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(Folytatás az 1. oldalról.) ' 

— Nem ezt ukarta a regi 
part is? 

— Nem a/, elvekkel volt 
baj , de nem lehet olyan ve-
zetőkkel politikai c.sataba 
indulni, akik — koruknál 
fogva — régi sérelmeik 
alapján döntenék. A bosz-
szú rossz tanácsadó. A párt 
vezetőségébe fiatalok, jól 
képzett szakemberek kelle-
nek. 

— Hirhk, hogy önt képvi-
selőnek kívánta jelölni a 
régi pártja! 

— Valóban. Ha ezután is 
jelölnek a nemzetiek, válla-
lom. Ha találnak nálam al-

kalmasabb, rá termettebb 
embert, akkor öt fogom tá-
mogatni. 

— A Független Kisgazda-
part is részt vett volna ab-
ban a lapban, amelyet üil 
szervezett. Mi lesz a Szege-
di Napló sorsa? 

— December 1-jétöl a 
nyomdánk.- már reszlegesen 
dolgozik. Megalakult a kft. 
is. A lap sorsa azonban rftost 
bizonytalan. Ha az infláció 
tovább növekjzik, aligha 
lesz érdemes lapot kiadni. 
Nem lesz egyelőre pénze az 
embereknek újságra. Végleg 
nem tettem le erról a terv-
ről, legfeljebb későbbre ha-
lasztjuk. 

R. G. 

Segítségre szorul a Vöröskereszt is 

A drámaíró, 
mint köztársasági elnök 

A csehszlovák parlament 
penteki prágai rendkívüli 
ülésén egyhangúlag Václav 
Havelt. a Polgári Fórum 
vezető személyiségét vá-
lasztotta meg a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság el-
nökévé. Havel megválasztá-
sa után, péntek délelőtt le-
tette a hivatali esküt. 

A csehszlovák parlament 
két háza, a nemzetek kama< 
rá ja és a népi kamara pén-
teken delelőtt tik órakor 
kezdte meg a pragai vár hí-
res Ulászló-termében köz-
társasági elnökviúlasztó 
rendkívüli ülését. (Az Ülász-
ló-teremben koronázták an-
nak idején királlyá a cseh 
uralkodókat, és 1934-töI itt 
Választja meg a parlament 
a köztársásági elnököt.) A 
parlament ülését Alexander 
Dubcek, a törvényhozás el-
nöke nyitotta meg, és beje-
lentette, hogy a tanácskozás-
nak két napirendi pont ja 
van, a köztársasági elnök 
megválasztása és az ú j ál-
lamfő eskütétele, majd fel-
kérte Marian Calfa szövet-
ségi miniszterelnököt, te-
gyen javaslatot a köztársa -
tási elnök szeméjérc. 

Calfa kijelentette, hogy 
Havel jelenleg a legnagyobb 
nemzetközi tekintelgú ál-
lampolgára Csehszlovákiá-
nak, és elnökké választása 
garanciúja lesz az emberi 
jogok betar tásának Cseh-
szlovákiában. 

Az egész cseh és szlovák 
nemzetnek, Csehszlovákia 
nemzetiségeinek mondott 
köszönetet első elnöki beszé-
dében Václáv Havel, Cseh-
szlovákia ú j al lamfője. Az 

elnöki rezidencia erkélyéről 
a prágai vtír harmadik ud-
varóban ö^zegyűlt , hatal-
mas ünneplő tömeghez szól-
va Havel azt ígérte, nem 
fognak benne csalatkozni, a 
szabad választásokig vezeti 
az országot. es enrtek 
az útnak tisztességesnek 
és békésnek kell lennie, 
hogy „a forradalom tiszta 
arcát semmi se piszkítsa 
be". 

A pt'Jgui vár belső udva-
raban összegyűlt tömeg ha-
talmas éljenzéssel fogadta 
Havel pár mondatos beszé-
dét és hosszan ünnepelte a 
csehszlovák megújulás ve-
zéregyéniségét. Havel ez-
után családtagjaival, a kor-
ívliny es a par lament elnök-
ségével együtt a Szent Vitus 
Székesegyház Arnnykapuján 
a Szent Vencel-kápolnába 
vonult, ahol meghajolt Szent 
Vencel cseh király ereklyé-
je elótt. A templom kapu já -
ban Jan Lebeda püágai püs-
pök fogadta, a székesegyház-
ban pedig Frantisek Tömé-
sek bíboros érsek, a cseh-
szlovák katolikus egyház fe-
je és kisérete üdvözölte az 
új csehszlovák államfőt, aki 
a par lament és a kormány 
elnöksegével együtt részt 
vett a Frantisek Tomasek 
által celebrált ünnepi tedeu-
mon. 

Szűrös Matyus, a Magyar 
Köztársaság ideiglenes el-
nöke pénteken táviratban 
köszöntötte VácláV HaVelt a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság elnökévé történt 
megválasztása alkalmából. 

A személyes óhajok teljesítésekor 
Kis csomagban őr/örr. otthon azokat a levelezői apó-

kat, amiket apám több mint negyven éve irt szüleinek, 
tudatvan velük, hogy él, s bár fogságban van. eges/séges, 
és bízik benne, hogy hazakerül. E lapokat a második vi-
lágháború idején, a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével 
továbbították, s ezek — bar többnyire nagy késéssel, de — 
általában megérkeztek a címzettekhez. 1956-ban is el jut-
tatta a Vöröskereszt valahogy a csomagokat a rászorulók-
nak. Most úgy tűnik, ez kicsit másképp van. A segélyező 
ember nem küldhet csomagot, levelet Romániában élö ro-
konainak. barátainak. Beviheti ugyan az élelmet, gyógy-
szert a felvevőhelyekre, de azt már nem jelöíheti meg, 
hová k ivánja adress/álni a csomagot. Azt majd valahol, 
valakik eldöntik, hogy hol, s ' k inek van a r ra szüksége. 

Idős úr panaszkodik: szeretne Brassóba küldeni né-
hány kiló. nem romlandó élelmiszert. Annak idején, '42-
ben. a fronton, ebből a városból küldtek neki, tábori cí-
mére csomagot, most — sok év után — ezt szeretné viszo-
nozni. A Vöröskeresztnel azonban először felvettek külde-
ményét, végül elutasították, mondván: nem tud ják vál-
lalni annak továbbítását. Feltárcsáztam hát a Szent Mi-
hály utcai szegedi központ számát, ott a következőképpen 
világosítottak fel: A budapesti központ úgy utasított ben-
nünket, nem teljesíthetünk, privát kéréseket. Akik eloszt-
ják az élelmet, tudják, hová kell azt küldeni. Nyugodjon 
meg mindenki, akinek rokonai élnek Romániában, vala-
milyen segélyszállítmányból ók is kapnak. Megértem: 
rendkívüli állapotok vannak, s félve bár. de megfogal-
mazom gyanúmat. Tartok tőle. még mindig lebecsüljük a 
nem intézményesített tevékenységet. Néhány napja mást 
sem hallunk a rádióban, tévében, csak azt : a magánakciók 
nem igazán hatékonyak, hagyjon fel vele a lakosság, in-
kább bízza azt közpónti szervezőerőkre. Nekerrt úgy tűnik, 
mintha most itt, a Végeken, a határtól néhány kilométerre 
kellene lenni annak a bizonyos központnak, s nem Buda-
pesten. J ó lenne, ba a szolgálat, a segítség nem torzulna 
amolyan presztízskérdéssé. S ha- az a bizonyos központ 
profinak ta r t ja magát, akkor ne abban legyen az, hogv a 
sa já t fontosságát iingsúlyozza. 

Mert uram bocsá'! Annak a szegedi idós embernek az 
a fontos, hogy csortiagja eljusson a brassói katolikus plé-
bániára. De legalabbis az fontos lehet szamára, hogy ne 
azt lássa, az ö csomagja egy különben jól múködő intéz-
ménynek nyüg. Tudom, hogy rendkívüli a helyzet, de az 
egyes ember t — ha segíteni kíván — nem szabad, hogy 
lekezeljék a központosított Intézményéi:. Nóta bene: a né-
pek jó kapcsolata sem csak. a diplomatákon, a politiku-
sokon és a hivatalos szervezeteken múlik, hanem a kis-
emberek szándékán is. 

( p a c s i k a ) 

A közösségi felajánlásoknál 
Volt egyszer egy Vöröskereszt. Célja — ha jól tudóm 

—, a rászorulók megstgitese volt., nemzetre, politikai ho-
vatartozásra való tekintet nélkül. Ez utóbbi mondat eleg 
patetikusan hangzó. A nemzetközi szervezet tet te a maga 
által kijelölt dolgát. Háborúk tüzében mentet te az ál tala 
deklaráltan esetleg menthetőt — az etnberi életet —, hit-
tel, lelkesedéssel, és nem jegyzett áldozataival, akik min-
denen felül segíteni akar tak a/okhak. akiknek még lehe te t t 
legalábbis ezt hiszem, nem tudván, hogy félreinformáltak, 
megtévesztettek-e azon eszmék, melyekben az önzetlenség 
jegyeben hittem es szeretnék hinni. 

Ami Romaniában történt, megrazta a magyarságot es 
Európát egyaránt, s a Vöröskeresztet felkészületlenül ér-
te, bár sa já t bevallása szerint, szamitania kellett e r re Saj-
tótájékoztatójukon elmondták, bár a tarsadalmi elvárások 
teljes mértékben rá juk hárulnak, jelenlegi felépítésükben 
egyedül, társadalmi támogatások nélkül összeroppantak 
volna az önzetlen elvárások súlya alatt. 

Sem a megyei tanácstól, sem központi vezetőségüktől 
nem kaphattak olyan támogatási, mely munká juk ,.profi' 
ellátását lehetővé tette volna. 

Az utóbbi negyven évben tevékenységük elsősorban a 
szocialista Magyarország valós és Valótlan intézményi 
s t ruk túrá jába veszett bele. 

Ugy tűnik, a szervezet jelenleg, s az elkövetkező he-
tekben — különösképp az adott körülmények között — 
képtelen lesz ellátni feladatát, amennyiben az őt fenntar -
tó kormány nem teremti meg működésének feltételeit. Eh-
hez pedig pénzre és penzre van s/ükség, ha a Magyar 
Köztársaság politikailag felvállalta ás szükségesnek tar-
totta Románia megsegítését. 

A vállalati felajánlások, a magánszemélyek adakozása 
rövidesen kifullad. Európa pedig Szegedre szállítja ado-
mányait abban a hitben, "hogy innen ma jd továbbszállít-
ják. 

Ehhez benzinre van szükség, s elsősorban szervezés-
r e melyet csakis az ezzel foglalkozó vállalatok szakem-
berei vállalhatnak magukra , díjazás ellenében. El kéne 
dönteni végre a Külügyminisztériumban: vál la l ják-e azt, 
amit Európa jógotjan (?) elvár tőlünk, s ha igen, megte-
remt jük-e ennek anyagi fedezetét. 

A Vöröskereszt apparátusának tagjai — bar munká-
jukat nem ingyen végzik, s a ba j mindig hirtelen jöhet — 
ábban reménykednek, hogy az elismerés) mellett anyagi 
támogatásban is részesül szervezetük. 

J ó volna elgondolkodni azon, hogyan tovább, mer t a 
jelen segitökt*>/ „anarchiá ja" ketsegbeejtő, s ha megkésve 
is, Végül is a jövót tekintve — változtatni kell ezen 

Varga Ivan 

Csillag András 

New York, 1989 
3. BŰNÖZÉS ES NYILVÁNOSSÁG 

Nincstelenek tömegei megaiazó körülményék között 
tengetik életüket egyik napról a maslkra. á m ri tkán hal-
nak éhen. Mindig kerül egy pá r cent a pohárba, s a vá-
ros vezetői is igyekeznek menhelyeket és egy kis ételt 
biztosítani számukra, ami persze csak átmeneti megoldás. 
Csoda-e, ha sok a bűnöző? A haj léktalanok és a koldusok 
terméazeteserr nem mindnyájan azok, noha szép számmal 
akad közlük ölyan ls, aki erőszakkal szerez, ha s2ép szó-
val nem kap. Nem egy azonban a kábítószer rabja , ós 
mindenáron pénzhez kell jutnia ahhoz, hogy biztosítsa kö-
vetkező adagját . Ilyenkor nem ajánlatos vitába keveredni 
velük. Jobb. ha az ember az első felszólításra engedel-
meskedik . . . A nyomor szülte kényszerhelyzet és a bű-
nözés ily módon válhatnak egymás édes testvéreivé. 

New Yorkban a közbiztonság az utóbbi években va-
lamelyest javult, a gyilkosságok számában például Wa-
shington megelőzi. A földalattin sem kell töltetlenül ret-
tegni: a metrórendőrseg gondoskodik róla, hogy az uta-
sok biztonságban érezzék magukat. Időnként mégis elő-
fordulnak döbbenetes esetek. Az egyik brooklynj metró-
állomáson történt tavaly például, hogy az éjszakai órák-
ban rabló közelítette meg a golyóálló üvegből készült 
pénztárfülkét . Ar ra vetemedett, hogy „kifüstöli" a zári 
a j t ó mögött ülő pénztárost, aki megtagadta a bevétel á t -
a d á s á t A keskeny nyíláson á t gázolajat öntöt t be, aztán 
meggyújtotta azt. A pénztárfülke pillanatok a la t t lángba 
borult, m a j d felrobbant, mielőtt a szerencsétlen pénztá-
rosnő működésbe hozhatta volna a tűzoltó-berendezést. 
Égési sárüléseibe másnap belehalt, míg a rab ló kereket ol-
dott. Azóta nemcsak minden szerelvényen vannak rend-
Őrök, hanem gyakran mutatkoznak a bejáratnál Is. 

A lakosság védekezik: a bérházak ajtajában portás 
áll. a gazdagok testőrt fogadnak, az intézmények, egye-
temek sa já t biztonsági szolgálatot vezettek be. az emberek 

sötétedés u tán elhagyatott helyeken nem járnak gyalogo-
san stb. A fentihez hasonló abszurd és más bűncselek me-
nyekről, vagy éppen a rendőrség terroristaellenes akciói-
ról fóleg a tv és a sa j tó ú t j án értesül a polgár. Kéteves 
kinttartózkodásom alatt komolyabb bűnesetnek személy 
szerint — szerencsere — nem voltam tanúja , pedig eleg 
sokat jár tam-kel tem a városban. Igaz, éjszaka nem sétál-
gattam a Harlemben, és nem mentem egyedül kocogni a 
Central Parkba, bá r ez utóbbi inkább nőknek nem a ján -
l o t t . , . 

* 

A tv és a sa j tó — hagyományosan — nagyhatalom 
Amerikában. A nyilvánosság erejenél fogva jelentős sze-
repet játszik a társadalmi problémák, például a kor rup-
ció, a bűnözés feltárásában, a közhangulat befolyásolásá-
ban. Ezen a téren New York monopolhelyzetben Van. 
ugyanis itt van az Egyesült Államok három legnagyobb 
tv-hálózatának — ABC. NBC, CBS — központja, és az 
orsíág legnagyobb múltú, vezető napilapja, a The NeW 
York Times. 

E tömegkommunikációs eszközök hírszolgálata igen 
színvonalas. A tv-ben — és eZ a regióhális ál lómásokra is 
vónatkozik — meghatározó a műsorvezető személyiségének 
a szerepe. Peter Jennings (ABC), Töm BrökaW (NBC) és 
Dan Rather (CBS) nevet például minden amerikai tv-né-
ző ismeri. Az általuk vezetett esti híradók műsorát, na-
ponta tíz- és tízmilliók figyelik szerte az országban, mer t 
személyisegük garancia a tárgyilagos, széles körű tajékoz-
tatasra, a komoly felkészültségre. A nagy tv-állomások 
sokszor élö, egyenes adásban számolnak be a fontosabb 
világeseményekről, s költséget nem kímélve, biztosít ják 
a helyszíni közvetítést. (Például a vérbe foj tot t pekingi 
diáktüntetésről, a nyár elején.) 

A legutóbbi elnökválasztás idején is jól megmutatko-
zott a tv szerepe a közvélemény formálásában. Aki jobb 
színben tudta magát feltüntetni, meggyőzőbben tudta ma-
gát reklámozni (ha úgy tetszik, „eladni") — még ha a 
másik beíeketítése á r á n is —. az lett az elnök. Talán 
megbocsátja nekem George Bush (akivel f ulbright-ösz-
töndíjasként kezet foghat tam a Feher Hasban), hogy szá-
momra ellenfele haladóbb gondolkodású, demokrat ikusabb 
elveket valló elnökjelöltnek t ű n t Ebben nemcsak sok 
amerikai értelmiségi véleménye erősített meg, hanem, a tv 

nyilvánossága előtt fólytatött kampányok es viták iá, ahol 
a jelöltek mérkőztek meg egymással. Michael Duikakis. a 
Demokrata Pá r t jelöltje hiába volt azonban népszerűbb, 
szandekaiban őszinte es becsületes, ha a Bush-féle re-
publikánus propagandagépezet intenzív politikai reklám-
jaival szemben tehetetlennek bizonyult. Dukakis ráter-
mettsége ellenére — és ezt a józan gondolkodású ameri-
kaiak is elismerik — vegúl is az e l lenpárt által f inan-
szírozott tv-reklámok áldozata lett. Ez nem csupán ar ra 
int bennünket, hogy a közvélemény ily módon manipu-
lálható, hanem hogy az amerikai elnökválasztási proce-
dúra sem mindenben követendő. 

* 

A műveltebb nepréteg ál ta l olvasott New York Times 
példányszáma hétköznap meghaladja az egymilliót, va-
sá rnap a másfelet. Az egész Országban, sót külföldön is 
odafigyelnek szavára, k i tűnő hírszolgálatára, józan, hig-
gadt elemzéseire. Szerkesztőségi (vezér)cikkei es állásfog-
lalásai a lapján a l iberálisabb Demokrata Pá r t nézeteihez 
áll közelebb. Természetesen nem riad vissza az elnök, a 
kormány, vagy a legfelső vezetés más tagjainak bírálatá-
ról sem. Állandó magyarórszagi tudósítója naprakész, hi-
teles információt nyú j t a hazaa változásokról. így az ér-
deklődő amerikai polgár meglehetősen sokat tudhat meg 
belőle itthoni dolgainkról. 

A Time* az évnek mind a 365 napián megjelenik, va-
surnapi számai — a sok-sok melléklettel együtt — súly-
ra meghaladják az egy kilót is. Az amerikai lapok bevé-
telének 70-80 százaléka ugyanis a hirdetésekből szármá-
zik — ezért a szokatlanul bő ter jedelem A New York-i 
saj tópiacon — elismerve a Times felsőbbrendűségét — 
még három napi lap folytat egymással öldöklő konkuren-
ciaharcot: a Daily Newa, a New York Post és a New York 
Ne-waday. Ezek külsőre (kisalakúak) és tartalmilag egy-
a rán t hasonlóak. Szenzációhajhászó, képes bulvárlapok, 
melyek a z alacsonyabb igényű, széles népréteget célozzák 
meg. Ordító szalagcímekkel jelennek meg. Az eseménye-
ket Jelentőségük felett tálal ják, és főleg csak helyi hírek-
kel foglalkóenak. Hangvételük konzervatív, ám egyikből 
sem hiányzik a szeg a hórószkóp. üzlet i vállalkozások, 
mint ArTlerikaban az újságok al ta lában 

(A befejező rész következik.) 


