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Duna TV: nem kérdés
Éteri nemzet a magyar, mióta megindult a Duna TV.

Legalább az antennák érzékelője egyféle irányul Szépkenyerű-
szentmártonban, Dunaszerdahelyen, a ketté szelt Sátoraljaúj-
helyen, Beregszászon, Szabadkán, Felsőpulyán, meg Buda-
pesten, és persze Tokióban, Londonban és Jeruzsálemben is.

Régóta a szünetjelek szakértője és nagy élvezője vagyok.
A Duna TV bevezető műsorait, a hangtalan, esetleg zénekí-
sérettel színesített különös városműsorokat nagyon kedve-
lem. Sehol egy szó, csak mennek a képek, a képeken
mennek az emberek, az autók, és megismerem Királyhel-
mec randácska főterét, a még randább, késősztálini stílben
épült városházával. De a városháza falán már az új címer, a
szőlőfürtös, amit egy határontúli közösség magának mentett
ki a történelemből, láthatják a határontúli magyarok Szé-
kelyudvarhelyen is, akik talán már a városkájukat se tudják
kimenteni, mert mostanában kapott az udvarhelyi önkor-
mányzat utasítást, hogy harmincvalahány tiszti lakás kell a
hadseregnek. Mert onnan nézve mi vagyunk a határon túli
magyarok, itt Budapesten, Szolnokon, és a nevét magyaro-
sított Tiszaújvároson... A királyhelmeciek meg egyenesét
két határon túli magyarok. És akkor nem beszéltünk még az
árkon-bokron túli magyarokról, mert ki tudja, ők most
merre járnak éppen.

Önkormányzat és utasítás: elég nagy szemantikai összefér-

hetetlenség. Mert mondjuk a királyhelmeci önkormányzat is
kapott az udvarhelyihez hasonló katonai ukázt, csak nekik
módjukban állt a parancsmegtagadás.

És akkor a Duna képernyőre benyomják a helmeci szőlő-
fürtöt, .szanzsen'... Érti, aki érti. Többen inkább nem, de a kép
akkor is szép, s arra mutat, hogy az információhiányban is
viszonylag egységesek vagyunk.

Van ugye a Mátyás szobor, Klúzsnapokában, az igen, az
egy határontúli magyar. Őt megvédj ük, ha ez nem kerül
semmibe.

De Sislócon akár az egész falut fölszámolhatnák, a kutya se
törődne vele. Elismerem, elfárad az ember, ha ennyiféle
diktatúrát kell figyelmére méltatnia. Ebben lakik vereségünk
édes titka.

Aztán a másik napon egy másik város képei jönnek, s
készülget a leltár.

Hogy jó-e a műsor? Hát én azt nem tudom megmondani. A
válaszadónak arra kellene felelnie, jó volt-e az elmúlt húsz,
harminc, negyven, ötven, hatvan év magyar filmgyártása. Azt
hiszem, inkább igen, mint nem. És amíg ezeket a filmeket szép
sorban, szisztematikusan mind be nem mutatják, addig a
műsor biztos jó. A kis antennák az Isten háta mögötti erdőszé-
leken, a többségi blokkházak eldugott lakásaiban ráfordulnak a
műholdra, és a műsor jó.
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- Október 14-én nyílt kiállítása Szolnokon a Városi

Művelődési Központban Bészabó András képzőművész-
nek. A tárlatot Szemadám György nyitotta meg.

- November 4-én a hajdúszoboszlói Kisgalériában mu-
tatta be festményeit Torok Sándor festőművész. A kiállítás
előtt Körmendi Lajos mondott megnyitó beszédet.

- November 11-én a szolnoki Városi Művelődési Köz-
pontban Tóth Sándor textiltervező iparművész, grafikusmű-
vész nyitotta meg Hangyási Attila Egy Más Világ című
kiállítását.

- November 17-én a mezőtúri Közösségi Házban a „Ki
viszi át a szerelmet?" Alapítvány rendezésében irodalmi est
volt, melynek vendégeként Fodor András Kossuth-díjas
költő beszélt életéről és munkásságáról. Az irodalmi estet
Körmendi Lajos vezette.
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