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A mezőgazdaság helyzetéről 
Csütörtökön a Kertészeti 

és Élelmiszeripari Egyete-
men az egyes ágazatok kép-
viselői országos értekezleten 
elemezték a mezőgazdaság 
helyzetét. 

Váncsa Jenő mezőgazda-
sági és élelmezésügyi mi-
niszter arról adott tájékoz-
tatást, hogy az agrárágazat 
— összehasonlító árakon 
számolva — eddigi történe-
tének várhatóan legnagyobb 
termelési értékét áll í t ja elő 
az idén. Ezen belül az úgy-
nevezett alaptevékenység — 
növénytermesztés és állatte-
nyésztés — termelése eléri 

az 1984. évi rekordot. A me-
zőgazdasági üzemek nyere-
sége valamelyest meghalad-
ja a tervezettet, ám jelentős 
üzemi és területi szóródást 
mutat. A növénytermelés 
ebben az esztendőben gyor-
sabban fejlődött, mint az 
állattenyésztés. 

A miniszter elmondotta 
még, hogy jövőre — az idei 
jó teljesítmények után — 
csak kisebb teljesítménynö-
velést irányoznak elő az ag-
rártermelésben, annál többet 
szeretnének elérni a minő-
ség és a választék javítása 
terén. 

Kiállítás 
Hézső Ferenc festőművész, 

tanszékvezető főiskolai ta-
nár alkotásaiból kiállítást 
rendez a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság Köz-
művelődési Bizottsága. A 
tárlatot Dömötör János, a 
hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum igazgatója 
nyit ja meg ma délután 3 
órakor a szegedi rendőrka-
pitányság aulájában. (Pári-
zsi krt. 16-22.) Megtekinthe-
tő november 18-ig az ügy-
félfogadás ideje alatt. 

Sajtótájékoztató Fapp Gyula lelek 
tulajdonáról A tanácselnök törvényesen jutott a nagy 

vagyonhoz, de beosztottjai 
jogszabályellenesen működtek közre 

A Csongrád Megyei Fő-
ügyészségen Kereszty Béla 
főügyész saj tótájékoztatót 
tartot t Papp Gyula szegedi 
tanácsélnök teilekügyében. 
Elmondta, hogy a Magyar 
Nemzet október 3-i számá-
ban Kit segít a varázs-
gömb! címmel megjelent 
cikkben foglaltakat törvé-
nyességi szempontból a fő-
ügyészség kivizsgálta, és a 
tényeket már október 6-án 
jelentés formájában elké-
szítette. Am a tájékoztatóra 
imégis közel egy hónap múl-
va kerül t sor, s e r re az 
adott okot, hogy a nyomozó 
hatóság megvárta a tanácsi 
bizottság vizsgálatát is. A 
két szerv megállapításai 
lényegileg egyeznek. A 
cilkkben foglaltak megfelel-
nek a valóságnák, különös 
tekintettel a r iport címére. 
Kereszty Béla ismertette a 
tényeket. 

Papp Gyula 1970-ben 
szántóföldet vett a tsz-től 
felsővárosi Nyomás dűlő-
ben, amely beékelődött a 
Felszabadulás Tsz nagyüze-
mi táblájába. Ezt a terüle-
tet 1975-ben elcserélte a 
Felszabadulás Tsz Újszege-
den levő 3079 négyzetméter 
területű legelömüvelő ág-
ban nyilvántartott mezőgaz-
dasági ingatlanra. A porta 
a Rózsa Ferenc sgt. mellett 
fekszik, a téesz földjei ve-
szik körül. A telek 1976-
ban osztatlan közös tu l a j -
donná válik, amelynek na-
gyobb része Papp Gyuláé, 
kisebb része ké t lányáé, 
(Papp Kataliné és Papp (Mag-
dolnáé. 

A szegedi tanács ál talá-
nos városrendezési terve, 
amelyet 1970-ben hagyott 
jóvá egy kormányhatározat , 
a Rózsa Ferenc sgt. és 
Hársfa utca közötti terüle-
tet — így Papp Gyula tel-
két is — alacsony szintszá-
mú lakóterület részére je-
löli iki, 1973-ban a Csomi-
terv er re a vidékre ház-
helyrendezési tervet készí-
tett, amelyben 508 hagyo-
mányos családiház-építésre 
alkalmas telket alakított ki. 
A városi tanács 1980-ban 
megállapodást köt az OTP-
vel és a Déléppel, és tér í -
tésmentesen átadott 50 
hektárt a takarékpénztár-
nak azzal a feltétellel, hogy 
ott lakások épüljenek. A ta-
nács vállalta az alapközmü-
vek kiépítését. Az elképze-
léseknek megfelelően a 
Rózsa Ferenc sgt. egyik ol-
dala be lett építve, mig a 
másik nem, ahol a Papp 
család ingatlana közművesí-
te t t területen fekszik. A 
megyei földhivatal 1987. 
szeptember 15-én a téesz 
kérelmére engedélyezi, hogy 
7 hektár 8092 négyzetméter 
külterületi földet a belterü-
lethez csatolják és a mező-
gazdasági művelés alól ki-
vonják. Egyúttal a lakóte-
lek kialakítására is igénybe 
vegyék. Az engedélyező ha-
tározatban Papp Gyula tel-
ke is szerepel. 

A tanácselnök és két lá-
nya 1987. november 6-án 
megállapodást kötött a kö-
zös tulajdon megszűnteié 

sére. A kérelmek során, 
amelyet a hatóság szentesí-
tett, három lakótelket és 
három belterületi ker te t 
alakítottak ki, tehá t a há -
rom tuljdontxsnak külön-
külön egy-egy lakótelek é6 
ker t kerül t a tulajdonába. 
Papp Katalin és 'Papp Mag-
dolna a lakótélküket 1987. 
december 21-én eladták 
730 000 forintért . Ezeken az 
ingatlanokon a vevők lakó-
házat építettek, amely félig 
már elkészült. Papp Gyula 
sa já t tu la jdonát képező la-
kóleikének egynegyedét 
1988. július 13-án e la jándé-
kozza Magdolnának és júli-
us 27-én megvásárolta a 
Bocskai utca 9. szám alatti 
tanácsi lakást. Ezzel az 
ajándékozási szerződéssel 
mind ő, mind pedig Mag-
dolna a lakás megvásárlá-
sára szerzőképessé vált, hi-
szen lánya is ugyanabban a 
házban lakik. 

Az október 3-án megje-
lent r iport után a követke-
ző tör tént : Papp Magdolna, 
édesapja és Katal in egyet-
értésével kérélmet nyúj tot t 
be a tanács illetékes osztá-
lyához a tu la jdonukat ké -
pező épitési telek és három 
belterületi kert összevoná-
sára. Ennek során 1884 
négyzetméternyi lakótelek 
alakul ki. Október 27-én az 
apa és a két lánya egy 
ú jabb szerződést kötött a 
tulajdonközösség alakításá-
ra, tehát a korábbi jogsértő 
állapotot megszüntetik. 
Megállapodtak, hogy ami-
kor a műszaki és jogi felté-
telek lehetővé teszik a meg-
osztást, azt ismét kérik. 

Az ügyészség véleménye 
szerint Papp Gyula el járása 
nem volt törvénysértő, csak 
az irányítása alá tartozó és 
érdekében el járó szervek 
esetenként törvénysértő, né-
hol gyorsított e l járása eti-
kailag megkérdőjelezi ma-
gatartását. Szintén csak eti-
kailag értékelhető az a kö-
rülmény is, hogy az 1976-
os földcserével végsősoron 
családjával együtt jelenleg 
már ismét három, de ko-
rábban hat értékes lakóte-
lekhez jutott, i lletve a jogi 
lehetőségekkel élve, megvá-
sárolta ő és leánya a Bocs-
kai utca 9. szám alatti ház-
ban levő állami bérlakást. 
Papp Gyula beosztottjainak 
jogszabályellenes közre-
működése így foglalható 
össze: a tanács vb hivatala 
építési és közlekedési osztá-
lya hatáskörét túllépve a 
Szeged Megyei Tanács V. 
B. építési és közlekedési 
osztálya helyett jár t el, ha-
tározat helyett ál lást fog-
lalt, az ingatlannyilvántar-
tási bejegyzést valójában 
e r re a földhivatali határo-
zatot megelőző állásfogla-
lásra alapították. A szegedi 
tanács vb hivatal építési és 
közlekedési osztályának 
1987. november 18-án szü-
letett határozata — amely-
ben három épitési telek és 
három belterületi ker t k i -
alakítását engedélyezte — 
jogszabálysértő. Ugyanis 
megelőzte a házhelyrende-
zési teleknek a vb általi jó-

váhagyását, ellentéles az 
Országos Épitési Szabályzat 
14. paragrafusával. Ugyan-
akkor ügyészi intézkedésre 
nincs lehetőség, mer t a ta-
nács vb időközben a ház-
helyrendezési tervet jóvá-
hagyta és a Magyar Nem-
zet cikkének megjelenése 
után a terüiletösszevonások 
megtörténteik, s így a ko-
rábbi jogsértést korrigálták. 

A sajtótájékoztatón az 
újságírók felvetették, mi-
képp vásárölt a tsz-től a ta-
nácselnök szántóföldet 1970-
ben, amikor tudomásuk 
szerint sem akkor, sem az 
elmúlt évig a jogszabályok 
nem tették lehetővé az 
ilyen tranzakciót. A válasz-
ból kiderült, az ügyészség 
ezt a körülményt nem vizs-
gálta. Felvetődött, hogy a 
szegedi tanácselnök földcse-
réjét a hetvenes évek me-
gyei tanácsi vezetése nem 
engedélyezte, sőt állítólag 
szankcionálta. >Az újságírók 
azt a tájékoztatást kapták, 
hogy az erre vonatkozó 
feljegyzéseket, dokumen-
mokait nem találták meg. A 
tömegkommunikáció kép-
viselői szóba hozták; a tel-
kek adásvételénél tanúként 
Papp Gyula beosztottjai is 
szerepelnek. 'Etikailag ez 
miként lehetséges? A vizs-
gálatot vezető Bárdosi Ist-
vánná főügyész-helyettestől 
megkérdezték, a különböző 
átminősítésekkel „csikicsu-
kikkal" egy átlagpolgár 
hozzá tudott volna-e jutni 
a több millió forint értékű 
telekvagyonhoz? A válasz 
egyértelmű nem. Kiderült 
az is, hogy Újszegeden — 
amelyet a Tisza-parti vá-
ros Rózsadombjának ne-
veznek — a Rózsa Ferenc 
sgt. végén a tanácselnökön 
kívül más szegedi állam-
polgár nem rendelkezik 
olyan télektulajdonnal, 
amely eredetére nézve szán-
tófald volt. Súlyos etikai 
kérdésként merül t fel, ho-
gyan lehetséges az, hogy 
Szeged polgármestere törvé-
nyesen jut a ma már mil-
liókat érő földdarabhoz, 
ugyanakkor beosztottjai köz-
reműködésükkel helyenként 
és a lkalmanként törvény-
sértően kezelik ezt a t ranz-
akciót? Indít-e el járást az 
ügyészség a beosztottak el-
len? Mivel a telekalakítás 
törvénysértő módjá t a cikk 
megjelenése után a tulajdo-
nosok megszüntették, így az 
ügyésség semmilyen el járást 
nem kezdeményez. 

Kereszty Béla azt is be-
jelentette, Papp Gyula ér-
tesítette őt, miután az el-
lenőrzési anyagot megis-
merte, hogy az ügyészség és 
a tanács vizsgálatát tel je-
sen korrektnek ta r t ja . 

Annak eldöntése, hogy a 
szegedi tanácselnök erkölcs-
telenséget követett el, nem 
az ügyészség feladata. Idő-
közben a városi tanács ügy-
rendi bizottsága vizsgálatot 
indított az összeférhetetlen-
ségre, amely kérdést végül-
is majd Szeged Megyei Vá-
rosi Tanácsa dönti el. 

Halász Miklós 

ADS-típusú telefonközpontok 
A magyarországi távköz-

lési hálózat korszerű beren-
dezésekkel történő fejleszté-
se érdekében a Magyar 
Posta — a Budavox Hír-
adástechnikai Külkereske-
delmi Rt. közreműködésével 
— a bécsi székhelyű Aust-
ria Telecom cégtől mintegy 
100 ezer vonal kapacitású, 
ADS típusú, digitális tárolt 

programvezérlésű telefon-
központokat vásárolt. Ez a 
központtípus a Northern 
Telecom kanadai konszern 
DMS—100-as típusú köz-
pont jának az európai szab-
ványokra és igényekre adap-
tált változata. A Northern 
Telecom DMS telefonköz-
pont családja jelenleg a vi-
lágon legnagyobb vonal-

számban működő digitális 
telefonközponti rendszer. A 
BHG Híradástechnikai Gyár 
— a magyar híradástechni-
kai ipar telefonközpont-
gyártó vállalata — ennek a 
központtípusnak a gyártásá-
ra fel kíván készülni olyan 
ütemben, ahogy ezt az em-
bargókorlátozások feloldása 
lehetővé teszi. (MTI) 

T—t 

t r 4 Ui f i lm JfcJ j '53 hideg nyara 
Színes, szovjet film. 

Irta: Edgár Dubrovsz-
kij. Fényképezte: Bo-
risz Brozhovszkij. Zene: 
Vlagyimir Martyinov. 
Rendezte: Alekszandr 
Proskin. Főbb szerep-
lők: Valerij Prijemnyi-
kov, Anatolij Papanov, 
Viktor Sztyepanov, Nyi-
na Usatova, Zoja Bur-
jak. 

Vannak szikár történetek. 
Csontosak, akár a szikla, és 
vadul fenségesek, mint feny-
vesek egy tó par t ján. Ilyen 
históriák csak irtóztatóan so-
kat szenvedett, nagy kultú-
rá jú népek szellemi és fizi-
kai környezetében szület-
hetnek. Ott, ahol a történe-
lem egyszerre, egymással 
összefonódva kínál klasszi-
kusan irodalmi és tökélete-
sen dokumentatív esemény-
özönt. Ilyen, ekképpen szi-
kár história a jugoszláv Da-
nilo Kis nálunk még ke-
véssé ismert, Borisz Davi-
dovics síremléke című kö-
tetének hét önálló fejezete 
(„egy közös történetből"), 
vagy éppen Szolzsenyicin 
Ivan Gyeniszovics egy nap-
ja című, immáron klasszi-
kusnak nevezhető kisregé-
nye. Egyre többedmaguk-
kal ezek azok a történetek, 
melyek egy majdani , a 
Szovjetunióban már ha jna -
lodni tetsző korszak törté-
netírásának alapvető mű-
vészi forrásanyagai lesznek 
— egyben emlékművek azok-
ról, „kik a szolgaságban 
szabadok valának, s hirde-
ték az igét, s díjok halál 
lett, csúfos halál", ahogy 
Petőfi irta. 

Alekszandr Proskin, ez a 
rövid idő alatt híressé lett 
szovjet rendező e tavaly ké-
sz :tett f i lmjével mintegy a 
Vezeklés, e mélyen művé-
szi, nagy alkotás dokumen-
tum-játékfi lmes pár já t al-
kotta meg — vagy legalább-
is valami efféle teljesít-
ménynek is aposztrofálható 
az övé. Az '53 hideg nyará-
ról joggal írta a szovjet sa j -
tó, hogy tökéletes hitelesség-

gel eleveníti meg „a bor-
zalmas évek erkölcsi és po-
litikai légkörét". S ebben a 
kijelentésben az „erkölcsi" 
szó használata legalább an.y-
nyira fontos, mint a címben 
is szereplő — korszakhatárt 
jelölő, egyre „köztudottab-
ban" világtörténelmi jelen-
tőségű — évszám. 

Ama bizonyos esztendő a 
márciusi hónap eleje, a Gaz-
da halálának napja óta a 
köztudatban úgy él, mint az 
Ehrenburgii-olvadás kezde-
tének éve, az első felléleg-
zés ideje, idehaza Rákosi el-
ső (ideiglenes) bukásának 
korszaka. P e d i g . . . a törté-
nelem, most látni ú j ra , 
mennyire nem mégoly jó-
szándékú panelek gyűjtőme-
dencéje. 1953 hideg nyarán 
a Szovjetunióban szabadláb-
ra helyeznek rengeteg köz-
törvényes bűnözőt, akik a 
rövidesen eltűnő Berija pa-
rancsa értelmében amnesz-
t iában részesülnek. Töme-
gesen szabadulnak a Gulag-
ról — „ez volt a sötét po-
litikus egyik utolsó gaztet-
te" — mondja Proskin a 
Szovjet Ekran májusi szá-
mában. ölve, rabolva, fosz-
togatva, pusztítva vonulnak 
végig a kóborló bandák a 
távoli vidékeken, s a totá-
lis megfélemlítettség és szol-
galelkűség birodalmában se-
hol sincs erő — nemhogy 
erkölcsi, még fizikai sem 
nagyon — mely ellen tud-
na állni nekik. És mivel a 
sztálini lágerek története 
máig a Szovjetunió törté-
nelmének legkevésbé tel-
tárt része, ma már ugyan ki 
tudja , mi minden is történt 
a fentiek tükrében '53 hi-
deg nyarán, az amnesztiát 
követően. 

Proskin f i lmje innen „dob-
bant". A kis faluban élő 
két politikai elítélt —szám-
űzött sorsának körvonalai a 
szabadult banditák érkezté-
vel egy látszólag krimisze-
rü fordulatokkal, akár még 
jó, kalandfi lmes elemekkel 
„dúsítottnak" is mondható 
történetből bontakoznak ki. 
Egyben a r ra is fényt derít-

ve, arrv't a rendező úgy fo-
galmaz meg — nem árt eny-
nyi ismeretterjesztés —, 
hogy „a sztálini lágerekben 
a politikai foglyokat együtt 
tartották a köztörvényesek-
kel. így aztán a főként po-
litikai foglyokból toborzó-
dó ártat lan emberek ket-
tős elnyomástól szenvedtek: 
egyrészt az igazságtalan be-
börtönzés kegyetlen feltéte-
leitől, másrészt a köztörvé-
nyesek totális rémuralmától , 
akik meggyalázták őket, ahol 
és ahogyan csak kedvükre 
esett." 

Hogy az '53 hideg nyara 
azt muta t ja fel : éppen ezek 
a végletesen megalázott, 
tönkretett emberek, az ö 
tisztességük menthet meg 
aká r egy egész falut — 
vagyis a közösséget — a 
garázdálkodó bandáktól, 
egyben egy ki nem mon-
dott, de annál nyilvánva-
lóbb összefüggést is fe lmu-
tat. Ugyanazt, amit más ol-
dalról Berija szóban forgó 
intézkedése: hogy mennyire 
is összefonódott, mennyire 
azonos gyökerű is volt a 
sztálini rémuralom a töké-
letes bandifi ímussal , a po-
litikai terror, a köztörvé-
nyes, eleve társadalomelle-
nes amorali tás lényegével. E 
cinkosság miatt lehetlek 
kedvezményezettek a tábo-
rokban a közbűntényesek — 
éppen a politikai foglyok el-
lenében. 

Sok értéke — feszes, már 
említett módra szikár cse-
lekményszövése, jó d rama-
turgiai „sűrítéstechnikája", 
igen figyelemreméltó, szín-
vonalas színészvezetése, ép-
pen visszafogott hangneme 
miatt rendkívüli hatásme-
chanizmusa stb. — mellett 
talán éppen ez a fenti kon-
textusfelmutatás a legfon-
tosabb eleme Proskin mél-
tán nagy hírű a lkotásának: 
egy nemcsak kiváló, de rop-
pant fontos filmnek abban a 
sorban, amely már megin-
dult, mozog, halad előre, és 
tudjuk jól: érkezik ma jd a 
következő és az azt követő 
is. Domonkos László 

Odakint búcsúzik a 
Tiyár . . . énekelte évekkel 
ezelőtt egyik legnagyobb 
slágerét a z Apostol együt-
tes. Horváth Jenő, Fényes 
Szabolcs után elment Ba-
kos Géza is, az egyik leg-
népszerűbb slágerszerző. 
A szegedi születésű zene-
szerző a felszabadulás 
után a város kul túr ta-
nácsnoka volt, és sokat 
tett Szeged színházi fej lő-
déséért, kulturál is fel-
emelkedéséért. Az ötvenes 
évek elején Budapestre 
távozott. A legszebb hang-
szer, a zongora mellett 
kereste kenyerét, és talált 
barátokat, akik slágereit 
s ikerre vitték. 

Két héttel ezelőtt a Va-
sárnapi Hírek újságírójá-
nak nyilatkozott életéről, 
munkásságáról, és nem 
utolsósorban terveiről. 
„És volt egyszer egy ze-
nés v í g j á t é k ! . . . " újságol 
ta nem múló lelkesedéssel. 
Sikert ara tot t Győrben, 
Békéscsabán, Szegeden, 

Bakos Géza 
halálára 

Bajnokcsapat címmel! Tu-
rián György, a Magyair 
Rádió rendezője nem 
hagyta feledésbe merülni 
a művet, lefúj ta róla a 
port, és a háromfel voná-
sos darabból hatvanperces 
rádiójátékot készített — 
megőrizve, sőt, feldúsítva 
Bakos-számokkal. 

Hadd tegyem hozzá, Ba-
kos nemcsak népszerű slá-
gerszerző volt, hanem ki-
tűnő operettkomponista 
is. A szegedi Városi Szín-
házban hat operet t jé t já t -
szották a harmincas évek 
második felében. Az ope-
rettek szövegét Zágon 
István írta. Szegeddel so-
hasem szakította meg kap-
csolatát. Zongora ia mel-
lett mindig akadt szegedi, 
a budaoestiek szegedi 
megbeszéléseire pedig 

mindig ellátogatott, ami-
kor nem gátolta betegsé-
ge. Gyilkos kór végzett 
vele, 77 éves korában. A 
humort, az emberi tisztes-
séget mindennél többre 
tartotta, ám szegedi évei-
ben a közéletben is jelen-
tős szerepet játszott. A 
felszabadulást követő évek-
ben Lantos Olivér, Kará-
dy Katalin, Hollós Ilona, 
Ákos Stefi, Kovács Erzsi, 
Putnoky Gábor énekelte 
számait. A régi Hungáriá-
ban, 1949-ben muta t ta be 
Lantos Olivér az akkori 
évek nagy slágerét, az 
Amerre te j á r s z . . . címűt. 
Tudom. Ott valtam. En 
írtam a szövését. 

Mindenki csak Totyinak 
hívta, s ha számot kér tek 
tőle, az nem lehetett más, 
mint a Záróra után. Isten 
veled, drága Totvikám! 
Bizony, bizony Záróra 
után, ol t ják a fényt a zon-
gorán . . . " 

Polner Zoltán 


