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Szinte bizonyo$/ 

ami feltételezhető... 
Tegnap, kedden. Barna, 

Sándor, Csongrád megyei 
rendőrfőkapi tány ú j a bb 
részletekről tájékoztatta az 
ú jságírókat a közeli napok-
ban a magyar—román hatá-
ron történtekről. Min t is-
meretes, jún ius 4-én, a haj-
nali órákban. Nagylak tér-
ségében lövöldözést észlel-
tek az ott lakók és szolgá-
latot teljesítők. Megfigyel-
hették. hogy a román határ-
örök három civi l férf it és 
egy nőt tartóztattak föl, 
ak ik valószínűleg hazánkba 
akartak meneküln i . J ú n i u s 
8-án két-három éves gyer-
mek tetemét találta meg1 

egy magyar halász a Ma-
rosban, ma j d 10-én, Apát-
falva térségében, egy 4-6 év 
körül i k is lány holttestére 
bukkantak. Ugyanakkor ta-
láltak egy olyan csónakot, 
melyben román gyár tmányú 
gyermekruhák voltak elrejt-

Mindezek a lap j án feltéte-
lezhető, hogy egy, Romániá-
ból Magyarországra mene-
kü lő család tragédiájáról 
vart szó. E családhoz tar-
tozhattak a szerencsétlenül 
jár t gyermekek. Mindezt 
a látámaszt ja egy, még má-
jusban hazánkba menekül t 
r omán á l l ampo lgár vallo-
mása, aki húgának gyerme-
keit ismerte föl a kis tete-
mekben. 

A megyei főkapi tány nem 
tart ja kizártnak, hogy a jú-
nius 4-én észlelt lövöldözés 
és a gyermekek tragédiá ja 
között összefüggés van. 

A makó i kórházban tar-
tott két szakértői igazság-
ügyi orvostani vizsgálat 
(melynek során a 10-én ta-
lál t kis lányt boncolták) egy-
értelműen megállapította, 
hogy a halál oka vízbefűlás 
volt. A vizsgálat folytatódik. 

M. E. 

A tisztelet-
adás rendje 

A X . kerületi Kozma utcai 

Üj Köztemető jún ius 16-án 

Nagy Imre és márt ír társai 

temetési szertartásának za-

vartalan lebonyolítása ér-

dekében dé lután 17 óráig 

zárva lesz. A temetési szer-

tartáson — a családtagok 

kérésének, va lamint a ne'm-

zetközi szokásoknak megfe-

lelően — csak szűkebb gyá-

szoló közönség vesz részt, 

ak ik erre az a lkalomra a 

Történelmi Igazságtétel Bi-

zottság által kiadott belépő-

vel mehetnek be a temető-

be. Mindazok, ak ik a sírok-

ná l még aznap k íván j ák le-

róni tiszteletüket, azt 17 és 

20 óra között tehetik meg. 

A rendező szervek kérik az 

ú j köz.temetőben nyugvók 

hozzátartozóinak megérté-

sét és együttműködését. 

„Összedőlt egy egész 
egy rendszer 

világnézet, 

Mi újság Koncz János körül? 
A rádióban, s több lap-

ban is megjelent tegnap az 
a levél, amelyet a Móra Fe-
renc Múzeum ma jdnem va-
lamennyi dolgozója alá írt , és 
amelyben az ellen tiltakoz-
nak. hogy Koncz Jánost, az 
M S Z M P volt megyei t i tkárát 
1989. jún ius elsejével kine-
vezték a múzeumba, tudo-
mányos munkatárs i beosz-
tásba. „Kifogásunk nem 
Koncz János személyének, 
hanem, annak a már koráb-
bi évtizedekben is bevett 
gyakorlatnak szól, amely a 
társadalmi és államigazgatá-
si szervek leváltott funkcio-
náriusait kulturális és tu-
dományos intézményekre 
kényszeritette ... Jelen eset-
ben feszültségekre ad okot 
az. hogy Koncz János nem 
múzeumi szakember, a tu-
dományág, amelyből tudo-
mányos fokozatot szerzett 
(neveléstudomány), nem mú-
zeumi diszciplína. Ezzel 
szemben fizetése a múzeumi 
dolgozókéhoz képest hallat-
lanul magas." — írják. Sé-
relmezik továbbá, hogy a ki-
nevezést hetekkel annak 
megtörténte után, a helyi 
lapokból tudták meg. A le-
velet a múzeumigazgatónak, 
Trogmayer Ottónak címez-
ték, és elküldték Vastagh 
Pálnak, az M S Z M P megyei 
első t i tkárának, ' va lamin t 
Lehmann István megyei ta-
nácselnöknek is. 

Lehmann Istvántól tegnap 
megkérdeztük: megkapta-e 
a múzeumiak levelét, és 
tudja-e már, mit fog rá vá-
laszolni? 

— A levél má r ná l am 

van. Valószínűleg azt fo-

gom válaszolni, hogy nem 

tartom indokoltnak a mú-

zeumi dolgozók tiltakozását. 

Először is Koncz Jánost 

nem váltották le; nem in-

dul t a választáson. Mivel az 

M S Z M P anyagi helyzetére 

tekintettel az egy év letelte 

előtt lemondott ösztöndíjá-

ról, amelyet az M S Z M P Po-

lit ikai Bizottságától kapott 

tudományos kutatásaira —, 

valahol csak dolgoznia 

koü.1 A múzeumban meg-

volt ez az állás, úgy tudom, 

szükségük van olyan mun-

kaerőre, aki koordinál ja a 

vi lágkiál l í tással kapcsolatos 

dél-alföldi múzeumi felada-

tokat, különös tekintettel 

öpusztaszerre. 

— A megyei tanács, mint 

a múzeum fenntartó szerve, 

biztosította Koncz János 

fizetését? 

— Természetesen beépí-

tettük a múzeum költségve-

tésébe. 
* 

— Kinek az ötlete volt, 
hogy a múzeumban vállal-

rÁ pártapparátusban is lehet 
valaki européer" 

jon munkát? — kérdeztük 
Koncz Jánostól . 

— Ott kell kezdenem: a 
ma i helyzetben nem talál-
tam erkölcsösnek, hogy a 
párt pénzén folytassam ku-
tatásaimat. Ügy gondoltam, 
akárcsak eddig, ezután is 
folytathatom a tudományos 
munká t valami lyen egész 
munka idős ál lás mellett, tu-
la jdonképpen szabadidőm-
ben, jés nem terhelem a 
pártkasszát. Erről beszéltem 
Vastagh Pál la l . Nemrégi-
ben Szabó G. LAszló ta-
nácselnök-helyettes közölte 
velem, hogy megbeszélte a 
múzeumigazgatóval : ott 
szükség lenne rám. 

— Milyen munkakörben? 

— Az az igazság, hogy 

semmilyen papír nincs még 

a kezemben, tehát munka-

köri leírásom sincs. Tevé-

kenységem tarta lmáról ed-

dig csak szóban állapod-

tunk meg. Vi lágkiá l l í tást 

még nem sokat rendeztek 

Magyarországon, de az biz-

tos, hogy a dél-alföldi ré-

giónak kapcsolódni kell eh-

hez a rendezvényhez, kü-

lönösen pedig az ópusztasze-

ri komplexumnak . Hogy 

pontosan miként —, úgy 

hiszem, ezt kellene nekem 

kidolgoznom. 

— Nem mondta a mú-

zeumigazgató, hogy az ot-

tani dolgozók körében szá-

mithat némi ellenállásra? 

— Említette, hogy bizo-

nyosan lesznek ellenvélemé-

nyek, de arra gondoltam — 

mivel 30 éve itt élek és dol-

gozom,' és eddig semmilyen 

konf l ik tusom nem volt a 

múzeumi emberekkel —, ta-

lán lesz annyi türe lmük, 

hogy megvár ják : a lkalmas 

vagyok-e a nekem szánt 

munkára , vagy nem? Ha 

bebizonyosodik, hogy nem, 

én kész vagyok levonni a 

következtetéseket. 

— Azt írják, nem a sze-

mélye ellen van kifogá-

suk. 

— Ezért érthetetlen, mi-
ért nem adtak némi időt. 
Arró l nem tehetek, hogy az 
ú jságból értesültek a kine-
vezésemi ö l ; én magam kér-
tem a sajtónyilvánosságot, 
mert nem akartam, hogy az 
emberek a piacon, meg az 
utcán suttogjanak erről. 
Ügy terveztem, természe-
tesen, megbeszélem ma jd a 

dolgot a múzeum dolgozói-
val is. El akar tam monda-
ni, hogy felsőfokú német 
nyelvvizsgával, kandidátusi 
minősítéssel, a korábbi ve-
zetői pozíciómban kialakí-
tott kapcsolataimmal miben 
szeretnék, és tudnék hasz-
ná ln i a múzeumnak , és en-
nek a megyének. 

— Megsértődött? 

— Nem, elég edzett va-

gyok. 

— Bár civilizált orszá-

gokban ezt nem szokás fir-

tatni, a levél után mégis 

meg kell kérdeznem: mek-

kora az a „hallatlanul ma-

gas" fizetés? 

— Mondtam, hogy nincs 
még papírom, de tudomá-
som szerint bruttó kétezer-
rel ha lad ja meg a hasonló 
tudományos fokozattal ren-
delkező múzeumi dolgozó fi-
zetését. Vagyis: nem nevez-
hető hal lat lanul magasnak, 
ö tvenkét éves vagyok; egész 
életemben megdolgoztam a 
fizetésemért, és nem a ló-
versenypályán szereztem tu-
dományos minősítést. Tár-
gyalóképes vagyok német 
nyelven. Nagyon sajnálom, 
hogy az emberek nem hi-
szik el: a pártapparátusban 
is lehet valaki européer. 

S. E. 

J » 

Fejtő Ferenc az emigrációban élö magyar történészek 
doyenje. Századunk nagy t anú ja : József Att i la tehetségé-
nek egyik felfedezője, Károlyi Mihá ly bizalmasa, párizsi 
sajtót i tkára, az európai szociáldemokrata mozgalom szá-
mos kiemelkedő személyiségének barátja. Most 50 év u tán 
először hazautazik. Nagy Imre és sorstársai temetésére. 
Ebből az a lkalomból készített interjút vele László Ba-
lázs, az MTI párizsi tudósítója. 

— Milyen érzés ennyi év 
után hazalátogatni? Egyálta-
lán. hazautazásnak érzi? 

— Há t igen, mert az em-
bernek mégiscsak az a ha-
zája, ahol született és a z 
i f júságát leélte. Persze, 51 
év itt-tartózkodás u tán 
Franciaországot is hazám-
nak érzem. Magyarországon 
sokan fognak nékem hiá-
nyozni. Bizony, nem sokat 
talá lok már j i nemzedékem-
ből. Kolozsvári Grandpierre 
Emi l a kevesek egyike kor-
társaim és kol légáim közül , 
ak ik még élnek, vagy Kosá-
ry Domokos. 

— Fejtő Ferencet Nyuga-
ton a népi demokráciák 
egyik legjobb ismerőjeként 
tartják számon. Miért kerül-
tek válságba ezek az orszá-
gok ebben az évtizedben? 
Hogyan látja például Len-
gyelország és Magyarország 
helyzetét és kilátásait? 

— Szerintem a kommu-
nizmus vi lágválságáról van 
szó, ami , azt hiszem, ennek 
a századvégnek a történel-
mi leg legfontosabb fejlemé-
nye. összedőlt egy egész vi-
lágnézet, gazdasági, erkölcsi 
rendszer. Ez arra a felte-
vésre épült, hogy a magán-
gazdálkodás ós a magántu-
lajdon kikapcsolásával fel 
lehet építeni egy olyan ren-
det. amelyben megvalósul 
egyrészt a termelőerők fej-
lődése. másrészt a j avak 
igazságos elosztása — ami t 
a kapi ta l izmus nem tud 
megvalósítani- Ez a feltevés 
Len in óta a kommunis ta 
rendszerek a lapja , és elmé-
letileg ígéretes és nagysze-
rű rendszer volt, de a való-
ságban csődöt, mondott. Ki-
derült , hogy végül is bürok-
ratizmushoz, az egyéni kez-
deményezés és felelősségérzet 
elapadásához vezetett. A 
mindenü t t ki törő válságok a 
vezetőket is ráébresztették, 
hogy az egészet gyökeresen 
meg kell reformálni . Van-
nak országok, ahol a gazda-
ság csődje még nem érezhe-
tő olyan erősen, m i n t Ma-
gyarországon, Lengyelor-
szágban. Oroszországban 
vagy K ínában , de szerintem 
ezekben is elkerülhetetlen a 
válság. 

— A reformkommunisták 
viszont azt mondják, hogy 
nem a kommunizmus, ha-
nem csak annak sztálinista 
modellje került válságba. 

— Ebben nem hiszek. Ügy 
15 éve ír tam egy könyvet 
Lenin öröksége címmel . Ki-
fejtettem benne, hogv a vál-
ság igazi okai nem Sztálin-
ban vagy a sztá l in izmusban 

gyökereznek. Sztá l in csak 
mesteri pallérja volt annalk 
a z épületnek, am inek az 
a lap ja e l volt hibázva. Már-
pedig az a lap Leninen ke-
resztül Marx ig vezethető 
vissza. A m i anná l 'megren-
dítőbb, mert nagyszerű, sőt 
zseniális emberek tévedésé-
ről van szó, alkiknek az el-
gondolásait magasztos esz-
mények vezérelték — de 
utat tévesztették akkor, 
am ikor tökéletes társadal-
ma t akartak felépíteni 
egyetlen hipotézisre és nem 
vették tekintetbe, hogy el-
lentmondások, feszültségek 
né lkü l nincs élet. 

— Hogyan látja a magyar 
helyzet sajátosságait? 

— Sokszor hasonl í t ják a 
magyar helyzetet a lengyel-
hez és vannak is hasonlósá-
gok, de különbségek is. A 
k i indu lópont ott a munkás-
osztálynak a Szolidaritás-
ban való önszerveződése 
volt , ezen tú l viszont a Szo-
l idaritás megszervezésében 
a kommun i zmus t javí tani 
akaró vagy má r abból ds ki-
ábrándu l t értelmiségiek 
szolgáltatták az elméleti ér-
veket Walesának és bará-
tainak. Közü l ük pé ldáu l 
A d a m Michnikkel és Bro-
nislaw Geremekkel évek 
óta á l landó érintkezésben és 
barátságban vagyok. A len-
gyel modellt , a "kilábalás-
nak a lengyel ú t j á t a ma-
gyaroknak is tanulmányoz-
ni és magyar viszonyokra 
a lka lmazn i kellene. A Ike-
rekasztal-konferenciára gon-
dolok, am ibő l a megegye-
zés született áz államihata-
lom és az ellenzéki erők kö-
zött. Most arra lehet számí-
tani, hogy végre együttes 
erővel nekiá l l nak a legfon-
tosabbnak, a gazdasági új-
jáépítésnek, ám i Magyaror-
szágon is a fő feladat. Ah-
hoz pedig az kell , hogy a 
nemzeti érdeket m indké t 
fél m indenek fölé helyezze, 
á th ida l j ák az ellentéteket és 
e lá l l janak a számonkérés-
től, a tetemrehivásoktól. 
Együtt kell ú j jáép í ten i az 
országot, mer t ha imég to-
vább mélyül a válság, ak-

ikor h iába á lmodoznak az 
emberek demokráciáról 
meg szabadságról, a z első 
kérdés mégiscsak az, hogy 
é ln i kell. Kenyerét adn i az 
embereknek, gazdasági ala-
pot a szabadságnak és a de-
mokrác iának . 

— ön éveken át képvisel-
te néhány más emigránssal 
együtt a Szocialista Interna-
cionálcban a magyar szoci-
áldemokrata pártot. 

— Hivatalos szerepet nem 

Emlékezés Papdi Pálra 
Kilencven éve, 1899. júni-

us 17-én Szegeden született. 
Elemi iskolai t anu lmánya i 
befejezése után kereskedő-
inasként, ma j d segédként 
dolgozott. 1919-től vett részt 
a munkásmozga lomban, ak-
kor. á f t t a Kommun is t ák 
Magyarországi Pár t j ának 
tagja. A Magyar Tanácsköz-
társaság idején a Vörös 
Hadsereg századparancsno-
kaként harcolt. 

A Tanácsköztársaság le-
verése után a fehérterroris-
ták elfogták és kegyetlenül 
megkínozták. A halálos íté-
let végrehajtása elől móra-
ha lmi ismerősei, barátai 
segítségével megszökött. 
Ezer korona vérdi jat tűztek 
ki fejére. Két éven keresz-
tül bujdosott, csak azt köve-
tően térhetett haza Móra-
halomra, ahol a lka lmi mun-
kákból élt. 1921-ben Szege-
den belépett a Magyar Szo-
ciá ldemokrata Pártba. Sok-
irányú mozgalmi munká t 
végzett: a Népszava rendsze-
res terjesztője, a választási 

csatározások agitátora. Az 
illegális K M P megbízásából 
propagandaanyagok terjesz-
tésében. a Vörös Segély 
gyűjtésében vett részt. Az 
1930-as évek végén meg-
bízták azzal is, hogy épít-
sen ki összeköttetést a ju-
goszláviai kommunis tákka l . 

1944 októberében Szege-
den belépett a Magyar Kom-
munista Pártba, részt vett a 
móraha lm i pártszervezet lét-
rehozásában. 1948-ban a tag-
revízió során — személyi 
ellentétek miatt — méltány-
talanul kihagyták az egye-
sült pártból, új tagkönyvet 
nem kapott. A felsőbb párt-
szervek panaszával nem fog-
lalkoztak, a párt főt i tkára 
mellett dolgozó úgynevezett 
„Rákosi iroda' ' sem adott 
panaszára megnyugtató vá-
laszt. 

1957-ben kérte felvételét 
az MSZMP-be. Párttagsági 
viszonya visszamenőleg is 
rendeződött. Rövid ideig 

"tagja volt a Munkásőrség-
nek. A termelőszövetkezeti 

mozgalommal szemben kez-
detben biza lmat lan volt, de 
1960 februárjától nyugdíjas-
ként is belépett a mórahal-
m i Ü j Vi lág Termelőszövet-
kezetbe. 

Papdi Pá l nem volt hibát-
lan ember, de fél évszázadig 
dolgozott azért a z eszméért, 
amivel az 1918—19-es forra-
da lmak idején elkötelezte 
magát . 

Kitüntetései: Magyar Nép-
köztársaság E m l é k é ^ m 
U959), Szocialista Hazáért 
Érdemrend (1967), M u n k a 
Érdemrend arany fokozata 
(1969) és a Felszabadulási 
Jub i leumi Emlékérem (1970). 
Móraha lmon , 1983. február 
26-án hunyt el. 

Kanyó Ferenc 
* 

Papdi Pá l születésének 90. 
évfordulója a lka lmábó l 1989. 
jún ius 15-én, 15,00 órakor 
a móraha lmi városi pártbi-
zottság koszorúzást és meg-
emlékezést tart s í r jáná l , a 
móraha lmi temetőben. 

játszottam. Szocial istának 
va l lom magam, de párt-
munká t sose vá l la l tam és 
végeztem. A francia szocia-
listák, meg Craxi, Soares 
most rokonszenvvel figyelik 
a magyar szociáldemokrá-
cia ú j r a jelentkezését és re-
mé l ik , hogy hamarosan át-
h ida l j ák azokat a nemzedé-
ki és egyéb ellentéteket, 
amelyek ezeknek az ú j já-
alakulásoknak természetes 
gyermekbetegségei. 

— Milyen emlékeket őriz 
József Attiláról? 

— Sokat beszélhetnék 
vagy írhatnék erről, mer t 
azok az évek meghatározó-
ak voltak az életemben. Jó-
zsef At t i l áva l való barátsá-
gom sajnos 6 évre volt ki-
mérve, de azok nagyon teli 
éveik voltak. Ügyszólván na-
ponta l á t tuk egymást, szom-
szédok ds voltunk. Am iko r 
először hal lottam egy Laka-
tos Péter Pá l nevű iközös 
barátunk szá jából A t t i l a 
verseit 1931-ben, nyomban 
csodálója lettem. Egyik 
büszkeségem, hogy az elsők 
között i vo l tam, ak ik felis-
merték a nagyságát és meg 
is írták, amiér t ő, á l d any-
nyira vágyott a szeretetre és 
elismerésre, nagyon hálás 
volt. A zsenije iránt i csodá-
la tom volt a forrása annak , 
hogy amikor annyira szere-
tett volna egy lapot, ahol 
szabadon kifejezheti ma-
gát, rögtön mel léá l l tam Ig-
notus Pál la l együtt. A Szép 
Szót őérte alapítottuk, mer t 
nékem meg Ignotusnak volt 
má s közlési lehetőségünk ds. 
Dolgoztam a Nyugatnak, a 
Válasznak, de a Szép Szót 
József At t i l a szolgálatában 
csinálták meg. Babits Mi-
hály valahogy n em ismerte 
fel benne a ' zsenit. Vagy 
Hatvany Lajos, ak i szerette 
At t i l á t , segítette is, n em is-
merte fel a zsenijét. Én 
erősködtem, hogy h idd el, ő 
a legnagyobb. De azért 
akad tunk néhányan — Né-
met Andor , Komlós A ladár , 
Szélpál Árpád — ak i k meg-
értették a zsenialitását, és 
ta l án jobban értették ő t a 
muríkások is. Emlékszem, 
amikor szakszervezetekben 
József Attila-esteket tar-
tot tunk és felolvastam a 
verseiből — úgy olvastam, 
ahogy ő, mer t m ind ig gyű-
löl te a szavalást, úgy mon-
dótta a verseit, imint aki 
val lomást tesz a barát jának, 
e lmondja , hogy nagyon 
f á j . . . a kisemberek, a mun-
kások jobban megértették 
öt, m i n t az esztéták. 

— Fejtő Ferenc itt, Pá-
rizsban, Károlyi Mihály tit-
kára volt. Milyen volt Ká-
rolyi'az emigrációban? 

— Nem vol tam titkára, 
mond juk a bizalmasa vol-
tam. A háború előtt ismer-
kedtem meg vele, sok dolog-
ban nem értettünk egyet. 
Megragadó volt viszont ben-
ne a hallatlan őszinteség, 
becsületesség, az aggoda-
lom a magyarság, sőt az 
emberiség sorsa iránt . Fran-
c iák közt Romá in Rolland-
hoz, másképp Gandh ihoz 
hasonl í tanám. Nem vol t 
igazán polit ikus alkat. Idea-
lista volt, ak i sokszor téve-
dett, sőt tévelygett, de meg-
volt benne a felelősségtu-
dat és a hűség a meggyőző-
déseihez. A háború után, 
amikor nagykövet lett. az ő 
unszolására vá l la l tam el 
francia újságíró-igazolvá-
nyom megtartásával a saj-
tóiroda vezetését meilette. 
Azt hiszem, azért ragasz-
kodott hozzám, mert más 
hangot hallott tőlem, m in t 
ak ik a környezetében szent-
írásként lestek minden sza-
vát. A lényeges kérdések-
ben persze egyetértettünk, 
de nyugodtan el léntmond-
tam neki, ha más volt a vé-
leményem. A Mindszenty-
pert nagyon rossznéven vet-
te, le is akar tunk mondan i 
m ind a ketten, csak , R a j k 
unszolására maradtunk . Az-
tán, am ikor h í ré t vette Ra jk 
letartóztatás * nak, behívott 
magához és azt mondta: 
Fejtő, most m á r megáshat-
j ák a s íromat és belefek-
szem. 

László Balázs 


