
2 1989. november 18., szombat 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

állapod tusra vonatkozó tár-
gyalások is meglehetősen 
nehezen haladnak, ezert a 
brit kormányfő javaslata, 
amely egy jóval magasabb 
fo rmára vonatkozik és lé-
nyegében Integrációs eleme-
ke t is tar talmaz, némiképp 
meglepetéssel ér te Budapes-
tet. A magyar kormány már 
hosszabb ide je folytat meg-
beszéléseket egy jugoszláv 
mintá jú , ún. aszimmetrikus 
megállapodás létrehozásá-
ról, amelynek keretében a 
közös piaci országok felol-
danák a vámokat a magyar 
export termékekre, miköz-
ben mi csak fokozatosan ol-
danánk azokat az import 
árucikkekre vonatkozóan. 
Az ilyen megállapodásra 
vonatkozó magyar memo-
randumra még semmiféle 
reagálás, válasz nem érke-

zett, sem a Közös Piactól, 
sem a huszonnégyektől. 

A Kereskedelmi Miniszté-
r ium szakemberei szerint a 
Thatcher által javasolt tár-
sulás szintén tar ta lmazná a 
szabadkereskedelmi meg-
állapodást, d e a török min-
ta a lapján vámuniót is je-
lentene, ami a vámok köl-
csönös eltörlésével járna 
hosszabb távon, továbbá a 
társulásos szerződés egyfa j -
ta közös piaci tagsági ígére-
te t is jelent. Egyébként a 
szervezet egységokmánya 
feltételezi tagjai és társult 
tagjai számára a külpoliti-
kai együttműködést, ami 
hazánk varsói szerződésbeli 
tagsága mellett kérdéses 
lenne — mondotta Meisel 
Sándor. 

Magyarország közös piaci 
forgalma több mint 5 milli-
árd dollár évente, megkö-
zelítően fele-fele arányban 
export, illetve import. 

MDF 

Á tudomány kapui 
Halaszthatatlan a tudo-

mányos kutatás egyre romló 
anyagi feltételeinek javítá-
sa. Kívánatos, hogy az álla-
mi költségvetésből lénye-
gesen nagyobb támogatás 
jusson mindenekelőtt az 
alapkutatásra. Fontos lenne 
azonban, hogy ne globálisan 
a „tudománynak", hanem 
meghatározott célokra ad-
janak pénzt; s a költségve-
tésben is tüntessék fel: mi-
lyen témák, intézmények, il-
letve kuta tók részesüljenek 
közpénzből — vélekedett 
Szabad György akadémikus, 
a Magyar Demokrata Fórum 
elnökségének tagja, aki az 
MTI érdeklődésére körvona-
lazta az MDF programjával 
összhangban levő álláspont-
j á t -a tudománypoli t ika né-
hány kérdéséről. 

Ki fe j te t te : előzetesen pár-
tatlan szakértőbizottság bí-
rá l ja e l ' a nyilvános pályá-
zatra érkezett igénybejelen-
téseket. A tételes költség-
vetési előirányzat egyfelől 
lehetővé teszi, hogy a tör -
vényhozók, illetve szakér-
tőik számon kérhessék: mi-
ként hasznosították az ál-
lami támogatást, másfelől a 
kutatókat a r r a készteti, hogy 
több felelősséggel gazdál-
kodjanak a rendelkezésükre 
bocsátott pénzzel. 

A demokratizálódás folya-
matában m a j d mérlegelni 
lehet: szükséges-e akadé-
miai törvény Is, különös te-
kintettel a r ra , hogy a Ma-
gyar Köztársaság majdani 
alkotmányában kívánatos 
helyet adn i : a tudományos 
kuta tás szabadsága elvének 
és biztositékainak, valamint 
annak a felismerésnek is. 
hogy a tudományos kuta tás 

előmozdítása meghatározó 
jelentőségű nemzeti érdek. 

Az állam jelentős mér ték-
ben ösztönözhetné a kuta-
tást azzal Is, hogy meghatá-
rozott ideig adókedvez-
ményben részesítené a pá-
lyakezdő kutatókat , vala-
mint az őket foglalkoztató 
intézményeket, mindazokat 
a kutatóhelyeket, amelyek 
vállalják a tudományos to-
vábbképzés anyagi terheit, 
és közérdekű alapkutatáso-
ka t folytatnak. A külföldön 
munkálkodó kutatók meg-
tartása, ismereteinek hazai 
gyümölcsöztetése érdeké-
ben az MDF szorgalmazza 
kutatóprofesszori állások 
létrehozását egyetemeinken. 
Ezektől a kutatótól — er -
kölcsi és anyagi elismerésük 
mellett — megkívánnák, 
hogy külföldön elért e red-
ményeiket, o t t szerzett ta -
pasztalataikat legalább 
két-három évenként itthon 
ismertessék egy-egy fél éven 
á t — mondotta befejezésül 
Szabad György. 

* 
Úgy tűnik, hogy a Ma-

gyar Demokrata Fórum 
ezúttal nyitott kapukat dön-
get. A tudománypolitika 
kérdéseiről kialakított állás-
pontjuk főbb megállapításai 
ugyanis egybecsengnek az 
ün. „hivatalos" kultúrpoli-
t ika már régebb óta han-
goztatott állásfoglalásaival; 
elegendő Itt csak Glatz Fe-
renc miniszter nyilatkoza-
taira célozni. Íme, egy lé-
nyeges pont, melyben kor-
mány és ellenzékének egy 
része egyetért egy fontos 
politikai kérdés. melyben 
azonos módon foglal állást. 
Csak legyen foganat ja . 

Pártos tanács 
A városháza vb-termé- Beszélgetésük egy jövőbeni 

ben megbeszélést tartottak munkára i rányult : a tanácsi 
tegnap, csütörtökön délután testületekben való pártje-
a tanács, a szegedi pártok lenlétre, -képviseletre. Pél-
és a népfront képviselői, dául a tanácsi bizottságok 

Rátkai Árpád 

Végjáték 
a Tisza mentén 
Az állampárt utolsó évei Csongrádban 

A testületi tagság a helyi oligarchák esetében mindig 
csak következménye volt a megfelelő személyi kapcsola-
toknak, amelyek természetszerűleg hallatlanul felértéke-
lődtek ebben a hierarchikus rendszerben, és mindig íon-
tosabbok voltak a formális pozíciónál, tisztségnél, testü-
let i t a g s á g n á l . A személyes kapcsolatok bonyolult szöve-
vényére, a személyes függőségre, nem ritkán a kölcsönös 
függőségre épült az egész antidemokratikus hatalmi rend-
szer. Ez & „pártmegye" a személyes függőségi viszonyok 
révén maga a lá gyűrte az, egész gazdaságot, a kulturál is 
szférát, az államigazgatást, de még a rendőrséget, ügyész-
séget és bíróságot is. Szereplői — függetlenül attól, hogy 
becsületes emberek, vagy hatalmukkal visszaélők voltak 
— végül is mindnyájan foglyai és áldozatai is voltak e 
rendszernek, amelyből al ig volt kitörési lehetőség. 

A megyei oligarchia természeteseri csak úgy marad-
hatot t fenn, hogy betagolódott az országos hierarchiába, 
melynek csúcsán a Politikai Bizottság helyezkedett el, A 
rendszer működési mechanizmusának ló példáia az 1986-
os Tiszatáj-ügy. A Szegeden megjelenő Tiszatáj szerkesz-
tősége olyan ügyeket is felvállalt, amelyek — „nem hiva-

üléseire — tehát a döntések 
előkészítő munkálata iban 
való részvételre — invitál-
ták a szegedi pártokat, szer-
kezeteket. 

A megbeszélés első órá já-
ban elhangzottakról, kinn a 
folyosón, nemigen hallottak 
semmit az újságírók, míg-
nem a megyei népfrontel-
nök, Ábrahám Lásjzló ügy-
véd betessékelte őket. Vég-
ső soron a megbeszélés zárt 
köre valóban nem volt in-
dokolt, hiszen a tanácsi ve-
zetés, mondhatni már ko-
rábban nyitott a pártok feb 
lé. Hogy kevés eredmény-
nyel, az talán félreértéssel, 
vagy tájékozatlansággal, de 
akár érdektelenséggel is 
magyarázható. A képvisele-
tekkel kapcsolatosan két 
megoldás látszott körvona-
lazódni. Az egyik szerint 
valamennyi párt, szervezet 
allandó meghívottként ve-
het részt a tanács- és vb-
üléseken, valamint a kü-
lönféle bizottságok megbe-
szélésein. A másik szerint 
csak az őket érdeklő témák 
tárgyalásakor saját kíván-
ságuk szerint lesznek jelen, 
mindkét esetben tanácsko-
zási és nem szavazati jog-
gal. Müller Józsefné á l ta-
lános elnökhelyettes ezeket 
a variációkat tolmácsolja a 
tanács testületének, az dönt 
majd arról, hogy melyik 
változat válik gyakorlattá. 

Ezután a népfrontosok 
maradásra szólították a je-
lenlevőket, mert hallani 
szerették volna, hogyan vé-
lekednek a tanácselnöki 
szék betöltésének kérdésé-
ről. Mint ismeretes, a vá-
risi népfront élni kíván je-
lölési jogával, s mint a pél-

da bizonyítja, demokrat iku-
san. (Egyébként, mint már 
közöltük, a városlakók vé-
leményére is kíváncsiak.) 
Szándékuk szerint a tanács-
tagok közül kellene válasz-
tani elnököt, de nemcsak 
egyszemélyi megoldást p á r -
tolnak. Hiszen mindenki 
tisztában van azzal, hogy 
az 1990 júniusára tervezett 
tanácsválasztásokig, valójá-
ban fél évre, nemigen lesz 
vá l la lkozó . . . 

A Fidesz nem kíván fog-
lalkozni a kérdéssel, mert 
szerintük az ú j elnök meg-
választásával pem oldódik 
meg semmi. Előbb az ön-
kormányzat működésén, 
s trukturál is feltételein kel-
lene változtatni. A szociál-
demokraták sem fűznek 
nagy reményeket az utód 
személyéhez. A Körgát 
Klub pártol egy már köz-
szájon forgó elképzelést, 
mely szerint három társel-
nök vinné a szegedi önkor-
mányzat ügyeit, akár ügy is, 
hogy Müllerné lenne az el-
nök, két társadalmi helyet-
tes segítené. A néppárt iak 
indítványozták a tanáestes-
tület több mint 80 tagjának, 
ha nem találnak megoldást, 
„dobják be a törülközőt", 
mondván, majd itt lesznek 
akkor azonnal Pestről. Föl-
elevenítették, a helyi önkor-
mányzatok — beleértve a 
megyei tanácsot — tehetet-
lenek a bevásárló turizmus-
sal szemben is. 

Donáth Miklós, aki a vá-
risi népfront képviseletében 
volt jelen, azt kérte, novem-
ber 24-éig tegyenek konk-
rét javaslatokat a pártok, 
ha akarnak. 

Szocializmus 
Megkérdezték Púja 

Frigyestől, az MSZMP 
vezetőjétől a szegedi poli-
tikai fórumon, hogy vajon 
mit ért szocializmus 
alatt? Válaszként felso-
rolta az elmúlt évtizedek 
törtenelem- és marxiz-
mus-tankönyveinek erre 
Vonatkozó passzusait, 
majd a kérdező felé for-
dult imigyen; „Megnyug-

tatom a csinos fiatal höl-
gyet, hogy a szocializmus-
nak megvannak az is-
mérvéi". 

A volt külügyminisz-
tert, úgy látszik, elhagyta 
a diplomáciai érzéke. 
Nem tudta ugyanis, hogy 
a csípős megjegyzést a 
Magyar Szocialista Párt 
egyik megyei titkárának 
tette... S. I. 

Szavaztak a színészek 

Ruszt legyen a főrendező 

M. E. 

mm 

Ügyvédek 
társadalmi munkában 

Tortént, hogy 1987 őszén 
fiatal (értsd: lélek és szel-
lem) ügyvédek — a kama-
rai élet hiányosságai miat t 
— Zamárdiban elhatároz-
ták, hogy az akkor pezsdü-
lő politikai életbe, elsősor-
ban társadalompolitikai 
szerveződésként bekapcso-
lódva, független csoporto-
sulást hoznak létre. 

Társadalmi munkában 
végzett tevékenységükhöz, 
idővel szegedi kollégáik is 
hozzájárultak, elsősorban 
az erdélyi menekültek jogi 
képviseletét látva el. Ké-
sőbb a Fiatal Ügyvédek 
Klubja a Hazafias Népfront 
támogatását élvezve, annak 
Jogszabály-előkészítő mun-
kájában vett részt. 

A szegedi ügyvédek ezek-
után regionális csoport 
(klub) létrehozását indí tvá-
nyozták, s bár az alakuló-
gyűlésre még a budapesti 
klub helyi szerkezetének 
megszervezését tűzték ki cé-
lul. az összegyűltek tegnap 
ónálló testületként deklarál-
ták magukat, mely szoros 
szövetségben ténykedik a 
budapestiekkel. Népfrontos 
jellegű munkájukhoz a 
HNF megyei bizottsága he-

lyiségekkel és anyagi támo-
gatással kíván hozzájárul-
ni. 

A Szegedi (Fiatal) ügyvé-
dek Klubja nyitott, s első-
sorban a magas szakmai 
igényeket kielégítő kollégá-
it vár ja soraiba a 28-at — 
második ülésére — a Bartók 
Béla Művelődési Ház klub-
jába. ahol megválasztják az 
elnökséget is. 

Jelenlegi programeelja-
ik: a társadalompolitikai 
életben való jelenlétük elő-
segítése, az országgyűlési 
képviselők és a különböző 
pártok szakmai segitese, 
szakmai fórumok (találko-
zók) szervezése, lebonyolí-
tása, vidéki ügyvédi cent-
r u m létrehozása, a társadal-
mi életben való akt ív rész-
vétel, a szakmai érdekkép-
viseleti tevékenység előse-
gítése, valamint jogszabá-
lyok előkeszítéseben való 
közreműködés, s mind e z á l -
tal az ügyvédség társadalmi 
presztízsének növelése. 

A szerveződés koordiná-
torának i f j ú Szilágyi Jánost, 
mint megbízott klubvezetőt 
választották. 

V. I. 

Nem nyilvános tagozati ér-
tekezletet hívott össze teg-
nap délutánra Barta Mária 
színművész, a Szegedi Nem-
zeti Színház Művészeti Ta-
nácsa képviselőjeként. Meg-
hívta Nagy László igazgatót, 
Müller Józsefné tanácselnök-
helyettest és Ruszt József 
művészeti vezetőt is. 

Mivel lapunkban közöltük 
a színészek november 12-t 
levelét, amelyben kérdéseket 
intéztek a tanács ügyeit vi-
vő elnökhelyetteshez, a tago-
zatértekezlet után megkér-
deztem Matusik Sándort, a 
tanács művelődésügyi osz-
tályvezetőjét (aki Müllerné 
elfoglaltsága miatt képviselte 
a fönntartó tanácsot a 
megbeszélésen), milyen vála-
szokat vitt? 

A prózai tagozat napi 
munkájával kapcsolatos 
problémák megoldására a 
színház igazgatója illetékes 
— ez derül t ki a levélből, 
ami t az osztályvezető fölol-
vasott az értekezleten, s 
aminek egy példányát . ren-
delkezésünkre bocsátotta, 
Ruszt József eleget tett azok-
nak a feladatoknak, ame-
lyekkel a színházigazgató 
megbízta. „Ugyanakkor 1980 
szeptemberében bejelentette, 
hogy 1989. december 31-el 
szakmai nyugdíjazásának 
engedélyezését kéri a műve-
lődési minisztertől. Ennek 
elbírálása után nyilatkozik 
arról, hogy Szegeden meny-
nyit tevékenykedik a jövő-
ben. Ezért a városi tanacs 
úgy döntött, hogy a több 
mint egy éve üres főrendezői 
státust az 1990-91-es évadra 
meghirdeti. Mivel az elmúlt 
napokban kialakult helyzet 
feszültséget teremtett a 
színházon belül, ezért a pá-
lyazat meghirdetésének ide-
jét a végrehajtó bizottság 
egyetértésével a tervezett 
időpontnál hamarabb tesz-
szük közzé" — olvasható a 

Muller Józsefné által aláir t 
levélben. Az is benne van, 
hogy a föntiek nem zár ják 
ki : Ruszt József feladatát eb-
ben az évadban változatlan 
minőségben folytathassa." 

A színészek harmadik kér-
dése áz évad második felé-
nek műsorrendjére vonatko-
zott. Az igazgatóság a műsor-
tervet ú j ra tárgyal ja , hiszen 
nem ismeretesek a Jövő évi 
költségvetés adatai, de való-
színűleg csökken az állami 
támogatás. A tervezett be-
mutatókról az igazgatóság 
joga és kötelessége dönteni, 
s hogy ebben Ruszt és az 
igazgatóság együttműködik-e, 
az ra j tuk múlik — így a le-
vél. 

* 
Megtudtam még, hogy két 

szavazás is volt az értekezle-
ten. Először azt szavazták 
meg a résztvevők, hogy ne 
írjon ki pályázatot a tanács. 
A következő fordulóban pe-
dig azt, hogy Ruszt Józsefet 
óhajtják főrendezőjüknek. * 

Megkérdeztem az igazga-
tót, kiderült-e a zártkörű ér-
tekezleten, hogy kinek, mi 
baja vele? 

— Erről nem volt szó, te-
hát én változatlanul csak 
annyit tudok, hogy sok ezer 
példányban kinyomtat ták; 
alkalmatlan vagyok a szín-
ház igazgatására. Ezt most 
nem erősítette és nem cáfol-
ta senki, bár voltak színé-
szek, akik kifejezték: ők 
mindig tudtak velem dolgoz-
ni, s nem nagyon értik, Ruszt 
miért nem tud. 

* 
Azt reméltem, hogy ez az 

értekezlet Valamiképpen le-
zarja a színházi vitát, de 
minden jel arra mutat nem. 
Ezért Is szereltem volna, ha 
Ruszt Józsefet is .megkérdez-
hetem, de nem sikerült talál-
koznunk: Pestre utazott. 

(sulyok) 

A MUOSZ felhívása 
A Magyar Üjságirók Or-

szágos Szövetsége Nők Lap-
ja tulajdonlása körül kiala-
kult vita a lapján is igazol-
ni látja azt a korábbi, a me-
gyei napilapokkal kapcsola-
tos álláspontját, hogy a tár-
sadalmi szervezetek saj tótu-
lajdonlása felülvizsgálatra 

szorul. Ezért ismetelten fel-
íelkeri a Parlamentet , hogy 
ezt a kérdést tűzze napi-
rendre. 

Róbert László. 
a MUOSZ elnöke 

Bencsik Gábor. 
a MUOSZ főti tkára 

talosan" — tilalmi listán voltak. A Politikai Bizottság — 
„nem hivatalosan" — határozott a megtorlásról és — 
„nem hivatalosan" — utasította a megyei vezetést annak 
végrehajtására. A pár t csúcsán született rossz döntést — 
Koncz János ideológiai t i tkár némi bátortalan vonakodá-
sát követően — egyetértően végrehajtó megyei vezetés 
hata lma teljében elégedetten zárhatta le az ügyet, noha a 
döntés helyességét megkérdőjelező vélemények meg a 
megyei párt-végrehajtóblzöttságban és az apparátusban 
is megfogalmazódtak. 

Az ismét csak nem hivatalosan utasított, a lap fel-
ügyeletét el látó Csongrád Megyei Tanács, továbbá a lapot 
kiadó Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalatnak a végrehaj-
tó szerep jutott : Vörös Lászlót. Annus Józsefet és Olasz 
Sándort, a szerkesztőség tagjai t elbocsátották, a lap ki-
adását fél évig szüneteltették, s közben ú j szerkesztősé-
get szerveztek. Megkapta a nem hivatalos instrukciót a 
formailag teljesen független megyéi pártfegyelmi bizott-
ság is, és Gyárfás Mihály elnökletével Annus Józsefet és 
Olasz Sándort szigorú megrovásban részesítették. 

A Tiszatáj-ügy kapcsán, de még' inkább az, azt kö-
vető évek eseményei megítéléséhez feltétlenül tisztán kell 
lá tnunk az appará tus szerepét Minden alapot nélkülöz 
az a sokak ál ta l hangoztatott megállapítás, hogy „az ap-
pará tus fölébe kerekedett a választott testületeknek", 
m á r csak azért is, mer t nem is voltak választott testüle-
tek. Valójában a testületi tagokat éppen úgy felülről vá-
lasztották ki, mint az appará tus tagjait, a fizetett alkal-
mazottakat. A különbség mindössze annyi volt. hogy a 
pártalkalmazottakat könnyebben el lehetett küldeni, 

Az elmúlt évek-évtizedek során — különösen Szege-
den — mind több diplomás, szakmailag felkészült ember 
kerül t az apparátusba, s a pártalkalmazottak életformá-
jukat tekintve is értelmiséggé váltak. Az apparátusnak 

azonban mindig a végrehaj tó szerep jutott, és nem a poli-
tikai hatalom. Az igazán fontos döntések nem az appará-
tusban, de — valóban — nem is a testületekben szület-
tek. hanem az oligarchia berkeiben. Az „egyszerű" testü-
leti tagok joggal érezték úgy, hogy már lényegében el-
döntött kérdéseket terjesztenek eléjük, s nincs választási 
lehetőségük. Mindemellett érezték az appará tus ú j be-
osztottjainak főlényét is: tájékozottságban, felkészültség-
ben. szolgálati tudósban, a konfliktusaik is rendszerint a 
vezetők utasításait végrehaj tó beosztottakkal voltak, kü-
lönösen. ha a vezetésnek nem tetsző kezdeményezéssel 
áll tak elő. Mindez persze a legkisebb mértékben sem 
zavarta a testületek ..nehézsúlyú" tagjait , akik nagyon is 
jól ismertek a döntési mechanizmusok és a ..látszatvilág" 
közötti különbséget 

Az apparátusban dolgö2ók közül termes2etesen sokan 
igyekeztek teljesen azonosulni minden, felülről jövő uta-
sítással, s véleményüket karrierszempontok szerint alaxí-
tották. A cél osztályvezetői, m a j d titkári poszt elnyerése, 
vagy — s ez legalább olyan általános volt — az infor-
mációk birtoikában egy Jó vezetói á l lás elfoglalása. Voltak 
azonban olyanok is, akik a2ért hagyták ott a2 apparátust , 
mert megcsömörlöttek a hatalomgyakorlás bürokrat ikus 
rendjétől, a szürke hivatalnoki szellemtől, amely egyéb-
ként áthatotta az egész pártéletet. És e két típus egyen-
lege: a kontraszelekció. 

A kontraszelekció mellett azonban más tényezők is 
hatottak. A mélyülő válság és. az apparátusban fölhalmo-
zódott tudás következménye az volt, hogy a nyolcvanas 
években szaporodtak a jó kezdeményezések — amelyek 
azonban e rendszerben többnyire kudarcra voltak ítélve. 

(Folytatjuk.) 


