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A TÁRSADALMI UJRETSRMBLÉS, AZ IFJÚSÁG ÉS A CSALÁD 
/Rövidített kivonat. Laki László-nak az, MSZMP Társadalom
tudományi Intézet főmunkatársának 1988. október 4-en meg

tartott előadásából/ 
/Elhangzott a Reform Közösségi Hálózat által szervezett 

tanácskozáson/ 

Az utóbbi években Magyarországon a társadalmi problémák 
és zavarok generációs metszetben erősödtek fel. Az egyik 
oldalon ott vannak a nyugdijasok, az alacsony nyugdíjasok, 
akik alig tudnak ebből a nyugdíjból megélni, mert a nyug
dijak reálértéke az infláció következtében folyamatosan 
csö'kken. Ez a tény jelentője, plusz munkára kényszeríti a ge
neráció tagjait. 

A roási_k oIdaIon ott vannak a fiatalok, a pályakezdők, 
vagy az iskolát éppen elhagyók, akiknek az elhelyezkedési 
esélyeik romlanak. Itt találhatóak a családot alanitók, 
akiknek jobb esetben csak évekig kell várni lakásra, de 
béreikből és fizetéseikből már nem tudják a gyorsan növek
vő lakásárakat követni. Itt vannak azok a családok, akik 
1-2-3 vagy több gyereket vállaltak, kényszerűen vállalva 
ezzel azt is, hogy az egy főre eső családi jövedelmek ez
által jelentősen csökkennek. 

Azt elismerve, hogy két generáció helyzete valóban lát-., 
ványosan rossz, ebből-azonban nem következik az, hogy a köz
tük levő nemzedéknek, a középgenerációnak a helyzete jó, 
vagy náluk .jobb. A közápgeneráció az egyik oldalon segiti 
idős, rosszul és alacsony nyugdíjjal ellátott szüleit, a má
sik oldalon a gyerekeiknek nyújtanak segitséget a lakás meg
szerzése érdekében. . ; 

Magyarországon ma kimondva, vagy kimondatlanul számos meg
közelítés azt sugallja, hogy a generációk a felhalmozott 
problémákat egymás rovására akarják megoldani. 



Pl: nagyon sokszor elhangzik, hogy a nyugdijakat azért nem 
lehet emelni, mert nincsen ellentételezése, a költségvetésben. 
S ugyanakkor elhangzik a pályakezdő fiatalok béreivel'kapcso
latban az is, hogy jogos a kérés* de hát azért nem lehet e-
melni, mert nincs ellentételezése a költségvetésben. 
Ezek a megközelítések 2 rendkívül fontos dologról feledkez
nek el; 
- az egyik,. hogy a. generációk egymás közti kapcsolatának ás 
ujretermelődésének minden társadalomban van egy rendkívül 
fontos: intézménye; ez a család 
- a másik, hogy a jelzett problémát kimondottan elosztási 
kérdésként kezeli, s föl sem merül az, hogy ezeket a kérdé
seket a termelés oldaláról kellene megközelíteni. 

A társadalomban a biológiai reprodukció a családban. . 
zajlik le. Ahhoz, hogy a család el tudja látni ezt a fel
adatát, feltételekhez kötött. Az-egyik ilyen feltétel az, 
hogy a családnak megfelelő, saját rendelkezésű erőforrások 
legyenek birtokában. A másik feltétel pedig az, hogy a tár
sadalom különböző intézményei a családtól vállaljanak át -
bizonyos feladatokat, miként az a modern társadalmak több
ségében történik. Gondot az jelenti, hogy az első gazdaság
beli munkaviszonyból származó bérek rendkívül alacsony szin
ten lettek megállapítva a'40-es években, s ebből a helyzet
ből a mai napig nincs kilépés, • 

A következő gond, hogy a lakosság szükségletei kielégí
tését szolgáló ágazatok ás szférák /mint pl. az oktatásügy, 
az .egészságügy, az egész infrastruktúra/ a beruházási forrá
sokból mindvégig rendkivül al-csony arányban részesedett. 
Leegyszerűsítve kicsit ezt a helyzetet, azt mondhatjuk,, hogy 
a társadalmunkban az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyik-. 
oldalról a család intézményére hárult a népesség reproduká
lásának feladata anélkül, hogy az ehhez szükséges erőforrá
sokat megkapta volna. A család és az állam kapcsolata napja
inkban azért ilyen, gondokkal ás- problémákkal terhes, mert a 
két intézmény túlságosan szorosan kötődik az erőforrásokat 



illetően egymáshoz, s amikor az államháztartásban közvetle
nül zavarok keletkeznek, az azonnal hasonló zavarokat idéz 
elő a családoknál is. 

Ugy velem, újra kell definiálni a társadalmi rendszeren 
belül a családnak a helyzetét. Itt utalok arra, hogy ebben -
a pillanatban olyan helyzetben vagyunk, amikor.az állam sok-
féle felvállalt feladatáról igyekszik lemondani, megszaba
dulni ezektől, s valami újfajta munkamegosztást igyekszik 
kialakitani, s ezek intézményeit megteremteni. Ugyanakkor 
a feladatok újraelosztása az erőforrások újraelosztása nél
kül értelmetlen dolog lenne, mert hiába próbáljuk meg a fel
adatokat ráháritani egy olyan intézményre, amelynek nincse
nek meg hozzá,az anyagi erőforrásai* E gonddal a családok 
is igy vannak.' 

Magyarországon ma nem lehet egy életmódváltást végrehaj
tani, mert az életmódváltásnak nincsenek meg az anyagi-gaz
dasági feltételei. Az első gazdaságban megszerzett jövedel
mek nem tennének lehetővé egy ilyen életszinvonalat, erre 
csak az első és második gazdaságban szerzett jövedelem 
együttesen képes. Ha ez azonban.igy van, akkor azon persze 
el kell gondolkodni, hogy az un. második gazdaság miért nem 
egyenrangú értelmezési terepé,: a magyar gazdaságnak, miért 
nevezik másodiknak, mihez képest második? 
S hogy a népességnek az újratermelésben ilyen jelentős sze
repe? '; van, arról néhány adatot szeretnék mondani; a paraszt
ság számára pl. a 60-as években az összes családi jövedelem
nek 50%-a volt az, ami a második gazdaságból származott. Azt 
mondják, hogy a 60-70-es években a magyar falu újraépül, 
azért, mert a parasztság,gazdagszik, akkor gondoljunk arra, 
hogy a jövedelmeiknek kb. az 50 %-áért a munkájukon kivül 
még plusz munkát végeztek ezek az emberek. 
Jelenleg tehát a 80-as években a paraszti jövedelmek kb. 
30 %-át a szakértők még mindig a második gazdaságbeli jöve
delmekből származtatják, tehát túlmunkával érik el azt. 



1 magyar társ ad álon szer-kenete az első és a második gaz
daság alapján sokkal fejlettebbnek'tlinik-i 3z egyszerűen any~ 
nyit jelent, hogy az első gazdaság alapján a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottaknak az aránya kb. 15 %, £ ez egy" közepesen 
fejlett ország színvonalának felel meg. Azonban, ha ehhez 

hozzászámítjuk azt, hogy a' magyar, társadalomban az összes 

családoknak a 2/3 része, tehát kb. 2,3 millió ember a mező
gazdasági, háztáji vagy kisegitó' gazdaságban érdekeit, s az 

; itt eltöltött néhány milliárd munkaóra - 32 órás munkahéttel 
számolva -' 1,2 millió dolgozó munkaidejének felel meg, akkor 
be kell látnunk, hogy a magyar mezőgazdaságnak a prpdukturnát.. 
nem a mezőgazdasági 15 % termeli meg, hanem ez a kb,, 1,2 mil
liónyi ember. Most ha innen nézzük a dolgot, akkor a magyar 
társadalmi szerkezet közel sem olyan fejlett, mint amilyen
nek tűnik, mert az emberek nem az iparban, vagy a fejlett 
iparban csinálják a második gazdaságot, hanem az Őstermelés
ben, Ízt, hogy az 'egyes egyéneknek, és a családoknak a jöve
delme az els!ő és' a- második gazdaságból tevődik, össze, ezt az 
irodalom ugy irja !le, hogy félproletar állapot,. Proletár ál-
'lapot ugyanis,akkor lenne, ha ők a- jövedelmüket -az:egyikből 
szereznék'meg„ Magyarországon •'- a két világháború között -
ez már ismert' pröhléma volt, ugyanis társadalmi rétegek nem 
tud tak megélni a kisf öld jükbol, ami volt, 'és bérmunkát vál
laltak valahol máshol. Ez a folyamat, az egész eddigi 40 
éves' .történetünkben' is kimutathatój tehát itt áttörés nem-
következett be. Ezí a félproletár állapot azt is jelzi, hogy 
a népességnek számottevő rétegei mind- a mai napig kát lábon -
kénytelenek állni, s az alapvető tény az ugyanaz, mint a 3C~ 
as években volt., Ez is mutatja azt, hogy az első gazdaságnak 
az eltartóképességé't ás teljes itményét nagyon túlértékeljük;, 
pedig az eoha nem "volt olyan fejlett, mint ahogyan azt mi 
hinni szerettük volna. 

Az'a tény, hogy Magyarországon a 30-as évek közepén a. 
munkanélküliség megjelenik, viss zacsatolód ik az' e Lőző "gon
dolatokhoz 'is, miszerint mekkora is valójában az első gaz- .. 
daság eltartókápessége, Munkanélküliség a korábbi esztendők
ben is létezett, legfeljebb a gyárkapun belül jelentkezett:. 



Szakértők 1:5-20 %~va becsülik azt az arányt, amely ,a gyár^ 
kapun belül tulajdonképpen feleslegesen van jelen, ügy vé- . 
lem, az egy probléma, hogy van-e munkanélküli segély Magyar

-országon vagy nincs, .s 'ha van, az meddig képes.-megoldani az 
egyén problémáját. De itt gondolni kell arra is, hogy az 
egyén újra el akar helyezkedni, át kell képezni, oktatni 
-kell. 
Kinek a feladata legyen ez? Az államé! ' 

; Magyarországon az állam nem tudja garantálni és nem is cél
szerű garantálni, hogy mindenki végzettségének megfelelőén
él tud helyezkedni, de az esélyeket az iskoláztatás' oldalá
ról- ad ja meg, s ha valaki a munkáját el is veszíti, legyen 
esélye arra, hogy visszakerüljön. Mindez azt is jelenti, 
hogy az alapiskolázottság szintjét kell felemelni. Adjunk 
az embereknek lehetőséget arra,:hogy a termelésben hozzák, 
.létre azokat az erőforrásokat, amikre a saját szükséglete
ik kielégítéséhez szükség van. S fontos látni azt is,"hogy 
nem. egyszerűen ifjúsági kérdésekben kell állást foglalni, 
hanem a tulajdonviszonyok kérdésében is.. Plí a bérreform 

... esetében nem az a kérdés, hogy emeljék-e a kezdő bérekét 
vagy nem ./persze ez .kérdés lehet/, hanem az a kérdés, hogy 

... az egyén és- a család újratermelés ének,mind.en költsége ke
rüljön be a bérekbe és a fizetésekbe*. 

•Gondoljuk el, hogy abban a pillanatban, amikor az ifjú
sági munkanélküliség megjelenik, a pillanattól kezdve ezt _ 
-.a gyereket a családnak kell eltartania. D| ez nincs beépít
ve sem az apa, sem az an-ya bérébe. Tehát újra kell defini-

. álni, hogy a bérekbe és fizetésekbe ezek az újratermelési 
költségek mennyiben les f-nek benne, vagy pedig ezeket meny
nyire vállalja át a kiépülő újratermelődési rendszerbén 
szerepet vállaló szociálpolitikai rendszer, s mennyit vál
lal ebből az állam. 



SZEMÉLYI VÁLTOJ^gj^ 
Riporter; Karancsi Katalin . . ;, . ,., 

Beszélgetés ffa-gy-JTs5Y3A Jl^lkóval, főiskolánk KISZ- , 
tijkáráyal 

- Ugy hallottam, személyi változások történtek a KISZ-
bizottságbanc. Kiket érint ez közvetlenül? 

- Májusban alakult az akkor új bizottság 7 fővel. ..Ebből .. 
3 régi és 4 új tag. Október I2~én hívtuk össze a KISZ-bi,zott~ 
sági ülést. Itt döntöttük el, hogy kát tagtól megválunk. 
Az egyik Lakabos Piroska,, az érdekképviseleti felelős, a má
sik Szabó Andrea, kul turf elei ős, . 

=* Miért veit erre szükség? 
-Lakatos Piroskánál azért Höntöttünk'így, mert nem vet

te komolyan ezt a feladatot, nem elég rátermett arra, hogy a 
diákokat képvisel je3 ' , ... > 
Andrea sem tudta kellőképpen ellátni a rábízott feladatot... 
nyilvánvaló, hogy a kultúra nagyon fontos terület. Erre a 
posztra qlyan ember kell, aki nemcsak kampányszerűen szervez 
programokat - ahogy Andi csinálta -, hanem folyamatosan. 
Egyébként a bizottság tagjainak saját feladatuk mellett másra 
is gondot kell fordítaniuk. Például az Öregerdőn szervezett 
KISZ táborban "sem vettek riszt, ás a KISZ-bizottsági üléseket 
sem látogatták rendszeresen, 

- Milyen új tagokat választottatok, vagy. kik a jelöltek 
a betöltetlen posztokra? 

- Az új kul túrok Ele Yvett, a gazdaságié* Braun Beáta.,., az 
érdekképviseleti posttra Szabó Erzsébet a jelöltünk, de., ez a 
következő KlS'Z-házot beági ülésen fog eldőlni, • -. -

- A leváltott t.agok nem tiltakoztak, nem hoztak.föl. .sem
mit a mentságiikre?, . , ........ \ 



- De igen. Legalábbis Andrea. Ő nem tartotta indokoltnak 
".a leváltását. De Lakatos Piroska-', el, sem jött a gyűlésre, pe
dig két alkalommal hivtuk össze azt. 
Mindkettőjükre szükség van. Szabó Andi,a FÉK egyik szervező
je, Lakatos Piroska pedig a DJB elnöke. 

Reméljük ez a frissités nem ártott, és megfelelő emberek 
kerülnek a kérdéses helyekre. 

Interjú. Lakatos Piroskával 

« Tégeql is májusban választották meg?: : 
-r Igen. 
- Leváltásod e hónapban történt. A két összehívott gyű

lésre ; nem mentél el,-Miért? , 
• - Az egyik alkalommal azért,' mert hétfőn volt. Kekem-

minden hét első napján szakköröm van, amiből szakdolgoza- . 
tot fogok irni. Ezt mondtam-.is Ildikónak, de úgy látszik, 
nem vette figyelembe. A második alkalommal pedig Pesten' 
voltam, és az- én hibám, hogy nem. értem' vissza -időre. 
,• •• «- Mivel indokolták-azt', hogy nincs szükség tovább r#d?. 

' .-- £z egyik, hogy mos.t Ö'regerdőre: nem tudtam elmenni. A 
.másik.- 'amit--nem értek -, hogy rossz; volt, • amit csináltam, / 
Egyébkent',, hogy nincs -szükség, rám, az túlzás, hisz. éppen a : 
KISZ^delegált á DJBl elnökének. . 

- Szavaidból azt veszem ki, hogy nem értesz egyet ezzel, 
a döntéssel.^ Megindokolnád? 

: - Természetesen. Szerintem az nem az érdekképviseleti-
felelős feladatkörébe tartozik,' hogy a KISZ fel koszit ő, tá
boraiban ott legyen.. Ha: mégis igy van, ám legyen. Tavalf? ott 
voltam a szarvasi KISZ-vezető képzőn, és Öregerdon is. -Még 
azt kell mondjam, hogy a feladatköröm nem volt meghatározva, 
és igy nem könnyű ezt a munkát- végezni. , 
Remélem, az utódom több szerencsével jár. 



Interjú Szabó Andreával 

• « Mivel indokolták a leváltásodat? -'' ", 
- Tudom, hogy a munkámmal,"nem voltak megelégedve, szerin

tük rendszertelenül dolgoztam.' De ami; engem érint tény, hogy 
egyáltalán nem tudtak olyan indokot mondani, amelyet ne tud
tam volna, megcáfolni.- .Az is az okok, között szerepelt, ;hogy 
nem voltam májusban két taggyűlésen. Tudod, az esik rosszul, 
hogy eddig sem írásban,.sem szóban nem figyelmeztettek, hogy 
amit-.csinálok, az rossz. 

~ Mióta dolgozol a "KISZ-bizottságban? ' . 
- Májusban választottak meg újra, és már októberben al

kalmatlanná is nyilvánitottakV De kérdem éri: ha májusban ki
derül valakiről, hogy rossz a szervező tevékenysége, hogyan 
lehetséges, hogy rábizzák a gólyabál szervezését? 
És még egy kérdés", . amit ezzel kapcsolatban tettem fel Ildi
kónak, Hogyan lehet azt májustól szeptemberig bízonyitanij 
hogy valaki jól dolgozik? 

- Szóval a gólyabál szervezését te kaptád feladatul? 
Hozzá is kezdtél?. , 

~ Persze. Aztán jött a váltás. Már megvolt, hogy kit '"' , 
hová osztunk be, kire hol lesz szükség, intéztem a"dolgokat. 
Én elvittem, az anyagot Ildiiiek, és át akartam adni az új 
kultúrosnak. Ekkor Ildikó azt mondta, hogy ő nem igy gondol
ta, hanem, hogy a gólyabált é'h csináljam még végig. Azt már 
nem] Leváltanak és én még dolgozzam^'mintha mi sem történt 
volna? .. " 
•.. - Hogyan vélekedsz ezek után a KISZ-muhkáról? 

- Csalódtam, és nem akarok tovább KISZ-tag lenni. Véle
ményem szerint a KISZ elmarja maga mellől az embereket, 

« Még,egy kérdés; ha visszahivnánafc, mennél? 
- Iíem. 



Októberi napon 

Szivárványos szempillák 
Priznaként bontják sugarait 
A napnak 
Hunyorítok a nyártól megperzselt 
Kígyófákra a sárga bólogató 
Dáliákra 
Büszke pálnák nyúlnak föléjük 
Hogy hűs árnyékukkal tonpítsák 
A rájuk érkező sugarakat 
Nen tudják nér? hogy csak a 
Napfényt fakítják, de nen óvnak 
Az őszi ködöktől 
Hisz akkor nár.nekik seri elég 
A fenyők árnyéka . 

Kugler, 



ii Z M Á R M Á S S A L /T....S ' M: .E G...B..S B I T i . . 

A lány az autóban feküdt. Meg mindig bódult volt,- alig 
emlékezett valamire az estéből. Felnézett a férfire., aki 
fölötte állt. Csak arra eszmélt, hogy a férfi a karjai
ban tartja, majd leteszi valahová, -Most döbbent rá,hogy 
mi fog történni. Készült már rá, és'-tudta, hogy előbb-
utóbb be kell ennek következnie,, most., amikor a- férfi 
közelebb lépett hozzá, mégis ijedten sikoltott fel; 
- K'e! Kérem! Tudja, én még soha.. . En.. „ 
- Csitt! - szólt a férfi, és kezét gyengéden a szájára 
tette. -Ne féljen kislány! Bizza rám magát! 
__ Velem még nem történt..„-lem tudta befejezni, mert 
teljesen elbódult. Ernyedten feküdt az ágyon, nem gondolt 
semmire. 
A férfi most már nem késlekedett. Rátette a szájára az' 
oxigénmaszkot, ós a társához fordults 
- Kezdhetjük, főorvos ur! 

- Fodor J joröt tya •'-

ARA1Y SZÖVEGELÉSEK 

"Jiem érdemes a f é r f i a k k a l vitatkozni-- . Soha n i n c s i g a z u k . " 
/Madonna/ 

"Az öröklődésban akkor hiszünk, ha gyernie-
. künk értelmes" /Charley Chaplin/ 

" Mindig akadnak eszkimók, akik irányelveket dolgoznak 
ki'Belga-Kongó'lakosai részére, hogy miként viselkedjenek 
a legnagyobb szárazságok idején." 

...••• /Stanislav Jerzy Lee/ 
" Az ember feltalálta az atombombát. Le 
egyetlen egér sem. lenne olyan bolond, 
hogy feltalálja az egérfogót5.5 

• - yB'elinda Carlisle/ 



G ö r ö g o r s z á g i l e v é l 

K e d v e s - f i a t a l Barátom! 

Ha töieted, indulj el ide! Ifjan, erőd teljében. M i 
kor még egészen frissek s talán részben pontatlanok az óko
ri és a jelenkori Hellászra vonatkozó^ismereteid. Járd be-
Makedőnia napszítta, -száritotta tájait, a zsúfolt és.ide
ges Szalonikit, a fővárost, majd miután átélted a tengerben 
.mártózás örömét, csodáját, menj tovább! 

Vedd be magad azok közé a szeszélyes hegyek közéj ame=? 
lyek csúcsaikon k o 1 o s t o, r o k a $ mutatnak az ég fe
lé, szerzetesek- és apácák részben múltbeli, részben jelenle-
' gi lakhelyét, ahol a kemény munka és az aszkézis volt és van., 
otthon,' s:á teremtett csodás imaházakat, zsúfolt bizánci, pom
pát a hit, a túlvilág elérésének reményében. Megdöbbent és 
lenyűgöz az emberi akarat és tehetség, nemkülönben az, hogy 
mindez ma is elérhető, látható,- tapasztalható. Ezeket hivják 
meteoráknak, levegőbe épült kolostoroknak. 

Ha Delphoiba mész tovább, csodás romegyüttesre bukkansz. 
Az istenek háza, a jósda, a kincsek háza, a szinház és a 
sportpálya egyetlen együttesként adja tudtodul, hogyan kel-, 
lett és lehet az ősi görög életformát megélni és elképzelni,, -
A megszerzett ismeretek maradványokkal való szembesítésén,ér
zett öröm mellett a mai ember is nemesebb, gazdagabb lesz. -
Érdemes figyelned árra is, hogyan hat a teljes egység a sok
féle látogatóra, A döbbent csodálat cselekvésre is késztet.-
"Láttunk francia kisfiút, aki édesapjával a még mindig meglé
vő startkőről indulva végigfutotta a stadiont, többször is. 



Athén! Forró, fehéren izzó, izgalmas város. A királyi 
palota előtti érdekes őrségváltástól a bazárokon és a mo- _ 
dern üzletsorokon át egészen a tiszteletet parancsoló s ma
gát nem könnyen adó fellegvárig. A templomok és. az ott lel
hető múzeum - a többi athéni múzeummal együtt - az' antik 
görög világ egységet adó foglalata. Fenneéget, áhítatot éb
resztő jelenségtömeg még akkor is, ha a rengeteg turista 
miatt kétes tisztaságú. A figyelő szem számára az Akropolisz 
vall, mert élettel telik meg, szereplői lesznek, fényt, pom
pát áraszt; de valószínűleg csak akkor, ha valódi alázattal 
vallatjuk, 

Athént, Pireuszt elhagyva vedd szemügyre a korinthoszi 
csatornát is* A 19. század végén egy magyar mérnök /Gerster 
Pál/ tervei alapján épült. Szédítő mélysége, mártani pon-_. 
tossága mintha a görög mitológiát idézné, mintha el kellé- , 
ne merülni az eget. vívó ember akaraterejének a csodálatában* 

,Zarándokolj, tovább Mükénébe! A legrégibb emlékekre lelsz 
itt. Az átreidák vérgőzös világa! A romok meg az egyetlen.-
viszonylag épen maradt s irkámra, őrzik a múlt vérgő,zÖs ̂ gyil
kosságokba torkolló pillanatait. Az oroszlános kapu is le
nyűgöző csoda. /Hajdani tanárom,,Pókász Endre csodálkozóan 
halk szavai keltek életre bennem,/ 

Es Epídaurosz, A színház,, a gyógyítás és a sport egye
dülálló szentélye, A leejtett pénzdarab keltette zörej csak 
egyetlen négyszögben él, hat a legfelső sorig, A múzeum 
nemkülönben csoda, és a romegyüttessel együtt /a feltárás- . 
most is folyik/ igazán maradandó üzenet a ma embere számá
ra ie. 

Aztán visszafelé. Délszaki növények, gyapot, narancs- . _ 
ligetek. Országút szálén gyümölcsöt áruló'férfiak, nők. 



Biznak az emberben, hisznek kizárólagos jóakaratában. Min« 
denbeh'segítenek. Ittam Pord .traktorral dolgozó parasztem
ber kinálta hűvös vizből, kaptam vizet a felfo-rrt motorviz 
pótlására, edényt is. Láttam egy" templomban,férjét sirató ... 
özvegyet, e ennem kellett a "toros !S ételből. Ugyanitt /Tri-
kala/ láttam bizánci'keresstény esküvőt stb* 

Tehát menj! És fiatalon lásd a múlt, az európai kultű-.. 
ra bölcsőjéének; üzenetét! Hozd haza, s legyen életed megter
mékenyítője, faktora. És higgy benne 'akkor is, ha humán tu« 
dományokra adod a fejed, s még jobban akkor, ha más foglal
kozást választottál, választasz majd! 

Farkas -Ferenc •' 
főiskolai tanár 



PÁRIAZMATE IMÁJA 

Bolyongok nagy hóban, nagy szélben, bolyongok napsütésben: 
előtted. Én s/zivem feloldódék fekete nagy könnyben, én lelkem 
megnyugoszék örökös mosolyban. 

PÁRIA ZMATE ARCA 
'Sáfárkodni kell a .színekkel! 
Egyetlen lehetséges lépésünk önmagunk-felé.' .. 
Először a fehér, és végül a fehér. 
Mindez belefér egy tenyérbe is, ha lecsukod 
a szemed. Billeg, és máris ott a sarok. 
Uem tudod,' hátadat melyik falnak támasszad* 
Egyedül előre mozdulhatsz. 
És jön a fehér!' 

PÁRIA ZMATE HOHA 
Ahol egy pont sincsen, ahol megkapaszkodhatnál. 
Bár szereted földed: vakulsz. 
Egyeneseden végig botorkálsz, nem nézel le^ de belefakulsz. 

Viola 



-. Kívánász 

Szelíd szép kí^yó siklik a buja zöldben 
Fehér hó conbja villog a suta földben 
Sikanlós bőrén kúszik az odújába 
Pikkelyes izna serceg a puha sárba 

Hártyátlan kéjes tőrszene keresése. 
Tekergő véres áldozat ölelése 
Vergődő rántás gyilkos a szorítása 
Halálos• ̂.crr.es tűfo/̂ a harapása 

ITeszenfő hajnalt a vériszap riadítja 
Visongó szárnyát szél szisze nywtodítja 
Inrcovány szélén két dö/r a vörös árban 
Kelő nap fényén siklanak el a nyárban 

La palna de la nano 
/ "kéz pálnái" =-tony;ér / 

A fe .pálcáid nern adnak árnyékot, 
A Te pnlndid láncolnak, 
Ha r.erérintesz, én is láncolok 
Pálmáink összefonódnak ... 

és elégnek 

Kurier 

http://rr.es


Köd-konda támadt, ránk... 
/H. Z.-nak tisztelettel/ 

Lusta, néma csend. Valaki mindig sikolt. Követeli a mu
zsikát, Élni szeretne, bizonyitani a létezés értelmét. 
Sikolt. Már.megint sikolt, örült munchi sikoltás. 
Lassú kataklizma. 
Követelt Ő is. 0 még tudott élni.-Az édesanyák még szeb
ben. 
" Más fajtából voltak ők, mint amit ide adtak nekünk. 
Azok tudtak élni. De ez,ek itt nem tudnak, Hem is -tudjak 
mi a szép és jó élet, Hem tudják mi a jó falat, a jóizü 
pihenés," 
Én most élek. Most és itt. iviég hallani a muzsikát, a me
sét. De,... de megint ez a sikoltás. 
"Nem szeretem ezt a mai világot. Azt mondják átmeneti 
idők. Csakhogy én nem kivántam átmeneti időt. Arra sem 
emlékszem, hogy az egész életet valaha kiköveteltem 
volna... ." 
Nézzük költeményeit, fürkésszük elégiáját. Keresünk va
lakit, aki bizonyltja a létezés értelmét. 
Evolúció. Fejlődünk, boldogok vagyunk. Elünk. 
Ösztöneinknek engedünk; agyunk és testünk kielégítve. 
Béke megkötve, szabadság megkerülve. 
Vágtatunk a vaksötét folyosón, kapukat remélünk. 



/Tudjuk jol, hogy ezek a kapuk -már soha, vagy csak néha 
csikordulnak meg. De mégis.../. '--
Az ő lábnyomát is megtaláltuk. Repülünk a megnyugvásba, 
a valódin túli igaz megismerésébe;,, 
"Hiszem, hogy a dolgok és maga az ember is megváltoztatha
tók" 
De mi lesz majd, ha egyszer senki sem marad, aki némán, 
némán is reánkvall?! De addig is élünk. 
Virulunk. Ki-ki a maga módján, A piacere. 

-Az idézetek Huszárik Zoltántól származnak-



Valaki eljött 

Valaki eljött 
De nen hoz zári 
Engen csak véletlenül 
Talált itt 

Egy ősz hajú öregúr 
Ki tudott naryarul 
őt kereste 
Engen. csak véletlenül 
Talált itt 

De tudta ki vagyok 
Kézen fogott 
- Eljön hozzánk! Hisz én kérésen.'.."-
Hirtelen megszorítja a kezén 
De a napsugarak 
S az autók zaja 
őt is elűzte 

Kugler 
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MIKOR A MOIDAT SZÜLETIK 
-Magyarázkodás Esterházy Péternek-

Először mindez agyrémnek tűnt. Egy kergetőző szellem kis ér-
téseinek, /Hova lettek a képek szememből?/ Aztán hirtelen 
világosság lett, a szem kilépett pincebörtönéből; az arcból, 
És jött az arcpirulás, piros festékből Imádkozó ; arc márványa; 
CSODA; égő szempár, kapálodzó fogsorok.'És aztán jött a nyu-
galom. A vetetlen ágy, . 
A szó kinőtt a mondatból. Kezdőhangok a szóban, kezdődik a 
mondat, havazik. Furcsa játékom! Tébolyult férfiarc, ráncok 
boglyája. Hapfogaki Lim-Iom bánat összekötve selyemszalaggal, 
precízen. Hangok az üvegbura alól., valahonnan, Eehér arc, bar
na haj; egy asszony vallomása. 
Megkésettsége. A csönd. Titokban. 
Itt/-ott, azon az unalmas ponton halkult le a világ, és éb-
red a csönd, nyilik a virág, rámköszönt, vagy te, esetlegesen./:* 
Ahol Colette mosolyog, -Csönd kapirgál. Először csak ő értette 
/időszámitgatásuiik kezdete/* Aztán beleraaszott mindannyiunk 
fülébe. H • 
Ólmosan. 
Róbert Eludd a Rózsakereszt. Más nem lehet. 
Sakkjátszma; ahogyan felhasadsz* Talán előtted, és utánad. 
Hatszögletű szoba, épen maradt Rózsakereszt:/Róbert Pludd/; 
a MONDAT! 

Kezén gyürü... ' 
Iróejnber, mégha -oly tehetségtelen is; MOZOG A TOLL KEZEI'IBET!;; 
Tintafoltos aggyal ébredek. Rosszabb már nem lehet. 



Szájamban benne a mondat, amig ki nem e j t em; no lám! 

már a mesékből sem é r t e k . Kincsen h a t á s . Egy l ü k t e t ő 

é r i n t é s r e . . Ahogy egy a rc s z é t v á l i k . / I s t e n melyik é r i n 

t é s ü n k ? / 

A MOHDAT! A SZÜLETÉS ÉS MEGHALÁS EGYETLEN ÉLŐ FOGLALATA! 

Imbolygó m é g i s - p i r a m i s ! ÖRÖK JÁTSZMA! És a t a r k a mada

r a k . Magamat még megmenthetem - n i n c s a k i t f é l t s e k -

" P á r i z s t ó l -Debracen ig ; ; . Az u t . Micsoda u t ! Kavicsok 

s á n t i t a n a k cipőorromban /Rimbaud h e r é i / . Aztán a v i z ; 

nem levők mosolya; ve r se im; enyémtudat . 

A - t ő l Y- ig . Zokogásodig t i s z t u l v a * 

/Ő, e lmentek azok a v o n a t o k ! / 


