
A hónap krónikája

Három új folyóirat megjelenése mutatja, hogy
igen nehéz, szorongatott helyzetében is kiutat
keres a kultúra, illetve olyan fórumokat a megle
hetősen hátrányos helyzetű egészségvédelem,
melyek talán segítenek a kétségbeejtően rossz
hazai egészségkultúra és -szemlélet erősíté

sében.
Hitel. Igaza van az új lap programcikkét író

Csoóri Sándornak: megalázóan hosszú időnek

kellett eltelnie, hogy megjelenhessék végre ez a
valóban színvonalas, izgalmas, közéleti folyóirat,
mely már első sZámában napjaink legégetőbb

társadalmi-történeti kérdéseire irányítja a fi
gyelmet. Ezek a kérdések állandóan napirenden
vannak, a Hitel tárgyalási módja mégis megkü
lönböztetett figyelmet érdemel, mert íröit nem
az indulat vezérli, hanem a higgadt elemzés
szándéka, olyan felelős magatartás, mely mögött
érezni a jobbítás szándékát. Et az a szándék,
melyet nem érzékelünk minden megnyilatkoZás
ban. Ezt a felelősséget kérik számon a Hitel írói
az ország sorsának irányítóitól is. Különösen
súlyos a feszültség szocíalístéren, hiszen aligha
lehet vitatni, hogy az új személyí jövedelemadó
rendszer, kizárva a szociális szempontokat, első
sorban a nagycsaládosokat és a nyugdíjasokat
sújtotta, s okozója lett széles rétegek elszegé
nyedésének. Fekete Gyula "Silket a meztelen
király" címú pamfletje jogosan látja fölöttébb
kilátástalannak a helyzetet: az elszegényedéssel
párhuzamosan tovább növekszik az egyke vagya
gyermek nélküli csaladok aránya, a szűkre sza
bott monetáris szempontok alapján döntök és
fordulatot remélők pedig csak a pillanat szelle
mében ítélnek, s nem veszik észre az elhamarko
dott döntések perspektivikus kárait és antiszo
ciális jellemzőit. Általában elmondhatjuk a Hitel
első száIru1r61: irodalmi, társadalmi és gazdasági
vonatkoZásban is kitűnően szerkesztett. lap,
melynek nyilván hitele lesz az olvas6k körében.

A Liget most megjelent l. száma tulajdonkép
pen nem új, hiszen szerkesztői egy ízben már
nyomdába adták, de az akkori kultúrpolitikai
helyzet nem tette lehetövé, hogy az olvas6khoz
is eljuthasson. A mai olvasó némi csodálkozással
kérdi: vajon mi lehetett oly veszedelmes méreg a
lapban, amely miatt óvni kellett tőle a közvéle
ményt. Inkább színvonalas, felelősségtől áthatott
kezdeményezésnek véljük, amelynek nagy érde
me, hogy nemcsak a valóságos, hanem a szellemi
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környezetszennyezés ellen is felemeli szavát. A
legkülönfélébb tárgykörökbőltartalmaz értékes
tanulmányokat. Hanák Péter írásának címe sze
rint "Közép-Európa keresi önmagát", Fekete
Gyula a rá jellemző szenvedéllyel és elkötele
zettséggel szöl a reformok szükségességéröl .A
jövő kizsákmányolói" című beszélgetésben, Mik
lös pál .A távol-keleti modell"-t rajzolja meg,
Dávid Katalin szép és alapos írásában a szakrális
művészet ikonográfiájához szolgáltat adaléko
kat, a szépirodalmi részben pedig nem kisebb
írök vannak jelen új műveikkel, mint Csoóri
Sándor és Mándy Iván.

Elkötelezett, komoly hangjával, Levendeljúlia
és Horgas Béla nyitott szerkesztőimunkája révén
a Liget alighanem jelentős nyeresége lesz a mai
magyar kultúrának.

Igen jelentős kezdeményezésnek érezzük az
Üzenet címmel megjelent egészségvédelmi
tanácsadót (azzal a zárójeles megjegyzéssel,
hogy szerencsésebb círnet is lehetett volna lelni,
hiszen Szabadkán évtizedekóta jelenik meg ilyen
címmel színvonalas irodalmi folyóirat). A. beve
zető cikk szerzője annak a reményének ad
kifejezést, hogy a folyóirat "tevékenyen hozzá
járul közérzetünk javításához, súlyosnak vagy
megoldhatatlannak tűnő vá1ságaink megolda
sához". Ha e gondolatok mögött az a szándék
rejlik, hogy megtanítson egészségesebben élni,
nyitottabb, tisztább kapcsolatot kialakítani a
világgal, számot vetni testi és lelki gyengesége
inkkel, akkor - az első szám alapján - eredmé
nyes lehet e célkitűzés. Jeles orvosok és pszicho
lógusok válaszolnak kétségbeesett, segélykérő

levelekre, abban a reményben, hogy szavaik
nemcsak egyedi esetekben nyújtanak vigasz
talást, ígérik a gyógyulás esélyét, hanem minden
kihez eljuthatnak, kik hasonló nehézségekkel
küzdenek,

Bizonyára rendelkezik az tJzenet szerkesztő

sége olyan átgondolt és messzire tekintő stra
tégiával, melynek megvalósítása révén a lap
tevékeny szerepet játszhat a hallatlanul gyenge
egészségügyi köZál1apotok javításában, legalább
is ennek szemléleti módosításában. A gyógyítás
hétköznapi gyakorlatának színvonalemelése, az
emberhez méltö betegellátás és orvosi munka
feltételeinek megteremtése sajnos nem egy fo
lyóirat kötelessége. Bárcsak az egészségügy irá
nyítói is olyan komolyan. felelősséggelkezdemé
nyeznék az elmaradások felszámoIasát, amilyen
nel az tJzenet munkatarsaí a testi és lelki kultúra
emelését valósítják meg lapjukban.


