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Rakosgatják a katonákat 
Az MSZMP Politikai Bizottsága a z elmúlt héten 

új jáalakul t . Ezek a személyi változások a világ-
saj tóban is igen komoly visszhangot keltettek. 

Németh Miklós miniszterelnökké választása után azt 
ígérte, áprilisban terjeszti a Par lament elé az ú j kor-
mány általa javasolt összetételért- Azt m á r tud juk , hogy 
az országgyűlési csengő m á j u s 10-én szólal meg leg-
közelebb. S akkor ma jd ország-világ tudomást szerez-
het az államigazgatási csúcsszerv ú j összeállításáról. 
Persze, m á r száll a szárnyas hír, van, aJci valós —'• "a 
döntés-előkészítésből származó — információk birto-
kában, és van, aki csak úgy, „magánszorgalomból" ra-
kosgatja a katonákat. Bizto6, minden, politika után ér-
deklődő olvasóm hallott m á r valamilyen információt. 
Ahogy a s a j á t „füleseimet" összegezem, azt kell meg-
állapítanom, hogy hat bársonyszék gazdájának távozá-
sáról hallok a leggyakrabban. Egy miniszter pedig ta-
lán Pestről Budára költözik? Tatai Ilona — akinek 
azért lehetnek konkrét információi — az elmúlt hét 
végén, Hódmezővásárhelyen azt elemezgette a gazda-
ságpolitikai ak t íva résztvevői előtt, hogy ő vár áttörést 
az ú j összetételű Minisztertanácstól, mer t abban fiatal 
és rendkívül felkészült szakemberek kapnak m a j d dön-
tési jogkört és felelősséget. 

Persze, a csúcsszervek lecserélésétől még ne vár juk 
a Kánaán hirtelen rankszakadását. Egyébként m á r 
lassan megint eltelik egy esztendő, tör ténelműnk egy 
meghatározó eseménye óta. Természetesen, a tavaly 
május i országos pártértekezletre gondolok. Ha valami-
lyen összegezés készül az eltelt esztendőről, akkor nem 
szerepelhet ebben, hogy „gyors kádercserék segítették 
a társadalom minden szint jén a z ú j pályára állást". A 
hétfő esti rádióműsorban hallottam a népf ron t most 
eltávolított, nagy befolyású funkcionáriusa szájából, 
hogy a pártértekezlet küldöttei puccsot haj to t tak vég-
re. s természetesen, a sajáít leváltását is hasonlóan é r -
tékeli a sértet t nyilatkozó. Sőt fenyegetőzik is, hogy 
ezek a „hirtelen" cselekedetek ma jd visszaütnek. Sze-
rintem ná lunk eddig P késlekedés okozott mérhetetlen, 
évtizedek a la t t nem pótolható károkat S ez jellemzője 
volt (?) a káderpoli t ikának is. 

A csúcsszint változása mindig a leglátványosabb, 
de az, hogy a cserék ne szorítkozzanak a hierarchia 
legfelső rétegére, ma kulcskérdés. J anuá r elsején meg-
futamodott — „nyugdíjazását (felmentését) kérte" — 
a Hungjarohemp korábbi vezérigazgatója. Még decem-
berben kértem, hogy magyarázza meg a döntését. Ez 
elől mereven elzárkózott. Téhát szerinte az okok nem 
tar toznak a széles közvéleményre, azokra a dolgozó ez-
rekre, ak ik a kenyerüket kap ják a — hazai mértékkel 
mérve — nagv vállalattól, és akik esetleg a munká ju -
kat veszíthetik el, ha a gazdasági bajokon, a szerve-
zeten belül nem sikerül úr rá lenni. S mer t a m a m á r 
„békés nyugdijas" valamikori vezető a közvéleményt 
nem tar tot ta érdemesnek arra, hogy ti tkaiba beavassa, 
kénytelenek az emberek a másodlagos, a környezeté-
ből származó értesülések a l ap ján megítélni a távozást 
Hallatszottak bőven a belső nézeteltérések hírei. Mi-
nősí thet jük-e most rosszindulatú megjegyzéseknek azo-
kat. amik a volt első számú vezető szakmai hozzáérté-
sét kérdőjelezték meg, és kinevezését csupán vélt po-
litikai érdemeinek tulajdoní tot ták? 

Aki az elmúlt évtizedekben politikai munká t vég-
zett, esetleg a pár tban gazdaságpolitikai területen te-
vékenykedett, nem biztos, hogy valós képet építet t ki 
magában a gazdasag gyakorlatáról. Aki hatalmi pozí-
cióból tárgyalt a vállalati, szövetkezeti vezetőkkel, az 
nem biztos, hogy most elfogadható gazdasági vezető-
ként. A politikai váltás és a takarékosabb pártgazdál-
kodás többeket eltávolít ezekben a hónapiokban az ap -
parátusból. S a távozni kényszerülök többsége elvár-
ja, hogy a jövőjéről gondoskodjon a párt . Érvük: 
„ ó k a pártmegbíaatásna valamikor nem jelentkeztek, 
hanem őket hívta a párt, és fe ladatukat megbízatás-
kén t kapták." Ha ők évtizedes érdemeikre hivatkozva 
— közben válságba kerül t a társadalom, a csőd szélére 
a gazdaság —, m a csak vezetői (jól fizetett) állásokba 
haj landók távozni, akkor megint a d u n k egy nagy po-
font ú j nekilendülésünknek. De valami gond von az 
„elvárásuk" logikájával is. Hiszen ugyebár a társadal-
mi, csoport- éa egyéni érdekhierarchia sorában évti-
zedekig hangsúlyozták az előbb álló kategória előjo-
gait. S most egy csapásna az egyéni érdek elébe ke-
rülhet a csoporti, mi több, a társadalmi érdeknek? 
Pártszerű magatar tas ez a múl t emberei részóról? 
Csak azért, mer t most a t á j á t jövőjükről, s a j á t egzisz-
tenciájukról van szó? 

Igazán biztatónak érzem, hogy a pár t reformszár-
nyának elképzelései egyre karakteresebben rajzolód-
hatnak ki a közvélemény előtt is. így talán ennek a 
józan polit ikának a társadalmi bázisa elég gyorsan szé-
lesedhet De a reformok a társadalom és gazdaság 
minden szint jén elengedhetetlenek. Tatai Ilona mond-
ta Vásárhelyen: „Egyes gyártmányok azér t szerepjelnek 
a hazai termékskálán, m e r t nosztalgiáznak a gazdasá-
gi vezetők. A megszokottság mia t t n e m haj landók le-
mondani róluk." Lehet, hogy durva a párhuzam, de a 
lényeg: csupán nosztalgiából, humanitásból nem ta r t -
hatók már a leszerepelt vezetők és az a lkalmat lan be-
osztottak sem. Európához való csatlakozásunknak a 
leváltások ,,könyörtelensege" is része kell, hogy legyen. 

Bólé István 

Független képviselő maradok 
— mondja Horwlchból Király Zoltán 

Mit gondolhat most az 
angliai Norwichban, a 
Szent Hit utcában Király 
Zoltán? Egyáltalán érte-
sült-e arról, hogy az MSZMP 
Központi Ellenőrző Bizott-
sága felülbírálta a tavaly 
áprilisi döntését? Király va-
jon párt tagnak ta r t ja ma-
gát? 

— Olyan ez, min t a tor-
pedó — mondja a nemzet-
közi távhívóból a hölgy —, 
nem tudok ráállni a szám-
ra. 

Üristen, gondolom zakato-
ló szívvel, hányan vadász-
nak most Királyra! Aztán 
egyszer csak csöng a tele-
fon, végre Király hangja, 
hozzá egy kis lihegés: 

— Most érkeztem haza, 
már a lépcsőn hallottam a 
csöngést. 

— Mikor tudtad meg, 
hogy a kizárást érvénytele-
nítették? 

— Tegnap este hallgattam 
a BBC magyar adását, an-
gol idő szerint háromnegyed 
tízkor hallottam meg a ne-
vem. 

— A BBC kommentálta a 
hírt? 

— Nem tettek hozzá sem-
mit, csak a hírt olvasták 
be. 

— Mi volt az elsó reak-
ciód? 

— Az, hogy milyen fura 
itt kint hallani a neve-
met. 

— Es a második gondola-
tod? 

— Hogy négy hete jöttem 
el hazulról, és már ekkorát 
fordult volna a világ? 

— És a friss angol sajtó 
ma, kedden reggel írt vala-
mit? 

— Az Independent közölt 
egy másfél flekkes anya-
got, vár j , mindjá r t előve-
szem. 

Egy kis figyelmeztető zör-

gés a vonalban. Az ú j s ág -
papír az, vagy szakadni ké-
szül a vonal? Egyórás hiá-
bavaló tárcsázás után ré-
misztő ilyet hallani: 

— Zoli, ne vesződj a for-
dítással, inkább mondd meg: 
mi a döntésed? 

— Ezt az álláspontot leg-
alább annyira elkapkodott-
nak érzem, mint a pártból 
történt kizárásomat. Komo-
lyan mondom, ugyanolyan 
zűrzavart érzek, mint tavaly 
áprilisban. Egyébként áruld 
már el, hogy mi a vissza-
vételünk indoka? 

— Az, hogy korábban a 
politikai magatartásotokkal 
volt baj, nem a nézeteitek-
kel. Most viszont új hely-
zet van. 

— Otthon mindig ú j hely-
zet van, bár ezt a magatar-
tásdolgot nem értem. 

— Ha az eszedre hall-
gatsz, hogyan összegezel? 

— Ha reformkor van ott-
hon, akkor ez egy természe-
tes lépés, hiszen a diktatúra 
szellemében született dön-
téseket fölül kell bírálni. 
De nem igazán tudok hin-
ni a mostani döntés őszinte-
ségében. 

— Fölhívod a visszavette-
ket? 

— Nem, nincs pénzem. 
— Innen olcsóbb Pestet 

hívni. Mit üzensz nekik? 
— Azt, amit már koráb-

ban odahaza is többször el-
mondtam: független képvi-
selő akarok lenni. 

— Tehát, nem fogadod el 
az MSZMP-tagságodat? 

— Nem. Amióta ú j pár-
tok alakultak, sokan fel-
ajánlották, hogy lépjek be 
a soraikba. Mindenkinek ne-
met mondtam. A KEB dön-
tését úgy veszem, hoeiv' az 
MSZMP is fölajánlkozott. 
Erre is nemet mondok im-

— Mikor adod meg a hi-
vatalos választ? 

— Ha engem is hivatalo-
san értesítenek. 

— Mit csinálsz ma este? 
— Elmegyek a csoporttár-

saimmal a helybeli könyv-
tárklubba. 

— Elmondod a hírt? 
— Itt csak társalogni il-

lik, a magam dolgairól nem 
beszélek. Egyébiránt a hét-
tagú csoportban brazil, j a -
pán, olasz, katari, mozam-
biki, thaiföldi és magyar 
diák van. 

— Mit üzensz azoknak a 
szegedieknek, akik kíváncsi-
ak a sorsodra? 

— Hogy ne kelljen kia-
bálnod a telefonba, készítek 
egy öninterjút , ezt a jövő 
héten megírom, aztán elkül-
döm. Abban mondom el az 
élményeimet. 

— Várjuk az írást, min-
den jót! 

Dlusztus Imre * 

A Mai Nap című függet-
len képes hetilap tegnapi 
számában (amely egyébként 
tegnap nem érkezett meg 
Szegedre) képes cikk jelent 
meg a KEB döntésében 
érintettekről; a következő 
kérdésekre válaszoltak: ho-
gyan szerzett tudomást a 
KEB 'határozatáról, elége-
dett-e a döntéssel, és elfo-
gadja-e. Az alábbiakban a 
válaszokbúi idézünk: 

LENGYEL LÁSZLÓ; 1. 
Éppen a politikai fórumon 
vettem részt, azoktól hal-
lottam, akik nézték a tele-
víziót. 2. Engem azért zár-
tak ki, mer t azt mondtam, 
hogy válság van, és hibás 
az a gazdaságpolitika, amit 
követnek. A fellebbezésem-
ben feltételként támasztot-
tam, hogy felelősségre von-
ják a KEB tagjait , akik 

kizártak bennünket, illetve 
a '85-ös kalandor PB-hatá-
rozat végrehajtóit , amelynek 
következtében az adósságál-
lomány kétszeresére növe-
kedett. Nem hallottam róla, 
hogy ezeket a feltételeket 
teljesítették. Komolytalan-
nak tartom ezt az e g é s z e t . . . 
A harmadik ok, amiér t ne-
met mondok, az az, hogy 
pillanatnyilag egyetlen pár -
tot, köztük az MSZMP-t sem 
tartom valóságos pártnak, 
olyannak, amelybe be akar -
nék lépni. Függetlenül — 
úgy érzem — többet tudok 
tenni. A „visszazárásunkat" 
viszont a reformszárny győ-
zelmének ítélem, úgy ér-
zem, hogy van foganat ja a 
reformkörök követelésé-
nek . . . 

BIRÖ ZOLTÁN: 1. A fe-
leségem nézte a televíziót, ő 
hívott fel az adás után. 2. 
A döntés nem okozott sem 
elégedettséget, sem ellenér-
zést. 3. Nem kívánok vissza-
térni az MSZMP-be. Hu-
szonkét évig .voltam tagja a 
pártnak, és nem tar tom 
szükségesnek, hogy oda visz-
szamenjek, ahonnan kizár-
tak. Engem azért zárt ki a 
pár t soraiból, mert a Ma-
gyar Demokrata Fórumot 
szerveztem. Ott elköteleztem 
magam. Ez politikai döntés, 
ehhez tartom magam. 

BIHARI MIHÁLY: 1. A 
tévéből értesültem a hírről. 
2. A döntést két dolognak 
tudom be. Egyrészt a pár-
ton belüli pozitív változá-
soknak, másrészt azoknak a 

tiltakozóhatározatoknak, 
amelyeket a pártszervezetek 
küldtek el ez ügyben a párt 
vezető testületeíhek. 3. Mi-
vel a határozatot még nem 
ismerem — azt még csak 
most szövegezi a KEB — 
még nem tudok dönteni. 

Alig negyed éve mondtam 
a rádióban, hogy a kor-
mányzat piros pontot érde-
mel. mert nem ijedt meg a 
november 7-iki népvándor-
lástól, és nem vonta vissza 
a korábban szakszerűtlen 
liberalizmussal megállapí-
tott lakossági vámfeltétele-
ket. Most visszavonom a 
piros pontot és két fekete 
pontot adok. Kettőt, mert 
egyszerre két súlyos hibát 
is vétet t : 

— Előre bejelentve meg-
szigorította a vámfeltétele-
ket, vagyis körülbelül azt 
vezette be, ami t eleve kel-
lett volna. 

— Mivel mindenki, még 
az illetékes hivatalnokok is 
tudták, hogy az importáló 
turizmus fő tárgya a mély-
hűtő. a vámkorlátozással 
egyidejűleg felemelték a 
mélyhűtők árá t is. 

Az illetékesek naivságát 
mi sem jellemzi jobban: 
meglepetéssel tapasztalták, 
hogy a háromnapos ünne-
pen megindult az ország 
Bécs felé. Mindenki igye-
kezett kihasználni az utol-
só alkalmat, hogy megtaka-
ríthasson. 

Miért ostorozom mégis a 
kormányzatot, ha csak azt 
csinálta, amit magam csi-
nál tam volna eleve? Azért, 
mert alapvető minőségi kü-
lönbséget látok valamely 
eredeti intézkedés és a 
módosítgatások között. Ne 
vár jon tekintélyt az a kor-
mányzat, amely intézke-

Vámháború 
riéseinek tartósságára nem 

lehet számítani. A lakos-
ság tud ja is ezt. 

Mire hivatkozva született 
a vámkorlátozás? Az or-
szág devizahelyzete nem 
bír ja el a lakosság jelentke-
ző devizaigényét. Ez az ér-
velés igaz lett volna akkor, 
amikor az előző laza fel té-
telekkel megállapították, de 
nem volt igaz most, amikor 
visszavonták. 

Én nem is azt tar tot tam 
a legnagyobb hibának, hogy 
a lakosság fogyasztja a de-
vizát. Mert évtizedekig nem 
volt rá módja, most jogos 
lehetett az igénye, hogy a 
nagy adósságból ő is kive-
gye a maga részét, vissza-
fizetnie úgyis neki kell. 
Sokkal nagyobb hiba, hogy 
egy nyugati bevásárlás több 
jövedelmet hoz, mint egy-
havi munka. Éz aztán egyre 
jobban deformál ja a lakos, 
ság viselkedését. 

Éddig is az volt a legna-
gyobb ba junk, hogy mun-
kával szinte sehol sem lehe-
te t t annyi t keresni, min t 
üzleteléssel, ezt most kiter-
jesztettük egy ú j abb terület-
re. Bosszantott tehát, hogy 
a kormányzat gazdaságilag 
megalapozatlan vámlibera-
lizmust vezetett be. A gaz-
dasági megalapozottságnak 
csak egyik, szememben nem 

is a legelső oka volt a de-
vizahelyzet. Sokkal inkább 
az, hogy az adott bérszínvo-
nal és a belföldi árarányok, 
árukínála t mellett a lakos-
sági import igen jövedel-
mező. Márpedig nem jó az, 
ha a bécsi bevásárlás egyet-
len nap ja jövedelmezőbb 
lehet, mint az egyhavi munka 
a gyárban, az iskolában, a z 
íróasztal mellett. 

Az utóbbi negyven, esz-
tendő két leghatékonyabb 
impor t j á t a lakosságnak 
köszönhetjük: a mélyhűtő 
szekrények és az elektroni-
kai berendezések behozata-
lá ra gondolok. Ha nincs 
mód ja a lakosságnak, hogy 
tettekkel szavazzon amellett, 
hogy a jelenlegi helyzetben 
a leggazdaságosabb lakossá-
gi beruházás a mélyhűtő, 
soha nem jutot t volna hoz-
zá. Van nekünk egy minisz-
tér iumi szintű hatóságunk, 
az Országos Műszaki Fe j . 
leszté&i Bizottság. Ez azon-
ban már tíz éve nem hit te 
el, hogy a ház körüli me-
zőgazdaság legjobb beruhá-
zása a mélyhűtő. Az egysze-
rű ember belátta ezt. sőt 
mások is. Er re abból követ , 
keztetek, hogy felemelték az 
á r á t Azt ugvan nem tudom 
elképzelni, hogy a vámkor-
látozásokkal egyidejű ár-
emelés tudatos szabotázs 
lenne. Ennyi leleményessé-

get ki sem nézek az illeté-
kesekből. Még egy szabo-
tázsszervezésben jártas szer-
vezetnek is szegény a fan-
táziája ahhoz, hogy kitalál-
ja, hogyan lehet botrányos 
helyzetet teremteni az or-
szág felszabadulásának ün-
nepén a nyugati határon: 
csak a r r a van szükség, hogy 
az utolsó lehetőség kihasz-
nálásán elgondoikodókat egy 
áremeléssel lehet még ser -
kenteni, hogy utazzanak. 
Sajnos nálunk az ilyenbe 
Tiam bukik bele 6enki. 

Szilárd meggyőződésem, 
hogy a behozott hűtőládák, 
és a z a tény. hogy remélhe-
tőleg a jövőben jobban lesz 
hazai kínálat ebből is. na -
gyobb gazdasági haszonnal 
jár, mint amennyibe a 
nagyvonalú vámintézkedé-
sek kerültek. Sokkal keve-
sebb zöldség, gvümölcs. hús 
megv veszendőbe. Sokkal 
javul a táplálkozási kul tú-
ra, aminek egészségügyi ha-
tása nagyobb lehet, min t a 
devizaráfordítás. 

A legnagyobb haszon azon-
ban abból származna, ha az 
illetékes kormányhivatalok-
ban megtanulnák, hogy sok-
kal megfontoltabban, meg-
alapozottabban kell ha t á -
rozni, rendeleteket hozni. 

Kopátsy Sándor 

(A vámkorlátozá®. utáni 
csendes napokban a „sógo-
roknál" jár t munkatársunk 
r ipor t já t a 3. oldalon közöl-
jük.) 


