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Arról kellett volna ma 
írnom, hogy az egyig fel-
sőoktatási intézmény kol-
légiumában a szellemileg 
magasan kval i f ikál t hall-
gatox megrongál ták a be-
rendezést, s n hírek sze-
r int ma olybá tűnik az 
épület belseje, min tha 
ócska munkásszál lás len-
ne, hol két é«t izede csak 
a lepedőt és az embereket , 
cserélik le' a vaságyakról, 
de a „berendezés marad" . 
Címet is a d t a m ennek a 
r ipor tba á t tűnő publicisz-
t ikának, melyben az el-
fo j to t t indulatok benső 
haragspiráljáról é r tekez-
tem volna, belátva és be-
lát tatva azt, hogy a jóvő 
értelmiségében halmozó-
dó keserűség, bizonyta-
lanságérzet t>s enervá l t -
ság olykor megmagyaráz-
hata t lan t e t t ekre sarkal l 
egyeseket. Persze, jól tu-
dom, ez a megmagyaráz-
hatatlan csak stilfogás, 
hisz éppen a haragspirál 
— mely az inflációt foko-
zó ár -árspi rá l tó l kölcsö-
nözte nevet — magyaráz-
za az első megközelítés-
ben valóban ér thetet len 
folyamatokat . 

Olyan ez, mint a gep-
rombo.lás, a n n o ? Tűnőd-
tem volna ezen egy be-
kezdésnyit, bemuta tván az 
emberekben gyülenUö fe-
szültségek közös őset, ere-
dőjét , ami t t a l án még 
bölcsőnek is mondtam 
volna, ha e lkap az emel-
kedettség. Aztán egy má-
sik bekezdésben már a 
konkré t hallgatói nyomo-
rokra tér lem volna ki, 
r eákanyarodva e t é m a -
együttesre, min t egy gyor-
sasági motorversenyző, 
hisz itt, ebben a forduló-
ban nö a sebesség — a r -
cunk is pirul, hisz lüktet 

ia vér. 
Idáig ta r to t tak volna a 

i bevezető mondatai , azután 
Következett volna a r ipor-
tos „fazon": az érdeklő-
dés és az oknyomozás 
szavai, a fölhasí tot t ülő-
alkalmatosságok elszo-
morí tó képének részlete-
ző, sz imbólumokat sej te tő 
leírása, végül a meghök-
kent ú jságí ró helyszíni 
összegzése, komolyan, az 
ügyhöz illő felelősségér-
zettel. És persze elemei-
vé is, pontosabban meg-
emelve egy kicsit az írást 
az izzadtságszagú tények 
folé, valahová a valóság 
sz in t jének közelébe. 

Az ilyen módon kipipe-
rézett mü azután odake-
rül t volna a szerkesztő 
asztalára, akinek „vicce-
sen" ha t rave te t tem volna 
az aj tóból , hogy „az asz-
tal s a rká ra rak ja , mer t 

középen beszakad" Végül 
vá r t am volna a másnapi 
saj tot , mer t közel ha t esz-
tendő sem tudta kicscnni, 
kikoptatni belőlem az t az 
erzest , , .amit csak íróember 
érezhet — az irás bódula-
tának m á s n a - i á n . 

Idáig t a r t a feltételes 
mód. Napilapos vagy-
vagy, f eb ruá r 26-án. 

Természetesen e lmen-
tem a kollégiumba, ahol 
senki t sem talált meg a 
portás, m á r m i n t senki t 
sem azok közül, ak i t ke-
restem. Körülnéztem hát 
egyedül, d e mégsem ír-
ha t t am meg, a m i t lá t tam, 
mer t hátha rossz az én 
szemem, és hátha hibásan 
fordítja le a látvány nyel-
vét az én elmém tolmá-
csa. Így be jö t tem a szer-
kesztőségbe eme k i í rha -
ta t l an írás terhé'vel, s 
hogy még jobban érezzem 
magam, leültem meghal l -
gatni a mai napra rendelt 
rr'ssz híreket. 

Ezeket sem í r juk — ír-
h a t j u k — ki magunkból , 
döbbentem rá. Bennünk is 
ú t j á r a indulhat makacs 
célszerűtlensegével a ha-
ragspirál , a mi lelkünk-
ben is a végső pontig pré-
selődhet az a rugó, mely-
ről bánat ta l kever t düh -
vel robbanna ki a panasz. 

A délelőtti kávé mellet t 
beszéltünk a nyilvános-
ságról is. Nálunk, hivatá-
sosoknál, ez nem divatszó, 
és nem is üres szentség. 
Ez a benső spirál egyik 
nagy kanya r j a már a tes-
ped tségen túl, de a ha ra -
gon m' 'g innen. Talán ne-
vezzük ezt épeszű feszült-
ségnek, mely nélkül sem-
miféle igazi alkotás, írás 
nem születhet. 

A kávénál hagytam el. 
Visszamentem a szobám-
ba, és fe lbontot tam a le-
veleimet. Barátom í r ja 
Pestről : „Minden írásban 
van valami ellépés attól, 
ami éppen történik: és 
lehet, hogy nem a szelle-
mi klimax előjele az, hogy 
most jó bevárni azt, sót, 
elidőzni abban, ami van, 
nehogy a görcsös ellépés-
b öl bornirtan könnyed, 
menüettnek tűnő aerobic-
monológ legyen." 

Simoné Weil mond ja 
egy helyütt, hogy ő min-
dig azt választotta, ami t 
a sorsa kijelölt számára. 
Úgy gondolta, cz az igazi 
választás. 

„Elidőzni abban, ami 
van." Miben is? Talán a 
megszelídítő szemlélődés-
ben. Talán a várakozás-
ban. Abban, hogy végre 
megérkezik az irás. 

Dlusztus Imre 

Tanácskozott 
a városi 

KISZ-bizottság 
Tegnap, pénteken Tóth 

Tamás első t i tkár vezetésé-
vel tanácskozott a városi 
KISZ-bizottság. A résztve-
vők először a bizottság vá-
lasztott tisztségviselőinek 
beszámolóit hal lgat ták meg. 
A városi úttörőelnök, a tit-
károk az e lmúl t hónapban 
elvégzett fe lada ta ika t ismer-
tet ték. Ez az ú j m u n k a f o r -
m a kísérlet a r ra , hogy az 
appará tus i m u n k a részletei-
ről, fontos döntések hát te-
réről, azok előkészítéséről is 
tá jékozódhassanak a testület 
tagjai . Ezen tú l véleménye-
ikkel, javas la ta ikkal kiegé-
szí tve segítsék az appa rá tus 
döntés-előkészítő m u n k á j á t . 

Ezt követően Habináné 
Tuza Klára t i tkár jelentését 
v i ta t ták meg, amely azzal 
foglalkozott, hogyan csatla-
koztak városunk KISZ-
alapszervezetei a kormány 
kibontakozási programjához. 
Tobb javas la t hangzott el 
ú j munkamódszerek beveze-
téséről is. Befejezésül az 
1988. évi költségről va lamint 
személyi és szervezeti ki-
tüntetések odaítéléséről 
döntöt tek. 

Miniatűrök 
művésze 

Csak erös mikroszkóp 
a la t t lá tható az a művészi 
kivitelű Puskin verseskötet, 
melyet M. Maszljuk, ukrán 
kézműves mes te r készített. 
Az aranyozot t borí tólapot a 
költő por t ré ja díszíti. A 
mesternek a szupermini -
könyv lapozásához különle-
ges szerszámot kellett t e r -
veznie. Maszljuk az idén és 
jövőre fo ly ta t ja Puskin 
müveinek minia tür izá l t ki-
adását . Már elkészült a poé-
ta a rany fé ldomborművével 
is — természetesen mini 
f o r m á t u m b a n —, és azt a 
moszkvai Puskin Múzeum-
nak a jándékoz ta . Az ukrán 
népművészet egyik legismer-
tebb alkotása egy aranyból 
formál t mozdonymodeil , 
amely 20 milliószor kisebb 
az eredet inél . A modell 
hossza mindössze nyolc 
mikron, szélessége három 
mikron, magassága két mik-
ron. 

Műsorajánlat 
Éjszakai filmvetités-soro-

zct kezdődik ma, szombaton 
este 10 órai kezdettel a J u -
hász Gyula Művelődési Köz-
pon tban : az érdeklődök vi-
deón először a C1IIKARA 
ÁRNYÉKA cimű amer ika i 
f i lmet l á tha t ják , m a j d disz-
dó következik. 

fis még egy mozi program, 
amely a hét vége k ínála tá-
hoz tar tozik: ma, szomba-
ton. és holnap, vasá rnap 
délután 5 órai kezdettel , 
.szintén videón A FEKETE 
KALÓZ cimű olasz f imet 
tűzik műsorra a Csanádi ut-
ca 9. szám alatt i Postás mo-
ziban. 

A BIKINI EGYÜTTES 
KONCERTJÉT rendezik 
meg holnap, vasárnap este 
7 órai kezdettel az i f júsági 
házban. 

GYOVAINÉ KEREKES 
RÓZSA naiv festő KIÁLLÍ-
TÁSA nyílik meg feb ruá r 
29-én, hétfőn délután fél 5-
kor az o la j ipar i dolgozók 
lienin körűt 47, szám alat t i 
k lub jában . A tár la tot , m e -
h e t Tóth Attila művészeti 
író nyit meg az érdeklődök 
márc ius 4-ig, naponta dél-
előtt 10 és este 6 óra között 
tekinthet ik meg. 

FELLINI-SOROZAT indul 
a Kossuth Lajos sugárú t 53. 
szám alatti Dugonics-mozi-
ban : először f eb ruá r 29-én, 
hétfőn este fél 8-kor a mes-
ter Bikaborjak cimű a lkotá-
sát vetitik. A sorozatra bér-
letek a moziban ma, hol-
nap és hétfőn délután 4 és 
este 7 óra között vál thatók. 

LAS ' VEGAS. SAN 
FRANCISCO címmel Sop-
roni Lajos ta r t diaképekkel 
i l lusztrált előadást f eb ruár 
29-én, hétfőn este 6 órai 
kezdettel a Juhász Gyula 
Művelődési Kozpontban. 

ROMÁN NYELVEN már -
cius l - j én , kedden 18.05, 
SZLOVÁKUL március 3-án, 
csütörtökön 17 óra 30 per-
ces kezdettel mondanak 
híreket a szegedi tévéstúdió 
adásaként a tévé 2-es prog-
r amjában . 

A JATE Ságvéri Endre 
Gyakorló Gimnáziumának 
Kórusa, a Radnóti Miklós 
Gimnáz ium leánykara, va-
lamint a Tömörkény István 
Gimnáz ium és Művészeti 
Szakközépiskola leánykara 
énekel Szécsi József, Joó 
Ete, i lletve Mihálka György 
vezényletével a Kossuth-rá-

dió ÉNEKLŐ IFJÚSÁG cí-
mű műsoraban márc ius 1-
jén, kedden 10 óra 25 per-
ces kezdettel. A három sze-
gedi együttest Varga Károly 
m u t a t j a be. 

A Béke Utcai Altalános 
Iskola kórusát ha l lha t juk 
Korsósné Balogh Katalin 
vezényletével (zongorán 
közreműködik D?lley Jó-
zsef) március 3-án, csütörtö-
kön 10 óra 35 perckor az 
ÉNEKLŐ IFJÜSÁG soron 
következő adásában a Kos-
suth rádióban. 

Jogok és érdekek 
r 

Beszélgetés Ágoston Józseffel, az szmt vezető titkárával 
Hovatovább nincs olyan nap, hogy valamilyen sajtó, 

orgánumban nc olvashatnánk, hallhatnánk a szakszerve-
zeti munkáról — tegyük hozzá, nem mindig az elégedett-
ség szavait, inkább a bírálatét, illetve az elvárásokét. Ami-
kor Ágoston Józsefet, az szmt vezető titkárát beszélge-
tésre kértem, arra voltam kíváncsi, megyénkben a szak-
szervezetek hogyan tudnak megfelelni a velük szemben 
támasztott növekvő követelményeknek? 

— Ha jól gondolom: ne-
héz helyzetben van a szak-
szervezet, ez azonban egy-
fajta tükörképe is a dolgo-
zó emberek nehezedő körül-
ményeinek. Hiszen az ö ér-
dekképviseleti szervükről 
van szó. így van ez? 

— Igen! Miért lenne 
könnyebb szakszervezet-
nek, mint tagjainak. És így 
is lesz, amíg az ország 
gazdasági helyzetével együtt 
a dolgozók nem érzik köz-
vetlenül is életszínvonaluk 
emelkedését. Most ugyanis 
az a jellemző, hogy a szo-
cializmus működési zavarai 
növekvő terheket raknak 
mind a dolgozók, mind a 
szakszej-vezetek vállára. Az 
lenne az igazi, ha a szak-
szervezet — egyéb szerve-
zetekkel együtt — nyílt, 
őszinte, kötetlen beszélgeté-
seket folytatna a dolgozók 
csoportjaival. Az emberek 
ma sokkal inkább óhajtják 
az igaz szót, mint bármi-
kor. Most nagycibb türe-
lemmel kellene meghallgat-
ni őket. 

— Az együttgondolkodás-
ban, a döntés előkészítésé-
ben tud-e érvényesülni a 
szakszervezeti érdekvéde-
lem.' 

— Nagyon ellentmondá-
sosan, sokszínűen, és saj-
nos, nem mindig tagjaink 
megelégedésére. Itt nagy 
szerepe van tisztségviselő-
ink felkészültségének és 
személyes bátorságának. 
Meghatározó a gazdaságve-
zetés és a szakszervezeti bi-
zottságok közötti együttmű-
ködés készsége é s színvona-
la. Ügy látom, hogy az ér-
dekérvényesítés legfőbb 
módszere korunkban a meg-
állapodások, a kompromisz-
szumok 'kötése. Az nem le-
het, hogy csak az egyik fél 
diktáljon, csak neki legyen 
igaza. Növekszenek a dol-
gozókra hárított terhek, 8 
óra helyett 12-14 órát vál-
lalnak sokan, emelkedik a 
piacoló értelmiségi embe-
rek száma, a személyi jö-
vedelemadó, az általános 
forgalmi adó elvonó hatá-
sát majd ezután érezzük 
istenigazából. Ily módon 
olyan kölcsönös megállapo-
dásokra van szükség — he-
lyenként lehetőség —, ame-
lyek a körülményekhez ké-
pest mindenki számára el-
viselhetöek. A szervezett 
dolgozók sokasága nem is-
meri, hogy milyen viták 
zajlanak mondjuk a kor-
mány és a szakszervezet 
között. Hogy milyen állás-
pontot képvisel. Csak azt 
^rzékelik. ami mára komp-
romisszum végeredménye, 
természetesen gyakran ez 
sem kevés. 

— Es mindig jó is az a 
megállapodás, ami a komp-
romisszum eredménye? 

— Ebben is nagyon meg-
oszlanak a vélemények. Mi 
gyakran örülünk olyan 
kompromisszumnak is. 
amit tagjaink kevésnek 
tartanak. Gyakran ér ben-
nünket az a kritika, hogy 
hamar rábólintunk egy-egy 
állami, gazdasági javaslat-

n kisteleki pártéletröl 
Kisteleken és vonzáskör-

zetiében az MSZMP KB 
1987. november U - i határo-
zatának végrehajtása érde-
kében folyamatosan alakul-
nak át a községi és üzemi 
pártvezetőségek pártbizott-
ságokká. Eddig megalakult a 
pusztaszeri pártbizottság 1. 
munkabizottsággal, (titkára 
Sági Mihály), a csengelei 
pártbizottság 3 munkabi-
zottsággal, (titkára Bitó Jó-

zsef), a Kisteleki Egység 
Áfész pártbizottsága 3 mun-
kabizottsággal (titkára Vigh 
István lett). Várhatóan az 
első félévben átalakításra 
kerül a kábelgyári, az 
ópusztaszeri és a baksi párt-
vezetöseg pártbizottsággá, 
második félévben a balás-
tyai pártbizottság alakul át 
egytestületes pártbizottság-
gá. 

ra. A tagság véleményét 
nagyon szigorúan vessszük, 
ám gyakran beszorulunk, 
mert azt a választ kapjuk, 
hogy „nincs pénz"! Így az-
tán a szakszervezeti moz-
galom egyik sajátos felada-
ta ma a dolgozó emberre 
nehezedő terhek csökkenté-
se, enyhítése. A szakszer-
vezetek követelése volt pél-
dául a bérek bruttósítása, 
az elhelyezkedési támoga-
tás, a gyed meghosszabbí-
tása, a családi pótlék eme-
lése, a szakszervezeti tag-
díj adómentessége, sorol-
hatnám. A szakszervezet 
tartja napirenden a bérre-
form mielőbbi kidolgozását, 
a bérmechanizmus tovább-
fejlesztését. Azt igényelve, 
hogy a bérek a teljesít-
ményeivet kövessék, hogy 
ne csak a termékek árará-
nyait vizsgálják, hanem a 
munkaerő értékviszonyait 
is (áremelések, gyermek-
nevelés költségei s th) . 

— A végrehajtást, a dol-
gozói érdekvédelmet illető-
en nem túlságosan türelmes 
a szakszervezet? 

— Elismerem, hegy ez 
kívülről így tűnhet. A meg-
élhetési gondokkal küzdő 
embernek azonnali segítés-
re van szüksége. Másfelől 
pontosan ismerjük az or-
szág anyagi helyzetét. Tud-
juk, ha valahová tobb pénzt 
kell juttatni, azt máshon-
nan veszik el. Elismerem 
viszont, hogy számos mun-
kahelyen lehetne erőtelje-
sebb, következetesebb a 
szakszervezet, időnként bát-
rabban ütközhetnének, 
gyakrabban kérhetnék a 
dolgozók véleményét. Meg-
figyelhető ugyanis a dol-
gozó emberek kiszolgálta-
tottságának felerősödése a 
munkahelyeken. Helyenként 
rossz a modor és durván 
beszélnek az emberrel. 
Több munkahelyen az el-
bocsátások is megkezdőd-
tek. 

Azzal is számolni kell, 
hogy az elmúlt 30 évben 
„békés" viszonyok között 
dolgoziak a szakszerveze-
tek. És most az élesedő kö-
rülmények hatására sok 
kínlódással találják meg a 
legelfogadhatóbb módszere-
ket, eljárásokat. Nagy di-
lemmája a szakszervezet-
nek, hogy beleszóljon-e a 
létszámleépítéseknél a dol-
gozók kiválasztásába, ad-
ja-e egyetértését ahhoz, 
hogy éppen a megnevezet-
teket küldjék el. Tudjuk, 
hogy a termékszerkezet-
módosítás súlyos 'kényszere 
a létszámleépítés, másrészt 
be kell látni, hogy ahol ke-
vesebben is el tudják vé-
gezni azt a munkát, ott ne 
dolgozzanak többen. Még 
mindig az érdekvédelem-
nél tartva, úgy gondolom, 
hcigy a jövőben a dolgozó 
emberrel, mint munkavál-
lalóval törődjünk többet. 
Konzekvensebben képvi-
seljük jogos érdekeiket a 
munkaadókkal szemben. 

— Megyénkben tapasztal-
ható-e az országostól elté-
rő jelenség a szakszerveze-
ti mozgalomban? 

— A szakszervezeti moz-
galom megyénkben is olyan, 
mint az országban. Némely 
kérdésben azonban vannak 
eltérések. így például sze-
rencsénkre nálunk nincs 
Özd, vagy Tatabánya. Nin-
csenek tömeges elbocsátá-
sok. Nyugodt a munkaerő-
gazdálkodásunk. Több 
munkahely van, mint mun-
kára jelentkező. Sajátságos 
megyénkben a vegyes jöve-
delmű családok kialakulása, 
amelyek viszonylag köny-
nyebben elviselik a fo-
gyasztói árak emelését, 
mint a csak bérből é s fize-
tésből élők. 

Felmerül újabban az a 
gondolat is, hogy a szak-
szervezeti érdekvédelem so-
kaságát — a munkába való 
felvételtől az elbocsátásig 
— mint szolgáltatást nyújt-
suk a tagságnak. 

— Az utóbbi időben gyak-
ran olvasni, hogy a tagdí-
jak emelése miatt (is) ki-
lépnek emberek a szakszer-
vezetből. Mi a helyzet 
Csongrád megyében? 

— A kilépések miatt ál-
talában 3 százalékkal, né-
hány ágazatban 5-6 száza-
lékkal csökkent a szerve-
zettség. Úgy gondolom, 
hogy ez felhasználható al-
kalom arra is, hogy egye-
sek jogos, vagy vélt sérel-
mek miatt kilépjenek. Nem 
szabad lemondani a tagság 
megtartásáról. Megemlítem, 
hogy a kilépett, a szerve-
zetlen dolgozókkal szemben 
kialakulóban van egy úgy-
mond „védekezési reflex". 
Ez úgy jelentkezik többek 
között, hogy kiírják az szb 
ajtajára: „belépés csak tag-
sági könyvvel". Van olyan 
gazdaság, ahol az ágazatve-
zető csak szervezett dolgo-
zókat foglalkoztat. Másutt 
„kiszivárogtatják", hogy 
létszámleépítéskor a szak-
szervezeten kívüliek kerül-
nek először sorra. Mind 
többen beszélnek arról, 
hogy vajon a szakszervezet 
minden dolgozó, vagy csak 
a szervezett dolgozók érde-
keit védi. Legjobb lelkiis-
meretem szerint mondom: 
a magyar szakszervezeti 
mozgalom minden, bérből 
és fizetésből élő ember ér-
dekvédelmét vállalja fel. 

— Mondtak-e le szakszer-
vezeti tisztségviselők a rá-
juk nehezedő nyomás mi-
att? 

— Nem tudok ilyenről. 
Ha mégis előfordulna, az 
nagyon kevés lehet. Amit 
viszont tapasztalunk: meg-
nőttek a bizalmiak, főbizal-
miak terhei, napi gondjai, 
vesződései, vitái a * terme-
lést irányítókkal. Másutt 
bizonyos fokú elbátortala-
nodást lehet felismerni. 
Esetenként a jogos érdekek 
mellett sem mernek kiáll-
ni, mert félnek a retorzió-
tól. Több ágazat megyei 
titkára hátrányosnak véli, 
ha az szb-titkárt az üzem 
fizeti. 

— Mit lehet ez ellen 
tenni? 

— Ügy lehet védekezni, 
ha a tisztségviselőknek 
színvonalasabb a felkészí-
tésük. az alapvető kérdé-
sekben magabiztosabb a 
politikai biztonságérzetük. 
És vissza kell állítani a ko-
rábbi védettségüket is. 

— Mit jelent a védett-
ség? 

— Azt, hogy megválasz-
tástól a felmentést követő 
két évig csak a szakszer-
vezeti szervek egyetértésé-
vel lehet fegyelmit indíta-
ni, elbocsátani stb. a tiszt-
ségviselőinket. 

— Végezetül: hogyan vé-
lekedik arról az ugyancsak 
új igényről, hogy egyes 
ágazatokon belül önálló 
szakszervezeteket szeretné-
nek létrehozni? 

— A kielégítetlen réteg-
érdekek — amelyek való-
ban nagyon különbözőek — 
egyre inkább utat törnek 
maguknak. A jogos érdekek 
érvényesülésének nem sza-
bad gátat szabni. Feltehe-
tően a következő években 
erősiödni fog a szakszerve-
zetek szövetségi jellege. 
Azt gondolom, hogy első-
sorban a tagozatok alaku-
lásának van realitása, ön-
álló vezetőséggel és prog-
rammal. De az önálló szer-
vezet alakulását sem lehet 
kizárni, mint ahogyan a 
meglevők egyesülését sem. 
Minden különválási tö-
rekvést érdemes alaposan 
végiggondolni. Ebben is a 
szakszervezeti mozgalom 
további korszerűsítését, a 
demokrácia fejlődését iá-, 
tom. 

Honti Katalin 


