
204                                                                                                                   Könyvismertetések Könyvismertetések                                                                                                                      205

a kör tagjai végeznek. Köszönet mindenkinek, kiemelten azoknak, akik ezt a kiadványt
létrehozták: Kerekes Barnabás szerkeszt nek, Bátki Zsuzsa, Gömöri Árpád, T. Rónaky
Edit krónikásoknak és valamennyi személynek, aki ebben a változó világban
önzetlenül küzd gyönyör  nyelvünkért.

Forgassák haszonnal ezt az értékes kiadványt azokban az iskolákban, ahol van,
illetve lesz nyelvm vel  kör! Megéri!

(Anyanyelvápoló körvezet ink öntovábbképz  táborai Tatától Pécsig; Szer-
kesztette: Kerekes Barnabás 2006.)

Durucz Éva

A DEMOKRÁCIA NEM T R JELZ T

Egy érdekes könyv került kiadásra 2006 tavaszán, amelyben az 1922-ben született
Mizsei Béla, egykori országgy lési képvisel , „Életpályám” cím  munkáját
ismerhetik meg az olvasók.

Ritka az olyan könyv, amely ennyire érthet en, olvasmányosan, élményszer en,
írja meg a „politika” olyan korszakát, amely fontos a történelmünk számára, egyben
az olvasót is leny gözi. Minden mondatában történik valami fontos esemény, ami
miatt nem hagyja az olvasó figyelmét elkalandozni.

A volt kisgazda, majd nemzeti parasztpárti képvisel  elmondja, hogy az egyszer
parasztgyermekb l miként lett ügyvéd, és hogyan keveredett bele a politikába.
Részletesen ír a koalíciós id kr l.

El ször a ’45 utáni koalíciós id szak tapasztalatairól esik szó, legf képpen arról,
hogyan került kapcsolatba a politikával.  A kisgazda ifjúsági mozgalomban érte el
els  sikereit, amire a párt vezet i felfigyeltek. Politizálásának alapgondolata volt,
hogy a paraszt ifjúságnak meg kell ismerkednie a közgazdaságtannal, a termel ,
gazdálkodási tevékenység megalapozása érdekében. Képvisel sége után jogi diplo-
mát szerzett, s Mez kövesden kezdett dolgozni.

Az ötvenes évek legkiemelked bb eseményei közé tartozik az 1956-os forradalom-
ban való szerepe. Ekkor úgy érezte neki is tenni kell a nép sorsáért. Mindig a
legjobb tudása szerint cselekedett. Számára egyértelm  volt, hogy a kisgazdapárt
munkájában vegyen részt. Forradalmi tevékenységéért halálra ítélték; kés bb az
ítéletet életfogytiglanra változtatták.  „Majdnem mártír lettem, de becstelen soha” –
összegzi a nehéz éveket.

Mizsei Béla 1963-ban szabadult. Így vall életér l: „Egész életemben az eszményekért
harcoló, küzd  emberek sorába tartoztam. A küzd kébe, nem pedig a közösség
érdekeit semmibe vev  nyárspolgárokéba”. Kora ifjúságától érdekelte embertársai
sorsa, az ügyvédi pályára komolyan készült, de a közösség iránti elkötelezettség a
politikai tevékenység irányába vezérelte. Rendkívül sok befolyásos emberrel és az
ország sorsát irányító politikussal került kapcsolatba.

Új korszak kezd dött az életében 1956 után. Az Életpályám c. könyvét 1984-ben
kezdte írni. Ekkor Pozsgay Imre a Hazafias Népfront elnöke, ebben az évben halt
meg Andropov, nálunk járt Kim Ir Szen és Helmuth Kohl, Kádár János szívesen
látott vendég volt külföldön, Apró Antalt pedig leváltották az országgy lés elnöki
posztjáról.

1988-tól ismét bekapcsolódott a kisgazdapárt szervezésébe. A rendszerváltozás
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is elkövetkezett. A kisgazdapárt újraszervez dött, s Pártay Tivadar – akkori elnök –
Mizsei Bélát hívta, lépjen újra a politika színpadára. Az 1990-es választáson a jászapáti
körzetben választották ismét parlamenti képvisel vé. Kés bb Torgyán Józseffel
összet zésbe került, nem sikerült elképzeléseit megvalósítani, így visszavonult.
Arra a kérdésre, mit csinálna másként, a válasz egyszer  volt. Szinte semmit!
Legfeljebb ma már a lényegtelennek t n  eseteket elkerülné.

Mizsei Béla szerint a mai helyzet ellentmondásosabb és kritikusabb, mint az 1945
utáni koalíciós években zajlott politizálás volt. Azt is kifejtette, hogy a mez gazda-
ságban a szövetkezetnek és a magángazdálkodásnak egymás mellett kellene létezni.
Ennek a könyvnek a megírása azért is figyelemre méltó, mert ritka az olyan ember, aki
ennyire személyesen élte meg magyar nép legnehezebb id szakait.

A szerz  mondanivalóját, a könyv alapgondolatát a következ  idézet járja át:
„Népi Magyarországot akartunk, de népi demokráciát nem. A demokrácia nem t r
jelz t. Ha jelz t kap, már nem az.” (Mizsei Béla: Életpályám; Budapest 2005.)
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KRÓNIKA A JÁSZSÁGI TELEPÜLÉSEK ELMÚLT
ÉVI ESEMÉNYEIBŐL

JÁSZAPÁTI1

2005

Április-május

  1. 30-1. Tavaszindító gazdanapok és Városi Majális az Ipari Park területén. Me-
zőgazdasági gépkiállítás és vásár, szakmai fórumok, díjugrató verseny, ját-
szóház, kulturális műsorok színesítették a rendezvénysorozatot. JU április,
JU június

  2. 1.Az önkormányzat pályázati segítséggel Központi Orvosi Ügyeleti szolgála-
tot alakított ki a volt ÉMÁSZ székházban. A szolgálatot az Európa Ambulan-
ce BT végzi. JU május, Ökjk május 26.

  3. 1.Sakk-majális. Első Ábel Károly, második Dunkl János, harmadik Ádám
Csaba lett. JU június

  4. 3.A Mozgássérültek Jászapáti Csoportja anyák napi ünnepséget rendezett
a művelődési házban. JU április

  5. 6.2. Országos Diáksport Napot rendezett a Vágó Pál Általános Iskola. JU
július

  6. 14. A jászsági tűzoltóversenyen Jászberényben a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 4 csapata vett részt: Férfi II-es csapat 2., férfi I-es csapat 11., fiú
ifjúsági és női kategóriában mindkét csapat első helyezést ért el. JU június

  7. 14-15. Barcson Ifi-Junior Erőemelő Magyar Bajnokságot rendeztek, ahol Tóth
Erika és Béres Csilla első helyezést értek el. JU július

  8. 19. Színvonalas gyermekműsort adott a Kolompos népzenei együttes az
óvoda szervezésében a művelődési házban. JU június

  9. 26. Megyei faluparlamentnek adott helyet Jászapáti. A házigazda Járvás
István ogy. képviselő volt. JU július

10. 28. Városi gyermeknap. A sport- és kézműves foglalkozások mellett bemuta-
tók, gitáros-ének műsor és mazsorett csoport is fellépett, ekkor került meg-
rendezésre a gyermeknapi duatlon verseny is. JU május, július, Ökjk június 23.

11. 28. A Jászapáti Néptáncegyüttes hagyományos bált rendezett az Ipari
Szakképző Iskolában. Ökjk június 23.

12. 31. Átadták az 50 milliós költséggel kialakított új mentőállomást, amely szintén
a volt ÉMÁSZ székházban kapott helyet. JU július, Ökjk. június 23.

1Összeállította:  Friczné Urbán Magdolna




