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MÁJUS

KISZ-vezetőség

gondozásába

1. /Próbaszám/

BETEGSÉGED FELMENTÉS

/

;
Betegséged felmentés a világ alól, ürügy arra, hogy el-

húzódjál, nem vagy már ráutalva arra, hogy valamilyen látszatte
vékenységet folytass: fát vágj, vizet vigyél a szomjúhozó disznóknak, tudod betegséged az egyetlen gyógyszer, mert
jót tesz az ingerszegény kórházi környezet, nem reagálok rá,
nem reagálsz rá, vagy érzékeid eleve hamis optikával filmezik a
valóságot és valódivá ütika? első benyomást,

kontrolálatlanul;

hajnali öt, a váll és a hát felfekvései fájdalmasan súrlódnak a
lepedőhöz, Diagnózisod: gégerák "legyen tisztában kérem a lehetőségeivel" mondta akkor az őszinte orvos;
AMINT BELÉPETT? FELISMERTE A FALAKAT: "változatlanok a gyerekko
beutaló óta, na, persze az eltelt évek alatt új orvosok és nővé
rek vették át elődeik pozícióit, MI más változott?
a kórházi zuhanyzó; női formák, melyek a pára és gőz iszapjába
merültek, megmerevedve, tudó-tudatlan szemmel álltál ott a pizs
mámra permetező vízcseppek alatt, a nők simogatásaikkal, felborzolták a hajam, összefröcsköltek és a rózsák alá húztak, a pizsamád lucskosan szorult testedre, ujjaim ekkor befűztek a nők
ujjai közé, érezted bőrükön ugye a gyűrűk nyomait,
a rák félelmetes ollóival átvágta már a hangszálaid, mintha hegedűhúrokat .
fekve, fekve öltözöl a hátadon áthúzva, a katonaságnál az iskolában, börtönökben megízlelt zsúfoltságból folyó
forgatsz nyelveden,

viszolygást

a nővérek bátorítólag a gyerekre mosolyogtak, felborzolták a
haját, mint azok az ismeretlen nők a zuhanyzóban "Öcskös, semmit
se félj, a mandulamőtét fájdalommentes és veszélytelen !
az orvosnő a műtét közepe táján végigtapogatta gumikesztyűs

ujja-

ival a szájüregét, "még MARADT az orrmandulából" mondta'
a fogók becsúsztak a szájüregedbe - újabb

darabkákért

ágyadban fekszel, a némaság völgyében, az ágy süppedős

kulisszái

közé szorulva, a NÉMÁK jelrendszerét tanulmányozod, igyekezve az
érthetőség kereteihez formálni a taglejtéseket,

fejdöntéseket,

hunyorításokat.
betegségem köré szerveződöm: totális rabság.
o

Céduláktól foltos az ágyad, melyekre a világnak szánt

üzenete-

>

ket rögzíted.
i

i'i

'

Babits műveit kérem, csak arra nem emlékezel,.Babits

túl-

élte-e vagy sem, most Babits recitál a füledbe.
a főnővér fehéren foszforeszkáló fogsorán felsiklatja
HEITERKEIT IMS LEIDEN mondja

Hölderlin

DERÖT A SZENVEDÉSBE
Az arcodra borul az éteres maszk.

Ha védtelen vagy hát ORDÍTS.

MIKÓ SÁNDOR

felsőajkát

KÖDÖT FÜSTÖLNEK

KÖDÖT FÜSTÖLNEK AZ ERDŐK,
S A KERÉKNYOMOK,
- A FAGYOTTAN MERENGŐK IS HALÁLLÁ OLVADNAK,
HA RÁJUK LÉPSZ.
SÖTÉTSÉG CSÖPÖG A FÁKRÓL,
MINDENT TUDSZ,
DE AZ ÉLETRŐL MAGÁRÚL
CSAK ELKÉPZELÉSEID

LEHETNEK,

MÍG ÉLSZ.
KEZED AZ ENYÉM8E TÉVED,
FÉLTED,
S MÉGIS A SZÁJAMBA

CSORGATOD
VÉRED,

HOGY ÉRTED ÉLJEK,
ÁLTALAD f
A HOLD ARCODRA HINTI A MÚLTAT,
MINDENT AKARTÁL,
S TALÁLTÁL EGY NYOMORULTAT,
KINEK ANYJA HELYETT
SZERETŐJE LEHETSZ !

KÁNTOR PÉTER
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ESÉLY

-

A TÚLÉLÉSRE

A környezet és természetvédelem sajnos nagyon népszerű és
aktuális kérdés mostanában ázinte egész Földünkön. Egyre több és
több ország tesz ;erőfeszitéseket faunájának és flórájának
mére, az emberi környezet megóvására. Minden államnak

védel-

lényegében

privát joga ill. érdeke, hogy az említett védelmi komplexumon belül
mely területeket helyezik előtérbe, melyik a frekventált része
az élővilágnak amely fenntartására nem rest áldozni. Sajnos ez a
tény azt jelenti, hogy komplex, tehát mindenre kiterjedő, egyformán hatékony természetvédelem gyakorlatilag még sehol sem valósult

i

meg.
A fejlett ipari országokban már "tul van" a végveszélyen az állatvilág jelentős része, a legtöbb nagyvad lényegében eltűnt az adott
faunából.

Ezekben az államokban már az úgynevezett ökológia egyen-

súly védelme lett a fő kérdés. Ez élőhely kialakítás

biotóp-megó-

vás szinte lehetetlen, hiszen a. legalapvetőbb életfeltételek
biztosítottak az említett

sem

területeken.

Nyugat-Európa ipari centrumai /Ruhr-vidék, Saar-vidék, Lotharingia stb. / a felelősek a tradicionális élőhelyek
Az Ardennek , az Észak-Alpok, a Pennie

pusztulásáért.

hegységekben már csak hír-

mondója maradt a természet valamikori gazdarjsóöónak.
De a legnagyobb probléma nem is az, hogy a hód vagy a mosómedve
eltűnt, ill. végveszélybe került Európa nyugati részén. Ez még
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önmagában nem veszélyezteti az emberi környezetet. Az már annál
inkább, hogy a Rajna szennyvíz csatorna lett, a Pő sav és ólomtartalma 13 szorosa a megengedett szintnek, hogy a savas esők
hatására már a Kárpátokat is elérte az erdöpusztulás, hogy ma
már nincs olyan valamirevaló nyugat-német város, amelyben ne
,

\

lenne szunyogriadó terv, s hogy lassan Franciaország lesz Európa vezető kőolajtermelő országa, már ami az óceánból
szott olajszennyeződéseket illeti

lehalá-

...

Szóval egész kontinensünk küzd a természet és az emberi közvetlen környezet

megóvásáért.

Nálunk még valamivel jobb a helyzet. Magyarország egyelőre megengedheti magának azt a luxust,

hogy nemzeti

össztermékéből

származó jövedelmének 0,5 h-át költse közvetlenül a természetvédelemre. Lényegében ennyi az az összeg, amennyivel az újonnan
felállított minisztérium gazdálkodik. A fő az, hogy a bürokratikus lépés már megtörtént. Természetesen ennél jóval több fordítódik a védelemre,

hiszen csak az érzékeltetés kedvéért had

jelezzem, hogy a Paksi atomerőmű víztisztítórendszerének

fenn-

tartása évi 60 millió forint. S ez már majdnem fedi is az előbb
említett alapot.
Nagyon sok terhet vesznek magukra az

MTA, és a különböző

sadalmi tömegszervezetek. A természetvédelemre

tár-

specializálódott

egyesületek sorában kiemelkedő jelentőséggel bírnak pl. HÉROSZ
(állatvédő egyesület) a helyi természetvédelmi egyesületek és a

Magyar Madártani Egyesület.

Ú

Ez utóbbi tulajdonképpen a Madártani Intézet mellett működő
sadalmi szervezet, a magyar madárbarátok

tár-

bázisa.

A szűkös állami támogatás ellenére az MME konkrét érdemi

természet

megőrző tevékenységét szeretném példának állítani mindenki elé
i

.

•

aki hisz abban, hogy Magyarországon igenis lehet tenni nagy formátumú dolgokat is a környezetünk megóvásáért. Az egyesület a
80-as évek elején merész lépésre szánta el magát.
A magyarországi túzok program sikerén felbuzdulva az MME tervbe
vette egy hazánkból 30 éve kipusztult réce faj visszatelepítését.
A kékcsőrű réce /Oxyura lencocephala/ utolsó

hazai költése az

ötvenes években bizonyított, s azóta csak kóborló példányai jutottak el hozzánk a Kaszpi-tenger mellékéről ill. Hispániából.
Európában (kontitensen) már csak Spanyolországban él természetes
körülmények között. Egyedülálló kísérletnek ígérkezett ez a vissza
telepítési program hiszen hasonló akciók mondtak sorban csődöt a
szomszédainknál.
Ami reményt adott a sikerre az az a tény volt, hogy ez a faj nem
az élőhely megfogyatkozása miatt iint el hazánkból,

hanem a mér-

ték nélküli befogás ill. vadászás miatt. Tehát az újrakezdés természeti feltételei még a 80-as években is biztosítottnak

minő-

sültek.
Ami nem kis gondot okozott az viszont az volt, hogy egy madár
(tojás v. fióka) világpiaci forgalmi értéke mintegy 650 font körül
mozgott (ez a mérvadó pl. az állatkertek közötti

adásvételnél)

is ennek megfelelően határozta meg az Intézet a faj honi eszmei
értékét 50 000 Ft-b^w—E-ziel e madárfaj hazánkban is a fokozottan
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veszélyeztetett fajok közé került, a réti sas, parlagi sas,
kerecsen sólyom, vándor-,kormos sólyom, túzok stb. társaságában.
Egyébként a világ fekete listájának is elókeló helyezettje a
kékcsőrű, mivel a Világ Vadvédelmi Alapja (IWRB - ennek az
I
emblémája az óriás panda) által számon tartott

veszélyeztetett

állatfajok között is tagja az "elit" mezőnynek. Szintén probléma volt, hogy honnan szerezzen az Egyesület annyi tojást,
amivel meg lehet teremteni egy keltető bázis alapját. Az Angol
Királyi Madártani Társaság sietett a segítségünkre.
lották,

Felaján-

hogy egy angliai telepről (Slimbridge) ahol a világ

összes lúdalkatú

madarát tartják mesterséges körülmények

között,

ingyen az Egyesületnek adnak kezdéshez 50 tojást. A Wildfovl
Trust, melynek igazgató-tulajdonosa Sir Péter Scott, a neves
sarkkutató fia, szerencsére nem csinált abból politikai
hogy egy szocialista államnak tesz ilyen nagy értékű

kérdést,

juttatást.

Lehet, hogy ebben az is közrejátszott, hogy hivatalosan az állam
nem avatkozott bele az ügyletbe, mivel a legelején kijelentette
az OKTH (azóta ez megszűnt), hogy nem tud segíteni.
A tojások szállítása is szerencsésen megoldódott. A British
Airways légitársaság reklámnak tekintette az élőállat szállítási
akciójához ezt a tojás-szállítmányt, s így ellenszolgáltatás
nélkül vállalta az első tétel (majd a további 3 x 50) Budapestre juttatását. Inkubátorban utaztak Nagy>-Britanniából
a tojások, ahol már várta őket a mintegy 1,5 millió

hazánkba
forintért

felépített keltető és nevelő telep Fülöpházán. A szinte teljes
egészében társadalmi munkával létrehozott bázis azóta otthona
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lett a 3. még mindig angliai illetőségű generációnak, s végre 1986 tavaszán megtörtént az első hazai fiókák kikelése,
egyelőre a telepen. 1987-ben az egyesület munkatársai már 12
pár felnőtt madarat engedtek szabadon a kiskunsági szikes tavakon. A program nagy nehézségek árán beindult, s működik, de
fenntartása igen költséges. Ahogy azt Molnár László a fülöpházi telep vezetője elmondta, évente fél millió forint lenne
az az összeg, ami biztosítaná a tudományos munkát is a madarak
mellett. Ehelyett csak 80-100 ezer forint áll a rendelkezésükre,
•

•

1

.

ami gyakorlatilag a telep fizikai értelemben vett
ra elég.

fenntartásá-

Az Egyesület égető anyagi gondjai orvoslása érdeké-

ben kereste meg az IWRB bécsi székhelyét, reménykedve egy
mentő" támogatásban. A Vadvédelmi Alap munkatársai
ták az MME körülményeit és az itt folyó tudományos

"élet-

megvizsgálmunkát.

Ezek alapján a szocialista országok közül elsőként a Magyar
Madártani Egyesület kapott jelentős pénzügyi támogatást az Alapt
Természetesen tudom, hogy meglehetősen frázis pufogtatásnak

szá-

mít az, ha azt mondom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a természetvédelem hazánkban. S ezzel az írással inkább a jóra, a
meglévő, elért eredményekre szerettem volna felhívni a figyelmet
V
S ha egy szervezet nem csak sír, s a babérjain üldögél, s várja az egyre szűkösebben folydogáló állami támogatást, hanem megpróbál tenni, s esetleg még sikert is ér el, akkor az talán mind
annyiunk nevében mondhatom, hogy megérdemli a tiszteletet mértékül állítást. Példa lehet ez az értékmegőrzés életünk más területei felé is. Úgy érzem fejet hajthatunk a fanatikus magyar
tudósok és szakemberek előtt !
FAZEKAS ISTVÁN

A

MÁSIK

FÉL

Tisztaság fél egészség - szól az ismert mondás. Lustaság a másik fél - vághatják rá a közhelyekben szintén jártasak.
Habár nyelvünk ilyetén

klisékkel

való felrúgása is bizonyára

elgondolkodtató téma lenne, ezúttal mégis inkább ez utóbbi félmondat hátteréül szolgáló lehangoló jelenségről - ill. ellene szólnék.
Nevezetesen egy a jóllakott megelégedettségben

dagonyázó,

a lustaságból hovatovább erényt kovácsoló magatartás- s egyben
életformáról. Neve ugyan nincs, de taglétszámát tekintve alighanem a legnépesebb "mozgalomnak" számít egyetemista körökben.
Az idézőjel annál is inkább indokolt, mivel egy nemtevésen, az
önmagunk t s az ezzel rendszerint együttjáró mások - iránti igények elfakulásán alapuló attitűdöt

legalábbis visszásán hat olyan

szóval jelölni, amely magában rejti a mozogni igét.
Nem kell szociológusnak lennünk, elég nyitott szemmel-füllel
járni

társaink között, hogy észrevegyük: leendő értelmiségünk

tetemes hányadának életmódja egy "jó

karban lévő" 70 évesének

felel meg. ök az a réteg, akik egyszerűen nem mozognak, illetve
már nem is igen akarnak. Pedig valószínűleg néhány éve még normális gyerekek módjára rohangásztak az udvaron, vagy szálltak
föl a bringára (reggel, hogy azután sötétedéskor anyunak kelljen
leszedni őket onnan), netalántán egész nap kinn lubickoltak a
strandon. Mégis valamilyen érthetetlen, rejtélyes ok(ok)nál
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fogva 18 éves korunkra már-már a vegetáció szintjére hagyják
lesüllyedni

magukat.

Az ilyesfajta leépülést és letokozódást létrehozó tényezők felderítésekor minden bizonnyal tanulságos

adalékokhoz

jutnánk az alap- és középfokú testnevelés vizsgálatakor. A kérdéskör alighanem számos tudományos elemzés tárgya, így ennek
taglalása elől kitérnék. Azt azonban legalábbis
tatónak tartom, hogy egy-egy pedagógiailag

elgondqlkod-

alulkvalifikált

testnevelőtanár képes egész korosztályokban dacos
kiváltani a sportolás mindennemű megnyilvánulási

ellenkezést
formájával

szemben. Márpedig aki eleve sem a kitartás és akarat bajnoka,
azt az efféle értékektől való szisztematikus elidegenítés mozgásszegény, passzív, mindig a kényelmesebb megoldást
lajhárrá

választó

változtatja.

A bliccelés - a hallgatói eszköztár "megbecsült"

darab-

ja - ismerős gyakorlat a heti egy tornaórán is. (A heti egy
alkalom elegendő vagy elégtelen voltáról nem kívánok külön kitérni; önmagunk igényeit és lehetőségeit vélhetőleg
embercsoportról lévén szó.)

ismerő
'

Talán nem lenne jogalapom elítélni az uszodában egy hosszat
is fanyalogva úszókat, vagy az öt körből csak hármat
>

ha t u d n á m h o g y

lefutókat,

'

ugyanakkor rendszeres testmozgásban élik ki

energiáikat. Mint tudjuk, korántsem ez az általános. Sokkal
kább jellemző a fölös kalóriák zsírszövetekre átváltása.
lehangolóbb látvány, mint egy "úszógumis", vagy

in-

Nincs

idomtalanná

I
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tottyadt fenekű

fiatal.

Szomorú az is, hogy versenysportoló múltjukból
csupán az emlékeket menekítik át húszas

éveikre.

Nem vitatom: egy színvonalasan felszerelt

egyetemi

sokan

sportkomlexum

elegendő ¡lökést adhatna a cselekvésre rábírható habozóknak, s
talán nagyobb aktivitásra serkentené a tespedőket. Ám erre várva csendben bepenészedni - úgy vélem elég megszégyenítő

perspek

tíva egy életének legtevékenyebb szakaszában lévő korosztálynak
Mi lehet hát a megoldás? Azt hiszem a probléma sokkal inkább önvizsgálaton alapuló önkritikát igényel, semhogy

általá-

nos érvényű jótanácsokkal lehetne szolgálni. Annyit azonban
bizton kijelenthetünk: aki önnön korlátain képes - akár baráti
segítséggel is - fölülemelkedni, az már alapot szolgáltatott
magának az egészséges

önbecsüléshez.

Vagy marad az a bizonyos másik fél ... ?

•

i

GIBA ZOLTÁN
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NYÍLT LEVÉL, EGY ..

"Tisztelt S. R. Elvtárs !"

Olvastam a levélre válaszként írt cikket a Népszabadság
április 9-i számában. Valami megmozdult bennem ! Gondolom,
nemcsak bennem !
"A szocialista demokrácia kiteljesítésének fontos feltétele a
társadalmi nyilvánosság, amely jobb lehetőségeket teremt a
közéleti tájékozódáshoz, az érdekek különbözőségének és azonossá
gának felismeréséhez, a közmegegyezés létrehozásához, a társadal
mi ellenőrzéshez." / R é s z l e t e z MSZMP KB

állásfoglalásából./

Sajnálom, hogy a Népszabadság nem közli az ön levelét teljes egészében, mert így csak a cikk által idézett gondolatára tu
•

*

V

dok reagálni.
Ön azt írja, hogy az országba beáramló "nyugati cucc", a nyugati zene /a fiatalok szórakozásában/, a nyugati életforma terjedése és nyugati technika kifogásolható, önnek igaza van abban,
hogy nyugat imádata elítélendő, de~amíg az Elbától keletre nem
tudnak "nyugati" minőségű termékeket előállítani, addig a "nyugati cucc"-ra rá leszünk
szorulva.
értékét
'
'
. vSzerintem a V-termék
'
-ÍV ' ' £ »Vt^v.,. .
nem az határozza meg, hogy nyugati vagy keleti, hanem az, hogy
jó vagy rossz. Minden magyar büszke lenne arra,
az " v •
.'.;. ha
s '•mondjuk
.
V
*
'
•
*
«
.
"
y
l ; " ' " -' •
NSZK kancellár magyar gyártmányú Puli kisautóval járna dolgozni.

De amíg erre várunk, addig a mi "kancellárunk"-nak is BMW-t
i
kell

használnia.
Az Ön felfogása az emberi jogokról elképesztő. A demok-

rácia kiszélesítése - ön szerint - tűrhetetlen

liberalizmus-

hoz vezet, s nagy baj, hogy "nincs kimondva, hogy nálunk az
emberi jogok kikre, mely csoportokra" vonatkoznak. Gondolom,
hogy az emberi jogok emberekre vonatkoznak. Ön kiket akar ebből
kizárni? Gondolom Önmagát nem. Pedig könnyen kipróbálhatná, hogy
milyen jogtalannak lenni, csak dél-keletebbre kellene költöznie.
•

De legjobb lennp Önnek Dél-Afrikában négernek lenni. Vagy legyen
inkább egy búr telepes leszármazottja. Tessék
ne csak igazán a jogának

! Akkor örülhet-

! Dicsekedhetne, hogy másnak nincs,

Önnek van, mert Ön különb a többi embernél. Ebben nem is téved !
—

—

—

—

—

Sajnálom, hogy Ön így gondolkodik. 60 éves korára az a
felfogása, hogy az emberek nem egyenlőnek születnek, akkor örülnöm kell annak, hogy Ön nem tehet kárt nyugdíjas lévén szocialista társadalmunknak.S bíznom kell abban, hogy az egész .társadalom elítéli Önt az emberiség, a józan ész, a magyar jövő
nevében.

Valaki, aki úgy érzete, hogy írnia kell

•-

14

-

ÁRULÓINK

"Mint hadvezér, kiváló képességekről tett bizonyságot

...

Ugyanakkor azonban megvetette és lebecsülte a népben rejlő
erőket; nem a forradalom továbbvitelére, hanem a dinasztiával
és az uralkodó körökkel való megegyezésre

törekedett.

/Váci proklamációja./ 1849. májusban Windischgratz
helyett három hetet fordított Buda ostromára.

üldözése

Emlékiratai-

ban s egyéb írásaiban igyekezett menteni 1848-49-i szerepét. .
"Noha az uralkodó osztályok Görgeyt reálpolitikusnak

egyekeztek

feltüntetni Kossuthtal szemben, a haladó magyar közvélemény
mindig árulónak tartotta" - írja a Lexikon Görgeyről.
S vajon a mai magyar haladó közvélemény hogyan vélekedik
"árulónkról"? 1983-ban kiadott Magyarország történeti

kronoló-

giája 1916-os év kapcsán fontosabbnak találja azt, hogy október 1-én 30-40 fillérrel emelték a cukor árát, mint azt, hogy
98 éves korában elhunyt Görgey Artúr.

A középiskolai

tankönyv

is Görgey áruló volta mellett teszi le a voksot. Több ezer ember él abban a hitben, hogy Görgey elárulta a szabadságot, a
hazát, s fel sem merül bennünk, hogy ez a megatív kép politikai koncepcióra vezethető vissza, a valóság nem ilyen egyértelmű.
Kossuth alakja a szabadságharc leverése után mitikus formává vált. Nem hiszem, hogy túlzás lenne személyi kultusznak
nevezni a szó jó értelmében. Álljon itt ennek

alátámasztására

a következő részlet, mely az 1910-ben megjelent "Kossuth
Emlékkönyv"-ből

való.

"... ha Kossuth Lajos nem született meg vala.
De megszületett több mint 100 esztendővel ezelőtt. Megszületett és csodálatos szelleme csodákat művelt. Alkotmányunkat,
a mi van /eredeti szövegben így áll/; haladásunkat, amivel
büszkélkedhetünk; kultúránkat, amiben élünk; a népjog területén elért egyenlőségünket, amit fejleszteni akarunk; nemzeties

szellemünket, amelylyel /eredeti szöveg!/ most ünnepeljük;

összes sikereinket, mikre hivatkozhatunk; 48-49-iki

vívmánya-

inkat és szabadságharcunk világra szóló dicsőségeit, amikre
emlékezve erőt gyűjtünk; a magyar állam újjászületését, minek
révén helyet foglalhatunk az európai államok sorában: mind,
mind neki köszönhetjük.
Örök hála és dicsőség neki azért, hogy így

van !"

Görgeyt Klagenfurtba internálták, de 1067-ben visszatérhetett Magyarországra. Visegrádon élt öccse birtokán. Soha
nem vállalt 1049 után közszereplést. Kossuth kultuszba hajló dicsfényével párhuzamosan/ egyre jobban megcsontosodott Görgey
árulósága.
Változás 1919 után történt, amikor "megindult a magyar
nemzet árulóinak a rehabilitációja " 1949-ben ez áll az új
Történelmi Társulat megalakulására kiadott monográfiában.
A Horthy-rendszer történetírásának leleplezése volt a marxista

szellemű történetírást irányítani akaró tudománypolitikai

ve-

zetés célja.
Közeledett március 15., a nemzeti ünnep 101. évfordulója
A magyar Függetlenségi Népfront ünnepi felhívásában Kossuth,
Petőfi, Táncsics nevét, 1848-49 jelenre vonatkozó

tanúlságait

így fogalmazza meg:
"Száz év múltán a magyar nép előtt már sok tekintetben új feladatok állnak. Ma a nyugati

imperialisták-

kal szemben kell megvédenünk a nemzet

függetlenségét."

Később már azt hangoztatják, hogy "a szociáldemokraták

voltak,

akik az antant 30 ezüstpénzének reményében júdásai lettek a
nemzetközi proletárforradalomnak" /Idézet Kun Béla 1920-ban
írt "Forradalomról forradalomra" című brossúrájából./

Sztálin

1927-ben kijelenti: "Nem lehet a kapitalizmussal végezni, ha
nem végzünk a szociáldemokratizmussal

a munkásmozgalomban.

/A történelem fintora, hogy Kun Béla Sztálin áldozata

lett./

1949-ben a történetírás az árulókat saját táboron belül
találja meg. A belső árulók sorában először a mozgalmon belüli
"árulók", a szociáldemokraták, majd a nemzeti történelem szabadságharcainak békekötői /Károlyi Sándor, Görgey Artúr/, a
"nemzeti árulók" sora. A "békekötés" és az osztályharc folytonos éleződésének eszméje összeférhetetlen

! A

sztálinizmusban

a békekötés egyenlő az opportunizmussal, kishitüséggel, megalkuvással.

-
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1952-ben bevezetett középiskolai tankönyvben a következő
olvasható:
"Rákosi elvtárs adta meg beszédében
szabadságküzdelmeinek

történelmünk

értékelését."

"Károlyi Sándor és társai, "az áruló urak", kik
eladták Magyarország önállóságát

Álljon itt Kossuth

Viddin-i

..."

leveléből egy részlet:

"Én Görgeyt a porból emelén fel, hogy magának

hallha-

tatlan dicsőséget, a hazának szabadságot vívjon ki.
S ő Magyarország gyáva hóhérjává lőn."

De folytassuk a középiskolai tankönyvvel, amelyben a
fejezet végén álló következtetés a legfigyelemre méltóbb:
"Az amerikai imperialisták és Tito útmutatásai

szerint

cselekdtek az MDP-be beépült Rajk és társai Magyarországra, amikor meg akarták dönteni

népköztársaságukat.

"Nemzeti átkainkon busongók is talán elhiszik, hogy nem
"nemzeti tulajdonságink"-ból, hanem nagyon is mindig
konkrét történelmi helyzetből sarjadt, hogy történelmünk
folyamán "nekünk árulók kellettek". Politológusok
gálhatják: történeti kultuszok, ellenkultuszok
egyfajta jelen-politika termékei

voltak.

mennyire

S rámutat-

hatnak: a régi kultuszos történelemszemlélet
lása csak a régi politika maradványainak

vizs-

felszámo-

felszámolása

révén következhet be - bizonyára." - írja Glatz Ferenc
a História 85/1. számában.

CSONTOS BARNA

AFORIZMA:

A történelem sokféle műfajra ad lehetőséget.
A történelmei: lehet írni, átírni, meghamisítani, újraértékelni, cáfolni, s ha minden kö
tél szakad, tárgyilagosan ábrázolni.
•

i •
Aforizmák/
•

/Feleki László:

HOL SÍRJAINK

DOMBORULNAK

Az elmúlt hetek nyomott politikai közhangulatába némi
tavaszi derűt hozott az a hír, hogy halála után 43 évvel hazahozzák Bartók

Béla földi maradványait. A kormányszóvivő

sajtótájékoztatóján aztán máris üröm vegyült az örömbe:
Bányász Rezső bejelentette, hogy a hamvakat a farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra. Ez a hír ismét fölveti a
Nemzeti Pantheon

agyonhallgatott

problémáját.

A nyughelyek sorsa, ahol nemzetünk nagyjai alusszák örö
álmukat, jól példázza népünk viharos sorsát. Nagy királyaink
sírjait a török dúlta szét, sokak teste idegen földbe került,
megint mások sírhelye

ismeretlen . Az is furcsa fintora a sors

nak, hogy a messze földről hazas zállított hamvak kriptái egy
történelmi metamorfózissal
tek. És mégis, mindezek

egyes apásra idegen országba kerül-

ellenére a Kerepesi temető valóságos

nemzeti Pantheonná kezdett válni , s ezt a folyamatot szociali
ta rendszerünk

intézményesítette is, a Hazafias Népfrontot bí

ta meg a nemzeti emlékkert gondo zásával.
Vajon miért nem érdemli me g Bartók Béla, akit a hivatal
ideológia is a legnagyobb magyar zeneszerzőnek tart, hogy a
Kerepesi temetőbe kerüljön ? Vaj on mire való a Hazafias Népfrontnak az a furcsa célkitűzése , hogy a Farkasréti temetőből
egy másik Pantheont csináljon ? Nem oda vezet ez, hogy végül
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• '

-

y®?

egyik sírkertből sem válik össznemzeti emlékpark ?
.,
' . ".' "
"
'
•
'"V :,. V '
A Népfront tevékenysége érthetetlen és logikátlan. A
Mező Imre úton bőven van hely, erről mindenki saját szemével
meggyőződhet. Színészek és zenészek kerülnek

Farkasrétre,

kétes érdemekkel rendelkező politikusok a Munkásmozgalmi

Pant-

heonba, de még csak azt se lehet mondani, hogy minden művész a
hidai

temetőbe kerül, hiszen a minap elhantolt Barcsay Jenő

például a Kerepesiben nyugszik. Azt pedig, hogy milyen gonddal
végzi felelősségteljes feladatát az a szerv, amelynek

vigyáz-

nia kéne a nyughelyek háborítatlanságára, jól mutatta a
Batthyány-mauzőleum

kifosztása.

A nemzet halottainak élete - a nemzettudat egyik
eleme. Arlingtonban és Westminsterben az évszázados

fontos

stabilitás

testesül meg, Novogyevicsi és Kerepes sorsa magán viseli a
század minden történelmi viharának pusztítását. Jő volna tenni
valamit, hogy a múltat könnyebben be tudjuk vallani

LANTOS ÁRPÁD

...

/

*
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MI BÜSZKE JOGÁSZOK

Jurátus vagyok én - hangzik a jogászcsemeték

lelkét

dagasztó büszkeséggel közismert nóta átköltött változata. Dehogyis e g y s z e r d diák, huszonéves felnőtt, hanem az egyetemisták elitje, a jövő értelmiségének leendő büszkesége! Én vagyok "az" egyetemista, én vagyok "a" hallgató; én, a jogász.
De mivégre az emelt fő ?!
Arra vagyunk büszék, hogy a jegyzetboltot inkább a szorgalmi időszak végén, mintsem közepén keressük fel és csak az
első vizsga közeledtével fújjuk le róla a port, hogy néhány napos
(hetes) tanulás után - jóllehet egy egész sör árát költöttük rá
már nem tudunk vele mit kezdeni; arra, hogy ha az egyik kezünkön megszámolnánk hány zéhát írunk egy félév alatt, még min. i-

'

dig csak a középső ujjunknál tartanánk; arra, hogy a speckol. kiválasztásánál az az elsődleges szempont, hogy írják
alá az indexemet egy-két alkalmi betévedésemre; arra, hogy a
nyelvi órák csak arra jók, hogy szervezett keretben felejtsük
el azt, ami

idáig ránkragadt; arra, hogy megsértődünk, ha a

szemináriumunk vezetője meg mer szólítani, jóllehet épp a
legutolsó alkalmmal olvastam fel a fénymásolt

referátumomat

a sokkal inkább újságot-könyvet olvasó, mintsem hallgató
társaink előtt; arra, hogy egyre nagyobb tömegben kerüljük az
előadásokat, ami persze nemcsak rajtunk múlik; arra, hogy az

első beiratkozáskor egy száztízes létszámú évfolyam tízhúsz fővel bővül mikorra ötöd évesek leszünk, s hogy más
egyetemeken ennek a fordítottja miatt izgul, s tanul a diák;
arra, hogy nem élünk közösségi életet, s még mindig

vannak

olyanok az évfolyamon, akiket nem ismerünk; arra, hogy
apolitikusok, konformisták

lettühk?

Mennyire általános ez a kép? Csak ránk vonatkozna, vagy
azokra is, akiknek az igazolványában valamilyen

felsőoktatási

intézmény van feltüntetve? Ez a passzivitás, elfordulás, bezárkózás országos betegség lenne; s mi csupán egy egyszerű
tünet?
Karunkon nagyon

kevés azoknak a száma, akik próbálják
ír-

ezeket a tüneteket gyógyítani. Helyzetük nem irigylésre méltó. Ott próbálnak közösségeket teremteni, ahol alig van közösségi élet /érteném ez alatt az egész kart átfogó
- kegyes óhaj !/; és ott szerveznek programokat,

zsongást

előadásokat,

ahol hallgatóinkat ez a legkevésbé érdekli; s ha egy előadásra összeverbuválódott közösség összetételét nézzük, le kell
süssük a szemünket, mert jóformán csak külsősöket

látunk.

Talán ezért nem lehetünk mi büszke jogászok. Vagy ha
mégis azok szeretnénk lenni - nemcsak mellünket döngetve
érvként -, azért még sokat kell fáradoznunk; pontosabban el
kell kezdeni

fáradozni.

MAGYAR ATTILA
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KEMÉNY MAG

Körbesétált a szobámban, mindent megnézett, érdeklődve,
és úgy tünt értő szemmel, majd belevetette magát egy fotelbe.
-

O.K.

kis lakás. Látszik, hogy lakja valaki.

Hasonlít rám? - kérdeztem.

v

Nem ismerlek. De lehet.
Kivettem a sört a hűtőből. Ittunk.
Az

utcán találkoztam vele. Pénzt kért. Érdekesnek

találtam,

ezért elhívtam magamhoz.
Mi a foglalkozásod? - próbáltam valahol elkezdeni.
Punk vagyok. - A tömörsége meglepett.
És ez foglalkozás?
Nekem az. Miért te mit csinálsz?
Tanulok. Legalábbis
Az

próbálkozom.

jó, de én úgy vagyok vele, hogy tanuljon az, aki hülye.

Ez egy kicsit erős - füstölgött az önérzetem.
Tudod én_±őletek tanulok, "okosoktól". Kint az utcán, s az
nekem untig elég.
Miért vagy punk? - tértem ki előle.
Ez a kérdés már régóta foglalkoztat, de még nem tudtam feltenni
illetékesnek. Pedig érdekes. Isten bizony komolyan
r,

foglalkoztat

a kívülállás e formája. Nem értem - ezért éredekel.
Erre mit mondjak? Ha azt mondom, útálom a pofád - összeverekdünk. Ha azt mondom útálom a saját pofám - jogos a
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-

kérdés, miért nem ugrok ki az ablakon. Ha azt mondom, nem
kell ami itt van - ezzel még nem magyaráztam meg semmit.
Ha azt mondom le kell rombolni ami van, ami rossz, ami
nem kell - becsuknak.
Kortyolt a söréből. Láttam, hogy az egész lénye gondolkodik.
A szeme külön is.
-

Punk vagyok, mert igy hívják azokat, akik olyanok mint én.
Jobb magyarázatot nem találok rá.

Zsákutca - gondoltam. Most merre tovább ?

,

Nem félsz a rombolástól? Nem félsz, hogy esetleg olyan is
pusztulhat, ami jó?
Már miért'ne félnék

! Én megadom az esélyt a jónak - magamban

Tudod - folytatta - miközben látszólagos

elmélyültséggel

próbálta az asztal sarkán lekaparni a bakancsára

ragadt

sarat - úgy érzem hazugság ez az egész.
Ami vagyok, amit csinálok

fölösleges! Fölöslegesek az ál-

maim, mert senki nem alszik igazán velem.
t
Hazug a pózom, a ruhám, a hajam, amit mondok, mert az IGAZI,
az ezek mögött röhög az egészre.
-

Te fáradt punk - próbáltam gúnyolódni - hát miért csinálod
így tovább?

-

Tudsz jobbat? - Láttam rajta, hogy ez felhúzta. - Ha tudsz,
mondd meg! De ne a saját elektromos mosolyodat hozd, mert
kikapcsollak! Mit tudsz te nekem adni e helyett? Csak egy
másik marék meleg szart !
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Nyugi, nem akartalak megbántani

...

Ez nem bántás, haver. Ez a te ^simulékony, látszólag célratörő filozófiád terméke. Mutasd meg az egyetemes

igazságot,

ne azt amit megértesz magadnak belőle !
Figyelj, - kezdtem - vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni,
mert TÉNYEK, és se te, se én nem tudunk rajta változtatni.
De az élet megy tovább. Velünk vagy nélkülünk.

Érted?

Be kell állni a sorba néha. Ha másért nem, kenyérért.
\

Ezt meghagyom neked! De nem mondom azt, hogy én nem fogom
soha ugyanezt vallani- Én is ember vagyok - sajnos - de elkeserít ez a bekasznizottságom, még az is, hogy valamiért
punknak kell neveznem magam, itt, köztetek.
Ilyen kérdésekre sosem találjuk meg a választ, és ezzel te
!
i
is tisztában vagy.
Nem vádollak azért amit csinász, mert ilyen alapon vádolhatnám akár magam is, de
De, ha mindig ezzel foglalkozom, hová jutok? A fekete lyuk
»

borzalma a szellem e korlátoltságában rejlik.
Mond meg én mit tegyek?
Egy pillanatig a szemembe nézett, majd egy félmosolyt produkált:
Idd meg a sörödet barátom, szaporodj, tanulj, és gyűjtögess
olyan pillangókat magadnak mint én! De egyszer majd neked
is felhúzzák' a Fekete zászlót, s akkor ... ?!
-

Fölállt, megveregette a vállam és kiment.

-
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Ott álltam az alblakban és néztem az utcát. Esett.
*

Mindenki bújt ahová tudott, és a száraz helyek hamar
elfogytak

. . .

Ott álltam az ablakban és őt néztem, ahogy zsebre du
gott kézzel, fütyörészve elindult a töltés felé.
•

Dzsekijén a láncok ütemesen csörögtek együtt a lépte
ivei. A hátára ez volt írva:
" SEARCH

AND

DESTROY "

/ Keress és rombolj ! /

KÁNTOR PÉTER

;

*
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TÁRSADALMI CSAPDÁK EGY

KOLLÉGIUMBAN

Az ember - A risztotelész kifejezésével élve - társadalmi
állat, ami azt jelenti, hogy csak az őt körülvevő szűkebb vagy
tágabb közösségekben tud élni. A kapcsolatrendszer jól és
rosszul is működhet, de a mégoly nyugodt felszín alatt is meghúzódhatnak funkcionális zavarok. Ezek feltárásával

gyógyítha-

tók a társadalom betegségei, ezek azok a "csapdák",

amelyekkel

leginkább elfogható, tetten érhető a zoon politikon.
V"

i

I

A kollégi um'egy mikroközösség, ahol természetesen jóval
kisebb a belső tagoltság, mint a társadalom egészében, amely
azonban mégis modellül szolgálhat a társadalom

totalitásának

vizsgálatához. Ennek a látszólag önkényes azonosításnak az ad
alapot, hogy a magatartásminták, amelyek a társadalom beteg- ,
ségeit diagnosztizálják,mindkét szinten jelen vannak, és egymással párhuzamba

hozhatók.

Az első, némiképp talán sarkított példa, annak az ominózus
lengőajtónak az esete, amely normális körülmények között ki van
támasztva, így léte a legtöbb embernek fel sem tűnik. Ha azonban véletlenül elszabadul, és mégis a rendeltetésének

megfe-

lelően kell használni, kiderül, hogy a lengőajtó csak fölösleges akadály. Ennek ellenére senki nem veszi magának azt az
apró fáradtságot, hogy az ajtót ismét rögzítse, megkímélve
ezzel a többieket egy kellemetlenségtől. Nem arról van szó,

hogy nincs egyetlen önzetlen ember sem a kollégiumban, hanem
hogy nincs visszacsatolás, hogy belül mindenki érzi: hiába
segítek én most, egy másik esetben ti úgysem segítetek
Hiányzik tehát a közösségek egyik legfontosabb

nekem.

kohéziós ereje

a kölcsönösség, a viszontsegítség.
\

A felelősség hiányának egyébként sokkal

triviálisabb,

néha felháborító példái is vannak. Miért hasonlít néha disznór

ólhoz a konyha, miért van tele szeméttel a folyosó, miért ég
a mosdóban állandóan a villany? Miért találjuk annyi jelét
az intoleranciának, amikor késő éjjel némelyek az ajtót csapkodják vagy ordibálnak? Túl azon, hogy ezek az emberek nem
tartják otthonuknak a kollégiumot, ismét a közösség

hiányához

érkezünk el. Az egyes szoba-sejtek kusza hálója még nem alkot
működőképes szövetet. A felülről szervezett társadalom jellegzetes tünete ez: mindenkiben ott motoszkál az a gondolat, hogy
ami közös, az nem az övé, s hogy ezért nem felelős. A közös
birtokolás így vezet közös rongáláshoz.
Felgyorsult tempójú világunkban egyre fontosabb

tényező-

vé válik az információáramlás, a nyilvánosság. A modell e szem
pontból eszményi, hisz köztudott dolog, hogy egy kollégiumban
nincs, nem lehet titok. Mégis, egy átlátszó lódításról olyan
rémhír kerekedett, amely villámgyorsan bejárta az

egész szin-

tet, nőtt, terebélyesedett, "s minél több emberhez jutott éj,
annál kisebb volt az esély arra, hogy valaki rájöjjön: egy szó
sem igaz az egészből. Úgy tűnik', rémhír nemcsak

vészhelyzet
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és információhiány, hanem bőség esetén is létrejöhet,

amennyi-

ben nincsenek meg a megfelelő csatornák, fórumok, hogy a hír
a befogadóhoz jusson.
Ha a kollégium -állam "nemzetiségi politikáját"

vizs-

gáljuk, minden rendben lévőnek, ideálisnak tűnik. A külföldi
i
diákok - mert hiszen őket lehet párhuzamba állítani egy ország nemzetiségeivel - jól beilleszkednek a kollégiumi

életbe,

s a többség is befogadja őket, de sokkal szigorúbb velük szemben. Elég egyetlenegy közösen elkövetett "kihágás" a kisebbek
részéről és a többiek máris összevonják a szemöldöküket:
"Hát igen, ilyenek ezek a ..."
A felsorolt példák azt kívánják bebizonyítani, hogy egy
eszményinek tűnő közösség is működhet diszfunkcionálisan. Mert
a kollégium látszólag tényleg magán viseli az ideális társadalom jegyeit: teljes mellérendeltség van, a fölülről jövő
irányítás szerepe jelentéktelen, az információáramlás

szabad,

s a közönségek lakói a lehetőségek kínálta szükségletek

sze-

rint élhetnek.
Akkor miért nem működik mégis jól ez a modell? Ennek
részben külső okai vannak, de sokkal fontosabb az, hogy a
/

szervetlen fejlődés, a "semmiből teremtés" súlyos működési
zavarokat okoz. Ezek a lappangó betegségek, társadalmi

csap-

dák csak az öntörvényű belső fejlődéssel küszöbölödnek

ki,

mely dinamikus egyensúlyt jelent a felülről és az alulról
való szerveződés között.

így válhat közösség az egyik irányból sem szervezett kollégiumból, és így fejlődhet békésen az állam felesleges béklyóitól megszabadított

Magyarország.

LANTOS ÁRPÁD
v
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MEDDŐ ÓRÁN

"Magam vagyok nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszosvászon

asztalomon

Farigcsálok lomhán egy dalon.
Szegény, szánalmas figura, én
Én, én, én.
S magam vagyok a föld kerekén."
-

)'•

úx
\

*

/TÓTH ÁRPÁD/

ülök. Fázom

Gondolkodom. Várok

...

Megláttam. Rám nézett. Találkoztunk. Beszélgettünk. Megismertük egymást. Szavak, zene, csókok. Kéz a kézben séta.
Tisza, csillagos éj. Mozi, veszekedés, kibékülés,
Piszkálódás. Bántás, féltés. Hazug mondatok.
ülök

Fázom. Emlékezem

Ismertem. Talán ő?
O

dékok

Várok

Becsapott

...

Egyre közelebb egymáshoz. Apró aján-

Nincs szabad időm. Marakodás.
Tévedtem ...
"
' •
' :
'
-./
Ülök. Fázom. Kételkedem. Várok
Jön ? !
Várjak ?!
Mi lesz ??

összetartozás?
i

-

x

-

...
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AGGÓDUNK

A televízió műsorát böngészve egy titokzatos szóra akadtam: Stiri. Vajon mit jelenthet? Könnyű a dolgom, mert az újság
azt is közli: "Hírek román nyelven".
1965-ös alkotmány 17

szakasza "nemzetiségre, fajra, nemre

vagy vallásra való tekintet nélkül" biztosítja az állampolgári
/

jogokat és megtilt minden megkülönböztetést

A 22. szakasz pe-

dig lehetővé teszi, hogy "azokban a közigazgatási - területi
egységekben, ahol a román lakosságon kívül más nemzetiségű

la-

kosság is él, az összes szervek és intézmények az illető nemzetiség nyelvét is használják szóban és írásban, tisztviselőket
neveznek ki soraiból vagy más olyan állampolgárok közül, akik is
merik a helyi lakosság nyelvét és életmódját ...

Román Szocia-

lista Köztársaságban az együtt élő nemzetiségeknek

biztosított

az anyanyelv szabad használata, továbbá könyvek, újságok, folyóiratok, színházak és minden fokon az oktatás, saját nyelvükön.
Engedtessék meg, hogy néhány adattal érzékeltessem azt,
hogy "minden fokon" hogyan érvényesül az alkotmány:

1944

184 gimnázium
(magyar nyelvű)

egyetem: 1
1959-ben

1979

12 önálló gimnázium
(magyar nyelvű)

összevonják :
Bobes-Bolyai

Egyetem

Megszűntek a kétnyelvű feliratok az utcákon, a jogszabályokat közzé teszik a nemzetiségek nyelvén. A magyar színházak

működését lehetetlenné teszik. Az

MTI

jelentésben szá-

molt be róla, hogy a romániai nemzetiségi lapok ezentúl kizárólag románul közlik a helységneveket. /Az Előre című magyar nyelvű bukaresti lap járt ebben élen !/

Ún. területrendezési

prog-

ram keretében magyar nemzetiségűek erőszakos asszimilálását

tervezik.

Közölték a bukaresti magyar követtel, hogy április 4-én nem emlékezhet meg nemzeti ünnepükről a román televízióban és rádióban.
A magyar-román határon a magyar határőrök alapvető
ójukat nem töltik be, mert

...

funkci-

Emberek tízezrei választják

in-

kább a tiltott határátlépést, a bizonytalanságot, a kiszolgáltatottságot, mint állampolgárságukat. És nemcsak magyar

anyanyel-

vűek kérnek letelepedési engedélyt. Kormányunk megtesz mindent
a menekültek érdekében, de Románia belügyeibe nem akar és nem
is tud beavatkozni. Pedig a jelek arra mutatnak, hogy a román
vezető/ség/ nem szándékozik változtatni nemzetiségi

politikáján.

)

Képes vállalni 200 millió dolláros veszteséget - ennyit jelentene a legnagyobb kedvezmény elve az USA-val való kereskedelemben-, semmint hogy az alapvető emberi és alkotmányos jogokat biztosítsa a nemzetiségek

számára.

t

"Eljöttem, hogy a román-magyar együttélés erdélyi

zászlóját

itt ünnepélyesen meglobogtassam. Mi itt Erdélyben egy nagy kísérletet teszünk. Ha sikerül az írmagját

is kiirtani a gyű-

lölködésnek román és magyar részről egyaránt, akkor ennek a
sikernek a hatása kisugárzik a Fekete-tengerig, a magyar népre,
és egészen a Lajtáig

Tudjuk, érezzük azt, hogy minél közelebb

jut egymáshoz a két ország, annál inkább biztosítva lesz az itt
élő népek testvérisége is." Ezek Petru Groza szavai voltak 1945
'
•••: •
i*.
.
-'-v
májusában. 1949-ig zavartalannak mondható a román és a magyar
nép együttműködése. A nemzetközi helyzet változása

sajnálatos

módon a belpolitikai életben is torzulásokhoz vezetett, amelyek
máig is érzetetik hatásukat. Sőt egyre erőteljesebben
semmibe a lenini nemzetiségi

veszik

politikát.

CSONTOS BARNA

AFORIZMA:

A demokratikus diktátor büszke arra, hogy közi•
akaratból nyomja el a népet.

/Feleki László: Aforizmák/
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MONDJUK A MAGUNKÉT

TA-5101/1.

A meglepő cím mögött valamikor tartalom rejtőzött. Mára
már elfekvő terv. Mégis úgy érzem érdemes néhány szót szólni
egy olyan álomról, ami nem valósult meg.
Remélhetőleg egyenlőre csak !
Ennek az

álomnak az a különös ismertetője, hogy papírra

'tudták vetni. Az ára kicsit borsos: 1 426 e Ft. Úgy látszik,
hogy az ára is álombeli, mert 1981-ben ez még meglehetősen nagy
összeg volt. /ÁFA nélkül !/
Az álmok sokszor valóra válnak, de valóság mindig sokkal
szegényesebb az álomnál! Sajnos a Karunk is egyre szegényebb.
Ennek tudható be - remélhetőleg nem annak, hogy egyeseknek nem
volt "álma" -, hogy a pincébe kialakítsanak egy rendezvénytermet, de nem az eredeti tervek alapján, aminek TA-5101/1. a
törzsszáma.
v

Mi is húzódik meg e titokzatos kőd mögött ?
2
71,5 m - e s nagyterem - dobogókkal

-

15 m 2 2
- e s öltöző
c
4,8 m -es ruhatár
2

2
5,1
büfé
14 m m- e-es
s szellőző
gépház

-

2

8,3 m -es
-

36

-

raktár

női és férfi WC
faburkolat.

Ami a legfontosabb: külön bejárat volt tervezve a Lenin
krt. felől.
Ha valaki lemegy a pincébe, a következőt

találja:

2

71,5 m -es nagyterem
-

WC-k

-

Büfé

2

m2

•

raktár

A pince folyosójáról pár lelkes ember verte le a vakolatot és
hordta ki a szemetet. De a falak csupaszok, a nagyterem iires,
a büfének nincs ablaka, egyedül WC-k vannak !
t
A hallgatóknak szükségük lenne egy jogász klubra, hogy
no a

JATE

tömeg-klubban, vagy a Tiszagyöngye

zsúfoltságába

kelljen szórakozniuk, hanem saját klubjukban. Biztos vagyok
benne, hogy sok embernek a szívügye lenne, ha valaki

felkarolná

és engedné, hogy tegyenek a hallgatók a Karért, a- klubbért és
magukért

valamit.

-
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Március 15-én történt valami Dudapesten. Azok, akik nem
voltak ott, csak hallomásból tudhatnak róla. Nincs szándékomban részletezni a történteket, magukért beszélnek.
Tudniillik a jelzett napon - mely sajnos még ma sem általános
munkaszüneti nap, s nincs állami üneppé deklarálva - Dudapesten
mintegy 10 000 ember részvételével felvonulás zajlott le. A cso
mópontokon /Petőfi szobor, Datthyány emlékmécses/

értelmiségiek

/történész, filozófus/ intéztek gyújtó, de sajnálatosan igaz
megállapításokat a tömegekhez. /Sajtó - gyülekezési - és egyesü
leti szabadság, a hadsereg külföldi bevezetésének

fokozottabb

korlátozása, parlamentnek felelős kormány, a párt monopol-jelle
gének megszüntetése

stb./

A már lassanként megszokott "egyes lumpen elemek

zavarkeltése"

elmaradt. Úgy vélem ez sokkal inkább a hivatalos kommüniké ki
nem adásán, mintsem a nevezetteken múlott.
A felvonulásról és a történtekről egyetlen sor sem jelent /jelenhetett ?/ meg az újságokban, egyetlen mondat nem hangzott el
sem a TV-ben, sem a rádióban. Gyanítom nem az esemény

jelenték-

telen volta miatt. Akkor vajon miért hallgatták agyon ezt a fővárosi megemlékezést? Csak nem azért mert tudják, hogy nekik,
a felvonulóknak van igazuk?
Csakhogy ez a kérdés további gondolatokat, kérdéseket vet fel
bennem. Talán máskor is történt ez már így ? S ha igen hányszor

Mit hallgattak el és mit tudtunk meg az ilyesfajta
ből ?

események-

Milyen ügyekben ? Ki(k)nek a segítőkész tanácsára

tör-

tént, vagy nem történt ? Ki(k)nek az érdekében ? Némelyikre
válaszolva kétséges lenne a cikk megjelenésének

engedélyezése

A kérdések végén talán a legérdekesebb:
Milyen összefüggésben lehet ez a sajtó

belügyminisztériumi

felügyelet alá helyezésével és a sajtó "hármas védelmi rendszerével".
A boncolgatás oda vezetne, ahová azok a bizonyos

felszólalá-

sok március 15-én: pártállam vagy jogállam ? Nézőpont kérdésétől függetlenül az a véleményem, hogy egyik sincs feltételes viszonyban a másikkal. Egyszerűbben fogalmazva az előbbi
egyértelműen kizárja az utóbbit. Értve itt a párt monolitikus
jellegét pártállamon. Ennek az eldöntésébe azonban nem vonnak
be bennünket. Most még nem. De a történelmi példákat nézve az
előbb-utóbb megjósolhatóan változni fog; legfeljebb nem a pe/

resztrojka, hanem keményebb eszközök

hatására.

A minap riportot készítettek hármunkkal a

CÉLOK

című

országos egyetemi lapba. A kérdéskörök: a haza, a nemzet és a
nemzettudat. Az úságíró /U. I./ kérdéseire elmondott

vélemé-

nyünket U. I. leírta és egy hét múlva bemutatta. Kicsit csikorogva, de megfelelt az általunk elmondottaknak

Aztán U. I.

felküldte Budapestre, ahol valami véletlen folytán vagy kissé
>

szidolozott átiratot küldtek a nyomdába, vagy a szedő alakította a saját véleményéhez a válaszainkat, mert bizony helyenként részek hiányát, stílusában megváltoztatott szavakat véltem felfedezni a cikk elolvasásakor. Vajon hogy történhetett
meg ?
Egyet biztosan tudok. Nem cenzúrázhatták, hiszen Magyarországon nincs cenzúra

Ugye jől tudom ?

BOZSIK

IMRE

NYÁR

Nyár. Hőség. Csurgó veríték

Nyüzsgő tömeg. Kempingez-

nek. Sorbaállás: fagyiért, lángosért sörért
-

...

Ki látott már ilyet ?! Vén szamár létedre bikinis lányokon

jár az eszed !
Nem megmondtam, hogy nézz a lábad elé !! így éjjel-nappal
csak moshatok !
Anyukám ! Csak egy incifinci pohárral ?!
Ez a lángos éppen olyan forró, mint te, cuncimókus !
Jéghideg

! Idd lassabban !

Jobb helyet nem találtál a családi viszálykodásra ?!
A francba a szépen fogalmazott, stílusos mondataiddal
is anyád lánya voltál

! Mindig

...

Esetleg ne a gyerek előtt ! Petykó, anyuka és apuka most komoly dolgokról szeretne beszélni, ez

nem kisgyereknek való !

Menj, labdázz a többiekkel, vagy itt van 10 Ft fagyira.
Csoki és citrom jó lesz ?
Köszönöm szépen.
Finom, hideg. Beleharapok és szétcsordul a nyelvemen. Most még
nagyobbat. Úgy rágcsálom a tölcsért, mint egy kisegér, ügyes
lehetek, ha ennyien néznek ! Apu is szereti a fagyit ...
Lábak, lábak mindenütt.

Nagypapa rengeteget szokott mesélni arról, hogy mennyit
verekedett legénykorában

...

Ez a fa a váram, a bokor az

/
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ellenségé, és lóháton én viszen a kincset: csihipuhi

...

Szomjas vagyok ! Melegem van ! Anyuuu !
Ne sírj kisfiú ! Mindjárt megkeresem a szüléidét !

Milyen nagy és hófehér ez a kó, ilyen Gergőnek nincs. Bemegyek
érte a vízbe: nehéz lépni, nem tudom kihúzni a lábam ebből a
szürke masszából a víz alatt

A

TÓBAN

FÜRÖDNI

...

TILOS !
*

-

Pet.ykó-ó-ó

!!!

Kisfiam

!!!

i

. SÍ"'
Július 14-én találta meg a rendőrség Horváth Péter 4 éves
kisfiú holttestét a mecseki bányatavaknál. A baleset körűiményeinek
felderítése folyamatban van.
1
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PAPP ZOLTÄN - WECHTER ÄKOS:
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Bald.abo

Troncifin megszületett. Ennyi bizonyos csupán.
»

Születésének körülményeiről mindenki hallgat. Csak annyi
ismeretes, hogy mindjárt másnap elszomorodott, mert nem
hitte el igazán, hogy tehetséges. Ezen a napon írt egy regényt, amelynek töredékét nemrég találták meg. A harmadik
napon már bízott,

...

de csak a sikerben, viszont túl

messzinek találta azt és ekkor jelentette meg egy hirdetőoszlopon második írott emlékét. Ezen tettéért önként helyszíni bírságot fizetett az első arrajövőnek. A negyedik napon
rendezett egy kiállítást a rajzaiból, aminek óriási sikere
volt. (Ebből már csak a bemutatott két rajz van meg teljes
egészében.) Úgy érezhette "ünnepet adott mindenkinek". Senki nem kérdezte tőle ekkor, hogy mi a célja, de ezt ő is
feleslegesnek érezte volna, hiszen művész volt és aznap
mások is észrevették. Az ötödik nap Baldabo Troncifin elfelejtett mindent és meghalt.
Boncolásánál csak annyi derült ki, hogy biológiailag'teljesen alkalmatlan volt az életre.

-
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A kari pinceklub elnevezésére a következő pályázatok
érkeztek be:

1.

JUSZTA

PORTA

2.

JURÁTUS KASZINÚ

3.

P.-klub

4.

JOGKÖR

5.

HÖRPINCE

6.

EURÓPA KÖZEPE

7.

FÖRUM JURATUS SEGEDIENSIS

8.

VI-TANSZÉK

Gondolkozzatok azon, hogy melyik elnevezés a legjobb,
melyik fedné a legjobban a klub tevékenységét, jellegét és
azt, hogy a

MIÉNK

A szavazást a
bonyolítani. A

KHT

!!!
jövő szorgalmi időszak elején tudjuk le
fogja értékelni a szavazás eredményét,

mi pedig a kiírásnak megfelelően jutalmazni /500 Ft/ .

KISZ-Vezetőség

V

-
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