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V árn i, vá ra k o zn i, k iv á rn i
FOGYTÁN A TÜRELEM. Nem az

enyém, nem a tiéd, nem az övé, mind
annyiunké. Nem tudni, van-e elég uborka 
ebben a megkettözött nyári uborka- 
szezonban, a türelem egyre kevesebb. 
Kiérdemesült múzeumigazgatók nyílt 
levelezőlapon az egész szerkesztőség 
leváltását követelik, ha kell, egyetlen 
parányi nyelvi furcsaság miatt, noha a 
nyelvtudomány, a rugalmas -  és nem 
ortodox, demagóg, purista -  nyelv- 
használat nem őket látszik igazolni. Ret- 
tenthetetlenül bátor névtelen levélírók, 
akik „mindent tudnak”, csak éppen a 
mindennek több mint a háromnegyedét 
rosszul és rosszindulatúan a tollat akar
ják a kezedből kiüttetni, de nem is toll a 
lényeg, hiszen mástól a vonalzót, a har
madiktól akár az élethez való jogot is el- 
irigylik.

Mindez szintén az elmúlt negyven esz
tendő eredménye. A diktatúrában millió
nyi kis diktátor tombol, él, uralkodik, 
prüszköl, keveri a maga szegényes kásá
ját, ami a jóllakáshoz kevés, a környezet 
bosszantásához túlontúl sok. Azért nem 
árt, hogy mindenhol tudják, a rendszer- 
váltás békés felszíne alatt késes indula
tok, ordas ösztönök dolgoznak. Homo 
homini lupus, ember embernek farkasa, 
ahogy a klasszikus kapitalizmusról ter
jesztette a tévedhetetlen marxista tudo
mányosság.

Ez egyrészt talán azért van így, mert az 
ember mindig is ember volt és lesz, a 
történelem mozgása folyamatos -  a fejlő
dés szót szándékosan kerülöm -  s a rend
szerváltás -  hosszabb folyamat lévén -  
még nem következett be. A régi és az új, 
ha harcolva, gyűlölködve, utálkozva is, 
együtt él, olyannyira, hogy néhol a régi 
markáns túlsúlyát érezni. Például a szél
rózsa minden irányából áramlanak a 
hírek, hogy megszűnőben lévő testületek, 
vállalatok vezetői józan képzeletet meg
haladó fizetéssel mentik magukat veze
tőnek, vagy vezetöhelyettesnek, ami bi
zony a leváltott rendszer hatalmas káro
kat okozó gyakorlata volt évtizedekig. A 
mechanizmus olyan kizárólagossággal 
működött, hogy az egyszerű ember föl
döntúli elrendelésnek hitte az egészet, 
kételkedvén abban, képes-e egyáltalán 
egy vezető sima beosztottként tevékeny
kedni. Most is úgy látszik, nem. A napok
ban a kapuvári SZDSZ-csoport levele a 
korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolato
san közölt észrevételeket, köztük talán a 
leglényegesebbet, hogy furcsa módon 
csak vezetőkre vonatkozott -  vonatkozik 
a korkedvezmény. Valóban, a kérelmezők 
között elvétve sem akad vájár, tanár, 
esztergályos, mérnök, jogász. Csupa el
nök, vezérigazgató, parancsnok, főtitkár 
vagy legfeljebb helyettes.

Mielőtt bárki szociális demagógiával 
vádolna, gondoljon bele, a demagógia 
mellett mekkora igazságtalanság ez a 
gyakorlat, s mennyire különös, hogy az új 
hatalom a humánum állítólagos kény
szerétől vezérelve, mert nyomják alulról, 
felülről és mindenhonnan, szemrebbenés

nélkül teljesíti a méltánytalan kéréseket 
futószalagon gyártva a nem minden eset
ben megszolgált magas nyugdíjakat. A 
szegény beosztottnak anyagi szempont
ból még hatvannal is korai a nyugdíj. 
Miközben a kormány humánus gesztust 
vél gyakorolni az egyik irányba, inhumá
nus éppen a hatalomváltás logikája sze
rinti irányba. Az egyiknek kézzel-fogható 
juttatást, pénzt ad, a másiknak a legjobb 
esetben semmitmondó magyarázatot. A 
levitézlett réginek természetesen az az 
érdeke, hogy célzatosan összemossa a 
leszámolás és a méltányosság, az igaz
ságosság fogalmait, eltüntetvén ez utób
biakat a leszámolás fület sértő jaj kiáltásai 
mögött. Ha aszerint lenne valakinek 
igaza, hogyan sír, jajgat, panaszkodik, 
akkor akár még az egyszerű embernek is 
igaza lehet. Ami eddig volt, nem volt az 
övé, s hatalom és nép aspektusából 
egyaránt félő, vajon az új az övé lesz-e.

A demokráciához való átmenetnek a 
türelem lett a kulcsszava, amely tudva
lévőigrózsát terem. A szkeptikusok még 
hozzáteszik, mást nem. Pedig ez a más a 
tét a rendszerváltásban, a régihez képest 
megállapítható különbség pozitívuma, ha 
van különbség egyáltalán és az pozitív. 
Mindenki mindenkitől türelmet kér, noha 
türelme egyre kevesebbeknek van. Egy
re többen bíznak kormány, parlament, 
igazságosság helyett a mindent megoldó 
időben, amellyel szemben mit sem ér a 
türelmetlenség. A legutóbbi szavazás 
sokak számára meglepő közérdektelen
séget mutatott, az emberek egyszerűen 
nem járultak az urnákhoz. Örülhet ennek 
egyik párt vagy a másik, de csak abban 
a tudatban, hogyha ez a helyhatósági 
választások alkalmával megismétlődik, 
akkor a csíráit bontogató demokrácia 
veszélybe kerülhet.

FORRÓ ŐSZ elibe néz a magyar 
belpolitika, a magyar honpolgár, bár 
mozgalmasság hiányára eddig sem 
lehetett panasz. A forró őszt megelőző, 
mostani kettős uborkaszezonban uborka 
állítólag van, türelem egyre kevesebb. 
Munkálkodik a félelem, a bizonytalanság, 
a halovány reménykedés és az idegesség 
indukálta kompenzáció, pótcselekvés. A 
levelek, az üzenetek durvulnak, fe
nyegetnek, névtelenednek. Mindenki 
tudni vél mindenkiről mindent, csakhogy 
ezzel a tudomással egyrészt sajnos, 
másrészt hála Istennek nem megy 
semmire. Olyan békés ez a rend
szerváltás, hogy már szinte nem is 
rendszerváltás. De voltaképpen nem is 
nekünk polgároknak kellene türelmetle
neknek lennünk, hanem azoknak, akik
re a dolgok igazgatását nagy tömegek az 
első demokratikus választáson rábízták. 
Hogy is hangzott a forradalmi ifjúság jel
szava? Nincs időnk az időre várni. Korra, 
nemre, társadalmi pozícióra való tekintet 
nélkül osztozhatunk a jelszó igazságá
ban. Élete fiatalnak, öregnek, gazdagnak 
és meggazdagodni vágyónak, óvatosnak 
és bátornak is egy van.

P á k o v ic s  M ik ló s

H étvég i tú r a a já n la t

A muzsaji 
tetszhalott 

malom 
és a kápolna

Virágzó leanderek, mus
kátlik, óriás nenyúljhozzá- 
mok társaságában, árnyat 
adó diófák árnyékában ke
restünk felüdülést a kert
ben. A (röjtökj-muzsaji ma
lom szinte semmit sem vál
tozott legutóbbi látogatá
sunk óta. Váija, hogy feltá
masszák hosszú, mély ál
mából. -  Ha újra lenne vi
zünk, azonnal termelhet
nénk az áramot, csak fel 
kellene tenni a szíjat a gene
rátorra -  mondja Bausz 
Gyuláné, a tulajdonos. -  
Egész Muzsajt játszva ellát
hatnánk. Csak a víz, a víz, az 
hiányzik, nagyon...

A háromszáz éves, cölö
pökre épült, két kerékre járó 
vízimalomban 1952-ig őröl
tek gabonát, majd a hatva
nas évek közepéig daráló
ként működött. Egészen 
addig, amíg egy helybéli 
hatalmasság, pártkáder fel 
nem robbanhatta a duzzasz
tót. -  Azt mondta ez a hálát
lan ember, hogy bulldózerrel 
fog eltakarítani minket is, a 
malmot is a föld színéről -

emlékezik vissza a gyaláza
tos korszakra az idős 
asszony. -  Pedig az édesany
ja hozzánk járt söprögetni, 
hogy némi pénzhez juthas
sanak. A fia pedig, mihelyt 
hatalomra került, ott kötött 
belénk, ahol csak tudott. 
Persze csak a hátunk mö
gött, mert szemtől szembe 
nagyokat köszönt mindig az 
utcán...

Bauszékat kisemmizték 
mindenükből, viszontagsá
gos éveket éltek át. Műszaki 
végzettséggel, nyelvtudással 
kettejük nyugdíja együtt 
nem érte el a háromezer fo
rintot. A félj. Gyula bácsi, 
nem érhette meg a változást, 
két évvel ezelőtt meghalt, a 
reménnyel, hátha még egy
szer dolgozhat a malom.

-  Ki szolgáltathatna önök
nek igazságot?- kérdezem a 
79 éves, müveit asszonyt.

-  Ki? Egyedül az Isten -  
kapom a választ. -  Tudja, én 
semmi mást nem kívánok 
ennek az ex-pártembemek, 
minthogy ugyanazt kelljen 
átélnie most, amibe minket

hajszolt, évtizedeken keresz
tül...

Bausz Gyuláné korát 
meghazudtoló szellemi fris
sességei úja a falu történetét 
feldolgozó könyvet, serény
kedik a malomban, gyűjti az 
értékeket. És a sok elfoglalt
ság mellett ígérete szerint a 
hégvégeken, szombaton és 
vasárnap a délelőtti, vala
mint az ebéd utáni órákban 
szívesen fogadja a látogató
kat...

Muzsaj másik nevezetes
sége, a Boldogságos Szűz 
Anya tiszteletére épült ká
polna, hasonlóan a szom
szédságában lévő malom
hoz, várja, hogy „feltá
masszák", hiszen évente 
alig-alig miséznek benne. A 
kápolnát özu. Varga Jánosáé 
Szigethi Julianna építtette 
elhunyt egyetlen Sándor fia 
emlékére az Úr 1923. évé
ben. Az asszony minden 
pénzét a kápolnába ölte, 
szegényen halt meg, síiját 
ma gaz fedi.

Ny. Cs.
Fotó: Sz. Ö.

MISS SZOVJET
UNIÓ '9 0 . B elo
ru ssziáb ól érk e
zett Moszkvába ez  
a gyönyörű lány. 
Marija Kezsa, aki 
m egnyerte a Szov
jetunió idei szép
sé g v er sen y ét. A 
m agas, karcsú  
győztes m indössze 
17 év e s . Vi- 
tyebszkben, a hí
res festőm űvész, 
Marc Chagall szü
lőföldjén tö ltö tte  
g y e r m e k k o r á t .  
Marija d iv a tter 
vezőnek készül.

Tánciskola -  haladóknak
A Magyar Táncművészek Szövetsége modem táncis

kolát indít ez év októberében. Céljuk: a modem és 
posztmodem tánctechnikák magas szintű oktatása és 
a hivatásos táncosok képzése. A hivatásos jelleg biz
tosítéka a magyar és külföldi müvészpedagógusok ál
tal vezetett rendszeres technikai és kreatív munka. A 
hazai pedagógusok közül többek között Angelus Ivánt, 
Berger Gyulát és Kálmán Ferencet kérték fel. Az 1990. 
október 1-töl 1990július 28-ig tartó első tanévben egy 
haladó és egy középhaladó osztályt indítanak. Az alsó 
korhatár 16 év. A felvételi vizsga szeptember 1-én lesz 
a Kreatív Mozgás Stúdióban 14, 16 és 18 órai kezdet
tel. A haladó óra hétfőtől péntekig 14.30-15.55-ig, a 
középhaladó óra 16-17.25-ig tart majd. A fentiekkel 
kapcsolatban érdeklődni lehet: Magyar Táncművészek 
Szövetsége, 1068 Budapest, Gorkij fasor 38. címen, 
illetve a 142-9865 vagy a 121-1120/17 m. telefonon.

Szolidaritás -  emlékpénzek
Több héten át tartó, nagyszabású kulturális, sport 

és politikai rendezvénysorozattal emlékeznek meg Len
gyelországban augusztus folyamán a Szolidaritás szü
letésének 10. évfordulójáról. Erre az alkalomra időzít
ve kerül forgalomba az az emlékpénz sorozat, amelyet 
a Lengyel Nemzeti Bank és az amerikai Ryan James 
Ltd. numizmatikai cég dob piacra. Szerdán az ameri
kai cég vezetője ünnepélyesen nyújtotta át Lech Wale
sának, a Szolidaritás vezetőjének az első ezüst 100 000 
zlotys érmét. A sorozat legkisebb értékű darabja a réz
nikkel ötvözetből készült 10 000 zlotys, amelyből 15 
millió darabot kívánnak forgalomba hozni névértéken. 
A 100 000 zlotys ezüst ára 120 000 zloty lesz. A 20 000, 
50 000, 100 000 és 200 000 zloty névértékű aranyak 
az ezüsttel együtt csak numizmatikai forgalomba ke
rülnek. A 200 000 zloty névértékű, egy unciás arany
pénz induló ára 4 millió zloty.


