rendeletek az eredetileg német nyelven megfogalmazott szövegek "szöveghű" fordításai voltak, azaz telve "germanizmussal". Ezektől az idegen szerkezetektől és
kifejezésektől máig sem sikerült megtisztítani a magyar hivatalos nyelvet.
Páldi János

időszakra

Természet adta
"pirulák"
ködös, nyirkos időben könnyen előfordul, hogy alaposan
Gyors gyógyulást érhet el, ha egy-két napra ágyba bújik,
mézes gyógynövény teát iszik, és étrendjébe vitaminban igen gazdag
zöldségeket iktat (savanyú káposztát, retket, céklát, sárgarépát stb.).
Az izzasztó teakeverékek egyikébo1 sem hiányozhat abodzavirág,
ahársvirág, a fehérmályvagyökér, az ezerjó fú. Tehet még bele kamillát,
fúzfakérget, vidrafüvet, sarlós gamandorfüvet, akácvirágot, nyárfarügyet.
Köhögés ellen az említetteken kívül javaslom még a kakukkfüvet,
a borsmentát, a fodormentát, a majoránnát, a pemetefüvet, a szappanfüvet, a veronikafüvet, a zsályalevelet. A felsorolt növényekkel még
nem merítettem ki a természet patikáját.
A teát úgy készítse, hogy egész nap kortyolgatni tudjon belőle, bár
az a legjobb, ha melegen fogyasztja A növényi részek egyforma
mennyiségébo1 készült keveréket forrásban lévő vízzel öntse le, félórai
állás után egy kanál mézzel, esetleg citrommal Ízesítve igya meg. Igen
fontos, hogy utána nyakig takarózzon be.
Légzési nehézségek ellen kamillás, kakukkfüves, sok borsmentás
inhalálást javaslok. Jó alaposan takarja le magát, és legalább addig
maradjon a "sátor" alatt, amíg a góz párolog. Ettól a bőre is felfrissül.
Ha úgy érzi, "valami bújkál" önben, de nem tartja szükségesnek,
hogy ágyba feküdjön, egy pohárba csavarja ki egy citrom levét, öntse
föl mézzel, kavarja jól össze, és naponta többször kanalazzon belőle.
A citrom helyett kipróbálhatja az almaecetet; legalább olyan hatásos.
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Szigligeti
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Hűvös,
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Megyei közéleti lap

Január 3. szerda 3
óra Az ördöglovas;
január 4. csütörtök 7 óra Az ördöglovas;
január 5. péntek
7 óra Ballada a 301es parceIla bolondjáról;
január 6. szombat 7 óra Az ördöglovas;
január 12. péntek 7 óra Körtánc
(bemutató);
január 13. szombat 7 óra Körtánc;
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