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Ha nincs megegyezés, akkor sztrájk lesz

Nagy Sándor és Sándor László a sajtótájékoztatón FOTÓ: SZIGETI TAMÁS

A kompromisszum nem jelent semmit?

M axim um  50  m illiárd a kom penzáció
MH-tud6sítás___________________

Az áfa tekintetében különösebb 
elmozdulás nincsen, a szociálisterü
leten lehet némi közeledés. Foglal
koztatáspolitikai kérdésekben válto
zatlanul meglehetősen messze áll
nak egymástól az álláspontok, a mi
nimális bér szintje sem dőlt még el 
— nyilatkozták a szakszervezetek 
képviselői tegnap este a kormányzat 
illetékeseivel a ’93-as költségvetés 
vitatott pontjairól folytatott tárgya
lásokat követően. A részletekről 
szólva Nagy Sándor, az MSZOSZ 
elnöke elmondta: néhány nagyon 
fontos ponton nem közeledtek egy
máshoz az álláspontok, sőt alapvető 
kérdésekben távolodás történt. Az 
áfa tekintetében például jelentős né
zeteltérések mutatkoznak. Az ér
dekképviseletek azt szeretnék, ha az 
alapvető fogyasztási cikkek egy 
meghatározott köre nullakulcsos 
maradna, és nem kellene bonyolult 
módszereket kitalálni arra, hogyan 
jusson hozzá a célzott körhöz az 
egyébként sikeresnek sosem bizo
nyuló kompenzálás. Úgy vélik, ha a 
fogyasztási cikkeket 0 kulcs alatt le
hetne tartani, az jótékony hatást 
gyakorolna a ’ 93-as árszínvonalra 
is. A minimálbér tekintetében a 
munkavállalói oldal egységesen 
úgy foglalt állást, hogy nettó 
összeghez kell ragaszkodni, és en
nek mértéke 8000 forint felett kell

legyen. A nyugdíjkorhatárral kap
csolatban érzékelhetően módosult a 
kormány álláspontja, bár végleges 
döntés erről sem született — jelen
tette ki Nagy Sándor. A tegnapi ál
láspontokat ismertető találkozó után 
a pénteki Érdekegyeztető Tanácson 
várhatóak a konkrét döntések. A 
szakszervezetek képviselői még bi
zakodnak abban, hogy néhány alap
vető ügyben addig közelednek egy
máshoz a nézetek. Szerettük volna a 
jelen levő pénzügyi és munkaügyi

tárca szakembereinek véleményét is 
megtudni a tanácskozásról, de a 
kormányzati oldal a pénteki ÉT-ülé- 
sig nem kívánt a vitás kérdésekről 
nyilatkozni.

• Sz.A.J.

Ebben az évben olyan kulcsfon
tosságú döntéseket nem hozott meg 
a kormány, amellyel már tavaly 
ilyenkor is adósunk volt — jelentet
te ki Sándor László, az MSZOSZ

alelnöke tegnap délután azon a saj
tótájékoztatón, melyet a szövetségi 
tanács ülését követően tartottak. A 
testület abból a célból ült össze, 
hogy megvitassa a tárgyalási alapel
veket a pénteki és szombati, kor
mánnyal folytatandó egyeztetések 
előtt.

Sándor László elmondta: a hét 
végi vitára hat pontból álló csomag
tervvel készülnek. Ez többek között 
tartalmazza a munkanélküliséggel, 

• Folytatás a  3. oldalon

MH-információ

— Semmit sem jelent az, hogy 
kedden este a koalíciós pártok kép
viselői elfogadták a kétkulcsos áfa 
bevezetését — válaszolta érdeklő
désünkre Vincze Kálmán, a kisgaz
da 36-ok képviselője. A tárgyalá
son ugyanis a három frakció tagjai
nak csupán fele vett részt, s a sza
vazáson pedig már csupán egyhar- 
mada.

A kisgazda 36-ok közül pedig 
mindössze négy képviselő vett

MH-információ__________________

A médiumtörvény és a személyi 
kérdések megoldásának menetrendjé
ről tárgyaltak tegnap este a pártok 
médiumpolitikusai és szakértői — 
tudtuk meg a megbeszélések szüneté
ben. Kormánypárti részről Kulin Fe
renc, Balázsi Tibor (MDF) és a 
KDNP médiumpolitikusa, Tóth Sán
dor volt jelen. Az ellenzéket Haraszti 
Miklós, Fodor Tamás (SZDSZ), Mol
nár Péter (Fidesz), Kosa Ferenc és 
Gellért Kis Gábor (MSZP) képvisel
te. Kulin Ferenc kérdésünkre el
mondta, hogy egy kétlépcsős megol-

részt a szavazáson. A távol mara
dást már önmagában is jelzésérté
kűnek tekinti Vincze Kálmán, hi
szen ez véleménye szerint azt je 
lenti, hogy azok ellenzik a kor
mány áfával kapcsolatos álláspont
ját.

Vincze Kálmán a továbbiakban 
kifejtette: továbbra is kitart állás
pontja mellett, miszerint az alapve
tő élelmiszerekre, energiahordo
zókra maradjon meg a nullakulcs, 
mivel annak hatását — legyen is 
bármilyen mértékű kompenzáció

dúsról beszélgettek. Az első lépcső
ben a köztársasági elnök döntése 
nyomán (ha pozitív lesz) megtörtén
ne az ügyvezető elnökök beiktatása, 
a második lépcsőben pedig a végle
ges elnökök kinevezése. A második 
lépcső hogyan és mikor történne, s 
ezt milyen módon kísérné a törvény- 
alkotás, ez a mostani megbeszélé
sünk tárgya — közölte Kulin. A tel
jes egyidejűségre pillanatnyilag nem 
látok lehetőséget — folytatta —, de 
nem is zárom ki. Mindkét félnek van 
elképzelése, de továbbra is ragasz
kodnak ehhez. A köztársasági elnök 

• Folytatás a 3. oldalon

— nem képes a lakosság elviselni. 
S ennek ellenkezőjéről a jelen lévő 
kormánytagok sem tudták meg
győzni Vincze Kálmánt, mivel — 
mint mondotta — ugyanazokat a 
sokat hangoztatott érveket ismétel
ték meg.

A képviselő úgy véli, hogy az 
áfa-törvényjavaslat szavazásánál 
nem működik majd az eddigi koa
líciós „szavazógép”, hiszen nem
csak ő, hanem még nagyon sokan 
nem támogatják.

• Folytatása a 3. oldalon

MA
MSZP-óvás a hét végi 
időközi választás előtt

A Választás című, ingyene
sen terjesztett, nagy példány- 
számú füzet ugyanis informá
cióinak sorában a „Jelöltek” 
címszó után csak hat jelölt 
nevét, adatait és fényképét 
közli, akik a kiadvány továb
bi oldalain fizetett hirdetés
ként anyagaikat elhelyezték.

4. oldal

Hatpárti médiumegyeztetés

Fél százalékot fizethetnek a munkaadók
G a r a n c ia a la p  a  c s ő d b e  ju to t t a k n a k

A NAP INTERJÚJA

Kiss Lászlóval

Itt a karácsonyi bevásárlás. Mi
lyen eszközei vannak a rendőrség
nek a csalók megfékezésére?

In terjúnk a 11. oldalon

MH-információ_________________

A garanciaalap létesítését hóna
pokkal ezelőtt javasolták a munka- 
vállalók érdek-képviseleti szervei. 
Az alap arra lenne hivatott, hogy 
biztosítsa azoknál a cégeknél is a 
zökkenőmentes bér-, valamint a 
végkielégítések kifizetését, ame
lyek ellen csődeljárást folytatnak, 
illetve felszámolás alatt állnak. 
Ilyenkor természetesen nem az 
alap fizetne, hanem készpénzfizető 
kezesként szerepelne a fenti fizeté
si kötelezettségek miatt banki hitelt 
kérő vállalatok, vállalkozások mel
lett. Az Érdekegyeztető Tanács 
bér- és munkaügyi bizottságának 
heti ülésén ismét terítékre került a 
garanciaalap kérdése.

Változtatva korábbi álláspontju
kon, a kormány képviselői bejelen
tették: a kormány hajlandó költség- 
vetési forrásból hozzájárulást adni, 
mégpedig az alap egyharmadának 
megfelelő összeget. Feltételként

szabták viszont, hogy az egyszeri, 
induló hozzájárulást csak olyan 
ütemben folyósítják, ahogy a mun
kaadók is fizetnek. Annál is in
kább, mivel a garanciaalap kérdé
sét a kormány változatlanul a mun
kaadók és munkavállalók ügyének 
tartja. v

Ami a munkaadók befizetésének 
nagyságát illeti, pontos mértéke 
egyelőre ismeretlen. Egyes elkép
zelések szerint a bérköltségek 0,5 
százaléka jutna az alapba, ami 
összességében elég tetemes sum
mát jelent, hiszen az érintett válla
lati, vállalkozói kör 800 milliárd 
forintot fordít évente bérekre. A 
munkaadók ugyanakkor bejelentet
ték, hogy semmilyen normatív be
fizetéshez nem járulnak hozzá, mi
vel ellenőrizetlenül elszaporodtak 
az önhibájukból, felelőtlen gazdál
kodásuk miatt bajba került vállal
kozások.

• H. J.

Mennyi lesz a gépkocsik fogyasztási adója?
MH-információ

A nagymértékű jövedelemeltit
kolás miatt a jövedelemtípusú adó
zásról át kell térni a fogyasztástí
pusú adóztatásra. Ezt a kormányza
ti álláspontot jól tükrözi a fogyasz
tási adók bizonyos típusú gépko
csikra vonatkozó kivetése, illetve 
jelentős emelése is. A jelenlegi 
szabályozás szerint a katalizátoros 
autók kivételével valamennyi új 
kocsit 40 ezer forintos fogyasztási 
adó terheli. A nemrég benyújtott 
fogyasztási adóról és fogyasztói ár-

kiegészítésről szóló törvényjavas
lat az egyösszegű adóról áttér a 
százalékos mértékű fogyasztási 
adóra, amelynek alapja belföldi 
előállítás esetén a termelői ár, im
port esetén pedig a vámérték. A 
törvényjavaslat szerint az 1800 
köbcentiméternél kisebb hengerűr
tartalmú katalizátoros autókra 4 
százalékos fogyasztási adót, az 
ennél nagyobbakra pedig 6 száza
lékos adót tennének. Ugyanakkor a 
nem katalizátoros autókat 12 szá
zalékos fogyasztási adó terhelné.

A költségvetési bizottság ezek

kel a tételekkel nem ért egyet, s új 
javaslattal állt elő, amit — bár ez 
mintegy 0,5 milliárd forint bevétel- 
kieséssel jár — a pénzügyi tárca is 
támogatott.

Eszerint az 1600 köbcentiméter
nél kisebb hengerűrtartalmú katali
zátoros autókra továbbra sem vet
nének ki fogyasztási adót, az efö
löttieket viszont 10 százalék terhel
né. Nem változna a nem katalizáto
ros autókra kivetendő 12 százalé
kos adómérték.

• V. I.

Konferencia a jövő évben várható gazdasági helyzetről

Jövőre öt százalékkal nőhet az export
MH-tudósítás___________________

Milyen lesz a magyar gazdaság 
1993-ban? Erről a kérdésről ta
nácskoztak tegnap a Szervezési és 
Vezetési Tudományos Társaság 
szervezésében Budapesten.

Az 1993-tól ’96-ig tartó gazda
sági programról Amon Zsolt, a 
Pénzügyminisztérium főosztályve
zetője elmondta, hogy az átalaku

lás nem fejeződött be, így a gazda
sági előrelátás továbbra is bizony
talanságokkal terhes. Az elkövet
kező két évben a gazdaság fejlődé
sét a valós keresleti tényezők hatá
rozzák majd meg. Jövőre és 1994- 
ben a magyar kivitel volumene öt 
százalék körül nőhet. A PM előre
jelzése szerint a lakossági fogyasz
tás csökkenése megáll, majd ’94- 
ben már 1-3 százalékkal is emel

kedhet. A főosztályvezető kijelen
tette, hogy a felhalmozás, s ezen 
belül a vállalkozási jellegű beruhá
zások jövőre szintén növekedhet
nek. A PM prognózisában azzal 
számol, hogy a világkiállítással 
kapcsolatos beruházásokat előké
szítő munkák elkezdődnek, és a 
külföldi tőke bevonása is felgyor
sul.

• F olytatása a l l .  oldalon

Danubius: miként lesz 
ebből 700 százalék?

Lassan a város minden pontjá
ról visszaköszön a plakát, 
amely hirdeti; a Danubius-be- 
fektetés 6 év múlva a 7-szere- 
sét, 700 százalékát éri majd. E 
jelentős hozamígéret, párosul
va az adókedvezménnyel, 
igencsak felkeltették a befek
tetők érdeklődését. De mit ta
karnak a számok? Ráadásul a 
napokban ismét szóba került 
az E-hitel kamatának mérsék
lése, ami pozitívan érintheti az 
enélkül is kecsegtető hozamot.

9. oldal

Tom Lantos 
Budapesten

MH-információ

— Lehet, hogy ön lesz a kül
ügyminiszter? — kérdezte szerdán 
délelőtt Budapestre érkezésekor a 
repülőtéren a Magyar Hírlap Tom 
Lantos amerikai képviselőtől.

A válasz ugyan nevetés volt — 
de nem hangzott el a „nem”.

A Magyar Hírlap szerdán a kül
ügyi szóvivőre hivatkozva jelentet
te, hogy a képviselő az új amerikai 
demokrata vezetőség képviseleté
ben „hivatalos” látogatást tesz a 
magyar fővárosban. Ezzel szemben 
a budapesti amerikai nagykövetség 
nem tud semmiféle hivatalos útról, 
hiszen éppen Bili Clinton megvá
lasztott elnök közölte korábban, 
hogy „egyszerre csak egy elnöke 
van az Egyesült Államoknak” — s 
ez jelenleg George Bush.

Ehhez képest tegnap délután Je
szenszky Géza külügyminiszter hi
vatalában, a külügyminisztérium 
Bem rakparti épületében fogadta az 
amerikai képviselőt, ma egy órakor 

• Folytatás a  3. oldalon
Péci Tamás (képünkön) festőművész, országgyűlési képviselő alkotásaiból nyílt kiállítás a ta
nárképző főiskolán FOTÓ: HAJNÁL PÉTER
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A szerelmes galibaliba
A  L ú d a s  M a ty i V eszp rém b en

A liba (Béres Anikó) és Lúdas Matyi (Kalmár Sándor) riadtan hallgatja a banya (Nedermann 
Magdolna) szitkait fotó kanyóbéla

Kortárs táncszemle Budapesten

É r z é k i  m o z g á s s z í n h á z a k
November huszonegyedikéig tart az első magyar kortárs 

táncszemle, amelyen húsz együttes mutatkozik be hét 
helyszínen. A szemle szervezőjével, Angelus Ivánnal 

arról beszélgettünk, milyen is tulajdonképpen ez a sokat 
emlegetett kortárs táncművészet.

— Évente több táncszínházi fe s z 
tivál is van, például a magyar m oz
gásszínházak találkozója vagy az 
őszi fesztivál részprogramjai. Miben 
különbözik a  m ostani táncszem le 
ezektől a fesztiváloktól?

— Ez a szemle nem valamilyen 
ízlésvilág vagy esemény köré szer
veződik, hanem egy egy szakmának 
a vállalkozása. Célunk az, hogy a 
szakma megmutatkozzon, tükörbe 
nézhessen a magyar menedzserek, 
külföldi szakemberek és a közönség 
szeme előtt, s minden együttesnek 
legyen módja megnyilvánulni. Több 
mint huszonöt külföldi menedzser, 
impresszárió, kritikus jött el a feszti
válra. Olyan ez, mint egy nagy szak
mai vásár.

— Ezen a szem lén is ugyanazok  
az együttesek lépnek fe l, m int m ás
kor, sokszor m ár bemutatott produk
cióval.

— Ez sajnos igaz. Az itt bemuta
tott darabok — kevés kivétellel — 
öt-tíz előadásnál többet nem érnek 
meg egy év alatt. A kortárs táncfó
rum szeretné többek között azt elér
ni, hogy az együtteseknek lehetősé
gük legyen egy-egy darabot mond
juk két héten keresztül ensuit játsza
ni, mint ahogyan ez más országok
ban is történik.

— M i akadályozza a magyar 
együtteseket abban, hogy évente öt
tíz előadásnál többet hozzanak létre?

— Nem szeretnék panaszkodni 
de sajnos még mindig rossz anyag 
körülmények között dolgozunk 
Régóta ostorozzuk azt a politika 
döntést, amely az ötvenes évekber 
született, s amelynek értelméber 
nem létezhetett alternatív táncművé-

„A gyerekek nem hülyék”, csak 
kicsik. Ezt a közhelyet csupán azért 
említem, mert a színházakban foly
ton megfeledkeznek róla. A báb
színházi előadások többségén pél
dául hétesztendős lányommal 
együtt éveken át nagyokat unatkoz
tunk; nemcsak az élettelen bábuk 
miatt, amelyekkel sokkal nehezebb 
azonosulni, mint az élő szereplők
kel, hanem a bárgyú történetek, a 
szájbarágások miatt is. És mert a 
gyerekek kiabálnak-beszélgetnek- 
kérdezgetnek. Pedig ha létrejönne a 
színházi varázslat, meg se nyikkan- 
nának.

A Lúdas Matyi veszprémi bemu
tatóján a legjobb premierközönség 
ült: a protokoll- helyett gyereksereg 
töltötte meg a nézőteret. A legki
sebb nézők kitűnő kritikusok (talán 
sok felnőttelőadás premierjére is 
őket kellene elvinni). Ok ugyanis 
őszinték: képtelenek fegyelmezetten 
ülni, ha nem kötik le a figyelmüket. 
A veszprémi Petőfi Színházban a 
Lúdas Matyit nézve nem beszéltek 
fennhangon, nem kérdezgettek foly
ton, még Döbrögi háromszori meg- 
verésekor se visítottak örömükben, 
csupán a fejükkel bólogattak egy
szerre, az ütések ritmusára (csak 
úgy ringott előttem a nézőtér). Az 
egyetlen lírai jelenetnél pisszenés se 
hallatszott, s éppen a legjobb részek 
után tapsoltak bele az előadásba.

Fazekas Mihály Lúdas Matyija jó 
mese, ezt eddig is tudtuk. Van benne 
olyan hős, akiért izgulni lehet, s a 
végén a gonosz elnyeri méltó bünte
tését. Helyreállhat minden gyermek 
lelki békéje. A budapesti Honvéd 
Együttes Táncszínházában ezúttal 
olyan mesemusical született, amely
ben egyetlen lelemény akad: itt nem 
Lúdas Matyi áll a középpontban. 
Hanem a liba, minden galiba okozó
ja. Ez a sete-suta jószág ugyanis — 
különösen Béres Anikó lehengerlő
én bájos, sokszínű alakításában — 
abszolút főszereplővé lép elő.

Először is: szerelmes a gazdájá
ba. Az ő kedvéért képes a vásári 
sereglet előtt produkálni magát. 
Amikor Lúdas Matyi elpáholása 
után Döbrögiék házába hurcolják, 
ott szintén hamar elbűvöl minden
kit. Ráadásul olyan kétszínű, hogy 
ezért az esendően emberi tulaj
donságáért is csak szeretni lehet: 
Döbrögi minden megveretésekor 
együttérzőnek mutatkozik a ház úr
nője előtt, de magában annál kárör- 
vendőbb, s Döbröginé parodizálása 
is kitelik tőle. Lám. ennek a ..dög
nek” még humora is van. Szóval ez 
a liba egyéniség. így aztán nem 
egyszerűen azért izgulhat a néző, 
kicsi és nagy egyaránt, hogy Lúdas 
Matyi igazságot tegyen, hanem 
azért is, hogy liba és gazdája ismét 
egymásra találjon.

Ezért kár, hogy az előadásban 
olyan politikai utalások bukkannak 
fel, amelyeket a gyerekek úgysem 
értenek, nekünk meg fölöslegesek, 
hiszen nem ezektől szórakozunk 
jól (ilyen például az egyszer Tor- 
gyánra emlékeztető Döbrögi). Kár, 
hogy a rendező, Novák Ferenc, aki 
koreográfusként szerzett nevet ma
gának, alig támaszkodott a tánc ki
fejezőerejére. Éppen arra, amiben 
társulatának tagjai kiválóak.

Az a szerencse, hogy ezeknek a 
hivatásos táncosoknak nem kell 
színészi tehetségért a szomszédba 
menniük. Még villanásnyi jelene
tekben is képesek kiemelkedő ala
kításokra, így Nedermann Magdol
na rút-hisztérikus banyaként, Klos- 
ka László elegáns-finom francia 
professzorként. Gulyás Anita ko

rántsem riasztó, hanem gyönyörű
légies madárijesztőként.

Ezektől az alakításoktól is kelle
mes mesejáték a Lúdas Matyi; te
hetséges gárdával, a Hegedős 
együttes kíséretében előadott remek 
dalokkal (Novák Péter szövegéből 
„loptam” a cikk szellemes címét 
is). Ez az a gyerekdarab, amely na
gyon is hiányzik a fővárosi kínálat
ból. Mivel nagyítóval kell keresni 
olyan produkciókat, amelyeken 
szülő és csemetéje egyaránt szín
házban érezheti magát, jó volna, ha 
Veszprém után valamelyik fővárosi 
játszóhely befogadná majd a mese
musicalt. Mert ezt a „galibalibát” 
csak szeretni lehet. „Zabálnák” a 
budapesti gyerekek is.

• Eszéki Erzsébet

szét, csak Állami Balettintézet, Álla
mi Népi Együttes, Magyar Állami 
Operaház. A különbség ma csak 
annyi, hogy még ezek az állami 
táncintézmények is kevesebb pénzt 
kapnak, mint valaha. Illúziókban él
tünk, azt hittük, hogy az egypárt- 
rendszer megszűnésével a kortárs 
táncművészeti ágazat felvirágozhat. 
Hiszen a tánc nemzetközi és ember
közi nyelven beszél, s a szó devalvá
lódásával egy mélyebben fekvő, ér
zéki rétegekre építő művészetnek 
kell hogy legyen aktualitása. A fővá
rosi önkormányzat komolyan veszi 
és szponzorálja ezt a műfajt, bár a 
szakma a fővárosi Színházi Álap ku
ratóriumának döntésétől függ, hiszen 
ebből az egy forrásból tartja fönn 
magát. A minisztériumi illetékesek 
pedig tehetetlenül tárják szét a karju
kat. Eddig szinte reménytelen volt, 
hogy bármilyen kapcsolatot találjunk 
a kultúrpolitikával.

— Jelent-e konkurenciát Nyugat- 
Európában a kortárs táncművészet a 
klasszikus balett számára?

— A kortárs táncnak három köz
pontja van, Németország, New York 
és Franciaország. Ezekben az orszá
gokban, városokban népszerű a mo
dern tánc. De magyar együttesek is 
képesek voltak nemzetközi sikereket 
elérni és nagy közönséget kialakíta
ni. A klasszikus balett és a kortárs 
tánc nem jelentenek egymásnak kon
kurenciát. Más kultúrák, és mindket
tőnek megvan a maga közönsége.

— H ogyan alakult ki a kortárs 
tánc, m ennyi köze van a klasszikus 
baletthez?

— Részben Isadora Duncan kez
deményezésére jött létre, aki e szá

zad elején mezítláb, sőtjneztelenül 
jelent meg a színpadon. 0  saját testé
nek intuícióiból indult ki, és a görög 
kultúrához nyúlt vissza. Másik forrá
sa a német expresszionista tánckultú
ra. Magyarországon az amerikai sza
badtánccal és a német expresszioniz- 
mussal egy időben indult el a mo
dem táncművészet. Egyik legfonto
sabb irányzat a Dienes Valéria-féle 
orkesztika volt. A háború után szinte 
csak Bérezik Sári néni maradt, aki 
„átigazolt” a sporthoz, s főleg az ő 
nevéhez fűződik az egyik létező ma
gyar táncművészeti hagyomány, a 
mozgásművészeti ritmikus sportgim
nasztikának elkeresztelt irányzat. A 
modem tánckultúra nem az európai 
néptáncokból és társastáncokból 
ered, mint a klasszikus balett, hanem 
az úgynevezett primitív népek tánc
kultúrájából, az önkifejező mozgás
ból és az emberi mozgás kutatásain 
alapuló kísérletekből.

— Megérthetjük-e a kortárs tán
co t sajátos táncnyelve ismerete nél
kül is? Hogyan kell nézni ezt a szín
házat?

— A dokumentációs, információs 
médiumok devalválódása felértékeli 
az érzékelhető valóságot, az egyide
jű, nem reprodukált művészetet. A 
közönség mégis gyanakvással néz 
az élő, egyidejű művészetekre is, itt 
is az átveréstől tart. Pedig érzékeire, 
intuíciójára kellene hallgatnia. A né
zőnek más dolga nincs, mint hogy 
higgyen saját magának. Persze a kor
társ tánc, mint minden kommuniká
ció, sok szinten hat egyszerre. S van 
aki számára fontos, hogy értsen a 
tánc nyelvén, mások pedig élvezhe
tik úgy az előadásokat, hogy még so
sem láttak „táncszínházát". A szín
ház kapcsolatot tud teremteni a zsi- 
gerek vagy egy kulturálisan kódolt 
nyelv szintjén is. Az nem színház, 
amelyik csak egy kódolt nyelven kö
zöl.

• Vitézy Zsófia
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A Kossuth karácsonyi könyvei

Nagy egészségkönyv, 
ezúttal nőknek

Anna De Kervasdoué francia nő
gyógyász Nyugat-Európában már 
több. kiadást megért, Nők egészség
könyve című kötete itthon a napok
ban került utcára a Kossuth Kiadó 
gondozásában. A több mint ötszáz 
oldalas, számos képpel és fotóval il
lusztrált kötetet részletes irodalom- 
jegyzék, közhasznú címek és tárgy
mutató egészíti ki. A gyakorló szak
orvosnő szakmai igényessége mellett 
könnyed és olvasmányos stílusban ír, 
nem hallgatva el a néha még mindig 
tabuként kezelt női homoszexualitás 
kérdését sem. A kötet időrendi sor
rendben tárgyalja a különböző élet
korok női sajátosságait, korlátáit és 
lehetőségeit, és minden fejezet után 
Véleményem címszó alatt praktikus 
tanácsokkal is szolgál.

A Nágy egészségkönyv sikerén 
felbuzdulva megjelentetett kötet 
mellett a Kossuth Kiadó karácsonyi 
kínálatában két másik, az egészség
üggyel kapcsolatos mű, Czeizel 
Endre Családfa és Vera Rosival 
Gyógyító természet című műve is 
szerepel.

Ecsedy Ildikó: Kínai császárok és 
alattvalók és a kétkötetes Görög 
Gondolkodók sorozata, valamint 
Passuth László hosszú idő után újra 
kiadott Esőisten siratja Mexikót cí
mű regénye pedig a kiadó tradicio
nális történelmi irodalmi imázsát 
erősíti.

• B. P. P.

Szombaton, az amerikai premier
rel egy időben, a HBO kábelteleví
ziós társaság magyar nyelvű mozi- 
csatornája is bemutatja a Sztálin cí
mű filmet. E produkció sok szállal 
kötődik Magyarországhoz és térsé
günkhöz. Több jelenetét — mint an
nak idején be is számoltunk róla — 
Magyarországon forgatták: rendezője 
a cseh emigráns Ivan Passer, operatő
re a magyar emigráns Zsigmond Vil
mos; szereplői között van Bálint 
András és Üsztics Mátyás. S akkor 
még nem is említettük meg azt a kö
zel sem mellékes tényt, hogy a cím
beli férfiú működése igencsak hatás
sal volt Magyarország huszadik szá
zadi történelmére. A Sztálinról szóló 
életrajzi film kábeltelevíziós bemuta
tása így akkor is figyelmet érdemel, 
ha a magyar közönség többsége 
egyelőre technikai okokból nem lát
hatja ezt a produkciót.

Ha a Sztálin-filmet egyetlen szó
val kellene jellemeznem, minden sér
tő vagy ironikus felhang nélkül egy
szerűen annyit mondanék róla: il
lusztráció. Ügyes, legtöbb részleté
ben hiteles, szép képsorokkal és 
nagyszerű színészi alakításokkal gaz
dagított illusztrációja a történelem- 
könyvekből és visszaemlékezésekből 
kiolvasható Sztálin-képnek. A szov
jet történelem iránt érdeklődő ma
gyar néző. ha olvasta Sztálin lányá
nak emlékiratait, Szolzsenyicin 
könyveit és a „glasznoszty" korának 
néhány sajtóközleményét, e filmben

egyetlen új, eddig ismeretlen motívu
mot sem találhat. Lenin betegségétől 
Trockij száműzetéséig, Zinovjev ki
végzésétől a németek eleinte megál
líthatatlan offenzívájáig, Berija kielé
gíthetetlen szexuális éhségétől a túl
élés érdekében magát buta fickónak 
álcázó Hruscsovig minden és min
denki pontosan ugyanolyan benne, 
mint olvasmányélményeinkből gon
dolnánk.

Az illusztrációs jellegből az is kö
vetkezik. hogy a film kísérletet sem 
tesz Sztálin vagy a többi szereplő 
sorsának egyéni értelmezésére, a tör
ténelemkönyvekből kiolvasható té
nyek árnyalására, eredeti ötletekkel 
való gazdagítására. Mindez több ok 
miatt is érthető. A film elsősorban 
annak az amerikai kábeltelevíziós 
közönségnek készült, amely szinte 
semmit sem tud a huszadik századi 
szovjet történelemről: így a filmben 
ügyesen illusztrált történelem önma
gában is izgalmas lehet a számára. 
Másrészt Sztálin életrajzának bármi
lyen forgatókönyv-írói vagy rendezői 
ötlettel való kiegészítése veszélyes 
vizekre vihette volna a produkciót. 
Ha a filmbeli Sztálinnak a bűnök szi
gorún dokumentált sorozatán kívül 
bármilyen egyéni jellemvonása is 
lenne, akkor azt a produkció kritiku
sai akár Sztálin mentegetésének. egy 
tömeggyilkos iránti érzelgősségnek 
is értelmezhetnék. A film sajtóanya
ga így is rákényszerül arra, hogy a 
filmbeli, végeredményben rokon

szenves Lenin- és Trockij-képet ma
gyarázva e két forradalmárról is el
mondjon minden rosszat, ami a film
ből kimaradt. A hitelesség ugyanak
kor azt is jelenti, hogy ezúttal elma
radnak az amerikai filmek szokottan 
giccses Oroszország-sablonai: a tör
ténet nem annyira egy egzotikus or
szág különcségeiről, mint inkább a 
bűn és a hatalomvágy általános em
beri kérdéseiről szól.

A helyszínek között a figyelmes 
néző több magyarországit is felfedez
het. Akit jó sorsa valamilyen hivata
los utazás — például filmfesztivál — 
alkalmából elvezérelt a Kreml Szent 
György-termébe, az erre a nevezetes 
helyszínre is azonnal ráismerhet. A 
legtöbb jelenetet egyébként valóban 
ott forgatták, ahol játszódik is: mind
ez csak tovább erősíti a film illusztrá
ciójellegét. Maga a történet Sztálin 
lánya, Szvetlána Allilujeva narráció- 
ként előadott visszaemlékezésére 
épül. Ennek megfelelően az „acélem
ber” kisszámú emberi vonásai első
sorban családi kapcsolataiban villan
nak fel egy-egy pillanatra: mint ami
kor például gyanakodva méregeti 
unokája „félzsidó vonásait", de azért 
egészében elégedett a kölyökkel.

Sztálin szerepében Robert Duvall 
valóban emlékezetes alakítást nyújt. 
Eleinte merevnek, mesterkéltnek lát
juk, akin az erős smink a legfeltű
nőbb vonás: aztán furcsamód ez a 
merevség, mesterkéltség átlényegül 
magává a szereppé. Hidegsége, titok

zatossága, kimért és lassú mozdulatai 
mögül hol a közönségesség, hol vala
mi félelmetes taktikai ötlet, hol a 
rosszul leplezett magány, hol maga a 
nyers gonoszság bukkan elő. De 
mindig kiszámíthatatlanul, mindig 
másképp, mint ahogy várnánk. Ilyen 
értelemben egyszereplős a film, hi
szen Sztálin-Duvall mellett mindenki 
szükségszerűen csak epizódszerepet 
játszhat. A filmet nézve elhisszük, 
hogy így lehetett ez az életben is. 
Sztálin hihetetlen hatalomvágya, 
nagyszerű taktikai érzéke és tökéletes 
amoralitása a Trockijhoz, Zinovjev- 
hez, Kamenyevhez hasonló csillogó 
intellektueleket, a Buharin-féle jó 
szándékú politikusokat, de végered
ményben a forradalmárnak és szerve
zőnek egyaránt zseniális Lenint is 
epizódszereplővé alacsonyította a 
sztálinizmussá torzult kommunista 
kísérlet véres kalandjában.

Churchill megállapítása szerint 
Sztálin minden bűne ellenére faeké
vel vette át Oroszországot, és atom
bombát hagyott az utódaira. De egy
általán nem biztos, hogy Oroszor
szágban és Kelet-Európábán a faeke 
elmaradottságából kizárólag a sztáli
nizmus vérözönén keresztül vezethe
tett út valamifajta modernizációba. A 
Sztálin című film mindenesetre olyan 
történetet mesél el, melyhez Európa e 
tájain mindannyiunknak személyes 
közünk is van.

• Hegyi Gyula
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R a j k  é s  C s u r k a ,  a v a g y  s í r v a  v i g a d  a  m a g y a r
A Társadalmi Szemle gazdag 

tartalmú novemberi számából két 
írásra szeretném felhívni a figyel
met. Hajdú Tibor A Rajk-per hátte
re és fázisai című, nagy tényanya
gon alapuló, izgalmas tanulmánya 
sok vonatkozásban hézagpótló és 
mítoszromboló.Annál is inkább az, 
mivel a pert a mai napig nem lehe
tett tudományosan feldolgozni. 
Egyes dokumentumok publikálásá
ra még ma sem adnak engedélyt. 
Hajdú először is arra keresi a vá
laszt . hogy a legfelső vezetőség 
miért Rajkot választotta a nagysza
bású, szovjet mintára megrendezett 
kirakatper főszereplőjének. Ennek 
többféle oka van. Részben a ma
gyar munkásmozgalom eredendő 
értelmiségellenessége. (Az MKP 
1946-ban választott központi veze
tőségének többségét egykori fizi
kai munkások alkották.) Az okok 
között szerepel, hogy Rajknak egy
kori elvtársai, barátai szerint is — 
s különösen a hatalom bűvöletében 
— fennhéjázó, erőszakos, fölényes 
volt a természete. Lényeges motí
vum a hatalom csúcsain folyó ha

talmi harc. Rajk ellentéte Farkas 
Mihállyal és Péter Gáborral. Persze 
nem utolsósorban a párt érdekeit, 
aktuálpolitikai céljait szolgálta a 
„befurakodott ellenség” leleplezé
se. példa statuálása és a megfélem
lítés.

A per tető alá hozásához, a 
szükséges vallomások kicsikarásá
hoz — persze sok esetben szem
élyes bosszúból — közei száz főt 
tartóztattak le és ítéltek el a mel
lékperekben. Rajk bebörtönzését 
hosszas, színfalak mögötti kamaril- 
la-előkészületek után május 30-án 
Rákosi, Gerő, Farkas és Kádár ha
tározta el. Kádár még vállalta — 
sokatmondó epizód —, hogy nap
közben leköti Rajkot; először tár
gyaltak, délután pedig sakkoztak. 
Letartóztatása pillanatában még a 
döntéshozók előtt sem volt világos, 
hogy mivel is vádolják áldozatu
kat. A koncepció menet közben 
alapjaiban és részleteiben is sokat 
változott, júniustól magas rangú 
szovjet szakértők közreműködésé
vel. A végleges verziót, a vádiratot 
— Péter Gábor szerint — maga

Rákosi állította össze, s Sztálin 
hagyta jóvá. A kafkai színjáték 
méltó és hátborzongató befejezése, 
hogy Rajk, Szőnyi és Szalai októ
ber 15-ei kivégzését a börtönud
varra néző folyosóról meghívott 
vendégek — köztük Kádár is — 
végignézték. Az eseményen annak 
rendje és módja szerint büfé, frissí
tő állt a főelvtársak, népünk bölcs 
vezetői rendelkezésére...

Petschnig Mária Zita Féligazsá
gok helyett című tanulmányában 
Csurka dolgozatának gazdasági té
teleit rendezi sorba és. elemzi meg
semmisítő kritikával. Megállapítja: 
Csurka „népi-nemzeti alapú gazda
ságpolitikája” a vagyonelvétel ős
kommunista elvének felmelegítése; 
rendszerváltozás-fogalma pedig a 
struktúrák cseréje helyett szemé
lyiségcseréket, egyesek pártszem
pontú felemelését jelenti — a nem
zeti fejlődés megtorpanása, vissza
esése árán. Csurka tanulmányának 
— Petschnig szerint — vannak va
lós vagy hihetőnek tűnő elemei, 
igazságmagva, ezek kombinációja, 
a szelektív tényelemzés, de minde

nekelőtt is a megközelítés miatt 
azonban ez az „elmélet” nem 
egyéb agyrémnél. A következteté
sek, az ok-okozati összefüggések 
részben vagy egészben hibásak, 
manipuláltak. Igaza^an  például 
Csurkának abban, hogy az Antall- 
kormány határozatlan és rögtönöz, 
de a kapkodás oka — Csurka vé
leményével ellentétben — nem a 
magyarság sorskérdéseinek elha
nyagolásában rejlik, hanem az ad
minisztráció felkészületlenségé
ben, a kormányzati munka koordi
nálatlanságában, a gazdaság politi
kai indíttatású befolyásolásában 
stb. Az is igaz, hogy az Antall-kor- 
mány költségvetései eddig nem 
szakítottak a korábbiak szerkezeté
vel, mert a kabinet nem szánta el 
magát az államháztartás gyökeres 
átalakítására. Ezért „téboly” min
den költségvetési vita, s nem az 
ígért reformunkat hiába váró Nem
zetközi Valutaalap miatt.

Petschnig hazánk és az IMF — 
a csurkai kritika gerincét alkotó — 
kapcsolatát áttekintve megállapítja: 
igaz, hogy az új kormány cselekvé

si lehetőségeit a Németh-kormány 
költségvetése előre behatárolta, de 
anélkül cselekvési tere sem nyílt 
volna. Ami pedig az 1990. első fél
évi több százmillió dolláros betét
kivétet illeti, a külföldi bankok 
döntését nem az MDF—SZDSZ- 
paktum kikényszerítése, az MDF 
elgáncsolása motiválta, az érv
anyagot a hazai politikai élet és a 
térség helyzete szolgáltatta.

Csurka dolgozatának „eredmé
nyei” közé sorolhatjuk, hogy értel
metlenül és fölöslegesen megter
helte a valutaalap augusztusi buda
pesti tárgyalásait. A valutaalap 
csendes „nem”-je aztán lassan be
gyűrűzik a nemzetközi pénz- és tő
kepiacokra. „Lenne időnk az ál
lamháztartás reformjára — véli a 
szerző —, ha lenne elég társadalmi 
erő. A belső békétlenség szítása 
azonban újra esedékessé teheti a 
külső fizetésképtelenség megjele
nését.”

íme a mi kis — részben Csurka 
állította — 22-es csapdánk...

• Gervai András
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