
GONDOLKODÓ

Keresetlen szavaim: ... franciák és
angolok történelmi vetélkedésével
kezdődött. Ki képes még nagyobbat
összehozni, túltenni a másikon? - volt
sokáig a jelszó. Hőskorát nyilvánvaló-
an a megalománia, az eltúlzott dimen-
ziók jellemezték. Pályafutása egyéb-
iránt 1851-ben Londonban kezdődött,
ennek szimbólumává lett az a mesebeli
Kristálypalota, amelynek üvegfedele
alatt először halmozták fel ugyanazon
szűk helyen a világ kincseit, az emberi
tudás „tárgyi bizonyítékait". De mint
köztudott, az Eiffel-torony is épp egy
világkiállítás apropóján magasodott
Párizs fölé 320 méterre. Aztán a világ
magamutogatásainak, mint jelenség-
nek, szaporodásával és fejlődésével
mindinkább megfordította az egész ci-
vilizációs világot, a földteke naposab-
bik oldalait. Valósággal divatba jött
Voltak kicsik és nagyok, nyereségesek
és veszteségesek, fényűzőek és még
fényűzőbbek. ... és voltak bizony sze-
rények - mit ne mondjak -, szegénye-
sek is. Szegről-végről nekünk is akadt
már egy belőle. Tudniillik a Millenniu-
mi Tárlat is amolyan világkiállítás-fé-
lének indult, amit a korabeli Parlament
elvetett, majd újra napirendre tűzött.
Ám a legfelsőbb szintű huzavona miatt
- szó szerint- lekéstünk róla. (Kínosan
hasonló szituáció, hiszen felvetődött
akkor is az egyéves csúsztatás lehető-
sége, mondván, a „nyomkeresők" úgy-
sem tudják egész pontosan meghatá-
rozni, eleink lópatkói melyik évben
szántották először a hazává lett földet.)
így csupán ezeréves országhatárainkon
belül ünnepeltük ezer(egy) esztendőn-
ket, magunkat Magunkban.

A világkiállítás - mint olyan -
egyébként nem abszolút fogalom, így
kimondva jószerivel értelme(zhe-
te)tlen, jelentés nélküli kifejezés. Lé-
nyege sokkal inkább méreteiben, rész-
leteiben rejtezik. De talán nem is ma-
gáról a világkiállításról kell beszélni,

Técsi Zoltán

Nesze nekünk Expo!
Világkiállítás alulnézetből

hanem annak kedvező, indukáló hatá-
sairól. Az már népszavazás nélkül is
megállapítható, honfitársaink egyre
nagyobb hányada úgy véli, hogy egy
ekkora, országnyi vállalkozás szinte
kiprovokálná - de minimum gerjeszte-
né - nemzeti önmegvalósításunkat, ki-
mozdultunkat az álmos holtpontról. Jö-
vőt ígér! ... Az ellenkezők pedig állít-
ják, megvalósulása az „Expo-építő"
struktúrát konzerválná, a valóságban a
meglévő görcsös állapotok lassú halá-
lát odázná csupán. Vagyis múltat vet,
ezért nem biztos, hogy jövőt arat! Ez az
írás azonban nem az „örökölt" ötlet
ellen, hanem mellette foglal állást, a
vidék esélyeiről faggatva annak avatott
„gazdáit", az alföldi megyék közgyűlé-
seinek elnökeit. (Bár a körbehordozott,
egyetlen kérdés - Hogyan készülnek
Önök? - vakmerőén korainak is tűn-
hetne, bátran mentünk a dolgok elébe.
Ha más nem, derüljön ki az egészből
csak annyi, mennyire távol vagyunk
még az Expotól.) Mert a valcerben
táncpartner nélkül maradt Expo-ki-
rálynő egyre bizonyosabb, hogy - csak
azért is - magyar honba látogat, és az
Alföldre is lekocsizik. Remélhetőleg
nem csak átutazóban, és ha mégis,
akkor sem csupán olyankor áll meg
egy szusszanásra, ha fiákere kátyúba
ragad... Tehát Expo! Pontosabban: elő-
ször le délre.

Csongrád megye
Nyárország fővárosában, Szegeden,

Lehmann István nyit ajtót, aki azon túl,
hogy a megyei közgyűlés elnöke, az
Alföldi Megyék Szövetségének - az
országos szövetség egyik szekciójának
- is megbízott koordinátora. Elmondta,
hogy úgy egyesületi körben, mint -
tudomásával - minden megyei köz-
gyűlés előtt győzött az Expo gondola- B é k é s m e g y 6
ta, állásfoglalásaik egybehangzóan a
világkiállítás mellett szóltak. Bár erre
irányuló közvéleménykutatás sehol

nem előzte meg a döntéshozatalt, az
utca, a falu hangja a testületekben he-
lyet foglaló polgármesterek révén fel-
tehetően beleépült a határozataikba.
Mindazonáltal Csongrád megyének
különleges szerepet kell vállalnia az
Expo megrendezésében a területén lé-
vő 1100 éves államiságunkhoz kapcso-
lódó történelmi helyszín, Ópusztaszer
folytán. Csongrádban ezt úgy is ma-
gyarázzák, hogy azért lesz ez a világ-
méretű seregszemle a miénk, hogy
méltó ünnepe legyen az országnak, a
honfoglalásnak. Tervezik a Feszty-
körkép rekonstrukcióját is, mintegy
600 milliós költségvállalással Az első
nemzetgyűlés környezetét hatalmas
idegenforgalmi és kultikus bázissá kí-
vánják fejleszteni, azzal a szándékkal,
hogy oda életében legalább egyszer
minden magyar ellátogasson. Nem is
csupán eszmeisége, hanem a vidék ter-
mészeti, táji szépsége miatt. Egyébként
Szűrös Mátyás elnökletével ezt a kez-
deményezést kívánja pártfogolni az
Ópusztaszeri Emlékbizottság. Vég-
eredményben a megye szeretné kihar-
colni, hogy egyik központja lehessen
az 1996-os eseményeknek - a főváros
közelségét élvező Csepel-sziget mel-
lett. A megye potenciális helyszínei
közül megkülönböztetett lehet Szeged
is, hiszen az ország egyik legnagyobb
szellemi és kulturális fellegvára, igazi
megyeszékhely. De a megye általában
is jó idegenforgalmi kondíciókkal bír.
Kapu dél és kelet felé, határátkelőhe-
lyei frekventáltak. Ezt tovább súlyoz-
hatja a déli autópálya-tervezet átadása.
Lehmann István összefoglalva vélemé-
nyét úgy zárta mondatait: ilyen erőfe-
szítésekre szükség van mind az ember,
mind az ország életében, hiszen ezek a
fejlődés mindenkori letéteményesei.

Békéscsabán dr. Simon Imre fogad.
Megerősíti: a vidék akarja a világkiál-
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lítást! Úgy véli, két szinten is lehet
tervezgetni, latolgatni. Az első - maga-
sabb rendű igény - megfelelő központi
helyszínek keresése, kialakítása. Má-
sodik szint - ilyen bázisok híján - a
régiót általában vonzóvá tenni a turiz-
mus számára. Utóbbihoz kapcsolódó
ötlet a megyében élő öt nemzetiség
kulturális örökségének egy láncra fel-
fűzése. Mert aki ide eljön, kicsiben
megtalálja a Kárpát-medencét benépe-
sítő népek majd' mindegyikét: a batto-
nyai szerbeket, az eleki németeket, a
méhkeréki románokat, a szarvasi és
békéscsabai tótokat (szlovákokat) és a
békési cigányokat A nemzetek minia-
tűr kohóját! Ugyanakkor óriásiak a le-
hetőségek az emberek lábai alatt rejtő-
ző kiterjedt termálvízmezőkben is. Fi-
gyelembe véve, hogy az Expo 6 hóna-
pos rendezvénysorozatába egy téli idő-
szak is beleesik, a termálkincs - s az
erre épülő gyógykúra - visszatérő tu-
rizmust is indukálhat. Az ebben rejlő
lehetőségek széles körű feltárására, ha-
tékony kiaknázására a megye rövide-
sen programot dolgoz ki. A már meglé-
vő gyulai gyógyfürdő, ahol évente
másfél millió jegy kel el, elsődleges
turisztikai centrum is lehet. Annak el-
lenére, hogy a Viharsarok a köztudat-
ban ma egyfajta „kultúrsivatagként" él,
Békésnek vannak felfedezetlen termé-
szeti tartalékai is. A megye északi,
sárréti elszórt ligeterdei, Kardoskút
madártömegei, a Körös-völgy kies táji
értékei, Dévaványán a világhírű tú-
zok-rezervátum akár önmagában is
sok látogatót csalogathat ide. Sajnos a
környezetvédelmi mintamegye álma
leáldozott az érintett minisztériumok
átszervezésével, a gondolat pártolói
helyén ma már mások ülnek. S bár a
koncepció létezik, objektív akadályok
miatt sosem kezdett el működni. Egy
Körös-völgyi nemzeti park esélyei vi-
szont továbbra is életben tarthatók.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a
remek apróvadas területeket sem. Az
más kérdés, hogy ha a szolgáltatások
árai majd itt is a nyugat-európai szintre
emelkednek, akkor is elvetődnek-e er-
re az átutazó turisták. A megye látszó-
lagos elszigeteltségének feloldására le-
hetőség a békéscsabai reptér polgári
légiforgalmának újbóli beindítása,

aminek ötlete az orosházi amerikai-
magyar síküveggyár vezetőiben első
perctől támogatóra talált.

Hajdú-Bihar megye
Debrecen is Expo-párti - kezdi dr.

Szekeres Antal, a megye közgyűlésé-
nek elnöke. Hangsúlyozza, olyan átfo-
gó fejlesztési elképzeléseik vannak,
amiket függetlenül a világkiállítás lété-
től, meg kívánnak valósítani. Megala-
kítottak erre egy előkészítő bizottságot,
melynek van egy „protokoll testülete",
amely a megye és Debrecen város szel-
lemi potenciálját egyesíti, pártoktól
függetlenül. Emellett dolgozik egy tíz-
tagú operatív csoport is, akik próbál-
nak elémenni a dolgoknak. Egyébként
még a tanácsrendszer égisze alatt ki-
dolgoztak egy programot, amit azóta
egyéni ötletek bevonásával - 29 pályá-
zó munkájával - egészítettek ki, vala-
mint írtak át vállalkozói érdekeknek
megfelelően. A tervcsomagot ősz ele-
jére véglegesítik és terjesztik közgyű-
lésük elé. Korrekt viszonyt tartanak
fenn, és folyamatosan egyeztetnek a
másik öt alföldi megyével, esetleges
átfedések elkerülése végett (pl. lovas-
napok helyszínének megválasztása).
Javaslatot tettek az alföldi megyék ide-
gen országbéli testvértartományi kap-
csolatainak felerősítésére, ami hozzá-
járulhat az Expo helyi sikeréhez. A
megyében a már kialakult idegenfor-
galmi háromszög mentén (Debrecen -
Hajdúszoboszló - Hortobágy) tervezik
a programok koncentrálását, s az ezen
kívül eső területeket a falusi turizmus
révén kívánják bekapcsolni (pl. Bihar-
ugra és Bakonszeg tett erre lépéseket).
Debrecen patinás, hagyományos ese-
ményei gazdag és látványos lehetősé-
geket ígérnek: Bartók Béla kórusfeszti-
vál, európai katonazenekar-találkozó,
nemzetközi jazz-napok. Nem beszélve
a Hortobágy közelségéből fakadó meg-
szokott kínálatról: a hídi-vásárról és
lovasnapokról. Ezeken túl a megye ter-
mál idegenforgalma talán a legjelentő-
sebb alföldi viszonylatban. A meglévő
fürdőkön túl Tiszacsegén, Hortobá-
gyon és Hajdúnánáson koncessziós
alapon újabb kutakat kell fúrni. Szeke-
res úr egyébként olyan közös gazdasá-

gi programot emlegetett, ami az Expo-
hoz kapcsolódó rendezvények felsora-
koztatásán túl a gazdaság más területe-
it is érintik, pl. beszélt 400-500 fős
üzemek letelepítéséről.

Bács-Kiskun megye
Kőtörő Miklós Bács-Kiskun házi-

gazdája, vele telepszünk le egy asztal-
hoz. Közgyűlésük ugyancsak olyan,
már kész határozatot erősített meg,
amely az Expotól függetlenül is a me-
gye hasznosítható adottságainak feltá-
rását irányozza elő. Hárommilliós be-
fektetéssel egy kétnyelvű felmérés lá-
tott napvilágot, amit számos hazai és
világcégnek elküldték. Ezen túl Bács-
Kiskun is csatlakozott az ópusztaszeri
tömörüléshez, s e feladataik köré ösz-
szehangoló csoportot szerveztek. Az itt
is elvitathatatlan, hogy Kecskemét a
legjobb feltételű pontja a megyének, a
fővárossal közvetlen közlekedési fo-
lyosó köti össze. Azonban Baja, Kalo-
csa, Bugac, Hajós és Solt gócai sem
kell, hogy alárendelt szerepet töltsenek
be, mindegyiknek meg is van a maga
vonzó érdekessége. A déli autópálya
tervezett nyomvonala a megye közép-
ső vonalán halad, szinte kettévágja
Bács-Kiskunt. Szerencsés módon pon-
tosan azokat a területeket köti össze,
érinti, amelyek egyébként is hátrányos
helyzetűek. így nyilvánvalóan komoly
érdekük fűződik ahhoz, hogy az olasz-
orosz „közúti híd" megvalósítását tű-
zön-vízen keresztülvigyék. Kapacitá-
sukhoz mérten az érintett önkormány-
zatok jelentős összegeket fordítanának
erre. Mindamellett a hazai 600 km
hosszú szakasz teljes kivitelezéséhez
szükséges mintegy 100 milliárd forint-
ból summa summárum csupán 100
millió csörög a perselyben. Egyelőre.
Végezetül még egyszer nyomatékosan
hangsúlyozta beszélgetőtársam: fel-
adatuk az volt és lesz a későbbiekben
is, hogy feltételeket tárjanak fel, célo-
katjelöljenek ki, s megtalálják, mi kell
egy-egy település látványos fejleszté-
séhez. Úgy érzi, ehhez a vállalkozói



kedv - ami egyre inkább vállalkozói
kényszer - partnerükké válik.

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Végezetül Boros Lajost, szűkebb
hazánk megyei önkormányzati elnökét
kerestem fel ugyanazzal a kérdéssel: s
hogyan készülünk mi magunk az Ex-
pora? Ó is azzal kezdte, amivel előtte
mindegyik más kollégája: feltételek
nélküli Expo-párti. Sőt, úgy véli, Bécs
kiszállta halmozottan növelte a ma-
gyarországi vidék esélyeit. A megye
fekvése kecsegtetően jó, nagyjából be-
leesik a főváros 100 km-es körzetébe.
A közlekedési viszonyok további kor-
szerűsítésével „még közelebb vihető"
Szolnok Budapesthez. A konkrét ter-
vek között szerepel a 4-es főútvonal
felújítása, négysávosítása, a szolnokin
túl az abonyi és a törökszentmiklósi
elkerülő szakaszok kiépítése. A 4-es

jelenlegi nyomvonalához igazodva
szóba került - természetesen koncesz-
sziós alapon - egy autópálya kitűzése
is, aminek lehetőségeit már meg is
kezdték felmérni. Boros úr tudomása
szerint a hazai rangsorban ez fontossá-
gát tekintve az Ml, M7, a leendő M3
és M5 után következne. Alapvető
igényként merült fel a megye telefon-
és szennyvízhálózatának bővítése is.
Kétéves cikluson belül a távközlés
helyzetének javítására kardinális válto-
zásokat kell sürgetni. Az infrastruktu-
rális adottságok fejlesztésén túl és
azzal párhuzamosan folyik a prog-
ramháttér felvázolása is, egyelőre az
elképzelések szintjén. Szolnok, mint
megyeszékhely, tranzit csomóponti
pozíciója, vasúti, közúti, légi közle-
kedési múltja felveti az ebben rejlő
lehetőségeket. Az új színház épülete
pedig otthont adhatna egy világszín-
házi fesztiválnak, ahol felvonulhatna
számos távoli ország számtalan szín-
társulata.

A közgyűlés elnöke szerint a helyi
önkormányzatok bevonásával miha-

marabb munkacsoportot kell létrehoz-
ni, irodát nyitni, a sajtóban pályázatot
közzétenni a lakossági ötletek össze-
gyűjtésére. Végül a körvonalazódó
programtervezetet alaposan összehan-
golni a környező megyékkel. Hisz a
közös cél e térség mihamarabbi felzár-
kóztatása, kibillentése látszólagos
mozdulatlanságából. A megye egészé-
nek további lehetőségeit - a már léte-
zők közül - elég volt felsorolnia, hisz
ezeket már mindannyian jól ismerhet-
jük: termálvizek (300 ágyas gyógy-
szállót terveznek a Tiszaligetbe), népi
iparművészet (pl. mezőtúri, karcagi fa-
zekasság), folyóvizek holtágainak üdü-
lőövezetté alakítása, ásatási értékek,
horgászati lehetőség, a Tisza-tó és a
Hortobágy csücske. A vándorturizmus
néhány napra történő megállításához
elégnek tűnnek „csupán" a felsorol-
tak. Továbbá egy, a Jász-Nagykunt
és még négy környező megyéi érintő
kutatási program is készül a Tisza
nemzetközi hasznosításának lehető-
ségeiről.

Horváth László Zoltán

A középosztály alkímiája
Boros Lászlónak a hazai polgároso-

dás ügyéről és problémáiról írt tanul-
mánya valódi gondolatébresztő, érzé-
keny, s a folyamatokat igen plasztiku-
san bemutató írás. Az itt következő
reflexióm alapvetően a teoretikus
egyetértés talajáról, néhány gondolat
nyomatékosítása, egyéni véleményem-
mel történő árnyalása érdekében szüle-
tett meg. A magyar társadalom előtt
álló szükségszerű modernizálódásnak,
piacosodásnak, az európai minták és
értékek új meggyökereztetésének és
követésének kulcsfogalma - vélemé-
nyem szerint - a középosztályosodás, a
középosztály stabil életformájának, au-
tonóm életvilágának kialakítása. Hoz-
zászólásom központi gondolata e kö-
zéposztályosodás nemzetközi és hazai
jellemzőinek összevetése, az elmúlt
„átkos" harminc év felemás polgároso-

dásának, így ebbe belefoglalva közép-
osztályosodásának - Boros László ta-
nulmányában is kiválóan elemzett -
értékelése.

ielőtt e problémát rész-
letesebben taglalnám,
néhány reflexiót fűz-
nék a vitaindító tanul-
mány bevezető foga-

lomelemzéséhez. Polgár, polgároso-
dás, citoyen és burgeoise lét, valamint
a mindkét vonatkozást, azaz a gazdasá-
gi és állampolgári konstitúciót egyesítő
általános értelemben vett „polgár" mi-
nőségi, stratifikációs különbségeit
szemléltető fogalmakról: kispolgárság,
középpolgárság, nagypolgárság, stb.
fogalmairól van szó.

A szerves nyugat-európai fejlődés-
ben, azaz a modernitás kialakulásában
a gazdasági értelemben vett tulajdonos

polgár és a világi hatalmaktól és egyéb
institúcióktól - legalábbis lelkiismere-
tileg - szabad állampolgár kialakulása
jórészt párhuzamosan haladt. E jól is-
mert történeti fejlődésnek organonja
azonban - véleményem szerint - a
gazdasági erővel, hatalommal bíró
polgár (polgári termelési rend) kiala-
kulása, amely csak ennek bázisán tudja
megteremteni a személyes felszabadu-
lás lehetőségét minden más társadalmi
létező számára. A feudalizmus civili-
zációjával szembeni áttörés az anyagi
hatalmon alapszik, de a polgári civil
kultúra kifejlődése minden társadalmi
osztály, réteg és cselekvő számára az
individualizáció és a szuverén állam-
polgári lét megteremtésének esélyét és
lehetőségét indukálja. Ez a folyamat
persze egyenetlen, vargabetűkkel ter-
helt még a nyugat-európai fejlődésben


