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Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacs6ben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó /)r szavában,
ott zsarnokság van
nemcsak afüst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabokfal morse-jében,
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
011 zsarnokság van
nemcsak a katonásan
pattogtatolI "vigyázz" -ban ,
"ttiz" -ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

/

mint víz a medret,
követed és teremted;
kémlellJdsz ki e körMl?
6 néz rád a tükörMI,

Illyés Gyula:

"

Egy mondat
a zsarnokságról
sabban,
megállt a kapualjban;
hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
zsarnokság van
az óvodákban ,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
011

./

6 les, hiábafutnál,
fogoly vagy, s egybenfoglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyag ába,

mintha nyitva az ablak,
s buMI a dög szag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

be ivódik, evl5dik
vellJdig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

ha magadban beszélgetsz,
6, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

néznél, de csak azt látod,
mit 6 eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erd6tűz gyufaszálból,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, holfény pásztáz ,
aknamez6; a csillag :
kémlel6 ablak,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s (gy rád is 6 vigyáz már,
gyárban, mez6n, a háznál,

a nyüzsg/) égi sálor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárn i,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
beSLl1togoll hírekben,

abban, ahogy a gyermek
idegennekfelelget;
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál j obban
butító szólamokban;

a száj elé hul/tan
pisszt jelz6 ujjban ,
011 zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

az 0 11 van
a búcsúcsókban ,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
meg annyi színpad;

bilincseit a szolga
maga r~Y Fyártja s hordja;
ha eszeL , t, ':iiveszted,
gyermeked neki nemzed,

fölrakOlI arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergM6 jajsikolyban,
a csöndet

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban ,

húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség ,
veled megy, mint az emlék ;

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
bellJled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

növel6 néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ahogy egysz ercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

vonal kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog ;
hegyen és tenger mellell
be ezt lehelled;

zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben ,
hurráhkban, énekekben,

vakondkéntnapsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

0 11
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hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
kürtben, az operában,
éppoly hazug-harsányan
zeng6 szoborkövekben,
színekben, képteremben ,
külön minden keretben ,
már az ecsetben ;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

nemcsak a vallatásban,
van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,

~ikáz

a villám , az van
'm inden várallan
zörejbenJényben,
a szív-hökkenésben;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiába,
a dal is, az ilyen hll,
akármilyen mil,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
el/)tte már a vágyban,

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
ez égig ér6 rácsban,

mert ott áll
eleve sírodnál,
6 mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

mert szépnek csak azt véled,
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

a cellafal-feh éren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át .

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

s mert minden célban ott van,
van aholnapodban,
gondolatodban ,
minden mozdulalodban ;
011

(Illyés Gyula zseniális költői
képekben foglalta össze az el·
múlt diktatúra lényegét. A 20.
századi magyar líra e gyöngy.
szemével emlékezünk 1956. ok·
tóber 23.ára.)
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Kegyelettel
emlékezt··

Október 6-án a politikai pártok
Szolnokon is kegyelettel emlékeztek
az 1849-ben kivégzett aradi 13 vértanú tábomokra, s akkori hely tállásuk mának is szóló példájára.
Délelőtt a Magyar Demokrata Fórum megyei választmánya és városi
szervezete tartott koszorúzási ünnepséget Damjanich János és honvédei
szolnoki emlékmúvénél. Este pedig
a Szabad Demokraták Szövetségének szolnoki ügyvívói testülete szervezésében gyertyagyújtási emlékezés történt. Mindkét eseményen részt
vettek a Kisgazdapárt,· az MSZP, a
FIDESZ, képviselői, valamint a város polgárai és országgyü1ési képviselői.

Képeinken a két ünnepi meg~mlé
kezés néhány meghitt pillanatát örökítettük meg. !Fotó: Illyés Csabai
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Ha nem tudjak az okot,~·:~;
Önmagában a fájdalom is betegséget jelent
./

,"-

~

akkor is gyógyítható?
Nem tudom hányan élnek ma Magyarorszá- !~====="""'======:;:P:;;;;;;;;;;;;;;;""'''f lenni valG.!.f1ilyen bajnak ahhoz, hogy fájdalmat
gon azzal az önkínzó gondolattal, hogy ha a .
érezzek. On pedig most azt állítja, hogy nem
véletlenek összjátéka a szerencsés, akkor ők is !
mindjg van ez így .
olyanok, mint százezer másik társuk: semmiben ;
- Igy a helyes . Nem mindig van így. Hisz
nagyon sokszor kimutatható ok nélkül érez a
sem kiemelkedóek "csak" éppen egészségesek. .
beteg fájdalmat. Itt akár kétségbe is lehetne
De ha már megbetegszik az ember, természetes,
hogy minél gyorsabban meg szeretne gyógyulni.
vonni a páciens állításait, ám ez a lehető
Nem mindig sikerül. Sajnos. S a mellett, hogy
legrosszabb annak az orvosnak a részéről, aki
beteggé válik valaki, a kórt kíséró fájdalmat is el
ezen a szakterületen dolgozik, mert a kezelés
kell viselnie.
szempontjából - még egyszer hangsúlyoznám Még szerencse, hogy van egy ember Szolnoteljesen mindegy, hogy a betegnek valós vagy
kon, a Hetényi Géza Megyei Kórházban, aki
vélt fájdalmai vannak. Hisz mindkét esetben
ugyapúgy meg kell gyógyítani.
arra tette fel az életét, hogy csillapítsa a betegek
- Es ezt hogyan lehet elérni?
fájdalmát. S ezt dr. Böjthe Lajos kórházigazgató-főorvos - merthogy róla van szó - nem
- Nyugaton ezt a fajta kezelést nagyon nagy
valami boszorkányossággal, hanem nagyon is
körültekintéssel és hozzáértéssel évtizedek óta
művelik. Azoknak a klinikáknak az első számú
céltudatos, emberi munkával éri el. A minap
vele beszélgettem.
orvosa a pszichológus, aki a beteges lelki
- Aneszteziológusként - kezdte - fó feladatom
alkatot úgymond föltárja és megpróbálja pszia betegek előkészítése a mútétre, valamint az operáció alatti érzéste- chológiai módszerekkel kezelni. Tulajdonképpen kiegészíti azokat az
lenítés és altatás. Ezen belül kimondottan a fájdalomcsillapítással orvosi kezeléseket, amelyek ugyancsak a fájdalom megszüntetését
foglalkozom. Ez ma már külön orvosi szakterület a nyugati országok- célozzák. Nálunk itt, a szolnoki kórházban ilyen jellegű és volumenű
ban. Arrafelé ugyanis nagy beruházással felépített fájdalomklinikák munkára nincs lehetőség. Mi a fájdalornkezelésnek csak egy szűk
működnek, ahol kizárólag csak a fájdalom szindrómával és ennek területével foglalkozunk. Mondok rá példát: ha valaki rákban
kezelésével foglalkoznak, mivel rájöttek arra, hogy bármi is a szenved és tudjuk, hogy gyógyíthatatlan beteg, akkor az eddig ismert
módszereknél sokkal emberségesebben meg lehet a fájdalmait szünkiváltója a fájdalomnak, az önmagában is egy betegséget jelent.
- Pedig a kívülálló szemében a fájdalom mindig valaminek a telni, vagy legalábbis csökkenteni annak érdekében, hogy az illető
következménye és önmagába,! az nem létezik.
számára elviselhetőbbé tegyük az életet, és hátralévő napjait meg- Sok esetben így is van. Am előfordul olyan, hogy nem tudjuk a könnyíthessük. Hisz egy rosszindulatú betegség esetén csakis erről
kiváltó okot, vagy lehet, hogy ismerjük, de nem bírjuk elmulasztani a lehet szó. A baj az, hogy ezt a fajta kezelést sokkal kevesebben
bajt.
veszik igénybe, mint ahányan rászorulnának. Ugyanis a fájdalomcsil- A fájdalom fogalmát egyáltalán lehet-e definiálni, hisz gondolom, lapítás - tapasztalataim szerint - a szokásos módszerekkel mindig
hogy ez mindenkinél mást és mást jelent...
elégtelen. Mert mi történik? A legtöbb beteg elmegy a körzeti
- Valóban így van, hisz saját élményanyaga alapján minden ember orvoshoz vagy a kórházba, ám a beadott fájdalomcsillapítók rendmásként határozza meg a fájdalmat, attól függően, hogy miken ment szerint csak ideig-óráig hatnak. Ebből következik, hogy egyre
keresztül és milyen tapasztalatai vannak ez ügyben. Egy-egy szülés nagyobb adagokban szedik vagy kapják a legkülönfélébb gyógyszeután a nők fogalma a fájdalomról teljesen elüt a férfiakétól, akik ezt reket. S a végén elérkeznek ahhoz a határhoz, amikor már maga az
az érzést sohasem élik át. De aki átesett egy vesegörcsön, az is mást orvosság mennyisége vált ki különböző panaszokat és a betegek idült
ért fájdalom alatt, mint az, aki még nem küszködött hasonló bajjal, és gyógYS'lermérgezést kapnak, ám a fájdalmuk mégsem szűnik meg.
- Mindez amit elmondott, arra enged következtetni, hogy ön
még sorolhatnám a példákat napestig.
- Azért sem lehet önnek könnya dolga, mivel a fájdalmat nem lehet telje~en más módszert alkalmaz.
- Igy van. Tulajdonképpen nem teszünk mást, csak annyit, hogy
mérni, s így legfeljebb csak a sötétben tapogatózhat.
- Ha arra utal, hogyaszimulánsokat ki lehet-e szúrni, akkor azt azoknak az idegcsoportoknak a közelébe adjuk be a gyógyszereket,
mondanám, ,hogy sok esetben igen, de bizonyos helyzetekben ez is amelyeken keresztül a fájdalmas. ingerek továbbjutnak az agyba.
lehetetlen. Es tulajdonképpen annak, aki a fájdalom kezelésével Ezzel az eljárással jelentősen csökkenthetjük a gyógyszer mennyiséfoglalkozik, nem is az a feladata, hogyazálbetegeket elkülönítse a gét és alkalmazásának gyakoriságát is. Természetesen nemcsak
valódi fájdalomban szenvedóktól, hanem az, hogy meggyógyítsa rosszindulatú be"tegségek esetén használható ez a módszer. Hisz
óket. Függetlenül attól, hogy az illető valóban érez-e valamit, vagy gyógyítottunk már így derékfájósokat, fagyásos és érszűkületes
csak úgy hiszi...
betegeket is.
- Ez inkább tüneti kezelésnek tanik, holott a cél az lenne, hogya
Tudja, az ember amikor a figyelmet magára akarja irányítani,
akkor az egy jó módszer, ha betegséget színlel, vagy produkál. Ebből betegségből gyógyítsák ki az önökhöz fordu/ókat.
alakulnak ki aztán a pszichoszomatikus megbetegedések, amikor az
- Nézze, ennek a fájdalomklinikai rendelésnek - amivel én
ember lelki indíttatásból valamilyen tünetet vél felfedezni magán, foglalkozom - az a feladata, hogy a gyógyíthatatlan betegek fájdalmát
vagy szuggerál önmagába. A baj az, hogy ezek után nemsokára meg enyhítsük, vagy olyan betegségeknek, amelyek fájdalommal járnak,
is jelennek ezek a tünetek. ilyen például, ha a páciens fejfájósnak de az okát !lern tudjuk, nem ismerjük - nos, ezeken az embereken
mondja magát. Pedig lehet, hogy nem is az, de azzá válik. Eleinte segítsünk. Erthetőbben: ha valakinek fájdalmai vannak, ám ennek
nincs semmi kimutatható ok, hisz a röntgen, a laboratóriumi meg a nincs semmiféle magyarázata, akkor kell hozzánk fordulni. Mi magát
legkülönbözőbb orvosi vizsgálatok is azt erősítik, mintha egészséges
a fájdalomszindrómát kezeljük és nem a kiváltó okot. Mert ha az
emberrólienne szó. Mégis, az illető a betegségtudatát addig fokozza, megvan, akkor nem én vagyok az illetékes. Hisz a belgyógyászati
hogy depressziós, rossz hangulatú, visszahúzódó, ingerlékeny, fejfá- jellegű betegséget a belgyógyász, a reumatológiai betegséget a
jós küllemű emberré válik, lehet, hogy valódi fájdalom nélkül. Magát reumatológus kezelje, de ha ezek után még mindig marad a betegnek
ezt a tudatot, vagy érzést kell megszüntelni.
panasza, akkor kell hozzánk fordulni.
- Főorvos ÚT! Kezd meginogni a hitem abban, hogy ok és okozat
- Köszönjük a beszélgetést!
összefügg. Magyarán: eddig úgy gondoltam, hogy mindenképpen kell
N.T.
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A lakosság véleménye
az életszÍnvonalról
A következő évek életszínvonalának megítélése
A háztartások a következő
néhány eVl életszínvonaluk:
alakulására vonatkozó válaszok tekintetében voltak a legbizonytalanabbak (a megkérdezett családok közel egyötöde
ugyanis erre a kérdésre "nem
tudja megítélni" választ adott).
A háztartások egy tizede javulást vár, harmada a jelenIegivei
nagyjából azonos helyzettel
számol, közel fele pedig kedvezőtlenebb anyagi-megélhetési színvonalat feltételez.
A jövőbeni várakozások településtípusonként alig különböznek, de a városokban lakók
némileg optimistábbak. A válaszok megyénkénti megoszlásában számottevő eltérés JászNagykun-Szolnok megyében
mutatható ki, ahol az életszínvonal kedvezőtlenebb alakulásával számolnak, mint másutt.
Az életszínvonal különböző
fokán élő háztartások jövőre
vonatkozó várakozása eltérő.
Kedvezőbb a magasabb életszmvonalon élőknél, mint a szegényebb rétegek esetében,
ez pedig a háztartások további differenciálódását vetíti előre, annak ellenére, hogy a
szegények helyzetük javulását nagyobb
arányban várják, mint ahogyan azt az elmúlt
években érzékel ték, a jómódúak pedig eddigi
életszmvonaluknál kisebb arányban vélnek
még jobb életet.
A lakosság nagy része már nem tudja
elfogadni az életszínvonal további csökkenését, a megkérdezettek 65 százaléka szerint a
lakosság további terheket már nem tud elviselni, s mindössze 15 százaléka nyilatkozta,
hogy alakosság feltételekhez kötötten még
vállalná az átmeneti életszínvonal-csökkenése A városokban a válaszok háromnegyede szerint nem fogadható el további életszín-

sa. A megfigyelt háztartások 57 százaléka
jelenIegi anyagi megél(Százal~)
hetési színvonalának
1\ )"II~- Iv iÍl- !tv .ill_,
fenntartását csak háztá~7"~1~~~~~~
;;i,~,~:1
EI togachalónak tart ja-...
,,,,'. rLil
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val, 16 százaléka pedig
--------~------- - - - - - - - - ' - - - - ' - - - - egyéb külön munkából
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Igen , ha ez ",lal I
alat t a gazMsági k i bon10
15
származó bevételekkel
JI)
;00
11
lakozás , s labiI iz;kió
Tegvalósul
tudja biztosítani. A kürm', lakos'. ;Íg
58
65
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lön jövedelmekkel, bet crhekE" I non lud .. Ivispl"i
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20
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1110
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kategórián.ként, valamint a községek és a
vonal-visszaesés, a községekben kisebb ez az városok tekintetében igen eltérő.
arány.
Az átlagos színvonalnál jobban élőktől a
A jobb módban élők valamelyest toleránsabbak, a rosszabbul élők már a tűrés határán szegényekig haladva egyre magasabb azon
vannak, a szegények egyharmada pedig hely- háztartások aránya, amelyek semmilyen különjövedelemmel nem rendelkeznek, ugyanzeténél fogva nem tudja milyen jövő elé néz.
nakkor csökken azoké, akiknek korábbi megtakarításból származó bevétele van. A községi háztartásoknak - helyi adottságaik révén természetesen jóval nagyobb hányada jut
háztáji és kisegítő gazdaságból külön jövedelemhez, mint a városiaknak, ugyanakkor az
egyéb külön munkákból származó jövedelA háztartások nagy
A külön jövedelmekkel, bevételekkel rendelkező háztartások
része jelenlegi megélhetési szmvonala biz- aránya
tosításahoz a főfoglalkozásból (nyugdíja(S,á''''ékl
soknál
nyugdíjból)
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gazdaság
A válaszok me~oszlása az életszínvonal további csökkenéséről

<'l

I-c ~ökk('lléspt
I~hány

.,

.

t f> .,,~tbi

Pénzmegtakarító,
kiadáscsökkentö
tevékenységek

..

Egyéb külön rn..'k;ík
Családi . rokoni t~Q9atás
Korábbi negtakar í tás
Hi te lek

A háztartások megoszlása a várható anyagi-megélhetési
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szegényedés elkerülésének egyre fontosabb
tényezőjévé
vált a lakosság uílnyomó többségénél.
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mekkel a községi háztartásoknak a városia~
kéhoz közel azonos aránya rendelkezik.
Békés megyében a legalacsonyabb - mintegy 20 százalék - azon háztartások aránya,
amelyek semmilyen külön jövedelemmel
nem rendelkeznek, a többi megy ében ez
jóval magaSabb, 30-35 százalék. A háztáji és
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háztartások 68 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy összes jövedelme nem elég, illetve csak
a szűken értelmezett napi megélhetésre elegendő. Ugyanakkor alacsony volt azon háztartások aránya, akik olyan választ adtak,
hogy jövedelmük az elóbbin túl még további

gazdaságból származó jövedelemmel a Békés megyében megkérdezett
háztartásoknak közel hárornnegyede, a BácsKiskun, a Csongrád, a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek 50-55 százaléka rendelkezik. Az egyéb külön
munkákból származó
Mire telik ajövedelmekbIJl?
bevételeknél nem tapasztalható jelentősebb
( ,,";í/.,I/J )
eltérés, a háztartások
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összegű anyagi fedezetet igényelnek az
egyes háztartásokban. A megkérdezettek a
társadalmi és a létminimum közötti értéket egy főre vetítve 4300 Ft-ot - jelöltek meg a
szegénységi küszöb szintjének. A Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett, a fogyasztói árak 1989. évi változása alapján továbbvezetett társadalmi minimum - az ország
egészére vonatkozóan - 1989-ben egy főre
számítva 4650 forint volt, a létminimum egy
főre jutó összege pedig 3980 forintot tett ki.
A községekben - ahol nagyobb lehetőség
van élelmiszerek saját termelésú előállítás ára
- 4100 forint körüli értéket gondolnak nagyon szűkös megélhetésre, míg a városokban a 4400 forintot meghaladó volt ez az
összeg.
Jelentős eltérések fogalmazódtak meg az
egyes megyék között is. Míg a Békés megyeiek szeqnt a szegénységi küszöb szintje
nem éri el a 4000 forintot, Csongrád megyében a nagyon szúkös megélhetéshez is több
mint 4800 Ft-ot tartanának szükségesnek.
A szegénységi küszöbné l mintegy harmadával nagyobb egy főre jutó havi jövedelmet
- közel 5700 forintot - már úgy ítélték meg a
háztartások, hogy abból beosztással, takarékosan, a társadalmi minimum szintjén lehet
megélni.
További egyharmaddal magasabb egy főre
jutó havi jövedelmet - 7600 Ft-ot tartanának
szükségesnek a megkérdezettek ahhoz, hogy
a társadalmi átlag szintjén éljenek. A községi
és a városi lakosság megítélése e kategóriákban is az előbbiekhez hasonlóan kü lönbséget
jelez.
A minden gond nélküli életvitelhez a
cs aládoknak az e lőbbinél 57 százalékkal
nagyobb személyenkénti jövedelmet tartanának indokoltnak, ez a szegénységi küszöbnek majdnem háromszorosa, mintegy 12
ezer forint. A községekben ennél hat százalékkal ke~~~ ~bbrc, a városokban pedig hat
százalékkal többre lenne szükség.
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ban végeznek valamilyen pénzmegtakarító,
kiadáscsökkentő tevékenységet; ezen belül
szükségleteikre is fedezetet nyújt. Elenyésző
Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében azoknak az aránya, akiknek jövedelme eleaz átlagosnál nagyobb, Bács-Kiskun és gendőarra, hogynagy r---------------------------------------~------_.
Csongrád megyében kisebb arányban. Leg- értékű fogyasztási cikA szükséResnek tartott egy f8re jutó havi jövedelem összege
nagyobb e tevékenységeket végzők aránya keket, pL gépkocsit
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Az óhajtott jövedelem nagysága nem muSzomorú tény, hogy a főmunkahelyen az átlagos színvonal felett élők jövedelme
tat szoros összefüggést a jelenleg megítélt
elért jövedelmek és egyéb juttatások, kiegé- biztosítja.
életszínvonal-fokozatokkal, a legnagyobb
szítve a külön jövedelmekkel, bevételekkel,
összegeket a szegények, valamint másik
illetve a szolgáltatásokat kiváltó és kiadásovégletként a jómódúak és az átlagosnál kissé
kat csökkentő tevékenységekkel, a háztartájobban élők jelezték.
sok jelentős részénél még a szűken értelmeA községekben jobban szóródik a különzett napi megélhetést sem biztosítják.
A napi megélhetés ugyan az egyes csaláA kialakult életszínvonal, a kereseti lehe- böző életszínvonal-fokozatokon élők megítédok szintjén nagyon eltérő lehet, de a felmé- tőségek és a fogyasztási szokások más-más lése, mint a városokban.
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Amerikai sikerek
Az Argo Galériában, Túrkevén, szeptember 7-én sajtótájékoztatót tartott Jeannette Berczi, Finta Sándor szobrászművész menedzsere. Ismertette a
túrkevei szobrász amerikai tevékenységét, és kinti újságokat is szétosztott az
elhangzottak dok}lmentálására. A jelenleg az Egyesült Allamokban tartózkodó
Finta Sándor sokat dolgozik, pályája
szépen ível felfelé. A Californiai Magyarság című lap 1990. június 15-i
számában például ezt írják "Finta Sándor Los Angelesben" cím alatt: "Meghívást kaptam Berczi Gábor és Jeannette
magyar-amerikai házaspártól, hogy a
Pacific Palisadesben lévő villájukban
Finta Sándor szobrászművész számára
rendezett privát kiállításon és fogadáson
vegyek részt. A művész nagyapjához, a
körünkben évtizedeken át élt Finta Sándor szobrászművészhez régi szálak fű
zik a Californiai Magyarságot." U gyanennek az újságnak az augusztus 3-i
számában írják: "Finta Sándor szobrászművész, a Los Angelesben évtizedeken át élő híres Finta Sándor unokája
kisebb műveiból kiállít a Sajtónapon
vasárnap. Az ifjú Finta rendkívül tehetséges... Örökölte nagyapja szobrász-talentumát, és nemzetközi szinten is fogunk hallani róla." Az eddigieknél jóval
fontosabb a 3 és félmilliós példányban
megjelenő Los Angeles Times 1989.
február 19-i számában közölt cikk, melyet két fotó kíséretében hoztak le. De
erről már magát a mű vészt, a túrkevei
Finta Sándort kérdeztem telefonon.
- Nagyon sokat jelentett az a cikk -

mondta. - Az egyik [otón én vagyok
munka közben, a másikon A bálna farka
CÍmű szobrom. Ezt a cikket elküldtük az
Egyesült Államok elnökének, hogy az
esedékes csúcstalálkozón ajándékozza a
szobrot Gorbacsovnak.
- Miért éppen ezt?
- Akkoriban volt tele a világsajtó az
Alaszkánál jégben rekedt bálnákkal. Elpusztultak volna ezek a hatalmas állatok, ha egy szovjet hajó ki nem szabadítja őket. Erre utalt volna ez a szobor.
- És? Átadták?
- Sajnos nem. Bekövetkezett az a
szörnyű örményországi földrengés, ezért
Gorbacsovnak váratlanul haza kellett
utaznia.
- Tehát megmaradt a szobor.
- Akkor meg, de azóta megvette egy
híres filmproducer.
- Egy emlékmf1ről is hallottam a
sajtótájékoztatón, amelyet az Ontarioi
Szabadság Parkba készítettél.
- Ezt a parkot még a nagyapám, Finta
Sándor segített létrehozni. A továbbiak·
ról inkább a Független Magyar Refor·
mátus Egyház levelét olvasn ám fel,
amelyet a Református Újságnak írtak.
"Megragadom az alkalmat, hogy bes7.á·
molhassak Önöknek arról a nagyszerű
eseményről, amit Californiában Finta
Sándor szerzett számunkra. Az 1959·
ben alapított Amerikai Független Magyar Ref. Egyház tagsága és pártfogói
az Egyház területén 1964~ben felépítet·
tek egy magyar lakótelepet. A lakótelep
parkját Szabadság Parknak nevezték el.
Adományozók révén szerény emlékmű·

vet állítottak a szabadságharcok emlékére, és Sándor felajánlotta, hogy készít
helyette egy újat. Elképzelését elmesélte
barátjának, Ágoston Istvánnak, aki önzetlenül biztosította az emlékműhöz
szükséges anyagot. A Sándor által újravésett és carrarai márványból alkotott
em l ékmű jelentős anyagi és erkölc si
értéket képvisel. Az anyag és munka
érték mintegy 6.000 dollárt tesz ki. Az
em l ékmű elkészítése ismét l eh etősége t
ad a dél-californ iai magyaroknak, hogy
méltó helyen ünnepeljék a történelmi
évfordulókat. "
- További terveid?
- Kiállítják a szobraimal a Beverly
Hillen. Ez fantasztikus lehetőség.
- Csak Cali/orniában próbálod megvetni a lábad?
- Floridában is dolgoztam. Szobrászatot tanítottam egy főiskolán. Meg
voltak velem elégedve. Onnan meghívtam Túrkevére fiatal művés zeket , néhányan eljönnek.
- Nincs hrmvágyad?
- De igen. Velem volt a lányom, ő
sokat segített a honvágy elleni hadakozásomban, sajnos, már hazament, mert
görkorcsolyázás közben eltörte a karját.
De már én is megyek, hamarosan otthon
leszek.
Körmendi Lajos
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Az igazságtétel alapvető kérdései

.'

Az ország polgárainak bizalmát az új hatalom csak akkor nyerheti el,
ha megfelel azokra a kérdésekre, amelyek nagyon sokakat foglalkoztatnjlk. Ha igazságot kísérel teremteni mindenben, amit sokak mély
igazságtalanságnak tartanak. Az alábbi határozatunk foglalja össze azokat
a kérdéseket és fő elveket, amelyekben az elsők között várunk megoldást
a kormánytól:
l. Készüljön az ország 1956 utáni gazdaságát és politikáját, a döntési
megoldásokat és döntéshozókat hitelesen bemutató és feltáró "Fehér
könyv". Vesse fel a vizsgálat az egyes személyek felelősségét is, a
politikai felelősséget is ideértve.
Szükség szerint induljon felelősségre vonás és büntető eljárás az ország
katasztrofális helyzetéért felelős személyekkel szemben.
2. Készítse elő a kormány a korábbi Országgyűlés által beindított
vagyonfelülvizsgálatok folytatását. Az időpontot 1956. november 4-i
kezdetre kell kiterjeszteni. A felülvizsgálat állapítsa meg, hogy a
vagyonosodás milyen eredetű a korábbi politikai vezetés széles körében, s
nem történtek-e visszaélések. Gyanú esetén induljon büntető eljárás.
3. A politikai vezetés egyes nyugdíjazási kérdései.
A politikai állások betöltőinél (pártállásokból, a párt fegyveres egységétól, alakulatának tagjaiból, ill. függetlenített párttisztviselők körében)
az 1956. november 4-e és 1990. május 2-a között öregségi vagy
korengedményes nyugdíjazások nyugdíjazási kÖTÜlményeinek felülvizsgálata. Szűnjön meg minden korábbi előjog. Az eredeti foglalkozás
szerint kerüljön újra kiszárrútásra a nyugdíj mértéke. Az új nyugdíj ne
haladhassa meg az adott foglalkoztatási kategória átlagnyugdíját.
4. Általános nyugdíjmaximálás.
A kormány vizsgálja felül a jelenlegi nyugdíjak összetételét, s
mindenütt maximálja a nyugdíjakat. A maximális nyugdíj mértéke a
minimálnyugdíjhoz legyen kötött, annak néhányszorosa lehessen.
5. Az irreális vezetői jövedelmeket meg kell szüntetni és szabályozni
kell a vezetői jövedelmeket.
Az állami tulajdonú cégeknél vagy olyan társaságoknál, ahol több mint
50 százalékban az állam a tulajdonos, az államnak szabályozni kell a
jövedelmeket. A legnagyobb jövedelem nem lehet több a gazdaság állami
szektorában, mint a legmagasabb közjogi méltóság jövedelme.
6. A vezetők általános megmérettetése.
A törvényhozás előre előkészített időponttól függessze fel a meglévő
vezetői mandátumokat mindenütt, ahol az államnak szerepe van, a
gazdaság állami szektorú, vagy többségében állami tulajdonú szektorában, a közintézményekben, az oktatási intézményekben és minden
költségvetési szervezetné!. A konnány dolgozza ki a vezetői megmérettetés intézményrendszerét, s a teljes körű megmérettetésre 1990. folyamán
kerüljön sor.
7. Szülessen általános, az összeférhetetlenséget szabályozó törvény.
A kormány készítse elő olyan törvény megalkotását, ami általánosan
szabályozza az összeférhetetlenséget. Aki közjavak felett rendelkezik, (a
gazdaság állami szférájának vezetője, állami vezető) pontos szabályok
szerint folytathass on csak más tevékenységet.
8. A társaságok alapítás ának felülvizsgálata.
Az állami tulajdon körében minden 1989. január l-je utáni társaságalapítást felül kell vizsgálni. Vizsgálat alá kell venni minden társaságo t,
amelyben állami tulajdon is van. A kormány rendeljen ki kormánybiztost
erre a feladatra: ezek során állapítsa meg, ha közvagyon sérelmére
elkövetett cselekmények gyanúja merült fe!. ilyen esetekben eljárást kell
kezdeményezni.
9. A "társadalmi szervezetek" vagyonának elszámoltatása.
A kormány dolgozzon ki és terjesszen a parlament elé a korábbi
MSZMP, a párt fegyveres ereje, az MHSZ, a korábbi SZOT, a Hazafias
Népfront korábbi vagyonának hasznosítását tartalmazó törvénycsomagot.
Ennek megszületéséig gondoskodjon arról, hogy tulajdonváltás vagy
tartós elkötelezettség ne jöhessen létre ebben a tulajdoni körben.
10. A kormány foglalkozzon a korábbi ún. érdekvédelmi szervezetek
vagyoni kérdéseivel: az OKISZ, a KIOSZ, a KISOSZ, a volt TOT és a
többi hasonló szervezet vagyoni kérdéseivel Döntést ezek ügyében is a
törvényhozás hozhat Addig gondoskodni kell a tulajdonváltás és a tartós
elkötelezettség megakadályozásáról.
11. Fegyvertelenítés a közéletben.
A kormány gond~skodjon arról, hogyamagánkézben lévő fegyverek
szolgáltassanak be. Uj szigorú szabályok alapján juthasson fegyverhez a
polgár.

Különösen sürgősen rendeződjön a korábbi hatalom birtokosainak
fegyverviselése.
Az igazságtétel nélkül nehezen képzelhető el annak a bizalomnak a
megteremtése, ami szükséges az elkövetkező időszakhoz.

Mi is az a Justitia-terv?
Az MDF parlamenti képviselócsoportja által június ll -én a kormánynak tett átfogó javaslat, amelyben az MDF-képviselők szorgalmaztálc,
hogy a kormány sürgősen tegye meg mindazokat a törvényes lépéseket,
amelyek az ország tönkretételéért felelősök kiváltságos helyzetének
megszüntetéséhez szükségesek. Ilyen lépésként emliti a javaslat az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc leverése utáni évtizedek
hiteles bemutatását, a döntéshozók személyes felelősségének feltárását, a
jogtalan előnyök megszüntetése körében pedig a korábbi politikai vezetők
nyugdíjának felülvizsgálatát, az állami vállalatok és intézmények vezetői
nek általános megmérettetését, a vezetői jövedelmek korlátozását, a
korábbi állampárt és csatlós szervezeteinek elszámoltatását, a közélet
fegyvertelenítését stb.

Miért készűlt a Justitia-terv?
Azért, mert az MDF országgyűlési képviselői azonosul nak választói k
követei vel és szorgalmazzák azok teljesülését. Miként a választópolgárok
többsége, az MDF képviselői is úgy vélik; tűrhetetlen,
- hogy az ország jelenlegi súlyos helyzetéért felelősök neve, felelős
ségük mértéke, bűneik és hibás döntéseik továbbra is homályban
maradjanak;
- hogy a felelősök megtarthassák vezető pozíciójukat, és megőrizhes
sék a bukott rendszerben szerzett kiváltságaikat.
Az MDF képviselői ugyanakkor osztoznak a magyar nép túlnyomó
többségének abban a meggyőződésében' is, hogy az igényelt igazság tételre csakis törvényes úton kerülhet sor. Ezért a Justitia-terv a felelősség
megállapításához és a felelősök által élvezett jogtalan előnyök törvényes
felszámolásához szükségesnek tartott kormányzati lépésekre vonatkozó
javaslat.

Mit tett eddig a kormánya törvényes igazságtétel
érdekében?
Az MDF-vezette koalíciós kormány egyrészt számos kezdeményezést
tett, amelynek nyomán a Justitia-terv célkitűzései megvalósulhattak:
- felkérte a Tudományos Akadémia elnökét, hogy állítson fel egy
történész bizottságot az 1956. november 4-e utáni események hiteles
fel tárására;
- országgyűlési bizottság felállítását kezdeményezte a politikai és
állami vezetők személyes felelősségének vizsgálatára;
- elismert szaktekintélyekből és a szellemi élet kiemelkedő személyiségeiból álló bizottság felállítását határozta el annak vizsgálatára, hogy
milyen törvényes eszközökkel szüntethetők meg a társadalmi igazságosságot sértő jogtalan előnyök; másrészt meghozta a kormány azokat a
konkrét döntéseket, amelyek feltételei adva voltak;
- leváltották a minisztériumok vezető hivatalnokainak nagy részét és
egyes állami intézmények lejáratódott vezetőit; 132 magasabb rangú
minisztériumi 'köztÍSztviselőból92 teljesen új;
- az állami intézményeknél és vállalatoknál a vezetői állások betöltésénél folyamatosan bevezetik a pályázati rendszert, a vezető cseréknél a fő
szempont a szakmai alkalmasság és az'emberi, közéleti tisztesség;
- a vállalati tanács által irányított állami vállalatoknál az újraválasztott
vállalati tanácsok tagjainak egyharmada leválthatja a régi igazgatót;
- a kormány törvényjavaslata alapján az Országgyűlés elrendelte a
korábbi rendszerhez kötődő társadalmi szervezetek mielőbbi elszámoltatását (MSZP, DEMISZ - a KISZ utódja -, Hazafias Népfront, Nőszövet
ség, MHSZ, Partizánszövetség, Béketanács);
- a Népjóléti Minisztériumban dolgoznak az egész nyugdíjrendszer
átalakításán, ennek során megszüntetik a politikai okból szerzett magas
nyugdíjakkal kapcsolatos igazságtalanságokat is;
- a belügyminiszter kezdeményezésére az ügyészség büntető eljárást
indított volt magas rangú állami és pártvezetők ellen a nemzetközi
terrorizmus segítése miatt;
- büntető eljárás indult vagyoni bűncselekmény miatt a Munkásőrség
volt parancsnoka ellen;
- a belügyminiszter sikeres akcióval begyűjtötte az önvédelmi fegyvereket, amelyek nagy része a korábbi hatalom képviselőinek birtokában
volt.
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A lelkész, aki meggyújtotta
a forradalom fáklyáját
A READER'S DIGEST c. amerikai magazin 1990. júliusi számában
megjelent írást fordította Lajos István dr.
A hajnali szürkületben Tőkés László
refonnátus tiszteletes odalépett a deszkával beszögezett ablakhoz és a résen
keresztül látta, hogy lent az utcán, az
átvirrasztott éjszaka után még mindig
őrséget állanak a hívei. Közöttük kettesével a félelmetes államvédelmi rendőr
ségnek, a Securitáténak az emberei sétáltak.
Közeledett a tél és Romániában az
emberek már előre rettegtek a kegyetlen hidegtől, amikor a fűtetlen szobáikban dideregni fognak. Tőkés lelkész
és állapotos felesége Edit azonban
nemcsak ettől rettegtek, hanem attól
is, hogy az az őrült, aki a Securitátét
az ajtajukba küldte, rájuk fog támadni.
Ez az őrült Nicolae Ceausescu, a kommunista párt vezére, Kelet-Európa
legbrutálisabb terrorjával Románia felett uralkodó diktátor volt, aki a kétmilliónyi romániai etnikai magyarságot a közösségüket összetartó független szellemiségük és keresztény hitük
miatt gyűlölte és ki akarta pusztítani.
Hogy megtörje a Romániai Magyar
Református Egyház gerincét, a szemináriumokat bezáratta, megtiltotta az
egyházi könyvtárakból a könyvek kikölcsönzését és megtiltotta a Bibliának
és a zsoltároknak a kinyomtatás át. A
'70-es években 10.000 Bibliát fogadott el a Nyugattól, hogy cserébe az
Egyesült Államok Kongresszusa megadja Romániának a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény státuszát. Ezek a
Bibliák soha nem kerültek szétosztásra, hanem papírmalomban bezúzták
őket és toiletpapír készült belőlük. A
munka olyan tökéletlen volt, hogy
egyes szavak és nevek, mint Ézsau és
Mózes láthatóak maradtak. A magyar
református püspökök, Papp László és
Nagy Gyula a rendszer által kinevezett
kollaboráns . strómanok voltak és a
Biblia megszentségtelenítése ellen
sem tettek semmit. Papp László képviselő is volt a román parlamentben,
ahol helyeselte azoknak a református-

papoknak a letartóztatását, akik a
rendszer ellen valamit is szóltak.
Tőkés László ilyen mérgezett légkörben növekedett fel és vált férfivá.
Ahogyan az édesapja, Tőkés István
tiszteletes, életét ő is a papi hivatásnak
szentelte. A szép szál magas, zengő
mélyhangú férfi hitét a szüleitől örökölte, akik arra tanították, hogy az
emberek között eluralkodott félelmet
azzal győzheti le a legjobban, ha hívei
előtt a személyes bátorságával mutat
példát.
1984-ben az idős Tőkés a rendszerrel való kooperáció miatt a magyar
református vezetést nyilvánosan rótta
meg, ennek következtében hivatalvesztésre ítélték. Fiát, Lászlót, aki akkor Dézsen teljesített lelkészi szolgálatot, hasonlóképpen fegyelemsértéssel
vádolták meg és őt is felfüggesztették.
Két évvel később a felfüggesztést
visszavonták, de segédlelkésznek fokozták le és áthelyezték Temesvárra.
Figyelmeztették, hogy tartsa a száját.
Temesvár nagy város, a magyar
etnikum egyik centruma. A református
gyülekezet egy bérház második emeletén a Bega csatorna mellett a Cipiaru
utcában volt, és alig néhány tucat
hívőból állott. A templom öreg, beteg
papja a rezsirnnek már régen "lefeküdt". A püspök Tőkés idehelyezését
jó ötletnek tarthatta, mert itt aztán
semmi nem történhetett. Az öreg lelkész azonban hat hónappal ·később
meghalt és Tőkés a helyére léphetett.
Prédikációiban a Biblia példabeszédeit, tanításait és történeteit hirdette,
azokat az örök igazságokat, melyek
félreérthetetlenül és veszélyesen utaltak az elnyomÓ rendszerre. Idézte az
Ó-Testamentumból Nabukadnezár királyt, aki Izrael gyermekeit a babiloni
fogságba hurcolta. A monarcháknak a
hatalom mindig elcsavarja fejét...
Nemsokára nemcsak reformátusok,
hanem római katolikusok, görögkeleti

ortodox vallásúak, sőt még vallástalanok is eljöttek, hogy az új papot
meghallgassák. A néhány tucat templomlátogatóból két éven belül több
mint kétezer lett, vasárnap kiszorultak
a templomból. Akkor történt, hogy a
magyarországi hírközlés foglalkozni
kezdett a magyar kisebbségek helyzetével és a riasztó híreket a Szabad
Európa Rádió, Amerika Hangja és a
BBC egész Romániára szétsugározta.
Tőkés László ebből erőt merítve széles vállán a súlyos fekete papi talárral
végezte tovább feladatait. 1988. szeptemberben egy lelkésztársával levelet
írtak a refonnátus egyházi vezetőség
nek, melyben tiltakoztak az ún. szisztematizálási kampány ellen. Ceausescunak ez az őrült terve arra irányult, hogy
a falvak lakosságát házaik, temetőik és
templomaik lepusztításával arra kényszerítse, hogy központi telepek betonkaszárnyáiban a titkosrendőrség ellenőr
zése alatt éljenek. A levélre hat hónapig
nem volt válasz, majd 1989. áprilisban
Tőkést újból felfüggesztették. A felfüggesztés ezúttal Nyugat-Európában és az
Egyesült Államokban akkora felháborodást váltott ki, hogy a püspök kénytelen
volt azt visszavonni, de Tőkést egy
istenhátamögötti kis faluba, Menyőre
helyeztette át. A faluba még kövesút se
vezetett, az elnémításra és száműzetésre
tökéletes hely volt.
Tőkés azonban most valóban nem
engedelmeskedett, és nem ment sehova.
A világ szemét a püspök magán érezve,
nem talált más megoldást, mint azt,
hogy Tók.ést hatóságilag lakoitassa ki.
Az eljáráshoz időre volt szükség, ami
ahogyan telt, az igazságtalanság annál
nyilvánosabbá, a gyülekezet elszántsága
pedig annál határozottabbá vált. A városban nyíltan támogató leveleket kezdtek körözni, májusban pedig egy, a
papjuk maradását kérő petíciót vittek a
nagyváradi püspöknek, Papp Lászlónak,
aki a delegációt nem fogadta.
Tőkés egy kanadai tévés forgatócsoportnak titkos interjút adott, amelyet a
(Folytatás a 9. oldalon)
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A tömeg egyre nagyobb
lett, a románok száma már messze
népszerű magyarországi híradó-show, a
Panoráma július 24-i műsorában nyilvá- meghaladta a magyaroké t, és a vallánosságra hozott. A Magyar Televízió sosnak indult demonstráció heves
adását Románia nyugati felében fogni rendszereIlenes tüntetésbe csapott át.
lehet, így Tőkésnek a szisztematizációt A beáll ó sötétségtől felbátorodva az
emberek olyanokat kezdtek' el kiabálelítélő szenvedélyes vádbeszédét milliók
hallgathatták meg. Tőkés viszont tudta, ni, amit világos nappal nem mertek
ho,gy számára most már nincs visszaút, volna kimondani: "Kenyeret akarunk!"
csak a csoda mentheti meg. Szeptember "Elég a kenyérjegyből!" - sokkal töb12-én az idős presbiter, aki a petíciót ben voltak, mint a rendőrök, így azok
szövegezte, eltúnt, holttestét négy nap- nem tettek semmit.
pal később egy Temesvár közeli erdő
És akkor kimondta valaki azt, ami
ben találták meg. Tőkés felkészült arra, már régen kimondásra várt mindnyáhogy vele is ez fog történni.
juk szívében: "Le a diktátorral! VeszA ren dőrök el ál I ták a templombejáraszen Ceausescu!" Hirtelen mindenki
tot, minden belépő t igazoltattak, Tőkés
családjának látogatóit megmotozták. érezte, hogy közös a fájdalom és a
Október 20-án, ahogy az várható volt, a megaláztatás, és hogy mindnyájan el
hatósági kilakoltatási végzés megjött. vannak szánva, hogy nem tűrnek tovább. Este tíz óra körül rendőr rohamTőkés fellebbezett és maradt.
November első napjaiban álarcos osztagok érkeztek és a tömeget feloszbanditák késekkel és furkósbotokkal latták. Válaszul az emberek a városfelszerelkezve betörtek a lakásba, központba vonultak, feltörték a könyLászló az ökölcsapásoktól a földre vesboltokat, ahol alig volt más, mint
esett, három éves kisfia, Máté rémül- Ceausescunak a könyvei és képei, ezeten sírt, Edit ölébe fogva próbálta ket az Opera téren máglyára hordták
védelmezni és segítségért kiáltott az és elégették. Román nemzeti színű,
ajtó előtt álló rendőrökhöz. Azok fi - kék-sárga-piros zászlókat lengettek,
melyek közepéből kiszakították a gyű 
gyelembe scm vették.
lölt kommunista emblémát.
November 8-án a fellebbezést elutaMiután a Cipariu utcából a tömeg
sílották és a kilakoltatási határidőt
elvonult,
a rendőrök elbánhattak a
december IS-ére túzték ki. Addig is a
minden
bajok
okozójával. Vasárnap
Securilate részeg suhancokat heccelt
délután
egy
Securitate-osztag
betört a
fel, akik az ablakokat sörösüvegekkel
lakásba,
de
akkor
László
és
Edit
már a
bedobálták. Tőkés deszkával beszetemplomba
húzód
tak
le.
Már
csak
a
gezte az ablakokat és a kisfiát elküldte
szimbólumok
védelme
maradt.
László
anagyszülőkhöz .
magára öltötte papi talárját, kézbevette
December IS-én, pénteken a feBibliáját és feleségével az oltár elé
szültség már egész Temesváron szinte
álltak, imádkoztak és vártak. A temptapinthatóvá vált. A gyülekezet tudta,
lornkapu nagy robajjal bedőlt, a vadul
hogy Tőkéséket el fogják hurcolni és
berohanó szekusok a templomból kikéső délutántól már többszáz ember
rángatták őket, autóba tuszkolták és
alkotott a ház körül élő védőláncot.
elindultak velük Menyőre. Néhány óra
Jött egy őrnagy és az embereket felmúlva odaértek, a holmijukat összeszólította, hogy menjenek haza, de ők
vissza dobálva később vitték utánuk.
nem mozdultak. Ekkor Tőkés megjeA kis bázat, ahol elszállásolták őket,
lent az ablakban és kérte őket, hogy
kutyás rendőrök őrizték és katonai
menjenek el. De ők akkor is maradtak
fényszórókkal vették körbe. Három
és egész éjjel hangosan imádkozva é~
napon keresztül vallatták őket, és Tő
zsoltárokat énekelve farkasszemet
kést kényszeríteni akarták, hogy idenéztek a rendőrökkel.
gen hatalom fizetett kémjének vallja
Szombat délután az éklll1iszerekért magát. Ezt Tőkés megtagadta és állta a
sorbanálló temesváriak figyelmesek megpróbál tatásol;:at.
lettek arra, hogya Bega-parton a magyar templom körül valami történik.
Nemsokára nagy szimpatizáló tömeg
verődött össze a Cipariu utcában, egyszerű román férfiak és asszonyok, akik
se reformátusok, se vallásosak nem
voltak, fázósan álldogálva figyelték a
(Folytatás a 8. oldalról)
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Szerencsére a rádiójuk túlélte a szállítást és tudtak külföldi híreket hallgatni. Hallották, hogy a véres tüntetések
Temesvárott tovább folytatódnak és
látták, hogy fogvatartóik egyre idegesebbek lesznek. Kezdtek reménykedni.
Temesvárott a polgárok ezrei tüntettek
hat nap és hat éjjel, tankok, páncélkocsik lőtték őket, a sortütek fiatalokat,
nőket, gyerekeket öltek meg, sokakat
közülük bestiálisan megkínoztak.
Szinte az egész lakosság az utcán volt
és követelte a katonaságtól, hogy csatlakozzék hozzájuk. Végül is a katonaság a tűzparancsot megtagadta és nem
lőtt tovább.
December 21-én délelőtt Ceausescu a
bukaresti kommunista székház erkélyén
a mikrofonok elé lépett. Előtte a Palota
téren százezres tömeg gyülekezett már
hajnal óta, szokás szerint a vezért éltető
ujjongásra és ütemes, véget nem érő
vastapsra elkészülve. Most azonban nem
ez történt. Röviddel dél előtt a tömeg
sűrújéből feltört egy kiáltás: "Timisoara! " A tömeg hirtelen felbolydult és
tovább nem engedelmeskedett. "Gyilkos!" "Gyilkos!" kiáltozták egyre többen. Ceausescu arca groteszk grimaszba
rándult és gyorsan eltúnt az erkélyről.
Bukarest néhány órán belül elszabadult
indulatok, tömegtüntetések és véres utcai harcok színhelye lett. Négy nappal
később az elfogott diktátort a hasonlóképpen gyűlölt feleségével, Elenával
együtt egy különleges vésztörvényszék
halálra ítélte és kivégezte.
Menyőn a hatodik napon megtörtént
a csoda. Tőkésék az ablakon kinézve
nem hittek a szemüknek: fogvatartóik
meghallották Ceausescu bukását és elmenekültek.
Január végén Temesvárra visszatérve Tőkés László tiszteletes ökumenikus istentiszteletén nemcsak a református magyarok, hanem lélekben
egész Temesvár és talán egész Románia is jelen voltak.
Mára a temesvári lelkészből nagyváradi püspök lett, de az ő szikrájából
gyulladt forradalmi túz sorsa bizonytalan. Tőkés püspök úr azt mondta: "A
forgatókönyvet Isten írta, én a reám
osztott szerepet eljátszottam. 6 azt
üzente nekünk, hogy NE FÉLJETEK!"

A lelkész, aki llleggyújtotta
a forradalom fáklyáját
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"Különbnek tartsátok egymást
magatoknál! "
Europe

Hajdanában történt, a hatvanas
évek elején, amikor még Budapest
és Záhony klizön csak egy vágányon pöfögött a gőzös, s ritka volt a
dízelmozdony. Szolnok-Debrecen
között kattogó, hegesztetlen sÍneken négy órát is döcögött a személyvonat, s mert hét végén Pestről
megindult az ország keleti része Szatmárba, emésztem magamat, megbánom, hogy lealaSzabolcsba, Biharba, szinte mindig állni kel- csonyodtam, s méltatlarmá váltam önmalett. Egyszer azonban vasárnap utaztam, reg- gamhoz. Hogy ez néha eredményt hozott?
gel, s majdnem üres vonaton. Egyedül ültem Hogy csak így lehetett megértetrti bizonyos
a fapados szakaszban, s csak Bartán (akkor vezetókkel azt, hogy sok éves m u n k á n k , .
még állandó megálló volt) szállt fel egy amely egy konferenci ában csúcsosodott ki,
népes tanyasi család vagy öt gyerekkel, akik mégis megtartható? Hogy kalapáccsal kellett
,.
szépen, fehér zokniban, frissen fésül ve csen- kizavarni a múzeumból kiállítás előtt pártkodes izgalommal telepedtek az ablak mellé. rifeusokat, hogy megnyithassuk, de legalább
Látszott, hogy valahová ünnepre mennek, s a e~észíthessük a kiállítást? Mip.dez ig~, de pártolásával vádolják, s fokozatosan testvérkisebbek megilletődve, mégis nyugtalanul, szegyenl~tes . .S ne~csak a kors.zakra ,nezve, háborúba taszítják a görög városállamokat.
az utazás és a bizonyára ritka alkalom miatt hanem ram, IS" aki feladtam )o?b e~emet Igen, demokrácia és szabad megnyilvánulás
címén, gyermeki módra. Mert hol voltak
várakozva feszengtek helyükön. Bizony ek- valamely, bru: ne~a magasabb cel er~ekeben;
S h_ogy mIt vart~ ~ f~lgyorsulo es~m:- még ekkor az europaizáló krisztusi tanok, a
kor esemény volt tanyáról a városba menni,
kilépni a hétköznapokból, s szinte világot nf'~ktol? A rend~.zer~altastol? A demo~.acla- Jézus és tanítványai által hirdetett önfegyellámi. A legkisebb, lehetett vagy négy éves, ~ol. Azt',hogy tobbe emberek nem keru~~k mezés, amely felnőtté teszi a gyermeket,
azonban enni kért. Nyilván tudta, hogy a Ilyen meltatlan ~elyzetbe, s, ~em keru lok férfivá a kirobbanó energiájú kamaszt, nővé
kosár sem hétköznapi javakat rejt. Az unszo- magam sem. ~ ml ~ demokracla~ Sz~m,e~- az esetlen vagy tartózkodó, de titkos értékeit
lásra az édesanya félrehajtotta a keményített, b~n nem, egy,eb, mmt az ~mben 'melt~sag tükörben nézegető bakfist?
Ma nehezebb helyzetben vagyunk a göröhófehér vászonkendőt, s kiosztott egy-egy vI~szaadasa" tl~ztelete . A masokra ~gyeles, a
rántott csirke darabot a gyermekeknek. Ki- maso~ ~e~e:.tese . Vagy ~ogyan P~l apostol göknél. O~t.,.,saját találmány a demokrácia,
sújszálláson felszállt két középkorú nadrágos mon~Ja ,külonb!1ek tartsatok egyma;>t m,aga- amely ha még kezdetleges is, gyerekes civóférfi (hogy így nevezzem őket), s belépve a toknal; e~ senkI. se a, ma~a .h~znat ~ezze~ dásokkal felsallangozott is, de szerves fejlő
fülkébe, ahol bőven volt hely, megálltak az hanem ~mdenki a m~s?ket IS.. E krIsztUSI désű, s magán viseli a pubertás kori paltanáajtóban, majd visszafordulva a peron felé magatartas a _d:mokracll!:..,a,];;tPJa, s n~m a sokban a megtisztulás és kifejlés ígéretét is.
félhangosan, de jó hallhatóan megjegyezték: P?szta egye~oseg elve, J?illt ahogyan htr~e.t- A mienk nem a gyakorlatból, hanem rafinált
"Ne ide gyerünk! Itt zabálnak a parasztok." tek a francIa fon:adalm~ok. A ?emokracla diktatúrák' összedöntött építményeiből nő ki,
Az apa és anya elkomorult, a nagylány n~r:t r:tegt~ulh~to,technikacsupru;. ahogyan s gyökerei még épp hogy leértek a kemény
szájában megkeseredett a falat, s a 10-12 k!tuno elmek v~lt~k, ,hanem ?e~so rr:agatar- altalajig. Szárbaszökkenése, kileveledzése
éves két fiú is letette a húst, csak a kicsi nem ta~, am~ly a ~oz?s.seget tek~tl c;ls,onek, a távoli napfénynek köszönheti létét, gyökerei
vett róla tudomást. Elszállt a derű, a várako- m~ok erde~elt ezl, s ~elyezl eloter?e ter- azonban törmelékbe, szennyezett földbe fúrzás, az utazás izgalma, s Karcagig, ahol meszet~s, kezhezl~~~d?, s reflexs~eru moz- ják magukat. S mennyi ennek a tápértéke?
A honatyák, a sajtó, a diákok, a bányáleszálltak, olyan nyomasztó csend ülte meg a z~atkent., H~ ez t?rtem~ akkor nmc,s buta,
kupét, hogy még a legkisebb is elhallgatott. mas?kat ser;o, megjegyzes" nagyhangu okos- szok, a félretolt kis és nagy hatalmasságok
Engem összeszorított valami, de tehetetlen kodas.... s eloterbe tol~?das: ~em szenved- idegessége, zavara és kapkodása _ amely
voltam, nem tudtam mit tegyek: szóljak egy nek to}e paraszt?k, zSIdok, cIganyok, ma~ya- olykor egymás piszkolásába, csörtető hangpárt szót, hallgassak, utánuk eredjek, s meg- rok, totok, romll?ok, ,tar:ul.atlanok .~agf' tulfi- zavarba vész _ nem a gyermeki lélek bizonyverjem őket? Nem, mint aki semmit nem nomodott~, . hIsz, e:zodik ,az onk~~tel~n talansága, hanem az iránytű nélkül maradt,
látott és hallott, gyáván könyvembe búj tam. mozdul~tbolls, a:;- ovas, a masok segItest; ~s de erőtől duzzadó és a bizony talan tól tartó
Pár nap múlva, amikor megírtam az esetet a ~ bocsanat ,kerese benne, van, ha megls utazó tehetetlensége. Alig lámi egy-két megnyugtató, biztató jelenséget. Bizakodó, mert
Néplapnak, az nem közölte, s azóta is bánt a ugyetle~eko erdek~sek lennenk.
valamit mégis tudó és értő karizmatikus
De ITIlt latunk lepten-nyomon?
lelkiismeret. Ettől kezdve nem utaztam soha
. Tüle~edést, a honaty'ák_ kö~ö:t. Yölényes, személyt, akire hagyatkozha~nk. S ezeket is
vasárnap, inkább álltam a füstös, izzadtságbeverik sárral, habbal a valós hel zetet alig
szagú folyosón, peronon, ahol természetes ~?ktato beszédeket, duhtol.v<?roslo arco~,at,
y
volt a verekedés, a részeg sértegetés ek soka- gorcs,:s mo;z:d,ulatokat, ~ozben, tud~~, érzékelők.
.
sága vagy az összeborulás a mámor tetőfo hogy ok, a kivalasztottak szazezrek es ITIlIl!Mindez érthető, magyarázható, de alig
kán. Ahol a durva közeg kizárja a fmomsá- ók szeme-füle előtt szerepelnek naponta.
menthető magatartás. Meg kell szabadulDemokráciára
hivatkozva
acsarkodnak
vélt
gokat, ahol megsérteni valakit szóval alig
vagy valós igazukat védve, de. a távolabbi nunk a görcsöktől, az egymást vádló, fennlehet, csak ököllek, nem egyszer késsel.
héj ázó tartástól, s magunkba kell néznünk.
Nyilván van bennem valami, ami alkal- eszmét, magasabb célt állandó'an feledve.
így
tanultuk
az
emberiség
Saját házunktáján kereskednünk. El kell isA
görögök
matlarmá tesz arra, hogy politikus legyek.
Hogy a kényes helyzetekben cselekedjem. gyennekkorát jelentik Európa számára. A memünk, hogy nemcsak a mi véleményünk,
Mindig később, az esemény múlta után jutok homéroszi eposzokban legendás hősök pu- türelmetlenségünk jogos, hanem a másoké
el oda, hogy lássam: mit kellett volna csele- ly aként veszekednek, acsarkodnak, kimutat- is. Acsarkodás és indulat nélküli helyzetekednem. Első reakcióm a megdöbbenés, az va, s nem fegyelmezve első érzése iket. A lemzés szükséges. Azért, hogy ne bántsunk
egész énemet megbénító tehetetlenség. Ezen görögök találmánya a demokrácia is, s bár- meg másokat, azért, hogy ne akadjon el a
csak akkor tudom túltenni magam, ha feldü- mily emelkedett lett légyen is, igen közel állt falat a torkunkon. Azért, hogy mások ünnehödöm, belehajszolom magam egy állapotba, még a gyermekkorhoz, a gyermeki magatar- pét és örömét ne tegyük keserűvé. Azért,
amikor elborul az agy am, s magam is haso- táshoz. A legragyogóbb periklészi korban, hogy elkezdjük az igazi demokiáciát építeni
nulok a sértóhöz. A hangerő, a válogatatlan demokrácia és szabadszólás círnén Pheidiast, Bartától Budapestig, az Európába vezető
nyers szavak, nem egyszer a tettlegességre Anaxagorast, s a céltáblául tett Periklést úton.
Szabó László
vetemedés is elér ilyenkor, ám később aranylopással, istentelenséggel, ezek bűnös

Utak Euró
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Gyöngyszem a
hegyek között
Hollókő egy élő falumúzeum, amely minden
reggel ugyanazokkal a gondokkal , örömökkel ébred, mint a legtöbb piciny hegyi falu lakója . Ezt a
csendet, nyugalmat csak a kíváncsi turisták verik
fel. Hollókő a világörökség része a Bükki Nemzeti
Park fennhat ósága alatt. Egy olyan jellegzetes
palóc vidék nagy néprajzi hagyományokkal építészettől a szokásig, amely még ma is él. Az ófalu a
jellegzetes utcasoraival, fatornyos templomával
"szigetként" emelkedik ki a környe ző községek
közül.
Attól szép, hogy megőrizték s nem próbálták
mássá alakítani afalut . Attól, hogy nem új modern
házakat, hanem a régit a mai kor igényeinek
megfelelően alakítoiták. De mindezek az "újak"
alárendelve az építészeti hagyományoknak.

Tarpai Z.
- - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - _. - _ ...

l ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .

13

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

)
JI

l . ........ ........

,

I

l.

f

A...... ~ .. ....... .. __ ___.. __ __.J

.

l . ..... . ... _. _ ... _ __ ..... _ . . .

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

-I

.

14

Pályázati felhívás
Kötelek község önkormányzati testülete
pályázatot hirdet

jegyzöi állás
betöltésére
Pályázati feltételek:
- jogtudományi egyetemi vagy államigazgatásifőiskolai végzettség,
- legalább öt év államigazgatási gyakorlat,
- részletes önéletrajz.
A pályázatot Szabó János polgánnester részére 1990. november 12-ig lehet benyújtani.
,---"A-=-L,p:ályázó pályázatának elbírálását követően írásban tájékoztatást kap annak eredményéről.

_I

1_

Vízszennyezés volt a Zagyván
A Hatvani Konzervgyárban eltört az egyik szennyvízelvenyomócsöve, s így kb. 1000 köbméter erősen felhígult
paradicsomlé került a Zagyva folyóba. Amint ezt a gátórök
észrevettték, azonnal riadóztatták a Középtiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagát a
vízkárelhárításra. A védelmi osztag Jásztelek mellett ütött
tanyát a szükséges technikával - három agregátor, két
kompresszor, daruskocsi, teherkocsi, lakókonténer, laborkoesi - és három napon keresztül "levegóztették", oxigénnel
dúsították a Zagyva vizét. A Zagyva folyón a vízszennyezést
háromnapos munkával sikerült megszüntetni.
zető

Képeink a kárelhárítási munkálatokról készültek.
IFotó: Cs.F J

.'
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Vásárcsarnok

Már rég nem sok - sokk!
(Sokk: a szervezetet ért erIJs
megrázkódtatás kiváltotta,
súlyosabb következményekkeljáró
vérkeringési elégtelenség - heves
érzelmi hullámzás, megrázkódtatás,
illetve ezt kiváltó külső
hatás... )
Meleg halványsárga színe, gömbölyded
alakja messziről magára hívja a figyelmet.
Itt vagyok újra, gyere te szegény, aki
teleken át be=em láttad legfőbb C-vitaminodat. Igen, mert a narancs drága volt, a
citrom túl savanyú, a citrancs - de meghonosodott idegen nevén, a grapefruit elérhető a vékonypénzű fiatalnak, öregnek. Nevetős jókedvem támad. ahogya vásárcsarnok látótávolában rápillan- r
tok a sarki, szerintem legtisztességesebb zöldséges
kirakat-ablakáb~.
Aztán,
hogyodaérek, minthá vakítana az októberi fény, nem
hiszek a szememnek. A grapefruit-halom tetején hatalmas számokkal az ára: 90
forint. Kapkodok a levegő
után. Tudom, látom, a hatalmas gyümölcsökből' tán
kettő több egy kilónál. Érzem, alacsony vémyomásom most egyáltalán nem
az, kis bizsergés a homlokomon, aztán melegség fut
végig rajtam, s mintha valami belülről belemarkolt volna szegytájon a testembe.
Mindez pillanatokig tart,
megállapítom, hogy akkor
e=ek is fuccs - s megyek kosarammal a
hetipiacra tovább.
Mondhatja most erre a nálam is vékonyabb pénzű olvasó, hogy úgy kell, fájjon
csak a tehetősebbek feje is, s ne jusson az
se C-vitaminhoz, aki eddig még valahogy
kifundálta magának. Hol vagyunk már
altól, hogya C-vitaminra gyümölcsökből is
szert tehet az ember, ha magyar. Igen ám,
vitázom vele, míg megfogom a húsos, szép
zöldpaprikát, s megint a szememet okolom, pedig ott is látható, jóllátható -, hogy
darabja 12 forint. És ugye, egy paprika, az
egy paprika, esetleg kettévágással odaadható két gyereknek a vajas - sicc, rég nem
vajas! - szóval a zsíros kenyér mellé, dehát
hol van az a mai gyerek, aki fél paprikával
beéri? S nincs igaza?
Egyen krumplit - vitázhat tovább piaci
megrőkönyödéseimmel az olvasó. Tizenhatért októberben - nyelvelek rögtön vele, s
itt már közbeszól az eladó, esküszöm

őstermelő, mert zöldséges báróknál meg
nem állok soha, még a megbízottainál se szóval az őstermelő azt mondja, igen,
októberben 16, odébb persze van húszért is
- hát majd nézze meg magát, aki nem veszi
be zsákostól, mit fizet érte februárban,
márciusban. No, igen, öltögetem tovább a
nyelvem, de mit tegyen az a sokezer család
csak Szolnokon, aki panelben lakik, s
hiába tárolná, összefo=yad a krumpli,
megráncosodik az alma, összezsugorodik a
zöldség, a répa. Jut eszembe, most, októberben, ha egy becsületes húslevest akar
főzni a családanya vasámapra, 25-30 forint
nem elég a zöldségre, vagy félreteszi a
szakácskönyvét, s kifelejti belőle a zellert,
ami kedves kis, mindenféle pajkos hatással
is felruháztatott korábban - most tíz forint a
huncut kis gumó.

Hát tessék, tessék, hölgyek, urak, itt
vagyunk a vásárcsamokban. S mintha áruhiányra a világon semmi panaszunk nem
lehetne, csak épp legyen tele a buksza,
meg ne hagyjuk hatni, sokkolni az árakat s már vígan magunkévá .tehetünk mindent,
mi szem-szájnak ingere. Ki ne felejtsük: a
gyümölcsöt - mégha déligyümölcs ódával
kezdtem is a sírámokat -, hiszen itt a
magyar homok gyönyörűséges bogyósa, a
szőlő, amit állítom, megtermelt, fürtös formájában is élvezet elfogyasztani, nem föltétlenül kiforrás után, csak úgy, beöntésként... Hát igen, itt a szőlő, a szebbje
hatvanért, kevésbé szép ötvenért - két-három fürt egy kiló, sokcsaládos édesanyák,
vigyázzatok, vagy ollóval a kézben osszatok, szorozzatok! Meg az alma - ugye,
hirdetik, van olcsó alma vásár is, ami
tényleg igaz, ha épp akkor van, ha nem is a
vásárló kedve szerinti, de mondjuk tizenötért (mi az a tizenöt, már egy kiló jó
kenyeret se vehetsz érte a péknél), ha

szebbet szeretne az ember, me8adhatja érte
a huszonötöt, harmincat is. Es nehogy a
világért birskompótot tervez zen a balga
háziasszony a vasárnapi sülthöz, mert egy
kiló birs - három-négy nagy gyümölcs 35-40 forint. Még jó, hogy kapni, hogy
termett, mi?
Ósz van, ilyentájt az őstermelő már
behozza a csarnokba a tavalyi dió termés
utolját, nemsokára verik le az újat - nos, a
dió kilója háromszáz, a valamikor nemsokra becsült máké 120 - mi lesz itt decemberben, ha karácsonyra megsütné a háziaszszony ama jófajta beigliket dióval, mákkal
- teremtőm ...
És ugye, ki ne felejtsük:, ami a sütéshez,
főzéshez, egyáltalán az élethez minden nap
kell. A tojás. Tyúkanyó ajándéka jó tartójának. Az ajándék becse is megnőtt. Két hete
még fújtam, mint a mérges
macska, ha négyért kellett
megve=em. Október lO-én
már 4,50-et zokszó nélkül
adtam érte, mert hiába, kiszámoltam, mégha négyért
kapok is a boltban, ki szavatolja, hogy aranysárga, hogy
fehérje kö=yen verhető mint vergődő háziasszony
lelke hétvégi bevásárláskor.
Elnézem a vásárcsarnoki
forgatagot. Még nem sokkol
mindenkit az ár, még igencsak megtelik a háziasszony
kosara, ha morog is minden
második, hogy az a baj, hogy
napjában többször is enni
kell - de már látok kis öregasszonyokat, akik fölveszik,
ha elgurul a standról egy-egy
szem paradicsom, akik félrefordított fejjel me=ek el a szőlőskofák
mellett, de .odaállnak a csarnok jó hentesboltja elé, ha negyvenért vehetnek nyugdíjas karaj t - ki nem tudja, mi az, próbálja
meg, kérjen ... És ismerek már olyan háziasszonyokat, akik egyszeruen nem me=ek
a vásárcsarnokba minden héten, legfeljebb
egy hónapban egyszer. Akik kénytelenek
elfelejteni a sok évtizede belénk súlykolt
igazságot, miszerint a korszeru táplálkozás
zöldfélékkel kezdődik, tejjel, tejtermékkel
(sicc, sajttal!) folytatódik, s jaj, a világért
ne zsírt, olajat vagy margarint a fózéshez
is, éljünk soká, éljünk egészségesen ...
Magyarok! 1990-ben éljünk egészségesen, éljünk soká? Tehetjük?
A hirtelen halál ellen egy védekezést
azért ajánlok: ne menjünk sűrűn a vásárcsarnok közelébe. Sokkoló - s ki tudja, a
tünettel járó remegés mit hoz ... Jó étvágyat
semmi esetre sem...
(SJ)
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Beszélgetés Csurka Istvánnal

A magyarságtudat
FONTOSABB,
mint a liberalizmus
Csurka István volt a szolnki Repülőté
ri Művelődési Ház vendége szeptember
19-én. Nehéz lenne, s talán nincs is
értelme szétválasztani a szerepköröket:
az íróét, az országgyűlési képviselőét, a
Magyar Demokrata Fórum elnökségi
tagjáét. A beszélgetésen kiderült, a három tevékenység az ó személyében elválaszthatatlan egymástól. Azt azonban
elismerte, hogy az utóbbi két évben
nagyon kevés idő jut az írásra. A korábban oly termékeny irodalmárt a rendezvény házigazdája, Cserfalvi József elöljáróban arról kérdezte, hogy kapott-e
kitüntetéseket az előző rendszerben. Válaszának első részében elmondta Csurka
István, hogy 1954-ben jelent meg első
könyve, melyet ezidáig húsz regény és
legalább ennyi színdarab követett. Munkásságáért a hatvanas és a hetvenes
években egy-egy alkalommal kapott kitüntetést, ám mint megjegyezte, sok
hányattatás rejlett ezek mögött. El kellett találnia a kompromisszum és a túlzott radikalizmus közötti vékony, de
még járható utat. A rendszernek szüksége volt olyanokra, akik az engedélyezettnél többet mondhattak ki - jegyezte
meg. Csak olyat tettem, ami összefért az
írói tisztességgel - fejezte be a gondolatot.
Egy pletykáról, mely Berecz János és
a közte kialakult jó viszonyról szól,
elmondta, hogy az azért kaphatott
szárnyra, mert színész öccse valamikor
együtt játszott az MSZMP KB volt
titkárának feleségével, Sáfár Anikóval.
Az egész tehát kitaláció csupán.
Nem maradt ki a beszélgetésból az
Apák és fiúk CÍmű cikk ügye. Kifejtette,
az írásban elsősorban nem a konkrét
történéseket, példákat tartotta lényegesnek, hanem annak a szellemiségnek a
bemutatását, amiről a szerző írt.
Ezt követően szinte kizárólag csak
politikai témák kerültek terítékre, s az
önkormányzati választások előtt mi más
foglalkoztatta volna jobban a hazai közéletet figyelemmel kísérő állampolgárt,
mint az MDF és az - SZDSZ között
feszülő ellentét. Úgy látszott - kezdett a
helyzet elemzésébe a Demokrata Fórum
elnökségi tagja -, hogy ez esetben minden a vezetőségen múlik, s vidéken
minden rendben van, együttműködnek a
kél párt tagjai. Ez nem igaz. Lényeges a
különbség a két politikai szervezet programja és működése között. Az eltérés a

magyarsághoz való viszonyban nyilvánul meg.
Az est sajtó elleni kirohanásairól is
ismert főszereplője ezúttal meglehetősen
mértéktartóan nyilatkozott. Azt azonban
ezúttal is egyértelmúen leszögezte: az
újságírók nagy része beletartozott a hatalmi elitbe. A főszerkesztők, rovatvezetők most is ugyanazok, mint régen. A
tömegkommunikációban nem történt
meg a vezetőcsere. Az általa szerkesztett Magyar Fórum CÍmű újsággal kapcsolatban elmondta, hogy az nem pártlap, hanem egy, az MDF-hez közelálló
újság. A Demokrata Fórum pozíció t
vesztett az országos sajtótermékeknél állapította meg. "A nagy lapokba már
befészkelték magukat az ellenzéki pártok" - jegyezte meg. A Magyar Nemzetet még nem kaparintották meg - folytatta -, de kétségtelen, azt is meg akarják
szerezni. Nem tagadta, létezik ~y "második vonal" az újságírásban. Ok azonban nem jutnak szóhoz. A tömegkommunikációban dolgozóktól egy belső
megtisztulást, egy fóhajtást várna. Tisztában van azzal, nem várható el egy
újságírótól, hogy erkölcsi világbajnok
legyen - fűzte hozzá.
Vannak-e zsidók a baráti körében? hangzott el egy kényes kérdés. Vannak,
de régebben többen voltak - válaszolta.
Ez a téma egyike a személye ellen
irányuló alaptalan vádaknak - mondta.
Véleménye szerint politikai indítékkal
támadják. Nem lepődik meg rajta, mert
az Aczél-korszakban is volt olyan ügye,
melynek antiszemita felhangokat kreáltak.
Sokan túlzottan nemzetinek, majdhogynem nacionalistának bélyegzik a
Csurka István által képviselt politikai
irányvonalat.
- A nacionalizmus nagyon kismértékben van jelen az országban - vallotta. Ez korábban nem volt elsőrendű kérdés,
mert a háború előtt az ország nemzeti
irányítás alatt állt. Az elmúlt' rendszerben azonban'a magyarságot kiszakították a magyarságból. Különösen az
utóbbi 25 évben finomultak ki ennek a
tevékenységnek a módszerei. Akik velünk szemben állnak, azok nem mondják ki, hogy nem magyarb'k, de a liberalizmust fontosabbnak tartják, mint magyarságuk vállalását.
SZ.Z.
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Rendkívüli
tanítási szünet
Több állami támogatást kapnak a főiskolások és
az egyetemisták mint a múlt szemeszterben vagy
nem? Nyilatkozatok és petíciók váltották egymást,
de nem derült ki az igazság. A hallgatók a nagyobb
nyomaték kedvéért országszerte tiltakozó demonstrációkat szerveztek. Az elégedetlenségi hullám
Jász-Nagykun-Szolnok megyét sem kerülte el. A
Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói voltak
az elsők, akik kinyilvánították elégedetlenségüket.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán az
itt tanuló diákok a Külkereskedelmi Főiskola Szolnoki Tagozatának fiataljaival közösen tiltakoztak a
művelődési és közoktatási tárca legutóbbi intézkedése ellen, A megyeszékhely lakói végre saját
szemükkel győzódhettek meg arról, hogy itt tényleg vannak főiskolások.
Szeptember 26-án zsúfolásig megtelt a főiskola
nagyelőadója. A gyűlés szervezője epés megjegyzések kíséretében felolvasta az aznapi országos
napilapokban megjelent, a diákmegmozdulással
foglalkozó híreket. A mini sztérium egyik illetékesének nyilatkozatára füttyel reagált a lelkes hallgatóság. A sajtót tájékoztató személy ugyanis azt
az eléggé népszerűtlen kijelentést tette, miszerint
Nyugat-Európa országaiban nem divat a tanulók
támogatása, Ezt követően az előadó megos ztotta a
többiekkel a megélhetési minimum számításakor
kapott eredményeit. Ezek szerint, ha reggelire csak
fél liter kakaót és két kiflit vásárol valaki - és
ugyanezt a felelőtlenséget megismétli este -, a
menza díjával együtt 2174 forintot kell kifizetnie
havonta. Szerencsésnek mondhatja magát az, ak it
felvettek a kollégiumba.
Példáik a kívülálló számára is meggyő,.őcn
bizonyították, hogy szülői támogatás nélkül nagyon nehéz megélniük. Több ízben szó esett arról a
havi 3150 forintról, mely az új rendelet értelmében a diákoknak jár. A főiskolások elmondták,
hogy egy átlagos tanuló eddig körülbelül ezer
forintot kapott kézhez. A mostani "ösztöndíj-rcndezés" - a szegedi egyetemisták számításai s7.crinl
- nominálértékben is a juttatások lefaragását jclcn·
ti, nem is szólva al. ösztöndíj reálértékénck csökk cnéséről.

Nem lehet kétségbe vonni az egyik fcl szólaló
megjegyzés ének igazságát, amikor a diákmunkáról
beszélt. Tény, hogy Szolnokon egyáltalán nincs
munkalehetőség. A fővárosi diákok ebből a szempontból jobb helyzetben vannak. Nehezebb a dolga
az itt tanuló diákoknak azért is, mert a hallgatók
zöme rossz szociális körülmények között élő családból érkezett
A teremben körbejárt a petíciójuk, melyben az
állami támogatás növelését, a hallgatói pénzek
szétosztásánál egy objektív rendszer felállitását, az
étkezési hozzájárulás növelését, az ösztöndíjak
ösztönzóvé tételét, a főiskolai ás a kari tanácsokban az egyharmad os diákképviselet biztosítását
követelték.
A gyűlés után a Kossuth térre mentek, ahol
transzparenseiket a tanács felé fordították. "Eb ura
fakó, 1300 nagy túró; Nem a pofánk nagy, hanem
a zsemle kicsi; és Nem csak igéből él az ember"
feliratok nem egy járókelő szimpátiáját felkeltették.
A Magyar Demokrata Fórum irodája előtt Tóth
István az MDF megyei elnöke fogadta őket.
Elmondta: ő 'nem tagja a kormánynak, pártja pedig
nem a Minisztertanács. A Demokrata Fórum tagjaként és magánemberként megérti a diákok gondjait
- jelentette ki. Megígérte, hogya petíciót továbbítja pártja országos központjának, Kérte a diákokat,
hogy ez a tiszta diákmegmozdulás ne váljon az
egymással versengő pártok kezében politikai eszközzé.
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Beszélgetés egy
rákóczifalvi vállalkozóval
"Jövőre jó, ha lesz annyi szarvasmarha, hogy az emberek helyett bógjön" mondja Deák Márton, a Szolnok megyei
Rákóczifalván élő vállalkozó.
Róla nemigen lehet azt mondani,
hogy nehezen módosít. Igazán vérbeli
gazdálkodó, aki ma már nemcsak a
konjunkturát, de saját korábbi tévedéseit
is képes kamatoztatni. Egy biztos: túl
lassúnak, sőt egyenesen vállalkozás-ellenesnek ítéli a kormány eddigi magatartását.

***

Immár harmadszor ülünk egymással
szemben. Először két éve találkoztam
veje, akkor, amikor éppen a vas-műsza
ki boltot zárta be, és megvett a falu
határában egy mocsaras, lápos területet.
Három medencét ásott, és elkezdett
kecskebékákat tenyészteni. Emlékszem,
milyen szenvedélyesen mesélte, hogy
sikerült hozzájutnia egy szabadalomhoz,
aminek az volt a lényege, hogy hogyan
lehet megetetni a "varangyokat" , azaz
miképpen érhető el a kellő combosodásuk. Mert a békacomb inyenc csemege.
Ha nem is itthon, de olyan országokban,
ahol kemény valutával fizetnek a jófajta
békabecsináltnak valóért. Ám a becsináltból semmi sem valósult meg. Pontosabban, a vállalkozás csinált be. Csak
most vallja be nekem töredelmesen,
hogy a szabadalom mal volt némi gond,
de szerencsére különösebb anyagi veszteség nélkül rendezte a számlát a "feltalálóval".
Spongyát rá! Pontosabban földet a
medencékbe, fóliasátrat a betömött lukak fölé, és kezdődhet a libázás, csirkézés. Ez már tavaly tavasszal történt.

Istenem! Ha a magyar gazdaság is így
tudna szerkezetet váltani.
Igaz, a magánember jobban érzi a
bajt, fürgébben mozdul. Es persze tanul
is a saját kárán. Mert okos az, aki
legalább a sajátjából okul. Hisz kétségtelen, hogy nem tudott Deák Márton a
magyar békaexport vezéralakjává lenni,
de azért sokat tanult az esetből. Például
a szomszédok "jóindulatát" is megtapasztaihatta, amikor az első "turnus"
elkezdett kuruttyolni. Feljelentették a
békafarmert csendháborításért. Igaz, a
telepén, amíg az állami birtok volt, a
dicső természet is nevelt már hasonló
"vadakat", ám a közbékáknak az emberi
hallócsontokra kifejtett hatása merőben
eltért a magánbékákétól.
Kész, punktum! Jöttek a szárazföldi
jószágok. Ám béke ekkor sem honolhatott a Deák-farmon, mivel a környékbelieknek nemcsak a hallócsonLjaik, de a
szaglószerveik is igen ~fipomultan mű
köd tek. S a libák meg a tikok nem
titkolhatták jellegzetes "illatukat". A
vállalkozóval csak az uralkodó szelek
szimpatizájtak, amelyek legtöbbször szerencsére - a faluval ellentétes irányba
fújták a "guano" bűzét.

Csirkevész-helyzet
Így aztán Deák úr töretlenül neveli a
csirkéit, merthogy időközben már csak
ezek maradtak. Egyelőre. Ottjártamkor
éppen egyhetesek voltak a legfiatalabb
szárnyasok. S mivel eladósorba héthetesen kerülnek, így másfél hónapot adott
magának a farmer, hogy ismét pályakorrekcióra szánja el magát. Ahátralévő
hat hétben el kell dőljön, hogya tartha-
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tatlanul alacsony fel vásárlási és a mind
magasabb t; tápárak miatt érdemes-e továbbra is a tyúkokkal feküdni és kelni,
vagy a szárnyasokkal való foglalatoskodás túlságosan is szárnyaszegett üzletnek minősül.
Szóval ülünk egymással szemben.
Belevágok a közepébe. Egyáltalán nem
lepődik meg a kérdésemen.
- Hallom, újabb vállalkozásba kezd~
Mielőtt elárulná, hogy mi az, megtudhatom, hogy miért?
- Persze, ez nem titok. Amikor tavaly
elkezdtem a libatenyésztést, akkor észre
kellett venni, hogy atoll árának emelkedése miatt itt most mindenki ezt fogja
csinálni. Ez volt az ok akkor. Most
viszont pontosan a fordítottja a helyzet.
- Ezt meg hogy érti?
- Úgy, hogy előbb-utóbb senki nem
fog baromfit nevelni. Tehát mindenki
azt fogja .csinálni, hogy nem fogja csinálni.
- De akkor ebben megint üzlet lesz.
- Ha így alakul, akkor majd esetleg
újrakezdem. De addig valószínűleg
semmi értelme.
- Ha jól értem, nem éri meg a
csirkenevelés, más után emiatt néz.
- Jól érti. Én nem akarok mindent
másra hárítani. Magam is benne vagyok \
a saját kudarcaimban, de az biztos, hogy
az eddig felnevelt nyolc turnus csirkével
kapcsolatos gondjaim jó részét a magyar
viszonyokkal magyarázhatom. Mert
amíg Nyugat-Európában természeles,
hogy a gazdálkodó k kapnak egy naposcsibe-állományt, ami garantáltan fertő
zésmentes, amíg ott biztos az, hogy a
takarmány fehérje- vagy szárazanyagtartalma olyan, ami az előírásoknak
megfelel, addig nálunk ezek a garanciák
egyszerűen 'nem léteznek. Ami a saját
"hibámnak" tudható be, az az, hogy
először fúrt kútról üzemeltem, és hulloLtak a csirkéim, mert Rákóczifalva - jó
tanulmány lenne a zöldeknek - asajál
levében megfulladna, ha a szolnoki vÍzmű egyszer bedöglene, azaz néhány
artézi kúton kívül teljesen szennyezett a
község vize ... Hál'istennek ezen már túl
vagyok, mert bevezettem a vizet a farmra.
- Hány csibe van egy induló áLlományban?
- 27 ezer. Ez~kre a keltető által
megadott elhullási arány 2 százalék. De
amint mondtam, a szülőpárok, azaz az
elődök miatt az állatok fertőzöttek, és
hát ez az, ami Nyugaton ugyanúgy nem
fordul elő, mint hogy Magyarországon
ismeretlen a kolera vagy a pestis. A
(Folytatás a 18. oldalon)
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(Folytatás a 17. oldalról)
legutóbbi elhullási arány 17 százalék
volt, mert a keltetőtól átvett csirke a 2
százalékot már helyből nem tudja.

Ha felszaporodik az
ammónia
- Mondja, a feljelentések elmaradoztak?
- Volt ilyen, mert a MAHOLNAP-ban
megjelent egy kedves kis szomszédom
levele, aki panaszkodott a szagra. Dehát
ez úgy van, hogy a legritkább ~setben
terjed a búz a falu felé, illetve ez IS csak
a turnusok ötödik hetétől fordul elő,
amikor almozással már nem lehet az
állatok anyagcseréjét követni. Hát ilyenkor, amikor már felszaporodik az ammónia az alomban, akkor vitathatatlanul
van némi illat.

- És mikor érzi On a büdöset?
- Én már megszoktam.

- Nem úgy értem. Arra gondolok,
hogy ha le kell állni a tenyésztéssel.
- Erre mostantól hat hetem van. Addigra ez a turnus befejeződik. Ha semmi
érdemlegeset nem tesz a földművelésü
gyi tárca, akkor máshoz kell fognom.

- Csak az a kérdés, hogy mihez. Ha
nem titok, avasson be! Annál is inkább,
mert bármilyen terv megvalósftásánál
ugyanaz a gazdasági környezet és
ugyanaz a kormánya "partner". ..
.
- Amiről hajlandó vagyok beszélru:
most egy faüzemben, pontosabban egy
raklapgyártó üzemben gondolkodom.
Ennek egyik nehézsége, hogy nagyon
komplikált a gépbeszerzés. Ugyanakkor
egy másik elképzelésem, amivel kapcsolatban már beadtam egy pályázatot
az Agrobankhoz, egy sajtüzem létesítése. Na most ez a pályázatom másfél
hónapja van bent, de rögtön hozzáteszem, hogy nem a szolnoki Agrobank
fiókkal van a baj, hanem azzal, hogy a
magyar bankrendszer nem működik.

- Ez [gy egy kicsit sommás, nem?
- Sommás vagy se, ez a véleményem,
mert ezt tapasztalom. Máris bizonyítom.
Én rendszeres olvasója vagyok a Privát
Profit nevű újságnak. Ez már áprilisban
megírta, hogy újabb világbanki agrárprogram indul a vállalkozók részér~.
100-130 millió dollárról van szó, amIt
fejlett csúcstechnika, technológia beszerzésére lehet fordítani, és pályázati
úton, 1990. júliusától lehet érte jelentkezni. Eddig választ sem kaptam, ami
miatt én felhívtam az Agrobank budapesti központjában a világbanki hitellel
foglalkozó urat, aki azt mondta, hogy a
Magyar Nemzeti Bank és az Agrobank,
illetve a kereskedelmi bankok nem
egyeztek még meg a fin~szírozás felt~
teleiben. Nem tudok mast feltételezru,
minthogy a magyar állam használja ezt
a 130 millió dollárt, és emiatt húzza az
időt Mert ha egyszer azt mondja a
kormány, hogy ő vállalkozásbarát, ha
azt mondja, hogy a vállalkozók nélkül
nem képzelhető el a szociális piacgazda-
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ság, továbbá a nagy adót fizető áll~
polgár a vállalkozó, akkor ehhez feltetelek kellenek. És ezeket nem biztosítják.

A fauna

- Igen, de hát .~z nem megy .egyik
napról a másikra. On hogy látja lTUndezt
béka- vagy csirkeperspektfváb61?

védelm.e
ÜZlet is lehet

- Úgy, hogy biztos vagyok benne,
nem kell ennyi idő . Dacára annalc, hogy
negyven év baklövéseit nem lebet száz
nap alatt helyrehozni. De eddig a gazdaság működőképessé tételéért történt a
legkevesebb. Mi lesz hat hét múlva?

- Tehát hat hétig még csirkenevelés,
.
aztán sajtüzem?
- Szóval itt forr az ember vére. Mert
van egy marha, aki vállalja, hogy ilyen
körülmények között vállalkozik. Ez - ha
még nem találta volna ki - én vagyok.
Jön a tél, vágják le a marhákat, mert
nekik, mármint a tenyész1Óknek sem éri
meg. A tejipart jövőre nem kötelezik a
tej begyűjtésére, tehát az itt megtermelt
tej sorsa bizonytalan. Vagy magától
megtúrósodik, vagy felszívhatná az én
sajtüzemem. Az én bulim a kistermelők
nek is tejjel, hogy ne mondjam mézzel
folyó kánaán lehetne.

- Akkor mégis csak marad a veszteséges csirkenevelés ?
,
.
- Kizárt dolog. Vesztes~gesen senkI
nem fog itt állatot tartani. Es tudja, egy
termelőt könnyű rábeszélni arra, hogy
ne termeljen, ha nem éri ~eg, de an:a
rábeszélni, hogy újra termeljen, azt mar
jóval nehezebb. Ebben a faluban az
utóbbi l-2 évben nem iI;ldult vállalkozás. Itt pedig lenne kedv és akarat, dehát
az az ismerősöm, akinek van vagy húsz
tehene, szerette volna felfejleszteni az
állományát, és ehhez igénybe vette volna a vállalkozásfejlesztési alapítványt,
még egy fillérhez sem juthatott hozzá,
mert a bank elutasította, pontosabban
türelemre intette.

Március óta semmi
- Ez a vállalkozásfejlesztési alapítvány egy nylsik forrás ahhoz képest,
mint amire On pályázott?
- Igen. Tessék, itt van a ~vát ~ofit
márciusi száma, ebben az mdulo vagyonról azt írják, hogy az négymilliárd
fölött van. A vállalkozó elolvassa, tapsol örömében, végre nem harminc vagy
negyven százalékos uzsorakamatra adnak kölcsönt, és egyszerre öt bank folyósít. És akkor rövid úton kiderül: a
konstrukció egyszerűen nem működik.
Azt már nem is kell nagyon elragoznom, hogy a mezőgazdaságban a ké~le
kedéssel adott esetben egy kerek evet
lehet veszteni.

***

Deák Márton véleménye egy a sok
közül. Ám gyaIJíthatóan tipikus vél~
mény az övé. Es vélhetóen akkor IS
komolyan kell venni, ha a gazdaság
alulnézetben másként fest, mint az irányítás csúcsairól nézve.. De m~gk~
káztatom, talán éppen emIatt kell Igazan
odafigyelni rá.
Szilas Péter

Hazánkban a csigagyújtésnek már hosszú
évek óta hagyOmánya van, mely az elmúlt pár
évben egyre jobban erősödött. Ezáltal a tennészetben lévő egyedek létbiztonsága eg~e
nagyobb veszélybe került Ezért, valammt
kecsegtető üzleti kilátások reményében alakult
a Pomatia Mezőgazdasági Szolgáltató Kereskedelmi Kft, melynek neve a MagyarországOD
legjobban elterjedt csigafajtának: az elnevezéseDól (Helix Pomatia) származik.
A budapesti központú kft magával a tenyésztéssel kísérleti szinten több éve foglalkozik, biztos technológiát azc:'nban . csak ~
elmúlt évre sikerült kidolgozruuk. PillanatnYIlag országszerte több mint százan foglalkoznak a Pomatia által kidolgozott Tunneles
(alagutas) tenyésztéssel, a cél: még több szerződéses partner bevonása A Rádió Szolnok
kereskedelmi műsorának a kft ügyvezető igazgatója, Veres ' Gábor volt a vendége. Tőle
tudtuk meg, hogy Kanada, az NSZK és
Olaszország vásárol a legnagyobb mennyiségben cégüktől étí csigát, rendkívül kedvező
áron.
Az OMÉK kiállításán megkötött szerző
déseik tovább szélesíteuék a nyugati exportlehetőségeket. Mint hallottuk, egy llO120 ezer forintos befektetés a második
évben már megduplázódik, utána háromszoros ötszörös növekedésre szárrúthat az,
aki csigatenyésztésre adja a fejét. A felvásárlást a szerződésben garantálják, az értékesítésre alkalmas példányokat védőáron
veszik vissza. Hogya Pomatia Kft komoly
partner, azt a jövőre Dunántúlon. épülő
csigafeldolgozó üzemük IS mutatp. Az
ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a
csigakert beindítása előtt feltétlen szüksé~
ges az állat szokásainak a tanulmányozása.
Ezek után kell létrehozni egy, a természetes
életmódjukhoz hasonló életteret. A szerző
déskötés előtt a partnerektől talajmintát
vesznek, bevizsgálják a helyszínt. Csak
pozitív vizsgálati eredmények alapján kötnek üzletet. Ezt követően útmutatót adnak,
sőt a betelepítésnél közvetlen segítséget
nyújtanak lat tenyészállomány elhelyezésében. Később is folyamatosan ellenőrzik,
tanácsokat adnak a tenyésztőnek .

Még egy, nem elhanyagolható szempont: a
terület kialalótásához szükséges anyagokat a
kereskedelmi forgalomban kaphatónál jóval
olcsóbban biztosítják: a kft-sek!
Most pedig nézzük: meg, az anyagiak
mellett mik a feltételei armak, hogy éti csiga
tenyésztésbe fogjunle 1. Legalább 1000 négyzetméteres terület, ami szükség esetén bővít
hető. 2. Legalább közepes vízáteresztő képességű semleges vagy enyhén lúgus kémhatású
talaj. 3. Öntözésre alkalmas víz. 4. A terület
bekeritése'hez lemezk:erítés (60-80 cm magasságú), ezen belül a Tunnelek kialalótásához
csigaháló, oszlopok, karok., fesZÍtő huzalok,
esetleg fix ÖI1tözonálózat.
Soma
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Minket már nem fognak föltárni ...
Beszélgetés
dr. Madaras László

régésszel
Ahhoz, hogy jelenünkről valamit megtudhassunk, próbáljuk minél pontosabban feltárni múltunkat A múlt megismeréséhez közelebb vezethetnek azok a tárgyi emlékek,
amelyeket pl. a régész találhat meg. Madaras
Lászlóval, a Damjanich János Múzeum régészével a Mátra tövében Jásziványon beszélgettem egy ásatásnáL
- A földi halandók általában viszolyognak
a csontoktól, az elmúlásnak még a gondolatától is, mert a halált idézik. A régész
számára viszont a csontok, hogy úgy mondjam, tárgy iasodnak. Ezt a kettősséget hogyan
lehet feloldani?
- Hadd bocsássam előre, hogy jómagam
irtózom temetésre járni és temetőbe menni.
De mikor ide, az ásatásra kijövünk - ez nem
temető és nem temetés. Számunkra ez történelmi forrásanyag. Mi úgy közelítjük meg
ezt a kérdést, hogy szeretnénk tudni a magyar fö ld történetét, az itt élő emberek élete
milyen vol t néhány ezer évvel ezelőtt. Ezért
úgy gondoljuk, hogy ezek az emberek, akiknek a földi maradványait itt megtaláltuk,
szeretnének nekünk elmondani történeteket,
elbeszélni életsorsokat Amikor tehát egy
te metőt föltárunk, egy közösség szólal meg.
Egy olyan közösség, amely élt
- Egy temető maradványait tárjátok fel,
eljutottatok a 400-ik sírig. Mit tudhatunk
ennek alapján a múltunkról?
- Ezen a területen három kultúra emlékei
vannak jelen: jelen van néhány szarmata sír,
mely egykorú a római birodalommal, azután
a maga 400 sírjával egy avar temető, végül
egy Arpád-kori magyar falu, amelyből néhány házat, árkot feltártunk, és azonosítani
tudtuk a templom helyét
- Az avar-kori Európáról mit kell tudlllmk?
- Az avar-kor 567-68 körül kezdődött, és a
magyar honfoglalásig tartott Ha megnézzük

Avar harcos, jellegzetes fegyvereivel
(kard, reflexíj, tegez a nyilakkal)

az akkori Európát, akkor
három pólust tudunk kitapintani. Az egyik a bizánci birodalom, meg a
kelet-római
császárság
örököse, a másik a frank
birodalom, amely valahol
a római kultúrán virágzott ki, és a harmadik
egy ázsiai hatalom - ez
az avar birodalom. Ez a
három pólusú Európa
van jelen a 8, században,
s ha megnézzük a Kárpát-medence
térképét,
akkor
tapasztalhatjuk,
hogy létezik egy rendszer, mely a helyi hatalom
megnyilvánulásaként bizonyos stratégiai
pontokon olyan közösségeket telepített le, amely
a fő utak rendjére vagy
kereskedelmi utak biztonságára felü gyelt; és
ebbe a biztonsági rendszerbe illeszkedik bele ez
a temető. De hogy még
néhány hasonló temetőt
említsek: ilyen a mai
Ausztriában a mödlingi Munkában a régészek
temető,
Csehszlov ákiában a zsélyi, az újvidéki
jellemzik, de melléjük temették a háztartás
eszközeit: tútartót, vaskéseket, orsógombokat Néhány esetben nagyon szép, vagy
kevésbé szép edényekkel találkozunk, amelyek a halotti tor tartozékai, és a sírok nagy
részében megta lálj uk azoknak az állatoknak
a maradványait, amelyeket a túl vil,íg i útra
kaptak: birkákat, baromfikat, sertést. Ez
egyúttal bizonyítja, hogy itt már letelepedett
életmóddal, a földműveléssel is sz.Ílnolnun k
kell.
- Vannak sírok, melyeket az idők folyamán
láthatóan megbolygat/ak.
- Sok kirabolt sír van. Vannak rablások.
amelynek semmi köze a temető hö z - ez a7.t
jelenti, hogyatanyában ástak egy gödrö t és
a sírra bukkanva kirabolták azt. Dc vannak
egyidőben történő kirablások is. amelyek
akkor következtek be, amikor az izomszövetek elpusztultak a csontotió l. Ez a mi talajvis7.onyaink között min imum öt év , Ebbő l az
következik. hogy a rablók pon tos,m tudták.
hogy kit raboltak ki. Soha nem raboltak ki
gyerrneksírokat, vagy ún. szegénysíroka t.
Ezt a sírt kirabolták
- Morális kérdéssel kezdtük a beszélgetést,
Bácska-Topolyai, vagy a Szeged Fehér-tó zárjuk is azzal: Nem tart attól a régész, hogy
egyszer majd, pár száz év múlva Ől is így
B-temető.
- A történelmi há!tér után térjünk vissza a vizsgálják valakik?
- Nincs nekem olyan szerencsém! Dc
leletekhez. Miről mesélnek a csontok, s az
félretéve a tréfát: nem! Ugyanis a régészet
ezek mellett talált tárgyak, ékszerek?
- A közösség jellegére utal, hogy a férfiak nem az egyént vizsgálja. hanem a föld
történetét. S a vi zsgáló azzal a forrással
jelentős részét fegyverekkel temelték el. Ez
azt jelenti, hogy az életében a fegyver jelen- dolgozik, amivel tud. S miután semmi olyan
forrásanyag - az írásos források rendkívül
tős szerepet játszott, vagyis katonaember
gyér tudósításain túl - erről a korszakról nem
volt.
áll rendelkezés ünkre, ami ma már általános
- Milyen fegyverek ezek?
- Kardok, reflex-íjak, nyíltartó tegezek, (hiszen a rád iónak hanganyaga van, a televÍnéhány csákány, harci balta. Olyan lovassági ziónak képanyaga van, könyvtáraink vannak.
fegyverek, melyek az avar könnyűlovasság s ezer más forrásunk van), így ny ilvánvaló,
harci eszközei voltak. Ugyanakkor az avar hogy a XX. század végi magyar valóságnak
harcos a korabeli társadalomban megkülön- nem a temetők lesznek a forrásai, hanem
böztetett szerepet játszott, ezért aJangjának egészen mások, éppen ezért valószínűleg
nem fognak bennünket föltárni.
megfelelő nőket is megtaláljuk. Oket arany
Gyuricza Péter.
ékszerek - boglárok, fülbcvalók, gyöngyö k
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"A képzelet fontosabb
a tudoma"nyna"l'.".'-----------------------,
....

Az Univerzum, e se vége, se hossza csillagrendszer galaxisokat, galaktikákat, naprendszereket
és bolygókat foglal magába.
Egyszer, az idők folyamán valahol a végtelen tér egy pontjában egy, a többi között kering ve
száguldó bolygón megszületett s fejlödésnek indult az Élet. A civilizáció magja, a majdalli
értelmes lény: az Ember évezredes fejlödése folyamán jutott el a felismerésig, hogy nincs egyedül
a világmindenségben.
Újabb évezred - de talán csak évszázad - múlva sorstársaival már kapcsolatot keres más
bolygók értelmes lényeivel, s ehhez megoldja az ilrhajózás kérdését. S ha e kapcsolat létrejön,
páratlan értékil és jelen!őségil alkalom kínálkozik a bolygók népeinek egymásratalálására,
nemes szövetségére. Ilyenkor - mint hajdanában a Föld országai és városai között is - megindul a
közlekedés, a személyi és áruforgalom, s megannyi értékes szála a népeket összekötő
kapcsolatrendszernek. Kiépülnek a hatalmas ilrközpontok, kikötők, az anyabolygók könil
keringő holdak pedig - majdnem minden esetben - az előretolt helyőrség szerepét töltik be.
Mire a Földön 2175-öt írtak, a naprendszert lassan benépesítették a földi civilizáció küldöttei.
Űrhajók mennek és jönnek, ilrállomások tucatjai figyelik útjukat a fagyos, fekete ilrben. S ha a
hajók küldetésük célját elérve visszafordulnak, mindannyiszor újabb szállal kötődik a testvéri
Értelem.
2175. ÁPRILIS 5.
A Tven-7 tehemrhajó elhaladt a Hold mellett,
kis idő múlva orrát a Föld légterébe fúrta. A hajó
lelassított, a légkörben történt súrlódás okozta
energiát a hőelnyelő védóemyők fogadták magukba. A pilóta bekapcsolta gégemikrofonját és a földi
irányító központot hívta:
- Tven-7 a bázisnak!
A rádióban halk recsegés hallatszott, majd a
repülésirányító távolinak tetsző hangja:
- Itt a központ! A pajzsot megnyitjuk. Készüljenek a leszálláshoz!
A kapitány kikapcsolta a hírközlőt, majd a
műszerekre pillantva ellenőrizhette, hogyan engedelmeskedik a hatalmas jármű az emberi akaratnak, s kezdi meg ereszkedését a Föld felszíne felé.
Donald Lasky - a kapitány - sovány, atléta
termetű ember volt. Sötétbarna haja keretezte
enyhén ovális arcát, melyen szinte semmi nyoma
nem volt felfedezhető az elmúlt, közel harmincöt
évnek. Öltözetén tiszti rangjelzés tudatta katonai
mivoltát.
Másodpilótája Hany Knox volt, aki most is a
kapitány jobbján lévő pilótaülésben foglalt helyet.
Valamivel talán fiatalabb volt felettes énél , de a
korkülönbség elenyésző lehetett közöttük. Szeme
színe nagyjából megegyezett feketés árnyalatú
hajszínével.
Donald most egy képemyőre meredt, mely a
Föld-pajzs szétnyílását mutatta. Az erőtérben egy
kis csatorna formálódott, melyen zökkenőmente
sen juthat át a Tven -,. Az áthaladást követő
pillanatban már is bezárult mögötte a pajzs.
A földi központ adatai alapján a két pilóta jól
begyakorolt mozdulatai vitték a kív~nt irányba a
hatalmas gépet, mely felvillanó fényeivel mutatta,
hogy -engedelmesen végrehajtja a kapott utasításokat. Váratlanul egy sötétpiros vészjelző villant fel
az egyik műszerfalon.
- Mi történt, Knox? - kérdezte a másodpilótát
Lasky kapitány. Hany a kiíróra pillantott.
- A hármas gravitációs hajtómű meghibásodott.
- Kapcsold ki! - hangzott a kurta utasítás.
A másodpilóta elvégezte a szükséges művelete
ket, s a jelzett hajtómű szinte azonnal kikapcsolt.
Eközben fokozatosan kibontakozott a hosszú útról
visszatérők áhított végcélja: a hatalmas űrkikötő
képe. Előtúntek hosszúkás épületei és tornyai.
Valamivel távolabb feltúnt a számukra megnyitott
27 -es leszállópálya, melynek két oldalát jelzőfé
nyek szegélyezték. Az épületek előtt elsuhan va ,
alig érezhetően huppantak a dokkoló állványzatára.
A földetérést követően a műszereket kikapcsolták, és a zajtalanul félrehúzódó ajtókon át a pilóták
és a legénység elhagyta a megfáradt járművet.
Elindultak a főépület felé. A távolban a szállítmány kirakodásához irányított robotok fém testén
megcsillant az aranyló napfény.

A központi épület irányító termébe belépett
Richard Norman, az űrközpont parancsnoka. Magas, erőteljes alkatú férfi, kinek egész lényéből
természetes életerő áradt. Ruhája, megjelenése
semmiben sem tért el a teremben hatalmas műszer
falak előtt dolgozó emberekétől. Az állomáson
azonban mindenki tudta, ki is ő valójában. Engedékeny, hatásos érvekkel olykor meggyőzhető
ember volt, aki azonban, ha a helyzet úgy kívánta,
tudott kemény és nagyon határozott lenni.
Elhaladt a monitorok előtt, arcán most egykedvű nyugalom tükröződött, melyból a beavatottak
már messzirőlláthatták: a főnök ma ballábbal kelt
fel. Rövid idő múlva megállt egy monitor előtt,
melyen különféle adatok sorakoztak. A műszer
kezelj5je, Willi Forth, azonnal üdvözölte felettesét.
- OhajI valamit, uram?
- Igen, Forth. Óhajtok.
Willy egy cseppet sem élvezte parancsnoka
"ősi" humorát, de hát mit tehetett? Richard a
fe\ettese, s így bármit tehetett, ha úgy hozta kedve.
Annál is inkább, mert senki sem akadt, aki szólt
volna neki bármiért is. Kivr.ve ... Hát, igen . Lance
Keny volt talán az egyetlen, akitől még Norman is
tartott.
Lance azonban sehol sem volt, Forth viszont ott
állt a parancsnokával szemben, aki igen érdeklődő
nek bizonyult.
- Melyik hajó érkezett az imént? - kérdezte a
parancsnok.
Willy a képernyő re pillantott, majd válaszolt:
- A Tven-7, uram.
-Rakomány?
- Generátor-alkatrészek, elemek, energiafejlesztők és különféle elektronikai berendezések a Rigelről.

A Rigel new bolygó több fényévnyi távolságra
van a Földtől. így oda csak a fénysebességnél
gyorsabb hajók képesek eljutni. A naprendszeren
belül közlekedő járművek nem rendelkeznek ilyen
motorral. A Tven-7-nek hiperhajtóműve van.
- Rigel ... KövelkezlJ indítás? - kérdezte Richard.
- Tizenkét perc múlva, a Dack-2.
Forth felkészült a további kérdezősködésre,
mely azonban legnagyobb meglepetésére elmaradt.
Norman még egyszer rápillantott a motorra , majd
odalépett egy másik, a hírkö zlő rends:t.eT -konzolához. A műszerpult előtt egy csinos lány ült,
Amanda Clifford. Leomló szőke haja és - érdekes
módon ., fekete szeme volt. Kissé beesett arca nem
jelentett esztétikai hátrányt számára. Haját fejhallgató szoríto~ta le, ujjai a kapcsolótábla gombjain
dolgoztak. Amint észrevette parancsnoka közeledtét, abbahagyta munkáját. Norman megállt mellette, majd megemlítette jövetele célját:
- Kérem, szóljon Davidnek, hogy tíz perc múlva
legyen a fóbejáratnál.
A lány bólintott, majd David Rhodest, az
űrközpont egyik legjobb "sofőr"jét hívta. Richard

(Einstein)
(Részlet egy készülő regényböl)

még e művelet előtt kisietett a teremből. Volt még
néhányelintézni valója, de pontosan tíz perc
múlva lépett ki a fóbejáraton, amely előtt David
már várt rá, a hosszúkás terepsikló előtt állva. A
légautó nagyon gyors jármű volt, három turbina
bírta mozgásra, s így több mint négyszáz kilométeres óránkénti sebesség elérésére is képes volt,
bár ez az utasok számára már kissé felkavaró
élmény volt.
Norman beszállt a kis légpárnás gépezetbe,
majd Rhodes is követte.
- Hová vigyem, uram? - kérdezte David.
- Haza.
A parancsnok csak ennyit mondott, de David
Rhodes tudta, hogy hová kell mennie, hiszen
majdnem minden este ő fuvarozza haza főnökét a
központból. Bólintott, majd elindította járművét. A
leszálló alkonyatban be kellett már kapcsolnia a
fényszórókat, hogy tovább lásson al.. orra hegyénél. A mellette ülő parancsnok sem az est beálltát,
sem az óriási sebességet nem érzékelte, teljesen
belefeledkezett gondolataiba. Agya a nap eseményeit pergette vissza: a hivatali gondok, beos~lOl
tai napi problémái, az alkalmawttak béremclési
sírámai, s az egyébként jó áll apotú géppark egyre
magasabb javítási Itöltségei... U gy érezte, egys~.e
men nem bírja tovább. Kész! Elég!
Elmélkedését egy rázkódás szak ílotta meg ,
mely a siklóból eredt, ahogy nagyot huppanva
megállapodott há za előtt.
- Köszönöm, David!
- Szüksége van még rám, uram?
- Nem, menjen csak! Jó éjszakáI! - kös7,önt CI a
"piJótá"-tól, s kiszállt a kényelm es ülésból. A
távolodó motorzúgás lassan beleveszett az éjs7.akába.
orman a kapuhoz lépett. A kapcsolótábla
érintése után az ajtó halk zümmögéssel kinyílt,
majd be is csukódott a férfi után. Végighaladt a
kerten, és belépett a nyitott bejárati ajtón. Felesége, Cintya már otthon volt.
- C in/ya, hol vagy 7 - kérdezte.
- IlelIo, Richard! Várj, mindj árt Jl1egyek! hallatszott az asszony hangja az emeletről.
A férfi bevágódott egy fotelba a hallban és
felkapott egy újságot a mellette áll asztalról.
Csakhamar annyira belemerült az egy" ikk tanulmányozásába, hogy szinte nem is ha otta, hogy
egy szobaajtó becsapódott az emeleten, s ezt egy
pár női cipó hangos, gyors kopogása követte. A
lépcsőn megjelent Cintya. 35 év körüli lehetett.
Haja barna, szeme kék, fehér blúzt és s7.oknyát
viselt, formás lábán fekete magassarkú cipőt.
- Hogy telt a napod? - kérdezte férjétől,
miközben hozzá hajolva, homlokcsókkal üdvözölte. Az összehajtogatta az újságot, de nem tette le,
hanem a kezében szorongatta.
- Pocsékul - foglalta össze tömören, majd
megkérdezte: - és a tiéd?
- Tűrhetően. Egyébként megnézhetnéd az energiaelosztót, mert valami baja lehet. Tudod, amikor
éppen ...
- Jó, majd megnézem - vágta el türelrneuenül
felesége mondandóját Richard. Látva, hogy férje
rossz hangulatban van, az asszony nem feszegette
tovább a témát. Inkább az italszekrényhez lépett s
kinyitotta.
- K érsz valamit? - kérdezte.
- Köszönöm, most nem - jött azonnal a válasz.
A nő leemelt egy poharat és egy kisebb üveget,
s egy ujjnyit töltött magának. - En mindenesetre
iszom - mondta, majd belekóstolt az italba. Az
asztalon hirtelen megszólaIt a távhívó. A férfi
felemelte a hallgatót, s megérintett egy kis gombot
a készüléken.
(Az izgalmas folytatást - bízunk benne - a
Kozmos Kiadó gondozásában mcgjclcnő könyvben olvashatják majd.)
. Molnár G. Attila

21

JÁSZ-NAGY.KUN-SZOLNOK

,
' JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK

_

Paszternak Dlester
•
parancsai
A hipnózis fenoménjei "elbájolják" a szolnoki akat. Delejező hatású tudásukra sokan
kíváncsiak. Legutóbb Vladimir
Pasternak hipnotizőr bűvölte el
a nézőket és a vállalkozó kedvű résztvevőket. - Mélyebbre
és mélyebbre - ringatta búgó,
mély baritonján a tudatalatti
szintre show műsora al anyait,
Gorondi György tolmács segítségével az orosz mester. Pár
perccel később már korlátlan
úr volt a színpadon. A tudat
gátló hatásától megszabadítva
kaptak és hajtottak végre parancsokat a színpadon ülők.

nyugaton a "reál", a bal a
domináns. Fellépései során érzékelt-e ilyen különbséget?
- Az agy felépítése minden
embernél egyforma. Ugyanolyan az eszkimóé mint egy
fehér emberé. Inkább csak a
viselkedésben fedezhetők fel
különbségek, ami jórészt az
adott környezetre jellemző nevelési szokásoknak tudható be.
Természetes, hogy különböző
ek a feladatokra adott válaszok
is.

- Rá lehet-e bírni az embereket hipnotizált állapotban blíncselekmények, agressz(v tettek
elkövetésére? - kérdezték a
műsor végén a nézőtérről.

Napjainkban felfokozódott
kiséri a hipnotiző
rök - talán a hiányos ismeretek
- Mindig csodálkozom azon,
miatt - misztikusnak tÚllő tevé. hogy ezt a kérdést oly sokszor
kenységét.
teszik fel. Furcsállom, hogy ez
- Pasternak úr! Nemrég ke- mindig eszébe jut az emberekrült a könyvesboltokba egy nek. De kanyarodjunk vissza
amerikai hipnoterapeuta köny- kérdéséhez! Röviden azt válave, melyben arról (r a szerző, szolom, hogy nem. Olyan csehogy hipnózis seg(tségével ké- lekedetekre, amelyek alapvető
pes felidézni páciensei "előző en ellentétesek az egyén erköléletét" .
csi felfogásával, nem lehet, rá- A gyermekkori t?
bírni senkit. Aki akkor is képes
mondjuk
embert ölni, amikor
- Nem, ő a reinkarnációval,
a lélekvándorlással foglalko- teljesen tudatánál van, act hipzott. Munkája során Ön talál- notizált állapotban is rá lehet
bírni a legsúlyosabb tett elkökozott hasonló problémával?
vetésére.
- Nézze, ezt filozófiai kér- Kifejleszthet8-e az önéhez
désnek tartom, tényekkel még
nincs alátámasztva. Többet hasonló képesség, megtanulmost nem tudok erről monda- hatja-e más is a hipnotizálás!?
- érdeklődött egy másik néző.
ni.
érdeklődés

- A Szovjetuniót ezidáig nem
hagyhatta el ugyan, de az ország számos helyén fellépett.
Hazája soknemzetiséglí ország.
Különböző szokásokkal, viselkedésmóddal - ha egy náció
esetében lehet ilyen mondani -,
lelki alkaUal b(ró néppel került
előadásain kapcsolatba. Egyes
szerzők szerint néhány keleti
kultúrában fejlettebb a "humán" jobb agyfélteke, míg

-~2

_

- Hadd hasonlítsam a hipnotizálást a rajzoláshoz. Van,' aki
rengeteget rajzol, gyakorol,
mégsem válik belőle művész.
A gyakorlással fejlesztheti képességeit, talán ügyesebb is
lesz, de kiemelkedő alkotó
nem válik belőle, míg más
tehetséges ember kevesebb
energiával éri el ugyanezt. Kitartó szorgalommal pedig igazán híressé válhat.
SzurmayZ.

.Közélet. és nyelv .

Bonyolítják.

vagy
lebonyolítják
az építkezést?
Az előző két írásban sok, az igekötők
használatával kapcsolatos hibára hívtuk fel a
figyelmet Sajnos, a hibák felsorolásából még
nem fogy tunk ki.
Eddig olyan hibákról volt szó, amelyeket
akkor követ el a beszélő, ha kiteszi az igekötőt
akkor is, ha nem kellene. Egy másik írásban
az igekötó és az ige elválasztásának hibáira
hívtuk fel a figyelmet
Gyakran elófordrtl az is, hogy sokan elhagyják az igekötőt, s ezzel megváltoztatják az ige
jelentését is. Ilyen pl. a címben jelzett ige is. A
gazdasági életben mára már - sajnos - teljesen
elterjedtek az ilyen mondatok: "Az ügy bonyolftását mi végezzük." "Az építkezést a
tanács bonyoUtja." "A gálaest áprilisban zajlott." "A vizsgák a múlt héten zajlottak."
Minden jó nyelvérzékű ember érzi, hogy
ezekből a mondatokból hiányzik az ige előtt a
le igekötő. A le igekötő nélkül ezek az igék
mást jelentenek. Aki az ügy bonyoUtását
végzi, az nem elvégzi a munkát, hanem bonyolultabbá teszi. Aki az építkezést bonyolítja. az
az építkezés menetét akadályozza.
A zajlik igéhez jelen időben nem teszünk
igekötőt, pl. "zajlik az élet", "zajlik a Tisza",
de a múlt időben odakívánkozik a le igekötő.
Ebben az esetben állhat az igekötő az ige előtt
is, de állhat mögötte is, attól függően, milyen
a mondat szórendje, így: gálaest zajlott le
áprilisban, vagy: lezajlott a gálaest áprilisban.
A felsorolt hibáknak rosszul értelmezett
rövidítési törekvés lehet az oka. Ezt tapasztalhatjuk a köve~ező igék használatában is: a
"feltűnik" helyett "tűnik", az "eltartás i szerző
dés" helyett "tartási szerződés", a "fölszerelés" helyett "szerelés", az "eldob" helyett
"dob", az "elejt" helyett "ejt" stb.
Talán ez az igekötőkról szóló néhány írás is
eléggé bizonyítja, hogy mennyi nyelvi hibát
lehet elkövetni e kis szócskák gondatlan,
figyelmetlen használatával. Ha azt akarjuk,
hogy gondolatainkat pontosan megértsék
azok, akiknek mondjuk, akkor azokra az árnyalatnyi különbségekre is ügyeln ünk kell,
amelyeket csak az igekötók helyes használatával tudunk kifejezni.
Páldi János

•
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Illésék mindig is beszéltek
a problémákról

•

Az Illés-koncert nem csupán egy koncert volt. Több annál. Politikai esemény.
A koncert kezdete akár politikai helyzetfeltárásnak is megtenné: Ne gondold.
hogy tiéd a világ - mintha a régi
rendszert búcsúztatnánk ezzel. 6. én
már lassanként nem hiszek senkinek mintha egy országnyi ember lelkébe
tekintenénk. 6. én még nem tudom.
hogy fogjak hozzá. Ién még nem tudom,
hogy kezdjem el.! Keresem a szót. keresem a hangot - mintha csak az új
hatalomról szólnánk.
És az egész koncert... a húsz évvel
ezelőtti dalol. .. mind fájón érvényesek.
Tóth István, a megyei művelődési
központ munkatársa egyetért ezzel:
- Abban a pillanatban, amikor azt
mondjuk, hogy valami aktuális, az politikai aktualitás is. Az Illés mindig is
politikailag volt mindenekelőtt aktuális.
Ha például az István, a király CÍmű
rockoperát vesszük:; a nemzettudatra
épült. Amikor az emberek meghallották
- az felért egy titkos összekacsintással.
Az Illés sokszor egészen félreérthetetlenül ellenzéki volt.
- "Azt hiszed. hogy hallgatunk a
hazug szóra" ... Hogyha egyszer engem
lánckerék taposna" ...
- Ugyanakkor gyönyörűen használ ták
fel a magyar népdalkincset. Úgy tudtak
megszólalni, hogy dallamaik is közel
álltak a magyar ember szívéhez. Az

Illést azért tiszteltem végtelenül, mert
olyan magyarságtudatot adott, amely
európai volt és nem nacionalista. Én a
magyarságtudatot, a néphez, nemzethez
tartozást régebben is fontosnak tartottam, ezért is lettem az MDF tagja.
De mostanában nem tanácsos mondogatni, hogy: én magyar vagyok, mert
azonnal félreértik, és nacionalistának
tartják az embert. Pedig fontos, hogy az
ember nemzethez tartozik, hazához tartozik, ahhoz a kömyékhez, ahol lakik,
ahhoz a házhoz, ahol él... szerintem nem
is lehetséges úgy európaiaknak lennünk,
hogy mindenekelőtt magyarok 'ne le- ·
gyünk. Ez a nemzettudat más népeknél,
például a franciáknál teljesen természetes és magától értetődő .
- Amikor az Illés fénykorát élte . az
embereket ugyanazok a problémák nyomasztották. mint most. ugyanaz fájt nekik. mint ma.
- Emberi hibák voltak is. vannak is,
lesznek is. Csakhogy egy diktatúrában
nem illik beszélni róluk. Nálunk se volt
szabad emberi, társadalmi problémákról, betegségekről beszélni. Illésék
hál' istennek megtették. A gondok másképpen jelennek meg egy demokratikus
társadalom adta szabadsághelyzetben.
Ha valam iről beszélhetünk, szabad a
megoldásáról is beszélni. Akkor pedig
keresünk és találunk is megoldásokat.
- Szóval. akkor nálunk húsz évig állt
az idő ?

- Bizonyos vonatkozásban állt az idő.
Mivel langyos diktatúra volt, hagyták
kimondani a bajokat. Ezzel manipulálták az embereket, hamis szabadságérzetet keltettek.
- De megoldásokat nem hagytak keresni. Azokat a hatalom kisajátította
magának.
- Így van. A felgyülemlett problémákat azonban most már nem lehet egy*
napról a másikra megoldani. Bár mozgalmak indultak például a szegényekért,
a közbiztonság javításáért. Ahhoz azonban, hogy újra megtalálj uk vagy egyáltalán megtaláljuk! helyünket ebben az
országban; sok türelemre, szeretetre, toleranciára van szükség. Arra, hogy elfogadjuk a másként gondolkodókat, mást
hívőket és a másként emlékezőket is. Az
Illés egyébként a megértésre is jó példa.
Hiszen Bródy Jánosról tudjuk, hogy
SZDSZ-es, Szörényi Levente ped ig
MDF-es. Szimbólumunkat, a tulipánt is
ő találta ki ...
Nemcsak más-más nézetek, a különböző nemzedékek is jól megfértek egymással a koncerten. Hátul a negyven-ötvenesek, . elől a tinédzserek. Hátul égő
gyertyák, elől meztelen karok a magasban. Bár a koncert befejező dala mintha
inkább a gyertyák felé szállt volna .
Miért hagy tuk. hogy így legyen?
Paulina Éva

A foci után

a büfében
Jászberényben a Szent Imre
herceg út 55. szám alatt "Sarki"
büfé-falatozó nyílt. Az üzlet vezetője a népszedi - volt jászberényi focista, Sánta György, aki többek
között megjárta Nagybátony t, Tata bányát, Debrecent, majd Jászkiséren e(Jzősködött, csapata megnyerte a megyei bajnokságot és a
Szabad Föld Kupát. A népszeríi
focistát sokan ker esik meg az
újonnan nyílt büfében, s nem lehetetlen, hogy focisták, drukkerek itt
fognak rande'lúzni egymással egyegy mérkőzés után.
-nzs-
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Levél az
OlvasóknakJ

A Szolnoki Szigligeti Színház

Közéleti lapunk első számának megjelenése óta eltelt egy kurta év, s ezalatt - a
maival együtt - napvilágot látott 26 lapszámunk. Ez már önmagában is egyfajta
számvetésre adhatna okot. Most azonban
többről van szó, az eddigiekről és a
hogyan továbbr6/. Arról, hogy a rendszerváltást lehetővé tevő szabad választásokat és az új politikai pártok működésé. nek és különböző kampányainak nyilvánosságát hogyan szolgálta egy év alatt ez
a kis lap? Es hogyan lehetne úgy jobbá,
frissebbé tenni, hogyamegváltozott helyzetben még inkább szolgálja az új helyi
(megyei) önkormányzatok tevékenységének kibontakozását?
E bonyolult kérdéskör átgondolásához
idő, megvalósításához pedig pénz és friss
újságfró- erők kellenek. Ezért döntöttünk
úgy, hogy az új helyhatóság hivatalba
lépéséig átmenetileg felfüggesztjük lapunk megjelentetését. Ezzel nem rövidítjük meg előfizetőinket, mert szeptember
19-én már kaptak egy különszámot, s
várhatóan decemberben egy újabb különszámmal jelentkezik szerkesztőségünk,
majd hetilappá fejlődik az eddig kéthetente megjelenő közéleti lapunk.
Bízunk abban, hogya lapa lapító megyei tanács közéletet szolgáló információs szándékának eleget tettünk. Ezt erősí
tik meg a hozzánk érkezett olvasói levelek
is. A jövő igényei azonban más jellegű
lapot kívánnak, az olvasók érdekében és
vdltozó igényeiknek megfelelően.
Abban is bízunk, hogy írásainkkal,
felvetett, bírált témáinkkal nem bántottunk meg senkit, mert nem a pellengérezés, hanem a krónikási hivatás vezérelt
minden cikkünk közrebocsátásában. Amiért nem tudtunk mindig és mindenben
frissek, eseménykövetőek lenni, az a kétheti megjelenésből és az adott nyomdai
viszonyokból következett.
Kicsiny szerkesztőségünk nevében ezúton is szeretném megköszönni az Olvasók megtisztelő figye/mét, írásait, leveleit, munkánkat segítő észrevételeit, melyek
erőt és ötleteket adtak egy éves tevékenységünkhöz.

László Gyula
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Megyei közéleti lap

bemutatói
az 1990/91-es évadban
1990. október 19-én a Pesti Színházban
Gabriel Garcia Marqouez: SZÁZ ÉV MAGÁNY
(A színpadi változatot Székács Vera fordításának felhasználásával írta:
Schwajda György) Rendező: Taub János

1990. november 23-án a Szolnok Megyei Míivelödési és Ifjúsági
Központban
Eisemann Mihály - Szilágyi László: ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés
vígjáték. Rendező : Koós Olga
1990. december 22-én a Szolnok Megyei Míivelödési és Ifjúsági
Központban
Schwarz-Greene-Tebelak: GODSPELL musical. Rendező: Imre Zoltán
mv.
1991. január ll-én a Szolnoki SzobaszÍnházban
Albert Camus: FÉLREÉRTÉS. Rendező: Tompa Gábor
1991. február végén a Szolnoki SzobaszÍnházban
Ibsen: VADKACSA. Rendező: Fodor Tamás
1991. április elején aNagyszínházban
Szigligeti Ede: LILIOMFI vígjáték. Rendező: Taub János

HahaforizDlák
- Titkold a tehetségedet, ha érvényesülni akarsz!

*

- Vannak emberek, akik nagyon tudnak élni. Az ilyenek kapnak dupla adag
levest az ingyenkonyhán.

IS ...

- Állítólag jövőre is fogunk enni.
Csak még azt nem tudjuk, hogy mit.

- Ne bántsd az erősebbeket! Hiszen
rengetegen vannak nálad gyengébbek

*

- Azért csökkentjük a magyar hadsereg létszámát, mert ezután már nem
akarjuk rettegésben tartani az Amerikai
Egyesült Államokat.

*

- A történelem: az emberiség rossz
bizonyít'fánya.

*

- A mennyországban előfordulhat
üzemzavar, de a pokol mindig működik.

*

- Amíg mások butaságokat beszélnek,
te a hallgatásoddal is okossá válhatsz.

*

- Meglepá hirdetés:
(madarakkal együtt) eladó.

*

madárijesztő

- A demokrácia azt jelenti, hogy ami
eddig tilos volt, az ezentúl kötelező lesz.

*

*

- Energiaprogramunkat arra alapozzuk, hogy a következő években nem
lesz tél.

*

- Ha sok pénzre VarI szükséged, az
tÍzmilliót bármi áron szerezd meg!
A többi '-", ;Ír jön magától. (Ha összejön
százmillió, utána akár becsületes is lehetsz ... )
első

*

- Tudod, mennyi ideig tartarIak a
mézeshetek? Másfél óráig ...

*

- Ha meg akarsz ismerni egy nőt,
vedd el feleségül. A többit majd meglátod.

*

- A vágy csak percekig tart, de az
: 'azi szerelem néha több napig is!
(Kopiás)
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