
A Szabad Kezdeményezések 
Hálózata

1988. március 17-én, több hónapos előkészítő megbeszélések 
után, ellenzéki értelmiségiek egy csoportja létrehozta a Szabad 
Kezdeményezések Hálózatát, amely a különböző független poli
tikai csoportosulások közötti koordinációt tekinti elsődleges 
feladatának. Az előkészítő bizottság Felhívást intézett a magyar 
társadalomhoz, amelyet néhány hét alatt (április végéig) 726-an 
írtak alá, elsősorban értelmiségi foglalkozásúak, de nem elha
nyagolható számban munkások és alkalmazottak is.1

Az egyéni támogatókon túlmenően e „hálózat” ellenzéki 
csoportokat fog össze, s ezek egy Ideiglenes Tanácsban képvi
seltetik magukat, (fgy például jelen voltak e tanács létrehozásá
ban a FIDESZ és a Duna-kör képviselői, de távolmaradt a Ma
gyar Demokrata Fórum.) Az Ideiglenes Tanács májusban „Van 
kiút” címmel nyilatkozatot adott közre. E nyilatkozat már 
„mintegy ezer” támogatóról tesz említést.

Az alábbiakban olvasható a március 17-i Felhívás és a májusi 
Nyilatkozat szövege.

Felhívás

I. Országunk gazdasági és politikai válsága rohamosan mélyül. 
A társadalom nem hiszi, hogy a kormányzat képes volna feltar-

1 Az első hullám aláírói között 46 fizikai munkás, 28 technikus, 86 
egyetemi és főiskolai hallgató, 27 jogász, 63 író és művész, 45 tanár, 
62 hivatali alkalmazott, 57 mérnök, 48 közgazdász, 194 tudomá
nyos kutató volt, továbbá 9 kisiparos, 8 egyházi személy, 7 orvos v. 
gyógyszerész, 16 nyugdíjas, stb. A 726-os listát közölte a „Hírmon
dó” c. szamizdat-folyóirat 1988/1. száma.
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tóztatni a hanyatlást. Igazságtalannak tartja a rárótt terheket, 
értelmetlennek az áldozatok vállalását.

A vezetés érzékeli a növekvő nyugtalanságot: hogy a kedélye
ket lecsillapítsa, megújulást és párbeszédet ígér. Szavainak azon
ban nincs fedezete. Az ígéretek tartalma homályos, a gyakorlat a 
régi. Mindez csak erősíti a hangulatot, amit a gazdasági fenye
getettség, a létbiztonság elvesztése szül: azt, hogy tehetetlenül 
sodródunk a katasztrófa felé. Halmozódnak az indulatok, de gyé
rül a hit, hogy hazánk fölemelkedhet a mélypontról.

II. Pedig a külső feltételek 40 éve nem voltak ennyire ked
vezőek. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió már nem képes a 
régi módon kormányozni térségünket. Kelet-Közép-Európa vala
mennyi országa válaszúton áll: lesüllyedés a harmadik világba 
vagy átalakulás.

A világgazdasági kapcsolatok bővülése és az új enyhülési fo
lyamat utat nyit Európa keleti és nyugati felének közeledése 
előtt, és lehetőséget ád Kelet-Közép-Európa státusának békés 
módosítására.

Beléptünk abba a korszakba, amikor fokozatosan túljutha
tunk Jalta következményein.

Az ország jelen állapotából kimozdulni azonban mindaddig 
lehetetlen, amíg a közvélemény az alaktalan indulatok és a te
hetetlenség érzése között ingadozik.

III. A legsúlyosabb felelősség a hatalom birtokosait terheli. 
Ha a vezetés valóban kész a párbeszédre, ezt félreérthetetlenül ki 
kell nyilvánítania:

— el kell ismernie a párt felelősségét a válság kialakulásában, 
nem korlátozva az önvizsgálatot az utóbbi évek hibás gazdaság- 
politikai döntéseire, hanem világosan kimondva, hogy az 1948- 
ban bevezetett és 1956 végén restaurált gazdasági és politikai 
intézményrendszer ju to tt válságba;

— egyértelműen kell állást foglalnia az elkerülhetetlen intéz
ményi változásokkal kapcsolatban, s tartózkodnia kell az olyan 
lépésektől, melyek kétségessé teszik szándékának őszinteségét;

— ki kell mondania, hogy a válságot politikai úton kívánja 
megoldani, azaz a társadalom békés kezdeményezéseire nem 
válaszol erőszakkal és kényszerrel.

IV. A nemzet nem háríthatja el önnön sorsáért viselt felelős
ségét azzal, hogy az állam felelősségére hivatkozik. A társadalom

213



csoportjainak meg kell szerveződniük, meg kell határozniok 
céljaikat, meg kell fogalmazniok követeléseiket.

Valóban: erősödik az igény, hogy az emberek közösségekben 
tömörüljenek és hallassák hangúkat. Gombamódra szaporodnak 
a klubok, körök, társaságok, egyesületek. Helyzetelemzések, 
programok születnek.

E mozgalomnak azonban magasabb szintre kell jutnia, hogy 
megtörjön a közvéleményt fogva tartó fatalizmus, s a társada
lom maga is politikai erővé váljék:

-  kívánatosnak tartjuk, hogy az önszerveződés valamennyi 
rétegre átterjedjen;

-  fontosnak tartjuk, hogy az újonnan szerveződő csoportok 
megőrizzék önállóságukat, és sokféleségük intézményes pluraliz
mussá fejlődjék tovább;

-  ám, hogy a demokrácia erői szét ne forgácsolódjanak, rend
szeres kapcsolatban kell állniok egymással, össze kell hangolniok 
fellépésüket;

-  végezetül, szükségesnek véljük egy olyan testület létrejöttét, 
amely képes folyamatosan értékelni a helyzetet, s kellő súllyal 
állást foglalni bármely országos fontosságú ügyben.

V. A jelen felhívás kibocsátói -  különböző csoportosulások 
tagjai és velük egyetértő, csoportokon kívüli személyek — java
solják, hozzuk létre a Szabad Kezdeményezések Hálózatát. A 
Hálózat segítené a különböző csoportosulások közötti informá
ció-cserét. Figyelemmel kísérné a határainkon belül és a hatá
rainkon kívül élő magyarság sorsát, az életkörülmények alaku
lását, a hazai kisebbségek helyzetét, a társadalmi kezdeményezé
seket, a közjogi intézmények tevékenységét, értékelné a hivata
los szavak és tettek viszonyát, és szükség esetén cselekvési válto
zatokat fogalmazna meg.

Kívánatosnak tartjuk, hogy az ország megegyezések soroza
tán át láboljon ki jelenlegi válságából; tevékenységünkkel ezt a 
folyamatot szeretnénk szolgálni.

A Hálózatot nyitott együttműködési formának szánjuk — fel
hívunk mindenkit, aki törekvéseinket helyesli, hogy támogató 
aláírásával, tanácskozó, pártfogó vagy megfigyelői részvételével 
csatlakozzék vállalkozásunkhoz.

VI. A közvetlen teendőkről és lehetőségekről esetről-esetre 
fogjuk kifejteni elgondolásainkat.

214



Távlati célunk olyan Magyarország, mely
-  nemzeti önrendelkezése alapján nyílt és rendezett jószom

szédi viszonyt alakít ki a Szovjetunióval mind politikai és katonai, 
mind gazdasági téren;

-  vállalva az államhatárainkon kívül rekedt magyar kisebbsé
gekkel szembeni erkölcsi kötelezettségeit, a környező országok 
demokratikus erőivel együttműködve azon dolgozik, hogy meg
szűnjenek a térségünket szétszabdaló nemzeti gyűlölségek okai;

-  elfoglalja az őt megillető helyet Európa egyenrangú orszá
gainak családjában.

Belső fejlődésünk távlati célját a következőkben látjuk:
-  politikai téren a többpártrendszerű parlamenti demokráciá

ban, ahol a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom elkülönül 
egymástól, a szabadságjogokat, valamint a nemzeti, vallási és 
egyéb közösségek egyenjogúságát alkotmányos garanciák védik, 
a politikai hatalmat önkormányzati szervek és állampolgári kez
deményezések, a gazdasági hatalmat független érdekvédelmi szer
vezetek és önigazgatási intézmények korlátozzák;

-  gazdasági téren az egyenrangú tulajdonformák versenyét 
biztosító, szabályozott piacban;

-  szociális téren a költségvetéstől elkülönült önkormányzó 
társadalombiztosítási intézmények és garantált állami juttatások 
együttesében, mely a munkanélküliek és magukról gondoskodni 
nem tudók számára biztosítaná a megélhetést; továbbá szolida
ritáson alapuló, önkéntes társadalmi segítségnyújtásban.

Országunk csak akkor emelkedhet ki jelen válságából, csak ak
kor fordíthatjuk meg a gazdasági hanyatlást, természeti környe
zetünk pusztulását, a lakosság termékenységének csökkenését 
és halandóságának emelkedését, biológiai és lelki egészségének 
leromlását, a magyar társadalom önbecsülésének és a tagjai közti 
szolidaritásnak megcsappanását, ha ezen az úton elindulunk.

Meggyőződésünk, hogy van mód a mindenkori politikai lehe
tőségeket higgadtan mérlegelve, békés akaratnyilvánítással közelí
teni e történelmi célok felé.

Budapest, 1988. március 17.
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„V A N  K IÚ T ”
A H álóza t Ideiglenes T anácsának  ny ila tkoza ta

1988 m ájusában

Magyarország politizáló közvéleménye egyre hangosabban 
követeli a demokráciát. A magyar demokraták — akár szocia
listák, akár nem -  egyetértenek abban, hogy a hazának alkotmá
nyos jogállamra, parlamenti kormányzásra, többpártrendszerre, 
erős jog- és érdekvédelemre, nemzeti szuverenitásra, vegyes tulaj
donú piacgazdaságra van szüksége.

De vajon vezet-e út errefelé, szűk ösvény akár?

1. A helyzet
Számtalan helyi csoport, országos mozgalom fogott neki, 

hogy a számára belátható terepen gyakorolja szabadságjogait. 
Ám ezt nem a törvények oltalma teszi lehetővé, nem is a párt 
önkorlátozási készsége, hanem csak az, hogy a hatalom meg
gyöngült.

A párt vezetőinek, apparátusainak szemlátomást nincsenek 
már érveik a demokrácia és a piacgazdaság ellen. A független 
társadalmi kezdeményezésekre a vezetés őrizetbevételekkel, 
politikai nyomással, erőtlen fenyegetőzéssel vagy zavart hallga
tással válaszol. Értetlenül áll szemben a párttagság soraiban 
észlelhető nyugtalansággal és erjedéssel is.

A hatalom elbizonytalanodása azonban nem elegendő ahhoz, 
hogy a társadalmi nyomás célt éljen. Ezért könnyen keletkezik 
olyan látszat, mintha a bomlás és hanyatlás megfordíthatatlan 
lenne. Ne higgyünk neki! Az állami szocializmus válsága új kezdet 
lehet, és van belőle kiút.

Ám a fölemelkedéshez politikai fordulatra van szükség.

2, A politikai fordulat feltételei
A demokratikus mozgalmak rövid- és középtávú politikai 

követelései immár kiérlelődtek:
-  új alkotmányt kell adni a köztársaságnak, amely szavatolja 

a polgárok személyi és politikai jogait;
— az Országgyűlésnek vissza kell nyernie törvényhozó hatal

mát; diszkriminációtól mentes választójogi törvény alapján új 
parlamentet kell választani;
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— véget kell vetni a tömegtájékoztatás adminisztratív irányí
tásának, biztosítani kell a sajtószabadságot;

— az egyesülés és gyülekezés jogának magában kell foglalnia 
az együttes politikai akaratnyilvánítás szabadságát; az egyházak 
autonómiáját átfogó új törvénnyel kell szavatolni;

— biztosítani kell a független szakszervezetek alapításának 
jogát és a sztrájkjogot;

— a párt nem állhat a törvények fölött, hatalmát már most 
úgy kell törvényileg korlátozni, hogy összeférjen a sorra vett 
polgárjogokkal.

De rokonszenves törvények becikkelyezésével nem érhetjük 
be. A papíron elismert jogok csak akkor érnek valamit, ha jelen
tős társadalmi erők állnak mögöttük — és ha a pártvezetés kész 
megegyezni ezekkel az erőkkel. Bár nem adja egyelőre jelét egyez
kedési készségnek, kimondhatjuk: ha a megegyezéstől elzárkózik, 
nem lehet úrrá az ország politikai, társadalmi és gazdasági válsá
gán. Az 1981 utáni lengyelországi reformkísérletek sorozatos 
kudarca intő példa lehet számára: hová vezet, ha nincs kivel meg
egyezni a kibontakozás költségei felől.

3. Van lehetőség gazdasági fordulatra
A gazdasági válság alapvető okai a politikában keresendők; a 

stabilizálás és föllendülés is politikai föltételektől függ.
A vezetés úgy próbálja kiegyensúlyozni a piacot, hogy csök

kenti a lakosság fogyasztását. Közben erőtlen kísérleteket tesz a 
közkiadások visszafogására is. A szorító intézkedések hatástalan
sága azonban fölveti a kérdést: kinek a terhére kell a keresletet 
tovább csökkenteni.

Az életszínvonal további durva lefaragása méltánytalan volna, 
és kérdés, hogy egyáltalán kivihető-e. Az egyetlen lehetőség: 
sokkal határozottabban kell hozzányúlni a költségvetési kiadd- 
sokhoz.

Nyilvános vita alapján, lényegesen meg kell kurtítani az állam- 
igazgatásra és a fegyveres testületekre fordított össegeket, to 
vábbá a párt, a KISZ, a SZOT támogatását, a veszteséges válla
latok költségvetési segélyezését. Le kell mondani a magyar 
részvételt a Bős-Nagymarosi Vízlépcső és a jamburgi gázvezeték 
építésében. Csak így remélhetünk akkora költségvetési többletet,



amely elegendő mozgásteret biztosít a szabad, piaci gazdálkodás 
számára.

Ám ha a közkiadások visszafogása nem párosul gyökeres 
reformokkal, a megtakarítások semmivé lesznek. A különféle 
tulajdonformák egyenjogúságára és versengésére van szükség, 
meg szabad tőkeáramlásra, az árak és a bérek adminisztratív 
megmerevítésének fölszámolására. Az ipari és mezőgazdasági 
üzemek szabadon választhassák meg, milyen tulajdonformában 
kívánnak működni. A szövetkezetek bocsáthassák áruba vagy 
adhassák bérbe földjeiket és termelőeszközeiket. A kÜépő szövet
kezeti tagok kaphassák vissza bevitt tulajdonukat.

Mindez csak akkor válhat valóra, ha hozzányúlnak olyan szer
vezeti és gazdasági érdekekhez, amelyeket az apparátusok nagy 
része ma nem óhajt föláldozni, s ha nyilvános vita derítheti ki, 
milyen célokért hajlandó a nemzet -  ha muszáj — akár áldoza
tokat is vállalni. A gazdasági megújuláshoz tehát demokrácia 
kell. Elengedhetetlen az is, hogy a válságtól leginkább sújtott 
Tétegek létföltételei emberhez méltók legyenek.

4, Az életkörülmények és a munkavállalók jogai
Ma a lakosság ötödének elemi megélhetése forog veszélyben. 

Szembe kell néznünk a fenyegetéssel, hogy a szegények végképp 
leszakadnak a társadalom egészéről, begubóznak a nyomor 
kultúrájába. A nemzet szociális kettészakadását a cigánykérdés 
is súlyosbíthatja.

A tisztes megélhetés garantálása, az egészségvédelem és az ok
tatás szétzüllésének megakadályozása nem az állam túlhatalmának 
további növelését kívánja meg. A jelenlegi alamizsna-rendszerből 
a szociálpolitikának a nép ellenőrzése alatt álló, társadalmi ön
védelmi rendszerré kell átalakulnia. Szükség van a munkavállalók 
érdekeit védő, független szakszervezetekre, fegyvertárukban a 
sztrájkkal. Garantálni kell a létminimum szintjét elérő munka- 
nélküli segély folyósítását.

Az életkörülmények romlását a környezeti ártalmak is fokoz
zák. Magyarországon hovatovább nincs tiszta víz és tiszta levegő, 
tönkremegy a táj, égig bűzlik a magunk termelte és az importált 
hulladék. Nem megoldott a radioaktív szemét eltakarítása. Mindez 
tovább rontja a magyarság amúgy is gyönge egészségét. Higgadt 
és elmélyült társadalmi vitára van szükség a modern környezet
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védelem megteremtéséhez, a települések és a természet pusztulá
sának megakadályozásához.

5. Új magyar külpolitika
Az alkotmányos jogállam megteremtése és a gazdasági reform 

föltételezi szövetségi kapcsolataink újragondolását. Magyarország
két döntő érdeke .. a nemzeti függetlenség és a határokon túli
magyar kisebbségek védelme -  az eddiginél nagyobb mozgásteret 
igényel. Addig is, amíg a katonai tömbök megszűnnek, törekedni 
kell a Varsói Szerződés országainak egyenjogúságára. Szorgalmaz
ni kell, hogy a KGST-t a piac integrálja, s hogy szűnjék meg a 
világgazdaságtól való elszigetelődése. Kezdeményezni kell a hatá
rok nyitottá válását minden irányban.

A katonai kiadások lefaragása is szükségessé teszi, hogy Ma
gyarország kezdeményező szerepet játsszék az enyhülésben. Töre
kedni kell rá, hogy a hagyományos fegyverzetek kétoldalú korlá
tozásának folyamatában a szovjet csapatok elhagyják hazánkatt 
s hogy a magyar hadsereg költekezését a szükséges minimumra 
csökkentsük.

Magyarországnak a teljes magyar nemzet érdekében is a kelet
európai demokratikus átalakulás kezdeményezői között kell 
lennie. A magyar államnak világosan meg kell határoznia, milyen 
kötelezettségeket vállal a határainkon kívül rekedt magyar népes* 
ségcsoportokkal szemben, és mit követel számukra az utódálla
moktól. A nemzeti kisebbségeknek mint közösségeknek kell 
kollektív jogokat igényelni, s ezen belül a szabad nyelvhasználat, 
a teljeskörű nemzetiségi oktatás, az autonóm érdekképviselet, a 
Magyarországhoz fűződő kapcsolatok ápolásának a jogát.

Igényjogosultságunkat gyöngítheti, ha a hazai nem magyar ki
sebbségek jogos panaszait nem orvosoljuk, elsorvasztott intézmé
nyeiket nem támasztjuk föl. Jogi és politikai eszközökkel el kel) 
érni a nagy lélekszámú hazai cigányság egyenjogúságát, közösségi 
autonómiáját, szociális fölemelkedését. Meggyőződésünk, hogy 
csak ezzel lehet élét venni az etnikai feszültségeknek. A magyar 
demokraták szembeszállnak a fajgyűlölet és a diszkrimináció 
hangjaival.

6. A magyar demokráciáért
Felhívunk mindenkit, aki egyetért velünk, aláírásával támogas

sa a Hálózat céljait. Kérjük mintegy ezer támogatónkat, akik
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márciusban kibocsátott alapító Felhívásunkat már aláírták, vi
tassák meg és ismertessék barátaikkal a jelen nyilatkozatot. 
Kérjük őket, keressék a kapcsolatot a Hálózat ideiglenes Tanácsá
val — mi is keresni fogjuk a kapcsolatot velük.

Cselekedjünk! Vannak országgyűlési képviselőink. Kérjük 
számon rajtuk, mit tesznek az új magyar alkotmányért, a demok
ratikus egyesülési és gyülekezési törvényért, a sajtótörvény de
mokratikus szellemű módosításáért. Vannak szakszervezeti meg- 
bízottaink. Kérjük számon rajtuk, mit tesznek az érdekeinkért. 
Szorgalmazzuk a szakszervezet demokratikus átalakítását. Támo
gassuk a párttagokat a párt belső demokratizálásáért indított 
mozgalmukban. Hozzuk létre saját nyilvánosságunkat: köreinket, 
sajtótermékeinket. Tájékoztassuk a közvéleményt a hatóságok 
beavatkozási kísérleteiről: kölcsönös szolidaritással védjük egy
mást.

Tudjuk, nemcsak a hatalom birtokosai féltik a rendet és a nyu
galmat a vajúdó demokráciától. Mi azonban azt mondjuk: nem a 
demokrácia fenyeget káosszal, hanem a mostani állapot. Cseleked
jünk, és tapasztalni fogjuk, hogy a terebélyesedő szabadság nem 
zűrzavar, hanem szabályozott együttműködés, rendezett vita és 
megfontolt haladás.
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N y ílt v iták  M agyarországon a d u n a i v íz lépcső-rendszerrő l

A „Magyar Október Tájékoztató Szolgálat jelentése

Látványos fordulatra került sor július közepén a bős-nagy
marosi vízlépcső megépítésével kapcsolatos viták terén. Mint 
ismeretes, ez a sztálinista gigantomániát tükröző, gazdaságilag 
ésszerűtlen, környezetpusztító terv először 35 évvel ezelőtt 
merült fel, de csak a hetvenes évek végén öntötték — teljesen 
titkosan — mai formájába. A hatalmas beruházás ellen ötödik 
éve folytatnak a magyar környezetvédők szívós küzdelmet, 
amelybe osztrák zöldek és szlovák természetbarátok is bekap 
csolódtak. A program nyilvános vitáját azonban a magyar ható 
ságok megtiltották, s nem adtak engedélyt a független Duna 
mozgalmak egyesületeinek megalakulására sem. Ezután -  ta 
valy — hozta létre Lipták Béla Amerikában élő mérnök a Ma 
gyár Környezetvédelmi Alapot, amely a nyugati országokban 
széles körű kampányt folytatott a terv megvalósítása ellen, 
több mint egy millió tiltakozó aláírást gyűjtött össze és juttatott 
el a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához és azt tervezte, 
hogy amennyiben a kormány augusztusig nem adja jelét annak, 
hogy a vízgátat illető döntésbe hajlandó bevonni a magyar társa- 
dalmat, akkor turista bojkottot hirdet meg Ausztria és Magyar- 
ország ellen, a világ minden nagyvárosában tüntetést szervez és
— ami a magyar vezetést a legérzékenyebben érintené — lépése
ket tesz Magyarország vámkedvezményeinek és nyugati bank
hiteleinek megvonására.

Áprilisban a washingtoni magyar követség levelet írt Lipták 
Bélának, s ebben budapesti tárgyalást javasolt neki. Magyarorszá
gon az első jel május közepén mutatkozott arra, hogy megingott 
a kormányzat eltökéltsége -  az „Új Tükör” című hetilapban meg
jelenhetett egy írás, amely nyíltan ellenzi a programot —, május 
végén pedig a rendőrség nem zavarta meg azt a tüntetést, amely
nek során több ezren vonultak Budapesten a Vörösmarty térről 
az osztrák követség épületéhez.
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Az igazi áttörés azonban most következett be, amikor Lipták 
Béla eleget tett a budapesti meghívásnak. Próbáljuk össze foglalni 
a történteket. Hétfőn, július 11 -én Berend T. Iván, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke fogadta Lipták Bélát, valamint 
Mécs Imrét, Szekeres Lászlót és Vargha Jánost, a Duna-mozgal- 
mák vezetőit. A találkozón egyetértettek abban, hogy nyilvá
nosságra kell hozni a Magyar Tudományos Akadémiának az el
múlt években készített és mindeddig zárolt, titkosított állásfog
lalásait a vízlépcső ügyében. Másnap -  12-én -  az OVIBER, az 
Országos Vízügyi Beruházási Vállalat újságírók és országgyűlési 
képviselők bevonásával helyszíni szemlét szervezett Nagyma
rosra és környékére Lipták Béla számára. Július 13-án az épít
kezések színhelyén hivatalos sajtótájékoztatót tartott a Környe
zetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, s itt igyekeztek meg
nyugtató választ adni a környezetvédők aggályaira. Erre a szem
lére -  amelyről a sajtó is hírt adott -  nem hívták el a független 
mozgalmak képviselőit, és nem volt jelen Lipták Béla sem. A 
sajtóértekezletnek külön érdekességet kölcsönzött az az esemény, 
hogy amikor a megjelentek szlovák területre mentek át, nem 
vihették magukkal a Magyar Környezetvédelmi Alap 26 pontban 
összefoglalt ellenvéleményét. Ugyanezen a napon ~ szerdán -  a 
„Heti Világgazdaság” viszont leközölte a Magyar Környezetvé
delmi Alapnak ezt a tiltakozó állásfoglalását és azt az inteijút, 
amelyet a lap Lipták Bélával készített. Csütörtökön két előadást 
tartott Lipták Béla - az egyiket a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségében, a másikat pedig este hat órai kezdettel a Jurta 
Színházban —, pénteken pedig Nyers Rezső, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja fogadta Liptákot és a Duna-mozgalmak kép
viselőit. Július 17-én, vasárnap este hét órakor a Magyar Tele
vízió „A Hét” című műsorában Lipták Bélával, Szekeres László
val és Vargha Jánossal húszperces interjút sugárzott.

Az eseménysorozat legdrámaibb állomása kétségkívül a Jurta 
Színházban több mint 800 főnyi hallgatóság előtt csütörtökön 
tartott előadás és az azt követő vita volt, amit a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre Baráti Társaság operatív környezetvédő csoportja szerve
zett. A vitavezető Vígh Károly történész bemutatta Lipták Bélát, 
majd Molnár István mérnök ismertette a három évvel ezelőtt 
készült „Duzzasztógát” című szovjet filmet, amelyet azután le is 
vetítettek. A film arról szól, hogy értelmetlennek bizonyultak és
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a hozzájuk fűzött reményeket nem váltották be ;i sztálini Mink
ben épített hatalmas vízerőművek és hogy a jelenleg is folyó 
hasonló építkezéseken dolgozók véleménye szerint ma a lejjlVilib 
feladat megakadályozni a káros cs értelmetlen heniliá/fonluif. 
Lipták Béla ezután megtartotta ~~ nyíllszmi tapssal Kokszot 
félbeszakított -  előadását: ismertette a magyarországi Duna 
mozgalmak és a Magyar Környezetvédelmi Alap töriénclét, és 
nagy meggyőző erővel -  vetített diagramok és képek bemutatá
sával, nemzetközi összehasonlításokkal és a 26 pontba foglalt 
tiltakozás felolvasásával — bizonyította a bős-nagymarosi terv 
káros és elhibázott voltát. A nézőtéren nagy számban foglaltak 
helyet a minisztérium és a Vízügyi Hivatal dolgozói. A vita során 
a hivatalos álláspont képviselői csupán szakemberek által elbí
rálható részletkérdések megvitatására próbálták átterelni a tanács
kozást, a hallgatók többsége azonban a hosszú évekig némaságra 
kárhoztatott független környezetvédők álláspontját kívánta hal' 
lani. A Vízügyi Tervező Vállalat egy mérnöke, Mikovics Sándor 
viszont azt állította, hogy a hatóságok annyira féltek a nyílt vitá
tól, hogy még a programot támogató érveket sem engedték ki
fejteni. Egy nagymarosi lakos elmondotta, hogy az elmúlt hetek- 
ben a talaj alatti sziklát fúró osztrák munkagépek kisebb föld
rengést okoztak Nagymaroson, és házak sora repedezett meg. 
Lipták Béla többek közt az Esztergomot fenyegető veszélyről 
beszélt: a tervek szerint napi negyedmillió köbméter vizet kell 
majd onnan visszaszivattyúzni a Dunába, és két nappal korábban 
a Vízügyi Beruházási Vállalat vezérigazgatója úgy tájékoztatta őt, 
hogy ezt a megoldást a régészek is kedvezőnek tartják és támo
gatják. Liptáknak viszont sikerült kapcsolatba lépnie a régészek
kel, akik közölték, hogy ősi, Árpádház előtti őrtornyok, eddig 
feltáratlan sírok és egyéb emlékek kerülnek a legnagyobb ve
szélybe.

Ami a költségadatokat illeti, a magyar újságok szerint 1986- 
87-es árakon számítva 54 milliárd forintot tesznek ki a Magyaror
szágot terhelő beruházási költségek, valójában azonban -  mai ára
kon és a legszükségesebb környezetvédelmi létesítményekre for
dítandó kiadásokat is beleszámítva -  132 milliárd forint a beruhá
zási költség, ami a kamatterheket figyelembe véve soha nem térül
het meg. A vízlépcsőrendszer nagymarosi szakaszának elhagyása,
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a megkezdett munkák leállítása a Magyar Nemzet június 14-i tá
jékoztatása szerint 5,6 milliárd forint veszteséget okozna.

A Jurta Színházban este 11 óráig tartó tanácskozás végén fon
tos bejelentésre került sor. Július 21-én „Nagymaros Bizottság” 
alakul, amely a World Wildlife Fund szervezésében szeptember
ben kongresszust tart. A bizottság -  amelynek minden környe
zetvédelmi szervezet, csoport tagja lehet -  azért fog küzdeni, 
hogy a nagymarosi vízerőművet ne építsék meg.

„ M I T  K Í V Á N U N K ? ”

(Egy budapesti röplap szövege)

I. Tényleges sajtó-, szóláslelkiism ereti, oktatási és 
társulási, szervezkedési szabadságot!

II. Népképviseleti demokráciát a törvényhozó, a vég
rehajtó és a bírói hatalom minden szintjén!

III. Tárgyalásokat a szovjet katonai alakulatok kivoná
sának félté  teleiről és határidejéről -  a Szovjetunió 
jogos önvédelmi érdekeinek figyelembevételével!

IV. Emberi és nemzetiségi jogokat a határainkon túl 
élő magyaroknak/

V. Baráti együttműködést Közép-Kelet-Európa népei
vel egy későbbi föderáció reményében!

VI. Magyarország társadalmit gazdasági és kulturális 
bekapcsolódását az európai népek közösségébe!

VII. Egyenlő és stabil működési feltételeket a magán-, 
a szövetkezeti és az állami vállalkozásoknak!

VIII. A hatalomtól független, demokratikusan működő 
szakszervezeteket, paraszti, kisiparos, kisvállalkozó 
és kiskereskedő érdekvédelmi szervezeteket, művé
szeti és tudományos szövetségeket!

224


