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MESTEREMBEREK
Mi nem vagyunk tudósok, se méla, aranyszájú papok 
és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába 
s akik most ájultan hevernek a tengerek fenekén, napos hegyeken 
és a ménkővert mezőkön szerte, szerte az egész világban.
A kék firmamentum alatt most bitang vérben fürdenek az órák 
De mi már távol vagyunk mindentől. Ölünk a sötét 
bérkaszárnyák alján:
szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag.
Tegnap még sírtunk s holnap, holnap talán a mi dolgunkat 
csodálja a század.
Igen! Mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, 
s holnap már áldomást tartunk az új falakon.
Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a 
romokra
s félre az álomdekorációkkal! a holdvilággal! és az 
orfeumokkal!
Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd és játéknak az Eiffel- 
torony mását.
Bazalt talpú hidakat. A terekre új mithoszokat zengő acélból 
s a döglött sínekre üvöltő, tüzes lokomotívokat lökünk, 
hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes 
meteorjai.
Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk 
és megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát 
dajkáljon a föld
s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk: 
RÓMÁBAN, PÁRIZSBAN, MOSZKVÁBAN, BERLINBEN, 
LONDONBAN ÉS BUDAPESTEN.
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A TAGSAG AKARATA
U gyan azokért a  célokért  —  m ásképpen

Együttes ülést tartott a PSZ elnöksége és a bu�
dapesti 70. Posta szakszervezetének bizalmi tes�
tületé.

Régóta lappangó problémák megoldása, az 
utóbbi hónapokban felszínre került nézetkü�
lönbségek, kiéleződött ellentétek végére kívánt 
pontot tenni a Postás Szakszervezet elnökségé�
nek és a Budapest 70. Posta szakszervezete bi�
zalmi testületének közös tanácskozása.

Az előzmények ismertek, hiszen a Postás 
Dolgozó februári számában egy teljes lapolda�
lon foglalkoztunk a Budapest 70. Posta szak-  
szervezeti alapszervezete kiválási szándékával 
az alapszervi tikárok tanácsából. Erről a prob�
lémakörről interjút közöltünk az illetékes szak-  
szervezeti vezetőktől: Takács Violetta Rozáliá�
val, a Budapest 70. Posta Postások Szakszerve�
zete alapszervezetének titkárával, Horváth 
Évával, a Budapesti Postaigazgatóság Alap�
szervi Titkárok Tanácsának (ATT) titkárával, és 
Mundruczó Kornéllal, a PSZ elnökével.

(Folytatás a 3 oldalon.)

Sokan úgy vélik, hogy a bértárgyalás nagy 
része nem más, mint egy jól koreografált 
színjáték. Ez indított cikkem megírására, 
ezért látom fontosnak, hogy bemutassam 
mi történik az alatt az idő alatt, amíg a 
munkáltató és a szakszervezet eljut a 
megállapodásig.

A bértárgyalásokat rendszerint a szak-  
szervezetek kezdeményezik. De a bér�
tárgyalási stratégiában különbséget kell 
tenni a nagy nyereséget termelő cégek és 
a szűk gazdasági lehetőségekkel rendel�
kezők esetében. Ez utóbbi vonatkozik a 
postára is, ezért ennek bemutatására szo�
rítkozom.

A bérkövetelések meghatározása előtt a 
szakszervezet bérbizottsága a rendelkezé�
sére álló nem zetgazdasági és vállalati in�
formációk alapján megpróbálja jól meg�
becsülni azokat a gazdasági és szociális 
körülményeket, melyek az adott évet jel�
lemezni fogják. Ez alapján lehet a bérkö�
veteléseket megfogalmazni. Hogyan? Elő�
ször is meg kell határozni azokat az igé�
nyeket, melyek maximálisan biztosítják a 
szakszervezet hosszú távú stratégiájának 
érvényesülését. Ezzel egyidejűleg azt is 
fel kell mérni, hogy a cég gazdasági pozí�
ciói mire nyújtanak lehetőséget. Miért 
fontos ez a kettősség? Azért, mert a szak-  
szervezet nem csak a bérek növekedését 
tartja fontosnak, hanem  a munkahelyek 
megőrzését is. Egy erőn felül végrehajtott 
bérfejlesztés pedig közvetve, vagy közvet�
lenül létszám leépítéshez vezet.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÉN AZ IGAZSÁGOM KERESEM!
Még mindig nem találták meg a 15 millió 
forintot és az eltüntetőket sem. Rácz Lajos 
-  a Szeged 1. Postahivatal vezetője beteg-  
állományba került, annyira megviselték az 
idegeit a történtek, hiszen m inden való�
színűség szerint a pénz eltűnése miatt 
nem hosszabbították meg vezető megbí�
zását. Az igazgatónő, Gyimesiné Dr. 
Etsedy Sarolta pedig helyreigazítást kért 
lapunktól, amelyet a fairplay szabályai és 
a sajtótörvényeknek megfelelően köz�

lünk. Azt írja, hogy Rácz Lajost nem ellen�
őrzési csoportvezetőnek nevezték ki, ha�
nem a postaosztály csoportvezetőjévé. Az 
azonban m indenképpen biztos, hogyha 
Rácz Lajos túléli a megpróbáltatásokat, 
akkor az új munkakörében is ellenőrzési 
tevékenységet kell folytatnia. Rácz Lajos 
igazságtalannak tartja a vele történteket. 
Erről beszélgettünk nemrégiben.

(Folytatás a 4. oldalon.)

SZÍVPOSTA
Lechner Ödön örökbecsű alkotása előtt, a 
Budapesti Üllői út és a Kinizsi utca sarkán, 
délelőtt 11 órakor, az Iparművészeti Múze�
um előtti lépcsőkön, idősek- fiatalok és sok-  
sbk gyerek várakozik.

Nocsak? Hát persze, a Virágkötők Szövet�
sége már megint kitalált valamit. Valentin 
(Bálint) -  mifelénk inkább az utóbbi -  na�
pi rendezvényt.

Némi ügyeskedés és 150 forint leszurkolá-  
sa után az aulában maga a csoda fogadja az 
érdeklődőt. Az ihletett környezet minden 
előnyével élve, ugyanakkor visszafogott 
eleganciával alakították ki standjaikat a vi�
rágkötők.

A főigazgató- asszony Lovas Zsuzsa meg�
nyitójából tudhattuk meg, hogy immár har�
madik alkalommal ad otthont az Iparművé�
szeti Múzeum a Virágkötő Szövetség Valen-  
tin- napi rendezvényének. Véleménye sze�
rint a virágkötészet magas színvonalon már-  
már iparművészet.

Nos, a bemutatott kompozíciók bizony 
ezt az érzetet erősítették az emberben, és 
ezt még az sem zavarta, hogy az előtérben 
jobbára csak az újgazdagok pénztárcájának 
szánt kerti-  és szobai csobogók egyike- má-  
sika inkább egy kerti törpe társaságába illett 
volna. A látogatókat mindez nem nagyon 
érdekelte.

Ami viszont „nagyon ki van találva”, 
hogy a látogató szinte ki sem kerülheti a 
bonsai kiállítást övező állandó kiállítást, 
amely felöleli a XVIII. század elejétől száza�
dunk 20- as éveiig bezárólag a korszakot. 
Bemutatva a korabeli díványokat, kerevete-  
ket, komódokat, almáriumokat, szőnyege�
ket, azt, amit úgy nevezünk, hogy kézzel 
előállított emberi környezet.

Egy XVIII. századbeli villás karosszék kí�
sértetiesen emlékeztetett a rodostói remete 
fejedelmi székére.

És ezek között a ma már iparművészeti re�
mekekként -  valamikor közönséges haszná�
lati tárgyak -  számontartott műtárgyak kö�
zött rengeteg gyerek, szülőkkel és nagyma�

mákkal. Egyikük, másikuk arcán őszinte 
ámulat és itt- oft áhitat.

Nos, e szépre fogékony gyerekek a hason�
ló lelkületű felnőttekkel, ahogy belépnek a 
kiállítási csarnokba, ki sem kerülhetik a Ma�
gyar Posta Rt. kitelepített csapatát.

Régi kedves ismerősöket köszönthetett 
közöttük a krónikás. Király Jani, az örök al�
kalmi postás, az ő alkalmi bélyegzőjével. A 
nagy forgalom ellenére azért még arra is volt 
energiája, hogy kétmondatos helyzetjelen�
tést -  igaz, elég komorat -  adjon a postások 
anyagi helyzetéről.

A későbbiekben Mezőfi László, a sajtó és 
reklám osztály vezetője elmondta, hogy 
több mint kétezren vették igénybe a SZÍV-  
postát, majd ennyien küldtek képeslapot. 
Nagy sikere volt az EMS- posta- futárszolgá-  
latnak, a hét órán belüli házhoz kézbesítés�
nek, Valentin- napi kedvezményes díjtétel 
mellett.

Az egyik élelmes igénybevevő a virágcso�
kor körítéseként egy kerti csobogót is kül�
dött kedvesének. Szegény postafutár! Ja, ké�
rem, mindent a tisztelt ügyfélért!

Elköszönve a postás kollégáktól, kint új�
ra a város zajában, lüktetésében az Üllői 
úton egy kicsit elmerengtem. Lám, lám! A 
Nemesi- Zimmermann- Kiss László- Mezőfi ál�
tal jegyzett arculat- tervezés hová jutott.

Lehet, hogy annak a hároméves kisgye�
reknek ez volt az első találkozása a „Magyar 
Királyi Postával” ott a kiállításon, abban a 
gyönyörű környezetben, Bálint napon, Pos�
tás Bálinttal, a kedves munkatársakkal, az 
apró szóró ajándékokkal.

Egyszóval az emberi Postával! Úgy vélem, 
hogy amíg lesz két ember és akarnak vala�
mit egymástól, egyáltalán kapcsolatot keres�
nek egymással, és hogy annak legyen tárgyi 
emléke, dokumentuma -  és a forma, hibrid, 
vagy elektronikus levél, vagy bármi más, tel�
jesen mindegy -  addig élni fog a Posta, és 
mi is.

M. F.

Néhány éve nagy feltűnést keltett, amikor a Sikló melletti várfal 
bástyáján kibontották azt az 1880- ban emelt és az ötvenes évek�

ben ki tudja miért befalazott hatalmas ún. nagycímert, amely a 
magyar múlt egyik gyönyörű ékessége. Angyalok tartják a címert, 
alatta ez a mondat ékeskedik: „Bizalmam az ősi erény 1880.” 
Megállnak sokan előtte, még többen elmennek mellette, egyrészt 
mert nem tudják, hogy mit jelképez, másrészt mert a mondás ere�
detét se igen ismerik.

„Bizalmam az ősi erényben” -  volt Ferenc József király híres 
jelmondata, ezen állt királyi hitvallása és az akkor, nagyonis jól 
illett a kiegyezés utáni s a millénium előtti kor eszményeihez.

A befalazás sokat ártott a mozaiknak, restaurálni kellett és so�
kan elgondolkoztak, hogy akiknek az „eltüntetés” feladata jutott 
annak idején -  mert sok mindent kellett eltűntetni felsőbb pa�
rancsra -  miféle bizalmat éreztek az utókor iránt? Hittek, hihet�
ték, hogy jön majd egy kor, amikor a téglafal mögül napvilágra 
kerülhet a mozaik- kép?

De hát mi is a bizalom, aminek szépségét, tisztaságát, nem es�
ségét meg sem lehet kérdőjelezni? A magyar a bizalmat mindig 
valami dologba, em berbe veti, akárcsak magot a földbe. Hason�
ló hozzá a hit, hogy az em ber nem  csalódhat abban, akiben 
megbízik. Ugyanakkor előleg is a jövővel szemben.

Bizalmat érezni, megbízni valakiben, hogy valami csodálato�
sat mondjak ki: életre- halálra, nagyszerű, nemes, emberi érzés. 
S bizalmat érezni egymás, az embertársaink iránt, még nagyobb 
dolog, hiszen a boldogulás, a m unka alapja a bizalom.

A mai kor persze sok nagyszerű emberi érzést devalvál, össze�
tör, leront és semmivé tesz. Ha valaki a múltban elvesztette em�
bertársai bizalmát, az majdnem mindent elvesztett. Nem volt 
többé hitele, a szavának nem  volt fedezete (s ezt az elmúlt idő�
szakban oly sok politikus is átélte, hiszen az elveszített bizalom 
együtt jár az erkölcsi bukással is!).

A bizalom szó ellentétje a bizalmatlanság. Amit az em ber oly 
sok év alatt megszerez, kiépít maga körül a családban, a m unka�
helyen, a társadalom ban, azt a bizalmatlanság egy pillanat alatt 
tönkreteheti.

A polgári lét magával hozta az úgynevezett bizalmi férfiak ki�
jelölését a választásnál, akik felügyeltek a rendre, a törvényesség�
re. S máris itt vagyunk saját házunktáján, a szakszervezeti bizal�
miak népes seregénél. A háború előtti polgári világban a szak-  
szervezeti bizalmiak jelentették az alapot, és erre a tisztségre 
csak a feltétlen megbizható em berek jöhettek számításba. Mások 
véleménye, megbízása, bizalma alapján dolgozni a közösségért, 
kitüntető tisztességnek számított. De csak akkor, ha jól képvisel�
te munkatársait, választóit, azt a közösségi érdeket, ami szép, ne�
mes, emberi célokért küzdött: a munkások, a dolgozók feleme�
léséért.

Persze, az elmúlt évtizedek sokat rontottak a csak védjegyként 
használt bizalmi kifejezésen, hiszen valójában alig- alig volt mit 
„védeni”, alig lehetett a közösséget érdem  szerint képviselni ott, 
ahol másféle erők befolyása érvényesült.

Talán korunk, a jelen hatalmi harcai közepette ez is változó�
ban van. Mert úgy kellene lenni. Visszaszerezni a bizalmat min�
denki kötelessége, a bizalom erkölcsi értékét magunk elé tűzni 
gyönyörű feladat.

Takács Tibor

Melyik bank van Önhöz m ost a
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A bizottság a fentiek alapján javaslatot 
tesz az elnökségnek az pedig a választ�
mánynak a bérkövetelések megfogalma�
zására. A két testület feladata megítélni a 
bizottság által feltárt lehetőségek és az 
igények, de nem  kevésbé a szakszervezet 
korábbi határozatainak összhangját. A 
követeléseket a választmány döntésének 
megfelelő formában adja át a szakszerve�
zet a munkáltatónak. A tárgyalások ezt 
követően kezdődhetnek el.

Mi motiválja a tárgyalófeleket, miért tö�
rekszenek a megállapodásra?

A szakszervezet célkitűzéseit, feladatait, 
szerepét ismerjük. Mi a helyzet a munkál�
tató esetében? Ő is fontosnak tartja a mun�
kavállalók megfizetettségének javítását, de 
elsősorban humánstratégiai és csak má�
sodsorban szociális szempontok alapján. 
Célja a versenyképesség, a munkaerő- piaci 
pozíciók megőrzése és javítása.

A fentiekből látható, hogy a két fél cél�
jai között nincs igazán ellentm ondás, 
csak a sorrend más. Joggal kérdezhetjük 
meg, miért van akkor olyan nagy különb�
ség a szakszervezet követelése és a mun�
káltató ajánlata között? Azért, mert a két 
fél a megállapodás lehetséges értékét

BÉRHÁTTÉR
(Folytatás a z  1. oldalról.)

másként, más szem pontok alapján hatá�
rozza meg. A bértárgyalás tulajdonkép�
pen arra hivatott, hogy a felek meggyőz�
zék egymást érveik helyességéről és 
kompromisszumra jussanak.

A szakszervezet és a munkavállalók 
szempontjából azonban nem  mellékes, 
hogy ez a kompromisszum milyen szin�
ten jön létre. A szakszervezet a tárgyalá�
sok során érvei mellett felvonultathatja 
sajátos eszközrendszerének teljes tárhá�
zát. Természetesen csak addig amíg arra a 
tagsága a tisztségviselőkön keresztül fel�
hatalm azást ad.

A felek több alkalommal is tárgyalnak, 
esetenként ez maratoni hosszúságú, hi�
szen az utolsó pillanatig törekszenek a 
megállapodásra. Ez az idegek harca is.

Azt tudjuk, hogy miért érdeke a szak-  
szervezetnek a jó megállapodás, de miért 
fontos ez a munkáltatónak? Azért, mert 
elégedett m unkavállalókkal könnyebb

dolgozni, a megállapodás pedig a mun�
kabéke megőrzését jelenti.

A záró- tárgyalásig a szakszervezet tár�
gyalódelegációja, illetve szakértői folya�
matosan tájékoztatják az elnökséget, illet�
ve a választmányt a közbülső eredmé�
nyekről, a pozíciókban bekövetkezett 
változásokról, a lehetőségek alakulásáról. 
A záró- tárgyalásokon résztvevő delegációt 
a választmány, szakmai- , politikai-  és 
kom m unikáció technikai felkészültség 
szempontjai alapján jelöli ki. Meghatároz�
za azt a mozgásteret, amelynek keretei kö�
zött lehetséges a megállapodás. A delegá�
ció köteles a választmányt m inden fejle�
ményről tájékoztatni, hogy az, mint dön�
téshozó testület, folyamatosan képben le�
gyen. Amikor a felek eljutnak a megál�
lapodásig, annak szövege is ismertetésre 
kerül és csak a választmány jóváhagyásá�
val lehet azt szakszervezeti részről aláírni.

Csak „ennyiből” áll eljutni a bérkövete�
lések megfogalmazásától a bérm egállapo�
dás megkötéséig. Tehát csak tudatlanság�
ból, vagy rosszindulatból m ondhatja bár�
ki azt, hogy a bértárgyalások előre eldön�
tötték.

(Konrát)

NYUGDÍJRENDSZER ÁTALAKULÓBAN
A nyugdíjrendszerrel szinte mindenki kapcsolatban van. Mi, 
munkavállalók azért, mert járulékot fizetünk, nyugdíjasaink 
azért, mert nyugdíjat kapnak. Ennek ellenére az általunk befize�
tett járulék sorsáról, felhasználásáról, a nyugdíjrendszerről igen 
kevés információnk van. A legtöbb em ber számára kiszámíthatat�
lan, hogy az általa befizetett járulék alapján mennyi nyugdíjra 
számíthat.

A nyugdíjreform szükségességét ma már senki nem vitatja, mert 
a nyugdíjrendszer már jelenleg és változtatás nélkül a jövőben is 
nehezen finanszírozható. A jelenlegi nyugdíjrendszer torz, a járu�
lékfizetés alapját képező kereseti arányoktól eltérő nyugdíjará�
nyok alakultak ki, a nyugdíjszámítás bonyolult. A nyugdíjreform 
területén két alapvető elképzelés van: a Pénzügyminisztériumé és 
a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzaté. Mi az ami a két elképzelés�
ben közös? Mindkettő fontosnak tartja az egyéni nyilvántartó 
rendszer kialakítását és járulék fizetésre ösztönző kiegészítő 
Nyugdíjpénztárral, melyet mi, postások 1996- ban hoztunk létre és 
ma már több mint 22 ezer tagja van. A nyugdíjreform- viták során 
az alapnyugdíj kérdésében közeledtek az álláspontok. Az alap�
nyugdíj a jelenlegi elképzelés szerint jövedelem kiegészítés lenne 
a meglévő alacsony összegű nyugdíjhoz és a szociális törvény ír�
ná elő. Amiben alapvetően eltér a két rendszer az a tőkefedezeti 
elem, melynek bevezetése kötelező lenne a pályakezdőkre. A 
nyugdíjreform vitákon elhangzott javaslatok következtében még�
is lesz állami garancia a pénztárak mögött. Mindkét nyugdíjre�
form tervezet tartalmaz egy felosztó- kiróvó elven működő nyug�
díjelemet, mely járulékfizetéstől és szolgálati időtől függő, de a 
nyugdíjszámítás módja más. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 
által javasolt pontrendszeres munkanyugdíjat a kormányzat befo�
gadná saját koncepciójába, ha az számításokkal megalapozott. 
Ezek után érdemes egy kicsit jobban megismerni, hogy milyen is 
lenne, hogy m űködne ez a pontrendszeres munkanyugdíj?

A pontrendszeres nyugdíjat két összetevő határozza meg: az 
évek során összegyűjtött egyéni ny u g d íjp o n t és a mindenkori 
pon térték . A kettő szorzata lenne a nyugdíjunk. Egy adott évben 
egy nyugdíjpontot az szerez, aki abban az évben az országos át�
lagkeresetnek megfelelő jövedelemmel rendelkezik és az ennek 
megfelelő járulékot befizette. (A járulék megfizetése vonatkozik 
az egyénre és a munkáltatóra is.) Aki ennél nagyobb összeg alap�

ján fizet járulékot, az arányosan több pontot szerez, akinek keve�
sebb a jövedelme, és így a befizetett járuléka is, az egy ponttal ke�
vesebbre jogosult. Az egy év alatt megszerezhető pontértének al�
só és felső határa is van. Az alsó határ a minimálbér, a felső ha�
tár az áltagkereset 2,5- 3 szorosa. Ezek a pontok összeadhatók, 
mert m inden évben az átlaghoz való viszonyt tükrözik. Járulékfi�
zetés nélkül nem lehet nyugdíjpontot szerezni. Az anyaság és ka�
tonaság ideje úgy lehet jogszerző idő, hogy erre a költségvétés fi�
zetné a biztosítási díjat. Az egyetemi évek és a gyermekápolás 
idejének beszámítása úgy oldható meg, hogy a minimálbér alap�
ján szolgálati idő vásárolható. Az évente megszerzett pontokról 
mindenki igazolást kapna. A pontérték a nyugdíj aktuális értékét 
meghatározó szorzótényező, mely forintban adja meg a nyugdíj 
helyettesítési arányt. Mindenki pontjainak arányában részesül 
nyugdíjban úgy, hogy az áltagos nyugdíj az országos átlagkereset 
60- 65%- a legyen. Az évenkénti nyugdíjemelések így ezzel a mód�
szerrel igazságosan megoldhatók.

A nyugdíj megállapítására nézzünk egy példát: 62 éves korun�
kig átlagkereset alapján 44 pontot gyűjthetünk össze. Ehhez a 
nyugdíjazás évében aktuális átlagkereset 80%- át biztosító nyug�
díjnak kell tartoznia.

Ha 4 nyugdíjazás évében az országos nettó átlagkereset 36.000 
Ft, akkor ebben az éven az aktuális p o n té r té k  = 36.000 sz o ro z �
va 0,8 - al és osztva 44-el = 655 F t/h ó . Akinek ebben az évben 
40 pontja van, annak a nyugdíja (40x655) 16.702 Ft lesz.

A pontrendszeres munkanyugdíj esetén a mai nyugdíjasok 
nyugdíjának pontszámát is meg kell határozni és visszamenőleg 
a munkavállalók eddig megszerzett, nyugdíjjogának pontokra 
való átszámítását is meg kell oldania. Ez a legnehezebb feladat. 
A pontrendszer nem csodaszer a nyugdíjban, nem oldja meg egy 
csapásra a mai nyugdíjrendszer összes gondját és problémáját, 
de eszközt adhat egy arányosabb, igazságosabb, mindenki szá�
mára érthető és kiszámítható, egyéni érdekeltséget kialakító 
munkanyugdíj- rendszer megvalósításához.

A nyugdíjreform - tervezettel kapcsolatos szakmai viták tovább 
folytatódnak. Bízunk benne, hogy a Parlament elé már olyan ter�
vezet kerül, mely a társadalom nagyobb részének elfogadható.

Csikós A nna

NA, DE KEDVES JÓZSI!
Az első viharfelhők még február 27- én csütörtökön jelentek meg a 
Postabank egén és - , hogy egy kis képzavarral éljek -  a betétesek 
homlokán. Az első telefonokat délután kaptam, ismerősök kérdez�
ték aggódva, mit tudok a pénzintézet csődjéről. Rémhírre, vaklármá�
ra gondoltam, de pénteken már százezrek tolongtak betéteikért, 
menteni amit lehet. A roham hatalmas volt, hisz a postahivatalok 
többsége szombaton nincs nyitva és nem mert hétfőig senki várni. 
A Postabank illetékesei cáfolták a csődről szóló híreszteléseket, ígé�
retet tettek arra, hogy szombaton megfelelő mennyiségű pénzzel áll�
nak a betétesek rendelkezésére.

A tatabányai Postabank fiók előtt március 1- jén, szombaton száz�
ötvenen tolongtak, a kiosztott sorszámok ellenére szemmel látható�
an mindenki előbb szeretett volna bejutni, mint más.

B. János: Én nem hiszem, hogy ez a bank valóban csődbe jutott 
volna! Az ország második legnagyobb pénzintézete egyszerűen nem 
lehet fizetésképtelen. Szerencsétlen véletlen folytán pont most kell 
pénzhet jutnom, mert autót veszek.

-  Csak a szükséges összeget veszi ki?
B. János: Most már mind kiveszem, hátha mégis van valami a do�

logban...
T. Imréné, nyugdíjas takarítónő: Mit tanácsol? Évek alatt összegyűj�

töttem 100 ezer forintot a temetésemre. Ha kiveszem, elvesztem a ka�
matot, ha nem veszem ki, lehet hogy a betétem vész el?

N. Imre: Én minden cáfolatot elhiszek amit a pénzügyi szakembe�
rek mondanak. Az Agrobank botránya idején is elhittük, mégis ka�
tasztrófa lett a vége. A betétbiztosítási alap 1 millióig garantálja a 
visszafizetést, de a fennmaradó összeg a vállalkozásom végét jelen�
tené. Tehát hiszek, de kiveszem a pénzt!

-  Ha kiderül, hogy alaptalan volt a pánik?
N. Imre: -  A bizalom megrendült, ide többet nem teszek pénzt!
A megyeszékhely főpostáján is kígyózó sorokat talál a későn érkező.
F. Zoltán: -  Nekem létkérdés, hogy hozzájussak a 17 ezer forin�

tomhoz. Sokáig munkanélküli voltam, most meg az első fizetésemet 
utalta a munkahelyem. Nekem egy fillér tartalékom sincs.

W. Tamásné. Reggel fél ötkor már ideálltam, hogy első lehessek,

de csak a negyedik lettem. Ha a nyugdíjamból megspórolt kis pén�
zemet megkapom, soha többé egy bank közelébe sem megyek!

Az 1- es postán Czucor Ferenc, a hivatal helyettes vezetője barátsá�
gosan fogad, de érzem, rosszkor zavarom, sok munkája van.

-  Hivatalosan semmilyen információt nem kaptunk arra vonatkozó�
an, hogy miként alakult ki ez a pánikhelyzet. A Postabankkal kapcso�
latos tevékenységet a posta megbízásából végzi, ahogy az OTP bank�
nak is végzünk résztevékenységet. Sajnos sokan azt hiszik, hogy a 
Posta és a Postabank azonos intézményt jelent, tehát ez a hisztéria 
közvetve a posta iránti bizalmat is befolyásolja. Nem győzöm hang�
súlyozni, hogy ez megbízásos szolgáltatás. A rémhír, mint a lavina el�
indult, a Pénzügyminisztérium, a Postabank elnök- vezérigazgatója, a 
Bankfelügyelet -  én is csak a sajtóból tudom -  cáfolja a csődről szó�
ló hírek valódiságát. Nekünk csak egy feladatunk van, hogy minden 
ügyfelet elégítsünk ki, akár kiveszi a pénzét, akár befizetni akar. Kifi�
zetünk, a pénzt elfogadjuk és elszámolunk a Postbankkal.

-  A betétesek 10 milliárd forintot vetettek ki pénteken. Veszélyes 
lehet ez a helyzet?

-  Annak ellenére, hogy a Postabank gazdálkodásába nem látha�
tok bele, stabilnak érzem a helyzetet. Nincs kapkodás, a vezetők az 
ügyfelekre bízzák a döntést. Ezt a döntést mi is tiszteletben tartjuk, 
pénteken 8 óra helyett fél tízkor zártunk, hogy elégedetlenül ne tá�
vozzék betétes.

-  Semmilyen fennakadás nincs?
-  A pénzszállítás megoldott, egyetlen gond a nagyobb kifizetések�

kor a fedezetvizsgálat. Telefonon kell egyeztetnünk az értékpapír, 
betétszámlakönyv adatait, s csak ezután fizethetünk. Nos itt a gond, 
túlzsúfoltak a vonalak, több órán keresztül jelez foglaltat a készülék.

Szombaton és vasárnap az írott és elektronikus sajtó megkülön�
böztetett figyelmet szentelt a bankpániknak. Részletek nyilatkoza�
tokból:

„...a magyar bankrendszer ennél nagyobb betétkivonást is kibir... 
nem hiszem, hogy a konkurencia tudatosan keltené a Postabank 
rosszhírét... a betétesek véletlenszerűen helyezték el betéteiket más 
bankoknál, nincs tudomásunk arról, hogy valamelyik pénzintézet 
ebből jobban részesedett volna...” (Surányi György, az MNB elnöke)

„Semmilyen okot nem látunk, hogy bármilyen intézkedést te�
gyünk” (Gulácsi Ferenc -  Állami Pénz-  és Tőkepiaci Felügyelet)

„...hajlamosak vagyunk minden mögött politikai akciót gyanítani.

A megváltozott nyugdijrendeletről adott legutóbbi tájékoztatá�
sunkhoz több olvasói levél érkezett, am elyben személyükre vo�
natkozóan kértek választ nyugdíjba vonulási lehetőségeikről. 
Ezekből néhányat közreadunk.

0  Nő olvasónk szeretné tudni, hogy legkorábban mikor me�
het öregségi nyugdíjba, ha 1945- ben született és 1963 óta áll fo�
lyamatosan a posta alkalmazásában. 1966- ban és 1972- ben szü�
lettek a gyermekei. Olvasónk életkorára és az általa közölt ada�
tokra figyelemmel az alábbiakról tájékoztatjuk: Az Ön öregségi 
nyugdíjkorhatára 60 évre emelkedett, azonban a módosult ren�
delkezések szerint lehetősége van arra, hogy 5 évvel korábban, 
tehát 55 évesen is elmehessen úgynevezett „előrehozott öregsé�
gi nyugdíjba” -  anélkül hogy a nyugdíjának az összege csökken�
ne. Feltétele ennek azonban, hogy legalább 37 évi szolgálati 
idővel rendelkezzen 55 éves korában. Számításunk szerint 2000-  
ben lesz 55 éves, am ennyiben addig folyamatosan dolgozik 
meglesz a 37 éve és nincs szüksége a gyermekek után járó korri�
gálást lehetőségre. Azonban az addig ténylegesen megszerzett 
szolgálati idejét az 1966- ban született gyermek után 1 évvel nö�
velni lehet, (mivel ezen gyermek után még nem részesült gyer�
mekgondozási segélyben). A nyugdíj alapja az átlagkereset meg�
határozott százaléka, amelyet degresszív módon vesznek figye�
lembe, a legújabb módosítás szerint az átlagkeresetet 30.000 Ét�
ig, teljes egészében figyelembe kell venni.

•  Férfi olvasónk kérdezi: 1939- ben született, 1954 óta folya�
matosan dolgozik, legkorábban mikor mehet öregségi nyugdíjba?

Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 62 év, azonban már 60 éves 
korában elmehet előrehozott öregségi nyugdíjba, ha a szolgála�
ti ideje addigra eléri, sőt meghaladja a szükséges 38 évet. Számí�
tásunk szerint 43 év elismert szolgálati ideje lesz, amelynek alap�
ján a legmagasabb 80 százalékra jogosult, amint azt az előző 
esetben is írtuk már, 40 év is elegendő a maximum eléréséhez.

•  Érdeklődő nő olvasónk 1948- ban született, 1967 előtt szü�
letett a gyermeke, aki után egy év az elismert szolgálati ideje, 33 
évi tényleges szolgálati idővel rendelkezik, amelyből az öregsé�
gi nyugdíjkorhatárhoz képest 6 év korkedvezményre jogosult, 
ugyanis 24 évet dolgozott olyan m unkakörben, amely korked�
vezményre jogosította. Arra szeretne választ kapni, hogy mikor 
kerülhet sor legkorábban öregségi nyugdíja megállapítására.

Az 1948- ban született nők öregségi nyugdíjkorhatára 62 év. 
Előrehozott öregségi nyugdíjba 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt is 
elm ehetnek teljes nyugdíjjal, am ennyiben rendelkeznek 38 év 
szolgálati idővel. Olvasónk 57 éves korában m ehetne előreho�
zott nyugdíjba, azonban rendelkezik 6 korkedvezményes évvel, 
így már 51 éves korában jogosult lesz a nyugdíjra. A nyugdíj meg�
állapításához szükséges szolgálati ideje is megvan, hiszen 51 
éves korára -  ha már nem is dolgozik többet -  legalább 43 évi 
elismert szolgálati ideje lesz, ugyanis már van 33 tényleges éve 
+ 1 év az 1968 előtt született gyermek utáni kedvezmény és +6 év 
korkedvezmény. Nyugdíjának összege pedig az átlagkeresetének 
80%- ra emelkedik.

Dr. Lipcsik Veronika

Először én is erre gondoltam. Az akció szervezettségre utal... a 
pénzintézet likvid, a hisztéria nem befolyásolja a működőképessé�
get, de ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk...” (Princz Gábor 
a Postabank elnök- vezérigazgatója)

„A Postabank külföldi partnerei kiálltak a bank mellett, és kitűnő 
értékelést adtak. Rövid távon rosszul jött a bankrendszernek és a la�
kosságnak, de hosszútávon nincs jelentősége...” „...a három nap ta�
pasztalata szerint a nagy számlavezetők megmaradtak... a Posta�
bank és az OTP nem tud fizetésképtelen lenni... a felelősök felku�
tatása a rendőrség dolga lesz.” (Vértes András, a Gazdaságkutató Rt. 
elnök- vezérigazgatója)

„A pénzügyi terrorizmus egyetlen ellenzéki pártnak sem érdeke” 
(Lezsák Sándor, az MDF elnöke)

„Kilenc éve vagyok bankelnök, az egyedülálló, egy kategória a 
mackósajttal és a sportcsokival. Mindenkinek nem tetszhetek, csak 
az ügyfeleknek kívánok tetszeni.” (Princz Gábor)

„...nem értem, hogy az emberek miért nem hiszik el a cáfolato�
kat.” (Baja Ferenc, környezetvédelmi miniszter)

„...a tömegek elvesztették a bizalmukat, éz egy ilyen tb- törvény és 
más intézkedések után nem meglepő.” (Szájer József, képviselő, Fi-  
desz- MDP)

A nyilatkozatokból megtudtuk, hogy vasárnap már csak 2 milliár-  
dot vettek ki a betétesek, így összesen a három nap alatt 20 milliár-  
dot vontak ki a Postabankból. Princz Gábor szerint a betétesek 1- 2 
százaléka© mozdította betéteit. Sokan mondták el véleményüket, 
többen a pénzügyi elit taktikázását sejtik, többen úgy tudják, hogy 
márkás autókkal „agitátorok” járták a vidéket, pánikot keltve a lakos�
ság körében. Megbízóik kilétére remélhetőleg a rendőrség fényt derít.

Szombaton este már láthattuk Reviczky Gábort, a legjobb Posta�
bank- reklámban: Kedves József, gondoljon a Postabankra! Nem va�
lószínű, hogy a reklám hatására, de vasárnapra lanyhult a betétesek 
rohama, estére kedves Józsefünk már ezt mondta: Bármit kérdez, én 
a Postabankra gondolok!

Lassan végétért a roham, helyre állt a rend. Horn Gyula miniszter-  
elnök egy nyilatkozatában megköszönte a Postabank dolgozóinak 
helytállását. Úgy tűnik, ő is csak a Postabankra gondol, mert az or�
szág 3200 postahivatalában többletmunkát vállaló postásokat még ő 
sem említette.

Filipsz
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Kárpáti Sándor rovata

N iM  OLYAN i lÉ P  
A MENYASSZONY

A m unkabéke éve lehet 1997., miként 1996- ban is béke volt a 
munka világában -  írja dr. Héthy Lajos, a Munkaügyi Minisztéri�
um politikai államtitkára. (Magyar Hírlap, 1997. január 16.) Ezt 
tényekkel, számokkal is igyekszik bizonyítani a minisztériumi 
tisztségviselő. Mint írja, az elmúlt évben húsznál is több megál�
lapodás született. Tavaly sem volt jelentősebb sztrájk, és -  a „for�
ró őszre” vonatkozó politikai jóslatok ellenére -  egyetlen mun�
kavállalói csoport sem vonult tüntetni a Parlament elé. E szerint 
a háromoldalú érdekegyeztetés révén Közép- Kelet- Európa legbé�
késebb országa vagyunk.

Sok igazság van ebben a felülnézeti értékelésben. Alulnézetből 
vizsgálva a dolgokat azonban mégsem ilyen szép a meny�
asszony. Kétségtelen az előrelépés némely területen. A szocialis�
ta partnerek gyarapodó tapasztalatai, a növekvő kom pro�
misszumkészség eredm ényeként valóban sikerült olyan megálla�
podásokat kötni, amelyek segítették megőrizni a munkabékét. 
Ebben -  más tényezőkkel együtt -  jelentős szerepük volt a szak- 
szervezeteknek is. Olyan értelem ben, hogy önm érsékletet is tanú�
sítottak, de gyengéknek is bizonyultak a hatékonyabb érdekér�
vényesítésben. Vissza is fogták magukat, ám erejük sem bizo-

„Privatizáció igen, gyarmatosítás nem!” „Szegény embert a Schlegel is 
nyúzza!” „Szekszárd nem Észak- Balkán!” „Haza csak ott van, ahol jog is 
van!” „Günther Schlegel menjen haza!” „Magyarország nem eladó!” Ilyen 
feliratokat tartalmazó táblákat tartottak magasban a Szekszárdi Húsipari 
Rt. dolgozói, szakszervezeti aktivistái a Parlament előtti tüntetésen. 
Azért utaztak fel -  mintegy kétszáz ötvenen -  a Tolna megyei székhely�
ről Budapestre, mert már nem maradt más eszközük a német cégtulajdo�
nossal vívott munkaharcban. Kimerültek az érdekvédők lehetőségei, 
ezért kénytelenek voltak az érdekérvényesítés keményebb, látványos for�
máját igénybevenni, a társszakszervezetek, a társadalom szolidaritását, 
támogatását kérni.

A szekszárdi üzem egy évvel ezelőtti magánosításakor még biztatónak 
látszott a munkavállalók helyzete. Mint a szakszervezeti tisztségviselők�
től hallottam -  a HDSZ sajtótájékoztatóján és a Baloldali Alternatíva 
Egyesülés vitafórumán - , kezdetben a bajor tőkés még udvariasan visel�
kedett, s fűt- fát ígért a szakszervezetnek. A dolgozók, a szervezett mun�
kások is támogatták a privatizációt -  a szebb jövő reményében -  biza�
lommal voltak Günther Schlegel iránt, de gyorsan elszálltak az illúzióik�
nak bizonyult remények, s mind rosszabbá, tarthatatlanabbá, elviselhe�
tetlenebbé vált a légkör.

A szociális partnerség felborulásának története, az érdekvédelmi 
vesszőfutás nyolc hónapja tart. Tavaly nyáron kezdődött a húsipariak 
sztrájkjával, folytatódott a decemberi újabb munkabeszüntetéssel, és a 
Kossuth téri demonstrációval, a petíciók átadásával. Eközben a német 
tőkés megmutatta igazi arcát, természetét, kimutatta foga fehérét. Nem 
avatta be az üzemi tanácsot a részvénytársaság dolgaiba, terveibe, elzár�
kózott a bártárgyalások elől, irányt vett a dolgozók megosztására, a szak-  
szervezet gyengítésére, majd teljes szétverésére. A munkavállalók össze�
fogása, az érdekvédők ellenállása láttán fenyegetőzni kezdett, fegyveres 
őrző- védőkkel vette magát körül -  megsértve a kollektív szerződést, a tör�
vényeket, a munkaügyi szabályokat, a szakszervezeti jogokat -  megfé�
lemlítette és megalázta az embereket. Folyamatosan bocsátott el munka-

nyult elegendőnek a munkaharc kem ényebb eszközeinek hatá�
sosabb alkalmazására.

Örüljünk a bíztató fejleményeknek, de ne andalítsanak el ben�
nünket az új munkaügyi törvények és a megkötött megállapodá�
sok számai. Arra is figyeljünk , milyen a törvények tartalma, minő�
sége, mennyire tartják be, mi azok hozadéka a munkavállalók szá�
mára? Az sem mellékes, hogy milyen törvények, rendelkezések 
nem születnek meg, jóllehet égetően szükség lenne rájuk, ám 
ilyen- olyan okok miatt hosszabb ideje késik a megjelenésük. Köz�
ismert az is, hogy bántóan elhúzódnak a munkaügyi perek, jó ide�
je késik az érdekegyeztetés rendszerének átfogó korszerűsítése.

A munka világában -  ellentétben az iskolákkal -  soha sincs 
szünidő. A munkakörülm ények javítása állandó, befejezhetetlen 
folyamat. Különösen a mai változó, sok tekintetben kusza viszo�
nyok között. A megélhetés nehézségei, a fokozódó szociális fe�
szültségek, a reálkeresetek tartós csökkenése a munkaharcot is 
gerjeszti, amelyről a szakszervezetek nem m ondhatnak le, hiszen 
akkor alapvető funkciójukat adnák fel. Igaz -  figyelembe véve a 
társadalmi realitásokat - , önmérsékletre kell törekedniük, ám 
visszafogottságuk senkit nem jogosíthat fel arra, hogy visszaéljen 
az érdekvédők, a társadalom türelmével és megértésével.

vállalókat, érdekvédőket, kényszerszabadságolt, kitiltott az üzemből 
szakszervezeti vezetőket, élén az szb- titkárral, de az szb- tagjait, és olyan 
betanított munkásasszonyt is, akinek hét gyermeke van, s a legnagyob-  
bik éppen Németországban dolgozik.

Hosszú a listája Günther Schlegel -  és az őt kiszolgáló magyar mene�
dzserek -  kegyetlen, embertelen szekszárdi „országlásának”. Ezek felsoro�
lásához, elemzéséhez, a tanulságok számbavételéhez hosszabb cikkek, 
tanulmányok kellenének, amelyek minden bizonnyal elkészülnek és 
meg is jelennek majd. Itt és most csak azt kérdezzük: csoda- e ha a szek�
szárdi húsosok végső elkeseredésükben a Parlament elé vonultak tüntet�
ni? Hogyan történhetnek ilyen törvénysértések a jogállamnak nevezett 
mai Magyarországon? Miért tűrte nyolc hónapig a szociálliberális kor�
mány a magyar munkások kiszolgáltatottságát, megalázását, a hatszáz 
fős, erős szakszervezeti alapszervezet szétverését, vezetőik utcára dobá�
sát? De elgondolkodhatunk a társadalmi-  és munkavállaló szolidaritás 
mai állapotán is, mert megjelentek az MSZOSZ vezetői és más szakszer�
vezetek képviselői is a Kossuth téren, ám lehettek volna többen is, erő�
teljesebb lehetett volna az együttérzés kifejezése. Találkoztam azonban 
a Postás Szakszervezet tisztségviselőjével, tagjával is.

A tüntetők transzparenseinek felirataival indítottam ezt az írást, azzal is 
fejezem be. Volt ott még egy tábla, amelynek jelszavát, illetve kérdő mon�
datát nem idéztem. így szólt: „Szakszervezet nekik nem kell! És nekünk...?”

E sorok olvasói válaszoljanak rá. Magam Mundruczó Kornélnak, a 
PSZ elnökének többször megismételt egyszerű mondatát írom ide, aki 
PSZ elnöksége és a Budapest 70- es Posta bizalmi testületének együttes 
ülésének vitájában így fogalmazott, amikor -  az alapszervezet ATT- ből 
való kiválásával -  repedés keletkezett a Postás Szakszervezet egységén. 
Postás Szakszervezet kell! Igen, -  emelhetjük a négyzetre -  Postás Szak-  
szervezet kell! így felkiáltójellel. Egyáltalán: szakszervezetre -  erős, egy�
séges szakszervezetre -  szükség van, mert különben a güntherschegelek 
(saját hazánkban) azt csinálhatnak velünk, amit -  mohó extraprofitéhsé�
gükben -  csak akarnak.

ADÓSSÁGKEZELÉS 
MAGYAR MÓDRA

Interjú Artner Annamária közgazdásszal, 
a Világgazdasági Kutatóintézet tudományos 

főmunkatársával

Beszéljünk az adósságválságról, az adósságcsapdákról, a kamatter-  
hekről, az adósságkezelés felfogásáról és technikáiról -  ajánlottam a 
közgazdász kutatónak - , hiszen ez a problémakör nemcsak a kor�
mány, a pénzügyi szakemberek dolga. Évtizedekre, nemzedékek 
életére kiható gond; érinti az egész lakosságot, a szakszervezeteket, 
a munkavállalókat, a nyugdíjasokat is. Van közünk hozzá, mert a ka�
matterhek nyomasztóak, húsbavágóak.

Azért is szólni kell róla, mert az eladósodás kérdéskörében, az adós�
ságkezelésben megoszlanak a vélemények. Földes Györgynek, a Politi�
katörténeti Intézet igazgatójának például -  aki Az eladósodás politika-  
története 1957- 1986 címmel könyvet írt erről a témakörről - , az a véle�
ménye, hogy „nincs realitása az adósság visszafizetésének, de a vissza�
fizetés megtagadásának sincs”. Akkor minek van realitása, lehetősége? 
-  kérdezem Artner Annamáriát. -  Mit tehetünk? Milyen a jó adós?

-  Kezdjük talán azzal, hogy mi a helyzet jelenleg, 1997 kora tava�
szán? Hazánk a világbanki csoportosítás szerint a közepesen eladó�
sodott és közepes jövedelmű országok közé tartozik. Ezeken belül 
azonban az adósságteher tekintetében a legrosszabb helyzetűek kö�
zött vagyunk. így például az egy főre eső teljes külső adósságállo�
mány messze a legmagasabb. 1994- ben 2757 USA dollár volt. Az 
adósságszolgálat a teljes export 45 százalékával ért fel a kilencvenes 
évek elején, ami a második legrosszabb mutató a közepesen eladó�
sodott és közepes jövedelmű országok csoportjában. Az adósság-  
szolgálaton belül a kamatszolgálat az export 15 százalékát érte el, 
ami a legmagasabb érték az említett országcsaportban.

-  Milyen adósságmenedzselést kívánna ez az állapot?
-  Világgazdasági tapasztalatok szerint az eladósodott országok 

döntő többsége igyekszik valamilyen formában enyhíteni adósság-  
szolgálati kötelezettségeit. A Világbank adatai szerint 136 adós or�
szág közül mindössze alig több mint két tucat fizette eddig rende�
sen az adósságát. A többiek kétharmada tárgyalásos formában  
igyekezett csökkenteni a terheket, de még ennél is jóval többen, így 
vagy úgy megtalálták a módját annak, hogy ideig- óráig ne törlessze-  
nek. Az igazán meglepő az, hogy a nemfizetés nem zárta ki az adott 
országot a nemzetközi pénzpiacokról. Sőt a kamathátralékok fel�
duzzadása nem kis mértékben még inspirálta is a hitelezőket az 
adott ország adósságterheinek tárgyalásos rendezésére. Éppen an�
nak érdekében, hogy javuljon  az adós fizetési fegyelme.

Tapasztalati tény, hogy a „rossz” adósi magatartás szükségszerűen 
kifizetődőbb. Következésképpen egy, a lakosság terheit valóban eny�
híteni szándékozó kormánynak keresnie kell a nemfizetés megfele�
lő formáit. Ezzel szemben Magyarország például 1996 tavaszán az 
az évben esedékes 3 milliárd dollár felett, további 1,5 milliárd dol�
lárt előtörleszteti! külföldi hitelezőinek.

-  Mi motiválhatja az ún. „jó” adósi magatartást?
-  Ösztönző lehet a hitelfelvételi kondíciók javítása. Magyaror�

szág, amely mindig is pontosan fizető, jó adós, a mai napig összes�
ségében rosszabb feltételekkel juthat hitelekhez, mint a közepesen 
eladósodott, a közepes jövedelmű országok általában, melyek több�
sége tárgyalásos úton vagy önkényesen csökkentette adósságszolgá�
lati terheit. Ez tehát nem notiválhatja a magyar adósságkezelőket.

-  Hanem akkor mi?
-  További serkentő erő lehet a fejlett nyugati országoknak való 

megfelelés, az Európai Unióba törekvés miatt. Ám egyelőre nem lát�
ható e görcsös igyekezet jutalma. Itt jegyzem meg, hogy a külföldi 
működő tőke az adósságteher csökkentésére (átütemezéssel, kése�
delmes fizetéssel, moratóriummal, stb.) törekvő országoktól sem for�
dul el. Az ilyen magatartásra legfeljebb a spekulációs tőke reagál he�
vesen. Úgy is, hogy kivonul a szóban forgó országból. A termelőtő�
ke azonban kizárólag a profit-kilátások alapján hozza meg döntése�
it. A profit- kilátásokra pedig egy ország adósságterheinek enyhítése 
általában kedvező hatást gyakorol.

Ha sem a hitelfelvételi kondíciók számottevő javulása, sem a Nyu�
gat kézzelfogható segítsége nem jutalmazza a jól fizető magatartást, 
akkor a magyar adósság menedzsmentnek -  ha eltekintünk attól a 
pusztán elméleti lehetőségtől, hogy szakmai hiányosságai vannak -  
más indokainak kell lennie. Ezek ismertetésével azonban -  szem�
ben az eddigi kamatfizetésekkel -  adósak maradtak.

-  Mi ennek az oka, mi van a háttérben?
-  A magyar pénzügyi vezetés már attól is fél, hogy egyáltalán vi�

tára bocsássa ezt a problémakört. Ennek nyilvánvalóan nem kis mér�
tékben az a tévhit az oka, hogy a nemfizetés bármely formája és mér�
téke a vele nyerhető előnyöknél nagyobb hátrányokkal jár. Ezért 
még a lehetőség említését is veszélyesnek tartják. Ez a viselkedés 
azonban csak az alapos szakmai vitáknak szab gátat, nem akadá�
lyozza meg viszont az adósságkérdés politikai célokra történő fel-  
használását. Ez mutatkozik meg abban, hogy az adósságterhek eny�
hítését ma főként a jobboldali politikai erők követelik fennhangon. 
Mivel érvelésük igazságelemeket is tartalmaz, ez a helyzet növeli a 
népszerűségüket. Ily módon a kormánynak jól felfogott érdeke, a 
baloldal meghatározó erőinek pedig kötelessége (lenne) a magyar 
adóssághelyzet nyílt megvitatása.

SZPONZOR

-  Kedves nézőim! Mai hazatalálásom a posta támogatásá�
val készült!!!

A TAGSÁG AKARATA
(Folytatás az 1. oldalról.)

A 70- es Posta kultúrtermében február 13- án 
megtartott közös fórum napirendje szerint 
Mundruczó Kornél ismertette a PSZ Választ�
mányának február 10- i döntését, amelyet véle�
ménycsere, vita követett. Az összejövetel esze�
rint indult, ám a PSZ elnökének rövid beszéde 
után meglepő esemény történt: Takács Violet�
ta Rozália azonnal szavazásra tette fel kérdést: 
ki az, aki elfogadja a választmány határoza�
tát, és ki az, aki a Budapest 70. Posta alapszer�
vezetének az ATT- ből való kiválásával egyet�
ért? A jelenlévő bizalmiak valamennyien, egy�
hangúan arra voksoltak, hogy -  a postás- szak�
szervezeti tagságukat megtartva — kiválnak az 
ATT- ből.

A váratlan fejlemény, a szavazás eredménye 
felpaprikázta az -  egyébként kultúrált keretek 
között, éles szóváltásokkal kísért, normális 
légkörben zajló -  eszmecserét. Az elnökség 
tagjainak többsége felszólalásaikban kifogá�
solta a vita előtti, gyors szavazást, egyedül 
Meszlényi Ferenc ismerte el ennek jogosságát, 
hangsúlyozva, hogy új struktúra születik, s a 
Budapest 70. Posta szakszervezete ehhez ad 
impulzust.

A bizalmiak egyhangú állásfoglalása tulaj�
donképpen eldöntötte a vitatott kérdést, lénye�
gében tét nélkülivé vált a fórum, ám a felszó�
lalások nem kevés információval szolgálták, és 
elgondolkodtató tanulságokkal gazdagították 
a két szakszervezeti testület további munkáját. 
A választmány döntését ismertetve és magya�
rázva Mundruczó Koméi hangsúlyozta, hogy 
az évek óta felhalmozódó gondokat, nézetel�
téréseket lehetetlen egyszerre megoldani; eze�
ket korábban, folyamatosan kellett volna or�
vosolni. A tájékoztatás hiányosságai mellett 
felmerülő személyi ambíciókat, érdekellenté�
teket alá kellene rendelni a közös érdeknek. 
Hiába erős a kiválás szándéka, az alapszabály�
tól eltérően nem működhet a 70- es Posta szak-  
szervezete. A PSZ elnöke arra kérte mindkét ol�

dal képviselőit, hogy fejezzék ki együttműkö�
dési készségüket, tegyék félre sérelmeiket, csil�
lapítsák a feszültségeket, védjék meg a PSZ 
egységét és ne segítsék az alternatív szakszer�
vezeteket. A működési szabályzatot pedig -  az 
eredményesebb munka érdekében -  úgy lehet 
majd módosítani, hogy az jobban megfeleljen 
a jelenlegi viszonyoknak.

Az elnökség tagjai hasonló szellemben fej�
tették ki véleményüket s érveltek a kiválás el�
len, az ATT- ben maradás mellett. -  Itt állunk 
az átszervezés előtt -  mondták -  nem erősít�
hetjük a megosztottságot, nem kellene veszíte�
ni szervezet dolgozókat, ellenkezőleg, gyara�
pítani szükséges a taglétszámot. Gondolják vé�
gig, milyen jogosítványaik lennének, kilépés 
esetén? -  ajánlották.

A kritikák fő célpontjává vált Horváth Éva 
cáfolta az információk hiányát, mondván, Ta�
kács Violetta Rozália tagja az illetékes bizott�
ságoknak, az ATT minden igényre nyitott volt, 
ami nem jelenti azt, hogy valamennyit el tud�
ták fogadni, ki tudták elégíteni. Részletesen, 
tételesen hajlandók elszámolni azzal is, mire 
költötték a tagdíjakat -  válaszolta az egyik bi�
zalmi bíráló kérdésére. Ezt bárki, bármikor el�
lenőrizheti. Ki akarnak válni, konkrétumok 
nélkül -  állapította meg -  és arra figyelmezte�
tett, hogy a szétforgácsolódás további láncre�
akciót indíthat el.

Az elnökség tagjai emlékeztettek rá, hogy 
problémák esetén kezdeményezni lehet az 
ATT beszámoltatását, sőt még a bizalmi szava�
zást is az országos elnök megmérettetésére. 
Két elnökségi tag is szóvá tette: már eddig is 
kidolgozhatták volna az új alapszabályt. Volt 
olyan elnökségi tag, aki lát esélyt arra, hogy a 
PSZ testületé még módosítsa álláspontját, s 
olyan is, aki elképzelhetőnek tartja a rendkí�
vüli kongresszus összehívását, még ebben az 
évben. Mundruczó Kornél a kompromisszu�
mok fontosságára hívta fel a figyelmet, mond�
ván, a kompromisszum nem bűn. Több türel�
met, megértést kért. Jelezte, hogy az etikai bi�
zottság megvizsgálja, hogyan vezettek idáig a 
dolgok.

Az egyik bizalmi viszont az elnökség tagjai�
tól kérdezte: miért hagyták ennyire elmérge�

sedni ezt az ügyet? Hogyan van az, hogy a PO-  
FÜSZ minden információról előbb értesül, 
mint mi? Hol van az ATT működési szabályza�
ta? Mikor járt nálunk utoljára Horváth Éva? Mi�
ért nem kaptunk akkor segítséget, amikor ala�
kultak az alternatív szakszervezetek?

Nemcsak kérdeztek a bizalmiak, de mondták 
is a véleményüket, állást is foglaltak. A 70- es 
Posta a legnagyobb hivatal, egyszersmind spe�
ciális is. Ebben a konfliktusban nem pusztán 
Takács Violetta Rozália különcségéről van 
szó. Csalódtunk az ATT- ben, a Postás Szak-  
szervezetben -  szerencsére -  még nem. Köte�
lességünk lenne bent maradni az ATT- ben? Ki 
akarunk lépni! Hatszáz ember aláírásával 
megerősített akarata a kiválás. Önállóan kívá�
nunk működni. Ha együtt maradnánk, elveszí�
tenénk tagjaink egy részét. Későn érkezett ide 
az elnökség. Nincs bizalmunk az ATT vezető�
jében, újat kell választani. „Tele van a hóci�
pőnk” -  hallottuk.

A bizalmi testület tagjai figyelemmel, érdek�
lődéssel hallgatták a PSZ elnöksége vélemé�
nyét, ajánlásait, de -  mint a fentiek mutatják -  
tántoríthatatlannak bizonyultak szándékaik�
ban : másodszor is megszavazták -  ellenvéle�
mény és tartózkodás nélkül -  kiválásukat az 
ATT- ből. S ahogy egyikük megfogalmazta: Ha 
egy alapszervezet annyira ki akar válni, mint 
mi, akkor hagyni kell őket elmenni.

Ezt kérte összefoglalójában a vita végén az 
alapszervezet titkára is; azt, hogy bocsássák el 
őket. Kapjunk lehetőséget az önálló útra -  
mondta Takács Violetta Rozália -  had járjuk 
a magunk útját, hiszen az a lehetőség nem 
alapszabály- ellenes. Ugyanazokért a célokért 
küzdünk majd, csak másképpen.

-  Tehát két TSZB -  lenne -  nyugtázta nehéz 
szívvel Mundruczó Kornél. -  Ezt akarták. így 
más világosabb a dolog, de mondhatták volna 
előbb is, így tisztább lett volna a szándék. Két 
hónapja foglalkozunk a 70- es Posta problémái�
val, s ez sok időt és energiát felemészt. Világo�
sabban látunk, de még tisztázandó néhány 
kérdés. A függetlenítés például. Az itt elhang�
zottak figyelembe vételével ezért az egész kér�
déskört újból a PSZ elnöksége és választmá�
nya elé kell terjeszteni.

SZOLIDARITÁS
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GYULAI VÉLEMÉNY
Az 1995. elején született bérmegállapodásnak mindenki örült, akkor 
még 20%- ra tervezték az évi inflációt. Az infláció azonban sokkal gyor�
sabban növekedett, így az év elejei béremelés reálkeresetre gyakorolt 
hatása zsugorodott. Úgy véljük, hogy ezek az intézkedések különösen 
nagy terhet jelentenek a végeken 25- 26.000 Ft- os fizetéssel rendelkező 
dolgozóknak.

Az 1995. 11- hó 21- én tartott TOT értekezleten megfogalmazott 25% 
bérigényhez képest a posta előterjesztése elfogadhatatlan a létszám 
ilyen ütemű csökkentésére. A dolgozók túlfeszített munkát végeznek, a 
forgalom nagy. A nyolcórás munkaidőben legalább 10- 12 órát dolgoz�
nak. A kézbesítők túlterheltek. Mindenki előtt ismeretes az 1996. évi 
Bokros csomag (50%- os energia- áremelés). A Magyar Posta Rt. javaslata, 
hogy az 1996. évi bérfejlesztés két ütemben legyen végrehajtva, 15,5%-  
os bértömegnövelési javaslat van, amely szerint 17%- os bérszínvonal 
növelés várható a 4,5%- os létszámleépítés mellett. Az 1996. évi béreme�
lésnél 19,5% lett elfogadva 4,5%- os létszámcsökkentés mellett. Az inflá�
ció hatására évvégére a postás dolgozók megélhetése veszélybe került. 
A létszámcsökkentés túlmunkát és feszültséget okozott a hivataloknál. 
A Magyar Posta Rt. elérte, hogy vannak ideges postások és ideges ügy�
felek. A Magyar Posta Rt. vezetésének az 1997. évi 15,5%- os béremelése 
és 4%- os létszámcsökkentése ellen tiltakozásunkat fejezzük ki.

A szakszervezet vezetése nem tudja elfogadni csak a 20% fölötti bér�
emelést, mivel 15,5%- os béremelés veszélyezteti a postás dolgozók és 
postás családok megélhetését. A postások ma 10- 12 órát dolgoznak és 
ennél több terhet már nem tudnak elviselni.

Folyamatos tájékoztatás és konzultáció révén kívánunk meggyőződ�
ni arról, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a közösen elfogadott 
stratégia érdekében hasznosítja a posta, ezért döntés előtt kérünk tájé�
koztatást a beruházási és fejlesztési tervekről.

Az üzletági irányítás kialakításának folytatása előtt kérünk választ ar�
ra, milyen jövőt képzel a Posta a pénzforgalom, a csomagforgalom és a 
kézbesítés területén foglalkoztatottaknak.

A postások jövedelemhelyzete megköveteli, hogy legalább akkora 
hangsúlyt adjunk bérköveteléseinknek, mint a foglalkoztatás kérdései�
nek és a munkakörülmények javításának.

A postások ma még önmérsékletet tanúsítanak, de ezt csak addig tud�
ják tenni, amíg az nem veszélyezteti a létfenntartásukat. Ezen körülmé�
nyeket mindenképpen a szakmai vezetés figyelmébe ajánljuk. Kérjük, 
hogy a Posta tegyen meg mindent annak érdekben, hogy a szakszerve�
zet által kért béremeléshez közeli összeget fizessen ki a dolgozóknak. 
Szakszervezetünk a munkahely megőrzése érdekében elvárja, hogy a 
Posta dolgozza ki hosszútávú gazdasági programját és stratégiáját. Ebbe 
a munkába vonja be szakszervezetünk tisztségviselőit.

Világosan akarjuk látni a cég alkalmazkodóképességét, milyen szol�
gáltatásokat tud és akar hosszútávon megőrizni.

Egy bizalmi

-  Szerencséje van! -  fogad Kuncze Kálmánná, 
a bakonyszombathelyi posta vezetője. -  Csü�
törtökön van Kisbéren a heti piac, ilyenkor so�
kan utaznak oda. Minden elintéznivalót, vá�
sárlást csütörtökre időzítenek, most kicsit sza�
badabb a posta. Máskor ebben az időben már 
túl vagyunk vagy 30 postabankkezelésen és 
150 csekken. Mindig állnak négyen- öten az 
ablaknál, nem érnék rá beszélgetni.

Örülök a szerencsémnek, és arra gondolok, 
hogy most, amikor nincs forgalom és mégis ál�
landóan jönnek az ügyfelek, mi lehet itt 
mondjuk kedden? Kuncze Kálmánná szeptem�
ber végétől dolgozik itt, a korábbi hivatalve�
zető nyugdíjba vonulásától.

-  Sikerült megismerni a falut?
-  Nagyon keveset tudok a helyiekről, most 

ismerkedem velük. Előzőleg Bakonybánkon 
dolgoztam. Bakonyszombathelyen háromszor 
annyi a munka, így a létszámunk is nagyobb. 
Két 8 órás munkaerő és két 6 órás kézbesítő 
van. Helyettesként dolgoztam a megye külön�
böző részein. Azt vettem észre, hogy míg ré�
gen kedvesebbek voltak az emberek, ma haj-  
szásabb a világ, mindenki türelmetlen már a 
falun is. Ahogy változik a társadalom, úgy ala�
kul a posta forgalma is.

-  Nemrég egy szakmai vezető azt mondta, 
hogy méltatlanul keveset foglalkozik a szakma 
is és a szakszervezet is az ablaknál ülő postás�
sal. Tényleg így lehet?

-  Ez igaz. Már 23 éve vagyok postás. Amíg a 
Távközléssel együtt voltunk, a sajtó mindig ró�
luk írt. Most szinte másról sincs szó, mint a 
kézbesítőkről. Engem az bánt, hogy azért köl�
töztem falura, mert nyugalmas biztos állásra 
vágytam. Közbejöttek a társadalmi változások, 
a posta is húzza a nadrágszíjat. Csökkenti a 
munkaidőt, sűríti a munkát, holott a falu és a 
munka ugyanakkora maradt, sőt nálunk forga�
lomnövekedés is volt. A véleményezés sem 
mindig reális. Bakonybánkon fordult elő, 
hogy kijött egy csendes időszakban egy veze�
tő és levonta a következtetést, ma itt nincs for�
galom. Volt egy ugrásszerű forgalomnövekedé�
sünk, a helyi ÁFÉSZ megszüntette azoknak a 
részjegyeit, akik nem emelték ötezer forintra, 
ez 4- 500 csekket jelentett, plusz a nyugdíjak és 
a karácsonyi küldemények. Erre mi történt? 
Leszállították a szorzókat, belefértünk a keret�
be! Őrült hajtás volt, a kézbesítők két fordulóval 
7- 800 ezer forintot vittek ki a szokásos karácso�
nyi küldemények mellett. Háromkor még nem 
voltak benn, pedig nekem indítanom kell, vi�
szi a járat. Hiába készíti elő az ember a feldol�
gozását, ebben a tempóban becsúszott egy hi�
ba. Az értekezleten elmondtam, hogy ilyen 
körülmények között ott bujkál a tévedés lehe�
tősége, de a letolást megkaptam. Ettől megke�
seredik az ember szája. De mindettől függetle�
nül szeretem a szakmát. Vannak időszakok, 
amelyek visszaadják a lendületet. A posta gaz�
dasági helyzete olyan, amilyen. Azt mondják, 
annyit kapunk, amennyit megtermelünk. Elvi�
ekben ezt elfogadom, de ha összehasonlítom 
a falu azonos kvalitású embereinek fizetését 
az enyémmel, alulmaradok. Az önkormányzat�
nál március 31- ig kell elszámolni, más helye�
ken is három hónapos határidőket kapnak, 
nálunk ezt december 31- ig meg kell csinálni. 
Feszítettebb tempó kevesebb pénzért.

-  Milyen kapcsolata van a szakszervezettel?
-  Tagja vagyok 17 éves korom óta. A körze�

ti szb- titkárunk Kisbéren főpénztáros, őt keres�
sük meg, ha valami gondunk van. A munkája 
mellett nem kereshet bennünket egyenként, 
nekünk kell kapcsolatot keresni vele. Ugyan�

azon a buszon járunk dolgozni, ő elmondja 
amit lehet, én is tovább tudom adni néhány 
embernek. Aki akar, a Bakonyalján is kapcso�
latot tud tartani a szakszervezetével. Sokat kö�
szönhetünk a szakszervezetnek. A férjemmel 
és a barátainkkal beszéltünk is erről. Mond�
tam, hogy a Postás Szakszervezet kicsit több, 
mint egy másik, csak mi nem csapunk akkora 
lármát. Amennyit ki lehet csikarni, azt kicsikar�
juk, a gazdasági helyzetet megváltoztatni in�
nen nem lehet.

-  A hivatal forgalma most milyen?
-  Tavaly volt levélszámlálás, az eredmény a 

kézbesítőknek pluszt hozott, a felvételnél vi�
szont alaposan leveszi az óraszámot. Hosszú�
távon ez nem tartható, mert ha 35 levelet hoz�
nak ki átlagszorzóval egy hónapra, és napon�
ta felveszünk ennyi ajánlottat, akkor sem szá�
molunk újra öt évig. Úgy tűnik, ezt a folyama�
tot a kézbesítők javára fordították, a benti dol�
gozók rovására. Mi vagyunk a terhelhetők, 
mindent megcsinálunk maximálisan, addig 
legfeljebb nem megyünk haza. Erről soha nem 
beszél senki. A szakmától és a szakszervezet�
től a régihez hasonló stabilitást szeretnék kap�
ni. Jó volna, ha a kolleganőmnek azt mond�
hatnám, hogy vedd meg nyugodtan hitelre a 
lakásodat, az autódat, mert lesz munkahelyed, 
és fizetni tudod a törlesztést. Manapság senki 
sem tervezhet egy- két évre. Az értékelések 
eredményét sem tudjuk, pedig a munka javítá�
sához erre szükségünk lenne.

-  Milyennek látja a posta jövőjét?
-  Ahogy az ország jövője alakul, olyan lesz 

a postáé. Minden választás változást hoz. Erő�
szakkal szétverték a téeszeket, egy csomóan 
kényszervállalkozók lettek. Volt aki tönkre�
ment, volt aki megerősödött. Ez a posta forgal�
mán nyomon követhető. Ha a folyamatok a tö�
megeknek kedveznek, a postán is nyugalom 
van, ha erősödik a nyomás, itt is összehúzzuk 
a nadrágszíjat. Ha kitalálják, hogy az úniós 
csatlakozáshoz valamilyen beruházásra van 
szükség, az nekünk havi 600 csekket jelent. A 
posta jövője a politikától függ!

-  Szeretne postásként nyugdíjba menni?
-  Azért vagyok itt, és nem maradtam Ba�

konybánkon.

F. Zsolt

Kisbéren az 1. sz. (és egyetlen) postahivatal fő�
pénztárában dolgozik Mogyorósi Sándomé, kör�
zeti szb- titkár.

-  A csatkai hivatal vezetője szerint nincs kap�
csolata a szakszervezettel.

-  Nagyon nehéz dolgom van. Egyre nő a forga�
lom, egyre kevesebb az idő. A szakszervezeti mun�
kára gyakorlatilag csak munkaidő után kerülhet sor. 
A hivatali munka nagy felelősséggel jár, azokat az 
információkat, amelyek eljutnak hozzám, még to�
vábbítani tudom a közvetlen kollégáimnak. A kör�
zetben dolgozókkal már sokkal nehezebb. A tele�
font nem lehet korlátlanul használni, a személyes 
találkozások pedig ritkák, mert nincs alkalmam ki�

utazni. Ettől függetlenül a területi szakszervezeti 
tagok, ha érdeklődőek -  hozzájutnak az informáci�
ókhoz. Ezt jelzi az is, hogy a 67 dolgozóból 55 ta�
gunk van. Persze vannak, akiket egyáltalán nem ér�
dekel a szakszervezet. Érzem, hogy nem tudom ezt 
a munkát úgy csinálni, ahogy szeretném, már meg�
fordult a fejemben a gondolat, hogy abbahagyom.

-  És az utódja tudná csinálni?
-  Ő is csak a hivatali munkája mellett, és pon�

tosan ugyanazokba az akadályokba ütközne, 
mint én. Aki nem kötődik ablakhoz -  mondjuk 
egy kézbesítő ellenőr - , kijut a területre és össze�
kapcsolja a két munkát. Az már nem kérdés, hogy 
egy szakszervezeti tag bizalommal fordul- e az el�
lenőréhez a problémájával.

-  ’97- ben mit tart a szakszervezet (egfpntosajbb 
feladatának?

-  Elsősorban a jó bértárgyalást. Városunk a pos�
tás fizetésekről kapta a nevét, ezen változtatni kell. 
Ha egy takarékszövetkezeti dolgozó bérét hasonlít�
juk a mienkhez, az ő javára dől el a vizsgálódás. 
Ugyanakkor a munkaintenzitás nálunk sokkal na�
gyobb, az ügyfelek is nálunk a türelmetlenebbek. 
Lehet, hogy ez azért van, mert oda pénzért mennek 
és békésen végigállják a sort, itt viszont befizetnek 
és ettől ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek. A má�
sodik félévben esedékes a Kollektív Szerződés füg�
gelékének módosítása is...

-  Mit tehet a dolgozókért Kisbéren?
-  Szokványos érdekvédelmi feladatokról van 

szó elsősorban. A dolgozók érdekében véleményt 
nyilvánítok, hogy ezt a szakmai vezető mennyire 
veszi figyelembe, ez az ő dolga. Odafigyelek, 
hogy az előírt szempontokat betartsák, de konkrét 
beleszólásunk nem lehet. A dolgozók elsősorban 
azt várják, hogy fizetésemelés, jutalomosztás ide�
jén álljunk ki mellettük. Ez érthető is, hiszen ott ül 
az ablaknál, közben azon jár az esze, miből fize�

ti ki a gyerek menzáját. Ez nagy baj, mert az ablak�
nál ülő munkája nagy odafigyelést igényel, nagy 
pénzzel dolgozik, nagy a felelőssége. Néha meg�
jegyzik, ha lenne más lehetőségük, itt hagynák ezt 
az idegfeszítő, nehéz munkát. Kisbéren a legtöbb 
vállalatot felszámolták, mindenki fél a létszámle�
építésektől. A környék elszegényedett, egyre keve�
sebben veszik igénybe a szolgáltatásokat... Bár a 
pénzforgalom nem volt rossz az utóbbi időben.

-  Létszámcsökkenés várható?
-  Bízom benne, hogy nem. Most a norma sze�

rinti szükséges létszámon vagyunk, a normánk 
csak emelkedni fog. Ha rajtam múlna, vennék fel 
dolgozókat. Sokat segítene rajtunk, ha idetelepül�
ne néhány üzem a megszűntek helyett.

-  Mennyire tartja hatékonynak a, Postás Szak�
szervezetet?

-  Úgy látom, hogy eredményesen dolgozik, 
csak nem olyan látványosan, mint a pedagógu�
sok, vagy a vasutasok. A mi szakszervezetünknek 
talán nincs akkora publicitása. Az alternatív szer�
vezetek megjelenése sem jelenti az erők szétforgá-  
csolódását, mert kevesen vannak, s a bértárgyalá�
sokon is egyezik a véleményük a mienkkel. Az 
egyetlen komoly problémám az információáram�
lás. A titkári értekezleteken elsőkézből kaptuk az 
információt, ma egy írásos tájékoztatót kapok a 
választmány üléséről. Ha bármit kérdeznek tőlem, 
csak a tájékoztatóra tudok támaszkodni.

-  Hogyan lehet a szakszervezetet népszerűsíteni?
-  A legtöbb ember a külsőségekből von le kö�

vetkeztetéseket. Van ünnepség, segély, Mikulás�
buli, ettől van szakszervezeti élet. Ha emiatt jön 
közénk az sem baj, hiszen annál hatékonyabb a 
szakszervezet, minél többen állnak mögötte. Per�
sze nem győzöm mondani, hogy ez nem segély- , 
hanem érdekvédelmi szervezet.

F. Barnabás

CSIPKE 
A BÉLYEGEN

Szerencsésnek mondhatja magát az, aki�
nek a munka nem monoton mókuskerék 
és fárasztó kényszer, hanem kellemes 
időtöltés és ráadásul művészi alkotás.
Zombory Éva bélyeggrafikus az utóbbi�
ak közé tartozik.

Amikor harminchat évvel ezelőtt, is�
tenadta tehetségét próbára téve, objek�
tív kritikusokat keresve elballagott a 
halasi csipke grafikáival a Magyar Pos�
tára, nem csalódott az eredményben.
Munkája nagy tetszést aratott és még 
abban az évben megjelentek saját bé�
lyegei. Akkor még nem gondolta, hogy életében sorsdöntő változás 
történt. Egyrészt a bélyegrajzolás a férfiak kiváltsága volt, másrészt, 
mint pályakezdő nem tudta, tartós lesz- e a sikere. Győzött a tehetség. 
Azóta negyven bélyegsor, 211 bélyeg, 40 blokk igazolja munkásságát. 
A művésznő bélyegeit a gyűjtők csodálhatják Japántól Ausztráliáig, Ka�
nadától Dél- Amerikáig. Márciustól szeptemberig láthatták munkáit az 
érdeklődők New York elővárosában, New Brunswickban. A hazai Bé�
lyegmúzeumban is nagy tetszést arattak a szebbnél szebb sorozatai: a 
Magyar Nemzeti Múzeum régi magyar ékszerei, a Képes Krónika mi-  
niatúrái, herendi porcelánok, üvegtárgyak, állatfigurák, mezei virágok, 
orchideák.

Munkássága során többször elnyerte az „Év bélyege” díjat. Nemcsak a 
Magyar Posta megrendelésére dolgozott, hanem a volt Szovjetunió tag�
államainak, Libanonnak, Mongóliának és más országoknak is.

A Munkácsy- díjas Zombory Éva keze alól két évvel ezelőtt került ki 
utoljára bélyeg, az Európa virágai sorozat. Azóta nem keresték meg, ő 
pedig nem jár a munka után.

Kemény Gábor

-  Ügy hallottam, hogy Munkaügyi Bí�
rósághoz fordultál.
-  Nem Munkaügyi Bírósághoz, csak 
egyeztetést kértem a jutalmam megvo�
nása miatt az igazgatóságtól, mivel
1996. november 27- én írásban közölt 
teljesítésem, ami a 220 ezer forint juta�
lom kiutalását tette volna lehetővé -  
felfüggesztette az igazgatónő decem�
ber 9- én arra való hivatkozással, hogy 
a 15 millió forint eltulajdonításával va�
ló vétkességem megállapításáig a juta�
lom kifizetését függőben tartja. Én
1997. január 8- án kaptam egy határo�
zatot az igazgatónőtől, amelyben a ju�
talmam teljes összegét megvonja.

-  Ez hány forint?
-  220 ezer forint bruttó. A 15 millió 

forint eltűnéséről azonban nem szól
ez a határozat. Az 1996. november 27- i pénzügyi ellenőrzésre hivatko�
zik. Az Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya 89%- ra értékelte a hivatal keze�
lését a pénzkezelési ellenőrzés kapcsán.

-  Te milyen viszonyban voltál az igazgatónővel a 15 millió forint eltű�
néséig?

-  Esetenként voltak vitáink. De én nem a saját érdekemben, hanem a 
Szeged 1- ért, az Igazgatóságért, netán a Postáért szóltam. A 38 év szakmai 
tapasztaltaim alapján úgy éreztem szólni kell, hogy jobban menjenek a 
dolgok. Ezt soha nem sértő szándékkal tettem. Nem volt éles vita köztünk.

-  Te szakmailag becsülöd Gyimesné Dr. Etsedy Saroltát?
-  Érdeklődő természetű, mindennek szeret utánajárni. Megítélésem 

szerint túlzottan bele megy aprólékos dolgokba, ami nem egy igazgató�
nak a feladata. Olyan dolgokban is fenntartja magának a döntési jogot, 
ami nem az ő feladata lenne. De nem akarom bírálni, nem az én jogo�
sítványom az igazgatónő munkáját értékelni. Már sokszor elmondtam, 
aki dolgozik az követhet el hibát, de sok olyant, is tesz, ami jó. Ha már 
nem tudják rendesen megfizetni a postást, legalább ne fukarkodjanak az 
emberi szóval. Dr. Etsedy Sarolta ezzel is spórol.

-  Milyen érzés volt, hogy több mint 450 ember állt ki melletted? Ez ritka

dolog, hogy egy hivatalvezetőt a munkatársai is megvédenék pláne 
olyankor, amikor esetleg retorziótól lehet tartani?

-  Nagyon jól esett!
-  Hogyan élted meg december 3-át, a 15 millió forint eltűnését?
-  Ezt megemészteni még a mai napig nem sikerült. Teljeskörű vizs�

gálatot tartottunk. Megtiltottam, hogy a helyiségből bárki is eltávoz�
zék. Ez részben rutinszerű vizsgálatnak is mondható, részben azt akar�
tam száz százalékra kiszűrni, hogy a pénz nem a főpénztár kezelési he�
lyiségében tűnt el, hanem valahol másutt. Közben a pénzszállító autó 
tovább folytatta útját. Mikor egyértelműen meggyőződtem arról, hogy 
a 15 millió forint nem érkezett meg, mert nem található a kettes számú 
főpénztárban, intézkedtem, hogy a páncélautó, amelyik a pénzt hozta 
a bankból, azonnal térjen vissza a postára. Ellenőrizendő, hogy vélet�
lenül nem ott van- e a pénz. Egyébként a sajtóban megjelentekkel el�
lentétben nem zsák tűnt el a szállítás során, hanem az egyik lezárt 
zsákból tűnt el a pénz. A zsákot pedig a bankban zárta le a pénz átvé�
telével megbízott dolgozónk. A kocsit visszarendeltem, de sajnálatos 
módon, csak majdnem több mint félóra után bírtuk elérni, mert a rá�
diótelefonja valamilyen oknál fogva nem volt bekapcsolva. Üzenetet 
hagytunk, hogy hívjon vissza bennünket az egyik helyről, ahová pénzt 
vittek ki. Amikor végre előkerült a kocsi átnéztem alaposan, hogy nem 
ott rejtették- e el a pénzt. Meg kell mondjam, hogy szinte biztos voltam 
benne, hogy ha a két pénzgyűjtős fiú tulajdonította volna el a pénzt, 
akkor sem találtam volna meg a kocsiban. Ha minden kötél szakad be�
ledobják a Tiszába, mert annyira nem lehetnek hülyék, hogy benn�
hagyják a kocsiban, mikor vissza vannak rendelve. A kocsit alaposan 
átkutattam, a pénzt nem leltem fel. Engedélyt adtam, hogy elmenjenek. 
A bankból még nem kaptam visszajelzést, amit korábban már kértem -  
hogy nézzék meg, hogy nem maradt- e náluk a pénz. Meg sem fordult 
bennem az, hogy ez valóságos hiány. Ezt én tévedésnek gondoltam, 
ami esetlegesen előfordulhat, hogy figyelmetlenségből nem készítették 
ki a pénzt és az én dolgozóm nem vette át figyelmesen, csak ott ma�
radhatott a bankban.

-  Sok postás azt gyanítja, hogy ottmaradt a pénz a bankban.
-  Bizonyíték nincs rá. Én úgy ítélem meg 38 éves szolgálat, meg 10 

éves biztosi múlt után, hogy egy százalékot adok arra, hogy a bankban 
maradt a pénz, 99 százalékot, hogy máshol tűnt el. Egy biztos, ebben 
az ügyben 8- 10 embernél több nem érintett, ebbe beleértem a bankoso-

(Folytatás az oldalról.)

kát is, meg a postás dolgozókat, a fő hibásnak vagy gondatlannak én a 
pénzátvevőmet Szabó Kálmánnét tartom, mert ha O az előírás szerint té�
telesen átveszi a bankjegy kötegeket, akkor nem következik be a baj.

... Aztán a bankból visszajeleztek, hogy nincs ott a pénz. Ezt követő�
en szóltam az igazgatóságnak. Szitár úr, az ellenőrzési osztály vezetője 
perceken belül megérkezett egy munkatársával. Részletesen tájékoztat�
tam a történtekről. Ő átrendelte a többi munkatársát, hozzáfogtak1 a tel�
jes főpénztár vizsgálatához, mindenre kiterjedően. Nem került elő a 
pénz. Ezt követően a rendőrségnek is jelentést tettek. Azok jó félóra múl�
va érkeztek. Tájékoztattuk őket a dolgokról. A helyszínen szétnéztek. Az�
tán átjött a jogi osztály vezetője is, Ok bejelentkeztek az MNB igazgató�
jánál. A rendőrökkel együtt átmentünk a bank igazgatójához. A rendőrök 
jó húszperc múlva eltávoztak, addig mi a jogi osztály vezetőjével és Szi�
tás úrral az ellenőrzési osztály vezetőjével kint várakoztunk az előszobá�
ban. Ezt követően mentünk be az igazgató úrhoz. Ő összehívta a szak�
mai stábot és bemutatták a pénzátvételi folyamatot. Ott volt az emisszi�
ós osztály vezetője is, aki elmondta, hogy az első rovancs után egy tel�
jes banki pénztárral kiterjedő vezetői rovancsot tartott.

-  Hány embert kellett kihallgatni?
-  Több mint tíz embert.
-  Mi lehetett a gyenge pontja a pénzszállítási rendszernek?
-  Nehéz erre válaszolni. Még nem értik ezt a szakemberek sem, hogyan 

tűnhetett el. Az biztos, szabályozási hiányosságok is voltak az ügyben.
-  Az elkövetők a hiányos szabályzatot használták ki?
-  Nem. Én véletlenszerűséget gyanítok. A pénzek szállítására használt 

eszközökről, lezárási módokról nem kívánok nyilatkozni. A postás dol�
gozók ezeket ismerik, másokra meg nem tartozik.

-  Hihetetlen, hogy a 150 méter út alatt eltűnhetett a pénz. Mi van az �
zal a két emberrel, aki a kocsiban ült?

-  Bevitték őket és pár óra múlva kiengedték.
-  Ki az a két ember?
-  A gépkocsivezető Tóth Gábor, a szállítási üzem dolgozója, több éve 

postás. Másik a Szeged 1. Posta dolgozója, Radnai Attila, járatkísérő, ő 
fegyvere? volt. Ők várták a bank udvarán a kocsinál a pénzt.

-  Feltételezhető róluk?
-  Én azt szoktam mondani, hogy addig, amíg valaki nem követ el 

bűncselekményt, addig mindenki becsületes. Én fel nem tételeztem vol�
na róluk, de mondhatom ugyanezt a többiekre is... Az igazgatóság sze�
rint abban követtem el mulasztást, hogy nem biztosítottam a pénzt át�
vevő dolgozó jelenlétét végig az útvonalon. Én továbbra is azt mon-

ÉN AZ IGAZSÁGOM KERESEM!
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A PIACON 
MARADÁS 
A CÉL
Négy megye -  Zala, Somogy, Tolna és 
Baranya -  tartozik a Pécsi Postaigaz�
gatóság alá. Kőhalmi István igazgató 
szívesen nyilatkozik:

-  634 postánk, 19 postamestersé�
günk és 7 postaügynökségünk műkö�
dik, ezekkel látjuk el a postai szolgál�
tatásokat. Van szállítási üzemünk is, 

amellyel 76 távolsági és 94 helyi járatot működtetünk, 243 gépkocsival. 
Az 1996- os évet 5074 dolgozó teljesítette. Ma már kevesebben vagyunk, 
mivel az igazgatóság területén január 1- jétől elkezdődött a forgalomhoz 
igazodó létszámleépítés, így január 31- én már csak 4907- en dolgozunk.

-  Miért volt szükség létszámleépítésre és munkaidő korlátozásra?
-  A postán három- négy évvel ezelőtt volt a forgalomnövekedési csúcs, 

több embernek tudtunk állást biztosítani. De évek óta csökken a forga�
lom, illetve teljes feladatköröket kell megszüntetnünk, ami elkerülhetet�
lenül emberállomány vesztéssel jár. 1996- ban befejeződött az utolsó ké�
zi telefon központ működtetése. A táviratforgalom is lecsökkent, le kel�
lett mondanunk a megyei lapjainkról is. Ezek a változtatások keményen 
érintették az igazgatóságunkat. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező 
években már jelentős létszámvesztésre nem kell számítanunk.

-  Milyen forgalomcsökkenéssel számolnak?
-  Részben a 96- os év hatásaként, másrészt a várható forgalomcsökke�

nésből adódóan további piacvesztéssel számolunk, amelyet 3- 4%- ra be�
csülünk. Jelentős piacvesztés következik be a hírlapszolgálat területén, 
míg jelentős forgalomemelkedést várunk a címzetlen nyomtatványnál. 
Jelentős új piacokat szereztünk a küldemény ágazat területén. A pénztár�
szolgálat kedvezőbb képet mutat, ugyan forgalomcsökkenés itt is várha�
tó, de eredményt említ az MNB fiókok (Kaposvár és Szekszárd) megszű�
nésével adódó piacok megszerzése.

-  Milyen lett az igazgatóság munkája az 1990. január 1- jei különválás 
óta?

-  Nagy szemszögváltás következett be. A korábbi „passzív postás ma�
gatartás” helyett üzleti oldalra terelődött át a dolgozók gondolkodása. 
Rádöbbentünk, hogy az ügyfelet nem az irodában ülve kell várni, ha�
nem érte kell menni, és még kopogtatni is kell helyette. Azt hiszem a pi-  
aconmaradásnak ez a gondolkodásmód az alapja. Tudom, nem könnyű 
az átállást megélni az élet minden területén. Ezért jó, ha az igazgatóság 
példát mutat dolgozóinak. Már országosan is elindult valamilyen priva�
tizációs folyamat a kisposták magánosításáért. A Pécsi Postaigazgatóság 
ebben élen jár, és mi rendelkezünk a legtöbb postamesterséggel és ügy�
nökséggel. A folyamat folytatását is előkészítettük. Minden sikerünk el�
lenére sem volt könnyű az átállás. De túl kellett lépni, a világ más tem�
pót diktál. A megszűnt állami támogatás miatt egyre keményebb gazdál�
kodást vezettünk be. A lehetőségek, persze igazgatóságonként mások. 
Nálunk az elaprózódás miatt nehezebb a helyzet. A kisposták több be�
fektetéssel kevesebb nyereséget hoznak. Alkalmam volt több nyugati 
Posta szerkezetét tanulmányozni és bátran mondhatom, hogy több- ke�
vesebb sikerrel elindultunk a felzárkózás útján.

-  Milyen a kapcsolat az igazgatóság és a szakszervezet között?
-  Amikor idekerültem, már létezett egy stabil kapcsolat. Az én felada�

tom, hogy megőrizzem és elmélyítsem ezt a viszonyt. Fontos, hogy tud�
junk kompromisszumot hozni és a felmerülő új változtatásokhoz tudjuk 
igazítani az elképzeléseinket. Természetesen megbeszélésekre mindig 
sor kerül. Mindig nyitva lesznek kapuink a másik fél előtt.

MINDEN 
FORINT 
SZÁMÍT
Pecze Pál, a pécsi TSZB titkár, a szál�
lítási üzemből került a 95- ös választá�
sok után a Területi Szakszervezeti Bi�
zottság élére. Vendéglátóm egész na�
pos sűrű programmal várt, így az inter�
júra, Pécs és Kaposvár között került 
sor. Hiszen Kaposváron szakszervezeti 

gyűlésre várták. Szigetvár mellett haladtunk el, de a kedélyes beszélge�
tés barátságos környékké varázsolta a török csaták lápos vidékét.

-  Olyan időket élünk, amikor minden forint számít. Hogyan viszo�
nyulnak a dolgozók a szakszervezethez?

-  A mai körülmények mellett a szervezettség jónak mondható. Mint is�
meretes jelentős létszámleépítés volt a pécsi területen és ez a folyamat 
most sem tekinthető lezártnak. A három- négy órás munkavállalók meggon�
dolják, hogy fizessék- e a tagdijat, ami soknak tűnik az l°/o- os mérték mel�
lett is. Pedig pont itt van az ellentmondás. Az emberek meggondolják, 
hogy mire adják ki a pénzüket, de hosszú távon nem figyelik a saját érde�
küket. Nem mindegy, hogy a dolgozó egyéni munkavállalóként áll szem�
ben a szakmai vezetéssel; vagy egy szervezeten belül, támogatottságot él�
vez. Aki tagja a szakszervezetnek, könnyebben, gyorsabban ismerheti meg 
a jogait, a szakszervezeti bizalmi hálózatán, a tisztségviselőkön keresztül. 
Az alapos ismeret birtokában bizonyos jogi védelmet is szerezhet magá�
nak, de az egységes értelmezésű, azonos alapokon álló fellépés, minden�
képpen előnyt jelent.

-  ’95- ben lett tszb titkár. Lát- e fejlődést a szervezet működésében?
-  Korábban kisebb problémák elé állították a titkárokat, mint jelenleg. 

A munkáltató és a szakszervezet partnerkapcsolatai nem úgy működnek, 
ahogyan igazán kívánatos lenne. A dolgozókat érintő döntések kialakítása 
előtt jobban kellene támaszkodnia a munkáltatónak a szakszervezet isme�
reteire, tapasztalataira, s a szakszervezetnek több információt kellene igé�
nyelnie a munkáltatótól. Nem ellenséget kellene látni a partnerben, hanem 
a közös cél érdekében összefogni. Én nem panaszkodom, vannak nálunk 
nehezebb helyzetben lévő TSZB- k. Úgy fogalmaznék, hogy a Pécsi Posta-  
igazgatóság és a szakszervezet között egészséges kritikus kapcsolat van. 
Nem is kell az életnek mindent tálcán kínálni. Szeretek megküzdeni a sike�
rekért. Akkor érzem a munkám súlyát, ha felfigyelek valamire a szervezeten 
belül, azt jogszerűen meg is védem, és ki tudok állni a munkavállalókért.

-  Ha minden feltétel adott lenne, milyen réseket pótolna ki a szakszer�
vezetben?

-  Hiányoznak a szakemberek és a kellően képzett tisztségviselők. Hi�
szen, csak úgy tudunk versenyben maradni, ha jogilag és közgazdasági�
lag és persze emberileg is megálljuk a helyünket.

-  Beszéljünk kellemesebb dolgokról! Hogyan értékeli a szakszervezet 
belső életét?

-  Élénkségre, sokszínűségre törekszünk. Rengeteg a nyugdíjasunk. Pé�
csett, Szekszárdon és Zalaegerszegen is működik nyugdíjas klub. A tszb 
titkár a szakszervezeten belül nem tud minden taggal személyes viszonyt 
kialakítani. Ez csak taggyűlések keretében lehetséges, vagy a munkahe�
lyeken történő látogatásokon, ezért fokozottan kell számítanom az alap�
szervezeti titkárokra. Rendszeresek az alapszervezeteknél a közösségi 
rendezvények: Kirándulásokat, sportnapokat szervezünk. Ezen kívül 
fontosnak tartom a hírközlő szervek szerepét. Nagyon örülök, hogy újra 
indult a Postás Dolgozóban az Országjárás című riportsorozat. Ezek az 
anyagok lehetővé teszik, hogy a területek dolgozói megismerjék saját ve�
zetőjük elképzeléseit, de lehetőséget ad, hogy más területek életébe is 
bepillantsunk és tanuljunk egymás eredményeiből.

A PÉCSI PÁLYÁZAT
-  Évek óta a gazdálkodás stabil pontja az igazgató�
ságnak -  meséli dr. Szilágyi Béla, a Pécsi Postaigaz�
gatóság gazdasági igazgatóhelyettese az eredmé�
nyes gazdálkodás és az egyensúly megteremtése a 
feladatunk. Ezen belül rengeteg részfeladat tartozik 
hozzánk, ezek egyike az oktatás. A nagy átrendező�
désekkor, rendszerváltáskor mindig előtérbe kerül az 
oktatás ügye. Mi is felfigyeltünk erre. Új oktatási rend�
szert dolgoztunk ki. A postamesterré váláshoz 300 
órában oktatjuk azokat, akik nem rendelkeznek pos�
tái végzettséggel. így jöhetett létre 7 postaügynökség 
és 19 postamesterség igazgatóságunk területén.

A betanítás alatt vettük észre, hogy a postások nem 
rendelkeznek vállalkozói ismeretekkel, ezért idegen�
kednek a vállalkozásoktól. Ugyanakkor a vállalkozói 
engedéllyel rendelkezők, akár egy kocsmáros vagy ke�
reskedő, helyzeti előnyben vannak a dolgozóinkkal 
szemben. Ennek a hiánynak a pótlására dolgoztuk ki 
a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal közösen a 
FAR program keretében meghirdetett pályázatra egy új 
oktatási tervet. Mintegy 250 kispostából, amelyek 
előbb vagy utóbb postamesterségek lesznek, 2- 2 dol�
gozót készítünk fel, ugyancsak 500- uk továbbtanulá�
sát segítjük elő, s így a szakképzett vállalkozók esélyei 
bővülnek. Mi 40 órára csökkentettük a felkészülési 
időt. Öt hétvégén, húsz helyszínen kis csoportokban

lesz oktatás, ami adózási ismeretekből, társadalombiz�
tosítási és munkajogi tudnivalókon felül piacismeret�
tel és üzleti terv készítésének módszereivel is foglalko�
zik. A Magyar Postán belül mi tettük meg az első lé�
pést, mi nyitottuk ilyen szélesre a felkészítés kapuit.

-  Mi történik a kisposták eladásakor az épülettel és 
a szolgálati lakásokkal?

-  Ezeket az épületeket olyanoknak adjuk el, akik a 
postás szolgáltatást viszik tovább. Az eladott létesít�
ményekből befolyt összeget a még postai kézen lévő 
kispostákra, vagy az eladásra nem kerülő posták fel�
újítására fordítjuk. A húsz éve ki nem festett, elhanya�
golt épületek valósággal kivirultak az értékesítést kö�
vetően.

A KISPOSTÁK ÉS 
A LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS

-  A szervezeti átalakítást követően 
gyakorlatilag hozzánk tartozik a 
klasszikus munkaügyi tevékenység, 
bér és létszámgazdálkodás, szociális 
és munkavédelmi tevékenység, az ok�
tatás, és az új szervezetben markánsan 
megjelenő bérelszámolással és társa�
dalombiztosítással kapcsolatos fel�
adatok -  mondja dr. Horváth Sándor, 
az emberi erőforrás- gazdálkodási osz�
tály vezetője és a Postás Nyugdíjpénz�
tár igazgatótanácsi tagja. -  A tevékeny�
ségi körünkből kivált a személyzeti fej�
lesztés, mint önálló szakterület és köz�
vetlen igazgatói irányítás alá került.

-  Mi foglalkoztatja év elején az 
osztályt?

-  A létszám és a bér. Ezek elválaszthatatlanok egymástól. Most fe�
jeztük be a helyi bértárgyalások első fordulóját. Bizony kevés idő 
áll rendelkezésünkre, mert március 10- én ki kell fizetni a felemelt 
béreket. S ugyanakkor ennek párja a létszámleépítés. A Pécsi Igaz�
gatóságról köztudott, hogy nagyon aprófalvas település szerkezetű. 
A 630 postánkból 550 a kisposta. A változások elsősorban a kispos�
tákat érintik, ahol jelentős a forgalom visszaesése. Harmadik nagy 
területünk a foglalkoztatás- egészségügy megszervezése. Jelenleg 
nyolc orvossal és szervezettel kötöttünk szerződést, hogy postása�
ink egészségügyi vizsgálata és ellenőrzése rendben legyen. Ugyan�
akkor hozzánk került a fegyveres szolgálatot ellátók speciális vizs�
gálati rendszere. Itt munkaalkalmassági és pszichológiai vizsgála�
tok megszervezése folyik.

-  Ezt a munkát nem lehet bentről irányítani.
-  Annyira nem, hogy az elmúlt egy- két hétben, több mint tíz kör�

zetben fordultam meg a létszámleépítések során. Hiszen az ismeret-  
szerzés többlépcsős folyamat, a körzeti postákon is dolgoznak 
munkaügyi, vagy részben munkaügyi feladatokat ellátók. Sokan já�
runk részben különböző ellenőrzések kapcsán, részben célirányo�
san az igazgatóság területén. A közvetlen kapcsolat arra is jó, hogy 
akár egy kézbesítőtől, egy portástól is tudjunk újat tanulni egy- egy 
intézkedés során. Meg persze a vezetőktől, akiknél a legtöbb infor�
máció csapódik le.

-  Hogyan fogadták az ismételt létszámleépítés hírét az érintettek?
-  Úgy, ahogy egy létszámleépítést fogadni kell, vagyis megdöb�

benéssel és ellenállással, s ami az igazi problémát jelenti, félelem�
mel. Nehéz állandó bizonytalanságban élni és dolgozni.

-  Említette, hogy sok mindenkitől lehet tanulni.
-  A múlt héten egy olyan körzetben jártam, ahol postás múltam�

ból jól ismernek. Felmerült a kispostákon dolgozók osztott műsza�
kának bevezetése. Az egyik volt kolleganőm megkérdezte: „Sanyi-  
kám, gondoljál csak az édesanyádra! Ha neki egy nap többször kel-

■ lett volna hazamenni és átöltözni, mit csinált volna?”
-  Tagja a Postás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. A pénztár 

,, - augusztusi megalakulása és a kezdeti nehézségek óta jó idő telt el.
Megváltozott a szervezethez való viszonyuk a dolgozóknak?

-  A fiatalok lassan eszmélnek fel, nem látták át az általunk kí�
nált lehetőségeket. Az első hónapban, a mi szervezettségünk 
messze a legutolsó volt az igazgatóságok sorában. De ahogy kikü�
szöböltük a hibákat, rögtön meglódult a szervezettség. A legújabb 
jó hír: a Pannonhír Rt. és a Postaautó Kft. is belépett. Ezek mun�
kavállalói a postás dolgozókkal azonos feltételekkel lehetnek ta�
gok. Az induláskor sok bizonytalansági kérdés merült fel: mennyi 
ideig tudja tartani a Posta ezt a 60- 40%- os támogatottságot és mi�
ért nem engedjük be a szervezetbe a postás dolgozók családtagja�
it is. Ez élénk érdeklődést keltett a küldöttválasztások során, úgy�
hogy valószínűleg a küldött- közgyűlésen is felmerül majd. A pos�
tai támogatás arányát illetően sikerült azokat a kételyeket eloszlat�
ni, amik azt a félreértést okozták, hogy a 60:40%- os arány csak az 
első pénzügyi év végéig tart.

A baranyai összeállítást írta: 
Lehoczky M.
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dóm, mikor lezárta a zsákot a pénzátvevő, az abban a pillanatban már 
nem pénz, hanem lezárt zsák. Aki dolgozik, az tudja, hogy minden zsá�
kot ki lehet nyitni, hiába van három ólomplombával lezárva. Ez csak el�
határozás és alkalom kérdése. Az gyönyörűen le van írva, hogy a bank 
hogyan veszi át tőlünk a pénzt, de az nincs, hogy a posta hogyan veszi 
át a pénzt a banktól.

-  Akkor mégis csak fel lehetett használni a szabályozás hiányosságát 
a tett elkövetésére. Nem?

-  Nem tudom. Ha készültek rá, talán.
-  Milyen idegállapotban telt el a tett napja?
-  A december 3- i nap 4- én fejeződött be, 2 óra felé. Harmadikán be�

vitték a rendőrségre a szállításban érdekelt három dolgozót, 4- én már 
mindenki szabadlábon volt...

El kell mondjam, hogy az igazgatónő a vizsgálat során szinte állandó�
an jelen volt. Sem akkor, sem a későbbiek során nem éreztette, hogy hi�
básnak tart. Az eseményt követő pár nap múlva Ő maga is megjegyezte, 
mivel a technológiai folyamatot látta, hogy nem fehér embernek való az, 
amit ott kell dolgozni a főpénztárban, hogy rövid idő alatt rengeteg 
pénzt kell feldolgozni. Nem merült fel egyetlen egyszer sem az, hogy én 
ebben az ügyben valami olyat tettem, amiért felelősségre vonhatnak. 
Sőt! Még a szabálytalanság lista összeállításába is bevontak, amit aztán 
a rendőrségnek adtak át. Mert nyilván, hogy a folyamatban hiányossá�
gok, szabálytalanságok voltak.

-  Melyik napon mondta az igazgatónő, hogy sáros vagy az ügyben?
-  December 23- án átjött az igazgatónő azokkal a vezetőkkel történő 

elbeszélgetésre, akiknek a megbízása december 31- én lejárt. Azt mondta, 
hogy kezdjük magával Lajos, és közölte az „örömhírt”, hogy nem óhajt�
ja a vezetői megbízatásomat meghosszabbítani. Kérdezte, hogy indokol�
ja- e? Mondtam -  természetesen. Azt mondta, mert nem ültettem be egy 
harmadik személyt a kocsiba. Én azt válaszoltam, hogy két személyre 
van vizsgáztatva a kocsi, akkor nem ülhet be három személy. Nem vál�
lalhatom a felelősséget, ha baleset következik be. Tóth úr a postaosztály 
vezetője azt állította, hogy mégis beülhetett volna három is. Azután kö�
zöltem, köszönöm szépen, nincs több kérdésem. Megkérdeztem, mikor 
kell átadnom a postát, milyen munkahelyet ajánlana fel.

-  Milyen érzés volt, amikor megtudtad? Számítottál arra, hogy nem 
hosszabbítják meg a szerződésed?

-  Nem számítottam erre, semmi jele nem volt. Váratlanul ért a dolog.
-  Hány éves vagy?
-  56 éves múltam.

-  Tehát arra gondoltál, még öt évet simán dolgozhatsz? Mi lehetett az 
oka az áthelyezésednek?

-  Elképzelésem nincs. Az igazgatónő „hatalmas” állásajánlatokat tett 
elém. lehetek kézbesítési előadó Békés megyében vagy kaphatok az el�
lenőrzési osztályon koordinátori szerepet. Megmondom őszintén ezeket 
az ajánlatokat megalázónak tartottam.

-  Végül is milyen beosztást kaptál?
-  Csoportvezetőit.
-  Ez a csoportvezetői munka összefüggésben van az ellenőrzési tevé�

kenységgel?
-  Végül is igen. Az igaz, hogy nem az ellenőrzési osztályon vagyok 

csoportvezető, hanem a postaosztályon, de itt is vannak jelentős ellen�
őrzési feladataim... Elmondanám folyamatában. December 27- én jött át 
az igazgatósági személyzeti ügyekkel foglalkozó Szabó Jenőné dr. és Szi�
tás úr, hozták az ellenőrzési osztályra való áthelyezéssel kapcsolatos 
munkaszerződés módosítását. Teljesen ledöbbentem, tudniillik akkor én 
még nem adtam választ az igazgatónőnek. Az igazgatónő később el�
mondta, hogy ő úgy értette, hogy erre igent mondtam. Közöltem, hogy 
nem. Kértem őket, hogy legyenek szívesek tájékoztatni az igazgatónőt, 
hogy 38 éves postai gyakorlat után megalázónak tartom mind a két be�
osztást, mert nem igényel olyan mérvű postai és szakmai tapasztalatot, 
amivel én rendelkezem.

-  Tehát mindaddig, amíg ez az ügy nem pattant ki, addig az igazga�
tónő elismerte a munkádat? Szakmailag is elismert?

-  Igen. Számtalanszor hívott telefonon késő este megbeszélni valami�
lyen postai ügyet... December 21- én felhívott félkettő felé, az volt az az 
ominózus karácsonyi csúcsforgalom előtti munkanap, illetve nem munka�
nap, és nem éppen baráti hangon kérdezte, mikor jártam a postán. Mond�
tam, hogy voltam bent negyedtizenegykor, és sokan voltak. Aki ismeri a 
Szeged 1- et, az tudja, hogy a közösségi tér igen szűk. Ha egy ablaknál van�
nak 4- 5- en, akkor az már tömeghatást kelt. Kérdezte az igazgatónő, hogy 
örülök- e? Mondtam, hogy igen Sárika, mert múlt csütörtökön úgy látszott, 
hogy nem lesz karácsonyi forgalmunk. Én örültem annak, hogy forgalom 
van. Mikor legyenek sokan a postán, ha nem akkor, amikor karácsonyi 
csúcsforgalom van? Akkor aztán megkaptam a beosztásom...

-  Mi történt áthelyezésed után, mit szóltál hozzá, hogy a postások alá�
írásokat gyűjtenek tiltakozásul? A szakszervezet kezdeményezte az alá�
írást?

-  Nem én kezdeményeztem az aláírásgyűjtést, hanem a szakszervezet 
szervezésében a dolgozók. Egy- két dolgozó említette nekem, de'én azt

mondtam: gyerekek gondoljátok meg! Mindenkinek drága az állása, nem 
hiszem, hogy az igazgatónőnél ezzel különösebb eredményt értek el. A 
„jó hír” közlését követő napon felhívtam Doros vezérigazgató urat, és ki�
hallgatást kértem. Ő kérte, hogy január 6- a után jelentkezzek és menjek 
fel. Doros úrral történt telefonbeszélgetés adott erőt, hogy az ünnepek 
alatt nem roppantam össze idegileg.

-  Doros úr mit mondott?
-  Azt kérdezte, mit tettem? Én mondtam, hogy Szeged 1. jelenlegi pos�

tavezetője jelentkezem. Hogy érti azt, hogy a posta jelenlegi vezetője? 
Kérdezte Doros úr. Elmondtam, hogy az igazgatónő nem hosszabbítot�
ta meg a vezetői megbízásom. Mit csinált, kérdezte Ő. Vezérigazgató úr 
sajnos nem én loptam el a 15 millió forintot, ez a bűnöm. Ezen a na�
pon, 6- án bő 30- 35 percet beszélgettünk. Régóta ismerem a vezérigazga�
tó urat, nagyra tartom. Megígérte, hogy átnézi a vizsgálati anyagot a ve�
zérigazgatósági és az igazgatóság vizsgálati jelentését. Az a véleményem, 
ha velem októberben közli az igazgatónő, hogy nem kíván velem, mint 
postavezetővel dolgozni 1997- ben, akkor én azt tudomásul veszem (ha 
nem is örültem volna különösebben). Doros úrnak azt mondtam, hogy 
az igazságom keresem, mivel megítélésem és szakmai ismereteim szerint 
nem követtem el mulasztást.

Leváltásom 92- ben nem sikerült, most viszont nem újították meg meg�
bízásomat. Nagyon kíváncsi vagyok -  gondolom egyszer majd ki fog de�
rülni -  mi okozta az igazgatónő ezen döntését. A helyettes megbízásá�
nak meghosszabbítására vonatkozóan tőlem kértek véleményt november 
végén. Gondolom, ha eldöntött tény volt, hogy nem én kapok vezetői 
megbízást, akkor a véleményemre se kíváncsiak. Esetleg valaki másnak 
ígérték időközben Szeged 1. vezetését?

-  Most hogy élsz?
- Jelenleg betegállományban vagyok idegkimerültséggel és gerincbán-  

talmakkal. A nappalok még csak elmennek, csak az éjszakák nehezek. 
Folyamatosan ezen a 15 millió forinton rágódok. Éjszakánként nem al�
szom emiatt még most sem. Hol lehetett? Hol lehet? Rejtély! Még most is 
számtalan olyan dolog van, amit megmagyarázni nem tudok...

-  Azon már gondolkodtál, hogy mit csinálsz abban az esetben, ha nem 
a postán dolgozol?

-  Gondolkodtam, de még csak elképzelésem sincs. Mert csak a postá�
hoz értek, a posta volt az életem.

Udvarhelyi András 
és Udvarhelyi Bálint
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AZ ELTŰNT 15 MILLIÓ NYOMÁBAN
1996. december 3- án, a Magyar Nemzeti Bank Szegedi Igazgatóságáról a 
szegedi 1- es Postahivatalba átszállított pénzellátmányból hiányzott 15 
millió forint. A dologgal foglalkozott a sajtó -  egy hónapos késéssel. A 
tettest vagy tetteseket egyelőre nem fogták el. A vélemények azonban 
alighanem nagyobb eltérést mutatnak az ügy utóéletéről — kezdve azon, 
hogy létezik- e utóélete, egészen addig, hogy valakik „aknamezőt” tele�
pítettek a dolog ürügyén -  mint az elkövető(k)re vonatkozó találgatá�
sok. Az üggyel ismerkedve pedig igen könnyen megfogalmazódik a ké�
tely: egyáltalán, a pénzről van- e csak szó, vajon másnak nincs hűlt he�
lye Szegeden? íme, néhány, a témához kapcsolódó vélemény és érvelés.

Németh Károly rendőr őrnagy: -  Nincs semmi titok, de csak annyit 
mondhatok, hogy nincs lezárva az a nyomozás, amit a Csongrád megyei 
Rendőrkapitányság gazdaságvédelmi osztálya folytat sikkasztás bűntet�
tének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes, vagy tettesek ellen.

Egy magát megnevezni nem kívánó -  s mint a későbbiekben kiderül, 
rosszul informált -  rendőr: -  Kérdezze meg már a hivatalban; hát így vi�
gyáznak a Postás pénzére? Szőrén- szálán eltűnhet? Én még azt is el tu�
dom képzelni, olyan hanyagul szállítottak, hogy véletlenül leesett egy 
zsák a járdára, és egy járókelő elvitte!

A Vár utcában, az MNB Szegedi Igazgatóságán, minthogy száz lépésre 
az 1- es hivataltól a bank ellenőrzési osztályvezetője először csakis az új�
ságíró igazolványt kéri, s veszi szemügyre, majd közli: -  Sajnos, semmi�
ről sem nyilatkozhatom. Folyik a nyomozás. Kizárólag az MNB titkársá�
ga nyilatkozhat az ügyről.

Egy régi postás véleménye: -  Nagyon gyanús, hogy legalább két em�
ber keze van benne a pénz eltüntetésében. A most használatos pénz-  
szállító zsákoknál kizárt, hogy valaki bármivel beléjük nyúlva kipiszkál�
jon pénzt, mint régen. Ráadásul zsák sem hiányzik. Nagyon sajnálom 
azokat, akik ártatlanul szenvednek, és nagyon kívánom, a Postán kívül, 
vagy belül, de legyen meg a tettes mielőbb!

Pópity János-az 1- es hivatal vezetőhelyettese, korábban sem foglalko�
zott a pénzszállítással, ezért nem tekinti magát alkalmasnak erről nyilat�
kozni. így a neki feltett kérdés:

-  Hogyan, milyen hangulatban élik át ezen ügyet, s utóéletét a hiva�
tal dolgozói?

-  Borzasztó trauma ez mindnyájunknak, nem csak a vezetésnek. Más 
postások most kissé úgy tekintenek az 1- esben dogozókra, mintha min�
denki hibás lenne: mintha mi, több mint négyszázan loptuk volna el a 
pénzt. Ezt a gyanakvást már többen jelezték.

-  S mi a közvélekedés most, az eset után másfél hónappal? Meglesz- e 
a tettes?

-  Csak pesszimista véleményekkel találkoztam: azt mondják az embe�
re, ha eddig nem lett meg, már nem is csípik el -  mindnyájunk nagy bá�
natára...

-  Az ügy után több ember elbocsátottak. Erről mi a dolgozók vélemé�
nye?

-  Erősen vegyes a visszhangja: a dolgozók hiszik is, nem is, hogy az 
elbocsátottak bűnösek lehetnek, mert ezt -  tudtommal - , a rendőrségi 
vizsgálat sem bizonyította be.

Szegedi postásvélemény az 1- esben dolgozók hangulatáról: -  Az újak 
még hagyján: azok legfeljebb elmennek az 1- esből, ha nagyon nagy lesz 
a nyomás, de a régiek, akiknek az élete a Posta, és akik hozzászoktak, 
hogy ha betartják az A 2 szabályzatot, akkor nem lehet semmi vész, azok 
hogy fogják elviselni a préselést? Úgy tűnik, most nagyon kemény lett az 
igazgatónő az 1- essel szemben... És ha nem lesz meg a tettes, vajon 
hogy fogják a kollégák az 1- esben dolgozókat emlegetni?

Gyimesiné, dr. Etsedy Sarolta, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője.ad�
dig semmiképpen sem volt hajlandó nyilatkozni, amíg el nem készült 
Maróti László szakszervezeti tikárral az interjú. Abba sem volt hajlandó 
belemenni, hogy közös beszélgetésre kerüljön sor.

Maróti László, tszb- titkár: -  Sajnálattal veszem tudomásul, hogy az 
igazgató asszony kizárólag a szakszervezet után hajlandó nyilatkozni. 
Ez annál is furcsább, mert nem a szakszervezet, hanem az igazgatóság 
és a vezetőség feladata a munkaszervezés és a munkarend ellenőrzése. 
S nem a szakszervezeti pénztárból tűnt el a szóban forgó össze, hanem 
az igazgatóság által ellenőrzött helyen van valamilyen hiány. Azért fo�
galmazok ilyen homályosan, mert máig senki sem bizonyította, hogy hol 
a pénz, és hogy honnan és ki tüntette el. Márpedig emiatt minden más 
csupán feltételezés. Részemről a feltételezések onnan erednek, hogy -  
bár szakszervezetünk az igazgatóság dolgozóinak több mint a felét tö�
möríti - , hivatalosan semmiféle tájékoztatást nem kaptunk ebben az ügy�
ben. Igaz, a Munka Törvénykönyve vagy a Kollektív Szerződés nem ír 
elő ilyen informálást, de erkölcsileg helyes lett volna. így viszont az ér�
dekképviselet csupán az általa összegyűjtött információkra támaszkod�
hat.

A nagy összegű hiány tényét ismerjük. Ez a hiány mindenképpen na�
gyon rossz; anyagilag káros a Postára és igazgatóságunkra, és káros a 
postás dolgozók becsületére is. A leghatározottabban kiállunk a tettesek 
felelősségre vonása mellett -  bárkik legyenek is. Állítólag a rendőrségi 
nyomozás mellett máig befejezetlen az igazgatósági vizsgálat is. Ám eb�
ből eredően kétségek merülnek föl bennünk. Különben nem fogok meg�
lepődni, ha az igazgatóság vezetője -  miközben elzárkózik az informá�
lástól - , minden esetleges pontatlanságomat cáfolni fogja. Ő az általunk 
felvetett összes észrevételt személyes sértésnek tekinti.

-  Milyen észrevételekről van szó?
-  E megoldatlan ügyről legfeljebb feltételezéseink lehetnek. Tudomá�

som szerint az idevágó postai szabályzat 1962- es, s akkor bármilyen jó 
volt, mára az élet részben elavulttá tette. Ha ezt a szabályzatot nem le�
hetett megváltoztatni, akkor alsóbb szinteken kellett volna modernizál�
ni. Ráadásul az MNB- t átszervezték, s az emiatt szükséges felkészülési 
időt be kellett volna kalkulálni a tervekbe.

-  Kiforratlan az új rendszer?
-  Már nem, de sajnos csak az ügy nyomán történtek intézkedések en�

nek érdekében. Ezért egy ideig fekete lyuk tátongott az intézkedések kö�
zött, ami lehetővé tette a sikkasztást. Noha az igazgatónő ezt cáfolja, 
úgy gondolom, hogy igenis az ügy után tömték be e lyukat. Később, 
már utólagos szabályozásra támaszkodva, intézkedtek emberekkel szem�
ben, s bár jogszabályt nem sértettek, ez az eljárás kifogásolható emberi�
leg és erkölcsileg. Tettes híján vagyunk még, s az ellenőrzés információ�
im szerint némileg „lógott”, laza volt. Azután a munkavállalók közössé�
ge megkeresett minket azzal, hogy habár az 1- es hivatal vezetőjének 
megbízása az év végén lejárt, de év közben semmiféle jelzés nem utalt 
arra, hogy a megbízást nem lehetne meghosszabbítani. A pénzhiány 
után azonban egyszerre többféle kifogás bukkant fel a hivatalvezető el�
len. Mintegy 450 dolgozó -  s nem csak az 1- esből - , kérte az igazgatót, 
gondolja át és mérlegelje újra ezt a dolgot. S hogy ez a meg nem 
hosszabbítás december 3- ikára vezethető vissza, amellett szóló érv még 
a vezetőváltás látható előkészítetlensége. Az új vezető -  akinek szintúgy 
keresik utódját - , három hónapra szóló kinevezéssel dolgozik. Ez nem 
személyzeti, hanem tűzoltómunka! A dolgozók levelébe becsúszott egy 
-  azonnal cáfolt -  tévedés: az 1- es volt vezetője ugyanis nem 96- ban, ha�
nem 94- ben kapott igazgatói dicséretet. No, de azóta -  mi legalábbis -  
nem tudunk fegyelmi büntetéséről! Emellett a 96 vége felé megtartott 
pénzkezelési minősítő szemlén kévésén múlt, hogy nem 5- ösnek megfe�
lelő pontszámot kapott az 1- es, s ez ritkaság ekkora hivatalnál. Elisme�
rem, egyes szakmai- gazdasági előírásokat nem tudtak teljesíteni. Ezt rész�
ben túlterheltségük indokolja.

-  Úgy érezte talán az igazgató, hogy a levél csorbítja a hatáskörét?
-  Sértésnek vette ezt a kérést. A levélben az is szerepel: elutasítása ese�

tén az aláíró munkavállalók hajlandók úgy dolgozni, ahogyan azt pre�
cízen rögzítik a hivatalos szakmai és létszám- előírások. Amennyiben az 
ezekhez szükséges feltételek léte megkérdőjelezhető, a dolgozók nem ri�

adnak vissza az egész ügy nyilvánosságra hozatalától. Erre az első igaz�
gatói reakció: „Milyen alapon merték ezt szétküldeni?” A demokratikus 
véleménynyilvánítási jog alapján. „S miért nem írta alá a kezdeménye�
ző?” Mert ez nem az ő egyéni véleménye — amint azt több száz aláírás 
bizonyítja; csupán az előírások szigorú betartását kilátásba helyező em�
bereké. Ők ma a Posta érdekében teljesítenek sokkal többet az előírásos�
nál, ingyen túlórában, túlsúlyos terhek cipelésében és a többiben... 
Ezeket pedig személy szerint a szakmailag szigorú, de korrekt és ember�
séges hivatalvezetőért vállalták.

-  Ekkor mi történt?
-  Az igazgatóság munkavállalói értekezletet hívott össze. Nem helyes, 

ha a leváltott ember pellengérre állítása a cél, mert az illetőt legalább 
meg kellett volna hívni erre. Nem jó munkásgyűlést, sértett igazgatói po�
zícióból indítani, s a leváltást magyarázva, az új embert bemutatva azon�
nal távozni. Amikor meg akartam értetni, hogy nem az új vezető megtá�
madásáról, hanem a régi melletti kiállásról van szó, magam lettem a cél�
pont, mint aki gyökeresen félreértelmezi az igazgatóság működését. 
Több mint érdekes: információt, bizalom hiányában, nem adnak a szak-  
szervezetnek, holott annak vezetőit a dolgozók többsége választja meg, 
nem csupán a tulajdonos képviselője... Ezután, ha nem is tőlünk, de 
szerencsétlen módon kiszivárgott az egész az országos, majd a helyi saj�
tónak, méghozzá úgy, mintha egyértelműen a Postáé volna a felelősség. 
Máris hallani a salter mellett: „Persze, ti ezt nem tudjátok megtenni, csak 
a pénz tűnik el tőletek!” Még egy furcsaság: sokkal kisebb összegek eltű�
nésekor pénzjutalmat szoktak kitűzni a nyomravezetőnek. Most ez nem 
történt meg! Az jutott eszembe: biztos- e, hogy a felelősségrevontak az 
egyedüli vétkesek? Vajon nem bonyolultabb- e az ügy, mint amilyennek 
látszik? Ha pedig most tévedek, előre is elnézést kérek, de úgy tudom, 
más igazgatóságoknál hamarabb történt meg a helyi szabályozás, ná�
lunk, csupán egy héttel az esetet követően. Az utolsó érdekesség: ekko�
ra összegű kárnál szokatlan, hogy nem a Magyar Posta vizsgálja az ügyet.

Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta igazgató csak azzal a feltétellel nyilatkozott 
a Postás Dolgozónak, ha lapunk leközöl az üggyel kapcsolatban két do�
kumentumot is.

-  Igen, mert szeretném, hogy ha ezzel a témával foglalkozni kíván a 
Postás Dolgozó, akkor az olvasók teljes és hiteles képet kapjanak -  
mondja az igazgatónő. -  De a dokumentumok előtt lássuk a tényeket! 
1996. november 28- tól megszűnt a Magyar Nemzeti Bank Békés megyei 
Igazgatósága, ezért a Szeged 1- es posta vett fel pénzt a szomszédos me�
gyei posták, így Békéscsaba és Orosháza ellátására. Ezért az ellátmányért 
mentek december 3- án a Szeged 1- es postáról az MNB Szegedi Igazgató�
ságára egy Mercedes páncélautóval. A postára visszatérve kiderült, hogy 
15 millió forinttal kevesebb van az egyik zsákban. A hiányt haladéktala�
nul jelentették igazgatóságunknak, mi pedig azonnal tájékoztattuk a 
rendőrséget, amely rögtön megkezdte a nyomozást. Mi hasonló gyorsa�
sággal megindítottuk az igazgatósági vizsgálatot. A sikkasztás elkövető�
jét megtalálni a rendőrség dolga, de segítjük a munkájukat, a saját vizs�
gálati anyagunkat átadjuk nekik.

-  Változott- e valami azóta a pénzszállítás körülményeiben?
-  Annyi a változás, hogy azóta a Szeged 1- es posta pénzátvétele sza�

bályos lett. Ma már egyébként, ahogy azt korábban szabályoztuk, a 
szükséges aláírásbejelentések hatályossá válását követően Békéscsaba és 
Orosháza posta saját maga veszi fel a pénzellátmányát az MNB Szegedi 
Igazgatóságán.

-  A tszb- titkár hiányolta a hiteles tájékoztatást erről az ügyről, amely�
nek utóbb munkajogi következpiényei voltak.

-  Bűncselekményekről és technológiai szabályok be h’efn tartásáról 
nem kell a szakszervezetet tájékoztatni.

-  Igen, de itt például elbocsátásokra is sor került!
-  Nem olyan munkaviszony- megszüntetés történt, amelyről a szakszer�

vezetet tájékoztatnunk kellett volna.
-  A szakszervezeti titkár viszont éppen az ismerethiánnyal magyaráz�

za, ha esetleg téves információk alapján alkotott képet az eseményekről. 
Ön azonban úgy gondolja, hogy a szakszervezetnek ebben az egész 
ügyben nincs is szüksége információkra?

-  Maróti úrnak -  nem hivatalosan -  adtam információt a pénz eltűné�
sének körülményeiről. A vizsgálati anyagot viszont nem kell, nem is le�
het és nem is kívánjuk átadni a szakszervezetnek. Arról pedig, hogy 
egyes szakszervezeti tisztségviselők tájékozatlansága miatt született egy 
bizonyos hangulatkeltő levél, amit több száz dolgozóval aláírattak, az a 
véleményem, hogy aki ilyet akar írni, az tájékozódjon! Egyébként ez a 
hozzám címzett levél az egyik dokumentum, amelynek a Postás Dolgo�
zóban való közzétételéhez ragaszkodom. A történetéről annyit, hogy a 
szakszervezet aláírásgyűjtő akcióba kezdett a dolgozók körében, látszó�
lag azért, mert a december 3- ai eset vizsgálatának megállapításait figye�
lembe véve nem hosszabbítottam meg a Szeged 1- es posta vezetőjének 
megbízást, amely egyébként 1996. december 31- én lejárt. A levélnek 
szinte egyetlen olyan állítása és érve sincs, amely megfelelne a tények�
nek, ráadásul áthárítja a felelősséget az irányító szervekre, mert azt állít�
ja, hogy a pénzátvételre vonatkozó vezérigazgatóságit és igazgatósági 
szabályozás csak utólag történt meg, ami szintén nem felel meg a való�
ságnak. íme a levél szövege:

„Tisztelt Igazgató Asszony!
Szeged 1 Megyeszékhelyű Postahivatal dolgozói az alábbi kezdeménye�
zéssel fordulunk a Tisztelt Igazgató Asszonyhoz.

A hivatalunknál előfordult jelentős összegű hiánnyal kapcsolatban 
hozott döntését, nevezetesen a hivatalvezető megbízatása lejárt és azt 
nem kívánja meghosszabbítani, kérjük felülvizsgálni s megváltoztatni.

Ezúton szeretnénk kifejezni nemtetszésünket a döntés ellen és kiállá�
sunkat a hivatalvezető mellett!

Úgy ítéljük meg, hogy a hivatalvezető évek alatt bizonyította rátermett�
ségét a vezetésre, a gazdasági eredmények mellette szólnak, amit bizonyít 
a legutolsó minősítő ellenőrzés is, mely közel 90%-os lett.

Egyéni munkáját 1996 évben igazgatói dicsérettel ismerték el.
A konkrét ügyben nem merült fel hitelt érdemlő adat a vezető tevékeny�

ségével kapcsolatban, ami közrehatott a hiány bekövetkezésében.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Igazgatóság utólagosan szabá�

lyozta a területet, a tevékenységet és a Vezérigazgatóság valamint az 
igazgatósági mulasztás miatt a hivatalvezetőt kívánják felelőssé tenni!

Hivatalunk a normaszerinti létszám feltöltöttség alatt dolgozik, a sza�
bályozás tekintetében utólagosan történik intézkedés, de a felelősség meg�
állapítása a hivatalra üt vissza!

Amennyiben a Tisztelt Igazgató Asszony nem másítja meg korábbi dön�
tését, úgy mi a Szeged 1 dolgozói csak a technológiai utasításban, Pos�
tai szabályzatban rögzített módon és az előírt normáknak megfelelő lét�
szám feltöltöttséggel vagyunk hajlandók dolgozni.

A fenti levelünk egy-egy példányát egyidőben megküldjük a Magyar 
Posta vezérigazgatójának és a Postás Szakszervezet elnökének.

Nem riadunk vissza a nyilvánosságra hozataltól sem!
A levél tartalmát egyetértve aláírásunkkal igazoljuk.

Szeged, 1996. december 27." (Négyszáznegyven dolgozó aláírása)

A fent idézett levélre kénytelen voltam két munkahelyi értekezleten, 
több száz dolgozó jelenlétében reagálni, miután a levél az érintett dol�
gozókat félretájékoztatta, és azt a látszatot keltette, mintha a vezérigaz�
gatóság és az igazgatóság a saját felelősségét elhallgatva, igazságtalanul 
vonta volna felelősségre a Szeged 1- es posta vezetőjét. Szeretném, ha a 
fenti levélre adott válaszomat is közölnék! Nem akarom azonban ennek 
a válaszlevélnek azt a részét közzétenni, amely a postavezető munkájá�

ban tapasztalt, a vizsgálat által feltárt konkrét hiányosságokat részletezi. 
Ehhez csak annyit fűzök, hogy munkaügyi intézkedésem arányban állt 
a feltárt vezetői hiányosságok súlyával, úgy érzem, ezek a részletek az 
érintett vezetőn kívüi csak azokra a dolgozókra tartoznak, akik a szak-  
szervezet által kezdeményezett levelet aláírták és közvetlenül érintettek 
voltak vezetőjük személyének megváltozásában. Ezeket a feltárt konkrét 
hibákat és mulasztásokat a Postás Dolgozó hasábjain azért sem kívánom 
közzétenni, mert postai biztonságot érintő körülmények nyilvánosságra 
hozását jelentenék, márpedig nincs kizárva, hogy a Postás Dolgozó 
nemcsak postás dolgozók kezébe kerül. Az említett két munkahelyi érte�
kezleten tehát a következő választ ismertettem:

Tisztelt Munkatársaim!
Önök, a Szeged 1. Posta, valamint Szeged 1. Posta körzetbeli hivatalai�
nak dolgozói aláírásukkal hitelesítették Gilicze Antalné által a Postások 
Szakszervezete Szeged Körzeti SzB feladású, azonban névtelenül meg�
küldött kezdeményezést, amelynek célja, hogy Rácz Lajos hivatalvezető 
úrral kapcsolatos munkaügyi intézkedésemet felülvizsgáljam, és dönté�
semen változtassak.

A vezetői megbízások kiadása, visszavonása, illetve a megbízások le�
járta esetén új munkakör felajánlása munkáltatói jogkörömből származó 
kizárólagos jog, amelynek gyakorlását szakszervezeti tisztségviselői kez�
deményezés, illetve munkahelyi kollektíva által kifejezett együttérzés 
nem befolyásolhatja.

Személyi döntésem alapját bizonyított, konkrét és nagyon komoly 
szakmai tények képezik, amelyeket most annak ellenére szeretnék rövi�
den Önök elé tárni, hogy ez csak a munkáltatóra és az érdekelt munka-  
vállalóra tartozna.

Azonban Önök információ hiányában egy olyan valótlan állításokat 
tartalmazó levelet írtak alá, hogy úgy érzem, joguk van megismerni, és 
nekem kötelességem Önökkel megismertetni azokat a vezető személyé�
hez kapcsolódó vizsgálati megállapításokat, amelyek az Önök munka�
helyén 15 millió forint hiány keletkezési körülményeinek vizsgálata so�
rán feltárásra kerültek. Egyúttal ragálok a levélben közölt valamennyi 
„megállapításra”, mely megállapítások leírójának szakmai alaposságát és 
tudását, vagy hitelességét most nem kívánom minősíteni, a tények meg�
ismerése után Önök ezt biztosan megteszik!

1. A levél azzal érvel, hogy a Szeged 1. Posta gazdasági eredményei 
jók, a legutolsó ellenőrzés közel 90%- ra minősítette a posta munkáját, a 
postavezető 1996- ban kitüntetésben részesült.

a) Valamennyi posta gazdasági teljesítményének objektív mércéje az, 
hogy mennyiben felel meg a tárgyévi érdekeltségi rendszerben pontosan 
meghatározott gazdasági és minőségi mutatóknak, valamint a posta ve�
zetői milyen mértékben teljesítik a személyükre egyénileg megállapított 
szakmai feladatokat.

A Szeged 1. Posta vezetői -  és ezáltal dolgozói is -  a kitűzött és tény�
szerű adatok alapján objektiven értékelt minőségi- , gazdasági mutatóit, 
illetve szakmai feladatait 53%- ban teljesítették, mely teljesítmény alapján 
történt az Önök jutalmazása is. Nem kívánom hangulatukat azzal befo�
lyásolni, hogy elmondjam, mennyi jutalmat kaptak ugyanezen tárgyila�
gos kiértékelés alapján 100%- os gazdasági- , minőségi és szakmai eredmé�
nyeket elért posták dolgozói.

b) Ezen értékelés alapján is természetes, hogy valótlan az az, állítás,
miszerint Rácz úr 1996- ban igazgatói dicséretben részesült. "*

c) Igaz, hogy az 1996. november 25- 27. között lefolytatott kezelési el�
lenőrzés a posta munkáját 89%- ra minősítette. Azonban úgy vélem, hogy 
a számok mögött a 13 pontban összefoglalt lényeges megállapításokat 
lenne célszerű megismerniük. Ezek közül is kiemelkednek a Szeged 1. 
Postához érkezett készpénz- beszolgáltatások vonatkozásában feltárt 
szabálytalanságok.

A vizsgálatot végző biztosok már ekkor megállapították, hogy az érke�
ző készpénz- beszolgáltatások, valamint zsákos befizetések zsákjai több 
esetben nem voltak szabályosan lezárva, ennek ellenére a befizetéseket 
elfogadták, és az ilyen zsákokat beküldő postákat nem is értesítették. A 
szabályos lezárás me'gkövetelését és az erre vonatkozó oktatást a kezelé�
si megállapítások első pontjában az ellenőrzést végzők elrendelték, 
amelyről a Szeged 1. Posta vezetői azonnal tudomást szereztek.

Ilyen súlyú és jellegű igazgatósági ellenőrzési észrevétel számomra fel�
veti az érintett vezetőkkel szemben annak elvárhatóságát, hogy a pénz�
kezelés valamennyi területén, így a banki ellátmányfelvétel területén is 
ellenőrizzék a pénzátvétel szabályszerűségét, különösen akkor, amikor 
az ellenőrzést követő időszakban Békéscsaba 1. és Orosháza 1. posták 
Szeged 1. Posta útján kerülnek pénzellátásra, amely önmagában a pénz-  
felvétel volumenét jelentősen megnöveli.

2. A konkrét ügyben Rácz úr tevékenységével kapcsolatban az igaz�
gatósági vizsgálat az alábbi hiányosságokat, illetve szabálytalanságokat 
állapította meg: (Sajtóban nyilvánosságra nem hozható rész!)

3. Tévesen tájékoztatták Önöket arról, hogy az Igazgatóság utólag -  a 
15 millió Ft hiánnyal összefüggésben -  szabályozta az MNB banki ellát�
mányfelvételt és átvételt. A december lOén 8 7 /D /1 9 9 6 . számon kia�
dott utasítás a Békéscsaba 1. és Orosháza 1. posták Magyar Nemzeti 
Bank Csongrád Megyei Igazgatóságánál hatályossá váló aláírásbejelen�
tés utáni, saját jogkörben történő pénzfelvételének és beszolgáltatásának 
technológiai és szakmai folyamatát szabályozta, továbbá az utasítás a hi�
vatal által ismert, de vezetése által helyileg nem szabályozott és az igaz�
gatóságra nem jelentett körülmény esetén követendő eljárást rendezett. Ez 
a körülmény konkrétan az MNB- n belüli többfordulós pénzszállítás szüksé�
gessége, melyről december 12- én a bankkal történt, ezen folyamat egy�
szerűsítésére vonatkozó kapcsolatfelvételkor kiderült, hogy a többfordulós 
pénzfelvétel nem is szükséges, és a hivatal vezetőjének időben történő ez-  
irányú megkeresése esetén már korábban, december 3- a előtt is biztosít�
ható volt az egyfordulós szállításhoz szükséges eszköz.

Fentieken túl az egységes szerkezetű utasítás semmi olyan rendelkezést 
nem tartalmazott, mely korábban más előírásokban nem lett volna rendezve.

Mindezek alapján egyértelmű, hogy december 10- én kiadott utasítás 
nem utólagos szabályozás. A december 3- án érvényben lévő vezérigaz�
gatói és igazgatói utasítások, valamint postai szabályzatok a pénzellát�
mány felvételének folyamatát teljes mértékben rendezték, a személyi fele�
lősség megállapítását ezek figyelembevételével alkalmaztam.

4. Nem helytálló a levélnek az a megállapítása sem, hogy Önök a Sze�
ged 1. postán a norma szerinti feltölthetőségénél kevesebb létszámmal 
dolgoznak. A Szeged 1 - es posta tényleges normázott létszáma 1996- ban 
minden hónapban jelentősen meghaladta a norma szerint szükséges lét�
számot, éves átlagban 17 fővel. Még december 31- én is 2 ,6  fővel több 
volt a létszám a szabályozóban elvárt feltöltöttséghez képest, ezért a levél 
végén megfogalmazott „fenyegetés" beváltását, miszerint csak az előírt 
normának megfelelő létszámfeítöltöttséggel és a postai szabályzatoknak 
megfelelően hajlandók dolgozni, a magam részéről támogatom.

Tisztelt Munkatáraira!
Megértem, hogy a történtek felkavarták az Önök hangulatát. Tizenöt mil�
lió forint „eltűnése” rendkívüli eset, amely súlyos erkölcsi és pénzügyi 
veszteséget okozott a postának és valamennyi postás dolgozónak. Alá�
írásukból úgy tűnik, ennek súlyosságát kevéssé mérlegelték.

Bízom abban, hogy a hiányos információk és elferdített tények alap�
ján, szubjektív szimpátiakeltő akciónak engedelmeskedve kialakított vé�
leményüket a fenti tények ismeretében átértékelik és megértik, hogy 
munkaügyi intézkedésemet nem módosítom!

Újlaki-Vátz László
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Teknős Erzsébet Ml VÁR RÁNK A - BIVALY" ÉVÉBEN IV97- BEN?
TIGRIS

1914. január 26. -  1915. február 13. 
1926. február 12. - 1927. február 1. 
1938. január 31. -  1938. február 18. 
1950. február 16. - 1951. február 15. 
1962. február 5. -  1963. január 24. 
1974. január 23. -  1975. február 10. 
1986. február 9-  -  1987. január 28. 
1998. január 28. -  1999. február 15.

Sors: Kínában az állatok királya, a szerencse, 
hatalom és a fenség jelképe. Kivételes sorsú 
ember, mozgalmas életre született. A vakmerő�
ségig fokozza magában a kockázatra való haj�
lamot, ő az örök lázadó, aki küzd az igazság�
talanság ellen. A győzelem az éltető eleme, ál�
landóan szüksége van rá, hogy kivívja környe�
zete csodálatát. Sikeres életművész, aki uralko�
dásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Op�
timista, bízik önmagában és jövőjében, a sors�
csapások nem rémítik el, sőt szüksége van a 
szenvedésre. Nagy célokat tűz maga elé, útja 
egyenes, a kompromisszum és félmegoldás ért�
hetetlen számára. Szereti a függetlenséget a 
változatosságot, veszélyes, szenvedélyes életet 
él. Szakmai téren aktív és sikeres, de a magán�

életében ritkán lesz boldog. Általában a nap�
pal születettek mozgékonyak, elővigyázatla�
nok; az éjszakaiak nyugodtabbak és bölcseb-  
bek. Serdülőkora kalandozásokkal és érzelmi 
válságokkal teli. Élete delén jön meg az esze, 
kiegyensúlyozottabbá válik. Pénzügyekben 
következetlen, mégis képes öregkorára va�
gyont szerezni. Gyakran erőszakos halállal 
végződik élete.
Jellem: Élénk karakter, gazdagon árnyalt, 
összetett jellem. Karizmatikus egyéniség, a bá�
torság megtestesítője. Nyitott világszemléletű, 
forradalmi gondolkodású, éles eszű, ötlet dús, 
gazdag fantáziájú személy. Határozott, céltu�
datos, erős akaratú. Parancsoló természetű, 
vezetésre született. Önmagával és környezeté�
vel szemben igényes és kíméletlen. Viselkedé�
se nyugtalan és kiszámíthatatlan, mert képte�
len fegyelmezni magát. Konoksága és hiúsága 
miatt könnyen sebezhető, de ő maga is gyak�
ran megbánja tetteit. Nyílt ellenfél, akinek me�
részségét ellenfelei is tisztelik. Rajong a kihívá�
sokért, ezért a veszéllyel járó foglalkozásokat 
kedveli. Nagylelkű, jóhiszemű, őszinte, segítő�
kész barát, remek társasági ember. Szabadságá�
ban korlátozva vitatkozó egoistává válhat. A 
szerelemben szenvedélyes, heves hódító, ka�
landvágyó természet. Egész életében érzelmi

bonyodalmakkal küszködik, gyakran kell csa�
lódnia a meggondolatlan kapcsolatai miatt. 
Későn házasodik, társa számíthat rá, mert élet�
ereje átsegíti a nehézségeken. Házassága még�
is gyakran válással végződik. A legmegfelelőbb 
partnerek számára a Ló, Sárkány, Kutya jegyé�
ben születettek, de kerülje a Kígyó, Majom, Bi�
valy jegyűeket!
Előrejelzés: Kihívásokkal teli, nehéz évnek 
néz elébe, amikor kemény próbákat kell kiáll�
nia. Tevékenységét nem sikerül zökkenőmen�
tesen megvalósítania. Karrierjében többféle 
dologba kezd, nehezen veszi az akadályokat, 
így hasznosabb ha azon a területen marad, 
amit már jól begyakorolt. Érdemes önképzés�
sel gyarapítani ismeretit, mert minden amit 
most elér egy szerencsésebb, új távlatokat 
nyitó időszak megalapozását szolgálja. Vál�
lalkozásában legyen tervszerű és összesze�
dett, pénzügyekben megfontolt. Családi és 
magánélete megelégedettséggel tölti el. Az 
egyedülállók április és július között megtalál�
hatják párjukat. Ez az év kedvez az utazások�
nak. A csalódások után októbertől az év vé�
géig már sorsa jobbra fordulását tapasztalhat�
ja, ami nyitányát jelenti az 1998- as, saját évé�
nek, a sikeres, boldog időszak beköszöntő�
nek.

BÚCSÚ KÓCZIÁN ANDRÁSTÓL (1912- 1997)
A Rákospalotai temetőben, a római katolikus szertartása szerint, 1997. 
február 17- én családja, volt kollégái, tisztelői kísérték utolsó útjára, idő�
sebb Kóczián Andrást, a Postások Szakszervezete alelnökét.

Az utódszervezetek képviseletében a Postás Szakszervezet elnökségi 
tagja: Meszlényi Ferenc köszönt el, búcsúbeszédében többek között el�
mondta, hogy Kóczián András 1939. július 5- ikén esküdött fel a Postára. 
Posta altisztként kezdve szakmai munkáját.

45 évvel ezelőtt a postások bizalmából 1952. március 23- án a IV. kül�
döttgyűlésen beválasztják a Központi Vezetőségbe. Az egész nemzetet 
megrázó tragédia után 1958. januárjában a Postások Szakszervezete V. 
kongresszusán elnöknek választják Horn Dezső főtitkársága mellett, se�
gítve az erkölcsi, anyagi újjáépítést.

A kádári konszolidáció első éveitől, szakmai munkája -  a Budapesti 
Hírlapüzem személyzeti vezetői feladatai mellett 1963- tól 1990- ig a 
Postások Szakszervezetének alelnöke.

Az emberekben, elsősorban a lényegre összpontosító, halk beszéd�

módban elmondott véleményei, segítő megjegyzései ébresztettek tiszte�
letet, mintsem vezetői tisztsége.

Soha senki elé nem törleszkedő magatartása, bölcs visszafogottsága 
erőt sugárzott és hitet adott.

Kóczián Andrásnak tisztségéből és talán életkorából is adódóan volt 
egy kedves kötelezettsége, minden év utolsó központi vezetőségi ülé�
sén, egy pohár pezsgővel a kezében köszönte meg az egész évi munkát, 
és kívánt kellemes ünnepeket, boldog újesztendőt.

Minden alkalommal kicsit megdöbbentett bennünket, hogy egy- két 
rövid mondatban milyen pontosan sikerült a lényeget megjelenítenie, és 
a következő évi feladatokkal összefüggésben hasznosítható tanácsokat 
adnia.

„Tisztelettel elköszönök Tőled a Postások Szakszervezete jogutód 
szervezetei nevében. Köszönjük több évtizedes munkádat, a Postáso�
kért, a mozgalomért” -  fejezte be búcsúbeszédét Meszlényi Ferenc.

P y-

Fábián L. Gyula —  EGY LAKÓ

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG
GÁTJÁRÓL

Bobumil Hrabal halálára

Valahányszor, amikor a könyvkiadás válságáról hallok, egy réges- ré-  
gi nyár jut az eszembe. Már nem emlékszem, hogy melyik évben tör�
tént, de a pillanat elevenen él bennem. Egy antikvárium kínálatát 
böngészgettem az egykori Népköztársaság útján, a mai Andrássy 
úton, amikor egy vékony kis kötet akadt a kezembe. Bohumil Hra�
bal Sörgyári capriccio című kisregényének magyar kiadása, amely 
Hap Béla fordításában látott napvilágot, az Európa Könyvkiadónál. 
Felütöttem a karcsú kis könyvet, és ahogy beleolvastam a szövegbe, 
úgy éreztem, mintha egy titkos világba nyíló ablakon bámulnék ke�
resztül. Fizettem, és az utcán is a könyvet lapozgatva meg sem áll�
tam az írók könyvesboltjáig. Tartanak valamit Bohumil Hrabaltól, 
kérdeztem a szemüveges eladótól, aki mosolyogva rázta a fejét: Hra�
bal hiánycikknek számít. Bármelyik írása jelenjen meg, egyből elkap�
kodják...

Próbáltak már Hrabalt vásárolni? A Túlságosan zajos magányt, a 
Gyöngéd barbárt, a Táncórák idősebbeknek, és haladóknak című, 
valójában egy trilógiát tartalmazó kötetet? Vagy a Tükrök árulását? 
Esetleg az Őfelsége pincére voltam című regényt, vagy mondjuk Szi�
geti Ferenc Zsebcselek című interjúkötetét...? Hát a Szigorúan elle�
nőrzött vonatokat, amelyből utóbb Oscar- díjas filmet forgatott az író 
barátja, Jiri Menzel? Hrabal nem kapható.

Az elmúlt két évized alatt mániákus Hrabal rajongóvá váltam. Meg�
vettem, elolvastam, videóra rögzítettem mindent, ami az íróval volt 
kapcsolatos. Aztán 1993- ban személyesen is találkozhattam a mes�
terrel. Nyár volt megint. A Menzel úr által forgatott Hóvirágünnep 
kockái után tájékozódva Kerskóban kerestem fel Hrabalt. Bejelentés 
nélkül, váratlanul, szatyromban válogatott magyar sörökkel, az autó 
csomagtartójában egy fél zsáknyi dedikálásra szánt kötettel...

A fénykép, amely a nyaraló lomtárnak használt garázsa előtt, kéz�
fogás közben örökített meg bennünket, szobám falán függ. Bohumil 
Hrabal megjelenése, és kedvelt tartózkodási helyének képe felejthe�
tetlen benyomást tett rám. Ez a kitűnő író korszerűtlen ember volt.

Semmi rádiótelefon, márkás cucc, semmi aranykaróra, semmi 
rendkívüli. Mint egy öreg a mi utcánkból. Ócska pulóver, heve�
nyészve visszahajtott farmernadrág, a Chicago Bulls emblémájával 
díszített simléderes sapka... Körül fél tucat macska, az asztalon étel�
maradékok, zárhatatlanul ócska kertkapu, burjánzó növényzet, a vi�
rágok buja illatától bódult méhek...

JHraballal való találkozásiam pta tudom, hogy nem feltétlenül kell 
korszerűnek lennünk. Vannak idők, amikor vonzóbb és kedvesebb 
a korszerűtlenség.

Á minap Bohumil Hrabal temetésére utaztam áz Arany Prágába.
Szakadt az eső.
Az ember, aki nyolcvankét évvel ezelőtt Brnóban látta meg a nap�

világot, aki ezt követően Polnában, majd Nymburkban élt, aki csak�
nem ötvenévesen jelentette meg első könyvét, amely a Gyöngyök a 
mélyben címet viselte, a férfi, aki a szülei iránti tiszteletből végezte 
el a jogi egyetemet, hogy azután egy pillanatig se dolgozzon jogász�
ként, a prágai sörissza, aki már évekkel halála előtt szinte teljesen 
magára maradt, Smetana, és Dvorák műveivel búcsúzott a szomorú 
alkalomra összegyülekezett barátaitól. A fekete koporsóba zárt tetem 
egy cigányzenekar keserves dallamaira tűnt el végképp a csaknem 
háromezer gyászoló szeme elől, hogy immár végérvényesen elfoglal�
ja helyét a prágai Gát utca régen lebontott házában, amit tisztelői az 
Örökkévalóság gátjának templomaként őriznek az emlékezetük�
ben...

Ha a könyvkiadás válságáról hallok, egy régi nyár jut az eszembe. 
Egy messzi kis üdülőfalu, amit Kerskónak hívnak, és egy halhatat�
lan öregember, akit Bohumil Hrabalnak ismert a világ.

És irigykedem azokra, akik még csak ezután fogják kézbe venni a 
mester valamelyik művét, mert tudom, hogy ugyanazt fogják érezni, 
amit én éreztem egykor, hogy ablak nyílt előttük egy titkos világra. 
Egy világra, ami szakasztott olyan, mint amit elképzelnénk magunk�
nak: egy világ, amelyben élni szeretnénk. Az egyszerű emberek re�
neszánszának világa, amelyben nem fenyegeti családunk életét sem�
miféle átláthatatlan esemény, amelyben minden valódi és igaz, 
amelyben senki sem cselekszik ránk hivatkozva ellenünk, és amely�
ben bátran megihatunk egy korsóval az először látott idegen egész�
ségére is, felismerve benne azt az embert, aki végtére mi magunk is 
vagyunk.

Pontosan úgy, ahogy azt a kerskói remete maga is számtalanszor 
megtette. Jó volna hinni, hogy egy napon megihatunk még egy- két 
korsóval Hrabal úrral. Különben mi értelme lenne az egésznek?

Fotó: Soós László

„ M É G  N EM  ÉRTEM EL, A M IT ELÉRHETEK..."
„És mégis élni, mert amíg az ember él, min�
dig történhet valami” -  mondja Szerb Antal 
Utas és holdvilág című könyvének zárásá�
ban. Igen, vannak olyan emberek, akik élet 
és halál közt a műtő lámpafényében felcsil�
lanó tűben is az élet lehetőségét látják. Er�
ről szól Moharos István története.

-  Mozgópostarovatolóként kitűnő mun�
kát végzett nálunk -  mondta Kuvik Pál, az 
MCSV TSZB titkára. -  A lányok kedvence, 
mindenki jó cimborája volt.

Autó vár a baracskai vasútállomáson. Egy 
jó kedélyű, közvetlen ember ül mellettem, 
figyelem, ahogy a kezével fékez és adja a 
gázt, miközben szaladnak a házak körülöt�
tünk. Végül a posta szomszédságában lassí�
tunk. Megérkeztünk.

-  Mozgópostarovatolóként kezdődik a 
történet?

-  Hát igen. Jó kis csavargó élet volt, na�
gyon szerettem. Mi más lenne egy tizen�
nyolc éves ember álma? Lehetett országot 
járni, hiszen fizették, ráadásul a munka is 
tetszett. Azt a néhány órát éjszakánként 
gyorsan ledolgoztam, aztán az egész nap 
egy vidéki városban az enyém volt.

-  Hogyan változott meg az életed?
-  1989 szeptemberében Szántódon tábo�

roztunk. Ez volt életem legszebb tábora, 
szinte alig aludtunk a rengeteg program 
mellett. Foci, sport, éjszakai túra, csónaká�
zás, meg minden izgalmas és jó, amit el le�
het képzelni. Nagyon élveztem, és persze 
meg akartam hosszabbítani, ezért hazafelé 
elkísértem a barátaimat Pestre. Innen már 
egyedül vonatoztam haza Baracskára, aztán 
elaludtam a vonaton... Napok óta nem 
aludtunk rendesen, sörözgettünk, és persze 
ki voltam merülve. Akkor ébredtem fel, ami�
kor a vonat már elindult az állomásunkról, 
én leugrottam, és valahogy alákerültem. Az�
tán arra ébredtem a kórházban, hogy nin�
csenek lábaim. Két hétig feküdtem az in�
tenzív osztályon, az első napokban élet és 
halál között. Az orvosok azt mondták, nagy 
szerencsém volt... Én pedig teljesen padlón 
voltam. Ráadásul az egyik sebem el is fertő�
ződött, az átültetett bőr pedig csak nehe�
zen tapadt meg. Két hónap múlva engedtek 
el a székesfehérvári kórházból a budapesti 
rehabilitációs intézetbe, ahol még öt hóna�
pot töltöttem úgy, hogy csak hétvégenként 
jöhettem haza. Azt gondoltam akkor, hogy 
kész, nincs tovább. Próbáltam elhinni, ami�
vel bíztattak, hogy így is sokmindent lehet 
csinálni, de én nem tudtam, hogyan. Ne�
héz volt az átállás. Az első másfél évet itt�
hon töltöttem a négy fal között.

-  Hogyan sikerült ebből kikecmeregni?
-  Két dolog segített. Hogy enyhítsek a be�

zártságomon, elkezdtem újra autót vezetni, 
másrészt belevetettem magam a számítógé�
pek világába. Ma ez a munkám, adatbázis�
kezelést programozok. Ki kellett mozdulni, 
és találni valamit, ami leköti az ember fi�
gyelmét.

-  Sokszor eszedbe jut a baleset?
-  Már nem. Az első másfél évben viszont 

minden percben ez foglalkoztatott. Akkori�
ban csak hajnalban tudtam elaludni.

-  Megváltozott a gondolkodásod?
-  Azt hiszem, jobban különbséget tudok 

tenni az emberek között. Egy ideje mozgás-  
sérült szemmel nézem a világot, és látom, 
vannak, akik velünk ugyanúgy viselkednek, 
mint egy nem mozgássérülttel, és vannak, 
akik teljesen másként. Ez sokmindent el�
árul.

-  Gyötört a fantomfájdalom?
-  Kezdetben rettenetesen. A kórházban a 

fal melletti ágyon feküdtem, a falnak fordít�
va magamat, mindhiába. Éreztem. Nagyon 
fájt a nem létező bokám, az első napokban 
szinte elviselhetetlenül.

-  Kaptál- e valahonnan segítséget?
-  Az MCSV gyűjtést rendezett nekem, és a 

baleset után három hónappal százötven-  
ezer forinttal segítettek ki. Nagyon jólesett, 
és tényleg óriási segítség volt, amit soha 
nem fogok elfelejteni. Ebből, a biztosítá�
somból, és a megtakarított pénzemből vet�
tem azt az autót, ami létfontosságú az itt�

honról való kimozdulásomhoz, és amin ma 
is közlekedek.

-  Ma te vagy Magyarország egyik legjobb 
kerekes futója, az eredményeid világszínvo�
nalon is jelentősek. Hogyan kerültél ilyen 
közel a sporthoz?

-  Világ életemben szerettem sportolni, az 
úszást kivéve szinte minden sportágat csi�
náltam, amire lehetőségem volt. A baracskai 
focicsapatban is évekig fociztam. A balese�
tem után is megmaradt bennem ez a moz�
gásigény, ezért kezdtem a kerekesfutást. Ré�
gen mindig rövidtávon voltam jó, most sok�
kal kitartóbb vagyok, ezért is csinálom a 
maratónt. Magyarországon ezzel nem sokan 
foglalkozunk, mindent egybevetve talán tí�
zen, de rendszeresen csak négy- öten csinál�
juk.

-  Milyen versenyeken indulsz?
-  Itthon általában félmaratonon és mara-  

tonon, tehát 21 és 42 kilométeren. Külföld�
re kevésszer jutunk el, hiszen az egyesület 
több szakosztályt is működtet, annyira ke�
vés a pénze, hogy a kesztyűmet is magam 
csinálom, örülök, ha a kocsira egyáltalán 
gumikat tud venni. Külföldön ezért évente 
esetleg egyszer tudunk indulni. Svájcban 
rendeznek kétévente egy nagyszabású vi�
lágversenyt, ahol talán 300 kerekes is össze�
gyűlik, és járunk minden évben Szlavóniá�
ba, ahol tavaly a harmadik helyet sikerült 
elérnem, de hoztam már helyezést, még�
hozzá másodikat Ciprusról is. Tavaly csi�
náltam harmadszor a Budapest- Bécs mara�
tom. Az első két alkalommal második let�
tem, ’96- ban pedig egyedül kellett indul�
nom, ezért sajnos öt kemény napon át csak 
magammal tudtam versenyezni.

-  Mint sportoló, hogyan látod a helyzete�
det?

-  Még nem értem el a sportban azt, amit 
elérhetek, eddig ugyanis évről- évre fejlőd�
tem, és nagyon bizakodó vagyok. így har�
mincegy évesen azt mondom, hogy ez a 
hosszútávfutás nem a fiatalok sportja, tehát 
reménykedhetek.

-  Mi a végső célod a sportban, és mi a 
magánéletben?

-  Magyarországon a legjobb kerekesfutó 
akarok lenni. Ez világviszonylatban is egy 
erős középmezőnyt jelentene. Magánéle�
temben a családomnak szeretnék élni, ami 
elérhető lett számomra, hiszen a jövő hó�
napban nősülök. Számítástechnikát tanítot�
tam a baracskai általános iskolában, itt is�
mertem meg a menyasszonyomat, akivel 
másfél éve nagyon boldog vagyok. Gyere�
keket szeretnék, s mint mindenki más, bol�
dog, kiegyensúlyozott életet.

Rácz András
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MICSODA JÖVŐ!
Az évkezdeti kerékpárossikerek után kissé 
lehangoló hírt kaptak versenyzőink. A feb�
ruár végi terepkerékpáros világbajnokságon, 
amelyet a müncheni olimpiai sportcentrum 
területén fekvő, Gellérthegy méretű mester�
séges pályán rendeztek, esélyük sem lehet a 
bizonyításra, mire képesek a nemzetközi 
mezőnyben. A magyar szövetségnek ugyan�
is nincs pénze a részvétel költségeinek fe�
dezésére. Már ide a szomszédba se?!

•  ÜZEMI BAJNOKOK BULIJA
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara város�
ligeti épületegyütteseinek szomszédságá�
ban vigadtak a főváros postai, távközlési 
és műsorszóró dolgozóinak vidám képvi�
selői a hagyományos tömegsport évzáró 
bulin. Buli ez a javából, akkor is, ha ün�
nepség a hivatalos titulusa.

Ünnepség, méghozzá díjkiosztó. A szo�
kásokhoz híven az elmúlt évi munka érté�
kelésével kezdte visszatekintését Szarka 
György, a budapesti tömegsport- bizottság 
elnöke. Az örömteli tendenciák mellett az 
egyes sportágakban élénkebb szervező te�
vékenységre kérte a jelenlévőket. Különö�
sen a röplabda és a sakksport mezőnyének 
kibővítése jelentené az üzemi bajnokságok 
rendszerének megszilárdítását.

A bizottság égisze alatt nyolc sportág�
ban bajnoki küzdelmek folynak, míg atlé�
tikában és kézilabdázásban a csekély ér�
deklődés miatt, csak az edzés lehetősége 
adott a kivételesen elszántaknak.

A legnépszerűbb, és a legnépesebb me�
zőnyt felvonultató sportág a foci és a teke. 
Egyformán 44 csapat fejezte be a tavalyi baj�
nokságot. A több osztályban zajló bajnoki 
csaták során nemegyszer csak az utolsó for�
dulóban dőlt el a feljutás, illetve a kiesés.

A tekecsarnokban edzésre egyáltalán 
nincs módjuk az amatőröknek, hiszen a 
PMSE férfi és női versenyszakosztályának 
is ez a hat pálya az otthona. Egyébként a 
Magyar Tekézők Szövetségének nemzeti 
bajnoki rendszerében kevesebb gárda sze�
repel, mint a postások üzemi bajnokságá�
ban, csak itt, a fővárosban.

A túraevezősök a saját rendezvényeiken 
kívül a szövetség négy fordulós amatőr 
versenyén is elindultak, méghozzá 137- en. 
Az országos összesítésben a harmadik he�
lyet vívták ki! Emellett folytatták a korábbi 
években megkezdett vízioktatást is.

A tájékozódási futóknál újdonságként ik�
tatták be az öt viadalból álló üzemi baj�
nokság mellé a Levélkézbesítő versenyt -  
városi környezetben -  a Postai Világnap 
alkalmából.

A teniszezők színvonalas csapatversenyt 
rendeztek, és az egyéni viadalokon meg�
őrizték az előző évek létszámát.

A teke, a sakk és az asztalitenisz szakbi�
zottság a Magyar Köztársaság nemzeti ün�
nepe tiszteletére egyéni kupaversenyt is ki�
írt, meghívásos alapon.

A beszámoló után a díjak is gazdára lel�
tek. Máté István, az Antenna Hungária Rt. 
vezérigazgatója és Wendl Istvánná, a Buda�
pesti Postai, Távközlési és Műsorszóró 
Sportalapítvány kuratóriumának elnök�
asszonya kezéből vették át megérdemelt 
jutalmukat a győztesek és helyezettek.

Az 1996. évi üzemi bajnokok (a több 
osztályos versenysorozatokban az első 
osztályú győztesek). Asztalitenisz: Puskás 
Tivadar Technikum I. Evezés: Pesti Táv�
közlési Igazgatóság. Labdarúgás -  felnőt�
tek: PÉK I., öregfiúk: MTV. Röplabda: 
KFÜ. Sakk: Antenna Hungária Rt. Tájfutás: 
Bp- i Távközlési ST. Teke: HTI I. Tenisz: 
MCSV.

Az eredmények ismertetése után Csapó 
Emil, az asztalitenisz társadalmi bizottság 
elnöke megköszönte Bátorfi Zoltánnak, a 
PMSE válogatott sportolójának, hogy meg�
tisztelte jelenlétével az amatőrök ünnepét. 
Zolinál nagyobb tapsot csak ő maga kap�
hatott volna, ha nem a vacsora alatt „súg�
ja” meg, hogy éppen fél évszázada, 1947-  
ben kezdte el szervezni a pingpongosok 
versenyeit.

A sportembereknek az evés- ivás gyönyö�
rűsége és a koccintás után jó zenekar húz-  
ta - fújta- billentyűzte a talpalávalót. Kis ht�
ján kivilágos kivirradtig...

•  JÓ  A SZPONZOR A HÁZNÁL
Akkor is, ha egyéni szponzor. Az új szerze�
mény, Eisenkrammer Károly pontosan az 
influenzajárvány legvadabb időszakában 
vonulhatott melegebb, s egyúttal egészsé�
gesebb éghajlatra a Redbull cég jóvoltából. 
Az egyhónapos dél- franciaországi edzőtá�
borozás bizonyosan jót tesz majd egész 
éves versenyformájának, amiből nem csak a 
sportoló, de az egyesület is profitálhat.

•  MEGÚJUL A FOCI PÁLYA
Rá is fér, mert ugyan salakosnak látszik, ám, 
ha elesik rajta a labdamámorban szenvedő 
postás, úgy találja: ez bizony beton! Az évek 
során kőkeményre tömörödött Róna utca fe�
lőli kispálya talaja megérett a cserére. Dömö�
tör Sándor létesítményvezető elmondta, sa�
ját erőből fogják megoldani a felújítást. A 
többrétegű salak alatti agyagalapot is lecse�
rélik, hogy rugalmasabb legyen, s így a fut�
ballistáknak sem kell sérülésveszélytől tarta�
niuk a tavaszi idény kezdetétől.

•  GYŐZÖTT A JOBBIK
Fordított eredmény esetén is ugyanezt 
mondtuk volna, csak mennyivel lelkeseb�
ben! A tény azonban tény: a TTC Jülich 
asztalitenisz csapata ETTU Kupa negyed�
döntő mérkőzésen 4:0- ra legyőzte a Pos-  
tás- Matáv SE férfi gárdáját. így az idegenlé�
giósokkal megerősített német klub tovább�
ra is versenyben maradt, és megismételheti 
korábbi kupagyőzelmét. A mieink pedig 
jövőre próbálkozhatnak újra.

Hogy melyik kupában, az még nem dőlt 
el. A honi bajnoki címért zajló sorozatban 
ugyanis 4:3- ra kikapott csapatunk -  hazai 
pályán -  a legnagyobb riválistól, az LRI-  
Malévtól. Azért különösen kellemetlen ez 
a vereség, mert győzelem esetén már szin�
te a zsebükben érezhették volna az arany�
érmet. így viszont a malévosok még bele�
nyúlhatnak a postások „zsebébe”. A ma�
gyar bajnokságban tehát még nem tudni, 
valóban a jobbik győzött- e.

Szabó Jenő

UJ KÖNYV a bélyegek szerelmeseinek
Nyolcéves lehettem, amikor édesanyám kezembe nyomott egy hasas 
borítékot, mondván, hogy már elég felnőtt vagyok, őrizzem tovább.

Az apró, színes képecskék szinte a földkerekség minden tájáról ke�
rültek az „alkalmi”- tároló belsejébe.

Ezzel alapoztam meg bélyeggyűjteményem.
Filatelistává válásom hosszú útján elengedhetetlen volt az időseb�

bek tanítása és a szakkönyvekben felhalmozott tapasztalat megisme�
rése.

Örülök, hogy most ismét kezemben egy újabb kiadás, a Bélyeg�
könyv. A szerző, Visnyovszki Gábor a klasszikus bélyegektől az első 
világháborúig foglalja össze a bélyegek hazai történetét, érdekessé�
geit és tudnivalóit.

Mivel az Állami Nyomda működése teljesen összefonódott a bé-  
lyeggyártással, Visnyovszki ennek megalapításától lépésről lépésre 
haladva, részletesen mutatja be, elemzi az 1871- es kiadásokat, a kraj-  
cáros és turulos korszakot, a díjjegyeseket, valamint a távirda- , por�
tó-  és okmánybélyegeket. Szól a bélyegkészítés előzményeiről, a 
gyűjtésről és a filatéliai értékről is.

A 270 oldalas, három nyelvű (magyar, angol és német) könyv ol�
vasása közben éreztem a százéves borítékok illatát. Gyönyörködtem 
a színes illusztrációkban, de tőlük lettem kicsit szomorú.

Tudom, hogy elkerülhetetlen egy ilyen átfogó munka során a 
klasszikus időszak határainak átlépése, vagy a külföldi kibocsátá�
sokkal való összevetés. Mégis, úgy gondolom, hogy nem modern af�
rikai bélyegekkel és 1938- ból származó borítékokkal kellett volna az 
esetleges hiányosságokat pótolni. A merőben elütő képek megsza�
kítják a tartalom veretességét.

A Bélyegkönyv az Állami Nyomda Rt. saját kiadásában, a Bélyeg-  
múzeum segítségével készült. Négyezer forintos ára mellett is aján�
lom a gyűjtőknek, a bélyegek szerelmeseinek, hiszen mint azt a szer�
ző is írja:

....  vitathatatlan tény, hogy a bélyeg -  ez a sokszor csodálatosan,
többnyire átlagosan, néha pedig csapnivalóan megalkotott kisgrafi-  
ka -  kitörölhetetlenül beleírta magát az emberiség kultúrtörténetébe, 
messze túlhaladva eredeti funkcióját.”

Verrasztó Gábor

KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES: 1. Aszlányi Károly Sok hűhó Emmiért című művében 
olvastuk: „A hírlapírók leírják, amit valaki mondott, valaki...” A gon�
dolat folytatása. 10. Főleg cserjékből álló, kusza növényzet. 11. Azon 
a helyen, régies szóval. 12. Tisztelettel szólít. 13. Kettőzve: tetszetős, a 
gyerek nyelvén. 14. Súlyarány, rövidítve. 15. Az egyik vércsoport. 16. „A 
kis ...”: Daudet műve. 18. Etiópiái herceg, kormányzó. 20. Német szor�
zóképző. 22. Tüzet szüntet. 24. A távolabbit. 25. Hordómérték. 27. Bel�
sőázsiai falutípus. 29. Ázsiai vadló. 31. Olasz és holland gépkocsik jel�
zése. 32. Kiütés. 33. A célnak nem megfelelő. 36. Üres hit! 37. Vetíthe�
tő állókép. 38. ...a lelke mindennek! (Szólás). 39. Azonos betűk. 40. 
Maró anyag. 41. Ribonukleinsav. 43. Előtagként „új” a jelentése. 45. 
Kisbérhez közeli település. 47. Népi bútordarab. 49. Bizony, őseink 
szavával. 51-  Római szám és kétszerese. 53. Az americium vegyjele. 54. 
Elemes! 56. Bejgli jelzője is. 58. Folyó Olaszországban. 60. Ünnepi sü�
temény.

FÜGGŐLEGES: 1. ...Dhabi: sejkség, az Arab Emírségek fővárosa. 2. a 
görög”: Cocoyannis filmje. 3. Voznyeszenszkij poémája. 4. Orrocska. 5. 
Bajót határai! 6. Válaszra sürgető szó. 7. Altató, kábító hatású folyadék. 
8. A platina vegyjele. 9-  Kártyabemondás. 13. A mondás szerint szente�
síti az eszközt. 15. A gondolat második, befejező része. 17. Állatkert. 
19-  Angolna, németül. 21. Fényes bevonat. 23-  A Nílus forrástava. 26. 
Editor. 28. Mosogatószer, tisztítószer márkája. 30. Női énekhang. 31. 
Fohász. 32. Hím disznó. 34. Aranyifjú. 35. Bolgár pénznem. 39. Orvos-  
egyetemi sportklub rövid neve. 40. Nemzetközi segélykérő jel. 42. Utó�
tag, tudományt jelent. 44. Bécsi fagylalt! 46. Fényes műselyem szövet. 
48. Szunnyadó, szundikáló. 50. Tartozása van. 52. Kapocs. 55. ... Gib�
son, színész. 57. Savanykás tejtermék. 59-  Antonov repülőgépeinek jele. 
60. A tantál vegyjele.

Bilek István

ORSZÁGOMAT
EGY LÓÉRT

Állítólag III.Richard tette ezt az elhíresült ajánlatot egy vert csata legvé�
gén, de amint tudjuk az üzlet nem  jött össze... és a dolog — hm... — le�
gyünk tapintatosak; nem  végződött igazán sikeresen.

A Shakespeare- kutatók álomvilágában a ki nem mondott kérdés persze 
azóta is ott lebeg: igen, mi lett volna, ha Richard akkor lóra kap és foly�
tatja történelmi családírtását -  á Iá Sztálin...-  hová jutott volna Anglia 
stb. stb.

Fikciókkal ugyebár nem nagyon érdem es foglalkozni, node ha példá�
ul egy sakk- világbajnok- Richárd üzlete csak tegnap, (némi előzetes dip�
lomáciai tárgyalás után...), megköttetett; érthető, hogy az em ber -  a fen�
tebb kifejtett ok miatt is -  kíváncsi lehet a végeredményre.

Nos, az alábbi sakkjátszma tanúsága szerint az előre elrendeltség va�
lószínűsíthető, azaz: jaj, az üzletelő királyoknak -  minden műfajban.

Kaszparov ugyanis megkapja a lovat felajánlott országáért cserébe -  
de hogy siker- történetről csak ellenfele Ivanhoe..., akarom  m ondani 
Ivancsuk beszélhet majd a jövőben, ezt tessék csak ellenőrizni a kottá�
ból:

Ivancsuk (2740) -  Kaszparov (2795)
Linares (8), 1997 *
Királyindiai védelem

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. f3 0- 0 6 . Fg5 a6 7.Vd2 
c5 8. d5 b5 9. C:b5 Hbd7 10. a4 Va5 11. Hge2 Hb6 12. Hcl a:b5 13. 
F:b5 Fa6 14. Hla2 F:b5 15.a:b5 Hh5 ló.Bbl Fd4 17. Fh6 Bfe8 18. 
b3 e6 19. d:e6 B:e6 20. Fe3 F:e3 21. V:e3 d5 22.b4 Va3 23. b:c5 Hc4 
24.Vd4 Hf4 25. 0- 0!! V:a2

És bekövetkezett a szépséges birtokba vétel: Kaszparov megkapta a 
kért lovat, de váratlan riposzt szegi kedvét a továbbiakban:

26. Bf2ü Va3 27. H:d5 Vd3 28. V:d3 H:d3 29. Bc2!

A fekete huszárokat táncoltató Császár gondjai sokasodnak: akár két 
lovát is odaadná most országa megmentéséért! Richmond- Ivancsuk 
azonban nem kegyelmez.

29. -  Ha3 30. Ba2 H:c5 31. Bbal f5 32. Hc7 Be5 33. H:a8 H:b5 34. 
e:f5 g:f5 35. Hb6 Hc3 36. Bc2 1- 0.

A drámának tehát vége van: a színpadon meghajtók betagolódnak a 
történeti környezetbe. Példájuk majd vonz és taszít; sakkban ez utánzás 
vagy elutasítás lehet alkalomadtán.

És hogy Ivancsuk dramaturgiája mennyire lesz időtálló?!
Meglátjuk.
(Ps.: A verseny 10. fordulójában ketten mindjárt hozzá is szóltak a té�

mához. így:
(Drejev 2650 — Topalov 2725 )

l.d4 Hf6 2.c4 g6 3-  Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. f3 0 - 0  6. Fg5 a6 7. Vd2 c5 
8.Hge2 Va5 9. d5 b5 10. Hcl Hbd7 11. cxb5 axb5 12. Hxb5 Hb6 13. Vxa5 
Bxa5 14.Fd2 Ba8 15. He2 Hc4 16. Hec3 Hxb2 17. a4 c4 18. Ba2 Hd3+ 19. 
Fxd3 cxd3 20. Fg5 Fa6 21. Hc7 Hd7 22. Ba3 Bfc8 23.H3b5 Fxb5 24.Hxb5 
Bc5 25. Bb3 Bxa4 26. 0 - 0  Ba2 27. Khl d2 28. Ha3 Fd4 29. Bd3 Bel 0- 1.)
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