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Jelcin otthagyta a pártot 
r 

Irók egymás közt — Göncz Havelnál — Szovjet olajfék 
Gorbacsov helyettese ukrán — Teng békül Csaóval 

Miközben a világsajtó Gorbacsov újabb diadalát énekli, 
a Szovjetunió legnépszerűbb politikusa, Borisz Jelcin 

bejelentette: kilép az SZKP-ból. A Demplatform — mely-
nek egyik vezetője épp Jelcin — ugyancsak kilépésre szó-
lította föl híveit. Továbbra is bizonytalan, mikor utazhat-
nak Magyarországra a tiranai követségünkön levő albánok. 

Ma a Parlamentben elmaradt a költségvetési bizottság 
ülése, mert nem jelent meg a tagok fele. A „miniszterek 
tanácsa" viszont összeült, meg is tárgyalt egy sor kér-
dést, ám a beszámolók konkrét intézkedésekről, döntések-
ről nem szólnak . . . Márok Tamás 

Göncz Prágában 
Václav Havel csehszlovák 

köztársasági elnök meghívá-
sára csütörtökön egynapos 
hivatalos csehszlovákiai 
munkalátogatásra Prágába 
érkezett Göncz Árpád, a 
Magyar Köztársaság ideigle-
nes elnöke. 

Göncz Árpád először Ale-
xander Dubcekkel, a cseh-
szlovák szövetségi parla-
ment elnökével találkozott. 

Az eszmecserén mindket-
ten hangsúlyozták, hogy a 
politikai változások, a de-
mokrácia ú j formái lehető-
ségeket nyúj tanak arra, 
hogy a két ország eddigi 
kapcsolatait tovább mélyít-
sék és fejlesszék. 

Göncz azt hangsúlyozta, 
hogy Magyarország és Cseh-
ország, illetve Szlovákia ösz-
szetartozik, és ez a sorskö-
zösség több, mint barátság. 

Dubcek szóvá tette, hogy 
a csehszlovák parlamentben 
nem mindenki fogadta meg-
értéssel, hogy a magyar Or-

szággyűlés megemlékezett 
Trianon évfordulójáról. 

Göncz rámutatot t : ha a 
magyar kisebbség helyzete 
megoldódik Szlovákiában, 
illetve a szlovák kisebbség 
helyzete rendeződik Ma-
gyarországon, akkor az ilyen 
problémáknak nem lesz lét-
jogosultságuk, önmaguktól 
megszűnnek. Kérte, hogy a 
szlovák kisebbség helyzeté-
nek javításához nyújtsanak 
konkrét segítséget könyvek, 
pedagógusok révén, mert az 
idő nagyon sürget, és a ma-
gyar fél egymaga nem tud-
ja megoldani a problémát. 

Az együttműködés jövőbe-
ni intézményes formájáról, 
a tervezett együttműködési 
megállapodásról, a Varsói 
Szerződéshez való viszony-
ról, az Európa Tanácshoz 
való csatlakozásról, az ú j tí-
pusú regionális együttműkö-
dés lehetőségeiről volt szó 
Göncz Árpád és Václav Ha-

vel prágai megbeszélésein. 
Havel szerint a pozsonyi ta-
lálkozóval megkezdődött fo-
lyamatnak az a célja, hogy 
Csehszlovákia, Magyaror-
szág és Lengyelország minél 
jobban együttműködjön. 

Göncz Árpád a maga ré-
széről kifejtette: Magyar-
ország időszerűnek tart ja , 
hogy a két ország barátsági, 
együttműködési és kölcsö-
nös segélynyújtási szerződé-
sét ú j dokumentummal vált-
sák fel. Az okmány neve 
egyszerűen együttműködési 
megállapodás lenne. A ma-
gyar államfő szerint azért 
fontos, hogy megszülessen 
az ú j együttműködési szer-
ződés a Magyar Köztársaság 
és a Cseh és Szlovák Szö-
vetségi Köztársaság között, 
mert ezt követően egy eh-
hez hasonló magyar—len-
gyel, illetve lengyel—cseh-

szlovák megállapodásra is 
sor kerülhetne. 

Václav Havel egyetértett 
az ú j típusú együttműködési 
szerződés gondolatával. Ügy 
vélekedett: Csehszlovákia, 
Magyarország és Lengyel-
ország kétoldalú szerződései 
háromoldalú szerződéssé fej-
lődhetnének. 

Göncz Árpád egyébként 
beszélt arról a lehetőségről 
is, hogy Magyarország, 
Csehszlovákia és Lengyelor-
szág, miután háromoldalú 
megállapodást kötött, biz-
tonsági szerződést írhatna 
alá a Szovjetunióval, vala-
mint a NATO-val is. 

A találkozón szó volt a r -
ról is, hogy az ötök mintá-
jára egy négyoldálú regio-
nális együttműködést is lét-
re lehetne hozni Ukrajna, 
Szerbia, Magyarország és 
Csehszlovákia között. 

Lesz helyi önkormányzat (?) 

Uborkaszezon Sándorfalván 

Fehér-hegyi emlékeztető 
TÖRTÉNELMI TÉNYEK. A cseh nemzetnek is 

megvan a maga Mohácsa. Neve: Fehér-hegy. A Krisz-
tus utáni 1620-ik esztendő őszén, pontosan november 8-
án, Prágától északnyugatra, a Sark nevű, romantikus 
völgy végében V. Frigyes (Pfalzi Frigyes), a pünkösdi-
király húszezer cseh harcosa döntó vereséget szenve-
dett a harmincezer katonát felvonultató II. Ferdinánd 
osztrák uralkodó ellenében. A harmincéves háború 
egyik legrövidebb ütközete (még egyszer a földrajzi 
környezetről: völgy ölében, hegy láoánál . ..) a refor-
máció iránt elkötelezett cseh nép scrsát az ellenrefor-
mációt képviselő Ausztriához kötötte. Figyelem! Most 
pedig a jelenleg is forgatott csehszlovákiai történelem-
tánkönyvböl idézek: „A csehek egyetlen támogatója 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (egy rövid ideig, ma-
gyar király) voU." Bécset támadva. Bethlen seregei egy 
ellenakció során visszavonulásra kényszerültek, s ért-
nek köszönhető (újra iüézek), „hogy Bethlen csapatai 
későn, csak a döntő fehér-hegyi csata lezajlása után 
érkeztek a csehek segítségére". A bethleni szándék a 
sorsközösség felismerésén alapult. Történelmünk egyik 
legnagyobb személyisége ekkor is hitet tet t a vallás, 
avagy mai fogalmaink szerint, a lelkiismeret szabadsá-
ga mellett. (Azért idekívánkozik egy szegedi zárójel. 
Újszeged, szűkebben a Gyapjas Pál utca lakói, hóna-
pok óta kérik: utcájuk kapja vissza a régi nevét, s a 
levelek, táviratok érkezzenek csak a Bethlen Gábor 
utcai címekre... Eddig hiába. Türelmük fogytán.) 

KÉSÉSBEN.. Történelmünk igazolja: a magyar és 
cseh nemzet örökös késésben volt, ami a baráti jobbot 
illeti. A bethleni gesztushoz méltót három és fél évszá-
zada nem tudunk felmutatni egyetlen oldalon sem. Sőt 
— ha leltározni való kedvünk volna — annak ellenke-
zőjével igencsak megtelne e kézirat. A szomszédság el-
lenére. Különösen Trianon óta. A mai kihívást a mo-
nolitikus rendszerek öröksége jelenti. 

IDÖSZERŰSITÉS. Lehet, hogy Göncz Árpád és 
Vaclav Havel nem is tudja : iktári Bethlen Gábor egyik 
legkimerítőbb életrajzát Gindely Antal cseh történész 
irta meg. Magyarul Acsády Ignác fordításában Bethlen 
Gábor és udvara címen, 1890-ben, a Magyar történelmi 
életrajzok sorozatban jelent meg. Folytatva a történel-
mi visszatekintést, napjainkra kiderült, hogy egykori 
börtöncellák visszaminősülnek elnöki dolgozószobákká. 
Az előkészület helyeivé. S közben megszületett Ester-
házy Péter tolla alatt — igaz, a főítészek néhánya fa-
nyalogva fogadta, de mégis, a könyvespolcon díszeleg 
— Hrabal könyve... 

Pataki Sándor 

Tegnap délután két órakori 
ülést tartott a Sándorfalvi 
Községi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága. A megadott na-
pirendtől eltérően nem tu-
dott érdemi tájékoztatást ad-
ni a helyhatósági választá-
sok előkészületeiről, mivel 
ebben a kérdésben még tel-
jes a bizonytalanság. A kö-
zelgő, alsóbb szinteket ér in-
tő rendszerváltás azonban 
elkerülhetetlenné tette az 
önkormányzatiság problé-
májának érintését. A helyi 
ellenzék képviseletében az 
MDF jelenlévő tagja nagy 
nyomatékkal beszélt annak 
szükségességéről, hogy a te-
lepülésen az irányító tiszt-
ségviselők minden felsőbb-
ségi patronálástól mentesen, 
kizárólag a közakarat jóvol-
tából ezentúl a helybeliek 
közül kerüljenek ki. A vb a 
leendő önkormányzat leg-
fontosabb feladatát az anya-
gi alapok megteremtésében 
és a tulajdonjogi rendezés-
ben jelölte meg. 

* 

Hiába no, uborkaszezon 
van. A megyei végrehajtó 

bizottság legutóbbi ülése 
azért maradt él, mert a ta-
gok nem jöttek össze kellő 
létszámban. Sándorfalván az 
ellenzéki pártok maradtak 
távol. Egyedül az MDF-et 
képviselte egy csinos hölgy, 
aki ráadásul politikai érzé-
két is megőrizte — a káni-
kula ellenére: Nincs ro6z-
szabb a kettős hatalomnál — 
mondta, telibe találva ezzel 
a vidék politikai valóságát. 
Bár ez ügyben talán inkább 
az oroszok az igazi szakér-
tők. ö k ugyanis a februári 
forradalomtól a noszf-ig 
(most már csupa kisbetűvel) 
húzták. Sosem értettem, mi-
ért kélüett ennyit halasztgat-
ni a rendszerváltást. Hát ké-
rem, most megtudtam. Sán-
dorfalván hasított belém a 
felismerés: ki csinál forra-
dalmat uborkaszezonban? 
Fogadjunk, hogy az 1789-es 
év nyara hűvös, szeles és 
esős volt! Egy undok napon 
aztán, július 14-én, a derék 
franciáknak cselekvéskény-
szerük támadt: . . 

O. J. 

Leváltást — művezetői szintig ! 

Munkástanácsok 
Az Antall-kormány még, 

nem hozta meg azokat az 
intézkedéseket, amelyekből a 
munkások bizalmat merít-
hetnének, s amelyek révén 
türelemmel várhatnák a 
kormányzat további lépéseit 
— mondta Rácz Sándor, a 
Központi Munkástanács el-
nöke csütörtöki sajtótájé-
koztatójukon. A Központi 
Munkástanács azt vár ja a 
kormánytól, hogy az mielőbb 
garantálja a dolgozók tulaj-
donszerzési jogát, mert nem, 
lehet kizárni a tulajdonlás-

ból azokat a munkásokat, 
akik 40 évig éhbérért dol-
goztak. Így egyetértenek a 
Magyar Szakszervezetek Or-
szágos Szövetségének ez irá-
nyú aláírásgyűjtési akciójá-
val és csatlakoznak hozzá. 
A jelenlegi átalakulásokat 
az elnök a dolgozó kollek-
tívák kirablásának minősí-
tette. Másik követelésük, 
hogy törvény garantálja az 
alakuló, ú j munkás-érdekvé-
delmi szervezetek működési 
lehetőségét. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Hét végi magazinunkból 
- Prokop Péter tanúságtétele; 
- Füssy tréfás sírversei a dóm építőiről; 
- Beszámoló a kazincbarcikai színházi találkozóról; 
- Háy János irodalmi paródiái; 
- Családi Oldal. 

p / r • •• 
Sagvari'por 

fl makacs rektor 
s az ö harcos tanárai 

Hatalommánia? Lázadás? A demokrácia arcul csapá-
sa? Tanárok szabadságharca? Az egyetemi autonómia sár-
ba tiprása? Egyszerű hiúsági kérdés? Részrehajlás? Pro-
tekció? Vajon mivé] is magyarázzuk Szeged jó hírű közép-
iskolája nevének meghurcolását? A József Attila Tudo-
mányegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának 
van a rektor által ideiglenesen megbízott igazgatója, de 
nem véletlenül ideiglenes. Az utódlás kérdésének előzmé-
nyéről jó féléves, tanulságos krónika szól. Azt lezárandó, 
az új igazgató személyétől függetlenül tárgyalt tegnap, 
csütörtökön délután a munkaügyi bíróság Szegeden. Dabis 
Erzsébet tanácsa előtt felperesként a gimnázium tantestü-
letének szakszervezeti bizottsága jogi képviselője, Óvári 
Judit ült, az alperes Tóth Károly egyetemi főtitkár, ter-
mészetesen az universitás színeiben. A Csongrád Megyei 
Főügyészség is indokoltnak látta a tárgyaláson való rész-
vételt. A tantestület véleménye szerint tőrvénysértés tör-
tént a gimnáziumi igazgató kinevezésének eljárásában. 

A Ságváriban és az egyete-
men a gimnáziumi igazgató 
utódlásának kérdésével ta-
valy ősszel kezdtek foglal-
kozni. Kezdetben az érvényes 
rendelkezéseket maximálisan 
betartották. (Olvasóink közül 
talán sokan emlékeznek, má-
jus közepén tájékoztattunk 
részletesen az utódlás körül 
kialakult bonyodalmakról.) 
Talán nem ár t föleleveníteni 
a lényeget. A tantestület 22 
evi szünet után végre gyako-
rolhatta, nemrég rendeletben 
garantált demokratikus jo-
gát: titkosan szavazhatott az 
általa legjobbnak vélt jelölt-
re. Állásfoglalásukat az egye-
temi tanács volt hivatott 
szentesíteni. S az egyetemi 
tanács — ez esetben döntés-
joggal fölruházott testület — 
határozatát volt köteles a 
rektor végrehajtani. 

Minthogy a Ságvári kettős 
irányítású —., vagyis rendel-
kezik fölötte a JATE és a 
városi tanács — az egyetem-
hez is tartozik, gondolná az 
ember, különösen odafigyel-
nek az arra illetékesek, hogy 
az igazgatóváltás zökkenő-
mentesen történjék. Figyel-
tek is, csakhogy mindenki a 
sa já t érdekeit érezte előrébb-
valónak. Érdemben két pá-
lyázattal foglalkoztak, Krá-
nitz Józsefnéval, aki a gim-
názium, biológia—földrajz 
szakos tanára és Szalamin 
Editével, aki a JATE orosz 
tanszékének docense. A tan-
testület kétharmados több-
séggel Kránitzra voksolt, ám 
ez a döntés nem tetszett az 
egyetemi vezérkarnak. Vilá-
gosan kitűnik ez az egyetemi 
tanács teljes terjedelmű 
jegyzőkönyvéből. Egyszerű-
en leszavazták Kránitzot, s 
így a rektor nem nevezte ki. 

A tanári kar megalázónak, 
igazságtalannak érezve a 
döntést, az ügyészségen és a 
bíróságon keresett jogorvos-
latot. Az egyetem viszont, 
mint azt Tóth Károly érzé-
keltette, nem talált sa já t el-
járásában semmi kivetniva-
lót. A tantestület döntése 
csak irányadó, hangoztatta, s 
ha nem így értelmezi a mun-
kaügyi bíróság is, akkor az 
egyetem az Alkotmánybíró-
sághoz fordul. Utalt az egye-
tem szervezeti és működési 
szabályzatára, mely, egyebek 
mellett, a kinevezésekről 
szóló fejezetében is az egye-
tem autonómiáját hivatott 
biztosítani. Az érdeklődő ki -
vülállóknak a tárgyaláson 
elhangzottak alapján kezdet-
ben úay tűnhetett, hogy a 
tantestületi ek) demokratikus 

jogait biztosító miniszteri 
rendelet az egyetemi autonó-
miát sérti. Később viszont 
egyre nyilvánvalóbbá vált, 
talán, nem elvi szempontok 
miatt született a sajnálatos 
pör. Nagyot nézett például a 
hallgatóság, amikor kiderül t : 
sem a tantestület, sem a 
Munkaügyi Bíróság nem ka-
pott hiteles jegyzőkönyvet az 
egyetemtől. Ennek egy pél-
dánya „szerencsére" Tóth Ká_ 
roly kezében volt, úgyhogy 
hallhattuk a rektori meg-
jegyzést; az a tantestület, 
amelyből csak 22-en tartot-
ták érdemesnek Szalamin 
Editet igazgatónak, az meg-
érdemli, hogy kívülről kap-
jon . . . A bíróság arról is már 
csak az ítélethirdetés u tán 
értesülhetett, hogy milyen 
jelölőmunkát végzett az 
egyetemi hármasbizottság. 
Az ügyész rámutatott a r ra is, 
hogy az egyetemi tanács a 
maga belső szabályzatához 
sem tartotta magát; Hossza-
san vitáztak azon, vajon ho-
gyan kell értelmezni a két-
harmados többséget. Persze 
az arcokon látszott, mindenki 
másra gondol. A lényegre, 
amelyet bíróság színe előtt 
mégsem illett a szó szoros é r -
telmében megfogalmazni. 

A Munkaügyi Bíróság jog-
erős ítélete hatályon kívül 
helyezi az egyetemi tanács 
döntését, így értelemszerűen 
a rektorét is. Ám amint Övá-
ri Judit is fogalmazott, ettől 
még nem lesz Kránitz a Ság-
vári igazgatója. Ha talán az 
illetékesek megkérdezték 
volna, még a per előtt a bí-
rónőt, gondolom, mást nem 
mondott volna, mint amit az 
ítélet indoklásában megjegy-
zett: ha az egyetemi tanács-
nak valóban a gimnázium jó 
hírének megőrzése, az ott fo-
lyó oktatómunka színvonalá-
nak biztosítása lett volna a 
célja, konzultál a tantestület-
tel. (Amit egyébként egyszer 
sem tett meg, sőt Kránitzra, 
elképzeléseire sem volt kí-
váncsi.) 

A tárgyalás végén megkér-
deztem Kránitz Józsefet, mit 
tesz ezek után. 

— Az első pofon akkor ért , 
amikor indok nélkül elutasí-
tottak, jóllehet senki sem 
hallgatott meg. Hogy most itt 
tar tunk a r ra azt mondha-
tom, a tantestület sodort ma-
gával, no meg sérti az önér-
zetemet is az egyetem dönté-
se. Ezek után elképzelhetet-
lennek tartom, hogy én ülhe-
tek az igazgatói székbe, de 
most már végigcsinálom; 

Mag Edit \ 


