
tavaly és tavalyelőtt nem kaptak engedélyt. De valószínű, 
hogy most egy erőteljes fellépés meghozza az engedélyt. És 
én bízom a lengyel egyetemistákban, hogy kihasználják 
a kedvező pillanatot.

EGY 54 ÉVES LAKATOS:

—  Milyen véleményeket hallott a lengyel események
ről?

Egyik rokonomnak az volt a véleménye, hogy ezek a 
lengyelek nem dolgoznak, és ezért ilyen szegények. Ne
kem már más a véleményem. Én kétszer voltam Lengyel- 
országban. Szeretnek azo,k dolgozni is, csak ott is az lehet, 
mint itt, hogy egy nagyon egyszerű ember nem tud előre
haladni. Viszont ott is az lehet, hogy ha mondjuk párttag 
vagyok, annak dolgozni se kell, fröcsöghet akármit, bár
milyen hülyeséget, a pénz mégis neki jut. Hát úgy lehet 
ott náluk is. Ennek a szocializmusnak ez lehet a rákfe
néje.

—  Fennmar adhatnak-e a szabad szakszervezetek?

Most legalább —  szerintem —  húsz évig nem merik 
megtenni, hogy megszorítsák a népet. Mert a lengyel nép 
egy kitartó népség, nem lehet csak úgy félvállról beszélni 
velük. A csóró ember persze ott is csak csóró ember.

Ha ezek gerinces és nem kétszínű emberek, akkor eze
ket a megállapodásokat be kell tartani. Ott a gazdálkodás
sal is valami baj lehet, mert a lengyelek szénből, búzából, 
kukoricából és krumpliból is jól megélhetnének. De hát 
ők is beletartoznak a nagy közösségbe és a voksot minden 
esetben az anyaország teszi le. Mindenki maga gazdálko
dik, de az irányelveket « otthon » adják, hogy mit hogyan.

—  Lehetnek-e Magyarországon is szabad szakszerveze
tek?
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Itt sokkal éberebben figyelnek, mint ott, itt gyorsab
ban el tudják nyomni az ilyen gócot. Csepelen is volt az 
a három napos izé, a Kádár is kiment.

Talán őnáluk nagyobb a szabadság, talán nincs annyi 
rendőrjük meg katonájuk, talán nincs annyira az apa meg 
a fiú szembeállítva.

Én gondoltam arra is, hogy ez a pápa amikor oda
haza volt... A lengyel népből a vallást úgy kiszorítani, 
mint máshol, még eddig nem sikerült. Ugyanúgy megvan
nak az apácák, meg az ilyenek, mint azelőtt. És lehet, 
hogy ez is közrejátszott a történtekben.

EGY 40 ÉVES LAKATOS :

—  Meglepték-e a sztrájkok és a politikai követelések?

Meg nem lepődtem. Külön a politikával nem foglalko
zom. A szegénység ott elég nagy. Az állandó áremelések. 
A fizetésük nem volt szinkronban az árakkal. Most már 
nem hiszem, hogy ebből komolyabb dolog lesz, mert már 
ezek is felkészültek. Most vagy engednek, vagy legköze
lebb súlyosabb események lehetnek. Mindkettő engedni 
fog. Az új vezetők talán normálisabban fognak gondolkod
ni, a melós meg dolgozni fog. Az újság mondja, hogy a 
szakszervezet így meg úgy, most erre izéinek, bármit 
csinál. Mert nem csinál az mást, csak beszedi a bélyege
ket.

—  Honnan szerezte az értesüléseit?

Először is a szabadeurópából és a szabadeurópa dicsér
te a magyar újságokat, hogy azok hozták először. Bár 
azok is késve. Én ezt se hiszem el egészen.

—  Mi a véleménye a független szakszervezetekről?

Ha úgy volt, ahogy írták, akkor fér dolog. Jó lesz az
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