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Lőttek a békének? 
Okunk van az örömre, jó a termés, de a munka értelme piacát vesztette - A tábornok cáfolta, 

hogy több főtiszt eltűnt volna, és hogy egyesek közöttük öngyilkosságot követtek 
volna el - Gorbacsov egészséges, Pavlov, Jazov beteg és Krjucskov lemondott? - Isten őrizzen, 

hogy visszajöjjenek! 

„Az igazság mindig 
időszerű" 

A betegségben sínylődőkért imád-
kozott könyörgést kedden reggel, 
magyarországi látogatásának utolsó 
napján a Szent István-bazilikában II. 
János Pál. A katolikus egyház feje 
betegekkel és öregekkel találkozott. 
A szentatya érkezésének tiszteletére 
percekig zúgtak a székesegyház ha-
rangjai. Oszentségét 1300 nehéz 
sorsú ember várta, akiket bevonulá-
sakor megáldott. 

A pápa szentbeszédében arra 
buzdítot ta a szenvedőket, hogy 
higgyenek: Jézus Krisztus velük van, 
támogatja őket, és kéri, hogy bízza-
nak benne. „Gyertek hozzám mind-
nyájan, akik elfáradtatok és akik 
terhet hordoztok - én megkönnyí-
tetek titeket. Vegyétek magatokra 
igámat, és tanuljatok tőlem, mert 
szelíd vagyok és alázatos szívű, s 
megtaláljátok telketek nyugalmát. Az 
én igám édes, az én terhem könnyű." 

A bazilikából a Hősök terére veze-
tett II. János Pál útja. Az állam-
alapító Szent István király napján, a 
Magyar Köztársaság állami ünnepén 
megrendezett nagyszabású esemény 
zárja a római katolikus egyházfő öt-
napos magyarországi lelkipásztori 
látogatásának rendezvénysorozatát. 

A katolikus egyház feje homí-
I iájában köszöntötte hazánk megje-
lent vezetőit, az egyház kiemelkedő 
magyar és külföldi személyiségeit. 
Ezután a pápa méltatta István király 
érdemeit, aki - szavai szerint - rend-
kívül bölcs ember és az egész nemzet 
közös javának első szolgája volt. 
Minden nemzedék tovább folytatja 
az ő építő munkáját. Ezután Róma 
püspöke. Szent Péter utóda köszön-
tötte a magyar nemzet minden fiát, 
akik e hazában élnek és azokat, akik 

Hétfőn hajnalban méltóságteljes komolyzenére ébredtek a szovjet rádióhallgatók, amelyet többször 
szakítottak meg a bombahírrel: Mihail Gorbacsovot egészségi állapotára való tekintettel Gennagyij Janajev 

alelnök látja el az elnöki funkciókat, és az ország gazdasági és társadalmi káosztól való megmentése 
érdekében egyes körzetekben hat hónapra rendkívüli állapotot vezetnek be. Ezzel egyidőben Janajev 

és támogatói kihirdették a gyülekezési és sztrájktilalmat, és bevezették a minden tömegtájékoztatási eszközre 
kiterjedő cenzúrát. Moszkvában és a tagköztársaságokban látványos katonai felvonulás kezdődött: 

a stratégiailag fontos hidakat és tereket, valamint a minisztériumok épületeit a hadsereg és a KGB alakulatai 
szállták meg. 

Szeretet - átutazóban 
Elbúcsúzott a Ferihegyen, fölszállt a Malév gépére 

és - az ö esetében bizton állítható - Isten segítségével 
megérkezett választott hazájába. Öt nap alatt milliók 
követték magyarországi útján, figyelték és értelmezték 
a nemzetekhez intézett üzeneteit, s persze mindazt, amit 
lélekközeli mondatai mellett beszédes monda-
taival sugárzott. 

EzJ a földet Máriapócstól Szombathelyig a békesség 
szigetének hittük, aztán átcsapott határainkon az 

állampuccs hírhulláma. Szembeszegüli az evangélium-
mal a rossz hír, s hétfő reggel óta az erőszakról beszél 
magyar és a nagyvilág. 

Es a vendég? Meghajolt a repülőgép ajtajában, 
majd intett: mehetünk. 

Szeretet - átutazóban. 

D. I. 

annak határain kívül laknak. Ezután 
a szentatya újra István király 
érdemeit méltatta, mondván: 

- Szent István beillesztette Ma-
gyarországot az európai nemzetek 
közösségébe, amikor elfogadta a 
földrész közös társadalmi formáit és 
keresztény hagyományait, s befogad-
ta az országba az idegeneket, külö-
nösen a zarándokokat. Végül a ma-
gyar királyról szólva hangsúlyozta: -
A ma embere ő. Mert az igazság 
mindig időszerű. Ez az ember, Ist-
ván, a magyarok királya és nevelője 
támogasson titeket azokban a felada-
tokban és fáradozásokban, melyeket 
jövőtök útjain vállalnotok kell. 

A közelmúlt történelmi válto-
zásaira utalva az egyházfő hangoz-
tatta: - Ma Magyarországon új hely-
zet állt elő, az országot most nem fe-
nyegetik külső ellenségek. Ez egye-

dülálló lehetőséget nyújt az ősöktől 
épített ház megerősítésére. Ezzel 
összefüggésben a pápa az egyház fel-
adatát elsősorban az egyes emberek 
és a közösség javának alázatos szol-
gálatában határozta meg. 

A szentmise záróakkordjaként II. 
János Pál ismét időszerű világi kér-
désekkel foglalkozott. Röviden rea-
gált a Szovjetunióban bekövetkezett 
változásokra. A szentatya Magyar-
ország védőszentjének ünnepén 
szívből köszöntött minden magyart, 
ugyancsak köszöntötte az összes 
európai népet, majd így folytatta: 

- A Szovjetunióból érkező híreket 
hallva még buzgóbban imádkozom, 
azt kérve Istentől, hogy ez a nagy or-
szág elkerülje az újabb tragédiákat. 
Azért könyörgök imádságomban, 
hogy ne kerüljenek veszélybe azok 
az erőfeszítések, amelyeket az elmúlt 

években tettek azért, hogy az egész 
társadalom visszakaphassa szavát és 
méltóságát. 

Hálásan emlékezem vissza talál-
kozásaimra Gorbacsov elnökkel, aki 
két alkalommal meglátogatott en-
gem. Különösen becsültem az őt 
vezérlő őszinte szándékot, és azokat 
a nemes törekvéseket, amelyek őt 
áthatották az ember jogainak és mél-
tóságának előmozdításában, valamint 
elkötelezettségét országa és a nem-
zetközi közösség javára. Az általa 
megkezdett folyamatnak nem szabad 
megszakadnia. 

Elutazott a pápa 

II. János Pál díszes kíséretével 
délután öt órakor érkezett a Ferihegy 
I. repülőtérre, hogy ötnapos látogatá-
sát befejezvén búcsút vegyen Ma-

gyarországtól. A reptérre Oszentsé-
gét Göncz Árpád köztársasági elnök, 
Antall József miniszterelnök. Szabad 
György házelnök, valamint a kor-
mány számos tagja elkísérte, s ott 
volt a magyar római katolikus egy-
ház több magas rangú vezetője. 

II. János Pál pápa a következő 
szavakkal búcsúzott a fogadó ország-
tól, s annak polgáraitól: 

- Azért jöttem Magyarországra, 
hogy vetetek együtt hálát adjak Isten-
nek a lehetőségért, melyet 0 ajándé-
kozott nektek, hogy új életet kezd-
jetek; a lehetőségért, hogy igazságos-
ságon és szabadságon alapuló új 
társadalmat teremthettek. Ám két 
alapvető szempontot soha nem sza-
bad elfelejtenünk, amikor a társada-
lom új életének megteremtésén 
fáradozunk - ajánlotta vala-
mennyiünk figyelmébe. Az első, 
hogy senki sem önmaga miatt kapta 
az életet. Az étet közös örökség és 
közös kötelezettség; arra vagyunk 
hivatva, hogy új társadalmat épít-
sünk, új emberséges rendet teremt-
sünk ebben az országban, Európában 
és a világban. A másik szempont az, 
hogy bár életünkhöz szükségünk van 
anyagi javakra, az emberi boldog-
ságot nem lehet merőben anyagi 
jólétre építeni. Igaz. hogy azon kell 
fáradoznotok, hogy legyőzzétek a 
súlyos gazdasági nehézségeket és 
szociális problémákat. De a boldog 
és igazán emberi társadalmat nem 
tehet megteremteni irgalom, szeretet 
és megbocsátás nélkül - hangoztatta 
II. János Pál. A pápa az egész ma-
gyar nemzetnek és minden magyar-
nak jólétet, békességet és igazságos-
ságot kívánt, ehhez kérve Isten segít-
ségét és áldását. 

II. János Pál különrepülőgépe nem 
sokkal fél hat után felszállt a Feri-
hegy I. repülőtérről. 

A második legerősebb köztársaság - Nazarbajev beszélt Gorbacsovval - Kijevi tüntetők 
kiküldött tudósítóinktól 

Kijev, s feltehetően egész Ukrajna a reggeli 120 perces 
információs műsorból szerzett tudomást a hétfő hajnali 
eseményekről. Eleinte a hírek helyett pontosan olyan zenét 
sugároztak, amilyet Gorbacsov színrelépése előtt a pártvezetők 
megnövekedett halálozási gyakorisága miatt már csaknem 
megszokott az ország. Ezt szakította meg a bejelentés, hogy az 
ország egyes részein kihirdették a rendkívüli állapotot. 

Ukrajna fővárosában a válság első jele az volt, hogy hétfőn 
reggel 8-10 teherautóból álló katonai konvoj vonult keresztül a 
városon, két szirénázó gépkocsi kíséretével, nem kis feltűnést 
keltve. 

Az elsq reakciók a kijevi utcáról, hétfőn délelőtt: „Féltünk 
már eleget... azonnal felszöknek az árak... háború lesz..." A 
minisztériumból éppen kilépett magasrangú BM-es. cinikus 
mosollyal: „Nem tudok semmit, mert a buszon nincs rádió." 

Délután .Kijev főterén, a politikai agórán néhány száz fős 
tömeg álldogált több csoportban, egy-két transzparenssel. 
Megjelent néhány frissiben nyomott röplap is. Bekiabálás a 
tömegből: „Jelcinben van minden reményünk, csak ő tehet 
valamit. Kravcsuknak, az ukrán elnöknek nem engedelmeskedik 
ma egyetlen rendőr sem." Az egyenruha mostanában egyébként 
sem valami népszerű viselet Kijevben. A tömeg fenyegető 
mondatokat skandálva egyszerűen elkergette a térre betévedt 
három rendőit. Ugyanígy jártak el a két zárt ponyvás katonai 
teherautóval: „Hunta, hunta" - kiabálták az emberek, 
miközben a teherautók elhagyták a teret. 

Ukrajna egész nap Kravcsuk megnyilatkozását várta. A 
délután 4-kor kezdődő beszéd profi politikusi megnyilatkozás 
volt. rendkívül diplomatikus, a közvéleményben vártnál 
visszafogottabb, ami a helyzetet nagyjából ismerő kívülállónak 

Ukrajna 
egészen más 

érthetőbb, mint az ukrajnai polgároknak. Egyértelműen kide-
rült, hogy a moszkvai ukázzal ellentétben Ukrajnában az ukrán 
törvények maradnak érvényben. Kravcsuk és Ukrajna tehát 
alkotmányellenesnek tartja az új moszkvai vezetést. Erre utal az 
is, hogy a válságos helyzetben Kravcsuk az összes politikai 
párttal konzultált, kivéve a kommunistákat. 

Az egész országban mindenki az ellenzéki központnak 
számító Lvov városát féltette, de semmiféle erőszakos központi 
beavatkozás nem történt annak ellenére, hogy a Ivoviak már az 
első perctől kezdve nagyon határozottan szembeszegültek a 
„nyolcakkal". Kedden teljes volt a nyugalom Ukrajnában, csak 
a kulisszák mögött folytak gőzerővel a tárgyalások. Kravcsuk 
környezete egyértelműen puccsnak minősíti az eseményeket. 

Az Oroszországi Távirati Iroda (RIA) szerint - miután egyes 
Urai-környéki üzemekben politikai gyűlést rendeztek Jelcin 
felhívásának támogatására - Borisz Jelcin, Nurszultan 
Nazarbajev kazah elnök és Leonyid Kravcsuk ukrán parlamenti 
elnök délelőtt telefonon konzultált, mindhárman törvény-
telennek ítélték az új vezetés megalakítását és első döntéseit. 
Nazarbajev közölte, hogy még a nap folyamán tévébeszédet 
mond a köztársaság népéhez, amelyben ellenállásra szólítja fel 

őket. Nazarbajev egyébként azt is elmondta, hogy vasárnap este 
hosszas telefonbeszélgetést folytatott Mihail Gorbacsovval. 
Szavai szerint ez baráti és tárgyszerű volt. 

Borisz Jelcin tanácsadó testületének közben sikerült 
kapcsolatba lépni több oroszországi város, falu 
önkormányzatának vezetőjével és felkérték őket, hogy 
terjesszék az elnök rendeletét, amelyben törvénytelennek 
minősítette a puccsot és általános politikai sztrájkra hívta fel az 
orosz népet. A legfrissebb értesülések szerint több helyi vezető 
támogatásáról biztosította az orosz vezetést. 

Ugyancsak a RIA jelentette, hogy Ruszlán Haszbulatov, az 
oroszországi parlament ideiglenes elnöke augusztus 2l-re 
rendkívüli ülésre hívta össze az oroszországi parlamentet, hogy 
megvitassák a kialakult helyzetet. 

Kiküldött tudósítóinktól lapzártakor érkezett: Az egész nap 
nyugodt kijevi főtéren estére kissé felforrósodott a levegő. Kö-
rülbelül másfélezer tüntető nézett farkasszemet a rendőrökkel 
úgy, hogy az utóbbiak legalább háromszor annyian voltak s 
autóbuszaikkal, rácsozott ablakú rohamkocsijaikkal szinte 
körbezárták a teret. Ezt a felesleges erőfitogtatást mindenki a 
bizonytalanság számlájára írta. A tüntetők egyébként a 
Legfelsőbb Tanács Elnökségének határozottabb állásfoglalását 
követelték, különösen azután, hogy Kravcsuk második, már a 
központi tévében elhangzott megnyilvánulásában kissé 
visszatáncolt. Ukrajnában úgy érzik, ha a puccs nem sikerült, az 
döntően Jelcin érdeme. 
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Remegés 
Telefoncsörgésre ébredtünk, ünne-

pi. lusta csöndet hasított szét az erő-
szak, a vonalban a kollégám, tőmon-
datokat mondott, jól vagyunk, hajto-
gatta - megőrült? Miért mondogatja 
nekem korán reggel, hogy jól van? 

Sokára esett le a tantusz, lassan 
eszméltem, hát persze, elutaztak a 
múlt héten Szergejjel. Ukrajnába, so-
rozatot fog írni - miről is? Telefon-
számokat kért. itt Kijevben még 
minden csendes, közölte, Szergej is 
jól van. mondjam meg - kinek ? Meg-
szakadt az összeköttetés. 

Nyugtalanság lett úrrá a világon. 
Hírektől hírekig elég különös az 

élet. tesszük, amit kell. erőltetett 
nyugalommal, csak a gondolatokat 
nem lehet zabolázni, mi következik, 
ez itt a kérdés, hát persze, hogy a 
következmények izgatják az összerez-
zent világot. 

Hírektől hírekig elképzelek egy 
embert valahol a Krímben, az ural-
kodása idején egyszer se mozgatta 
meg a fantáziámat, hogy mit csinál-
hat vajon e reggeli órán. most meg 
rossz akciófilmek jelenetei között 
válogatok, pedig nyilván a tétlensé-
get viseli a legnehezebben az az 
energikus férfi, vagy beteg lenne, 
tényleg? „Tökéletes biztonságban"-
idézi később ironikus felhanggal a 
francia elnök a Szovjetunió új hatal-
masainak szavait. Kísérteties: megint 
nem lehet eldönteni, antipolitikusi 
ügyetlenség, vagy a világot hülyének 
tekintő, mérhetetlen cinizmus van a 
szövegben. Elképzelem, hogy az az 
ember összeszorított szájjal ül a 
dácsa nappalijában az asztalnál, 
csésze tea. mögötte, mellette, szem-
közt pókerarcú egyének. Népség, 
katonaság - tömeg. Ki írhatta ezi a 
forgatókönyvet? 

Egy szál mikrofonba beszél a ha-
tározott vonású férfi, fekete keretes 
pápaszem rajta, öltönye, nyakken-
dője kifogástalan. Európai. Hanem 
ott a mikrofon tövében, az asztalon 
tartott két keze... Nos. a keze remeg. 
A szemüvegem után kapok, semmi 
kétség, ennek az embernek jól látha-
tóan. megállíthatatlanul remeg a 
keze. A kamera is bénult, hosszú má-
sodpercekig mozdulatlan. Janajev 
éppen arról beszél a szovjet újság-
írók szűk körének, hogy amaz ott a 
Krímben pihen, hosszú évek fáradt-
sága tört ki rajta egyszeriben, azt pi-
heni ki, és amint kipihente... A mar-
káns vonású észrevehette kezének re-
megését, mert ebben a pillanatban -
talán úgy hiszi, észrevétlenül - szo-
rosan összezárta az ujjait és kél öklét 
is egymáshoz préselte. A remegés 
megszűnt. A kamera sóhajtásnyit föl-
jebb mozthdl. A világ feszülten figyelt. 

SULYOK ERZSÉBET 


