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EDITORIAL

FELHÍVÁS

Nyárelőn vagyunk, vakációról álmodó gyerekekkel, s
nyarat tervező vagy nyarakra emlékező szülőkkel. Nincs
olyan család, amelyik ne menne el szívesen a vizek mellé
vagy a hegyekbe, és lesznek családok, akik nem tehetik
meg, pedig korábbi életükben megtehették.
Ma, amikor mindennél nagyobb a kísértés a dolgok
olyannak elfogadására, amilyenek, mondhatnánk, hogy
tudomásul kell venni, hogy az ország egy része megélhe
tési gondokkal küzd, így hát természetes, hogy nem nya
ralnak családok, gyerekek.
Le lehet mondani róla, hogy változásokat ösztönöz
zünk, de talán éppen az sebesül ilyenkor legjobban az
emberben, ami az erőt képes akkumulálni a tevékenysé
gekre. Ha megvan a szándékunk, hogy tegyünk, nem kell
a múltból olyan példákat előhoznunk, amelyek segítik
tudomásul venni a kevéssé elviselhető különbségeket
ember és ember között. És ideológiákat sem kell gyártani,
sem arra, hogy az életminőség miért nem javítható, sem
arra, hogy a kultúra, a művészet miért nem lehet a töme
geké.
Egy nevelőintézetben felnőtt ismerősöm, akinek soha
nem volt módja rá, hogy nyaraltassa a kislányát, akit
egyedül nevelt, kialakította maguknak a napi több fárad
sággal járó, de jól együtt tölthető nyár rájuk szabott for
máját. Ha mást nem, a Margitszigetre minden nap ki
mentek, s a szökőkút alatt fel is frissültek, ha épp nem
járt arra senki. De járták a környék hegyeit, s nyár végén
erősek voltak és boldogok. Lehet, hogy mások beletörőd
tek volna az ő szegénységükbe, de ők nem tudták maguk
ról, hogy szegények.
Es a kiskunsági tanyásvidék egyik tanyaközpontjában,
egy tanítónő megjelenése óta kórus is van, pedig soha
nem volt, Kecskemétre szerveznek buszokat a színházi
előadásokra, pedig korábban nem volt rá példa, és a taní
tónő viszi haza a könyveket a városi könyvtárból, amiket
a tanítványainak és a szüleiknek, nagyszüleiknek jónak
gondol.
Talán mozdulóban van az ország, egy kicsit mindenki
többet hisz el ma magáról, mint tegnap. Használjuk ezt
ki, gyerekeink nyaraltatására és abban a körben tevé
kenykedve, amelyikben az embernek hatása lehet, mert
ismerik, mert tettei igazolják.

A Vidék Parlamentjének alapító ülésén (1998
április 25-én a Magyar Kulturális Alapítvány Székhá
zában) a Magyar Művelődési Intézet Szín című folyó
irata és a Magyar Napló, a Magyar Írószövetség lapja
felajánlották, hogy írók és vidéki születési helyük
(írók és egykori vidéki lakóhelyük; írók és a hely,
amellyel műben foglalkoztak) kapcsolatfelvétele ér
dekében felhívást tesznek közzé, hogy mozgalmat
indítsanak az együttműködés bármely módjának ki
alakítására, az író személyére koncentrálttól a telepü
lés problémáira összpontosítóig. Írók és polgármeste
rek jelentkezését várjuk a Magyar Művelődési Inté
zetben (Mátyus A l i z 1011 Budapest C o r v i n tér 8.) és
a Magyar Napló szerkesztőségében (Oláh János 1062
Budapest Bajza utca 18.)
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Hibaigazítás
A Szín előző számában tévesen közöltük, bogy Izinger A n n a
lapunk olvasószerkesztője. Elnézését kell kérnünk, mert a lap
ban talált hibákat ő csak nyomtatás után látta. Viszont e szám
tól valóban szerkesztője és olvasószerkesztője lapunknak.
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