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Kisgazdapárt 

Közel hatvan szervezet 
a megyében 

Az elmúlt hét végén kis-
gazdapárti nagygyűléseket 
rendeztek Csongrád megyé-
ben három helyen is. 

Vasárnap délelőtt Szege-
den a Bálint Sándor Művelő-
dési Otthonban tartot t gyűlé-
sen felszólalt Boros Imre or-
szágos főügyész, s egy külö-
nös kijelentéssel fogta meg 
hallgatói figyelmét. A kisgaz-
dapár t nem tűri a sztálinista, 
bolsevista módszereket — 
mondta. — A bolsevista ve-
zetés nemcsak a kommunista 
pártok jellemzője, megjelent 
az ellenzéki pártok életében 
is. amikor — a vezetésben — 
elnyomni igyekeznek a nekik 
nem tetsző véleményeket, 
koholt vádakat emelnek, nem 
tűr ik a nyilvánosságot, t i tko-
lóznak, egységet hirdetnek, 
miközben nincs egység, egy-
szersmind semmibe veszik az 
embert . 

Az elnöklő Baba István, a 
pár t Csongrád megyei főtit-
kára áz előzőekhez kapcsoló-
dóan indokoltnak és fontos-
nak tartotta a tagsagot tájé-
koztatni a kisgazdapárt köz-

ponti vezetésében tapasztal-
takról, mondván, hogy egyes 

országos vezetők kompromit-
tálják a nagy múltú párt te-
kintélyét. AZ őket bíráló 
párttagok közül többeket ki-
zártak. Szóba került az is, 
hogy nem adtak a pártnak 
politikai arculatot, nem áll-
tak ki nagy jelentőségű poli-
tikai kérdésekben, a part 
szervezését elhanyagolták, a 
vidéki szervezetek kezdemé-
nyezését figyelmen kivül 
hagyták. A pártszervezetek a 
párt költségvetését, pénzügyi 
gazdálkodását nem ismerték. 

Ilyen vezetőket — hangsú-
lyozta — nem tűrhet meg a 
kisgazdapárt, majd tájékoz-
tatott arról, hogy e hét végén 
Kecskeméten találkozott az 
ország nyolc megyéjéből — 
köztük Csongrád megyéből 
— érkezett pártvezető, ahol 
leszögezték: a párt egyes or-
szágos vezetői alkalmatlanok 
a feladatok megoldasara, és 
ezektói a személyektől min-
denképpen meg kell válni. A 
gyűlésen hallgató egyetértés-
sel fogadták az állásfoglalást. 

Szegedről Makóra utazott 
Boros Imre, ahol ugyancsak 
nagygyűlésen adott tájékoz-
tatást a mintegy félezer hall-
gatóság előtt aktuális bel- és 
külpolitikai, valamint gazda-
ságpolitikai kérdésekről, a 
párt választások előtti fel-
adatairól, programjáról . 
Olyan közbenső intézkedé-
sekre van szükség a választá-
sokig — mondta —, amelyek 
képesek a gazdaságot megfe-
lelően kezelni, és a válságból 
kiemelni. A nyugdijak reál-
értékét — különösen kis-
nyugdíjasokra gondolva — 
szinten kell tar tani ; 

A felszólaló Szeghö István 
— a párt Csongrád megyei 
szervezetének elnöke — 
hangsúlyozta: valamennyi 
Csongrád megyei helységben 
megalakultak a kisgazdapárt 
szetvezetei. ez közel hatvan 
szervezet. 

A vasárnapi kisgazdapárti 
program a Forraskáton tar-
tott nagygyűléssel ért véget. 

L.E. 

A hisztériakeltés művészete 
A Román Kommunista Párt XIV. kongresszusa olyan 

biztonsági intézkedések megtétele mellett zajlott le, ami-
nek a magyarázata némi helyzet- és előzményismeretet, 
no meg a jövőre vonaLkozo sejtéseket feltételez. Ez utób-
biakat mellőzve (jószerint az olvasó amúgy is információ-
fertőzte fantáziájára bízva), az előbbiek ..kihegyezésével" 
próbálóm erzekeltetni azt a légkört, ami nélkül nehezen 
drthelő meg az állampárt romániai óriásszázlabújának 
ezen legutóbbi szelvénye. 

Már az elírimények kap-
csán egyértelmű az RKP 
keretein belül érvényesülő 
erővonalak színezete. Az 
egyszemélyes (családi) ve-
zetés, d ikta túra mai állapo-
ta visszalapozható a főtit-
kár által immár huszonnégy 
eslztendeje hangoztatott, 
vissza-visszatérő motívum-
ra : „Erősíteni kell a párt 
vezető szerepét az élet min-
den területén!" Végered-
ményben ennek az alkalma-
zása vezetett a mai hely-
zethez — ami ideológiai 
vakhitnek tűnt egy időben, 
az évek műlusával kiderült, 
nem egyéb a személyi hata-
lom jól kicerttizett, naponta 
észlelt térnyerésének, majd 
ellenőrizhetetlenné válásá-
nak . . . 

S ha valaki jól ismeri a 
„helyzetet", ők, a hatalom 

.csúcsán ülők minden rezdü-
lésével számolnak: a meg-
előzés legjobban bevált 
módszere a hisztériakeltés, 
aminek begyakorlásához 
volt idő, pénz, emberanyag, 
sajtó, s a f inomítás évről 
évre előrébb haladva szol-
gálja a sokoldalúan fejlett 
álomgyárat, melynek előre-
vetített adatai t gyorá ütem-
ben pingál ják át az utak 
menti, úgynevezett vizuális 
propagandát szolgáló táb-
lákra. 

A polgárai fölött gyám-
kodó pártál lamot a szociá-
lis infantil izmus jellemzi, s 
egyértelműen e kiosztott 
szerepkör eljátszását vár ja 
el az emberektől is. Az az 
ömlengés, az istenítésnek az 
a megállíthatatlan áradata, 
ami a tömegkommunikáció 
orrán-szájuji (olyik a párt-
főt i tkár-ál lumíö személyét 
illetően, minden jóéi'zésű 
erúbert gondolkodásra kész-
tet. 

Ami a hisztériakeltés mű-
vészetét illeti, bátran ki je-
lenthetem, hogy a román 
pártál lam illetékesei ezt a 
világon a lehető legmaga-
sabb szinten űzik. Könnyű-
szerrel megtehetik, mivel az 
ország mai állapotában im-
már a külföld érzékenysé-
gére nem is kell. hogy gon-
doljanak — fő és elsődleges 
cél a lakosság figyelmének 
elterelése a fá jó belső kér-
désekről. Ehhez minden 
belpolitikai esemény indok-
kal szolgál Kongresszusra 

készül a pár t? Nosza, hosz-
szú, szinte minden épkéz-
láb embert tar talmazó lis-
tákat áll í tanak össze, a „ve-
szély" esetén való tenniva-
lókkal, amit a munkahelye-
ken „feldolgoznak"; úgyne-
vezett kettős őrséget állíta-
nak a gyárakban, részlegek-
re lebontva; az intézmé-
nyekben éj jel-nappal tele-
fonügyelet dukál, s termé-
szetesen óránként ellenőr-
zik, hogy ott tartózkodik-e 
a kijelölt ívzemély stb. 
Mindez a katonailag fontos-
nak minősített (mit nem le-
het annak minősíteni?) he-
lyeken természetesen hat-
ványozottan érvényes. A 
külvilág ebből a szervezett 
felfordulásból csak annyit 

eszlelt, hogy á határokról 
okkal, ok nélkül szabályo-
san visszakavarták az or-
szágba bebocsátást kérőket. 

A Londonban élő Határ 
Győző megfogalmazta már 
egyszer helyettünk e rend-
szerek latleletét. Így hang-
zik: a sztálinisták 
olyan kommunisták, akik 
hisznek az ég különös ke-
gyelmében, hogy a fasiszták 
minden bűnét büntetlenül, 
ú j r a elkövethetik . . . " 

Románia esetében a hisz-
tériakeltés oka: a népbe be-
le szeretnék sulykolni az ál-
landó veszélyeztetettség ér-
zését. Konkrétan: a Szov-
jetunió, de különösen Ma-
gyarország „feni a fogát"; 
hogy az e napokban Bulgá-
riábaíi történteket miként 
emészti meg a népét játék-
szerként kezelő hatalom, az 
az eddigiek ismeretében 
nem kétséges Nekik már 
egy ú jabb „ellenség" is jól 
jön. S ezizel be is fejezték a 
gyűrű pótlását. 

Pataki Sándor 

Ezúttal: tragikomédia 
Mégis meghirdetik Ruszt helyét — Fölmondanak 

a színészek? 
Mar nem tudnám össze-

számolni, hány drámai je-
lenet t anúja voltam, amióta 
a Ruszt József-interjút kö-
zötte a Délmagyarország. 
Ámbátor a sokfölolvasásos 
„darab" (amit zsurnaliszta 
egyszerűsítéssel „Ruszt-ügy-
ként" emlegetünk) műfa ja 
többször is bizonytalanná 
vált az idők folyamán, s 
nehéz volt eldönteni, drá-
máról, középfajta szinmúről, 
krimiről, komédiáról, t ra-
gédiáról, bohózatról van-e 
szó inkább, tegnap, amikor 
az „előadás" a városházán 
folytatódott rendkívüli vb-
üléssel, a tragikomédia meg-
jelölés felé haj lot tam. A vb 
tanácskozótermében, ahová 
meghívást kaptak a színház 
vezetői is, a komikus ele-
mek látszottak erőteljesebb-
nek, míg a folyosón, ahol 
a prózai társulat (Ruszt szí-
nészei) tagjai toporogtak, 
kétségtelenül a dráma volt 
domináns. 

Ejnye-bejnye, 
„vezetés"! 

Miért volt szükség a rend-
kívüli vb-re? Azért, mert 
bár korábban úgy határo-
zott a testület, hogy a szín-
házban kialakult, kívülről 
kaotikusnak tetsző állapo-
tokat orvoslandó, meghirde-
tik a főrendezői állásra a 
pályázatot, a művelődésügyi 
osztály és Müller Józsefné 
tanácselnök-helyettes úgy 
látta jónak, ha még egyszer 
a testület elé kerül a pá-
lyázat ügye. Miért? Mert a 
vb-határozat másnapján a 
prózai társulat szavazott ar -
ról, hogy Ruszt Józsefet (aki 
eddig is, megbízás alap-
ján, ellátta a főrendezői te-
endőket) tekinti főrendező-
nek, tehát szükségtelen a 
pályázat kiírása. A tanács-
elnök-helyettes egyszersmind 
információkat kapott szóban 
és írásban afról , hogy a 
színház operatársulata (élén 
a népszerű énekes-vezetővel, 
Gregor Józseffel), a prózá-
hoz tartozó színházi zene-
kar, a kórus — ragaszkodik 
a főrendezői pályázat meg-
hirdetéséhez. A „jóindulatú" 
vb mindezek miatt szentelt 
külön ülést a témának, s 
tegnap közvetlen tapasztala-

Győzött a szabály 
Nemrégiben írtam a Tömörkény gimnázium igaz-

gatójáról, mondván, milyen távolinak tűnik, pedig 
csak egy évvel ezelőtt volt a kinevezése körüli bot-
rány. Akkor vált mindenki számara egészen világos-
sá, milyen abszurd helyzeteket te remt kies városunk-
ban (is) az az országosan érvényes „rend", hogy tud-
niillik minden tanácsi intézmény vezetőit a válasz-
tot t testület, a vb jogosult kinevezni. Az a tiszteletre 
méltó, mer t felelősségteljes munká já t tarsadalmi meg-
bízatásként ellátó grémium, amelynek némely szak-
mai kérdésről, amiben döntenie muszáj — tisztesség 
ne essék — halovány fogalma sincsen, se egyénként, 
se együ t t Tavaly bebizonyosodott, ők érzik legjobban 
helyzetük lehetetlenségeit, t a r tha ta t l anságá t Most is 
érzékelték; többen úgy kezdték hozzászólásukat: „Én 
nem értek hozzá, de ..." 

Ugyancsak bebizonyosodott tavaly az iskolaigaz-
gató-ügyben: békesség csak akkor bír lenni valamely 
szakmai közösségben, ha ök maguk választhatnak 
maguknak vezetőt. Ezt nem engedik a jelenleg ér-
vényes rendeletek. Amelyek tudjuk, ziher, hogy meg-
változnak. a nem tű i távoli jövőben. 

A tavalyi ügyben az a vb többször határozatkép-
telennek bizonyult. Ez a mostani, bármily jóindula-
tot tanúsított a színházügyben, a presztízse végett is) 
erősítette meg korábbi határozatát, és mert — meg-
zsarolták. (Ha Ruszt. akkor Gregor nem!) Kérdés: 
meddig ér többet nekünk néhány anakronisztikus ren-
delkezés. mint különös, ritkán „előforduló" tehetsé-
gek, emberek, értékek? 

Február 1-jén 

Újra indul a tőzsde 
A hivatalos tőzsde jövő 

év február l - jén kezdi még 
tevékenységét, amennyi-
ben az ér tékpapír - és tőzs-
detörvény-tervezetet a Par-
lament januárban elfogad-
ja. A tőzsde indulásához 
azónban az ús nélkülözhe-
tetlen, hogy a privatizáció 
folyamata felgyorsuljon, és 
egyre több, törvényes esz-
közökkel védett magánbe-
fektető juthasson részvé-
nyekhez — hangsúlyozta 
Jára i Zsigmond pénzügy-
miniszter-helyettes, az Ál-
lami Bankfelügyelet vezető-
je az MTI munkatársának 

adott nyilatkozatában. 

Járai Zsigmond elmondot-
ta, hogy a napjainkban mü-
Ködő kísérleti tőzsde kisebb 
változtatásokkal hivatalos, 
napi ér tékpapírforgalmat 
bonyolító tőzsdévé alakítha-
tó. A jogi szabályozás leg-
lényegesebb . pont ja: meg-
változik az értékpiapírok ki -
bocsátása. A befektetők vé-
delmére a jövő évtől, csak 
úgy bocsáthatnak ki é r ték-
papírokat — részvényéket, 
kötvényeket stb. — a rész-
vénytársaságok, hogy előtte 
megfelelő adatokat szolgál-
tatnak a befektetni szándé-

kozóknak. Nyilvánossá kell 
tenni — visszamenőleg is — 
mérlegadataikat, azt, hogy 
milyen piacon tevékenyked-
nek, az egyes piacokon mi-
lyen a részesedésük, mek-
kora az éves forgalmúk, és 
például a vagyonuk helyze-
téről is be kell számolniuk. 
Jelenleg még sok olyan 
részvény kerül fotgalomba, 
amelynek megvételekor igen 
nagy kockázatot vállalnak a 
befektető állampolgárok, 
mivel a cégek alig adnák 
információkat gazdasági te-
vékenységükről. 

Utazhat sok mindennel, 
de olcsóbb a Top Travell-lel 

Szegeden is megnyitotta kirendeltségét a 
népszerű Top Travell utazási iroda a Le-
nin körút 40. szám alatti Transcoop Shop-
ban. Rövid határidőre vállalnak vízumbe-
szerzést a világ 18 országába. Van rrég he-
lyük az egyedülállóan olcsó karácsonyi és 
szilveszteri u takra: egynapos müncheni út 
december 15-én vagy 22-én 1499 Ft - 10 
DEM; ugyanide négynapos szilveszter 1799 

Ft -+ 153 DEM; egyhetes párizsi évvége 
3699 Ft + 280 DEM; török utak folyama-
tosan, Mercedes-buszokkal 6 nap, gazdág 
program 1499 Ft + 99 DEM; sitűrák 
Ausztriába. Olaszországba, Csehszlovákiá-
ba, Bulgáriába 

Ma. a nyitás nap ján jelentkező utasok-
nak ajándékokkal kedveskedik az iroda (X) 

tokát szerzett a meghívot-
takkal, hogy végre bizony-
talankodás nélkül dönthes-
sen. 

Mivel ez nem krimi, ha-
nem tudósítás, rögtön a vég-
eredmény: a főrendezői 
posztot pályázat útján kell 
betölteni; reméli a testület, 
hogy Ruszt József pályáz-
ni fog; a tegnap délután ta-
pasztaltak alapján úgy ta-
lálják, a „színházvezetés" is 
felelős a kialakult helyze-
tért. 

„Micsoda" az ajtóban 
Mindezek után jöhetne a 

tárgyilagos beszámoló a 
rendkívüli vb-n elhangzot-
takról, ám erre ezúttal an-
nak dacára sem vállalko-
zom, hogy becsülettel végig-
ültem és — jegyzeteltem a 
három és fél órát. Miért? 
Akkor is igazat mondanék, 
ha azt í rnám: ízlésbeli okok 
gátolnak. A lényegesebb ok 
mégis az, hogy hiába igye-
keztem, nem kaphat tam 
meg Jachinek Rudolftól, a 
színházi szakszervezet kép-
viselőjétől azt a jól szer-
kesztett iratot, amit valódi 
színészi képességekről ta-
núskodó modorban ismer-
tetett; e papír hiányában 
nincs merszem jegyzeteim-
ből „idézgetni", mert köny-
nyen az a vád érhet, hogy 
elfogultan kihagyok valamit 
abból a Ruszt-bűnlistából, 
amit az egész vb, velünk, 
újságírókkal együtt elhülten 
bár, de végighallgatott. A 
hatásról viszont van sze-
rencsém beszámolni: a vb 
tagjai is gusztustalannak ta-
lálhatták az „előadmányt", 
mert nem rejtet ték véka alá: 
vádaskodások helyett érve-
ket szeretnének hallani, 
amelyek megkönnyítenék 
döntésüket. Nos, sem Jachi-
nek magánszáma előtt, sem 
utána ilyesmi (mármint érv) 
nemigen hangzott el a te-
remben, demagógiából, 
csúsztatásokból, személyes-
kedésekből viszont nem volt 
hiány, mi több olyan fi i 
nomkodó „szóvirágot" is 
volt szerencsénk lejegyezni, 
miszerint az ominózus Ruszt-
interjú nem más, mint „ka-
ki az ajtónk előtt". Nagy 
László igazgató megismétel-
te nagyjából, amit a társu-
lati ülésen mondott. „szá-
nalmas és alantas játéknak" 
keresztelve ami „folyik", s 
amelyben méltat lannak érez-
né, ha ő is a nyilvánosság-
hoz — sajtóhoz fordulna. 
Gregor József is elismerte, 
milyen jól megy az opera, 
és hogy milyen rossz érzés 
volt a szinházválságról ér-

tesülnie — a sajtóból; és 
hozzátette: ő lemond a poszt-
járól, legyen akár arra is 
pályázat, de tagozata ragasz-
kodik a förendezöség meg-
hirdetéséhez. (Itt jegyezzük 
meg: mily furcsa, hogy Gre-
gornak, akinek alkalmassá-
gát az opera . élén eleddig 
senki, legfőként Ruszt nem 
kérdőjelezte meg, Gregor-
nak eszébe jutot t : a tabula 
rasa talán megoldást hozhat-
na; a Ruszt- inter júban al-
kalmatlannak mondott há -
rom vezetőt mindmáig mesz-
sze elkerülte ez a gondo-
lat.) 

Mégis szétesik? 
Györkéi Sándor gazdasági 

igazgató számokkal bizonyí-
totta, milyen „igazságtala-
nul" sokat (pénzt) kap a 
próza, elfeledkezvén afról , 
hogy a tisztelt tanácsi tes-
tület talán épp e számok 
alapján megkérdi: tényleg a 
feladata magaslatán áll a 
színház „igazgatósága"? 
(Megkérdezte, és úgy talál-
ta : nem, Ezért a föntebb is-
mertetett, ejnye-bejnyét je-
lentő határozat.) Ruszt is 
megismételte: minden állí-
tását fönntartja. Láthatóan 
nehezére esett belátni, mi-
ért soroltatik a „bűnei" kö-
zé, s neveztetik alantasnak, 
hogy nyilvánossá tette a 
színházzal kapcsolatos gond-
jait és gondolatait, miért 
mondják, hogy „kiteregette a 
szennyest", mi több, azt a 
„micsodát" (emberit, vagy 
állatit?) produkálta! Szint-
úgy nehezen viselte, hogy 
nem érti meg a tisztelt tes-
tület : nem székért-pozíció-
ért, hanem a társulatért har-
col, amely társulat — ahogy 
Barta Maria vezető színész 
mondta — ragaszkodik hoz-
zá; a pályázat pedig eddigi 
munkáját kérdőjelezné meg, 
hiszen eddig is főrendezői 
feladatokat végzett. 

Mindeközben a folyosón a2 
izgátott, feszült színészek vá-
rakoztak: közülük többen 
aláírták a december 7-i 
Lear-előadás közben azt a 
papírt, miszerint kikérik a 
munkakönyvüket, ha a vb 
meghirdeti a pályázatot, 
vagyis kétségessé válhat, 
hogy ők és Ruszt jövőre is 
együtt dolgozhatnak Szege-
den. 

A folyosói hangulat tény-
leg drámaivá sűrűsödött, 
amikor értesültek a „vég-
eredményről", Egyesek sze-
rint 18, mások szerint sok-
kal több színész azonnali föl-
mondása várható, ami a 
prózai tagozat széthullását 
jelenti. 

Sulyok Erzsébet 


