1989.03.31.

- 14 -

SZER Rádiófigyelő
Szolgálati használatra
München, 1989. március 31.

KB-ülés - a függetlenítettek
(Szép Zoltán) Világhíradó
Kezdjük a hét egyik legfontosabb belpolitikai eseményével, az MSZMP
Központi Bizottságának szerdai ülésével. Lukács János központi
bizottsági titkár sajtónyilatkozatát hallgatva több örvendetes
körülményre is felfigyelhetünk. Egyik közülük a tagmozgás
felgyorsulása: 20 ezer belépéssel egyidőben 100 ezer kilépés esett,
legalábbis ezt a számot hozták nyilvánosságra. Másik, hogy a Magyar
Szocialista Munkáspárt mindinkább párbeszédkötelesnek érzi magát.
Már nem úgy viselkedik, mintha egy földönkívüli, idegen bolygón élne.
Az alant küzdő tömeg sóhajait, kérdéseit eddig is kitűnően meghallotta
ugyan, de mindvégig abban fejtett ki erőfeszítéseket, hogy a
szószólókat elhallgattassa. Újabban nemcsak feleletre méltatja a
méltatlankodókat, de még leendő intézkedési terveivel is helyet
biztosít javaslataik számára. Jó példája ennek az a megjegyzés,
miszerint a párttagok egy részét fokozatosan kivonják a munkahelyekről.
Ez a Lukács János által ismertetett elképzelések értelmében 1800
függetlenített pártfunkcionáriusra vonatkoznék, akiket jelenleg a
gazdálkodó szervezetek fizetnek.
A viszonylag alacsonynak tűnő létszámot nyilván azért vetette föl a
párt, mert a véleménye szerint ellenséges propaganda ennél jóval
többről beszél. 5400 függetlenített önmagában sem olyan óriási ugyebár,
és ebből csupán 3600 személy munkálkodik a pártkassza terhére. Mit kell
ebből akkora ügyet csinálni?
Valóban, 5400 ember az ország összlakosságához viszonyítva nem olyan
hatalmas apparátus, mint amekkorának látszik. A függetlenítettek
mellett ugyanis még ilyen tekintélyes számú beosztott is emészti az
adófizetők pénzét és az állam bevételeit. A titkárnők, sofőrök,
testőrök, adminisztrátorok, instruktorok, gondnokok, technikai
személyzet és megannyi bújtatott állás jövedelmezettjei. Ha összeadható
lenne a teljes stáb, bizonyosan jóval meghaladná a 200 ezret, és hol
van akkor még a munkavégzés költsége? És a pártérdekből igénybe vett
épületek, hivatali szobák, egyéb helyiségek fenntartási, működtetési
kiadásai, a pártrendezvények anyagi fedezete, a párt védelmét ellátó
fegyveres testületek költségtényezői?
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Sajnos a gazdálkodók nemcsak azt az 1800 függetlenített pártmegbízást
teljesítőt fizetik. A gazdálkodók ennél sokkal, de sokkal többet
fizetnek a párt eltartására, és még szerencse, hogy a pártutasítások
betartása miatti óriási ráfizetéseik már valamelyest javuló tendenciát
mutatnak.

