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A z E N S Z - k ö z g y ü l é s e n 

Fidel Castro beszéde 
# N c w York (Mt l ) az adatokat — a jelenlegi 
New Yorkban, az ENSZ-ben tegnap, pénteken befeje- helyzetért az olajexportáló 

zOdótl a háromhetes általános politikai vita. A vita során fejlődő országokra akarják 
korunk legfoníombb kérdései kerültek napirendre. Tegnap hárítani a felelősséget." 
inondta el beszédét Fidel Castro is. Eidel Castro kubai ál- Castro e vonatkozásban em-
larnmfő magyar idd szerint a délutáni órákban, óriási ér- lékeztetett a havannai Javas-
deklödót közepette érkezett meg az Egyesült Nemzetek latra — segítsék az olajter-
Szervezetének székházába. A vendéget a bejáratnál az ál- melők szegényebb, el nem 
lainfónek kijáró külsőségek között Kurt Waldhclm. a világ- kötelezett társaikat, bár a fő 
szervezet főtitkára üdvözölte, majd a két politikus tanács- felelősség a nagy nemzetközi 
kozást folytatott. Fidel Castro ezt követően Sallm Ahmed olajtársaságokat terheli. 
Salim tanzániai nagykövetlel, az idei ülésszak elnökével „Tarthatatlan az a helyzet. 
találkozott, majd ezután mondta el beszédét a közgyűlés hogy a fejlődők külföldi 
általános politikai vitájában. adósságai elérték a 335 mil-

liárd dollárt, s csak a kanta-
Fidel Castro az ENSZ-köz- jes ipari kivitel több mint tokra évi 40 milliárdot kell 

gyűlés általános politikai vi- 83 szazaiékát ellenőrzik. Az fizetniük — teljes kivitelük 
ta jában elhangzott beszédét export 20 százaléka a fejlődő több mint 20 százalékát" — 
az el nem kötelezett orszá- országoknak a tőkések által mondta Castro. és nyomaté-
gok mozgalma határozatai- ellenőrzött piacaira irányul, kosán sürgette: a fejlett or-
riak. követeléseinek szentelte. A „fogyasztói társadalom" szágoknak eddig .folyósított 
Hangoztatta, hogy a mozga- elemeivel így megfertőzik a hitelek, fejlesztési segélyek 
lom a világpolitika függet- fejlődő világot Is, súlyosbít- mellett további, legalább 300 
len tényezője, amelynek ál- VJ» ezzel annak állandó milliárd dollár értékben kell 
láspontja szerint a békén strukturális válságát segíteniük a fejlődő országo-
egymás mellett élést kell a a tőkés nemzetközi gazda- kat. Té yésmentes segélyek-
nemzetközi kapcsolatok alap- 4ópl rendszer válsága nem- re és hosszú lejáratú, ala-
jává tenni. C 4 a ^ konjunkturális. Súlyos- csony kamatú hitelekre van 

Utalva arra. hogy „nincs hitja e válságot, hogy a fej- szükség — hangoztatta, 
szándékaban Kubáról beszél- j e t t tőkés országok vonakod- f ide l Castro beszédét 
ni, visszautasítani a támadá- naj< a z erőteljes inílációelle- többször is félbeszakította a 
sokat, amelyek országát az n e s intézkedésektől és kép- hallgatóság tapsa. A beszéd 
elmúlt évtizedekben a köz- telenek úrrá lenni a munka- befejezésekor hosszú ünnep-
gyűlésben érték". 3 nem nélküliségen, a válság mé- lésben részesítették a kül-
óhaj t ja „saját otthonában jyén rejlő gazdasagszerkeze- döttek — főként a harmadik 
bántani az erős szomszédot", tl hiányosságokon. A válság világ képviselői — a kubai 
Fidel Castro így folytatta: egyik oka a nemzetközi gaz- vezetőt, az el nem kötelezett 

„Az el nem kötelezettek ü^sági kapcsolatokban ma országok mozgalmának elnö-
pontosan tudják, hogy kik meglevő egyenlőtlenség — két. 

hangoztatta G a s t r o i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
tian jönnek a fenyegetések. 

Konzultatív 
találkozó 

• Prága (MTI) 

Prágában pénteken este 
bejelentették, hogy a közeli 
napokban a csehszlovák fő-
városban konzultatív talál-
kozót tartanak a Varsói 
Szerződés tagállamainak 
parlamenti vezetői. Az első 
ilyen találkozó 1077 nyarán 
Leningrádban zajlott le. 

a konzervatívok 
O London (MTI) 

, Margnret Thatcher minisz-
terelnök beszédével pénteken 
Ulackpoolban befejeződött a 
Brit Konzervatív Pár t kong-
resszusa. A miniszterelnök 
asszony megerősítette a kor-
mány eltökélten szovjetelle-
r.es vonalát, a fokozott fegy-
verkezésre irányuló politikát 
belpolitikai téren pedig fron-
tális támadást ígért a szak-
szervezeti mozgalom ellen, a 
szakszervezetek megtörésé-
re, érdekvédelmi szerepük 
korlátozására. 

s hogyan kell azok • ellen 
harcolniuk." Emlékeztetett a 
havannai nyilatkozatra: a 
mozgalom harcol az imperia-

Castro síkraszállt a fegy-
verkezési verseny megszün-
tetéséért. és egyenlő gazda-
sági kapcsolatokat sürgetett 
a fejlett és fejlődő országok 

S i ™ E J H ? " - ^ ^ között. A íeii-ódők. által "vá. ú j gyarmatosítás, a faji meg-
különböztetés ellen (beleért- * u r o l t f e W < f t < " * H >Parl t*r-KuionDoztetes euen oeieert- m é k e k ü r a szüntelenül emcl-
ve a donizmustk elutasítja k e d l k m i exportált nyers-
T «ny*galk ára nem változik. 
minf • b S L ö K i l i i ingadozik és Sújt ják őket fce-rrunt a nagyhatalmi és tömb- „ ^ „ h - , , - , m , „ ú , x . K ; , t . ( i . reskedelml megkülftnbőzteté-

v l i H i ^ ^ i - i , sek- is: Tovább neheaíti a 

JSSSm^f&^Si "'-SS 

E z európai szakszervezeti 
közpentek konferenciája 

Genf (MTI) foglalkozott. Kijelentette, 

probléma lényege a palesz-
tin kérdés. A palesztin nép-
nek jogot kell kapnia az ön-
rendelkezésre, független ál-
lam alapítására' —"összhang- dóul óriási többlethaszonra 
ban az ENSZ közgyűlésének tettek szert az energiaválság-
határozatával. A havannai b a r i - -A monopóliumok előbb 
találkozó a tények elemzése elrabolták és felelőtlenül pa-
alapján nem mehetett el szó zárolták a fejlődő országok 
nélkül amellett sem, hogy az olcsó energiakincseit. majd 
Egyesült Államok — Izrael- kizsákmányolták mind a tér-
iéi szövetkezve — a cionista melókét, mind a fogyasztó-
célokat szolgáló részmegoldá- ka\ Végül — meghamisítva 
sokat támogat. 

•-o^on r̂ s s k s k szsrss^jFSi 
tőkés pénzügy, válság. ^ S Í S S S S Í 

tölthesse be érdekvédelmi és 
funkcióját 

körülmények között. 

A kubai kormányfő élesen 
bírálta a nemzetközi mono-
póliumokat. azt. hogy pél- lamlnt a fiatalok szakmai 

képzése, foglalkoztatása és ^ f f i í í 
szakszervezeti nevelése — 

Közéleti napló 
RÉSZVÉTTAVIRAT 

Lázár György, a Miniszter- főnek a bytomi Dimitrov 
tanács elnöke táviratban fe- kőszénbányában történt bá-
jezte kl részvétét Plotr Ja- r.yászszerencsétlenség kap-
roazewicz lengyel kormány- csán. 

BORBÉLY SÁNDOR HAZAÉRKEZETT 
Pénteken hazaérkezett elnökségének póttagjával, a 

Prágából Borbélv Sándor, az KB titkárával és Josef Há-
MSZMP Központi Blzottsá- mánnal, a CSKP Központi 
génak titkára, aki a CSKP Bizottságénak titkárával. Az 
Központi Bizottságának meg- őszinte, elvtársi légkörű és 
hívására október 8—12. kő- teljes nézetazonosságot tük-
zött tartózkodott Csehszlová- röző találkozókon véleményt 
kiában. Gustáv Húsúk, Cseh- cseréllek az MSZMP XI. és 
Szlovákia Kommunista Párt- a CSKP XV. kongresszusa 
ja Központi Bizottságának határozatai végrehajtásának 
főtitkára, köztársasági elnök, tapasztalatairól, a szocialista 
fogadta az MSZMP Központi népgazdaság fejlesztésének 
Bizottságának titkárát és és a kétoldalú gazdasági 
szívélyes, elvtársi légkörű együttműködésünk Időszerű 
beszélgetést folytatott vele. feladatairól, valamint a két 
Borbély Sándor megbeszélést testvérpárt közötti kapcsola-
folytatott Milos Jakessel, a tok további erősítésének kér-
CSKP Központi Bizottsága déselr&L 

ÖTMILLIÓ FORINT A SZOLIDARITÁSI ALAPRA 
Nádor György, a nemzet- hogy a nemzetközi gyermek-

közi gyermekév nemzeti bl- év kapcsán tett magyar fel-
zottságának főtitkára Genf- ajánlásokból r> millió forintot 
ben átadta Aczél György ml- juttat az UNICEF szplidarl-
niszterelnök-helyettes, a nem- téal alapjára. Az átadásnál 
zetl bizottság elnöke levelét leien volt Gordon Carter, az 
H. R. Labouisse-nak, az UNICEF európai Igazgatója 
ENSZ gyermekalapja (UNI- és dr. Kőmíves Imre nagy-
CEF) végrehajtó igazgatójá- követ, a Magyar Népköztár-
nak. A levélben Aczél saság genfi állandó ENSZ-
György tájékoztatja őt arról, képviselője. 

ŰJ MAGYAR NAGYKÖVET 
LÍBIÁBAN £S PAKISZTÁNBAN 

Trautmann Rezső, az El- helyére. Trautmann Rezső, 
nökl Tanács helyettes elnö- Aczél György, a Miniszter-
ke, Lázár György, a Minlsz- tanács elnökhelyettese és 
tertanács elnöke és Apró Apró Antal ugyancsak fo-
Antal, az országgyűlés elnö- gadta Forró Józsefet, ha-
ke fogadta Gál Bálintot, ha- zánknak a Pakisztáni Iszlám 
zánknak a Líbiai Arab Szo- Köztársaságba akkreditált 
ciallsta Népi Államba akkre- rendkívüli és meghatalma-
ditált rendkívüli és mégha- zott nagykövetét, aki a k»-
talmazott nagykövetét, aki a zeljövőben utazik állomá*. 
közeljövőben utazik állomás- helyére. 

ELUTAZOTT A ROMÁN IFJÜSAGI DELEGÁCIÓ 
Befejezte magyarországi miniszterével, pénteken fo-

látogatását a Román Kom- gadtn Németh Károly, az 
munista Ifjúsági Szövetség MSZMP Politikai Blzottságá-
küldöttsége. amely a KISZ nak tagja, a Központi Bi-
Közponfct. Bizottságának meg- zottság titkára. Jelen volt 
híváséra három napot töltött Marpthy Lász lóba PoJJttkM 
hazánkban. A román delegá- Bizottság tagja, a KISZ 
dót , élén Pantellmon Gava- Központi Bizottságénak első 
n - a - , , , , - 1 " . ITTÜ -? nescuval, a Román KISZ titkára. A román ifjúsági 

fölött. A pénteki íanácsko- " f f i ^ E ^ ^ Í K 
záson felszólaló Gáspár Sán-
dor, a SZOT főtitkára be-

vezetek véleménye nélkül, 
egyetlen dolgozókat érintő 

„.. t«,-,!fz u„i alapvető kérdésben sem le-
szédében az ifjúság helyzete- h e t d ö n t e n , _ m o n d o t t a b e . 
vei, azon belül is a szakszer- s é d é n e k befejező részében 
vezetek nevelő munkájával a szaktanács főtitkára. 

Központi Bizottságának első 
titkárával, a Román Szóda- delegáció pénteken elutazott 
lista Köztársaság Ifjúsági hazánkbóL 

FALUVÉGI LAJOS LATOGATASA SVÁJCBAN 
Október 10—12. között — miniszter. Személyében több 

G. A. Chevallaz vám- és évtized óta első ízben tett 

s á r t ^ U - 0 1 Svájcban S S K 
dott Faluvégi Lajos pénzügy- miniszter Svájcban. 

A Utálkozó elítélte Wa-
shington szerepét, amely biz-
tosítja Izraelnek agressziójá-
nak gyümölcseit, akadályoz-
za az Igazságos, átfogó ren-
dezést. s elítélte a Camp 
David-i megállapodásokat, 
azt a tényt, hogy az egyip-
tomi vezetés cserben hagyta 
az arab ügyet, hogy cinkos-
sá vált a rab területek foly-
tatódó Izraeli megszállásá-
ban. 

Nagy taps fogadta a szó-
nok szavalt, amikor arról 
Sióit: az e! nem kötelezet-
tek szolidárisak a Puerto 
Rico-l népnek az amerikai 
kormánnyal szemben az Ön-
rendelkezésért, a független-
ségért vívott hairávál, s em-
lékeztetett a latin-amerikai 
felszabadítás! mozgalmak új 
sikereire Nicaraguában. Gre-
nadában és másutt. 

Kuba értékeli a mozgalom 
állásfoglalását, amellyel el-
ítélte a Ku!?a elleni ellensé-
ges amerikai akciókat. Wa-
shington nyomását, fenyege-
téseit — hangoztatta. — A 
havannai találkozó támogat-
ta a kubai nép jogát saját 
társadalmi, politikái rendsze-
réhez. jogát ahhoz a terü-
lethez ls. amelyet Jelenleg a 
guantanamól amerikai tá-
maszpont foglal el — muta-
tott rá. 

Castro beszédének nagyobb 
részét a fejlődő világ mind 
súlyosabb gazdasági. pénz-
ügyi problémáinak szentelte. 

A hiányosan táplált milliók 
száma nem csökken, hanem 
növekszik, nem sikerül emel-
ni az élelmiszerek termelé-
sét. Sok fejlődő ország sú-
lyosbodó szegénységével 
szemben a fejlett tőkés or-
szágok ma a világ ipari ter-
melésének több mint 83 szá-
zalékát használjak fel. a tel-

Péter László 

A szegedi vár 
s Rózsa Sándor, amint kiszabadult a péter-
váradi várból. Félegyháza és PéterlpuszU közt 
kisiklatta a vonatot. 

A betyárvilág fölszámolása kétségtelenül társa-
dalmi szükséglet volt. Ennek Ráday Gedeon vas-
kézzel felelt meg. Már 1863. március 6-án pa-
naszkodott egy névtelen szegedi Jókai lapjában, 
A Honban, hogy a „barbár vallatási modor", 
amelyet a várba bevitt gyanúsítottakkal szemben 
alkalmaznak, tűrhetetlen. Hodossy Imre 1871. 
május 21-én az országházban Interpellált a szög-

A Bach-korszakban megint főként katonai jel- gel kivert Ráday-bolcső, e különleges kinzóesz-
köz használata és több más túlkapások miatt. 
Nagy Czirok László befogott nehézéletű emberek 

7. A Ráday-korszak 

leget kapott a vár : nem hon-, hanem államvé-
delmi célzatút. Nem külső ellenség, hanem a bel-
ső elégedetlenség ellen védte az osztrák hatal-
mat. Ferenc József és Erzsébet királyné 1857. 
május 24-23-1 látogatása után Jutott a szege-
diek tudomására, hogy a császár még 19-én Bu-
dán megszüntette a vár erŐditményi jellegét, és 
ezzel föloldódott az eddigi építési tilalom is, sőt 
a város régi óhaja, a vár lebontása is lehetővé 
vált. Ismét megindultak a tárgyalások evégett, 
de mivel a vár helvett építendő kaszárnyák 
költségét Szeged nem tudU előteremteni, a meg-
oldás egyre késett. 

Üj szerepet kapott a szegedi Vár 1869. január 
4-én, amikor Ráday Gedeon (1829—1901) grófot 
„az alsó tiszai vidéken megzavart közbiztonság 
helyreállítására" királyi biztossá nevezték ki. 
Ráday Gedeon — e néven az ötödik — pályáját 
a forradalom alatt Szemere Bertalan miniszté-
riumában kezdte meg. A szabadságharc kitörése 

emlékeiből állította össze a kínzások különféle 
fajtáit . Deresre húzás, botozás, szorító és pofo-
zógép használata napirenden volt. A Ráday-böl 

tek, az egész életét. Hogy megmentse a szegedi 
váiost meg az Alföldet." 

A másik esetet Békefl Antal frta meg A másli 
cíniü elbeszélésében. Motívumát fölhasználta Mó-
ricz Zsigmond Barbárok című elbeszélésében és 
Jancsó Miklós a Szegénylegények című f i lmjé-
ben. A sokkolás módszerét használta Laucslk: 
Gajdor Jánost, a konok, de babonás gyilkost egy 
pillanat alatt megtörte annak a kötélnek — 
vagy szíjnak — a váratlan megpillantása, amely-
lyel áldozatát megfojtotta. Jókai A lélekidomár 
című regényében (1889) a címszerepő Lándory 
a lakjában egybeforrasztotta Ráday és Laucslk 
modelljét. 

A testi-lelki gyötretés módszereivel vagy két-
ezer embert szűrt át Ráday a szegedi várban az 
alatt a négy év alatt, míg királyi biztos volt. A 

csőben elájul tat hideg vizes l ^ ő ^ ^ r t á k ^ ^ 
(„ráíerítették a vizes lepedőt!"); ha megszáradt, 
vizessel cserélték kl. Két-három nap után szúrós 
ruhába öltöztették; kezét a lábához vasalva, még 
csak nem ls vakarózhatott. A magánzárkák fene-
kén rács volt, alatta víz, békákkal, patkányokkal, 
kígyókkal. A vallatóra fogott betyárt sós pecse-
nyével jól megetették, azután bezárták, és nem 
adtak neki inni. Nem egy végül a vizeletét itta, 
amíg az ls el nem fogyott kiszikkadt testéből. 

Rádaynak három munkatársa maradt emléke-
zetes: Kormos Béla Pest megyei tiszti ügyész. 
Laucsik Máté székesfehérvári ügyvéd és Klemm 
Jusztin zsandár őrmester. Közülük különleges 
lélektani módszereivel Laucsik Máté (1S30—1903) 

után előbb a maga szervezte szabadcsapatban, tünt ki. Neki volt a legnagyobb gyakorlata: ő 
majd közhonvédként vett részt a harcokban 
utóbb Mészáros Lázár. Dembinszky, végül Bem 
segédtisztje volt. A bukás után visszavonultan 
élt birtokán. A kiegyezés után kinevezték a bel-
ügyminisztérium rendőri osztályának élére. 

Az ötvenes-hatvanas évek a betyárvilág fény 

számolta föl a somogyi betyárvilágot. Móra sze-
rint „a gróf csak díszveretes hüvelye volt az igaz-
ság pallosának — az éles penge 'Laucsik volt 
benne". Lócsiknak — ahogy a szegedi nép hivta 
— fortélyos módszereit két legismertebb esete 
jellemzi. Az egyik: Rózsa Sándor becsalása a v á r . 

kora. A korábbi marha- és lótolvajok hovatovább ba, ahol azután a meggyötört és mindenképpen 
a Dél-Alföldön veszedelmes szervezetté egyesül-
tek. összefonódtak a városi alvilággal, sót cinko-
saik lettek a magasabb vezetők körében is. Di-
vatba jöttek a bűnözés modernebb formál: a 
posta-, a vonat- és a bankrablások, amelyeknek 
már föltételük volt az intellektuális előkészítés, 
és következménye a nagyvonalú értékesítés. 
Ezekhez értelmi szerzőkre és orgazdákra volt 
szükségük a pásztorokból, parasztokból verbuvá-
lódott egyszerű betyároknak. Babáj Gyurka. 

.manipulált" primitív betyár bevallotta viselt 
dolgait. Többféle változatban maradt fönn a dó-
log. de mind a kettő Laucsikra vall. Az egyik 
szerint elkobzott fegyvereinek visszaadása végett, 
a másik szerint csendbiztosi kinevezése ígéretével 
csalták be „a betyárok csillagát". Móra A Sándor nagv költséggel iártak volna, hogy a tárgyalások 
körül című félbeszakadt cikksorozatában azt ts újból megszakadtak 

mentették tisztségéből. Kétségtelen azonban, 
hogy nemcsak évtizedek földerítetlen bűnügyelt 
tárta föl, hanem az Alföld közbiztonságát helyre 
is állította. Nem habozott az értelmi szerzőket 
és az orgazdákat is letartóztatni. A kecskeméti 
városkapitány öngyilkos lett a várban; a városi 
főügyészt és a csendbiztosokat, akik összejátszot-
tak a betyárokkal, elítélték. Nagvbecskerek leg-
nagyobb aranykereskedöjét orgazdasúg miatt fo-
gatta le. Móra emleget bizonyos K. Józsefet, va-
lami szegedi vezetőférfiút is: „a bíró majd le-
fordult a székről, mikor Sándor egy nevet mon-
dott neki, amelynek viselője kifőzte a vasútmeg-
állítások tervét, és lefölözte hasznuka t . . . Min-
den vasárnap este eljárt oda feketézni. Ráday 
gróf meg minden este." 

Ráday neve bekerült a népdalokba ls. 

Rúzsa Sándor az én nevem. 
Betyárfődön neveiködlem. 
Ráday úr befogatott, 
A börtönbe becsukatott. 

De a Ráday-korszaknak is vége szakadt. 1872. 
május 9-én Ferenc József ismét Szegeden járt. s 
megint ígérgette, hogy a város fejlődését aka-
dályozó várat megválthatja Szeged. A katonaság 
elkészítette laktanyatervek azonban újfent olyan 

megírja, hogy napról napra hamis újságot nyo-
mattak Rózsa Sándor számára, és hazafias érzel-
meire hatva vették rá a vallomásra. „És diktált 

Macsvúnszky Makszim szabadon garázdálkodott, egy álló hétig, mondta azt is, amit nem kérdea-

A nagy árvíznek kellett jönnie, hogy eldöntse 
a vár sorsát. 

(A befejező rész következik.) 


