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HosszU ido utim megindult valamilyenvaJ.tozasa magyar tirsadalomban. Politikai esemenyek eddig
is voltak, az emberek tobbsege azonban jobbara tetleniil szemleIte a'torteneseket. Most - J1gy tiinik

- masr61, tobbrol van sz6: a vaJ.tozas az emberek lelkeben zajlik, es a kimenetele egyelore kiszamit-

batatlan. A mediilban ez a vaItozas megbawozott temakra lokaIizaI6dik. Gyurcsany hazugsilga, a
ketteszakadt orszag, az utcai zavargasok, a rendorsegi tWkapasok, 1956 emlekenek meggyalilzasa
kepezi a kozbeszed targyat. Vannak ezekneI fajsUlyosabb kerdesek is a magyar tarsadalomban, eZf-

ket azonbana kozbeszedfonmil6ilegszivesebbenelballgatnak. -
Apolitikai kozbeszed ural mindent. A

szeles tirsadalmi retegek lecsusz:isa, az aI-

lageletkor drasztikus csokkenese, a nepes-

seg puszlulasa, a lobb milli6 aborlusz, az

eleunin6seg rom"isa, a munka es a ludas

hauerbe szorulasa sz6nyeg ala soport ker-

des. Minden problema hatalmi kerdes-

re egyszenisOdotlle. Tizmilli6 magyar-

foIe-felt aninyban - cibalja jopbra-ballra
a kolelet. A kozbeszed szerinl a hatalom

es az ellenzek. a szocialista-liberaJis tabor

es a nemzeti erc5k kbzou folyik az engesz-
telheletlen kilZdelem.

KiiL6NBOz6 MEGKOZEI.trF5EK

Vannak, aItika zaw.rg;isokbpcs;in for-
radalomrol vizionalnak, az 195&oseseme.

nyekkel alligak parhuzamba ajelen est-
'menyeit. Ketsegtelen, bogy az egykori
kommunista imperium maradvanyail50
ev utin sem sikenilt meg maradektalanul
eltakarilani. A kerek evfordul6n sokak

szerim a hen 6hajlOlt szabadsag is tir-
sadaImi igazsag elVenyesiiJeseerl vonull
utcira a nep. A kepi hatter mintha igazol-

na ell az elkepzelest. A rend6rseg pajzsoS.

maszkos sorfala gumiboltal. vicigy6val.

konnygazbombakkal pr6balja jobb behi-

tisra bimi az elegedetlenkedc5ket. A tir-

sadahni beketlenseg okail azonban velhe-

Politikusokalkonya
A konminyf6 anepszerusegilistatizenhetedikhelyen

Egyre nepszerutIenebbek a politikusok. A Szonda Ipsos a Nepszabadsagban koz-

retett legfrissebb adatai szerint a politikusok felenek sohasem volt iIyen rossz a meg-

iwlese. A nepszenisegi listit tovabbra is SOlyom La.szl6 koztirsasagi elnok ,ezeti. Egye-

diil az aJlamf6 rokonszempontscima haladja meg a kozeperteket. Az aJlamf61 Szili

Katalin hazelnok es Goncz Kinga kitlitgyminiszter koveti. Az otOdik helyen Orb<in
Viktor. a Fidesz elnoke all, utina Kuncze Gabor. az SZDSZ elnoke kovetkezik. Az

ellenzeki frakci6vezet6kjavitottak szeptemberhez kepest. A fideszes Navracsics Tibor

2, az MDF-es Herenyi Karoly I scizaJekponttal jobban ;ili szeptemberi eredmenyehez

kepest..Nagyot esett viszont Lampertb M6nikanak. az onkormanyzalOkert felel6s JIIi..

nisztemek, Lendvai Ildik6nak. a szocialistik frakci6vezet6jenek es Petretei J6zsef iga-

zsagugy-miniszlemek a nepszenisege. Gyurcsoiny Ferene miniszterelnok a lista,17. he-
lyen:ill.
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tOen nom a mullban. az 1956 el61li aUa-

polok restauraci6s kiserleteiben, iIletve a

kommunizmus romjainak eltakaritisaban

kitekmtol

fordul6n kirobban6megmozduJasokat az

eUenzek politikai maehinaci6janak tan-

jak. Orboin nyakaba vanjak. aId. ugymond.

uteai megmozdulasokkaJ, a cs6cseIek fe~

hecee)esevel pr6b:ilja az alkouruinyos ren-

del megdomeni. A teve j6voltibOI orscig-

vilag laga. bogy it karhatalmi erc5k ide-oda

terelik Budapest attain az embereket.
Mindenfele felsz6litis nelkiil tobb embert

kiemelnek a tomegbOl. kegyetlen mooon

I

a foldre leperik, es iitlegelik 6ket. Aztan

halljuk az ertekelesl: a rend6rseg a kOle-

lesseget teljesitelle, megvedte a koztir- !
sasagol. helyreaUt a rend, kudareol val- !
lOll a Jasiszta loizadasikiserlet'. j

A MULT KlsERTETEI

igy veIekednek azok. akik hatalmi

helyzetitknel fogva azonosnak tar!jak m;r

gukat a koztirsasaggal. Akik azt hiszik.

bogy az emberek elfelejtettek a mulgu.
kat. Megbocsatottak nekik, hogyfel ele-

tilket a kommunista 'eszmek megva16siti-

sanak szenteltek az imperializmus ellen
har~oIva. majd hirtelen koponyeget for-

- dioon a demokraeia bajnokaiva es a Ic5ke

t;;. Ieghiisegesebb scilhiscsiruil6ivaes kiszo~

g:il6iva valtak. Az emberek azonban nom

felejtetwk eI serelmeiket, s egy:iltaJan!tin-

csenek ezzel a helyzeuel megbek~lve. Igaz-

sagerzetilk tiltakozik az eUen, bogy a dik-

tatura kiszolg:il6i es fenntart6i legyenek

A ttirsadalmibeketlensegokaitve1het6ennema multban,
az 1956 e16ttidUapotokrestaur/ici6skiserleteiben,iUetve
a kommunizmusromjainakeltalwritdscibanhellkeresni,

hanema matvildgfolyamatokban.

ken keresni,hanem a mai vihigfoIyama-
lokban. Nem mintba a mull tisztizatlan

oroksege nom nyomna ra belyeget a mal
kOcillapolokra, a relevans problem for-
rasat azonban inkabb azokban a konilme-

nyekben kell keresni. ahogyan totitis dik-
taturak Osszeomlasa utin az :illamkapi-
talizmus raszabadult a kifOSZlOtt,tirsada1-

ntilag megnyomoritott orscigokra.
A hatalom es holdudvara termesze-

tesen maskent hittaga a dolgokat. Sikeres-
nek mondjak a koUektivszocializmusb61
az individualista kapitalizmusba vezeto
utal (,Diiborog a gazdasag!'). Az 50. ev-

a demokracia nyertesei. Minel nagyobb a

szegenyseg. ann:iI kevesbe nyugszanak be-

'le. Ann:il kevesbe. mire! az ujdonsitlt de-
mokratik ininyitisa alau Magyarorsz;igaz

;iliamkozi gazdas;igi. penziigyi es politikai '

alkuk veszlese lett.

Ma mindeD niagyar ;iliampolg;imak - .
ujsziilolt csecsem6nek is -3 miIli6 forint

ad6ssag alatt kell nyOgnie. mikozben a ha-

talnti flit biiszken hirdeti. bogy vagyona

naponta 60-70 miIli6 forintos javedelem-

mel gyarapszik.

. Dr. HOm Soindor

(Befejez6..esza holnapiszoimunkban)
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Ava16dikerdesek

lamint a kulturalis estudomanyosvele-
testaI alkalmatlan emberekt61megrisI-

.titani esa nemlet slOlgaJatabaallitani?
Fel6, hogyaI orszagoslelkigyakorlat

eneharcolni.Ademokraciabanegyet-
len lopessemjolt maskepp,minthogy
aI utcar61egykisebbsegfeIvaIWtaazt,
hogypl'Oblematcsin:iJhel61e,megszer-
veli magat,esvaIlaljaakaraztis;hogy
belel6nek." ,',

EBREDOMAGYAIiO,RSzAG-
lIyenertelemhen-16 eviszendeiges

utan- minthaebredl;eMa~orszag.
Termesletesensokfelemegitelese.van'
ennekazebredesnek.Vannak,akikkUJ..

teleki zal'aJ'g;iss;ipr6-
b:iljakdegrad:ilniator-
teneseke~Vannak,;WIt.
Ms forradahnaroknak
taryakmaguka~A101';
tenelemfurcsafiillorai
reven mar sok mindent

megeItiink, hiba' lenne
elsietett itelkezesekkel

a dolgokelebe vagni.
Egy azonbanbilonyos:
a demol1.j\1ici6kjelzik,
hogy a demo~4\lus,
akaratkepziida folya-
matab;m sJilyosfenn~' ,

, kadasok vannak.jNin-

'csenel:. megfelelii~esz-

,koziikatirsadalomkii' ;

lonboI6 erdekeinek:a'

megjeleniresere es erv~

nyesiresere: Ai: embere-

ket ideig.oraigmegle- -
hetfelemliteni,er6sli-
kosesuolokkel k~rda-
banlehetanepettarla-
ni. A melyiil6 szegeny-
seggel novekv6tarsa-

dalini fesliillseget azon-
banelObb-ut6bbeelkell
oldani,'kiilonben me'

geshet,hogy'azavarga-
~~--- sokcsak\lgya!1egyfQl'-
radalom, vagypolgarhabonhiriiyejiat've.:'
tirik el6re.

A magyar media folyamatosan art sugaIlja, hogy a tirsadalmi fortyo-

gasban ket hatalomratorekvo ember jatssza a kulcsszerepet, s az
onemteIen kiizdeIemme fajult politikai huzavonajuk kepezi a prob-

,Iemak gyokeret. A konfliktusok hattere azonban cuneI sokkalme-

lyebb: a megmozdulasok alapvetoen szociilis es tarsadalomleIek-
tani eredetiiek.

Arelev:insproblemakszempongab61
rizedrangtikerdes,hogymelyikpart,me-
lyikpartvelerkeriil hatalomra.Al:itszat
eUenerenomahalugminislterelnok-
1'61,a megemlekelesimnepront6ir61,
tortenehniinkhOseir61,meghamisit6i-
1'61,arend6rsegtulkapasail'61,martil'-
jainkbecsmerl6ir61sIb.vanittSI6.Are-
lev:inskel'desaz,hogyfenntarthat6-c;az'
a.polirikai-torreliehnikompromisSzum',,
amelyarendslerv:iltasidejenletrej!\tt
nehanybennfentespartembel'z:irtk6-
ni pal:iveren,vagyujt<irsadahniegyezse.
getkenkotni.Olyanegyezseget,amely- .
benapolirikaiparrokonkiviilatirsada-"

. ' lomSItlesretegeiiskepviselvelesroek,"
amelybenazidegenerdekeketkislOlga-
l6kmeUettparmerkentjelenleszanom:
let isamagaerdekeivel. .'

PENZURALOM

Magyarorszagol)alegnagyobbgon-
dotaza'd6ssagokkalvaJ6:illandQkiiide-'

lemjelenri,amitszinrenl1emapartesa-
cil'Ozasok,hal~ema penzuralomfel61
kellenemegkozeliteni.Akozbeszedmin-
deniitt esaUand6anapolirikar61,ava-
lasztasokr61sz6l,arr61hallgat;hogya
megv:i1asztott,o,nmagatbeltetjesenes
ritkosanujratermel6politikaigarnitu-
ran- akarjobb oldali,akarbaloldali-
ugy;mazapenztulajdonoskoruralkodik.

Vajon sikeriil-e megallitani amagyar
tarsadalol1\ tovabbi eIszegenyedeset? Si-§
keriil-e a nep kont6jarafelveu, gy:ikor-

-Iarilag elherdalt, a t"zboz kozelall6k :il-
tallenyult, idegenekke~re jatszott hi,
tel:illomanyt cs6kkenteni, a rablopriva-
riz:ici6tfeliilvizsg:ilni,a sziikseges erveny-

telenlteseketeIvegeroi,a tetteseketfe-
lel6ssegre vonni? Sikeriil-e felszamolni,
keretek kozeslOritani agazdas:igi part-
maffuit? Sikeriil-e a diktarura egykori ki-
slOlgaI6it es iranyit6it elriltani a poliri'
-kaikozeleu61?Sikeriil-e,a medhit, rend-

, i'enntan6 szerveket, ipgszolgaJtatist,
honvedehnet, oktatast, kozigazgatast, va-

Lesek Szegeden

es ki5zos fohisz ebbez keves. Yal6szinii'

leg a kormanyellenes demonstraci6k, a

felpalyis utlewasok, a,kiilonboz6 f6rn-

mok, egyesiiletek, p:irtok, :igazatok :iltal

szervezett kormanypolirika elleni rilta-
koz:isok sem bilOnyuInak elegsegesnek.

A helyzet azonban nom rem~nytelen, h~

szen egyre ti>bbenvannak,akik a kataszt-

r6fu felt sodr6d6 orszag iigye melle :ill-
nak. Ez nemi bizakodasrn ad okot, hi-

szen - ahogyan Hegediis Zsuzsa slOdo-

16gus a HirTV vendegekent mondta-

.soha semmilyen jog, szabadsagjog, CIII-

beri jog, onmeghat<iroz:isi jog, kiseb],se-

gijog nom kezd6dou.maskepp, mint--
hogy egy kisebbseg az utcan elkczdett

. Dr.HOD!sander
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