
Az igazság nagyon sokarcú
Beszélgetés Siklós Csaba miniszterre!

30 perce van a miniszter úr�
nak az interjúra — közli velem 
dr. Várhelyi András főosztályve�
zető- szóvivő, egyetemi adjunk�
tus kedves mosollyal a közleke�
dési, hírközlési és vízügyi mi�
niszter előszobájában.

S ez ahhoz képest, hogy au�
gusztus közepe óta várok erre 
az alkalomra, igazán nemes 
gesztus. Végül 45 percben ma�
radunk, már azért is, mert a ri�
portermagnóba bekészített ka�
zetta egy nekifutásra ennyit 
vesz fel, s ennek lejártakor ke�
gyetlen csattanással jelzi; nincs 
tovább.

— Miniszter Úr, valamikor 
majdnem szomszédok voltunk 
Óbudán, én maradtam, ön el�
költözött, de nagyon sokáig 
reggelente az ön arcmását néz�
hettem az egykori választási 
plakáton.

— Igen, a Váradi utcában 
laktam 1982- ig, de utána is a 
kerületben éltem és laktam, s a 
kerületben lettem képviselő.

— Abban a házban, mely ak�
kor még nem önről volt „hires", 
hanem a Dózsa válogatott fut�
ballkapusáról. Erről ju t eszem�
be, ismeri a Budapesti Vasutas 
Klub labdarúgóit?

— Csak párat. Nagyon sze�
rettem a labdarúgást, de akkor 
egy kicsit elfordultam tőle, ami�
kor nagyon elszakadt egymás�
tól a teljesítmény és a pénzbeli 
juttatás. Ettől függetlenül sze�
retem a csapatsportokat, de ta�
lán legjobban a futást, ezen be�
lül is a hoászútávfutást. Szere�
tem, mert itt az embernek ma�
gát kell legyőznie. A sport 
egyébként sok mindenben pél�
damutató lehet a társadalom�
nak is. Küzdelem és harc. És 
mindenki győzni szeretne. Pe�
dig nem feltétlenül csak a győz�
test kell ünnepelni. Ebből a 
szempontból számomra példa�
mutató az angol szellem, mely 
a teljesítményt jutalmazza, és a 
sokadik helyezettet is ünnepli. 
A mi társadalmunk csak az el�
sőt tartja valamire valónak.

— Osztom az ön felfogását, 
talán azért is, mert az életünk is 
egy nagy sportviadal.

— Igen, s amit a sportolóktól 
feltétlenül meg kell tanulnunk, 
az az esetleges vereség, vagy 
kudarc utáni újrakezdési erő. 
Újra és újra föl kell állni, újra és 
újra készülni, küzdeni kell, s 
„harcba" indulni. Ez az örökös 
megméretés, ez az örökös küz�
delem, ami számomra is példa�
mutató lehet. Hiszen nap mint 
nap nekünk is állandóan bizo�
nyítanunk kell társainknak, tár�
sadalmunknak is.

— Ami ezt a bizonyítást ille�
ti, nekem az a véleményem, 
hogy a többrétű tárca irányító�
jaként ön a legnagyobb „ú r" az 
országban...

— Amit ön mond, abban ala�
pos túlzás van .. .

— Gondolja? Szerintem 
nem. Ha az ön hadserege cső�
döt mond, fejre áll az ország. 
Rendőr nélkül még ellennénk 
15- 20 percig, de telefon nélkül? 
Ki lehet pl. azt pénzben fejezni, 
15 perces országos telefon né�
maság mit jelentene?

Szóval ön nekem egy tábor�
nok.

— Jó a hasonlat, de szeret�
ném mégis egy kicsit megfordí�
tani. A hatalom nagyon vi�
szonylagos dolog, és mi, akik 
ezen az úgynevezett infrastruk�
turális területen dolgozunk, 
szóval ezek az emberek szolgál�
nak, szolgáltatást végeznek.

— Ezt a kifejezést én általá�
ban a református egyház lelké�
szeinek tevékenységével kap�
csolatban ismerem.

— Valóban így van, és én ak�
kor szerencsés helyzetben va�
gyok, mert egyrészt református 
vallású vagyok, másrészt mi�
niszterként is ezt szeretném 
tenni. Van valami, amit nagyon 
sokan alaposan félreértenek és 
összekevernek. Ezek a nagy inf�
rastrukturális területek igazából 
sohasem a hatalmat éreztették, 
bár ahogy ön mondta, a hata�
lom valóban megvan. Sokat le�
hetne arról beszélni, milyen je�
lentőséggel és fontossággal bír 
az emberi életre, a társadalom 
hogylétére.

— Ezzel alaposan visszaélni 
is lehet. . .

— Természetesen. De érde�
kes nyomon követni vagy utá�
nanézni, hogy sztrájk volt- e 
Magyarországon, mióta mo�
dern közlekedés vagy hírközlés 
létezik. Egy nagy vasutassztrájk 
volt még a századfordulón, 
postai sztrájkról nem is tudok.

— Időtartamot tekintve je �
lentős egy sem . . .

— Ezért mondtam korábban 
a szolgálat szót, s ezek az em�
berek munkájukat ennek tekin�
tik, s ez különböztet meg min�
ket másoktól. S nehogy azt 
higgye, hogy csak anyagi hátte�
re van a dolognak, s csak anya�
gi károk keletkeznek. Az élet is 
megsérül. Képzelje el, hogyan 
lehetne orvost vagy mentőt hív�
ni, hogy csak egy példát mond�
jak. Arról nem is beszélve, 
ezekben a szakmákban, foglal�
kozási területekben nincs nyár 
vagy tél, nincs ünnep sem. Itt 
dolgozni kell, és ezt eddig min�
den hatalmi struktúrában meg�
tették. Hozzáteszem, nagyon 
méltatlan bérekért.

— Miniszter Úr! Van egy 
olyan érzésem, a milliomosokat 
most sem a postásokról, vas�
utasokról, vagya távközlési dol�
gozókról mintázzák...

— Biztos, hogy nem. Régen 
viszont megvolt az, hogy nyug�
díjas állásnak tekintették, s ha 
nem követett el súlyos hibát, 
élete végéig biztosan számítha�
tott nyugodt öregségre. Állami 
nyugdíjat kaphatott, amikor a 
szociális ellátottság mérhetet�
len alacsony színvonalon volt, s 
ezek'az állami hivatalok jobban 
gondoskodtak dolgozóikról, 
mint az átlag. Jól szervezett 
egészségügyi hálózattal rendel�
keztek, volt árvaellátás és a 
problémák megoldásában egy 
nagyon szoros összefogás. 
Összegezve bizonyos tekintet�
ben komoly előnyökkel rendel�
keztek. Sajnos, ezek az utóbbi 
évtizedekben leépültek, illetve 
állampolgári jogon mindenki�
nek járnak. Tehát a régi, ezekkel 
a nagy rendszerekkel járó szo�
ciális ellátottságok leértékelőd�
tek, s megszűnt a kivételezett-  
ség.

— Ami nem lenne feltétlenül 
baj, ha .. .

— Ha pl. az ötvenes években 
egy postás-  vagy egy vasutas�
gyerek nem szenvedett volna 
hátrányt egy bányász-  vagy egy 
vasasgyerekkel szemben. így 
alakult ki mára az a rendszer, 
hogy ezeknek a szolgálóknak, 
szolgálatot végző embereknek 
nemcsak az anyagi, hanem az 
erkölcsi megbecsülésük is 
mélypontra süllyedt. A másik 
pedig az, hogy ezek a nagy 
rendszerek műszakilag is kor�

szerűtlenné váltak. Ezeken kell 
nekünk most változtatni, illetve 
megküzdeni.

— Bevallom őszintén, nem 
irigylem önt ezért a munkáért, 
de azt a postást sem, akinek 
unos- untalan a becsületére, hi�
vatástudatára hivatkoznak. Erre 
és semmi másra, s közben el�
vonják a vasúti kedvezményt is, 
mert már nem közalkalmazott. 
Szerintem ez egy skizofrén álla�
pot. Tisztességre hivatkozunk 
— s hülye az, aki nem építi azt 
a demokráciát, melyre áhított

de ha gyereke mezítláb fog 
járni, fütyül a demokráciára s a 
becsületre.

— Ezt én nemcsak a postá�
soktól hallom, hanem másoktól 
is, különösen a szakszervezetek 
oldaláról, szakszervezeti veze�
tőktől. Akkor viszont, ha az em�
ber a realitások oldaláról köze�
lit, reálisnak kell lennie. Az 
1992- es évről beszélek, s szólni 
kell arról, hogy a jelenlegi gaz�
daság, a gazdasági helyzet mi�
lyen. Önmagában nálunk, s Ke�
let- Európábán, ahol vagyunk. 
Kapcsolatunk a korábbi és 
mostani partnerekkel megvan, 
a helyzetek viszont alapvetően 
megváltoztak, ezt mindenki 
tudja.

— Tudja, de jövőképe meg�
lehetősen homályos. . .

— 1941- ben születtem, 
négygyermekes vasutascsalád 
tagjaként, s a gyemek azzal 
együtt, hogy felhőtlenül él, ér�
zékeli a gondokat. Voltak gond�
jaink, nem is kevés, de ahogy 
visszaemlékszem szüléimre, 
nem az elkeseredettség, ha�
nem az elszántság volt a jel�
lemző rájuk. És ez az elszánt�
ság kéne, hogy most is ben�
nünk legyen, hiszen most 
ugyanúgy fel kell építenünk egy 
országot. Más út nincs. Lehet 
különféle követelményeket tá�
masztani, csak nincs egy olyan 
gazdaság, amely a követelmé�
nyeket ki tudná elégíteni.

— Reméljük, csak egyelő�
re .. .

— Ahhoz, hogy ez megvál�
tozzon, kell egy kiváló gazda�

ság, egy békés rendszer, s amíg 
ez nincs, csak konfliktusok van�
nak. S ami nem elhanyagolan�
dó, egy korszerű szervezet, s 
minden feladatra megfelelő 
ember. Hozzátenném azt is; 
több türelem.

— Újra osztanom kell az ön 
nézetét, de azt is hozzáteszem, 
a társadalom már utálja, hogy 
állandóan kioktatják, és senki 
nem vállalja azt, hogy felnőtt�
ként kezelje. Vannak ugyan erre 
törekvések, de valahol ezek 
mindig elsikkadnak. Pár szót 
már mondott a szakszerveze�
tekről. Mit jelentenek önnek a 
szakszervetek? Ellenfelet?

— Ellenfélnek nem lehet 
azokat az embereket tekinteni, 
akikkel együtt kell dolgozni. Ez 
egy nagyon buta magatartás 
lenne. Tény, hogy problémáink 
nem ugyanazok. Az is tény, 
hogy az igazság nagyon sokar�

cú, és nem mindegy, honnan 
nézem. Hadd fogalmazzak 
„műszaki" módon: ha valami�
lyen folyamat úgy hat, hogy 
előrehalad, akkor az egy sze�
rencsés folyamat. Nekem az a 
véleményem, hogy állandóan 
dialógusban lévő, közös mun�
kának kell lenni köztünk, mert 
ez visz előbbre: Az általam is�
mert nyugati példák is ezt bizo�
nyítják, s ugye ők ezt egy kicsit 
korábban kezdték . . .

— Ráadásul gyakorolják is. 
Nem tudom, osztja- e azt a né�
zetet, hogy akinek, mondjuk, 
három gyermeke van, az egyi�
ket egy kicsit mindig jobban 
szereti. Van, aki bevallja, van, 
aki tagadja.

— Ha az ember nem tud fe�
lülemelkedni azon, hogy most 
nem egy kisebb egység gazdá�
ja, hanem egy szélesebb terüle�
té, akkor ezt igazából nem tud�

ja jól ellátni. Gondolom, kérdé�
se erre vonatkozott. Én szeren�
csés vagyok, mert korábban so�
káig dolgoztam úgy, hogy több 
területért voltam felelős. Meg�
tanultam azt, hogy az egészet 
próbáljam látni, s ne szakítsak 
ki egyet- egyet. Nagyon helyes, 
amit mondott: az ember mindig 
többet foglalkozik azzal, amivel 
gond és baj van. Érdekes az, 
hogy milyen gyakori szokás a 
postát és a vasutat szembeálli-  
tani. Való igaz, a postával keve�
sebb gond van.

— Távközlésről ez idáig nem 
beszéltünk. . .

— Addig, míg a hiánygazdál�
kodás fennáll, addig, míg hiány 
van, addig lehajtott fejjel kell 
járnia az embernek. De a fény�
pontok — ahogy szokták mon�
dani — már megjelentek. S ezt 
mindenkinek érzékelnie kell.

— Miniszter Úr! Én azt hi�
szem, aki nem hisz a jövőben, 
esetenként saját magában, az 
se miniszteri, se más közfunkci�
ót ne töltsön be. Ön mit lát az 
alagút végén?

— Ismerem saját magamat, 
ismerem, hogy mire vagyok ké�
pes. Ez az egyik oldal. A másik 
oldal pedig az, hogy — bár nem 
szép, hogy hangsúlyozom, mert 
természetes — a munkatársa�
im 90 százaléka akarja a mást, 
akarja a jobbat, s felszabadul�
tan, pont úgy, mint a sportolók, 
akik sok- sok pofon után is újra 
és újra felállnak. Volt olyan ja�
vaslatunk, mellyel ötször áll�
tunk elő, mivel négyszer kidob�
ták, míg ötödjére — igazunkat 
elismerve — elfogadták. Szóval 
hinni és bízni kell.

— Visszatértünk beszélgeté�
sünk elejére. Erre szokták azt 
mondani: így kerek az egész. 
S van az interjúkészítésnek egy 
íratlan szabálya, sohasem a ri�
porter mondja ki az utolsó 
szót. . .

— Széchenyi Istvánt idéz�
ném: „Senki a tágas világon se�
gíteni rajtunk nem tud, hacsak 
értelmi súlyunk és férfiúi eré�
nyünk nem."

Veógh Ádám

Még elkerülhető a sztrájk

Van esély a tárgyalásos eredm ényekre
Az MSZOSZ által szervezett 

hat regionális nagygyűlés után, 
a kiéleződött helyzetben bizta�
tó fejlemény, hogy a kormány 
és a szakszervezeti konföderá�
ciók képviselői tárgyalóasztal�
hoz ültek a feszítő gazdasági és 
szociális problémák megbeszé�
lése céljából. A hat szakszerve�
zeti szövetség — egyeztetett 
álláspontjának megfelelően — 
a foglalkoztatáspolitikáról, a 
bérekről, a társadalombiztosítá�
si és szociális támogatásokról, 
az adórendszer változásairól, a 
költségvetési intézmények mű�
ködési feltételeiről és a szak-  
szervezetek közötti megállapo�
dásról kezdeményezett tárgya�
lást a kormánnyal.

— Nagyon jó hangulatú, kor�
rekt tárgyalást folytattam a hat 
szakszervezet képviselőivel — 
nyilatkozta Kupa <Mihály pénz�
ügyminiszter, a kabinet tárgya�
lócsoportjának vezetője a meg�
beszélés után, melynek tartal-

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Készülődnek az érdekvédők

Keményebb fellépést
„Egynek minden nehéz, 
soknak semmi sem lehetetlen."

(Széchenyi István)

Van olyan asszony, aki 50 forin�
tot kér kölcsön a családi kia�
dáshoz . . .  Naponta a sérelmek 
sorozatát élik át a munkaválla�
lók . . .  Az emberek elhitték, 
hogy egy- két évig ki kell bírni 
türelemmel, s utána jön a fel�
lendülés. Most már másképpen 
látják: csalódtak, elkesered�
tek . . .  Én nem sírni jöttem ide, 
hanem kemény fellépésre, kö�
zös ' cselekvésre szólítani. . .  
Ezeket a kaposvári nyomdász 
és a sütőipari munkás, a pécsi 
'uránbányász és a szekszárdi 
mezőgazdasági dolgozó mond�
ta a szakszervezeti bizalmiak�
nak az MSZOSZ által szervezett 
pécsi tanácskozásán, amely — 
Miskolc, Szolnok, Szeged, Tata�
bánya és Győr után — a hato�
dik volt a regionális nagygyűlé�
sek sorában.

Hasonló szellemben beszélt 
— Nagy Sándornak, az 
MSZOSZ elnökének bevezető 
előadását követően — a Pécsi 
Ifjúsági Házat zsúfolásig meg�
töltő 915 szakszervezeti bizalmi 
közül az a 21 tisztségviselő is, 
aki felszólalásában tolmácsolta 
dolgozótársainak a véleményét 
és akaratát. Olyannyira, hogy a 
pécsi Zsolnay Gyár képviselője 
1100 aláírást is hozott magával, 
tanúsítván, hogy a porcelán�
gyáriak egyetértenek az 
MSZOSZ felhívásával, és tilta�
koznak a nők nyugdíjkorhatárá�
nak felemelése ellen.

Másként fejezték ki magukat, 
másra tették a hangsúlyt az 
egyes szakmák és területek 
szószólói, de abban azonos hul�
lámhosszra kerültek a dél- du�
nántúli érdekvédők, hogy most 
már tenni kell valamit, mert iz�
zanak a gondok. Olyan helyzet�
be kerültek ugyanis a munka-  
vállalók, a nyugdíjasok és ér�
dekvédelmi szervezeteik, hogy 
határozottabb érdekérvényesí�
tésre van szükség.

Ezen az alapálláson az sem 
változtat — legfeljebb árnyalja 
azt, és az eltérő élethelyzetre, a 
szakmák sajátosságaira mutat 
—, hogy egyfelől az egészség-  
ügyi dolgozók és a sütőipari 
munkások tisztségviselői jelez�
ték, hogy ők nem sztrájkolhat�
nak, de másfajta demonstráci�
ókban részt vesznek. Másfelől a 
mecseki bányászok mindenki�
nél radikálisabb álláspontot 
képviselve a legerőteljesebb 
akció mellett voksoltak.

Akik tárgyilagosan végiggon�
dolják, hogy milyen mértékben 
rosszabbodnak az életkörülmé�
nyek, mire számíthatnak 1993-  
ban, és mekkora a satuba szorí�
tott szakszervezetek mozgáste�
re, azok elkeserítő tényekkel ta�
lálják szembe magukat. Nem li�
liputi érdekekről van szó. 
A munkanélküliek száma már 
az idén eléri a 800 ezret. Folya�
matosan csökken a bérek és a 
nyugdíjak vásárlóereje. A mun�
kavállalók kiszorításával folyik a 
privatizáció. Nő a kilátástalan 
helyzetbe kerülő családok szá�
ma, miközben kevesek kezében 
egyre nagyobb jövedelem és 
vagyon halmozódik fel.

És mit hoz a jövő esztendő? 
A munkanélküliség növekedé�
sének megfékezése helyett 
emelik a járulékot. Bevezetik a 
kétkulcsos áfát, ami azt jelenti, 
hogy most már a legalapvetőbb 
élelmiszerek, a tüzelőanyagok, 
a gáz, az áram, a távfűtés, a 
közlekedés árait is legalább 8 
százalékos forgalmi adó terheli. 
A nyugdíjakat — a korábbi ígé�
retek ellenére — csak 11 száza�
lékkal kívánják emelni a 16—19 
százalékos fogyasztói áremel�
kedés mellett. Fenyeget a nők 
nyugdíjkorhatárának emelése. 
Nem emelik viszont a családi 
pótlékot. Legfeljebb az önkor�
mányzatokhoz lehet majd segé�
lyért folyamodni.

Miközben nőnek a munkavál�
lalókra, a nyugdíjasokra nehe�
zedő terhek, aközben nincs a 
kormány részéről komoly foga�
dókészség a szakszervezetek

javaslatára. A hat konföderáció 
megállapodásának fogadtatása 
azt mutatja, hogy egyes politi�
kai erők nem akarják levenni a 
napirendről a vagyonmegosz�
tás ügyét. A kormány látható 
szándéka, hogy mellékes prob�
lémákkal kösse le a szakszerve�
zetek erejét, felgyorsítsa a 
mozgalom erózióját, tudatosít�
sa az atomizálódást, működés-  
képtelenné tegye az érdekvé�
delmi szervezeteket.

Ilyen szituációban kétféle 
magatartás között választhat�
nak az érdekvédők: vagy tudo�
másul veszik a jelenlegi helyze�
tet, vagy a kormány számára is 
látható módon nyomatékot ad�
nak elégedetlenségüknek és 
követeléseiknek. A hat regioná�
lis tanácskozáson az utóbbit 
erősítette meg az 5300 bizalmi.

A vita abban volt, hogy a 
nyomásgyakorlás milyen mér�
tékét és melyik formáját (foko�
zatait) válasszák. A jelenlévők 
egy része a 15 perces országos, 
minden munkahelyre kiterjedő 
munkabeszüntetésre szavazott, 
másik részük pedig — enyhé�
nek találva az első variációt —, 
azonnal egy nagy budapesti de�
monstrációra voksolt.

Teljes egyetértés mutatko�
zott meg viszont abban az 
igényben, hogy mindez lehető�
leg együtt, közösen, valameny-  
nyi szakszervezeti szövetség 
részvételével történjék. Ez lehet 
ugyanis a siker záloga.

Nagy Sándor a forró hangu�
latú pécsi gyűlés zárszavában 
hangsúlyozta, hogy jelenleg 
nem pusztán gazdasági és szo�
ciális problémákról van szó. Ha�
nem arról is, hogy emberszám�
ba veszik- e a munkavállalókat, 
a nyugdíjasokat, kettészakad- e 
a magyar társadalom, felmor�
zsolódik- e a szakszervezeti 
mozgalom. Ezek figyelembevé�
telével kell dönteni a hatásos 
érdekérvényesítés legcélsze�
rűbb formájáról és legmegfele�
lőbb időpontjáról.

— k. s. —

Könyvajánlás
A lap hasábjain nem szok�

tunk szakkönyvet ajánlani, most 
mégis ezt tesszük. Fel kívánjuk 
hívni a figyelmet az UNIÓ Lap-  
és Könyvkiadó gondozásában 
nemrégiben megjelent Üzemi 
tanácsok kézikönyvére. A könyv 
szerzői azon kevés szakértők 
közé tartoznak, akik szerteága�
zó ismerettel rendelkeznek az 
üzemi tanácsok európai létre�
jöttének körülményeiről, fejlő�
désükről.

Ajánlani tudjuk ezt a kézi�
könyvet nem csak a majdan 
megválasztandó üzemi megbí�
zottaknak és üzemi tanácsok�
nak, hanem a partnermunkálta�
tóknak és a szakszervezeti tiszt�
ségviselőknek is. A szerzők — 
jól ügyelve az arányokra — be�
tekintést nyújtanak a piacgaz�
daságokban működő üzemi ta�
nácsok sajátosságaiba, mint�

egy tükörképét adva a harma�
dik fejezetben bemutatott ma�
gyar szabályozásnak. A kezde�
tekben nagy szükség lesz a 
könyv „forgatására", hiszen 
hasznos tanácsokat ad az üze�
mi tanácsok munkájának meg�
szervezésére, részletes ismere�
teket nyújt az érdekegyeztetés 
folyamatairól. Mindemellett e 
könyv alapokat adhat a vállalat-  
gazdasági ismeretekhez és a 
felhasználó egy kötetben lelhe�
ti meg a munkavállalók számá�
ra legfontosabb jogszabályo�
kat.

A legfontosabb részének 
mégis azokat a fejezeteket te�
kintjük, melyekről eddig nem 
szóltunk, és melyek talán a töb�
bi kézikönyvnél hasznosabbá, 
alkalmazhatóbbá teszik a kiad�
ványt. Tulajdonképpen ezért is 
ajánljuk olvasóinknak ezt a 
könyvet. E fejezetekben szólnak 
a szerzők azokról a fontos kér�
désekről, amiknek ismerete nél�

kül a létrejövő üzemi tanácsok 
kezdetben nem, vagy csak ko�
moly nehézségek árán tudná�
nak működni. Részletes ismere�
tekre lehet szert tenni a konflik�
tusok kialakulásáról, sajátossá�
gairól és azok megoldási lehe�
tőségeiről.

Hasznos segédeszközt jelent 
bármely szervezet, illetve azok 
képviselői, tisztségviselői ré�
szére a könyvnek az a fejezete, 
melyben a tárgyalási techniká�
kat (kezdve attól, hogy kik, mi�
lyen felhatalmazással tárgyalja�
nak, egészen a tárgyalási stílu�
sokon, kultúrákon keresztül a 
különböző szituációkig) és a 
testületek működésének sajá�
tosságait mutatja be.

Reméljük, hogy e pár sorral 
sikerült az érdeklődést felkelte�
nünk, és ezzel további segítsé�
get nyújtani azoknak, akiket a 
munkavállalók képviseletükre 
felhatalmaznak.

— eco —

Van e sé ly  a  tárgyalásos eredm ényekre
(Folytatás az 1. oldalról.)

mát a mellékelt közös nyilatkozat 
ismerteti.

Hasonló szellemben nyilatko�
zott a tárgyalások eredményeiről 
és légköréről Nagy Sándor, az 
MSZOSZ elnöke is, aki megerősí�
tette, hogy valódi megállapodási 
készséget, nyitottságot és meg�
felelő hangnemet tapasztalt a 
kormány részéről. Mindez nem a 
véletlen műve — tette hozzá —, 
hanem a hat szakszervezeti szö�
vetség megállapodásának ered�
ménye, a munkavállalók elége�
detlenségének hangot adó tiszt�
ségviselők határozott fellépésé�
nek, a szakszervezetek eltökéltsé�
gének a következménye.

Nagy Sándor, az MSZOSZ — 
nagygyűléssé tágult — kibővített 
tanácsülésén részletesebben is 
beszámolt a kormány képviselői�
vel folytatott tárgyalásokról, és 
szólt a várható kilátásokról, s a 
szakszervezetek ezektől függő

alatt is szükségesnek látnák a ha�
tásos erődemonstrációt.

A nagygyűlés 2046 résztvevőjé�
nek és az MSZOSZ 57 tagszerve�
zetének szavazása a következő 
eredményeket hozta:

Ellenszavazat nélkül, teljes 
egyetértéssel támogatták a nagy�
gyűlés résztvevői a tárgyalások 
alapjául szolgáló 6 pontot. Egy�

hangú igennel szavazták meg azt, 
hogy erőt kell mutatni. A tagszer�
vezetek egyetértettek az erőfel�
mutatás szükségességével.

Ezután a nyomásgyakorlás for�
májára kellett voksolni. Arra, 
hogy eredménytelen tárgyalások 
esetén figyelmeztető sztrájk le�
gyen- e, vagy demonstráció? 
A szavazás eredménye: első lép�
csőben figyelmeztető sztrájk (36 
tagszervezet), és demonstráció 
(20 tagszervezet).

A Honvédségi Dolgozók és a 
Határőrség Szakszervezete, vala�
mint a Postások Szakszervezeté�
nek képviselői tartózkodtak a sza�
vazástól, amelyet a jelen lévő ve�
zetők megindokoltak. A fegyve�
res erők esetében ez nem kívánt 
különösebb magyarázatot.

Mundruczó Kornél pedig el�
mondta, hogy az intézőbizottság 
tagjai 50- 50 százalékban szavaz�
tak, s ezt a megoszlást fejezték ki 
tartózkodásukkal.

-  K. S. —
magatartásáról, a további teen�
dőkről. Elmondta, hogy van esély 
az eredményekre. A szakszerve�
zetek nem akarnak felfordulást, 
igazi szakszervezeti eszközökkel 
kívánják megvívni a munkaharcu�
kat. A tárgyalások ideje alatt nem 
kezdeményeznek erődemonstrá�
ciót. Sikeres megállapodás ese�
tén lemondanak a sztrájkról, el�
lenkező esetben igénybe veszik 
az érdekérvényesítés legkemé�
nyebb eszközeit is.

Az MSZOSZ elnökének tájé�
koztatója után 21- en (nyerőszám) 
mondták el önmaguk és dolgozó�
társaik véleményét. A felszólalók 
megerősítették az MSZOSZ eddi�
gi kezdeményezéseit és további 
törekvéseit. A vasasok közölték, 
hogy sztrájkkészültséget rendel�
tek el, a vasutasok pedig még e 
hónapban készülnek figyelmezte�
tő sztrájkra. A legkeményebb ál�
láspontot a bányászok foglalták 
el, akik már a tárgyalások ideje

Közös nyilatkozat
A kormány és az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala 

hat szakszervezeti szövetségének képviselői megbeszélést tartottak 
az 1993- ra várható gazdasági és szociális folyamatokról. Megtárgyal�
ták a szakszervezetek gazdasági és szociális fórumra készített egyez�
tetett javaslatait. Egyetértettek abban, hogy közös érdek a társadal�
mi béke megőrzése, és ezért érdemi tárgyalásokat kell folytatni. Ké�
szek arra, hogy a vitatott kérdésekben november 22- éig megállapo�
dásra jussanak.

Együttműködnek egy átfogó foglalkoztatáspolitikai stratégia lét�
rehozásában, haladéktalanul munkacsoportokat hoznak létre a bé�
rekkel, a társadalombiztosítási és szociális ellátásokkal, valamint az 
adórendszerrel összefüggő javaslatok áttekintésére. A költségvetési 
intézményekkel összefüggő kérdésekkel külön munkacsoport foglal�
kozik.

Mind a kormány, mind a szakszervezetek fontosnak tartják, 
hogy megfelelő előkészítést követően a munkáltatói szervezetekkel 
történő folyamatos konzultáció után kerüljön sor az Érdekegyeztető 
Tanács november 20- ai plenáris ülésére, majd november 22- éig a 
megállapodások véglegesítésére.

A kormány A szakszervezetek
tárgyalócsoportja tárgyalócsoportja

RTV-múzeum nyílt Diósdon
\Bartha Józsefnek, az Antenna 
[Hungária Magyar Műsorszóró 
és Rádióhírközlési Rt. vezér�
igazgatójának megnyitóbeszé�
dje után a diósdi rádióállomás 
épületében megnyílt az a kiállí�
tás, mely már a magyar rádió�
műsor- szórás megindulásának 
70. évfordulójára (1995) össze-  
byűjtött anyagot tartalmazza.

Az egykori vezérlőteremben 
rendezett kiállítás egyaránt ér�
dekes lehet szakmabelinek, de 
kíváncsiskodó érdeklődőnek is.

A múzeum nyitvatartási ideje 
hétfő kivételével naponta 
|10—- 16 óráig.

Prágában került sor novem�
ber 3—6- a között az IPTT szer�
vezésében arra a nemzetközi 
tanácskozásra, melyet a volt 
szocialista országok postai és 
távközlési szakszervezeteinek 
részére rendeztek a munka-  és 
egészségvédelemmel kapcso�
latos kérdésekben.

A tanácskozáson szakszerve�
zetünk részéről Lázár András, 
megbízott szövetségi elnök, 
Péntek Petronella, a MATÁSZ 
országos titkára, valamint 
Mundruczó Kornél, a postás�
szakszervezet országos titkára 
vett részt, valamint a postán 
belül dolgozó független szak-  
szervezetek részéről Káldi Eme�
se.

Molnár Ferencné
1 9 3 8 — 1 9 9 2

Élnek közöttünk  — igaz kevesen — olyan emberek, 
akikhez fe lté te l és félsz né lkü l fo rdu lha tunk búnkkal, 
bánatunkkal, a m eghallga tás és a segítség biztos re �
ményében. Teszik a do lguka t értünk, önzetlenül, sok�
szor önérdekükkel szemben.

M os t e lm en t közülünk egy ilyen ember, M o lná r Fe�
rencné — M arica —, a Kábel üzem, m a jd  az Első M a �
gyar Telefonkábel Kft. B iza lm i Testületének titkára.

Számára a sors 54 évet engedett, s a nyugdíjas p i�
henésbő l m indössze fé l évet.

E lm ent közülünk egy E m b e r . . .
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AZ ÜZEMI TANACS:
funkciója és működése választások előkészítése

Az üzemi tanács törvényben biztosított jo�
gosítványai révén a vállalati vezetés része, 
részt vesz a döntéshozatalban, ugyanakkor a 
munkavállalók képviselőiből áll. Ez a tulaj�
donsága teszi alkalmassá arra a szerepre, 
hogy a vállalatirányítási folyamatban, a gaz�
dasági döntésekben képviselje, érvényesítse 
a munkavállalók szempontjait.

Amint azt az előző számban bemutattuk, 
az üzemi tanács és a szakszervezet egymást 

kiegészítő funkciókat lát el. Míg a szakszer�

vezetek többé- kevésbé képesek akaratuk ki�
kényszerítésére a munkáltatóval szemben, 
addig az üzemi tanácsok nem rendelkeznek 
ilyen jogosítványokkal. Az utóbbi a munkál�
tató és a munkavállalók között megteremt�

hető érdekegybeesésre alapozott munkabé�
ke eszköze.

Éppen ezért a munkavállalók részvétele a 
vezetésben a munkáltatónak is érdeke. Ez 
módot ad arra, hogy közvetlenebb együtt�
működés valósuljon meg a vezetők és a be�

osztottak között. Ennek révén juthatnak 

olyan fontos információhoz, mely túlmutat a 
vezetők szempontján, és csökkentheti a té�
vedések lehetőségét a döntéshozatal során.

A menedzsereknek nagyobb a rálátásuk a 
folyamatokra, de nem nélkülözhetik azokat 

az információkat sem, amelyeket a részletek�
ről közvetíthetnek az üzemi tanácsok. Külö�
nösen fontos ez a vezetőnek a munkavállaló�
kat érintő döntések előtt, mert így döntésé�
nek kialakítása során figyelembe veheti dol�
gozóinak véleményét, érdekét, és ezzel meg�

előzheti a konfliktusokat.

A tanács feladatai

Az üzemi tanács a munkavállalók nevében 
vesz részt a vezetésben, és ez meghatározza, 
hogy a jogosítványokból fakadó feladatait ho�
gyan lássa el.

A felgyorsult események által diktált döntés-  
kényszerek reális veszélye lehet, hogy az üzemi 
tanács a véleményét saját tagjainak jó vagy 
rossz meglátása szerint alakítja ki. Ezt megelő-  
zendően az üzemi tanácsnak olyan információs 
(és ellenőrzési) rendszer kialakítása a feladata, 
mely meggátolja a választóitól való függetlene�
dést.

Az üzemi tanács munkájának ellátásához 
számos információhoz jut a munkáltatótól. En�
nek hasznosítása azonban nem lehet öncélú, a 
rendelkezésre álló gazdasági, pénzügyi adatok 
alapján köteles tájékoztatni a munkavállalókat 
a vállalat (egység) helyzetéről, az elképzelések�
ről, a várható változásokról. A tudatosan kiala�
kított és működtetett információs rendszer ad�
hat alapot ahhoz, hogy a belső egységek rugal�
masabban alkalmazkodjanak a külső feltételek 
változásaihoz.

A Munka Törvénykönyve pontosan meghatá�
rozza az üzemi tanácsok jogait. Ám a hatékony 
működtetés során tevékenységüknek ezeken 
túl kell mutatniuk.

Az üzemi tanácsokat véleményezési jog illeti 
meg pl. az átszervezéssel és a személyügyi ter�
vekkel kapcsolatban. Tevékenységük azonban 
nem merülhet ki abban, hogy a vezetés konkrét 
javaslatáról véleményt mondjanak. A foglalkoz�
tatási biztonság szerepének felértékelődése 
megköveteli, hogy az üzemi tanácsok részt ve�
gyenek a hosszú távú elképzelések kidolgozá�
sában, biztosítva az összhangot a foglalkozta�
tási és a képzési tervek között. Hasonló módon 
keli értelmezni a munkavédelmi szabályzattal 
kapcsolatos feladatokat. Részt kell vállalniuk a 
szabályok betartásának, a biztonsági berende�
zések alkalmazásának és a védőfelszerelések 
használhatóságának és használatának ellenőr�
zésében is. Az esetleges létszámleépítésekkel 
(legyen az akár óraszámcsökkentés) kapcsola�
tosan fontos feladata az üzemi tanácsnak, hogy 
vizsgálja annak indokoltságát, illetve elkerülhe�
tőségét. Az előzőekben bemutatott informáci�
ók alapján lehetőség van olyan megoldások ki�
dolgozására, melyekkel mérsékelhető vagy el�
kerülhető a munkavállalók érdekeinek sérelme. 
Ez utóbbi két esetben különösen fontos a szak-  
szervezetekkel való együttműködés, hiszen — 
mint már bemutattuk — a két szervezet saját 
jogosítványainak gyakorlásával egymást erősít�
heti.

A jóléti és szociális juttatások elosztása, az 
ilyen jellegű intézmények működtetésében való 
részvétel napi feladatot jelent az üzemi tanács 
tagjainak. A különböző juttatások, segélyek, 
üdülés-  és sporttámogatások odaítélése akkor 
is komoly időt igénylő feladat, ha a keretössze�
gek és az elosztás elvei a kollektív szerződés�
ben, illetve annak függelékében szabályozva 
vannak.

Nem lehet célunk a feladatok teljes körű be�
mutatása, mert azokat jelentős mértékben az 

üzemi tanács szintje, a partner munkáltatói jo�
gok, a tagok felkészültsége, mentalitása stb. 
határozza meg. Ám általánosságban megfogal�
mazható, hogy az üzemi tanács mindent fel�
adatának tekinthet, ami összefügg a munkavál�
lalók munkaviszonyával, illetve érinti azok gaz�
dasági, szociális érdekeit.

A hatékony működés 
feltételei

Az üzemi tanácsok nem a hazai munkaviszo�
nyokból — munkavállalói igényre — fejlődtek 
ki, hanem az európai fejlett piacgazdasági ta�
pasztalatok alapján vezettük be. Ebből követke�
zik az a veszély, hogy tevékenységük a közöm�
bösség, az ellenérzések miatt formálissá válik, 
esetleg elsorvad. Ezért fontos, hogy az első pil�
lanattól kezdve képesek legyenek tevékenysé�
güket megszervezni. A hatékony működés fel�
tétele, hogy a választásokat követően „azon�
nal" alakítsák ki ügyrendjüket, szabályozzák a 
kapcsolatrendszert, valamint teremtsék meg a 
működés feltételeit.

Az üzemi tanács ügyrendjére vonatkozó főbb 
szabályokat az Mt. is tartalmazza (59—61. §). 
Meghatározza a törvény, hogy a választást kö�
vetően a tanácsnak 15 napon belül össze kell 
ülnie, és tagjai közül elnököt kell választania. 
Az elnökválasztás szabályaira azonban a tör�
vény nem tér ki, de megfontolandó, hogy az ér�
vényesség feltételeként a kétharmados jelenlé�
tet határozzák meg, és a szavazatok titkosak 
legyenek. Értelemszerűen ugyanezt az eljárást 
érdemes követni a központi üzemi tanácsba de�
legálandó személy megválasztásánál is.

A továbbiakban az üléseket szükség szerint 
kell tartani, illetve minden esetben össze kell 
hívni, ha azt valamelyik tag vagy a munkáltató 
az ok megjelölésével kéri. Célszerűnek látszik 
azonban, hogy az üzemi tanács az ügyrendjé�
ben határozza meg az ülések rendszerességét, 
valamint azt is, milyen módon és gyakorisággal 
tart kapcsolatot választóival. Az időpont konk�
rét kijelölését nem árt egyeztetni a munkáltató�
val, miután azokat munkaidőben lehet tartani.

A törvény nem rendelkezik róla, de az ülése�
ket nem célszerű nyilvánosan tartani. Termé�
szetesen ez nem vonatkozik a meghívottakra és 
szükségesnek ítélt szakértőkre. Az üzemi ta�
nács joga meghatározni azok körét, akiket 
rendszeresen, illetve a napirendtől függően 
meg kíván hívni.

Lényeges, hogy olyan ügyvitelt válasszanak 
ki, mely elősegíti a gyors ügyintézést, hiszen az 
együttdöntési és véleményezési jog gyakorlása 
15 napos határidőhöz van kötve. Az üzemi taná�
csot, illetve tagjait titoktartási kötelezettség 
terheli. Ezért az iratkezelést úgy kell kialakítani�
uk, hogy a birtokukba jutott munkaanyagok, in�
formációk ne kerülhessenek illetéktelen kezek�
be, nehogy sértsék a munkáltató gazdasági ér�
dekeit, vagy a dolgozók személyiségi jogait.

Nem elegendő az ügyrendben szabályozni a 
munkáltatóval való kapcsolattartás módját. Sok 
kérdésben már a választások időszakában, de 
azt követően feltétlenül megállapodásra kell 
jutnia a munkáltatónak és az üzemi tanácsnak.

Az „üzemi megállapodás" az alábbiakra ter�
jedjen ki:

•  a működés feltételeinek és a költségek fe�
dezésének a módjára,

•  a munkaidő- kedvezményekre, az elnök díja�
zására, a tagok védelmére,

•  a kapcsolatrendszerre, együttműködésre.

Túl azon, hogy az üzemi tanács tagjai — vár�
hatóan — többségükben szakszervezeti tagok, 
illetve tisztségviselők is lesznek, érdemes a két 
szervezet együttműködését is megállapodás�
ban rögzíteni.

-  K. E. -

A jelölés és a választás lebo�
nyolítására választási bizottsá�
got kell létrehozni.

a) Létrehozója az üzemi ta�
nács, illetve ennek hiányban a 
munkáltatónál képviselettel 
rendelkező szakszervezetek. Ez 
a törvényi feltétel, ha tetszik, 
felfogható kényszeregyezkedé�
si, egyeztetési kötelezettség�
nek is. Ez lehet a megfelelő 
párbeszéd kezdete az üzemen 
belüli szakszervezetek között.

Vita lehet akörül, hogy mit je�
lent a képviselettel rendelkező 
szakszervezet: egy tag, vagy 
legalább három tagból álló 
alapszervezet kell- e hozzá. Mi�
után a törvény nem határozza 
meg a jogértelmezés legegy�
szerűbb módját, a magyar 
nyelv szabályai szerinti értel�
mezést alapul véve, elméletileg 
egy tag is képviseletet jelent, 
annál is inkább, mert a törvény�
hely szakszervezetekről, vagyis 
eleve többről beszél. A képvise�
let értelmezéséhez a szakszer�
vezet alapszabálya az irányadó.

b) A választási bizottság 
tagjai: a választásra jogosult 
munkavállalók közül kerülnek 
ki, olyanok, akik minél több 
munkatárs bizalmát élvezik és 
„nem baj", ha szervezett dolgo�
zók. Nem tagjai a bizottságnak: 
munkáltató és az üzemi tanácsi 
tagságra jelöltek.

c) A választási bizottság lét�
számát nem határozza meg a 
törvény. A létszám meghatáro�
zása lehet a szakszervezetek 
közötti megállapodás ösztönző�
je. A bizottság létszámában 
mindenképpen meg kell álla�
podni. Célszerű a számok meg�
határozásánál a feladatból kiin�
dulni. Miután a jelölés és a vá�
lasztás törvényes rendjének 
megőrzéséről is gondoskodik, 
célszerű a szavazóhelyek szá�
mára figyelemmel a képviselet�
tel rendelkező szakszervezetek 
tagsági támogatottsága ará�
nyában biztosítani részvételi le�
hetőséget.

A nem szervezett munkavál�
lalók képviselőinek arányuknak 
megfelelően helyet kell kapni�
uk.

d) A bizottság létrehozásá�
nak ideje: legkésőbb a válasz�
tást 8 héttel megelőzően.

e) A létrehozás módjáról 
(választás vagy delegálás) nem 
szól a törvény. A szakszervezeti 
képviselők esetében a legegy�
szerűbbnek a delegálás tűnik. 
A nem szervezett dolgozók ese�
tében is alkalmazható a delegá�
lás, de ezt célszerű, ha a szak-  
szervezet szervezi.

Elképzelhető olyan megoldás 
is, mely szerint a képviselettel 
rendelkező szakszervezetek 
összeállítanak egy ajánlást, és 
ezt közzéteszik és kifogásolási 
időt határoznak meg. A kifogá�
solási idő letelte után a válasz�
tási bizottság megalakulnak 
tekintendő. A választási bizott�
ság mandátuma a következő 
üt- választásig tart.

f) A választási bizottság 
megalakulása. A választási bi�
zottságnak megválasztása után 
azonnal össze kell ülnie, és 
meg kell alakulnia. Ekkor vá�
lasztják meg a bizottsági elnö�
köt is. A választási bizottság 
többségi határozatokat (ötven 
százalék + egy fő) hoz, határo�
zatképes, ha a bizottsági tagok 
fele jelen van.

A bizottság elnöke mielőbb 
közölje a gazdasági vezetőkkel 
a választás előre látható napját, 
utaljon a munkáltató azon köte�

lezettségére, hogy a munkavál�
lalók és a választók jegyzékét 
adja át (5 napos határidő). A bi�
zottság határozza meg saját 
működési rendjétl

g) A választási bizottság 
tagjainak nem ad a törvény kü�
lön munkajogi védelmet, ezért 
ajánlatos, hogy választott szak-  
szervezeti tisztségviselőkből 
kerüljenek ki. A törvény hallgat 
arról, hogy feladataik teljesíté�
séhez biztosítani kell a szüksé�
ges szabad időt, ezért is ajánla�
tos a szakszervezeti tisztségvi�
selők jelölése, illetve a munkál�
tatóval külön megállapodás kö�
tése.

h) A választási bizottság fel�
adatai:

— A választásra jogosult, va�
lamint a választható munkavál�
lalók jegyzékét megállapítja és 
közzéteszi.

— A vezetői munkakör ösz-  
szeállítása.

— Meghatározza a jelöltállí�
tási határidőt, illetve a válasz�
tás időpontját.

— Gondoskodik a jelölés és 
a választás törvényes rendjé�
nek megőrzéséről.

— A jelöltek listájának köz�
zététele a választást megelőző�
en legalább három héttel.

— Érvénytelen jelöltállítás 
esetén (ha kevesebb a jelölt, 
mint a megválasztható üzemi 
tanácstag) a jelölési időszak 
meghosszabbítása.

— A szavazólapok elkészíté�
se.

— Gondoskodik a szavazás 
megszervezéséről és a szava�
zatszedő bizottság összeállítá�
sáról.

— A szavazóurna felbontá�
sa, a leadott szavazatok össze-  
számlálása.

— Megállapítja és közzéte�
szi a választás eredményét, to�
vábbá erről tájékoztatja a mun�
káltatót.

— A választásról jegyző�
könyvet készít.

— A munkáltatónál képvise�
lettel rendelkező szakszerveze�
tekkel közösen határoz a jelö�
léssel, a választás lebonyolítá�
sával, vagy az eredménnyel 
kapcsolatos vita esetén.

— Egész tevékenysége so�
rán a nyilvánosság biztosítása.

— A határidők, a jogszabályi 
előírások betartása.

A választás  
lebonyolítása  

a választási bizottság  
segítségével

Választási alapelvek
Egyenlő szavazójog: minden 

szavazat azonos súlyú.
Közvetlen szavazójog: a szava�

zásra jogosultak személyesen él�
nek szavazójogukkal. Nem meg�
engedett, hogy a szavazót egy 
másik személyen keresztül képvi�
seljék.

Titkos szavazójog: a választó 
döntésének titokban kell marad�
nia, még a választási bizottság 
előtt is.

A választás közzététele: a vá�
lasztási bizottság adjon informá�
ciót arról, hogy:

— melyik munkahelyen kerül 
sor üzemi tanács választására,

— hány tagú üzemi tanácsot 
kell választani,

— hol tekinthető meg a vá�
lasztási jegyzék,

— meddig lehet a választási 
jegyzék ellen felszólalni,

— meddig lehet a jelöltajánlá�
sokat begyűjteni,

— mikor és hol lesz a szava�
zás,

— hogyan történik a szavazat 
leadása.

A  választásra jogosult, 
valam int a választható  

m unkaválla lók  

jegyzéke

Adatai:
— családi és utónév;
— a munkahelyre való belépés 

dátuma.
Ez a munkáltató által elkészí�

tett jegyzék az alapja a választói 
névjegyzéknek. A választók név�
jegyzékét úgy kell elhelyezni, 
hogy abba minden munkavállaló�
nak lehetősége legyen beletekin�
teni, máskülönben nem gyakorol�
hatja a kifogásolási jogát.

A választási bizottság határoz�
za meg a kifogás benyújtásának 
határidejét. A választási bizottság 
ellenőrzi az ellenvetéseket. 
Amennyiben ezek jogosak, köte�
les a választók jegyzékében a he�
lyesbítést megtenni.

Választási jelö lés  

(ajánlás)

Jelöltet állíthat:
0 A munkáltatónál képviselettel 

rendelkező szakszervezet tag�
jai közül önállóan állíthat jelöl�
tet.

•  A választásra jogosult munka-  
vállalók legalább tíz százaléka 
(vagy legalább 50, választásra 
jogosult munkavállaló).

A szakszervezet a jelöltállítás 
előkészítése során a megfelelő 
személyek kiválasztásánál:

— Vegye figyelembe, hogyan 
kívánja a jelölt, illetve az általa 
képviselt szakszervezet az összes 
munkavállaló érdekeit szolgálni.

— Vegye számba, milyen fő 
gondok vannak az illető munka�
helyen, hogyan lehet ezeket rang�
sorolni, a megoldásra milyen ja�
vaslatok tehetők.

— Milyen szakmák, foglalkozá�
si körök fordulnak elő a munka�
helyen.

A je lö ltá llítás  m ódja

Írásba kell foglalni:
— vagy a szakszervezet,
— vagy a munkavállalók aláírá�

sával;
— történhet gyűlésen, egyéni 

aláírásgyűjtéssel;
— arról nem szól a törvény, 

hogy a munkavállalók körében ki 
kezdeményezhet, tehát bármelyik 
munkavállaló (itt nem tesz kü�
lönbséget beosztott és vezető 
munkavállaló között), akár önma�
gát javasolva is.

— A jelöltnek írásban kell nyi�
latkoznia a jelölés elfogadásáról.

A  je lö ltek  

m egism ertetése

A törvény szabad kezet ad; 
sem módot, sem eszközt, sem 
helyszínt nem jelöl meg, illetve 
nem tilt.

Az ismertetés módja lehet pla�
kát, szórólap, gyűlés, beszélge�
tés. A választás előtt nincs kam�
pánycsend. A jelölőlistát a válasz�
tási bizottság állítja össze. Határ�
ideje: a választást megelőzően 3 
héttel.

A jelölőlisták kifüggesztésekor 
ügyelni kell arra, hogy azt minden 
választásra jogosult munkavállaló 
megtekinthesse. A jelölőlista ak�
kor tehető közzé, ha a jelöltállítás 
érvényes volt, vagyis ha a jelöltek 
száma legalább az üzemi tanács�
ba választható tagok számát el�
éri. A törvény a listára kerülő je�
löltek számát nem korlátozza.

Meszlényi Ferenc

(Folytatás a következő számban.)

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 3



Lehetőség a privatizációban
Mikor e sorokat olvashatják, 

várhatóan már részvénytársa�
sági formában működik a Ma�
gyar Műsorszóró Vállalat. Az 
átalakulásról már két éve dön�
tés született, mégis csak napja�
inkban vált ez valósággá. Erről 
kérdeztem a vállalat vezérigaz�
gató- helyettesét, Andics Gá�
bort.

— Már a múlt évben szeret�
tük volna megvalósítani a válla�
lat átalakítását, azonban mint 
minden államigazgatási irányí�
tású vállalat esetében, ezt a mi�
nisztériumnak kellett volna indí�
tania. Kértük az állásfoglalásu�
kat, a vagyonértékelésre pedig 
felkértünk egy külső céget, az 
előkészítő munkálatokkal gya�
korlatilag a múlt év közepére 
elkészültünk. Ezután hosszabb, 
„parkolópálya" következett. En�
nek jórészt a törvényi szabályo�
zatlanságok voltak az okai. A ki�
egészített átalakulási terv be�
nyújtása után pem várt, újabb 
akadály merült fel, nevezetesen 
a távközlési alaphálózat defi�
niálatlansága. A sors fintora, 
hogy mire a minisztérium állást 
foglalt arról, hogy vállalatunk 
nem rendelkezik az e kategóriá�
ba tartozó tulajdonnal, addigra 
a törvényi akadályok is elhárul�
tak. Közben a vagyonértékelés 
vált elavulttá, amiért is ezt meg 
kellett ismételtetni.

— Ez jelentős idővesztesé�
get jelentett, és gondolom 
többletköltséget is.

— Végül is a vagyonügynök�
ség elfogadta, hogy csak kiegé�
szítő értékelést végezzünk. En�
nek benyújtása után az ÁVÜ 
belső szakapparátusa már tár�
gyalta a vállalat átalakítását, és 
várhatóan az igazgatói tanács 
is jóváhagyja azt.

— Mit jelent az átalakítás, ki 
milyen mértékben rendelkezik 
majd a részvényekkel?

— Az érvényes törvényeknek 
megfelelően a vagyonügynök�
ség és az önkormányzatok tu�
lajdonába kerülnek a részvé�
nyek, illetve a vagyon 10 száza�
lékát kárpótlásra kell fenntarta�
ni.

— És a dolgozók?
— Az átalakulással egyidejű�

leg szerettük volna rendezni a 
dolgozói tulajdon kérdését is. 
Három változatot is kidolgoz�
tunk arra, hogy miként lehet 
dolgozóinkat vagyonrészhez 
juttatni. Felmértük az igényeket 
is, 92 százalékuk jelezte írásban 
részvényvásárlási szándékát. 
Sajnos, a döntés meghozása�
kor még nem volt meg a tör�
vény, és az ÁVÜ belső utasítá�
sokra hivatkozva elutasította ja�
vaslatainkat. Ez nem jelenti azt, 
hogy a dolgozók nem részesül�
nek a vagyonból, csak később�
re tolódik ennek a lehetősége.

— Az átalakuláskor a teljes 
vagyont felosztják, így a dolgo�
zók csak esetleges tőkeemelés 
során juthatnak részvényekhez. 
Van ennek realitása?

— Ez tulajdonképpen két 
kérdés. Tőkeemelés, tehát kül�
ső tőke bevonása nélkül az át�
alakításnak nem lenne értelme. 
Azonban dolgozóinkat minden�
féleképpen még a tőkeemelés 
előtt kívánjuk tulajdonhoz jut�
tatni.

— A külső források bevoná�
sának szükségességéről egy ki�
csit bővebben kell szólnom. 
Mint az infrastrukturális szol�
gáltatók nagy része, úgy válla�
latunk is tőkehiánnyal küzd. Ez 
a szolgáltatások színvonalán 
nem látszik. Ha a képen „mű�
szaki hiba" felirat látható, akkor 
mi ezt a jelet kapjuk a stúdió�
ból. Akkor vagyunk mi a hibá�
sak, ha éppen semmit sem le�
het látni. Ez azonban 10 000 
műsorpercből mindössze 2- 3 
percet tesz ki. Tehát szolgálta�
tásunk európai színvonalú, de 
ez rendkívül költségigényes. 
Jelenlegi helyzetünk pedig 
hosszabb távon nem tartható 
fenn, hiszen beruházási forrá�
sunk alig van, és a rádióműsor�
sugárzási eszközeink 70 száza�
léka, a tévéadók 40 százaléka 
idősebb 15 évesnél. A gondo�
kat csak tetézi, hogy sok adónk 
már az átadás pillanatában sem 
volt korszerű. (URH- adóinkat 
rövid időn belül mind le kellene 
cserélnünk.) A korszerűsítéshez 
pedig tőkére van szükségünk. 
Külső tőkét viszont csak akkor 
tudunk bevonni, ha a vállalat jö�
vedelmezőségi pozícióit is sike�
rül megváltoztatni, és megfele�
lő osztalékot tudunk fizetni.

— A műsorszórás nálunk so�
hasem volt gazdaságos, ho�
gyan lehet ezen a helyzeten 
változtatni?

— Az elmúlt évtizedekben 
monopolhelyzetben volt a pos�
ta, és ezen belül a műsorszórás 
is, azonban ugyanilyen mono�
polhelyzetben volt a minket 
igénybe vevő két felhasználó is, 
és érthető okokból a piacon az 
utóbbi kettő az állami tulajdonú 
rádió és a tévé volt erősebb po�
zícióban. Ez tulajdonképpen 
meghatározta, hogy a műsor�
szórás díja messze alatta ma�
radjon a reálisnak. A hiányzó 
forrásokat más csatornákon 
természetesen többé- kevésbé 
megkaptuk, részben postán be�
lüli keresztfinanszírozás, rész�
ben közvetlen állami beruházá�
si támogatás formájában. A ke�
resztfinanszírozás lehetősége a 
szétválással megszűnt, a köz�
vetlen állami támogatás szintén 
megszűnőfélben van, s ez utób�
bi nem is illik bele a piacgazda�
sági modellbe. A működés költ�

ségeit az árbevételből kell fe�
dezni. Tehát nekünk is változ�
tatnunk kell. Számításaink sze�
rint kb. 17 százalékos eszköz-  
arányos nyereséget kell elér�
nünk ahhoz, hogy az adózás 
után mintegy 10 százalékos 
osztalékot tudjunk fizetni, ami 
már elfogadható mérték a kül�
ső befektetőnek. A jelenlegi 
nyereségünk azonban ennek 
csak az 1/7- e. Az áttöréshez, a 
piacot jelenleg korlátozó falak 
ledöntéséhez égető szükség 
van a távközlési, a frekvencia-  
és a sokat vitatott médiatör�
vényre.

— A közszolgálati médiák a 
piaci árat jórészt a költségve�
tésből kapott támogatásokból 
tudják csak fedezni. El tudja- e, 
illetve el akarja- e viselni ezt a 
terhet a korántsem stabil költ�
ségvetés?

— Készítettünk egy tanul�
mányt, amennyiben lehetősé�
günk lesz a műsorszórás árát a 
reális szintre emelni, és a mora�
tórium feloldása után a prog�
nosztizált 1/3- os teljesítmény�
felfutást elérni, akkor gazdasá�
gosak lehetünk. Ez a költségve�
tésre nem jelent többletkia�
dást. Ennek révén vállalatunk�
nál olyan nyereség képződik,

amelyből a visszaáramló adó és 
az osztalék a közszolgálati mé�
diák többletterheit ellensúlyoz�
hatja. Ennél is fontosabb azon�
ban, hogy ha egy vállalat pros�
perálva működik, akkor a rész�
vények értéke is növekszik, és 
ez további jövedelmet jelent a 
fő részvényeseknek.

— Laikusként úgy látom, 
mintha a vállalat az utóbbi idő�
ben elszalasztott volna egy- két 
nagy lehetőséget. Gondolok itt 
a rádiótelefonra és a kábeltele�
víziózásra. Meg tudja- e őrizni 
igy a vállalat a pozícióját az éle�
ződő piaci versenyben?

— Véleményem szerint igen. 
A távközlés és az adatátvitel te�
rületén még számtalan lehető�
ség van, korántsem telítődött 
ez a piac. A kábeltelevíziózás�
sal kapcsolatos felvetésekről 
azt kell mondanom, hogy ami�
kor ezek indultak, akkor a veze�
tékes átviteltechnikában még 
nem volt olyan tapasztalatunk, 
hogy erre vállalkozhattunk vol�
na. Hasonló problémákkal kel�
lett volna megküzdenünk, mint 
amilyeneket a különböző társa�
ságok működésében tapasztal�
hatnak az e rendszerbe bekap�
csolt tévénézők. Ez nekünk 
óhatatlanul presztízsvesztesé�
get okozott volna, mi pedig a 
panaszmentes, tökéletes szol�
gáltatásra törekszünk.

K. E.

A konyhában az edényes 
szekrény középső polcán, a 
kis rádió nótákat közvetít: 
. . .  „édesanyám fehér fejken�
dőben, cipót dagaszt fűzfa te-  
kenöben . . . "

A Kaszás házaspár ül az 
asztal mellett, előttük sárga 
abroszon kenyér, dobozban 
Rama, s a fehér bögrében gő�
zölgő tea. Az őszhajú, vékony 
arcú Kaszás János tágra nyílt 
szemmel nézi a reggeli enni�
valót, s nemtetszőn jobbra-  
balra billegteti a fejét. Sóhajt, 
s a szalámira gondol: ami 
nincs. Másra kell a pénz. Ke�
zébe veszi a teásbögrét és 
kóstolgatja. Édes. Bólint. Az�
tán eszeget. . .

Kaszásné karcsú, kontyos 
asszonyság, látja embere 
mozgolódását, s halkan nyug�
tatja: „Jánosom, nálunk rosz-  
szabb helyzetű emberek is 
vannak. A munkanélküliek és 
az otthontalanok. Már több�
ször mondtam. Mondom is. 
Én továbbra is bizakodom! 
Néhány év és ..

Kaszás János egyenesbe 
ül, kezével legyint, és emelt 
hangon mondja: „Bizakodni? 
Hm. Hetvenfelé, hazafelé." 
Odébb teszi a teásbögrét, s 
aztán a kávét iszogatja. Ké�
sőbb föláll, s lépeget az ajtó 
felé.

— Jánosom, légy szíves, a 
bojler alatt gyújtsd meg a 
gázt! Máris mosogatunk.

Az asztalról szedi le az edé�
nyeket. Nézi a kávéfőzőt. Csó�

válja a fejét, és emelt hangon 
mondja: „Megint csak a felét 
adta ki. Meg kell javíttatni. 
Vidd el Jánosom!"

Kaszás törölgeti az edénye�
ket. Asszonya szavára bólint, 
s azon gondolkodik, hogy hol 
látott kávéfőző- javítót? Észé�
be jut, a Jászai Mari téren. 
Tehát odamegy. Nagyon jó! 
Leadja a kávéfőzőt javításra. 
Aztán elmegy a közeli Csilla�
gok utcájába, és megnézi az 
ismerős házakat. Harmincegy 
évig nap mint nap erre kézbe�
sített. Hét éve, hogy befejez�
te, de a kellemes emlékek 
mindmáig élnek benne: a mo�
solygós arcok, s a kedves me�
leg szavak . . .  Mikor a Csilla�
gok utcájában jár, szívében 
vidámság lobog és nótázik . . .

Kaszás János kezében tar�
ka ruhásszatyorral lépeget a 
Váci úton a Nyugati pályaud�
var felé. Azt gondolja: gyalog 
megy. Errefelé sok a sétáló 
ember. Kaszás János húzódik 
a járda széle felé, és nézegeti 
a telefonfülkéket. Mint nyug�
díjas évekig ellenőrizte az ut�
cai telefonfülkéket, s a kíván�
csiság még mocorog benne.

A Margit híd előtt a Szent 
István kőrútról Kaszás jobbra 
fordul, s megy a Jászai Mari 
térre. Lassítja a lépéseit, s f i �
gyeli a kirakatokat. Már látja 
is az üzletet. Megáll, nézi a 
táblát: Nyitás tizenegykor.
Karórájára pislant: még ötven 
perc. Addig sétál. Merre is 
menjen? Topog, s nézelődik.

Még sok*
A  g r o s

Az új grosso rendszert 1992. 
október 28- án és 29- én Kálmán 
Sándor, a HÍRKER igazgatója 
mutatta be a kiadók vezetőinek, 
szakembereinek. Olvasóink kö�
zül bizonyára sokan nem tud�
ják, mi az a grosso. Nos, ez a 
szó szakmai kifejezés, német 
szavak összevont rövidítése, 
amely a német hírlap- nagyke�
reskedelmi módszer- rendszer 
elnevezése.

A posta vezetői már a rend�
szerváltás előtt látták, hogy át 
kell alakítani a sajtóterjesztés 
rendszerét, ha meg akarnak 
maradni a piacon. Ezért amikor 
Németországban jártak a hír�
lapterjesztési osztály munkatár�
sai, Kálmán Sándor, az akkori 
csoportvezető és Dubinyiné Lé-  
nárd Margit osztályvezető, az 
ottani terjesztési módszert is 
tanulmányozták. Ezután hama�
rosan tárgyalásokat kezdtek a 
német féllel a grosso adaptálá�
sáról, majd megvásárolták azt. 
Tudni kell, hogy a németországi 
terjesztési piac szereplői a ki�
adók, a nagykereskedők és az 
árusok. Az árusok többnyire 
magánvállalkozók, a nagykeres�
kedők egy- egy kijelölt területen 
kizárólagos terjesztési joggal 
rendelkező vállalkozók. A nagy-  
kereskedő a területén minden, 
hírlappal kapcsolatos feladatot 
ellát, ugyanakkor köteles ga�
rantálni, hogy minden kiadó 
lapjait az igényeknek megfele�
lően terjeszti.

E rendszert Magyarországon 
eddig Budapesten az Orczy té�
ren építették ki. 300 millió fo�
rintba került. Kálmán Sándor 
elmondta, hogy 1992- ben 1,1 
milliárd lapot vett, illetve vesz 
át a posta; fele előfizetői, fele 
áruspéldány.

Megtudtuk, hogy az Orczy 
tér átalakítása 1991 őszén in�
dult. Az első időszak volt a ta�
nulóidő, akkor kezdték megis�
merni a számítógépes progra�
mot, és igyekeztek a HÍRKER 
szervezetét is hozzáigazítani a 
grosso szervezetéhez. Az első 
jelentős esemény a grosso 
megvalósításában a színeslap-  
feldolgozás új technológia sze�
rinti megteremtése volt. Elő�
ször az asztalok elé helyezett 
futószalagon, gépsorokon dol�
goztak, de még a régi sziszté�
ma szerint készített címanya�

gok alapján. A következő lépés�
ben már nagy számítógéppel 
állították elő a címanyagot, te�
hát árushelyenként a fedőlapot, 
a gépkocsik részére pedig az 
átadójegyzéket. Közben ezzel 
párhuzamosan a nagy gépre 
vitték az adatokat, elkészítették 
a program tesztelését, betaní�
tották a dolgozókat. Jelenleg a 
napilap- feldolgozáshoz szüksé�
ges címanyagot is a nagy gé�
pen állítják elő. Ennek alapján 
történik a napilap- feldolgozás 
— egyelőre még a kihelyezett 
feldolgozóhelyeken, de hama�
rosan minden lap feldolgozása 
itt, az Orczy téren lesz. Az épít�
kezések, átalakítások már csak�
nem befejeződtek. A grosso 
már működik.

A HÍRKER szervezetének az 
átalakítását már korábban el�
kezdték, a grosso rendszeréhez 
igazodóan. Meghatározták, me�
lyek azok a kulcsfontosságú 
munkahelyek, ahol minőségi 
cserékre van szükség. E mun�
kaköröket pályáztatták, alkal�
massági vizsgálatnak vetették 
alá a postásokat. A pályázók 
nagy része már munkába is állt. 
A remittendafeldolgozás Orczy 
térre való beköltöztetése is na�
pirenden van. Sőt Kálmán Sán�
dor már a működő részleget is 
bemutatta. November végén 
véglegesen átköltöztetik a Dan�
dár utca 23- ból a teljes remit�
tendafeldolgozást, kivéve azo�
kat a napilap- remittendákat, 
amiket a kihelyezett napilapki�
osztó helyeken dolgoznak fel. 
A tervek szerint a napilap- fel�
dolgozás is az Orczy téren tör�
ténik majd. Persze a napilap�
feldolgozás behozatala nem�
csak a HÍRKER- től függ, hanem 
attól is, hogy a kiadókkal mi�
képpen tudnak együttműködni.

Megkérdeztem Papp István�
tól, a HÍRKER terjesztési osz�
tályvezetőjétől: a grosso beve�
zetésével jobb lesz- e a hírlap-  
terjesztés Budapesten?

Már jobb — válaszolta. Nem 
lehet, hogy a két év alatt befek�
tetett 300 millió ne térüljön 
meg.

Bulla Sándort, a HÍRKER ér�
tékesítési igazgatóját is meg�
kérdeztem. A grosso rendszer 
mennyire ültethető át Magyar-  
országra? Elmondta, vannak el�
térések a pénzügyi, a számvite-

VaiáKwzús
Közel, a másik üzlet előtt is�

merős hölgyet lát. Szemét 
tágra nyitja és nézi: a Pölös-  
keiné . . .  a negyvenegy, har�
madik em elet. . .  Nagyon 
megváltozott. Az — akkori — 
őszes haja most vörös. És a 
vékony, karcsú alakja mo-  
le t t . . .  Amikor elment Svéd�
országba a lányához, azt 
mondta: két hónapig ott lesz. 
Aztán másfél év is elmúlt, s 
nem jö t t . . .  Tovább nézi. És a 
következő pillanatban találko�
zik a tekintetük. A hölgy ösz-  
szecsapja a tenyerét, lépked 
Kaszáshoz, és vidám hangon 
üdvözli: „Jó napot, kedves 
postás úr. Örülök, hogy lá�
tom. Mikor hazajöttem, nap 
mint nap vártam, de nem jött. 
Később a szomszédom 
mondta, hogy nyugdíjba 
m ent. . . "

Kaszás János jó érzéssel 
hallgatja a hölgy kedves sza�
vait. S azt gondolja: megkér�
dezi Pölöskeiné lányát, Panni�
k á t. . .  Magas, erős testű férfi 
lép a hölgy mellé, és Kaszásra 
néz. A vörös hajú asszonyság 
a mellette álló férfira tekint, 
és jó kedvvel mondja neki: 
„Péter nézd, ő az a postás, 
ak irő l. . .  A kedves postá�
som."

A magas férfi somolyogva 
bólingat, majd a kezét nyújtja,

és hangosan mondja a nevét: 
„Kisari Péter". Kaszás is be�
mutatkozik. A hölgy megfogja 
a férfi kezét, és svéd nyelven 
beszél neki. S az mosolyogva 
bólingat. A vörös hajú hölgy 
nevet, néz Kaszásra, és 
mondja neki:

„M i férj és feleség tisztelet�
tel meghívjuk önt, kedves 
postás úr, a közeli Szamovár 
presszóba. S majd ott elme�
sélem, hogy miképpen hozott 
össze bennünket a sors."

Kaszás derűs ábrázattal bó�
lint. Aztán elmennek a Pozso�
nyi út felé. A járókelő embe�
rek között csak egymás után 
tudnak előre haladni. Útköz�
ben Kaszás lelkében ébredez�
nek az emlékek. Ezt az asz-  
szonyt évekig gyötörte a bá�
nat. Á férje súlyos betegsége, 
s a halála . . .  Aztán az egyet�
len lánya, Pannika, a barátjá�
val Svédországban maradt. 
Mikor hozta neki a levelet, 
mindig potyogtak a könnyei. 
Most pedig szinte sugárzik 
belőle a boldogság. Vajon mi 
történhetett?

A kávéházban, a belső he�
lyiségben a második asztal 
mellé leülnek. Kisari Péter Ka�
szásra néz, és kérdezi: „M i�
lyen italt szabad?" S az gon�
dolkodás nélkül feleli: „Csak 
feketekávét!"
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ell tanulni
ir működik

li, szabályozásbeli ügyekben, 
de a terjesztés rendszere, a ke�
reskedelem és az üzletpolitika, 
a kiskereskedőkkel való foglal�
kozás módszerei bevezethetők. 
A grosso rendszer lényege, 
hogy az újság áru. Most végre 
a postánál is az. A postának 
azonban két év alatt kellett be�
vezetnie a grossót, míg Német�
országban szerves fejlődés út�
ján több mint ötven év alatt ala�
kult ki. A hazai bevezetésnél 
még vannak gondok bőven: 
például a németeknél megvan�
nak a nyomdatechnikai feltéte�
lek; ott mindig biztos, hogy egy 
lapnak ugyanannyi a súlya. Ná�
lunk bizony előfordul, hogy két 
szállítás lapjai nem azonos sú�
lyúak. A németek egy évre elő�
re meg tudják tervezni, melyik 
napon, milyen újságot hova 
küldjenek ki, mert olyan pontos 
nyomdai és számítástechnikai 
rendszerük van.

Amikor megkérdeztem, ho�
gyan hat a grosso rendszer a 
kiskereskedők munkájára. Bulla 
úr azt válaszolta, hogy a kiske�
reskedő joggal várja el, hogy 
lapigényeit kielégítsék. A stan�
dard lapok esetében pedig azt, 
hogy az utánrendelés is lehet�
séges legyen. Sajnos, azonban 
a kiskereskedők munkastílusa 
máról holnapra nem változik 
meg, hiszen a hírlapárusok 
nagy része még nem kereske�
dő. A hatszáz vállalkozó már

megízlelte, mit jelent naponta 
megküzdeni a vevőért, de a 
postásoknak még sokat kell ta�
nulniuk.

A kiadók munkájára is hatás�
sal lesz a grosso, ugyanis az új 
rendszer a lapterjesztést 
egyenletesebbé teszi. Ez pon�
tos, fegyelmezett munkát igé�
nyel, hiszen, ha például 1200 
árushelyen csak egy napilapot 
veszünk figyelembe, ez évente 
több mint 300 megjelenés. Ez 
egyetlen napilap esetében 
1200- szor 300. A postának pe�
dig 400 kiadóval több mint 600 
kiadványra van szerződése, 
amelyet országosan 1272 hír�
lappavilonban és 82 hírlapüzlet�
ben forgalmaznak. Naponta át�
lag 16- féle napilap és 33 színes�
lap jelenik meg. Ezt a mennyi�
séget manuálisan nyilvántarta�
ni, kezelni képtelenség. A nagy 
számítógép rengeteg munkát 
vesz le a postások válláról. Az 
új rendszer a kiadóknak is pon�
tos, rendszeres elszámolást tud 
adni.

Végül Bulla Sándor azt is el�
mondta, hogy most megvalósul 
régi álma: huszonöt éve vár ar�
ra, hogy valóban megreformál�
ják a hírlapterjesztést Magyar-  
országon. Most végre olyan 
rendszert hozott létre a posta, 
amely alapjaiban javítja meg a 
sajtóterjesztési munkát.

Udvarhelyi András

A hölgy nevet, és emelt han�
gon mondja: „Annak idején né�
ha én is kínáltam likőrrel vagy 
valami mással, de soha egy 
kortyot sem."

Kaszás fejét jobbra- balra 
mozgatja, s halkan válaszol: 
„Munka közben soha egy kor�
tyot sem. Néha ünnepen eset�
leg egy pohár édes valamit."

Csakhamar melléjük lép a 
pincér. Kisari Péter tekintetét 
ráemeli, s mondja neki: „Ké�
rünk három kávét tejszínnel!" 
Kis ideig csendben ülnek. Majd 
a hölgy kezét az ölébe teszi, 
néz Kaszásra és emlékezik.

— Hűvös, ködös keddi nap a 
postásom megállt az ajtó előtt, 
csengetett és fönnhangon 
mondta: Csókolom! Megjött az 
útlevél! Szavaira testemet elön�
tötte a melegség, és a szívem 
olyan erősen dobogott, hogy 
még köszönésre sem volt 
erőm. Ezt máig is röstellem. Az 
útlevelet szorítottam a mellem�
hez, és támolyogtam befelé a 
szobába. Álltam az ablak előtt, 
s néztem föl az égre, és befelé 
fohászkodtam: Uram, Atyám 
köszönöm neked, hogy megse�
gítettél! Nemsokára láthatom 
az egyetlen lányomat...

— Pannikám és az István ve-  
jem kedvesen vártak. És az ott�
honukban szinte dédelgettek. 
Igazán jól éreztem magam ná�
luk. Olyannyira, hogy Pestre 
csak néha gondoltam. Reggel a 
lányom és a vejem dolgozni

mentek. A vejem arra kért: ha 
csengetnek ne nyissak ajtót, s 
maradjak csendben. Sokáig 
szót is fogadtam. Csendben 
rendezgettem a lakást. Aztán 
főztem. Egy nap a konyhában a 
mosogató fölött súroltam a 
tepsiket, s közben megszólalt a 
lakás csengője. Annyira benne 
voltam a munkában, hogy a 
szólás tilalmát elfelejtettem, és 
kikiabáltam: Ki az? Tenyerem 
gyorsan a számra tettem. Ám�
de azonnal jött a válasz, éspe�
dig magyarul: Postás vagyok! 
A magyar szavak hallatára 
mindjárt enyhült a szorongá�
som, és kérdeztem: Mit hozott? 
És a postás válaszolta: PÖlöskei 
Imrénének Budapestről ajánlott 
levelet. Ezek után ajtót nyitot�
tam. Tekintetünk találkozott, és 
a postás bájos mosolya azon�
nal kiengesztelte a nyugtalan�
ságom. Kitártam az ajtót és be�
hívtam a lakásba . . .

Kisari Péter közelebb húzódik 
asszonyához, öleli s puszilgatja, 
és meleg hangon mondja neki: 
„Drága Anyuskám, igazán bol�
dog vagyok, hogy veled élhe�
tek! Kérem az Istent, hogy so�
káig! Még nagyon sokáig.”

Kaszás János izgul s mozgo�
lódik. Nagyon várja, hogy a 
hölgy folytassa. Az ember ked�
ves szavára az asszony csillogó 
szemmel bólingat, fogja a kezét 
s szorítja. Majd nagy lélegzetet

Már az év végi ünnepeket 
idézi elém Csombok László író�
asztala a rajta levő tucatnyi ka�
rácsonyi ajándékkatalógus cím�
lapján látható szépen díszített 
fenyőfákkal. Az asztallal szem�
beni tévékészüléken pedig mű�
sor megy, persze nem játék�
film, hanem ipari adás, cso�
maghalmok utaznak a szállító-  
szalagon. Lehet, hogy furcsa, 
de a két dolog szorosan össze�
függ. Hogy miért, arra választ 
kapunk a Mozgóposta, Cso�
magfeldolgozó és Vámközveti-  
tő Üzem vezetőjétől.

Nem akarunk sokat markolni 
és keveset fogni, ezért az üzem 
sokirányú tevékenységéből — 
nyolc osztálya közül — egyet 
ragadunk csak ki, a csomagfel�
dolgozást.

— Nagyon kevesen tudják, 
hogy mi történik a csomagfel�
adás és - kézbesítés között, pe�
dig ez a háttértevékenység igen 
lényeges — mondja az a szak�
ember, aki biztosan a legjobb 
ismerője ennek a területnek, 
ugyanis érettségi után, 
1967- ben itt kezdett mozgópos�
tásként, végigjárva a ranglétrát. 
Hét éve üzemvezető: Mamája 
azért szülte, hogy itt dolgoz�
hasson — mondja nevetve, 
ugyanis édesapját követte ide. 
El kell még mondanom, hogy 
Laci fia, aki nemrég szerelt le a 
katonaságtól, mozgópostás, 
Zoli pedig a postaforgalmi 
szakközépben negyedikes, s 
alig várja, hogy beállhasson 
dolgozni. Csombok Lászlóból 
valami különleges sugárzás 
árad, aminek köze van a szak�
maszeretethez, de jóval több 
annál, és úgy látszik, ez átragad 
a fiaira is. Még valamit. Beszél�
getésünk során végig nagyon 
élveztem ízes stílusát, termé�
szetes humorát, találó irodalmi 
idézeteit. Egyet mindjárt ide, az 
élre iktatok, s mindenki oda il�
leszti, ahova akarja. A nagyidai 
cigányokban Arany János min�
dig érvényes gondolata: „Ket�

A bűvös szám:

Hárommillió csomag?

tős úton halad az emberi élet, 
az egyik a gyakorlat, a másik az 
elmélet..

No, de nem portrét írok, ha�
nem interjút készítek, vissza 
kell hát zökkennem a szakmai 
régiókba.

— Hosszú évek óta vezetek 
statisztikát a tömeges csomag-  
felvétel alakulásáról — tesz 
elém egy műanyag huzattal vé�
dett kimutatást. — 1981 volt az 
utolsó olyan esztendő, amikor 
az előző időszakhoz viszonyítva 
növekedés volt, 2 millió 057 
ezer csomagot vettünk fel. Fo�
lyamatos csökkenés követke�
zett 1990- ig. Ekkor volt a mély�
pont, 1 millió 264 ezer felvett 
csomaggal.

— És akkor jö tt a fordulat?
— Igen. A már korábban lé�

tező egy- két csomagküldő cég 
mellett újabbak sora jelent meg 
a piacon, melyek robbanássze�
rűen fellendítették a csomag�
forgalmat. Tavaly például az 
utolsó negyedévben annyi cso�
magot vettünk fel, mint három�
negyed év alatt összesen. 
1992- ben azt a célt tűztük ma�
gunk elé, hogy elérjük a 81- es 
szintet. Nos, ezt október 5- ig si�
került teljesítenünk. Ha megin�
dul a karácsonyi forgalom, elér�
hetjük a bűvös hárommilliós 
darabszámot.

— Önmagától született ez a 
forgalomnövekedés? Vagy 
ezért valamit tenniük is kell?

— Nem vártuk tétlenül. Ta�
valy májusban létrehoztam egy 
öttagú marketingcsoportot, 
munkájuk már benne van az 
idei eredményekben. Az igaz�
gatóság úgy ítélte meg, hogy 
szükség van erre a tevékeny�

vesz, aztán ismerkedésük to�
vábbi történetét meséli.

— Átvettem az ajánlott leve�
let. Mikor visszaadtam a ceru�
zát, a postás kihúzta magát, fe�
jét előre hajtotta és bemutatko�
zott. Megfogta a kezem és pu�
szit adott rá. Ezek után hellyel 
kínáltam, s az előszobában leül�
tünk. Elmondtam neki, hogy 
Budapestről jöttem. A lányom 
és a vejem vendége vagyok. 
Szóba hoztam a pesti ottho�
nom is. Egy keveset mondtam 
az életemről. . .  Péter is szóra 
fakadt. Kezdte a Garai utcával. 
Ott született. Sokat játszott a 
Városligetben. Aztán később 
azt is elmondta: ezerkilencszáz-  
harmincötben a szüleivel Svéd�
országba vándoroltak. Akkor 
tízéves volt. Ismerősök lettünk, 
s ezután a Kisari postás min�
dennap csengetett. Leültünk és 
beszélgettünk. Az életünkről 
is . . .  Péter is özvegy volt.

— Aztán jött az a felejthetet�
len szép nap. Kisari postás 
csengetett, én ajtót nyitottam. 
Lépkedett befelé, s közben a 
válláról levette a kézbesítőtás�
kát, és az asztal mellé tette. Az�
tán megfordult, rám nézett és 
mosolyogva, kedves hangon 
mondta: „Annuska, kérem ma�
gát, legyen a feleségem!" Sza�
vai után szívem kellemes me�
legségben dobogott. Gondol�
kodás nélkül azonnal válaszol�
tam: a felesége leszek.

Fönnhangon folytatja:
— Május nyolcadikén ünne�

peltük házasságunk hatodik év�
fordulóját. Most, hogy Péter is 
nyugdíjas lett, úgy határoztunk, 
hogy végleg hazajövünk. Haza 
Magyarországra, Budapestre."

Kaszás János föláll, össze�
csapja a tenyerét, és így kiált 
fel:

— Pincér!
Tágra nyílt szemmel néz Ki-  

sarira, és ezt mondja neki:
— Igazán kellemes élettörté�

net! Erre inni kell! Én egy pohár 
édes martinit. Önöknek mit sza�
bad?

Kisariné mosolyogva néz em�
berére. Az bólint, és hangosan 
válaszolja: „Mi is édes martinit 
kérünk!"

Csakhamar a pincér leteszi a 
poharakat a vendégek elé. Ki�
sari Péter a közelebbit a kezébe 
veszi, s föláll, Kaszásra néz, és 
mosolyogva mondja neki: 
„Szervusz, magyar postás! 
Adja az Isten, hogy még sok�
szor találkozzunk!"

Kaszás János nyújtja a poha�
rát koccintásra, és jó kedvvel 
mondja: „Szervusz, kedves
svéd postás! Úgy legyen, 
ahogy mondtad — tekintetét a 
hölgyre teszi és köszönti — 
Csókolom a kezét. Egészsé�
günkre!" Poharukat fölemelik 
és jóízűen isszák a fehér, édes 
martinit.

P. Kovács János

ségre, de átkeresztelve üzleti 
csoportnak nevezték el, és a 
közvetlen irányításom alól kivé�
ve a forgalmi osztályhoz kap�
csolták. Mindegy, a lényeg az, 
hogy eredményesen dolgoz�
nak.

— A Magyar Postának bizo�
nyára nem mindegy, hogy ez az 
üzem mennyi pénzt tesz le az 
asztalra. De a meredek forga�
lomnövekedéssel párhuzamo�
san fejlődtek a feldolgozás fel�
tételei is?

— A forgalomnövekedés 
örömteli, de rengeteg gondot is 
okoz. A csökkenés évei alatt 
sok minden leépült, nagyon 
szerény technika segíti a manu�
ális munkát. A szovjet gyártmá�
nyú csomagfeldolgozó gép ti�
zenhat éves, már négy éve nul�
lára íródott, de még mindig dol�
gozik, mivel nincs más. Ez a vi�
lág csodája. A szentlélek tartja 
össze. Ahogyan a levélfeldolgo�
záshoz korszerű gépet vásárol�
tak, úgy a csomagfeldolgozás�
ról is gondoskodni kéne. Úgy 
tudom, a Magyar Posta illeté�
kes vezetői komolyan foglalkoz�
nak a vásárlás gondolatával. 
Remélem, jövőre valósággá vá�
lik.

— Szintén a technikához tar�
tozik a vonalkódos rendszer 
(diszkont áruházakból ismer�
hetjük) bevezetésének szüksé�
gessége. Egyetlen példa a kö�
zelmúltból: hét kamion érkezett 
Hollandiából, 14 ezer csomag�
gal. Egy feladó, 14 ezer címzett. 
Iszonyatos papírmunkát igé�
nyelt. A vonalkódos rendszer 
gyors, pontos felvételt biztosí�
tana, és gyors számítógépes 
feldolgozást.

— Izgatja a fantáziámat az 
iparitévé- rendszer. Hogyan si�
került erre szert tenni?

— Nagy harccal — nevet az 
üzemvezető. Már tíz éve meg�
van. A csomagfeldolgozás el�
lenőrzésében, irányításában 
nagy a szerepe. A 360 méter 
hosszú szállítószalag különbö�
ző pontjain 16 kamera figyeli a 
munkát, négy helyen vehető. 
A diszpécserközpontban egy�
szerre négy helyszínt tudnak 
szemmel tartani. Szükség ese�
tén közbeavatkozhatnak, a sza�
lagot azonnal le tudják állítani. 
Talán ennek is köszönhető, 
hogy az ötödére csökkent a 
balesetek száma. Tolvajt is fo�
gott már a kamera.

— Egy friss, jó hírem is van, 
el ne kiabáljam! Novemberben 
megérkezik a bélyegzőgép. 
A múltkor itt volt nálam valaki, 
és megkérdezte: „A titkárnőd 
hagymát vág?" Nem — mond�
tam — bélyegez. Egy a párna, 
egy a számla, illetve szállítóle�
vé l. . .  Húszezer utánvételes

felvételnél hatvanezer leütési 
A gép egy óra alatt 20 ezer le�
ütést végez! És megszabadít 
ettől a lélekölő kényszermunká�
tól.

— A korszerű technika hiá�
nya az emberekre rak nagy ter�
het. Hogyan bírják, hogyan vi�
selik?

— Az osztályon van néhány 
megszállott, tizenöt- húsz éve 
húzzák az igát, a fluktuáció pe�
dig 45 százalékos. Ez utóbbi ré�
teg gyakran cserélődik. Pesti f i�
atalok számára nem vonzó ez a 
munka, és főleg nem a fizetség. 
A kezdő bruttó alapbér 12 ezer 
forint, műszakpótlékkal is csak 
16- 17 ezer. Főváros környéki in�
gázókat kapunk csák ezért a 
pénzért. Az osztály tagjainak 95 
százaléka ilyen. Kérésükre ve�
zettünk be egy olyan munka�
rendet, hogy 16 óra munka, 32 
óra szabad. A szakszervezet 
azért egyezett bele az ilyen 
hosszú műszakba, mert munka�
csúcsok vannak, közöttük pár 
órát pihenni is lehet. Ez azon�
ban már a múlt. A forgalom je�
lentős növekedésével állandó�
sult a csomagok érkezése, te�
hát a rakodás is, így eltűntek 
azok az időszakok, amikor kicsit 
szusszanni lehetett. Márpedig 
16 órán keresztül egyforma in�
tenzitású munkát sem elvárni, 
sem kibírni nem lehet. Ismét 
foglalkozunk tehát azzal, ho�
gyan is kellene a munkarendet 
megváltoztatni. Ez azonban a 
22- es csapdája. Az igazi megol�
dást az automata feldolgozó-  
gép jelentheti. Ennek kezelése 

'már kvalifikáltabb embereket 
igényel és vonz, talán akkor a 
bérek is a helyükre kerülnek. 
Hórukk munka persze azért ma�
rad.

— Ha megoldódik a mi gon�
dunk, az csak a „kenyér első 
szelete" lesz, mert a fő problé�
ma a csomagkézbesítés terüle�
tén van. Néhány dolog: a 3200 
hivatalból csak 135- ben van 
csomag házhoz kézbesítése. 
A csomagforgalom tízéves fo�
lyamatos leépülésével csökkent 
a gépkocsipark, a kézbesítők 
száma, a raktározási lehetőség. 
A csomagküldő szolgálatok 
utánvételes csomagokat adnak 
fel, ezek kiosztása, kézbesítése, 
elszámolása rendkívül sok 
munkával jár.

A csomagkézbesítés helyze�
te külön téma. Erre majd visz-  
szatérünk lapunkban.

— Búcsúkérdés: hogyan ké�
szültek fel a karácsonyi csúcs-  
forgalomra?

— Eddig minden évben sike�
rült feldolgoznunk és kiszállíta�
nunk december 24- ig az összes 
csomagot. Mivel a tömeges 
csomagfelvétel mögött a cso�
magküldő cégek vannak, azt 
kértük tőlük, hogy december 
16- ig adják postára karácsonyi 
küldeményeiket, így látjuk biz�
tosítottnak a továbbítást. Azért 
már csak drukkolhatunk, hogy 
az időjárás fogadjon kegyeibe 
bennünket.

Bónhidi Éva
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(Zárójelben mondom) Szakszervezeti házunk tája
*  *  *

A recski emlékmű

Egy éve sincs annak, hogy 
Horn Gyula újságunknak adott 
nyilatkozatában a kormány 
mérhetetlen arroganciájáról 
beszélt, egy olyan cselekvésről, 
mely mindenféle ellenvéle�
ményt a földbe taposni igyek�
szik.

Véleményem szerint az akko�
ri arrogancia angyalok hárfakí�
sérettel előadott békeszózata 
volt ahhoz képest, mint az októ�
ber 23- ai forradalom kapcsán 
történtek egyesek szerinti érté�
kelése, s a történtek magyará�
zata.

A dologban az a borzasztó, 
hogy valójában az 1956- os for�
radalomról már alig esik — 
esett — szó, majd mindenki 
egy alig két éve létező mundért 
véd, felelősségét toligatja, s 
olyan példákra — sőt a demok�
ráciára — hivatkozik, melyek�
hez az égadta világon .sincs 
semmi — közük — közünk. 
Nem, mert például engem — s 
nyilván másokat is — nem ér�
dekel, hogy Kohl kancellárt ki 
dobta meg tojással, az sem, 
hogy Havel elnökbe ki fojtotta 
belé a szót Pozsonyban. Ez az ő 
ügyük.

Az enyém — és a miénk — 
pedig az, hogy egy hivatalos ál�
lami ünnepen — nem pártgyű�
lésen — országunk első számú 
embere elmondhassa gondola�
tait. Mondja el, s ha nem tet�
szik, ám tessék fütyülni, fújjolni 
és a jófenébe küldeni. De ad�

dig, míg egy hangot sem szól, 
pestiesen szólva: leugatni, rop�
pant ocsmány cselekvés.

És nem azért, mert megjárta 
a poklok útját, nem korábbi 
szenvedéseiért — nem volt 
egyedül —, hanem azért, mert 
mindezek ellenére olyan töret�
len emberséget hordoz magá�
ban, melyre egyre nagyobb 
szükségünk van. Elkövet politi�
kai hibákat? „Illetéktelenül" vé�
leményt nyilvánít?

Többek véleménye szerint — 
és ez az enyém is — inkább ő 
tegye, mint egyik- másik, egyre 
hiteltelenebb miniszterünk, 
„személyiségünk", aki „okos" 
nyilatkozásával politikai bot�
ránysorozatot indít el a világ�
ban. Erre is volt már egynéhány 
példa. Igaz ezért nem Parla�
mentünk terén fütyülnek, leg�
feljebb külföldön rúgnak fenék�
be, ha magyarul megszólalok.

Erről viszont Göncz Árpád 
igazán nem tehet. . ,  Hozzáte�
szem, én sem . . .

*  *  *

Arról viszont igen, hogy októ�
ber 23- án délután öt órakor az 
egykori recski internálótábort 
kerestem fel, mely mostanság 
egy csodálatos emlékművel, s 
egy pocsék állapotú odavezető 
úttal „büszkélkedhet".

Úgy gondoltam, ha már a 
hétvégét a környékén töltöm, a 
magam módján ennyi tisztele�

tet és megbecsülést adhatok 
azoknak, kik hosszú éveket „töl�
töttek" itt. Úgy gondoltam, em�
lékező koszorúk, virágok látvá�
nya fogad majd, de alaposan 
tévedtem.

írdd és mondd; egy koszorút 
találtam a mátraderecskei fia�
talok tisztelgéseként, s egy vi�
rágcsokrot, melyet egy egykori 
internált Párádon üdülő barátja 
helyezett el. Pár percet álltunk 
némán, s akkor a nyitva hagyott 
autórádiónkban felhangzott a 
Kossuth tér füttyszava, fújjolá-  
sa.

1992. október 23- án délután 
17 órakor Budapesttől alig 150 
kilométerre, hazánkban. Éle�
temben én még így nem szé�
gyelltem magam, és se holnap, 
se ezután ilyen érzésből nem 
kérek. De elvetélt magyarázko�
dást sem.

H« *  *

Október 24- én kora reggel 
hollókői szállásunkból kilépve 
az élelmiszerboltocska előtt ke�
nyérre váró fekete ruhás palóc 
asszonyok is az előző napi ese�
ményeket tárgyalják.

Felháborodva és elítélen�
dőén. S ebben van valami félel�
mesen egyszerű és egyszerre 
érthetetlen tény. Bizonyos em�
berek, politikusok a népre hi�
vatkoznak, akkor, mikor — egy�
re jobbap úgy tűnik — halvány 
sejtésük sincs az országban 
élők hangulatáról, véleményé�
ről. Félreértés ne essék, nem bi�
zonyos rétegek megunt és is�
mert nyavalygásaira gondolok. 
Természetesen ilyen is létezik, 
s azt is tudom, a televízió felta�
lálása óta nem lehet inkognitó�
ban járó Mátyást királyt játsza�
ni, de azok a tanácsadók, kik is�
meretlenül a háttérben dolgoz�
nak, bekukkanthatnának néha 
az élet sűrűjébe. S ha van bá�
torságuk, beszámolhatnának 
egy- két olyan dologról, melytől 
az össznépi nagymagyar bol�
dogságra hivatkozók úgy esné�
nek hanyatt, mint a veszély-  
helyzetét, félelemérzését fel�
fogni képtelen üveges tót.

*  *  H«

S ha már az esetlegesen el�
várható józan gondolkozásról 
esett szó ez idáig, hadd említ�
sek meg egy ebbe a kategóriá�
ba tartozó emberpárt Hollókő�
ről. Kovács Pálról és feleségé�
ről van szó. Kovács Pálról, aki 
egy személyben (?) gondnoka 
az ottani postamúzeumnak, s 
korábbi tevékenységét említve 
28 éven át tanácselnöke a falu�
nak. Alig múlt 62 éves, s már 
most oly méltánytalan nyugdíj�
jal „rendelkezik", hogy még a 
józanul gondolkozó ember is el�
borzadna az összeg hallatán. 
S ebben teljesen lényegtelen, 
hogy egykoron köménymagle�
vesen, krumplin táplálta „erő�
vel" húztak fel egy kicsinyke 
szoba- konyhás házat, s mos�
tanra sem tekinthetők javakban 
dúskálódóknak; teszik, amit kell 
— derűvel, lehet néha károm�
kodva; de töretlenül.

Számomra ők és a hasonlók 
jelentik azt a minden gondon 
és bajon felülemelkedő életfor�
mát, mely hittel tölthet el egy 
országjáró újságírót, alkalmi 
csüggedőt.

Azt viszont visszautasítom, 
sőt kikérem magamnak, hogy 
presztízslovagok, mások verej-  
tékes munkáját, szenvedéseit 
kisajátító senkiházik magyaráz�
zák nekem — nekünk —, hol la�
kik az Úristen. Azt hiszem, én 
tudom, de nem azért, mert cso�
da nagy eszem van, s azért 
sem, mert égő csipkebokorban, 
mint egykoron Mózesnek, meg�
jelent előttem. A dolog ennél 
sokkal egyszerűbb . . .  Egysze�
rű? Egyszerű, mert a józan ész�
nek előbb vagy utóbb felül kell 
kerekednie. Ha ebben nem hin�
nék, az első útszéli körtefára 
akasztanám fel magam. Eset�
leg akácra, de ez már technikai 
kérdés . . .

— veégh —

Rászorultság szerint. . .  A rá�
szorultság elve . . .  Gyakori szó-  
használatunk az érdekvédelem�
ben. De ki a rászorult? A sze�
gény? A létminimum alatt élő? 
Az egyedül élő, beteg ember? 
A nagycsaládos? Valamennyien 
a felsoroltak közül? Vagy mind�
annyian e kettészakadó társa�
dalomban, kivéve a gazdagodó 
felső réteget? Ki és minek alap�
ján állapítja meg a rászorultsá�
got? A jövedelem alapján? De 
hát mint tudjuk, sokféle jövede�
lem van. Mert például rászorult 
lehet az is, akinek magasabb a 
nyugdíja, de háromszor operál�
ták, amputálták a lábát, állandó 
gyógyszerezésre szorul.

Ezek a kérdések a parlament�
ben is felvetődtek, legutóbb a 
szociális igazgatásról és a szo�
ciális ellátásokról szóló tör�
vényjavaslat kapcsán. A rászo�
rultság meghatározásának ne�
hézségei okán a képviselők 
egymással is vitatkoztak, mint�
hogy megoldhatatlannak ítélték 
a jövedelmek mérését. A rászo�
rultság megállapításánál tág te�
re van a szubjektivitásnak. Ráa�
dásul van, aki nem kér segélyt, 
jóllehet rászorulna, mások meg 
akkor s annyiszor is követelik, 
amikor és ahányszor indokolt 
és lehetséges lenne.

A rászorultakat azonban se�
gítenünk kell. Lehetőségeink és 
szociális lelkiismeretünk, igaz�
ságérzetünk szerint.

*  *  *

Megadóztatni a családi pót�
lékot? Ki hallott már ilyen kép�
telenséget? — mordult fel egy 
bizalmi azon a tanácskozáson, 
ahol ez szóba került. És próbál�
ta indokolni is megrökönyödé�
sét, ellenvéleményét.

— A családi pótlék mega�
dóztatásával a kormány átlépné 
a megengedett határokat. Ezzel 
egy szakszervezeti tisztségvise�
lő nem érthet egyet, mert ér�
dekvédelmi szempontból néz�
ve, tisztességes alapállásból 
ítélve, a józan ész szerint nem 
lehet megadóztatni a családi 
pótlékot. Szakmailag lehet 
ugyan mellette érvelni, de az 
érdekvédők számára ez akkor is 
elfogadhatatlan.

Van egy olyan érzésem, ha 
egy általános iskolás gyereket 
megkérdeznek, miről ismert Ve-  
csés, rávágja: a káposztáról, 
Kalocsa: paprika, Makó: hagy�
ma.

így tudtam én is, aztán a ma�
kói piacon járva rádöbbentem, 
hogy a hagyomány és a való�
ság nem azonos fogalom. 
Hagyma ott ugyanis csak elvét�
ve található, határaink túlvégé-  
ről érkezett áru annál több.

Az 1929- ben épített postahi�
vatal viszont áll, sőt mi több; 
azt hiszem egyik büszkeségünk 
között tarthatjuk számon. „Fa�
zonja" van külsőleg, belsőleg 
egyaránt.

Tiltakozunk a nők nyugdíjkor�
határának felemelése elleni Ez 
volt a leggyakrabban elhangzó 
mondat az MSZOSZ női vá�
lasztmánya által szervezett 
nagygyűlésen, amelyen Pusztai 
Erzsébet, a Népjóléti Miniszté�
rium államtitkára is részt vett 
és felszólalt. A kormányzat kép�
viselője kemény hangon, nagy 
felkészültséggel, tárgyszerűen 
és csavarpontossággal ismer�
tette — gyakori morgással, 
meg- megújuló felhördülések�
kel és hangos ellenérzésekkel 
kísérve — a nők nyugdíjkorha�
tárának felemeléséről, a mag�
zati élet védelméről, a szociális 
ellátásról szóló törvényterveze�
tet.

A komor hangulat, a heves 
szóváltásokkal tarkított légkör 
akkor enyhült ironikus nevetés�
sé, amikor az egyik felszólaló, 
Pulay Gyula népjóléti államtit�
kárt idézte, aki a televízióban 
azt mondta: neki olyan informá�
ciói vannak, hogy a nők tovább 
akarnak dolgozni. Ehhez képest 
nem volt hozzászóló, aki — nő�
társai véleményét tolmácsolva 
— ne ilyeneket hangoztatott 
volna: felmérték- e igazából a 
nők egészségi állapotát? Tisz�
tességes- e ma, ilyen foglalkoz�
tatási helyzetben továbbdolgo-  
zásra ösztönözni a nőket? Ol�
csó megoldás ilyen módon 
csökkenteni a társadalombizto�
sítás hiányát. Hajtsák be a tar�
tozásokat, szüntessék meg a 
fekete munkát.. .

*  *  ❖

Szükség van- e ennyi szak-  
szervezetre Magyarországon? 
A közszolgálati fiatalok orszá�
gos találkozóján tartott szak-  
szervezeti fórumon ezt a jól cél�
zott kérdést tette fel egyik ifjú 
aktivista a jelenlévő konföderá�
ciók -  MSZOSZ, Liga, SZÉF, 
ÉSZT vezető tisztségviselőinek.

Milyen válaszokat kapott az 
érdeklődő? Olyat, hogy nincs 
szükség ennyi szakszervezeti 
tömörülésre. Abban egybe�
csengtek a vélemények, hogy 
kevesebb kell. Abban különböz�
tek viszont, hogy hány konföde-

S ebben alighanem szerepe 
van Purger István hivatalveze�
tőnek is, aki a három éve tör�
tént tatarozásba alaposan bele�
szólt, olyannyira, hogy a felvé�
teli terem jelenlegi képe is az ő 
elképzeléseit dicséri. Egyszerre 
mutatós és praktikus. Érdemte�
len lenne viszont nem említeni 
a szegedi igazgatóság tervező-  
irodájának, illetve a CSOMÉP-  
nek a nevét, mint hatékony köz�
reműködőkét.

S hogy milyen az élet a ma�
kói hivatalban?

Úgy tűnt, nyugodt és kie�
gyensúlyozott, s ez az egyre 
dúltabb életünkben csöppet 
sem elhanyagolható körül�
mény. Purger István, aki 18 kör�

rációra van valóságos igény. Ezt 
majd az idő dönti el. Valószínű 
nem egy lesz, de nem annyi, 
mint napjainkban. A jelenlegi 
szakszervezeti struktúra nem 
végleges. Még alakul, formáló�
dik. Az prognosztizálható, hogy 
az atomizálódás után átfordul�
nak a folyamatok az integráló�
dás irányába. A szakszerveze�
tek közötti választások után 
már okosabbak lehetünk.

*  H« *

Paszternák László, a vasas�
szakszervezet elnöke érdekes 
dolgokat mesélt a legutóbbi 
sajtótájékoztatóján amerikai, 
kanadai utazásának tapasztala�
tairól. Elmondta, hogy az emlí�
tett országokban keményen po�
litizálnak a szakszervezetek. Az 
USA vasasszakszervezetének 
kongresszusán például nagy te�
ret kapott az a témakör, hogy 
miért kell elfordulni Bush el�
nöktől és hogyan kell támogat�
ni Clintont.

A kanadai kollégáknak egyér�
telmű, szoros politikai kapcso�
lataik vannak a törvényhozás�
ban olyan képviselőkkel, akik 
megjelenítik a munkavállalók 
érdekeit. ínycsiklandozó kana�
dai jelzés az is, hogy ott min�
denki fizeti a szakszervezeti 
tagdíjat. Ha 50 százalék +1 fő 
aláírja a belépési nyilatkozatot, 
akkor mindenkitől automatiku�
san levonják a tagdíj összegét. 
Ismétlem: nem önkéntes a fize�
tés, hanem a munkahelyen le�
vonják a tagdíjat. A munkaadók 
abban érdekeltek, hogy nagy 
létszámú, erős szakszervezetek 
legyenek a szociális partnereik.

Üzenet értékű információ az 
is, hogy mind az USA- ban, 
mind Kanadában (miként 
Ausztriában és Németország�
ban is) az egységes szakszerve�
zeti mozgalom koncepcióját 
vallják, s ezt a gyakorlatot tá�
mogatják. Értelmezésük szerint 
a pluralizmus nem azt jelenti, 
hogy a szakszervezet szétszórt, 
atomizált legyen, mert csak az 
egységes mozgalomban van 
meg a hatékony érdekvédelem�
hez szükséges szervezett erő.

Kárpáti Sándor

zeti hivatal gondját is viseli, 
eredetileg irodalmár szeretett 
volna lenni. Mára ebből csak az 
irodalom szeretete maradt, és 
gyermekeinek győzködése, 
hogy minél többet olvassanak. 
Ez pedig nem mindig sikerül, s 
megállapítjuk, ebben mindket�
ten azonos cipőben járunk. Be�
szélgetésünk során azt is meg�
tudom — bár ez talán nem is 
számít újdonságnak —, a kör�
nyéket rendkívül szorgalmas 
nép lakja, s a postai forgalom 
nem mutat visszaesést, remél�
hetően a jövőben sem. A hiva�
talhoz négy rendszeres helyet�
tes tartozik, ami az új munka�
törvénykönyvben megemelt 
szabadságok kiadásának a 
„gondjait" is megoldhatóvá te�
szi.

— v. —

M akó i vizit
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Hozzászólás
Karola egyperceséhez

A TIT- nek, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak van 
egy havonta megjelenő VALÓSÁG című folyóirata. A szabadsá�
gon lévő egyik munkatárs helyett, már nem először, engem kér�
tek fel a lap cikkeinek korrigálására. Egyik ámulatból a másikba 
estem, mert a cikkek jelentős része zsúfolásig volt idegen — a 
nem szakember előtt merőben érthetetlen — szavakkal. Több 
mint 65 szót írtam ki, megkeresve az Idegen szavak szótárában 
magyar megfelelőiket. t

Kilencven százalékuknak megvolt a tömör, egy szóval kife�
jezhető magyar jelentése. Volt egy részük, amiket csak több szó�
val lehetett volna magyarul leírni, ezeknél nem háborogtam. 
A folyóirat megolvasása és visszavitele után írtam egy levelet Lá�
zár István főszerkesztőnek, elküldtem neki a lapban szereplő ide�
gen szavak névsorát magyar megfelelőikkel, valamint a mi la�
punk 4- 5 számából Karola 1 percesét, javasolva, hogy ilyen nyelv�
művelő cikkre szinte minden újságban, napi- , heti- , havilapban, 
folyóiratban — a Valóságban is! — szükség volna. Nagyon hasz�
nos lenne ezt, vagy hasonló című, de azonos tartalmú rovatot in�
dítani. Ha válasz érkezik, ismertetni fogom szerkesztőinkkel, ol�
vasóinkkal.

Most pedig felsorolom a Valóság októberi számából kiírt 
idegen szavakat és magyar megfelelőiket.

Idegen, nem kívánatos szavak Helyes magyar kifejezésük,
jelentésük

akreditál diplomatát egy külföldi hatalom�
nál való képviselettel megbíz, 
meghitelez, hitelt nyújt vkinek, hi�
telesít, igazol;

antihumánus embertelen;
argumentáció érvelés, érvek felsorakoztatása;,
büdzsé költségvetés;
definiál meghatároz, körülír;
diszciplína fegyelem, fegyelmezettség;
diszkrepancia egyenetlenség, meghasonlás, lé�

nyegbeli különbség;
diszkurziv következtető, okoskodó;
diszkusszió vita, eszmecsere, tanácskozás;
drasztikus durva, nyers, erős hatású (szer),

csattanós, kézzelfogható (érv); 
eklektikus az eklekticizmus híve, követője;
ekvivalens egyenértékű, megfelelő;
embargó egyes árucikkek kiviteli tilalma,

kereskedelmi zárlat;
empirikus a tapasztalat embere; aki csak az

érzékszerveinek hisz; az empiriz�
mus híve, követője;

erodál lepusztít, az erózió során lehord;
eufémikus kellemetlen fogalmak szépítése,

enyhítése;
fetisizálás bálványként, talizmánként tisztel;
heterogén másfajta, másnemű, egymástól

elütő;
hiátus hézag, űr (orv.: nyílás, hasadék a

testben);
illegitim törvénytelen, jogosulatlan;
integratív • érintetlen, sértetlen, feddhetetlen

(?);
kapacitás befogadóképesség, cselekvőké�

pesség;
kaotikus rendezetlen, zűrzavaros;
kauzalitás okság, oksági elv;
klientelista (klientélia) ügyfelek, vevők, megrendelők

összessége;
kohézió . összetartás, a testek molekuláit

összetartó erő;
komplexitás (komplex) összetett, bonyolult, többféle

szakma, tudományág eszközeit, 
eredményeit felhasználó, egyesí�
tett szemlélet;

koncepcionális — koncepció felfogásmód, nézőpont;
konceptuális az általános fogalmak valóságos

létezésének tagadása, ezeknek 
önálló képzetekként elfogadása; 

konglomerátum egyveleg, halmaz;
konzekvens következetes, állhatatos;
konzisztencia az anyag állapota, álladéka;
korporatizmus korporáló(?) rendszer;
korrelál kölcsönösség, kölcsönös össze�

függés;
korrigál javít, kijavít, helyesbít;
legitim törvényes, méltányos, jogos;
limit határ, vég, határvonal;
migráció népmozgalom;
municipium törvényhatósági önkormányzattal

rendelkező;
municipális városi, törvényhatósági;
nonszensz értelmetlenség, képtelenség, os�

tobaság;
obszcén illetlen, aljas, szennyes;
orientáció tájékozódás, állásfoglalás, irány�

zat;
paktum szerződés, egyezmény, megálla�

podás;
parciális részleges, egyoldalú, részrehajló;
perpetuum mobile örökmozgó;
platform lapos felület, terasz, program;
poliformizmus többalakúság, sokalakúság;
procedúra eljárás, folyamat, ügykezelés;
producer (film)színházi vállalkozó;
projekt(ál) tervez, javasol, ajánl;
rasszizmus fasiszta fajelmélet, tudományta�

lan elmélet, amely a különböző 
népek között magasabb-  és ala-  
csonyabbrendűeket különböztet 
meg;

ráta részlet, hányad;
rekultiváció az elpusztult természeti környe�

zet tudatos helyreállítása;
relavancia fontosság, jelentőség;
restrikció megszorítás, korlátozás;
sporádikus szórványos, esetenkénti;
szaldó tartozik, vagy követel egyenleg;
szegregatív • elválasztó, elkülönítő;
szignifikancia (... káns) jelentős, fontos;
tipológiai típustani;
voluntarizmus szubj. filozófiai irányzat, amely az

akaratot tekinti elsődlegesnek 
Török Lászlónó

fiszentesi 
„poslásfeslö"

Katona Im ré rő l ez idáig sok min�
dent hallottam, pár képét ismerem 
is, s bevallom, festői világa egy ki�
csit távol állt tőlem. Nem azért, mert 
bármiféle párhuzamot éreztem vol�
na az általam mérhetetlenül utált 
szocreállal, de valahogy nem tudott 
felmelegíteni. Arra is figyelmeztet�
tek, Katona Imrével nehéz dolgom 
lesz, mert nem áll szóba senkivel, 
műfűre és visszahúzódó.

Találkoztunk, s pár óvatos, kapaci�
táló mondat után olyan beszélgetés�
be bonyolódtunk, mely talán még 
most is tartana, ha korlátlan szabad�
idővel rendelkeznék. Beszélgetésün�
ket magnófelvétel is őrzi, melyet el�
válásunkkor Katona Imre „felejtse 
el" megjegyzéssel kísért.

Közre nem adom, de elfelejteni 
sem fogom, sőt letörölni sem. Hogy 
miért, ez legyen a kettőnk titka — 
bár nem tartalmaz semmi szenzáci�
ót. Talán csak annyit; olyan felvétel 
ez, melyet az újságíró azért őriz 
meg, mert véleménye szerint olyan 
őszinte és szemérmes emberi meg�
nyilatkozásokat tartalmaz, melyeket 
nem árt elővenni alkalmanként. Fő�
leg akkor, ha úgy érezzük, túlontúl 
okosok vagyunk.

Katona Imre képeiről, sajnos, na�
gyon keveset lehet szólni. Egyszerű�
en azért, mert látni kell őket, leírni 
lehetetlenség. Egy biztos: az álta �
lam látott húszegynéhány képből 
legalább ötöt habozás nélkül meg�
vásárolnék, sőt büszke tulajdonosa 
lennék.

Katona Imre tud valamit; egy tit �
kot, amit kevesen tudnak csak, de 
azok mind istenáldotta tehetségek.

S ettől a pillanattól teljesen mind�
egy, hogy postásként, műszerész�
ként, vagy földet művelő parasztem �
berként élik, vagy élték életüket. 
S ehhez még egy „is" szócskát is 
hozzátennék. . .

-  V. Á. -

Lassúsági kerékpárverseny

A francia Toulouse város 
postásai rendkívüli kerékpár-  
versenyt szerveztek: abból a 
meggondolásból, hogy a pos�
tás kézbesítők naponta több tu�
cat kilométert tesznek meg a 
hivatal és a címzettek között, s 
ezúttal pihentető kerékpárver�
senyen mutathatják be a részt�
vevők tudásukat. Vagyis lassú�
sági kerékpárverseny megren�
dezéséről szóltak a városban 
szerte felragasztott plakátok. 
Az indulni akaró kézbesítők jó l 
tudták, hogy a lassúsági ver�
seny megeröltetöbb a szágul�
dónál, mert már az elején nem 
akar senki elindulni, a kerékpá�
ron ülve egyhelyben maradni, 
és el nem indulni, akrobatikus 
mutatványszámba menő pro�
dukció, mert egész bizonyosra 
vehető, hogy senki nem akar 
majd elindulni, hacsak nem 
végszükség esetén, hogy el ne 
dűljenek kerékpárjukkal, ami a 
versenyből való kizáráshoz ve�
zet. A versenyzők a nevezetes 
nap előtt megkapták a kézbesí�
tendő, célba juttatandó levele�
ket. A másnapi verseny kassza-  
sikere leírhatatlan volt; többen 
voltak kiváncsiak, mint egy baj�
noki futballmérkőzésre.

Volt a városban egy angol üz�
letember, aki sok jótanáccsal 
szolgált kezdő üzletkötőknek. 
És volt a versenyzők közül há�
rom, akik jó l ismerték az üzlet�
embert.

Az első versenyző előző este 
felkereste, elmondta neki a las�
súsági kerékpárverseny mód�
ját. Aki a levelet később juttatja 
el a címzetthez, vagyis a célba, 
az 20 dekás aranygömböt nyer. 
Az üzletember súgott valamit a 
tanácsot kérő kézbesítő fülébe,

fel is derült az arca és eltávo�
zott.

A második versenyzőjelölt 
úgy gondolta, fel kellene keres�
ni a rafinált angol üzletembert 
és tanácsot kérni tőle. Ennek is 
súgott valamit a fülébe, mire az 
nagyokat nevetve eltávozott. 
A harmadik kézbesítő ugyanígy 
járt el előző este, neki is súgott 
a fülébe valami érdekeset az 
angol. A többi versenyzőnek ez 
eszébe sem jutott.

A verseny napján nagy de�
rültséggel foglaltak helyet a né�
zők, s a versenyzők a startnál. 
Amikor eldördült a startpisz�
toly, több tucat versenyző igye�
kezett egyensúlyozni és egy 
centit sem előrehaladni kerék�
párjával, de mindegyik eldőlt. 
A nézők nagy meglepetésére 
azonban három kézbesítő való�
sággal kilőtte magát a startvo�
nalról, és kerékpárjuk pedálját 
a nyeregből felállva *aposva 
igyekezett a cél, a kézbesítendő 
hely felé. Mindhárom kézbesítő 
eleget tett a verseny követel�
ményének, vagyis ők valóban 
lassúsági versenyben vettek 
részt. Ugyanis a versenyfelté�
telben az szerepelt, hogy aki a 
lassúsági versenyen később ér 
a levélküldeményével a célhoz, 
az a győztes.

Ők azonban a rajthoz állás 
előtt — az angol üzletember ta�
nácsára — titokban kicserélték 
egymás levelét, és órületes 
iramban taposták kerékpárju�
kat, azért, hogy a saját levelük 
lemaradjon, s az később érjen a 
célba, míg ö a másik kézbesítő 
levelével mihamarabb beérjen, 
az övé pedig lemaradjon, és 
győztesként átvehesse a 20 de�
kás aranygömböt.

Dénes Géza

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■>

A PMK programajánlatából
December 4- én, 18—22 óráig, majd ezt követően 

minden hónap első péntekjén 
PÉNTEK ESTI RANDEVÚ 

— Táncest —
Bensőséges együttlétre, beszélgetésre, ismerkedésre, 

táncra várják az érdeklődőket. A táncesteken a 
Romwalter- band a húszas- ötvenes korosztály kedvenceit, 

az 50- es évektől napjainkig terjedő időszak örökzöld 
világslágereit játssza.

Belépődíj: 200 Ft, postás dolgozóknak és 
hozzátartozóiknak: 100 Ft 

Asztalfoglalás: a 122- 0800 telefonszámon.

December 5-én, szombaton 16 órakor:
JÖN A MIKULÁS!

Vendégünk, a Mikulás ajándékba hozza 
Eszményi Viktória és Heilig Gábor 

Tátika műsorát.
Belépődíj: 50 Ft.

December 17-én, csütörtökön 17 órakor az 1992. évi 
postás fotópályázat kiállításának ünnepélyes megnyitója.

A kiállítás december 24- ig tekinthető meg, 
hétköznapokon 10—18 óráig, hétvégén 10—17 óráig.

December 20-án, vasárnap 17 órakor:
Karácsonyi koncert

A Magyar Zongorás Trió előadásában.
Jegyek: 150 Ft- os, postás dolgozóknak és 

hozzátartozóiknak 100 Ft- os árban kaphatók.

Januárban induló tanfolyamok
Angol és német társalgáscentrikus nyelvtanfolyamok 

indulnak heti 1 x4  órában, péntek délutánonként 16—19 
óráig.

*

A kezdő és haladó szintű társastánc tanfolyamokra 
január 9- én 9.30—18 óráig lehet jelentkezni. 

Foglalkozások: szombaton és vasárnap, csoportbeosztás 
szerint.

*

Január 11- én dzsesszbalett tanfolyam indul, az amerikai 
dzsesszbalett metódus és a pétervári klasszikus balett 

tananyaga szerint.
Foglalkozások: hétfőn és szerdán 16—18 óráig, 

csoportbeosztás szerint.
Az előadásokra jegyek elővételben kaphatók 8—22 óráig 

a PMK portáján.
A műsorokról, tanfolyamokról a 121- 7334 telefonszámon 

lehet érdeklődni.

V________________________ ______________________
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V ártó l várig K árp áta lján
Hadd mondjam el, miért 

mentem vissza Kárpátaljára, 
ahol már két esztendeje meg�
néztem a látnivalók nagyrészét. 
Több oka van ennek. Az egyik: 
szeretek egyszer már látott he�
lyekre újra visszamenni, a má�
sik pedig: annyi a látnivaló Kár�
pátalján, hogy az ember még 
nyugodtan készülődhet egy 
harmadik útra. Nekem az a sze�
rencse jutott osztályrészül, 
hogy megírhatom „A történel�
mi Magyarország várai" c. soro�
zatot, Szlovákia, Kárpátalja, Er�
dély, a Délvidék, Burgenland és 
persze a kis haza neves várait. 
Száz várra tervezem ezt a szép 
feladatot, s ebben az a leg�
szebb, hogy olyan várról nem 
írok, amit nem láttam, ahol ne 
lettem volna, ahová fel nem au�
tóztam vagy gyalogoltam az el�
múlt harmincöt esztendőben. 
De két esztendővel ezelőtt nem 
láttam Husztot, Nevickét, Sze-  
rednyét és Nyaláb- várát, vilá�
gos, hogy visszamentem az 
idén a már egyszer látott Mun�
kács és Ungvár várának megte�
kintése mellett ezek meghódí�
tására is.

Ungvár

A várhegy csodálatos napsü�
tésben fogadott. A bazilikából, 
vagyis az újra visszakapott gö�
rög katolikus püspöki templom�
ból kiáradt a szentmise és a 
muzsika csodálatos varázsa. 
Néhány száz méter és máris ott 
állunk az ungvári vár falai előtt. 
Erős, hatalmas várfalak védik 
ma is az erősséget, ami Thaly 
Kálmán leírása szerint valami 
csodálatos lehetett az 
1709—10- es helyreállítás után, 
amikor fényben tündökölt a 
várkastély. Igen, ez a jó szó rá: 
kastély vagy palota. Hogyan is 
ír Thaly? „Bercsényi. . .  nagyúr 
lévén: megszokta rangjához
mérten élni. Mint szép, deli, fia�
tal lovag, aranyos- ezüstös, drá�
ga díszruhákban, bársonyban, 
selyemben, nyusztprémes kön�
tösökben, párducbőrösen, me-  
délyos kalpagokkal járt; pom�
pás, hatlovas hintókat, portai 
cafrangos délceg paripákat, ko�
pófalkát, egy sereg udvari szol�
gát: nemes apródokat, nyalka 
csatlósokat, cifra inasokat, sza�
kácsokat, lovászokat, kocsiso�
kat, fullajtárokat, pecéreket tar�
tott . . .  Ungvárott nyílt házat 
vitt, főúri szabad asztallal, 
melyhez — a gróf társaságked�
velő ember lévén — tódult a 
sok vendég: az ungi nemesség 
előkelőbbjei untalanul ott lako-  
máznak vala főispánjuk ven�
dégszerető termeiben .. ."

Persze, hol van ez az élet ma 
már? Megyünk be a várba, 
hogy megcsodáljuk a három-  
emeletes várkastély azóta sok�
szor átépített belső udvarát, de 
nini, a várárokban fekszik vala�
mi. Ide dobták ki a középkor�
ban a gonosztevőket, a lefeje-  
zetteket, a gazembereket, a fel�
négyelteket. Lenin szobra fe�
küdt a várárokban, a bejárat 
mellett. (Noha a szoboreltávolí�
tásban még Kárpátalja sem 
egységes, Nagyszőlősön még 
ezen a nyáron látható volt a fő�
téren a Lenin- szobor.)

A múzeum bezárva, a képtár 
sem látogatható. De az észak�
keleti bástyákról felnyíló pano�
ráma mindent felejtet. Az egyik 
mellvédre felírva: MÁRAMA-  
ROS, így, csupa nagybetűvel, 
előttünk a máramarosi bércek, 
s amott, nyugat felé pedig kivil�
lan a fák rengetegéből a nevic-  
kei vár. Még megnézzük a 
skanzen csodáit, s visszük ma�
gunkkal Ungvár látványát. Az 
ősi vár ma is morc, erős falai�
nak képét, bástyáinak erejét.

Nevicke

Hogy milyen ez a sok évtize�
den, sőt évszázadon Ungvár

mellékvárának tekintett nevic-  
kei vár? Fekvése csodálatos, 
kanyargós úton érjük el a fenn�
síkot, ahol üdülőszálló fogad, 
gondozott park (ami még Fe�
renc József ezüstlakodalmának 
emlékére épült egy tisztes er�
dőfőtanácsos, Wagner Károly 
kezdeményezésére). És máris a 
várban vagyunk, illetve a rom�
lott s omlott falak előtt. A vár 
helyreállított tetőzetét beboro�
zott, bevodkázott határőrök 
nem olyan régen leégették, úgy 
látszik, nem melegítette őket 
eléggé az alkohol. Meghallgat�
juk a szép legendát Nevitszká-  
ról (ez a név menyasszonyt je�
lent), a vár névadójáról, lené�
zünk az Ung csillogó vizére. Ne�
vicke sose került a történelem 
sodrába, nem tapad hozzá a 
szép legendán kívül emlékeze�
tes haditett, viszont már a múlt 
század második felétől kezdve 
az ungváriak kedvelt kiránduló-  
helye volt és maradt mind a 
mai napig. Folynak az ásatások, 
talán még helyreállításra is fut�
ja az ungváriak zsebéből. Felje�
gyeztem emlékeim közé az itt 
hallott hírt, miszerint egy gaz�
dag amerikai vállalkozó szíve�
sen társulna azokkal, akikkel 
közösen feltárhatná a Nevickét 
Ungvárral összekötő (s talán 
nem csak a legendák ködébe 
vesző) alagutat.

Nevickén talán emlékszoba is 
létesül, helyi múzeum, s a hely�
reállított tetőzet egy része 
messziről olyanná teszi majd a 
várat, hogy a távolról érkező 
méltán azt higgye: igazi vár tró�
nol a hegy csúcsán. De így is 
szép ez a vár, romjaiban, múlt�
jával és jelenével együtt.

Szerednye

A szóból kitetszik a közép 
szláv neve, bizony éppen a kö�
zepén van az Ungvár—Mun�
kács közötti útnak. Vára romok�
ban hever, hajdan templomos 
lovagok lakták, s nem is nagyon 
szabad vizsgálgatni az idevaló�
kat, mert egy régi legenda sze�
rint, mikor a falu férfilakossága 
a hadak útján járt, hát a temp�
lomos lovagok segítették az 
asszonyokat, hogy ki ne haljon 
a falu népe, s legyenek, szüles�
senek továbbra is gyerekek. Ké�
sőbb pálosok költöztek a falu�
ba, azután jöttek a török idők. 
Kitűnő búvóhelyet jelentett a 
szerednyei szőlők pincerend�
szere (itt is van legenda arról, 
hogy a pincéket a falu központ�
jával összekötötte egy alagút). 
Ma is jó bort termelnek, mond�
jam azt, újra, mert a gorbacsovi 
időkben a helyi potentátok ki�
vágatták a gazdákkal a szőlő�
ket. Persze hiába van a falu kö�
zel Ungvárhoz és Munkácshoz, 
mindkét helyen beregszászi bo�
rokat lehet csak kapni. Hogy 
hová viszik a jó szerednyei bort, 
lehetetlen volt kinyomozni.

Volt a város ura Dobó István 
és fia Ferenc is. A törökverő 
hős itt is van eltemetve. Sírján 
latin felirat. Magyarul így szól a 
háromsoros vers:

„ Itt fedi sírja Dobó Istvánt, ki 
az egri falaktól

Vissza véré hajdan sok ezer�
nyi hadát a töröknek,

S véle Magyarhon végvesze�
delmét messze elűzte!"

Most konzerválják a szered�
nyei vár romjait.

Itt is megbecsülik a múlt em�
lékét.

Munkács

A rabok vára. Bizony az. Oly 
sokan raboskodtak benne, 
hogy Petőfi ezt írta volt az Útle�
velek c. írásában Munkácsról:

„Beregszász, július 27. 1847. 
Ungvárról késő reggel indultam 
el, s délután értem Munkácsra. 
Míg kocsisom megkapatta lo�
vait, én hirtelen megebédel�

P ostás o lim p ikonok  

köszöntésetem„ s siettem ki a statusbör�
tönné alakult várat megtekinte�
ni, mely a várostól egy jó ne�
gyedórányira fekszik a róna kö�
zepén, egy magas, kerek dom�
bon. A domb oldalán szőlőt ter�
mesztenek, nem szeretnék bo�
rából inn i. . . azt gondolnám, 
hogy a rabok könnyét iszom. 
Fölmentem a várba, az udvaro�
kat s egypár szobát bejártam, 
de a börtönöket nem mutatták 
meg .. ."

S ki mindenki raboskodott 
itt? Koháry István füleki főkapi�
tány, korának kitűnő költője, az�
után a még nagyobb, a Marti-  
novics- pörben elítélt Kazinczy 
Ferenc, aki szépen le is jegyez�
te Fogságom naplójában a 
munkácsi történteket.

Petőfi, ittjártában verset is írt 
Lehel vezér címmel. így kezdő�
dik a 20. versszak: „Negyven 
nap pihentek Munkács róna 
földjén. /  Az időt ünnepi lako�
mákkal töltvén, /  Kettős ünnep 
volt ez: halotti lakoma / Álmo�
sért, s a haza keresztelő tora. / 
Negyvenegyedik nap amidőn 
megvirradt, /  Ifjú Lehel ajkán a 
kürtszó megriad .. ."  — idézi fel 
Anonymust a költő, ki szerint 
negyven napig táboroztak a 
honfoglaló magyarok Munkács�
nál.

S miért Munkács a vár és a 
város neve?

Idézzük újra Anonymust:
„Akkoron a hét fejedelmi 

személyek az erdőn átkelve 
megindulának Pannónia földjé�
re és miután megérkezének, 
azon helyet, melyet legelsőnek 
elfoglaltanak Munkásnak ne�
vezték ..

Két éve jártam már itt, akkor 
csak csellel juthattunk be a vár�
ba, mert a lengyel restauráto�
rok szorgalmasan dolgoztak, és 
elmenetelük után mehettünk 
csak be csekélyke baksis lefize�
tése árán. Most már szabad a 
bejárás, a vár gyönyörűen újjá�
alakul. Hírlik, hogy a magyar 
kormány is hozzájárul a restau�
rálásához (hazatértünk után 
nem sokkal Andrásfalvy minisz�
ter úr éppen ez ügyben járt Kár�
pátalján), mert múzeum lesz a 
várban, tele magyar emlékek�
kel.

Nekem különös élmény volt e 
várban járni. Hiszen itt játszó�
dik A kaftános fejedelem c., 
Thököly Imréről szóló regé�
nyem egy része.

Úgy búcsúztunk Munkácstól, 
hogy jó lenne visszajönni, ami�
kor teljes fényességében, szép�
ségében ragyog majd a vár.

Nyaláb-vár

Útközben, Huszt felé menet 
megálltunk egy gyönyörű he�
lyen, ahonnan ráláttunk egy ré�
gi, szép, de igen omladozó vár�
ra. Ez volt Nyaláb- vár. Királyhá�
zánál találjuk ezt a legendás 
helyet. Melyik várhoz nem fűző�
dik szép legenda? Persze, hogy 
itt is meghallgattuk az ide illőt, 
láttuk a Szépasszony dombját, 
melyet egy elrabolt és megölt, 
gyönyörű asszony emlékére 
hordtak össze sírja fölött a ka�
tonák a legendás időkben. Mi-  
kefia Bálint a jó és Nyaláb a go�
nosz vitéz összetűzésének, sze�
relmi párviadalának következté�
ben halt meg a világszép Do�
bos Ilona. Később rablólovagok 
vára lett. De volt, amikor muzsi�
kaszótól volt hangos. A Peré-  
nyiek korában ideédesgették a 
vándorénekeseket, köztük korá�
nak leghíresebbjét, llosvai 
Selymes Pétert, ki arról neveze�
tes, hogy ő dolgozta fel először 
a Toldi- mondát, ennek nyomán 
irta meg évszázadokkal később 
Arany János a Toldi- trilógiát.

A vár alatti református temp�
lomban pedig emléktábla látha�
tó- olvasható e szöveggel: „E 
mellett a templom mellett 
emelkedő dombon állt a most 
már romokban heverő »Nyaláb�

vár« — melynek falai között 
fordította magyar nyelvre Pál 
apostol leveleit Komjáthy Be�
nedek, az Úrnak 1532. eszten�
dejében."

HUSZT

Azért írom nagybetűvel e vár 
nevét, mert egyes kutatók sze�
rint négy koronaváros kezdőbe�
tűiből alakult ki a neve. íme: 
Hosszúmező, Visk, Sziget, Té-  
cső. Összeolvasva Huszt.

Járt falain Kölcsey, meg is ír�
ta híres versét. Mi is mondtuk 
sorait: „Bús düledékeiden,
Husztnak romvára, megállék; / 
Csend vala, felleg alól szállt fel 
az éjjeli hold, /  Szél kele most, 
mint sír szele kél; s a csarnok 
elontott /  Oszlopi közt lebegő 
rémalak inte felém. / És mond: 
Honfi, mit ér epedő kebel e ro�
mok ormán? / Régi kor árnya 
felé visszamerengeni mit ér? / 
Messze jövendővel komolyan 
vess öszve jelenkort; /  Hass, al�
koss, gyarapíts: s a haza fényre 
derül!"

Talán a legtöbb történelmi 
emlék a huszti várhoz tapad. 
Legenda, szerelem, várvívás, 
ostrom .. .  Itt született Szép Er�
nő, itt van eltemetve Petrőczi 
Kata Szidónia költő, műfordító 
és énekszerző.

És persze volt itt Balassi Bá�
lint. Ugyan fogolyként került 
ide, de csakhamar tenni kezdte 
a szépet a várkapitány felesé�
gének, Hagymássy Kristófod�
nak, Sanyiki Krisztinának. . .  És 
ahol Balassi udvarolt, ott vers 
is született. Az összegyűjtött 
versek kötetének 34. számú 
verse így szól: Christina nevére. 
És a versfőkből ez olvasható ki: 
Christinám. Nem idézem a ver�
set, csak néhány sort belőle, 
íme: „Bévett szerelmiben, kivel 
mintha engem /  ő ugyan idvözí-  
tött." Vagy: „Bú szerző szere�
lem már nem árthat nekem, / 
mert oltalma fejemnek. " Az�
után: „Fejemet, lelkemet, teljes 
életemet /  ajánlottam s vallot�
tam."

Huszt volt a Drágfyaké, kirá�
lyi birtok, ide záratta Mátyás 
anyai nagybátyját, Szilágyi Mi�
hályt, később Erdély birtoka 
lett. Ellenállt a tatárok ostromá�
nak, később a török ostromolta. 
Sokszor járt itt Rákóczi, rendi 
gyűlést is tartottak falai között. 
1766 júliusában villám ütött a 
várba, előbb a kocsmába, majd 
a lőportoronyba. Akkor omlott 
össze. 1798- ban vihar rombolta 
szét a délkeleti bástyát.

Ilyen félelmetes romot ritkán 
lát az ember. Pedig szép volt 
hajdan, gyönyörű. íme, egy 
szemtanú, Evlia Cselebi, korá�
nak híres török történetírója és 
utazója ezt írta, amikor Huszton 
járt 1661- ben:

......mikor megérkeztünk, a
külváros kapuit felnyitották, és 
mi, kétfelé nézelődve a nagy 
vár tövébe mentünk. A várárok 
szélén lovainkról leszálltunk s 
öten a lovaknál maradtak. Mi�
kor a hidra léptünk, a várbeli 
katonaság százanként jött elő, 
szemeinket bekötötték s keze�
inket megfogván, teljes száz 
lépcsőn vezettek fel. Mikor sze�
meinket felnyitották, egy di-  
vánkhénében találtuk magun�
kat s székre ülve a Tisza síksá�
gát, a Tisza folyót, a hegyeket 
és a széltében látszó városokat 
és falvakat szemléltük. Mi e 
szemléletbe elmerülve voltunk, 
mikor egyszerre előjött a kapi�
tány s mondá: »Isten hozott 
benneteket!«"

Mi is voltunk a vár magasá�
ban, mert megmásztuk a Nárci�
szok völgye felől. Fent csak 
rom, csalán, váltig érő növény�
zet s gyönyörű kilátás fogadott. 
Kerestem hol állhatott Kölcsey. 
Videóztam a várat, a vidéket. 
A múltat és a história kőbe ol�
vadt emlékhelyét.

Takács Tibor

Az 1992. évi nyári olimpiai já�
tékokra — ha nem is a dobogós 
helyezés, érem birtokában, de 
ugyancsak a siker részeseként 
— a Postás Sport Egyesület 
versenyzői is szívesen emlékez�
nek. Molnár Andrea és Horváth 
Kinga (a VI. helyezést elért tor�
nászcsapat tagjai) hiba nélküli 
versenyzésének is köszönhető 
a csapat helyezése.

Seneca római filozófus, poli�
tikus gondolatát idézzük a 
vizsz. 1. és a függ. 23. alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 13. 

Vél. 14. „A" túl meleg. 15. Elő�
tagként ellentétességet jelent. 
16. Német kelet. 18. Lett fővá�
ros. 19. Fél zene! 20. Hegedűké�
szítő család. 22. Bíztató szócs�
ka. 23. Becézett férfinév. 25. 
A vadászat istennője. 28. Az 
amerikai Nagy- tavak egyike. 29. 
Bizonyos élőlények összessé�
ge. 31. Túl sokat iszik. 32. Lyu�
kas sav! 33. Vízelvezetőt készít. 
35. Daloló szócska. 36. Kortárs 
színművész. 38. Szél a dalmát 
partokon. 41. Erősen figyelő. 43. 
Sörmárka. 45. Női becenév. 47. 
A várfal része. 49. Szétszedő. 
51. Numero, röv. 52. Rab- lakás. 
55. Ömleszt. 56. Einsteinium. 
57. Pecsenyének jó madár 
(tárgyraggal). 59. Ő németül. 
60. Kerti szerszám. 62. Spanyol, 
német, osztrák gk- jelzés. 63. 
Kérdés is van ilyen. 65. Francia 
költő. 67. Elhárítja.

FÜGGŐLEGES
1. Török méltóság. 2. Bezárt 

étel. 3. Tölteni. 4. Kevert ind. 5. 
Nobélium. 6. Szekrénylakó 
(ford.). 7. Nemzetközi tarifa�
egyezmény. 8. Kofa- részlet! 9. 
Lop- ... (kínai tó). 10. A Száva 
mellékfolyójával kapcsolatos. 
11. Hangszeren játszik. 12. . . .

A Postai és Távközlési Buda�
pesti Sport Alapítványt létreho�
zó vállalatok vezetői — Doros 
Béla (Magyar Posta), Horváth 
Pál (Magyar Távközlési Rt.) és 
Bartha József vezérigazgatók 
(Magyar Műsorszóró Vállalat) 
— 1992. október 27- én ünnepé�
lyes keretek között köszönték 
meg a versenyzők sikeres helyt�
állását.

la (erszényes állat). 17. Égési 
termék. 20. Alef egyneműi. 21. 
Korrövidítés. 23. Az idézet má�
sodik része. 24. Duplázva légy.
26. Népgazdasági ágazat (röv.).
27. Megszégyenít. 29. A „pisz�
kos" kapitány. 30. Az egyik ol�
dal. 33. Keresztül. 34. Háziállat. 
36. Adósságot megtérít. 37. Fej�
lődő (ford.). 39. Folyó spanyo�
lul. 40. A Ligur- tengerbe ömlik. 
42. Nyári lábbeli. 44. Nemesi if�
jú a főurak szolgálatában. 46. 
Évvégi ünnepi hetek a kereszté�
nyeknél (fon., ford.). 48. A be�
széd része. 49. Tévébemondó 
(Éva). 50. Elpusztító (ford.). 53. 
Ügynök. 54. Fizetett taps, a di�
vatban a frakkal emlegetik. 57. 
Téli kellemetlenség. 58. Raká. 
61. Tévérendszer. 64. Uléma ré�
sze! 66. 'Döntetlen. 68. Izomkö�
tő.

— Bánhidi —

Beküldendő a vizsz. 1. és a 
függ. 23.

Beküldési határidő: decem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Levelük a fák az 
aszfaltra sírják és csenge�
nek . . .

Könyvutalványt nyertek: Ju�
hász Sándor (Szeged), Király 
Tamásné (Sopron), Vad Balázs-  
né (Körösszegapáti), Vargáné 
Székely Ilona (Balatonboglár).

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 8


