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A Duna barnás vize friss 
fodrozással fogadja tört 
tükrébe a Steindl Imre 

rajzasztalán fogant neogótikus, 
eklektikus palota, a magyar par-
lament, jó nevén az Országház 
díszes épületét. E hullámok most 
látják először, hiszen szakadatla-
nul továbbsodródnak és újak jön-
nek. Az ember ihletes elfogódott-
sággal mégis azt érzi: a történe-
lem öröklátó hömpölygése csattog 
és árad a parti köveknél, a tor-
nyos ház lábánál. 

A méretek országosan egyedül-
állóak. Hossza 268, szélessége 118, 
magassága a felső rakpart jár-
dájától a kupola tetejéig 96 mé-
ter. Tíz belső udvara, huszonhét 
kapuja, huszonkilenc lépcsősora 
van, 691 termet és szobát, 250 
irodát fogad magába. A díszlép-
csőcsarnokban különösen feltű-
nik nyolc darab hat méter magas, 
egyenként négy-négy tonna sú-
lyú. különleges vörösbarna svéd 
gránitoszlop. 

A csúcsán három méter átmé-
rőjű vörös csillag. Mégsem a 
külsőségek azok, amelyek meg-
fogják a gondolkodó embert, ha 
belép a Házba, és a folyosón 
szembetalálkozik a hétköznapi 
tennivalója ügvében siető or-
szággyűlési elnökkel. Apró An-
tallal, az Elnöki Tanács elnöké-
vel, Losonczi Pállal, vagv Lázár 
Györggyel, a kormány elnökével. 
Az ő hivatalaik, apparátusaik 
működnek a Parlamentben, s itt 
dolgoznak még a miniszterelnök-
helyettesek. Aczél György. Bor-
bándi János. Marjai József. Sze-
kér Gyula. Kivétel csak Huszár 
István, aki a tervhivatal elnöke 
Is, székhelye az Országos Terv-
hivatalban van. 

A szemtanú és átélő hitelével 
tanúsíthatom, hogv nem a sző-
nyegek pompája, az ornamentika 
csillogása, a sok ezer lámpájú 
csillárok ragyogása az. amely itt 
áthatja az ember szívét. Biztosan 
hatásosak ezek is, de végül is 
csak díszletek. 

A gyalogos gróf 
szobra 

A Ház történelmi drámája, Iga-
zi énje megragadó. 

Közel nyolcvan éve ereszkedett 
alá a Várhegy magasságából, az 
Űri utcából a lapályos, ember-
sűrűségű Duna-partra, a Kossuth 
Lajosról elnevezett térre a ma-
gvar parlament. De Rákóczi, 
Kcsu th . Károlyi Mihály szobrai-
nak társaságában éppen csak há-
rom évtizede vörös Igazán a fel-
dúsult élet szimbólumaként a 
nemzet zászlajának pirosa, azóta 
tisztán fehér az igazság fehérje, 
s azóta zöld valóban a nép értel-
mes jövőjétől a remény színe. 

1926 egvik nyári estéjén Fara-
gó Kálmán borsodnádasdi mun-
kás, aki hasztalanul keresett ke-
nyeret, országos vándorútja során 
ide keveredett a Duna partjára, 
így beszélt erről idős korában 
egy őt faggató néprajzkutatónak: 

— A Duna-parton sétáltam, 
amikor bealkonyodott. Gondol-
tam, megkeresem a Duna fene- • 
két. Megszólított egy ember. 
Ugve maga facér? Van-e szállá-
sa? Ha n>ncs. jöjjön velem. El is 
vitt a Parlament melletti térre, 
ahol a nagv lónak a szobra állt. 
Ott a'udtam a lónak a hasában, 
mert isme-etlen barátom ott 
adott szállást. 

•Andrássvnak. az iszonvatország 
grófiának lovas szobra már nincs 
a h el vén Helyette — vagv elle-
ne inkább — egv gvaloeos gróf 
szohra áll — Károtvi Mihályé —, 
aki akaratát, céMát tekintve sem 
volt már úr. aki sokadmagával a 
század első felében azért csele-
kedett. hogv az egvszerű bölcsőjű 
embereké legven az ország, azo-
ké, akik többségben vannak, akik 
fenntartják a nemzetet, akik 

igazságosak és akiknek történel-
mi jövőjük van. 

így lett szobra neki az alkot-
mány háza előtt, Rákóczi és Kos-
suth társaságában. 

Az 
alkotmányosságról 
különböző módon 

Az Országház rangos napja 
kétségkívül az, amikor összeül az 
országgyűlés. Ilyenkor tűzik ki 
az épületre a legnagyobb lobogót. 
Az országgyűlés a legmagasabb 
rangú állami intézményünk: a 
Magyar Népköztársaság legfel-
sőbb államhatalmi, népképvisele-
ti szerve, az egyedüli törvényal-
kotó, a legfőbb állami politikai 
ellenőrző szerv — a nép alkot-
mányának őre. 

Megkérdeztem egy parlamenti 
köztisztviselőt, a hétköznapokon 
benndolgozó körülbelül négyszáz 
ember egyikét, mit mondana, ha 
csak néhány szóval kellene jelle-
meznie a Házban folyó hétközna-
pi hivatali, kormányzati munká t 

— Jó és igazságos törvényeket 
alkot az országgyűlés. A hétköz-
napi munka dolga elérni, hogy az 
országban ezek a jó és igazságos 
törvények uralkodjanak, hogy 
maradéktalanul érvényesüljön az 
alkotmányosság. 

Ebben a válaszban van némi 
filozófia, van némi jogtudomány, 
államelméleti nézőpont. 

Jeszenszki Gábor, a fiatal épf-
tőmunkás, a Nyírség egyik or-
szággyűlési képviselője más kö-
zelítéssel, személyesebb megjele-
nítéssel beszél arról a történelmi 
valóságról, amely szerint az or-
szág Háza ma egvet jelent a nép, 
a teljes nemzet Házával, amely 
szerint az alkotmány többé nem 
díszmagyaros fikció, hanem élő 
és érvényesülő jelenvalóság. 

— A legfontosabb jogokat 
mondhatom magaménak és velem 
egvütt az ország minden állam-
polgára. Élni tudok és munkám 
van. Azok a családok tudják ezt 
igazán átérezni, akik az ország 
korábbi történetében háborúban 
és békében mindig csak közkato-
nák voltak, először haltak meg és 
először vesztették el a kenyerü-
ket. Élet és munka nélkül mit ér 
az ember? Semminek, felesleges-
nek tarthatja magát, és minden 
más joga, vagy állítólagos joga 
csak hazugságra épülhet 

— Régen azt mondták volna 
rám. hosv kőműves vasvok, aki 
varjúból főzi a levesét. Most éoí-
tőmunkás vagyok. A legnagyobb 
emberi jog. az élethez és a mun-
kához való jog az én nyelvemre 
lefordítva azt jelenti, hogv háza-
kat építek. Ezekről mi döntünk, 
és ezeket a házakat mi rendez-
zük be. Hol jól. hol rosszul. De 
a hiba és a felelősség is a mienk. 
Erre is azt mondom: erre is jo-
gunk van, ez is a mi jogunk! 

Nem kímélve 
a kormányzati 
munkát 

Egy házban — a Parlamentben 
— székel az országgyűlés, és 
tartja üléseit a Minisztertanács. 
Az egyik a legfőbb államigazga-
tási szerv. Mi a viszonyuk egy-
máshoz? Van-e valami közük 
egvmás munkájához? 

Mindkét intézmény ülésterme a 
fő emeleten, egy szinten van, de 
az ál'amelmélet lépcsőjén a ma-
gasabb. a legmagasabb fokon az 
országgyűlés áll. 

Ez elvileg azonnal áttekinthető, 
ha valaki elolvassa az Alkotmány 
sorait: az országgyűlés megvitat-
ja és jóváhagvia a kormány 
programját teljesítéséről beszá-
moltatja a miniszterelnököt 
részterületeiről a minisztereket 
meghatározza a kormányzás kö-

vetendő Irányvonalát. Meghatá-
rozza a népgazdasági tervet meg-
állapítja az állami költségvetést 
és jóváhagyja végrehajtását 
Nemzetközi szerződéseket erősit 
meg. Megválasztja a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsát a Minisz-
tertanácsot a Legfelsőbb Bíróság 
elnökét a legfőbb ügyészt mi-
nisztériumokat létesít vagy szün-
tet meg. Az országgyűlés ellen-
őrzi az alkotmány megtartását 
megsemmisíti az állami szervek-
nek alkotmánvba ütköző, vagv a 
társadalom érdekeit sértő rendel-
kezését 

És a gvakorlatban? 
Igen sok érvényesülési formá-

ja van. 
Most tekintsünk csak az egvik-

re. Az élet valóságát állandóan 
vizsgáló, az élet sűrűiében élő és 
dolgozó képviselő, aki maga is 
munkás, termelőszövetkezeti tag, 
orvos, jogász, vagy tanár, a ta-
pasztalatait összegyűjtve szólás-
ra eme'kedik a parlamenti ülé-
sen. Ne gondolia senki, hogy ott 
hái ial kenegetik egvmást és a 
kormányzatot a képviselők. Ol-
vassunk csak bele a legutóbbi 
ülésszak jegyzőkönyvébe! 

Cservenka Ferencné, Pest me-
gye: 

— J ó néhányszor tapasztalható, 
hogy fontos, a népgazdaság egé-
szére is hatást gvakorló döntések 
végrehajtása, minisztériumi egyez-
tetések, újabb és újabb vizsgála-
tok címén elhúzódik. Az egvik 
tárca észrevételétől a másikig 
olykor sok hónap telik el. Haté-
konyabb ügyintézést kell megkö-
vetelni a vezetőktől, minden szin-
ten! 

Juratovics Aladár, Csongrád 
megye: 

— Gyorsítani kell az új szén-
hidrogénmezők üzembe helyezé-
sét, és nem szabad előfordulnia, 
hogv két-három évet vesznek 
igénybe a különböző engedélye-
zési, tervezési, pénzügyi, kivitele-
zési munkák! 

Klaukó Mátyás, Békés megye: 
— Fordítson a Minisztertanács 

még nagvobb gondot az ország-
gyűlési vitákban elhangzott ja-
vaslatok magvalósítására. Egves 
javaslatok figyelembevételénél és 
kérdések megoldásában szubjek-
tivizmus tanaszta'ható. 

Tollár József, Zala megye: 
— Annyi az irányító hatóság, 

annyifelé tartozik egv szakágazat, 
annyife'é oszlanak meg a dönté-
si hatáskörök, hogy ha minden 
főhatóság egvet akarna, akkor 
sem lehetne megfelelő összhangot 
teremteni. Sajnos, az esetek 
többségében az érdekeltségek is 
más-más irányba hatnak. 

Szigorú határozat 
Az országgyűlési tanácskozást 

követő minisztertanácsi ülés min-
den esetben kormányhatározatot 
fogad el a képviselői javaslatok, 
észrevételek megvizsgálására, in-
tézésére, a javaslatok lényegének 
és a felelős miniszter nevének 
megjelölé'ével. Erről a határozat-
ról a sajtó is tudomást szerez. A 
rádiónak szinte állandó rovata: 
mi teljesült a képviselő javasla-
tából? 

Nagyon fontos országgyűlési 
intézmények az úgynevezett bi-
zottságok. Tíz hivatalos bizottsá-
ga van a parlamentnek, átfog-
ják az élet teljes területét. Erős 
jogaik vannak: beszámoltathatják 
a minisztereket is. A bizottsági 
üléseken — amelyeken a világon 
egyedül nálunk vehetnek részt 
és tudósíthatnak szabadon az 
újságírók —, mondom, e bizott-
sági üléseken még hevesebb, 
szenvedélyesebb a vita. mint a 
némileg ünnepélyesebb nagv 
ülésszakon. Itt emberek szemtől 
szembe, tények tényekkel ütköz-
tetve vitáznak arról: hogyan le-
hetne jobban, eredményesebben, 
hatékonyabban dolgozni az ország 
javára. 

Egyetlen dologban nincs vita: 
hogv az ország javára kell csele-
kedni. S az országon mindenki 
hazánk népét érti már. 

Valahogv ígv, a szó szerénysé-
gével egv aorócska tükröt mutat-
va. valahogv ígv él az Országház, 
ígv lüktet a magyar állami élet 
szíve. 

A köznapi munkához köznaol 
lehetőségek á'lnak rendelkezésre: 
postahivatal, fodrász, üzemi ét-
kezde. te'efonköznont. génszobák, 
fénvmásoló műhelvek. Csak az 
irodák szűkösek, hiszen a Házat 
annak ideién csak reprezentáció-
ra és nem munkára építették. 

.Maga a tervező. Steindl Imre 
sem gondolt arra, hogv az ország 
Háza egyben a munka háza is 
lesz. 

SOLTÉSZ ISTVÁN 

Simái M'háiy 

Egész 
hús-vér-anyag testvér-anyag 
fölszaggatnak a sugarak 

hasítanak szabdalnak varrnak 
egész test-lázak egysejt-forradalmak 

virraszt a létezés egén 
a kromoszóma és a gén 

páncélosok a mindenség-jeget 
atomjaid feltörik kérgedet 

szél fölragad fénv elvarázsol 
— kizuhansz a végső magányból 

* 

most láthatod a csapda nyitja 
te magad vagy — benned a titka 

feledni ha tudsz — feledd nyitva 
— nem teheted csak mindent-tudva 

csak mindent-tudva mindent-téve 
csak magányodba beleégve 
tudsz kitörni a mindenségbe * 

anyag hús-vér tűz-fény anyag — 
le és föl mintha mérlegen 

szementinek soirál-utak 
eszelősség és értelem 

szeresd szégyelld éld öld magad 
testedet véredet fogadd 

testvéreddé amíg lehet 
míg csillagzik lélegzeted 

egv test egv vér vagy az Egésszel 
mért égsz ha teljesen nem égsz el 

s mért égsz el teliesen ha nem 
tesz magjává a végtelen * 

hajadat a holdfény befonja 
ujjaid a napfény beforrja 

gerinced ég-gyűrűs világfa 
csillagokkai borul virágba. 

Pdtkal Tivadar 

HINCZ GYULA RAJZA 

Juss, 1947 
apám szőlőkarónak faragott 
sulykolt e földbe: r.incsre 

napon nem lombosodhatom 
tél nem tántorít el 

állok órátlan időben 
csak a tőkék forradalmát féltem 

cigánvmeggv szirmoz olykor 
kacsok karolnak: nyár van. 

de tűzre ha megérek 
.16 tűzre érjek meg 

körém kucsmás istenek üllenek 
hadd melengessék tenyerüket! 


