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Tanácskozott az MSZMP KB 
körültekintéssel, hanem 
nagybaltával aka r juk lenye-
segetni, akkor félő, hogy az 
értékeket is tönkretesszük, s 
a dolgok nem alulról, ha-
nem felülről rendeződnek 
vissza. A döntéseknél hatá-
rozottságot kell tanúsítani. 
De ez nem egyenlő a „ke-
ménykedéssel". A körülte-
kintő döntéseket a vezetés-
nek együtt kell meghoznia, 
j á rva a nemzeti utat, vállal-
va a nemzetköziséget, amely 
nélkül nem lennénk képesek 
a nemzeti programot 6em 
megvalósítani. 

A küzdelem fö terepe most 
az alapszervezet. S fontos, 
hogy a kommunisták jelen 
legyenek a politikai intéz-
ményrendszer legfőbb szer-
vezeteiben. Mindenekelőtt a 
szakszervezet munká jában 
kellene aktívabban részt 
venni, hogy ne a pártszer-
vezetek legyenek a termelés 
szervezői és mozgatói, s a 
helyi problémákkal a válla-
latvezetők és a szakszerve-
zetek közösen foglalkozza-
nak. Ez vonatkozik a kor-
mány és a szakszervezet vi-
szonyára is, amelynek kere-
tében most például vita fo-
lyik a kollektív szerződések-
ről. Ha a kormány valamit 
nem jól ítélt meg. meg fog-
ja változtatni. De az is 
tény, hogy egyes területek-
ről a szakszervezeteknek 
vissza kell vonulniuk azért, 
hogy a gazdasági vezetők 
személyes felelőssége min-
den döntésben tetten érhető 
legyen. Ahol pedig a szak-
szervezeteknek nagyobb sze-
rephez kell jutniuk, ott ők 
működjenek határozottabban 
és nyomatékosabban. 

A területi pártszerveze-
teknél az egyik legfonto-
sabb tennivaló a kádermun-
ka fejlesztése. Egy kor-
mányzópárt képviselőinek 

olyan képességekkel, isme-
retekkel kell rendelkezniük, 
hogy megfelelő fórumokon 
kellő hatással tudjanak fel-
lépni, vitaképesek legyenek. 
Mert a tanteremben, az 
üzemben vagy más fórumo-
kon nem a Központi Bizott-
ság, hanem a helyi kommu-
nista közösség, a kommunis-
ta vezető, a párt tag vitatko-
zik, érvel. Legfontosabb fel-
adataink közé tartozik ezért, 
hogy a mozgalomban szuve-
rén egyéniségek nőjenek fel, 
akik önállóan képesek poli-
tizálni. A mozgalom minő-
ségét sok-sok szuverén egyé-
niség politikai tevékenysége 
ad ja meg. Hangadó emberek 
kellenek, de őket nem lehet 
központi bizottsági határo-
zattal kinevezni, mi csak se-
gíthetjük őket ahhoz, hogy 
kivívják ezt a helyüket a 
maguk közösségében. Ma és 
még a következő években 
sem lesz népszerű a vezetői 
tevékenység. De aki ezt vál-
lalja, az ne sopánkodjon, 
hanem viselje ennek terheit . 

Grósz Károly a Magyar 
Hírlap október 28-ai számá-
ban megjelent, és a vitában 
többször említett nyilatko-
zatáról szólva e lmondta: 
szükségesnek tartotta, hogy 
tájékoztassa az országot és 
külföldi partnereinket is 
nemzetközi pénzügyeink né-
hány időszerű kérdéséről. 
Felhasználta az alkalmat a r -
ra is, hogy megerősítse: a 
vezetésben különböző néze-
tek vi tá ja zajlik, ami termé-
szetes, de nincs semmiféle 
hatalmi harc, s a hangsúlyt 
mindenki az egységre helye-
zi. „Kötelességünk azon dol-
gozni — mondotta végezetül 
Grósz Károly —, hogy a pár t 
vezetősége még jobban ösz-
szecsiszolódjon, s gondolko-
dásában, cselekvésében még 
egységesebb legyen." 

Széles körű vita 
A felszólalások alapvető 

mondanivalója az volt, hogy 
a pártban, a társadalmi 
élet minden szférájában fel 
kell gyorsítani a pár tér te-
kezlet állásfoglalásának, a 
párt és a kormány m|is 
döntéseinek végrehajtását . 
Erre alapot adnak a pár t -
értekezlet óta kibontako-
zott ikedvező irányú folya-
matok. Ezek végigvitele 
azonban hosszabb időt, esz-
tendőket Igényel. Ennek 
kapcsán elhangzott: a veze-
tés legyen türelmetlenebb 
önmagával szemben, de ve-
gye figyelembe a realitáso-
kat, és tanúsítson türelmet, 

Ehhez a következtetéshez 
a legkülönbözőbb nézőpon-
tokból kiindulva jutottak el 
a vitában részt vevők. Az 
előadó ál ta l vázolt — sokak 

ő óta eltelt időszak 
sa i t szinte valamennyi fel 
szólaló górcső alá vette, k i -
ki megvilágítva a nézete 

mekkora sebességgel és 
meddig akarunk eljutni az 
ú j irányba. 

Üj társadalmi modell 
részletes kidolgozása és be-
vezetése nélkül nem halad-
hatunk előre. Magyarorszá-
gon — többek megítélése 
szerint — ma két területen 
van nehezen megoldható 
válság: kátyúba jutott ter-
melési szerkezetünk, s pénz-
ügyi egyensúlyunk. Ez a 
válság súlyosabb, min t ami-
lyenre még 1987-ben is gon-
doltunk. Ezzel összefüggés-
ben egy ellentmondás is 
markánsan kirajzolódik: a 
társadalom nagyobb része 
úgy érzi, hogy a megszorí-
tásokból m á r lehetne en-
gedni. Ám a kormány, a 
pár t vezetői úgy lá t j ák : en-
nek ma még nincs i t t az 
ideje. 

A vitázók nem hagyták szó 
nélkül az egyes rétegek han-
gulatát jellemző érzéseket, 
gondokat 6em. Elmondták 
például, hogy az értelmiség 
széles rétegeinek nem iavu-
ló. hanem több esetben rom-
ló a relatív jövedelme, mun-
kafeltételeik önmagukban is 
munká juk alábecsüléséről 
tanúskodnak. Az alkotó ér-
telmiség hangulatát a két-
ségbeesés és az aktív tenni 
aka rás egyidejűségével jel-
lemezték. Tar thatat lan á l -
lapotnak minősítették, hogv 
egy szocialista országban az 
oktatás, a művészet, a kultú-
ra minden területe fenntar-
tási gondokkal küzd. s pél-
dául a színházak lassan a 
puszta létükért harcolnak. 
Kijelentet ték: a pár tnak tá-
mogatnia kell az oktatáshoz, 
a képzéshez, a művelődés-
hez való jog gyakorlati meg-
valósítását — az óvodától a 
legmagasabb művészetig —. 
mer t kiművelt emberek nél-
kül nem létezhet, nem fe j -
lődhet a szocializmus. 

A vitában felszólaltak: 
Szabó István. Veres József. 

. Varga László. Tömpe István, 
valtoza- J a s s ó Mihály. Horváth Ist-

ván. Szilágyi Tibor. Dudla 
József. Vajda György. Be-
recz Frigyes. Glanz László-

szerint legfigyelemreméltóbb n é Katona Imre. Szépe Ag-
tendenciákat. Kiemelték: n e s < ördögh Szilveszter 
évek óta nem volt ennyi A c z é l G yörgv Györgyi Béla. 
önmarcangoló eszmecsere, P o z s g a v I m r e . K o i Tibor 
valódi változás a pár tmun- D e á k L á s z l ó Ormos Mária 
ka demokratizmusanak, H o r n Gyula. Gáspár Antal-
Tiyilvánossaganak, egy mas . n é Medgyessy Péter Osztafi 
f a j t a munkast í lus meghono- B é l a K j s s I s t V i i n Huszár 
sitásanak előmozdításáért, István. Nyers Rezső. Berend 
min t ebben az öt hónapban. T - j v á n N a g y S a n d o r T d _ 
Éles, szenvedélyes viták k e i Ferenc. Bónvai István és 
jellemzik a közéletet, de Hollán Zsuzsa. A Központi 
nem tapasztalható jelentós Bizottság további három 
szembenállásra, nyílt konf- ,„„• D . . . - „ . . . . . . . . , . _ . . . tagja — Reveszne K e n An-rontaciora utaló magatartas. 
Többen szembeszálltak a n a - Gubicza Ferenc és Szla-
pártértekezlet óta elér t menickv István — írásban 
eredményeket lekicsinylő, a nyújtotta be hozzászólását. 
közvéleményben 
felbukkanó ilyen 

gyakran 
vélekedé- (MTl) 

Pénzügykutató Rt. 

„Csak egy dolog véd meg..." 
— Mennyire egységes szel-

lemi csoportosulás a Pénz-
ügykutató Rt? 

Pálos Miklós: — Ameny-
nyire a valamikori Pénzügy-
kutató Intézet az volt. Egy-
ség van nálunk abban, hogy 
valamennyien kivezetni 
akar juk az országot a vál-
ságból. Ezt a szerepet senki 
sem a politika súgójaként 
képzeli el kizárólag. Min-
denkihez akarunk szólni, 
akinek füle van arra, hogy 
befogadja érveinket: politi-
kusokhoz és „csak" újság-
olvasókhoz egyaránt. Tar -
talmi dolgokban kemény vi-
táink vannak a részvénytár-
saságon belül. Például igen-
csak különböznek nézeteink 
az ország adósságának el-
adásáról is. Csillag István 
ezt csak abszolút csődhely-
zetben tar taná helyénvaló-
nak. Matolcsy György kollé-
gám — akinek nemrégiben 
ebben a kérdésben élénk 
visszhangot kiváltó cikksoro-
zata jelent meg — úgy véli, 
hogyha a hitelező bank nem-
csak a pénzét ad ja a ma-
gyar gazdaságnak, hanem a 
tőke működését közvetlenül 
figyelemmel kíséri, akkor a 
hatékony működtetési gon-
dolkodás is átkerül a hazai 
gazdaságba. 

Csillag István: — Az Rt. 
azért egységes, mert sok-
féle. Belül vannak olyan el-
képzelések, amelyek a ki-
bontakozást a nagyüzemi 
munkásság érdekeinek ma-
ximális figyelembevételével 
és az eközbeni demokratizá-
lódással tudják elképzelni, 
mások a liberalizálódástól 
vár ják az értékek gyarapo-
dását. Ezek a nézetek idő-
ről időre össze is csapnak. 
Eddig szerencsére egyik ér-i 
dekcsoport sem tudta, és 
nem is akar ta a másikat le-
hengerelni. 

— Hazánk gazdasági for-
dulatának teljessége a 
KGST-n belüli abszolút for-
dulat nélkül elképzelhetet-
len. Látnak-e biztató gya-
korlati tendenciákat a nem-
zetközi gazdasági szervezet 
működésében? 

Pálos Miklós: — A Szov-
jetunió 3 évvel ezelőtt a vál-
tozások legnagyobb ellenző-
je volt. Egyeztetett mecha-
nizmusokat, központi ter-
vezést akar t mindenáron. E 
meghatározó ország nézetei-
ben azóta alapos fordulat 
történt. Csehszlovákiában, ha 
kissé ingatagon is, de elin-
dultak a reform felé. Biz-
tatóak a lengyel gazdaság á t -

Szerteágazó fonalú, 
tartalmas beszélgetés 
színhelye volt e hét el-
ső napján ismét a Ro-
yal Irodalmi Kávéház. 
Csillag István és Pálos 
Miklós, a Pénzügykutató 
Rt. munkatársai voltak 
Bán Jánosnak, a házi-
gazdának a vendégei. 
Már távozóban volt a 
közönség, amikor la-
punk számára külön in-
terjút kértem a két fia-
tal közgazdásztól. 

változtatására irányuló tö-
rekvések is. Bulgáriában is 
igencsak figyelnek a másutt 
megindult reformkísérletek-
re. Egyre többen ismerik fel, 
hogy jó, ha a KGST-ben is 
a piaci viszonyok, az áru— 
pénz csereformák dominál-
nak, és nem az államközi 
szerződések. Ezekről a té-
mákról több tanulmányt ír-
tunk, és ezekre megrendelé-
sünk is volt. 

— Honnan? 
— A Pénzügy- és a Ke-

reskedelmi Minisztériumtól. 
— Véleményük szerint 

mekkora erő ma Magyaror-
szágon a Pénzügyminisztéri-
um? 

Pálos Miklós: — Az utób-
bi időszakban ez a kor-
mányzati szerv igencsak 
megerősödött, ezért foko-
zódtak ellene a támadá-
sok is. Vállalkozási adó, áfa, 
szja — ezeket alapjaiban ez 
a minisztérium dolgozta ki. 

Csillag István: — És ezzel 
ú j já téktérre kényszerítette a 
gazdaságot. Ezek modernizá-
ciós tendenciák. 

— Nyerhet-e a PM ellen-
pártja? 

Pálos Miklós: — Ez a kor-
látlan lehetőségek hazája. 
Egyáltalán nem elképzelhe-
tetlen egy ilyen irányú for-
dulat. 

Csillag István: — Azt kell 
eldönteni végre, hogy bri-
dzset játszunk, avagy tehén-
trágyával dobáljuk egymást. 
Ha biztos a bridzs, akkor az 
ellentábor is kénytelen lesz 
ezekkel a játékszabályokkal 
megismerkedni és küzdeni. 

— Idegen szervezet lesz-e 
gazdaságunkban a nemrégi-
ben elfogadott társasági tör-
vény? 

szerint friss, korszerű, más sekkel. Elfogadhatatlannak 
megítélés szerint historizált 
megközelítésű — helyzet-
értékelést a felszólalók több-
sége elfogadta, s bátorítást 
adott ahhoz, hogy folyta-
tódjék az elmúlt másfél év-
tized nyílt kritikai elemzé-
se. ami által egyértelműbbé 
válhat, hogy a párt vállalja 
az e lmúlt évtizedek prog-
resszív örökségét, és hasz-
nosí t ja tapasztalatai t. UJ gyan-
úkkor a véleménynyilvání-
tók újólag felhívták a fi-
gyelmet ar ra is, 'hogy a 
párttagság nem a z elmúlt 
tizenöt év teljes tagadását 
igényli, hanem a politikai 
gyakorlat egyes elemeitől 
való elhatárolódást sürgeti. 
Többen égető szükségét lát-
ták annak, hogy a testület 
olyan egyértelmű döntést 
hozzon, amely — a Köz-
ponti Bizottság egységét is 
erősítve — határozott irány-
mutatásként szolgál a mun-
kahelyeken, a lakóterülete-
ken, az alapszervezetekben 
politizálók számára. Fontos, 
hogy a közvéleményt ina 
foglalkoztató 
vitakérdésben 
határozott, egységes állás-
pont ja legyen, s ki-ki ezt 
felhasználva tudjon vitába 
szállni azokkal, akiknek 
céljai elfogadhatatlanok. 

A májusi pártértekezlet 

ítélték azt a nézetet, mi-
szerint az országos pár tér-
tekezlet legfőbb eredménye 
csupán a személyi változá-
sokban mutatkozik. Véle-
ményük szerint a pár tér te-
kezlet lényegében kodifikál , 
ta, deklarálta a párt r e -
formvonalát , s a társadal-
mi, politikai stratégiaváltás 
fontos, kiemelkedő állomá-
sát és feltételét alkotta Egy 
ú j stratégia kimunkálása, a 
stratégiaváltás még folya-
matban van, s ez időt, még 
jó néhány esztendőt igényel. 
Ez a z ú j stratégia megérde-
mel minden társadalmi tá-
mogatást. 

Többen úgy vélekedtek, 
hogy "Magyarországon ma a 
többség az elosztást vi tat ja, 
miközben kevés figyelem 
jut a termelésre. Azt a kö-
vetelési hullámot, amely az 
elmúlt időszakban megin-
dult, meg kell állítani, mert 
a végeláthatatlan alkudozás 
miatt a r ra nem marad idő, 
hogy a gazdaság fellendité-

valamennyi ^ével kerül jenek helyükre a 
a pár tnak jelenleg valóban torz ér ték-

viszonyok. Meghirdettük 
ugyan a gazdasági fordula-
tot, de nem határoztuk meg, 
milyen irányban, mennyire 
fordulunk el eddig téves-
nek itélt utunktól, s milyen 
gyorsító erők segítségével, 

Pintér Béla emlékére 
Pintér Béla kilencven éve 

születelt Szegeden. A textil-
munkás-fiatal 1919-ben 
kapcsolódott be a kibonta-
kozó kommunista mozga-
lomba. A Tanácsköztársaság 
megdöntése után, 1921-től 
folytatta tevékenységét a 
KMP-ben, ugyanaz év no-
vemberétől annak tagjaként. 
A Ladvánszky József, Jászi 
Ferenc, Ladvánszky Vince, 
Varsandán László elvtársak 
és a z általa alkotott kom-
munista sej tben feladata az 
illegális sa j tó terjesztése 
volt. A hatásában egyre 
erősödő szervező és agi tá-
ciósó se j tmunká t a rendőr-
ségi letartóztatás szakította 
meg. 1922 decemberében az Szegedi Nemzeti 
ellenforradalmi rendszer szociáldemokrata 
bírósága kommunista tevé-
kenységéért egy év fegy-
házra itélt^ Pintér Bélát. A 
büntetés letöltése után rend-
őrségi felügyelet a lá helyez-
ték. A baloldali mozgalom-
mal ezt követően sem saa- hű 
kadt meg ia ktopcsolata. 
1926-ban az MSZMP körül 
csoportosuló szimpatizáns 
kör résztvevője volt. A hú-
szas évek végén, a harmin-

cas évek elején a KMP le-
gális folyóiratainak terjesz-
téséből vállalt részt. 1931 és 
1934 között az MSZDP sze-
gedi szervezetében dolgo-
zott. Noha mozgalmi tevé-
kenységét váltakozó lendü-
lettel folytatta, s a z illegá-
lis kommunistákkal való 
kapcsolatát elvesztette, a 
rendőrség mégis számon 
tartotta. Bizonyítja ezt az a 
tény is, hogy a német meg-
szálláskor ismét rendőrségi 
felügyelet a lá helyezik. 

A város felszabadulását 
követően azonnal bekapcso-
lódott a helyi munkásmoz-
galomba. 1948-ig, a kétí 
munkáspár t egyesüléséig, a 

Színház 
pártszer-

vezetének elnöke, ma jd az 
egyesülés után az MDP 
színházi vezetőségének tag-
ja, s 1952 és 1954 között a 
pártszervezet t i tkára volt. 
Az ellenforradalom idején 

m a r a d t kommunista el-
veihez. 1959-ben tör tént 
nyugdíjba vonulása után a 
petőfitelepi I. számú párt-
ulapszervezet vezetőségi tag-
jaként végzett pár tmunkát 

1957-től a petőfitelepi 56-ois 
választókerület tanácstagja 
volt. Fáradhatat lanul szer-
vezett, érvelt és kilincselt 
választókerülete és polgárai-
nak érdekében. 

Munkássága és társadalmi 
tevékenysége elismeréseként 
n Szocialista Hazáért Ér-
demrend, a Munka Érdem-
rend ezüst fokozata és a 
Felszabadulási Jubileumi 
Emlékérem kitüntetésekben 
részesült. 

Tevékeny é le tú t ja 1976. 
február 18-án zárul t le. 
Születése évfordulóján meg-
emlékeznek róla egykori 
küzdőtársai, elvtársai és la-
kóterületének polgárai. 

Kormányos András 

Pintér Béla születésének 
90. évfordulója alkalmából 
az MSZMP Szeged Városi 
Bizottsága és a Szeged 
Megyei Városi Tanács no-
vember 4-én, pénteken 
délután fél 3-kor koszorú-
zási ünnepséget rendez J 
Belvárosi temetőben levő 
díszsírjánál (Fonógyári út 
felőli bejárat) 

Pálos Miklós: — Ez is el-
képzelhető. A társasági tör-
vénnyel is megtörténhet az, 
ami nemrég a vállalati ta-
nácsokkal. A nagyvállalatok 
meg fogják esetleg tanulni , 
hogy egy modernebb formá-
ban hogyan lehet ugyanazt 
csinálni, amit a korábbi év-
tizedekben. Bár az r t -knek 
más a természetük. A vál-
lalati tanácsok megalakítása 
irányába nem mutat tak gaz-
dálkodó egységen belüli ter-
mészetes tendenciák. A rész-
vénytársasággá átalakulás 
irányába mutatnak bizonyos, 
már meglevő helyzetek. Min-
den ott dől el, hogy bomla-
nak-e a nagyvállalati s t ruk-
túrák, teret nyer-e a külső 
tulajdon. Ha az átalakulási 
törvény majd megfelelő fel-
tételrendszert tud teremte-
ni, csak akkor lehet nye-
résesélyes a játék. 

Csillag István: — Ha nem 
erőszakolják a nagyvállala-
tokra, szövetkezetekre az á t -
alakulást a tőketulajdonosok 
ellenőrzése alá kerülést, ak -
kor nagyon nagy tere ma-
rad továbbra is a pazarlás-
nak a gazdaságban. A kis-
vállalkozásoknál ez a tör-
vény nem tud rosszul mű-
ködni. A társasági törvény 
egy kizökkent racionalitást 
állít vissza. Alapkonstruk-
ciója, belső racionalitása mi-
att működésének eredmé-
nyében nem hordoz kettős 
esélyt. 

Pálos Miklós: — Nem sza-
bad ettől a törvénytől vár-
ni, hogy a gazdaság, a tár-
sadalom többi láncszemének 
megmozdítója lesz. Csak ak-
kor számíthat sikerre az or-
szág, ha a többi változás is 
egy időben — nem fáziské-
séssel— megindul. 

Csillag István: — Nem a 
társasági törvény lenyomott 
gombjától jön ki a készülék-
ből a többpártrendszer li-
dérce 

— A társasági torvényt a 
Parlament elfogadta, most a 
gazdaság a vállalkozási adó-
törvényre vár. Hírek terjed-
nek, hogy egy hónap alatt a 
várható kulcsszám 55 száza-
lékra növekszik. 

Pálos Miklós: — Nincs 
ilyen tervezet. Marad az 50 
százalékos elvonás, de eset-
leg az állam a maga tu la j -
donrésze után osztalékot is 
kér. Nem az elvonás mérté-
ke a fő gond, hanem, hogy 
mire költik ezt az összeget. 
Ha Bős—Nagymaros, Ten-
giz típusú beruházásokra, 
amelyek az elavult, nemzet-
gazdaságot szegényítő ága-
zatoknak adnak teret, fej lő-
dési lehetőségeket, akkor a 10 
százalék is sok. De, ha ez a 
pénz más módon kerül fel-
használásra, akkor esetleg 
nőnek a most csekély kilá-
balási esélyek. Én ebben ke-
vésbé bízom. Ma a pénzpo-
litikában idehaza, egy adott 
összeg beszedésének a kény-
szere a meghatározó. Ez a 
költségvetési szempont. Ez-
zel szemben van a vállalko-
zó, aki úgy érzi, hogy 50 
százalékos elvonás és 20 szá-
zalékos infláció mellett egy 
fillére sem marad. Mindkét 
félnek igaza van. Ez a hely-
zet a jelen konstrukcióban 
megoldhatatlan. Amíg ná-
lunk a költségvetésen ke-
resztül kerül felosztásra a 
nemzeti jövedelem 65 szá-
zaléka, addig a prosperáló 
gazdaságokban ez az arány 
mindössze 35 százalék. Ök 
ezt a kisebb összeget szo-
ciálpolitikára, egészségügyre, 
oktatásra költik, mi a na-
gyobb pénzt ma jdnem tel-
jesen a termelésre. 

— A Pénzügykutató Rt. 
kisvállalkozás? 

Csillag István: — Igen. 
— Mivel bizonyítja ezt? 
— Csak egyetlen dolog ké-

pes megvédeni minket : mi 
magunk. 

B ő l o l i t v á n 


