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• Nemzeti kisgazdák: 
lépéselőnyben ? 

Kenyérben a kovász 
• Ötven éve történt 

Nemeskürty István a Don-kanyarrél 
„Ijesztő öncsalás tanúi vagyunk" - mondta 1991 kará-

csonyán, egy interjúban a neves író és történész, a Rcquiem 
egy hadseregér t sokat t ámadot t , de mos tanában egyre 
mél tányo l t abb szerzője . A D o n - k a n y a r b a n e lpusztu l t 
honvédek öt kiadást megélt k rónikása mégis úgy érzi, 
hogy nincs d iva tban . „Ta lán azér t sem - fűzi hozzá a 
nemrégiben ta r ta lékos alezredessé előléptetett Nemes-
kürty István - , inert felfigyeltem egy veszélyes jelenség-
re. Nevezetesen, hogy a második magyar hadsereg kap-
csán nem annyira a vér tanúk elsiratásáról és a tanulsá-
gok kendőzetlen elemzéséről van szó, hanem a niég élő 
toka tonák önigazolásáról . . . A százezer á ldozatról alig 
esik szó." Hát most essék. 

A múlt héten a Victor Hugó 
utcai székházban sajtóértekez-
letet tartott a szegedi székhelyű 
Nemzeti Kisgazda és Polgári 
Párt elnöksége. Dr. Szeghő Ist-
ván elnök, dr. Boross Imre fő-
titkár és dr. Lévay Endre párt-
főügyész ismertette a vezetősé-
gi ülés határozatait, és vála-
szolt az újságírók kérdéseire. 
Idézünk a h a t á r o z a t o k b ó l : 
„...az egyes kisgazdapártok és 
csoportok részéről kedvező fo-
gadtatásra talált a legszélesebb 
kisgazda egység létrehozására 
irányuló nemzeti kisgazdapárti 
kezdeményezés. A pártvezetők 
a különböző kisgazda csopor-
tosulásokkal puhatolózó tár-
gyalásokat folytattak... idős-
zerű javaslatot tenni egy kis-
gazda e g y e z t e t ő b i zo t t s ág , 
vagy kerekasztal létrehozására, 
melyben valamennyi kisgazda-
párt képv i se lő i j e l en le-
hetnének. Ez lenne hivatott egy 
k isgazda szöve tség , vagy a 
végleges kisgazdaegység létre-
hozására... legkésőbb a válasz-
tásokat megelőző nyolc hónap-
pal". A pártvezetés egyúttal 
megvizsgálta a kárpótlási tör-
vény 24. 8-ával kapcsolatos al-
kotmánybírósági döntést köve-
tően kialakult helyzetet. Meg-
állapítják: bár a párt a repriva-
tizáció elkötelezettje, az adott 
helyzetben a 24. 8 alkotmány-
sértő voltát csak úgy látja kikü-
szöbölhetőnek, ha egymill ió 
f o r i n t o s ká rpó t l á s ig a nem 
földtulajdonosok is a degresz-
szivi tást k iküszöbölő olyan 
kárpótlási utalványban része-
sülnének, amelynek korlátozott 
lenne a felhasználhatósága -
ezért az utalványért a privati-
záció során állami vagyonrészt 
vásárolhatnának. 

A fenti sorokban bemutatott 
határozatukat valamennyi kis-
gazdaszervezetnek eljuttatták. 
Ami a nemzeti kisgazdák egy-
ségtörekvéseit illeti, úgy tűnik, 
e párt vezetői politikai tisztasá-
gukat megőrizték az elmúlt há-
rom évben; a hatalmi kiszorí-
tósdiban nem vettek részt, s 
bár az első szakadár csoportot 
ők alkották, az immár öt (!) 

• A tervezetben jó gondolatok 
és megállapítások fedezhetők 
fel, azonban az anyag szerteá-
gazó volta miatt nehezen átte-
kinthető. Mi elsősorban a szű-
kebb szakterületünket, az épí-
tészetet é r in tő kérdésekben 
foglalunk állást, illetve egészít-
jük ki azt, a koncepció telje-
sebbé tétele érdekében. 

A városfejlesztés eddigi mű-
ködése nem kiforrott, úgy tű-
nik, hogy az egyes fejleszté-
sekre a lka lomszerűen kerül 
sor. Az a veszély fenyege t , 
hogy (még egy jól fogalmazott, 
és konszenzussal e l fogadot t 
v á r o s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó 
esetében is) ez a probléma örök-
lődik. Éppen ezért ki kell ala-
kítani egy olyan mechanizmust 
- be leépí tve a koncepc ióba 
„végrehajtási utasításként" - , 
amely kurzusváltástói függet-
lenül biztosítja az önkormány-
zati koncepción alapuló, hosz-
szú távú városépítkezést. (Esz-
közök : beépí te t t kont ro l l a 
döntéseknél, kétharmados elfo-
gadási és módosítási kényszer 
stb.) 

Nem kapott elég hangsúlyt a 
koncepcióban, hogy a jövőben 
a munkahely és a városi élet 
köze'cbb kerüljön a lakóhely-
hez. Szűnjön meg az általános 

kisgazdapárt között közvetítői 
szerepet vállaihatnak. Megtud-
tuk: már novemberben megtet-
ték egység-ügyben első lépése-
iket; kerekasztal mellé ültek a 
többi kisgazdaszervezet és -
párt képviselőivel. Úgy látják, 
a jelenlegi magyar belpolitikai 
palettán a mérsékelt jobb olda-
lon vákuum ke le tkeze t t ; az 
FKgP múltja és történelmi sze-
repe a szélsőségektől mentes 
politizálásra jogosítja fel őket, 
ily módon betöltik ezen lég-
üres teret. A széttagoltságot 
meg tudnák fordítani, s a nem-
zeti kisgazdák meggyőződése, 
hogy a másik négy politikai 
csoportosulás képviselői is fel-
ismerik ezt a lehetőséget. Nagy 
úr a politikai kényszer, illik en-
gedelmeskedni neki. Tárgyal-
tak már Németh Bélával, Hor-
váth Lászlóval, magával Tor-
gyán Józseffel, sőt az MDF-ből 
kilépő Nagyatádi Szabó István-
dédunokával, Markó Istvánnal 
is. Mostani felhívásuk eredmé-
nyeként remélik, hogy az óriási 
viták ellenére a többi kisgazda-
társ belátja, hogy az egyetlen 
járható út az egyeztető bizott-
ság, vagy kerekasztal létreho-
zása. 

A nemzeti kisgazdák szerint 
egy párt, melynek a hagyomá-
nyai 1908-tól datálódnak, nem 
indulhat a jelenlegi állapotban 
a választásokon. Meg kell, hogy 
szólítsák az apatikus politikai 
réteget: a hallgatag többségből 
a polgárságot is. Bár nem sze-
repelnek látványosan a köz-
életben, az ország öt megyéjé-
ben két-három ezer taggal szá-
molnak, s Budapest IX., X., 
XII. és XVIII. kerületében, va-
lamint Pest megyében is alaku-
lóban a szervezetük. A róluk 
szóló legkicsinylő nyilatkoza-
tok ellenére három éven át nem 
fogyott a tagságuk, s a buda-
pesti térhódítással eredményes 
offenzívába kezdtek. 

Pataki Sándor 

rendezési tervben megjelenő 
sz igorú öveze t i , t e rü le t f e l -
használási kategóriák szerinti 
merev lehatárolás, mert a te-
rületi izoláció továbbélése nap-
szakonként kihalt városrésze-
ket, a városon belüli közleke-
dési távolságok növekedését, 
rosszul ellátott településrésze-
ket eredményez. Tudatos vá-
rospolitikával el kell érni, hogy 
a városi élet nyüzsgését megje-
lenítő valódi alközpontok ala-
kuljanak ki, egyenletesebben 
elosztva a városi funkciókat. A 
fejlesztő tőke ilyen irányú lete-
lepedését kedvezményekkel tá-
mogatva lehet elérni. 

A feritiek szellemében nem 
feltétlenül jó megoldás a je-
lentkező városfe j lesz tő tőke 
egy helyre koncentrálása. Ehe-
lyett jó irányba kell Szegedre 
telepíteni nem elriasztva, oly 
módon, hogy a megvalósulás 
organikusan, illetve ezt köz-
elítve illeszkedjen: 

- a térbeli környeze thez , 
ezen belül a lakókörnyezethez, 

- a már elhatározott dönté-

• Egy személyes kérdés: 
mit csinált fél évszázada? 
- 1943 márciusában? 
• Igen, amikor híre kelt, 
hogy a magyar csapatok 
megsemmisültek a Don-ka-
nyarhan. 
- Pécsett voltam, készültem 

az érettségire. Mint a Magyar 
Királyi Zrínyi Miklós Honvéd 
Középiskolai Nevelőintézet 
végzős növendéke. 

• Mit tudott akkoriban 
Sztálingrádról és a Don 
melletti harcokról? 
- Úgyszólván minden lé-

nyegeset. Osztálytársaim közül 
ugyanis többnek az édesapja 
magas rangban szolgált a fron-
ton. Vagy itthon, a hátország-
ban. Hadd említsek két mozza-
natot. Az egyik: az a fiú volt a 
legjobb barátom és padtársam, 
ak inek az édesap j a , Kádár 
Gyula vezérkari ezredes nem 
sokkal később a katonai kém-
elhárítás főnökeként tűnt fel. A 
másik mozzanat: magát Jány 
Gusztávot, a Donnál állomáso-
zó magyar hadsereg parancs-
nokát is személyesen ismer-
tem. Amikor még élt, szintén 
katonatiszt édesapám, a Ludo-
vikán harcászatot tanított, Jány 
parancsnoRlása alatt. 

• De most 1943 márciusá-
ban vagyunk: szállingóz-
nak a hírek Jány Gusztáv 
hadseregének pusztulásá-
ról. 
- A tragédiát az idő tájt igye-

keztek agyonhallgatni. Akkor 
szü le te t t meg bennem az a 
gondolat, hogy ennek a disznó-
ságnak egyszer a végére kelle-
ne járni. 

• Ott, a katonai középisko-
lában sejtették a növendé-
kek, hogy kint a fronton va-
lami jóvátehetetlen történt? 
- Hogy ki mit sejtett , azt 

nem tudhatom. Csak azt, hogy 
megfordult a fejemben: ezt a 
háborút elvesztettük. 

• Tapasztalatai szerint 1943 
elején a hazai közvélemény-
ben mennyire tudatosodott, 
hogy a Don-kanyarban 
nemcsak a második magyar 
hadsereg zilálódott szét, ha-
nem az ország jövője is két-
ségessé vált. 
- Semennyire. Az emberek 

nem vették tudomásul a háború 
tényét. Becsukták a szemüket, 
befogták a fülüket, a pár éve 
tovatűnt békében próbál tak 
élni. S mert hallottak valamit 
harangozni Kállay Miklós mi-
niszterelnök „hintapolitikájá-
ról", legföljebb azt latolgatták, 
hogy talán mégis sikerül meg-
úszni az egyébként sem létező 
háborút. 

sekhez, a város által finanszí-
rozott tervekhez és elgondolá-
sokhoz. 

Kimaradt a koncepcióból 
egy nagyon fontos probléma-
kör. A város térbeli növekedé-
se (horizontális terjeszkedése) 
szükségképpen a környezet ro-
vására történik. Az élővilág és 
a föld védelme hosszú távú tár-
sadalmi érdek. Ugyanakkor a 
ter jeszkedés szükségszerűen 
drága megoldás (infrastruktúra 
kiépí tése , tömegköz lekedés 
biztosítása stb.), és „fa lus i" 
életmódot jelent a sokszínű vá-
rosi életvitel helyett. A szegedi 
„kertvárosok" nem igazi kert-
városok, mert nem tatalmaznak 
városi funkciókat. Ez nem vé-
letlen, mert e funkciók a tömö-
rebb, intenzívebb területekre 
települnek. Meggyőződésünk, 

• Az adatok nagyon külön-
böznek, ám aligha téve-
dünk, ha úgy fogalmazunk, 
hogy a második magyar 
hadsereg kétszázezer kato-
nájából 1943 áprilisában-
májusában csak negyven-
ezer került haza. Van egy 
vélekedés, amely szerint a 
korabeli magyar kormány-
nak tulajdonképpen ,Jól 
jött" a honvédsereg veresé-
ge - a százvalahányezer ka-
tona áldozata mentesítette 
az akkori Magyarország ti-
zenhárommillió lakosát az 
aktív hadviseléstől. 

- Ezt csak olyan ember mond-
hatta, aki 1945 után nőtt fel. 

• Megrovóan néz rám, ho-
lott az iménti mondatot 
nem én találtam ki; egy ne-
ves hadtörténésztől való. 
- Neki üzenem a köve t -

kezőket. Egy: a magyar vezető 
köröknek kimondottan lelki-
furdalásuk volt a fronton lévő 
hadsereg miatt. Még akkor is, 
ha erről nem beszéltek a nyil-
vánosság előtt. Kettő: kétség-
beeséssel töltötte el őket az a 
tudat, hogy az elesett vagy fog-
ságba került százvalahányezer 
magyar honvéd milyen jól jött 
volna a Kárpátok vonalán az 
orosz hadsereg ellen. Vagy ép-
penséggel a román csapatok el-
len. 1978-ban jelent meg An-
dorka Rudolf nyugalmazott tá-
bornok naplója, az egyik kora-
beli be jegyzés szerint 1943 
elején azt mondta Szombathe-
lyi Ferenc vezérkari főnök: 
„Ezt a hadsereget elvesztet-
tük." 

hogy a lakótelepnek rossz al-
ternatívája a „zöldmezős" kert-
város. 

Összefoglalva: a jövőben a 
belterületen belüli lakóterületi 
tartalékok kihasználását kell 
előnyben részesíteni, addig til-
tani a külterület ilyen irányú 
felhasználását. Erre több lehe-
tőség van (vertikális irányú ter-
jeszkedés szintszámnöveléssel, 
spontán zártsorúsítás a hagyo-
mányos városfejlődés szerint, 
belterületi határon belül kije-
lölt, de még végre nem hajtott 
lakóterületfejlesztések: mély 
tömbbelsők feltárása több vá-
rosrészban stb.). A lakóterület-
f e j l e s z t é s h e z hason lóan a 
„zö ldmezős" beruházások -
melyek rövid távon olcsó meg-
oldások, és a könnyebben jár-
ható utat jelenthetik" - tiltását. 

• Tagjai, a magyar határ-
tól ezerötszáz kilométerre 
harcoló honvédek hősök 
voltak vagy áldozatok? 
- Hamis kérdésre csak ha-

mis választ lehet adni. 
• Mindazonáltal erről a 
kérdésről vitatkoznak a ku-
tatók és az újságírók idesto-
va két évtizede, az ön köny-
vének megjelenése óta. 
- Szerintem a második ma-

gyar hadsereg igenis áldozat 
volt. Tagjai között akadtak, 
persze, hősök is, akik igyekez-
tek megmenteni a rájuk bízott 
embereket. 

• Stomm Marcell gróf, a 
harmadik hadtest parancs-
noka szokatlan lépésre 
szánta el magát: amikor ér-
zékelte, hogy a harc kilátás-
talan, feloszlatta a hadtes-
tet. Csak az olvasó kedvéért 
idézem híres mondatát: 
„Kénytelen vagyok minden-
kinek saját belátására bízni 
jövendőjét, mivel élelmet, 
lőszert és végrehajtható fe-
ladatot adni nem tudok." 
- Igazat adok neki. Végül is 

a háború nem recep tkönyv . 
Nem hiszem, hogy az adott 
esetben mást lehetet t volna 
tenni. 

• Hős volt Stomm altábor-
nagy vagy áldozat? 
- Abban, hogy a hazatérése 

után halálra ítélték, közreját-
szott az is, hogy a fogságban 
összeveszett Rákosival. De azt 
is tudni érdemes, hogy az oro-
szok nem engedték kivégezni. 

• És Jány vezérezredes? Őt 
minek tartja? Végtére is 
hírhedt parancsában becs-

vágy szigorú kontrollját kell 
célul tűzni. (Mezőgazdasági 
árutermeléshez kapcsolódás, 
illetve az ÁRT-ben kijelölt te-
lepítés esetén lehet engedé-
lyezni.) Először a belterületen 
már kijelölt városfejlesztési ak-
ciók, tömbrehabilitációk meg-
valósítása, városi foghíjak be-
építése kapjon prioritást a kül-
terület felhasználásával szem-
ben. 

A koncepcióban általánosan 
leírtnál többet érdemel az épí-
tett környezet , az építészet i 
kultúra ügye. A jövőben el kell 
érni, hogy a környezetünkhöz 
nem i l leszkedő ex t ravagáns 
vagy középszert képviselő épü-
letek ne létesüljenek. Támogat-
ni kell ezzel szemben a konti-
nuitást képviselő, Szeged épí-
tészeti hagyományaiból erede-
ző épületek megjelenését (nyil-
vánosság előtti bemutatás saj-
tóban, időszaki kiállítás, eset-
leg díjalapítás). Készüljön vá-
rosrészenként épületkataszter, 
amely rögzíti és bővíti Szeged 
helyi védelemre alkalmas épü-
leteit. épületegyütteseit, doku-
mentálja az értékes, sokszor 
pusztulásra ítélt építészeti rész-
leteket (kapuzatok, ablakok, 
oromzatok stb.). 

Mint szegedi polgárok, kí-

telenséggel vádolta a má-
sodik magyar hadsereget. 
- Jány Gusztáv sorsa tipiku-

san magyar sors. Bár nem vi-
tatható, hogy parancsnoki mu-
lasztásai miatt felelőssé tehető 
a rábízott katonák pusztulásá-
ért, de hogy 1945 után egy ko-
média keretében ítéljék halálra 
és agyon is lőjék, az ízléstelen 
volt. 

• ízléstelen? Furcsa kifeje-
zés egy kivégzett főtiszt ese-
tében. 
- Vállalom. A hadbíróság 

ugyanis sok mindent nem vett 
figyelembe. Azt például, hogy 
Jány vezérezredesnek lelkifur-
dalása volt. Belátom, hogy ez 
nem katonai erény, de azért 
jött haza Bajorországból, hogy 
megnyugtassa a lelkiismeretét. 
Úriember volt, aki vállalta tet-
tének következményeit . Kár, 
hogy ezt nem méltányolta a bí-
róság. 

• Miért nem? 
- A közvéleménynek szük-

sége volt egy bűnbakra. 
• Hősnek tartja tehát Jányt 
vagy áldozatnak? 
- Ha már mindenáron ezek-

ben a kategóriákban gondolko-
dik, akkor Jány Gusztávot hi-
báztatom a második magyar 
hadsereg pusztulásáért. Halálát 
azonban maga választotta, ezért 
tragikus hősnek tartom. 

• Hogyan éli meg, hogy 
negyedszázaddal a Requi-
em egy hadseregért megírá-
sa és több mint húsz évvel a 
megjelenése után kormány-
politika szintjére emelkedett 
a második magyar hadse-
reg kedvező megítélése? 
- Nem érzek elégtételt. 
• Miért nem? 
- Azért, mert az alaptétel 

változatlan. A régi és a mosta-
ni rendszerben is az a kiinduló-
pont, hogy amit a magyar hon-
védek műveltek a Don-kanyar-
ban, az kommunizmus elleni 
kereszteshadjárat volt. A kü-
lönbség „csak" az, hogy ré-
gebben helytelení te t ték ezt, 
most viszont dicsérő hangsúly-
lyal emleget ik . Úgy vélem, 
egyik felfogás sem kedvez a 
tárgyilagos megítélésnek. 

Zöldi László 

vánatosnak tartanánk az egész-
ségügyi ellátás színvonalának 
emelését, humanizálását. (Az 
Európában ismert új intézmé-
nyek létrehozása: különleges 
szülőotthonok, különleges gyó-
gyászati intézmények stb.) 

Támogatjuk a hiányzó mű-
szaki, művészeti felsőoktatás 
megvalósítását az Universitas 
Szegediensis keretében. Túl 
azon, hogy az egyetemes kép-
zés szerves része a műszaki és 
a vizuális kultúra, számos érv 
szól még emellett. (Várható, 
hogy a régióban Szegedre kon-
centrálódik a műszaki szakte-
rület, a térségfejlesztési felada-
tok bővülnek , a határontúl i 
hallgatók képzése fontossá vál-
hat.) 

A közép- és alapfokú okta-
tás területén javasoljuk a regio-
nális szerepű speciális képzést 
nyújtó iskolák támogatását (te-
hetséggondozó iskolák, népfő-
i sko lák , művésze t i i skolák 
stb.). 

Bábel Kör 
építészegyesület: 

Darvas Imre, Kiss 
Ágoston, Kószóné Bartók 

Erika, Nagy Imre, Szilágyi 
Ferenc, Valkony Károly 

• Vita Szeged jövőjéről 23. 

A Bábel Kör véleménye 
A Bábel Kör, a fiatal szegedi építészek egyesülete meg-

tisztelő fe lkérést kapot t Szeged hosszú távú városfe j -
lesztési koncepciójának véleményezésére. Ennek a felké-
résnek örömmel teszünk eleget. 


