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A történész miniszter lesz ? Szocdem 
támadás - Raffay (hon)védelem 

Raffay Ernő szerepével, esetleges kormánybeli 
funkciójával kapcsolatban sok a találgatás mostanában 
Fokozta a személye iránti érdeklődést, hogy a Szabad 
Európa Rádióban elhangzott, vele készült interjújával 
kapcsolatban a szegedi szociáldemokraták az Országos 
Sajtószolgálat ú t ján nyilatkozatot jelentettek meg, 
melyben Raffay Ernő károsnak ítélt nézetei ellen hív-
nak fel- „Olyan politikai mentalitás ütötte fel fejét 
egyes pártjainkon belül, amely a nemzeti eszme vala-
miféle túlzásig vitt abszolutizálásával teret ad egy új-
fa j ta militarizálódás lehetőségének" — írják többek 
közt. Raffay Ernővel az ülésszak egyik szünetében 
beszélgettünk. 

— Meglehetősen sokat 
halljuk a nevét, katonapo-
litikai kérdésekkel össze-
függésben. Mi ennek a hát-
tere? 

— Már Lakiteleken, az 
MDF indulásakor jelent-
kezni lehetett különböző bi-
zottságokba. Én voltam az 
egyetlen, aki — akkor né-
mi derültséget kiváltva — a 
honvédelmi, bizottságba je-
lentkeztem. Gyerekkorom 
óta érdekel a hadtörténet, s 
foglalkozom katonai kér-
désekkel. Tüzér felderítő 
egyébként a katonai szak-
képzettségem. Később, ami-
kor párttá szerveződött az — ügy tűnik, katonapoli- rettentését szolgálja. Pél-
MDF. és bizottságok is ala- tikai kérdésekben való meg- dául a Ceausescu-féle ve-
kultak, a honvédelminek nyilvánulásai ellenérzések- zetés korántsem lett volna 
lettem az elnöke. A Bokor re is okot adnak. Mint pél- annyira pimasz, arcátlan 
Imre-könyv nyomán meg- dá-ul a Szabad Európának Magyarországgal szemben, 
indult vizsgálat idején je- adott nyilatkozata — a SZÍ- hogyha a magyar hadsereg 
lentkeztem Németh Miklós 9edi szocdemeknek. úgynevezett diszlokációja, 
kormányfőnél, hogy dolgoz- — Semmiféle militarista vagyis a seregek elhelyez-
hassam a vizsgálóbizottság- jellegű elrettentésről soha kedése nem olyan, amilyen, 
ban. Ebből a munkából is még nem beszéltem, noha lévén a legjobb haderők a 
sokat tanultam, rengeteg ezekről a dolgokról hatá- nyugati, s nem a keleti ha-
titkos, úgynevezett dupla rozott véleményem van. A táron. Fordított esetben 
nullás anyaggal megismer- nemzeti eszmét — amit én ugyanis a román kormány-
kedtem, s némi áttekintést a sokirányú nemzeti érdek- zat elrettentése valószínű-
kaptam a hadsereg fegyver- kel kapcsolok össze — a leg biztosítható lett volna, 
zeléről, a tiszti kar állapo- megfelelő megbecsültségébe Ezt az elrettentést azonban 
tárói, a hadiiparról és még vissza kell állítani. Hogy csak ilyen értelemben tu-
sok mindenről. Tehát, ha e z t n e m kell túlzásba vinni, dom elfogadni. 
szabad azt mondani, ez bi- a z z a l egyetértek. — Ha netán Romániában 
zonyos tudatos készülés volt ~ Felelős beosztásba ke- nem változik annyit a po 
részemről. rülve. meghirdetné az el- litikai helyzet, mint azt de-

— Készülés a honvédelmi rettentés doktrínáját — ir- cemberben reméltük, s Raf-
miniszteri posztra? Van í.a a nyilatkozat. fay Ernő tényleg felelős 
alapja az ilyen irányú hí- — Fontosnak tartom le- katonai vezető lenne, meg-
reknek? szögezni, hogy az alkotmány próbálná foganatosítani — 

Hogy kik lesznek a m i - szerint az ország honvédéi- az imént használt értelem-
niszterek, az a napokban el- m i doktrínáját a kormány, ben — ezt az elrettentést? 
dől, hisz még Antall József a hadvezetés, az Országgyű- — Igen. Mert a minden-
kormányalakítási megbíza- lés honvédelmi bizottsága, a kori kormánynak az a fel-
tása is friss. Hogy nekem külügyi vezetés és legfelsőbb adata, hogy Magyarországot 
hol és milyen szerepem lesz, szinten az Országgyűlés ha- megvédje. Hangsúlyozom: 
az még kérdéses. Annyi bi- tározza meg. Az tehát el- szó sincs támadásról, csu-
zonyos, hogy katonapoliti- képzelhetetlen, hogy bárki, pán a magyarellenes poli-
kával továbbra is foglalko- bármilyen felelős katonai tikai erők elrettentéséről. S 
zom majd. Erről bővebbet beosztásba kerüljön is, egy- arról, hogyha bennünket tá-
nem volna illő nyilatkoz- maga meghirdessen hason- madnak, tudjunk védekez-

ló horderejű dolgot. ni. 
— A közleményben ' szó — Mindehhez bizonyara 

szerint szerepel: az elret- több pénz kell, s a szociál-
tentés doktrínáját hirdeti demokratak közleménye ép-
meg. Nem is használt ilyen pen ezt is kifogásolja, 
kifejezést? — Az a véleményem, hogy 

— Legjobb emlékezetem Magyarországnak erős had-
szerint, nem. seregre van szüksége. De ez 

— Eszmeileg sincs köze alapvető összefüggésben van 
ehhez a megközelítéshez — a z ország gazdasági poten-
ha szó szerint nem is így 
fogalmaz? 

— Azzal szembe kell néz-

nom, már csak azért sem, 
mert három párt ügyéről 
van szó. 

— Gyakran látom együtt 
Keleti ezredessel, a HM szó-
vivőjével. Milyen tartalmú 
együttműködést takar ez a 
kapcsolat? 

— Keleti ezredessel, a 
sajtó-, és Fehér ezredessel, 
a jogi főosztály vezetőjével 
hónapok óta együtt dolgo-
zunk. Ezt azért is öröm-
mel nyugtázom — túl azon, nünk, hogy Közép-Európá-
hogy Keléti ezredes magán- ban élünk, ahol nem min-
emberként is szimpatikus den ország vezetői — hang-
egyéniség — mert jelzi: a 
HM fiatal, ám komoly be-
osztású tisztjei között van-
nak, akik magas színvonalú 
munkára, és kiváló együtt-
működésre képesek. Sokat 

súlyozottan nem a népről 
beszélek — szeretnek ben-
nünket. Az elmúlt évtize-
dek azt muta t ják: egyes 
országokban kifejezetten 
magyarellenes politika, ka-

lehet tőlük tanulni, s ezt tonapolitika alakulhat ki. 
— nem szégyellem bevalla-
ni. Biztos vagyok benne, 
hogy ezek a tisztek ezután 
is képesek lesznek szolgál-
ni azt a nemzetbiztonsági 
politikát, amit majd az ú j 
kormány alakit ki. 

Én tehát az elrettentést 

ciáljával, tehát a. remélhető 
leg 5—8 év múlva bekö-
vetkező felemelkedés ide-
jén válik aktuális kérdés-
sé. Szegényítő hatása nem 
lehet a hadsereg erősödé-
sének. 

— Az esetleges katonai 
karrier érdekében feladná 
tanári, történészi, irói mun-
káját? 

— Ez eldőlt kérdés: hosz-
szú távon mindenképpen 
egyetemi oktató szeretnék 

Az áldozatot cserbenhagyták 

Halálos gázolás Sándorlalván 

csak abban az értelemben lenni, tehát, sem tanári, sem 
tudom elfogadni, hogy a könyvírói ambícióimat nem 
magyar érdekeknek olyan a dom fel. 
védelmét jelenti, ami a ma- — Ezek szerint elképzel-
gyar érdekek, a magyarság hető, hogy a jövőben úgy 
ellen fellépő kormányok el- találkoznak a nevével: Raf-

fay Ernő honvédelmi mi-
niszter, a JATE docense? 

— Erről most nem kívá-
nok nyilatkozni. Sem cáfol-
ni, sem megerősíteni nem 
tudom. 

Balogh Tamás 

Eléggé el nem ítélhetően, 
az utóbbi hónapokban elsza-
porodtak a cserbenhagyásos 
gázolások. Pedig rossz köz-
útjainkon a megnövekedett 
forgalom önmagában is ve-
szélyforrás. Jobban és töb-
bet kellene figyelnünk, vi-
gyáznunk egymás testi épsé-
gére. Sajnos nem így te-
szünk. 

Újabb elszomorító bizo-
nyíték rá a tegnapelőtt, szer-
dán történt baleset. Este 9 
óra tá j t Sándorfalván a Dó-
zsa ut.ca 58. számú ház előtt 
elütöttek egy, az úton kerék-
pár j á t toló gyalogost. Az 
autó vezetője segítségnyúj-
tás nélkül elhajtott, s mire 
az odaérkező rendőrök a 
helyszínelést megkezdték, a 
gyalogos meghalt. Am ezút-
tal gyorsan megtalálták a 
tettest. Még azon az éjsza-
kán. éjfélkor költögették a 
Hallai házaspárt, Sándorfal-

Mint azt az autó vezetője, 
Hallai Mihály elmondta, 
észlelte az ütközést. Megállt, 
feleségével együtt kiszálltak 
a kocsiból, hogy megnézzék, 
mi történt. A gyalogosnak 
vert a szíve, tehát élt. Ami-
kor erről meggyőződtek, ott-
hagyták. Hazaautóztak. Csak 
furdalhatta őket a lelkiisme-
ret, mert kerékpárra ültek, 
visszamentek a tetthelyre. A 
szerencsétlen balástyai férfi 
még akkor is élt. A házas-
párnak kapóra jött egy arra 
haladó kerékpáros. Annak 
szóltak; itt fekszik egy em-
ber az úton, valaki elütötte, 
értesíteni kellene a rendőr-
séget. Mire a rendőrök a Dó-
zsa utcába értek, holtan ta-
lálták az elgázolt férfit. 

A rendőrségi nyomozás 
folytatódik. Hallai Mihályt 
őrizetbe vették, és halált 
okozó közúti baleset és segít-
ségnyújtás elmulasztása mi-
att eljárás indult ellene. 

Tegnap délután fölhívtuk 
a Szabad Európa Rádió bu-
dapesti irodáját, ahol Ka-
sza László szerkesztő meg-
erősítette Raffay Ernő cá-
folatát, miszerint a szegedi 
szociáldemokraták által ki-
fogásolt műsorban semmi 
olyan nem hangzott el, ami 
alapot adott volna a szoc-
demek kifogásaira. 

Kórus 
Plsenből 

A Tisza Szálló hangver-
senytermében énekel ma, 
pénteken délután 6 órától 
egy plseni gyermekkórus. A 
város iskoláiból összeválo-
gatott énekkart, a Rókusi Ál-
talános Iskola Kodály kóru-
sa hívta meg Szegedre. 

Utcaszínház 
a drog ellen 

Meghökkentő látványba botlottak tegnap délután 5 óra 
tájban a Centrum Áruház előtt sétálgatok. Az Atlantisz 
Színház tagjai a járókelőket Is bevonták abba a — diva-
tos kifejezéssel élve — „pcrformance"-ba. amelynek szo-
katlan, figyelemfelkeltő eszközeivel a kábítószer-fogyasztás 
veszélyeire igyekeztek felhívni a figyelmet. A korábbi 
„vitrinakciók" a plakátok és plasztikai megoldások forma-
nyelvét használták. Ez most Valami más volt, de amitől 

óvott, ugyanaz: a drog 

„Megértem a házfoglalókat is" 

Kié lesz a sarokház? 
A Beim utca 2. szám alatti 

házat a szegedi Szabad Al-
kotóház Egyesülete május 1-
jén délután „elfoglalta". Az 
akciót a fiatal alkotók de-
monstrációnak szánták. így 
kívánták felhívni a város 
vezetőségének figyelmét: 
szükségük lenne egy alkotó-
házra. A foglalók azonban 
nem tudták, hogy a tanács 
előzőleg már a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolának 
ígérte a házat. A demonst-
ráción egyébként a Fidesz 
két képviselője is megje-
lent, véleményüket munka-
társunknak is elmondták. 
Nyilatkozatukra a Fidesz 
szegedi választmánya hoz-
zánk eljuttatott levelében a 
következőképpen reagált: 

„A DM május 2-i számá-
ban megjelent Házfoglalás 
című írós szerint a Fidesz 
szegedi szervezetének kép-
viselője úgy nyilatkozott, 
hogy a szervezet támogatja 
a házfoglalási akciót. Való-
jában a Fidesz inkább csak 
szabad alkotóház gondolatát 
támogatja . . . Ennél többet 
támogatni nem is nagyon tu-
dunk, hiszen nincs többről 
szó, mint egy ötletről. Még 
egyesület sincs, noha ami-
kor minket felkeresték, a 
kővetkezőket javasoltuk ne-
kik: 1. Í r ják le pontosan, mit 
terveznek, milyen referen-
ciával bírnak. 2. Alakulja-
nak hivatalos, bejegyzett 
egyesületté. 3. Próbáljanak 
minél több alapítványnál 
pályázni. 4. Keressenek egy 

olyan épületet, amelynek 
felújítási költségei szeré-
nyebbek. 5. Azt ne elfoglal-
ják, hanerr) • pályázzák 
m e g . . . ha lát juk, hogy ko-
moly szándékról, tervekről 
van szó, akkor segítünk ab-
ban, hogy elképzeléseik 
megfelelő nyilvánosságot 
kapjanak, s hogy az ügy a 
megfelelő államigazgatási 
csatornákon intéződjék — 
élvezve szerény politikai tá-
mogatásunkat. (Megjegy-
zendő: elvileg nem vagyunk 
a házfoglalás ellen — ha az 
mint ultima ratio indokolt. 
De itt nem erről volt szó. A 
konkrét elképzelés a magas 
felújítási költségek miatt ir-
reális.)" 

Az egyesület egyik pár-
toló tagja is megkeresett 
bennünket, aki többek kö-
zött elmondta: Az emberek 
nem tudják, hogy értékes, 
komoly egzisztenciával ren-
delkező személyek vesznek 
részt a hivatalosan még meg 
nem alakult egyesületben. 
Fiatal értelmiségiek, filo-
zófusok, fizikusok, tanárok, 
művészek. Nem lila gőzben 
élő kócosfejüek találták ki 
ezt az akciót. S igaz. hogy 
rengeteg pénz kell a felújí-
táshoz, de — véleménye 
szerint — néhány év alatt 
össze tudnák ezt gyűjteni. 
Társadalmi munkával pedig 
rengeteg költséget takarí t-
hatnának meg. Lehet, hogy 
tíz év alatt készülne el az 
épület, de fokozatosan is 

meg lehetne oldani a felújí-
tást. 

Rigó Jázon, a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola fö-
igazgató-helyettesénék vé-
leménye szerint a főiskola 
is csak fokozatosan tudná a 
munkálatok kiadásait vál-
lalni. Az épületben először a 
földszinti termeket hoznák 
rendbe, s csak később az 
emeletieket. Persze, ha a 
minisztériumból megkap-
nák az igényelt támogatást, 
akkor egyszerűbb lenne a 
helyzet. Ez azonban bizony-
talan. A városi tanács pedig 
január 31-e óta vár ja a főis-
kola válaszát. A főigazgató-
helyettes legutóbbi informá-
ciója: a művelődési minisz-
terhelyettesnek küldött 
kérvényük még el sem ju-
tott a minisztérium pénz-
ügyi osztályához. Vagyis, 
úgy lehet, a fővárosi illeté-
kesek nem is tudnak erről 
az igényről. Rigó Jázon 
egyébként azt is megjegyez-
te: megérti a lakásfoglaló 
fiatalokat is, hiszen az ő 
gondjukra is kell gyógyirt 
találnia a városnak. 

Vagyis hál: jelen esetben 
mindenkinek igaza lehet. A 
tanácsnak is, aki január óta 
vár ja a főiskola válaszát. Az 
alkotóház egyesületéneje 
fiataljai viszont nem alkar-
nak folyton csak várni, ók 
sürgetnék a választ. Ez eset-
ben: foglalással. 

(pacsika) 

Jönnek a Boeingek 

Malév: a csúcson 
Az egyetlen hazai légifor-

galmi vállalat a sikeres évek 
közé írhat ja 1989-et. Gépei-
ken 1,4 millió utas repült, s 
a teljes forgalomból 1,4 mil-
liárd forint nyereáég folyt a 
kasszába. A Malév e teljesít-
ményével az ország öt leg-
jobban gazdálkodó vállalata 
között tudhatja magát. 

Manapság, amikor gazda-
sági sikerekről keveset hal-
lani, jól csengően hangzottak 
ezek az adatok a Tisza Szál-
ló tükörtermében tartott 
„Malév információs napon". 

És bár viszonylag kevesen 
lehetnek városunkban, akik 
a jól működő szegedi jegy-
és információs iroda forgal-
mát föllendítették, biztosan 
megörülnek a hírnek, hogy a 
Malév nem üldögél a siker 
babérjain, hanem igyekszik 
megújítani önmagát. 

Tavaly már kibéreltek há-
rom használt Boeing 737-est, 
jövőre három újat vesznek. 
1997-ig pedig még hét új 
Boeing vásárlásával teljesen 
felújítják a gépparkot, a 
biztonságosabb nyugati 
technikával — és a szolgál-
tatások bővítésével — ma-
radhatnak csak versenyben, 
hiszen a Malév azon kevés, 
cég közé tartozik, amelynek 
már évek óta a hazai piacon 
is meg kell küzdenie a kül-
földi ' versenytársakkal. 
Ugyanis a nagy légitársasá-
gok járataira 1983-tól forin-
tért is lehet jegyet váltani. 
De a kiszemelt tengerentúli 
piacok meghódítása sem le-
hetséges az elavult Tupoljev 
gépekkel. 

A törzsutasok 
ajánlották, hogy 

figyelmébe 
differenci-

áltabb lett a ..pontgyűjtés": 
távolságok, városok rang-
sora. utazási osztály alapján 
lehet ilyen pontokat gyűjte-
ni, s a legszorgalmasabbak 
külön szolgáltatásokban ré-
szesülhetnek. 

Az áruforgalom újdonsága 
a kísérő nélküli poggyász-
szállítás. Ezt akkor célszerű 
igénybe venni, ha a 20-30 ki-
logrammos határnál nehe-
zebb csomagot akarnak fel-
adni. Olcsóbb, mintha — a 
régi szabályok szerint — rá 
kellene fizetni a túlsúly 
miatt. 

Budapest és Szingapúr kö-
zött hétvégén rendszeresen 
jár egy Boeing 707-es, 180 
köbméter űrtartalmú • gép. 
amelyet bérbe is vehet, aki-
nek megéri. 

Ny. P. 


