
KULTURÁLIS FŐRUM

NE VESSZEN FELEDESBE!
Őrzés, gondozás, megóvás

Günther Grass nyugatnémet író, a budapesti kulturális 
fórum egyik kiemelkedő vendége az irodalmi munkacsoport 
ülésén fontos és számunkra megtisztelő javaslatot, terjesztett 
elő. Haírészes határozati javaslatában Grass egy kulturális 
alapítvány létesítését indítványozta, melynek vezetősége „há
rom egyenlő részben a Varsói Szerződés államai, a NATQ- 
áilamok és a semleges államok képviselőiből álljon. Grass — 
és számunkra ez jelentette az igazi elismerést — Kelet-Euró- 
pát, konkrétan Budapestet jelölte meg a szóban forgó alapít
vány székhelyéül, míg a két fiókszervezet színhelyéül Bécset 
és Amszterdamot javasolta.

Javaslatában abból indult 
ki, hogy egy ilyen alapít
vány, amelynek saját lapja 
lenne és össz-európai rádió- 
és televíziós programmal is 
rendelkezne, jelentősen előse
gíthetné az európai kulturá
lis egység megteremtését, ami 
a közös biztonságot is erősí
tené. ,

Günther Grass indítványa 
csupán egyetlen a benyújtott 
mintegy 250 javaslat között, 
de jól jelzi annak a munká
nak tartalmát és jelentőségét, 
amelyet az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletet 
rendező 35 ország képviselői 
hat héten át Budapesten vé
geztek. Különböző bizottsá
gokban folytak a viták és 
megbeszélések. Az irodalom, 
az előadóművészet (színház, 
film, rádió, televízió), képző- 
és iparművészet, zeneművé
szet, könyvtárak és archívu
mok, valamint 'egy általáno
sabb kérdéskörben (egymás 
kultúrájának jobb megisme
rése) rajzolódtak ki. A be
nyújtott javaslatok közül 
mintegy 100—130 alkalmas a 
további gondozásra, vagyis, 
hogy gyakorlatilag is megva
lósítsák.

Terjedelmüket illetően a 
javaslatok , meglehetősen kü
lönbözőek voltak. Akadt kö
zöttük három-négysoros, tehát 
szűkszavú, a lényegre szorít
kozó és annál jóval terjedel
mesebb, részletesen kifejtett, 
akár négy-öt oldal terjedel
mű is.

Köpeczi Béla akadémikus,
művelődési miniszter külön is 
felhívta a figyelmet ezekre a 
javaslatokra, amelyek nem 
mehetnek feledésbe! A ma
gyar fél feladata, hogy 1986- 
ban Becsben, az Európai Biz
tonsági és Együttműködési 
Értekezleten beszámoljon a 
javaslatokról.

Az irodalmi . munkacsoport
ban sok szó esett például az 
írók, fordítók és könyvkiadók 
közötti kapcsolatról, és ennek 
kapcsán született az a közös 
francia—nyugatnémet előter
jesztés, amely 1989-ben, a 
francia forradalom 200. év
fordulóján egy nemzetköri 
kongresszus megrendezését 
indítványozza „Szabadság, 
egyenlőség és testvériség a 
mai világban” címmel; a své
dek vetették fel, hogy az írók, 
fordítók és más alkotó művé
szek számára biztosítsanak 
munkavállalási lehetőséget 
külföldi országokban. Régis 
Debray, a francia delegáció 
tagjaként , egy színvonalas 
kulturális folyóirat létesítésér 
re tett javaslatot, amelynek 
költemények, interjúk, szín
művek, regények és esszék 
publikálása lenne a feladata, 
és valamennyi, a kulturális 
fórumon részt vevő ország 
nyelvén megjelenne.

Jelentősnek tűni . az a kö
zös javaslattervezet,. melynek 
szerzői Finnország, Iziand, 
Magyarország, Nbrvégia és 

, Svédország küldöttségei vol
tak. A kis nyelvek, irodalmi

fordításának, kiadásának és 
terjesztésének előmozdítását 
sürgető indítvány konkrét in
tézkedéseket javasol a fordí
tók alap- és haladó fokú kép
zésére, egyebek között ösztön
díjak létesítése révén is, va
lamint szótárak kidolgozását 
és kiadását, továbbá fordítói 
szemináriumok szervezését 
igényli.

Televíziós programcserék

összetett és sokrétű munka 
folyt az előadóművészet kér
déseiről tanácskozó munka- 
csoportban, ahol gyakori és 
vissza-visszatérő téma volt a 
tömegkommunikáció szerepe, 
helye és jelentősége. Az oszt
rák delegáció például a 35 
ország közötti televíziós prog
ramcserék elősegítését sürget
te (évente legalább egyszer 
ingyenesen kínálják fel egy
másnak kiemelkedő kulturá
lis programjaikat).

Ebben a munkacsoportban 
is nagy hangsúllyal szerepelt 
a közös munka. Egy osztrák 
előterjesztés például azt in
dítványozta, hogy a 35 orszá'' 
hozza létre fotó-, film-, videó- 
anyagainak közös bankját. Az 
NSZK-küldöttség egyik tagja 
pedig a fiatal nemzedék tá
mogatását kérte. Ugyanennek 
a tervezetnek két másik 
pontja az európai filmgyár
tás és -archiválás anyagi tá
mogatására hív fel.

Ez utóbbi javaslat már át
vezet egy másik szférába, 
amely a múlt kulturális ér
tékeinek szigorúbb őrzését, 
gondozását és megóvását in
dítványozza. Az Egyesült Ki
rályság képviselője egyik ja
vaslattervezetét kifejezetten 
ennek a problémakörnek szen
telte.

Ennek az örökségnek vé
delmét célozza a ciprusi kül
döttség által beterjesztett ja
vaslat is, amely az elvesztett 
vagy ellopott műtárgyakra vo
natkozó felvilágosítások cse
réjét sürgeti, továbbá azt, 
hogy az egyes országok tar
tózkodjanak olyan műtárgyak 
vételétől, illetve ajándékként 
való elfogadásától, amelyhez 
a „származási ország hatósá
gai által kiállított kiviteli en
gedély nincs mellékelve”. 
Nagy fontosságú a Lengyel 
Népköztársaság delegációjá
nak javaslata a kulturális 
örökség megőrzése tárgyában, 
melynek keretében felvetik, 
hogy „össze kell állítani az 
európai kulturális örökség 
jegyzékét”, továbbá azt, hogy 
1987-ben Krakkóban hívjanak 
össze egy nemzetközi szim- 
póziont e tárgyban, és ott vi
tassák meg az e téren foly
tatandó együttműködést és 
kölcsönös segítségnyújtás 
módszereit.

Kifejezetten ideológiai
Az osztrák küldöttség egy 

nagyszabásúi ifjúsági szimfo
nikus műhely és, zenekar lét
rehozására tett javaslatot, 
amely a kiválasztott fiatal

muzsikusok számára nyújta
na felkészülési lehetőséget 
egy koncertműsör elkészítésé
re, s ezt a programot a töb
bi országban is bemutatnák. 
Ugyancsak osztrák javaslat 
egy zenei adatbankról, ahol a 
zeneművészek és együttesek 
nemzetközi cseréjét, szerződ
tetéseit és fellépéseik idő
pontját tartanák számon.

Ilyen, részletes és látszólag 
talán nem mindig nagy 
horderejű problémák mellett

a hathetes tanácskozás aján
lásai között voltak kifejezet
ten ideológiai jellegű kérdé
sek is. A szocialista országok 
ilyen irányú javaslataikban 
igyekeztek a közös pontokat 
keresni, amelyek egyaránt el
fogadhatónak tűntek vala
mennyi részt vevő ország szá
mára, míg a nyugati orszá
gok egy része a politikai kér
dések előtérbe állítására (né
hány esetben azok kifejezett 
élezésére) törekedett.

Számos fontos javaslat szü
letett még a nők, illetve az 
ifjúsági alkotók érdekvédel
mében, és külön javaslatot 
terjesztetlek be a nemzeti ki-

jegyzéssel, hogy ezek külö- K A R Á C S O N Y  
nősképpen elősegíthetik a -11- 
részt vevő államok közötti 
együttműködést a különböző 
kulturális területeken”.

Mi történt Genf ben?
1986 júniusa ígérkezik a legkedvezőbb időpontnak Mihail 

Gorbacsov, az SZKP főtitkára amerikai látogatásához. Az Egye
sült Államok elnökének moszkvai viszontlátogatására, akár még 
1986-ban is sor kerülhetne, az év végén, amikor már túl van 
az USA az időközi választásokon, de 1987 tavaszán minden
esetre meg lehet szervezni Ronald Reagan szovjetunióbeli út
já t . . .  Már Genfben elkezdődtek a találgatások, alighogy vé
get ért az első csúcstalálkozó, amelynek során — ahogy Reagan 
fogalmazta meg — „új kezdet” jelentkezett a szovjet—ameri
kai kapcsolatokban. A megfigyelőket nem lepheti meg, hogy 
amerikai részről nyilatkoztak szívesebben és részletesebben 
Genf folytatásáról.

Rendszeres találkozók
Az alap a négy és fél olda

las közös nyilatkozat- negye
dik oldalán „a párbeszéd fo
lyamata” című fejezet első 
két mondata. Ott ugyanis ar
ról van szó, hogy Reagan el
nök és Gorbacsov főtitkár 
egyetértett annak szükséges
ségében, hogy a párbeszédet 
rendszeres alapra kell helyez
ni és meg kell erősíteni, még
hozzá minden szinten, Min
denekelőtt szó van itt a két 
ország vezetőinek a találko
zásáról, aztán a két külügy
miniszter rendszeres találko
zásáról, továbbá más minisz
tériumok fejeinek találkozá
sáról. (Az olvasó ne lepődjék 
meg: nem stílusbeli pongyo
laság az, ha ismételten talál
kozásról van szó! A csúcson 
is „csak találkoztak” az ame
rikai felfogás szerint.)

A megfogalmazás gondjai is 
hozzájárulhattak ahhoz, hogy 
— most már tudjuk! — a kö
zös nyilatkozat nehezen szü
letett meg, heves viták zaj
lottak le a delegációk ama 
tagjai között, akiknek az y.olt 
a feladatuk, hogy végleges 
formába öntsék, amiről veze
tőik megegyeztek. Sejteni, 
persze, ■ ott Genfben, a talál
kozó második napján is lehe
tett, az esti. órákban, hogy 
nem könnyű feladat egyetlen 
dokumentumba belesűrítoni 
amiben megállapodtak, s ami
ben — nem.

A hajnali órákig tartott a
„komm üniké-kötélhúzás”.

Amerikai forrásból az is ki- 
szivárgott, hogy Shultz kül
ügyminiszter személy szerint 
is bepanaszolta a szovjet kül
döttség egyik tagját a „n a 
gyoknál”. Csütörtökön hajnal
ban, valamikor fél 5 tájban 
készült el a közös nyilatko
zat teljes szövege, s térhet
tek utána megkönnyebbülve 
rövid pihenőre a megfogal
mazói. Aznap 10 órakor már 
a genfi konferenciaközpont 
nagytermében frissen borot
válva, ünneplőbe öltözve olt 
kellett lenniük, hogy 1 megtap
soljak a csúcstalálkozó, két 
résztvevőjének rövid beszé
deit, s utána kettejük kézfo
gását.

Addigra már a Fehér Ház 
sajtóirodája kiosztotta a kö
zös nyilatkozat szövegét, az
zal együtt néhány tájékozta
tót azokról a konkrét ameri
kai—szovjet megállapodások
ról, amelyeket Sevarnadze 
szovjet és Shultz amerikai 
külügyminiszter ott a konfe
renciaközpontban, Gorbacsov 
és Reagan szeme előtt alá is 
írt. Mellesleg megjegyezve: 
ott a helyszínen, abban a pil
lanatban tulajdonképpen na
gyon kevesen tudhatták, mit 
is foglalnak magukba az ép
pen aláírt okmányok. Nem 
volt „műsorközlő”, aki beje
lentette volna . . .  Kurt Furg- 
ler, a svájci Szövetségi Ta
nács elnöke, a vendéglátó or
szág államfője mint házigaz
da, csupán a csúcs két rész
vevőjét kérte fel szólásra.)

S íme, a közös nyilatkozat 
első oldalán máris ott az átál
lás arra, hogy „a közelebbi 
jövőben találkozni” kívánnak 
a csúcstalálkozó résztvevői: 
Mihail Gorbacsov Amerikába 
szóló meghívást fogadott el, 
az USA elnöke pedig elfogad
ta a meghívást, hogy látogas
son el a Szovjetunióba. Ter
mészetes hozzáadás diplomá
ciai csatornákon fogják a lá
togatások időpontjait me ál
lapítani.
.. -S nyomban felfigyeltek a 
közös nyilatkozat • szövégét 
elemzők: a „Biztonság” című, 
8 soros szövegben benne van 
az, hogy egy nukleáris hábo
rút nem lehet megnyerni, 
ezért aztán sohasem szabad 
belebocsátkozni. Az utolsó 
mondat pedig itt azt mond
ja, hogy egyik fél sem törek
szik katonai fölény megszer
zésére 1

Ezután a nukleáris és az 
űrkérdéseknek szentelt 16 so
ros szakaszból mindjárt min
denkinek a szemébe ötlik: 
meg kell gyorsítani a fegy
verzetkorlátozási tárgyaláso
kat,. amelyek a tervek szerint 
január 16-án Genfben folyta
tódnak, Hivatkozás történi! 
ebben a Gorbacsov—Reagan 
közös nyilatkozatban az 1985 
január 8-i közös amerikai— 
szovjet megállapodásra.' Ez az 
utalás igen fontos, hiszen már 
ott is megegyezett a két nagy-

re keíl tárgyalni az űrfegyve
rekről, a hadászati és a kö
zép-hatótávolságú nukleáris 
fegyverekről. A közös nyilat
kozat most láthatóan átveszi 
a szovjet szövegezést: „ne le
gyen fegyverkezési hajsza az 
űrben és fejezzék be a föl
dön . Ugyanebben a sza
kaszban mindkét fél szorgal
mazza, hogy történjék mi
előbb előrehaladás a nukleá
ris fegyverek 50 százalékos 
csökkentésének tervével kap
csolatban és hogy ugyanígy 
előrehaladást tartanak szük
ségesnek egy, a közép-hatótá 
volságú nukleáris fegyverek 
kel kapcsolatos közbülső meg
állapodás dolgában.

ö t sorban esik szó a szov
jet—amerikai „forró drótról”, 
amely a nukleáris háború 
kockázatának csökkentésére 
hivatott, s ennek a korszerű
sítése „elégtétellel töltötte el” 
a csúcstalálkozó részvevőit.

Atomsorompó? A felek 
megerősítették, hogy tisztelet
ben tartják az 1968-ban meg
kötött egyezményt, s hogy 
szorgalmazni fogják: írják alá 
azt más államok is. Ami pe
dig azokat a szovjet—ameri 
kai konzultációkat, illeti, me
lyek eddig is rendszeresek 
voltak a nukleáris fegyverek 

.-él nem terjesztéséről, Géni
ben a csúcstalálkozó részve
vői „tárgyszerűnek és építő 
jellegűnek” nevezték ezt a 
gyakorlatot.

A megállapodások
Vegyi fegyverek? Tíz sor a 

közös nyilatkozatban. Támo
gatják a vegyi fegyverek ál
talános 'és teljes betiltását, a 
meglévő készletek megsem
misítését.

MBFR, azaz a haderők köl
csönös és kiegyensúlyozott 
csökkentése? (Tudni való, 
hogy ezt a rövidítést csak az 
amerikaiak használják,' mint 
ahogyan a „kiegyensúlyozott” 
jelzőt sem ismeri el a Szov
jetunió.) A bécsi tárgyalások
nak fontosságot tulajdoníta
nak és készek tevékenykedni 
azért, hogy ott pozitív ered
mények szülessenek — mind
ez az amerikai szövegben csak 
három sor...

Szó van aztán a stockholmi' 
értekezletről, amelynek mie
lőbbi és sikeres befejezését, 
kívánják. Megerősítik: doku
mentumban kell rögzíteni az 
erőszak alkalmazásának meg
tiltását.

A már említett „párbeszéd
folyamat” címszó alatt nem
csak a minden szinten való 
dialógusról tétetik említés, 
hanem a kulturális és gazda
sági kapcsolatokról. Bővíteni 
keil a kulturális, oktatási, tu

dományos és műszaki csere
kapcsolatokat.

Másfél sort szentel a közös 
nyilatkozat az emberi jogok 
kérdésének, amelyet — mint 
emlékezetes — Washington 
úgy emlegetett a csúcstalálkozó 
előtt, mint annak egyik leg
fontosabb kérdéscsoportját. A 
szöveg: egyetértettek abban, 
hogy az emberiességi ügyeket 
az együttműködés szellemében 
kell megoldani.

Kisebb-nagyobb ügyekben 
szintén volt megállapodás; 
szovjet—japán—amerikai in
tézkedésekben a Csendes
óceán északi részén a légi 
közlekedés biztonságát ille
tően, konzuli kétoldalú egyez
mény arról, hogy az USA Ki- 
jevben, a Szovjetunió pedig 
New Yorkban — egy időben 
— konzulátust nyit. A kör
nyezetvédelem feladatairól jö
vőre Moszkvában és Washing
tonban konzultációkat rendez
nek. És még jó néhány ki
sebb kezdeményezésre adták 
áldásukat a csúcstalálkozó 
részvevői: az USA-ban az 
orosz nyelv oktatását szorgal
mazzák, a Szovjetunióban az 
angolét; oktatási anyagot cse
rélnek; professzorok tartanak 
történelmi, kulturális, gazda
sági előadásokat a szovjet és 
amerikai főiskolákon; a ter
mészettudományok, technoló
gia, társadalomtudományok 
egyes hallgatói egy-egy évre 
elutazhatnak a másik ország 
egyetemeire; rendszeres sport- 
versenyekre kerül sor; a tele
víziós. sportközvetítések szá
mát növelik.

S - ami külön említést érde
mel: együttműködnek a rák
kutatásban a két ország tudó
sai.

A közös nyilatkozat utolsó 
szakaszában a termonukleáris 
fúzióval kapcsolatos kutatáso
kat említik meg: a két fél 
hangsúlyozta azoknak a mun
kálatoknak a jelentőségét, 
amelyek a termonukleáris 
fúzió békés célokra való fel- 
használását segítik elő.

Sok ez, vagy kevés? Az el- 
lerttét több-e? Gorbacsov fő
titkár sajtókonferenciáján ki
jelentette: nem dramatizálják 
az ellentéteket. Noha ugyan
annyi fegyver van a csúcs- 
találkozó után is, mint ameny- 
nyi a találkozó' előtt volt, 
biztonságosabb lett a világ.

Az űrfegyverkezés kérdésé
ben nem volt egyetértés! Hiú-' 
ziót kergetett, aki azt hitte, 
két, nap alatt megegyezésre le
het jutni; hiszen Gorbacsov 
is — mint. ő maga Reagan el
nöknek megmondta. — „látja 
és bizonyos mértékig megér
ti, hogy a kozmikus védelmi 
elképzelések magukkal ragad
ták az elnököt”. De az SZKP 
főtitkára reméli, hogy a gén-' 
fi megbeszélések után az ame
rikai fél felelőssége tudatá
ban fogja mérlegelni mindazt, 
ami ebben a témában el
hangzott.

Igazságügyi Minisztérium Bv. Országos Parancs nokság kiadványa Belső használatra
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Megadni a választás lehetőségét
Beszélgetés JUHÁSZ LÁSZLÓMÉ bv. alezredessel a kahisai intézet parancsnokával

Közvetlen, bizalmat ébresztő ember, s ezt az elítéltek 
is érzik. Családanya, pedagógus, politikus, a város ve
zető közéleti személyiségei közé tartozik. Ismeretlen is
merősök állítják meg az utcán, keresik jel a munkahe
lyén, tanácsát, segítségét kérik. Figyelmét, energiáját el
sősorban mégis azok kötik le, akiknek sorsáért — mun
katársaival együtt — felelős: a kalocsai bv. intézetben 
büntetésüket töltő lányok és asszonyok. Elmerenghet
nénk azon, hogy nő létére miért húzott egyenruhát kő
zet két évvel ezelőtt, de a válasz kézenfekvő. Sajnos, a 
nők egyenjogúsága a bűnözésben is megmutatkozik, 
így szükség van a nőkre a „másik oldalon” is. Szak
mai tudását, politikai tapasztalatait, emberismeretét itt 
igazán kamatoztathatja.

Engedtessék meg ennyi személyes bevezető, hiszen 
amikor valakinek a munkájáról, feladatáról beszélge
tünk, a személye sem közömbös.

önként kínálkozik az első kérdés, va- múlnak. Némelyük tudásszintje olyan ala- 
jon milyenek a kalocsai lányok, asszo- csony, hogy még az alapismeret I—II. 
nyok? De a válasz előtt azért nézzünk elvégzésére is alkalmatlanok, ezért elő-
meg néhány önmagáért beszélő adatot, 
tényt. Mint köztudott, az intézetben a 
börtön és a fegyház fokozat a meghatá
rozó, de vannak itt szigorított őrizete
sek, átmeneti csoportban lévők és elő'

készítő gyógypedagógiai foglalkozásokat 
szerveztünk nekik. Azután speciális elő
adássorozatot is tartunk, a helyi Vörös- 
kereszttel együttműködve. Itt hallhatnak

zetesek is. Az elítéltek döntő többsége a lányok, asszonyok arról, hogy miként 
20—40 év közötti, az átlag ítéletidő 2- kell a gyereket gondozni, hogyan kell 
3 év. így az sem meglepő, hogy az élet főzni, bevásárolni, a tisztaság, az egész
elleni és a vagyon elleni bűncselekmé
nyek a gyakoribbak, s bizony az itt lé
vők fele erőszakos cselekményért került 
bíróság elé. Tíz százalékuk analfabéta, s 
az elítélteknek mintegy fele nem végez
te el a nyolc általánost. Nagyon sok a 
visszaeső, a fegyházasok fele többszö-

ség fontosságáról, vagy éppen a párkap
csolatok nehézségeiről. Szorgalmazzuk az 
önművelést is: 24 féle újság, folyóirat jár 
ide, s a könyvtárba beiratkozott az el
ítéltek hetven százaléka. Van elegendő 
televíziónk, vagy félszáz vándorol a zár-

rös visszaeső. Kétharmaduknak volt vagy kákban. S akkor még nem beszéltem a
van valamilyen családi kapcsolata, illet
ve vannak gyerekei. De csak 10 százalé-

különiböző szakkörökről, az egyéni és cso
portos foglalkozásokról, vagy az egyre

kuk küld haza rendszeresen pénzt. Mind- növekvő számú gyógyító-nevelő csoport
ezek tudatában már mindenki megfogal
mazhatja a választ a kérdésre, hogy mi
lyenek is ők?

— Bizony, az asszonyok, lányok más
ként, nehezebben vdsefliik a börtönt, mint 
a férfiak. Ez a női alkatból is fakad. 
Nyüzsögnek, civakodnak, féltókenyked- 
nek, irigykednek egymásra, szeretnek 
pletykálni, s még abból is vita keletkéz

ről, a velük való foglalkozásról.
•  Előny-e az, hogy a nők a konfekció

üzemben, valóban nekik való munkát vé
gezhetnek?

— Feltétlenül. Mindenkit betanítunk, 
s általában hat hét után már képesek 
hozni a normát. Ritkán fordul elő mun- 
kááiegtagadás, de ez annak is betudható,

hét, hogy kinek milyen á frizurája. S ne-'hogy az esetleges teljesítménycsökkenés 
féledjük azt sem: a nők még bemtrőLis -nak-mindig megvizsgáljuk az okát is, s 
igyekeznek családösszetartó feladataikat’ ha kell,-az illetőt más területre helyez - 
eliátni, mert bár bűncselekményt követ- zük. Azután az elítélt munkavégzéséről, 
tok el. azért anyák, feleségek, élettárnak ottani problémáiról tud a nevelője is. Ná-
mar adtaik. Sajnos, a műveltségi színijük 
elég alacsony, s ennek következtében 
képtelenek váltak a jó és a rossz között

lünk az a gyakorlat, hogy a nevelő leg
alább havonta egyszer elmegy az üzembe 
és elbeszélget a munkáltatóikkal a ne-

megfelelően választani. Nekünk itt úgy veltjeiről. S ennek a fordítottja sem ki
keli nevelnünk, hogy még egyszer ne ke- J ~ rf**“"“* "
mijeinek hasonló helyzetbe, azaz a sza
badulás utáni időkre vonatkozóan meg
adjuk nekik a választás lehetőségét. Eh
hez bizonyos tudás, ismeret elengedhe
tetlen, s erkölcsileg, fflkaratilag is hat
nunk kell rájuk, hiszen csak így indul
hatnak jó esélyekkel a szabad életbe. S 
még valami: mindez csak úgy lehetséges, 
ha alaposan megismerjük őket és kölcsö
nös bizalommal vagyunk egymás iránt.
Itt már nem az a lényeg, hogy kinek mi 
a bűncselekménye, hanem az, hogy mi
lyen módon vezethető vissza a törvény- 
tisztelők táborába.

•  Lehet-e azt mondani, hogy az elítél
tek többségénél alapvető ismeretek hiá
nyoznak?

— Igen. Mi úgy fogalmazunk: legelső
ként kulturált környezetben vannak, ahol 
a rend, a tisztaság, az ápoltság minden-

vétel: egy-egy rendezvényre ellátogat a 
munkáltató is, megnézi dolgozója pro
dukcióját, például amikor táncol vagy 
verset mond stb. Meggyőződésem, hogy 
szabadulás után a ruhaiparban el tudná
nak helyezkedni a nálunk dolgozó elítél
ték, csakhogy nem mindenütt van ilyen 
üzem. S ami még nagyobb gond: igen ke
vés a női munkásszálló.

@ Vajon milyenek a lányok, asszonyok, 
ha fenyíteni kell őket?

— Mint említettem, elég rosszak. Leg
többjük a nyilvánvaló tényeket is tagad
ja, vitatkozik velünk. A fegyelemsérté
sek döntő többsége verekedés, amúgy női 
módra, hajcibálás, lökdösés stb. Ilyen
kor nehéz igazságot tenni, mindig kér
déses, hogy ki kezdte. Szóval, kell élni a 
fegyelmezés eszközével — nekünk is van 
fogdánk és fegyelmező részlegünk — de 
azért jutalmazunk. Éppen a családi kap
csolatok fontossága miatt még a börtön 
kategóriában is bátran alkalmazzuk a

napi követelmény, később pedig már rövid tartamú eltávozást. Az idén a
igény. Természetesen folyik náluik általá
nos iskolai oktatás, az idén 137-en ta-

börtönösök tíz százaléka volt otthon, s 
egy kivétellel mind időben visszajött.

A  legnagyobb ünnep
Szalagvezető az előgyártó- 

ban. Kérdezem, mit vár a 
karácsonyi ünnepektől. Azt, 
hogy minél hamarabb el
múljanak, válaszolja, s hoz
záteszi, hogy ezt a néhány 
hetet, történjen bármi, már 
könnyedén kibírja. Kőlongya 
Margit ugyanis 1986. január 
7-én szabadul, s utazik haza 
Nagykanizsára, két kisgyer
mekéhez.

Ebben az évben kétszer 
járt már odahaza, hiszen 
amióta bent van, többször ki
érdemelte a rövid tartamú 
eltávozást. Tizennyolcszor ka
pott dicséretet, s az a tény, 
hogy börtön fokozatból át
minősítették fogházassá, hir

telen belátható közelségbe 
hozta a szabadulást.

Ma már tudja, hol dolgo
zik majd, ha szabadul, a leg
utóbbi eltávozásakor ugyan
is felkereste leendő munka
helyét, mondván, a szemé
lyes találkozás, az ismerke
dés néhány félreértést, elő
ítéletet könnyen megelőzhet. 
Nem baj, ha látnak, ha hall
ják a hangom, ha érzik, hogy 
az elhatározásom szilárd, s a 
felelősségérzetem ép — 
mondja, s hozzáteszi, hogy 
lehetőleg olyan helyre igyek
szik, ahol nincs ennyi nő ösz- 
szezárva. Nos. a gyógyszer- 
raktár, ahol majd munkát 
vállal, csöndes, tiszta, nyu
galmat árasztó hely.

Szüksége lesz a nyugalom
ra, hiszen akad rendeznivaló- 
ja bőven. Két gyermeke, akik 
eddig a nagyszülőkkel éltek, 
újra megtanulnak együtt él
ni a mamával, akit látogat
tak ugyan Kalocsán, de hát 
más a börtön és más a saját 
lakás, a szuszogó, pihenő és 
sürgő-forgó gyermekek kö
zelsége. A nagyszülők pedig 
— teljesítvén önként vállalt 
kötelességüket — visszaköl
töznek saját lakásukba. Az 
egykori férjről alig-alig esik 
majd szó, hiszen e négy és 
fél év, amit Kalocsán töltött, 
a lelkiismereti válság, az ön
vizsgálat nehéz időszaka volt. 
Most, hogy szabadul, még az 
újságíróval szemben is meg
enyhül, bár nem titkolja, 
fájdalmas emlékeket őriz a 
nyilvánosság okozta szégyen

ről, arról, ahogy annak ide
jén, ítélete előtt írtak róla.

Tudja, persze, azt is, hogy 
most különösen szem előtt 
lesz az élete, ezért oly eltö
kélt. Volt férjének lánya is 
meg-meglátogatta amikor 
otthon volt, s a féltestvérei
vel is tartja a kapcsolatot.

Nem csoda hát a felragyo
gó arc, amikor az ünnepekről 
esik szó. Az én legnagyobb 
ünnepem az lesz, ha kilépek 
az utcára, egyszer és végér
vényesen, s mielőbb elfelej
tem, ami volt, közli nyugodt 
hanglejtéssel. Pedig idebent 
is számítottak rá. Zárkafele
lős, körletfelelős és a mun
kahelyen — miként már em
lítettem — szalagvezető. Még 
néhány hét. és azt mondjuk: 
Kolongya Margit újrakezdte, 
hite szerint, sikerrel — oda
kint. T.

9  Van-e valami különleges kalocsai 
recept a szabadulás előkészítésére?

— Mindenkinek kötelező a szabadulás 
előtt, hogy munkahelyet keressen. Ez 
ügyben leveleket írnak. Ösztönözzük az 
elítélteiket a megszakadt családi kapcso
latok felvételére. Ha kell. írjon egymás 
után több levelet is, hátha mégis vála
szolnak. Azután minden szabadulónak 
társadalmi munkában előadást tart a 
vállalat jogtanácsosa. Ebben elmondja, 
hogy milyen jogaik, kötelezettségeik van
nak, s mindenki megkérdezheti a maga 
sajátos problémáját. TIT-előadások ke
retében a pártfogó felügyeletről is hall
hatnak előadást, többször járt már itt a 
városi bíróság elnöke is.

9  Nem érzik az itt dolgozó büntetés
végrehajtási dolgozók, hogy munkájuk 
hálátlan, hiszen egyre több a visszaeső?

— Már akkor sem tartom hiábavaló
nak a munkánkat, ha elérjük a minimá
lis célt; nevezetesen: felkeltjük az el
ítéltek igényét egy más. jobb élet iránt. 
De hadd mondjak ennél konkrétabbat is. 
Nékem személy szerint is öröm, amikor 
végigkísérhetem egy adott ember „átvál
tozását”. Ideérkezéskor sovány, idegileg, 
fizikailag leromlott, hiányoznak a fogai, 
jószerivel a nevét sem tudja leírni. S 
amikor szabadul, egészséges, kondíciója 
helyreállt, levelet is tud már írni és szé
pek a fogai, azaz bátrán nevethet is, nem 
kell szégyenkeznie. Vagy azt képzeljük 
el, amikor X feláll a színpadra és el
mond egy Petőfi verset, s a végén ma
gam is megtapsolom. Ez az ember oda- 
kinn még azt sem tudta, ki volt Petőfi, 
itt meg a versét mondja, kívülről, kö
zönség előtt.

Természetesen nem öröm. hogy sok a 
visszaeső, de számosán vannak olyanok, 
akik az itt eltöltött hóna-pok, évek után 
megtalálták helyüket az életben. S 
egyébként is a visszaesés, a bűnismétlés 
már az utógondozás problémáit veti fel, 
s ebben mi nem sokat tehetünk. Ahogy 
elmondtam már: mi igyekszünk úgy elin
dítani a szabad életbe a lányokat, hogy 
a szükségtelen hátrányokat megszüntes
sük. Akkor persze még ott a fogadó kö
zeg, ott az előítélet, amely ellen fel kell 
vennünk a harcot a közvélemény felvilá
gosításával. Nemrég az egyik szocialista 
brigádtól kaptunk levelet, amelyben újsá
golták, hogy az egyik szabadulót pártfo
gásukba vették. Ezt jó haliam, noha 
nem jellemző.

De annyi bizonyos, s ezzel a munkatár
saim is így vannak: emberekkel foglal
kozni soha nem hálátlan feladat. . .
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Az ünnepnek arca van és hangulata — főképp. Gyer
mekkorunkból fehér karácsonyok emléke dereng föl, 
kályha duruzsol, ícnyőillat lengi be a szobát és legfőbb 
ajándék: a család összetartó melegsége. Ez persze idilli 
kép, ritkán sikeredik ily teljesre karácsony ünnepe. Am 
azoknak, akik nélkülözik az ünnep teljességét vagy 
azért, mert magányosak, vagy pedig azért, mert távollc- 
tük a családtól időleges kényszerűség, mint olvasóinké, 
nos, azoknak sokszor a képzelet, a múlt átélése, a jövő 
tervezgetése kínálja a megoldást.

Tizenkét oldalas, ünnepi összeállításunkban olvasóink 
éppúgy találnak könnyed, fantázia szülte elbeszélést, vá
gyódó hangú költeményt, mint az élet reálisabb, sokszor 
tragédiába zuhanó pillanatait felmutató portrét, vagy 
elemző írást arról, miért siklik ki oly sok fiatalnak az 
élete korán, meggondolatlanul, s nemegyszer végzete
sen . . .

Tudatosan törekedtünk arra, hogy ne ringassuk olva
sóinkat cukrozott illúziókba — még ha ünnep van, akkor 
se —, mutassuk fel inkább az élet általunk belátható tel
jességét, amelyben öröm és bánat, kegyetlenség és jóság 
egyaránt jelen van. E törekvésünket jól segítették olva
sóink közül azok, akik postára adták ünnepi lapunkba 

r szánt írásaikat, rajzaikat. Minden küldeményt — tekin- 
 ̂ tettel a terjedelem szabta korlátokra — nem vehettünk 

ff figyelembe, ígérjük viszont, hogy későbbi számainkban 
ff a megjelenésre alkalmas írások közül még bőségesen vá- 
f. lógatunk.
f Sok ünnepi jókívánságot kaptunk. Közülük az egylk- 
f bői, színes, betlehemi pillanatot ábrázoló dísztávirat szö- 
f, vegéből idézünk néhány sort: „Gondtalanságot, örömet * 
ff kívánok a jóákaratú fenyőfényhez. Leikük és tollúk le- f 
ff, gyen mindig ilyen bátor és ilyen tiszta. Mutassák meg ff 
ff nekünk mindig az egyszerűség megkapó szépségét,  ̂az új ff 
ff igazságok születését. Kívánok munkájukhoz erőt, jó ff 
ff egészséget és további sikereket olyan melegséggel, ame- f 
ff lyet csak azok ismernek, akik hozzászoktak, hogy nagy '<f 
f. dolgokról könnyen lemondjanak”. ff
V A jókívánságokat köszönjük, ezúton viszonozzuk azo- ff 
f kát, s ünnepi lapunkat tartalmas olvasmányként tesszük  ̂
 ̂ olvasóink képzeletbeli karácsonyfája alá. ^

f. A szerkesztőség f.
ff / f>
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Egy pártfogó — egy történet

Út az esküvőig
Berszáfl Erzsébet, „mind

össze” hat éve hivatásos 
pártfogó.

— Az első pártfögoltjaim 
egyike volt M. Éva. Én még 
kezdő voltam — ő már, ha 
fogalmazhatom így, rutinos. 
Évának ráadásul rendkí
vül bizalomgerjesztő stílusa 
volt: ebből adódtak bűncse
lekményei is. Járta az or
szágot, hol ebben a szállo
dában szállt meg, hol ab
ban, a számlákat hol ki
egyenlítette valaki helyette, 
hol nem. Ebből sem csinált 
problémát — egyszerűen szó 
nélkül to-vábbállt. Előadó- 
művésznek vallotta magát, 
s fellépésével, modorával 
ezt el is tudta hitetni az 
emberekkel. No, de azután 
hitetlenekre is akadt...

Egy évig volt csupán hi
vatalosan a pártfogoltam, 
de 1979-es szabadulása óta 
tartjuk a kapcsolatot.

Szabadulásakor senki nem 
várta volna, ha nem kere
sem fel korábban a család
ját. A békásmegyeri lakó
telepen, egy szép lakásban 
élt az édesanyja, édesapja 
és a húga. A mama amolyan 
igazi „házisárkány”, nagy
hangú, erélyes — a papa 
csöndes, jámbor. Az asszony 
először hallani sem akart 
a-rról. hogy visszafogadja a 
lányát. Hosszas kérlelés 
után mégis beleegyezett.

Két hónap sem telt el. jött 
be hozzám Éva és meg
mondta őszintén: ő bizony 
elmegy otthonról, mert kép
telen az anyjával együtt él
ni. Ha n-em tudok olyan 
munkahelyet találni, ahol 
munkásszállás is van, még
sem olyan a környezet, a 
társaság, mint egy munkás- 
szálláson — akkor bizony 
megint nyakába veszi az or
szágot. Hirtelen ötlettel Po- 
mázra irányítottam, ahol 
éppen nővért kerestek. Ka
pott helyet is a nővér
szállón.

A „szeretem az embere
ket” kijelentéséről hamar 
kiderült, hogy nemcsak fri
vol értelemben igaz . . .  Szí
vesen foglalkozott a bete
gekkel, azok is megszerették 
a kis nővérkét, aki soha
sem morog, mindig ott te
rem. ahol valakinek szük
sége van rá, örökké ked

ves . . .  Felfigyeltek rá a fe
lettesei is — nővérképzőre 
küldték, amelyet nagyon jó 
eredménnyel végzett el. A 
sövetkező iskola után már 
szakápolói minősítést ka. 
pott. Nem elégedett meg 
ennyivel: még tovább ké
pezte magát,, s az újabb 
vizsgák letétele után úgy
nevezett altatónővér lett (az 
operációknál ma már külön 
altatóorvos végzi az altatást, 
s ahogy külön szakma ez 
az orvosok között, éppúgy 
a segítőtársaknak is külön
leges tudással kell rendel
kezniük).

Néhány hónappal ezelőtt 
sajnos, nem voltam bent. 
amikor személyesen kere
sett. Néhány — ritkuló — 
telefonnal megint csak nem 
volt szerencséje. Végül le
vélben írta meg, amit sze
retett volna elmondani: 
megkapta kinevezését egy 
szociális otthonba vezető 
nővérnek, s nemsokára es
küvője is lesz, ahová ezúton 
is szeretettel meghív.
_Az új beosztást már a 
férjével együtt szeretné el
foglalni. Egyben tanácsot is 
kér: elmondja-e vőlegényé
nek a múltját, vagy sem?

Nehéz ilyenkor tanácsot 
adni, hiszen nem én isme
rem a vőlegényt, nem én 
akarom életemet összekötni 
vele. Elvben a feltétel nél
küli őszinteség a legjobb — 
ámde vannak emberek, akik 
, természetükből, nevelteté
sükből adódóan nem képe
sek túltenni magukat bizo
nyos dolgokon. Lehet ilyen 
erkölcsi mérföldkő a bör
tönbüntetés is. bármilyen 
régen volt már. 1

Persze — vitatkoztam 
magammal —, én például 
a legkisebb füllentést is 
gyűlölöm. Mindent elmond
hat a másik •— csak legyen 
őszinte. Ha másként tesz 

. — nem tudok többé ránéz
ni, bármilyen apró ügyben 
titkolta vagy ferdítette el a 
valóságot valaki.

Tanácsot adni azonban 
azért sem tudtam, mert mi
re a levelet megkaptam s 
válaszolhattam volna rá, 
addigra az esküvőnek is 
meg kellett történnie.

Remélem, M. Éva jól 
döntött. . .

H. A.
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H o g yan  vé d i a  jog  a  g ye rm e k  é rd e k e it?
Karácsony közeledtével ugrásszerűen meg

nő az ügyfélforgalom a tanácsok gyámügyi 
feladatokat ellátó szakigazgatási szerveinél. 
Hirtelen sok szülő számára fontos lesz, hogy 
találkozzon régen látott gyermekével, s ilyen
kor láthatása érdekében a gyámhatósághoz 
fordul. A szülő gyermekével szembeni köte
lezettségeit, illetve jogait azonban nem lehet 
ilyen kampányszerűen teljesíteni. A gyer
mek—szülő viszony mindennapi törődésben, 
gondoskodásban, nevelésben, erős érzelmi kö
tődésben kell hogy megnyilvánuljon. A csa
ládok nagy részében ez a kapcsolat meg is 
van, s a gyermekek harmonikus testi, szel
lemi fejlődése biztosított. Mit lehet azonban 
tenni, ha családi konfliktus, válás következ
tében az egyik szülő távozik, vagy együtt él
nek ugyan, de nem teljesítik gyermekükkel

szembeni kötelezettségeiket? Korlátlan „ura
lommal” rendeikezik-e gyermeke felett a szü
lő, vagy azért a gyermeknek is vannak jogai? 
Cgy véljük, mindenki beláthatja, hogy ha 
szükség van rá, a törvény erejével is bizto
sítani kell a gyermeket megillető jogokat, 
akár a szüleivel szemben is. Nem múlhat 
azon a gyermekek sorsa, hogy szüleik együtt 
éltek-e, vagy elváltak, rendes emberek vol
tak-e vagy sem, teljesítették-e a gyermek 
gondozása, nevelése terén kötelezettségeiket. 
Ilyenkor a társadalom a gyermek (s egyben 
önmaga) érdekében közbelép. A gyámhatósá
gok, azok, amelyek a gyermek körüli vitákat 
általában a szülők között eldöntik, egyes szü
lői intézkedéseket jóváhagynak vagy éppen 
elutasítanak, s szükség esetében állami úton 
gondoskodnak a gyermekről.

Az én gyermekem, másnak 
semmi köze hozzá, mondja az 
„öntudatos” szülő. Milyen jo
gon szól bele a gyámhatóság, 
hogyan gondozom, nevelem a 
gyermekem? Valóban, a szü
lőnek vannak jogai gyerme
kével szemben, jog azonban 
csak kötelezettséggel együtt je
lenik meg, hiszen ami a szü
lő számára jog, az a gyermek 
számára kötelesség és ez for
dítva is igaz. Egyoldalúan 
jogokat még családi kapcso
lataiban sem követelhet sen
ki magának. Tiszteljen, sze
ressen a gyermek engem, a 
szülőt, csak azért, mert én 
vagyok a szülő, s majd ha 
öreg vagyok, tartson is el. 
Ugyanaikkor részemről a törő
dés a pofonok kiosztásában 
valósul csak meg. Nyilván
való, hogy az ilyen kapcsolat 
azzal jár, hogy a szülő elve
szíti gyermekét, aki nemcsak 
érzelmileg távolodik el tőle, 
hanem a gyámhatóság intéz
kedésére, esetleg a szülő jo
gosítványai is megszűnnek.

A  s z ü l ő k  j o g a i
Milyen részjogosítványai 

Vannak a szülői felügyelet
nek? A gyermek gondozása, 
nevelése, vagyonának kezelé
se, törvényes képviseletének 
joga és kötelessége, a gyám
nevezése és a gyámságból va
ló kizárás joga. Ezt a szülői 
felügyeletet a szülők együtt 
gyakorolják.

Ha a gyermek szülei 
nem élnek együtt és a 
gyermek valamelyik 
szülőjénél van elhelyez
ve, a felügyeletet az a 
szülő gyakorolja, akinél 
a gyermek él!

Ha pedig a különélő szülők 
gyermeke másnál van elhe
lyezve, a gyámhatóság jelöli 
ki azt a szülőt, aki a szülői 
felügyeletet gyakorolja. A két 
szülő közötti vitás kérdések
ben a gyámhatóság dönt. 
Előtte köteles mind a két szü
lőt meghallgatni, szükség ese
tén magát a gyermeket, il
letve a rokonokat is.

A szülői felügyelet körében 
a szülők kötelessége, hogy a 
gyermeket gondozzák, tartsák, 
testi, értelmi és erkölcsi fej
lődésében elősegítsék. Arra 
kell törekedniük, hogy „a

gyermek egészséges, művelt, 
erkölcsös, a szocializmus esz
méjéhez hű, hazáját, népét 
szerető, a szocializmus építé
sében hasznos munkával köz
reműködő emberré váljék”, 
mondja a törvény. E célok 
elérése érdekében a szülőik 
kötelesek mindent megtenni, 
illetve tartózkodniuk kell 
mindattól, ami ezt nehezíti.

A gyermek elhelyezéséről 
— ha a szülők nem tudnak 
megegyezni — a bíróság dönt. 
Ilyen kérést a szülő terjeszt
het elő, a kiskorú érdekében 
azonban a gyámhatóság és az 
ügyész is indíthat pert. Az, 
hogy pl. válás esetén a gyer
meket a bíróság az anyánál 
helyezte el, még nem jelenti 
azt, hogy az apának most már 
semmiféle jogai nem lenné
nek a gyermekkel kapcsolat
ban. Nekem ítélte a bíróság, 
mondja gyakran az anya, s 
elfelejtkezik arról, hogy né
mi apai közreműködés is 
szükséges volt a gyermek 
születéséhez. Még ilyen bírói 
döntés esetén sem lehet a 
gyermeket kisajátítani. Sőt, ha 
az anya például az apa ellen 
neveli a gyermeket, a látha
tást nem biztosítja, akár meg 
is változtathatják a gyermek- 
elhelyezés kérdésében hozott 
határozatot (ha azok a körül
mények, amelyekre a bíróság 
a határozatát alapozta, utóbb 
lényegesen megváltoznak és a 
gyermek fejlődése addigi 
környezetében nincs biztosít
va). Például a lánygyermek 
azért lett az anyánál elhe
lyezve, mert ő rendelkezett a 
lakással, ugyanakkor az apa 
rendszeresen nem dolgozott, 
italozott, s egyébként mun
kásszálláson lakott. Ha az apa 
viselkedése megváltozott, 
rendszeresen dolgozik, lakás
hoz jutott, ugyanakkor az 
anya férfipa-rtnereit váltogat
va rossz hatással van lánya 
erkölcsi fejlődésére, a bíró
ság dönthet úgy, hogy a gyer
meket az apánál helyezi el. 
Ha áz apánál sincs nyugodt 
légkör, a megfelelő testi, szel
lemi fejlődés biztosítva, a 
gyermek akár harmadik sze
mélynél, pl. a nagymamánál 
vagy valamelyik más rokon
nál is elhelyezhető. (Ezekkel 
a kérdésekkel egy korábbi

számunkban már részletesen 
foglalkoztunk.)

Vitás kérdések
Ha a szülők között kenyér- 

törésre kerül sor, elszabadul
hatnak az indulatok. Enyém a 
lakás, enyém a gyerek, be ne 
tedd ide többé a lábad, mond
ja az anya az apának. Ilyen
kor az apa kérésére a gyám
hatóság szabályozza a szülő
nek és a nagyszülőnek a kis
korúval történő érintkezését, 
azaz a láthatását. Ha a szü
lő és a nagyszülő nem él, il
letve az érintkezéiSben tartó
san akadályozva van, pl. sza
badságvesztés-büntetését töl
ti, a gyermek nagykorú test
vére és szülőjének testvére is 
kérheti a láthatás szabályo
zását.

A láthatást úgy kell 
szabályozni, hogy annak 
gyakorlása a kiskorú
nevelését, testi, értelmi, 
erkölcsi és érzelmi fej
lődését, tanulmányi elő
menetelét, valamint a 
közösségi életben való 
részvételét ne veszé
lyeztesse. Egyértelműen 
tehát a kiskorú érdekeit 
figyelembe véve kell a 
láthatást szabályozni. 

Ezen belül tekintettel kell 
lenni a kiskorú korára, nemé
re, egészségi állapotára, a 
láthatással érintett személyek 
erkölcsi életére, egészségi kö
rülményeire, a felek méltá
nyos érdekeire, s arra, hogy 
a láthatással az érintett sze
mély szülői kötelességeit tel
jesíti. Ha az eljárás során bi
zonyítható, hogy a jogosított 
a kérelem benyújtását meg
előzően a kiskorú nevelését, 
testi, értelmi, érzelmi, erköl
csi fejlődését veszélyeztette, 
szülői kötelességét tartósan és 
indok nélkül nem teljesítette 
és addigi magatartásán nem 
változtat, a gyámhatóság lát
hatásra vonatkozó kérelmét 
elutasíthatja, illetve a már 
megállapított láthatási jogát 
megvonhatja.

Hogy gyermekét láthassa, 
beszélhessen vele, ahhoz an
nak is joga van, aki pl. ép
pen szabadságvesztés-bünte
tését tölti. A gyakorlatban 
azonban ezt — ha csak a má
sik szülő az ilyen kérést ön
ként nem teljesíti — nehéz 
kikényszeríteni, arra hivat

kozhat ugyanis, hogy a gyer
mek erkölcsi fejlődését, tanul
mányi előmenetelét stb. ve
szélyeztetné a látogatás. Az 
intézetben, állami gondozás
ban . elhelyezett gyermekeket 
érintő ilyen kérést az intézet 
is hasonló okokból szokta el
utasítani. A kapcsolattartás a 
gyermekkel azonban nem 
merülhet ki a személyes ta
lálkozásban, lehetőség van le
vélírásra. Jó, jó, mondhatják 
olvasóink, de mit lehet tenni, 
ha a szülő, akinél van a gyer
mek, nem is válaszol a le
vélre, így semmi hírt nem 
kap a gyermekről? Ilyenkora 
gyámhatósághoz lehet fordul
ni, amely kötelezi a másik 
szülőt, hogy számoljon be a 
gyámhatóságnak a gyermek
ről. Ha ennek nem tenne ele
get, a gyámhatóság hivatal
ból kivizsgálja az ügyet, fel
keresi az iskolát, a családot, 
beszél az orvossal, stb. s ő 
adja meg a választ az érdek
lődő levélre.

A gyámhatóság szükség 
esetén még a bv. intéze
tet is felkeresi. Ha pél
dául olyan személyes 
nyilatkozattétel szüksé
ges, ami képviselő út
ján nem tehető meg. 
Mondjuk, az anya be
jelenti, hogy a gyermek 
megjelölt apja éppen 

szabadságvesztés-bün
tetését tölti. A gyám
hatóság az apai elisme
rő nyilatkozat megszer
zése céljából kénytelen 
a bv. intézetben az érin
tett személyt megkeres
ni,

(ha nem ismeri el az apasá
got, akkor apasági per kere
tében tisztázható, hogy való
ban ő-e az apa. Ez a megol
dás is a gyermek érdekét 
szolgálja, hiszen ennek alap
ján lesz jogosult az anya 
gyermektartásdíj követelésé
re). Itt jegyezzük meg, hogy 
jogunk semmiféle különbsé
get nem tesz a házasságon 
kívül született, illetve a há
zasságban született gyermek 
jogállása között. A házassá
gon kívül született gyermek 
apjaként (tehát akkor, ha az 
apa személye nem állapítha
tó meg), a születési anya- 
könyvbe képzelt apa nevét és 
személyi adatait fogják beje
gyezni. A gyermek neve így 
nem egyezik az anyáéval, s 
elkerülhetők azok a lelki sé
rülések, amelyek a gyermeket 
a barátok, a környezet eset
leges csúfolódása miatt érnék.

Vannak, akik az élettársi 
kapcsolatot számukra elfo
gadhatóbbnak tartják, mint a 
házasságot. Kapcsolatukból 
közös gyermek származhat, s 
ilyenkor az a helyzet áll elő, 
hogy a gyermek az anyának 
jogilag is gyermeke, az apá
nak viszont nem. Rendezni 
szükséges ilyenkor is a gyer
mek családi jogállását, ami 
szintén történhet teljes hatá
lyú apai elismeréssel (a már 
említett nyilatkozattal), vagy 
éppen per útján. Persze, a

házasságnál lazább élettársi 
kapcsolat lehet hogy egy ilyen 
pert nem bír el, a gyermek 
érdekében azonban ennek ve
szélyét is vállalni kell.

Önmagában tehát az 
élettársi kapcsolat az 
apaság megállapításá
hoz nem elegendő, a 
leszármazást bizonyíta
ni is kell.

T a r t á s d í g
A gyermek megfelelő testi

szellemi fejlődéséhez hozzá
tartoznak bizonyos anyagiak 
is. Egy harmonikus házasság
ban vagy élettársi kapcsolat
ban a felek ezt közösen te
remtik elő, a családi munka- 
megosztás szerint. Lehet, 
hogy csak az egyik fél áll 
munkaviszonyban, a másik 
pedig a háztartási teendők el
látását vállalja, ami ugyan
úgy pénzben kifejezhető te
vékenység, mintha munka- 
viszonyban állna. Sta,tisztikai 
adatok bizonyítják, hogyha a 
háztartási munkát a másik 
félnek, többnyire a férjnek 
meg kellene fizetnie, azt 
anyagilag nem bírná. Hely
telen tehát az olyan szemlé
let, hogy aki a pénzt keresi, 
az az úr a háznál. Ha a fe
lek között nincs meg az össz
hang, külön élnek, elváltak, 
az egyik fél külföldre távo
zott és nem tért vissza stb. a 
gyermek anyagi biztonsága 
érdekében tartásdíj megálla
pítása iránt pert indíthat a 
gondozó szülő, de a gyámha
tóság is.

A tartásdíjat — meg
egyezés hiányában — a 
bíróság a tartásra köte
les személy munkabére, 
járandósága és egyéb 
jövedelme alapján ál
lapítja meg. A munka
bérhez hozzá kell szá
mítani minden rendsze
res jövedelmet, része
sedést, prémiumot, ju
talmat, szerzői jogdíjat 
stb. A tartásdíjat álta
lában úgy kell megál
lapítani, hogy az gyer
mekenként elérje a kö
telezett átlagos munka
bérének és az őt meg
illető juttatásoknak a 
20%-át.

A vele szemben érvényesít
hető tartási igény azonban a 
munkabér és a juttatások 
50%-át nem haladhatja meg. 
A bíróság a %-os mértek 
mellett forintban is megálla
pítja a tartásdíj alapösszegét, 
így ha valamilyen átmeneti 
jövedelemcsökkenés követke
zik be, a forintban megjelölt 
összeget akkor is meg kell a 
jogosultnak kapnia. A tartás
díjat természetesen a gyer
mek szükségleteire kell for
dítani, ezért is rendelkezik 
úgy a bíróság, hogy azt a 
gyermek törvényes képviselő
je, illetőleg — indokolt eset
ben — gondozója kezéhez kell 
kiutalni. Ennek felhasználá
sát a gyámhatóság ellenőriz
heti.

Aa állam  
itiep le lő leg '« ’'*1

Ugyancsak a gyermek érde
keinek védelme vezette a jog
szabályalkotót akkor, amikor 
lehetővé tette bizonyos ese
tekben a tartásdíjnak állam 
által történő megelőlegezését. 
Akik a gyermeket ténylege
sen gondozzák, tartják, akkor 
kérhetik a megelőlegezést, ha 
a kötelezetten a tartásdíjat- 
menetileg behajthatatlan és a 
gyermeket gondozó _ személy 
anyagi viszonyai miatt nem 
képes megfelelő tartást bizto
sítani a gyermek szántéra. 
Akikor beszélhetünk átmeneti 
behajthatatlanságról, ha a kö
telezett ismeretlen helyen 
tartózkodik, vagy ismert 
ugyan a lakóhelye, de nem 
rendelkezik letiltható jövede
lemmel, s nincs lefoglalható 
vagyontárgya sem. Végleges 
behajthatatlanság esetén (pl. 
munkaképtelen a kötelezett, 
vagy olyan külföldi államban 
tartózkodik, amellyel nincs 
jogsegélyszerződésünk) nincs 
lehetőség a ta.rtásdíj megelő
legezésére. Ilyenkor az egyik 
szülő, gondozó viseli a gyer
mek tartásának egész terhét. 
Az elmondottakból követke
zik, hogy az átmeneti behajt
hatatlanság, illetve a meg
előlegezés esetén a kifizetett 
összegeket a kötelezettől az 
állam később behajtja. (A 
tartásdíj megelőlegezésére az 
alapul szolgáló feltételek elő
relátható fennállásáig, de leg
tovább 3 évig kerülhet sor. 
Ha a feltétel továbbra is 
fennáll, ismételten kérni le
het a megelőlegezést.)

N e v e l é s i  s e g é l y
Ha az állam nem előlegezi 

meg a tartásdíjat, s a köte
lezett önként nem fizet, kap
hat-e valamilyen más segít
séget a jogosult? _ Igen, még
pedig segélyezés útján. A kis
korúakról való állami gon
doskodás egyik formája 3 
rendkívüli segélyezés, amit 
kérelemre vagy az iskola ja
vaslata alapján a gyámható
ság folyósít- összege egy al
kalommal 1500 Ft-ig terjed-* 
hét, egy évben pedig össze
sen 3000 Ft lehet. Lehetőség 
van a kiskorú rendszeres se
gélyezésére is, ha a szülőik 
szociális körülményeik miatt 
nem tudnak gondoskodni a 
kiskorúról, mert önhibájukon 
kívül olyan alacsony jövede
lemmel rendelkeznek, amely 
havonta nem éri el a min
denkori saját nyugdíjmini
mumot, ugyanakkor a szülők 
alkalmasak a gyermekek ne
velésére. Itt lényegében ar
ról van szó, hogy anyagi okok 
miatt intézeti elhelyezésre 
lenne szükség, s ehelyett 
rendszeres segélyezéssel biz
tosítják azt, hogy a gyerme
kek továbbra is a családban, 
megszokott környezetükben 
maradhassanak.

Dr. L. Gy.

Hétköznapi történet
Rég nem látott ismerőssel futottam össze a 

minap az utcán. Pistával, osztálytársammal, 
körülbelül öt éve beszéltem utoljára, akkor 
is csak kutyafuttában. Az ember mindig ro
han, gépiesen érdeklődik, hogy vagy? aztán 
siet tovább a dolgára. Talán most is megelé
gedtem volna egy gyors „helyzetjelentéssel”, 
ha nem tűnt volna fel az első pillantásra, 
hogy egykori barátom mennyire megörege
dett. Szeme karikás, haja őszül, szájában a 
cigaretta, amiről legutolsó találkozásunkkor, 
akkor egyéves kislánya érdekében leszokott. 
„Ha csak magamról lenne szó, ugyan le nem 
szoknék — mondta —, de nézd meg ezt a QVe~ 
reket, ugyan láttál már ilyen helyes babát?’ 
— Valóban jól sikerült gyerek volt, örökölte 
nagyon csinos édesanyjának, Évának a voná
sait. Évát szintén a középiskolából ismertem, 
alattunk járt két osztállyal. Mondhatnám, 
Pistával vetélytársak voltunk annak idejen, 
küzdöttünk egy-egy mosolyáért vagy azért, 
hogy melyikünk kísérje haza._ Én maradtam 
alul ebben a vetélkedőben, bár azzal mente
gettem magam, hogy nem is hajtottam igazan 
rá.

— Mi van veletek? Nem vagy valamilyen 
jó színben! — próbáltam kedélyeskedni.

— Veletek? Kire gondolsz? — Most én jöt
tem zavarba.

— Hát Évára és a gyerekre, természetesen 
— mondtam.

— Nem is hallottad, hogy már régen elvál
tunk? Számomra ez meglepetés erejével ha
tott. Ügy tudtam, jó házasság az övék, nagy 
szerelem, Pista jól keresett, felesége titkárnő 
volt valamelyik nagyfőnök mellett, anyagi 
helyzetük rendezett.

— Ráérsz? — kérdezte Pista, majd választ 
sem várva bevonszolt az első presszóba. — 
Elmondok egy történetet. — Intett a pincér
nek. — Magamhoz kell térnem — mondta —, 
én konyakot iszom.

Aztán belekezdett:
— Tudod, mennyire szeretem a lányomat, 

most múlt hatéves, már iskolás. Annak ide
jén én is kivettem a részem a pelenkamosás
ból, vasalásból, megetettem a gyereket, vi
gyáztam rá, örültem, ha foglalkozhatok vele. 
Szerencsés helyzetben is voltam, munkaköröm 
lehetővé tette, hogy időnként otthon dolgoz
zak, így anyám segítségével megoldottuk a ki
csi gondozását. Feleségem, azaz a volt felesé
gem visszament dolgozni, amint tehette, félt, 
hogy betöltik mással a helyét. Rendben van, 
azt hittem, jót teszek, ha nem ragaszkodom, 
mindenáron ahhoz, hogy maradjon otthon há
rom évig gyesen. Tudom, a gyereknek szüksége 
van anyára, de hát ott volt a nagymama. A 
feleségem, amint hazajött, rohant a kicsihez. 
Hároméves volt, amikor Éva kezdett egyre 
később hazajárni, magyarázat is volt rá, a fő
nök sokat túlórázik, kénytelen ö is maradni.

Ha korábban az asztalra csapok, talán más
ként alakul. Egy szép nap azzal áll elő. hogy 
valamit komolyan meg akar beszélni velem, 
de ne legyek dühös. Nehéz erről beszélni, a 
lényeg az, megismerkedett valakivel, javasol
ta, közös megegyezéssel váljunk el. Megdöb
bentem. Mondtam, az én érzéseim változatla
nok, most is szeretem, nézzük át együtt, mi a 
probléma, tekintsük úgy, hogy újrakezdjük, 
tiszta lappal. Tudod, mi volt erre a válasz? 0  
már döntött, elhatározása végleges, ne is pró
báljam lebeszélni. Hozzátette még, jobb, ha 
elfogadom a közös megegyezést, mert úgyis le
tagadja, hogy van valakije, én pedig úgysem 
tudom bizonyítani. Ez igaz, én voltam a leg
butább férj, aki mindig mindent utoljára tud 
meg. No és a gyerek, legalább légy rá tekin
tettel, mondtam. A gyerek természetesen ná
lam marad, én vagyok az anyja, felelte. Elhi
heted, hogy harcoltam érte, a bíróság mégis 
úgy döntött, hogy az anyjánál legyen elhelyez
ve, természetesen a lakás is Éváé lett, én meg 
mehettem vissza anyámhoz. Nem a lakást 
fájlalom, hanem a gyereket. Nagyon ragaszko
dik hozzám és a nagyanyjához, hiszen nagy
részt mi gondoztuk kiskora óta. Láthatási na
pokon a gyerek teljesen felszabadult, örömmel 
jön hozzám. A múltkor kapok egy értesítést 
a gyámhatóságtól, menjek be, a feleségem, bo
csánat, a volt feleségem kérte, vonják meg a 
láthatási jogomat, mert a gyerek rosszul érzi 
magát nálam, nem hajlandó többet hozzám 
jönni, rossz hatással vagyok a gyerek kedély
állapotára, ez meglátszik a tanulmányi előme

netelén is, és így tovább. Nem értettem a dol
got. Találkozom a gyerekkel az utcán, az any
ja is vele van, s tudod, mi történt? Elmentek 
mellettem, s a gyerek még csak nem is kö
szönt. Sóbálvánnyá váltam, nem is mentem 
utánuk. A gyámhatóság előtt végre kiderült 
minden. A volt feleségem azt szeretné halla
ni a gyerektől, hogy nem érzi jól magát ná
lam. Ellenkező esetben az anyuka rosszkedvű, 
„ne szólj hozzám, menj apádhoz!” megjegy
zéssel utasítja el a gyerek közeledését. Mit 
tesz ilyenkor egy értelmes gyerek? Ha beszá
mol a velem való találkozásról, nem mond 
jót, mert az rossz pont. Kijelenti, hogy nem 
jól érezte magát, unalmas volt. Anyuka bol
dog, s elrohan a gyámhatósághoz. Mit szólsz 
hozzá? A gyerekről, a vele való törődésről 
nem mondok le! Csak az az átkozott tortúra. 
Ö támad, én védekezem. Most tudod mivel állt 
elő? Időközben férjhez ment egy gazdag nyu
gati pofához, s természetesen nem felel meg 
az ó nívójuknak a magyar valóság. Nyugatra 
akar menni, s persze, vinné magával a gye
reket. Hát csoda, hogy kiborultam!? Ezt min
denképpen megakadályozom. Most én fordu
lok a gyámhatósághoz, szüntessék meg a volt 
feleségem szülői felügyeleti jogát, állítsák 
vissza az enyémet. Még szerencse, hogy a gye
rek végleges külföldre távozásához a gyámha
tóság jóváhagyása szükséges. Nem félek a 
döntéstől, hiszen engem is meghallgatnak, s 
a gyereket is. Kérem majd, hogy ne az anyja 
jelenlétében kelljen beszélnie . , .

—  L  —
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Tizennyolc éwes k®rlg
Magyarországon 1871-ben nyílt meg az első állami men- 

hely, és hat évvel később már tizenhét ilyen intézmény mű
ködött az országban. A felszabadulás óta — néhány egyházi 
otthont kivéve — az állam a gazdája a gyermek- és ifjúság
védő intézeteknek, a nevelőotthonoknak, a nevelő- és javító- 
intézeteknek. Hazánkban jelenleg száztizennyolc nevelőott
hon van, a bennük lakó, csaknem ötvenezer gyerek 97,2 szá
zaléka túlkoros állami gondozott, ötven százaléka cigány. 
Érvényes ez az arány a budapesti Béke Nevelőotthonra is, 
ahol az intézet mai arculatát 1964-ben kezdték el formálni. 
Hogy miképpen, arról a jelenlegi igazgatót, Gáspár Károlyt 
kérdeztük.

— Huszonegy éve nyitot
tuk meg a dolgozók általános 
iskoláját, és azóta ide azok a 
gyerekek kerülnek, akik csa
vargás, bukás, sorozatos szö
kés, illetve egyéb gondok 
miatt váltak túlkorossá az is
kolai osztályukban. Sokuknak 
tizenhárom, tizennégy éves 
korára még nincs meg az 
ötödik osztályos bizonyítvá
nya. Itt egy évig a dolgozók 
általános iskolájának 5. és 6. 
osztályos tananyagát tanítjuk 
nekik. Év végén kettéosztjuk 
őket. A tizennégy évesek kö
zül az értelmeseket beíratjuk 
a 26. számú Szakmunkáskép
ző Intézetbe, hegesztőszakra. 
Öfc kint dolgoznak, tanulnak, 
de az intézetben laknak. A 
gyenge képességűek és a ti
zennégy éven aluliak a mi is
kolánkban tanulják a 7. és a 
8. osztály tananyagát. Hogy a 
munkát is megszokják, a hét 
egy napján üzemben dolgoz
nak. Egyébként az általános 
iskolásnak, a szakmunkás- 
tanulónak és a végzett he
gesztőnek is mi adunk ott
hont 18 éves koráig.

— Milyen körülmények kö
zött?

— A környezet, ezzel a ha
talmas parkkal, ideális a fia- 
italok nevelésére. Viszont az 
épületet a századforduló tá
ján emelték, nem állami gon
dozott gyerekeknek. Kívül- 
belül sivár, rideg. Régi, ko
pott bútoraink vannak, az

ajtók, ablakok vetemednek, 
sok helyütt mállik a vakolat, 
a kibukkanó téglát veri az 
eső, faragja a szél. Szinte 
évente kellene tatarozni, de 
nincs rá pénz. A központi 
épületet belülről otthonossá 
tudtuk formálni valamelyest, 
de az idegennek rögtön fel
tűnnek a tíz-tizennégy ágyas 
„szobák” hibái.

— A falakon, a bútorokon 
nemcsak az idő, a gyerekek 
keze nyoma is ott van.

— Tanítványaink között 
nincsenek angyalok. Antiszo
ciális, nehezen kezelhető fia
talok, akik kevésbé becsülik 
meg az otthonukat. Nézze 
meg az ifjúsági részleget, 
ahol a szakmunkástanulók és 
a végzettek laknak. Náluk a 
legtöbb szoba köves, a háló 
ablakai elérhetetlenül maga
sak, mint a büntetésvégre
hajtási intézetekben. A mel
lékhelyiségekben lóg az egyik 
nap szétszerelt, a másik nap 
összerakott csésze, mosdó, víz
csap. És mindenütt rendet
lenség. Hiába, ebben az inté
zetben csak fiúk vannak, 
akiknek nincs érzékük az ott
honosság megteremtéséhez és 
megtartásához. Maguk takarí
tanak, olyan is a rend.

— A nevelők nem képesek 
rendet tartani közöttük?

— Szobánként egy nevelő 
van, aki úgy-ahogy irányítja 
őket. De itt, a szakmunkás
tanulók körében már nehéz a

M i  l e s ®  v e l ü k ?
Minden felnőtt ember 

számára megpróbáltatás, ha 
kisiklik az élete. De talán 
a legnehezebb helyzetben a 
fiatalok vannak, akiknek 
hátuk mögött már egy-egy 
nagyobb bűncselekmény 
van, előttük pedig az élet! 
És súlyos, nehéz évek a bör
tönben, hat év, tíz év, ti
zenhárom év stb. Vajon mi 
lesz velük, ha kiszabadul
nak?

A gond az, hogy bármi
lyen jó lehetőség is van ar
ra, hogy tanuljanak, műve
lődjenek, szakmát tanulja
nak, nem nagyon törik ma
gukat, hogy mindezek a cé
lok valóra váljanak. Dol
goznak ők ugyan, és isko

lába Is járnak, s részt vesz
nek különféle rendezvénye
ken, de mintha egy másik 
világban maradt volna a 
lelkűk és szellemük. Épp 
csak testileg vannak jelen, 
s ezért nem boldogulnak 
úgy, ahogy arra módjuk és 
lehetőségük lenne.

Tudják, hogy egyszer ki
szabadulnak, s letelik a 
büntetésük, de ez a tudat 
nem készteti őket nagyobb 
erőfeszítésre, hogy képezzék 
magukat, hogy felkészülje
nek a szabadulásra. Pedig 
lenne mit behozniuk és nem 
ártana, ha egy kicsit job
ban belegondolnának abba, 
amit tettek, s abba is, ho
gyan tovább? Ä. J.

m ® 1 kai, amelyeket a családban méternyire innen. Az ország-
_ _ _  Ä  a V s®  ü  nevelkedő gyerek rendszerint ban egyedülálló, hogy __ a ti-

hat-nyolc éves korára megta- zennyolc évüket betöltött, de 
nul. Tájékozatlanok az embe- lakni sehol sem tudó, illetve 

, , ... ,,,, . „ , , ri kapcsolatteremtés és kap- önálló életvitelre alkalmatlan
dolguk. Kiváltképpen a r csolattartás módjaiban, Ru- fiatalokról gondoskodunk, 
szabadultaikkal. Na0y hang- Untalanok a felnőttekkel va- Méghozzá jól. Az épület szép, 
gal vannak. Az iQazs g _ murlka_ és egyéb viszony hatágyas szobák vannak ben- 
is hozzátartozik, hogy ilyen kialakitásaban. A münkahe- ne, a parkban pedig uszoda 
baratsagtalan környezetben a doigozók türehnet. van.
Tahtö k°cnsinosítósáhoza’ hozzá- lenek velük’ ök pec,ig egy‘ Az épület földszintjén új 
fogni még a nevelőnek sem. ^rondának , lelép- vendégeink laknak, akik csak

Más a helyzet a központi nek- akkor kerülhetnem ide a
épületben. Itt sokkal nagyobb -  Itt, a nevelőotthonban dolgoznak, igazolni tudjak az 
a fegyelem, a rend. Igaz a nincs mód munkára szoktatni allando munkahelyet, Szabad 
pedagógusok többsége szak- őket? idejük eltöltését éppen úgy el
képzelt, érti a dilgát. Néha — Van tyúk- és sertésfar-, lenorzik a neve.ok, az u o- 
hónapokig nem veszünk föl műnk, veteményesünk, a pin- gondozok, mint a munkaju- 
új tanárt az üres állásra, cében gombát termesztünk. ;ía'|  Ha a tiatallatö hosszú 
Megvárjuk, amíg olyan akad, Ezek lekötnek sok gyereket és' jeléig nincs gond, akkoi kei- 
aki átveszi a mi munka tens- jól jövedelmeznek az otthon- h®*1 az kerui^setj
pónkat. Nézzen körbe, egy nak. De a srácok többsége Fönt mar lazabb a pedagógiai 
tanárt se lát köpenyben. Ná- városban nőtt föl, nem fűlik ísjügyelet, otthonosabban ér
iünk ez nem divat. Ruhában a foga a mezőgazdasági mun- zi-k magúmat a fiatalok. Ha 
vagyunk a gyerekek között, kához. Mindenesetre jelentős J°1 dolgoznak, akkor a három 
hogy bármikor beállhassunk eredménynek tartom, hogy ev. alatt, amit itt tölthetnek el, 
nekik segíteni, példát mutat- most az ifjúsági részlegen ®1®6 sok pénzt összegyűjtnet- 
ni. Munkában, sportban, min- szinte minden gyerek dolgo- nfk ®s p61?1 , r̂°.s zsebbel kez- 
denben. zik, idekerülésemkor pedig a ^ik el önálló életüket. Jelen-

— Az otthonokból kikerül- hatvanból ötvannek nem volt negyvenen laknak az uto- 
tek gyakran úgy váltogatják munkahelye. A többiek is gondozói részlégén.
a munkahelyeiket, mint más egyre jobban megkedvelik a — Évekkel ezelőtt, ha a 
ember az ingét. Mit gondol, munkát. Ehhez az kellett, Moszkva téren razziázott a 
miért? hogy útilaput köthessek a rendőrség, biztosan horogra

— Ezt már itt is tapasztal- rest nevelők talpa alá, és csak akadt egy-két, valamilyen 
juk az ifjúmunkások köré- azt vehesse,in fel, akit jónak balhét csinált Békés-fiú. Ma 
ben. Néha hetekig, hónapokig látok. Pszichológusunk pél- mi a helyzet?
nem keresnek új munkahe- dául évekig nem volt. Végül _  Évekkel ezelőtt meg- 
lyet. Ilyen esetben itt fogjuk olyat vettünk föl, aki nem a esett, hogy a fél nevelőotthon 
dologra őket, és közben új laboratórium iránt érdeklő- szökésben' volt. Egymást ér- 
munkahely után nézünk. Ezt dött, hanem a gyerekek sor- fék a rendőrségi ügyek. Az 
is otthagyják egy idő után. sa, a sportolási lehetőségek utóbbi öt-hat évben ritkaság- 
Miért? Egy szakképzetlen ál- megteremtése izgatta. Nem számba megy a szökés és bál
iam! gondozott kétezer, két- elvonulni akart a szobájába, hézás, amiből rendőri ügy le- 
ezer-ötszáz forintot keres ha- banem a fiatalok közt talált hetne. Ha elő is fordul, in- 
vt>Pta’., ? szakképzett valami- tennfvajdt. Méghozzá rengete- kább a szakmunkástanulók 
cfrLt0irírá' g0t- Vele elmennek a fiúk között. Az utógondozóból el
fúlnia, mert' innen, a Hárs- tyúkokat, disznókat etetni, tadulók megállják a helyüket, 
hegyről, non könnyű eljutni ^ Somfát leszedni. Belőlük nem lesz munkake-
a munkahelyekig, Csepelre, — Jó tíz esztendeje műkő- rülő, csavargó, bűnöző. A jö- 
Pesterzsébetre, Lőrincre. dik utógondozó részlegük is. vő útja nem lehet más, mint

Gond az is hogy általában Kérem, mutassa be olvasóink- az utógondozás általunk ei
nem ismerik a legegyszerűbb kezdett módjának elterjeszté-
szerszámokat sem, nincsenek — Ez az épület tőlünk ki- se és továbbfejlesztése, 
tisztában azokkal a fogások- csát odább van, mintegy kilo- N. G.
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Anja és fia
Ismert, tény, hogy a nem

zedékek egymástól tanul
nak. Amit a gyerek lát az 
anyjától, apjától, azt foly
tatja ő is. Ha azt veszi ész
re, hogy a családban rend 
és nyugalom van, akkor ő 
is állítja a rendet és nyu
galmat, s ha felnő, min
dent megtesz azért, hogy 
rendezett otthona, családja 
legyen.

Am ez fordítva is igaz. 
Ahol a családban termé
szetes és megszokott az 
alkohol, a pénz szórása, ott 
a gyerek sem veszi komo
lyan a munkát, a tanulást. 
Majd csak lesz valahogy, 
gondolja és lézeng, eleinte 
csak a boltban lop, hogy le
gyen pénze, később pedig 
nagyobb bűncselekmények
re vetemedik.

Nemrégiben találkoztam 
egy asszonnyal, aki kilenc 
gyereket hozott a világra, 
s jó részükről azt sem tud
ja, hogy hol élnek, hol van
nak. De egyről biztosan 
nem feledkezik meg, arról, 
aki szintén börtönben van. 
Méghozzá súlyos bűncse
lekmény elkövetőiéként, 
gyilkosságért kapott tizen
három évet. Az anyja rab
lásért négyet, a közös eb
ben az ügyben az, hogy 
mindketten részeg emberek 
ellen követték el cselek
ményüket. Az anya csak ki
rabolta áldozatát, de nem 
bántotta, a fiú már „fejlő
dött”, nemcsak kifosztotta, 
hanem meg is ölte áldoza
tát.

Az az ember, aki ösztö
nösen él, cselekszik, kiszá
míthatatlanná válik, még 
a maga számára is. Csak 
akkor döbben önmagára, 
amikor már rács mögött 
van. És akkor már késő. A 
fiatalok nem gondolkodnak, 
hanem ütnek, rúgnak, döf
nek, csak ennyi a kapcsola
tuk a világgal.

Véleményem szerint 
azért, mert sem a családtól, 
sem az iskolától nem kap
nak késztetéseket, példá
kat, olyanokat, amely lelke
sítené, életigenlővé tenné 
őket Amit maguk látnak, 
azt utánozzák, de durváb 
ban, nyersebben, mint azt 
elődeik tették.

Itt van ez a család is. Az 
anya „rutinból” dolgozott, 
a fia már nem packázott, 
rest volt megtanulni a fo
gásokat, türelmetlenné lett. 
Azt hiszem, itt érhető tét 
ten az az irányzat, amely a 
fiatalkorú bűnözőket jel
lemzi: hidegvérrel, már- 
már oktalanul teszik meg 
végzetes lépéseiket. Innen 
van az, hogy cselekményeik 
jellege egyre brutálisabb.

A. 3.
E számunk fotóit Cs. Z. készítette

A budapesti Disznófő-forrástól alig kőhají- 
tásnyira, díszes park közepén áll a kas

tély. Huszonöt, állami gondozott gyerek lakik 
benne. Ilyenkor, Erzsóbet-nap táján még rit
ka vendég a hó. Bizony ezúttal szorult hely
zetbe hozta az otthont. A másfél kilométerre 
levő_ konyháról hozott étellel elakadt a gép
kocsi a bejárat előtti kaptatón. A gyerekek 
húztak föl maguknak szánnal tíz napra ele
gendő konzervet. Mire elfogyott, a hó is elol
vadt. Nehezebben olvadt ki — ha kiolvad 
valaha? — a gyerekszívek keserűsége, a fel
gyülemlett dac és szorongó szomorúság . , .  S 
hatalmasra nő a vágyakozás valaki, valakik 
után.

„Lopni nem szoktam''
— Fogalmam sincs, hány éves voltam, ami

kor intézetbe adtak. Anyámat nem is ismer
tem igazán, mert korán meghalt. Apám új 
feleséget hozott haza, akivel nem egyeztem. 
Inkább csak sejtem ezt, hisz kicsi voltam. De 
arra már emlékszem, hogy a Vasvári Pál Ne
velőotthonban, ahonnan másfél éve hoztak 
ide, sokat vertek bennünket.

Megszöktünk párszor, de előbb-utóbb visz- 
szakerültünk. Innen is megszöktem már. Ta
valy azért, mert volt itt valaki, aki állandóan 
szidta az anyánkat. Az enyémet is, akinek az 
anjüa már meghalt. Nem bírom az anyázást, 
kirohantam a tanteremből, és a vécében ösz- 
szevagdaltam a kezemet. Kórházba vittek, 
onnan megszöktem. Két hete is volt egy rob
bantásom. Elvittek kórházba, a Róbert Ká
roly körútra. Itt megismerkedtem két lánnyal 
meg egy sráccal. A lányok szülei Miskolcon 
élnek, leléptünk a kórházból, és irány Mis
kolc. Pénzünk nem volt, de rábeszéltük a ka
lauzt, hogy ne kérjen jegyet. Miskolcra este 
érkeztünk, a lányok szülei adtak kaját, pénzt, 
és másnap utaztunk vissza. Bejöttem az inté
zetbe.

HÁRMAN A
Lopni nem szoktam. Amikor szökésben va

gyok, akkor sem „fújok meg” semmit a bol
tokból. Arra nem haragszom, aki azért lop, 
mert éhes, de heccből nem szabad lopni. Ne
kem nem tetszenek azok a srácok, akik csu
pán balhéból betörik a kirakatot és kirámol
ják a polcokat. Ez hülyeség. Ilyet soha nem 
csinálnék.

Nyolcadikos vagyok, tizenöt éves. Nem haj
tok nagyon, a szakmunkásképzőbe valószínű
leg nem vesznek fel. Majd inkább dolgozom. 
A burkolók mellett, mert a csempézést szere
tem. Dolgozom néhány évig, aztán megpró
bálok szakmunkásvizsgát tenni. Hogy hol la
kom majd, ha tizennyolc éves koromban 
megszűnik az állami gondozás? Nem tudom. 
Az apám sofőr. Néha elmegyek hozzá a hét 
végén, de most egy hónapja nem voltam. Leg
utóbb azzal engedett el, ne menjek addig, 
amíg nem telefonál. Ennek már egy hónapja.

„Megszöktünk mind a nyolcán"
— Egyszer az iskolában intőt adott az egyik 

tanár. Tudtam, ezért elvernek otthon. Ideges 
lettem, és egy vázát hozzávágtam a tanítóhoz. 
Bújkáltam, nem mertem hazamenni. Apá
mat nem is láttam, csak fél éve ismerem, 
de anyám ideges természetű, mindig ütött. Vé
gül csak hazamentem, kaptam is az anyámtól. 
Később összeállt egy férfival. Ettől kezdve ő 
is ütött, besegített az anyámnak. Én meg csa
varogtam iskola helyett. Egyszer, félelmemben 
se haza nem mentem, se az iskolába. Kértem 
a rendőrséget, vigyenek el valamelyik inté
zetbe. így kerültem be. Nem ide, mert már a

SOK KÖZÜL
harmadik nevelőotthon, ahol vagyok. Itt, a 
Kossuthban az ötödik esztendőmet töltöm.

Alig van olyan, aki ne szökött volna meg. 
Tavaly többször is leléptem. Egyszer az osz
tállyal együtt. Mentünk mind a nyolcán. Köz
ben megtudtam, hogy az anyám meghalt. Ügy 
éreztem, mindennek vége, csinálni kell vala
mit, hogy meg ne bolonduljak. Két barátom
mal föltörtünk három trafikot, itt a környé
ken. Elhoztuk a csokikat, cukrokat, rágókat 
cigikéi. Nem bukunk le, ha a barátom nem 
rak túl sok cuccot a szekrénybe. Kiszúrta az 
egyik nevelő. Kérdezte, honnan van. Ö meg 
azt felelte, hogy otthonról. Ritkán járt haza, 
s ennyi ezt-azt korábban soha nem hozott. 
Megbuktunk, de nem lett semmi különös az 
ügyből. Féltünk, hogy megver a nevelő, hát 
mind a nyolcán elmentünk Balatonalmádiba, 
csövezni. Kihúztunk egy hetet.

Néha lopni kell. Ötven forint a havi zseb
pénzünk. Mit lehet ebből venni? A kaja rossz f 
és kevés, ha a szülők nem adnak valamit a 
hét végén, akkor minden nagyon nehéz. Ne
kem nincs hova mennem. Anyám meghalt 
apám fél éve jelentkezett, most láttam először! 
Van felesége, nem nagyon örülnek, ha a hét 
végén odamegyek. Inkább itt maradok. Már 
nem sokáig, mert tizennégy éves vagyok, nyol
cadikos. Közepesen tanulok, szakács vagy fel
szolgáló szeretnék lenni.

„Néha elcsattan egy-egy pofon"
Apám elment katonának, anyám új férfit 

talált, engem meg beadott az intézetbe. Óvo
dás voltam. Nem emlékszem, hány helyre vit

tek, de valószínű, hogy ez a harmadik. Itt jó 
érzem magam. Anyám idegroncs, van két 
mostohahúgom, haza nem lehet menni. Nem 
járok hozzájuk a hétvégeken sem. Négy évvel 
ezelőtt beszéltem utoljára az anyámmal. Tele
fonon hívott, megkérdezte, hogy vagyok. Azóta 
nem hív, még telefonon sem. Apám taxisofőr, 
neki is van családja. Eddig még haza-hazavitt 
vasárnapra, de legutóbb azt mondta, majd lp'v. 
Egyelőre nem hív. Nem is hiányoznak nagyon, 
megszoktam itt. Jól tanulok, ezért kinti isko
lába járok, ahol nincsenek intézetisek. Reggel 
elmegyek az otthonból, este visszajövök. Az 
iskolai napköziben az étel jobb, mint itt. A 
pedagógusok is jobban foglalkoznak velünk, 
többet tanítanak.

Még Soha nem szöktem meg. Nem is lenne 
hova menni. A nyár végén elment innen az 
egyik fiú. Q volt a legerősebb, rettegésben 
tartott minden gyereket. Ha kért valamit tő
lünk és nem adtuk oda, már ugrott a pofon. 
De néha csak azért bántotta a kisebbeket, ná
la gyengébbeket, hogy megmutassa, ki a me
nő. Túlkoros volt, termetre is nagyobb ná
lunk. Szerencsére már nincs itt. Erős gyerek 
most is van, de ezek nem olyan vadak, mint 
a tavalyi srác volt. A tanárok? Nem vereke- 
dősek. Nem mondom, hogy nem csattan el 
néha egy-egy pofon, de csak akkor, ha megér
demeljük. Ilyenkor nem is zúgolódik senki.

Mire tanít az intézet? Inkább az iskolában 
tanulok. Tizennégy éves vagyok, most járom 
a nyolcadikat. Szakmunkásképzőben akarok 
továbbtanulni, de nem tudom, milyen szak
mát. Olyat, ami a gyönge fizikumomn-k meg
felel. Csak az a baj, hogy nincs hova mennem. 
Se apám, se anyám nem fogad be.

N.G.
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soha nem volt ba- .
n csúfoltak, nem t :|y M r '
bennünket? :

— Megkaptam j m S"'
amit csak kértem, .......... tfP!.
kellett, tehát.. k  ■ .

-LÁSZLÓ: Szerette a
— Vannak szüleim kat meg. az italt. Egyi 
rom anyám, három hon várta — ő az 
yévas voltam, ami- volt —, de a másikkal

vagyiságtól. A délelőtti órák
ban kezdődött randalírozást 
csak este tudta megfékezni a

ahogy ő régen szokta a né
ninél —, hiszen megéheztek. 
A társak egyébként sajnál-

rendőrség, de ekkor sikerrel, ják őt, mivel igen nagy bún
tetést kapott — 15 evet — ,s 
nem értik, miért volt a bí
róság ilyen szigorú. Tényleg, 
miért?

99 . szikláktól' 
Óm sem eredtem..

4 ß9. '
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JÓZSEF: A Vidám Parkban 
dolgozgatott, de aztán jött

íl lo m e ro « /.!  egy haver> h°Sy adják el az tu o m e s  ©szj általa ig-pott hóimat. Egyéb
ként is volt pénzük, vagy het-

Nézem áz arcukat, fölele- akadály legyőzhető. Hisznek
venítem a beszélgetést, újra 
és újra magam elé teszem a 
fényképeket. Erősödik ben
nem a meggyőződés: egyálta
lán nem törvényszerű, hogy 
Tökölön találkoztunk. Össze
futhattunk volna egyetemi 
kollégiumban, egy labdarúgó- 
csapat edzésén vagy munkás
szállón. De külön-küíön fel
lelhetők ilyen vagy hasonló

abban, ami nem fontos, s 
vállrándítással mennek el a 
csodáik mellett. Mert még a 
saját létük, bontakozó nemi
ségük, izgalmasan változó sze
mélyiségük, az életük közép
pontja, az őket érő hatásuk 
megannyi újdonság varázsá
val érnek föl, ezért mindent 
kipróbálnak és csak utólag 
válogatnak. Ezért képes az

fiatalemberek 
presszóban, a társadalmi 
munkán, könyvtárban, vagyis 
bárhol. Találkozunk is velük 
mindennap, korunktól füg
gően megértőén, irigykedve, 
csodálattal, elítélően, miként 
a felnőttek megítélik a mai 
fiatalokat, ő k . csókolóznak a 
Villamoson, táncolnak a disz
kóban, bolyonganak az alul
járókban, zokogvá-nevetve 
élik végig kedvenc zenekaruk 
koncertjét. Még azt hiszik, 
övék a világ, nekik még min
dent szabad, s még minden

munkahelyen, ifjúság hegyeket elhordani és

Időn belül összevesztünk,' 
szidta az apámat, hogy gyil
kos, aztán meglopta a have
romat. Apámat szeretem, vá
gyom utána, ő tavaly szaba
dult, amikor én bekerültem.

József: — Én csak jót 
mondhatok a szüléimről. Az 
iskolában a tanárokkal volta 
baj. Hatan jártunk cigányak 
az osztályba és megkülönböz
tettek bennünket. Pedig én jó 
tanuló voltam, négyeseket,

a legkisebb pocsolyába is be-' ötösöket kaptam. Egyszer pél- 
leragadni.

Nézeim az arcukat, őík ki
lencen és még sakezer társuk 
— ők is fiatalok! De miként 
a fiatal tölgyfa, előbb az ég 
felé tör és csak utána terebé
lyesedik, ők az ellenkezőjét 
tették: túl korán bontottak 
lombot, ezért meg kellett 
nyesni őket. Mert águkkal- 
bogükkal összekarcolták a 
környezetüket. De vajon mi
ért nem nőttek egyenes de
rékkal?

H o l v a n n a k  a  s z ü lő k  ?
Keressük köztük a hasonló

ságot. A nevük: Zoltán, Lász
ló, László, József, Tibor, Győ
ző, József, Sándor, János. Ko
ruk: valamennyien a hatva
nas évek közepén születtek, 
piég egyikük, sincs húszéves. 
Némelyikük élv^gézte a nyolc 
általánost, de van, aki csak 
hatot vagy kevesebbet, s van, 
aki egyetlen osztályt sem járt 
ki. De még véletlenül sincs 
szakmájuk vagy akár egyet
len gimnáziumi osztályuk. A 
szülők? Két kivétellel elvál
tak, többségük züllött 
elfog,lalt. Egyebekben a 
lőik bűihlistája sem megveten
dő: garázdaság, hivatalos
személy elleni erőszak, üzlet
szerű kéjelgés, verekedés, em
berölés. Hátuknak volt hiva
talos munkahelye, majd mind
egyikük megjárta valamelyik 
intézetet. A fiatalok bűnlis
tája: rablás, nemi erőszak, 
rablás, rablás, emberölés, em
berölés, rablás, halált okozó

Tibor: — Apámat nem is
merem, nem is alkarom meg
ismerni, mert amikor meg
születtem lelécelt. Anyámmal 
szülői és baráti viszonyom 
volt, mindenről beszéltem ne
ki. Csák azt neon. szerette,, ha ami . csak 
pér./ nélkül elindultam moto- rettete*. íí 
rozni.  ̂ János:

Győző: — Kétéves voltam’ bőven, három

dául a vécében dohányoztunk 
és az egyik haverom kidob
ta a csikket az ablakon és 
eltalálta vele az udvaron át
menő tanárt. Följött az osz
tályba és mind a hatunkat 
megpofozta. Este megvártuk 
— előbb kiszúrtuk a kocsija 
gumiját — és megvertük. Ve
lünk járt az igazgató lánya, 
ő is biztatott bennünket, 
hogy az apját is verjük meg, 
mert túl szigorú vele. Inté
zetbe akartak vinni, de a 
szüleim nem engedték. Nem 
értem, hogy a tanárok miért 
nem szíveltek bennünket, 
amikor a társainkkal, a többi 
gyerekkel soha nem 
junk, nem 
bántottak 

Sándor: 
mindent,

rablásokat, amikor három fe
kete hajú gyerek rohant el 
mellettük és üldözte őket 
egy. férfi, miközben kiabálta: 
„fogják meg!” De miért is 
kapnák el a „konkurens” 
rablóbanda tagjait éppen ők? 
A civilruhás rendőr szemre
hányást tett nekik, mire a 
banda karatézó tagja a föld
re küldte. Zoli egyéni szere
pe nem tisztázott, de ahogy 
elnéztem, ő inkább már csak 
a magatehetetlen embereket 
zsebelte ki. Szóval, spontán 
módon kialakult a „munka- 
megosztás”. Ám ezek a „bá
tor” fiúk egyedül már „kis
fiúk” lettek. így hiába beszél
ték meg, hogy nem ismerik 
egymást, az első lebukó sor
ra járta a többieket, a nyo
mozókkal.

venezer forint, mert a rulet
teket kirámolták. Három lány 
és három fiú indult neki _ a 
pesti éjszakának, közben mér
téktelen ivás, csoportos szex, 
ki mit akart? Ügy éjfél kö
rül már olyan részeg volt, 
hogy az egyik ismert szóra
kozóhely közelében, a have
rok ugratására, egymás után 
két férfit is leütött, majd ki
rabolták. No, nem a pénz 
miatt, még volt a hetven
ezerből, csak úgy, mert mond
ták. Haragszik is a haverok
ra. Joggal.

JÓZSEF: A helyszín a szoká
sos : étterem , ahol egy részeg 
ember ötszáz forintért tőrt 
árult. Mivel nem talált ve
vőt, elaludt, az asztalra bo
rulva. József gyorsan elemel
te a . tőrt és hazament. Má
sik két társa viszont — _a 
közben felébredt és a váró
terembe kacsázó, majd újra 
elalvó sértettet — kirabolta, 
aki még látta a távozókat. 
Igen ám, de József nemcsak 
a pofonokat osztogató taná
rokat verte már meg, így 
visszaesőnek számított. A tár
sak szerint ő volt a rablás ér
telmi szerzője és övé lett a 
szajré is. A bíróság a társak-: 
nak hitt és nem neki.

amikor anyám otthagyott 
bennünket, elzülött, ivott, ö t
éves koromban apám ember
ölésért börtönbe került, a 
testvérei neveltek. 15 éves 

vagy karomban kaptam anyámtól, 
szü- a börtönből, egy levelet, hogy

szabadulása után magához apám 
vesz. így is történt, de rövid zá költözzek...

apám. Egyéves 
kor a szüleim elváltak és 
mindketten újra családot ala
pítottak. Engem a nagyszülők 
neveltek, de valahogy nem 
jöttünk ki. Ezért anyám be
adott az intézetbe, később

A  g y e rm e k e t  n e v e ln i k e l l !
Görgessük csak tovább a lenítettek másokat, emberek 

sorsukat, mint hólabdát, százainak életét zavarták meg, 
amely egyre nehezebb lesz! családokat tettek tönkre. De 
Noha lennének kérdéseink; nem folytatom, inkább be- 
kerosnénk a lélektani össze- széljenek az ^események, 
függéseket. Ilyeneket: valaki Mindegyikük bűncselekmé-

testi sértés, betöréses lopás, megtanította-e a fiataloknak, nyélnek egy-egy jellegzetessé
A legkisebb büntetés 2 és fél 
év, a legnagyobb 15 év.

Életforma? Az ember nem
csak biológiai szükségleteinek 
rabja, hanem van érzelmi, 
lelki és szellemi élete is. Itt

hogy mit jelent az erkölcs és 
mi a tartalma, vajon a sze
retet, a becsület, a tisztesség 
a jó vagy a rossz kategóriá
jába tartozik-e, s miért kell 
becsülni a másik embert ah-

gét villantsuk fel.

kilenc egybehangzó .válasz jjoz> ^°Sy bennünket Is em-
érkezett: csavargás, ital, nők, 
szórakozás, haverok. De leg
alább bátrak, hiszen a bűnö
zéshez ez is kell. Vagy még
sem? Mind a kilencen leg
alább egy bűntárssal rendel
keznek.

De hol vannak a szülők? 
Miért csavaroghatnak, ihat-

berszámba vegyenek? S ami 
a legfontosabb: mi az ember 
életének célja, rendeltetése? 
Hogy önmagáért mindenki fe
lelős!

De valahogy üresen konga
nak most e szavak, s én csak 
fiatal arcokat látok, amint 
mámorosán bóklásznak az út

nak gyermekeik? Ha elváltak, ca,n> ösztönüknek engedelmes-
legalább az egyikük miért 
nem figyel a gyerekre? Néz
zünk i az adatok és tények 
mögé.

Zoltán: — Jő viszonyban 
voltam a szüleimmel, szeret
ték.: De erre csak most jöt
tem rá, itt, a börtönben. Kint 
csak aludni jártam haza, s ha 
pénz kellett, kértem.

László: — Anyám nevelt, 
meg a nagyszil] eim, mert 
apám elvált. Nem bírtak ve
lem, csavarogtam, ezért 11 
évesen intézetbe kerültem . . .

László: — Szerettek a szü
leim, én is őket, de hát tízen 
voltunk testvérek. Tízéves ko
rom után elkezdtem csava
rogni, loptam is, ezért javító
intézetbe kerültem.

József: — Apám meghalt és 
hiába szeretett édesanyám, a 
nevelőapám ki nem állhatott. 
Anyám tudta nélkül, kilenc
évesen intézetbe adott. Igaz, 
csavarogtam, na-rkóztam.

kedve randalíroznak, s a fel
nőttek társadalma csak csó
válja a fejét. A „nyesőolló” 
csak akkor kerül a kézbe, ha 
már „csináltak” valamit. E 
késői és brutális beavatkozás 
persze már szükségszerű. Hol 
kellett volna elkezdeni? Bi
zony már a családtervezés
nél, aztán az iskolában, az
tán a szülőket kellett volna 
szigorúan megbüntetni, majd 
a szülők szigora következne. 
Talán. Mert egy tizenéves 
még nem tudja, nem tudhat
ja, mi a jó neki. Csavargás, 
lányok, szórakozás — csupa 
kellemes, jó dolog. Csak az 
ilyen fiatalból soha nem lesz 
tisztességes felnőtt. A gyere-

S50LTÄN t Ma már tud jaj 
hoigy szeretik a szülei, de 
volt, amikor még aludni sem 
járt haza. Egy tavaszi dél
utánon öt bűntársával élvez
te az életet, ami ugye, abból 
állt, hogy ittak. Sokat és min
dent. S amikor a pénz elfo
gyott, természetes egyszerű
séggel elhatározták: aki az 
útjukba kerül, azt kirabolják. 
Megtehették volna ezt két hó
nappal korábban, meg ké
sőbb is. Valahogy ezen a na
pon jött össze. A borsodi ipar
város egyik kedvelt kirán
dulóhelyén megtalálták azt a 
helyszínt, ahol a sötétség lep
le alatt végrehajthatják tet
tüket. Nem sokat vacakoltak: 
aki az útjuikba került, azt le
ütötték és elszedték az érté-

lányo- 
ott-

léganő — indult el fizetés
nap után iszogatni, és á har
madikat — ő a sértett — erő
szakolta meg. . Hogy mi eb
ben a logika? Van. Amikor 
ugyanis a kolléganő haza
ment, mondván,, majd holnap 
folytatják, összetalálkozott 
egy ismerőssel. Ketten indul
tak a buszmegálló felé, az 
egyik fővárosi peremkerület
ben. S mit látnak? Egy álta
luk ismert ,?rossz lány” ép- ■ 
pen vitatkozik valakivel, az
az nyomdafestéket nem tűrő 
szavakkal küldi el a fenébe. 
Az el is megy a busszal, ők 
meg ketten hazafelé kísérik a 
lányt. A temető közelében 
László megkérdezte, lenne-e 
kedve vele? Lássunk csodát: 
volt kedve, s ott volt a pá
zsit is. De a lány előbb még 
kijelentette: veled igen, de a 
haveroddal nem! László azon
ban adott a „férfibecsületre”, 
ezért a vele önként közösült 
nőt néhány pofonnal átadta a 
havernak, majd amikor az 
végzett, még ő is ismételt. A 
lány szerencséje volt, hogy a 
közelben lakott, mert a felső
nadrágja a dulakodásban el
tűnt, így hiányos öltözékben 
jutott haza. Aztán a rendőr-; 
ségre. £

TIBOR: ő  Is azon a környé
ken lakott, ahol Zoltán, s a 
bűncselekmény szinte kísér
tetiesen ugyanazon a helyszí
nen is történt, ahol amazok 
rabolgattak. Csak az időpont 
nem egyezik. Ök vagy öten 
éppen a névnapját ünnepelték 
éjs záróra után ' a szabadban 
folytatták az ivást. Nem 
messze tőlük két férfi üldö
gélt, feltehetően ők sem 
egészségügyi sétán voltak, éj
fél után. Tibor egyik haver
ja szóba elegyedett velük, vi
tatkoztak, de aztán elsőre 
félrevonultak. Sajnos közbe
szólt a természet: ne,kik dol
guk akadt a sűrűben, mire a 
haver ismét odament ahhoz a 
kettőhöz. Mire ők visszaértek, 
már kés villant, a vita el
mérgesedett. Tibor nem só
kat teketóriázott: megfogta a 
két férfi fejét és összecsap
ta. (Az ő papája léceit le, 
amikor megszületett.) Egyi
kük feje keményebb volt, a 
másik ezért halt meg. Soha 
nem látta azt az embert, egy 
ózdi munkás volt.

keket ugyanis nevelni kell! keit. A sértettek között volt 
Ha ez elmarad, a következ
mények beláthatatlanok.

Azaz beláthatóak, miként 
1983—84-ben csak ők, kilen
cen és a bűntársaik — úgy 
együtt vagy harmincán — 
embereket öltek, megbecste-

részeg, magányos fiatalember, 
de még egy civilruhás rend
őr is. Nem mondom, azon az 
estén, éjszakán elég fura vi
szonyok uralkodtak arrafelé. 
Már éppen „-megunták" a

LÁSZLÓ: Május elseje,' Bé
késcsaba. ö  és a haverjai ezen 
a napon — többnyire a fő
utcán —, úgy is, mint a „csö
vesek” büszke csapata, az 
eléjük kerülő csoportot — 
poppereket, „újhullámosokat” 
— úgymond, bucira verték é - 
mellesleg kirabolták. Voltak, 
akiket a felvonulók közül 
szedtek ki. Egyetlen mentsé
gük v$.n: előbb őket támad
ták meg, s ettől gurultak úgy

GYŐZŐ: Emberölésért bünte
tését töltő apja küldött neki 
kétezer forintot, hogy vegyen 
magának télikabátot. Rögtön 
riasztotta a haverokat, lányo
kat, fiúkat, és irány a fővá
ros: „mulassuk el ezt a 
pénzt!” A vonaton sikerült 
elemelniük egy táskát, ami
ben „kincset” találtak: egy 
pálinkás bütyköst. De hiába, 
a két „rongy” hamar elfo
gyott. S jött az ötlete: annak 
idején, amikor a mamája, a 
börtön után, magához vette, 
Debrecenben laktak és ott 
szomszédjuk volt egy néni. 
Bejárt hozzájuk, 6 is hozzá, 
evett nála, szóval, összebarát
koztak. Nyilván hallott mára 
háláról, ezért elhatározta: a 
nénitől szereznek pénzt. Csak 
egy haver maradt vele, a töb
biek, a lányok és a fiúk el
mentek sétálni. Ők ketten 
csengettek, aztán a meglepett 
nénit be vonszolták a szobába, 
az ágyra fektették. A pénzt 
megtalálták, a nénit megfőj-- 
tották. Mielőtt távoztak, a

SÁNDOR: mindent megkapott 
otthon és nem szerette az 
igazságtalanságot. A helyszín 
a szokásos, fizetésnapon. Ti
pikus kocsmai verekedés, 
amely annyiban tért el a szo
kásostól, hogy az egyik _ har 
verját sportszerűtlenül ütöt
ték meg az udvaron. Mire ő 
a kérékpár-támasztó vastól 
elrugaszkodva az illetőt pon
tosan fejbe rúgta. Később a 
haverok az utcán folytatták, s 
mikor ő ismét bekapcsolódott 
a verekedésbe, az előbb meg
rúgott ember már jzédelgett. 
Amikor aztán „lefeküdt”, még 
fekve is kapott tőle egy rú
gást, s ez így együtt az éle
tébe került.

JÁNOS: ő  irtózik az erőszak
tól, ezért haverjaival lakóte
lepi lakásokba tört be, dél
előttönként. Mindent elvit
tek, amit találtak és mozdít
ható volt, mert apja, aki új
ból magához vette és meg
engedte, hogy a haverjai is 
ott lakjanak, szóval ő nem 
tudta berendezni a lakást. A 
fiúk ennek szellemében hord
ták haza a cuccot mások la
kásából. S ha valaki otthon 
lett volna? Leütjük és kész. 
De ezt talán csak azért mond
ta, mert az előtte szólókat 
hallatta.

★
Nos, kedves olvasó? Még 

nincs vége. A fiúknak van-: 
nak terveik a jövőt illetően. 
Íme: megnősülök, karatézni 
fogok, zenélni akarok, föl kell 
nevelnem három gyerekemet, 
anyám készítette hortobágyi 
húsos palacsintára vágyom’,1 
még messze van, nem tudom 
mi lesz, rendes életet élek 
majd, jó nőre vágyom, bol
dog életet akarok.

Kívánom, hogy jó elképze
lésük sikerüljön. Mert végté
re is „tölgytől vagy sziklától 
én sem eredtem . ..” hanem 
emberektől, vannak „rokona
im”. Azaz ők is emberek, köz
tünk éltek, közénk térnek visz- 
6za. . .  —f—
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Már otthon vannak Ünnep és irodalom

Ketten vannak a szabaduló- 
bárkáiban, két huszonhárom 
éves asszony. A beszélgetést 
követően, másnap hajnalban 
mindketten kiléptek a kalo
csai intézet kapuján. Eljött a 
szabadulás, egyikük hat, má
sikuk kilenc hónap után me
hetett ki, ám nem először, te
hát visszaesők. Érződik raj
tuk a feszültség, azért mégis 
oldódnak, jókedvűek. Ebben a 
hangulatban kötetlenebb is a 
párbeszéd.

tk
Farkas Julianna vajon tud

ja, hogyan utazik Jászberé
nyig?

— Nem, fogalmam sincs, de 
Ibolya is arra jön, vele me
gyek.

— Nem várják?
— A férjem, azaz az élet- 

társam nem tud elém jönni,
. üzemi baleset érte, eltörte a 
■ lábát. Én meg eltöröm neki a 
másikat. . .

_ 7
— Miért nem vigyázott ma

gára? Most iiyen helyzetbe 
hozott. Nekem csak három 
osztályom van, honnét tud
nám az utat hazáig?

— Leveleztek?
—• Persze, én nem tudok 

írni, az egyik lány segített. 
Muszáj volt, az anyósomék- 

,nak nem tetszik a mi kap- 
1 csolatunk.

— Miért?
— Mert azt mondják, rossz 

útra viszem a fiukat, végül ő 
is börtönbe kerül. Az igaz, 
hogy közösen loptunk, de ő 
még első bűntényes volt, így 
beleesett az amnesztiába.

— Gyerek, lakás?
— Van egy lányom, inté

zetbe vitték, most egyéves. 
Majd meglátogatom, de ka
rácsonyra nem hozhatom ha
za, mivel szigorúak „azok”, 
nehezen adják ki a gyereket. 
Anyósoméknak van egy két
szobás lakásuk, de az udvaron 
ott a többi „házikó”, tudja, 
az egész nagy család együtt

van, vagyunk vagy negyve
nen, a cigányok összetartóak.

— Az anyósáéknák bizto
san az .nem tetszik, hogy ön 
újra és újra börtönbe kerül 
lopásért..

— Mi nagyon sokan va
gyunk testvérek, egyik bá
tyám Vácott, a másik Baracs- 
kán vari, de nem tudom, mi
ért. De anyósomékat az za
varja, hogy miattam jönnek 
oda a rendőrök és ezt nem 
szeretik a mellettünk lakó 
nem cigányok. Meg tudja, az 
anyós a „főnök”, és jobb 
lányt akar a fiának. De hiá
ba, a Sanyi szeret engem, én 
voltam az első nője, meghó
dítottam. Azt írta, az any- 
jáék ellenére sem hagy el.

— Szóval holnap dél körül 
csak otthon lesz. Mit csinál?

— Hát valami étellel csak 
várnak, aztán beszélgetünk, 
iszogatunk. Egy kis kevertet 
meg pálinkát. Anyámhoz nem 
megyek, ő beteg és iszákos.

— Hogy telik majd a ka
rácsony?

— Veszünk fenyőfát, föl
díszítjük, eszünk, isziunk, szó
rakozunk, tévézünk, mert 
anyósoméknak az is van.

— Ajándék?
— Veszek a Sanyinak po

harakat, ő meg nekem fehér
neműt, hogy jobban tetsszek 
neki.

— Tud főzni?
— Igen, persze. Kedvencem 

a kirántott hús. De egyéb
ként mindegy, hogy mit 
eszem.

— A lopásoknak vége?
— Hát igen, most már ab

ba kell hagynom, mert hiá
ba bolondítottám el a Sanyit, 
ha megint becsuknak, képes 
és más lányt keres.

★
Illés Ibolya Nagykátára 

igyekszik. Ő elé sem jönnek?
— De igen, a férjem Pes

ten vár, lehet, hogy a gyere
ket — kétéves — is magával 
hozza.

— Megismeri a gyerek?
— Nem nagyon, mert nem 

látogatott, először nem fogja 
tudni, .ki ez a néni?

— Téhát nincs intézetben?
— Az anyósoméknál van, 

mi is ott lakunk, mert a fér
jem közben eladta a laká
sunkat.

— Az ön bűncselekménye 
némi magyarázatot igényel: 
kiskorú veszélyeztetése és hi
vatalos személy elleni erő
szak.

— Gyesen voltam a kicsi
vel. A kollégáim elhívtak 
szórakozni. Én megetettem a 
gyereket, lefektettem aludni 
és elmentem. Sajnos a kelle
ténél többet ittam, tovább 
tartott az együttlét, s mire 
hazaértem, eltűnt a gyerek, A 
szomszédiban lakó sógornőm 
vitte el. Nem mondom, piás 
voltam, hőzöngtem a rend
őrökkel. Mondták, hogy eljá
rást indítanak ellenem. Más
nap egyik munkatársnőmet 
hívtam tanúnak, hogy mel
lettem valljon. Jöttek a rend
őrök, hogy miért nem jelen
tem meg az idézésre. Szó szót 
követett és én nem akartam 
beszállni az autóba. Dulako
dás közben egyiküket meg
ütöttem. Hát így volt.

— A férje mit szólt ehhez?
— Traktoros a téeszben, és 

ő is szereti a piát. A gyes 
alatt néha iszogattam, de mi
re ő hazaért, nem látszott 
rajtam. Szerintem és szerinte 
se veszélyeztettem a gyereket, 
de most' már mindegy.

— A szülei?
— Velük nem foglalkozom, 

intézetben nevelkedtem. Ami
kor megszülettem, anyám 
„ottfelejtett” a kórházban. 
Sajnos, azért vagyok vissza
eső, mert az intézetben vere
kedtem, garázdálkodtam, ösz- 
szevesztünk néhány lánnyal.

— Hogyan telik a holnapi 
nap ?

— Dél körül érünk haza. 
Anyósomék is várnak, meg
ebédelünk, aztán játszom . a 
kicsivel: Jó, bem ' móndóm, 
azért iszom is valamit, hern 
sókat.

— Hogyan tovább?
— A gyest „elveszítettem”, 

dolgozni fogok. Aztán elvég
zem a házimunkát, este meg 
tévézek. Nyolc iskolám meg
van, de nincs türelmem ol
vasni.

— Nem sok hiányzott ah
hoz, hogy az ön gyereke is 
intézetbe kerüljön.

— Isten ments, én aztán 
tudom, hogy milyen érzés in
tézeti gyereknek lenni. Nem 
kerül ő oda.

— Vágyai?
— Nyugodt, szép családi 

életre vágyom, s .arra, hogy 
soha töíbbé ne kerüljek visz- 
sza. Jó híreket kaptam ott
honról, várnak, a férjem sze
ret. Azért persze egy kicsit 
izgulok, az életben sok a bi
zonytalanság. De ne is kér
dezzen többet, már mennék 
is ki. Hosszú lesz ez az utol
só éjszaka...

—f—

Az idén más lesz Kalocsán 
a karácsonyi műsor, mint 
volt az előző években. Koráb
ban a lányok és asszonyok in
kább táncos-zenés összeállítás
sal készültek, s ilyenkor nagy 
szerep;e volt a folklórnak, a 
jellegzetes és, temperamentu
mos muzsikának. A mostani 
karácsonyra irodalmi műsort 
szerkesztettek és adnak elő.

A központi szakkör vezető
je, Drahos Borbála az ünne
pi műsor köszöntőjében így 
fogalmazta meg érzéseiket:

„Karácsony az egész vilá
gon ünnep, még akkor is, ha 
nem mindenütt tartják ugyan
azon a napon. A szeretet ün
nepe mindannyiunkban feléb
reszt néhány szép és kedves 
pillanatot, amelyre szívesen 
gondolunk. Érthető azonban, 
hogy a büntetésvégrehajtási 
intézetek zárt világában élők 
némileg szomorkásabb hangu
latban élik át ennek az ün
nepnek az óráit, már csak 
azért is, mert az emlékek 
ezekben az órákban nagyobb 
fénnyel lobbannak fel, jobban 
éget mindenkit a vágyakozás 
az otthon és szeretteink iránt.

Ezen az estén a mi ottho
nainkban is szomorúbbak, 
mert — hisszük! — hiányozni 
fogunk. Az otthoni ünnepi 
együttlétnek különös varázsa 
van. Mi most csak képze
letünk szárnyán juthatunk el 
oda. S tudjuk: ajándékozni 
legalább akkora öröm, mint 
ajándékot kapni. De vajon 
mit adhatunk mi, amitől újra 
visszavarázsolhatnánk szeret
teink arcára a mosolyt? Ígé
retet? Fogadalmat? Nem! In
kább hitet ahhoz, hogy ön
magunkkal szemben igénye
sebbek leszünk, s minden ha
mis illúziótól mentesen törek
szünk arra, hogy rendezzük 
életünket. Ennél nagyobb örö
met aligha adhatnánk szaba
dulásunk után szeretteinknek. 
Ehhez viszont nem kell ün
nepnek lennie.

Mégis, ha valaki ezekben 
az órákban elszomorodik, ne
tán könnyet hullajt, nem kell 
szégyellnie, mert .bennünk...is 
megvan a szép, a jó, a család 
iránti vágyakozás. Tiszta, em
beri érzés él bennünk is, 
mint bárki másban.

Elég, ha arra gondolunk, 
hogy a fenyőfán meggyújtott 
sok kis gyertya fénye eltörpül 
az ember vágyakozásának tü
ze mellett. Érdemes hát figyel
nünk a parányi lángok játé
kát. Fények . . .  ünnepi fé
nyek!

Talán annak az útnak a jel
zései, amelyek egyszer visz- 
szavezetnek mindannyiunkat

A szakkörvezető Drahos Bor
bála

abba a világba, ahonnan ki
szakadtunk.”

— Nem az a fontos, hogy 
sokan legyünk a színpadon, 
hanem az, hogy aki elkezdte 
a felkészülést a műsorra, az 
csinálja is végig! Lesz olyan 
költemény — József Attila 
Három királyok című verse 
—, amelyet dramatizálva 
adunk elő — mondja a készü
lődésről a szakkörvezető. 
Nyolc karácsonyi témájú le
mezből válogatták a zenét Pe

tőfi Sándor, Ady Endre, Ju
hász Gyula, Váci Mihály és 
Weöres Sándor verseihez.

Azokra' is gondoltak, akik 
legszívesebben mesét hallgat
nak. Drahos Erika, a szakkör 
egyik tagja olyan mesejátékot 
írt, amely — feltételezhetően 
— mindenki tetszését elnyeri 
majd.

W
Az ünnep előtti napon, de

cember 23-án neves és fontos 
vendége lesz a kalocsai inté
zetnek. Az első magyar ci
gányregény .szerzője, Lakatos 
Menyhért látogat el az inté
zetbe. Ez a találkozás kiváló al
kalom lesz arra, hogy a Kalo
csán büntetésüket töltő lányok 
és' asszonyok megismerjék az 
író műveit, elolvassák a „Füs
tös kópek”-et, az „Akik élni 
akartak” című regényt, tehát 
azokat a könyveket, amelye
ket áz érdeklődők már jóval 
korábban — felkészülvén a 
találkozóra — kivettek a 
könyvtárból. Ráadásul Lakatos 
Menyhért rengeteg jellemző 
epizódot, szomorú és vidám 
történetet ismer somosairól. 
Egészen bizonyos, hogy a kö
zönség ritka pillanat tanúja 
lesz: a mélyről jövők meggyő
ződése és humanizmusa süt az 
író minden sorából, s a szer
vezője úgy gondolják, a sze
mélyes találkozás másokban is 
felébreszti a felelősségtudatot 
önmaguk sorsa iránt.

T. A.

Várják Lakatos Menyhértet

„Ágiik m ik egy weitF
T? emegett a lába az ideges- 

ségtől, amikor felállt 
meghallgatni a bíróság ítéle
tét, pedig ez már a másodfo
kú tárgyalás volt. Első- fokon 
három évet kapott. Remélte, 
enyhítik a büntetését. Nem 
így történt, maradt a három 
év. A tárgyalás után fél órát 
beszélhetett feleségével és a 
kisfiával. A gyerek az ölében 
ült, kis fejét odaszorította ap
ja melléhez, kezeivel átölelte.

— Apu, ne hagyj itt ben
nünket, ne menj el! Gyere ha
za, apukám! — könyörgött a 
kisfiú.

Szeme könnybe lábadt, ma
gához szorította gyermekét.

— Drága kicsi fiam, el kell 
mennem, de visszajövök hoz
zád, és utána mindig együtt 
leszünk — nyögte ki neh.ezen, 
mert a torkát összeszorította 
valami, a szíve táján nyomást 
érzett.

— Nagyon, nagyon vigyázz 
Attilára! — fordult a feleségé
hez.

*
— Balogh Gáspár elítélt pa

rancsára kihallgatásra megje
lentem — jelentkezett szabály
szerűen a nevelőtiszt irodájá
ban.

— Sajnos, szomorú hírt kell 
közölnöm magával, legyen 
férfi, legyen erős — mondta

felállva a százados és egy 
táviratot adott át Baloghnak.

„Attila megfagyott, két na
pig kerestük az erdőben, teme
tése 15-én lesz” — olvasta.

— Attila — sóhajtott a fér
fi, aztán elvágódott.

Csaknem egy hónapig 
nyomta a kórházi ágyat, mire 
az orvosok gyógyultnak nyil
vánították és visszaküldték a 
Gyűjtőbe.

Nem várta már olyan na
gyon a kedvezmény tárgyal ást, 
és amikor szólították, nem ér
zett izgalmat, idegességet. 
Olyan minden-mindegy han
gulatban volt.

Mivel jó magaviseletű el
ítélt volt — munkáját mindig 
rendben elvégezte, csak dicsé
retei, jutalmai voltak — biz
ton számíthatott a kedvez
ményre. Meg is kapta, még
sem örült. Egy hónap múlva 
mehet haza, de ki várja ott
hon? A felesége? Talán, bár 
a gyerek halála óta egyetlen 
levelet sem írt neki. Minek? 
Nem vigyázott Attilára. Nem 
harag élt benne, csupán kö
zömbösség, keserűség.

Az egy hónap elrepült, szin
te észre se vette. Reggel öt 
órakor lépett ki a Gyűjtő ka
puján, még sötét volt. A hó 
hatalmas pelyhekben szállin
gózott, nem volt hideg. Át
ment a kapu előtt levő par

kon, aztán megállt, szétnézett, 
bár néznivaló szinte semmi 
nem akadt. Néha egy-egy 
busz vagy villamos tűnt csak 
fel.

— Haza kell mennem —.
motyogta, aztán elindult.

A villamosmegállóhoz ment, 
felszállt a huszonnyolcasra, 
elment a Körútig, onnan met
róval a Déliig.

Délután érkezett meg a fa
luba. Nem várta senki az ál
lomáson, nem is várhatták, 
hiszen otthon nem tudtak sza
badulásáról. Többször gondolt 
ugyan a börtönben arra, hogy 
meg kellene írni, de mindig 
halogatta. így a levélírásból 
nem lett semmi.

Leszállt a vonatról, elindult 
haza. Mintegy két, két és fél 
kilométerre lakott, az állomás
tól.

Hányszor elképzelte annak 
idején a hazatérést, a találko
zást feleségével és kisfiával. 
Hányszor álmodozott .erről. 
Hányszor ölelte, csókolta őket 
ébren álmodozva. Olykor látta 
őket, a zárka sötétjében. Most, 
amikor hazaérkezett, nem ér
zett örömet, fáradt és fásult 
volt.

—. Gazsi! Gazsikám! — ki
áltotta a felesége a nyakába 
ugorva, amint belépett lakásuk 
ajtaján. ;
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A bűn, bármennyire is végzetes, nem oltja ki 
a lelkiismeretet, amely nem más, mint az élet 
folytatásának ígérete. Az élet él, és élni akar — 
azokban is, akik rátámadtak az életre. A remény, 
ha utolsó is, emberi remény, amely túlmutat 
esendőségükön, if júkori vétkükön.

Nem ez volt a cél!
Tizenöt éves korában a 

gyermek halhatatlan! Min
den lehet, amit csak tervez, 
mi nd-mind megvalósítható. 
Még semmi baljós üzenet 
nem árnyékolja őt, minden 
világos, minden fényben áll. 
Mindez négy év múlva már 
tnás lesse, aki tizenkilenc 
éves, az már felnőtt! Az 
már tud valamit, amit a 
gyermek még nem is sejt. 
Az tudja, hogy a világ és 
benne az ember, más, bo
nyolultabb és egyszerűbb. 
Nincs benne annyi szín. Ta
lán szürkébb? Mindeneset
re keményebb, célratörőbb 
és egysíkúibb. Szeme már 
nemcsak álmodozik, hanem 
azt is kutatja hogyan sze
rezhet, ragadhat magának 
zsákmányt. Kell a hódítás, 
kell az, hogy valaki legyen 
vele, aki csak az övé! Ha 
kell, bármi áron!

És isznak is, hisz az olyan 
felnőttes. De hamar meg
árt, s akkor rosszul lesznek, 
nem értik, mi van velük, s 
azt sem, hogy mi a jó ab
ban, ha a felnőttek isznak.

Milyen furcsák, idegenek a 
felnőttek!

Ez .csak az ocsúdás pilla
nata. De mit keres a bará
tom az anyám hálószobájá
ban, és miért hallom a nyö
gést, a kiáltást, a segítség! 
— sikolyt?

Erőszak, mit takar, mit 
rejt ez a szó? Nem lehet 
tudni, csak azt, hogy anyá
mat bántják! S neki sietnie 
kell, hogy segítsen. Milyen 
undorító ez az izzadt ba
rát, veres, mint a rák, s 
miért dulakodik, hiszen 
mondtam neki, ne bántsa 
az anyámat! És most engem 
üt! De miért? Hát nem va
gyunk barátok? Vagy csak 
ezért jött? Ezért alakosko- 
dott? És már fojtogat! .Én 
gyenge vagyok, ő meg erős! 
Mindjárt elájulok! Kezem 
a szekrényen kutat-keres 
valami fogódzót, vagy vala
mit, ami nekem segít. ' És 
megvan! Megmarkolom és 
négyszer szúrok. Negyed
szerre sikerül! Nem ezt 
akartam, nem ez volt a cél, 
hát lehet cél egy halott ba
rát? Ä. J.

Elbújt a hold
Hideg, vékonyszálú, őszi 

eső esett. Egyhangúan perme
tezett, azzal az ütemmel, 
amely olyan álmosító, és 
mégis reszketés fogja el tőle 
az embert.

Az utcán már alig jártak, 
mindenki aki csak tehette, be
húzódott a lakásába, csak az 
sietett, akinek éppen még dol
ga volt, de az is összehúzta 
magát. Finom, hűvös, permet 
fényezte a sálat, didergette a 
nyakat.

A kisváros fölött egybefüg
gő felhő húzódott, mögé bújt 
a hold, az ég szinte bekö
nyökölt az ablakon, távlatta- 
lan volt az egész vidék.

Ebben a kilátástalan egy
hangúságban a diszkó maga 
volt a vidámság, valósággal 
hanyatt feküdt, harsogott és 
gurgulázott, zene és nevetés 
göndörödött ki az ajtón. A 
fiatal párok a maguk módján 
járták a divatos táncokat, 
olyan erővel és lendülettel, 
hogy akik látták, azt hihették, 
hogy itt nem is az őszi, ha
nem a tavaszi kisváros adott 
találkát ifjainak.

A tánc, amely az önkívüle
tig felkorbácsolja az embere
ket, egyben könnyelművé is 
teszi, tehát aki mást is akar, 
mint szórakozni, itt ragyogó 
alkalmat talál.

Aki jobban szemügyre ve
szi a szórakozókat, már lát
ja is azokat — négy lányt és 
két fiút! —, akik nemcsak a 
zenére, hanem a táncosok ru

háira is figyelnek, s közben 
szemmel jelt adnak egymás
nak. Három évvel ezelőtt jött 
divatba a pufi dzseki, s aki 
csak tehette, szerzett magá
nak.

A társaság vezére egy tizen
négy éves gyerek. Keményen 
irányítja a többieket, hatalma 
záloga az élesre fent tőrkés . . .  
Ott lapul a zsebében, s ha va
laki észreveszi a lopást, annak 
egy villanással adja tudtára, 
hogy jó lesz vigyázni.

A fiú, akié a dzseki, épp 
az egyik lánnyal táncolt, aki
nek az volt a feladata, hogy 
terelje el a figyelmét, ne lás
sa, amikor lába kel a dzseki
nek. Talán azért, mert nem
rég kapta, az egyik szeme 
mindig arra tévedt, s így 
egyből észrevette, hogy viszik.

A lány kezét eltolta, s a dü
hös táncolok között lökdösőd
ve rohant. Kint érte a „ve
zért”, aki nem is tagadta, hogy 
elvette a dzsekit. De nem 
akarta visszaadni! Verekedni 
kezdtek, amikor is sűrűn 
csattantak a pofonok, s már- 
már legyűrte a tolvajt, de az 
kést rántott, s egy szúrással 
szíven szúrta ellenfelét.

A fiú, az áldozat, 19 éves 
volt. A tettes 14 éves. A kés 
még mindig a kezében volt s 
a hideg permet lassan mosta 
le pengéjéről a vért. A fiú 
testéből szivárgó vér csend
ben átitatta a pufi dzsekit, 
amely ott hevert az őszi sár
ban.

A. J.

K Ö W C T

B S H 1 S R K . . .

A nevelőintézetből kará- 
csonyra utazott haza. 

Előre élvezte a szünetet, a 
gondtalan csavargást, ami
kor nem kell számot adni 
semmiről, oda megy, ahová 
akar. Elsősorban a sógorának 
őrült, annak ellenére, hogy 
nyolc testvére volt, ezt az em
bert is, aki rakodómunkásként 
dolgozott, testvéreként szeret
te, ..sőt, azoknál is jobban. 
Megértették egymást, kevés 
beszédűek lévén, egy-egy 
szemvillanásból is.

Az intézetben nem ihatott 
kedvére, időnként lopva-rejte- 
kezve ha pénzhez jutott, szer
zett némi italt, de most több
re vágyott: Alighogy hazaért, 
kereste a sógorát. Megvárta, 
míg az végez a munkával. S 
aztán irány a csapszék. Ad
dig ittak, míg zárórát nem 
üvöltött a csapos. Akinek a 
szavára azért is érdemes hall
gatni, mert nem nagyon nézi 
hova üt, ha ideges lesz.

Már mindketten csontrésze
gen sétáltak-tántorogtak, bal
lagtak, egymást támogatva, 
újabb kocsmát keresve, és ret
tenetes . szomjasan. De olyan 
lassan, hogy amikor az újabb 
kocsmához értek, már az is 
zárni készült. Ködös aggyal 
hátráltak, amikor nekiütköz
tek egy szintén részeg,. de 
jól öltözött embernek, aki a 
részegek makacsságával, de el
szántan, be akart esni a kocs
maajtón. Akaratlanul is fel
fogták az esését, s igyekeztek 
valamit motyogni arról, hogy 
ez már bezárt, de ők tudnak 
egy olyat, amely egész éjjel 
nyitva van, de nem itt a vá
rosban, hanem a Duna-parton. 
A 16 éves fiú mert ő java

solta ezt, vágott egyet a sze
mével, amiből társa már sej
tette, hogy az ötletben több 
van, mint ami első hallásra 
kitetszik.... k . „,

Akkor nekivágtak az éjsza
kának, egymást támogatva, 
immár hárman, segítettek a 
társuknak is, nehogy elessen, 
mert ő még talán náluk is 
részegebb volt. Épp felkapasz
kodtak a partra, amikor a fiú 
hatalmas ütést mért a „ven
dégrészeg” nyakára. Legurult 
a szerencsétlen, ők utánaro
hantak, s rúgták-vágták. Ami
kor úgy látták, hogy már el
veszítette az eszméletét, ki
kutatták a zsebeit.

Csak egy százast találtak 
mindössze. Ezen annyira fel

mérgesedtek, hogy megfogták 
az embert, egyik a nyakánál, 
a másik a lábánál fogva és 
beletették a Dunába. A se
kély vízben feküdt a test, 
meg-megtört rajta a hullám
zás. A két fickó követ kere
sett a parton, s találtak is 
négy-nyolc kilós nagy köveket. 
Maguk fölé tartva vitték a 
fekvő emberhez, az egyik a 
fejéhez, a másik a mellkasá
hoz vágta a követ úgy, hogy 
immár végsőt rándult a test.

Aztán, mint akik jól végez
ték dolgukat, elindultak. Egy 
zugkimérésben pálinkát vettek 
a százasért, végül hazamentek. 
A fiú fáradt volt, egyből el
aludt, nem is ivott a pálinká
ból. A férfi még fentmaradt s 
egyedül megiszogatta a pálin
kát. Mire felvirradt, egy korty 
nem volt az üvegben. Csak 
kettőjük részeg hortyogása 
kotyogott a füllédt szobában, 
mint valami nagy, óriás hor
dóban. Á. J.

— Miért nem írtál? Miért 
nem tudattad a családdal, 
hogy jössz? Elmentünk volna 
eléd.

A férfi magához szorította 
egy pillanatra feleségét, meg
csókolta, aztán kezet nyújtott 
az öccsének és leült.

— Ezt meg kell ünnepelni 
— mondta Kálmán, Gáspár 
öccse — mindjárt elmegyek 
borért, meg szólok anyámék- 
nak,

Gáspár szótlanul üldögélt 
néhány percig, aztán ránézett 
a feleségére, aki néhány lé
pésnyire állt tőle és nézte 
férje meggyötört, sovány ar
cát, remegő kezét, őszülő ha
ját.

— Hogy történt? — kérdez
te a férfi.

Az asszony halkan felzoko
gott, odatámolygott egy szék
hez, leült. Gáspár nem kérde
zett újra, megvárta míg az 
asszony lecsendesült, abba
hagyta a sírást, csak azután 
szólalt meg ismét.

— Mondd el!
— Vasárnap délután volt, 

vendégek jöttek. Itt volt 
anyád, az öcséd, az én anyám 
és a testvérein, meg azoknak 
a gyerekei. A névnapomra 
jöttek. Ebédet csináltam ne
kik. Ebéd után a férfiak kár
tyáztak és iszogattak, mi be
szélgettünk. A gyerekek _ ki
mentek hógolyózni, szánkózni. 
Esteledett amikor hazajöttek. 
Attila és a bátyám fia nem 
volt velük. Nem gondoltunk 
semmi rosszra, hiszen meg
mondtuk nekik, messzire nem

mehetnek, csak itt, az erdő 
szélén játszhatnak. Besötéte
dett. Nyugtalankodtam, több
ször kinéztem az ajtón, de se
hol nem láttam a két gye
reket. Faggattam a többieket, 
de azok semmit sem tudtak. 
Nem emlékeztek arra, hogy 
mikor tűnt el közülük a két 
kisgyerek.

— Hat óra után esni kezdett 
a hó, először csak szállingó
zott, aztán egyre jobban. Nem 
bírtam tovább. Elindulok 
megkeresni — mondtam. Pis
tike anyja azonnal vette a ka
bátját, őt is idegesítette fia 
távolléte. Benéztünk a szom
szédokhoz, végigjártuk a falut, 
sehol nem látták őket. Nincs 
más hátra, az erdőben is szét

. kell nézni. Hazamentünk, szól
tunk a férfiaknak, bár azok 
közt józan már nem akadt. 
Azért eljöttek vélünk, de sok 
köszönet nem volt benne. A 
hó egyre jobban esett, viharos 
szél fújt.

— Hajnalban értünk haza 
átázva, átfázva. Megmeleged
tünk, ettünk néhány falatot 
és ismét elindultunk. Az egész 
napos keresés nem vezetett 
eredményre, pedig ekkor már 
a szomszédok is velünk tar
tottak.

— Másnap délelőtt jött az 
erdész, aki rájuk akadt. Egy 
vadetető alatt feküdtek meg
fagyva. Valószínűleg eltéved
tek. és a hóvihar elől olt ke
restek menedéket. A táviratot 
anyád küldte, mert én nem 
tudtam elmenni a postára. A 
temetést is ő intézte.

— Hidd, el, nem vagyok
hibás. Mindent megtettem, 
megtettünk értük. Pistike,
anyja kis híján megőrült, én 
is ágynak estem.

— Merre van az a vadetető, 
el tudsz vezetni oda? — kér
dezte a férfi.

— El. Miért akarsz odamen
ni?

— Holnap elvezetsz oda, és 
a temetőbe is kimegyünk.

A hazaérkezés megünneplé
séből nem lett nagy mu
latság, mert Kálmán hiába 
csődítette össze a családot, 
hiába hozott bort, Gáspár ar
ca nem enyhült meg. A bor
hoz hozzá se nyúlt. Ült az 
asztal mellett, nézett maga 
elé, de nem látott semmit. 
Megpróbálták bevonni a be
szélgetésbe, hívták kártyázni 
— hiszen tudták, Gáspár sze
ret játszani —, de nem ment.

A nyja megérezte, fiában sö- 
tét gondolatok kergetik 

egymást, megpróbálta vigasz
talni, eredményt azonban nem 
ért el.

Késő estére járt, mire ket
ten maradtak feleségével. Az 
asszony megágyazott, lefeküd
tek.

— Gazsikám, ügye, nem ha
ragszol rám, hiszen nem tehe
tek róla, hidd e!, megszenved
tem érte — ölelte át férjét és 
csókolgatta arcát.

— Nem haragszom — szólt 
a férfi, de a csókokat nem vi
szonozta. Feküdt mozdulatla
nul, mint egy darab fa.

Az asszony lassan álomba 
sírta magát. Gáspár nem tu

dott elaludni. Nézte a sötétet, 
szeme előtt megjelent a kisfiú, 
felé nyújtotta a kezét. Megráz
kódott, felkapcsolta a zseb
lámpát, amit maga mellé ké
szített még lefekvés előtt a 
székre, rágyújtott egy ciga
rettára.

— Holnap megnézem a sírt, 
ráérek munkahelyet keresni a 
jövő héten is — mondta fél
hangosan.

Szívta egyik cigarettát a 
másik után, közben néha-néha 
a feleségére nézett, aki nyu
godtan aludt.

— Szegény asszony — gon
dolta — talán semmiről sem 
tehet, én mégis úgy bánok ve
le, mintha haragosom, ellensé
gem lenne. Pedig örülhetnék, 
hogy várt rám több mint két 
évig. Az öcsém vagy anyám 
biztosan megírta volna ha 
hűtlen, de ilyesmiről szó se 
lehet. Reggel beszélek vele, 
megbeszélünk mindent.

MáSnap elmentek a temető
be a kis sírhoz. Gáspár sokáig 
állt a fejfa előtt, nézte. „Ba
logh Attila, élt 5 évet” — ol
vasta hang nélkül. Nem sírt, 
a szemei szárazak voltak, a 
szíve összeszorult, görcsösen 
szorította felesége karját, Az 
asszony átölelte, és csak any- 
nyit mondott:

— Fiatalok vagyunk, lehet 
még nekünk Attilánk.

A férfi felkapta a fejét, 
mint akit megütöttek.

— Nem! Attila soha! Attila 
csak egy volt!

Cs. S.

Minden összekeveredett
Ott állt egész műszak 

szállítószalag- mellett, ame
lyen jöttek felfelé végtelen 
sorokban az élő állatok, s 
n-eki az volt a dolga, hogy 
amikor hozzáértek, döfjön 
egyet a szúrókéssel. Egy 
szúrás a szívbe, aztán még 
egy, még egy a végtelensé
gig, egészen a műszak vé
géig. Ez épp olyan munka, 
mint a többi a vágóhídon. 
Bár az is igaz, hogy a szú
rók talán magasabban áll
nak a ranglétrán, mint a 
többiek. Ha nagyon kime
rülnek, helyükre ugrik egy 
másik, elszívnak egy ciga- 
retát, szippantanak egyet a 
vágócsarnok fanyar, mégis 
émelygő levegőjéből, amit 
táplál és beleng a vér sza
ga, aztán folytatják a mun
kát.

Abban a kisvárosban a 
húskombinát volt az egyet
len nagyüzem. Aki ide ke
rült, az megcsinálta a sze
rencséjét. Ha nagyon igye
kezett. még csoportvezető 
is lehetett belől-e.

A fiú apja kőműves kis
iparos, aki gyermeke első 
szavára, tizenhatodik szüle
tésnapjára kocsit vett neki. 
Igaz, használtát, de így is 
25 ezerbe került. Az mit 
sem számított, hogy még 
nincs, s néhány évig nem 
is lehet jogosítványa. A lé
nyeg, hogy a gyereknek ko
csija van. Nehogy a társai 
között háttérbe kerüljön, s 
megcsappanjon az önbizal
ma.

A munka, amit végzett a 
vágóhídon, nem volt más, 
mint belépő, beljebb szere
tett volna kerülni, a hús
üzembe, ahol tiszta és jól 
fizető a munka, ahol már 
a jobb emberek vannak. 
Erre meg is volt minden 
esélye. Elégedettek voltak 
vele. Amit keresett, az az 
övé volt. Nem kellett ha
zaadnia semmit, még _től-e 
kérdezte meg a hét végén 
az apja, kell-e pénz, s ha 
azt mondta igen, akkor egy 
ezrest kapott, ha azt, hogy 
nem, csak ötszázat.

Nem akárhová, csak a 
jobb helyekre járt, és csak 
este ment el, hiszen a kis
városban a jobb emberek
nek törzshelyük és törzs
asztaluk van. Az ő társa
ságukat kereste, akiktől 
várhat és tanulhat valamit.

Biztos fellépést, választékos 
modort, még a kéztartásra 
is ügyelni kell, nem mind
egy, lö, hogyan gyújt rá, 
milyen cigarettát szív, kit 
hogyan szólít.‘Nem az ész. 
nem a felkészültség a lé
nyeg, egy klikk barátságát 
kell megszerezni, aztán 
minden rendben van.

Akiknek sok pénze van. 
nem kábítják magukat hol
mi fröccsökkel, válogatott 
nemes szeszek, italok áll
nak az asztalukon. A ti
zenhat éves gyerek, aki 
játssza a felnőttet, eleinte 
csendben van, majd később, 
ahogy halad előre az éjsza
ka, megjön a hangja is és 
buzgón helyesel. A társaság 
tagjai már mind részegek. 
Ö sürög, fecseg, igyekszik 
fontossá tenni magát. Már 
készülődik haza, amikor a 
fejében minden összekava- 
rodik, az italok, a beszéd, 
a társaság, s az ajtó előtt 
látja az egyik „barátját”, 
aki még néhány perccel az
előtt, együtt ivott vele. Most 
is kedvesen beszél hozzá, 
támogatná, de az rá sem 
hederít, s hogyan-hogyan 
nem, máig sem sikerült ki
deríteni, azon veszi magát 
észre, hogy verekszik. Ütik, 
verik, rúgják egymást. És 
ekkor jön a felmentő „se
reg”. Az unoikabátyja, aki 
szintén tagja az asztaltár
saságnak, aki szét akarja 
választani a verekedőket, 
de nem sikerül, sőt, ő is be
leveti magát a küzdelembe, 
amely már nagyon csúnya, 
már-már életveszélyes. A 
rúgások, az ütések megren
dítsek. A két ember már 
nincs magánál, csak az ösz
tönök dolgoznak, kemény_en 
és pontosan. Még egy rúgás: 
s a harmadik nincs többé.

Álomból
Amióta megtörtént vele 

amit megtett, s idebent 
van, éjjel álmában elfogja 
az idegesség. Verejtékben 
úszik a teste, kiabál, s úgy 
érzi: meg kell ölnie magát! 
Fölkel, csikorgatja a fogát, 
szeme fehérje villog, hado
nászik, keze ökölbe szorul, 
a társai alig tudják lefogni. 
Amikor kimerül, szinte ha
lálos, álomtalan álomba 
süllyed.

Vissza-visszatérő álma az, 
hogy besurran egy házba, 
ahol úgy tudja, nincs sen
ki. csak az ő léptei surrog
nak a kínosan tisztára si
kált padlón, ahol egy idős. 
beteg özvegyasszony él.«aki
nek — suttogják! — több 
tízezernyi forintja van.

Csak szerezz pénzt, . és. 
meglesz mindened! — biz
tatja magát, s bátorságot 
önt a lépteibe. Azokba a 
léptekbe, amelyek sehogy 
sem akarnak úgy sikerülni, 
ahogy kell. Szinte a padló 
is hallja, hogy szíve a sar
kában zihál . .. Tele van 
félelemmel, rettegéssel, 
hogy hátha találkozik a ház 
asszonyával, s ő nem lesz 
elég bátor megtenni, amit 
tenni akar, S akkor oda a 
pénz, oda minden, amit 
megálmodott magának azt, 
hogy a társai közölt ö, a 
tanyasi, nem lesz többé 
megvetett, neki is lesz di
vatos ruhája, motorbicikli
je. s olyan cipője, mint a 
városiaknak. Amit az apja 
nem akar megvenni, nem 
mintha nem lenne otthon 
elegendő pénz, csak hát er-

fölriadva
re nem ad, minek az, 
mondja.

És megreccsen a padló, 
megcsúszik alatta a sző
nyeg, s ő meredten áll, vár
ja mit riaszt, kit rebbent 
fel ez a zaj. És ekkor meg
hallja a rettegett kiáltást: 
Ki van itt? Ki jár itt?

S olyan hirtelen, ahogy 
a keze meglendült, előtte 
termett az asszonyka, és a 
tenyéréllel mért ütés lesúj
tott a torkára. Belefulladt 
a szó, a csont eltörött, és a 
néni összeesett. Ö pedig 
ment tovább, mintegy 
álomban. Kereste a pénzt, 
kutatta, hová tehette ez az 
öregasszony? Nincs a pár
na alatt, nincs a matrac 
alatt. Feltúrta a szekrényt, 
kidobálta a fehérneműt, s 
nem talált pénzt sehol.

Az öregasszony magához 
tér*, kilökődött a nyelve, 
és egyből ordítani kezdett. 
A süket, a veszett, alatto
mos csendbe úgy hatolt be 
ez a kiállás, mint sziréna
hang.

Hozzárohant, a kendőt 
hátrarántotta a fején, úgy, 
hogy a nyaka köré fonó
dott, s aztán brutális las
súsággal húzta, míg hátra 
nem nyaklóit a feje. Ami
kor elnémította, visszament 
a szobába, és keresni kez
dett újból. De pénzt nem 
talált. Égy holttesttel a há
ta mögött lassan, vigyázva 
kihátrált a szobából, és 
mint szófogadó gyerekhez 
illik, kilencre otthon volt 
a szüleinél. Akkor este még 
mélyen, á'om nélkül aludt.
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B Ő V Ü L Ő  K O R
MIÉRT ÍRNAK oly sokan verset a börtönökben? 

Gyakran eltűnődöm ezen. Különösen olyankor, amikor 
egy-egy sikerültebb írás olvastán jogosan feszeng a kér
dés: „Aki ilyen érzékeny figyelemmel tekint a világra, 
miért a börtönben tölti idejét, miért itt végzi el a szám
vetést önmagával?” Hiszen igazából tudjuk a választ 
is. A költészet nem más, mint nagyszerű kísérlet arra, 
hogy az emberek közötti kapcsolatot — lélektől lélekig
— szavakkal megteremtse. Aki a versírást abbahagyja, 
az igazmondást hagyja abba, írta Illyés Gyula. Érthető 
hát, hogy idebent, amikor az ember kapcsolatainak 
meglazulásától fél, kétszeresen vigyáz arra, hogy viszo
nya a világhoz, önmagához — a lehetőségekhez képest
— ép maradjon.

E SZÁNDÉK ÉRZŐDIK ünnepi összeállításunk szer
zőinek törekvéseiben is. Hogy a színvonal egyenetlen? 
Hogy egyik-másik szerző művében fölfedezhető a ki
küzdött formakultúra, s a törekvés a pontos kifejezés
re? Hogy másoknál inkább a szándék tisztasága érté
kelhető? Mindez igaz. Számunkra mégis elsősorban az 
a fontos, hogy lapunk támogatását, a nyilvánosság ere
jét élvezi minden olyan igyekezet, amely a megtisztul- 
tabb hétköznapokba történő visszatérést segíti elő.

EBBEN AZ ÉVBEN nem hirdettünk irodalmi pályá
zatot, mert — szinte önmagától, természetes módon — 
kialakult egy meglehetősen széles alkotói gárda. Oly 
bőségben, s időnként megkapóan igényes színvonalon 
érkeztek az alkotások, hogy semmi nem indokolta a 
kampányszerű versengést. Ám biztos vagyok abban, 
hogy bármely pályázaton kiválóan szerepeltek volna hű
séges — s tegyük hozzá elismerőleg! — önkéntes mun
katársaink, akik hétről hétre elküldték verseiket, elbe
széléseiket.

DICSÉRET ILLETI hát a szerzők egyre bővülő kö
rét. Külön örömünk, hogy sok tollforgató szabadulása 
után is megőrzi a kapcsolatot lapunkkal, s a szabad élet 
új helyzeteiről is elküldi jeladását.

Ünnepi ajándékul azoknak a szerzőknek, akiknek 
írásait gyakran és szívesen közöltük, jókívánságaink 
mellé egy-egy jutalomkönyvet mellékelünk: Rónaszéki 
Róbertnek, Csapó Sándornak, Léb Jánosnak, Bordács 
Lászlónak, Szálai P. Andrásnak, Papp Árpádnak, Ba- 
gyinszky Katalinnak, Sohn Jánosnak és Rupek Ottó
nak. Rajzaiért pedig Juhász Attilának. T. A.

K A R Á C S O N Y F A

No, így már m ás...

BAGYINSZKY KATALIN nevét jól ismeri a 
verskedvélő olvasó. Érzékeny, finoman cizel
lált költeményeire korábban sokan felfigyel
tek. Aztán egy időre elakadtak a versek. Más
fajta formával kísérletezett. Holott kedvenc 
ritmusa a jambus. E ritmikával írott, java
részt kötött formájú költeményei a legizgal
masabbak. Újabban más műfajjal is kísérle
tezik. Nemrégiben bemutatták a kalocsai in
tézetben „Hűsítő jégkockák” címmel írott bo
hózatot, kabarét elegyítő vidám összeállítá
sát, amely osztatlan sikert aratott.

Meglegyintette a szórakoztató műfaj vará
zsa, olvasmányai is igazodnak ehhez az újabb 
kísérletéhez. De nem szakad el a költészet
től sem, miként mondotta, úgy érzi, megma
rad a korábban megkedvelt és szerencsésen 
alkalmazott jambusnál. . .

KARÁCSONYI ODA (Részlet)

Köd üli meg a dermedt földet, 
s az némán, lomhán földereng.
A hó, a jég már meg se moccan. 
Fehéren ábrándozik a csend.
Engem fáraszt a lehulló fény most, 
mert különös vággyal siet az este, 
s az erőtlen félhomályban lebeg felettem 
karácsony örök keresztje . . .

Ismerem a csöndnek ezt a bódulatát. 
Karácsony, óh! — mindig megigézel. 
Benned virrasztottam sok éven át, 
s most hiábavaló várakozás érlel. 
Átsuhanva sok-sok múlt felett, 
este az álmok megszöknek velem. 
Mellém ülnek, s majd közösen

csodálkozunk
ezen az egész, rövid életen . ..

És hívlak Téged, kit szerettem, de széttárva 
karom, ölelem a semmit éhen.
Majd az ablakból rám csikordul a szél. 
hidegen, merészen és keményen.

Lassan a sírodon a hóvirág kinő 
mint serkenő sebből a vér, 
csak élőnek hozza el a karácsonyt 
a hatalmas és szigorú tél.

Ha az ünnep elhozhatna újra!
Ügy megfognám két sovány kezed!
A fenyőfának örök szeretet-fénye 
nem hagyja sápadni emlékedet.
S mert nem lehetsz itt mindig, se sokszor, 
csak emléked őrzöm, mint játékát a gyerek, 
tudatomba beloplak olykor, 
de nincs hozzá hatalmam, 
hogy el is érjelek . . .

Ajándék
A

mai
napon

feldíszítve
a

fenyő 
összetart 

minden embert 
összefon szülőt 
és gyermeket 

bocsásd meg nekem 
gyermekem 

nem lehetek veled 
e családi 
ünnepen

elküldöm hát hozzád 
e fenyővel szeretetem 

Sohn János 
Budapesti Fegyház 

és Börtön Meglátod, szebb lesz, 
mint otthon. . .

S akkor mi lesz ?
Mi lesz, mondd, édesanyám, 
amikor hajléktalan fiad végül 
öledhez visszakönyörgi magát?

Lehajtja fejét. Hajából fűzfaillatot 
bont a csendes szél. Halvány csillagot 
tükröz szeméből a könny.

Szavából tervet görget az idő 
hosszú lankáin a türelmes elmúlás, 
ökle simogatásba csendesül.

Nem tudom, akkor mi lesz,
ha a teremtés ránkszabott pusztaságán
bánatunkkal egyedül maradunk?!

Szalai P. András 
Márianosztra

TRÓPUSI KARÁCSONY
J ó egynéhány évvel ez

előtti esemény kíván
kozik toliamra. Derűs 

történet, amilyenből sokat el
raktároz az ember. Csak le 
kell róluk fújni a port, a szür
keség eltűnik, s fölfénylik az 
esemény. Olyan friss lesz, 
mintha tegnap történt volna.

Egy fagyos, januári délelőt- 
tön — szabadnapomat töltöt
tem otthon — bekopogott 
hozzánk a postás. Mokány, 
huszárbajszú kisöreg, régi is
merős. Több mint húsz éve 
majdnem mindennapos ven
dég nálunk. Eredeti alak. Bő 
lebernyege alatt terjedelmes, 
degeszre tömött bőrtáskát ci
pel. Mint mindig, ezúttal is 
krákogva; rekedt, reszelés 
hangon köszöntött be. Rán
cokkal teleszőtt, cserzett arc
bőre olyan, mint a nyers 
marharépa. Nem tudom, a hi
deg vagy a vörös bor utáni 
csillapíthatatlan szomja szí
nezte-e ilyen szép kékeslilá
ra? Ajtónyitásban megjelenő, 
kopottas köpenyegű, sovány 
alakja nálunk mindig szíve
sen látott vendég. Soha nem 
állít be üres kézzel, mindig 
hoz valamit, csak évente egy
szer. egyetlen alkalommal — 
újévkor — jelenik meg azzal 
a nyílt szándékkal, hogy el
vigye egész évi fáradozásá
nak jó magyar forintokban 
kifejeződő viszonzását.

Ábel bácsi, így hívják, va
lahonnan Székelyföldről szár

mazott Budapestre. Ravasz- 
kás pillantású szeme, mozgé
kony arca, vontatott beszéd
modora eredetiben formázza a 
rokonszenvesen agyafúrt gó
bét.

— Adj isten — köszönt be. 
Megjelenésével szétteríti elő
szobánkban az utcáról hozott 
hideget. — Egyedül vagy, 
fiam?

A postás a régi ismeretség 
jogán felnőttként is tegez... 
Megteheti. Látott szaladgálni 
mezítlábasán, klottgatyábam 
valamikor az utcán.

— Mi jót hozott, Ábel bá
tyám?

— Pénzt, sajnos, nem. Csak 
ezeket, ni. A magyar Posta 
arról is híres — oktat jóked
vűen —, hogy csak azt kéz
besíti, amit feladnak. Lássuk 
csak! Két levél Üjság. Egy 
karácsonyi üdvözlet. Más 
nincs.

A sovány öregecske átadja 
a küldeményt. Kesztyűt nem 
hord. Ujjam hozzáér inas, 
csontos kezéhez. Tapintása 
akár a sikamlós jégdarabé. 
Megsajnálom. Ebben a hideg
ben nem nagy öröm róná a 
szeles utcákat.

— Fagy odakint, Ábel bá
csi

— Az. Foga van az idő
nek. Legalább tíz fok. A ja
nuári hideg mindig haragos 
— magyarázza felemelt mu
tatóujját az ég felé emelve.

— Fölhajt egy kupicával?
Az öreg vidáman csippent

összehúzott szemével. Kes
keny homlokát két hatalmas, 
őszes szemöldök díszíti, mint
ha vastag dér rakódott vol
na ereszként zöldes szempár
ja fölé.

— Nem tehetem. Szolgálat
ban vagyok. Szabálytalan — 
szabódik. Hangjának árnyala
ta nem meggyőző. Érzem, vo
nakodása nem komoly. A pa
raszti ősöktől megőrzött il
lem azt tanítja, az első kíná
lás sokszor csak udvariassági 
gesztus.

Belemegyek a játékba.
— Ugyan, Ábel bácsi. Eb

ben a farkasordító hidegben 
nem kell szó szerint érteni a 
szabályt. Vegyük védőitalnak 
a fagy ellen. Hogy megőriz
hesse magát jó állapotban.

— Ez már igaz. Az egész
séget szolgálja — adja be 
peckesen a derekát. — Egy 
kupica csakugyan nem árt 
meg.

Előkeresem a szilveszterről 
félretett maradékot. Kecske
méti barack. A literes üveg
ben még jó háromujjnyi. Töl
tök a vendégnek egy féldeci 
forma porciót. Feléje nyúj
tom.

— Egészségére!
A bajuszos kisöreg szem? 

derűsen csillog, Nem esik ne
ki, mint a hentes kutyája az 
eléje lökött mócsingnak. Hiá

ba, csak a régiek adják meg 
mindennek a módját. Nem 
vedelnek, mint mi, a maiak. 
Az ital tömény patika, lelke 
is van, nemcsiak ereje. Van 
íze, zamata. Aromája. Ezeket 
mind sorra veszi. Érdeklődve 
figyelem összehangolt, har
monikus. mozdulatait, az ivás 
ősi, rátarti, parasztos szer
tartását.

pohárkát először meg
emeli. Ogy tesz, mint
ha súlyát latolgatná. 

Lassan orrához emeli, meg
szagolja. — Ez barack — ál
lapítja meg. — Vékony orr- 
cimpája megremeg a várható 
élvezettől. Szájához emeli, 
aprót kortyol belőle. Nem 
nyeli le a gyűszfinyl italt, 
előbb meghintáztatja, szét
morzsolja a nyelve hegyén. 
Finoman csettint ajkával — 
Nem rossz — mondja elisme
rően. — Köszöntésre emeli 
felém. — Egészségünkre!

Finom mozdulattal szájába 
önti a pohárka tartalmát. 
Ádámcsutkáját mulatságosan 
mozgatva ereszti le torkán. A 
poharat komótosan elveszi a 
szájától. Nem maradt benne 
harmatnyi sem. Illedelmes 
mozdulattal lerakja az asz
talra,

— Köszönöm szépen Igazán 
jólesett. Hát akkor, minden 
jót, fiam.

— Magának is, Ábel bácsi.
Az öreg postás után marad*.

hószagú hideg nehezen osz
lik szét. a fűtött szobában.

Amikor magamra maradok, 
a képeslap után nyúlok. Ki 
az a jámbor, tűnődöm, aki 
január végén lep meg kará

csonyi üdvözlettel? Rossz vicc 
akar lenni? Forgatom a la
pot. Előbb az írást olvasom. 
Szépen megrajzolt írással az 
áll rajta: „Kellemes karácso
nyi ünnepeket kíván barátod, 
Somogy László. Kelt; a „Ma
ros fedélzetén, Csandung ki
kötőjében, 1965. december 24- 
én.”

Most már értem a késede
lem okát. időben íródott, de 
az irdatlan távolság jócskán 
meghosszabbította útját. He
tekig hányódhatott postazsá- 
kokban, utazott hajón, vas
úton, amíg elérkezett hozzám 
Rákos palotára.

Egy pillanatra fölvillan 
előttem gyerekkori jóbarátom 
ismerős arca. Látom magam 
előtt a kopaszodó, nagydarab 
fedélzeti tisztet. Régen talál
koztunk. Hát igen. A gyerek
kori barátságok szálai erősek, 
kiállják az idő próbáját. Idő 
és távolság halványít rajta, de 
mindvégig megmarad.

— Csandung? — tűnődöm 
félhangosan. — Hol a pokol
ban lehet? Melyik országban? 
•Nagyon „ázsiaiasan” hangzik. 
Indonéziában lehet, vágy 
Thai föld ön.

Megfordítom a képeslapot.
A színes kártya káprázato

sán szép trópusi tájat, ábrá
zol Valósággal tobzódnak raj
ta a dús színek. Kék öböl vi
zét körülölelő napfényé" ten
gerpartot, látok. Pálmákkal és 
buja, fűszeres illatokat árasz
tó, bársonyosan puha tapintá
sú, csipkézett virágokkal

Szabadjára eresztem fantá
ziámat. — van béiŐle I őven. 
Megpróbálom elképzelni ma
gam előtt a távoli kikötőben 
horgonyzó magyar hajót, fe

délzetén maroknyi, trópusi 
nap alatt karácsonyt ünneplő 
tengerésszel Fenyőillat he
lyett fűszeres illatú kará
csony . . .

*
A Maros motoroshajő a ma

gyar tengerhajózás öregebb 
hajói közé tartozik. Ötezer 
tonnás régi teknő. A kikötő
ben horgonyozva törpének 
látszik az óceánjárók között. 
Ránézésre rátarti jószág, víz 
fölé magasodó karcsú törzsé
vel, frissen mázolt fedélzeti 
felépítményeivel és repdeső 
piros-fehér-zöld zászlójával.

Játszik velem a képzelet: 
rekkenö forróság szakadt a 
patkó alakú városra. Vörösen 
izzik a nap, csak a nyílt óceán 
irányából kitartóan fújdogáló 
légáramlat teszi valamennyi
re elviselhetővé a szárazföld
re zúduló, perzselő f orrósá
got. A kikötő sokemeletes 
épületei között, a környező 
mellékutcákban, a régi város
rész szűk sikátorainál pezsgő, 
mozgalmas élet hullámzik. 
Színek tarka kavalkádja árad 
az utakon, a sokarcú töm'’" 
fehérek, barnák, kínaiak ma
lájok törtetnek, taposnak a 
sűrű tömegben, A filmszerű 
képsorokat sokárnyalat.ű gur- 
gulázó torokhangok kísérik. 
Az öböl vize is 'orgalmas. 
Százszámra szántják a t-.á- 
guldő motorosok nehéz testű 
dzsunkák. Kovácsoltvas hajó- 
testek lavíroznak méltóság
teljesen horgonyzóhelyeik fe
lé, orruk alatt megtörnek a 
szelíd hullámok, mögöl .k 
fodros, fehér galléros, „V”- 
alakká szélesedő vizbarázdák.
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RUPEK OTTÓ nagy fantáziájú, de kis sze- 
rencséjű ember. Nem csupán azért, mert 
ha hinne a babonáknak — az április 13-i 
pénteki naphoz fűződő lebukás rossz ómen, 
hanem azért is, mert eddig verseinek útja 
is meglehetősen rögös, bukkanókkal teli. Ba
ráti körben versei alá fantázianevet kanya- 
rít: „Pierre Sayntell”, pöttyenti a versek alá, 
jelezve Villon iránti vonzalmát. Még Buda
keszin becézték így barátai, akikkel együtt 
próbálta megfejteni a költészet, az irodalom 
titkait.

Önbizalma nem csordul túl, hiszen 
ja magáról, nyúljon akármihez, körülötte 
dítva sülnek el a dolgok. Verseiben azonban 
jó úton jár. Tiszta, kissé világfájdalr 
hangján kifejezi a mai húszévesek tétova- 
ságát, bizonytalanságát a világ szigorú, ám 
megfejthető kételyei között.

Csengő gyermekkacagás sem hallik 
már az egykor vidám rétek felől.
Rideg, mozdulatlan közönyben zárkózik

minden.
önmagát siratja most a föld.

S mikor sétára Indulok, egy 
hideg, borongós hajnalon, 
kabátom gallérját felhajtva lépkedek, 
s az ősz fáradt sírását hallgatom.

Ágatlan, egyforma, néma fák, 
festetlen, mocskos, tükrös ablakok, 
unatkozó, szürke esőfelhők, 
elmosódó, fáradt alakok.

A kelő nap nem gyújt lángot 
távoli hegyek redős homlokán, 
madár nem szól, őz nem riad, 
s ág sem reccsen erdők puha avarán.

Három kívánság
(Villon hangján)

Békét adj, Herceg! 
békét, ha lehetne, 
földnek, embernek, 
a lázadó, kétkedő

telkeknek — 
békét adj, Herceg!
Békét, ha lehetne.

Gyönyört adj, Herceg! 
Gyönyört, ha lehetne, 
földnek, embernek, 
szerelemben fogant 
mosolygó gyermeket — 
gyönyört adj, Herceg! 
Gyönyört, ha lehetne.

Időt adj, Herceg!
Időt, ha lehetne, 
földnek, embernek 
gyógyítani fájó sebeinket — 
időt adj, Herceg!
Időt, ha lehetne.

Gottyán Anna 
Kecskemét

felkészülni az ünnepekre

Csönddé érik a várakozás
Lehull az első hó, a torkomat 
sírás fojtogatja. Fehérben fürdő 
falvak, városok vakító tetőikkel, 
tornyaikkal szívemben a vad és 
fenséges hegyek fölé nőnek, 
szomorú, magányos kis falvak templomain 
december hóharangja kondit új, 
ünnepi reményt, csillogó szemű, 
könnytelen múltú gyermekek sóhajában 
megnő a várakozás előtti csend, 
a boldogság már nem türelmesedik 
a feltámadás előtti dráma mítoszához, 
minden apró sarkot átleltároz a 
kukucskáló, millió szempár, drága 
asszonyok, s komor férfiak járják 
Jézuska-útjukat a valóságnál is 
keményebb földön járva. Titkos tárgyak 
kerülnek az ünnep szent óvóhelyeire 
(szekrények mögé, magas kályhákra, 
mély ládafiába) s szorongó gyermeki 
boldogságunk emlékeként 
lassan bennünk is .csönddé érik 
a várakozás.

Szalai P. András 
Márianosztra

A Maros fedélzetén ma ko
rábban befejezték a munkát. 
Zsiboagás, készülődés minde
nütt. Matrózok és tisztek, fe
délzetiek, gépháziak derékig 
vetkőzve borotválkoznak, tü
kör előtt izgazgatják magu
kat, s a kiadós zuhanyzós 
után vasalt és szellős öltö
zékbe bújnak. A száraz ruha 
percekig lehűti a bőrüket, de 
néhány perc múlva átnedve
sedve tapad a hátúikra.

de jó lenne hazai mód- 
fl 0 ra ünnepelni, gondol

ják sokan, s a készü
lődés kissé eimélázóbb. A 
konyha helyét elárulják a le
vegőben párázó illatok, le
begnek a légben, bejárják a 
fedélzetet, átszivárognak az 
ajtók résein, megülnek a rej
tett zugokban.

A személyzet alkonyaira 
megfürödve, tiszta ruhában 
álldogál, sétál a fedélzeten. 
Időnként érdeklődő, sürgető 
tekintetek röppennek az ét
kező fele Látják a szakács, a 
pincér sürgölődését.

A tiszti szállásnál feltűnik 
Gömöri Feri, próbaszolgálatos 
tengerészújonc, karján apró 
csomagok. A várakozók kö
zömbös arccal néznek utána. 
Nem ez az első hajóút jóik. 
Tudják, a kapitány — szigo
rú elöljáró és jóbarát — va
lami meglepetésre készül. A 
hajó hagyományai szerint a 
parancsnok az ünnep estéjén 
megajándékozza embereit.

A trópusi nap óriásra duz
zadt aranygömbje ezalatt, 
mint fáradhatatlan égi ván
dor, lassan lefelé halad szi
gorúan megszabott pályáján, s

megérinti a végtelen víztü
kör tetejét.

A hajó fedélzetén ebben a 
pillanatban fellobbannak a 
lámpafüzérek fényei, ezüstös 
világosság ömlik szét a fedél
zetén.

Pataki, a hajópincér, kinéz 
az étkezőből, a hangja elége
dett:

— Tálalva van.
Félreáll, utat enged a be

lépőknek. A mennyezeten 
halkan zümmög a ventilátor, 
lapátjai kergetik egymást a 
levegőiben, s a forgásban kör- 
alakúvá állnak össze. Hűs 
áramlat indul útjára, simo
gatja az emberek arcát, eny
híti a párás forróságot.

A matrózok és tisztek meg
keresik a helyüket. Nem ül
nek le. hanem székeikre tá
maszkodva várakoznak. A sa
rokban elhelyezett asztalkán 
méteres karácsonyfa áll, alat
ta ezüstös sztanioldíszek. A 
fácska nem valódi. Műanyag
ból készült utánzat, de any- 
nyira élethű, hogy szinte érez
ni rajta a gyantás fenyőilla-
tOit.

A terített asztalon nem a 
hétköznapi tányérok sorakoz
nak, hanem az ünnepi kész
let. Mellettük karcsú poharak 
ágaskodnak borsózöld palac
kok társaságában. Mindegyik 
tányér mellett névvel ellátott 
apró csomag.

Utolsónak a hajó első 
embere érkezik. A ka
pitány apró, határozott 

léptekkel az asztalidhoz megy. 
Nem túlságosan magas, de 
inas, szikár és katonás tar- 
tású ember. Mindig komoly

ábrázata most derült. Szür
ke szeme gyöngyként, csillog. 
Egyetlen pillantással össze
fogja embereit. Ugyanaz mint 
máskor, valamiben mégis 
más. Nem hasonlít a kemény 
szavú parancsnokra, aki a 
viharban nem válogatja meg 
szavait, amikor parancsokat 
harsog, utasításokat ad.

— Barátaim — kezdi csen
desen. — Nem először ünne
pelünk együtt, távol ottho
niunktól, a családtól. Nem 
érezzük mégsem magányos
nak magunkat. Együtt va
gyunk, összetartozunk, egy 
közösséget alkotunk. Nem ke
nyerem a beszéd, nem tartok 
szónoklatot. Kellemes kará
csonyt kívánok mindnyájatok
nak. Fogadjátok szívesen azo
kat az apró ajándékokat, 
amelyeket magam és igazga
tóságunk nevében átadok 
nektek.

— Kellemes ünnepet —vá
laszol a többszólamú kórus 
—, magának is, kapitány!

Odakint, a hajó nehéz acél
teste alatt megcsobban a víz. 
Apró hullámok ütköznek, ka
paszkodnak a hajóba. Lá
gyan ring az öböl partjai kö
zé szorult víztömeg. Kiköltö
ző madarak röpködnek, űzik, 
kergetik egymást. Távolabb 
rekedt hajókürt szaggatott 
hangja szól

— Pista — szólítja a kapi
tány a pincért. — Kérem a 
palackot!

A pincér fürgén átad egy 
hasas palackot. A kapitány 
maga tölt mindenkinek. Ma
gának utoljára.

—• Egészségükre!

Dörmögve válaszolnak.
Nem koccintanak. Egy haj
tásra kiisszák a zamatos italt.

— Üljetek le — int a pa
rancsnok. — Lássuk, mi van 
a csomagban!

Ügyes kézzel letépi a borí
tást. Hosszú másodpercekig 
zörög a papír. A vastag uj
jak bontogatják, lehántják 
sorra a csomagolást. Időnként 
jókedvű nevetés harsan. Fél- 
szemmel nézegetik a szom
széd ajándékát is. Nincs kö
zöttük két egyforma. Mind 
más: pipa, csontszipka, bics
ka, és mindenféle apró, de 
ügyes és kedves ajándék.

A pincér körbehordja a tá
lakat. Hús, hal különféle pe
csenyék. Majd később tészta, 
gyümölcs. S az eLmaradhatat- 
lan fekete. Minden fogást egy 
jó korty borral öblítenek le. 
Oldódik a hangulat. Halkan 
beszélgetnek. Emlékeznek az 
otthoni napokra. Halk szó kí
séri az ünnepet késő éjsza
káig.

*
Éjfél. A trópusi ég kárpit

ján milliárdnyi csillag lebeg 
és hunyorog a testetlen tér
ben. Az öböl vizén a hajó 
helyzetét piros-zöld lámpák 
jelzik. Csend. A fedélzeten 
csak a hajóőr léptei kopog
nak. Alszik a legénység, ál
modik. Miről? Ki tudja. A 
távoli otthonról, a családról, 
hosszú cormbú, kedves lány 
lép ki az álom ködéből. Egy
re közelebb ér ...  De jó. 
Álom, vagy valóság? Holnap
után hazaindul a hajó . . .

Bordács László 
Váe

Milyen színű a villamos?
A minap levelet kaptam Svédországból, némi késés

sel, ugyanis csaknem két hónappal a feladás után kap- 
tam kézhez. Nem csoda, hiszen az a ház már régen le 
van bontva, ahova címezve volt, sőt azóta a városból 
is elköltöztem. Dicséretére legyen a Magyar Postának, 
hogy némi csavargás után ugyan, de rám talált. A fel
adója Szabó Lajos. Nézegetem a borítékot, gondolko
dom, kutatom az emlékeimet, ki lehet ő?

Felbontottam a levelet, megszólítás helyett az állt a 
levél élén: „Láttál-e már zöld villamost?”

Azonnal kapcsoltam. Körülbelül húsz évvel ezelőtti 
eset jutott eszembe.

December 25-e volt. Magányosan csavarogtam az ut
cán, nem volt kedvem hazamenni, bár már elég késő
re járt. Otthon úgysem vár senki. Olyan voltam, mint 
egy kivert kutya. A barátok, ismerősök családi körben 
ünnepelték a karácsonyt, csak nekem nem volt ünne
pem. Nekem nem állt a szobámban fenyőfa, nem volt 
akit várjak, és engem se várt senki. Sétálgattam, néz
tem a kirakatokat, azaz, úgy tettem, mintha nézegettem 
volna, mert néha meg-megláttam, de nem érdekelt a 
kirakatok csillogása, egyáltalán nem érdekelt.

— Öregem, rálépsz az orrodra — szólalt meg mellém 
érve egy fiatalember.

— Nocsak, hát te mit keresel erre ilyen későn, Bim- 
bulám? — örültem meg Szabó Lajosnak, akit így be
céztünk baráti társaságban.

— Csavargók, öregem (ez volt kedvenc megszólítása), 
te hova igyekszel?

— Sehova, csak lődörgők.
— Szóval, te is magányos farkas vágj'?
— Magányosnak magányos, de ami a farkast illeti. . .  

— legyintettem.
— Ejnye, ejnye, de el vagy keseredve. No, majd én 

rendbe hozlak. Gyere! Elmegyünk az Aranyhomok bár
jába, megünnepeljük mi is a karácsonyt.

Elmentünk. Nem volt telt ház, aminek külön örül
tünk, mert egyikőnk se szerette a tömeget. Bimbulám 
két üveg bort rendelt, két fél gint bemelegítőnek és 
két kávét.

— Négykézláb akarsz hazamenni? — kérdeztem.
— öregem, ma berúgunk, elvégre ünnep van.
Hajnali négy óráig voltunk ott. Nem lett elég a két

üveg bor, hozattunk ismét, mégsem rúgtunk be, csupán 
szalonspiccesek és nagyon jókedvűek voltunk.

Hazafelé menet a közismert régi dalt dúdoltam: 
„Hatvanhatos sárga villamoson kalauz az anyósom”.

— Az zöld — szólalt meg hirtelen Bimbulám.
— Kicsoda? Az anyósom? — kérdeztem.
— Bolond!
— Az lehet, de hogy nem zöld, az biztos.
Megállt, felém fordult és megmagyarázta:
— A hatvanhatos villamos zöld, a bolond te vagy, 

az anyósodat meg ne emlegessük.
Megnéztem kezemmel a homlokát, nem volt forró.
— Bimbulám, nem érzed rosszul magad?
— Mi köze ennek a villamoshoz?
— Semmi, semmi, de nem szoktad te a sárgát zöld

nek nézni, ugyanis zöld villamos nincs, csak sárga.
— De van, ért már láttam! — válaszolt szinte dü

hösen.
— A HÉV zöld.
Szó szót követett. Állította, van zöld villamos Is. 

Hiába ellenkeztem vele, nem látta be tévedését, egy
re jobban belelovalta magát a vitába.

— Most azonnal felmegyünk Pestre és megnézzük — 
mondta határozottan, és elindult az állomás felé. Kö
vettem. Arra gondoltam, iszunk még valamit, aztán el
megyünk haza. Ám ő komolyan gondolta az utazást. Az 
állomásra érve azonnal jegyet váltott. Kisvártatva be
járt a vonat, felszálltunk, elindultunk.

Bimbulám elemében volt. Az egész fülke Pestig rajta 
nevetett, ugyanis külföldi állampolgárnak adta ki ma
gát, rettentően törte a magyart. Nagyon jól állt neki és 
nagyon jól játszotta. Egyébként klubunknak ő volt a 
mókamestere

Mire Pestre értünk, elfelejtkeztünk utazásunk cél
járól. Megálltunk a Nyugati pályaudvar előtt és néze
lődtünk.

— Gyere, felmegyünk a nagybátyámékhoz, itt laknak 
a Kossuth téren — mondtam.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívántunk és letet
tük az asztalra a két üveg pezsgőt. Mindjárt fel is 
akartam bontani az egyiket, ám nagybátyám felesége 
azt állította, hogy a pezsgő csak vörösborral jó.

— Vörösborral? — kérdezte Bimbulám komoly arc
cal. — Ügy még nem ittam, de most megkóstoljuk. 
Gyere — fordult felém.

Lementünk, a Néphadsereg utcában találtunk egy 
borozót, megvettük a vörösbort és visszatértünk. Nagy- 
néném ez idő alatt reggelit készített.

Hamarosan elfogyott a pezsgő és a bor is. Ekkor el
indultunk haza, Bimbulám, akinek igen jó kedve volt, 
ismét törte a magyart, amint az Engels tér felé tartot
tunk. Két kisgyerek szegődött mellénk, bizonyára tet
szett nekik a produkció, mert több ízben hangosan fel
nevettek és megjegyzésekkel kísérték társamat. Ö fel
dühödött és odalépett egy rendőrhöz. Kérte, büntesse 
meg a gyerekeket, mert kigúnyolják. Alig bírtam el- 
ráncigálni, pedig igyekeztem, mert attól féltem, minket 
fog megbüntetni, ha véletlenül igazoltat. Szerencsére 
nem tette.

Az autóbuszt Bimbulám magánszáma miatt elkéstük. 
Elmentünk a Nyugatiba, hátha megy vonat. Bimbulám 
bement az étterembe, mert mondása szerint haldokolt 
az éhségtől.

ö t percünk volt az indulásig, visszarohantam az ét
terembe.

— Gyere, azpnnal indul a vonat!
Nagy nehezen megtaláltuk a pincért, aztán rohanás 

a vágányokhoz. A vonat hátulját még láttuk.
— Na, te idióta! Ezért futtattál meg fcorgó gyomor

ral — mérgelődött. — Irány ismét az étterem!
Este tíz óra volt, mire hazaértünk Kecskemétre. Első 

útunk a klubba vezetett, ahol az egész tánccsoport, 
együtt szórakozott. Bimbulám azonnal elkeveredett kö
zöttük, engem vezetőnk félrehívott, egy plakáttervet be
széltünk meg, amit a két ünnep között kellett elkészí 
tenem. Talán negyedórányit beszélgettünk, majd visz 
szatértünk a terembe Az egész társaság dőlt a neve
téstől. Amint megláttak belépni, szinte kórusban kér 
dezték:

— Tudod-e már, milyen színű a villamos?
Cs.
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Búcsúzás közben megkérdeztem tőle, 
megírhatom-e amit elmondott.

— Szerintem felesleges — mondta —, 
bár, ha akarod, írd meg, de ha lehet, 
név nélkül. Tudod, senki sem szereti, ha 
kiröhögik.

Néhány lépésnyire eltávolodott tőlem, 
amikor hirtelen visszafordult.

— Tudod, kihez menj el? Keresd fel 
a Kun Petit, róla érdemes lesz írni.

1 .
T átogatóba utaztam Kecskemétre. Ez 

alkalomból kivételesen egyedül, 
ugyanis a feleségem betegen feküdt 
Szegeden, a kórházban. Vasárnap dél
után érkeztem meg régi otthonomba, a 
sok csalódás, fájdalom színhelyére, a 
„hírős város”-ba. Lányaimhoz mentem, 
akiket lassan már nem merek kislányok
nak nevezni, a megsértés veszélye nél
kül, hiszen a nagyobbik tizenhat éves, 
a kisebbik tizennégy. Az együttlétre 
megszabott idő — négy óra, délután két. 
tőtől hatig — gyorsan elszaladt.

Ügy terveztem, hogy az estet Kecske
méten töltöm, csak az éjfél után induló 
vonattal utazom haza. Sétálgattam a 
városban, céltalanul nézelődtem. Este 
nyolc óra körül beültem a „Dióhéj” ven
déglőbe.

Megvacsorázok, egy kicsit ücsörgők itt, 
hadd teljen az idő — gondoltam.

Az étlapot tanulmányoztam éppen, 
amikor lezöttyent valaki az asztal mel
lett levő egyik székre.

— Legalább megkérdezhetné, szabad-e 
— mérgelődtem félhangosan, aztán fel
néztem.

— Mi az, meg sem ismered a régi 
havert? — kérdezte a hívatlan vendég, 
kissé akadozó nyelvvel.

Ismerősnek tűnt, mégsem tudtam ki az 
illető.

— Ne haragudj — válaszoltam —, na
gyon rossz az arcmemóriám. Ügy rém
lik, valahol találkoztunk már, de még
sem tudlak hova tenni.

— Persze, persze. Az írnok urak nem 
nagyon emlékeznek az egyszerű meló
sokra, pedig csaknem fél évet húztunk 
le együtt a kecskeméti „szeretetházban”. 
Azt is tudom, hogy te pénzügyes írnok 
voltál, én meg a reszelőben dolgoztam. 
Még mindig nem emlékszel?

Akárhogy is törtem a fejem, nem ju
tott eszembe semmi olyan dolog, amiért 
feltétlenül emlékeznem kellene rá, le
hetséges, hogy ott volt, nem tudom.

Jött a felszolgáló, megrendeltem a va
csorát.

— Kérj nekem is egy üveg sört — 
mondta a világ legtermészetesebb hang
ján.

— Legyen szíves egy üveg sört is — 
fordultam a pincérhez, bár „vendége
met” legszívesebben elküldtem volna a 
pokolba. Aztán eszembe jutott, elbeszél
getek vele — az üveg sör mellett —, 
közben megtudom, hogyan alakult a 
sorsa a szabadulása után. Hogyan sike
rült az újrakezdés. Esetleg meg is írom 
ha lesz benne valami érdekes és hoz
zájárul.

— Mikor szabadultál? — törtem azon
nal a cél felé.

— Utoljára három hónapja.
— Mi együtt nem 1979-ben voltunk 

Kecskeméten?
— De igen, csakhogy azóta már má

sodszor voltam benn.
— Hogy-hogy? Ilyen jól megy neked? 

Mennyi ideig voltál?
— Először csak négy hónapig, de most

két metruszom volt. A négy hónap si
ma lopás, a két évet betörésekért kap
tam. <

— És most...? Most mi van veled? 
Dolgozol?

— Persze! A Napnál vagyok fűtő — 
válaszolt dühösen. — Csóró vagyok én, 
öregem. Kínlódok egy kicsit idekint, de 
az utam visszavezet. Semmi értelme az 
életemnek.

— Miért nem mész el valahova dol
gozni? Ha lakásod nincs, elmehetnél 
munkásszállóra.

— Ugyan! Ne lelkizz! Elegem volt ne
kem már mindenből és mindenkiből, 
így segítenek, úgy segítenek, csak mond
jam el a problémáimat. Bedőlök nekik, 
mesélek, mint egy kisangyal, de segít
ség, az nincs. Legyen először állandó 
munkahelyem, akkor majd kapok né
hány forintot. Nekem nem erre van 
szükségem.

A pincér kihozta a vacsorát és a sört.
** Enni kezdtem, ő maga elé vette az 

italt, kis ideig forgatta a kezében, aztán 
egyhajtásra csak úgy az üvegből meg
itta.

— Na, én megyek is. Kösz szépen a 
sört, majd egyszer visszafizetem.

— Ne menj még, bekapom ezt a kis 
kaját, aztán iszunk még egy üveg sört 
és beszélgetünk.

— Időm, az van, maradhatok, csak 
nem szeretek üres pohár mellett üldö
gélni — mondta, tekintetével a felszol
gálót keresve.

— Te is 1980-ban szabadultál? — kér
deztem.

— Igen. Kecskemétről akkor, és úgy, 
hogy soha többé nem kerülök vissza. 
Milyen szép tervekkel. De a tervek, ter
vek maradtak. Elmondhatom neked, bár 
sok értelme nincs,

1980 februárjában szabadultam, a fe
leségem megvárt. Legalábbis ebben a

hitben tartott. A konzervgyárban visz- 
szavettek a régi helyemre. Úgy nézett ki, 
hogy nem lesz semmi baj. Együtt jár
tunk dolgozni az asszonnyal. Együtt 
mentünk, együtt jöttünk. Akkor kezdő
dött a baj, amikor beindult a szezon. 
Tizenkétóráztam. Az asszony is jött né
hány napig, később azonban azt mond
ta, neki ez nagyon fárasztó, nem bírja. 
Jó — mondtam —, ez esetben te ne 
túlórázz.

Éjszakás voltam, amikor baleset ért, 
no, nem nagy, csak az egyik ujjam tört 
el. Délután hatra jártam dolgozni, a bal
eset úgy kilenc óra tájban történt. Be
vittek a kórházba, begipszelték a ke
zem, és mehettem haza. Tizenegy óra el
múlt, mire a lakásunkhoz értem. Gon
doltam, meglepem a feleségem. Halkan 
lopóztam be a szobába, nem kapcsol
tam villanyt. Odamentem a rekamiéhoz 
és megcsókoltam az arcát..., az arcát!!!

Elvörösödött a dühtől és egy kacska- 
ringósat káromkodott, amikor idáig ért 
mondanivalójában.

— Tudod, kit csókoltam meg, az any
ja ...!  A szeretőjét! Aludtak a drágák. 
Az a majomparádé még a csókra sem 
ébredt fel. A villanykapcsolóhoz ugrot
tam, felkapcsoltam. A feleségem kinyi
totta a szemét és sikoltott egyet. Az ür
ge az én pizsamámban aludt. Kikaptam 
az ágyból! Első gondolatom az volt, hogy 
megölöm. Le is kevertem neki egyet, 
amitől rögtön padlót fogott. Már lendí
tettem a lábam, fejbe rúgom, de félúton 
megálltam.

— Takarodj innen! — üvöltöttem.
Ügy kapkodta magára a ruhát, hogy

a pizsamámat is elfelejtette levetni. Lát
va remegését, félelmét, mérgem ellenére 
kis híján elröhögtem magam.

— Hát anyukám, jól érezted magad 
az este? Nocsak, konyak, sör — lép
tem az asztalhoz.

Az asszony nem szólt semmit, ült az 
ágyban, szemében félelemmel, a szája 
sírásra görbült, kezét védekezőén maga 
elé tartotta, amint közeledtem hozzá.

— Ne bánts! Ne bánts! — könyör- 
gött.

Ekkor már mosolyogtam, de ne mond
jam, hogy ez a mosoly mit takart.

— Mit üssek rajtad, te cafat? — kér
deztem mellélépve, — Nem piszkolom 
be a kezem veled, de most azonnal fel
kelsz, összecsomagolod a cuccod és el
takarodsz innen.

— Plova menjek ilyenkor? — kérdez
te szipogva.

— Nem érdekel! Na, mozgás — rán
tottam le róla a takarót.

Tehát elzavartam, én meg leültem az 
asztal mellé, töltöttem magamnak a ko
nyakból egy vizespohárral, egyhajtásra 
megittam, aztán az ágyra borultam és 
sírtam. Másnap, amikor felébredtem, el
ső utam a kocsmába vezetett, berúgtam, 
mint egy disznó. Alig bírtam hazamenni. 
Ez naponta megismétlődött, amíg el nem 
fogyott a pénzem.

Egyik reggel, felkelés után, pénzt ke
resgéltem. Nem találtam. Az előző napi 
mámor még nem ment ki a fejemből. 
Felöltöztem, elindultam. A gyomrom na
gyon égett. A kirakatokban italok vol
tak, vágyakozva néztem, aztán gondol
tam egyet, bementem az ABC-be, zseb
re vágtam egy kétdecis rumot. Alig vár
tam, hogy kiérjek. A felét azonnal meg
ittam.

Amikor elfogyott a rumom, azon kezd
tem gondolkodni, hogyan kellene pénzt 
szerezni. Mit kerteljek, bementem a 
Centrumba és elemeltem egy magnót. 
Megbuktam. Letartóztattak. Négy hóna
pot kaptam, le is húztam Kecskeméten,

Szabadulásom után nem mentem
^  vissza a konzervgyárba. Szégyell

tem magam volt munkatársaim előtt. 
Kétszáz forinttal szabadultam. Lakásom 
nem volt. Elmentem a Juhászhoz, a 
bontásokra. Eleinte az öltözőben alud
tam. Nem sokat kerestem, napi két
százötven forintot. Ez elég volt piára 
meg kajára.

Egyik szombat este, meló után itt piál- 
gattunk a „Dióhéj”-ban két haverral. 
Éjfélkor már jól álltunk, amikor kirúg
tak bennünket. Hazafelé menet megszá
moltuk maradék pénzünket. A vasár
napi kajára se lesz elég, állapítottuk 
meg. Gyerekek, mondta az egyik ha
ver, fel kéne nyomni a sarki kocsmát. 
Felnyomtuk.

Az első betörés után jött a második, a 
második után a harmadik. Két évet kap
tam, meg pártfogót.

Szabadulás után szabálysértésért kap
tam harminc napot, most csütörtökön 
jöttem ki.

— Ezután így akarsz élni? — kérdez
tem tőle.

Kezébe vette az üres sörösüveget, né
zegette, forgatta.

— Nem öregem, nem. Holnap elme
gyek elvonókúrára, megvan a beutalóm. 
Aztán, majd meglátjuk.

2.
ffl/f egfogadtam a tanácsát és két hét 

múlva, amikor ismét látogatóba 
utaztam haza, elmentem a Bajszi Laká
sára.

Újonnan épült kétszobás családi ház
ban találtam rá Kecskemét egyik kert
városában. Szépen berendezett, tiszta 
szobába vezetett be. Színes televízió, a 
polcokon könyvek. Helyet mutatott az 
egyik fotelban. A feleségét borért szalaj- 
totta a szomszédba.

— Nem tartunk itthon, a feleségem 
nem szereti és így engem se kísért meg
— mentegetőzött.

— Az en kedvemért kár volt hozatni 
'— mondtam.

— Na, ne félj, annyit nem hoz, hogy 
berúgjunk.

— Tudod-e, miért jöttem, kisfiam? —
— kérdeztem tőle tréfásan. Annak ide
jén ugyanis így hívtam, bár egyidős 
velem es olyan nagy darab ember, hogy 
kisebb faluba istennek is nagy lenne.

— Majd megmondod egy-két pohár 
után — mosolygott a bajusza alatt.

A felesége kisvártatva megjött, poha
rakat állított az asztalra, a borosüve
get és a szódás szifont mellé tette, aztán 
kiment a konyhába. — Beszélgessetek 
nyugodtan — mondta.

— Be tudtál illeszkedni szabadulás 
után azonnal? Visszavettek a munkahe
lyedre?

— Nehéz volt. Ha a feleségem nincs, 
akkor, talán nem itt tartanék. Egyéb
ként a MÁV-hoz nem vettek vissza. Ki
adták a munkakönyvemet. Még szeren
cse, hogy nein „Kilépett”-tel.

— Úgy nem is adhatták volna — ve
tettem közbe.

— Tudom. A házgyárban helyezked
tem el. Néhány hónapig autókísérő vol
tam, most az iparvágánynál dolgozom.

— A régi lakásod eladtad?
— Látod, ez volt a legnehezebb. Ott

hagyni ezt a városrészt, ahol születtem, 
nevelkedtem, ahol nagyon szerettem él
ni. Nagyon szerettem, mégis otthagytam.

— Miért? — kérdeztem.
— Miért? Te is voltál börtönben. Te 

nem érezted azt, hogy nagyon megnéz
nek, a hátad mögött összesúgnak? Té
ged nem zavart ez?

í— Ismerem ezt, nagyon jól ismerem.
— Ezért jöttem el. Eleinte a felesé

gem vigasztalt, biztatott. Minden csoda 
három napig tart — mondta. De nem 
három napig tartott. Legalábbis én min
dig éreztem ezt, amíg ott laktam. Néha 
elkeseredtem, bementem a városba egy 
kocsmába, ott . iszogattam, megvártam 
a sötétedést, csak akkor mentem haza.

— A feleséged, gondolom, nem örült 
ennek.

— Hidd el, mindent meg szoktunk 
beszélni, mindig kikérem a véleményét, 
ö is hasonlóképpen cselekszik, de ezt va
lahogy szégyelltem elmondani neki. Szé
gyelltem azt, hogy félek találkozni is
merősökkel, félek a gúnyos mosolyoktól. 
Ahol laktunk, még nagyon erősen él
nek a falusi szokások.

Jj'gyik este kissé többet ittam, itthon, 
mint kellett volna. Viszketett a te

nyerem,, valakin szerettem volna kitölteni 
a bosszúmat, elégtételt venni a keserűsé
gért. Szerencsére nem találkoztam gúnyos 
mosollyal, megvető tekintettel. Az asszony 
nem szólt semmit. Elébem tette a vacso
rát, aztán nagyot sóhajtott és bement 
a szobába. Nem esett jól az étel, nem et
tem, csak turkáltam. Kis idő múlva én 
is bementem. Feleségem az ágy szélén 
ült és sírt. Megdöbbenten néztem egy 
darabig, aztán szó nélkül lefeküdtem. Az 
asszony is lefeküdt, nem volt semmi dol
ga, hiszen a gyerekek aludtak már. Oda
bújt hozzám és csak ennyit mondott: 
„Ne csináld ezt, apukám.”

— Reggel korán keltem, kiültem az 
udvarra, gondolkodtam. Rövidesen, fel
kelt az asszony is. Kijött hozzám, oda
ült mellém, megfogta a kezem. Sokáig 
ültünk így, nem tudom, mire gondol
hatott, nem kérdeztem meg.

Azon a napon szabadnapos voltam. 
Délelőtt bementem a városba, megnéz
tem, merre lehet lelket venni és meny
nyiért. Délután volt a „nagy beszélge
tés”.

Az asszony, mintha kitalálta volna a 
gondolatom, így szólt hozzám: „Péter, 
te itt nem érzed jól magad! Nem kel
lene elköltöznünk valahova? Eladnánk 
ezt a házat, vennénk másikat, vagy eset
leg építkeznénk.”

Nem válaszoltam azonnal. Megöleltem 
és adtam neki egy puszit..

A házat sikerült gyorsan eladni és 
építeni kezdtünk. Nagyon nehéz volt, So
kat dolgoztunk, kínlódtunk, de azt hi
szem, megérte,

Már két éve itt lakunk. Nem iszom 
egyáltalán, a kocsmákat nagy ívben el
kerülöm. Azt hiszem., elmondhatom, bol
dog vagyok. A munkahelyemen megbe
csülnek, itthon úgyszintén, a börtön las
san feledésbe merül. Már én is ritkán 
gondolok rá. Csapó Sándor

mim

ÜNNEPI KÜLSŐT ÖLT AZ UTCA

Egy pártfogó — egy történet

A szégyen ereje
Dr. Takács Jolán neve

többször szerepelt már la
punkban: egyike azon ke
vés pártfogónak, aki időn
ként időt szakít magának 
arra is, hogy megírja ta
pasztalatait a Heti Híradó
nak. Most is örömmel 
nyugtázta, hogy nem cik
ket kérni jöttem, hanem 
csak mesélnie kell. . .

— Máig is emlékszem 
egy fiatalemberre, s nem
csak azért, mert a névna
pomon hatalmas virágcsok
rot szokott küldeni. . .  Az 
első beszélgetésünkkor rop
pant zavarban volt. „Ügy 
szégyelltem magam a bíró
ság előtt. . mondta fülig 
vörösödve. Alig lehetett ki
szedni belőle, tulajdonkép
pen miért is kellett vád
lottként megjelennie a tár
gyalóteremben.

Nagyon ifjan házasodott, 
s mint ahogy az nagyon 
gyakran megesik, a korán 
kötött kapcsolat hamar fel
bomlott. A vele egykorú 
fiatalasszony egy szép na
pon fogta magát, ás odébb- 
állt valakivel. Otthagyta az 
akkor alig két esztendős 
gyereket is, többet látni 
sem akarta volt férjét, volt 
környezetét. A fiatalember 
édesanyja házában lakott, 
ott nevelkedett a gyerek 
is. Csakhogy... jobbára a 
nagyszülők nevelték, mert 
a fiú bánatában rákapott 
az italra. Egyik pohár — 
másik pohár, egyik üveg 
— másik üveg: egyre emel
kedett a napi fejadag. Jó

nagy pince tartozott a ház
hoz, volt benne ital is ele
gendő, nem jelentett gon
dot időnként lemenni, az
után feltámolyogni néhány 
szippantásnyi friss levegő
re. A családtagok persze 
korholták — de hiába. Egy 
rokoni összejövetelen az
után kissé erőteljesebben 
szólt neki valaki, hogy ne 
tegye már tönkre a han
gulatot, éppen eleget ivott 
már nemcsak ma, hanem 
általában. A szeszgőzös fiú 
nekiment a rokonnak, le
ütötte.

A bíróságon felfüggesz
tett szabadságvesztést ka
pott, és három évre pártfo
gó felügyelet alá helyezték, 
így került az irodámba s 
így tudtam meg a történe
tét.

Nem tudom, a börtön 
réme ijesztette-e meg, vagy 
valóban olyan megrázó él
mény volt — életében elő
ször — a vádlottak padján 
ülni — a lényeg az, hogy 
megváltozott. Mondhatom 
úgy is: kijózanodott, re
mélhetőleg egy életre.

Mint a későbbiekben ki
derült, „javulásának” ha
mar híre szaladt a környé
ken. Akik korábban féltek 
tőle — megint befogadták 
maguk közé. Hamarosan 
újabb asszony került a 
házhoz, aki örömmel vál
lalta azt is, hogy anyja 
lesz az előző házasságból 
származó gyereknek, S rö
videsen a kistestvér is 
megszületett.. II. A.

Görcsös örömök
Valamikor lovas nemzetként emlegettek bennünket, 

Magyarokat; lassanként az „állandóan zabáló nemzet” 
néven vesznek majd fel a ,,leg”-ek' könyvébe. Minden 
rekordot túlszárnyaló mennyiségű ennivalót vagyunk ké
pesek elfogyasztani, főképpen a többnapos ünnepek ide
jön, Â  család apraja-nagyja tömi magába az ennivalót, 
s azután jön a rossz közérzet, a gyomorgörcs 

...M iért esik szó erről itt, ebben a lapban'?' Megér
keztek — megérkeznek — mindenhová a sok földi jóval 
megtöltött csomagok, s sok helyütt a beszélőre ilyentájt, 
teljes mértékben alkalmazni lehet a Markó-beli mon
dást: „nyugalmas óra a zaba jegyében”. A bv. intézetek 
nagyreszében is igyekeznek változatosabbá, ünnepivé 
tenni az ebédet-vacsorát — eme hármas ostrommal pe
dig nehezen tud megbirkózni az év közben kímélőbb 
menükhöz szokott gyomor... Mindehhez jön még az, 
hogy — rossz szokás szerint — jó néhányan a beszélő 
után megpróbálnak ezt-azt felcsempészni a körletre 
amit persze csak másnap tudnak elfogyasztani,

Szinte észrevétlenül szerezhet be ily módon ki-ki ma
gának egy kiadós ételmérgezést, S azután jön a panasz
áradat az egészségügyi szolgálathoz: itt feszít, ott szúr 
amott görcsöl.

Mindenkinek egy gyomra van: nem lehet háromra va
lót beletömni, avagy: jobb ma egy kis mértékletesség 
mint holnap egy gyomorgörcs!

Szalay Sándor 
eii, írnok, F5v, Bv. Int.
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Nagyon sok ember azt gon

dolja, „velem nem lehet olyan 
nehéz együtt élni”, de ha 
őszinte lenne, nyugodtan hoz- 
zátehetné: „persze csak ajckor, 
ha a másik ember is az én 
szememmel nézi a világot”. 
Tény, hogy akármilyen két 
ember él együtt, , nem mindig 
tudják szemtől szembe megbe
szélni a problémáikat. Innen 
származnak aztán, á bajok — 
legtöbbször abból, hogy a part
nerek egyike úgy érzi: mint.; 
nőnek, illetve férfinak, mint 
anyának, illetve családfőnek 
messze nincs olyan jó dolga, 
taint valamelyik barátjának 
vagy közeli ismerősének.

Nyugtalanító érzés ez, ame
lyet általában — bár nem ép
pen célravezető módon — 
úgy akar megszüntetni az em
ber, hogy örökké szapulja há
zas- vagy élettársát. Aki ter
mészetesen szintén nem a di
cséretek özönével viszonozza 
ezt: beindul a támadás-ellen
támadás ördögi köre. A végén 
egyik fél sem érzi magát tel
jes értékű embernek, márpe
dig ilyesvalakivel nem köny- 
nyű együtt élni. Önnel vajon 
milyen? És a házastársával? 
Ne feleljen a kérdésre, amíg 
végig nem nézte a dr. Leitner 
amerikai pszichológus által 
összeállított tesztet!

Töltsék ki mindketten! En
nek persze csak akkor van ér
telme, ha minden kérdésre 
határozott igennel vagy nem
mel válaszolnak — minél ke
vesebb gondolkodás után —, 
még ha olykor úgy érzik is: 
a „néha” megfelelőbb, ponto
sabb volna. Annak a csábí
tásnak se engedjenek, hogy 
később megváltoztassák ere
deti első válaszukat. Ha pedig 
megvan az eredmény, nincs 
más hátra, mint a gyakorlat
ban is levonni a megfelelő kö
vetkeztetéseket.

1. Szereti-e a partnerét?
Igen. . .  Nem . . .

2. Hibáztatja-e néha a part
nerét a saját maga hi búiért5?

Igen . . .  Nem. . .
3. Féltékeny-e a partnere 

sikereire?
Igen . . .  Nem. . .

4. Elvárj a-e a partnerétől, 
hogy magától rájöjjön, mikor 
van önnek szüksége valami
lyen szeretetmegnyilvánulás- 
ra?

Igen . . .  Nem . . .
5. Gyanakvásait magában 

tartja-e?
Ig en ... N em ...,

6. Hoz-e titokban áldozatot 
a partneréért vagy gyerekei
ért?

Igen . . .  Nem . . .
7. Féltékeny-e a partnere 

másokkal fönntartott kapcso
lataira?

Igen . . .  Nem ..  1
8. Zavarba jön-e, ha part

nere valamiért dühös lesz ön
re?

Igen__ N em ...
9. Nyilvánosság előtt szok- 

ta-e bírálni, zavarba hozni a 
partnerét?

Igen. . .  Nem . . .
10. Hajlandó-e felhagyni va

lamilyen rossz szokásával, ha 
partnere szól miatta?

Igen . . .  Nem . . .
11. Ragaszkodik-e ahhoz,

hogy mindig az ön akarata
érvényesüljön?

Igen . . .  Nem . . .
12. El tudja-e viselni partne

re gyengéit?
Igen . . .  Nem . . .

13. Ha nincs igaza, hajlan- 
dó-e beismerni?

Igen . . .  Nem. . .
14. Elégedett-e partnere tár

sadalmi helyzetével és kerese
tével? —

Igen. . .  Nem.. .
15. Mindig figyelmesen hall

gatja-e végig partnere mon
danivalóját?

Igen . . .  Nem . . .
16. Csalódottnak érzi-e ma

gát, ha a partnerének éppen 
nincs kedve szeretkezni?

Igen . . .  Nem . . .
17. Jobban ragaszkodik-e a 

szüleihez, mint a partneréhez?
Igen . . .  Nem . . .

18. Tud-e partnerétől segít
séget kérni, ha szüksége van 
rá?

Igen . . .  Nem . . .
19. El tudja-e viselni az egye

düllétet, ha a partnere egye
dül akar maradni?

Igen . . .  Nem . . .
20. Élvezi-e a partnerével 

töltött szabad időt?
Igen . . .  Nem. . .

PONTOT ÉRŐ VÁLASZOK

® Igen. Két ember számára 
könnyebb békében együtt 

élni, ha szeretik és tisztelik 
egymást. Nagyon szomorú do
log, hogy sokan éveken ke
resztül együtt maradnak és 
együtt élnek, jóllehet a feltett 
kérdésre egyértelműen nem
mel válaszolnak.
JHH Nem. Nagyon nehéz va- 
*13' lakivei együtt élni, aki 
nem tud felelősséget vállalni 
saját tetteiért. A legbiztosab-. 
ban éppen úgy hangolhatunk 
valakit magunk ellen, ha őt 
hibáztatjuk saját tetteinkért. 
Ez ideig-óráig emelheti ugyan 
valaki előtt a saját értékét, 
de hosszabb távon mindig né
zeteltéréshez vezet.

@Nem. Ha a saját ügyei
ben rendben alakulnak a 
dolgok, akkor nem túl valószí

nű, hogy féltékeny legyen a 
partnere sikereire, sőt jobban 
megérti esetleges kudarcait is. 
Az irigység mindig a meghitt 
kapcsolatok útjában áll.

® Nem. A „találd ki, mit 
akarok” játék — amire a 

nők sajnos hajlamosabbak a 
férfiaknál — általában tragé
diával végződik. Sokkal jobb, 
ha valaki nyíltan és egyene
sen megmondja, mit akar. Le
het, hogy ezzel a szerelem ro
mantikáján némi csorba esik, 
de ne feledjük: senki sem 
mesebeli tündér, még ha sze
retnénk is annak képzelni!

® Nem. A gyanú mélyre 
rág, s eltemetve tovább 

él, mint ha kimondjuk. Ha az 
a gyanúja, hogy partnere va
lamit elhallgat ön elől, ak
kor minél többet gondol erre 
magányos perceiben, annál 
nagyobb az esély, hogy előbb- 
utóbb ellenségeskedésbe tor
kollik az ügy. Némi mértéket 
persze célszerű tartani: az 
örökös gyanakvás egy idő 
után sértő lehet.

Nem. A mártírok legfel
jebb a szentek legendái

ban érzik jól magukat. A mai 
családi életben már nincs he
lye a mártíromságnak — an
nak ugyanis rejtett célja az 
erkölcsi fölény a másikkal 
szemben. Itt sem kell, persze 
átesni a ló másik oldalára: 
hozzunk áldozatot nyíltan, de 
ne hangsúlyozzuk áldozat vol
tát (amit úgy lehet elkerülni, 
hogy fölöslegesen ne feszítsük 
magunkat keresztre, mert ak
kor úgy kell nekünk.)

® Nem. A féltékenység 
mindig a bizonytalanság 

jele. Mivel a féltékenység tu
lajdonképpen nem más, mint 
félelem attól, hogy partneré
hez önnél közelebb áll valaki, 
ezéi’t útját kell állnia ennek 
az érzésnek. Ha pedig kapcso
latuk egységét valóban fenye
geti valaki, akkor le kell ül
ni és őszintén, becsületesen 
meg kell beszélni a problé
mát.

® Nem. Ha zavarba jön 
partnere dühétől, akkor 

ez biztos jele annak, hogy 
nem bízik önmagában, ponto
sabban a kapcsolatukon belül 
elfoglalt helyét érzi bizonyta
lannak. A legtöbb dühös ki
jelentést nem kell szó szerint 
venni, s különben is: nem sza
bad olyasvalakivel együtt él
ni, akitől félünk. A jó part
nerkapcsolat egyik célja ép
pen az, hogy legyen valaki, 
akiben mindig, minden körül
mények között megbízhatunk. 
Fia ez a bizalom adott, az ap
ró kilengéseket minden ide
geskedés nélkül tudomásul le
het venni.

® Nem. Egymás nyilvános 
bírálata — ahogy példá

ul a népszerű Albee-darab- 
ban, a Nem félünk a farkas
tóiban is láthatjuk — nem 
más, mint a nyíltság becsüle
tes célkitűzésének elfajulása. 
Partnere joggal tart rá 
igényt, hogy bizonyos dolgai
kat. csak négyszemközt intéz
zék el, s ha le is akarja szok
tatni valamiről, ennek nem a 
megszégyenítés a megfelelő 
eszköze. Arról nem is beszélve, 
hogy jó érzésű ember nem szí
vesen játssza az ítélőbíró sze
repét mások belügyeiben.

Igen. Nem egy kapcsolat 
tű«? bukik'meg azon, hogy 
valaki könyörög partnerének: 
figyeljen oda valamire, mert 
az neki nagyon fontos .(termé
szetesen nem olyasmire gon

dolunk, hogy valaki visszacsa
varja-e a fogkrémes. tubusra 
a kupakot, mert ez csak egy 
akkurátus embert zavarhat — 
akivel mindenképp nehéz 
együttélnd).

® Nem. A bárkivel való 
együttélés alapszabálya, 

hogy adni éppúgy kell, mint 
kapni; néha nyugodtan az asz
talra csaphat bárki, de oly
kor engedni is kell. Senki sem 
főnöke a partnerének — ami 
persze nem vonatkozik azok
ra a párokra, akik éppen azért 
vannak együtt, mert az egyik 
parancsolni szeret, a másik 
meg vakon engedelmeskedik. 
(Sajnos, vannak ilyenek is.)

© Igen. Ha valamilyen 
gyengeségéért elítéli a 

partnerét, akkor ez többnyire 
annak a jele, hogy saját ma
ga is gyenge és bizonytalan. 
Az az egészséges dolog, ha va
laki elnézi társa gyöngeségeit, 
de nem passzívan: inkább se
gít neki abban, hogy felszá
molja őket. Ehhez azonban 
idő és türelem kell.

® Igen. Sokkal kellemesebb 
azzal együttélni, aki ké

pes belátni a saját hibáit, haj
landó belőlük tanulni és tud 
bocsánatot kérni.

® Igen. A partnerének tár
sadalmi helyzetével és 
keresetével való elégedetlen

ség voltaképp alapvető belső 
ürességet takar, amit semmi
féle pénz és rang nem ellen
súlyozhat.

© Igen. Egyike a legkelle
metlenebb élményeknek, 

ha valaki a falnak beszél. 
Egy idegennel szemben csupán 
udvariatlanság, ami egyik fü
lünkön bemegy, a másikon ki
jön; a partnerekkel szemben 
már súlyos kötelességmulasz
tás.

Nem. Fia csalódottnak ér- 
zi magát, az nem ugyan

az, mintha megcsalták volna! 
Meg kell értenie partnere 
hangulatát is: két ember 
szükségletei nem eshetnek 
mindig egybe. Már ahhoz is 
szerencse kell, hogy a szenve
délyes szerelem összehangolt
ságát átéljük, ezt az állapotot 
nem lehet vég nélkül meg
hosszabbítani. Az öröm termé
szetesen nagy érték, de kierő
szakolni a párkapcsolatban 
éppúgy nem lehet, mint ahogy 
bármi másban sem.

•  Nem. Sok hosszan tártó 
családi perpatvar fejtett 

oka az, hogy a partnerünk 
másképpen él, másképpen 
gondolkodik, mint a saját szü
léink. Fia ezt valaki gyakran 
bírálja, ezzel azt bizonyítja: 
még mindig nem nőtt föl és 
partnerében anya-, illetve 
apahelyettest keres. Két érett 
embernek hasonlítgatások 
nélkül kell elfogadnia egy
mást. Ha ez nem megy, nincs 
értelme az együttélésnek: 
vissza kell menni a mamához.

€i|k Igen. Lehet, hogy megle
sz pően hangzik, de leg
alább olyan nehéz olyan em

berrel együtt élni, akinek so
ha nincs szüksége semmilyen 
segítségre, mint azzal, aki ál
landóan segítséget kér.

Igen. Az egyedüllét nem 
azonos a magánnyal. Ké

pesnek lenni az egyedüllétre: 
az érettség jele, s ez együtt 
jár azzal, hogy tudomásul 
vesszük mások hasonló igé
nyét is. Mindez, persze felté
telezi azt a képességet, hogy 
valaki tudjon mit kezdeni ön
magával és az idejével. Az 
üresség jele, ha valakinek 
minden pillanatban társra van 
szüksége — testőrre az una
lom fenyegetése ellen.

€j|s Igen. Két ember jelentő- 
yP sen csökkentheti az 

együttéléssel járó nehézsége
ket, ha közös szabadidejüket 
mindkettőjük számára kelle
mes tevékenységgel tölti. Ha 
erre naponta lehetőség adó
dik, akkor a helyzet, nagysze
rű!

ÉRTÉKELÉS
Legfeljebb 4 pont: Önnel 

nemcsak nehéz együtt élni, 
csodálnánk, ha egyáltalán, ki
jönne bárkivel is, legyen az. 
családtag, barát vagy kolléga. 
Sajnos, azt kell mondanunk: 
reménytelen eset.

5—9 pont: Önnel együtt él
ni nem éppen lehetetlen, de 
nem is leányálom (illetve le
gényálom). Javasoljuk: tüze
tesen tanulmányozza át azokat 
a válaszokat, amelyekre nem
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kapott pontot, és sürgősen vál
toztasson felfogásán.

10—14 pont: Az együttélés 
átlagos nehézségeivel küszkö
dik, több-kevesebb sikerrel. 
Ha összeszedi magát, és csak 
két-három dologra jobban 
odafigyel, amire helytelen vá
laszt adott, kellemes csalódá
sokat okozhat partnerének.

15—19 pont: Önnel könnyű

együttélni. Partnere szerencsés 
ember. Csak így tovább!

29 pont: Két eset van. Az 
egyik az, hogy ön egy földre 
szállt angyal. Ezek létezése 
azonban mindeddig nem bizo
nyított, így marad a másik 
feltevés: sajátosan görbe tü
körben látja önmagát Sürgő
sen kérje meg a partnerét: 
töltse ki ő is a tesztet ön he

lyett. Aztán gondolkozzék el 
az eredményen.

Megjegyzés: Ellenőrzéskép
pen kitöltheti a tesztet part
nerével is úgy, hogy az önre 
vonatkozzék — és fordítva: 
töltse ki ön is úgy, hogy az 
róla szóljon. A két-két érték 
átlaga feltehetően valósabb 
képet ad, mint az . önértéke
lés.
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UEFA KUPA

Ä csodálatos Madrid
A labdarúgó. UEFA Kupá

ban a harmadik forduló v is 
szavágóit bonyolították le. 
Madridban megtörtént a cso
da: 95 ezer néző előtt a ku
pában címvédő spanyol együt
tes 5-1-es idegenbeli veresége 
után Valdano és Santüla két- 
két góljával 4-0-ra verte a 
nyugatnémet Borussia Mön- 
chengladbachot, s az 5-5-ös 
összesítés után az idegenbeli 
góllal továbbjutott.

Split: Hajdúk—Dnyepr
Dnyepropetrovszk 2-0. A ju
goszláv csapat 3-0-ás összesí
téssel jutott tovább. Varsó: 
Internazionale—Legia, hosz- 
szabbítás után Fanna góljá
val, amelyet a 108. percben 
lőtt, a milánói 0-0 után to
vábbjutott a nyolc közé az 
Inter. Köln: FC Köln—Ham- 
marby 3-1. A Köln jutott to
vább. Nantes: Szpartak
Moszkva—Nantes 1-1, a fran
ciák léptek tovább. Milánó: 
Waregem—Milan 2-1. A belgák 

vívták ki a továbbjutás jogát. 
Neuchatel: Xa max—Dundee
United, hosszabbítás után 3-1. 
Összesítésben a svájciak bizo
nyultak jobbnak. Lisszabon: 
Sporting—Atletico Bilbao 3-0. 
A portugálok várhatják a kö
vetkező forduló sorsolását.

Iferanäeh 
cs rasig lists a íső

Verebes József, a Rába 
ETO mestere mondja Fián - 
nádiról: „Szerintem a legjobb 
magyar futballista, aki Euró
pa bármelyik válogatottjában 
kezdőember lehetne.”

Csak éppen a magyar válo
gatottba nem tud bekerülni.

Hannich Péterinek, a kitűnő 
győri karmesternek az életé
ben furcsa módon ismétlődnek 
az események. Az 1982-es spa
nyolországi világbajnokságra 
utazó labdarúgókeretből an
nak ellenére kimaradt, hogy 
ő volt a bajnokság gólkirálya. 
A Népsport osztályzatai sze
rint az NB I-es játékosok kö
zött ő a rangelső, előkelő he
lyen áll a hazai góllövőlistán 
is. Mégsem fér be Mezey 
György elképzelésébe, ezen a 
télen is petrezselymet árul.

Három esztendővel ezelőtti 
— eddig utolsó — válogatott 
mérkőzésén éppen Mexikó 
volt az ellenfél.

— A Népstadionban 2-0-ra 
kikaptunk a mexikóiaktól. Úgy 

tűnik, az a mérkőzés volt a 
hattyúdalom, mert azóta szóba 
sem kerültem a válogatott 
csapat összeállításánál.
_ Igazságtalannak tartja a 
kapitányi döntéseket?

— Szerintem mindig a leg
jobb formában levő játéko
sokra kellene építeni.

Milyen játékosnak tartja 
magát?

Minden mérkőzésre úgy 
készülök, mint egy profi.

— Célja, hogy egyszer pro
fiként folytassa?

— Természetesen. Jó pár 
patinás klub érdeklődik utá
nam. Nemcsak az anyagiak 
miatt szeretném kipróbálni a 
külföldi játékot, nagyon érde
kel, hogy mit tudnék nyújta- 
ni egy profi csapatban.

— Számít arra, hogy eljut 
Mexikóba?

— Még álmomban sem!

MUNDIAL

iíedwező sorsolás
A magyar csapat sorsolása egyértelműen 

kedvezőnek nevezhető. Két európai válogatot
tal kell összemérnünk a tudásunkat, tehát 
olyan labdarúgókkal, akikkel két nappal ez
előtt gond nélkül mertünk volna játszani! S 
egy olyan feljövő labdarúgó-együttessel, ame
lyet illik legyőzni a mi futballmúltunk és ran
gunk alapján. A mexikói légkör pedig egyfor
mán nehezedik majd valamennyiük vállára, 
vagyis tüdejére. Fortuna ezúttal kegyes volt 
hozzánk!

A hat csoport beosztása a következő:
A-CSOPORT
(Színhelyek: Mexikóváros, Puebla)
Olaszország, Bulgária, Dél-Korea, Argentí

na.
B-CSOPORT
(Mexikóváros, Toluca).
Mexikó, Belgium, Irak, Paraguay.
C-CSOPORT
(Leon, Irapuato)
Franciaország, Magyarország, Kanada, 

Szovjetunió.
D-CSOPORT
(Guadalajara, Monterrey).
Brazília, Észak-írország, Algéria, Spanyol- 

ország.

E-CSOPORT
(Queretaro, Nezahualcoyotl).
NSZK, Skócia, Dánia, Uruguay.
F-CSOPORT
(Monterrey, Guadalajara).
Lengyelország, Portugália, Marokkó, Anglia.
A magyar csapat tagjai a mexikóvárosi ma

gyar nagykövetségen nézték végig a sorsolást, 
s a villámnyilatkozatok bizonyítják — min
denki elégedett.

Álljon itt egy a sok vélemény közül: „Me
xikónak kedveztek a sorsolásnál, de mi sem 
panaszkodhatunk. Jó helyre kerültünk! A ma
gyar és a francia csapat lesz az első két he
lyezett! — jelentette ki Kardos.

S végül Mezey György szövetségi kapitány 
véleménye:

— Nem vagyok ellensége Monterreynek, de 
ott olyan dolgok érték a magyar csapatot, 
hogy abba a városba nem szerettünk volna 
visszajutni. Leonban játszunk, kedvezőek a 
körülmények. Az ellenfeleket majd részlete
sebben tanulmányozom, addig nem érdemes 
az esélyekről beszélni. Annyit mindenesetre 
elmondhatok, hogy a csapat korábban is bi
zonyított, és remélem, hogy a világbajnoki 
döntőben is ezt teszi. Franciaország védi az 
Európa-bajnoki címet, a világ egyik legjobb
ja. A Szovjetunió talán erősebb a franciák
nál, de az utóbbi évek világeseményein nem 
hozta a várt eredményeket. Kanadát most 
kezdjük feltérképezni.
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FRANCIAORSZÁG '
Ismétlődött a történelem. 

Sajnos. Az argentínai világ- 
bajnokságon is egy csoportba 
került Magyarország a fran
ciákkal és vereséget szenve
dett, Legutóbb, Spanyolország
ban pedig az akkori EB-ezüst- 
érmes Belgium jutott a ma
gyarok csoportjába. Most még 
rosszabbra fordult a dolog, hi
szen maga az Európa-bajnok 
jutott a magyarok társaságá
ba. A francia válogatott az 
elmúlt mintegy négy esztendő 
sikercsapatéi. A spanyolországi 
világbajnokságon a Michel 
Hidalgo által éveken át alakí
tott francia válogatott óriási 
közönségsikert aratott. A leg
jobb négy közé jutott az 
együttes, csoportjában Cseh
szlovákia és Kuvait esett ki, a 
középdöntőben pedig Észak
írország és Ausztria előtt sze
rezték meg az első helyet. Ezt 
követte az elődöntő. Fantaszti
kus harc, Schumacher—Battis- 
ton karambol, hosszabbítás, 
ennek során már kétgólos 
francia vezetés, amit kiegyen
lítettek a nyugatnémetek, s 
végül büntetőkkel ők jutottak 
a döntőbe, A harmadik 
helyért Lengyelország már 
3-2-re nyert ellenük. Ez a 
francia csapat is erős volt, 
de az 1984-es, az otthonukban 
rendezett EB-ig tovább javul
tak. A középpályára Piatini, 
Giresse és Tigana mellé meg
találták Fernandezt, s bár 
nem volt igazán jó formában 
levő csatáruk, Piatini sors
döntő góljaival megszerezték 
az Európa-bajnoki címet.

Ezt követően Hidalgo he
lyett Henry Michel, az egyko
ri válogatott középpályás ke
rült az együttes élére. Alapve
tően érintetlenül hagyta az 
együttest. Erre bizonyítók a 
jugoszlávok elleni sorsdöntő 
vb-selejtezőn pályára lépett 
csapat összeállítása: Bats — 
Ayache, Battiston, Le Roux, 
Amoros — Tigana, Giresse, 
Platini, Fernandez — Roche- 
teau, Touré.

Nagy nyeresége a francia 
válogatottnak, hogy úgy tet
szik, végre van csatársora 
Rocheteau jó ideje nem sérült, 
s a világbajnokságban óriási 
előnnyel vezető Paris SG-ben 
sokadvirágzását éli. Touré, a 
Nantes színes bőrű csatára 
pedig a világbajnokság egyik 
nagy felfedezettje lehet. Cso
dálatosan fejel, hajlékony,

gyors, ügyes, remekül készíí 
elő az érkező középpályások
nak.

A franciák, a bolgárok, a 
jugoszlávok az NDK és a 
luxemburgiak előtt, csoportel
sőként jutottak a vb-döntőbe. 
Igaz, csak az utolsó mérkőzé
sen lett biztos a továbbju
tás. Piatini két góljával 2-0-ra 
győztek ekkor a jugoszlávok 
ellen. Platiniról tudott, hogy 
a világ talán legjobb játéko
sa. Ez a harmadik világbaj
nokság, amelynek selejtezőiről 
az utolsó mérkőzés eredmé
nyétől függően juthattak túl 
a franciák, s mindannyiszor 
Piatini gólja vagy góljai dön
töttek. Csoportunk kiemeltje 
ellen szól, hogy a selejtezők 
során idegenben csak Luxem
burgot győzte . le, s általában 
otthonában nagyságrendekkel 
jobb, mint egyébként. A se
lejtezők során Párizsban vi
szont pontot sem vesztettek, 
gólt sem kaptak.

K A N A D A
Először került Kanada vá

logatottja a világbajnoki dön
tő mezőnyébe. Ezzel alaposan 
mag is lepte a mezőnyt, hi
szen a döntő mérkőzéseken 
Costa Ricának, de Honduras- 
nak is mindenki nagyobb 
esélyt, adott, mint az észak- 
amerikaiaknak. Honduras 
ugyanis kitűnően szerepelt a 
spanyolországi világbajnoksá
gon. Nos, ez a remek védel
méről híres együttes két egy
forma gólt kapott — mindket
tőt szöglet után — Kanada 
2-1-re győzött, s máris kész 
volt a futballvilágot meglepő 
végeredmény: Kanada jutott 
tovább. A győztes gólt a ju
goszláv származású Vrablics 
szerezte. A tény nem vélet
len, a kanadaiaknál ugyanis 
sok európai származású fut
ballista van. Nem brit stílusú 
játékot, hanem inkább közép
európai labdarúgást lehet ezért 
várni tőlük.

Mindazonáltal ebben a cso
portban Kanada adja a nagy 
esélyt a magyár válogatottnak. 
A gyengébbek seregéből 
ugyanis Kanadáé a legkeve
sebb reménnyel bíró együt
tes. Ez ellen a csapat1 ellen 
kell és lehet olyan eredményt 
elérni, amely biztosíthatja 
csapatunknak azt, hogy a hat 
közül minimális célként — a 
négy legjobb harmadik közé

kerüljön. S ugyanakkor, ha a 
franciákat illik is favoritnak 
tekinteni, a szovjetekkel szem
ben mindenképpen egyenlőek 
az esélyek.

SZOVJETUNIÓ
A szovjet válogatott hatod

szor indulhat világbajnoki 
döntőben. Először1958-bán ve
hettek részt a legjobbak végső 
versenyén, s azóta csak két
szer hiányoztak, 1978-ban ép
pen miattunk, hiszen azonos 
selejtezőcsoportban volt a 
magyar és a szovjet váloga
tott, s a mieink jutottak ki 
Argentínába. Az 1982-es világ
bajnokságon Skócia és Űj-Zé- 
land kiverésével túljutottak a 
csoportmérkőzéseken, de a 
középdöntőben, igaz, veretle
nül, de gyengébb gólkülönbség 
miatt Lengyelország mögé szo
rultak. Ezt egy EB-kudarc kö
vette, majd Eduard Malofejev 
került a válogatott élére. A 
volt kitűnő játékos nem sok 
sikerrel kezdett neki a csapat
építésnek, hiszen vb-selejtezőn 
4-2-re kikapott a csapat Dá
niában, s vereséget szenvedett 
Írországban is. A négy hazai 
zárómérkőzés előtt azonban le
győzték a nyugatnémeteket, s 
Malofejev szerint ez volt a 
fordulópont. Az őszi selejtező
kön legyőztek mind a négy 
ellenfelüket — Dánia, Svájc, 
Írország, Norvégia, —, végül 
biztosan kerültek a legjobb 
24 mezőnyébe.

A védelemben a kontinens 
egyik legjobb kapusa, Dasza- 
jev, a tapasztalt tbiliszi söp- 
rögető, Csivadze, és a kijevi 
Gyemjanyenko a meghatározó 
ember. A középpályán Cserén
kön személyében kitűnő irá
nyító került a csapatba, mel
lété Gavrilov és Zavarov is 
kifejezetten intelligens futbal
lista. Az együttes két legérté
kesebb játékosa közt mintegy 
tíz év korkülönbség van. Oleg 
Blohin, minden idők legered
ményesebb szovjet futballistá
ja, 1975-ben lett Európa leg
jobb labdarúgója, s azóta sem 
lehetett még kihagyni hazája 
válogatottjából. Protaszov, a 
Dnyepropetrovszk 22 éves 
csatára viszont sokak szerint 
a jelen labdarúgóvilágának 
egyik legnagyobb tehetsége. 
Magas, gyors, nagyon jól ér
zi á kaput, de a társakat is.

A. mai szovjet válogatott 
kevéssé emlékeztet a hatva
nas-hetvenes évek kemény, 
erőíutballt játszó együtteséhez. 
Malofejev kifejezetten a kom- 
binatív, ötletgazdag játék hí
ve, s ehhez igen jó partnerei 
a válogatott játékosok.

1985.
A sportágak legjobbjai

Az MTI sportrovata a szövetségek véleménye alap
ján 1964-től minden esztendő végén ismerteti a sport
ágak listavezetőit: immár 22, alkalommal választják 
meg az év legjobbjait. A kiváló1 sakkozó, Portisch La
jos tizenkilencedszer lett sportágának legjobbja, ab
szolút csúcstartó a két évtized megannyi kiválasz
tottja között. (Portisch győzött már az első, 1964. évi 
szavazáson, s azóta csak 1965-ben, 1974-ben és 1983-ban 
nem volt az év legjobbja.)

Tíznél több győzelemnél tart a férfiaknál a teniszező 
Taróczy Balázs, 1973-tól más férfiteniszezőt nem jelöl
tek elsőnek. Megtört az íjász Nagy Béla nagy sorozata, 
1971-től 14 alkalommal győzött, 1985-ben azonban a 
Magyar íjász Szövetség a mérsékeltebb teljesítmények 
miatt nem jelölt férfiversenyzőt. Az asztaliteniszezők
nél 1966 után először fordult elő, hogy nem találtak 
kiemelésre méltó férfisportolót. A tekéző Csányi Béla 
1973-ban lett először az év legjobbja, az idén pedig már 
11. esetben.

A nőknél a műugró Kelemen Ildikó idei 11. első he
lyével (1975rtől megszakítás nélkül a legjobb) vezeti a 
mezőnyt, de nyomában van a sakkozó Petronicsné Ve
rőéi Zsuzsa, akit tizedszer választottak meg. Először vá
lasztottak év legjobbját a nőknél labdarúgásban, öt
tusában és vízilabdában.

A szövetségek az 1985. évi teljesítmények alapján 62 
sportolót helyeztek az élre. Közülük 26 először lett az 
év legjobbja. A névsorban a zárójelben lévő „E” azt je
lenti. hogy először az év legjobbja, a számok pedig azt 
mutatják, hogy hányadszor első

Asztalitenisz: Oláh Zsu
zsa (Statisztika, 6), férfit 
nem jelöltek.

Atlétika: Szabó Karolina 
(Bp. Honvéd, E), Szalma 
László (Vasas, 3).

Autó-motor: Nagy Sán
dor (XI. Autójavító—
MHSZ, Szeged — autó, E), 
Adorján Zoltán (Debreceni 
Volán SC — motor, 2.).

Birkózás: Gáspár Tamás 
(FTC — kötöttfogás, 2.).

Cselgáncs: Bujkó Tamás 
(Ü. Dózsa, 2.).

Evezés: Cserey Ildikó
(MTK-VM, 2.). Vörös Já
nos (Bajai Spartacus Víz
ügy SE, E).

Gyeplabda: Balázs Lajos 
(Építők, E).

Gyorskorcsolya: Szikora 
Szilvia (Rozmaring SE, E). 
Bíró Ferdinánd (MTK-VM. 
E).

íjászat: nem jelöltek sen
kit a gyenge eredmények 
miatt.

Jégkorong: Kovalcsik Pé
ter (Álba Volán, 3).

Kajak-kenu: Gyulai Ka
talin (FTC, E). Csípés Fe
renc (Bp. Honvéd, E).

Karate: Tóth Csaba
(Szolnoki Lakóterületi SE 
— kyokushinkai, E).

Kerékpár: Izsák Éva
(Mosonmagyaróvári Vasas, 
E). Somogyi Miklós (FTC, 
2.).

Kézilabda: Gódorné Nagy 
Mariann (Vasas, 5.). Ko
vács Mihály (Elektromos, 
E).

Kosárlabda: Boksay Zsu
zsa (Tungsram, 4.). Recs- 
ka László (Bp. Honvéd, 
4.).

Labdarúgás: Matskásy- 
né Boda Mária (László 
Kórház, E). Détári Lajos 
(Bp. Honvéd, E).

Lovassport: a nőknél
nem jelöltek, Bálint Lász
ló (Kiskunhalasi Határőr 
Dózsa — díjugrató, E).

Motorcsónak: Csepregi
György (Vízügy SC, 2.).

Műkorcsolya: Engi Klá
ra—Tóth Attila (Bp. Spar
tacus — jégtáncosok, 2.).

Műugrás: Kelemen Ildi

kó (BVSC, 11.). Némedi 
Károly (OSC, 8.).

MHSZ: Fabó Éva (Duna
újvárosi Könnyűbúvár 
Klub — könnyűbúvár, 3.). 
Meczner András (Buda
pesti Modellező Klub — 
repülőmodellező, 2.).

Ökölvívás: Somodi Fe- 
rélic (Tatabányai Bányász, 
2.).

Öttusa: Emhó Réka
(Csepel, E). Mizsér Attila 
(Ű. Dózsa, E).

Röplabda: Torma Agnes 
(Tungsram, 4.). Szabó Kál
mán (Bp. Honvéd, 2.).

Sakk: Petronicsné Verő
éi Zsuzsa (Vasútépítő Tö
rekvés, 10.). Portisch La
jos (MTK-VM, 19.).

Sí: Apjok Csilla (OSC, 
7.). Kozma Péter (BKV 
Előre, E).

Sportlövészet: Flórián
Éva (Bp. Honvéd, 6.) Ke- 
czeli Zoitán (MHSZ Keszt
helyi ELK, E).

Súlyemelés: Szanyi An
dor (Olefin SC, 2.).

Tájékozódási futás: Oláh 
Katalin (Nyíregyházi Me
zőgazdasági Főiskola, E). 
Ls.ntos Zoltán (BEAC, 2.),

Teke: Vidács Györgyné 
(SZEOL-DÉLÉP SE, 2.). 
Csányi Béla (FTC, 11.).

Tenisz: Temesvári And
rea (Bp. Spartacus, 5.). Ta
róczy Balázs (TC Fürth, 
13.).

Tollaslabda: Vigh Ildikó 
(FI. Zrínyi SE, 5.). Vörös 
György (H. Zrínyi SE, 3.).

Torna: Ladányi Andrea 
(Postás SE, E). Guczoghy 
György (Bp. Honvéd, 5.j. 
Túrák Zsuzsa (Szolgálta
tó-Építő Spartacus, 2.).

Üszás: Orosz Andrea
(Bp, Spartacus, 3.). Darnyi 
Tamás (Ű. Dózsa, E).

Vitorlázás: Nyári Gyula 
(BKV Előre, E),

Vívás: Jánosi Zsuzsa
(Bp. Honvéd, 2.), Nébald 
György (Bp, Honvéd, E),

Vízilabda: Schillingné
Ernst Agnes (Bp. Honvéd, 
E). Somossy József (Bp. 
Honvéd, E).

M o .  1 :  J s jv e H s á a s s .
Százhúsz perces rendkívüli 

küzdelem és az azt követő 11- 
es párbaj után az olasz Ju 
ven tusé lett a Toyota Kupa, 
amely a világ legjobb labda
rúgó klubcsapatát, az úgyne
vezett Interkontinentális Ku
pa döntőjének győztesét illeti.

A torinóiak az argentin Ar

gentines Juniors együttesét 
fektették kétvál ira Tokióban, 
mégpedig úgy, hogy 90 perc 
után 2-2 volt az eredmény, 
ami a kétszer 15 i erces hosz- 
szabbítás után sem változott. 
Az ezt követő 11-esi rúgó ver
seny 4-2-es olasz sikerrel zá
rult.


