"A HAZA MINDEN ELŐTT!"
MEGYEIKÖZÉLETILAP

Az ünnep színe
M

árcius végét újul<, még egy hét, és
április negyedikére fordul a naptár.
E négy évtizeden át nagy politikai becsben
tartott, pátosszal ÜImepelt nap fénye az idén
bizony sokat szürkül, sokat fakul. Egy lesz a
háromszázegynéhány hozzá hasonló közül.
Az újságírók nem úják már sorozatban (az
általuk is) halálra únt, közhelyektől hemzsegő ÜImepi vezércikkeiket, tán a napilapok
sem piros fejléccel jelennek meg ez alkalommal, mint eddig, s így az olvasók könyökén
sem igen jönnek remélhetőleg ki a "felszabadítók" hősiességét és nagyszerűségét illusztráló visszaemlékezések. Nekem magamnak
sem az ÜImepi szóvirágok összeválogatásával
kell hál' istennek bíbelődnöm, hanem arról
írhatok e nap kapcsán, amiről fontosnak tartom.
Más lesz ez az idei április negyedike, mint
az eddigiek voltak. A valós helyére kerül
talán végre, a fejünkben és a történelemkönyveinkben egyaránt. Mert eddig nemigen volt
a helyén, sem itt, sem ott.
Miért hazudtak nekünk történelemtanítás
ürügyén évtizedeken át? Miért próbáltak
becsapni e hazában mindannyiunkat, akik
közül sokan magunk nem éltük át 1945
vérzivataros tavaszát, s csak családi történetek töredékeiből sejthettük sokáig, hogy az
a "felszabadítás" nem is volt olyan magasztos
és értünk, magyarokért való, amilyenné a
politikai propaganda jó negyven esztendeje
átfestette.
Szerencsétlen generáció a miénk. Feloldhatatlan ellentmondások nehezítették, hogy
lássunk, s ugyanezek formáltak másmilyenné
sokunkat, mint amilyenné szabadon, hazug-

ságok nélkül válhattunk volna. Zavartan, s
kissé gyanakodva hallgattuk otthon apánk és
anyánk történeteit arról a háborúról, mert
amit elmondtak, az inkább illett egy hódító,
ellenségeit üldöző és ellenségei földjét elfoglaló hadról alkotott képbe, mint a történelemkönyveink lapjairó~)elénk lépő "dicsőséges,
felszabadító swvjet sereg" IIÚtoszába. Hallgattuk a történeteiket, s nem találtunk megnyugtató magyarázatot az ellentmondásokra.
Hiszen apánk, anyánk nemigen swkott nekünk hazudni! Most miért tenné bármelyikük? - éledt bennünk lassan, évek alatt a
kérdés. Valóban: ugyan miért tették volna?
Hogy a történetírók viszont miért próbáltak hazudni nekünk...? Nyilvánvalóan politikai és ideológiai okok miatt. A történelemhamisítások mögött ugyanis mindig ilyenfajta
érdekek húzódnak meg. A hamisítást végrehajtó - végrehajtató - hatalom nyilvánvaló
érdekei.
Politikusaink háromcsókos nagy ölelkezései megpróbálták elfedni, eltakami a szerencsére makacs tényeket. Megpróbálták meg
nem történtté tenni, hogy a swvjet katonák
hódító seregként, ellenségeik üldözése közben léptek magyar földre, s azt annak rendjemódja szerint el is foglalták. Történészeink,
történelemtanáraink szavakat cseréltek ki a
politikai érdekek miatt - az "elfoglalta" helyére például a "felszabadítottát" illesztették -, s
ezzel csúnyán becsap ták a később JÖVő generációkat.
Igazat kellett volna mondani! Lehetett
volna igazat mondani! A hazugságok és a
tisztázatlanságok, az elhallgatott történelmi
tények és az eltussolt bűnök akkor nem

bomlasztottak volna olyan erősen belülről, s
nem bomlasztanának még ma is. Akkor
legalább a saját múltunk, a saját történelmünk
tisztán állna előttünk. így ma még ezt sem
mondhatjuk el, sok egyéb mellett, magunkról. De nemcsak április 4-ét terhelik évtizedek hazugságai, hanem más korábbi ÜImepnapunkat is. November hetedikét, március
huszonegyedikét, augusztus huszadikát, és a
többieket.
Legkevesebb, hogy awkat is meg kell
tisztítanunk a rájuk aggatott hamis csillogástól, vagy ha úgy adódik, hogy közülük
valarnelyiken kizárólag csak ilyenek vannak,
akkor azt meg kell fosztani e hamisított
ékektől.

November 7-e már megszűnt "pirosberus"
lenni, helyette visszakaptuk végre a mi március tizenötödikénket. A Tanácsköztársaság
ÜImepe - március 21-e - az én idei naptáramban félig még piros, félig már kékbetús, tehát
kezd hasonlítani a többi körülötte lévőhöz.
Az lenne jó, ha végre valós történelmi
értékelés döntene afelől, hogy milyen sZÚ1t
érdemel igazából, s milyet nem.

A"

prilis negyedikének is megvan persze
a maga helye, jelentősége. Ezt kár
lenne tagadni. Ezen a napon haladt túl végleg
a háború vérzivatara országunk nyugati határán, s ezen a napon - ha egyáltalán ezen! - fejeződött be magyar földön az értelmetlen
háborús öldöklés. Szeressük ezért ezt a napot,
mert ez sem kevés, s ha érdemli, hát emlékezzünk nyugodtan rá.
De csak ezért, és semmi másért!
L. Murányi László

Falunézőben

Jászkiséren
16. oldal.
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Hazánknak függetlennek
és önállónak kell lennie
Antall Józse! /;Jeszéde Szolnokon
A Magyar Demokrata Fórum Szolnoki Szervezete március 9-én tartotta választási nagygy/llését ban vonták be az előkészítésbe, ami terméSzolnokon, a megyei tanács épületében. A nagytermet és a karzatot zsúfolásig megtöItö többszáz szetesen azt jelenti, hogy az MDF az ellenzéválasztópolgár elött Antall József, az MDF országos elnöke tartott programismertetö beszédet. ki pártokkal együtt tevékenyen nem tudott
Ennek legfontosabb részleteit közöljük az alábbiakban:
részt venni a tárgyalások előkészítésében.
Azt szeretném elöljáróban hangsúlyozni: gyok arról meggyóz6dve, hogy akkor akik a Amikor bevonásunkra sor került, csak azt
nagy megtiszteltetés mindenkor az MDF szá- kommunisták nevében szavaztak, tudták, mi fejthettük ki, hogy Magyarországgal 1947mára, ha kifejtheti politikai elképzeléseit és fog bekövetkezni az elkövetkező években. Az ben megkötötték a párizsi békeszerződést,
helyzetelemzést adhat a máról. E gyűlésen óriási többség eleve a Független Kisgazda- amelynek értelmében a szovjet csapatoknak
nemcsak az MDF tagja~ hanem a velünk pártra szavazott, a párt megkapta az abszolut 90 napon belül el kellett volna hagynia
rokonszenvezoK is jelen vannak, valamint többséget, s ezt a fálényt kiegészítették a többi Magyarországot, és átadni azokat a javakat,
más politikai pártok képviselóI, akik magukat pártok is. Tudjuk jól, hogy akkor ebben az amelyek akkor szovjet kézben voltak.
az MDF vetélytársának nevezik a választási európai térségben - beleszámítva LengyelorVan azonban a békeszerzódésnek egy
küzdelemben. Nekünk mindig úgy kell be- szágot és Csehszlovákiát - ilyen szabad vá- olyan kiegészítő pontja, hogy ameddig
szélni, hogy azt bárki hallgatja, világos és lasztások nem voltak. Éppen ezért került sor Ausztriában szovjet megszállási övezet varI,
egyértelmű legyen számára. .. , mert most sin1948-49-ben annak a kegyetlen diktatúrának ;. addig szovjet csapatok tartózkodhatnak macsenek titkaink, és sohasem voltak.
bevezetésére, amely élt 1953-ig, illetve enyhí- gyar fáidön ermek arányában. Ez azonban
Először is arról szeretnék néhány szót
tett formában 1956-ig. Ez azt jelentette, hogy
sohasem került pontos megállapításra annak
szólni, hogy Szolnokról, illetve a most már Magyarország lakosságának egytizede megellenére, hogy ezt a szerz6dést aláírták a
visszaállított elnevezésú Jász-Nagykun-Szol- járta a börtönöket, intemálótaoorokat, véres és
nyugati hatalmak is. 1955-berI, amikor megnok megyéról az MDF nevében mit is lehet kegyetlen emberi tragédiákat átélve.
kötötték az osztrák állarnszerzódést és a
mondani? E megyébefl, illetve e régió városaA politikai demokrácia megtererntését mászovjet csapatok kivonultak, akkor kötötték
marI, falvaiban mindent el kell követni azért, sodszor 1956-ban kíséreltük meg hason1ó
meg a varsói paktumot is. így a két dátum
hogy az ország szívében élő ténylegesen célkitúzésekkel és programmal. Sajnos, ermek
egybeesése
miatt a szovjet csapatok változatmagyar etnikumú lakosság jól érezze magát rövid idő alatt, november 4-én véget vetettek a
az elkövetkezendő évtizedekben. Minden or- szovjet csapatok bevetésével. EZután foghat- lanul Magyarországon állomásozhattak.
szágrészhez fűzi az embert valamilyen emlék, tunk hozzá ahhoz a harmadik kísérlethez, 1956-ban hiába történtek elvetélt próbálkozámagam sem először vagyok a megyéberI, még amely 1987-től a megváltozott küls6 és belső sok ennek megváltoztatására, az 1957-ben a
kevésbé Szolnokon, hiszen országjáró ember körülmények miatt kezd6dhetett meg. Ehhez Kádár-kormány által megkötött megállapovoltam hivatalos és tudományos tevékenysé- természetesen hozzájárult az elmélyülő gaz- dás már meghosszabbította az itt · tartózkodást. Ma ugyan erról beszélni csupán elmélegem során. De itt nagyon nagy gondban dasági és pénzügyi válság is.
vagyok, mert ha a jászokat dicsérem, akkor a
Hazánk külpolitikájának fiiggetlermek és ti dolog, mégis tartozunk az igazságnak
kunok sértódnek meg, és ez így van fordított önállónak kelllermie, amelynek célja, hogy az ermyivel.
A szovjet csapatok kivonulásáról csak
esetben is. Rokoni kapcsolataimról annyit: ország tagja legyen a nagy, egységes Európáannyit,
hogy ez technikai kérdésre egyszerudédanyám Jászberényben született, ezért is nak, mert csak így lehetséges a modernizálás
kedves a város nekem A nagykunokkal és felvirágoztatás. Az a politikai feladatunk, södött le, miután akivonulásuk Csapon
kapcsolatban pedig csak annyit szeretnék hogy minél elóbb tagjai legyünk az Európa keresztül történik, s a határállomás áteresztő
jelezni: Karcagon igyekeztem mindent elérni Tanácsnak, erre az esélyünk megvan. Célunk: képessége igen korlátozott ..
Ezek után néhány belpolitikai kérdésről,
annak érdekében, hogy az ottani kórházat egy az is, hogy kétoldalú megállapodásokat köshíres helyi orvosról, Kátairól nevezzék el. sünk az Európai Gazdasági Közösség orszá- ezen belül a magyar sajtó néhány olyan
Sajnos ez minden törekvésem ellenére meghi- gaival, mert minden lehetőséget ki kell hasz- torzításáról szólnék, amely szándékosan próúsult. Meggyőződésem, hogy ebben a me- nálni a kontinenssel való együttműködésre. Ez bálja lejáratni a Magyar Demokrata Fórumot.
gyében minden lehetőség adott ahhoz, hogy a természetesen nem könnyű, nem megy máról Most e nagy nyilvánosság előtt kijelentem:
jövőben is virágzó országrész legyen.
holnapra. 1992-ben Európa piaca egységes sem a Magyar Szocialista Párttal, sem annak
Ezek után rátérek arra, hogy az MDF mit vámunióvá válik, ez pedig azt követel~ hogy jelen1eg magas állami tisztséget betöltő tagjakívárJ, és melyek a legidószeruöb politikai mihamarabb csatlakozzunk hozzá Ez viszont ival nem vagyunk hajlandók együttműködni
teendói. Ezek közül legfontosabb, hogy fel nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem egy jövőbeni kormányban.
kell készülnünk a nagy átalakulásra, egy olyan működünk együtt például Csehszlovákiával
Végezetül arról szeretnék szólni, hogy a
folyamatra, amelyet Magyarország számára vagy Lengyelországgal...
választási harcban az utóbbi időben egyre
A másik jelentős téma a német egységgel több a megengedhetetlen eszköz. Mi a maegyértelműen kijelölt a történelem. Az MDF
mindent elkövet annak érdekéberI, hogy e kapcsolatos MDF-álláspont Amikor ez a gunk: részéről mindent elkövetünk annak
nagy változásbarI, sorsalakító folyamatban az kérdés egyáltalán felvet6dött, az első NDK érdekéberI, hogy tisztességes eszközökkel
élenjárjon. Arra máris büszke lehet a magyar- menekültek az MDF segítségével "törték át" vívjuk ki a parlamentben megérdemelt pozíság, hogy ebben az átalakulásban Közép-Ke- tavaly őszén a vasfiiggönyt! Ezt akkor diszk- ciónkat, a választók bizalma alapján. ..
let-Európában eddig is az élen járt. Ha az e réten megköszönte nekünk a német kormány.
Az utóbbi időben sok vád ér bennünket,
századi történelmet vizsgáljuk, kitűnik: a ma- Kijelenthetjük, hogy számunkra a német egy- hogy nacionalisták, antiszerniták és még ki
gyar nép három kísérletet tett arra, hogy itt ne ség kérdése a német nép önrendelkezési tudja, mik vagyunk De valójában politikai
diktatúra, hanem többpártrendszeren alapuló jogától függ, hiszen minden nációt megillet a szerepünket a jövő és a történészek utólagos
politikai demokrácia legyen. Ne felejtsük el sorsa feletti döntés joga. ..
értékelése dönti el. Bárhogy is ítélnek meg
Az is tény, hogya külpolitika folyamatai- bennünket, csak egyféle paktumra vagyunk
azt, hogy 1945-ben szabad választások voltak,
és akkor a politikai pártok többsége ellent- ból Magyarországot igen érzékenyen érinti il hajlandók: legyen vége a diktatúrának és
mondott a diktatúrának (például az MKP szovjet csapatok kivonása. Nem hallgathatjuk Magyarország európai mércével mért demindössze 17 százalékot kapott). Nem va- el, hogy az ellenzéket csak az utolsó pillanat- mokratikus jogállammá váljon.
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Az önkormányzatok és a pártok
kapcsolatának néhány elvi
és gyakorlati kérdése [TI
1.3. A pártok igyekeznek kiépíteni politikai akaratképző mechanizmusukat és ezért
keresik a társadalom eltérő érdelcű csoportjaival, rétegeivel is a kapcsolatokat (Nő- és
ifjúsági szervezetek, gazdakörök, legeltetési
bizottságok alakítása stb.) Ennek ellenére
gondokkal terhes ez a feladatvállalás. Sokan
vélik úgy, hogy a kérdést elegendő döntéstechnikai problémává - többség-kisebbség
kérdésével leegyszerusíteni: 'amelyik párt
győz a helyi választáson, az az önkormányzatban meglévő többségének révén egyszeruen érvényre juttatja az általa képviseltek
érdekeit'. (Sajnos azonban, jelenleg még
azon elképzelések is alig-alig vannak arra
vonatkozóan, hogy hogyan történjenek a
helyhatósági választások. Márpedig enélkül
igen nehéz lesz olyan önkormányzati rendszert kiépíteni, amely a települések valóságos érdekeit - és hatalmi viszonyait - tükrözné vissza.)
Jogosan merül fel tehát a kérdés, miképpen csatomázhatók majd be az önkormányzati döntéshozataIba 'alacsonyabb szinten
álló' részérdekek. (Találkozhattunk olyan
szélsőséges véleménnyel is, amelynek értelmében minden állampolgárnak valamilyen
párthoz kell tartoznia, ami egycsapásra megoldja a gondokat: ezáltal ugyanis a testület
egyértelmúen politikai képviseletet és nem
pedig korporációs testületet jelentene.)
Természetesen a civil társadalom helyi
kiépülése, a helyi hatalmak demokratikus
működése (gazdaságban, kultúrában, oktatásban stb.) a szerves fejlődésnek megfelelő
en kialakítja a politikai akaratképzés szükséges mechanizmusát, ami azonban csak
hosszabb fejlődési folyamat eredményeként
jön létre. Ez azonban az önkormányzatok és
a pártok kapcsolatának mai, kezdeti szakaszában nincs jelen. Ezt takarja harmadik
tételünk.
1.4. Az elóbbieknél is aggasztóbb azonban az, ahogyan a pártok ma az 'önkormányzatokat' értelmezik! A különböző pártok programjait olvasva egyre inkább az a
meggyőződés alakult ki bennünk, hogy az
önkormányzatok lényege, XX. század végi
funkcionálása felól sok még a félreértés, a
'félrehallás' a megfogalmazásokban.
Majdnem addig is elmehetünk, hogya
programokból az önkormányzatok valamiféle 'természetjogias' felfogása olvasható ki,
közelebbról pedig az, mintha azok államon
kívüli alakulatok lennének, s ilyen minősé
gükben képezhetnek ellensúlyokat az állami
hatalom és annak orgánumaival 'szemben'.
A valóság azonban, hogy a mai önkormányzatok mindenütt szerves részei az állami

mechanizmusnak, s csak azon belüli, nem
pedig azon kívüli mezoKön vizsgálandók.
Ha a jelenlegi - félreértelmezett - szerepfelfogás nem változik meg, úgy joggal lehet
számítani arra, hogy azok (ti.: az önkormányzatok) képtelenek lesznek annak a szerepnek a betöltésére, amelyre őket létrehozták (illetve létrehozzák). Ez nem jelenti
azonban azt, hogy ne lenne szükség a
hatalommegosztás intézményeinek kidolgozása során olyan ellenpontok beépítésére,
amely megfelelő garanciákat nyújt a központi hatalom esetleges túlkapásaival szemben, másrészról pedig biztosítja a helyi,
területi (térség i) érdekek megjelenítését a
központi döntésekben.
Az önkormányzatok félreértelmezett szerepe miatt kap gellert az önkormányzatok és
a politika (pártok) kapcsolattartása is. Ez a
negyedik tételünk.
Kiolvasható mindebból (a jövőt illetően)
a következtetés: ha az önkormányzatok a
helyi politikai játszmák küzdőterévé válnak,
nem az alkotmányból folyó népérdekek,
hanem a pártérdekek szószólóivá lesznek, s
eképpen átpolitizált szervezetekként az állami és politikai szféra totális összecsúszásának színtereiként fungálnak majd.
Teljesen érthető dolog az, ha az önkormányzatok és a politikai pártok viszonyának
megítélésében ma még egymástól is lényeges vonatkozásokban eltérő felfogások látnak napvilágot. Érthető azért, mert most
ízlelgetjük, próbálgatjuk a politikai pluralizmus új intézményrendszerét. Saját tapasztalatainkból, 'kárunkból' tanulva kell kialakítanunk az eddigiektól jelentősen eltérő
megoldásokat és formákat. Arra azonban
már ma is különösen nagy figyelmet kell
fordítanunk, hogy a szélsőséges, . minden
szakmai (és reális) alapot nélkülöző elképzeléseket kiiktassuk az amúgy is színes nézetek köréból.
Alighanem tanulságos lesz a fentebb vázoltakra tekintettel, ha az alábbiakban idézünk néhány olyan megállapítást, amelyek a
nyugatnémet szaksajtó hasábjain láttak napvilágot, s melyek kísérletet tettek arra, hogy
megfelelő cenzurákat tegyenek az önkormányzatok és a pártpolitika ténykedései
között. Gyakran teszik szóvá a nyugati
(főképpen az NSZK) szakirodalmában, hogy
'a pártok hatalmukba kerítették a helyi
önkormányzatokat A pártoknak a helyi képviseletekbe, önkormányzatokba való beépülésével márpedig az a veszély idéződik fel,
hogy a centralizált pártérdekek a város-(község) politikai érdekek fölé helyeződhet
nek,.(5) Többen azt is bizonyíthatónak látják,

hogy a pártok az önkormányzatok 'kézrekerítésében' az országos hatalom megragadásának egyik útját, lehetőségét látják. 'A
kommunális önkormányzatok számára a legnagyobb' veszély a pártok behatárolásában
van.
A pártok szárnára az önkormányzat nem
egyéb, mint ugródeszka a hatalom megragadásához állami szinten. A pártok az önkormányzatokat kiragadják a helyi érdekek
köréból. ,(6)
'Nem tartozhat a pártok feladatai közé,
hogy befolyásuk legyen az igazságszolgáltatásra, illetve a képviselő-tcstületekre... A
jogszolgáltatás és az igazgatás más szabályok alá esnek, mint a politikai akaratnyilvánítás,.(T)
,A pártoknak, mint a politikai akarat
közvetítómek, állandó és élő kapcsolatban
kell állniuk a nép és az állami szervek
között ,(8) Ez azonban semmiképpen nem
jelenthet direkt befolyásolást. (~
Ebben a megfogalmazásban egyértelmúen benne van már az az állásfoglalás, hogya
politikai pártok a modem demokráciákban
nélkülözhetetlen elemei a parlamenti rendszernek, amelyek meghatározott tartalmi célokat követelnek.(I O)
,A hivatalnoknak az egész népet k"ll
szolgálnia, nem pedig egy-egy pártot.'(II) A
parlamentáris-demokratikus kormányrendszerból azonban az következik, hogy a
végrehajtandó törvényekben már a pártérdekek jelennek meg. (12)
'A közigazgatás - mint a politikai rendszer része, mindig is politikai igazgatás
marad. ,(13) Ez azonban nem jelenti azt, hogy
az igazgatási tevékenység maga 'átpolitizált'
munkává válik, ellenkezóleg: abban a szakértői elemnek kell dominálnia. Ugyanakkor
ez a másik oldalról nézve is felvet egy
kérdést Nevezetesen: az igazgatás mindennapjainknak 'politikamentessége' nem vezethet el addig, hogy csupán egy szakértő
technokrata réteg alakuljon ki.(14)
'A közigazgatás össze van kötve a politikával, ez mindig is így volt. ,(15) 'A
politika az igazgatás önkényes cselekedeteit
törekszik megakadályozni. ,(16)
'A községekben a pártok az önkormányzathoz való jogot mint ideológiamentes és
konfliktusmentes idillt értelmezték félre ...
csak a végrehajtó hatalom tud politikamentes lenni ... , ha azonban döntésre kerül a sor,
úgy már megjelenik a politikai akarat és a
politikai felelősség. ,(17)
Minden bizonnyal az eddigiek is érzékeltetik azt, hogy az önkormányzatok és a
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Az önkormányzatok és a pártok
kapcsolatának néhány elvi
és gyakorlati kérdése
!Folytatás a 3. oldalról!
pártpolitika (és annak intézményei) között
korántsem egyszerű megnyugtató határv0nalat húzni. Igazolva látszik _tehát az a
feltételezés, hogy az önkonnányzatok befolyásolásának egyik módját jelenti a pártok
szerepvállalása.
'A nagyobb pártgépezetek a saját megválasztott tagjaikon és a helyi apparátus műkö
dése során is kézben tudják tartani az önkormányzati testületeket.. A helyi konnányzati
választások jobban a pártok közötti küzdelem arénájává válnak, mintsem hogy lehető
séget adnának a helyi kérdésekben rejlő
helyi állampolgári érdekek felderítésére.
Ahelyett, hogy a helyi választásokon olyan
témákban folyna a harc ... a helyi választásokat inkább úgy tekintik, mint a központi
konnánypolitika és népszerűség próbakövét.,(18) (Ez a fajta 'behatolás' az USA-ban
nem ennyire erős, de például Angliában a
Munkáspárt pártcsoportja már minden tanácsülés előtt összeül és közös álláspontot
alakít ki. ,(19)
'Az önkonnányzat - önállósága révén - a
feladatkörében felmerülő ügyekben helyi
politikát alakít ki, helyileg aktuális ágazatés terül.e~olitikai elképzeléseket, irányokat
jelöl ki. ( )
Látható és érzékelhető tehát, hogy az
önkonnányzatok hazai (politikai) értékelése
ma még viszonylag messze esik attól az
állapottól, amelyet ideálisnak lehetne nevezni. A megfelelő 'helyretétel' mégpedig annál
is inkább fontos lenne, mivel enélkül merő
ábránd és illúzió marad az önkonnányzatok
és a politika tartós és korrekt kapcsolatának
megteremtése.

2. Az önkormányzatok
a jogálIam és a
piacgazdaság
rendjében
2.1. A fentieken túlmen6en vannak a
témakörnek olyan vetületei is, amelyek meghatározó jelentőségűek és kihatásúak lehetnek a kapcsolatteremtés egyéb szegmentumaira nézve is. Közelebbről: arról van szó
hogy 'a megváltozott kapcsolattartáshoz ma~
gának az államigazgatási struktúrának is
igazodnia' kell; abban is végbe kell mennie
egy olyan változásnak, amely jó alapot és
feltételeket teremt a zavarmentes együttmű
ködésekben. Mit is jelent ez?
A jogálIam működési rendjében és struktúrájában fontos szerep hárul a végrehajtásra, amely önálló hatalmi tényezőként van
jelen az állami mechanizmusban. Nem
mindegy tehát, hogyan illeszkedik ebbe a

rendszerbe, milyen 'rendező elvek csiszolják
bele' a struktúrába. Ha a végrehajtás orgánumait ezúttal az államigazgatási szervezeti
rendszerre szúkítjük le, úgy azt látjuk, hogy
itt egy olyan állami tevékenységi fajtáról van
szó, amely az utóbbi évekre már csaknem
teljességgel 'elveszítette' azokat a rendező
elveit (szervezeti és működési elvek), amelyek az állami mechanizmusban elfoglalt
helyét és szerepét (s nem utolsó sorban
feladatait) alapjaiban meghatározták.
Az 'ágazati' és 'funkcionális' elv bizonyíthatóan évek óta nem volt karakterisztikus 'elve' az államigazgatásnak, a 'demokratikus centralizmus' elve pedig a túlhierarchizált struktúra és működési rend okából
valójában csak a centralizációs oldalt, annak
jelentőségét domborította ki.
A magyar államigazgatásnak az említettek miatti 'lebegése' még az ún.- monolit
struktúrában is érezhető volt, ami miatt a
vele való közelebbi foglalkozást akkor is
napirendre kellett volna tűzni, ha időközben
nem állnak be lényeges társadalmi-politikai
változások.
A magyar államigazgatás - részben az
előbbiekre is visszavezethet6en - végzetesen
egyoldalú lett, főleg a hatósági (kötelezést,
kényszerítő eszközök kilátásba helyezését
prezentáló) arcát mutatta meg, s ugyanakkor
csaknem teljesen képtelen volt megfelelni
azoknak az elvárásoknak, amelyek vele
szemben a lakossági ellátás színvonalának
növelése, illetve a telépülésfejlesztés menedzselése oldal&ól fogalmazódtak meg.
A magyar államigazgatás nem tudott
'közigazgatássá' válni, lényegében alkalmatlanná lett a szükségletkielégítő, szolgáltató
típusú feladatok felvállalására. (Ennek okai
persze a most jelzetteknél sokkal távolabbra
mutatnak; azok boncolgatásába azonban
most nem kívánunk belemenni.)
A feladat - egyebek mellett - éppen innen
adódik! A hagyományosan 'beavatkozó' típusú igazgatásnak 'teljesítő', feladatrnegoldó, szükségletkielégítő közigazgatássá kell
alakulnia, amely pedig csak azon a réven
közelíthető meg, ha új elvek jelennek meg
elvárásokként, kritériumokként az igazgatási
munkával szemben. Ezeknél biztosítaniuk
kell, hogy a végrehajtás (itt állam/köz/ igazgatás) sem funkcióit, sem pedig működési
rendjét illetően ne legyen 'idegen test' a
jog állam szervezeti és működési rendszerében.
Ez a megfontolás állítja új megvilágításba
a demokratizmus, a szociális biztonság, valamint a közigazgatás politikusság a, illetve
politikamentességeinek a kérdését.
2.2. 'A demokratikus jogállam ' és a
'piacgazdaság' ikertestvérek. (Pl.: nincs demokratikus jogálIam piacgazdaság nélkül,

azonban létezhet, az állami berendezkedés
híján is.) Azt is állíthatjuk akár, hogy a
piacgazdaság függetlenedhet a konkrét politikai rendszertől. S ha pedig ez így van,
akkor pl. 'a spanyol út' sem jó példa a
számunkra, hiszen a rendszerváltás nálunk
legfeljebb egy szimulált, csaknem minden
elemében mesterségesen konstruált, a közvetlen politikai befolyásolás ámyékában tengődő ún. piacgazdaságra épül. Ki kell tehát
építeni a piacgazdaság valós tartópilléreit,
amelyek a vállalkozó, kezdeményező gazdasági tényezőkre bízzák a gazdasági törvények érvényre juttatását, s az ennek megfelelő
játékszabályok kialakítását. A piac szereplő
inek kell lehetőséget adni az új mozgásterek
és piaci környezet meg teremtésére. Más
közvetlen 'résztvevő' érdemi közrehatása
ebben a mechanizmusban csak arra lenne jó,
hogy kétszer kettőből ismét tetszét szerint
lehessen öt, hét, vagy amennyit csak akarunk.
A 'szocialista gazdaság törvényszerűsé
gei' többek között éppen azért nem juthattak
kifejeződésre, mert azok nem egy sztálini,
vagy egy hruscsovi vagy éppen egy brezsnyevi szűrőn és keresztül jelentek meg. Ezért
nem volt elég az elmúlt 40 esztendő arra,
hogy akárcsak fő vonalában is megismerhettük volna a 'szocialista gazdaság ún. objektív törvényszerűségeit. '
Az átpolitizált gazdaság - a napi politikai
igényeknek és követelményeknek megfele16en - szinte pennanensen eltért a gazdasági
szféra immanens, objektív törvényszerűsé
geitől, ami joggal vezetett el a 'magyar
csoda' kialakulásához, ahhoz nevezetesen,
hogy a szakmai szempontokat szinte tetszés
szerint visszaszorító direkt gazdaságpolitikai
irányítás ellenére sem ment még teljesen
tönkre az ország gazdasága. Ebben áll a
'magyar csoda' lényege, amely ellenkező
előjellel - alighanem vetekszik a német és a
japán csodával is.
Minthogy az államigazgatás orgánumai
tevékeny részt vállaltak ebben a direkt befolyásolásban (a politika eszközeként és 'szolgálóleányaként') szükségképpen felmerül
szerepvállalásuk átértékelésének a kérdése.
A kiindulási pont csakis az lehet, hogy
annak (a politikai közvetlen ráhatással
együtt) rohamléptekkel ki kell vonulnia a
gazdasági szférából, s ahol pedig szükségképpeni befolyásoló - orientáló - feltételteremtő funkciójának kifejeződésre kell jutnia,
ott egyértelműen a szakmai, s nem pedig a
politikai arculatát kell megmutatnia. (Nyugat-Európában gyakorlatilag már évtizedekkel ezelőtt végbernent az igazgatásnak ez a
kettészakadása, amely a hagyományos igazgatási szervezetrendszertől lényegesen eltérő
új szervezeti fonnáció megjelenésében is
kifejezésre jutott. Ez a fejlődés számunkra is
elkerülhetetlennek látszik!)
2.3. A most említetteknél is sokkal idősze
ruob gondot okoz azonban a mai államigazgatás 'idegen teslÚsége' a piacgazdaságon
alapuló jogállam mechanizmusában. Mit je-
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mény, 'leszámoló' hangokkal Szolnokon is
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lent ez közelebbről? Azt, hogy miközben az találkoztunk: ezért foglalkoztunk kissé bő
igazgatás környezetében egy vállalkozásala- vebben ezzel a problémával.)
Honnan hová haladjon tehát a magyar
pú társadalmi, gazdasági modell alakul ki,
igazgatás?
Mint mondottuk: a beavatkozó!
addig mozdulatlanul őni hadállásait a túlhierarchizált és tú1centralizált államLirányítási (hatósági) államigazgatástól a feladatrnegolszisztémában a felsőbbségnek való feltétlen dó, szükségletkielégítő 'teljesítő' közigazgaengedlmességre nevelt és dresszurázott vég- tás kialakítása felé!
2.4. Nincs időtől, tértől független önkorrehajtási szervezetrendszer, amelyben az
önálló kezdeményezéseknek, az önálló koc- mányzati rendszer. Nincs olyan önkormánykázatvállalásnak sem a gyakorlata, sem pe- zat sem, amely zavarmentesen működne.
dig a gondolkodásmódja nem, vagy alig ÓVakodjunk tehát attól, hogy benne valamiféle általános gyógyút lássunk, amely egyalakult ki.
Ha erre a változatlan működési formára csapásra megoldja a gondjainkat. Mielőtt
teljesen az illúziók mezejére cSlísznánk,
épülő szervezetrendszerre bízzuk a piacgaz$ság működési feltételeinek a meg teremté- tekintsük át röviden a velük összefüggésben
sét, úgy a meg nem értésból fakadó fékező ma megfogalmazható anomáliákat! (Erre
hatások jelentkezésére feltétlenül számíta- márcsak azért is szükség van, mivel ma
nunk kell. Alapjaiban kell tehát megváltoz- szóba sem kerülnek azok a gondok, amelyek
nia a szemléletének ahhoz, hogy képes éppen a XX. sz. végi önkormányzatok esetélehessen az államigazgatási szervezetrend- ben jelentkeznek.)
Egyre inkább összefolynak az állami és a
szer a most mondott magas szintű követelsaját
ügyek határai. 'A szociális jogállam
mények kielégítésére.
A kibontakozó piacgazdaság egy kifeje- azzal jellemezhető, hogy szemben a liberális
zetten alkotókész, állandó megújulásra képes állammal, az állami feladatok itt figyelemre
közigazgatási apparátust tételez fel, olyat, méltó módon kibővültek. '(21)
A tudományos-technikai fejlődés követamely ugyan nem vesz részt közvetlenül a
keztében
a hagyományosan önkormányzati
piaci folyamatok alakításában, de naprakészen képes lesz felvállalni a piacgazdaság ügyek eltúnőfélben vannak, a tradicionális an
kárvallottjainak (ha tetszik áldozatainak) a helyi kompetenciába tartozó szolgáltatások
'patronálását'. Azt a szociális hálót, amiről ún. 'község-feletti' ügyekké váltak, amelyek
ma annyi szó esik, neki kell kifeszíteni, teljesítéséért ma már nem tud felelősséget
éspedig úgy, hogy lehetőleg minél keveseb- vállalni egyetlen önkormányzat sem.
A törvényhozás maga is afelé tendál,
ben csússzanak át rajta Ez a feladat és
hogy az eredeti önigazgatási feladatokat
teendő egyáltalán nem kevés, minthogy a
piacgazdaságban nemcsak nyerők, hanem államosítsa (ilyenek voltak pl. az energiaelkárvallottak is lesznek, éspedig nem is kis látás, a szociális szektor, aszemétszállítás
számmal. Róluk pedig a közigazgatásnak, s stb.). A községek is egyre ritkábban szállnak
nem pedig közvetlenül a gazdaságnak kell harcba a helyi (községi) ügyekért, kifizető
gondoskodnia, hiszen a piac törvényszerűsé dőbb számukra, ha a tőlük elvont ügyek
intézésének anyagi konzekvenciáit sem negeitől távol esik a szociális problémák megkik
kell viselniük.
oldásának felvállalása.
Sokak számára a község mára csak bizoEz a funkció (szociális biztonság elve)
tehát kimondottan új elvárásokat támaszt a nyos vonatkozásaiban maradt releváns. (pl. a
közigazgatással szemben, amelynek ellátásá- lakás, a munkahely, a szolgáltatás igénybe
vehetősége, a képzés lehetősége stb. szemra azt tudatosan fel kell készíteni.
Ennek legfőbb konklúziója abban össze- pontjából.) Elveszítette tehát helyi integrációs erejét, társadalmi tudathordozó funkciógezhető, hogy a mai, beavatkozó államigazgatásnak 'szolgáltató, szükségletkielégítő' ját.
A törvények, központi tervek folyama
közigazgatássá kell válnia, amelyben kimaugyancsak
lényeges módon determinálja a
gasló szerepet kell betölteniök a helyi politikai pártoknak, politikai tömörülésnek, ér- helyi döntési lehetőségeket. 'Az erőteljes
túlszabályozás következtében a község
dekszerveződéseknek is. S, persze igen óvni
kell a jelentkező probléma megoldásának ugyanolyan helyzetbe jut, mint az egyszeru
ma gyakran hallható és vulgáris módjánál állampolgár, vagy mint egy vállalkozó. ,(22)
Az eredetileg a helyi önkormányzatiságot
való megrekedéstől, nevezetesen attól, hogy
a közigazgatás személyi állományának radi- kifejezésre juttató önálló adóztatási jog nékális megújítása (gyakorlatilag cserélése) hány országban (lásd pl. NSZK) bagatell aönmagában gyógyírt jelenthet. Itt másról, s dókat érinti csupán, am~!yet ugyanakkor
ennél a veszélyes leegyszerűsítéstől eltérően nagy behajtási cécó kísér.(L..>'Néhány hagyományos önkormányzati feladat viszont fellényegesen többről van szó!
Az államigazgatás 'átprogramozása' nem erősödött.
A kulturális fejlesztéssel összefüggésben
a pártszékházakban és pártirodákban kell,
megnőtt a szerepük az önkormányzatoknak
hogyeldőljön, hanem a mai államigazgatás
korszerusítését és fejlesztését érdemben fel- az iskolai képzéssel, a felnőttképzéssel kapvállaló szakemberek és a helyi társadalom csolatban, de érzékelhető feladatoovülés taakaratát, szempontjait ténylegesen képviselő núi lehetünk a színházügyek, múzeumok,
politikai szervezetek együttműködésének könyvtárügyek tekintetében is.
Enékelhetáen megnőttek a helyi önkoreredményeként kell megvalósítani. (Ke-
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mányzatok szociális ellátással összefüggő
feladatai. (pl. az óvodák, kórházak, öregek
elhelyezése, a sport- és az egészségnevelés
területén.)
Markáns helyi jogosítványok maradtak
meg, illetve jelentkeztek újként az építésügyek vonatkozásában. (Útépítések, rendezési
tervek kialakítása, lakóházépítés, a helyi
gyalogos övezetek és gépjárműközlekedés
től elzárt övezetek kijelölése stb.)
Nyomaiban megtalálhatók a lakossági ún.
'technikai' ellátással szorosan összefüggő
teendők (víz-, áram-, gázszolgáltatás biztosítása stb.).
Mindent egybevetve azonban megállapítható, hogy a központi és a helyi hatalom
közötti hagyományos munkamegosztás elvei
lényegesen megváltoztak, s ma már csak
elvétve hangsúlyozzák, hogy a törvényhozónak lényeges területeket át kell engednie a
községeknek.
Némi leegyszerusítéssel akár az is mondható, hogy az önkormányzatok mára inkább
megszŰIltek államon kívüli alakulatok lenni,
azok szervesen beil1eszkednek az állami
mechanizmusba, annak részeiként alanyai a
vertikális munkamegosztásnak.

Dr. Iváncsics Imre
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Hej,

cigányok,
igányok ...

. Néhány esztendeje látványos akció
mdult az országban a nyomorúságos
cigány telepek felszámolására. Sorra túrták el. a buldózerek a putrikat, hogy
embenbb környezetbe települhessenek
át azok lakói. Cigányügyről, cigánypolitikáról vitatkoztunk. Módszerekről,
megoldásról, s eközben kétségtelen
eredmények születtek.
A program aztán elakadt valahol, valószínű, hogy főként pénz hiányában. A
félig megoldott gondok félmegoldásokká merevül tek, a megoldatlanok tovább
mélyültek. A cigányság továbbra is az
áldatlan lakáshelyzet, a munkanélküliség és az iskolázatlanság reménytelen
háromszögében éli életét.
A törött, újságpapírral pótolt ablakokon besüvített a lakásba a szél. A sovány, fiatalon elhasználódott cigányasszony szégyenkezve takargatta volna
önnön nyomorúságát. Kevés sikerrel.
Minden zugból, minden sarokból a legrosszabb putris szegénység áradt a belépők felé. Egy nyolc év körüli fiú egy
szál gatyában, mezítIáb álldogált a fűtet
len lakásban. - Mit adjak rá? - kérdezte
az asszony, hangjában a szegénység
dacával. - A többiek iskolában vannak, ő
nem tudott elmenni... Ez a két házsor
pedig a jászapáti Ilona-telep, ami néhány esztendeje a cigányokról való gon-

Kép,

sötét színekkel
doskodás jegyében született, s juttatott
könnyedén lakáshoz embertelen helyzetben élő családokat. A nyomor, a kilátástalanság, a pusztulás hangulata azonban
hét év alatt ide is beköltözött, s reménytelenül beleivódott a falakba, az emberekbe.
- Tízen lakunk ebben a szoba-konyhás
lakásban - hívott be bennünket egy
másik, sokkal kevésbé szégyenlős aszszony. - Hatan alszunk ezen a két heverőn, ott bent meg a nagyfiam azon
az egyen a családjával. Hát mondja meg,
milyen élet ez?
A "tenyérnyi" kamrában egy ágy és
egy babakocsi. Más nem is fér. Egy

kisbaba alszik bent édesdeden. Ó legalább nem kényszerül addig senkivel
megosztani a fekhelyét, amíg ki nem
növi a kocsit.
A tűzhelyen híg paprikáskrumpli fől.
Bő lével, kevés krumplival. Ilyen főtt
tegnap, és ilyen fog főni holnap is. Ha
még lesz mivel tüzelni. Tegnap egy
széket kezdtek meg, ma annak másik
felénél rotyog a krumpli. És holnap?
- Nézze meg - mutat indulatosan a
háziasszony egy csekket - ezerkilencszáz forintot kap a rokkant uram! A fiam
közhasznú munkán dolgozik négy és
félezer forintért! Mondja meg, hogy
éljünk meg ebből, menjünk lopni?! Ha
megyek a tanácsra, hogy adjanak valaIFolytatás a 7. oldalonl
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IFolytatás a 6. oldalról!
mit, van úgy, hogy kilökdösnek az irodából. Menjetek dolgozni, ezt vágják a
fejünkhöz. De hová? Kérdem én, hová?
Ha .van is munkahely valahol, meglátják
a CIgány t, rögtön nem kell. Elvállalnék
én bármit, csak lenne, de ha takarítón6nek jelentkezünk, akkor is az iskolát
emlegetik, hogy miért nincs meg a nyolc
os~tályunk ...
Es zúdul tovább patakokban az elégedetlenség. Hogy a tanács nem csináltatja
meg a lakást, a tanács nem csináltatja
meg az utat, a tanács nem ad munkát
nem ad segélyt. A tanács ... Nem irigy~
lem e kifogások címzettjét.
- Jászapátin a cigányok helyzetének
megoldását
mondta a reménytelenség gesztusaival kísérve Fónagy László vbtitkár - nem lehet
önmagában a tanácstól, sem a
majdani önkormányzattól várni.
Erre a legminimálisabb pénzügyi
fedezet sincs itt
meg. És nem is
lesz,
belátható
időn belül. Mi itt
csak a lyukak foltozgatására vállalkozhatunk, igazán
segíteni alig-alig tudunk.
Súlyosbítja a városban a helyzetet
hogy nagyon er6sek az el6ítéletek ~
cigányellenes indulatok. Ennek te~é
szetesen azok isszák meg a levét akik
m~ként, tisztességesen akarnak él~i, de
ak.iket az általánosítás ugyanúgy sújt,
mmt a többi cigány t.
Nincs a városban munkalehetőség . A
kétszáz felé közelítő munkanélküli tábor
jelent6s része - százharrninc-száznegyv~n .. ~!llb.er - persze cigány. Ennyien
kozuluk Jelentkeztek munkáért, de nem
találtak. Jöhet a lopás?

'
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A sakkban ezt
patthelyzetnek
hívják: a szükségesnek a töredékére rúgó, szociális
célokra fordítható
pénzek túlnyomó
része a lakosság
12 százalékát alkotó cigányoknak
jut, ami azonban a
jelenlegi helyzetükben
semmire
sem elég; a sokat
. emlegetett szociálpolitikai háló továbbra sem borul
hatékonyan min-

denki fölé, ugyanakkor munkát sem tud
adni a gazdaság. Ki tudna lépni ebben az
állásban?
- A jöv6... ? - kérdezett vissza a vb-titk~. - A ~egoldás? Nem látok gyors
kIUtat. Legmkább az anyagi kilátások
rosszak. Nem tudok mást mondani, mint
azt, hogy a cigányságnak az a része
amelyik miatt ma mindannyiukat meg~
szólják, változzon meg. Nem tudok mást
mondani, minthogy agyerekeket járassák rendesen iskolába, hogy legalább
!llár ~zo~ ne szenvedjenek rögtön, az
mdulasnál behozhatatlan hátrányt. Es ...

talán nem túl sok id6 múlva, remélhető
leg a szociálpolitikánk is olyanná válik
amilyennek lennie kell.
'
J ás~ap~ti~ ~an még egy cigány telep, a
Danko Plstárol elnevezett. Kinn a város
szélén szépül6 lakásokban, de áldatlan
környezetben élnek ott az emberek.
Ment6, autó, tüzel6szállító nem tud bemenni a sáros utcán. Ha beteget vinnének, azt az utca elejére kézben kell
kicipelni. A fát, szenet is onnan kényszerülnek behordani, két-háromszáz méterr6l.
A közeli libafarrn szennyvize és trágyaleve irtózatos búzt áraszt. Kész patkányfészek ez. Csak elképzelni tudom
milyen lehet nyáron.
'
- Azt mondja a gazda, ha szólunk magyarázták sok-sok indulattal a kísér6im -, hogy cigányok vagytok, csak szagoljátok!
(A gazda természetesen "magyar".)
V égigjárván az apáti telepek utcáit,
megütötte a szememet: a kertek szinte
se?ol sincsenek fel törve, megmúvelve.
Nmcs konyhakert, ami pedig enyhíthetné a bajokat, nincs gyümölcsfa, vagy
csak alig, és jószág is kevés. Nem szokta
~ ci~ány a szántást - tartja a mondás, és
Im, ~tt a mögötte meghúzódó valóság is.
Pedig el6bb-utóbb meg kell már szoknia.
~~kas Pál ~igány újságíró és cigány
politikus a mmap arról beszélt a tévében, hogy a nyolcvanas évek első felének nagy támogatási rendszere két
alapvet6 hibát hordozott. Az egyik az
volt, hogy elvárások nélkül kaptak a
cigányok, anélkül, hogy ezért bármit is
teljesíteniük kellett volna. Így jutottak
~éldául ~~ l~s?khoz Szolnokon, vagy
eppen a JaszapatJ Ilona-telepen. A másik
nagy hibául az ezeket kísérő látványos
de teljesen felesleges propaganda-kam~
pány t róhatjuk fel, ami sajnos eltakart
nagyon sok továbbhúzódó bajt.
Aki csak néhány tétova lépést tesz is
cigányügyben, az azonnal érzi ezeknek a
sz~va}mak az igazát. Nem csoda, hogy
akik evekkel ezel6tt programot hirdettek
és. mos~ra értékelést ígértek, azok nemigen Sietnek most kudarcukat beismerni.
(Foly tatjuk)
L. Murányi László
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Betegségeink...
Kérem, én kiszes voltam a proletárdiktatúra nehéz éveiben! Tudom, ez
manapság igencsak snassz dolognak számít, de így van, nem tagadhatom. S6t én
kérem, nemcsak egyszeru kiszes voltam,
hanem egyenesen városi kiszbizottsági
tag és városi pékáembévezet6! (pékáembé = PKMB = Politikai Képzési Munkabizottság.) Súlyosbítja a dolgot, hogy én
ráadásul még id6nként jól is éreztem
magamat a KISZ-ben, és azt is elhittem,
hogy helyesen és jól teszem, hogy ott
vagyok! Szóval: besározódtam kérem, a
paternalista pártállam gerincroppantó
szorításában! Tettemet nem menthetem,
legfeljebb magyarázgatni tudom ...
Például azzal, hogy nálunk, agimiben
mindenki kiszes lett. Be sem kellett lépni
a szervezetbe, mégis ott voltunk. Csak
úgy, automatice... Fiatalon vezettek tévútra bennünket, és onnan már nem volt
visszaút. Pedig az els6 id6kben megpróbáltam kérem, egyenes gerincű maradni.
Bojkottáltam, s6t szabotáltam a politikai
vitaköröket, a taggyúléseken t61em telhet6en passzív maradtam, és több alakalommal is el6fordult, hogy nem írtam alá
a jelenléti ívet. S6t, egy alkalommal
hivatalos min6ségében is lehülyéztem az
alapszervezeti titkárunkat!
Később azonban már én sem tudtam
meg6rizni az emberségemet: A paterna-

lista pártállam megroppantotta az én
gerincemet is. Besározódtam. Nem tudok már kérem, tükörbe nézni, annyira
undorodom magamtól: id6nként arra is a
szomszédot kell megkérnem, hogy megborotváljon ...
Hogyan tehettem ilyet?! J ól éreztem
magamat a KISZ-ben! Abban a borzasztó politikai és erkölcsi "fert6ben", ahová
a pártállam ... izé ... a paternalista taszított
minket! Nem átallottam hajnalokig tartó
kiszes bulikon er6síteni a proletárdiktatúrát, és nyári táborokban élvezni... - azt az ottan meglév6 ideológiai
nyomort.
Én besározódtam, kérem. Egy erkölcsi
nulla lettem! S6t, két nulla! Duplanulla!
Kiszolgáltam a nép ellenségét, az imp ...
vagyis ... a komenistákat, ,amire nemigen
lehet mentséget találni. En legszívesebben elhatárolnám magamat sajátmaga;ntól!
Azt már egyenesen mondani se merem, hogy szocbrigádtag is voltam.
Mentségemre szóljon, hogy csak a
bronzkoszorús fokozatig jutottunk el,
igaz, odáig háromszor is. Mindent összevetve azért nyugodtan nézek a vagyoni
elszámoltatás elé, mert mind a háromszor elittuk a cimborákkal a nyolcszáz
forintokat. Nyugodtan várom hát az elszámoltatás t. Mert kérem, én még azt is

November 3-án a késő esti órákban a
Szabad Kossuth Rádió sugározta Mindszenty
József bfboros, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímásának napok óta várt "Szózatát", amely sok tekintetben figyelemreméltó
volt Külpolitikai vonalát illetően a nép megnyugtatása és az adott helyzetbó1 fakadó
realitás jellemezte a Szózatot. "Mi nem vagyunk ellenségei senkinek sem. Minden néppel és országgal barátságban akarunk: élni ... A
régi nacionalizmusokat mindenütt át kell értékelni. A nemzeti érzés ne legyen többé harcok
forrása az országok közön, hanem éppen az
igazság fundamentum án a be'kés együttélés
záloga. A nemzeti érzés virágozze'k az egész
világon a népek közös kincseit képező kultúrértékek területén..... És aztán valami nagyon
igazat, nagyon fontosat mondott:
"Mi magyarok az európai népek családi
bensőséges békéjének zászlóvivóIként akarunk: élni és cselekedni. Nem mesterségesen
hirdeteu, de valódi barátságban mindegyikkel.
Sőt még további tájakra is emelve szemünket,
mi, a kis nemzet, barátságban, zavartalan
kölcsönös megbecsülésben kfvánunk lenni a
nagy Amerikai Egyesült Államokkal és a
hatalmas Orosz Birodalommal egyaránt. Jószomszédi viszonyban Prágával, Bukaresttel,
Varsóval és Belgráddal. Ausztriát pedig ebben
a tekintetben úgy kell megern1ítenem, hogy
mostani vajúdásunk kapcsán tanúsított testvéri
magatartását máris minden magyar a szfvébe
zárta Egész helyzetünket azonban az dönti el,
hogya kétszázmilliós Orosz Birodalorrmak mi
a szándéka a határainkon belül lév6 katonai

Gosztonyi
Péter:

megérdemlem. Velem nem is elszámoIni
kell, hanem egyenesen leszámolni! Tessenek már végre leszámolni velem, mert
nekem még az is enyhe büntetés! Tegez6dtem a párttitkárral, kiváló dolgozó
lettem november hetedikén, és egy alkalommal majdnem jelentkeztem az emeszempébe is! Szörnyű!
Mondta is nekem a múltkor az Otti,
aki a f6nököm volt a kiszbizottságban,
és kiváló infós jelentéseket írt a megyére, hogy ők, szocdemek, nem felejtenek
ám. Még azt is mondta, hogy 6 büszke
ám magára, amiért ember tudott maradni
azokban agerincropogtató, gerinchajIító
és gerincferdít6... paternalista pártállam ... izé ... időkben is ... Nagyon irigylem érte!
A volt kisztitkárom - a hajdanvolt
üzemi négyszög hajdanvolt oszlopos
tagja - is jogosan vágta a pofámba azóta
néhányszor, hogy mi vagyunk a hibásak
mindenért. Mi, akik kiszolgálói, hűséges
talpnyalói voltunk azoknak agericroppantó, "átkos" id6knek! Bezzeg 6 már
akkor is Beszél6t olvasott, dugiban!
Kérem, besározódtam! Vállalom! De
most már csendben maradok, mert Napóleon nemigen szereti, ha körülötte más
is beszélget önmagával. Ha ezt hallja,
dühöng és verekszik, és akkor jönnek az
ápolók... Kényszerzubbonyból pedig
mindig egy számmal kisebbet hoznak
nekem, és alig birok mozogni, ha rám
adják. Csak az vigasztal, hogy a többiek
se nagyon ugrálhatnak ám ... - benne.
- elemel-

Mindszenty ''félremagyarázása "
erejével. Rádiójelentések adták híriil, hogy ez
a fegyveres er6 növekszik. Mi semlegesek
vagyunk, mi az Orosz Birodalomnak nem
adurIk okot a vérontásra. De nem merül-e fel
az Orosz Birodalom vezetőiben az a gondolat,
hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz
népet, ha nem igáz le bermünket? csak
ellenséges népre szokott rátömi a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk
meg Oroszországot, s 6szintén reméljük, hogy
az orosz fegyveres er6k miel6bbi kivonása
országunkból megtörténik. "
A hercegprúnás a továbbiakban kijelentette, hogy általa is melegen üdvözölt szabad
választások során nem kfván semmiféle politikai szerepet vállalni. A Nagy-kormány kfvánságának megfelelően felszólította hallgatóit,
hogy fejezzék be a sztrájkot és vegyék fel a
murIkát "Ez a nemzet életének folytatásához
szükséges, haladéktalanul!" Ezután az egyház
problémáira tért ki: "Mint a magyar római
katolikus egyház feje... kijelentem, hogy
amint azt a püspöki kar 1945-ben közös
körlevelében jelentette, nem helyezkedünk
szembe a történelmi haladás igazolt irfuyaival, s6t az egészséges fejlooést mindenben

el6mozdítjuk. Ha azt a magyar nép tennészetesnek találja, nagy múltú és nagy értékű
intézrnényeirIkrm
gondoskodnunk
kell.
Ugyanilyen min6ségemben továbbá röviden
megemlítem az ország 6,5 millió katolikus
hív6jének tájékoztatására, hogy a bukott rendszer er6szakának és sajátosságának minden
nyomát egyházi vonalon felszámoljuk. Ez
nálunk 6si hit- és erkölcstanunkból és az
egyházzal egyid6s jobszabályokból önként

adódik."
Mindszenty beszédét e gondolatokkal zárta: "De végezetül egy kérdés feltevése mégsem hanyagolható el: Mit gondolnak a OOkott
rendszer örökösei? Ha az általuk megbélyegzett elooeik valláserkölcsi alapon álltak volna,
elkövették volna-e mindazt, aminek következményei elm menekülni kényszerülnek? A
keresztény hitoktatás szabadságának azonnali
rendezését, a katolikus egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását joggal elvárjuk. Ettm a pillanattól
kezdve figyeljük, hogy fgéretek és cselekedetek fódik-eegymást, és ami ma keresztülvihet6, azt senki ne halassza holnapra. Mi, akik
figyelünk és elómozdftani kfvánjuk az egész
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Sok minden van manapság a Duna-Tisza
közén s túl, ami veszélyes. SŐt, mondhatni,
egész életiink: veszélyes vállalkozás. Van
azonban, ami akkor is veszélyes, ha nyerünk,
akkor is, ha nem. S ez a pályázat, a pályázás
ilyen-olyan posztra, vezetói székre, állásra.
Gyakran nem az a nyertes, akinek a nevét
kihirdetik az ítészek, előfordul, a vesztes
tapsol a leghangosabban Mert rni magyarok
ezt is meg tudjuk fordítani, átértékelni, kijátszani, lejáratni.
Az újságok hirdetési rovatai televannak
pályázatokkal. Pozitív dolog, hogy egy-egy
fontos posztot a legalkalmasabb,legfelkészültebb, legrátermettebb személy töltsön be
meghatározott időre. Ne tekintse senki hitbizománynak irodáját, birodalmát, ne válhasson
kényúrri Az elmúlt évtizedek rossz hagyományait, a személyzeti munka görcsbe merevedett káderutánpótlási terveit felváltották a
pályázatok. Ám nem mindig s mindenütt
eredményes ez sem
Először is pályázat kiírásávallehet elszúrni
a dolgot. Olyan feltételeket szabnak, amit élő
ember teljesíteni nem tud. Ez esetben maradhat a régi vezető posztján, mert valakinek
mégis intézni kell a dolgokat. Vagy kinyilvánítani a pályázat eredménytelenségét, s a régi
módszer szerint a kiszemelt barátot, ejtőer
nyős elvtársat, pártfogoltat kinevezni.
Változik a helyzet, ha mégis akad a
pályázati feltéte1eknek megfelelő áldozat. Ekkor az illetékes főnök, aki egyébként majd
kinevezi a reményteli illetőt, kifogást talál a
programban, a vezetői rátermettségben, a
személyes kvalitásban stb. Végül is ő választ,
ő fog- együttdolgozni apályázóval, termé-

nép javát, bízunk a Gondviselésben - s nem
hiába!
A hercegprímás Szózatát a késoöbiekben a
forradalommal ellenséges beállítottságú irodalom, anélkül, hogy szövegét az elmúlt negyedszázadban odahaza valahol is közölték
volna, megharnisították, és Mindszenty megállapításait tudatosan félremagyarázták. Azzal
vádolták meg, hogy nemcsak a Nagy-kormány ellen lázított, de bosszútól vezéreltetve
felelősségre kívánta vonatni mindazokat,
akiknek a népi demokratikus rendszer létrehozásában "bánnilyen részük volt". SŐt: visszakövetelte az egyház nagybirtok ait és a klérus
régi, konzervatív szerepének restaurálásáért
bontott zászlót! Mindez így nem állja meg a
helyét, jóllehet meg kell hagyni, hogy a
Szózatnak voltak olyan kitételei, amelyek
árnyaltabb megfogalmazást igényeltek volna!
Egy azonban mindenképpen biztos: Zsukov
marsall páncélosai nem Mindszenty Szózata
hatására indították meg alig · pár óra múlva
támadásukat. ..
November 3-a késő estéjén a magyar
katonai bizottság Erdei Ferenc miniszter vezetésével útnak indult Tökölre, a szovjet hadsereg magyarországi fóhadiszállására. Maléter
Pál vezérőrnagy honvédelrni miniszter mellett
Kovács István vezérőrnagy, vezérkari f6nök
és Szűcs Miklós ezredes, hadműveleti osztályvezető tartoztak megint a bizottsághoz. Mindarmyian bizakodóak voltak, mert amint már
említettük, csak olyan kérdések rendezése
maradt hátra, mint pl. a kivonuló csapatok
anyagi ellátottságának biztosítása, vagy az
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Pályázni veszélyes
szetes, ha olyat szerencséltet, akivel tényleg
szót ért. Ez esetben a pályázatban előírtaktól
eltérően olyan lesz a befutó, aki a főnök
kedvence. Csak hát, tisztességes-e pályázatot
kiírni, hirdetni, ha eleve eldőlt, hogy ki lesz a
befutó?
Van olyan móka is, amikor a saját állását
pályázza meg valaki. Lejárt a megbízatás
ideje, kiúják a pályázatot Nincs is más
jelentkező, sok dolga nem akad a bírálóbizottságnak. A nyerő még sem a széktulajdonos.
Tudja, a háta mögött ki mindenkit kértek fel,
hogy szálljon ringbe. Tudja jól, az ismételt
kinevezés halasztgatása mögött az utód lázas
keresése folyik. S egyszer csak a kiírt állást
olyan tölti be, aki nem pályázott, nem akart
vetélytárs lenni, mégis vállalnia kellett a
megbízatást. A volt vezetót pedig tanácsadónak alkalmazzák az új mellett, változatlan
fizetéssel.
llyen és ehhez hasonló rémtörténeteket szül
a pályázatok sorsa. Tudok olyan f6nökről, aki
bizonyítottan alkalmatlan volt korábbi állása
betöltésére, mégis maradhatott, mert nem
akadt jobb nála. Igaz, nem is keresték, mert .
úgy jelentették meg a pályázatot,hogy arra
már időben senki sem jelentkezhetett Millió
triikkje van a dolognak, s még korántsem
vázoltam az összes lehetőséget
Persze pályázónak lenni sem fenékig tejfel.
Mert ma bizony bukottnak tekinti a közvélemény azt, aki nem nyert S az sem biztató, ha
megtudják, kik voltak a vetélytársak, kikkel

került egy csapatba az ártatlan pályázó. Mert
önkritikánk se sok van, így szemrebbenés
nélkül pályáznak olyanok, akik nem rendelkeznek például az előírt végzettséggel.
Ezt az is inspirálja, hogy nem egy példa
lebeg a szemünk előtt, amikor ilyen lett a
győztes. Ám vezérigazgatói székre olyan is
elküldte iratait, aki korábban hosszas ideggyógyászati kezelés után nem tudott rnit
kezdeni fólös idejével. A pályázatokat titkosan kezelik ugyan, de nemigen akad cég, ahol
ne tudnák, kik az esélyesek, s kik tartoznak a
futottak még kategóriába.
Néhány f6nök örül, ha megtudja, egyik
gyűlölt beosztottja elpályázik. S úgy tol ki
vele, ahogy akar. Vagy belenyúl a dologba, s
azzal bünteti a szerencsétlent, hogy elnyeri a
posztot Az sem lehetetlen, ha épp amaradást
segíti elő, s ezzel védhetetlen adu van a
kezében így nincs jutalom, fizetésemelés,
hisz a távozás gondolatával foglalkozik a
renitens alávaló.
Szóval, tudunk rni csodát művelni egy
egyszeru pályázattal. Van vállalat, ahol már
semmivel sem foglalkoznak, csak azzal, kinek
a posz~át írják ki, kik a jelöltek, kik az
esélyesek. Lehet fogadni tétre, helyre, befutóra. S közben szép csendesen csődbe megyünk.
De kit érdekel ez? Az igazi érdekeltség, a
tulajdonlás hideg logikája távol áll tőlünk.
Csak a székünk, az íróasztalunk a fontos.
Csupán ebben vagyunk érdekeltek!

oroszok által kívánt búcsúztató szertartások
protokoláris összeállítása...
Kezdetben minden a legjobb mederben
haladt A magyarokat a tököli főparancsnok
ságon díszszázad várta. Az este tíz órakor
megkezdődött tárgyalások a szivélyesség jegyében folytak.
Egy órával késoöb Maléter még ilyen
értelemben tudósította Király Bélát Ejfélkor
azonban Budapest és Tököl között váratlanul
megszakadt a kapcsolat A Király tábornok
által kiküldött felderít6k Csepelről még jelentkeztek, de a szovjet állások elérte után nyomukveszett
Ez idoDen a magyar katonai bizottság már
a szovjetek foglya volt Maga Szerov hadseregtábornok, a szovjet államvédelmi hatóság
feje, foganatosította MDV-s legényei élén a
letartóztatást Tette ezt annak ellenére, hogy a
magyarokat jogilag a diplomáciai immunitás
védte és fittyet hányva azok hadiköveti minő
ségére. (Mindezt egy olyan város határában,
hol az 1944-es szovjet hadikövetek, Steinmetz
és Osztjapenko kapitányok hósi halálának
tényét ma is emlékmű hirdeti!) De: a hatalmas
Szovjetunió a kis Magyarországgal folytatandó hadjáratában "biztosra" akart menni és
eszközeiben nem volt válogatós. A magyar
katonai bizottság letartóztatása egyben a
Szovjet Hadereg november 4-ei intervenciójának bevezetője volt
November 4-e hajnalán öt szovjet hadosztály Grebennik gárdatábornok irányításával
megkezdte hadműveleteit Budapest ellen A
főváros védői - nernzetőrök, rendőrök és

kisebb-nagyobb honvéd egységek - felvették
velük a harcot, jóllehet legtöbbjüket álmukban
lepte meg a támadás.
Király Béla még a szürldilet előtt értesítette
miniszterelnökét, hogy az éjszaka folyamán a
kiskunhalasi helyőrséget szovjet részről támadás érte, s a budapesti Nemzetőrség nevében
tűzparancsért folyamodott Nagy ezt megtagadta. E helyett Andropov nagykövethez keresett kapcsolatot, de nem sikerült elérnie. A
tököli magyar katonai küldöttség sem jelentkezett többé.
Ezzel szemben egy izgatott hang közölte
telefonon Miskolcról, hogy a szovjetek az
egész megyében offenzívába lendültek: "Páncélos gépkocsik közelednek. .. az utcákon már
csak szovjet katonák teljesítenek járÓfSzolgálatot... Nyíregyházát körülfogták... öt darab
411-es gyártmányú mozdony visszament a
Szovjetunióba. .. Ugy tűnik, az ország minden
részét megszállják!" Hajnali 4 óra 30 perckor
a két nappal elóbb leváltott Janza Károly
altábornagy jelentette "hivatalos megbízatásOOl"(?) Nagy Imrének telefonon, hogy a
szovjet csapatok megkezdték Budapestre való
bevonulásukat! "
Most már Nagy Imrének is rá kellett
ébrednie a keserű valóságra, elhessegetve
magától ama naív reményt, hogy mindaz, ami
most körülötte lejátszódik, nem más, mint egy
tragikus tévedés! Donáth Ferenccel és Tildy
Zoltánnal együtt egy rövid proklamációt vetett
papírra, hogy a drámai új helyzetet az ország
népével közölje.

. szera-

/foly/aljuk!
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Kell-e a föld a parasztnak?
A választási küzdelem egyik kulcskérdése a föld. Kié legyen? Kit illessen
ezután? Lehet-e olyan hatékony módszert találni, mely a kátyúba futott mezőgazdaság szekerét továbblendíti? A
földtulajdon kérdésének rendezése,
visszarendezése ilyen-olyan évszámokhoz kötötten mindegyik nagyobb párt
programjában szerepel. Sőt, úgy tűnik: a
téeszlobbi jelenlegi helyzete megőrzése
érdekében külön választási pártot hozott
létre, s akadtak ügyes tsz-elnökök, kik a
föld piaci kereskedelmét megelőzendő
en elk,ezdték osztani a tsz földjét, fillérekért. Igy hamarosan a potom áron vett
területeken gazdagokká lesznek az
amúgy sem létrninimumon élő új birtokosok.
Folyik az osztogatás, a "fosztogatás",
a téeszek dolgozóinak riogatása, a közös
gazdaságok haszontalanságáról szóló
megnyilatkozásokkal. Csak egyet, a magyar parasztot nem kérdezte meg senki,
ő mit akar a földdel. Kell-e neki vissza
az egykor bevitt, elvett földje?

Akinek nem kell
Hájos Pál a jászberényi Kossuth Tsz
tehenészeti telepén dolgozik. Az állattartás munkaigényes. Reggel 5-t61 este
5-ig ad folyamatosan munkát. A borítékba, amit hazavisz havonta, 7-8 ezer
forint kerül, s jár a háztáji. De nem
bajlódik vele, májusi morzsolt kukoricára váltotta a háztáji "örömét".
- 1959-ben 5,5 hektárt hoztam a téeszbe. Azóta itt dolgozom. Nekem nem
kellene vissza a föld. Ha visszaadnák,
ott maradna parlagon, én már nem mű
velném. Itt a téesz ben a nyugdíjat várom. Nekem már jó így, ahogy van.
Egyedül nem lehet ilyesmibe belevágni.
A fiam energetikus, a lányom Bulgáriában járt egyetemre. Kecskeméten lakik,
most éppen gyesen van. Nem tudnának
segíteni. Magam meg mire mennék?
Iskolát is nyolc osztályt jártam, nagy
képzettségem nincs. A földdel, amit

behoztam, volt egy tanya. Az már elpusztult. Aztán nemcsak a földet kellett
beadni. Szerszámokat, eszközöket is.
Nekem volt egy gumis kocsim. Azzal
lettem fogatos, 25 évig azon dolgoztam.
Vigyáztam rá, még most is megvan itt a
téeszben. Ezeket is visszaadják a földdel? De ha adnák is, mire mennék vele.
Korszeru gépek kellenek. Ahhoz pénz,
hitel kellene. S ha volna eszköz, hová
tenném? A városi portán nem fér el,
onnan nem lehet a földet művelni. Azt
mondom én, nem a téesztagok akarják a
földet visszakérni, hanem a kívülállók,
akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ez
mivel jár. Nagyaszócséplés. A pártok is
mindenfélét mondanak. Lehet, hogy
akadnak fiatalok, akik megpróbálnák.
De szerintem csak annak szabad visszaadni, vagy adni földet, aki biztonságosan
meg tudja művelni. Akinek van erej~,
eszköze, hitele, szaktudása.

Akinek kell
Jászkiséren ~ idei március 15-e ismételten nevezetes dátum lesz. Nemcsak a
'48-as forradalom, az 1945-ös földosztás, de a föld visszaadásának dátuma is.
A Lenin Tsz-ben akadt egy - összesen
egy - földtulajdonos, aki úgy gondolta,
egykori 153 aranykorona értékű földjét
visszakéri. S e nevezetes dátumon ki is
mérték neki a 12-13 holdnyi területet.
Urbán István nyugdíjas téesztag. Gubiez András tsz-elnök jó szívvel beszél
a mindig dolgos, szorgos, jó erőben lévő
67 éves "új birtokosról". Ö maga így
mondja a történetet:
- Nehogy azt tessék hinni, hogy nekem valami régi birtoklási vágy miatt
kell a föld. A birkák miatt van az egész.
No, elmesélem elejét61 fogva. A tsz
vállalkozásba adta ki a juhokat. A mi
családunk mindig az új dolgok után
ment. Mikor meghallottuk:, tavaly nyár
derekán, összeült a család. Egy fiam,
három lányom van. No, a fiam, aki
kereskedőnek tanult, de már elege lett

bel61e, épp változtatn i akart. Csak-csak
gondolkodtunk rajta, hogy s mint legyen. Két vejem vállalta, hogy hétvégeken, ünnepeken, meg szabadság alatt
besegítenek. A flam ,meg számadó juhász lett főállásban. Igy vállaltunk 400
juhot.
- Akkor aföld a legeltetéshez kell?
- Várjunk még, sora van a dolognak.
A juhok a téesz akoljában vannak. Bérleti díjat fizetünk. A legelőt is béreljük.
Fizetünk a takarmányért, a szálIításért.
Mindent a téeszt6I kapunk. Nélkülük
mozdulni se tudnánk. Tulajdonképpen
egy fillér nélkül elkezdhettük a vállalkozást. Nem kellett beruházni, s amit a
téeszt61 kapunk, akkor kell megfizetni,
ha már van miMI, ha van kisbárány, ha
eladtuk a gyapjút.
- A föld akkor mire kell?
- Hát arra, hogy az állatoknak a
takarmányt megtermeljük rajta, mert akkor talán olcsóbban kijövünk. A téeszt61
kapunk, de nem eleget. El kell nekik is
osztani az igénylők között. No, hát azt
gondoljuk, hogy ha a magunk földjén
termeljük meg, akkor elég lesz, s talán
jobban járunk. Ezért van ez a földvisszakérés. Ha a birkákat nem vállaljuk, sose
jut eszünkbe.
- A megmavelése hogyan lesz?
- Hogyan, hát a téesz csinálja ma1d.
Ök megszántják, bevetik, learatják. En
meg kifizetem a munkadíjat, a gépek
bérleti díját. Két lóval szántani, kötényMl vetni nem lehet ma már. Meg ki
csinálná, ahhoz ember is kell. Kisgépek
meg nincsenek Magyarországon. A téesz nélkül létezni sem tudnánk ezután.
Mindent rájuk alapoztam. De nemcsak
ebben. Gépek nélkül semmire se megyünk igaz, de az értékesítést is a téesz
intézi. En nem tudok üzlet után szaladgálni az állatok mell61. A szövetkezetben vannak ehhez értők. S az elszállítás
gondját is leveszik a vállamról, azt is
elintézik. Nem mondom, a jövőben a
téeszek is biztosan átformálódnak majd.
Annyira mondják a pártok. Az érdekeltséget meg kell találni a szövetkezeten
belül is, meg a vállalkozásban is. Ha így
lesz, akkor biztos megéri majd mindenkinek.
- S önöknek megéri-e vajon?
- No, hát ez nagy kérdés. A gyapjú ára
most nem túl jó a világpiacon. Meg nem
is a magyar gyapjú a legjobb min6ségű.
Az állami támogatást is levették róla,
így hetven forintot adnak ki!ójáért. A kis
bárány már jobban flzet. Ugy 190-200
forintot ér kilója a hat hetesnek. De
. dolog is van vele! Ha az állam nem fojt
meg bennünket valami újabb adóval,
meg betegség, váratlan csapás nem üt
be, talán sikerül.
Kiss Erika

JÁS~NAGYKUN~ZOLNO'

11

TÍZ ÉVES A TAVASZI FESZIWÁL

Hazánk kultúráját népszerűsítő
programok
Szathmáry Király Erl.~betet, a Budapesti
Tavaszi Fesztivál sajtófónökét kérdeztük: arról:
hogyan született a fesztivál ötlete?
- Tíz éwel ezelőtt, amikor Budapesten a
nagy szállodaépítési program zajlott, az idegenforgalmi szakemberek találták ki a Tavaszi
Fesztivált azzal a bevallott céllal, hogy a
megnövekedett budapesti szállodai kapacitást
ebben a koratavaszi időpontban is meg tudják
tölteni, elsősorban olyan turistákkal, akik a
kulturális turizmusba kapcsolódnak be, ermek
a hívei. Ez - mint tudjuk - pénzesebb réteg,
mint a nyári kempingezős, sátorral érkező
turisták, úgyhogy itt arra is számítottak, hogy
ez egy ''költős'' turistaréteg lesz. Ez tulajdonképpen meg is valósult. Amíg a budapesti
szállodák a fesztivál előtti időszakban 20-30
százalékos töltéssel üzemeltek, addig ma
ugyanebben az időszakban 80-90 százalékos
töltéssel.

- Az idegenforgalom pénzéből van a fesztivál. De mi nem szoktunk nagy mérleget
készíteni, ugyanis az idegenforgalmi vezetés
pontosan tudja, hogy az a pénz, amit a
fesztiválra fordít, az olyan befektetés, amely
valahol megtérül: megtérill a szállodáknál, a
vendéglátóhelyeken, a pénzváltóknál, az üzletekben, kiállitótermekben. Azon kívül a fesztiválnak van még egy nagy - számokban ki nem
fejezhető értéke, nevezetesen az, hogy az ide
látogató közel 20-25 ezer csoportos külföldi
turista, valamint az erre az alkalomra ide hívott
külföldi újságírók úgy viszik a hírét Magyarországnak, ahogyan az eddig nem volt ilyen
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egyértelmű.

- Milyen színek voltak az idei Tavaszi
Fesztiválon?

- A Budapesti Tavaszi Fesztivál - szemben
a világ legnagyobb és legismertebb fesztiváljaival - nem egy témára összpontosít. Ez egy
"eklektikus" fesztivál, amely minden múfajt
felölel. A zenei prograrnok a leggazdagabbak
mindig. Igen nehéz a választás, hogy az ember
bárlcit kiemeljen. Említettem már, hogy Maurice André újra jött, ezen túl a King's Singers.
- Az egy évtized kimondható korszaknak. Most először jött Montserrat Caballé spanyol
MilyenflJbb állomásokaJ, eseményeket, vendé- énekes. Kocsis Zoltán hazajött az amerikai
geket emJítene meg?
tuméjáról, és fellépett a Fesztiválzenekar is.
- Tíz év egy fesztivál életében nagyon rövid
Mindig nagyon erős vonulat a tánc - miután
idő. Majdnem annyi, mint egy gyereknél.
ez is nemzetközi nyelv, minden turista megértTulajdonképpen teljesen gyerekkonínak te- heti, mint a zenét A Győri Balett Ünnep cÍInű
kinthető még a fesztivál. Ennek ellenére ter- produkciójával lépett fel a Budapest Sportcsarmészetesen vannak kedvenc közremúködómk. nokban. Az idei fesztiválon külőnösen nagy
Elso1cént em1ítem Amerigo Tot-ot, aki ott hangsúlyt kapott a folklór - ez az egyetlen
bábáskodott a fesztivál születésénél, ezt na- terület, ahol a politikát hagyjuk begyúními,
gyon jó ötletnek tartotta - emblérnát is tervezett illetve a megváltozott körülmények között
nekünk. Kiállítást rendezett nálunk, fesztiválon nem is tehetünk ellene serrnnit Mindig a
avattuk új műveit, tehát őt példáill nagyon fesztivál utolsó napján rendezzük az Országos
szerettük:. Ugyanide tartozik Szász Endre, akit Táncház-találkozót. S miután a határok kinyI1majdhogynem a hazatérése'ben is befolyásol- tak, ez most sokkal szfuesebb lett.
tunk - bár ezt így azért túlzás mondani.
A képzőművészeti események közül: a
Amikor még nem élt itthon, már akkor a Magyar Nemzeti Galériában rendeztünk egy
fesztivál mellé állt és azóta is a fesztivál hívei kiállítást, amelynek a címe: "Budapesti Tavaközé tartozik. A Győri Balett is ilyen. Egyid§- szi Fesztivál a vizuális kultúráért." Ezzel
sek vagyunk velük, majdhogynem ikrek. Ok visszatekintünk az elmúlt tíz évre. A szfuházi
az első fesztiváltól kezdve mindig felléptek, s programok is nagyon gazdagok voltak. A
többnyire bemutatóval jelentkeztek. Nekünk színházak erre az idópontra igyekeztek a
az emlékezetes pillanatot mindig az jelenti, ha legjelentősebb bemutatókat összpontosítani. A
teltház van. Budapesten, ahol tulajdonképpen Madách Színházban bemutatták Sobal Gettótörzsközönsége van a hangversenytermeknek, ját; a Vígszfuházban a Fekete Pétert. A Katoria
ez valóságos csoda. Ennek ellenére három József Színház az elmúlt évek legjelentősebb
olyan nagy helyszfut, mint a Zeneakadémia, a darabjait adta és adja nap mint nap; az
Kongresszusi Központ, a Mátyás templom - Operettszfuház pedig fesztivál-bemutatókat tű
rendórséggel kellett biztosítani, mert olyan zött a műsorára.
nagy volt az érdeklődés.
-Voltak-e vidéki programfJk?
Maurice André volt az egyik a fellépők
- A Budapesti Tavaszi Fesztivál mellett között. O akkor járt először ezen a fesztiválon. vele párhuzamosan - évek óta tavaszi napok
Maurice André annyira meghatódott ezen a zajlanak Sopronban, Kecskeméten és Szennagy érdeklooésen, hogy - szokásától teljesen tendrén. Tudom, hogy példáill a győriek
eltérően - azóta is minden évben a vendégünk.
elmentek Kecskemétre fellépni, a King's SinIdén is két koncertet adott, és az utolsó nap gers pedig Sopronba.
mesterlcurzust vezetett a Zeneakadémián, ami
- Változások Európában, pártharcok Maa zenekedvelőknek igazi nagy csemegének gyarországon. A fesztivál népszen1sége szemszámított.
pontjából ez mit jelent?
- Közhelynek t/1WIet, de egy nemzetközi
- A fesztivál népszerű, ezt abból is le tudjuk
fesztivál nagyon sokba kerül. Mennyibe? Hon- mémi, hogy a pártharcok ''begyúrúztek'' hoznan van pénz? Milyen az egyenleg?
zánk. Több párt jelentkezett. Volt olyan,

_Tavaszi Napok
Kecskemét, Sopron,
Szentendre

amely az egészet - tokkal, vonóval - meg
szerette volna venni. Igen jelentős pénzeket
ajánlottak föl. De mi kategorikusan elzárkóztunk ez elől, a kultúra ne váljon a politika
eszközévé - mondtuk mi -, és szeretnénk is
magunkat ehhez tartani.

- A belépIJjegyek mennyire voltak megfizethetlJek a honi közönség számára?
- A fesztiválon hagyomány, hogy nem
emelünk jegyárakat. Ez éppen azért van, mert
tudjuk, hogy egy fesztiválnál nagyon fontos a
külföldi néző, hallgató, de a magyar részvétel
nélkül szinte megrendezhetetlen, mert a nézoK, hallgatók jelentős hányadát minden fesztiválon a honi közönség kell, hogy kitöltse.
Mindig arra törekszünk, hogy a közönség meg
tudja fizetni programjainkat. És reméljük,
hogy aza magyar közönség, amelyik már
egy-két éve nem tud igazából a kultúrára
áldozni - de számontartja a fesztivált -, ennek a
közönségnek, úgy érezzük, tartozunk annyival, hogy megfizethetáek legyenek az áraink.

- Egy sajtóflJnöknek mi a dolga?
- Egy sajtófónöknek általában sok a teendője. Most, amikor a sajtóban szinte serrnni
másról nem esik szó, csak a politikáról, a
gazdasági életről, a külpolitikáról, egyre kevesebb hely jut a kultúrának. így egyre kevesebb
hely jutott minden tömegkommunikációs eszközben a fesztiválnak. Pedig ahhoz, hogy ez a
fesztivál funkcionálni tudjon, hogy meg tudjon maracIni, élhessen, ahhoz az kell, hogy az
emberekhez eljusson a híre, hogy milyen volt,
és megint lesz!
Gyuricza Péter
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Í[jságok, könyvek, folyóiratok, képregények

Fejleszteni pedig kell!
Szolnoki Verseghy Nyomda -1990
Végignézvén az újságosstandok b6sé- Ó fejleszt, mi viszont nem tudunk.
- A pénzhiány persze, ugye nemjelenti
ges kínálatát, válogatván az újabb és Sajnos ez a helyzet. Könnyű utánaszá- azért a teljes beruházási "helybenjáújabb könyvkiadók "terméséből" és nap molni: az évi nyereségünk általában rást"?
- Korántsem! Az elmúlt időszakban
mint nap szembetalálkozva az utcák s tízmillió forint körül alakul, amib61 úgy
házfalak plakáttömegeivel, azt gondolná négymillió marad az összes közteher jelentősen megnöveltük az előkészít6,
az ember, hogy most jó idők járnak a kifizetése után. Ennyib61 nemigen tör- kiegészítő gépi kapacitásunkat. Elmondnyomdászokra. A jelek ugyanis kétség- hetjük a fejünket alapvető fejlesztésen. hatjuk, hogy a kisebb, de kétségtelenül
telenül mutatják, hogy megnövekedett a Hogy érzékelni lehessen, mit is ér ez a hasonlóan fontos fejlesztéseket megolpénz: a jelenleg dolgozó rotációs nyo- dottuk. Egy nagy munkateljesítményű
kereslet a nyomdák szolgáltatásai iránt.
Igy van-e vajon ez valóban, s ha igen, mógépünket több mint tíz évvel ezelőtt nyomógépet azonban már nem tudunk
önerőből megvenni.
hát miként tud a SzolPedig nagyon fontos
noki Verseghy Nyomda
lenne! A kelet-német
versenyre kelni a megrotációs berendezéélénkült piaci viszosünk ugyanis teljesen
nyok között a megszaelöregedett, s már
porodott konkurenciáegy újabb nagyjavíval?
Hogyan tudja
"kiszakítani" a maga rétást sem birna ki. A
gép legutóbbi emlészét ebMI a piacból?
kezetes hibasorozata,
Riesmayer Józseffel, a
óvatos becslések szeVerseghy Nyomda mű
szaki igazgatóhelyetterint, legalább hatnyolcmilliót vett ki a
sével ezekről a kérdévállalat kasszájából.
sekről beszélgettünk a
- Tehát partnerek
napokban.
kerestetnek. Mondja,
- Kétségtelenül élénmilyen esélyek vanke bbé vált az utóbbi
nak arra, hogya köid6kben a nyomdaipar
zeljövlJben megjelepiaca - mondta. - Ennek
./
nik itt valaki a szüka konjukturának azonséges tízmilliókkal, s
ban csak mérsékelt hulKépünkön a szolnoki nyomda korszerü fényszedö terme. (Fotó: K.É.)
befekteti azokat itt, az
lámai jutnak el a hozAlföld közepén egy
zánk hasonló kis, vidéki
hatmillió forintért vettük, míg most hatcégekhez. Mert vegyük csak sorra: új vanmillió körüli összegbe kerülne ha- nyomdába? Legyen az akár külföldi,
megyei lapok nemigen árasztották el sonló, ha egyáltalán hozzá tudnánk jut- akár hazai tlJkés.
- A mi legfőbb esélyünket az jelenti,
igazán Szolnokot, s a kevesek közül a ni.
"maholnap"-ot nyomjuk mi; így a ná- Jól maködlJ gazdaságokban ilyenkor hogy mi itt már ~ész infrastruktúrával
lunk készült folyóiratok és folyóiratsze- a vállalkozó hitelt vesz fel, hogy a rendelkezünk. Tehát területre, épületre,
vízre, villanyra, utakra, telefonra nem
rű lapok mennyisége a két és félszereséberuházást abbólfinanszírozza.
re nőtt; a kiadói tevékenység szabaddá
- A jól múködő gazdaságokban! Ne- kellene költenie egy beruházónak. Ez
válásával a könyvnyomtatásba továbbra künk most négy-öt százalékos az árbe- nagyon lényeges kérdés, mivel tapaszsem nagyon tudunk beszállni; a külön- vétel-arányos nyereségünk. Hogyan ve- talataink szerint egy teljes nyomdaberuböző más kiadványokból s egyéb nyomgyen itt fel manapság ilyen körülmé- házásnak akár a hatvan-hetven százalédaipari termékekb6l viszont, a szűkös nyek között bárki hitelt, harminc száza- kát is ezek a költségek teszik ki. Nálunk
mindez rendelkezésre áll, ide "csak" a
nyomókapacitásunk miatt az igényeknek lék körüli kamattal?
csak a töredékét tudjuk kielégíteni. Ter- A
szakmájuk "szomszédjában", gépeket kell beszerezni.
- ErrlJl a partnerkeresésrlJl ön most
mékszerkezetünk most úgy fest, hogy a újságíróként dolgozva tudom, hogy az
százegymilliós árbevételünkb6l a napi- utóbbi idlJben elég nagy vérveszteség csak elméletileg beszél, avagy már konklap hoz huszonnyolc százalékot, a heti- érte a vállalatot, jól képzett szakemberek rét lépésekrlJl, esetleg eredményekrlJl is
lap, az üzemi lapok és a folyóiratok több távozása miatt. VélhetlJen felértékellJdött be tud számolni?
- Több ez mint elmélet, hiszen ez az
mint tizenkettőt. A különböző tájékoz- napjainkra a jó és lelkiismeretes nyomegyetlen lehetséges út, viszont konkrétutatók, prospektusok adják az árbevétel- dász ...
nek huszonhárom százalékát, az ügyvi- Sokan elmentek tőlünk, a frissen mokról még korai lenne beszélni ...
A beszélgetés végén az igazgatóheteli vegyes nyomtatványok pedig har- alakult nyomdákhoz. Természetesen
minc százalékkal részesednek belőle. A magas fizetésért. Főként a géprnesterek lyettes ízléses kivitelű, színes képre"maradékot" a könyvnyomtatás termelte távozása érintett bennünket érzékenyen. gény-füzeteket, kifestőkönyveket és iski.
A többiek megtartása érdekében har- meretterjesztő kiadványokat rakott sor-A nyomdatulajdonos tlJkés nyugaton minc százalékos béremelést hajtottunk ban az asztalra. A Verseghy Nyomda
ilyenkor fejleszt, beruház, hogy minél végre, s így az átlagbér száztízezer forint munkáit, amikkel a jövőben, vélhetően
egyre gyakrabban találkozunk az elárunagyobb szeletet tudjon kihasítani ma- fölé emelkedett. Ez talán most segít.
sítók polcain.
gának a nagy "tortából" ...

·./

15

_

JÁSZ-NAGYKlIN-SZOLNOK

Igenidők
A megismerés időkoordinátái és
a demokrácia szoros összefüggését
bizonyítandó sokszor érdemes végiggondolni, hogy mikor, mennyire
lehettünk illetve lehetünk tisztában
önmagunkkal,
töténelmünkkel,
mindazzal, ami körülöttünk vagy
éppen velünk történt és történik.
Az tehát, hogy miről tudhatunk,
mikor és főleg hogyan vehetünk
részt a dolgaink fölötti itéletalkotásban és sorsunk érdemi intézésében, az mindenképpen jelzése is
egyben a társadalom olyan állapotának, amiből egyéni közérzetünk
is származtatható. Az tehát, hogya
múlt a jelen és a jövő valósága
mikor válik ismertté a közvélemény előtt, mikor bólint a számottevő társadalmi többség egyértelmö "igen"-t a közkinccsé tett igazságszagú tényekre, nem jelenthet
mást, minthogy végre egyenesbe
kerülünk önmagunkkal. Azaz a
"nem"-ek, "talán"-ok, "valószínö" -k után az egyértelm ö "igen"ek ideje jön el.

A

múltidő

Ez az, aminek megítélése a legnehezebb házi feladat. Számtalan példa
bizonyítja, hogy a bölcs utókor nem
is olyan bölcs, tehát a "mise után
okosabb a gyülekezet" igazsága nem
feltétlenül érvényesül. Vagy ami jellemezte hazánk utóbbi néhány évtizedét is: az eltJbbi igazság érvényesült
ugyan, csak éppen adottfeltételekkel.
A feltételeket pedig hol kaptuk, hol
meg mi magunk találtuk ki ahelyett,
hogy a megismerés és a felismerés
gyakorlati összhangjából indultunk
volna ki. Olyan hályog keletkezett a
tisztánlátásunkon például 1956. megítélésében, amit - maradva az orvosi
példánál - egy mt1téttel nem is tudtunk, és nem is tudunk gyógyítani. De
kétségtelenül igaz ez a múltunkban
elkövetett egyéb, például gazdaságpolitikai tévedésekre is.
Valamikor, még az iskolapadban
tanították nekem, hogy ha egy új
mt1szaki létesítmény t megépítenek,
akkor megeléJzi azt egy úgynevezett

események ~ távolabbi jövőbe
kismintapróba. A kisminta szakasz-"
csúsznak. Addig pedig a jelenünk,
tott mása a nagynak, a véglegesnek,
.
még igen sok nemet csalogat elő az
viszont a próbaasztalon jóval kisebb
kockázattal lehet azon kísérletezni. .
emberekből.
A mi kismintáink az elmúlt negyvenegynéhány esztendtJben nem igaAjövőidő
zán szolgálták az eltJbb említett
klasszikus célt. Kiderültek ugyan a
A megismerés látszólag legdemokhibák és problémák már régen, de
ratikusabb változata, amikor már a
nem hittük el, hogya múltunkból
jövtJt is eltJre ismerjük. Nálunk mintanulni eltJnyösebb lett volna már a
díg is ez ment a legjobban. Mert még
múltban, akár még tegnap is, mint
sehol nem volt a pluralizmus, a nyílma vagy holnap.
vános parlamenti ülés. amikor már
Sajnos a múlt tanulságai annál
eltJre tudta mindenki, minek megy fel
az ára, vagy ki megy el és hová. Ez a
késtJbb hatnak, minél késtJbb válik
képességünk a mai napig megvan,
nyitottá a mindenkori jelen. S talán
bár mostanság ez már nem igazán
ez a múltunk legnagyobb tanulsága.
sokat ér. Mert a múltbéli jövtJlátók akadt ilyen sok - kiváltságosak voltak. Emlékszem, ha valaki egy jó kis
jelenidő
politikai pletyka birtokába jutott,
hogy például miért tünt el. vagy hova
kerül a miniszter, esetleg olyat tudott
A jelenünk megismerésében formeg, hogy ki a jelölt egy megyei
radalmi áttörést jelentett az a lehevezettJi székbe, akkor mint mértékadó
tőség, ami az országos fontosságú
véleményt1 és tudású ember, megalaeseményeknek a teljes nyilvánospozhatta magát. Ez volt a jövtJ idtJ a
ság előtti bonyolításával adódott.
múltban.
Elsősorban a parlament munkájáEzzel szemben mi van ma? Mi a
nak nyitottságára gondolok, bár
jövtJ iM a jelenben? Mindent hivatalosan lehet eltJre tudni. Mikor és
ennek "leple alatt" egyrészt hosszú
minek emelik az árát, kik szerepelnek
éveken át mást gondoltattak velünk sok mindenről, mint ami a
a kormányátalakítás érintettjei között. Ha például megjósolom most
laboratóriumi tisztaságú valóság,
Onöknek, ki lesz az X tárca új miniszmásrészt a nyíltság és nyitottság
tere és mi lesz a régibtJl,. akkor azt
vállalása előtt sok helyen még minmondják: "ugyan, ezt már régen tuddíg pirosra áIlítják a jelzőt. Mert
juk." Lejárt ajólértesültek és a látnosajnos országunkban sem igazán
kok korszaka. Azazhogy mégsem. Miaz a gond, hogy küldetéstudathiáért?
nyos vezetők voltak.
Ha jól meggondoljuk, ez nem is
Mert manapság is van mit megjóigaz. Sokkal inkább igaz az, hogy
solni, s az s~m könnyt1. És mint
kiderült az utóbbi hetekben, a jövtJre
ezeket az embereket egy körmönfont jogszabálydzsungel-övezte lanézve leginkább azért nehéz tippelni.
mert nemigen lehet tudni, mi derül ki
birintusba, azaz többfelé küldték
holnap a múltunkból, s zavarja meg
egyszerre. Mert vagy meg akart
leginkább a közvéleménykutatások
élni a cég és akkor ehhez szabályeltJrejelzéseire alapozott prognózisotalankodnia kellett, vagy steril makat. Vajon mikor rukkol eltJ egy
radt, ám ez esetben bejelenthette a
csődöt. S miközben az eredményvezettJ politikusunk újabb sztorival,
ami ismét leleplezi a múlt egy darabérdekeltséget azért meg lehetett
káját, überelve az akármilyen-gate
sérteni, az informális elvárásokat
vagy az akármilyen konspiráció
nemigen. Ezek az elvárások pedig
okozta nemzeti oxigénhiányt, s módonem feltétlenül voltak eredményorientáltak. Eredmény azért így is
sítva a jövtJvel kapcsolatos tisztán lálett: a tudathasadás, a küldetéstutásunkat.
Mert úgy ttinik az igenidtJk így is
daté. Csoda-e, ha vezetőink végül
is arra mentek, amerre érdemeösszefüggenek. És valahol ez is egy
sebb volt? S ez máig ható realitás.
szükségszert1ség. Valahol Európában. Ma még ...
Ettől pedig az is realitás marad,

A

hogy a gazdasági fordulatot is hozó

- szilas-
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Falunézöben
tő, ecetgyártó, szűrszabó, bognár, szíjgyártó, s a hétköznapi mesterségeket
már nem is említem.

A kétlakiság .stációi

Ebben a megpezsdült politikai életben, a választói gyüIésekre járva sok jász települé:;en
megfordultam az elmúlt hetekben. Alig akad egy-kettő, amely ismeretlen számomra.
Mindegyik falunak megvan a sajátos arculata, légköre. Nekem mégis mind közül
legjobban Jászkisér tetszett meg. S igen egyszerü ok miatt. Sok sáros falusi utcán
elkoptatott cipösarok bánata itt elkerült. Meglepően sok utcában kanyarog beton út, s
járda szegélyezi a kerítések tövét. Hangulatos parkok, zöldülő és rendezett árokpart ok,
takaros porták, nem hivalkodó, de tetszetős középületek mutatják, hogy dolgos, szorgos
nép lakja Jászkisért. S azt is megtudtam hamarosan, igazából kunok ivadékai ők,
református kunok minden jó s rossz tulajdonságával egyetemben.

Lehet, hogy a ragyogó tavaszi napsütés is akarta, jól érezzem itt magam.
Jászapáti felől haladva Kisérre, az út
jobb oldalán kényesen terülnek el a
hatalmas, zöldülő vetések. Bal oldalról a
frissen szántott talaj illatát hozza a szél.
Arrébb hatalmas fóliasátrak készülnek,
asszonyok szorgoskodnak a már feszülő
"nejlon-égbolt" alatt.
A Lenin téesz birodalma 8500 hektár
a falu határában, ebből 6400 szántó. Az
autóbóllátott zöldellő részen 2700 hektár őszi búza, s 320 hektár őszi árpa
ácsingózik víz után.
- A Jászságnak ez a része száraz vidék
- mondja ~orechy Tibor, a termelési
főmérnök. Evi 500-550 mm az átlagos
csapaték. Most 120-140 mm hiányzik
már a talajból. S ez a nagy szél is csak
szárítja a földet. A mostani időjárás
viszont kedvez a tavaszi munkáknak. A
napokban fejeztük be 100 hektár lucerna, 300 hektár fényrnag és 50 hektár
vöröshagyma vetését. A cukorrépa, a
napraforgó, a kukorica is hamarosan a
földbe kerül. Minden eddiginél korábban kezdtük a tavaszi munkákat. A
gépek "felkészítése" is jól sikerült. Bár
valamilyen alkatrész mindig hiányzott,
de ennél nagyobb baj volt, hogy az áruk
már-már csillagászati.

A video a sláger
Nemcsak a téeszben teszi a dolgát
mindenki. A házak kertjéb61 is metsző
olló csattogása hallik itt -ott. Délelőtt

hangosak az iskolaudvarok, s csendes a
könyvtár. Seres Miklósné így ráért velem beszélgetni. Megcsodálom birodalmát, mely tavaly februárban lett ilyen
tágas és gazdag. Akkor alakították át a
régi tanyasi kollégiumot - mely megszűnt - takaros könyvtárrá.
- A video most a sláger. A napközis
csoportok, meg az osztályok be vannak
osztva, ki mikor jöhet. Van zeneszobánk, olvasótermünk, mindenünk, ami
kell ma egy könyvtárba. Igaz, a költségvetés, meg a könyvtárak nem tartanak
lépést egymással, de én csak kisakkozom, hogy lemezre, videokazettára is
fussa. Most közel 25 ezer az állományunk.
- Utána néztem a történelemkönyvekben, hogy Kiséren egykoron, pontosan
1943-ban 13 könyvtár volt. Most meg ez
az egy.
- Az itteni emberek mindig adtak a
műveltségre. A sok egyesület mind tartott fenn könyvtárat. Most egy van, meg
az iskolában is van egy.
Az egyesületek említése újra a történelemkönyvek visszalapozásához vezet.
Itt olvasom, hogy 23 egyesületben, társadalmi körben tevékenykedett a kiséri
polgár. A polgár, hisz volt idő, mikor
város volt (1818). S a lakosok nagyobb
részt reformátusok, mindig büszke polgárként tették dolgukat. A földművelés,
az állattartás mellett sok iparos is megélt
itt. 1925-ös feljegyzés szerint 9 kocsma,
l vendéglő, 1 szálloda, 2 kávéház, 16
kereskedés szolgálta a helybélieket, meg
az ide látogatót. Dolgozott itt könyvkö-

A világ nagyot fordult. Átalakította a
falu arculatát, az embereket is, no meg
az életterét, szokásait is megváltoztatta
az elmúlt 45 év. Az ipar teret nyert.
Talán jobban, s elidegenítve az embert a
hagyományoktól s egymástól is, mint
ahogy az kívánatos lenne. A kisériek
egy része a mezőgazdaságból él, de
nagy részük az iparban keresi ~ fix,et. Itt
is kialakult a kétlakiság. A MA V Epítő
gépjavító Üzemében lehúzott műszak
után szinte mindenki megy s a kiskertben, a háztájiban húzza le a második
nyolc órfit, hogy fussa mindenre a családnak. Igy tesz Ozsváth Ferenc műve
zető is, aki tősgyökeres falubéli.
- Amikor szüleinek a téeszbe be kellett adni a földet, nekem nem volt más
választásom, mint a gépállomás. Traktoros lettem. Aztán teltek az évek, a
gépállomásbó! gépjavító lett, .. majd
1968-tól a MA V Epítőgépjavító Uzeme.
Ezeket a változásokat úgy éltem meg,
hogy én is változtam. Szakmát tanul tam,
majd levelezőn a gépipari technikusi
bizonyítványt is megszereztem Szolnokon. A fiam most harmadik osztályos
ugyanabban az iskolában.
- Apja nyomdokaiba lép?
- Nem tudjuk még, mi lesz a sorsa. Jó
lenne egy főiskolát is kijárnia. A mai
világban ennyi kell legalább. A művelt
ség, a tájéko?ottság, meg a szakmai
tudás érték. E;n úgy tapasztalom legalábbis itt az Epít6gépjavítóban. Meg a
nyelvtudás is. Az is nagyon fontos ma
már. Tanul is mind a kettő, mert egy
lány unk is van. Ó érettségi előtt áll nagy
tervekkel, orvosi egyetemre pályázik.
- Milyen itt Jászkiséren az élet?
- Sok a gond, úgy mint az országban.
Itt a faluban csak a téesz, meg a mi
üzem ünk van. Kevés a munkalehetőség,
sokan eljárnak Berénybe dolgozni. De a
környék is, a Jászság is szegény munkahelyekben. Megbecsüli hát magát, aki
tudja. A kereset is szerény. A MA V sose
volt gazdag. A második műszak muszály a háztájiban. A feleségem óyónő,
neki jár föld, azon hagymázunk. Igy él
itt szinte mindenki. Ez aztán annyira
elfoglalja az embert, örül, ha bebújhat a
lakásába. Visszahúzódnak az emberek.
A hagyományok őrzésére sincs lehet6ség. Megváltozott az életritmus. Régen
egy disznÓÖlés esemény volt, szertartás
volt. Most meg gyerünk gyorsan elvégezni, s felejtsük el. Emlékszem, kisfiú
koromban mekkora vásárok voltak a
faluban. Egy lóvásár felért egy ünneppel. Ma már mindez a múlté.
IFolytatás a 17. oldalani
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Jászkiséren
/Folytatás a 16. oldalról!
Való igaz, . a régi falusi élet a múlté.
Emlékeit, hagyományait 6rizni azonban
kötelesség, hisz múltunk ismerete nélkül
nincs jöv6. S ha a hétköznapokból ki is
szorultak nagyanyáink szokásai, azért
akadnak olyanok, akik 6rzik, tudják s
szívesen adják tovább a fiataloknak. A
helytörténeti néprajzi kutatások persze
nem mostanában kezd6dtek. Jászkisér
olyan neves, tudós embert mondhat magáénak, mint Csete Balázs, akinek munkássága az egyetemes magyar kultúra
része. A falu szülöttének nyomdokaiban
is haladnak sokan. Csete Balázs emlékét, az 6 szellemiségét ápolja immár
huszadik éve a honismereti szakkör népes tábora.
Gy6ri János és felesége sokat tud, és
sokat tett a hagyományok ápolása terén.
A gyermekek játszóház a, a helytörténeti
gyűjtemény kialakítása, a honismereti
mozgalom több évtizedes története
mind-mind az 6 nevükhöz is fúz6dik. S
nemcsak azért, mert Csete Balázs mintegy végakaratként az akkor még fiatal
tanártársára, Gy6ri Jánosra testálta munkásságának folytatását. Ók maguk is
érez ték, ezen az úton kell haladniuk. S a
faluról is sok történetet tudnak.
- A mostani művel6dési ház úgy
született, hogy a játszóház sikeresen
működött - meséli Jucika néni, aki nyugdíjba vonulásáig vezet6je volt. - Az
akkori Népművelési Intézet is támogatta
ezt, pályáztunk mindenféle pénzekért. A
művel6dési házul szolgáló' 48-as Olvasókör épülete nagyon rossz állapotban
volt. A Népművelési Intézet adott támogatást a b6vítésre, s küldte Makovecz
Imre tervez6t. Az átépítés-b6vítés az
egész falu ügye lett, a tanácsi vezetést61
a téeszig, a gépjavítótól a pedagógusokig mindenki segített. A fél falu ott
dolgozott társadalmi munkában. S ugye
megérte, mert gyönyörű.
- A sok betonos út - a falu útjainak 80
százaléka - meg úgyalakplt, hogy egyszer a hetvenes években Ozd környékén
táboroztunk a gyerekekkel. A sáros úttör6tábort "járhatóvá" varázsolták hamar,
kohósalakkal. Ezt látta meg Bánlaki

Zoltán tanácselnök. S az akkor fillérekért árult salak a MÁv -osok segítségével olcsón a kiséri utcák útalapjait képezte hamarosan - tudom meg János
bácsitól, míg elsétálunk a Csete Balázs
helytörténeti kiállítást rejt6 takaros épülethez.
- Enf!ek megint megvan a maga története. Ovada volt ez régen, de újat,
korszerűt épített a tanács. A házat a
honismereti szakkör kapta, s 1981 nyarán nyitotta meg a kiállítást.

Emlékek tárháza
A tornácos parasztházba lépve el6ször
a Csete Balázs emlékszoba tárgyaival
ismerkedem. Az egykori tehetséges rajztanár munkáiból jórészt másolatok, reprodukciók láthatók, mivel a hagyatékot
a Damjanich Múzeum 6rzi. A falusi élet
régi munkaeszközei, szerszámai, a paraszti öltözékek mellett a falakon régi
dokumentumok bizonyítják Kisér történeimét. A Rákóczi szabadságharcról,
Kossuthtal való kapcsolatról tanúskodnak ezek. A honismereti szakkör tagjai zömében id6s emberek - azonban egy
különleges gyűjteménnyel is gazdagították a házat. Három helyiségben jómódú
református polgári család lakrésze látható. A függönyt61 a csillárig, az ágytakarótól a komódig, a sparheltt61 a tarkedlisüt6ig minden híven 6rzi a századel6
atmoszféráját.
A Gy6ri házaspárral való kellemes
beszélgetés fonala megint a jelen hez
kanyarodik. A rohanó
életritmus
embert
nyúzó hatásához, a
régi öregek szegényes, de nyugodtabb
világához. S ahhoz,
hogy sok id6s ember
,) szívesen vesz részt
,\
ma is a szakkör munkájában, s a gyermekjátékok készítését, a
játszóházakat milyen
lelkesen csinálják. A
mai gyerekek ezrei
szerte az országban hiszen ahová hívják
6ket, oda mennek -, a

jászkisériekt61 tanulták sok érdekes,
egyszerű játék készítését. A koradélutáni napsütésben a lurkók hazafelé tartanak az iskolából. Ki az újból, ki a
reformátusból, ki a katolikusból. Igaz,
iskolavezetés egy van, de öt épületben a régi iskolákban s egy újban - tanítanak.

Értékek és hiányzók
leltárá
A napsütés beragyogja a Makoveczféle művel6dési ház üvegtábláit, a hasonlóan érdekes református lelkészi hivatal tömbjét. A kisériek munka után
elszaladnak a boltba, az ABC-ben sokmindent kapnak. Ám, akik nagyobb bevásárlásra készülnek, Berénybe, Apátira
utaznak, mert itt nincs áruház. Pedig az
áfész évek óta ígéri. Aki fényképezkedni
akar, az nem a Fényszöv boltját keresi,
hanem Varga Józsefhez fordul. A műve16dési ház fotólaborjában hamar elkészül az igazolványkép is. Igaz, a fotósnak ez csak amolyan rutinmunka. Csodálatos természetfotóival szerte az országban megismerkedhetett már a kíváncsi közönség.
A falubéliek szóvá tették, egy strandfürd6 is jó lenne. A hatvanas években
olaj helyett melegvizet "fakasztottak"
Kisér határában a kutatók. Fűtenek is
vele óvodát, iskolát, közintézményt. No,
meg egy húsüzem sem volna haszontalan, hisz az állattartás jelent6s a háztájiban. Talán majd az elkövetkez6 új,
vállalkozói világban erre is lesz megoldás.
Egyel6re a plakátok harca folyik. A
különböz6 pártok hirdetményeit lebegteti a szél, mert sokat közülük itt is
leszaggattak jótét lelkek. Hogy melyik
párt, melyik jelölt fog gy6zni, hamarosan eld61. De, hogy ekkorát fordul a
világ, s ilyen gyorsan, azt Kiséren sem
gondolták volna. Az MSZMP pártállami
hatalma itt is megszűnt. Az egykori
községi párttitkár ma Fekécs Lajos magánvállalkozó sütödéjében készíti a finom, ropogós kenyeret. A falubeliek
szívesen vásárolják. S a nagy többség itt
sem gondolkozik sokat a politikán. Teszi a dolgát a földeken, az üzemben, s
reméli, hogy lesz jöv6je gyermekének.
Kiss Erika
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Statisztika, elektronika és festészet
Laki Ida kiállítás Jászberényben
Néhány kép után zavartan néz körül a
látogató a kiállításon. Mintha ismétl6dne el6tte a látvány, ugyanaz a kusza
rajzolat mindenhol, hacsak a színek keltette hatás nem kelt eltér6 élményt
A képek keleti templomok hangulatát
idézik. Különböző kusza hieroglifák elevenednek meg a keretekben, amelyek a
rájuk hordott színekkel együtt komor,
ijeszt6, vagy éppen
meleg, békés légkört
teremtenek maguk körül. Bár a cím nem
tartozik a képhez, az
értelmezést azonban
mindenképpen
egy
alig ismert területre
vezeti: aktív hónapok.
kritikus napok, szül6·
falum legjobb napjai
1964-83 között, a hét
négy napja, hadi győ
zelmek
szeptember·
ben ...
A képeken valóban
dátumok, évszámok jelennek meg a vonalak
tengerében
elrejtve,
látszólag minden rend
nélkül. Egy különleges
naptár az egész kiállítás, döbbenhet rá a né·
zelődő egy idő után.
És valóban a festő, Laki Ida szándéka
szerint is az. A bioritmus-öröknaptár
sorozat részei láthatók a jászberényi Jász
Múzeumban.
Laki Ida Jászjákóhalmán született,
gyermekéveit is ott töltötte és bár Budán
él, a kapcsolata azóta se szakadt meg
szülőfalujával. Sőt a rokoni kapcsolatokon túl 1988-ban olyan tanúbizonyságot
tett err61 a kötődésr6l, amely'et csak egy
művész, egy festő tehet. Otven képét
ajándékozta Jászjákóhalmának. Azokat,
amelyek három évtized alatt szívéhez
nőttek, mert többet értek számára néhány ezer forintnál. Azzal a megnyugtató érzéssel adta át, hogy otthon kellően
értékelni, becsülni fogják, s nem szóródnak szét, hanem egy kis galéria alapját,
részét képezik majd. Az ajándékból is
látunk néhány képet a jászberényi kiállításon.
Pályája kerül6kkel indult. Munka
mellett kezdett festeni esti tanfolyamokon, és csak 1948-ban került be a főis
kolára, ahol Pór Bertalan, Kmetty János
és Barc say Jenő voltak a mesterei. Egyéni stílusa lassan alakult ki. 1965-től
jelennek meg a farostlemezre felhordott,
különleges technikával készült jellegze-

tes Laki-képek. Csendéletek, piaci életképek, asszonyportrék jellemzik ezt a
kort. Képein az olajtemperával, kontÚfosan, ámyékhatások nélkül ábrázolt figurák, tár,gyak keltenek kiegyensúlyozott
derűt. Erdekl6dése azonban jó egy évtizede megváltozott. Szabadulni akart abból a lelki, szellemi befogottságból, amibe az elfogadott, elismert festőket a

megrendelő

múkereskedelem belekényszerítette. Új témát, új technikát keresett
az egyébként is megváltozott világ jelenségeinek, élményeinek megjelenítésére.
Nem véletlen, hogy ebben az időben
figyelt fel a barkácsboltokban árusított
nyomtatott áramkörökre. Kusza rajzolatuk, esztétikailag nemes egyszerűségük,
az arany, ezüst vonalak rendje, rendszere bizonyos rokonságot mutat korábbi képei vel. A kiállításon is látható
csendélet ikonosztáz már kimondottan
előképe az egymás mellé sorolt, különböző hangulatúra hangszerelt bioképeknek.
Losonci Miklós művészettörténész a
február 23-án tartott megnyitón így jellemezte Laki Ida festészetét: "Ebben az
új ciklusban az időt, a történelmet, az
emberi sorsot vizsgálja az általa teremtett képi eszközök segítségével. Így az
alkotás nemcsak a szemnek, hanem az
értelemnek is információkat közvetít. A
nagy képi élményben szorong a sok
pontosítható hír múltunkról és a jövőnk
r6l. Türelmes megszállottsággal ered a
lét titkainak, összefüggéseinek nyomába. Belső mérések alapján születik a

Laki-kép, melyben a világ és a gondolat
is testesül."
A bioritmus-öröknaptár sorozat valójában a fest618 éves tanulmányainak
képes foglalata. Azóta gyűjti, tanulmányozza a valóságnak ezt a kevesek
által ismert szeletét. Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal, a krisztinavárosi és a jászjákóhalmi anyakönyvi bejegyzések statisztikai adatai szolgáltatnak
számára
festői ötletet, nagy
történelmi események,
naplók,
,., visszaemlékezések
összegzései adnak
l'f. kulcsot
egy tör" vényszerűség
megsejtéséhez.
Mint ahogy az
ember életében is
meghatározott ciklikusság érvényesül, igaz ez a kö. zösségek, népek
történelmére
is.
Laki Ida ezeket a
megfigyeléseit tár• ja elénk a jászberényi, május 7-éig
nyitva tartó kiállításon. Az már ismert és szokásos dolog a vizuális művé
szetben, hogy egy közömbös tárgy a
megszokott kömyezetéb61 kiragadva
esztétikai értékké lényegülhet.
Laki Idánál azonban az elektronikai
termék, a nyomtatott áramkör csak eszköz, mert a mű nem csupán kompozíció,
hanem a Uelenleg) tudomány határain
mozgó összefüggések dokumentuma.
A képalkotás természetesen már az
alaplemezek kiválasztásával megkezdő
dik, s csak azután válik képpé, mikor az
élettelen rajzolatokban elhelyezett adatok közé színeivel hangulatot, feszültséget varázsol. Az aktív hónapok című
dekoratív kép arany tónusával, mint egy
sugárzó nap kelt optimista érzületet. Az
Apám élete, Anyám élete páros kellemes hangulatával ellentétesek a hideg,
ijesztő, merev ezüstös háttérre felhordott
képek, a kritikus napok, hónapok. Leképezte bioritmus módszerével a segesvári
csatát, Egervár ostromát 1552-ben, a
honfoglalást és a kalandozásokat, de
még az autóvezetési vizsgák eredményességét is. Laki Ida a különlegest
figyeli, a különlegest tárja föl, így válik
művészete is különlegessé.
Lukácsi Pál
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Furcsa, indulatosan ismétlőd6 kérdéseket hozott felszínre bennem Raffay
Ern6 Trianon titkai CÍmű könyve. Furcsákat azért, mert az egy szálra fűzött,
hiteles kortörténeti dokumentumok olvastán kioldódtak bel6lem az elhallgató
"internacionalista
történettanításunk"
utolsó refIexei is, ismétl6d6eket pedig
azért, mert a 22-es csapdájához hasonló
helyzetben, máig is tehetetlenül toporgunk Erdély és az erdélyi magyarság
ügye el6tt. Megoldást egyel6re nemigen
találunk.
Nem véletlenül vált rövid id6 alatt a
képvisel6-szerz6 az els6számú közellenségek egyikévé Romániában, s nem
véletlenül vadásszák a román vámosok a

Trianon
határon akkora vehemenciával e könyvet, am ilyennel talán csak S~z
György Erdély-ét, vagy Pacepa tábornok Szekuritatet leleplez6 munkáját keresték korábban. Nem véletlenül, mivel
a Raffay Ern6 által publikált dokumentumok igazságereje vitathatatlan. Kétségtelen eredetiségükkel újabb ~ellem~t
len foltokat ejtenek a nagy roman nacIOnalizmus agyon mosott ruháján, s nehezen befoldható réseket a hazugságokra
telepített propagandapajzso~.. .
Igazából nem lehet egy rovld Ismertet6ben pontosan visszaadni ez írás han.gulatát. Annál is inkább így van ez, mIvel
nem els6sorban a Raffay-könyvnek vannak hangulatai, hanem az olvasó megy
át hatalmas érzelmi változásokon a dolgozat hatására. Feketén-fehéren el6ttünk
áll e dokumentumok nyomán, hogy miként bántak el az els6 világháború gy6ztesei a vesztes Magyarországgal, hogyan
vették el a gy6z6k jogán ezeréves területének nagyobbik részét, s az is világosan
látható, hogy milyen állapotok uralkodtak 1918-19-ben Erdélyben, Szlovákiában és a Bácskában. (Elvégre Trianon
nemcsak Erdély elvesztését jelentette
számunkra, hanem e két utóbbi terület
leszakítását is.)
Mindezek dokumentálását kár lenne
rosszízű külföldi propagandaszólamo~
kal illetni. Egyszerűen arról van ugyams
szó, hogy a magyar nemzet megismerhesse végre a trianoni "gyászbéke" pontos részleteit, a történelmi háttérrel
együtt. Ennyir61 s nem többr6l! A Trianon titkai hozzásegít bennünket ehhez.
Minden további ismertet6 kísérletezés
helyett álljon itt illusztrációként a könyv
egy jellemz6 részlete.
" ,
. ,
"A francia parlamentben IS elenk VIták
folytak a szerződéskötésr6l1921. júniusában és júliusában, ami azt mutatta,
hogy az alkotók közül is többen 'elborzadtak a zordon mú felett'. A békeszerz6dés el6adója Charles Daniélu volt, 6
is, valamint a fels6ház és a képvisel6ház
más tagjai is Franciaország felel6sségét

titkai

hangsúlyozták Magyarországgal szemben, leleplező kijelentéseket tettek a
békeszerződés létrejöttének körülményeire és intézkedéseire vonatkoz~~. ,A
szerződést ezek után csak azzal ratIfIkálták, hogy a francia kormány gondolkodni fog a tévedések és igazságtalanságok
felülvizsgálásáról... A már említett
Charles Daniélu írta a következ6ket:
, Akik a nemzetiségi elveket akarták
alkalmazni, a legnagyobb tévedést követték el akkor amikor kirekesztettek az
országból 3 mÜlió magyart. A ~ '!I,illió
aránya az országban maradt 8 mIlllOhoz
igen nagy. Ki hinné, hogy ezek a m~
gyarok beletörődtek ~bba~ ~ogy tes~.v~
reikt61 örökre elszakltva eljenek. Kulonös irónia, hogy a cseh határt 40 km-re
előretolták Budapest felé, hogy ez a
város a cseh ágyúk lőtávolságába kerüljön, ugyanakkor a Bácskát azért cs~tol
ták Jugoszláviához, hogy Belgrád távol
essék a magyar ágyúk hatótávolságától. '
Charles Tisseyre képviselő a követJce~ő
ket mondta: ' Az egyik fél teljes rosszmdulatának kellett a másik fél tudatlanságával párosulnia ahhoz, hogy a régi
Magyarország csodálatos egységét e~y
képzelt elnyomás nevében szétrombolja.
Szétszakították ezt a nemzetet, amely
politikai, közigazgatási egységét .10 ~v
századon át megtartotta, azzal a kIfogassal, hogy különböző népekMl ,áll. M~~
tettek ezek után? Alkottak harom uJ
államot, még vegyesebb népességgel,
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mint amilyen a magyarországi volt. Szétrombolták
egy életerős, egészséges
ország politikai és gazdasági egységét, és romjaiból új államokat alkottak,
melyek messze állnak az
előző egységét6l... Magyarország nem ok né~ül
tartja felelősnek FrancIaországot a tévedésekért és
"igazságtalanságokért. Ez a
helyzet nem tarthat a végtelenségig. Miért tette
vagy engedte tenni ezt
Franciaország? Ezt a káros cselekedetet? Ez a
szerződés a mi munkánk.
Egy hosszú történelem tényeivel szemben ügyetlen
politikai cselekménnyel
eltávolítottunk magunktól
egy népet, melynek inkább közelebb kellett volna kerülnie Franciaországhoz ...
Bizonyos, hogy a magyarok a háború alatt a
németek hűséges és őszin
te szövetségesei voltak ... nem is arról van szó,
hogy err6l tudatossan
megfeledkezzünk; szemére vethetjük-e azonban Magyarországnak, hogy Németország szövetségesévé
vált? Nem mi sodortuk-e arrafelé azzal,
hogy tőlünk telhetően támogattuk az
osztrák-magyar államokban apánszláv
mozgalmak kifejlődését? Trianonnal
Magyarországot ismét Németorsz~g karjaiba sodortuk. Megtehette:e teha! M~
gyarország, hogy nem ,VIsel . habor~t
Ausztria oldalán? Ma mar tudjuk, mIlyen volt Tisza István gróf magatartása a
szarajevói merénylet után, a Bécsben
tartott tanácskozásokon. A háború magyar részr6l nem Franciaország, hanem
az őt fenyegető Oroszország és Szerbia
ellen irányult. Az egész háború alatt a
franciák minden korlátozás nélkül, szabadon élhettek Budapesten, beszélhették
nyelvüket, a budapesti szí~házak továbbra is játszották a franCIa darabokat...
Érthető, hogy a háborúban való részvételért meg akartuk büntetni Magyarországot, miért kellett azonban erősebben
sújtanunk, mint Németorsz~got ~ag'y
Ausztriát? A magyarok FrancIaorszagtol
még egy szemernyi igazságot sem kaphattak id6k múltán, ez egyébként úgy
tűnik előttünk, hogy mi vagyunk felelő
sek mindazokért a szenvedésekért, melyek Magyarországot Trianon óta Sújtották... Magyarországon az a benyomás,
hogy minden sze~encsétlenség...Franc~a
országtól származik ... Feltehetjuk a kerdést, hogy milyen esztelen indokok
késztették a trianoni békeszerződés értelmetlen művének összetákolására."
L. M. L.

.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
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Hallgassunk a múlt
bölcseire?
:-:-::::::::::;:::;:;:::;:;:.. ,:.

A "Jász-Nagykun-Szolnok" idei 6. számában dr. F.J.. az
egykori MSZMP Oktatási Igazgatóság vezetlJje. a marxizmus-leninizmus volt professzora egy egész oldalt szentelt
"közéletünk felkavaróan ijesztlJ élményei" ürügyével arra.
hogy afféle hegyibeszédet tartson erkölcsrlJl. felellJsségrlJl.
toleranciárÓI. A prédikációt valójában a jövIJt képviselIJ (e
sorok írásakor még) ellenzéki pártoknak. mozgalmaknak
címezi. bár bevesz az ostorozottak közé "megtévesztett és
manipulált tinédzserek"-et. 'felheccelt hangoskodók"-at.
"selejtemberek"-et. akik "megbecsült termékei" voltak a
lettLnt rendszernek és most "gyors köpönyegváltással" igyekeznek hitelképessé válni.
Bár az írás bonyolult körmondatait nem mindig lehet
követni. néhány dolog azonban teljesen egyértelmtL számomra. A szerz lJ Koestlerre hivatkozik (a Sötétség délben c.
világhírtL regény írójára). holott lJ maga ahhoz a kiválasztott elithez tartozott. amely nem engedte be Koestler mtLveit
Magyarországra! Dr. Ferenczy József azt a világnézetet.
politikai rendszert. kultúrpolitikát hirdette. amely évtizedeken át cenzúrázta a hazai kulturális életet!
Elvárhatnánk tIJle. hogya cikkben néhány keresetlen
szóval. tJszinte mondattal vázolja a saját múltját és jelenét
is; magyarázza meg saját pálfordulását. vállalja a saját
részét az uralkodó pártelitet terhelIJ feleltJsségbtJl. Elvárhatnánk. hogy szóljon a válaszút elé került ember átélt
vívódásáról. változni-változtatni akarásáról. Csak így fogadhatnánk el hitelesnek személyét. véleményét.
Érvelésében alapvetlJ ellentmondásokat látok. Mindenáron ki akarja rekeszteni az érzelmeket. indulatokat a
politikai közéleti állapotok minIJsítéséMI. A "szeretet" és
"gytLlölet" az érzelmi szféra perszonális velejárói és alkalmatlanok politikai. közéleti állapotjelzések leírására és
minIJsítésére. SIJt! Bármiféle szerepük és bevitelük e folyamatokba megengedhetetlenül torzítja magát afolyamatot" írja a cikk közepén. ugyanakkor az írás elején így nyilatkozik: "A hamisságok ... talmi vására ... végképp szétesett és a
megcsalatottak szégyenkezésével. dühével és btLntudatával
keressük a kiutat e romhalmazból. " Néhány bekezdéssel
késIJbb pedig így ír: "Nehezíti a probléma kezelését. hogy
egy gazdaságilag megnyomorított társadalomtól nehezen
várható el toleráns magatartás. észérv és logika ... " Majd
írásának utolsó harmadában ezt olvashatjuk: "... az indulati
túlftLtöttség több vonatkozásban sajnos nem indokolatlan.
Benne egy becsapott és megnyomorított társadalom elutasító és megbélyegezlJ ítélete nyilvánul meg negyven év
pártállamdiktatúrájával szemben. annak volt vezetIJi
iránt ... "
Tehát egyrészt elismeri a társadalom döntIJ többségének
jogos dühét. indulatait. a pártállam elutasítását és meg bélyegzését; másrészt viszont még a közállapotok leírásába
sem akarja belevenni a tömegek érzelmeit! Ez így teljes

képtelenség. Attól még. hogya szerzIJ nem kívánja figyelembe venni. mindez létezik. hat és torzítja a folyamatot!
Nemrégiben még tanították a marxizmus-leninizmus tantárgy keretében a társadalmi forradalmak szubjektív feltételeit. amelyek nem mások voltak. mint a tömegek dühe.
elkeseredése és gytLlölete a régi rend ellen (érzelmi oldal);
valamint a forradalmi elmélet. ideológia bevitele a tömegekbe (értelmi oldal). A kommunisták is elismerték tanításaikban azt a polgári gondolkodóktól átvett elméletet. hogy
minden társadalmi forradalom velejárója. szükséges feltétele az elnyomott. becsapott társadalom negatív érzelmi
viszonyulása a régi rend uraihoz.
És végül. amirIJI beszélni szeretnék még. az szorosan
kapcsolódik az eltJzlJ gondolatkörhöz. Dr. Ferenczy József
látszólag elegáns kívülállóként mond véleményt. ítélkezik
éltJk és holtakfölött. Nem nevezi meg. hogy kik alkalmazzák
a demagógiát, kik korbácsolják az indulatokat - bár szózata
kétségtelenül a mértékadó ellenzéki pártok ellen irányul.
Írásának végén felszólítja a "mai bölcsek"-et.lépjenek elIJ a
"kulisszák mögül". mutassákfel a "ktJtáblákat" és "teremtsék meg a rangját a köz önzetlen szolgálatának.... mely nem
hatalmi pozíciókért verseng és nem legfIJbb gondja az
ítélkezés."
Dr. Ferenczy József már rá is vésné az ellenzéki pártok
"ktJtábláira" intelmeit: ne törIJdjenek a politikai hatalommal. szolgálják csak önzetlenül a köz ügyét!
Ezek után meg kell kérdez nem a szerzIJtIJI:
- Hogyan képzeli el a politikai rendszerváltást. ha közben
a hatalmi pozíciókat érintetlenül hagynánk?
- Miért hallgat a "régi bölcsek" által harsogott szociális
demagógiáról. s annak veszélyeirlJl?
- Úgy véli. hogy negyven év egypárti diktatúrája után. a
gazdasági-erkölcsi válság közepette patikamérlegen tervezhetIJ minden demonstráció. választási beszéd. politikai
akció?
- Hogyan várja el. hogy az iskolázottság. a mtLveltség. a
vitakultúra jelenlegi szintjén (amelyet a pártállam mtlködése eredményezett) az emberek tömegei francia enciklopédisták türelmével és tiszteletével hallgatják meg mások
nézeteit?
- Vajon miért nem hajlandó a cikk szerzIJje elismerni.
hogy a magyar rendszerváltás - az indulatok. hangulatkeltések és túlzások ellenére - békés és nyugodt?
- Arról miért nem ír a cikk szerzIJje. hogy az emberek
többsége méltóságról és önuralomról tett tan úságo t és
jogos dühe. elkeseredettsége ellenére ura még indulatainak?
Ne fessük hát a képet sötétebbre a valóságosnál. mert ez
is demagógia. Nagyon veszélyes demagógia.
Pintér László
MDFszóvivő
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KISKERT - HÁZTARTÁS

Legfontosabb veteménynövényeink
A gyökémematódák (fonalférgek)
nem támadják meg a sárgarépát, ha
bársonyvirágot (Tagetest) vetünk április
második felében kb. méterenként a sorok közé köztesnövényként, ritkítás
után. Előző évben szervestrágyázott területet kíván, könnyű, laza, mélyen mű
velt, mérsékelten meszes talajok növénye, március elejétől július elejéig vethető, elviseli a félámyékot.
A sárgarépa magjának csíraképessége
2-3 év, ezért erre egyértelműen alapvető
figyelemmel legyünk vásárlásainknál,
mindig győződjünk meg érvényességi
idejéről. Hagymával együtt - fokhagyma, póréhagyma, főleg vöröshagyma szomszéd növényként társítva kölcsönös
védelmet nyújtanak egymásnak a hagyma- és sárgarépalégy ellen. Spenótot
előveteményként
ne alkalmazzunk,
ugyanis a két növény összeférhetetlen.
Előveteményként olyan növényt válaszszunk, akár ágyásos, soros-vegyes kultúrás vagy dombágyásos művelési módot
alkalmazunk, hogy a következő év növénye jó tenyészkörülmények közé kerüljön.
Sárgarépa részére kedvező feltételeket
teremtünk, ha az előző évben uborka,
dinnye, paradicsom, paprika betakarítása után szervestrágyázzuk a felszabadult
területet, mélyen műveljük, igen meghálálja egészséges és bőséges terméshozamával.
Mélyen művelt talajba korán tavaszszal, a fagyok elmúltával elgereblyézett
területen 20-25 cm távolságra jelöljük ki
a sorokat, a kihúzott kis barázdákba a
magágynak méterenként kg biohumuszt
dolgozzunk be, termésnövelő hatása 3040 százalék, és távoltartja a fonalférgeket, továbbá emelkedik minősége és
eltarthatósága. Ha száraz az idő, akkor a
kihúzott vet6barázdákat alaposan öntözzük be, mert a sárgarépa magja lassan
csírázik.
Az előkészített magokat dörzsöljük át
száraz kávézaccal, amely védelmet biztosít a csírázás megindulásánál, ugyanis
illatanyagával távoltartja a kártevőket.
Köztesként jól társítható retekkel, mákkal, mustárral, kaporral, kakukkfűvel.
A felsorolt társítható növények valamelyikével, akár többel is, a magokat
összekeverjük, és így vetjük el, ügyelve
arra, hogya magok 2 cm mélyre kerüljenek a talajba, fölötte a földet alaposan
tömörítsük meg, ez meggyorsítja a magok vízfelvételét és kikelését, a magok-

kal történő keverés a ritkításnál is ered- nagyszeru talajtakaró, ellenáll a gyökérgolyva fertőzésének. Az első egyelésnél
ményes segítségül szolgál.
Két-három levélnél a vetést ki kell a talajon hagyjuk lesarabolás, illetve
egyelni, hogy a növények egymástól 7-8 vágás után, rendkívül kedvező hatású:
cm-re legyenek. Gyakran kell sekélyen gyökerei vel jól átszövi a talajt, maradvákapálni, hogy a talaj gyommentes, por- nyai lazítanak és tápanyagokban gazdahanyós, laza legyen. Ezt ritkábban tehet- gítanak, ami egyértelműen meghatározó
jük akkor, ha a talaj felszínét fúkaszá- a gyökérzöldségnél, a felszíni takaró
lékkal takarjuk 10 cm vastagságban, réteg viszont visszatartja a nedvességet,
melyet a tenyészidőszak alatt 2-3 alka- ami szintén alapvető az eredményes
lommal megismétlünk. Ez a takarás a termesztésre figyelemmel.
Kora tavasszal, márciusban vetjük fibiogazdálkodásnak alapvető feltétele, a
talaj ámyékolását és a talajélet védelmét nom an elgereblyézett talajon, egymástól
szolgálja, akadályozza a járás okozta 30 cm távolságra. Az apró magok igen
tömörödést és csökkenti az időjárási nehezen csíráznak, ezért nagyon hel yes
szélsőségek - forró napsütés, hirtelen
a vető barázdácskákat alaposan belozáporok - romboló hatását, ezenkívül csolni, és a 3-4 cm mélységre kiképzett
növelik a giliszták, valamint a látható és árokba a kevert magot elvetni. Követkeláthatatlan talajlakó élőlények tápanyag- ző lépésként betakarjuk földdel és a
készletét.
talajt jól megtömörítjük, hogy a nedves
A hagymákat kétoldalt a bevetett sor- . talaj a magokat minden oldalról érje. Ezt
ral párhuzamosan, 10-15 cm távolság- követően száraz talaj esetén a sorokat
ban duggatjuk. A sárgarépa szomszéd- hetenként öntözzük meg locsoló rózsánövényként szereti még a borsó t, paradi- val, hogy kisebb legyen a lemosó hatás.
A sorok mellé, illetve közé 10-15 cm
csomot, viszont összeférhetetlen a borsos mentával.
távolságra szomszéd sorként elduggatjuk a dughagymát, lehetőleg nagyobb
mére1Úeket, mert ebből előbb lesz zöldhagymánk. A jól kiritkított terület csak
egy részét tudja főzőhagymánknak biz(Petroselium sativum L.)
tosítani. Itt elsődleges a növények szimAz előző évben mélyen megművelt biózisa, egymást segítő védőhatása. A
istállótrágyázott növény után vessük, sorközökbe - szomszéd növények - és a
tápanyagban gazdag talajon érzi magát a sorokba köztesként vetett növényekkel a
legjobban. Tehát az eredményes ter- hosszú csírázási időt használjuk ki. Mire
mesztés feltétele - mint a sárgarépánál -, a növények kikelnek, addigra a hónapos
hogy a talaj mélyen legyen megművel retket és zöldhagymát már a család
ve, mert ennek hiányában gyökerei el- elfogyasztotta.
Amikor a növény ~kelt és 4-6 pici
ágaznak, elhajolva nőnek, közömbös a
levele
van, egyeljük. Ugy húzzuk ki a
meszes talaiial szemben. Igen érzékeny
fölösleges
szálakat, hogy egymástól 1viszont a talaj nedvességtartalmára,
ezért rendszeresen öntözni kell. Nincs 1,5 cm-es távolságban maradjanak a
nagy napfényigénye, félámyékos helyen legerősebbek, illetve legfejlettebbek. Ezt
is szépen fejlődik, hidegtűrő növény, a már fel lehet használni különböző ételek
magját már koratavasszal, a fagy kien- ízesítésénél, például párolásra, húslevesgedése után közvetlen lehet vetni, már- be, gulyásba, raguba stb., és ne felejtsük
cius elején. Önmagát nem tűri, 6-7 éves el a mustár levágását és a talajon történő
forgót tartsuk be. Nagyon meghálálja, ha hagyását az előz6ekre figyelemmel. A
az előző évi veteménye uborka, dinnye, következő ritkítás 2-2,5 cm távolság
paradicsom, káposztafélék voltak, szom- lesz, a végleges 5-7 cm, de lehet több is,
szédnövényként igen szereti a paradi- ez a minimumra vonatkozik.
A gyökérpetrezselymet a fagyok becsom, hagyma, szamóca társaságát, nem
szereti viszont a fejes saláta és fehér állta előtt kell ásóval kiemelni a földből,
üröm közelségét, erre nagyon vigyáz- lombját lecsavami, gyökereit megmosni
és megszikkasztása után homokba egyzunk, mert gátolja fejl6dését.
A maggal együtt keverve köztesként mástól elkülönítve, rétegezetten, hűvös
helyen tárolni, időnként átvizsgálni.
nagyszerű szimbiózist alkotnak a hónaLényeges a szomszédnövényekkel
pos retekkel és mustárral. A hónapos
retek az egyelést is elősegíti, és mire történő vetése, a talajfelület igen sekély
ritkítani kell, már el is fogyasztottuk. A lazítása, a nedvességtartalom biztosítása,
mustár riasztja akártevőket; gyökérma- a végleges, megfelelő távolságú ritkítás,
radványai gazdagítják a talajt, ösztönzik tárolóba történő helyes elhelyezés.
Miklóssi Márton
atalajéletet, elriasztják a fonalférgeket;

Petrezselyem
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HOBBI - HÁZTARTÁS

Gyertyatartót
sajátkezűleg
Lágy acéllemezb61 különböző gyertyatartókat lehet házilag készíteni, amelyeket hajlítással, szegecseléssel, esetleg
eresztékkel kapcsolunk össze.
A gyertya tüskéjének elkészítése az a)
ábrán látható. A 4 milliméter átmérőjű
csavart /1/ tüske alakúra (2/ k.ell reszelni.
A csavar alsó részén le nem reszelt
menet marad, amelyre rácsavarható az
összekapcsolt elemeket összeszorító
anya/3/.
A gyertya alatti tányért vékony, körülbelül egymilliméter vastag acéllemezb61
készítjük, ez különböző alakú lehet (b.
ábra), a szaggatott vonal a csészeszárnyak meghajlításának vonal át jelzi.
Az alsó sorban különféle formájú fém
gyertyatartókat mutatunk be c) ábránkon.

c)

Mindennapi higiénia és testápolás

Kéztisztításról háziasszonyoknak
A háziaszszony
napi '
munkája közben minduntalan a vízcsaphoz
fordul,
hogy szappannal, vízzel eltávolítsa a kezére
tapadt
szennyeződést.

Sokan ehhez
egyszeru mosószappant
használnak,
pedig
abban
aránylag sok
szabad lúg van,
ami szinte kivonja a kéz b6rének természetes faggyútartaimát. A suru kézmosás lIatására a
kézbőr kiszárad, repedezik, sérülékeny
lesz.
Megelőzésképpen javaslom, hogya
házi munkák befejeztével fürdesse meg
kezét híg ecetes oldatban, vagy dörzsölje át citromlével. Ezek megkötik és
semlegesítik a kéz bőrén a szappanhasználattól eredő lúgmaradékot, és megkímélik a b6rt annak káros hatásától.
Ezután dörzsöljön zsíros kézken6csöt a
bőrébe. Mosószappan helyett pipereszappant használjon.
A szappan már nagyon régen része az
emberi kultúrának: az ókor híres orvosa,
Galenus még a gyógyszerek közt ismer-

Szépen és jól csomagolva a jó is jobb
Már nemcsak Jászberényben, de a Jászságban is több helyen tapasztalják, hogy a
jászberényi Kossuth Tsz egyike azoknak a
gazdaságoknak, amelyek hozzájárulnak a város és más települések élelmiszer-ellátásához.
A fontos és felelősségteljes feladathoz eredményes élelmiszer-termelésre van szükség, a
feltételeket pedig átgondolt állattenyésztéssel
igyekszik megteremteni. Fontos és időszerű
feladat továbbá az az igyekezet, hogy lassítsák az állattartási kedv csökkenését.
A gazdaság élelmiszer-terme!ésében fontos helyen szerepe! a tejterme!és. Szarv asmarhatelepén több mint félezer fejős tehenet
tartanak. A telep büszkesége a korszeru
technológiával ellátott fejóház és tejkezelő
ház. A kifejt tej távvezetéken, emberi kéz
érintése nélkül jut el a tejkezelóházba. Ezek a
létesítmények már évek óta és még mindig
eredményesen segítik a tsz gazdálkodását. Az
új követelményeknek azonban csak önmagukban már nem felelnek meg.
Ezért határozott úgy a szövetkezet, hogy
dacolva a nehéz gazdasági helyzettel, a bernházásínséges eszte.ndókkel, "kiegészíti" eddigi létesítményeit. Igy kezdte el a tejfeldolgozó, csomagoló és tároló üzemének az építé-

tette. A tudomány fejl6désével sikerült
modern, szintetikus tisztítószereket előál
lítani, amelyek
tisztító hatása
meghaladja a
szappanét. A
mai háziaszszony
már
ilyenekkel
mos, mosogat.
Munkája ezzel
könnyebb lett,
de a kézbőr
megbetegedése
is gyakoribbá
vált.
Sokan
kénytelenek

sél. Az új üzemben zacskós tejet, tejfölt,
tejszínt, túrót, a későbbiekben többféle sajtot
készítenek és csomagolnak majd.
A napi 25 ezer liter tej feldolgozására és
csomagolására alkalmas üzemet mindössze
tÍZ ember "kezeli" majd. Ez azt is bizonyítja,
hogy az új létesítmény korszeru technológiájával is igyekszik lépést tartani az élelmiszerfeldolgozó iparban elengedhetetlen követelményekkel. Előnye továbbá, hogy a tsz-ben
előállított termékeket teljes egészében ott
dolgozzák fel, így az ebből származó haszon
is a tsz-ben marad. Lehetővé válik ugyanakkor az eddigieknél olcsóbb, higiénikusabb és
gyorsabb szállítás, hiszen az este kifejt tej
reggelre már feldolgozva és csomagolva a
boltokban lesz.
Mivel az üzem termelókapacitása lehetővé
teszi, hogy a háztáji gazdaságokon kívül más
tej termel ő üzemekbo1. átvett tejet is feIdolgozza és csomagolja, a Kossuth Tsz az
eddigieknél több kereskedelmi egységet lát
majd e! tejtermékekkel. Az üzem részben a
tsz kivitelezésében épül, 30 millió forint
költséggel. Az új üzemben a tervek szerint a
jövő év közepetáján kezdik el a termelést.
• illés -

bőrgyógyászh

oz fordulni, mert kezük bőre viszket,
kivörösödött, eldurvult, duzzadt, berepedezett, esetleg már nedvező ekcémás
tünetek is jelentkeztek rajta. A körömlemez törékennyé vált, szálkásodik, sőt a
körömágyról is elemelődik. Ezeket a
tüneteket "háziasszony-ekcéma" néven
jelölik. Előidézői a szintetikus tisztítószerek, amelyek alaposan kiszárítják a
kézb6rt, a "bio"-tartalom megemészti,
elvékonyítja a szaruréteget. A sérült
b6rön át pedig bejuthat a b6rbe a mosószerekben nyomelernként jelenlévő
króm és nikkel, és kialakulhat a szervezet túlérzékenysége, az allergiás ekcéma
a kéz bőrén. Mindez megelőzhető, ha
háztartási kesztyúben mos, mosogat.

Recept-ötletek
Sütötökös omlett
Hozzávalók: 40 deka sütőtök, 1 szál
póréhagyma, 2 pár virsli, 8 tojás, 4 deka
vaj, 1 deci tejszín, 1 kiskanál finomliszt,
só, 10 deka csemegeuborka, 1 csokor
snidling, 1 deci tejföl, a tetejére reszelt
sajt.
A tojásokat a tejszínnel, a liszttel, a
sóval jól kikeverjük. A virslit karikákra
vágjuk, és a megtisztított, felszeletelt
póréhagymával együtt vajban néhány
percig pirítj uk. A sütőtököt meghámozzuk, kibelezzük, húsát apró kockákra
vágjuk, és enyhén sós vízben puhára
főzzük.

A karikákra vágott uborkával együtt a
hagymás virslihez adjuk, jól megforrósítjuk, és a tojáskeverékkel leöntjük.
Megsütjük és óvatosan félbehajtjuk. A
tejföllel meglocsoljuk, sajttal megszórjuk, és sütóben addig sütjük, amíg a sajt
a tetejére nem olvad .

.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

A Szolnoki Rádió
műsora
1990. ÁPRILIS 2-ÁTÓL 8-ÁIG
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Bűnügyi

krónika

Csak annyit, amennyire

hitelesítve van

Április 2. hétfő
15.00-17.00: Kereske'dehni adás. Zene, hír,
reklám Szerk.: Gyuricza Péter. Telefon: 44618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Tamási László, telefon: 41-133. (A tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek. 17.30:
Szóváltás. Zenetunnix. 18.00: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok:)

A szóváltás úgy kezd6dött, hogy ... és
lehetne sorolni, hogy melyikük mit és
mennyit ivott, mikortól meddig ürítgette
poharát "magányosan", és mikor kezd6dött a kollektív ivászat. A szóváltás okát
firtatva felmeríilhet az a kérdés is, hogy
ki kérte ki az els6 rundót és az ivócimÁprilis 3. kedd
15.00-17.00: Kereskedehni adás. Zene, hír, bora, amikor rákerült a sor, miért rendelreklám Szerkesztő: Lengyel György, telefon: te úgy az egy kört, hogy az kett6 legyen.
44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szer- Válasz nélkül maradt kérdések, mert
kesztő: Korim Éva, telefon: 41-133 (A tarta- akik beszélhetnének róla, azok arra sem
lomból: Hírek. 17.15: Slágerantikvárium. emlékeznek, hogy hányadik pohár után
17.30: Tini-tanoda. Zeneturmix. 18.00: Alföl- fogadtak örök barátságot egymásnak, és
mikor borult el az agyuk az italtól
di krónika. Hírek, tudósítások, riportok.)
annyira, hogy halálos ellenségek lettek.
Hagymási József Jászfényszaru, V~
Április 4. szerda
15.00-17.00: Kereskedehni adás. Zene, hír, rösmarthy út 11. szám alatti lakos volt
reklám Szerkesztő: Tamási László, telefon: az, akit felháborított a "túllicitálás". A
44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szer- sértés tavaly szeptember 13-án érte a
kesztő: Gyuricza Péter, telefon: 41-133 (A helyi Pálma presszóban. Este, amikor
tartalomból: Hírek. 17.15: Muzsikáló tájak. betért oda, még csak az járt az eszében,
17.30: Szóváltás. Zeneturmix. 18.00: Alföldi hogy kiszáradt torkát nemsokára vodkákrónika. Hírek, tud6sítások, riportok)
val vagy konyakkal öblögetheti. Eleinte
egymagában ivott, csak amikor észreÁpriliS 5. csütörtök
vette az ugyancsak elhagyottan poharaz15.00-17.00: Kereskedehni adás. Zene, hír, gató Kulics László helyi lakost, akkor
reklám Szerkesztő: Korim Éva, telefon: 44- jutott eszébe: miért ne iszogathatnának
618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesz- együtt.
tő: Varga Ferenc, telefon: 41-133. (A tártaA szesztestvérek szavak nélkül is
lomból: Hírek. 17-15: Zenés percek. A tegnap . megértik egymást, így volt ez velük is.
slágerei. 17.30: Szóváltás. Zeneturmix. 18.00: Hagymási - mivel 6 volt a kezdeményeAlföldi krónika. Hírek, tudósítások, riportok:)
z6 - kikérte az els6 rundót, azután
Kulics következett, majd újból HagymáÁprilis 6. péntek
si, és így folytatódott egészen addig a ...
15.00-17.00: Kereskedehni adás. Zene, hír,
reklám Szerkesztő: Deák László, telefon:
44-618. 17.00-18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston, telefon: 41-133 (A
tartalomból: Hírek. 17.15: Zenés percek. Poprock ritmusban. 17.30: Szóváltás. Zeneturmix.
Lehangoló, ijesztő képet festenek elénk az
18.00: Alföldi krónika. Hírek, tudósítások,
ut6bbi
időben Magyarország W"nügyi statiszriportok)
tikái. Terjed a bűnözés, romlik a közbiztonság, s a rendőrség egyre nehezebben tudja
Április 7. szombat
8.00-lD.OO: Szombattól szombatig. Zenés megoldani feladatait A dolog cseppet sem
riportmúsor. Szerkesztő: Tamási László, tele- szívderítő. Szolnok megyében sem.
A megyei rendőr-fókapitányság március
fon 41-133. (A tartalomból: Hírek - Piac Lapszemle - A hétvége sportja - Program- első felében hozta nyilvánosságra 1989 főbb
ajánlat 9.00: Zenés heti visszapillantó) 10.00- bűnügystatisztikai adatait Eszerint 20 száza1200: Kereskedehni adás. Kívánságmúsor. lékkal, 6.431-re nőtt a megyében az ismertté
vált bűnesetek száma, s a befejezett rendőrsé
Szerkesztő: Bálint Erika, telefon: 44-618.
gi nyomozásoké csaknem elérte a hétezret
Ez
utóbbi 19,6 százalékkal magasabb, mint
Április 8. vasárnap
8.00-lD.00: Vasárnap délelőtt Zenés ma- amennyi egy évvel korábban volt A nyomogazin. Telefon: 41-133. (A tartalomból: Hírek zás az ügyek 64,6 százalékában járt ered- Vasámapi levél - Áradj zene! 9.30: Sportfó- ménnyel, ami bár még mindig magasan az
rum: élő kerekasztal a kézilabdáról, vízilabdá- országos átlag fölött (53,8 százalék) van, de
ról, röp- és kosárlabdáról. Telefon: 44-618. 1988-hoz képest jelentős, több mint 6 százalékos a visszaesés.
Népszerű dallamok gitáron) 10.00-12.00: KeA rendőrség munkájának egyik lényeges
reskedehni adás. Zene, hír, reklám. Telefon:
44-618. 18.30:-19.00: Hangos újság. Sport és fokmérője az ismeretlen tettes ellen indított
muzsika. Telefon: 41-133. Szerkesztő: Tamási nyomozások felderítési eredményessége. Az
ilyen ügyeknek tavaly 51,2 százalékát sikeLászló.
rültpozitív eredménnyellezámi. Ez az arány

Bűnözés

Kulics volt a soros, és ivótársa megdöbbenésére nem kétszer fél, hanem kétszer
egy deci vodkát rendelt. Talán a közelg6
zárórára gondolt, vagy azt akarta sejtetni, hogy azért 6 is valaki.
Ami biztos, hogy ivótársát lelke mélyéig megbántotta. Az el is mondta,
hogy 6 tudja a regulát, húgy tömény
italnak féldecis pohár dukál. Azt is
szóvá tette, hogy ezt nem várta volna, és
hogy 6 olyan ember, akinél a féldeci
jöhet számolatlanul, de hogy egy hajtásra egész decit vedeljen be, azt már nem:
Kulics viszont er6sködött, hogy amit
egyszer 6 kikért, azt meg kell inni,
akárki fia is, mert ebben 6 nem ismer
tréfát.
Vitájuknak a záróra véget vetett, kiengesztelhetetlen haragjuk azonban nem
csitult. A presszó előtt még sokáig bizonygatta mindegyik a maga igazát,
egyikük sem engedett. Végül Hagymásiban annyi harag gyúlt össze, hogy zsebéb61 el6keríilt egy hosszú pengéjű bicska és Kulics arcát - az ivótársét, akivel
pár órával azel6tt még barátságosan poharazgatott - egy 25 centis vágással
csúfította el.
A Jászberényi Városi Bíróság Táborosné dr. Varga Rozália tanácsa hozott
ítéletet Hagymási József ügyében. Súlyos testi sértés bűntette miatt hat hónap
börtönbüntetésre ítélte.
Az ítélet joger6s.
- Illés -

a megyében
sokkal jobb ugyan az országos átlagnál (36,1
százalék), de az 1988-ashoz képest több mint
3 százalékos romlást jelent
Az egyes búncselekményfajták közül különösen szembetűnő és elgondolkoztató a
gazdasági, valamint a vagyon elleni bűncse
lekmények számának ugrásszerű emelkedése. A gazdasági cselekmények például egy év
alatt (1988-hoz képest) a három és félszeresükre növekedtek! Nem kellenek különösebb
szociológiai ismeretek ahhoz, hogy a gazdasági helyzet várható további romlása, valamint a szegénység rohamos terjedése a vagyon elleni és az erőszakos bűncSelekmé
nyek számának újabb emelkedését hozza
magával.
E helyzet "kivédéséhez" a rendőrség helyzetének - személyi állományának és technikai
felszereltségének - hasonló mértékű javítására lenne szükség, amihez azonban egyelóí:"e
kevés a belügynek jutó, csökkenő reálértékú
költségvetési támogatás. Pénz nélkül pedig
minden jószándék és a lehető leglelkiismeretesebb rend6ri munka is kevés.
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A MUOSZ
Elnökségének
állásfoglalása
A MUOSZ EInökségét aggodalommal töltik el különböz6
pártok képvisel6inek félreérthet6 nyilatkozatai a választások
után a sajtóban végrehajtandó "tisztogatásokról", elbocsátásokról. Ezek a - minden bizonnyal egyéni - vélemények
letünt id6k rossz szellemét idézik, és egyáltalán nem illenek
be a demokrácia felé haladó társadalom megkívánt toleranciájához.
A MUOSZ fölemeli szavát a pusztán politikai meggy6z6dés
miatti esetleges boszorkányüldözések ellen, és szükség esetére
fenntartja magának a kollektív tiltakozás jogát is. Nem lenne
szerencsés, ha a választási harcban a tekintélyt szerzett
magyar sajtó m~ga is nemtelen pártharcok színterévé válna.
A Magyar Ujságírók Országos Szövetsége az újságírók
megítélésében csak a szakmai és etikai szempontokat látja
kizárólagosnak és mindenekfölöttinek; a magyar sajtó akkor
tölti be történelmi hívatását, ha a nemzet érdekeit szolgálja, és
híven tükrözi a valóságot.

A Megyei

Művelődési

és Ifjúsági

Központ
a SZÁMALK Menedzser
Üzletág
Információs Központjának
-

SZOLGÁLTATÁSAI
PRESSDOK számítógépes sajtófigyelő szolgálat
(120 folyóiratban és napilapban kereshez tetszőle
ges szempontok alapján)
IBM PC programo k bemutatása, helyszíni vásárlási lehetőséggel, előrendeléss el, 1300 programból
választhat!

Tanfolyamok:
l. Alapismeretek
2. Programnyelvek Szövegfeldolgozás
3. Alkalmazás táblázatszámítás integrált szoftverek
adatbázis-kezelés
4. Adatátvitel egyszerű hálózat
5. A vezetői munka számítógépes támogatása
Tevékenységét bemutató anyagát igényei szerint elkészítjük, megjelenít jük hangban, képben, írásban (videón, számítógépen, plakáton. szórólapon, músorfüzetben>.
Bővülő szolgáItatásainkról tájékoztat juk !
LEGYEN ÖN IS A PARTNERVNK!
Részletes tájékoztató az MMIK információs szolgálatnál
Vzenetrögzítő: 44-829

Megyei közéleti lap

Keresztrejtvény
Deák Ferenc (1803 -76), a "haza bölcse", a kiegyezés előkészítője
és megteremtőj e. Deák legnagyobb érdeme, hogy a magyar alkotmány alapján, híven a nemzet jogainak elismerése mellett, vállalkozott a kiegyezésre Ausztriával.
Egy máig aktuális gondolatát a vízszintes 14., valamint a függőle
ges 20. és 23. számú sorok tartalmazzák.
VIzszintes: 1. Emel6-szállító szerkezet. 9. Szem ... 14. Az idézet kezdete (zárt betúk: A, S, V). 16. Kiej tett mássalhangzó. 17. Bem ... 18.
Op-. .. 19. Bírósági ügy. 20. Igen
csendes. 22. Japán nagyváros. 24.
... mánia. 25. Az ezüst vegyjele. 26.
Leveg6 - görögül. 28. Színárnyalat.
30. Sorszámvégz6dés. 31. Elfogyott.
33 . A metil vegyjele. 34. Igeköt6. 35.
Űnnérték (-ék). 36. Egy afrikai ország névbetűje. 37. Kitartóan. 41.
Más - keverve. 42. Személyes névmás. 43 . Forint - röviden. 44. Becézett n6i név. 45. Ókori római pénzegység. 46. Előkelő dáma. 48. A
nikkel vegyjele. 50. Mesterkélt testtartás. 52. Merész. 54. Szemben, átellenben. 57. Igekötő. 58. Történelmi
városunk. 59. Cián. 60. Nével6s fájdalom. 62. Színültig. 65. Szent röviden. 67. Női hangnem. 69. Becézett női név. 70. Tagadószó. 72.
Néhány ágyú. 74. Fehér, gömbölyű
virágzatú díszcsetje. 78. Vadászrepü16 a második világháboníban.
Függőleges: 1. En passant. 2.
Egykori viselkedés és magatartás. 3.
Valahogyan eltengődik. 4. Papínnérték - fordítva. 5 .... bota. 6. Tapos. 7.
Eszes. 8. Igeköt6. 9. Párhuzamos. 10.
A kezével jelez. ll. Tennészetes
logaritmus. 13. Az egyik világhatalom. 15. Nyelvbotlás. 20. Az idézet
folytatása (zárt betúk: C, L, S). 21.

Növényi mellékhajtás. 23. Az Idézet
befejezése (zárt betű: Á). 24. Az
utóirat jele. 27. N6i név. 29. Víziója.
32. Kán - keverve. 33. Mister. 35.
Pásztorhangszer, nével6vel. 38. Olaj
- angolul. 39. Az asztácium vegyjele.
40. Az argon vegyjele. 46. A dúr
skála els6 két hangja. 47. Vén keverve. 48. Dél-alföldi nagyközség,
Makó közelében. 49. Papínnérték.
51. Csak fél Olivér. 53. MímeL 55.
Zeneiskola. 56. LA.D. 59. Közvetlen
közelébe. 61. Lehet a szél jelz6je is.
63. Daloló szócska. 64 . ... Force. 66.
Egy dunántúli sportegyesület. 68.
Kopasz. 71. Napszak. 73. A gennánium vegyjele. 75. Belgium és az
NSZK a gépjánnűveken. 76. Francia
arany. 77. Egyfonna magánhangzók.
Beküldési határidő: április U.
A február 28·ai lapszámunkban
közölt keresztrejtvény helyes megfej·
tése: "A mozgás sok gyógyszert pó.
tol, de olyan orvosság nincs, amelyIyel a mozgást pótolni lehet."
A helyes megfejtések beküldői
közül a követkeWk nyertek vásárlási
utalványt: Óbema István Szolnok,
Kun Béla krt. 5.; Szalai József Szolnok, Ságvári krt. 28.; Fekete Noémi
Budapest, Wesselényi u. 95/b.; L6rinczy Ágnes Szolnok, Orosz Gy. u.
8. L em. 6.
Az utalványokat postán küldjük el
anyerteseknek.
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