
MDF-konferencia 

Népfogyatkozás 
A Magyar Demokrata Fórum Szegeden, a JATE Bölcsészettu-

dományi Karán tartotta meg első vidéki konferenciáját, október 1 -
jén. Az egésznapos tanácskozás témája hazánk demográfiai 
helyzete volt. Az országos fórumot az MDF szegedi elnöksége 
szervezte, s Raffay Ernő. a JATE adjunktusa, az elnökség tagja 
nyitotta meg. Lezsák Sándor költő, az országos elnökség tagja arról 
tájékoztatta a körülbelül 500 főnyi hallgatóságot, hogy országszerte 
közel 300 MDF-szervezet alakult, többezres tagsággal. A követ-
kező országos fórumot Kiskunmajsán rendezik, november 12-én, a 
magyar mezőgazdaság helyzetéről. Grezsa István orvos a hódme-
zővásárhelyi MDF-szervezet megalakulását jelentette be, majd 
felolvasták Gyulay Endre megyés püspöknek a szegedi szervezet-
hez küldött levelét. 

Dr. Kováts Zoltán történeti demográfus, a szegedi tanárképző 
főiskola docense előadásában elemezte a népességfogyást kiváltó 
történeti okokat ós bemutatta azt a szegedi matematikusok segítsé-
gével készített prognózist, amelynek rendszeresen ellenőrzött 
adatai é s számításai szerint ijesztő méretű, folyamatos népesség-
csökkenéssel kell szembenéznünk. A 2040-re már három é s fél 
milliós népességfogyást mutató trendet kevéssé befolyásolták az 
egyes, önmagukban elégtelennek bizonyult intézkedések (családi 
pótlék emelése, a gyes bevezetése); az 1975-ben születettek 
száma (ma demográfiai hullámnak titulálják) mindössze 10 ezerrel 
VQlt több, mint az egyszerű reprodukcióhoz szükséges születés-
szám. A tragikus folyamatot csak komplex népesedéspolitikával 
lehetne érdemben befolyásolni, amelyet két é s fél évtizede ígért 
meg a kormány... Fekete Gyula Iró, az MDF országos elnökségé-
nek tagja azt mondta: 30 év óta szinte megszoktuk, hogy évente 
eltűnik a térképről egy Mezőtúr, vagy egy Mohács; évenként 20 
ezerrel lettünk kevesebben. „A politika a jövő ellenzéke" — állította, 
s bizonyította: az adóval a „gyermekadót" vezették be, méghozzá a 
világtörténelemben a legmagasabbat; a törvény a kiskorút nem 
tekinti embernek, s ez alkotmányellenes é s büntetendő; amit a 
szülők keresetéből a gyermekre vagy m á s keresőképtelen család-
tagra kell fordítani, azt is úgy adóztatják, mintha szabad rendelke-
zésű jövedelem volna. A demográfiai helyzetről az állampolgárok-
nak nincs reális képük; a félrevezetett emberek nem tudják, hogy 
valóban sorskérdésről van szó, így a nemzet jóváhagyásával 
születnek döntések öngyilkosságunkról. Czakó Gábor író morális 
felelősségünkről beszélt: „hogyan nézzünk véletlenül életben ha-
gyott gyermekeink szemébe?"; a magzat: ember; 30 év alatt négy 
é s félmillió ember nem született meg, „s ez előre megfontolt 
szándékkal, bűnszövetkezetben, nyereségvágyból elkövetett tö-
meggyilkosság." 

Kelemen András pszichiáter nagyhatású e lőadásában meg-
döbbentő adatokat sorolt: válásokról, veszélyeztetett gyerekekről, 
öngyilkosságokról, alkoholizmusról, narkomániáról, neurózisról. A 
pusztító jelenségek összekapcsolódnak. ,A cél, az érték, é s a belső 
tartás hiánya megbosszulja magát: tartósan megromlik a hangulat, 
s az ember ingerlékeny, türelmetlen lesz... Az ilyen lelkiállapotú 
ember nem tud együttélni másokkal. Megromlik a családi élet, 
eluralkodik a nemtörődöm é s durva viselkedés... Országunkban a 
.szocialista üdvtan' hívőinek is tapasztalni kellett, hogy a központi-
lag adagolt egyenlőség megszülte az .egyenlőbbek' Orwell-i ural-
mát, s miközben a társadalom az állami gondozottak gondatlansá-
gával sodródott, kiütköztek rajta az állami gondozott gyerekek 
magatartászavarai.. . Egészséges közlelkület felé hatni elsősorban 
szervesen képződő embercsoportokban lehet... És hogy a közös-
ség ne torzuljon bandává, csordává, ahhoz az kell, hogy tartós 
emberi értékek kovácsolják össze." 

A konferencia nyilatkozatot fogadott el, amelyben a komplex 
népesedéspolitikai megvalósítását sürgeti az MDF. A dokumentu-
mot eljuttatták az MSZMP é s a kormány vezető szerveihez. 

S. E. 

Szellemünk titkos ára 

Stekovics János fotója 

Olyan helyen lakom, ahol napilapra nem érdemes előfizet-
nem, mivel a postás később jár, mint amikor az esetek többségé-
ben otthonról el kell indulnom. így kedvenc központi napilapo-
mat valamely újságárusnál vagyok kénytelen beszerezni, ám ez 
irányú kísérleteim rendre kudarcra ítéltetnek. Vettem a fáradságot 
egy „próbavásárlásra", bár nincsenek népi ellenőri ambícióim. 
Tizenegy szegedi, ráadásul belvárosi újságárus-pavilont jártam 
végig az egyik pénteken, délelőtt kilenc és tíz óra között. Amidőn 
Magyar Nemzet iránt érdeklődtem, elnéző mosoly kíséretében jött 
a válasz: régen elfogyott. A kormány lapja, a Magyar Hírlap a 
tizenegy közül kizárólag a posta melletti pavilonban volt kapható. 
A másik kettő központi napilap, a Népszabadság és a Népszava 
természetesen!?) mindenhol megvásárolható lett volna, ameny-
nyiben érdeklődésem ily'irányba ferdült volna el. Még két adalék: 
az ez irányú tapasztalatok országos szinten is hasonlók; bármerre 
utazom az országban, vasárnap esténként már csupán egyetlen 
központi napilap áll stócokban az árusoknál: a Népszava. (Azaz a 
szakszervezet szava.) 

A Ludas Matyi szeptember 21-i számában e jelenségre 
Brenner György karikaturista „Sajtóberek" című rajzában a 
következőképpen reagált: a képen egy szerkesztőség belső tere; az 
egyik újságíró a kollégáihoz fordul, imígyen: „Ha nem enyhül a 
papírhiány, össze kéne vonni a Népszabadságot a Népszavá-
val..." Tetszik az ötlet, de mi lenne akkor az új, összevont lap 
neve? „A nép"? Vagy: „A szabadság szava"? Vagy: „A szavak 
szabadsága"? , 

(—and!) 

Áradozni mostanában legin-
kább a vízlépcsőről lehetett... 
Szellemünk jelenlegi árfolyama 
a Duna. Az Öreg-Dunában ölt 
testet. (Az Öreg-Duna bölcs, és 
fontos a jó fellépés.) Úgy kell 
tehát intézni a dolgomat, Hogy 
elegáns legyek s ugyanakkor ak-
tuális. Itt aprópénz csörgedez-
zen, részben azért, hogy csör-
getni tudjam a zsebemben, (az 
olyan finom), másrészt mert 
hangja mint a búvópatak, mint a 
„jungen dunáé" a kies Fekete 
Erdőben, és ez máris utalás, 
máris fitt esendőség és jólérte-
sültség; hallga!... 

Semmi. Elszállt a kedvem 
csak ahogy ezt írni kezdtem, el, 
mint egy szárnyashajó... (Hogy 
össze ne hajózzam magam! — 
súgják Dunánknak habjai.) 
Szellemem is oda, vagy inkább 
kicsit hazátlan. Elhazátlanodott 
lépcsőzetesen. Mert a dolog ot t 
kezdődnék, hogy szellemünk 
hazát leljen; ott, hogy egyálta-
lán szellemünk miféle hazát 
képzel el, talál ki magának. Ért-
sem ezt földrajzi értelemben, és 
akkor legyen először is a Kár-
pát-medence, aztán kedvünk 
szerint Ukrajna is, meg a Ruhr-
vidék stb., hogy aztán a Duna-
medencében végezzük legendá-
san, akár Attila. És értsem szel-
lemünk hazájának ad absurdum 
és legfőképp a szabadság terré-
numát. És értsem úgy is, mint 
társadalmi — politikai és nem 
politikai — posztolást. Spon-
gyát rá! Haladjunk tova! 

Úgy van most, hogy rehabili- • 
táljuk a tudást, elismerjük érté-
két (ismerjük el!) és hogy szá-
mítunk rá (majd ha fagy)! Arra 
számítunk titokban (nevetek), 
hogy majdcsak befagy a Duna, 
és akkor jéglépcsöt lehet ter-
vezni; amilyen eszesek va-
gyunk, természetesen szintén 
titokban. Általában ilyen ese-
tekben lehet, sőt szabad tudós 
embernek, okosnak lenni. 
Ilyenkor már lehetne népszava-
zás is, meg minden. Ilyenkor a 
nép is kiokosodhat. (Valahogy 
így; a jéglépcső az olyan, mint a 
jégkocka, csak több; nagyon 
esztétikus és nagyon kellene, 
több kockacukrot meg lehet így 
takarítani, hasonlatossági elv 
alapján; és hasznosabb is, mert 
nem hizlal. Vagy elhiszi és tilta-
kozik a nép, vagy a fülének nem 
akar hinni és szájszélét lerágja 
izgalmában. A végén már nem 
hall, nem lát, nem beszél. Egy-
szerűen okos. Tud.) 

Végül azt is megtudtuk, hogy 

fitos kis energia az, ami onnan, 
csúcstechnológiával, kiszár-
mazna. Nem is azért épülne fel, 
hogy energiát termeljen, vagy 
ilyesmi, hanem mert az ott hajó-
zási útszakasz, és olyan fene 
drága annak a karbantartása, 
hogy senki sem hinné el. De ha 
egy ilyen „emlékmű"-re kell a 
pénz, az más; és az is más, hogy 
ha volnu dunai kereskedel-
münk, akkor sem tudnának hol 
kikötni a hajók. Egyrészt talán 
ezért épülne. Másrészt meg 
azért, mert szép lenne. Egyálta-
lán jobb volna minden, ha 
volna. 

És persze az elienkezője is 
igaz. Énnyit tudunk. S a tudás 
hatalom, mint tudjuk, mehe-
tünk haza. (Az Országgyűlés-
ről.) Kiokosodtunk, mert van 
most már ez a kis kiokosító. 
Elképzelem, ahogyan jön a szel-
lem (az értéktudás!) smasszere, 
miután meggyőzött bennünket, 
és mondja, aki tud, menjek ak-
kor haza. (Ne tessék őt okvetlen 
garázdának, durvának képzelni, 
lehet egészen elegáns is, mint az 
a kevés aprópénz.) 

Viszont az aprópénz, magá-
ban, bérként, kevés. N e m él 
meg belőle, aki tud. Azaz tudá-
sunk abban merül ki, hogy meg-
élünk belőle. S nem abból élünk 
meg, amiből tudni kellene élni. 
(Egyre jobban fogalmazok, ha 
pénzről van szó!) 

Jut eszembe! Van az egyik 
kedvenc képzőművészem, úgy 
hívják, Christo Javacheff. Ó egy 
Bulgáriából elszármazott ame-
rikai képzőművész. És mint ál-
táljában, a tetű Amerika leelő-
zött bennünket most is; ilyen 
haszontalan micsodákat, mint 
ez a nagymarosi, már régesrég 
készítenek, csak ők művészet-
nek nevezik nyíltan, nem titok-
ban. Tehát szellemi terméknek, 
és annyi pénzt adnak rá a 
mágnásmájklok, mint a dudva, 
mert az' adóalapból le lesz szá-
mítva. Christo olyanokat ké-
szít, mint például: „A becsoma-
golt vízpart". (Sidney mellett 
egy egész öböl köveit becsoma-
golta. Félti őket, vagy nem tu-
dom, mi... Környezetvédő?) 
Csinált olyat is, mint például: 
„A völgy elzáró függöny ". Mil-
liókba (dollár!) kerülnek ezek a 
„tréfái". Rendkívüli fontos-
ságú, merész figyelmeztetések a 
természet felelőtlen háborgatá-
sának következményeire, a ter-
mészethez való mostoha viszo-
nyunkra, a modern (tudomá-
nyos!) szellem idegenségére a 

természettel szemben stb. És 
akkor volt egy esete, évekkel 
ezelőtt láthattam a televízióban. 
Az történt, hogy megint csak 
összeszedett néhány millió dol-
lárt, és szépséges vászonfalat 
épített félelmetes hosszúságban, 
amely farmokon (magánterüle-
teken!) is keresztülhaladt. Nem 
emlékszem, mennyi ideig 
akarta, de csak két hétre kapott 
engedélyt, hogy csak addig áll-
hat. A tévések megkérdeztek 
egy farmert , hogy mit szól eh-
hez az egészhez. Az öreg mind-
össze annyit válaszolt, hogy 
nem szabad ország az, ahol 
megszabják, (ha ő beleegyezik a 
végtelenségig) meddig álljon ez 
a fal! Há t így állunk. Nem vi-
szonyítás végett mondom, ko-
rai volna. Csak hát distancia 
uraim, distancia! 

Vagyis annyit tehát erről: 
csak a szabadság felől lehet kö-
zelíteni a szellem iránt. Hogy 
valamiről szabadon gondolkod-
hassunk, szabadon dönthes-
sünk, előbb az anyagi feltételeit 
meg kell teremteni. Es nem for-
dítva: mikor már megvan a dön-
tés, azt kiadni gondolkodóba, 
és elvetni. S ezt fizetni. Nálunk 
a szellemi munka is titkos, ést 
titkos annak etikai, anyagi érté-
kelése is. Úgy értem, nem lehet 
csak úgy egyszerűen kikövet-
keztetni. Szellemünk ára titkos, 
s a gondolkodás lehetősége juta-
lom. 

Nézzünk egy példát, közelit 
Nagymaroshoz. Neves bioló-
gusunk a prédikálószéki kör-
nyezetről — a terület védetté 
nyilvánításának élharcosaként 
— kijelenti, hogy, bár flórája és 
faunája nem unikális, mégis pá-
ratlanul értékes, ápolni kell. 

Két évvel később ugyanez a 
szöveg más előjelet kap, szintén 
tőle, ám akkor már egy energia-
tározó tervezői közé tartozik. 
Mivel a táj nem tartalmaz uni-
kális stb., lehet építkezni. Hát 
így állunk. Hol a tudás értéke 
mostanában? Ha önmagát a tu-
domány embere sem veszi ko-
molyan, nehogy az állam... 

Igaza van Christónak. Cso-
magoljuk be! Csomagoljuk be, 
eddig is bevolt, Nagymarost , a 
Pilist stb. Megmarad a termé-
szet titka, megmarad szelle-
münk titka, és megmarad az 
építkezés titka, miszerint foly-
tatódni tud. Ennek mi lesz az 
ára? 

(1988. október 7.) 

S O L Y M O S I B Á L I N T 

FIDESZ-kongresszus 
A Jurta Színházban tartotta 

alakuló kongresszusát október 
1—2-án a Fiatal Demokra ták 
Szövetsége. Az eseményekről 
a szegediek azon melegében 
tá jékozódhat tak , mert a FI-
D E S Z két szóvivője, Fodor 
Gábor és Deutsch Tamás a 
JATE-klubban 3-án este tájé-
koztatót tar tot t . Ez alkalomból 
kértük tőlük az alábbi interjút. 

— Mi történt a kongresszu-
son? 

D . T . : A szervezetünk meg-
alakítását két lépcsőben tervez-
tük. Az első fordulóban kizáró-
lag a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot fogadjuk el, a má-
sodikban pedig a Programot. 
Ez az első forduló zajlptt le a 
mostani hét végén, a máso-
dikra előreláthatólag novem-
berben kerül sor. 

F. G . : Két munkacsoport két 
SZMSZ-tervezetet készített, 
ezeket vitattuk meg szomba-
ton. A délutáni heves véle-
ménynyilvánításokból kide-
rült, hogy a tagságnak egyik 
változat sem tetszik. Az egyik 
túlságosan bürokratizáltnak bi-
zonyult — ez 10 bizottságot 
hozott volna létre —, a másik 
pedig túlzott hatalomkoncent-
rációt biztosított volna a szóvi-
vőknek. így estére a vita holt-
pontra jutot t . Innen úgy sike-
rült továbblépni, hogy áldozat-
kész emberek az éjszaka folya-

mán összeállítottak egy harma-
dik tervezetet , amit másnap 
megvitat tunk, és sikerült is el-
fogadni. Ennek alapján megvá-
lasztottuk az Ideiglenes Vá-
lasztmányt, amely a következő 
kongresszusi fordulóig marad 
hivatalban, szervezési, műkö-
dési feladatokat lát el, és létre-
hozhat bizottságokat is. Tagjai; 
Deutsch Tamás , Langmdr Fe-
renc, Molnár Péter, Rockenba-
uer Zoltán, Széchényi Mihály 
és én. Megnyílt az irodánk is. 
A FIDESZ címe: 111. Buda-
pest, Csörlő u. 14. Telefon: 887-
082. Eredeti leg úgy terveztük, 
hogy a programról szó esik, de 
erre nem jutot t idő. 

— Az utóbbi időben sokát 
változott a hatalom véleménye a 
„független kezdeményezések-
ről". Az MDF vagy a TDDSZ 
lényegében elfogadottá vált, a 
FIDESZ azonban továbbra is 
„alkotmányellenesnek" minő-
sül. 

F. G . : A hatalom szeretné 
elkülöníteni ezeket a mozgal-
makat , ezért is bánik velük el-
térően. Ez a szándék tükröző-
dött egy közelmúltbeli talál-
kozó lebonyolításában is. 
Pozsgay Imre államminiszter 
— akinek ez egyébként hivata-
lából adódóan alapvető felada-
tai közé tartozik — közös 
konzultációra szerette * olna 
összehívni az öt legnagyobb 

szervezet képviselőit. ( M D F , 
T D D S Z , F I D E S Z , Szabad 
Kezdeményezések Hálózata , 
Nagymaros Bizottság). Végül 
csak öt külön találkozó jöhetet t 
létre, s ez nem raj tunk mú-
lott . . . A különböző megítélés a 
F I D E S Z szempontjából azt je-
lenti, hogy az utóbbi időben 
erősen bírálják. Hámor i Csaba 
szerint a szervezet „a polgári 
restaurációt szolgálja", s elíté-
lően szólt rólunk a legutóbbi 
Központi Bizottsági ülésen Lu-
kács János , a KB t i tkára, a PB 
tagja is. Valószínűleg azért 
tartják olyan veszélyesnek a FI-
DESZ- t , mert a fiatalság szer-
vezete s az ifjúság véleménye 
kulcsfontosságú; másrészt nem 
reprodukál ja azt a megosztott-
ságot, amely a társadalom 
többi rétegeire jellemző. 

D . T . : A fiatalságnak nincs 
„sebezhető pon t j a" , mert még 
nem kötelezte el magát olyan 
értékek mellett, amelyeket ké-
sőbb meg kellett tagadnia. A 
lényeg a szókimondás és a hite-
lesség. A FIDESZ-nek az is 
„elviselhetetlen" tulajdonsága, 
hogy mi azt mondjuk, amit gon-
dolunk, és úgy is cselekszünk. 
A sajtótiltást konkrétan három 
kérdésben ( '56 megítélése, 
Nagy Imre szerepe, és a szövet-
ségi rendszer) vallott vélemé-
nyünkkel .érdemeltük ki." 

M. T. 

re-publicisztika 

„lenézni" 
í rod ezt, és közben szemle-

sütve ebédezel kérlekszépen. 
(Elefántcsontlevesnek nevezed 
és párkápnak; az előbbi áttet-
sző és fehér , sziklakeménynek 
gondolod, hogy beletörik zsur-
naliszta kanalad, a másik bar-
nás massza, hanyagolod.) Za-
vartan lenézel, ki fogja ezt kifi-
zetni? 

Miért vagy szegény? Szegény 
vagy kérlekszépen és lenézlek. 
Gazdag vagy és lenézlek. Miért 
élsz városon? Városi vagy, le-
nézlek. Falusi vagy, lenézlek. 
Értelmiségi vagy? Úgyneve-
zett? Nincs mese, lenézlek. 
Magyar vagy?, cigány vagy?, 
zsidó vagy?, mulatt vagy?, hü-
lye vagy?, lenézlek. Túl okos 
vagy?, vagy ha nem vagy ma-
gyar, zsidó, cigány, mulat t , 
hot tentot ta? Lenézlek. Egye-
temista vagy?, szakmunkás?, 
főiskolás?, vagy vadakat terelő 
juhász? Lenézlek. Éhes vagy?, 
jól lakott?, lenézlek, kérlekszé-
pen. Naphosszat vándorolsz 
egy „írógépistál lóban"?, kubi-
kolsz vagy állattartasz?, lenéz-
lek.. . 

A múltkor utazol kérlekszé-
pen a vonaton, és — hát onnan 
ez az egész. A beszélgetésekből 
azt hallod ki (azon túl, hogy 
Bacchusunk hangját), most is, 
vagy még mindig és egyre in-
kább? feloldhatatlannak látszó 
ellentét van „népi és urbánus", 
fizikai munkás és értelmiségi 
között. Az viszont egyáltalán 
nem csodálatos, hogy az van 
szegény és gazdag, nemzetiségi 
és nem nemzetiségi között etc. 
Miért van ez? Annyi bizonyos-
nak látszik, hogy ez napjaink-
ban fokozottan fontos, és az is, 
hogy napjainkban fokozottan 
háttérben marad. Mindjárt le-
het három oka is; 1. a gazdasági 
szabályzók anarchiája idején 
(mára!) lehetetlenül nagyra nőtt 
a vagyoni különbség egyes sze-
mélyek, családok között; 2. a 
politikai változások (reform?) 
hirtelen megnövelték az egyén 
szabadságát, pontosabban sza-
badságának lehetőségét, mely-
nek megerősítése itt, Közép-
Kelet-Európában mindig is na-
cionalista jellegű volt; 3. eme 
kettőnek a következménye, 
egyfajta nemzetpolitikai önsar-
jadzás, ami reméljük (igaz? kér-
lekszépen) nem lesz égó csipke-
bokor!, ami viszont méginkább 
különválasztja, élesen elvá-
lasztja érdekeikben és így ter-
mészetükben a felsorolt ellen-
té tpárokat . . . Ebben egyelőre 
nincs semmi konszenszus. A z t . 
mondod, egyik kiélési lehetőség 
bulldózerek politikájának táma-
dása?. . . a nagymarosi vízlép-
cső?.. . a F IDESZ? , a személyi 
változások etc.? (Kicsit ciniku-
san fogalmazol, de hát cinikus a 
helyzet!) De mi lesz, ha ezek 
megoldódnak? Vagy ettől nem 
kell tartani? 

Szóval utazol a vonaton, és 
senki sem ért semmit; hogy ez 
mitől lett hirtelen ennyire gaz-
dag, amaz meg annyira sze-
gény; ez mitől lett egyetemista, 
amaz meg vállalkozó. Ezért hát 
lenézi-

Te pedig itt várod a pincért , 
(pedig ebéded „sem volt fajtisz-
ta, és épp rosszkor ért véget) 
várod, hogy fizess, ahelyett , 
hogy elhatárolnád magad tőle. 

—oly-bá— 
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