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Szakszervezeti erőtér

Körkapcsolás a munka világában
A Munka világa '92 címmel 

kétnapos szemináriumot 
szervezett az MSZOSZ Bala- 
tonfüreden. A szakszerveze�
tek oktatási intézetében — 
május 20—21-én — megtar�
to tt konferencián elsősorban 
újságírók vettek részt, de 
egyes programokon jelen vol�
tak az ágazati, szakmai szak- 
szervezetek tisztségviselői is.

Az első nap nyitó előadását 
Nagy Sándor, az MSZOSZ el�
nöke tartotta, a Munkaügyi 
kapcsolatok Magyarországon 
címmel, majd Hajdú Attila, a 
jogi iroda vezetője beszélt a 
Munka Törvénykönyvének

tartalmáról, értelmezéséről, 
új hangsúlyairól és figyelmet 
érdemlő ellentmondásairól, 
hiányosságairól. A második 
nap Szabó Iván ipari minisz�
ter tájékoztatott a szerkezet- 
váltásról, a privatizációról, a 
válságos ágazatok és térsé�
gek problémáiról. Záróprog�
ramként a szociális partnerek 

kerekasztal-beszélgetésére 
került sor Orbán István 
(MGK), Rőtek Ferenc (MŰM), 
Károlyi Miklós (VOSZ) és 
Sándor László (MSZOSZ) 
részvételével. A témák: mun�
kanélküliség, bérek, szociális 
biztonság, érdekegyeztetés.

Középpontban az érdekegyeztetés

Nagy Sándor beszédében 
emlékeztetett rá, hogy nem 
szándék és nem egyszerűen 
döntés kérdése, van-e szak- 
szervezet és érdekegyeztetés, 
vagy nincs. A szakszervezet 
abban különbözik minden 
más társadalmi szervezettől, 
hogy benne jelentkezik a leg- 
primérebben a gazdasági ér�
dek. Magát a szakszervezetet 
is a gazdasági érdekkénysze�
rek hozták létre. A társadalom 
normális menete ezért elkép�
zelhetetlen érdekegyeztetés, 
szakszervezetek nélkül.
Ausztriában például minden 
hónapban egyszer összeül a 
paritásos bizottság, ahol a 
kancellár részvételével a 
munkáltatók és a munkaválla�
lók megbeszélik az aktuális 
dolgokat. Ha eltérő formában 
is, de így van ez Európa más 
országaiban is.

Az európai tapasztalatok 
arra mutatnak, hogy az érdek- 
egyeztetés rendszere függ a 
kialakult szakszervezeti mo- 
dellektől. Három ilyen jelleg �
zetes modellt különböztethe�
tünk meg: egységes szakszer�
vezetek (Ausztria, Németor�
szág), plurális szakszervezeti 
modell, amelyek politikai szí�
nezetűek, versengők (Olasz�
ország, Franciaország), és a 
foglalkoztatásból eredő, ta �
golt, de nem politikai színeze�
tű és nem versengő szakszer�
vezetek.

Magyarországon — mint 
érzékeljük — még kialakulat�
lan a kép. A fenti három mo�
dell egyike sem jellemző, in �
kább azt mondhatjuk, mind a 
háromból van egy-egy elem, 
tehát tagolt. Ennek megfele�
lően az érdekegyeztetés szín�
terei: országos, ágazati-szak�
mai, területi, üzemi és szak�
maközi. Ezek között termé�
szetes kapcsolat van. A kap�
csolatrendszer lehet felülről 
vezérelt és decentralizált. 
A jelek arra mutattak, hogy az 
alulról vezérelt gyakorlat ter- 
■jed. Fontos azonban annak 
megállapítása, hogy az ága�
zati-szakmai érdekegyeztetés 
a legfontosabb színtere a 
szakszervezeti munkának. 
Sok egyéb ok miatt azért is, 
mert itt köttetnek a keret kol-

fellendülő szolgáltatás

lektiv szerződések, amelyek 
tartalmazzák a bérekre, a szo�
ciális juttatásokra, a munka�
rendre vonatkozó megállapo�
dásokat, s a munkaviszony, az 
érdekvédelem egyéb kérdé�
seit.

Az érdekegyeztetés rend�
szere mindazonáltal még 
meglehetősen képlékeny ná�
lunk. A kialakulatlanságnak 
többféle oka van: a változá�
sok, a szereplők, a le nem 
tisztult struktúrák. A szakszer�
vezetek atomizálódnak, a 
munkáltatói oldal is túlságo�
san széttagolt, s a kormány 
pedig — amely tulajdonos is 
egyben — lehet szociálisan 
érzéketlen és lehet szakszer�
vezetellenes ,is, miként azt 
számtalan példa bizonyítja. 
Megemlítendő, hogy az ön- 
kormányzati oldal egyelőre 
fehér fo lt volt az érdekegyez�
tetésben, jóllehet a regionális 
problémák egyre feszítőbbek.

A szakszervezetek egyszer 
partnerek, máskor nyomás- 
gyakorló szervezetek. Ez tér �
től és időtől, az erőviszonyok�
tól függ. Attól, hogy milyen 
körülmények között érvénye�
sül a munkabéke és a munka�
harc, a szociális partnerség.

Ismeretes, hogy a szociális 
partnerség a szociáldemokrá�
cia megjelenésével függ ösz- 
sze. Általában az az elv érvé�
nyesült Európában a szak- 
szervezeti jogok alkalmazásá�
ban, hogy mindent szabad, 
amit a törvények nem tilta �
nak. Ezért nem volt kívánatos 
túlszabályozni a szakszerve�
zeti jogokat. Mostanában 
azonban azt láthatjuk, hogy 
— a szociáldemokrácia tér �
vesztésével egyidőben — 
több helyütt is megnyirbálják 
a szakszervezeti jogokat.

Érdemes átgondolni, hogy 
milyen hatással van az euró�
pai integráció a szakszerveze�
ti mozgalomra. Máris látszik, 
hogy felértékelődik a nemzet�
közi színtér, megnő a nemzet�
közi szervezetek — Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége, Munka Világszö�
vetsége, Európai Szakszerve�
zeti Szövetség — tevékenysé�
gének jelentősége.

Szabó Iván miniszter emlé�
keztetett rá, hogy nálunk 
most egy elhalasztott válság�
ró l van szó, amely a hetvenes 
évek első felében kirobbant 
olajválság óta tart. A nyugati 
országok erre gyors technoló�
giaváltással reagáltak, nálunk 
azonban ez a váltás nem jött 
létre. Különösen nem a ne�
héziparban, az acéliparban, a 
kohászatban, a gépgyártás�
ban és a bányászatban. Eze�
ken a területeken elkerülhe�
tetlen a teépítés, amely azzal 
jár, hogy az embereknek is 
máshol kell munkát találniok.

A miniszter elmondta, hogy 
Magyarországon a fgglalkoz- 
tatottak 20-25 százaléka dol�
gozik az iparban, mig a világ 
fejlett térségeiben ez az 
arány 15 százalék.

A szerkezetváltás együttjár 
a tulajdonváltással és a piac�
váltással. Az állami tulajdon 
privatizálásának célja a haté�
konyság növelése. A lényeg 
az, hogy az új tulajdonos 
megújítsa a technológiát, és 
olyan termékeket állítson elő, 
amelyeket el is tud adni. Ezért 
másfajta kereskedelemre is 
van szükség. Korábban az el�
osztás dominált, most üzleti 
kereskedelem kell. A privati�
záció leviszi a létszámot és 
fölviszi a termelékenységet. 
Kevesebb emberrel kell töb �
bet termelni. Az iparban fe l�
szabadult munkaerőt másho�
vá kell irányítani. Például a 
szolgáltatásba, a kereskede�
lembe, amely előtérbe kerül, 
miként az infrastruktúra fe j �

lesztése. Ez a terület munka�
erő-elszívó zónává is válik. Kí�
vánatos, hogy az átképzések 
is ilyen irányba történjenek.

Szabó Iván figyelmeztetett 
rá, hogy a privatizációs bevé�
teleket nem lehet felélni. A hi�
teleket a gazdaságba, a meg�
térülő beruházásokba kell 
fektetni. Nálunk még csak 10 
százalék körüli a külföldi tőke 
részaránya a hazai vállalkozá�
sokban — a fejlett országok�
ban ez 30-35 százalék —, de 
már most nagyobb figyelem �
mel kell kísérni, hogy a ma�
gyar vállalkozók is megfelelő 
arányban juthassanak tulaj�
donhoz. A kistulajdonosok 
számának növelésével — kár�
pótlással, dolgozói részvé�
nyekkel, lízingeléssel (tartós 
bérbeadás után tulajdonlás�
sal) — a széles kistulajdonosi 
réteg kialakítása a cél.

Kérdésekre adott válaszá�
ban elmondta a miniszter, 
hogy a teljes foglalkoztatás il �
lúzió. Nyolcszázalékos mun�
kanélküliséget már jó arány�
nak tekinthetünk. Fontosnak 
tartotta ugyanakkor, hogy a 
munkanélküliek iránt megő�
rizzük a szolidaritást. Meg�
osztotta hallgatóságával azt a 
dilemmát, amely abból kelet�
kezik, hogy a gazdasági racio�
nalitás, a hatékonyság szem�
ben áll az erkölcsi, szociálpo�
litikai követelményekkel, az 
igazságosság a gazdaság mű�
ködőképességével. Jelenleg 
azonban egyik irányban sem 
lehet túlságosan elhúznr.

A munkanélküliség körül

Foglalkoztatáspolitika és 
iparpolitika. Ennek a kapcso�
lata került előtérbe a szociális 
partnerek kerekasztal-beszél- 
getésében. Kinek milyen fe l�
adata van a társadalom első 
számú veszélyének tekinthető 
munkanélküliség kezelésé�
ben, további növekedésének 
lefékezésében, megakadályo�
zásában?

Sándor László, a MSZOSZ 
alelnöke szerint a munkanél�
küliség mindig tükrözi az 
adott gazdaság állapotát. 
Ezért a megoldás legfőbb fe l�
tétele, hogy javulás következ�
zék be a gazdaságban. Erre 
vonatkozóan az ipari tárcának 
vannak elgondolásai és törek�
vései, de úgy tűnik, nincsenek 
összhangban a foglalkozta�
táspolitikai intézkedésekkel, a 
pénzügyi szabályokkal.

A munkanélküliség gyors 
terjedésének oka az is — vé�
lekedett Károlyi Miklós, a Vál�
lalkozók Országos Szövetsé�
gének alelnöke —, hogy las�
san halad a privatizáció. A 
képzés-átképzés valóban fon �
tos, de ennek kialakítása és 
biztosítása állami feladat. Ro- 
lek Ferenc munkaügyi állam�
titkár szerint az európai gaz�

daságba integrálódással 
együttjár a tömeges munka- 
nélküliség. A jelenlegi gazda�
sági recesszióban a munka- j 
nélküliség kezelésének pasz- 
szív módja érvényesül: a se�
gélyek, a járadékok fizetése. 
Ezért sürgető a foglalkozta�
táspolitika aktív elemeinek 
szorgalmazása. Képzésre, át�
képzésre, új munkahelyek te �
remtésére 25 milliárd forintot 
fordítanak ebben az eszten�
dőben — jelentette ki az ál- í 
lamtitkár.

Nálunk nem ugyanaz a 
munkanélküliség, mint a fe j�
lett ipari társadalmakban — 
emlékeztetett Orbán István, a 
Munkaadók Országos Szövet- | 
ségének társelnöke. Többféle 
munkanélküliségről van szó. 
Létezik a kiépült gazdasági 
szerkezetből adódó strukturá�
lis munkanélküliség, de jelen 
van az általános gazdasági 
visszaesésből eredő is. Eze�
ket a sajátosságokat figye �
lembe kell venni akkor, ami�
kor munkanélküliségről be�
szélünk, és a feszültségek 
csökkentéséről gondolko�
dunk.

Kárpáti Sándor

Vándorbotot a kezünkbe?

Esküszöm majdhogynem elpityeredtem, mikor 
egy New Yorkból érkezett tudósításban azt olvas�
tam: Kosa Csaba a magyar újságárusokat is lebolse- 
vikozó, hazánk honpolgárait rendre kioktató újság- 
szerkesztő — az egyetlen tiszta hang lánglelkű 
apostola — az amerikai Kossuth Klubban azt nyilat�
kozta: „Megengedjük a kritikát is, de csak a tények�
nek megfelelően."

Majdhogynem elpityeredtem, m ert számomra — 
és Kosa úr szerint hazai sajtónk legkevesebb 90 szá�
zalékban hazudó újságíróinak — ez olyan ú j csodála �
tos távlatokat nyitott, m ely egyszeriben megérttette  
velem: érdemes volt népköztársaságból köztársa�
sággá lennünk.

Megjegyzem, éppen ideje volt, m ert korábban 
egy, a taxis sztrájk idején sokak á lta l k iröhögött té �
vériporter egy össznépi találkozón, 400 ember je len �
létében felelősségének teljes tudatában kijelentette: 
aki nem ért egyet a mostani kormánypolitikával, te �
gye zsebébe világútlevelét, oszt menjen oda, ahova 
akar.

Hogy szerény véleményem szerint Murányi kollé �
ga hova mehetne, azt m ost úgy érzem, felesleges 
taglalni, de miután alkalmanként gondolkozni is 

szoktam, volna egy ic iri-p ic iri apró kérdésem e 
tárgykörben. Különösen azóta, hogy volt „szeren �
csém " a kerepestarcsai menekülttáborban is e ltö lte �
n i egy-két órácskát a hazánkat tranzitútnak tekintők 
és nyugati határszélünkről visszatoloncoltak társa �
ságában.

Murányi úr számítása szerint vajh ' hány magyar 
állampolgár indulna mostanában a „nem  értek 
egyet" elv alapján a nagyvilágnak?

Jó, m inket egy darabig nem küldenének vissza eb �
be a sok kínt m egélt Kárpát-medencébe, s vannak 
újságjainkban olyan hirdetések is, melyek legkeve�
sebb 3000 magyarnak kínálnak jó  kereseti lehetősé �
ge t karib-tengeri luxushajókon — nekem legyen 
mondva —, s aztán m i újság? S egyáltalán — hogy 
csak személyes példámnál maradjak — m i a bús�
nyavalya lesz hosszú évek a la tt m egkínlódott laká�
sunkkal, könyveimmel, háztartásunk szeretett darab �
jaival, például a feleségem álta l u tá lt ü tö tt-kopott 

szalonnasütő edénykémmel?

Míg ezen gondolkoztam, ért az „ám erikás" jó  hír, 
és örömömben kétszer is a küszöbünkhöz vertem 
fenekemet; esetleg, meg netántán megengedik, 
hogy kritizáljak, kritizáljunk.

A távlatok végtelenek, nem csomagolunk, mara �
dunk . . .

A zt azért nem ígérhetem, hogy mosolyra igazítom  
számat akkor is, ha olyan egyének próbálják az eget 
rózsaszínűre festeni, akiknek halvány fogalmuk 
sincs a vidék, a nagyon is reálisan gondolkozó és 
kínjában tépelődő embereinek hangulatáról.

Nem ígérhetem, m ert alkalmanként olyan indula �
tokkal találkozom, melyek leírása óhatatlanul uszító 
színben tűnhetne fel, s érzésem szerint nem vezetne 
sehová; s m iért kell nagydobra verni azt, am i a nem 
szemellenzősök számára egyértelmű.

Akinek agyát pedig méla köd borítja, azzal nehéz 
vitatkozni, s történelmünk folyamán m ár többször 
bebizonyosodott, fölösleges is.

így hát marad az a demokrácia biztosította, nagy�
szerű lehetőség: nem kell vándorbotot a kezünkbe 
vennünk; maradhatunk, de azért ajánlatos a pofán �
kat befogni.

Különösen annak a pár százezer embernek, aki 
hisz egy szervezetben, melyet a világon m indenhol 
szakszervezetnek hívnak.

Hisz, még akkor is, ha ütik, ha vágják, de — ez is 
történelm i tény — ez idáig kiirtani, földbe taposni 
még sehol a világon — amióta létezik — nem sike �
rült.

Sőt vannak olyan „e lrugaszkodott" — csöppet 
sem bolsevikutód országok, ho l az értelem jegyében 
tartanak egymással rendszeres párbeszédet. A fene 
tudja, hogy képesek e r re . . .

Arra még rémálmaimban sem merek gondolni; ez 
azért van, m ert m inálunk hamarabb rádöbbentek: az 
Isten kalapján nemcsak egy bokréta van . . .

Veégh Ádám



A hűség kamatozik
A Magyar Távközlési Szak- 

szervezet titkárainak országos 
tanácsa a közelmúltban meg�
tárgyalta a kollektív szerződés 
módosításait és az új törzsgár- 
daszabályzatot.

Az értekezlet után, figyelem�
mel a két napirendi pont hord- 
erejére, Péntek Petronellától, a 
MATÁSZ országos titkárától 
kértünk részletes tájékoztatást.

— Az új Munka Törvény- 
könyvével összhangban 
példés gyorsasággal módo�
sították a kollektív szerző�
dést.

— A hármas számú módosí�
tás történelmi gyökerei egé�
szen az 1990-es — januári válla�
latit követő — szakszervezeti 
szétválás idejére vezethetők 
vissza. Innen számítható a 
munkavállalók és a szakszerve�
zet közös óhaja a vállalati vég- 
kielégítési rendszer kidolgozá�
sára. Tekintettel arra, hogy a 
szakma magatartása tövényvá- 
ró volt, ezért első lépcsőként 
kompromisszumot kerestünk 
és találtunk a hathónapos fel�
mondás, felmentés intézmé�
nyének bevezetésével. Az egy�
séges MATÁSZ létrejöttével fel�
gyorsult az igény a végkielégí�
tés rendszerének kidolgozásá�
ra.

— M it kell feltétlenül 
tudni a végkielégítésről?

— Azt, hogy a szakszervezet 
nem azért harcolt a módosítá�
sért, mert a vállalatnak szándé�
kában állna nagyobb létszámú 
dolgozójától megválni. A tech�
nikai, technológiai fejlesztések�
kel járó átszervezésekkel, mun�
kahely-felszámolásokkal azon�
ban előadódhatnak olyan hely�
zetek, amikor sem az áthelye�
zés, sem az átképzés nem meg�
oldás. Ebben az esetben a vég- 
kielégítés mértéke az elbocsá�
tott dolgozó anyagi ellehetetle�
nülését kívánja megakadályoz�
ni. A végkielégítés mértéke — 
törvény alapján — legalább há�
rom év esetén egy havi átlagke�
reset, de például egy 25 éves 
munkaviszonnyal, illetve törzs- 
gárdatagsággal rendelkezőnél 
a törvény és a kollektív szerző�
dés alapján huszonegy havi 
végkielégítés jár, sőt, ha a mun�
kaviszony az öregséginyugdij- 
korhatár betöltését megelőző 
öt éven belül szűnik meg, akkor 
újabb három havi átlagkereset�
tel emelkedik ez az összeg. 
Mint az előbbiekből kiderül az 
új Munka Törvénykönyvvel 
összhangban a szabályozás 
szerint jelentősen megdrágul a 
munkáltatónak az elbocsátás. 
Az anyagi áldozat talán olyan 
megfontolásra kényszeríti a 
munkaadót, hogy csak valóban 
indokolt esetben váljon meg az 
alkalmazottaktól.

— Eddig nem szabályoz�
ták az alkalmazási feltételt. 
Ez merőben új fogalom.

— A dolgozói vitákon nagy 
idegenkedéssel fogadták a ja �
vaslatot. Ez nem kizárólag az 
újtól való idegenkedés volt, ha�
nem a közvetlenül érintettek a 
munkavállalói szabadság korlá�
tozására hivatkoztak. Végül is 
sikerült megértetni, hogy a pi�
acgazdaságra való áttérésnek 
szükségszerű velejárója az al�
kalmazási feltétel bevezetése.

— Ennek lényege?
— Egyértelműen meg kell 

határozni azon kvalifikált szak�
emberek körét, akik munkájuk 
során lényeges, üzleti értéket 
képviselő információk birtoká�
ban vannak. Ők munkaviszo�
nyuk megszűnése után egy 
évig nem helyezkedhetnek el 
azonos tevékenységet folytató 
társaságoknál, vállalatoknál.

— Az intézkedés a műkö�
dő piacgazdaságokban be�
vált üzleti titok védelmét 
szolgálja?

— Pontosan. Egyrészt véde�
ni kívánjuk a MATÁV piaci ver�
senypozícióit azzal, hogy a vál�
lalati elképzeléseket, jövőbeni 
terveket tartalmazó informáci�
ók ne kerülhessenek illetéktele�
nekhez. Másrészt a szürkeállo�
mány elszivárgását is meg kí�
vánjuk akadályozni. Persze, szá�
molunk azzal, hogy lesznek, 
akik nem fogadják el a feltételt. 
Ők elesnek az anyagi kompen�
zációtól. Mások a munkaszer�
ződés módosításával ismerik el 
a feltételt. Az újonnan belépők�
nél pedig ezen szabály alkalma�
zása nem kérdéses.

— Nem tartanak attól, 
hogy megindul az informá�
ciók adásvétele?

— A bizalmi elvet, az erköl�
csi kategóriákat, az emberi ma�
gatartást nem lehet törvényi 
úton szabályozni. Ellenben nem 
olyan nagy ez az ország, hogy 
az információáramlást ne lehet�
ne nyomon követni. Nyugaton 
az üzleti titok védelme hagyo�
mány. Ott a megszegéséért já�
ró kártérítés polgári perrel kö�
vetelhető.

— A hetvenes évek vé�
gén kialakított és azóta 
többször módosított törzs�
gárda szabályzat legújabb 
változata is nagy vitát ka�
vart.

— Ez igaz. A korábbi törzs�
gárda szabályzat filozófiája az 
akkori munkaerőpiaci helyzet�
nek megfelelően a munkahelyi 
kötődést, a vonzással a nagy�
mérvű fluktuáció megfékezését 
célozta meg. Régóta érett a 
korszerű, hosszú távra szóló 
szabályozás igénye. A dolgozói 
vitára bocsátott javaslatterve�
zet és a titkárok országos taná�
csa által végül elfogadott javas�
lat között lényeges különbsé�
gek vannak. Legfontosabb ész�
revétel az volt, hogy a pénzbeli 
juttatás mértékét a havi átlag- 
keresettől teszi függővé, figye�

lembe véve a szolgálati idő 
mértékét is. Továbbá a tárgyia�
sult forma személyi jövedelem- 
adó vonzatát az alacsony kere�
setűek nehezen kompenzálják. 
Végül az új szabályzat miatt a 
hosszabb szolgálati idejű dol�
gozók között akad, aki kiesik az 
elismerésből.

— Hogyan építették be 
az észrevételeket a titkári 
értekezleten előterjesztett 
javaslatba?

— A pénzbeli juttatás mérté�
kének alapja a vállalati átlagke�
reset lett, ami értékazonossá�
got jelent. A pénzbeli díjazáson 
túl a szabályzat tárgyiasult for�
mában is elismeri a hosszú tá�
vú hűséget és a munka hasz�
nosságát. A húszéves törzsgár- 
datagságot elért dolgozót 
tárgyjutalom — aranymedál a 
nőket és aranygyűrű a férfiakat 
— illeti meg. A személyi jöve�
delemadó vonzatot pedig 1 ha�
vi MATÁV átlagkersetnek meg�
felelő pénzösszeggel kompen�
zálja. Az átmeneti intézkedések 
biztosítják, hogy a hosszabb 
szolgálati idővel rendelkező 
dolgozók az új szabályozásnál 
ne kerüljenek hátrányos hely�
zetbe. Visszatérve a mindenkori 
vállalati átlagkeresetre, ez egy 
önmagát karbantartó szabályo�
zás. Új elem, hogy bővült a be�
számítható szakirányú végzett�
séget nyújtó iskolákban töltött 
tanulmányi idők köre.

Talán az is fontos lehet, hogy 
a jövőben nemcsak a munkálta�
tó, hanem közvetlenül a munka�
helyi közösség is kezdeményez�
heti a méltatlan dolgozó kizárá�
sát, és jogorvoslatot csak az 
eggyel magasabb szinten lehet 
kezdeményezni. AZ új elismeré�
si formákat 1993. január elsejé�
től alkalmazzuk. Feltétel volt, 
hogy a szabályzat az 1992-es 
bérfejlesztést ne terhelje, de 
megemlítem, hogy a következő 
évek bérkondícióit nagy való�
színűséggel érinti.

— Elégedett a végzett 
munkával?

— Igen. Úgy ítélem meg, 
hogy a dolgozói észrevételek f i �
gyelembevételével tárgyalta 
meg és fogadta el mindkét mó�
dosítást a titkárok országos ta�
nácsa.

Hunyor Ágnes

Állásfoglalás a vagyonmegosztásról
Június 10—11-én az MSZOSZ tagszervezet�

vezetői értekezletet tartott Balatonfüreden. 
A kétnapos tanácskozáson — melyen részt vett 
Lázár András megbízott elnök, Péntek Petronel�
la távközlési, Mudruczó Kornél postai titkár, il�
letve a műsorszóró szakszervezet részéről Ká- 
polnási Krisztina — két napirendi pontot tár�
gyaltak az érdekeltek.

Elsőként az ősszel várható s a szakszerveze�
teket érintő választásokra való felkészülésről és 
az ezzel kapcsolatos legsürgősebb feladatok 
meghatározásáról volt szó, majd a vagyonme�
gosztással kapcsolatos MSZOSZ-álláspontot 
ismertették és vitatták meg.

Ez utóbbiról a résztvevők az alábbi állásfog�
lalást fogadták el:
1. Az MSZOSZ tagszervezetei a jelenlegi vita 

tapasztalatai alapján megerősítik korábbi ál�
láspontjukat, amely szerint a szakszervezetek 
között elosztandó vagyon körében a volt 
SZOT-vagyon felosztását a szakszervezetek 
közötti választáson elért eredmények arányá�
ban, míg az ágazati vagyonok felosztását az 
üzemi tanácsi választásokon elért és össze�
számított eredmények arányában kell elvé�
gezni.

2. Az 1991. évi XXVIII. törvény 9. § (4) bek. értel�
mében a VIKSZ-igazgatótanács felállását kö�
vető rövid időn belül létre kell hozni az igaz�
gatói tanács titkárságát. Ennek összetételé�
ben érvényesülnie kell az igazgatói tanács 
összetételére vonatkozó elveknek.

3. Az MSZOSZ tagszervezetei nem zárkóznak el 
attól, hogy a VIKSZ Igazgató Tanácsának 
döntésével a volt SZOT-vagyonból elidegení�
téssel, vagy megterheléssel forrásokat te�
remtsenek. E bevételeket a szakszervezeti 
választásokkal összefüggő kampány költsé�
gére, valamint az egyes szakszervezetek el�
helyezésének finanszírozására kell fordítani.

4. Az 1991. évi XXVIII-as törvény alkotmánybí�
rósági felülvizsgálatát követően az MSZOSZ 
tagszervezetei benyújtották, illetve benyújt�
ják elszámolásaikat az Állami Számvevőszék�
nek. Ennek megfelelően a törvény 7. § (2) 
bek. a) és c) pontja értelmében a VIKSZ tör�
vényben meghatározott jogait az ún. volt 
SZOT-vagyon vonatkozásában, valamint az 
állami tulajdonú, de szakszervezeti használa�
tú ingatlanok vonatkozásában gyakorolhatja.

5. A volt SZOT-vagyonnak a XXVIII-as törvény 
hatályba lépését követően történt hasznosí�
tásából származó hasznokat, valamint a va�
gyont érintő terheket számba kell venni. 
Amennyien ennek a számbavételnek a szal�
dója, valamint a későbbi hasznosítás pozitív, 
a VIKSZ Igazgató Tanácsában döntéseket 
kell hozni ennek felosztásáról. E döntés meg�
hozatalakor azonban figyelemmel kell lenni 
az Alkotmánybíróság azon megállapítására, 
amely a vagyonnal való rendelkezést a vá�
lasztások után elért várható vagyoni arány�
hoz köti.

Az elmúlt napokban meg�
döbbentő hírt kaptunk a Filaté- 
lia Vállalat Szakszervezeti Bi�
zottságától, melyben közölték, 
hogy az alapszervezetük meg�
szűnt. E hír nyomába eredve 
beszélgettem a volt szakszerve�
zeti titkárral, Galkó Ferencnével 
és három olyan szakszervezeti 
taggal, akiknek ma az okoz 
gondot, hogy hol legyenek ta�
gok, miután ők ragaszkodnak 
tagsági viszonyuk megőrzésé�
hez.

— Miért döntöttek az alap�
szervezet megszűnése mellett; 
ennek tagsági akarat volt-e a 
motiválója, vagy a tisztségvise�
lők nem kívántak tovább tevé�
kenykedni tagságuk érdeké�
ben?

— Az elmúlt két év folyamán 
a szakszervezeti mozgalomban 
egyre inkább az arcnélküliség 
kezdett kialakulni, és nem kap�
tunk kellő támogatást mun�
kánkhoz a tagságtól. A bizalmi�
ak egyetértési jogának megszű�
nésével kicsúszott a talaj a bi�
zalmiak alól, új szerepüket nem 
tudták megtalálni. Először úgy 
gondoltuk, hogy a bizalmiak te�
vékenységét illető kritikák most 
majd a szakmai vezetők felé 
fognak irányulni, de amíg a bi�
zalmit merték a dolgozók szid�
ni, a főnököt nem.

— Ahogy szavaiból kive�
szem, elég sok kritika érte a 
szakszervezetet. Tettek-e vala�
m it azért, hogy tevékenységük 
jellegét, színvonalát megváltoz�
tassák, tagságukat megőrizzék, 
és a kor követelményeinek 
megfelelő szakszervezetet ala�
kítsanak ki?

— Nem, csak kritikát kap�
tunk, de a változásért a kritizá�
lok sem voltak hajlandók egy 
lépést sem tenni. Többször ül�
tünk le beszélgetni a tagokkal, 
de a beszélgetések az érdekte�
lenség miatt mindig kudarcba 
fulladtak, és miután a bizalmi�
akkal közösen az alapszervezet 
megszüntetése mellett döntöt�
tünk, azt tapasztaltuk, hogy az 
emberek megkönnyebbülve 
vették azt tudomásul, hogy 
nem nekik kellett meghozniuk a 
döntést.

— Úgy tudom, a vállalat pri�
vatizálása most van folyamat�
ban, és ha jó l tudom kollektív 
szerződésük is lejár június 
30-án. Nem érzik a felelőssé�
get, hogy döntésükkel a mun�
kavállalókat kiszolgáltatott 
helyzetbe hozzák?

— Az igazság az, hogy a 
szakszervezeti vezetés tagsági 
támogatás nélkül amúgy sem 
tudott volna különösebb ered�
ményeket elérni. A vállalat át�
alakulása várhatóan nem fog a 
dolgozók részére megrázkódta�
tást jelenteni, mert eddig is 
nyereségesek voltunk (pl. a dol�
gozói vagyonjegyekre is 50 szá�
zalékos osztalékot tudtunk fi �
zetni). Az igaz, hogy a kollektív 
szerződésünk megszűnik, de az 
igazgatónk ígéretet tett arra, 
hogy ami a kollektív szerződé�
sünkben szabályozva van, azt a 
jövőben is valamilyen formá�
ban meg kívánja tartani. Emiatt, 
és mert az elmúlt években külö�
nösebb érdeksérelem nem érte 
a dolgozókat, mindenki meg�
nyugvással vette tudomásul 
szakszervezetünk megszűné�
sét.

Nem egészen így nyilatkozott 
az a három dolgozó, aki azzal a 
kéréssel fordult a PDSZ-hez, 
hogy tagsági viszonyukat meg 
kívánják őrizni, és ebben nyújt�
sunk segítséget, hiszen három 
aktív tag nem alkothat alap�
szervezetet.

— A rendszerváltás előtt — 
nyilatkozza egyikük — nem ért 
semmit a szakszervezet. Abban 
bíztunk, hogy itt is bekövetkezik 
valamilyen változás, de csalód�
nunk kellett. Ennek ellenére úgy 
döntöttem, hogy tagsági viszo�
nyomat megőrzőm, hiszen lát�
ható, hogy a jövőben a dolgo�
zók egyre inkább rá lesznek 
szorulva az érdekvédelemre, 
csak többségük ezt még nem 
érzi. Mi úgy gondoljuk, hogy ér�
demes kivárni azt az időpontot, 
amikor az embereknek újra 
szükségük lesz a szakszervezet�
re.

— Miért nem próbálták meg 
a szakszervezet tevékenységé�

nek megváltoztatását, addig 
amíg létezett az alapszervezet?

— Sok mindent próbáltunk, 
de az érdektelenség miatt min�
den kudarcba fulladt. Több ja�
vaslatot is adtunk a kollektív 
szerződéshez, mégis csak az 
került be, amit a szakma akart, 
mert senki nem merte vállalni 
az ütközést. Úgy véljük, hogy 
majd egy-két bátor ember egy 
újfajta szakszervezetet hozhat 
létre, akkor, amikor az emberek 
veszélyérzete ezt szükségessé 
teszi.

— Én úgy gondolom, hogy 
egy szervezet sikeres tevékeny�
sége nem egy-két bátor embe�
ren múlik (bár ez lehet megha�
tározó), hanem azon, hogy a 
bátor embereknek van-e támo�
gatottságuk. Egy szakszervezet 
csak annyit tud elérni, amennyi�
ért tagságuk hajlandó kiállni. 
Miből gondolja, hogy ez a jövő�
ben másként lesz?

— Én tudom, hogy keserves 
lesz, de a dolgozóknak a saját 
kárukon kell majd megtanulni�
uk, hogy miért van szükség 
szakszervezetre. Nem hiszem 
azt, hogy a kollektív szerződés 
lejárta után minden juttatás 
időtlen időkig érvényben lesz, s 
addig is több év fog eltelni, 
amíg új kollektív szerződést le�
het kötni majd, hiszen az üzemi- 
tanács-választásokon a szak- 
szervezetnek ehhez reprezenta�
tivitást kell szereznie.

*  *  *

Az előbbi tapasztalatoknak a 
kontrasztja egy másik alapszer�
vezetnél végbemenő folyamat. 
A POTI-nál nemrégiben titkár�
váltás volt. Ennek kapcsán be�
szélgettem Kaján Péterrel, az új 
titkárral, hogy milyen elképzelé�
sei vannak a szakszervezeti 
munkáról.

— 11 éve dolgozom a cég�
nél, és eddig túl sokat nem tud�
tam a szakszervezetről. Azt vi�
szont tapasztaljam a környeze�
temben is, hogy az emberek el�
keseredettek voltak, úgy érez�
ték, a szakszervezet nem csinál 
semmit. Az elődöm januárban 
távozott a kft.-től, és mint so�
kan a dolgozók közül, ő is a 
konkurenciához. Ebből is lát�
szik, hogy az embereket na�
gyon foglalkoztatja a munkahe�
lyi biztonság kérdése, hiszen 
sok függ attól, hogy az éleződő 
piaci versenyben talpon tu �
dunk-e maradni. Mint megbí�
zott titkár január óta látom el 
ezt a funkciót (most már vá�
lasztottként is), és munkámat a 
tagság véleményére kívánom 
alapozni. Fliszen láttam, hogy 
milyen gondot okoz, ha a tag�
ság és a vezetőség elszakad 
egymástól.

— Úgy érzem a vezetők is el�
fogadnak, tudják rólam, hogy a 
tárgyalások embere vagyok, és 
nem keresek minden áron oko�
kat a konfrontációra. Eddig si�
került elérnünk, hogy ha valakit 
el kell küldeni a vállalattól, ak�
kor az 6 havi felmentésben ré�
szesüljön, és az emelkedő költ�
ségek mellett is kb. húszszáza�
lékos bérfejlesztében sikerült 
megegyezni. Ma még csak har�
mincöt százalékos a szervezett�
ségünk, de a változások úgy lát�
szik elindítottak valamit, mert 
már többen jelezték belépési 
szándékukat. Úgy gondolom, 
hogy ez a munka lelkességet 
igényel, a kudarcoktól nem sza�
bad meghátrálni, a tagság 
megőrzéséhez pedig szükség 
van látványos cselekedetekre 
is, pl. kedvezményes akciókra, 
mert az igazi érdekvédelem ál�
talában csak hosszabb távon 
hoz eredményeket, és ma a 
munkavállalók „ki vannak éhez�
ve" az azonnali sikerekre.

— Szeretném újra létrehozni 
a leépült bizalmi rendszert, 
mert nagyon nagy szükség van 
munkájukra az információk to �
vábbításához. Tulajdonképpen 
a szakszervezeti munka egyik

rákfenéje éppen az volt, hogy a 
bizalmiak nem azt tették, amit 
kellett volna.

*  *  *

A Budapest 62-es postahiva�
tal kézbesítői levélben kerestek 
meg minket, melyben tudomá�
sunkra hozták, hogy Postai Kéz�
besítők Érdekvédelmi Szakszer�
vezete néveh új érdekképvisele�
tet voltak kénytelenek alakítani. 
Egyben fölajánlották együttmű�
ködési készségüket a PDSZ- 
szel. Kérdéseimre Tóbiás István 
és Zsigrai Dezső válaszolt.

— Nem kötözködni akarok, 
mégis meg kell kérdeznem, 
hogy ha jók az információim, 
önök korábban a PDSZ főbizal�
mijai voltak. Mi szükség volt ar�
ra, hogy egy új érdekvédelmi 
szervezetet alakítsanak, és ha 
már ezt megtették tavaly no�
vemberben, akkor ennek nyilvá�
nosságra hozatalával miért vár�
tak ez év áprilisáig?

— Az utolsó pillanatig bíz�
tunk abban, hogy erre nem lesz 
szükség, és véleményünket, ér�
dekeinket jobban figyelembe 
fogják venni. Sajnos, azt ta �
pasztaltuk, hogy minden kísér�
letünk kudarcot vallott, pedig 
mi is jobban szerettünk volna 
Budapesten a meglévő szak- 
szervezeten belül kézbesítői ta �
gozatot létrehozni. Számtalan 
javaslatunk volt a tavaly meg�
kötött kollektív szerződéshez is, 
de azokból szinte egyetlenegy 
sem került be. (Az országos tár�
gyalásig csak egy, a ksz-ben 
rendezést igénylő kérdés jutott 
el, és az be is épült. Lásd. 23. S 
6. A szerk.)

— Ebből mi azt látjuk, hogy 
a titkárok országos tanácsa 
nem tudja megfelelően képvi�
selni a kézbesítők (ezen belül a 
budapesti kézbesítők) sajátos 
érdekeit. Emiatt döntöttünk 
úgy, hogy olyan formát válasz�
tunk, amellyel lehetőség nyílik 
érdekeink közvetlen megjelení�
tésére és érvényesítésére. Úgy 
gondoljuk, hogy oda kell adni a 
hatásköröket, ahol a legfonto�
sabb döntések születnek. 
A dolgozókat a közvetlen hatá�
sok a szőkébb munkahelyeken 
érik, ezért ott kell, hogy a leg�
több munkáltatói intézkedésbe 
beleszólhassunk. El kell érnünk, 
hogy a munkavállalók érdeké�
ben egységesen tudjunk fellép�
ni.

— Amit mondanak, az egy 
kicsikét ellentétes a Munka Tör�
vénykönyv szellemével, hiszen 
az a helyi döntéseket az üzemi 
tanácsok hatáskörébe adja, és 
a szakszervezetnek a jövőben a 
legnagyobb feladata a kollektív 
szerződés megkötése és a bér�
harc lesz.

— Természetesen én is így 
gondolom, de szükségünk van 
arra, hogy a hagyományos 
szakszervezeti tevékenysége�
ken túl a legnagyobb sikereket 
akkor érhetjük el, ha a munka- 
körülményeken, de elsősorban 
a munka szervezettségén sike�
rül változtatnunk. A legtöbb 
problémát ma az okozza a dol�
gozóknak, hogy a szervezetlen�
ség miatt felesleges munkafo�
lyamatokkal vannak túlterhelve. 
Es ezeken az új Munka Törvény- 
könyv munkaidő-korlátozó in�
tézkedései sem segítenek.

— Ön korábban azt mondta, 
hogy számára a német szak- 
szervezet működése a példa. 
Németországban pedig egy�
ségszakszervezet működik. 
Nem tartja ezt ellentmondásos�
nak?

— Nem. Mert úgy látom, 
hogy ma még erre van szükség 
érdekeink érvényesítése céljá�
ból, de elképzelhetőnek tartom, 
hogy az üzemtanács-választá- 
sok után (egy-két év múlva) 
minden szakszervezet megta�
lálja a helyét és szerepét, s ak�
kor itt is megfordulhat ez az 
osztódási folyamat. Most is úgy 
látom azonban, hogy a szak- 
szervezetek csak akkor érhet�
nek el eredményeket, ha a 
munkavállalók érdekében 
együtt tudnak működni, és nem 
engedik magukat a munkálta�
tók által egymással szembe állí�
tani. Ezért is jeleztük a PDSZ- 
nek, hogy együtt kívánunk mű�
ködni velük.

— konrát —
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Találkozás
a posta új vezetőjével

Mundruczó Kornél, szakszer�
vezetünk országos titkára kö�
tetlen eszmecserére invitálta 
Doros Bélát, a Magyar Posta 
Vállalat épp egy hónapja kine�
vezett új vezérigazgatóját. A ta�
lálkozóra a június 1-jei intéző 
bizottsági ülésen került sor.

A testület tagjai és a vendég 
régi, jó ismerősként köszöntöt�
ték egymást. A helyszín sem 
volt ismeretlen az új vezérigaz�
gatónak. A 23-as tárgyalóban 
— még a minisztériumi évek 
előtt — a posta egyik felelős 
vezetőjeként, sok kemény tár�
gyalásnak volt részese, és a 
szakma részéről az elfogadható 
kompromisszumok elősegítője.

Az országos titkár bevezető�
jében röviden ismertette a 
PDSZ tevékenységét az 1990. 
májusi alakuló kongresszustól 
napjainkig.

Szólt az 1990. év őszi 1 napos 
postás sztrájkfelhívásról, mely�
nek hatására sikerült megálla�
podni 10 százalékos bérfejlesz�
tésben, így a sztrájkot el lehe�
tett kerülni. (A sztrájktárgyalá�
sok résztvevője volt Doros úr is, 
a minisztérium képviseleté�
ben.) Említést tett a múlt esz�
tendei bérfejlesztésekről, me�
lyek 36—40 százalék között vol�
tak, területenként változó mér�
tékben.

Hangsúlyozta a tavaly húsvét 
nagypénteken megkötött kol�
lektív szerződés jelentőségét, 
mely az ágazati összehasonlítá�
sok során is megállta a helyét, 
ugyanakkor utalt annak fontos�
ságára is, hogy az új Munka 
Törvénykönyv július 1-jei ha�
tálybalépése miatt elkerülhetet�
lenül szükség van a posta kol�
lektív szerződésének módosítá�
sára az őszi üzemitanács- és 
szakszervezeti választásokig.

A PDSZ 1991. november 30-i 
rendkívüli kongresszusán elfo�
gadott programból kiemelte a 
postai béralku rendszerének 
szükségességét, a posta terüle�
tén érvényes bértarifarendszer 
megalkotásának jelentőségét, 
valamint a foglalkoztatáspoliti�
kai koncepció kidolgozásának 
szükségességét.

Mundruczó Kornél a vállalat 
vezetőinek és szakszervezetünk 
vezető testületéinek együttmű�
ködését korrektnek, őszintének 
és hatékonynak értékelte. Az 
50 000-es szakszervezeti tagság 
(ebből 35 000 az aktív dolgozó) 
nevében és érdekében kijelen�
tette.

— Továbbra is a korrekt és 
hatékony együttműködésben 
vagyunk érdekeltek.

Megfogalmazódott még, 
hogy szakszervezetünk megíté�
lése szerint az egységes posta 
megszűnésekor a szociális in�
tézmények kezelői jogosultsá�
gának megosztásánál a Magyar 
Posta Vállalat sem a vállalat 
nagyságához, sem dolgozói lét�

számához mérten részesült 
ezekben. Szakszervezetünk ha�
tározott kérése a vezérigazgató 
úr felé, hogy az újbóli áttekin�
tés során érvényesítse a vállala�
tot megillető jogosultságokat.

Doros Béla bevezetőjében el�
mondta, arra tud vállalkozni, 
hogy az első hónap benyomá�
sairól, tapasztalatairól ad tájé�
koztatást. Véleménye szerint a 
postaszolgálat mintegy 10 év�
vel követi a távközlést a ver�
senyben. Napjainkban érkezett 
a posta területére a piac. A ver�
seny nem lehet korlátlan, mert 
pl. a kistelepülések, peremvidé�
kek postai ellátását is fenn kell 
tartani, s ez a mindenkori állam 
kötelessége, mert ez soha nem 
lesz profittermelő tevékenység.

A Magyar Posta Vállalatnak 
is meg kell találnia a piachoz a 
kajDcsolódási pontokat. A pos�
tai tevékenységben, a szolgál�
tatásokban el kell érni, hogy jól, 
olcsón és hatékonyan tudjuk 
munkánkat végezni. A konku�
renciával szemben ez a legha�
tékonyabb fegyver.

A vezérigazgató kifejtette, 
hogy ő is érdekelt a korrekt, ha�
tékony együttműködésben 
szakszervezetünkkel. Minden 
területen fogadókész, ami a 
vállalat vezetősége és az érdek- 
képviselet között értelmezhető.

Hangsúlyozta, határozott 
szándéka, hogy a vállalatot 
megóvja a politikai csatározá�
soktól, attól, hogy a Posta Vál�
lalat politikai küzdelmek színte�
révé váljon. A postai szolgálta�
tások terén a politika- és ver�
senysemlegesség gyakorlatát 
kívánja érvényesíteni.

A kollektív szerződés módo�
sításának szakértői előkészíté�
sét jónak Ítélte, s a szakmai el�
képzeléseket a június 16-i veze�
tői értekezleten tárgyalják meg.

Tájékoztatta az intéző bizott�
ságot, hogy levélben kereste 
meg a Magyar Posta többi 
utódvállalatát, melyben kifejtet�
te, hogy az utódvállalatok kö�
zötti vagyonmegosztási tárgya�
lásoknál a partner érdek-képvi�
seleti szervek részvétele elen�
gedhetetlen.

Végezetül kifejtette fogadó- 
készségét az ideiglenes együtt�
működési szerződés megköté�
sére, az üzemi tanácsi és a 
szakszervezetek közötti válasz�
tásokig terjedő időszakra.

*  *  *

Megint — mint már sokszor 
— beigazolódott, hogy a pos�
tás a postást hamar megérti. 
Közös célunk egy jól működő, 
hatékony posta, mely posta a 
jól és tisztességesen dolgozók�
nak biztos és hosszú távú meg�
élhetést jelent.

Ritka pillanat: a szándékok és 
az akaratok egybeesnek.

(meszlényi)

Én még — egyelőre — nem árusítok újságot — mondja a 
Flórián téri zöldséges

Jelképük a pulikutya
Már-már úgy tűnt elcsitul az 

a képtelen vádakat tartalmazó 
rágalomözön, mely az újságot 
áruló postai dolgozókat érintet�
te, s ezzel természetesen ma�
gát a postást is, de végül nem 
ez történt. . .  Bizonyos körök 
szerint a Magyar Posta a kom�
munizmus, bolsevizmus — tes�
sék figyelni, lesz még ez neo- 
kommunista is — utolsó felleg�
vára, ha másért nem, azért, 
mert agyukban még mindig a 
régi eszmét hordozzák, s példá�
ul újságárusaik nem beszélnek 
lyukat az újságvásárlók hasába, 
hogy az egyedüli tiszta hangot 
képviselő újságokat vegyék, 
ahelyett hogy a régi „pártálla�
mi" újságokból kiérkezésükkor 
máglyákat raknának, s gregori�
án dallamokat dúdolva lesnék 
üres zsebüket, mert úgy tűnik, 
a „tiszta hang" egyelőre nem 
kelendő. Arra még gondolni 
sem akarok, lehet, hogy azért 
nem, mert a „tiszta" fogalmat 
egyesek — bár hangról beszél�
nek — csak egy olyan tiszta 
kendőre értik, melyet mulatsá�
gos vetélkedőkön a játékos sze�
mére húznak, s ettől kis ideig 
az égadta világon nem lát sem�
mit. Aztán mikor lehetősége 
van lát, amit lá t. . .

*  Hs *

A Hírlapkereskedelmi Igazga�
tóság (HÍRKER) emblémája egy 
újságot szájában tartó puliku�
tya, az a kutyafajta, mely az ab�
szolút hűség jelképe, s túl ezen 
a megbízhatóságé is. Amit rá�
bíznak — természetesen a ku�
tyaértelem határán belül —, azt 
tökéletesen teljesíti.

A kutya ösztönlélek, s nem 
tudom ezt az emblémát meny�
nyire érzik magukénak az új�
ságárusok, de hogy ösztönösen 
terjesztenék azt az irdatlan új�
ságmennyiséget, melyet napja�
inkban eladnak, abban egy pil�
lanatig sem hiszek.

Évente csak Budapesten 175 
millió példányt adnak el az új�
ságárusok, vidéken pedig 171 
milliót! Mindez Budapesten 480 
postai kezelésű árusítóhelyen, s 
körülbelül 600 (!) postától füg�
getlen, de az újságokat onnan 
kapó ABC áruházban, esetleg 
főprofilként kozmetikai szere�
ket, fehérneműt forgalmazó üz�
letben. Az eladási áron számí�
tott éves árbevétel több mint 6 
milliárd forint.

Ennek a „birodalomnak" 
igazgatója Kálmán Sándor, aki 
e posztot 1991. óta tölti be — s 
nem idegenként érkezett. Egyi�
ke azon fiatal vezetőknek, akik 
nagyon alulról kezdve érkeztek 
a csöppet sem nyugalmat kíná�
ló vezetői székbe, s nyilván tö �
kéletesen tisztában vannak en�
nek minden buktatójával. Kér�
déseimre ő válaszol.

— A Hírlapkereskedelmi 
Igazgatóságot 1991. január 1- 
jével alapította a vezérigazga�
tóság, mégpedig a két meglévő 
igazgatóság részmunkájának 
összevonásaként, a Budapesti 
Igazgatóság áursításának rend�
szeréből, illetve a Hírlap- és 
Postaszállítási Igazgatóság áru�
sítással kapcsolatos adminiszt�
rációs rendszeréből.

— Ezt a volt rendszert még 
elmondani sem kis teljesít�
mény. Jelenleg hányán dolgoz�
nak, a most már maradjunk ab�
ban, HÍRKERNÉL?

— 1300 főben kell gondol�
koznunk, és ebben kb. 800 a hír�
lapárus. Fő profilunk Budapes�
ten a hírlapárusítás irányítása, 
kiszolgálása teljes hatáskörrel, 
vidéken pedig az igényeknek 
megfelelő információk begyűj�
tése és július 1-től mi végezzük 
a teljes feldolgozást.

— Amiért önök nyilván fizet�
nek. ..

— Természetesen, egy meg�
állapított tarifa alapján, mely 
ráépül a postai vidéki szállítási 
rendszerre, azaz a hírlap költ�
ségviselő, de ez megoszlik a le�

vél-, illetve a csomagforgalom 
között.

— Igazgató úr, én egy őrült 
pillanatomban több mint egy 
éve végigkísértem egy éjszakai 
postavonat útját Szegedig, s 
onnan a küldemények útját a 
célállomásokig. Esküszöm nem 
irigyeltem a vonaton dolgozó�
kat sem, de ahogy most el�
mondja, az ennek adminisztrá�
cióját végző dolgozókat sem... 
De mit tud mondani az esetle�
ges privatizációról?

— Elképzelés szerint a pos�
tai pavilonok sajátos vállalkozá�
si formában üzemelnek, gya�
korlatilag a pavilont bérlik — de 
bérleti díj fizetése nélkül —, 
úgy, hogy az üzemeltetés költ�
ségeit a posta vállalja. A terü�
letfoglalási díjat a legutolsó ál�
lásfoglalás szerint a posta nem 
finanszírozza. Olyan megálla�
podás született, hogy a posta a 
korábbi 14 százalék helyett a le�
endő vállalkozó részére 16 szá�
zalékot fizet, s ennek a + 2 szá�
zaléknak kell fedeznie az eset�
leges területfoglalási pluszkölt�
séget.

— Igen ám, de ez a két szá�
zalék van ahol elégséges, van 
ahol, ismerve egyes kerületi ön- 
kormányzatok teljesen irreális 
követeléseit, kevés.

— Tapasztalataink szerint je �
lenleg elég. Azt, hogy a jövő�
ben is elég lesz, nem tudnám 
biztonsággal állitani. Különö�
sen akkor nem, ha az önkor�
mányzatok pályázatokat hirdet�
nek majd egyes területekre, s 
ott az marad, aki többet ajánl.

— Ebből aztán az következik 
majd, hogy mondjuk X. Y. vállal�
kozó virágot fog árulni a több 
évtizede működő újságpavilon 
helyén?

— Lehetséges . . .
— S ebbe mondjuk 3 hónap 

után belebukik, és lesz egy üre�
sen tátongó terület, újság meg 
sehol. Szép perspektíva...

— Reméljük, nem ez fog tör�
ténni.

— Tudja igazgató úr, nekem 
az a véleményem, hogy — le�
het furcsa a párhuzam — az új�
ság olyan, mint a gyógyszer, s 
egy újságot árusító pavilont 
megszüntetni éppoly képtelen�
ség, mint egy gyógyszertárból 
biliárdszalont létesíteni, csak 
azért, mert annak új tulajdono�
sa több pénzt penget a kasszá�
ba.

— Tökéletesen egyetértek, s 
mi mindent megpróbálunk, 
hogy ezt felelősséget viselő ön- 
kormányzati tisztségviselők is 
megértsék.

-  V. Á. -

Hol tart a lapterjesztés privatizációja?
Mindig szakmabélieknek tar�

tottam az újságterjesztőket, rik�
kancsokat. Itt Budán, a Margit- 
híd és a Moszkva tér között 
szinte valamennyiüket isme�
rem. Lapot veszek, és közben 
beszélgetünk. Legutóbb egy 
hölgy a Széna tér sarkán pana�
szolta, hogy elakadt az elárusí�
tóhelyek privatizációjáról való 
információ, nagy a bizonytalan�
ság.

Végigjártam ismerőseimet, 
és ki-ki elmondta azt a szeletet, 
ami ebből a kérdéskörből őt 
érinti. Azt például, hogy vállal- 
nák-e a hely és a terület meg�
vételét; hogy mely lapokat rak�
nának ki; hogy politizál-e az 
árus, ha kínál, vagy ha nem; mi�
lyen lenne a konkurencia — és 
még folytathatnám.

Barátság ide, barátság oda, 
félig megfogalmazott véle�
ménytöredékeket tudtam ösz- 
szeszedni, ami persze még 
nem egy riport, Egyvalami 
azonban biztos pont volt: Kutas 
Ferencet mindenki említette. 
Keressem meg őt, ő tud fogal�
mazni, ismeri mindenkinek a 
véleményét. Valaki azt mondta: 
„A Ferinek akkora a szája az 
Örs vezér téren, hogy ide, a 
Moszkva térre is haitik." A meg�
fogalmazásban nem volt fel�
hang, inkább tisztelet.

Az Örs vezér téren hosszan 
kerestem, üzeneteket hagytam, 
és akár hiszik akár nem, meg�
csörrent a telefonom. Kutas Fe�
renc ismeretlenül megtisztelt a 
bizalmával, és a megbeszélt 
időben összejöttünk.

H:

— Kérem mutatkozzon be, 
azoknak, akik nem ismerik!

— Hírlapárus vagyok. A Pest 
II. szakszervezeti titkára, és a 
Hírlapterjesztők Szakmai Szö�
vetségének ügyvivője.

— Kérem, térjünk a lényeg�
re! Úgy tudom, hogy a postánál 
két éve határozták el a hírlap�
árusítás privatizációját, és ön 
az árusokat képviselte.

— Az alapgondolat már a 
HÍRKER megalakulása előtt ad�
va volt. Ennek lényege az önálló 
gazdasági-kereskedelmi egy�
ség létrehozása.

— Mi motiválta e gondola�
tot?

— Az, hogy ha az árushelye�
ket bérbe adják, akkor az árus 
„gazda" lesz. Kereskedőként 
adja el azt az árut — azt a lapot 
—, amit keresnek, ami megy. 
Vállalkozó is válik belőle: kira�
katot tervez, önállóan dönt a 
rendelésről és így tovább.

— Mégis mi a gond, hogy ez 
megrekedt?

— A pavilon a posta tulajdo�
na, a terület az önkormányzaté. 
A bérbeadási folyamat során a 
régi mechanizmus — a gondos�
kodás — kényelmetlenné vált, a 
vállalkozás pedig rizikós. Vállal�
kozási oldalról közelítve, mi ga�
ranciát kértünk a hely biztosítá�
sára. A posta ezt nem vállalta.

— Több jogi gubanc is felve�
tődött. Az elárusítóhely jogi 
tisztázása, valamint a bérleti 
jog átruházásának lehetősége. 
Mint kiderült, egyik sem jog�
szerű. Ezeket a jogosítványokat 
évente meg kell kérnie az üze�
meltetőnek.

— Itt kezdődik tehát a nyílt 
verseny.

— Igen, ez a privatizáció lé�
nyege. Pályázni kell, nyílt a ver�

seny, a tőkeerős jelentkező a 
nyerő. És mi itt vagyunk vesztes 
pozícióban, mert jutalékért dol�
gozunk, nem árréssel. Ebből 
forgótőke nem képződhet.

— Önök azért szeretik a he�
lyet és a feladatot is...

— Igen. Ezért, ha nem pos�
tás veszi meg a bodegát, akkor 
lehet, hogy itt holnap kukkoló 
lesz, vagy hamburgeres, vagy 
bármi. De ha újságárusító hely 
marad, akkor sem biztos, hogy 
a postától rendeli a lapot. Lehet 
valamely alternatív kiadó eláru�
sítóhelye is.

— Ettől válik a dolog politi�
kaivá ...

— Ha úgy nézzük, hogy az 
állampolgárt megfosztják az in�
formációtól, akkor az már poli�
tikai kérdés.

— Nem csak erre gondol�
tam.

— Ismerem a Csurka-ügyet. 
Azt mondta, hogy az árusok a 
bolsevik rendszer utolsó bás�
tyái. Nevetséges. Megkerestük 
Csurkát, aki helyesbítette kije�
lentését, és felajánlotta, hogy 
egy szakmai küldöttséggel tár�
gyal, és segít a terjesztés ano�
máliájának feloldásában.

— Valóban: politizál az árus?
— Három jogot, alapelvet is�

merek. Az első a zsebem joga. 
Azt adom el, amit keresnek, 
amire a vevő (olvasó) kíváncsi.

A másik a befogadás lehetősé�
ge. A harmadik, ha valóban po�
litizál, és diszkriminál újságo�
kat. Erre viszont a zsebe megy 
rá. És még annyit hadd tegyek 
hozzá: az újságárus a társada�
lom tükre. Az orrában, fülében 
van a nép véleménye. És ha 
esze van, erre hallgat.

— Térjünk vissza a privatizá�
cióra. Mi a helyzet ma?

— A posta kész a privatizáci�
óra. Az árusok védelmében 
ránk bízták a döntést. Mi úgy 
véljük, hogy ha vállalkoznánk, 
szabadabb lenne a kezünk. Ám, 
magunk alatt vágnánk a fát — a 
külső hiénák miatt. Védtelenek 
vagyunk a külső privatizációval 
szemben.

— Ám ez így sem jó. Mi len�
ne az optimális közbülső meg�
oldás?

— Azonos érdekeltségi 
rendszert kellene kialakítani. 
Olyat, amelyben egyaránt illeti 
a jutalék a kiadót, a terjesztőt, 
az újságírót, a kézbesítőt. Tehát 
valamiféle komplex jutalék- 
rendszerre kellene törekedni.

— Ha vállakozó lenne, mi�
lyen rendező elv alapján mit 
terjesztene, és mindez — meg�
ítélése szerint — hogyan hatna 
a lapok fennmaradási lehetősé�
gére?

— Szelektálnék a rendelés�
kor. Ez a lehetőségem egyéb�
ként most is megvan. Azt ka�
pok, amit rendelek. Most min�
dent árulok. Megítélésem sze�
rint a jelenlegi lapféleségekböl 
elég lenne 300-400 újság. 
A többi, ha fenn akar maradni, 
építsen ki terjesztőhálózatot.

— Azt gondolom, hogy szo�
rosabban kellene együttműköd�
nünk a szerkesztőségekkel. 
A lapok életképességét első fó �
rumon mi döntjük el. Mi tudjuk, 
kinek mire van szüksége. Ha mi 
nemet mondunk, az tuti. Az a 
lap lehúzhatja a redőnyt. És eb�
ben sincs politika, csak keres�
kedői tisztánlátás.

Hunyor Zsolt
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Beszélgettünk, amikor a ba�
rátom hirtelen az órájára né�
zett. Idegesen, mint akinek va�
lami az eszébe jutott.

— Menned kellene?
— Nem, csak telefonálni 

szeretnék. Megengedsz egy te�
lefont?

Hát ez csak természetes. 
Gyuri barátom már ment is a 
telefonhoz, tárcsázott, már tud�
tam, hogy negyed órával ké�
sőbb telefonál, mint kellene, 
mint megígérte, én közben ki�
mentem a szobából, mert a 
más mondandója nem rám tar�
tozik, mire utánam eresztett 
egy fél mondatot:

— Hivatali dolog tudod, az 
egyetemi tanszéken megígér�
tem egy barátomnak . . .

Kisvártatva jöttem vissza.
— Sikerült?
— Téves volt. Ezek a pesti 

telefonok, förtelmesek . . .
— Legalább megkérdezted, 

hogy milyen szám jelentkezett? 
Én ilyenkor azt szoktam monda�
ni, ha egy percen belül újra tár�
csázok, ne vegyék fel a kagylót. 
Mert rendszerint oda fut be 
megint a hívás .. .

— Én már soha nem kérde�
zek meg telefonszámot.

Úgy tiltakozott, olyan riadtan, 
hogy megkérdeztem.

— Miért?
— Nem meséltem el neked a 

történetemet? Hogy ezt én ne 
meséltem volna el neked? Hi�
szen harminc éve ismerjük egy�
mást . . .  Nahát, az valami fan�
tasztikus volt. ö t perc alatt el�
mondom, ha érdekel. . .

Érdekelt.
Konyakoztunk, már vagy 

másfél órája. Gyuri rákezdett.
Azt mondta, hogy valami na�

gyon régi történettel hozakodik 
elő. Akkoriban, ha csak tehette, 
telefonjait mindig hivatalokból, 
szerkesztőségekből intézte el. 
Valami nagyon fontos ügyben 
kellett telefonálnia, de állandó�
an mással beszéltet jelzett a 
készülék. Végül kicsöngött.

— Hiszed, nem hiszed, de a 
világ legbájosabb hangján szólt 
bele egy ifjú lány a telefonba. 
Én még ilyen hangot nem hal�
lottam. Az a hang szállt felém, 
amibe az ennber azonnal szerel�
mes lesz. Érezted te már be�
széd közben, hogy valaki elbű�
völ a hangjával? Én addig 
ugyanis soha, semmikor. Ez a 
hang muzsikált, kedves volt, 
készséges.. .  Amikor meg�
mondtam, kit keresek és miért 
keresem, pici nevetés bujkált a 
hangjában, de felvilágosított, 
téves a kapcsolás. És én nem 
tettem le. Belementem egy 
meghatározhatatlan mondóká- 
jú beszélgetésbe. Csak hallani 
akartam a hangját. Meg is 
mondtam az ismeretlennek. És 
beszélgettünk. Semmiségekről. 
Én Budára telefonáltam, ő is 
Budán dolgozott. De hogy hol, 
nem érdekelt. Csak beszéltünk, 
nyomtam a szöveget, és rimán- 
kodtam magamban, jaj, csak le 
ne tegye. Vagy tíz percen át ha�
verkodtunk . . .  Én magam sem 
tudom, hogyan, de amikor 
megmondta, hogy milyen szá�
mon ne hívjam többé, felje�
gyeztem a telefonszámot.

— És másnap újra hívtad?
— Ennyire kitalálható -a tör�

ténet?
— Gondolom sok ilyen kelle�

mes tréfát csinált akkoriban a 
legendásan rossz telefonhely�
zet.

— Másnap nem hívtam. És 
harmadnam sem. Egy hét múl�
va éppen szabad telefon mel�
lett voltam, gondoltam, most 
azért is . . .

Mit mondjak? Kit keressek? 
Ugyanis, még a nevét sem tud�
tam. Nem kellett dadognom, 
mert ő vette fel. Azonnal meg�
ismerte a hangomat. És kiérez- 
tem belőle az örömet. Azt 
mondta, már várta a jelentkezé�
semet. Én megkérdeztem: min�
denkivel ilyen kedves? Ezt el�
ütötte valamivel. Azt felelte: le�
gyen ez az ő titka. És a neve is 
titok? Azt válaszolta: ha máskor 
is keresném, mondjam azt, 
hogy a Zsuzsát kérem. Milyen 
Zsuzsát? Érdeklődtem. Hát a 
Bocskay Zsuzsát.

— Szép történelmi neve volt.
— Várd ki a történet végét. 

Én mindenfélét összehalan�
dzsáztam. Hogy beszéljen,

akármiről. És ő felolvasta az új�
ságból az időjárásjelentést. Az�
után verseket mondott. Fan�
tasztikus volt. Szerelmes let�
tem a hangjába. Merészebb vi�
zekre eveztünk, amikor meg�
mondtam neki: én a világ leg�
szebb hangjával beszélek! Per�
sze ez tetszett. Módfelett. Vi�
szonozta valami kedvességgel.

— Mikor ajánlottad, hogy ta�
lálkozzatok?

— Nem ajánlottam. Külön�
ben is, a szerelemben szeretem 
a lassú történéseket. Nem va�
gyok híve a gyors lerohanás- 
nak. Legközelebb arról beszél�
tem neki.. .

— Nem emlékszel rá ponto�
san?

— Hogyne emlékeznék ....
— Akkor mondd el, szó sze�

rint!
A barátom újra ivott a ko�

nyakból. Apró kortyocskát, ta �
lán, hogy erőt merítsen, talán, 
hogy felidézze magában a vol�
takat. És belekezdett:

— Maga nagyon szép lehet.
— Miből gondolja?
— A hangjából.
— Milyennek képzel el?
— Vöröshajúnak, karcsúnak, 

kecsesnek, a haja mondjuk 
olyan, mint egy sátor, de szíve�
sen alábújnék...

— Nana, még nem tartunk 
ott.

— A szája duzzadt, érzéki. 
A keze hosszú, ujjai zongorá�
zásra valók. Simogatásra. Mi�
kor láthatom?

— Ilyennek képzel el?
Gyuri barátom csak nézett

maga elé.
— És — kérdeztem — a foly�

tatás milyen volt?
— Nem volt folytatás. Még 

nem. Én azt kérdeztem még 
egyszer, újra, mikor láthatom? 
Mire azt felelte:

— Nem akarok csalódást 
okozni magának .. .

Katt. A telefonvonal megsza�
kadt.

— De azért találkoztatok?
— Találkoztunk. Legalább 

egy, vagy másfél hónapon át 
tartott ez a játék. Mert játéknak 
indult, elhiheted. És én, ki ne 
nevess érte, boldog voltam, 
hogy hallhattam a hangját. 
A világ legszebb hangját. . .  
Amikor már nagyon vágytam a 
látására, azt ajánlotta, hogy 
csak öt után hívjam. Gondolom, 
akkor már egyedül volt a hiva�
talában. Másfél órákat beszél�
gettünk egymással. Bevallotta, 
hogy szeret engem. Én is — fe �
leltem neki —, akkor hát talál�
kozzunk.

— De én más vagyok, mint 
amilyennek elképzelt.

— Akkor majd becsukom a 
szemem.

— És átölel?
— Igen.
— Es megcsókol?
— Találkozzunk! — könyö�

rögtem. — És akkor minden ki�
derül. Jó?

— Nem jó, de most már én 
is azt mondom: találkozzunk . . .

Most én ittam meg egy haj�
tásra a konyakot. Azonnal töl�
töttem mindkettőnknek.

— És . . .  persze találkozta�
tok, vagy nem is . . .  várj, kitalá�
lom . . .  Nem ment el a rande�
vúra . . .  Mert asszony, három 
gyereke van . . .

— Ne találgass. Eljött. Igaz, 
este nyolckor találkoztunk, egy 
parkban. Megmondta, hogy 
melyik pádon ül. Én megkér�
deztem, és ha más is ül azon a 
pádon? Azt felelte: akkor is ta �
lálkozzunk. írjam le, hogy én 
milyen vagyok. Leírtam. Elmen�
tem a parkba. Már alkonyodott. 
Nyár volt, kicsit borult az ég, és 
én elszántan mentem erre a ta�
lálkozóra.

— És? — idegeskedtem, 
mert tudni szerettem volna a 
történet végét.

— Én olyan ideges voltam, 
hogy nem is tudom neked el�
mondani. De azért hajtott a kí�
váncsiság, milyen testben talál�
ható a világ legszebb hangja.

— Milyen volt?
— Még nem tartunk ott. 

Mentem. Majdnem összegaba�
lyodott á lábam. Igazán nem fé�
lek a nőktől. De akkor, ott, fél�
tem. És a harmadik pádon, ahol 
várnia kellett volna, nem ült 
senki. Megkönnyebbültem. Fel�
szabadultam. Diadalt éreztem. 
Lám, visszavonult. Persze az is 
lehet, hogy valahonnan figyel. 
És ha én nem olyan vagyok, 
amilyennek ő elképzelt, ak�
kor.. . elő se bújik. Persze, ilye�
nek a nők. Már épp mentem 
volna el, amikor hogy honnan, 
nem is tudom, mellém került 
egy legalább nyolcvankilós nő. 
Olyan, akit észre nem veszek az 
utcán. Én tudom, hogy sok férfi 
él-hal az ilyenekért. Én nem. 
Volt egy szerkesztő haverom, 
akinek a nők százhúsz kilón fe�
lül kezdődtek . . .  Olyan rajon�
gással beszélt a combok, mel�
lek csodáiról, hogy mindig ál- 
mélkodva hallgattam. De most 
nem az ő történetét mondom, 
hanem az enyémet.

— A barátnőjét küldte el? — 
kérdeztem oktalanul.

— Az első pillanatban én is 
azt hittem. De aztán megszó�
lalt. Az a tündéri hang töltötte 
be a sétányt, ami elbűvölt hete�
ken át. ő  volt. Lehajtotta a fe �
jét. Szégyellte magát. Én va�
gyok! Ilyen vagyok! Elmegy 
most?

— Maradtál.
— Muszáj volt. Azt mondta, 

én ezen az estén megjátszom 
az urat. Behunytam a szemem, 
miközben leültünk egy padra. 
Ott is hunyt szemmel hallgat�
tam Jutka történetét. Mert nem 
az a szép Bocskay Zsuzsa volt 
az igazi neve. Hanem, ó fogózz 
meg, barátom: Keszeg Judit. 
Érzed a szavak fintorát? Egy kö�
vér nőt hogyan, hívhatnak Ke�
szegnek? Ránk sötétedett. Át�
ölelt. Megcsókolt. Visszacsó�
koltam. Atéreztem fájdalmát, 
szenvedélyét, visszacsókoltam, 
öleltem, teljes odaadással. Arra 
gondoltam, Úristen, ha én ezzel 
a nővel végigmegyek az ut�
cán . . .  És nem is gondoltam 
tovább. De akkor megemberel�
tem magam, és szép szavakat 
suttogtam a fülébe. Mondtam: 
Olyan ez, mint az álom. Hogy 
mi ketten, együtt. . .  És tudod 
mit mondott?

— Na? — kíváncsiskodtam.
— Kár, hogy rövid ideig tart. 

Csak ma estére, vagy éjszaká�
ra . . .

Gyuri kiitta a konyakját.
— Adj még egyet. Egészen 

beleborzongtam a csókjaiba 
most is, hogy rágondoltam. Egy 
meglehetősen idomtalan test�
ben miért lakozik ilyen szép 
hang és ilyen szerelmes vágya�
kozás? Miért tréfál meg ben�
nünket a világ?

Másnak el nem mondta volna 
barátom a történetét, de ne�
kem ezen a délután feltárta ak�
kori énjét.

— És én akkor, ott csókoló�
zás, ölelkezés közben már tud�
tam, hogy soha többé nem hí�
vom telefonon. De ha téves 
kapcsolás akad, nem elegye�
dem beszédbe senkivel. Én 
azonnal leteszem a telefont. Le 
én! Hogy én, még egyszer sze�
relmes legyek egy ismeretlen, s 
akármilyen szép hangba, soha!

— Találkoztatok még? — 
kérdeztem.

— Egyszer, később, évek 
múltán. Én a feleségemmel 
mentem, ő meg a körúton jött 
szembe. Mindketten úgy tet�
tünk, mintha nem látnánk egy�
mást.

— Tölthetek még egyet?
— Töltsd tele a poharat, Tibi�

kéin. Mert én újra tárcsázni fo �
gok. És ha félrekapcsol, akkor 
olyat mondok . . .  de olyat.. .  
Azért van ám sajnálat a szívem�
ben. Hiszen ha harminc kilóval 
kevesebb, ha csakugyan Bocs�
kay Zsuzsa a neve, ha . . .  De 
nem is mondom. Minek?

Mondd, minek is van az em�
ber életében téves kapcsolás?

Takács Tibor

Május 15-én a szekszárdi 
posta nagytermében megele�
venedett a múlt. Egykori posta�
kürt hangjainak dallamára régi 
és mostani postás egyenruhá�
ba öltözött fiatalok hozták be 
azt a selyemzászlót, melyet

1930-ban kapott a Magyar Pos�
taaltisztek Országos Egyesüle�
tének szekszárdi csoportja.

A zászlót, melynek egyik ol�
dalán postakürt, másik oldalán 
Szűz Mária gyermekével, mint 
Magyarország Nagyasszonya

látható — 1988-ban Besztercei 
György nyugdíjas főellenőr ad�
ta át a nyugdíjasklubnak.

A Farkas Béla plébános által 
megszentelt zászló ezután a 
nyugdíjasklub vitrinjében látha�
tó, nyilván mindenki örömére.

A bagdadi mérnöknő
A történet ezúttal tényleg a 

mesés keleten kezdődik. Bag�
dadban. Egy vékony, fekete ira�
ki lányt mindennél jobban kez�
dik érdekelni a láthatatlan ré�
szecskék, az elektronok világa, 
mondhatnánk szó szerint „fel�
villanyozza" az elektromosság 
tudománya, s elhatározza, hogy 
villamosmérnökké képzi ki ma�
gát. A politika azonban másfaj�
ta választás elé is állítja. S Emal 
Daham Rumi dönt, 1979-ben az 
akkor még kommunista Ma�
gyarországot választja tanul�
mányainak színhelyéül. Mind�
ehhez a helyi diákszervezet 
nyújt segítséget, amely már ak�
kor szálka a hatalom szemé- 
ben0 Az immáron harminckét 
esztendős Emal azóta sem látta 
viszont hazáját, szüleit, hiszen a 
magyar tanulmányok, az itt töl�
tött idő miatt odahaza évtize�
des börtön várna rá. Budapes�
ten választ magának iraki férjet, 
doktorál, s most a Távközlési 
Kutató Intézet munkatársa.

Kitűnő magyarsága nem kis 
meglepetést okozott számom�
ra.

— Annyira hasonlít a két 
nyelv logikája — mondja egy

kézlegyintéssel — az egyetem 
megkezdése előtt volt időm 
megtanulni, bár nem volt sem 
szótáram, sem más segítsé�
gem. Úgy találom, kedves nép 
a magyar, szereti az idegent.. .  
Nekem semmi bajom, bánatom 
nem volt itt a munkahelyemen, 
azt hiszem az első perctől kezd�
ve elfogadtak a kollégák.

— Miért hiszik rólad sokan 
azt, hogy te nem is arab, ha�
nem kurd vagy?

— Azért, mert sokat foglal�
kozom ezzel a gonddal. A kurd 
nép kisebbségben él, s én csa�
ládom szerint szintén egy ki�
sebb vallási közösséghez tarto�
zom, talán ezért vagyok fogé�
kony az ő problémájukra. Ami 
most odahaza történik, amö- 
gött egy fasiszta, soha nem lá�
tott kegyetlen rendszer áll. Az 
iraki nép valamikor büszke, aka�
ratos nép volt. Most retteg, me�
nekül, mert nincs remény, kiút. 
1978—79-ben egymillióan
hagyták el hazájukat, ezek egy 
részét egyszerűen átdobták a 
határ túlsó oldalára. Mit mond�
jak, én is nagyon szeretnék ha�
zajutni, de ez egyelőre csak 
álom.

— Hogyan lehet ezt elvisel�
ni?

— Keveset lehet tenni a ha�
zaiakért. Én a menekültekkel 
tartom a kapcsolatot, segítek, 
ahogy tudok. 1959 óta létezik az 
iraki diákok egyesülete, és tag�
jai vagyunk a Magyarországon 
működő nemzetközi diákklub�
nak is. Érintkezésben állunk kül�
földön élő társainkkal, rendez�
tünk már közös konferenciát is. 
Ez most létszükséglet, mert az 
iraki értelmiség külföldön pró�
bál új életet kezdeni, ami 
együtt jár a kiszolgáltatottság�
gal, a nagyon bizonytalan hely�
zettel.

— Tudom, hogy a te körül�
ményeid sem rózsásak.

— Bizony, nem. Nincs laká�
sunk, amióta itt élek, albérlet�
ben lakom. S nem is bízhatok 
abban, hogy valaha is lesz, pe�
dig jó lenne, ha én is mama le�
hetnék egyszer.

Emal búcsúzik, lejárt az inter�
júra szánt fél óra, tovább egy 
percet sem marad. Még soha�
sem késett el odabentről.. .

Kurunczi Margit

A nógrádi hírlaposok majálisa
Azt mondja a néphit: „Májusi 

eső aranyat ér." Mi mégis azt 
mondogattuk magunkban május 
30-án: Istenkéml Csak most ne 
essen, majd inkább este. Ugyanis 
kirándultunk, a festői szépségű 
Szuhára.

Magyarország talán egyik leg�
szebb megyéje Nógrád. Terüle�
tén kapcsolódik egymáshoz az 
ország három jelentős hegysége: 
a Börzsöny, a Cserhát és a Mátra. 
Ez utóbbi nyugati része tartozik 
Nógrád megyéhez. Itt van Szuha, 
és mi itt voltunk egy meseszerű 
erdészházban. Nem túlzás, mint�
ha egy „meséskönyvbe" léptünk 
volna be.

Nemrégiben új szakszervezeti 
bizottság alakult a Nógrád Me�

gyei Hírlapárusító Üzem dolgozó�
iból. Gondoltuk, ne csak a mun�
kában tartsunk össze, menjünk 
egy kicsit a szabadba is. Elég ne�
héz volt összehozni a társaságot, 
de végül is sikerült.

Szakszervezeti titkárunk, Nagy 
Lászlóné, Katika és Szabó Ágnes 
gazdasági felelős forgatókönyv 
szerint szervezte a kirándulást. 
Volt ott minden, ami egy ilyen ki�
ránduláshoz szükséges. Sütöt�
tünk szalonnát, ittunk forrásvizet, 
raktunk tábortüzet, számháborúz�
tunk, s gyakoroltuk a zsákbafu- 
tást, vetélkedtünk labdajátékok�
ban. Végül is gyönyörű időt fog�
tunk ki, kitűnő hangulatban jöt�
tünk haza, s jókedvű énekünket

még a csiripelő madarak is kont�
rázták.

Otthon elrendeztük a magunk�
kal hozott vadvirágokat, s arra 
gondoltunk, az ilyen kirándulások 
is segítik azt az érzést: a postá�
sok nagy családja összetartozik 
jóban, rosszban.

Zsiga Ibolya

*

Június 13-án Kamaraerdőn 
ezer BUVIG-os postás talál�
kozott. Az eseményről bőveb�
ben következő számunkban 
tudósítunk.

(Szerk.)
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Vendéglátók a m iskolciak

A több mint 100 éves pécsi postaépület.. .

.. .  mögötte még régibb korok emlékei

A miskolci postai és távközlési dolgozók szakszervezete 
meghívásának tett eleget Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt 
újjáválasztott elnöke május 22-én.

Rövid bevezető előadása után kérdésekre válaszolt, melyek 
a szakszervezet nemzetközi kapcsolatainak segítésétől a munka- 
vállalók kiszolgáltatottságának kérdéséig terjedtek.

Mint az köztudott, a környék, anélkül, hogy természeti csa�
pás sújtotta volna, válságövezetnek számít, s a munkanélküliség 
átka — mely eddig egyedül talán csak a postát és távközlést ke�
rülte el — minden gondolkozó ember fejében megfordul. Remél�
jük, házunk táján csak mint hamar eltűnő rémálom .. .

-  gh -

Kazinczy Ferenc, a magyar 
irodalom apostola sokat uta�
zott. A hosszabb utazás az ő 
idejében még eseményszámba 
ment, az útviszonyok mostoha- 
sága miatt kalandnak számí�

tott. Az út során szerzett élmé�
nyeiről hangulatosan számolt 
be levélben, baráti társaság�
ban. írásaim befejezéseként 
Kazinczy utazásai élményeiből 
kívánok ízelítőt adni.

A két nagy esés története

Forspont, ökrösszekér, hintó
Tudvalevő, hogy II. József 

1782-ben az országot tíz köz- 
igazgatási kerületre osztotta, 
ennek megfelelően tíz tankerü�
leti igazgatóságot állított fel, 
melynek élén az igazgató állt a 
hozzá beosztott tankerületi fel�
ügyelővel. A kassai tankerület�
ben 1785 novemberében a re�
formátus Kazinczy Ferencet 
bízták meg a tanfelügyelőség�
gel, aki feladatát lelkiismerete�
sen látta el, és három év után 
már arról számolt be, hogy ket�
tőről 23-ra növelte az ún. közös 
iskolák számát, ahol a felekeze�
tekkel kötött megállapodásnak 
megfelelően a katolikus és pro�
testáns gyermekek együtt ta�
nultak. Ezen túlmenően 32 új 
felekezeti iskola is neki köszön�
hette megnyitását. Tevékenysé�
ge során gyakran járt a kerület�
ben, évenként megfordult 
Bécsben, ilyenkor saját kocsin 
utazott, és előfogatot vett 
igénybe. Pesten átutazóban a 
Fehér farkas fogadóban szállt 
meg a Hatvani (ma Kossuth La�
jos) utcában. Útjainak hű kísé�
rői a leveleiben említett Mihály 
és György kocsisok. Kezdetben 
még egy inas is segítette utazá�
sát.

Hogyan utaztak hajdanában? 
A korabeli szokások szerint az 
urak hintón, saját utazókocsin, 
a kisemberek, polgári vagy hi�
vatalos személyek útiszekéren, 
zárt üveges útikocsin közleked�
tek, melyet rövid távra két, 
egyébként négy ló, vagy ökör 
húzott. Kazinczy is tágas két�
üléses, a kor szokásának meg�
felelő kocsit használt. Kényel�
mes voltáról maga említette, 
hogy üléspárna-zsákot, lábzsá�
kot, könyveket, útravaló élel�
met, több butéliás üveget, ben�
ne jó hegyaljai borral tudott el�
helyezni. Utazókocsiját több al�
kalommal „postakocsimnak" 
nevezte, formáját, színét 1816 
nyarán, Kolozsvárra történt be�
vonulása során írta el:

— Az ácsorgók álmélkodva 
nézének bennünket, midőn egy 
sötétzöld lakkú kocsi, s a gubás 
kocsis debreceni szabású ujjas 
lajbiban, széles karimájú kalap�
ban négy, minden színből ösz- 
szeállított lovával, s olyan há�
mokkal, amilyeneket itt nem 
látni, előttük elhajtott.. .

Egy másik bevonulás során is 
leírja kocsiját, csak akkor nem 
négy ló, hanem hat „triumphá- 
lis ökör" húzta kocsiját végig az 
egri piacon. Ezen egri bevonu�
lásáról jegyezte fel 1789. októ�
ber 22-én: — Paripáim, medve�
bőrrel bevont nagy bakom, s a 
kocsi hátuljára kötött három 
szövétnekem figyelemre ragad�
ta az egrieket, mindenki tudni 
akarta ki vagyok... Ez a leírás 
az első kocsijára vonatkozott.

Kazinczy Ferenc idejében 
fennállt a középkorból eredő, 
szokásjogon alapuló, az adózó 
népet terhelő ingyenes fuvar�
kötelezettség, az előfogat, a 
Vorspann rendszer, melynek 
gyűlölt nevéből a magyar nyelv 
forspontot formált. 1751-ben 
Mária Terézia az ingyenességet 
megszüntette, díjazását a min�
denkori szénaárhoz viszonyítva 
állapította meg. Ugyanakkor az 
igénybevételt más, katonákon 
kívüli hivatalos személyek ré�
szére is megengedte. A fors- 
pont igénybevételére a megyei 
főnök, a szolgabíró adhatott 
írásbeli engedélyt az utazáshoz,

amit a falvak, városok népe a 
maguk szabályozta gyakoriság�
gal és módon kötelesek voltak 
mindenkor biztosítani, vagy a 
szolgáltatást pénzben megvál�
tani. Forsponttal utaztak a kirá�
lyi, megyei tisztviselők, így uta�
zott maga a kalapos király is in�
kognitóban 1783-ban szerte az 
országban.

A forspont szállításért mér�
földenként csupán hét és fél 
krajcárt kellett a borravalón kí�
vül a szolgáltatást nyújtónak fi �
zetni. A forspont kényszer vol�
tát tanúsítják a Miskolc város 
jegyzőkönyvében talált beírá�
sok, melyek arra utalnak, hogy 
a kijelölt, sorra kerülő lótartó�
kat: ha forspontra vettetvén 
makrancosságból és engedet�
lenségből a forspontot kiállítani 
nem akarták, árestomba vetet�
ték.

Az utazót sokszor elragadja a 
táj szépsége, ha az időjárás és 
az útviszonyok kellemessé te�
szik a szemlélődést. Az őszi — 
tavaszi áradások, a tengelyig 
érő sár, télen a megfagyott ke�
réknyomok okozta rázkódások 
elterelték a figyelmet a termé�
szet szépségéről, és az utazót a 
rá váró veszedelem foglalkoz�
tatta. Kazinczy is utal írásaiban 
ilyenfajta benyomásaira: 1789 
nyarán Miskolcról Kassára me�
net reggel 3-kor indult, 5-re 
már Szikszón volt és 8 órára 
megérkezett Kassára. A 90 kilo�
méternyi utat 5 óra alatt tettem 
meg, ami nemcsak a júniusi jó  
útnak, hanem a reggeli égetett 
bor és a jó  áldomás ígéretének 
volt köszönhető — írta az Or- 
pheusban.

A szikszói nagy partról, an�
nak meghódításáról többször 
megemlékezik naplójában Ka�
zinczy. A szikszói domb tetejé�
ről fenséges rálátás van az aba- 
úji síkságra. Itt emeltek emlé�
ket Kazinczy után kb. száz évvel 
az Abaúj megyei ezredek csatá�
inak, katonáinak dicsőségét hir�
detve. Az emlékmű tetején egy 
nagy turulmadár terjesztette ki 
szárnyait a tájra. Az emlékmű�
vet az 1950-es években, mikor 
Szikszó a csonka Abaúj megye 
székhelye lett, buzgó káderek 
kezelésbe vették, a turult le- 
döntötték, az emlékoszlop fel�
iratait cementtel olvashatatlan�
ná tették. Ma újra áll az emlék�
mű, bár kisebb a turul, de a fel�
iratok olvashatók.

Amíg egy korabeli feljut a 
szikszói tetőre, belefárad az 
erőlködésbe. Hiába nógatta Ka�
zinczy is a kocsist, az vissza�
szólt: — Amit nem lehet, csak 
nem lehet, de érjünk csak fel a 
partra, úgy megyünk lefelé 
Szikszóig, hogy a tatár sem ér 
utói. Az utas rábízta magát a 
kocsisra, s elszendergett a ko�
csi szegletében. Csakhamar 
nagy rázkódásra ébredt, való�
ban sebesen rohantak le a part�
ról Szikszó felé.

Kazinczy, hivatalának meg�
szűnte és fogsága után inkább 
saját lovait, vagy a posta lovait 
vette igénybe, melyek a gyors 
járatáshoz voltak szokva. Meg 
is járta 1803. május 21-én a 
postalovakkal. Bécsbe menet 
Neszmélyben két fekete lovat 
fogott be a postakocsis a kocsi�
jába. Míg Tatán három órát sé�
tált a szép Eszterházy-kertben, 
azalatt inasa magát, a posta�
cselédet és a két fekete sár�
kányt jól tartotta, de inas, ko�
csis józanul várták. Alig zárta 
be inasa a kocsija ajtaját, a két 
ló elragadta szekerét, végigre�
pülték a hosszú utcát, és mikor 
a mezőre értek a kocsi felbo�
rult. Kazinczy orrnyerge betört, 
könyökét a felboruló könyveslá�
da összezúzta, inasa lesántult, 
kocsija pedig összetört. Nyolc 
napig időzött Tatán. A tört kocsi 
helyett újat vett.

A másik nagy esés története 
is érdekes. 1828-ban Kazinczy

Pesten járt, és ott megbetege�
dett. Tisztelő barátai gondosko�
dása mellett hónapok alatt 
meggyógyult, és júniusban ha�
zaindult Széphalomra. Útköz�
ben azonban kocsijával felbo�
rult, emiatt útja hat napig tar�
tott. Az történt, hogy kocsisom, 
a fiam, Emil, nem érti mester�
ségét — írja —, Miskolcon szé�
pen felboríta, de nem mintha 
rossz lett volna az út, hanem 
mivel az utcán ide-oda tekint- 
gete. De a fordulás nem oko�
zott semmi bajt, szekerem, lo �
vam megérdemlék, hogy meg�
vegyem. — Úgy látszik, kocsiját 
nem lehetett jó állapotba hozni, 
mert Fáy Andrásnak írta, hogy 
nem új, de minél olcsóbb, de 
mégis nem régi formájú fede�
les kocsit szeretne venni, nem 
tudna-e tanácsot adni, hol ke�
ressen; 200 forintnál többet 
nem szeretne érte adni.

Vízikalandok
Kazinczy 1789. október végén 

saját kocsiján és lovaival Budá�
ról Füredre utazott, hogy meg�
látogassa barátját, Horváth 
Ádámot. E kalandos látogatás 
leírása Kazinczy utazásainak 
egyik legkedvesebb része. Hor�
váth e napokban a túlparti 
Szántódon tartózkodott, ezért 
Tihanynál át kellett kelnie a ví�
zen. A helybeliek rábeszélésé�
nek engedve Aszalay Szabó Já�
nossal és cselédjével gyalog 
mentek Tihanyba, ott azonban 
a révház tele volt másnapi átke�
lésre várakozókkal, a révészek 
pedig vonakodtak az úttól. A jó 
hegyaljai bor hatására a révé�
szek mégis vállalkoztak az útra; 
égő fáklya nriellett a túlpartra 
indultak.

„A legények danoltak — írta 
Kazinczy — hátradőltek, de 
minden sérelem nélkül, s igen 
későn vették észre, hogy a csó�
nakot farral hajtják előre. A kö�
zepe táján a víznek eloltották a 
fáklyát, mert különben az utat 
eltévesztették volna s inasom 
félelme (akinek a szíve haldok�
lói kínokkal küszködött) végtére 
csakugyan eloszla, szerencsé�
sen eljutánk a partra, ahonnan 
Szántód felé a feneketlen s ver�
mes ingoványbán égő szövői�
nek mellett vezetett ismét a há�
rom ittas legény. Elütötte vala a 
tizenegyet, midőn Szántódra 
beértem, de Horváth még fenn 
volt és dolgozott."

Kazinczynak más vízikalandja 
is akadt. Bécsi tartózkodása 
alatt sárgaságot kapott, gyó�
gyulását levegőváltozástól re�
mélte orvosa, ő egy dunai hajó- 
utat választott Pestre. Mihály 
legényével hajóra rakatta kocsi�
ját és elindultak. Legénye, aki 
hatlábnyira nőtt, cifra bajszú 
ember volt, Petronell táján ten�
geri beteg lett, és az evezősök, 
akik e betegséget már könnyen 
bírták, kinevették, kigúnyolták. 
Mihály ezt igen zokon vette, 
méregbe gurult, szó nélkül ösz- 
szefonta tíz ujját — mintha egy 
ököl nem is lett volna elég az 
ügyben dönteni —, s úgy meg�
csapta az egyik porosz gúnyo�
lódót, hogy az bukdácsolva 
földre került.

Útközben forró, napos idő 
volt, Vácnál kikötöttek. Míg Ka�
zinczy fürdött a hús habokban, 
azalatt Mihály továbbra is tett- 
leg vitázott a hajósokkal, amiért 
a hajómester nem akarta Mi�

hályt továbbvinni. Kisült, hogy 
Mihály felingerelte — pénzem 
visszaszerzé a nyugalmat — ír�
ja Kazinczy.

A törékeny testű, de szelle�
miekben még mindig friss iro�
dalmi apostol 1831-ben még 
egyszer útrakél. Pestről az „/. 
Ferenc" nevű gőzhajón utazik 
Gönyűig. Útja során leírja a 
gőzhajó működését, berende�
zését, élvezi előnyeit. Gönyűtől 
a fogadós kocsijával megy 
Győrbe, majd Pannonhalmára, 
ahol a főapát és Guzmics Izidor 
szerzetes irodalmár társának a 
vendége. Ismét megfordul Ta�
tán, a bencések kalauzolásával 
újra megtekinti az Eszterházyak 
szép kertjét, majd a bencések 
kocsiján Esztergomba megy. Itt 
kísérői elkalauzolják a régi vár 
maradványaihoz, az épülő bazi�
likához, megtekinti a könyvtá�
rat, képtárt, majd Visegrádon át 
Vácra tér vissza.

1831 nyarán Kazinczy kedves 
barátjának, Szemere Pálnak és 
feleségének a társaságában 
Pestről Szemeréék kocsiján in�
dul Patakra. Péceltől Patakig ti �
zenhét népig tart az útjuk, más�
kor ez három napig szokott tar�
tani. Most azonban faluról falu�
ra mennek, időznek barátnál, 
rokonnál, író- s költőtársnál, 
mindenkinél, aki szívének ked�
ves volt. Útvonaluk Dömöny, 
Ácsa, Balassagyarmat, Nagy�
kürtös, Ludány, Bocsárlapújtő, 
Karancsberény, Losonc, Vide- 
falva, Podrecsány, Gács, Rima�
szombat, Tornallya, Jánosi, Ri- 
maszécs, Bánréve, Putnok, Du- 
bicsány, Kazincz, Szentpéter. 
Mire ideérnek, megtudják, 
hogy a főszolgabíró Tokajt le 
akarja záratni, mert A Mára- 
marosból sót szálakon hordó 
oroszok a kolerát is elhozák." 
Június 20-án elvált Szemeréék- 
tői és sietett haza. „Már más�
nap Új hely is el zárat ott, és ha 
huszonnégy órával később jö �
vők el, el voltam volna zárva há�
zam népétől."

Ez időtől kezdve leveleinek 
témája a kolera; hol pusztít, mi�
lyen a falusi nép hangulata stb. 
A hetvenkét éves Kazinczy utol�
só levelét 1831. augusztus 30- 
án írja Mocsári Antalnak a kole�
rával kapcsolatosan elterjedt 
rémhírek következményeiről, a 
pánik keltette vérengzésről és 
annak megtorlásáról. A levél a 
harmadik oldalon már leányá�
nak kézírásával folytatódik:

„Mély bánattal kell jelente�
nem a szegény atyám halálát, 
mely augusztus 23-dikán ne�
künk nagy szomorúságunkra 
történt, a rettenetes kolera be�
tegségbe esett 21-dikén, har�
mad nap múlva elhagyott ben�
nünket örökre az áldott. Pecsé- 
tetlenül találtuk ezt a levelet, ez 
volt az utolsó, melyet írt életé�
ben. A legmélyebb tisztelettel 
maradok alázatos szolgálója 
Kazinczy Eugénia."

Kamody Miklós
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bérének, aki évek óta egy na�
gyon zárt közösségben él, hal�
kan zsongó gépek között, ott, 
ahol egy esetleges hibás moz�
dulat furcsa szituációkat szül�
het.

Arra a kérdésemre, hogy al�
kalmanként nem szokták-e egy�
mást unni, netán utálni, csen�
des derűvel mindössze annyit 
válaszol: „Talán volt ilyen, de 
akivel vagy akikkel ilyen történt, 
azok nagyon hamar más mun�
kahelyek után néztek.",

Elöljáróban említettem, a 
technikához annyi közöm van, 
mint hajdúnak a harangöntés�
hez, de Balyi Sándornak az állo�
más rendszereiről szóló tájé�
koztatását valamelyest mégis 
értem, de ennek ismertetésétől 
utólagos engedelmükkel elte�
kintenék. Ami talán a legjobban 
megdöbbentett, az az, hogy a 
fejlett technika kitalálói és 
gyártói ma már 25 (!) év garan�
ciát adnak termékeikre, s eb�
ben az időtávban maximum 
egy (!) hibát tartanak elfogad�
hatónak. Azt persze ők sem 
tudják megjósolni, hogy ez a hi�
ba mikor következik be, de 
esetleg még a legkritikusabb 
üzemeltető számára is megbo- 
csájtható . . .  Mindez akkora 
méretű egységekben, mint egy 
egykori (?) gyári vas öltöző- 
szekrény, s hogy a jótállásnál 
maradjunk, többszörösen több 
felelősségvállalással, mint egy 
televíziós készülék, vagy egy rá�
dió működési garanciája.

S hogy ez mennyire nem 
vicc, arra a közeljövőben belé�
pő aggteleki, illetve fehérgyar�
mati adók példája a legjobb. 
Ezen adók irányítását a tokaji 
állomás végzi távirányítással, 
úgy, hogy ott egy árva lélek 
sem tartózkodik majd, illetve 
egy gondnok, akinek remélhe�
tően a már korábban említett 
garanciák elvén 25 évig csupán 
az lesz a dolga, hogy ha úri 
kedve azt diktálja, virágokat 
gondoz az adó területén. Eset�

Az emberek nagy többsége 
hajlamos bizonyos dolgokkal 
kapcsolatban kijelenteni: „en�
gem már nem érhet meglepe�
tés . . ."  Nos, kicsit mir én is így 
voltam a postai ügyekkel, aztán 
Szerencsen percek alatt rádöb�
bentem, hol van ez még . . .

Ez idáig bárhol jártam vidé�
ken, majd mindenhol az általá�
nos zsúfoltságra panaszkodtak 
a hivatalvezetők, a szakszerve�
zeti bizalmiak pedig a méltány�
talan munkakörülményekről s a 
lehetetlen állapotú szociális he�
lyiségekről tettek említést.

Erre Kozsik Ferenc szerencsi 
hivatalvezető rövid kotorászás 
után egy szakajtónyi kulcs tár�
saságában felvezet a hivatal 
emeletére, s üres szobák és ter�
mek (!) sorát nyitja ki, többek 
között egy akkora, öltözőnek 
tervezett helyiséget, melyben 
egy pénzszállító mikrobusz is 
megfordulhatna. Ottjártamkor 
két árva szőnyeg száradt, s 
„örömmel" fedeztem fel, hogy 
az ötfülkés zuhanyozó két zu�
hanyrózsája már valahol más�
hol végzi áldásos tevékenysé�
gét.

Szegény Kozsik Ferenc, aki 
15 éve hivatalvezető a 12 000 la�
kosú Szerencsen, korábban 
egy szavai szerint nyomortanya 
színvonalú hivatal főnöke volt, 
S most egyre-másra azon töri a 
fejét, kinek adhatná ki a Csipke- 
rózsika-álmot idéző emeletet. 
A jelentkezők egyelőre nem to �
longanak, sajnos, hazánk általá�
nos gazdasági helyzete Sze�
rencsre is jellemző, sem a cso�
koládé-, sem a cukorgyár nem

tartozik a túlzott optimizmusra 
okot adó gyárak közé, a postán 
található és kiadható helyisé�
gek pedig hiába várnak kft.-kre, 
ilyenek itt alig-alig vannak.

Szerencs általános helyzeté�
re az is jellemző, hogy a várban 
található — illetve már nem ta�
lálható — egykori, bensőséges 
nyugalmat árasztó szálloda is 
megszűnt, s földszinti, európai 
színvonalú kiállítótermeinek aj�
taját is „lakat" őrzi, s képtelen 
voltam nyomára bukkanni an�
nak az európai hírű levelezőlap- 
gyűjteménynek, melyet 15 éve 
alkalmam volt megcsodálni.

A posta épületére visszatér�
ve — melyet két éve adták át 
—, nem a tervező gigantománi�
ájának a rémálma, hanem egy 
átgondolatlan koncepciónak. 
Az emelet eredetileg az azóta 
más utakra tért távközlés céljait 
szolgálta volna, de a szétválás 
után ők egy másik épületben 
kerestek és találtak új „hazát", 
s igy maradt a posta nyakán 
egy akkora épület, mely egy 
40 000-50 000 lakosú városnak 
is díszére válna. Az az 5 millió 
forint, amit egyes hírforrások 
szerint a Távközlési Vállalat az 
új létesítményre költött, nem az 
én gondom. Legfeljebb elgon�
dolkoztat.

Ragulszki Béláné szakszerve�
zeti bizalmival épphogy csak 
üdvözöljük egymást, s énnek az 
az oka, hogy kora reggel lévén, 
a területre induló kézbesítők�
nek kell átadnia azt az irdatlan 
nagy számú pénzesutalványt, 
mellyel a munkanélküli-segé�
lyeket kézbesítik. Egy 12 000 la�

kosú városban, ilyen napon — 
elmondása szerint — kétszer 
fordulva . . .

És ezeken az utalványokon 
nagyon sok postásfeleség 
munkanélküli férjének neve 
szerepel. (Pedig a posta által 
„bérmunkában" fűtött szom�
szédos épület a „Szerencse 
Áruház" nevet viseli.)

*  *  *

A Magyar Műsorszóró Válla�
lat Ernődön kiadott, s a tokaji 
tévéállomás meglátogatására 
jogosító engedélyét az eszter�
gomi (!) nyomda készítette, át�
lósan átnyomott zöld csíkkal. 
A zöld szín ebben az esetben 
nyilván nem a reményt jelenti, 
bár a médiatörvénnyel kapcso�
latos, rétestésztaként húzódó 
vita kimondottan vagy kimon�
datlanul is érint mindenkit, aki 
ebben a műfajban dolgozik, 
akár Pécsett, akár Tarcalon, 
mert a tokaji tévéadó minden 
ellenkező híreszteléssel szem�
ben Tarcalon található.

Hogy az odavezető út milyen 
állapotban van, azt csak az ebé�
det ideszállító gépkocsi amorti�

zációjának költségei tudnák 
pontosan tükrözni, meg azok, a 
tetőre kiránduló, s onnan visz- 
szatérö, biciklin lezúgó srácok, 
akik gépkocsink előtt egy isten�
kísértéssel egyenértékű kátyú- 
kerülgetö szlalomozást folytat�
tak.

Technikai tudásom körülbelül 
addig terjed, hogy tudok bizto�
sítékot cserélni, ha levág a vil�
lanyóránk, s tudom, ha elsöté�
tül tévékészülékünk, nem az az 
egyetlen üdvözítő módszer, ha 
sörösüveget vágok hozzá

így aztán kellő tisztelettel lé�
pek be a tévéállomás udvarába, 
bámulom azt az irdatlan magas 
tornyot, melynek kilengése 1-2 
cm (I), s arra gondolok, milyen 
fantasztikus munka lehetett en�
nek összeszerelése. Borzong a 
hátam, mert kegyetlen magas�
sági iszonyom van, de a torony 
erkélyéről kitekintve valamiféle 
nyugalom száll meg, mikor Ba- 
lyi Sándor távközlési üzemmér�
nök — az állomás megbízott 
vezetője — a környező táj szép�
ségéről beszél, s ha nem ezt 
tenné, talán egy furcsa falansz�
terben élő embernek képzel�
ném. Egy olyan falanszter em-

leg kiskutyákat nevel majd, ne�
tán sakkozik feleségével, mert 
a tokaji adó esetleg idelátogató 
dolgozóival ezt nehezen tenné. 
Ők ugyanis nem sakkoznak, hi�
ába található a hegyen eme ne�
mes játék minden tartozéka, s 
az ulti sem járja. Élik a maguk 
életét, ami számukra nyilván 
természetes, az idelátogató iz�
gága „technikai zseni", állandó�
an mozgó újságíró számára kis�
sé megfoghatatlan. Ami biztos, 
többet tudnak a világ dolgairól, 
mint mi, mert az adón átáramló 
képi híranyag sokkal több 
nyersanyagot kínál, mint ami 
végül is képernyőre kerül. 
Mindez „vágatlanul". . .

Búcsúzóul Balyi Sándortól 
kapok egy névjegykártyát, s 
csak otthon megnézve veszem 
észre, hogy Nyíregyházán lakik.

Dühös vagyok, hogy ezt nem 
tudva, nem kérdeztem meg: va�
jon mikor szolgálatban van, 
tiszta hajnalokon ellátni-e odá�
ig?

S ha otthon van, szokott-e 
Tokaj felé pillantani?

Legközelebb biztosan meg�
kérdezem . . .

— veégh —

— Engem már nem érdekel a munkakönyvem — mondja 
derűsen Galambos Sanyi bácsi Pécsett

Könyvem, könyvem, 
m unkakönyvem ...

Váltig nem értem, hogy bár�
milyen új rezsim miért tartja el�
ső és szent feladatának, hogy 
mindent tönkrezúzzon, ami ob�
jektíve jó volt, de legalábbis 
működött.

Ezért nosztalgiázom munka�
könyvem miatt, ami a biztonsá�
got (a munkát) és egy életút ál�
lomásait dokumentálta. Ám az 
is lehet, hogy a magukat át�
mentő elvtársaknak jól jön, ha 
követhetetlenné válik életút�
ju k . ..

Ami viszont fáj, az az, hogy 
túl a munkakönyv praktikumán, 
óhatatlanul felidézi — még az 
én nemzedékemben is, akik ezt 
nem éltük át — a cselédköny�
ves rendszert, az ajánlásokon 
múló, vagy attól függő elhe�
lyezkedés minden megaláztatá�
sát.

Egyesek szerint a tb is elgon�
dolkozott azon, hogy érde�
mes-e ezt a dokumentumot 
sutba dobni, mert iszonyatos 
mértékű többletmunkát ró 
majd azokra, akik a 
nyug(nyög)díjat kiszámítják.

Nekem viszont az fáj, hogy 
nemhogy munka nincs, de ok�
irat sincs. Nemrégen még ka�
barévicc volt a munkakönyvju�
talom. Ma ez valóság. És nem 
vicc. Nem vicc, mert a könyv 
csak jelkép, amelyet a Munka 
Törvénykönyve még szentesít. 
(Ám nem értem, hogy pont e 
törvény címét miért nem vál�
toztatták meg? Ez is a hatalom 
gúnyolódása lenne? Hajlok ezt 
hinni.)

Van a kormánynak egy hozzá 
illő filozófiája, amelyet megpró�
bál a gazdaság, a jog, az érde�
keltség sáncai mögé bújtatva 
megideologizálni. Nem vagyok 
munkajogász, csak az esemé�
nyek sértett alanya. Ezért a 
publicisztika adta szubjektivitás 
előnyeit kihasználva, a teljessé�
get, az objektivitást és a szak�
értelmet nélkülözve ragadok ki 
néhány elgondolkodtató mo�
mentumot.

A Munkaügyi Minisztérium 
csoportvezetője az új Munka 
Törvénykönyve legnagyobb eré�
nyének azt tartja, hogy van, 
hogy alkalmazható. Mert — 
mint mondta — a jelenlegi jog�
szabály ebben a gazdasági kör�
nyezetben alkalmazhatatlan. 
Nem tagadta, hogy az új kódex 
szemlélete alapvetően az állam 
visszavonulásán alapszik. Az ál�
lam ezentúl csak a létfenntar�
táshoz, szociális ellátáshoz nél�
külözhetetlen minimumokat ga�
rantálja.

Sok megszerzett állampolgá�
ri és szakszervezeti jogtól foszt�
ják meg a dolgozót. (Ha csak 
nem közalkalmazott.) Tetszés 
szerinti a munkaidő-számítás, 
megszűnik az áthelyezés, a hű�
ség egyenesen alkalmatlansá�
got, rugalmatlanságot tükröz, 
ami irtandó. Erkölcsi kategóriák 
dőlnek meg. Az úgynevezett ju �
bileumi jutalom (amely mind�
össze a folyamatos munkásélet

25 és 40 évét ismerte el) meg�
szűnik. Ki mondta, hogy ennyi 
éven át melózz . . .?

Perből soha nem lett állás, 
sőt néha pénz sem. Különösen 
igaz ez most, ebben a kft.-or- 
szágban. Olyanok, mint a me�
sében. Hol volt, hol nem volt. 
Hol nevet változtatott, hol cső�
döt jelentett, hol felszámolták. 
A melós pénzt ezekből ritkán 
látott. Tehet egy szívességet a 
Tisztelt Bíróság, mondaná 
Kohn bácsi, az ántik világ vicce�
inek egyik figurája . . .

A vicc — korántsem vicces. 
Hiszen a felmondás az új módi 
szerint — 1 hónaptól 1 évig ter�
jed, a munkáltatónál eltöltött 
idő arányában. Hacsak a felek, 
vagy a kollektív szerződés nem 
állapít meg hosszabb, vagy 
más időtartamot.

Itt jegyzem meg, hogy a 
munkáltatók erre is kitalálták az 
óvszert. Egyoldalúan felmond�
hatnak minden kétoldalú szer�
ződést, és a dolgozó vagy újat 
köt, vagy mehet. Inkább fizetik 
ki őket most, mint más kondíci�
ók között. És a munkás beadja 
a derekát, mert — mint katoná- 
éknál mondtuk — „jobb ma egy 
fél cici a kézben, mint holnap 
egy meztelen nő a háztetőn ..

Még a szakíró is így fogalmaz 
a Magyar Nemzet május 8-i 
számában: „ . . .  ha valaki egy 
munkajogi pert megnyert, az 
pirruszi győzelemnek bizonyult, 
mert a csatát megnyerte, de a 
háborút elvesztette." A konzek�
vencia: jobb odébbállni.

De mi lesz veled, Kisember? 
Nos, erre még nem találták(tuk) 
ki a választ.

Szerintem marad a szakszer�
vezet és az ingyenes jogszolgá�
lat, a próbaperek, az elvi állás- 
foglalások, a Jogvédő Liga se�
gítsége és Isten tudja, ki és mi 
minden.

Véges a papír, véges az olva�
só türelme, ezért illően a zárszó 
a szakszervezetek oldaláról 
szóljon. A szakíró úgy véli, a 
múlt rendszerben biztosított ki�
fogásolási jog ma nem funkcio�
nálhat. Véleménye szerint piac- 
gazdaságban ezt ki kell zárni, 
mert ezzel a joggal kvázi mun�
káltatói jogok kerülnének a 
szakszervezet kezébe. Ezért vé�
tót csak a munkáltató jogsértő 
intézkedésével vagy mulasztá�
sával szemben nyújthat be. Ezt 
is bíróságnál kell érvényesíte�
nie.

Szűk agyammal úgy vélem, 
hogy a hégeli kígyó a saját far�
kába harapott. A bíróság a JO�
GOT gyakorolja, a jog munkás�
ellenes, így az ítélet jogszerűen 
nem lehet kétséges.

(Zárójelben jegyzem meg: 
örüljenek a postások, hogy jó 
szakszervezetük, működő kol�
lektív szerződéseik és partner- 
kapcsolatokra törekvő vállalat- 
vezetőik vannak. Mai fejjel pos�
tásnak mentem volna, nem új�
ságírónak ...)

H. ZS
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Karola (ezúttal) néhány percese

AVAGY MAGYARUL TUDNI KELL
A fontoskodás, pontoskodás... mulatságos!

Helytelen, Helyes,
vagy kerüljük a használatát vagy alkalmazzuk gyakrabban

Megfigyeltem, hogy gyak�
ran folyamodunk indokolatla�
nul a -t vagy -tt képzős befe�
jezett melléknévi igenévhez. 
Sűrűn mondjuk, sajnos, írjuk 
is például azt, hogy „A felme�
rült költségeket elszámoljuk."
(1) „A rászorult embereket 
segíti az önkormányzat." (2) 
„Általában kielégítik a jelent�
kezett igénylőket." (3) „A 
munkaviszonyból keletkezett 
jogvita az MDB elé kerül." (4) 
„A balesetet okozott személy�
nek kötelessége segíteni ál�
dozatán." (5) „A tanulmány�
utat tetteknek mindig kötele�
ző az útijelentés készítése." 
(6) „A megyében alkotott hi�
res emberekről albumot ad�
tak ki." (7) „Lakóingatlanok 
adásvétele megengedett." (8) 
„A vállalat létrejötte cégbe�
jegyzéshez kötött." (9) „A 
postai szabályok betartása 
nem mindig biztosított." (10) 
„Az érintett dolgozók vala�
mennyien munkavédelmi esz�
közzel ellátottak." (11)

Nézzük csak, milyen bűnö�
ket követtünk el ezekben a 
mondatokban? Ha nem va�
gyunk biztosak abban, hogy a 
szóban forgó cselekmény, 
esemény befejeződött, lezá�
rult, akkor nincs értelme ra�
gaszkodnunk a befejezett 
melléknévi igenévhez. Ez 
amúgy is rendszerint passzív 
jelentésű. A neki megfelelő, 
folyamatos, -ó, -ó képzős 
melléknévi igenévvel kell he�
lyettesítenünk. Eszerint első 
négy példánkban a hibás ré�
szek javítás után így festenek: 
„A felmerülő költségeket. . . "
(1) „A rászoruló embere�
ket . . . "  v. „A rászoruló�
kat . . . "  (2) „ .. . a jelentkező

igénylőket." (3) „ . . .  keletkező 
jogvita . . ( 4 ) .

Az 5. példamondatban lát�
szólag más a helyzet: az egyik 
cselekmény korábbi. Teen�
dőnk azonban ugyanaz, he�
lyettesíteni a rosszul alkalma�
zott befejezett melléknévi 
igenevet. A fontoskodó „oko�
zott" megfelelője az „okozó". 
A következő, 6. példában a 
fontoskodó, túlhangsúlyozó 
„tetteknek" szabályos válto �
zata a „tevőknek". A 7. mon�
datnak az a hibája, hogy a 
múltbeli egyidejűséget szinte 
„fülsértőén" fejezi ki, s ráadá�
sul nevetnivaló. Azt a látsza�
to t kelti, mintha alkotnák a hí�
res embereket, holott a dolog 
fordítottja áll fönn: a híres 
emberek alkotnak. Harmadik 
fogyatékosság is felfedezhe�
tő: félrevezeti az embert a je l�
zőként alkalmazott befejezett 
melléknévi igenév, még azért 
is, mert hallva, olvasva múlt 
idejű állítmánynak tűnik. A vé�
gén derül ki: csupán jelzőről 
van szó. Ekkor viszont újból 
meg kellene hallgatni az in�
formációt, hogy tisztázzuk a 
tartalmát. Ez rendszerint le�
hetetlen. Az írott szövegre el�
lenben visszatérhetünk; csak 
engedje az időnk.

Mi ebből a tanulság? Az, 
hogy a tárgyas igékből (pl. al�
kot) képzett befejezett mel�
léknévi igenév jelzői haszná�
latakor mindig fennáll a kétér�
telműség veszélye. Tehát sze�
rencsésebb is, biztonságo�
sabb is a folyamatos mellék�
névi igenévhez nyúlnunk. 
Mindezekre tekintettel az „al�
kotott" helyére az „alkotó" va�
ló.

Persze van kivétel. Teljesen 
melléknévvé vált az idők fo �

lyamán például a „képzett", a 
„művelt" és a „gyakorlott" a 
következő típusú mondatok 
állítmányaként: „Ádám ma�
gas szinten képzett." „Laci is 
nagyon művelt." „István rend�
kívül gyakorlott." Ám ilyenkor 
is szemcsésebb, ha ezt a mel�
léknévvé vált igenevet nem 
állítmányként, hanem jelző�
ként használjuk: „képzett,
művelt, gyakorlott" ember.

A 8—9. mondatok azt mu�
tatják be, amikor — a szenve�
dő szerkezet „gondos" kerü�
lésére — megint csak tárgyas 
igéből képzett befejezett mel�
léknévi igenév tölti be az állít�
mány szerepét. A megoldás 
ilyenkor az, hogy határozói 
igenevet használunk. „ . . .  adás�
vétele meg van engedve."; ill.

.. cégbejegyzéshez van 
kötve." A nyelvészek azt taná�
csolják, szükségszerű sze�
mélytelenség alkalmával bát�
ran járjunk el így.

Ide kapcsolódik két utolsó 
példák is (10-11.)

Mindkettőben a határozói 
igenév lesz a helyes, így: 
„ . . .  betartása nincs mindig

egyidejűleg

egység (egyesszámban). Ennek 
az egységnek régi a vezetője.

(többesszámban)

egysorban (pl.: A jelentési 
kötelezettség a postaszerveket 
egy sorban terheli.

biztosítva (avagy: „betartásá�
ra nincs mindig lehetőség"); 
ill. „ . . .  munkavédelmi eszköz�
zel vannak ellátva." A magya�
rázat: az állapotot kifejező ál�
lítmány szerepére nyelvileg 
helyesebb a határozói igenév.

A zárópéldánkban előfor�
duló „érintett dolgozók"-ra 
érdemes még egy pillantást 
vetnünk. Nem szorul különö�
sebb igazolásra, milyen sűrűn 
beszélünk, hallunk, írunk ró�
luk. A nyelvészek több megol�
dást is helyesnek ismernek el 
az ilyesféle mondatszerkesz�
tések esetén: „akiket mindez 
érint", „ .. .,akik ebben érintve 
vannak". Mindkét változat 
egyaránt jó, és némileg még 
szebb is a szintén helyes har�
madiknál: „mindazok, akik eb�
ben az ügyben érintettek . . . "

Hát ennyit a befejezett mel�
léknévi igenév használatának 
buktatóiróll Nem is remélhe�
tem az azonnali megértést, 
csak azt, hogy példáimat al�
kalomadtán elő-előveszik la�
punk olvasói.

Dr. Kalapáthy Karola

egyúttal, ugyanakkor, valamivel 
egyszerre
a pontos megnevezés kell; pl.: 
Ennek az osztálynak, boltnak stb. 
régi a vezetője.
gyűjtőfogalomként használjuk; 
pl.: Vállalatuk sok egységet 
üzemeltet.
egyaránt, egyformán 
(pl.: A jelentési kötelezettség 
valamennyi postaszervezetet 
egyaránt terheli.)

együttműködésben

elejt (pl. elejtették a javaslatát, 
elejtették a tervet)

élenjáró (pl. élenjáró 
igazgatóság)

elfekszik, elfekvő

elfogadásra, elhelyezésre talál 
(pl.: A javaslat elfogadásra talál. 
Hol talált elhelyezésre az új 
postaigazgatóság? Az ügyfél 
panasza elfogadásra talált.) 
elhelyezést nyert

elintézést nyer

elismer (pl.: Elismerték 
vállalatukat.)

eljárás alá von (pl.: A vállalatot 
eljárás alá vonták.)

ellátást nyújt

ellát
1. aláírással 

bélyeggel, bélyegzővel 
címzéssel 
pecséttel 
záradékkal 
felvilágosítással 
tájékoztatással 
tanáccsal

2. valamivel ellátott: 
számozással ellátott 
elnevezéssel ellátott 
burkolattal ellátott

3. ellátja a szolgáltatás 
irányítását

ellenében
elismervény
díjazás
készpénz
ellátás

együtt, egymással egyetértve, 
egymás jóváhagyásával, egymás 
közti megosztásával 
nem fogadták el a javaslatát, 
elálltak a tervtől, visszavonták a 
tervet, lemondtak a javaslatról, 
lemondtak a tervről, elvetették 
a . . .-t
kiváló, kitűnő, jó, nagyszerű, 
kiemelkedő ereményeket 
felmutató, példamutató 
igazgatóság
elintézetlen, elintézetlenül hever, 
félretett(ék), elsülyesztett(ék), 
raktáron hever, megmaradt 
Elfogadják a javaslatot. Hol 
helyezték el az új 
postaigazgatóságot? Orvosolták 
az ügyfél panaszát.

elhelyezték, fölvették, 
beosztották
aláírják, eldöntik, elbírálják, 
vizsgálják, megtárgyalják, 
megbeszélik, megállapodnak, 
megszervezik, bevezetik, 
elszámolják stb. stb. 
Megdicsérték vállalatukat. 
Kitüntették vállalatukat. 
Jutalmazták vállalatukat.
A vállalat ... címet és 
pénzjutalmat kapott.
Eljárást indítottak a vállalat 
(vezetője) ellen. Vizsgálat indult 
a vállalatnál.
ellát, támogat valamilyen 
formában valakiket, valamilyen 
módon segíti

aláír(ja)
felbélyegez, bélyeget ragaszt rá
(meg)címez
lepecsétel(i)
záradékol(ja), záradékot készít
felvilágosít(ja)
tájékoztat(ja)
tanácsot ad, tanácsol(ja)
-ú, -ű képzővel 
számozású 
elnevezésű 
burkolatú

irányítja a szolgáltatást

elismervényre 
díjazásért 
készpénzért 
ellátás fejében

Karola 1 perces iratszerkesztési 
és fogalmazási tanácsadó szótára 

4. rész (egy-, el-)

Helytelen, Helyes,
vagy kerüljük a használatát vagy alkalmazzuk gyakrabban

B enczúr-kerti esték

Többéves szünet után az idén nyáron mű�
velődési központunk kertjében régi hagyo�
mányt szeretnénk feleleveníteni. A szabadté�
ri színpadot a több mint két évig tartó épü�
letrekonstrukció alkalmával felújították, és 
felszerelték modern fény- és hangtechnikai 
berendezésekkel.

A kertrendezés során telepített örökzöl�
dek, díszfák és cserjék, az újra éledő szökő�
kút egy reneszánsz belső udvar hangulatát 
teremtették meg.

A kialakított új környezet stílusára és a 
kert régi hagyományaira alapozva 1992 júniu �
sától szabadtéri színpadunkon nyaranta is�
mét koncertsorozatokat rendezünk. (Belső 
udvarunk teázóval, éttermünk vacsoralehető�
séggel várja vendégeinket.)

A május 31-i gyermeknapot követő első 
rendezvényünk:

Június 27-én, szombaton 19.30 órakor

a Magyar Szimfonikus Zenekar
J. Strauss- és Gershwin-est]e.

Július 4-én, szombaton 18 órakor:
a Magyar virtuózok kamarazenekar 
hangversenye.
A zenekar vezetője: Szenthelyi Miklós. 
Műsoron: Vivaldi: Négy évszak, 
Csajkovszkij: Vonós szerenád.

Július 11-én, szombaton 18 órakor:
a Magyar virtuózok kamarazenekar
előadásában
Rossini: D-dúr szonáta,
Bach: E-dúr hegedűverseny, 
Csajkovszkij: Öt előadási darab.

Július 17-én, 24-én és 31-én, péntekenként 
19 órától:
a Dresch M ihály Quartett dzsessz- 
koncertjei.

Augusztus 22-én, szombaton 19 órakor:
a Ferencsik János kamarazenekar elő�
adásában
Mozart: Egy kis éji zene,
Bottesini: H-moll bőgőverseny,
Dvorak: E-dúr vonósszerenád,
Vasady: Ballada vonószenekarra. 

Augusztus 29-én, szombaton 15 órakor: 
szünidőzáró gyermekműsor 
„Vannak még rossz gyerekek" címmel 
Halász Judit és a Bojtorján együttes mű�
sora.

Esőnap: minden alkalommal az illető mű�
sort követő nap. Jegyek június 1-jétől elővé�
telben kaphatók a Postás Művelődési Köz�
pontban (Bp. VI., Benczúr u. 27.).

A jegyek ára postai, távközlési, műsorszó�
ró dolgozóknak és családtagjaiknak: 

a gyermekműsorra 50,— Ft, 

a hangversenyekre 100,— Ft.

Érdeklődni lehet a 121-7334-es telefonszá�
mon.

Olvasói turmix

Kibírni
Tüskés Tibor, a Pécsett élő 

író, szerkesztő, irodalomtörté�
nész a Jelenkor című folyóirat 
történetére emlékezve megem�
líti a Mária utcát is. Kiderül az 
írásból, hogy most újból Mária 
utcának hívják. Mert korábban 
nem az volt. Amikor e sorok író�
ja még gyermekként Pécsett élt 
a második világháború idején, 
akkor is Mária utcának nevez�
ték. De előtte Magyar utcának 
hívták, később pedig Molotov 
utcának és Déryné utcának. Ez�
után kapta vissza ismét a Mária 
nevet.

Ezek után méltán nevezhet�
nénk a Változ(tat)ások utcájá�
nak is, hiszen legalább száz év 
magyar történelem változásai 
tükröződnek benne. Az ember 
eltűnődik. Mert igaz, hogy már 
az ókori filozófusok is azt taní�
tották, hogy „semmi sem örök, 
csak a változás", és Rilke is arra 
biztat, „változtasd meg életed!" 
—, de ennyi változás?!

*

Az a hír, hogy a Várszínház�
ban ismét bemutatják Az őrült 
naplóját — ezúttal Körtvélyessy 
Zsolt bújt Popriscsin köpenyé�
be —, felidézte bennem Darvas 
Iván legendássá vált alakítását, 
amelyet a Pesti Színházban él�
vezhettem sokadmagammal a 
hetvenes években. Nyilvánvaló�
an megvan az oka, hogy Gogol 
müve rendszeresen visszatér a 
színpadokra, hiszen nemrég 
Gáspár Sándor is remek alakí�
tást nyújtott benne.

Gyanítom, nemcsak arról van 
szó, hogy Popriscsin alakja ki�

váló lehetőséget kínál egy szí�
nésznek. A sikerekben az is 
közrejátszhat, hogy Popriscsin 
— aki úgy őrzi hitét, hogy meg�
bántják, és kétségek között ver�
gődik, keresi helyét és küszkö�
dik a világgal — nekünk szól, 
rólunk szól. Ma is. Ebben lehet 
a gogoli mü értéke, a színjáték 
varázsa. Reméljük azonban, 
nem mindenben szól rólunk a 
darab. Mert mint tudjuk, a vé�
gén Popriscsin megőrül.

*

Ottlik Géza születésének 80. 
évfordulója arra inspirálja az 
irodalom barátait, hogy előve�
gyék a kitűnő író könyveit, bele�
olvassanak műveibe, és felele�
venítsék magukban írásművé�
szetét, gondolatait, életrecept�
jeit. Ha Ottlik, akkor Iskola a ha�
táron, a klasszikussá vált nagy�
regény. Én azonban most a Ha�
jónapló című elbeszélését és az 
esszéit, tanulmányait, kritikáit, 
finom mívű cikkeit, karcolatait, 
novellavázlatait tartalmazó Pró�
za kötetét emeltem le a polcról.

Mennyi bölcsesség, élni taní�
tó sugallat, tanács! (me: „Szen�
tül hiszem, a költészet és a hu�
mor legalább olyan fontos 
nyersanyagok, mint a kőolaj 
vagy a szén, s legalább olyan 
közszükségleti cikkek, mint a 
búzaliszt vagy a szalonna." 
Vagy: „Nem győzni kell, hanem 
kibírni." Mennyire időszerű! És 
azt is ajánlja Ottlik, hogy nem 
kell (mindig) reflektorfényben 
állni. Lehet kicsit tétlenkedni, 
nézelődni, hogy rájöjjünk az 
élet valódi ízeire, a színekre, az

illatokra, a perc örömeire. Hogy 
megértsük, micsoda gazdag�
ság ez.

*

A mai könyvajánlat, mint ta �
pasztaljuk, meglehetősen tar�
ka; jól el vagyunk látva kétes 
értékű, tucatkiadványokkal. Az 
utcai könyvárusok irodalom 
alatti bóvlit kináló asztalain pil�
lantottam meg A csókolózás 
művészete című kötetet. 
A gyakran látott, ismert borító�
jú erotikus pornókönyvek közül 
emeltem ki William Cane köny�
vét, hogy ízelítőt kapjak tartal�
mából. A rövid ismertetés meg�
lehetősen csábitó, kíváncsisá�
got csigázó, mert a könyv 28- 
féle csókot tartalmaz. Megtud�
hatjuk belőle azokat a mester�
fogásokat, amelyekkel csókja�
inkat egyénivé varázsolhatjuk, 
„a röptében odavetett évődő 
puszitól a lélegzetelállító víz 
alatti csókon át a nagy felké�
szültséget igénylő francia csó�
kig". Ezért az ajánló sorokat író 
szerző bizonyos abban, hogy ez 
a kézikönyv kézről kézre, illetve 
szájról szájra jár majd.

Már aki meg tudja, vagy meg 
akarja venni. Hasznossága vi�
szont elvitathatatlan, mert ta�
nulni sohasem késő. Nem be�
szélve arról, hogy ha jól elsajá�
títjuk a röptében Ődavetett pu�
szi és a víz alatti csókolózás 
technikáját, a franciás mód�
szert, az ellensúlyozhatja a 
munkanélküliség feszültségeit, 
a napi megélhetés gondjait.

— kárpáti —

*
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Vízre, m agyar!

Végre itt a nyár, jön a szün�
idő és a jó idő! Lehet kirándul�
ni, sportolni, pihenni. A Postás 
SE tömegsportszakosztályai�
nak házatáján is szétnéztünk. 
Milyen lesz az idei tömegsport�
élet, milyen lehetőségeik van�
nak a dolgozóknak és az után�
pótlásnak, a gyerekeknek? Erről 
kérdeztük Makkai Attilát, a PSE 
tömegsportbizottságának elnö�
két, az evezős bizottság vezető�
jét.

— A Budapesti Sportkurató�
riumnak köszönhetően — ide 
tartozik a Posta, a Távközlési 
Vállalat és a Magyar Műsorszó�
ró Vállalat — immár 27. évét 
ünnepelheti a tömegsportbi�
zottság szárnyai alatt működő 
tizennégy szakosztály. A kura�
tórium fő törekvése, hogy nép�
szerűsítse a tömegsportot, és 
minél szélesebb réteget bevon�

jon, azaz minél több postás ve�
gyen részt a sportban, a verse�
nyekben. Ma már egy főállású 
embert is alkalmaznak, akinek a 
sport népszerűsítése és a 
sportversenyek szervezése a fő 
feladata. Természetesen a ti �
zennégy szakosztály vezetőinek 
— akik társadalmi munkában, 
szabad idejükben tevékenyked�
nek — együtt kell működniük a 
jövőben is.

— Mikor kezdődött az idény, 
meddig tart, és milyen evezős�
programokat szerveznek?

— Május 16-án volt a nyitás 
és szeptember 13-ig tart az

-idény. Ez évben tizennégy eve�
zősprogramot indítottunk el. 
A Budapesti Természetjáró Bi�
zottság és a Magyar Evezős 
Szövetség Tömegsport Bizott�
sága szintidős négyfordulós 
bajnokságot hirdet a budapes�

tiek részére. Akik a meghirde�
tett nyolc programból négyen 
részt vesznek, jelvényt vagy 
zászlót kapnak. Aki a Magyar 
Evezős Szövetség négy prog�
ramjából hármon szerepel, jel�
vényt kap. Az a sportoló, aki a 
12 verseny közül hét progra�
mon részt vesz, az PSE túraeve�
zős trikót kap jutalmul. Az eve�
zős bizottság saját rendezésé�
ben két gyorsasági versenyt in�
dít evezésben, illetve kajakban. 
Az éves értékelésnél az a csa�
pat kapja a kupát, amelyik a 
legnagyobb létszámmal vesz 
részt a versenyeken.

— A majd három évtized ta�
pasztalatait összevetve, ma 
mekkora tömeget tudnak moz�
gósítani?

— Sajnos, nincs okom 
örömre, mert lényegesen több 
hajóval rendelkezünk, mint ahá- 
nyan részt vesznek a vízi spor�
tolásban. Lehet, hogy itt az in- 
formálatlanság a „bűnös", mi�
vel néhány postaszervnél nem 
is tudnak a dolgozók a lehető�
ségekről. Minden érdeklődőnek 
a saját munkahelyi sportszerve�
zőjénél lehet jelentkezni, illet�
ve, személy szerint nálam a 
PSE sporttelepén telefonon, 
vagy akár személyesen is.

— Mit tesznek az utánpót�
lásképzésért?

— Már negyedik éve rend�
szeres oktatásokat szervezünk 
evezésben, kajakozásban. 
Szakképzett oktatóink vannak, 
bár a 14 év alattiak oktatását 
csak szülői felügyelet mellett 
vállaljuk.

— Ennek mi az oka?
— Egy jogszabály, amely ki�

mondja, hogy motorcsónakos 
edző kell a 14 év alattiak mellé. 
Mi rendelkezünk motorcsónak�
kal, de technikailag nem mindig 
tudják megoldani a kíséretet. 
Ugyanis nincsenek turnusok, 
minden alkalommal jönnek új 
tagok, akikkel külön kell az 
edzőnek foglakoznia. Egyszerre 
két helyen viszont nem tud ott 
lenni. Ez egyébként nagyon 
népszerű módszer, mivel a szü�
lőt és gyermekét együtt tanít�
juk meg evezni. Mindemellett 
szívesen várjuk a 14 év alatti 
gyerekeket szüleikkel és a t i �
zennégy év feletti gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt. Hang�
súlyozni kívánom, hogy a pos�
tás dolgozók számára mindez 
ingyenes. Júniustól augusztus 
végéig tart az oktatás minden 
kedden és csütörtökön délután 
15 és 19 óra között. Az oktatás 
keretén belül a kishajókkal a ví�
zen való mozgást és szabályo�
kat — azaz a vízi kreszt — is 
megtanítjuk.

— A sportrendezvényeken 
kívül vannak-e túraprogramja�
ik?

— Természetesen vannak, 
erről is készségesen adok felvi�
lágosítást mindenkinek a 
112-6019-es telefonszámon. 
Végül is szakosztályvezető kol�
légáimmal együtt azt szeret�
nénk, ha minél többen venné�
nek részt bármely sportágunk 
versenyeiben, az oktatásokban 
és a mindennapi sportéletben.

-  THE -

Egy bölcs és megszívlelendő 
mondás szerepel e havi ke�
resztrejtvényünkben.

VÍZSZINTES

1. Széptevő, 6. Az idézet első 
része, 10. Keleti férfinév, 11. 
írógépmárka is, 13. . . .  Hús (ko�
mika volt), 14. Kártyalap, 16. 
Román teherautó, 17. . . .  DŐ 
(énekes hölgypáros), 18. Ide�
gen férfinév, 20. Könyörög a ku�
tya, 21. Tó oroszul, 23. Görög 
piactér, 24. Latyak, 25. Amit 
szeretnek a szurkolók, 28. 
Csüng, 29. Földet forgat, 30. 
Szilaj, 31. Középkori nép, 33. 
Mesealak (ford.), 34. Orr néme�
tül, 35. Kiváló, előkelő, 37. Hajó�
építésre használt fa, 39. Szó-fa�
rok, 41. Tejtermék, 43. Határo�
zószó, hasonlításul is szolgál, 
44. Sári szomszédjai 46. Jelző 
eszköz (ford.), 47. Ilion máskép�
pen, 49. Nőszirom, 51. Stadion 
része, 53. Hátulról segíteni, 54. 
Meserész! 55. Ritka férfinév, 57. 
Távolra mutató szó (ford.), 59. 
Világító cső, 62. Germán törzs, 
63. Az egyik Turner (színésznő), 
65. Lappföldi tó, 66. Fülgyulla�
dás.

FÜGGŐLEGES
1. Az idézet második része, 2. 

Kinyírás, lapból, 3. Valamit 
széppé tevő tárgy, 4. A völgybe,

5. Időmérő, 6. Régi űrmérték, 7. 
Kicsinyítőképző, 8. Váltót iga�
zoltat, 9. Törli a hibát, 12. Be�
vagdos, például halat, 15. Őr a 
táviratban, 17. Pigment része, 
19. Balatoni hal, 20. Rámol, 22. 
Ő németül, 26. Határfolyó Euró�
pában, 27. Görög betű, 30. Nem 
lát, 32. Eltörött a mécses 
(ford.), 34. Francia császár, 36. 
Érzékenység figyelembevétele, 
38. Gyümölcsös, 40. Dunántúli 
község, 42. Vékony hangon ki�
ált, 44. Adatok, tények (lat.), 45. 
Bibliai hegy, 48. Német helyes�
lés (fon.), 50. Relé egyneműi, 
52. Női becenév, 53. Délszláv 
vezető volt, 56. . . .  Derek, 58. 
Francia terrorszervezet, 60. Né�
met tojás, 61. Indulatszó, 63. Kí�
nai hosszmérték, 64. Mutató�
szó.

— Bánhidi —

Beküldendő: vízsz 6. és 
függ. 1.

Beküldési határidő: július 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése:. . .  boldoggá tenni, 
az talán a legbölcsebb.

Könyvutalványt nyertek: Ba�
lázs Imréné (Tatabánya II.), 
Nagy Ilona (Tápiógyörgye), Or�
bán Jenőné (Debrecen), Vörös 
Zoltánná (Pécs).

r O S Ia la O a

Tavaly több mint 120 levelet 
menesztettem szerte a hazába 
és a világba. Nekem levelet írni 
semmiség, egy pillanat műve 
csupán, nem úgy mint mások�
nak, akik hosszú időn át készül�
nek egy-egy levél megírására. 
Ha levelet kapok, elolvasom s 
megválaszolom. Ha valamiért 
nem fűlik a fogam a válaszhoz, 
bizony akkor én is csak hóna�
pok múltán válaszolok. Illetve 
vannak időszakok, amikor levél 
ki nem futhat a gépemből, le�
vélhez hozzá sem kezdek. Mi�
ért? Regényírás előtt „rendet" 
teszek levelezésemben, s utána 
belemerülök (legutóbb a 17. 
század szépséges gyötrelmé�
be) és nem törődöm az evilági 
dolgokkal.

Levelet kapni a legtöbbször 
színtiszta öröm, én csak a 
gyászkereteseket nem szere�
tem, a rossz hírt hozókat, meg 
a névtelen leveleket. Mind�
egyikből volt már részem. 
Mindegyikre haragszom. A ha�
lálhírt hozókra azért, mert el�
vesznek tőlem valakit, akit sze�
rettem, kedveltem, becsültem. 
Hogy haragudtam például arra 
a levélre, amely 1985 legelején 
érkezett, és arról értesített, 
hogy Csőm Pál, egykori tanító 
úr meghalt. De hiszen Csőm 
Pál Csomós Pál néven a Halló, 
Tartsay lakás? című regényem 
egyik hőse volt, aki oly szívesen 
kölcsönözte élményeit a máso�
dik világháborúból. De a halál 
talán egy héttel azelőtt ragadta 
el, mielőtt megajándékozhat�
tam volna egy szép dedikáció- 
val, s vittem volna Pestszentlő- 
rincre a róla is szóló regénye�
met. Igaz, emlékét máig őrzi

szentendrei kertem, hiszen a 
tőle kapott futó lila akác mindig 
rá emlékeztet.

A rossz hírt hozó levelet se 
szeretem, különösen nem sze�
rettem, mikor kézirataimat hoz�
ta vissza a postás, vagy egysze�
rűen levélben értesített ez vagy 
amaz a kiadó, hogy ezért és 
ezért „elállunk kézirata kiadásá�
tól". A névtelen levélírókat meg 
egyenesen gyűlölöm, meg tud�
nám fojtani az ilyen embert egy 
kanál vízben, és még lelkifurda�
lást se éreznék. Az ilyen így írja 
alá fondorlatos levelét: „Egy jó �
akarója" és tudva tudja, hogy 
rosszat akar, természetesen:

Minden más levelet szeretek. 
Hajdan — mondjuk ötven-hat- 
van évvel ezelőtt — az írók ren�
geteget leveleztek, mára a leve�
let kiszorította a telefonálás. 
Könnyebb is, gyorsabb is, cél�
szerűbb is. De nyoma sem ma�
rad. Mindebből következik, 
hogy leveleimet nem budapesti 
barátaimnak írom, hanem a vi�
dékieknek, vagy a határokon túl 
élőknek.

Gyerekkoromban nálunk nem 
volt divat a levélírás. Ugyan ki�
nek írtak volna a szüleim? Bár 
édesanyám megőrzött öt-hat- 
száz képeslapot, de az akkori 
idők — a tízes-húszas évek — 
megkövetelték a képeslapkül�
dést. Egyszer anyám, halála 
előtt betüzelte valamennyit, 
sok más, ifjú korából megma�
radt tárgyi bizonyítékkal együtt, 
amik között fényképek is vol�
tak. Mikor megkérdeztem tőle: 
miért tüzelted be ezeket, azt fe �
lelte: ugyan kisfiam, már azt 
sem tudom, ki az a Karcsi, Pali, 
Jóska, Feri, akik azokat írták.

A képeken szereplők nevét se 
tudom felidézni, hát akkor mit 
csináljak velük?

Ha nem is volt divat a levél�
írás, de azért nagy néha én is 
küldtem levelet ifjú emberként. 
Ez már 1945 után történt, ami�
kor máról holnapra hirtelen köl�
tő lettem, verseskötetem jelent 
meg, szerkesztőket kerestem 
meg ismeretlenül Hódmezővá�
sárhelyen, Budapesten, Szom�
bathelyen. Máshová ugyan mi�
ért írtam volna? De egy-két köl�
tővel is váltottam levelet annak 
idején, ezeket ma is őrzöm. Mi�
nek? Kinek? Nem is tudom.

De azért édesanyám helyett 
el-elfutottam a postaládáig, ha 
jött húsvét, vagy karácsony. 
Ilyenkor szép képeslapokat írt. 
Vittem a postaládához, s bele�
nyúltam ujjaimmaí a levelek 
után, nehogy egy is véletlenül 
fennakadjon! És utána kiáltot�
tam: sürgős! Azért kiáltottam, 
mert apám is így tette egyszer- 
kétszer. Ha ő így, én se más�
ként. így öröklődnek a hagyo�
mányok! Már Attila unokám is 
tudja ezt a kedves játékot, lel�
kesen kiáltja a postaládába be- 
csusszanó levél után: sürgős!

Hát igen, amikor az ember 
megírja levelét, hirtelen sürgős�
nek érzi. És addig miért nem? 
A folytonosan emelkedő postai 
bélyegárak mellett is írom fo �
lyamatosan leveleimet Ausztrá�
liába, Sidney mellé, Quakers 
Hillbe, meg Bresciába, a szép

északolasz kisvárosba, meg 
Helsinki mellé Espoo városába, 
meg Bukarestbe, Kolozsvárra, 
meg Mezőkövesdre, Sárvárra; 
soroljam még? A levél örömet 
visz, jó híreket.

Édesanyám, aki nagyon bölcs 
asszony volt, annak idején arra 
tanított, hogy tartsam meg ma�
gamnak a rossz híreket. Azt 
mondta egyszer, amikor odaha�
za ültünk Szegeden, a virágos�
kertben:

— Kisfiam, nekem csak a jót 
írd meg, soha a rosszat! Én 
csak azt szeretném hallani, 
hogy milyen sikeres vagy, sem�
mi mást!

így is mentek a levelek szülé�
imhez. Minek vittek volna ma�
gukkal gondot, bánatot, vagy 
szomorúságot? A rossz híreket 
ma is megtartom magamnak, a 
jókat meg megírom. És van írni- 
való. Hogy éppen mi foglalkoz�
tat, miért kezdek újra egy törté�
nelmi regénybe, miért már 
megint a 17. századot válasz�
tom, s miért Kabold vára lesz 
történelmi regényem színtere. 
Már persze nem a szüleimnek, 
hanem barátaimnak írom a jó 
híreimet. És néha kibélelem a 
leveleket megjelent írásaim�
mal, meglehetősen vaskos kül�
deményeket adok postára, per�
sze nem postaládába dobva, 
hanem a postán gondosan le�
mérve, és persze ajánlva. És így 
sem mindig érkezik célhoz, pél�

dául Kolozsvárra; még így is el�
vész, sajnos a küldemény.

Igaz, nem mostanában, ha�
nem két-három évvel ezelőtt, 
néhány, nekem feladott külde�
mény is: Levélfeldolgozás pe�
cséttel ellátva érkezett (az ille�
tékesek ugye tudják, hogy ez 
mit jelent?), ha nem volt feladó 
feltüntetve, akkor a legtöbb 
esetben. De az is előfordult, 
hogy Amszterdamba utazva 
(még 1989-ben) jó előre levelet 
küldtem érkezésünkről, amire 
válasz nem érkezett. Hanem a 
feladástól számított negyvene�
dik napon én vehettem át a hol�
land postástól a saját levelemet 
Amszterdamban, s rajta volt a 
már említett levélfeldolgozás 
körpecsétje.

Meg nem fejthető titkok 
ezek. Nem is panaszkodtam el 
eddig senkinek se, miért is tet�
tem volna?

Most két hétig nem voltunk 
itthon. Sopronban üdültünk. 
Hazajőve első dolgom volt vé�
gignézni, végigolvasni két hét 
megérkezett leveleit, küldemé�
nyeit. Volt benne öröm is, volt 
bizony.

Ha ezt a mai írást befejezem, 
újra leveleket írok. Mert a kül�
dők várják a választ.

Hanem befejezésül, hadd 
mesélem el, hogy Sopronból 
küldtem egy képeslapot Attila 
unokámnak is. Ő most múlt 
négy, de a világ dolgairól már 
rengeteget tud.

A képeslapon a Hotel Sziesz�
ta kilencemeletes épülete lát�
ható. Attila forgatta, forgatta a 
levelezőlapot, s aztán megkér�
dezte apjától:

— Honnan írtak nagypapá- 
ék?

— Sopronból!
— Sopronból? — álmélko- 

dott. — Pedig mintha Dallas�
ban lenne a nagypapa és nagy�
mama!

Most ő van Ausztriában. Va�
jon ir-e képeslapot? Mert már 
ismeri a létrás betűt, amivel a 
neve: Attila kezdődik. Elég ha 
csak annyit ír oda: A.

Még mondja valaki, hogy 
nem jó képeslapot írni és kap�
ni?! Biztosan ő dobja be az 
osztrák posta ládájába, és talán 
utána kiáltja: sürgős!

— takács —
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