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EGYSZUSZRA 

Tudjuk? 
Bűn-e az, ha egy bűnös eszközöket alkalmazó 

titkosszolgálat ügynöke veszi a bátorságot; megszó-
lal — megtörve a cinkosok közti ' hallgatás esendő-
jét —, s jeltárja a várható rendszerváltást gátló fo-
lyamatok némelyikét? Vajon, milyen személyes drá-
ma játszódott le abban az emberben, aki évtizedekig 
egy gépezel alkatrészeként működve, most fölmondta 
a szolgálatot? A hatalom birtoklásáért folytatott harc 
kereszttüzében sorsa miként alakul? Megbocsátják-e 
tettét — a botrány elcsitulását követően — hivatal-
ban maradó kollégái? Mi legyen az állambiztonsági 
szolgálat, s az egyébként bizonyára profi szakembe-
reinek sorsa? Ki szavatolja ezentúl az állam bizton-
ságát? Kinek, és kivel szemben? Végül, a lehetséges 
válaszok közül melyiket választjuk majd mi —, a 
demokráciát tanulók? 

V. I. 

Demo 

Vámügyeink-1. 
Listavezető a Ford — Tehenemet 
egy kocsiért — A nyomorúság tétje 

Az októberi és novembe-
ri csúcs után az év utolsó 
hónapjának lecsengő szaka-
szával véget ért a magán-
gépkocsi-behozatal á fa-men-
tes időszaka. A bejelentést 
követő bizonytalanság után 
még hosszú , hetekig, ponto-
san az elmúlt év végéig a 
régi feltételekkel hozhattak 
be autókat az élelmesebbek. 
Szegeden március 1-je óta 
vámkezelnek gépkocsikat, 10 
hónap alatt 3400 autó for-
dult meg az Aradi vértanúk 
téri vámhivatalban. Négy-
százötven autót mozgáskor-
látozottak, vagy tartós kül-
szolgálaton levők hoztak be, 
ezeket vámmentesen vám-
kezelték. 

Autócsodák 
A népszerűségi listát a 

Ford vezeti 600 személygép-
kocsival, az 550 darabos, 
Opel, illetve a 370-es VW 
előtt. FIAT-ból, Renault-
ból egyaránt 250-et, a leg-
népszerűbb japán kocsiból, a 
Toyotából fele ennyit vám-
kezeltek. A szocialista autók 
között a Lada vezet 125 da-
rabbal. Néhány Trabant is 
jár t a vámhivatalban, ezek 
menekültek révpn kerültek 
az országba. Hoztak Daciát 
NSZK-ból, Svájcból, de 
Wartburgot is^ „találtak" 
már Nyugat-Európában. 

Természetesen néhány 
autócsoda is megfordult az 
ügyintézők keze alatt. A 
ranglistát egy négyliteres, 
vadonatú j BMW vezeti 720 
ezer forint vámmal. Egy 
hatéves 924-es« Porsche-ért 
300 ezret fizetett a tulaj . 
Hozott 250-es turbódízel 
Mercedest román menekült, 
egy sokliteres, mellesleg 

öreg Ford Sierra gazdájá-
nak a 70 százalékos vámté-
tel — a 281 ezer forint — 
megfizetéséhez a teheneit is 
el kellett adnia. 

Roky-papír 
Az elmúlt évben körülbe-

lül 370 autót vámmentesen 
kezeltek a mozgáskorlátozot-
tak részére. Az ehhez szük-
séges igazolást a tanács 
egészségügyi osztálya állítot-
ta ki, illetve ad ja továbbra 
is mindazoknak, akiknek 
egészségi állapota ezt indo-
kolja. A gyakorlatban azon-
ban ök csak a legritkább 
esetben vezethetik a gépko-
csit, így a 10, néha 100 ezer 
forintban mérhető „kegy" 
egy közeli hozzátartozót il-
let. A jogszabály adta lehe-
tőségeket kihasználva — 
tisztelet a számos kivétel-
nek — mára egyre több 
élelmes úr flangál ezzel az 
„olcsóbb típussal". 

A vám-, és áfa-mentessé-
get adó igazolást a vámhi-
vatalban egyszerűen csak 
Roky-papírnak hívják. (Ha 
egy kifejezést sokszor hasz-
nálnak, a gyakorlat lerövi-
díti.) Decemberre a 480 au-
tóból már közel 80 Rokys 
volt. Az áfa bevezetését kö-
vető visszaesés nyomán ja-
nuár közepéig mindössze 57 
kocsit vámkezeltek. 

Eddig legtöbbször csak a 
10 százalékos — a beszerzés 
költségeihez képest elenyé-
sző vámtétel volt a Roky-
papír tétje, ehhez jött még 
most a 25 százalék. Ha 
mennyiségben nem is, ará-
nyaiban mindenképpen nö-
vekszik a vámmentesen ke-
zelt autók száma. 

K. A. 

A balkáni targonca na-
gyokat hupp?n a hepehupás 
magyar aszfaiton. Üres ko-
csikat húz a szegedi kon-
zervgyár udvarán. 

— Demo.— mondja Bagó 
János, és elfojt egy ká-
romkodást, mert maga is 
megbotlik egy buckában. 

— Demo? 
Az üzemgazdasági főosz-

tályvezető, ez az első mun-
kahelye, itt nőtt föl, a gyár 
sorsát a magáéval azonos-
nak tar t ja , nem késik a vá-
lasszal : 

— A demo rövidítés, a de-
mokratikusnak nevezett or-
szágokat jelenti a mi hasz-
nálatunkban. A magyar 
konzervipari fejlesztés gya-
korlatilag a demopiac ki-
szolgálását biztosította az el-
eiműt évtizedekben. 

— Ezek szerint olyan a 
színvonala is? 

Bagó utánapil lant a szin-
tén demorelációból érkezett, 
kőkorinak látszó targoncá-
nak: 

— Ez is demo! 
Az elmúlt hét utolsó mun-

kanapjának délelőttje. A 
gyárban már mindenki tud-
ja : Beck Tamás kereske-
delmi miniszter — a Mi-
nisztertanács határozata 
alapján — bejelentette a ru-
belelszámolású export fel-
függesztését. 

Az üzemfenntartók iro-
dá jában afféle kupakta-
nács. 

Feketü László két asztal-
ra csapás között mondja : 

— Ezt kérem, mi nem 
hisszük el. Egy iparágat így 
nem. lehet tönkretenni. És 
kérdem én, mi lesz a me-
zőgazdasággal? Mit csinál-
nak mondjuk a zöldboi só-
val, ha mi nem tudjuk fel-
dolgozni, mert nem lesz ho-
vá eladni? 

Szónoki kérdésnek szán-
ia-e. nem tudom, a műsza-
ki főmérnök mindenesetre 
mond egy adatot : a szegedi 
gyár 1200 vagon borsót szál-
lít évente a szovjet piac-
ra . . . 

Kiss Pál elgondolkodtató 
adata után egy hang a sa-
rokból : 

— Ha nem szállítjuk a 
kaját , odaát elzárhatják a 
gázcsapot. 

Vajner István minden bi-
zonnyal azt a veszélyt em-
líti, amire az Izvesztyija 
egyik cikke hívta fel a fi-
gyelmet a szófiai KGST-
tanácskozás után. (A hírt 
később cáfolták.) 

—< Jók a magyar konzer-
vek? — kérdezem halkan, 
s némi csend is támad. 

— Hát — mondja Kiss 
Pál —, ami a beltartalmi ér-
téket illeti, felveszik a ver-
senyt a legjobb nyugati ké-
szítményekkel, sőt! 

— Eddig a belbecs. És a 
külcsín? 

— Ez a legnagyobb rákfe-
ne . . . 

— Ezek szerint nincs má-
sik piac. Csak a demo. 

A kupaktanácsban ebben 
a pillanatban véget ér a par-
lamentarizmus. Egymás sza-
vába vágva bizonyítják az 
üzemfenntartásért felelős 
emberek, hogy ez a rendel-
kezés rossz, vissza is fog-
ják vonni. A műszaki fe j -
lettség mai fokán nehéz vol-
na a termékeknek más pia-
cot találni. 

Bagó, két ú jabb aszfalt-
buckát kerülgetve, (a gyár-
tósorok csarnoka felé tar-
tunk), siet közölni velem, 
hogy a* műszakiak lebecsü-
lik a veszélyt. Az ő mun-
kahelyük ugyanis nincs ve-
szélyben. Az ugyanis telje-
sen mindegy, hogy egy vo-
nalon száz vagy százezer 
konzervet gyártanak, az elő-
készítést el kell végezni. 

— És a gyártók? 
— Oda megyünk . . . 
Gavelda Jánosné 1963 óta 

dolgozik itt. 
— Tudja, én mindjá r t a 

csúcson kezdtem — mondja 

— segédmunkásként, ö t év-
vel később lettem műve-
zető. 

— És mi lesz akkor, ha 
igaz a hír? Munkakönyvesó 
lesz a konzervgyárban?; 

— Én csak dolgoztam, én 
semmiről sem tehetek. Mon-
dom: dolgoztam a legjobb 
tudásom szerint. Most meg? 
Remélem azért, hogy a t ra -
gédia nem következik be. 
Csak azt kérdezem magától, 
hogy akik fönn vannak, il-
letve voltak, miért nem lát-
ták ezt? 

Újabb szónoki kérdés, s 
miután nem nekem szól, 
nem válaszolok rá. Meg-
teszi helyettem Juhos Má-
ria szakmunkás: 

— Mert valószínűleg sen-
kinek sem állt érdekében. 
Lehetne in ren bárhová szál-
lítani, csak modernebb gé-
pek kellenének! 

— Nem akarok az ördög 
ügyvédje lenni, mégis meg 
kell kérdeznem, mihez kez-
denének, ha megkapnák a 
munkakönyvüket ? 

Gaveldáné sóhaj t : 

— Mihez? Ugyan mihez? 
Hall az ember az átképzés-
ről meg ilyesmikről, de ben-
nünket, akik itt ettük meg 
a kenyerünk javát, mire le-
hetne átképezni? Idősek va-
gyunk mi ahhoz. 

Juhos Mária töpreng egy 
kicsit, csak aztán szól: 

— Sztrájkot szervezhet-
nénk például, de azt meg 
minek, magunk alat t vág-
nánk a fát. Meg kell, hogy 
oldódjanak a dolgok. 

(Ekkor még nem ismeretes, 
hogy a miniszter helyettese 
egy másnap megjelenő lap-
ban azt nyilatkozza: nincs 
szó az export leállításáról. 
Az intézkedés a többletki-
szállítások megakadályozásá-
ér t született.) 

A hepehupás gyárudvaron 
egy nagyméretű műanyag 
hordó áll ja utunkat . Bagó 
megkér, segítsek elvinni az 
útból, mert félő, a hordó 
egy targonca alá kerül. Az 
ára egyébként 1200 forint. 

— Ez is demo — legyint 
Bagó. 

— Ez is csak haladék — 
mondom —, egy évre. Az-
tán? 

Frank Péter 

„Szeged munkaerőhelyze-
te az elmúlt időszakban az 
országosnál kedvezőbben 
alakult". Hosszú évekig 
kezdődtek így a térség 

munkaerő-gazdálkodását 
elemző tanulmányok, a 
KSH, a tanács témával fog-
lalkozó jelentései. Könnyen 
beszéltünk, míg másut t a 
túlméretezett nehéziparral, 
kohászattal (Borsod), elfu-
serál t eocénprogrammal 
(Baranya) vagy éppen az 
ipar hiányával (Szabolcs) 
küszködtek. Már mindenütt 
számolták a munkanélküli-
eket, amikor mi még ismer-
kedtünk a jelenséggel. A 
térségre jellemző a — 
KGST „gazdaságszervezé-
sébe' ' integrálódó — köny-
nyű-, élelmiszer- és feldol-
gozóipar túlsúlya. 

A meglehetősen nagy tá-
mogatástar tamű ágazatok 
fölött, a dotációk drasztikus 
csökkenésével kezdett fel-
hősödni az ég. Ez a hazai 
piacra és exportra szánt 
termelést egyaránt érintet-
te. Mára a belföldi élelmi-
szeren alig maradt támoga-
tás. termelésük lassan ke-
resletkorlátba ütközik. Az 
eddigieknél nehezebb év 
felé néznek a rubelreláció-
ban érdemben exportáló 
vállalatok. A költségvetés a 
továbbiakban nem bí r ja el 
az t a gyakorlatot, hogy az 

Rubel-
stop 

export árbevétel minden 
rubel je után 30—60 — Ese-
tenként még ennél is több 
—, forint támogatást adjon. 
Mindezt azért, hogy az 
„orientált" vállalatok mér-
legkészítésnél valamiféle 
szerény nyereséggel ruk-
kolhassanak elő. 

Nagy a rubelaktívum 
mondogatták az elmúlt év-
ben a közgazdászok —, a 
partnerek nem tudnak el-
fogadható ellentételeket fel-
ajánlani . Savanyúuborkát 
vagy paradicsompürét kap-
nánk bőven, de a kuren-
sebb á ruka t már régen dol-
lárér t ad ják ezen a piacon 
is. Lada. Skoda, kis Polski 
is megfelelne — gondolják 
a laikusok, ez azonban csak 
álom. Nem tudom, mekko-
rára duzzadt mostanában 
ez a nem kívánatos akt í -
vum, de a múlt héten 
drasztikusan megszigorítot-
ták a rubel elszámolású ex-
portot. Szerződés ide. ígéret 
oda, minden kiszállításhoz 
egyedi engedély kell a fel-
sőbb hatóságtól. 

Különbözően alakult az 
érdekelt — a rubel export 
visszaszorítását régóta 
szenvedő — szegedi válla-
latok munkaerő-gazdálko-
dása, illetve annak egyik 
aspektusa, a munkaerő-
igény. A paprikafeldolgozó-
nál, a szalámigyárnál, vagy 
az újszegedi szövőnél t a -
valy még 30-50 fős bejelen-
tett igény volt a Munkaügyi 
Szolgáltató iroda felé, ma 
gyakorlatilag nem várnak 
onnan munkaerőt, ö k tehát 
ebből a szempontból nem 
„mozdulhatnak". Van, ak i -
nél á belföldi fogyasztás, 
illetve az exportlehetőségek 
alakulása, máshol a bizony-
talan rendelésállomány 
kényszerített óvatosságra. 

Ebből a szempontból op-
timista, esetleg más gazdál-
kodási elképzelése van a 
konzervgyárnak, valamint 
a cipőgyárnak. A tavalyinál 
nagyobb, illetve azzal meg-
egyező 50-50 fős munka -
erőigénye van januárban 
mindkét vállalatnak. Míg a 
konzervgyárnak zömében 
szakmunkások, a cipógyár-
nak betanított és segéd-
munkások is hiányoznak az 
idei tervek valóraváltásá-
hoz. Ha tényleg hiányoz-
nak . .V 

(kovács) 

— A Lear próbá ja közben mindent el-
söprő bírálatot mond a színházról, s a há-
rom vezetőről. Megmutat ja a miniszterhez 
í r t nyugdíjazási kérelmét, melyet a Csong-
rád Megyei Hírlap is leközül. „ . . . 53 éves 
vagyok, képtelen beilleszkedni más művé-
szi koncepciójúba. Sót! Úgy érzem, depresz-
sziós- és identitászavarom m á r a praktikus 
értelemben vett, egyszerű rendezői munká-
m a t is zavarja. Jelenleg — .megbízásos 
formában ' — a Szegedi Nemzeti Színház-
ban tevékenykedem, mint művészeti vezető, 
de felelősen felvállalni nem merem, mer t a 
jelenlegi hatalmi vákuumban ide ts f iatal 
erók szükségesek, akik képesek a színhá-
zért, annak létéért és jövőjéért harcolni. 
Ez nekem; úgy érzem, nem megy egészsé* 
gem alapos kockázata nélkül. Így tehát 
nincs más választásom, minthogy megír-
jam önnek ezt a levelet, s méltó elbírálá-
sában bizakodva azt reméljem, hogy a 
.korkedvezményes nyugdíj ' megoldja majd 
jogi, morális és egzisztenciális státusomat." 

— Novemberben már más a helyzet. 4-
én újságban közli, hogy ú j tervei vannak. 
Ha megismerem, segíteni tudok, s meg-
tudhatom azt is ki és mi gátolta e külö-
nös helyzetben levő embert tervei végre-
haj tásában. Am azt azóta is t i tokban ta r t -
ja. Pedig e r r e az ú j jövőre azért is szük-
ség' lett volna, hogy feledtetni tudjon né-
hány rendezést, a Kőszívű elfuserált díszle-
tét, a játékrend-változtatásokat, az idej be-
mutatóstruktúrát . amelyet ha nem változta-
tunk. milliós kiadásokat okoz Az improvi-
zációkat melyeknek fedezetet mindig a 
„művészet" szó adott Bizony, igaz, hamar 
összeroppantunk volna. 

— Aztán tiltakozik ellene Gregor József. 
Pál Tamás, a kórus, a szimfonikus zenekar, 

a s z í n h á z többsége. A tanácsnál , m e g t á r -
sulati ülésen. De ezt megkérdőjelezi. 

— Látszatdémokrácia jellemzi azt a sza-
vazást, amelyen az úgynevezett prózai tar-
sulat vesz részt. Főként színészek. Lehet, 
ezt Ruszt József feledi, mert az ottlevöket 
tel jes társulatnak tekinti. A szavazás nyílt. 
Immáron arról, hogy az ottlevók elfogad-
ják Ruszt Józsefet főrendezőnek, s a tanács 
ne ír jon ki pályázatot. Teljes a siker, so-
kan mámorosak. Nem tudják, hogy javas-
lattevő szerepük van. a döntés a végrehaj-
tó bizottságé. A konfliktusok jó része itt. 
kezdődik. A vb pályázatról d ö n t 23-an pedig 
arról, ez esetben fölbontják szerződésüket. 
A kérdés: miért nem dönthetett a próza 
egyedül a sa já t sorsáról, ha az. operatársu-
latnak lehetett. A választ — bár nem az én 
hatáskörömbe tartozik — így gondolom. 
Lehetett volna, ha maga a Mester is úgy 
akar ja , s két éven keresztül nem mond ne-
m e t vagy nem azt nyilatkozza nyugdijké. 
relmében, a m i t Lehetett volna, ha nem vív 
ki ellenszenvet a társulat azon tagjainál, 
akiket nyilatkozata színházi sorsukban ve-
szélyeztetett. Ha a főrendező döntései, 
munká ja közvetlenül nem érintik a társu-
lat egészét. Később kiderült, maradására 
18-an szavaztak, közülük 13 színész. A kö-
zel 80 tagú prózaj társulat kisebb hányada. 
Ami pedig a Gregorral való összevetést il-
leti: őt felkértük, s egyszeriben vállalta. 
Egvetlen feltételt szabott, szavaztassák meg 
előbb t á r sa i t A dologgal a prózát képviselő 
Ruszt József maga is egyetértett. (Lehet-e. 
hogy emberei másként gondolkoztak?) S 
Gregorró] szólva, még egy szerény meg-
iegyzés. A fen ti kérdést nemcsak a szín-
háziak, de a város jó része is elutasítaná. 

— A színészek a vb-döntés utáni napon 
nem jöttek próbára, petíciójukat megkez-

dettnek tekintették. Ennek ellenére tárgya-
lást a jánlot tam, ami t nem fogadtak e1 

Ezért voltunk kénytelenek lemondani az 
aznapi előadásokat. N e m fordítva tö r tén t 

— Az ingyenelőadásokat örömmel elfo-
gadtuk volna, ha azok biztonságát valaki 
szavatolja. De nem volt ilyén, s így nem 
bízhattam. Ugyanakkor, e „veszélyes üzem-
nek" szigorú szabályai vannak, aminek jo-
gi a lap ja a munkaviszony. 

— Az elveket tisztelve, számos tárgyalás 
után is sa jnálatosnak tartom, hogy erénnyé 
minősül a nagyobb közösség, s a közönség 
cserbenhagyása. Hogy eddigi tárgyalásaink 
mind kudarcot vallottak, hogy a Mester 
nem tudot t hatni tanítványaira. Utolsó je-
lentkezésüket — beszélgetésre invitálva 
őket — január 16-ára vártam. Felajánlva, 
játsszák a repertoárt, s még egy bemuta-
tóba is bekapcsolódhatnak. Nem jöttek, pe-
dig köztünk eleddig, ha emlékezetem nem 
csal, egyetlen zajos szó nem hangzott el. A 
prózát is magaménak éreztem. 

— Elmondhatom, minden színház, ahol 
jelentkeztünk — Székesfehérvár, Veszprém. 
Békéscsaba, Rock — segítséget ajánlott . 
Nem kevesen jelentkeztek s a j á t csapatuk-
kal régiek — Holtai Kálmán, Rácz Tibor. 
Sas József és a Mikroszkóp —. és. mások. 
Csíkos Gábor, Maros G á b o r . . . Ki velünk, 
ki a közönséggel való szolidaritásból. Pénz-
kímélés és erőgyűjtés akán, magunk dön-
töt tünk magunk mellett. 

Most valami összegezésfélét kellene mon-
danom, s szólnj a jövöröl. Valójában azt 
mondhatom, nem egyszerű színházi üeyról. 
s főként nem csupán egy személyes vitáról 
van szó. Van személyes része annviban, 
amennviben Ruszt József bezárulni látszó, 
rendjelekkel ékített pályáján hasonló mű-
vek megtalálhatók. S van annyiban, ameny 

nyiben egy tanár-igazgató sorsa papírra 
való. A dolog több annál. Része mai közál-
lapotainknak. az ál talános rendezetlenség-
nek. a helyezkedésnek, az ú j pozíciók kere-
sésének, melyben hangzatos, de nem ellen-
őrzött jelszavakkal, ügyek, sorsok és embe-
rek válnak lehetetlenné, mél tat lanná ko-
rábbi önmagukhoz. A jövőkép ezért is ne-
hezen fogalmazható, hisz e politikai váku-
umban nagy sanszot kaphatnak a zavaros-
ban halászok, az önmagukat érdekközössé-
gük ál ta l időben hitelesítők. Ebben az ér-
tékzavarban régóta ot t szorgoskodnak az 
önjelöltek Is. Zavart, háborút, viszályt kelt-
ve. névtelenül. De az ónok ismerőseként 
Miként azt látni fogják. Most mégis, a kul-
túra. a színház ügye fontosabb. Meggyőző-
désem a sa já t sorsalakító, fényes jövő ígé-
retének, a tehetség fe lmutatásának más. 
jobb módjai is léteznek. Nemesebb eszkö-
zei. Mégis, ami Ruszt József itteni pályájá-
ban művészileg, emberileg tiszta volt, kö-
szönöm. Bízom, a jobb jövőben, s csatlako-
zom a mindenkori progresszív erőkhöz, kik 
Szeged arcula tá t is á t formálni igyekeznek. 
Mégis, egyre inkább nő bennem a félelem: 
az igaz jelszavak mögött nem egyszer ha-
mis emberek gyülekeznek. 

A színháznak segíteni, persze, így is tud-
nék. . Egy választások utáni ú j testületnek 
is ha megkérdeznek. Hisz' megbízatásom 
1992-ig szól. Tudnék ajánlani , segíteni, de 
n e m ajánlkozni. Am ez m á r nem az én 
dolgom. A színházról, sorsokról, sorsomról 
felelősen dönt. a k j d ö n t Aztán a függöny 
legördülhet. Csak ezt még elmondtam. Az 
utolsó előtti szó jogán. Köszönöm. ha 
meghallgattak. 

Nagy LászJó, 
a Szegedi Nemzeti Színház 

igazgatója 


