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AZ ELMÚLT HÉT
A MINISZTERTANÁCS ÁTTEKINTETTE a népgaz

daság 1982. évi fejlődését, és megtárgyalta az 1983. évi 
népgazdasági tervet. Jóváhagyta a terv céljait, fő elő
irányzatait és a megvalósításukat szolgáló intézkedéseket.

A Minisztertanács megállapította, hogy a vártnál 
rosszabb külgazdasági feltételek között a népgazdaság az 
idén is alapvetően az MSZMP XII. kongresszusa hatá
rozataival összhangban fejlődik, az 1982. évi népgazda
sági terv céljai megvalósulnak: a külgazdasági egyen
súlyi helyzet javul, nemzetközi fizetési kötelezettségeink
nek folyamatosan eleget teszünk; a lakosság, életszínvo
nalát társadalmi méretekben meg lehetett őrizni, az élet- 
körülmények javultak.

A  nemzeti jövedelem az előirányzottat megközelí
tően nő. A fajlagos anyag- és energiafelhasználás javul, 
a munka termelékenysége az iparban számottevően, a 
népgazdaság egészében kisebb mértékben emelkedik. Á 

j termelésben jelentősen nő az export részaránya, míg á  
felhasznált importtermékek mennyisége és aránya csök
ken.

A NEMZETI JÖVEDELEM BELFÖLDI FELHASZ
NÁLÁSA az előirányzottnál jobban * mérséklődik. Ezen 
belül a felhalmozás nagymértékben csökken, a fogyasz
tás kismértékben növekszik. Az áruk és a szolgáltatások 
kivitelének és behozatalának egyenlege lényegesen ja
vul. A behozatali többlet — a  külkereskedelmi csereará
nyok romlása ellenére — megszűnik, összességében kis
mértékű, ezen belül a konvertibilis valutákban elszá
molt áruforgalomban jelentős kiviteli többlet jelentke
zik. . .

A termelés tervezettnél lassúbb növekedése főleg a 
kivitel elmaradásának a következménye. Az ipari ter
mékek konvertibilis valutákban ' elszámolt kivitele — 
azért is, mert az értékesítési feltételek romlottak — nem 
emelkedik, a transzferábilis rubelben elszámolt export
juk pedig a számítottnál lassabban nő. A számítottnál 
jobban mérséklődött a belföldi kereslet is. Nincs kellő 
haladás a korszerű, gazdaságosan értékesíthető, a beho
zatalt ésszerűen helyettesítő, az alacsony fajlagos anyag- 
és energiaigényű termékek, valamint a háttéripari ter
mékek növekedésében. A vállalatok közötti együttmű
ködés sem eléggé rugalmas.

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TERMELÉSE
lényegében a tervezett ütemben emelkedik. A számított
nál gyorsabban bővül a termelőszövetkezetek kiegészítő 
tevékenysége. Az időjárás, a növénytermesztésre általá
ban kedvező volt. A búza termésátlaga valamelyest el
maradt a várttól, de a kukorica átlaghozama a tavalyi 
igen jó termést is számottevően felülmúlja.

Beruházásokra a tervezettnél valamivel többet for
dítanak, mennyiségük így is számottevően csökken. Az 
állami beruházások körében a teljesítés a tervezetthez 
közel áll, az előző évinél kisebb. A nagyberuházások kö
zül jelentős az elmaradás a Paksi Atomerőmű építésében. 
Az első félévben befejeződött a Szekszárdi Húskombi
nát, a Budapesti Szemétégető, a Budapest Sportcsarnok 
építése és a Csepeli Csőgyár rekonstrukciója.

A vállalati beruházásokra a tervezettnél nagyobb, 
az előző évihez hasonló ráfordítás várható. Az évközi 
intézkedések a vállalati beruházásokat az év második 
felében lefékezték, a túlteljesítést azonban már nem ■ 
tudták teljesen megakadályozni. A vállalatok eszközeik 
zömét a folyamatban levő fejlesztésekre fordították.

A KÜLKERESKEDELMI FORGALOMBAN a beho
zatal — a tervezett kismértékű növekedése helyett —• 
számottevően csökken, a kivitel a számítottnál kevésbé 
emelkedik. i

A konvertibilis valutákban elszámolt áruforgalom
ban a kivitel a tervezettnél lassabban nő, a behozatal a 
tervezett növekedéssel szemben számottevőén csökken, 
így a számított kismértékű passzívum helyett jelentős 
aktívum keletkezik.
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népgazdaság külső egyensúlyi helyzetének javítása. A 
termelés és a belföldi felhasználás színvonalát és szer
kezetét ennek a célnak kell alárendelni.

A termelés növekvő mértékben járuljon hozzá a 
külkereskedelmi mérleg javulásához. Ezért erőteljesen 
javítani kell a termelés exportképességét, növelni — fő
ként a ráfordítások mérséklésével — hatékonyságát. A 
térmelés növekedése — elsősorban a műszaki színvonal 
emelése, a termékszerkezetnek a kereslethez való ru
galmasabb hozzáigazítása, a rendelkezésre álló kapaci
tások kihasználásának fokozása révén — főleg a gaz
daságos kivitel bővülését és a behozatal ésszerű helyet
tesítését szolgálja. Fontos követelmény, hogy az energia- 
és anyagtakarékosság, á másodlagos nyersanyagok hasz
nosítása hatékony akciókkal fokozódjon, a fajlagos 
anyag- és energiaráfordítások gyorsabban csökkenjenek, 
mint a korábbi években, a munka termelékenysége a 
termelésnél gyorsabban növekedjék. A készletgazdálko
dás javításával el kell érni, hogy a készletnövekedés mi
nimális mértékű legyen, a készletek összetétele és elhe
lyezkedése javuljon.

A külgazdasági egyensúly javítását a belföldi végső 
felhasználás további mérséklése is segíti.

A FOGYASZTÓI ÁRSZÍNVONAL körülbelül 7,5 szá
zalékkal lesz magasabb az ez évinél. Ennek nagyobb ré
sze az 1982-ben bevezetett, illetve meghirdetett központi 
ár- és egyéb — az árszínvonalat érintő — intézkedések
ből, kisebb része az 1983. évi árváltozásokból adódik. A 
terv nem tartalmaz az alapvető fogyasztási javakat és 
szolgáltatásokat érintő jelentősebb, a már közzétetteken 
túlmenő központi árintézkedéseket.

A terv előirányozza, hogy a lakosság életkörül 
nyei, infrastrukturális ellátottsága tovább javulj® 
Szárpít arra, hogy ebben — a tanácsok szervező munká
jának eredményeként is — fokozódik a lakosság rész
vétele.
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Jé hagyományok Jegy éken
Közös hagyományok és rég-’ 

múltra visszanyúló történelmi 
kapcsolatok kötik össze hazán
kat és Olaszországot. Már az 
európai műveltség egyik fő 
forrásának tekintett itáliai fél
sziget és a Kárpát-medence 
földrajzi közelsége is szükség
szerűen magával hozta, csak
nem egy évezreddel ezelőtt, a 
népeink között szövődő kap
csolatokat. Ezek kibontákozá- - 
sát az elmúlt évszázadokban 
dinasztikus érdekek és keres
kedelmi célok, tudásvágy és 
műpártolás egyaránt motivál- 
ták-segítették.

Eleink már első kereskedel
mi egyezményüket is Velencé
vel kötötték meg (1217-ben); a 
lagúnák köztársasága pedig 
úttörő szerepet töltött be rend
szeres diplomáciai kapcsola
taink megindításában. S ki ne 
emlékeznék nálunk az itáliai 
származású magyar királynék
ra, a magyar reneszánsz ural
kodójának híres itáliai udvar
tartására, vagy éppenséggel a 
Fadovában tanult Janus Pan- 
noniusra és Báthory Istvánra. 
Mint ahogyan biztosan Ölasz- 
honban sem feledik Kossuth 
Lajos vagy a garibaldisía 
Türr István és Tiiköry Lajos 
nevét.

A közös eszmények, a nagy 
szellemi áramlatok, s a sok
szor egybeeső érdekek gya
korlatilag már a középkortól 
hidat teremtettek a kölcsönös 
rokonszenv és a megbecsülés 
számára. S e régi keletű, a tá
voli múltban gyökerező köl
csönös* megbecsülés napjaink- 

, ban új hagyományteremtő 
erővé, vált. Az elmúlt másfél 
évtizedben pedig — amióta a 
két ország politikai érintkezése 
rendszeresnek mondható — 
számottevő eredményeket ho
zott.

A hagyományosan jő, s 
egyenletesen fejlődő magyar— 
olasz államközi, gazdasági és 
kulturális kapcsolatok továb
bi fejlesztésének szándékával 
járt Olaszországban Púja Fri- 

- gyes külügyminiszter.
Államközi kapcsolataink — 

melyek fejlesztési irányát az 
1975-bén Rómában, Lázár 
György és Aldo Moro kor
mányfők által aláírt olasz— 
magyar nyilatkozat jelöli ki — 
rendezetteknek mondhatóak, 
és 1978-ig politikailag is felfe
lé íveltek. Az eddigi magas 
szintű találkozók ugyan je
lenleg is a két ország kapcso
latainak kiegyensúlyozottságá
ról tanúskodnak, az ismert 
olasz belpolitikai helyzet 
azonban megnehezíti a ma
gas szintű meghívások teljesí
tését. így, a legmagasabb szán- 
tű értekezések — az olasz fél 
által kinyilvánított akarat és 
szándék ellenére is — 1978-tól 
mintha kissé megtorpantak 
volna.

Hazánk, természetesen, min
dig kész a párbeszédre. Kez

deményezéseink jelentős ered
ményének tekinthető, hogy az 
Idén tavasszal első ízben járt 
olasz földön magyar parlamen
ti küldöttség, továbbá, hogy a 
közeljövőben olasz mezőgaz
dasági parlamenti küldöttség) 
fogadására készülhetünk.

Olaszországhoz fűződő kap
csolatainkban jelentős helyet 
foglal el a gazdasági együtt
működés, a kereskedelem: 
Itália igen fontos-, nyugat-eu
rópai kereskedelmi partne
rünk, immár hosszú idő óta, 
s éveken át jelentős mérték
ben növekedett a két ország 
közötti kereskedelmi forgalom. 
S bár a dinamikusan gyara
podó magyar—olasz árucsere 
az 1974—76-os- időszakban, a 
Közös Piac vágómarhaimport
korlátozása miatt s-úlyos tö
rést szenvedett, Olaszország 
exportunkból továbbra is 4,4‘ 
százalékkal, teljes importunk
ból pedig 3 százalékkal része-: 
se-dik. Az együttműködési kí
nálta lehetőségeket azonban 
változatlanul keresni kell,, 
mégpedig kölcsönösen. Annál' 
is inkább, mivel e hagyomá
nyosan jelentős kapcsolatok
ban az elmúlt esztendőben, 
visszaesés- mutatkozott. E ten-1 
denc-iát pedig csakis közös1, 
erőfeszítéssel lehet megváltoz
tatni. ■

E több évszázadra visszave
zethető, hagyományos kapcso
latok ápolására, továbbfejlesz-1 
tés-é-re természetesen, váltó-; 
zatlanul történnek újabb erő--, 
feszítések, mindkét fél részé-; 
ről. A három esztendőnként 
aláírt kulturális és műszaki- 
tudományos- együttműködési 
egyezmény alapján folyik a 
tudományos ösztöndíjasok cse
réje, a könyvtárak, levéltárak, 
múzeumok és művészeti szer
vezetek aktív együttműködése.

Hazánkban az, Olasz Intézet 
érdekes, változatos program
jaival, nemcsak az olaszul ta
nulókat vonzza — a római 
Magyar Akadémia pedig nem 
csupán az olasz fővárosban 
terjeszti.* a magyar kultúrát, 
hanem jól összefogja a fővá
roson kívül eső kulturális 
központokat is. Az olasz ható
ságok egyébként kifejezetten 
támogatják a magyar kultúra 
ottani terjesztését.

Együttműködési egyezmé
nyünk értelmében ugyan 
mindössze Rómában és Pado- 
vában dolgozik magyar ven
dégtanár, ám nyelvünket Ná
polyban, . Firenzében, Bologná
ban, Velencében, XJdinében, 
Paduában, Milánóban és Tori
nóban is egyetemen o-ktatják. 
Tavaly Itáliában tizenegy ma
gyar képzőművészeti kiállítást 
és hét filmhetet rendeztek, s 
megemlékeztek — nyolc hang
versennyel — Bartók Béláról 
is. Megalakult az olaszországi 
hungaroiló-gus-ok és finnugo
risták társaságának létrehozá
sát előkészítő bizottság is.

Szovjet orvosok-az atomháború ellen
Az atomháború nem elke

rülhetetlen, megakadályozásá
ért valamennyiünknek küzde- 
nünk kell” — hangoztatta fel
szólalásában Jevgenyij Csazov 
neves kardiológus, a szovjet 
orvostudományi akadémia 
országos kardiológiai köz
pontjának főigazgatója, az „Or
vosok az atomháború meg
akadályozásáért” elnevezésű 
szovjet bizottság elnöke a bi
zottság első országos kongresz- 
szusán.

Jevgenyij Csazov képmuta
tónak és hajmeresztőnek minő
sítette a „korlátozott” és „el
húzódó” nukleáris háború meg
vívásának lehetőségéről han
goztatott nézeteket. Emlékez
tetett rá, hogy ha csupán a ti- 
zedrészét bevetnék annak a 
nukleáris potenciálnak, amely 
az „európai háború” megvívá
sára vonatkozó amerikai el
képzelésekben szerepel, akkor

az több mint 300 millió ember
nek a halálát okozná.

Felszólította az orvosokat: 
tekintsék egyik fő feladatuk
nak, hogy a közvéleményben 
tudatosítsák egy esetleges nuk
leáris összecsapás valamennyi 
lehetséges következményét.

A nemzetközi légkör feszül
tebbé válásának okait és kö
vetkezményeit elemezte fel
szólalásában Valentyin Falin, 
az SZKP KB nemzetközi tájé
koztatási osztálya vezetőjének 
első helyettese. Megállapította, 
hogy a jelenlegi amerikai kor
mány a szocialista országok
kal való szembenálláson ala
puló külpolitikai irányt követ
ve figyelmen kívül hagyja a 
hetvenes években az Egyesült 
Államok részvételével megkö
tött, a nukleáris konfliktus 
megakadályozására irányuló 
nemzetközi megállapodásokat.

KARÁCSONY, 1982
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A személyesség ünnepe
Defoe Robinsonja saját 

élete kockáztatásával életet 
mentett, hogy kifejezhesse 
magából az embert, gondo
kat, érzéseket, szándékokat 
közölhessen egy másik em
berrel. Nem kell a filozó
fiához nyúlnunk ahhoz, 
hogy tudjuk: csak más vagy 
mások létezésében élhetjük 
meg önmagunkat, különben 
mi lenne életünk értelme 
a földön, mi lenne a külde
tésünk, ha nem az, hogy az 
emberi értékeket gyarapít- 
suk, személyekben, tárgyak
ban egyaránt. Számomra 
József Attila fogalmazta 
meg legszebben és legmeg- 
adóbban az emberi lét fel
tételét és az ember külde
tését: „Hiába fürösztöd ön
magadban, csak másban 
moshatod meg arcodat”. 
„Légy a fűszálon egy pici 
él, és nagyobb leszel a világ 
tengelyénél.”

Radnóti így kezdte: „Oly 
korban éltem én a Föl
dön . . . ” Nos, napjainkban a 
béke nemzedéke él és dol
gozik a földön, ebben a ha
zában. De szembe kell néz
nünk John Fowles angol 
tudós állításával is, aki 
minden szorongás, minden 
ijedelem, minden valósá
gos rossz örökös forrásá
nak az embert nevezi. Sú
lyos állítás ez. Az egyete
mes történelem az emberi 
civilizáció fejlődésének tör
ténelme, azé a civilizációé, 
amelyik kezdetben a lét 
puszta fenntartásáért, az 
életben maradásért harcolt, 
később a minél értelmesebb, 
gazdagabb, kiteljesedeitebb 
életért, amit eddig csak 
súlyos háborúk, pusztítások1 
hosszú sorozatában tudott 
elérni az emberiség.. A tör
ténelem eme aggasztó el
lentmondása érvényes az 
egyes emberre, mindany- 
nyiunkra is. Tudunk életet, 
szeretet adni, de elvenni és 
megsemmisíteni is. A jó és 
a rossz egyaránt bennühk 
lakozik. Hosszú eszmefutta
tás lenne most arról szólni, 
mikor, miért és mi módon 
kerekedik felül bennünk az 
egyik vagy másik tulajdon
ságegyüttes. Vannak azon
ban kitüntetett, rituális ün
nepei az emberi jónak, sze
retetnek. Ilyen ünnep a ka
rácsony. Ezekben a napok
ban arcát veszti a hétköz

napokban sokszor koptatott 
személytelenség, a hideg, 
üzletszerű kapcsolatok. Al
kalmat és lehetőséget ka
punk arra, hogy kifejezzük 
magunkból a jót, fokozot
tabb mértékben, mint ahogy 
azt általában megtehetjük. 
Ügy érzem, a személyesség, 
a maszk nélküli közeledés, 
eredeti önmagunk kifejezé
sének lehetőségei ezek a 
napok, de a történelemé is. 
A család és a családtagok 
múltjáé. Fura dolog az em
beri emlékezet. Sokszor 
megszépíti a múltat, de hát 
miért is ne meríthetnénk 
erőt a jelenre és a jövőre a 
múltunkból.

Ma olyan világban élünk, 
amikor nem tudjuk a hét- 
köznapakat a-szeretet ün
nepévé avatni. Tulajdon
képpen már az a tzó- 
kapcsolat is elgondolkod
tató, hogy a „szeretet ünne
pe”: Mindenképpen benne 
foglaltatik a szeretet tuda
tos átélése, ami mindenna
pos, önkéntelen, szerves 
imozzanata kellene hogy le
gyen életünknek. Meditálva 
a karácsonyról mégis jól
esik kimondani azt. hogy 
olyan szigetre kerülünk, 
amelyen sűrítve adhaiunk 
kifejezést olyan gondola
tainknak, érzelmeiúknek, 
amelyekben nem a haszon, 
az adok-kapok rideg üzleti 
szelleme érvényesül, hanem 
az egyik legeredendőbb 
szükséglet, mások elfogadá
sának, önmagunk elfogadá
sának, átélésének szükség
lete.

Persze, a karácsonyfát le
szedik, a díszek dobozba 
kerülnek, az ajándékok hét
köznapi tárgyakká formá
lódnak át. Nekünk azonban 
esélyünk van arra, hogy a 
szigetről olyan hajót sze
reljünk fel és indítsunk el, 
ami nem torpedózni, pusz
títani, rombolni akar, ha
nem életet menteni, köze
lebb vinni az emberi közös
ségekhez. Sok a Robinson, 
a magányos, elszigetelten 
élő ember, nagy a magá
nyos tömeg. Mi lehetne ezek 
után a hétköznapok kará
csonya? Az igazi karácsony 
szeretőiének ,,átlopása” a 
családon kívüli kapcsolatok
ra, színterekre. Az út meg
találása, ami a közösségi 
igazi tagjává avathat.

R. J.

CIPRUS

Maradimsk a z  EN SZ-erők
A Biztonsági Tanács hatá

rozatot fogadott el a Cipruson 
állomásozó ENSZ békefenntar
tó erő., mandátumának féléves 
időtartammal történő meg
hosszabbításáról.

A határozat megelégedéssel 
állapítja meg, hogy felújítot
ták a ciprusi görög és tőrök 
közösség között a tárgyaláso
kat. Egyúttal felkéri az ENSZ 
főtitkárát, hogy folytassa jó- 
szolgálati misszióját a ciprusi

kérdés politikai rendezése é
dekében.

Az ENSZ ciprusi békefen: 
tartó erőit 1964-ben hozt; 
létre azt követően, hogy a ss 
geten a görög és török közq 
ség között fegyveres összecs 
pás robbant ki. A nemzetke 
fegyveres egységekből ál 
ENSZ-erők feladata az ossz 
tűzések kiújulásáriak megak, 
dályozása, a rend és a törvi 
nyesség fenntartása.
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e m b e r s é g 1
Fölírtam e két szót, és keresem azokat, akiktől a bv.- 

intézetekben mindez feltétlenül elvárható. Eleve eltekin
tek a kör szűkítésénél a büníctésvégrehajtás dolgozói
tól — a parancsnokoktól a felügyeletig —, mert nekik 
elemi kötelességük, ha úgy tetszik „munkaköri felada
tuk” a példamutatás, az emberség. Az elítéltek társadal
mán belül csak akkor kereshetek ilyeneket, ha az előb
bit adottnak veszem.

Inkább kívánalom és a valóságtól távoleső feltéte
lezés, ha valamennyi elítélttől ezt várom. A kinti tár
sadalomban sem mondható el mindenkiről, hogy példa
mutatóan! kötelességtudó a munkában, a magánéletben 
vagy éppen a közéletben. Az emberséget pedig sokaknál 
bepiszkítja az önzés, a karriervágy, az erkölcsi érték
rendek felborulása.

Nem várható tehát mindenkitől, de van egy olyan 
embercsoport — kint is, bent is —, akiknél e téren a 
mérce egységesen magas. Ezek a vezetők. Akinek már 
egyetlen ember sorsába is van beleszólása, döntési jo
ga, hatalma, annak erkölcsileg feddhetetlennek kell len
nie. Soha semmilyen körülmények között nem vezetheti 
— nem vezethetné — önző érdek, mindig közösségben 
kell gondolkodnia. Természetesen nem minden csele
kedete, intézkedése vált ki egyöntetű helyeslést, de a 
többségnek értenie, megértenie, támogatnia kell, külön
ben hibásan döntött, intézkedett.

★
Az elítélteknek is vannak vezetőik. A zárkafelelőstől 

a szintfelelősig, az öntevékeny szervezet tisztségviselői
től a különböző bizottságok vezetőjéig. Szándékosan hasz
nálom a vezető kifejezést. Hiszen ezek az emberek a ne
velők, a felügyelet irányában kisebb-nagyobb közössé
geket vagy inkább csoportokat képviselnek, bizonyos 
körben utasításokat közvetítenek, döntéseket befolyásol
nak. Helyzetük különbözik a többségétől, bizonyos ki
váltságokat szereztek meg vagy örököltek. Közvetítő sze
repük komoly idegi megterheléssel jár, néha kényes, ké
nyelmetlen, hálátlan a feladatuk. Ügy is fogalmazhatunk, 
hogy tét tűz között vannak, és szinte sohasem elégedett 
velük mindkét fél.

Nein lehet véletlen, hogy rajtuk jól látszik az a faj
ta vezetői „kór”, amelynek külső megjelenése a haj- 
szoltság, zaklatottság, ideges feszültség. Feltételezve, per
sze, hogy feladatukat tisztességgel kivárják ellátni. Az 
okot mégsem olyan nehéz kideríteni. A baj gyökere az, 
hogy nem tudják eldönteni, tulajdonképpen kik is ők? 
A felügyelet, a nevelők segítői az elítéltekkel szemben? 
S mindenben az ő érdekeiket, elképzeléseiket keli kép
viselniük? Ha kell, az elítélttársaik elleniére? Vagy csu
pán az utasítások könyörtelen végrehajtói?

Leírom pontosan, amit én látok helyesnek. Ezek az 
emberek az e l í t é l t e k  v e z e t ő i ,  k é p vi s e lő i! Ez 
kell, hogy az alapállásukat meghatározza. A választott 
tisztségviselőknél ennek eleve természetesnek kellene len
nie. Egyéb esetekben pedig akkor helyes a parancsnoki, 
nevelői döntés, ha bizalmi állásokba olyanokat neveznek 
ki, akiket az elítéltek tisztelnek, becsülnek. Vagy leg
alábbis a tevékenységük alapján kivívják ezt. Az elí
téltek képviseletét vállalniuk kell a nevelők, a felügye
let irányában. Nem kérnek, nem kérhetnek tőlük elvte
len, társaiknak ártó dolgot, hiszen ilyesmi nem lehet 
célja egyetlen büntetés-végrehajtási dolgozónak sem. Az 
életben már sokszor bebizonyosodott, hogy a korrektség, 
a tisztesség, a példamutató emberség hosszú távon meg
térül.

Megértem, hogy az érintettek szeretnék kiváltságos 
helyzetüket a büntetésük végéig megőrizni. Dehát ezek 
az előnyök egyrészt nem olyan nagyok, bár hétköznapok 
apró előnyei fölnagyítódnak, másrészt senki sem akarja 
tőlük elvenni. Azért, mert megérdemlik, hiszen az átlag
nál többet tesznek társaikért. Senki sem háborog igazán 
azért, mert egy közösségvezető, mondjuk, többet nézheti 
a tévét, sűrűbben mehet rövid tartamú eltávozásra, több
ször kap jutalmat stb. Senki sem háborog akkor — s ez 
a lényeg —, ha az elítélttársak érzik, hogy nem a maga 
önző érdekeiért „kilincsel”, hanem azokért, akiket kép
visel, akikért felelős. Ahhoz azonban, hogy hitele legyen, 
elengedhetetlen a s z e m é l y e s  p é l d a m u t a t á s !  A 
hanyagul öltöző, ruházatát piszkosan hordó közösségve
zető hiteltelenül követel rendet. De szólhat-e a társát be
csapó, anyagilag megkárosító embernek, ha maga ugyan
ezt teszi, fölhasználva különleges helyzetét?

A felügyelethez, a nevelőhöz való álszent dörgölő
zés, bár ideig-óráig komoly károkat okoz, előbh-utóbb 
lelepleződik. Mert akinek a társai előtt nincs becsülete, 
azt — ha másért nem, hát kényszerűségből — hamarosan 
elmozdítják a bizalmi állásából. De az ilyen téren élen
járó intézetekben nem is várják meg a végkifejletet, ha
nem az első jelzésekre „útilaput kötnek” az alkalmatlan 
elítéltvezetők sarkára. Az persze nem baj, sőt kívánatos, 
hogy az elítélt-vezető kapcsolata jő legyen a nevelővel, 
a felügyelettel. Ilyen módon az ő kívánságaikat, elvárá
saikat már az intézkedés bevezetése előtt közvetíthetik 
társaiknak, mintegy elébe menve a dogoknak. S persze 
fordítva is lehet: a kisebb-nagyobb közösségek gondjait, 
bajait képviselhetik, ezzel megelőzhetők a fölösleges 
rendbontások, fenyítések.

Példamutatás, emberség. Ez legyen a közösségveze
tők viszonya társaikhoz, de a nevelőkhöz, a felügyelet
hez is. Enné! többet és főleg mást senki sem vár tőlük. 
Igaz, ez sem kevés. . .  — f  —

A já n lá s
Hagyományként, a kará

csonyi számunk idén is 12 
oldalas. Mint minden év
ben, most is igyekeztünk 
egy vezérfonalra fölfűzni a 
különböző írásokat. Remél
hetőleg az olvasók is ész
reveszik, hogy ez nem más, 
mint az emberi kapcsola
tok fontosságának, minősé
gének hangsúlyozása.
.Nem, mintha ezzel nem 
lettünk volna eddig is tisz
tában, de mint minden köz
keletű igazságot, ezt sem

árt időnként elmélyíteni, 
kibontani, különböző néző
pontokból megközelíteni.

Erre természetes alka
lomnak kínálkozott a kará
csony, hiszen ez a család, 
a kis közösség, s ezen belül 
a „személyesség ünnepe”. 
Igyekeztünk ennek tudatá
ban elkerülni az ilyenkor 
szokásos buktatókat, a túl
zott érzelmességet, azaz az 
érzelgősséget.

S ha írásaink némelykor 
örömet szereznek avagy el
gondolkodtatnak — akkor 
már elértük célunkat.

A SZERKESZTŐSÉG

HÉTKÖZNAPOK A ZÁRKÁBAN

„Mm tudod, ki vágyok!"
Merészség lenne, ha' megpróbálnám meg

rajzolni annak az elképzeléseit, gondolatait, 
aki előzetesből, vagy bevonulóként kezdi meg 
a szabadságvesztés-büntetés letöltését. Oly 
sok értelmi és érzelmi szempont határozza 
ezt meg, amely az általánosítást kizárja. Ab
ban azonban mindenki hasonlít, hogy már a 
„beköltözéskor” a szabadulásra gondol, és az 
itt töltött időt átmenetinek tekinti. A szónak 
igazi értelmében senkinek sem élmény tehát 
a börtön, még ha a szabadulás után baráti 
vagy családi körben „élménybeszámolókat” is 
tart, mint mikor az ember egy-egy régebbi 
iskolai csínytevésről mesél. Ha valamin túl
jutottunk, légyen az alapjában véve kellemet
len is, egy idő után találunk benne kellemes, 
derűs, vagy legalábbis érdekes mozzanatokat 
Nemrégen voltam egy társaságban, ahol az 
egyik ember kprül, úgy éjfél tájban, n a g /cso
portosulás támadt. Belehallgatva a mesébe, 
kiderült: börtönbeli élményeit mesélte. Azo
kat, amelyek vele, másokkal estek meg. Hogy 
a valóság már régesrég kívül került az aj
tón, az, azt hiszem, senkit sem zavart. A me
séiét legkevésbé.

★
Az embernek van egy másik képessége is. 

Ez pedig az alkalmazkodás. Kerüljünk abba 
a helyzetbe, amelyet legrosszabb álmainkban 
sem kívántunk, mégis képesek vagyunk meg
találni azt a kevés jót, biztatót, amely némi 
túlzással a túlélés záloga. Ez lehet, csak any- 
nyi, hogy reményünk van a valamikori vál
tozásra. Mindez a szabad embernek lehet, 
hogy csak illúzió, a büntetést letöltőnek azon
ban mindig a Szeme előtt lebeg egy dátum — 
a szabadulás napja —, ami biztos.

A sátoraljaújhelyi, 43. számú zárka lakói, 
ezen a decemberi napon is szokásos hétköz
napi életüket élték. Hajnalban elvonultak dol
gozni, kora délután ebédeltek, majd az esti zá
rásig szabad idejüket töltötték volna. Éppen 
készültek a szabad levegőre, amikor megza
vartam őket. Egyhangú szavazással inkább a 
beszélgetést választották, mint a kintlétet 
átmetsző szélben. S bár a zárkában még nem 
fűtöttek be, a beszélgetés valamennyiünket 
— ahogy én láttam — egy kicsit felmelegített.

Megmondtam, miről lenne jó eszmét cse
rélnünk. S ha néha el is tértünk a ' témától, 
a lényeg remélhetőleg kiderül.

Játék a barátságról
Előbb egy „játékkal” kezdtük. Két olyan 

embert kértem, akik, úgymond, barátok. El 
kellett mondaniuk, hogy mit tudnak a másik 
bűncselekményéről, életéről. Vagyis, hogy 
tényleg ismerik-e egymást, ha már „barátnak” 
számítanak e körben. Egyikük elkezdte a mon- 
dókáját a másikról, aki rablásért tölti majd
nem négyéves büntetését: „B. megismerke
dett egy homoszexuális osztrák állampolgár
ral. Az illető hívta, menjen el vele a parkba. 
Közben követte őket barátja, aki aztán le
ütötte az osztrákot. Főleg schillinget zsákmá
nyoltak, amin aztán meg is buktak.” Az érin
tett nehezen állta meg, hogy közbe ne szól
jon. Amikor szót kapott, ennyit kijavított: 
„nem a barátom, hanem, én ütöttem le”.

Kérdőn néztem a mesélőre: most, hogy meg
tudta, a „barátja” ütötte le a sértettet, változ
tat-e ez a róla kialakult képen. A válasz a 
további „játékot” szükségtelenné tette, mert 
a lényeg kiderült: „nem számít, hogy ki, ho
gyan és milyen bűncselekményt követett el”.

A többiek, tizenhatan, szinte egyöntetűen 
bólogattak. De aztán valaki megszólalt:

— Azért akad kivétel. Az emberölés, a ne
mi erőszak, s egyáltalán, a gyerekek elleni 
bűncselekmény itt is megvetést vált ki a 
többségből. Az ilyent emberszámba sem ve
szik.

Még visszatérnék az előbbi két barátra. Va
jon mi az itteni barátságuk alapja?

— Egyszerűen csak szimpatikusak voltunk 
egymásnak mondja egyikük. — Ezért is 
vagyunk a csomagot, a kiétkezést illetően ri- 
nyóban”.

Nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. 
Ahg-alig van olyan ember, aki jól felfogott 
sajátos érdekből társat ne választana a cso
magok, a kiétkezés felezésésre. S bizony, lát
szatra a kapcsolat inkább üzleti. Titkolni’ kell 
például egymás előtt, ha a felező társ másnak 
akar, vagy kénytelen- adni valamit. A mi pá
runk „barátságát” remélhetőleg nem zavarta 
meg, hogy kiderült: egyikük nem dohányzik 
Pontosabban, ezt ők eddig is tudták, de'most 
a nyilvánoság előtt is elhangzott. De talán ép
pen ez bizonyítja, hogy mégis több ez, mint 
üzleti kapcsolat.

Á zárkában azonban tizenhatan vannak je
lenleg nincs telt ház, mégis zsúfoltnak tű- 
í1-! .^g^ak a terület nyolcvan száza
lékai kitöltik. Ha étkeznek, alig-alig férnek el 
- mÄ an egy®z®rre,az asztal körül. Igaz, 
16 hokedh van a helyiségben. Hogyan is élnek 
altalaban egymás mellett? Többségük vissza-

£ zedik’ hatodik, ötödik bünteté- 
set tölti., mindössze három az első bűntényes. 
A „sláger” bűncselekmény a lopás, hatan van- 
nak itt azért, de a rablástól a kitartottságig 
es az emberölési kísérletig széles a skála Mi 
f i ”? a büntetés ideje is, amely hat hónap, va- 
lamint^ ot es fel ev között változik. S az általá-
knt„?1UVeltSé,g?’01 S6m lehet egységes képet alkotni. van, aki most tanulja a betűket, mások 
faliak a könyveket, újságokat.

Közben megzavarnak bennünket. Előbb a 
felügyelet jön és kérdezi: ki akar vásárolni? 
Akad jelentkező, de ő sem akar igazán elmen

ni. Majd holnap. Aztán egy másik zárkából 
érkezik valaki, szeretné, ha hozzájuk is be
mennék. Feltételesen megígérem, de végül az 
idő nem engedi.

A „nagy kérdés"
Tartogatom a nagy kérdést: vajon kialakul

hat-e igazi közösség egy zárkában. Konkrétan 
itt, ahol úgy látom, többségben vannak az ér
telmes, jót akaró emberek. Persze, észre kell 
vennem, hogy olyan ember is akad, aki az 
egész beszélgetés alatt közömbösen fekszik az 
ágyán.' A választ a többség nevében így kere
kítették egészre.

T- Nem, itt legalábbis nincs igazi közösség. 
Azért, mert az emberekben erre nincs igazán 
igény. Mindenki átmenetileg tekinti a mosta
ni helyzetét. De mondok egy példát. Valameny- 
nyiünknek kellemesebb az, ha a zárka fala 
nem egyhangúan fehér. A mosdót, mint lát
ja, színesre festették. Ehhez azonban "a fes
tőknek kellett adni némi „prémiumot”. Kö
rülbelül a zárka hatvanegynéhány százaléka 
áldozott ezért cigarettájából. De sok másban 
sem tudunk közös nevezőre jutni, mivel a 
szellemi színvonal nem azonos. Jó néhány 
embernél az alapok hiányoznak.

— Elképzelésem szerint a szabad idő egy 
részét magának a zárkának kellene helyesen 
megszervezni.' Például, ha valaki tanulni akar, 
akkor egy ideig a többiek is csendben lenné
nek, olvasnának stb. Lehet ezt?

— Nem. Főleg azért nem, mert az iskolába 
járóknak nem ízlik a tanulás, eszük ágában 
sincs, hogy a szabad időben ezzel foglalkoz
zanak.

— S a hétvégék? Ha nincs szervezett prog
ram, a zárka nem próbál, saját körében ver
senyeket, vetélkedőket szervezni?

— Nem lehet. Nincs egység, s főleg nincs 
igény az ilyesmire.

★
Ismét nyílik az ajtó, érkezik a szintfelelős, 

nem éppen jó hírrel. A zárka erre a hétre 
nem kapta meg a tévét. Hogy miért nem? A 
szintfelelős erre nem tud válaszolni, illetve 
gyorsan eszébe jut valami: „biztos azért, mert 
egyikőtöket megfenyítették”.

Nagy a felzúdulás. Az érintett, a fenyített 
elmondja, hogy „viccelődött” a felügyelettel, 
ezért kapott, nem komoly fenyítést. De nem 
hiszi, hogy a tévét ezért nem kapták meg. 
S a többiek is így gondolják.

S minden rosszban van valami jő. Kiderül, 
hogy azért a napi érdekeik szolgálatába állí
tották azt, amit közösségi „nevelésnek hívunk. 
Van ugyanis közöttük valaki, akit sajátságo
sán „zseninek” hívnak, mert nem képes telje
síteni az előírt munkateljesítményt. Márpedig 
a tévét eleve csak akkor kapja meg egy zárka, 
ha többek között elér egy megfelelő száza
lékú teljesítményt. -

— Nincs más lehetőségünk, mint az, hogy 
a többség az átlag felett teljesít, így egyrészt 
többet keresünk, másrészt az átlagunk egy 
ember nemtörődömsége miatt nem esik a kí
vánt szint alá.

A „bűnös” ott ül közöttük, némiképp szé
gyenkezve, bár elfogadható magyarázatot nem 
tud adni.

De ebben mi a nevelés?
— Ha _mi dolgozunk „helyette”, akkor más 

módon őt is próbáljuk hasznosítani. Így a 
zárka és körlet takarításában a szokásosnál 
többször kell részt vállalnia. Persze megpró
báltuk áthelyezteni más zárkába, de a nevelő 
azt mondta, ott is ugyanez lenne vele. Pró
báljuk mi megnevelni.

Nem mindegy, 
miként telik az idő

Újra előhozom, már-már mániákus elkép
zelésemet, miszerint senkinek sem mindegy, 
hogy miként telik el az itt töltött idő. Csak 
meg kell próbálni a jót akaró többségnek, 
hogy valamiféle közösség jöjjön létre, amely 
jóban és rosszban együtt van.

— Higgye el, tényleg nincs erre igény — 
mondja az egyik értelmes fiatalember. Min
denki inkább befelé fordul. Engem meg kü
lönben sem érdekel, nemsokára szabadulok..„

★

Amikor kellemes ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánva elbúcsúzom a 43. számú 
zárka lakóitól, néhányuk szemében megindu
lást látok. Mindjárt hozzá is teszik: nekünk 
nem lesz karácsonyunk!

Az ünnepekben azonban sokat lesznek 
együtt, s óhatatlanul is beszélgetniük kell. 
Gondoljanak arra, amit a bevezetőben emlL 
tettem: a legrosszab helyzetben is képes az 
ember megtalálni azt a kevés jót, biztatót, 
amely a „túléléshez” elegendő. Ezt megtoldom 
annyival, hogy mindezt nem a tárgyakban, a 
körülményekben kell keresni, hanem egy
másban. Embertársainkban.

Ha logikusan nem számít a bűncselekmény 
mert e téren senki sem vethet semmit a má- 
sík szemére, akkor nagy luxus az átmenetre 
velő hivatkozás, hiszen az átmenet, itt hóna
pokban és még inkább években mérhető. Egy
más igazi megismerése, megértése, értékéi fel
színre hozása egy-egy zárkában, alkalmas pil
lanatban, elengedhetetlen. Egymásnak és ön- 
magunknak segítünk ezzel, a szabadulás utá
ni idők érdekében. Különben csak mindenki 
magaban ismételgeti a mondókát: ki vagyok 
ki vagyok, hát nem tudod, ki vagyok? ’
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Biztatás 
az olvasónak

Hadd használjak ezúttal 
személyes hangot, hiszen 
ha non is iram alá a tel
jes nevemet cikkeim után, 
azért ismeretlenül is is
merjük egymást. A gondo
latokat közvetítő papír, az 
újság soha nem személy
telen, a cikkeknek, írások
nak van valamiféle kisu
gárzása, amiről az írójára 
rá lehet isimerni.

Lassan hét esztendeje be
szélgetek az olvasókkal, 
sokszor személyesen is. Ez 
utóbbiak — a leveleken 
kívül — a visszajelzések, 
amelyek némelykor ráéb
resztettek tévedésekre is. 
Meg hát az idő halad, hét 
év nagy idő, s ami 1977-ben 
igaz lehetett, most esetleg 
már idejét múlta. Mert, 
hogy az elmúlt években 
gyökeres változás történt a 
büntetésvégrehajtásban, azt 
nem hiszem, hogy tartha- 
tóan vitatni lehet.

Újságunk és valam en
nyiünk nagy . erőpróbája 
volt az 1979-ben bevezetett 
szabályzat. Ekkor éreztem 
először — szerencsére csak 
átmenetileg —, hogy az ol
vasók bizalma megrendült. 
Mert én erősködtem azon, 
és vállaltam a megírását is, 
megfelelő ellenőrzéssel, 
hogy ismertessük az akkor 
teljesen új bv.-szabályza
tot. Ezzel megelőztük azok 
végrehajtását, ami még 
nem lett volna baj. Hiszen 
a cél a széles körű tájé
koztatás volt, s az, hogy az 
érintettek ne mendemon
dákból kapjanak informá
ciókat. Csakhogy a jogsza
bály leírva még csak elmé
let, a gyakorlati végrehaj
táshoz nem hónapok, ha
nem évek kellenek. Ennek 
nem adtunk elég súlyt, így 
sokan összevetve a valósá
got a leírtakkal, arra a 
megállapításra jutottak, 
hogy a H. H. nem mond. 
igazat. Az idő persze iga-: 
zolta az ellenkezőjét, hogy 
az akkor leírtak sorra be
vezetésre kerültek. Persze 
még ma is vannak olyasa 
rendelkezések, amelyek tel-’ 
jes egészében csak a jövő
ben kerülhetnek megvaló
sításra.

Ügy érzem tehát, hogy a 
bizalom helyreállt, amit 
többek között a rendre 
visszatérő vitasorozatok, az 
azokban való aktív és kor
rekt részvétel is bizonyít. 
No és az egyéb levelek. 
Ezekről el kell mondanom, 
hogy sokszor megrendíte
nek bennünket, a szemé
lyes sorsok ismeretében. 
Máskor indulatokat válta
nak ki, s ilyenkor egy kicsit 
„vastagabban” fog a toll. 
így volt ez a „fidi”-ügyben, 
amikor netán az olvasó 
nem is értette, miért a 
nagy indulat. De az újság
írónak kell hogy legyen 
„háttér”-információja is,Ez 
olyasmi, amit nem köz
lünk, amire nem hivatko
zunk — mert esetleg nem 
tehetjük —, de tudunk ró
la. Például a tiltott levele
zés kapcsán megtudtam — 
most már elmondom, mert 
régen volt —, hogy az egyik 
„előzetes házban” öngyilkos 
lett valaki, • mert „ficu” 
partnere nem válaszolt. En
nek tudatában nehéz tár
gyilagosnak lenni. Vagy itt 
volt a H. H. terjesztésének 
ügve. Megtudtam, hogy az 
egyik fővárosi intézetben 
csak a hét közepén kerül az 
olvasók kezébe. Szóvá tet
teim, s éppen az védte a 
„mundér becsületét”, aki
től éppen a pontos terjesz
tést vártam volna. Persze, 
hogy indulatosan reagál- j 
taim.

Talán még ennyit: ml, a 
magunk területén, ponto
san érzékeljük azt a fej
lődést, amely a valóban hu
mánus büntetésvégrehajtás 
irányába mutat. Ennek va
gyunk és leszünk mindig is 
a szószólói, képviselve ez
zel az országos parancsnok
ság álláspontját is. S ez, 
azt hiszem, biztatás az ol
vasónak a jövőt illetően.

Köszönöm a figyelmüket!
— f —
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A  lakás- alapvető  
©miser! szükséglet

Felvetődhet a kérdés, hogy létezik-e a lakáshoz való jog, 
II ha igen, akkor ez állampolgári jognak minősítliető-e? Fogal
mazhatunk másként is: joga van-e nálunk minden állampol
gárnak ahhoz, hogy egyenlő esélyekkel lakáshoz jusson? A szo
cialista országokban, az NDK és a Szovejtunió kivételével, be
leértve hazánkat is, az alkotmányban nem minősítették a la
káshoz való jogot állampolgári alapjoggá. Valójában azonban 
% lakáspolitika ezen az elven nyugszik, s az NDK alkotmánya 
Is így fogalmaz: „Az NDK minden polgárát megilleti a lakás
hoz. való jog, a népgazdasági lehetőségeknek és a helyi felté
teleknek megfelelően. . . ”

Á llam i tám ogatássa l -  önerőből
Nálunk e jog konkrét formá

ban nincs kifejezve, de politi
kai célkitűzésként már sokszor 
elhangzott, s még inkább be
szélhetünk arról a gyakorlat- 
ró, amely lakásépítési és -fel
újítási programok megvalósí
tását jelenti. Érdemes egy ada
tot felidézni: 1951—1975 között 
közel másfél , millió lakás 
épült fel, ebből kétharmad 
1961—75 között. Ebből mint
egy egyharmad az állami la
kásépítési aránya, ami meg
maradt napjainkig. A magán
lakás-építés — ideértve a szö
vetkezeti és öröklakásokat is

soron kívüliséget élvez
nek a három vagy több 
gyermekes családok, ko
moly kedvezményeket 
kapnak a fiatal házasok, 
de például külön rende
letet hoztak a  bányá
szatban dolgozók lakás
igényének fokozott ki
elégítéséről is.

Olvasóink egy részének nincs, 
nem is volt önálló lakása, 
esetleg „elvesztette” azt. En
nek több magyarázata is van. 
Egyfelől azok, akik nem csa
ládosak vagy elváltak, tehát 
ebből a szempontból egyedül-

egészítésére, annak 50 százalé
káig, legfeljebb öt évre köl
csön nyújtható. Ennek maxi
mális összege 70 ezer forint. A 
példánál maradva: egy fiatal, 
gyermektelen házaspárnak 
készpénzben 110 ezer forintot 
kell kifizetnie.

Tegyük fel azonban, hogy 
a fiatal házaspár több éve 
olyan cégnél dolgozik, ahol la
kásépítési alapot képeztek, s 
úgy döntenek, hogy munkájuk 
alapján őket munkáltatói tá
mogatásban részesítik. Ezzzel 
kapcsolatban a jogszabály ezt 
mondja: a munkáltatói támo
gatás (kölcsön és vissza nem 
térítendő támogatás) felhasz
nálható a saját erő részbeni 
teljesítésére és csökkentheti. a 
kedvezményes kamatozású, 
hosszú lejáratú kölcsön, illető, 
leg a bankkölcsön összegét. 
Egy megkötés azonban van: ha 
a munkáltatói támogtás a sa
ját erő kiegészítésére történik, 
a saját erőből kifizetett ösz- 
szeg családi háznál húsz, egyéb 
építésnél, vásárlásnál tíz szá-

WMB.

mmu
mm

i » e a p « 5 * f f i g
H S S E ;.

«— azonban nemcsak önerőből 
történt, hanem döntő részben 
állami támogatással, OTP-hi- 
tellel. így bár a lakások egy- 
•harmada k e rü l; elosztásra ha
tósági úton, végső sbfon a la
káshoz való hozzájutást az 
'esetek döntő többségében az 
állam más módon is segíti. így 
érvényesülhet az, hogy a lakás 
iránti elemi igényt az állam 
biztosítja, bár ez nem kizáró
lagosan állami feladat, hanem 
a lakosságnak is ki kell ven
nie a részét belőle. Az új la
kásrendeletek éppen ennek a 
szemléletnek a megizmosodá
sát célozzák, szűkebb “körre 
korlátozzák a tanácsi bérla
káshoz való jogosultságot, 
másfelől a régebbinél széle
sebb körben segítik a ma- 

i gánerőből történő lakásépí
tést. Az. igazsághoz hozzátar
tozik, hogy a nagyszámú 
igénylő zöme nem hajlékta
lan, hanem lényegében lakás- 
cserélő, amelynek rendszerint 
a családi körülmények válto
zása, illetve az életszínvonal 
javulása az oka.

A lakáshoz való hozzájutás
nál az azonos vagy hasonló 
szociális helyzetben levők kö
zött egyenlő az esély. így egy
formán

állónak számítanak, kevés 
eséllyel igényelhetnek lakást. 
Magánerőből viszont az egy 
kereset miatt ugyancsak nincs 
lehetőségük, legalábbis. a sza
badulás után pár évig. Másfe
lől sokaknál hiányzik a több 
éves egy helyen eltöltött mun
kaviszony, amely valamilyen 
vállalati lakásakcióban való 
részvételt megalapozhatna. Ez 
utóbbinak jelentősége van az 
OTP-kölcsönnél is, hiszen leg
alább egyéves állandó mun
kaviszony, ugyanazon a mun
kahelyen, feltétele még a sze
mélyi kölcsönnek is, hát még 
a hosszú lejáratú hitelnek stb. 
Összhangban van tehát a tár
sadalmi megítéléssel is az, 
hogy alakáshoz azok jussanak 
hozzá, akik rendszeresen dol
goznak és családosak. A fiata
loknak még ha egyedülállóak 
is,

a majdani családalapítás 
elősegítésére hozták lét
re az albérlők házát, 
vagy átmeneti lakóhely
ként a fiatal házasok ott
honát (az elnevezés né
hol más), ahol bizonyos 
takarékosságra ösztönzik 
őket, amelyből a végle
ges lakásuk használatba
vételi vagy vételi díját 
ki tudják egyenlíteni.

zalékánál nem lehet kevesebb. 
(Az építési, illetve vásárlási 
összeg szociálpolitikai kedvez
ménnyel csökkentett összegé
nek húsz, illetve tíz -százaléká
nál, j A példá szerint, ha a fia
tal "házasok kapnak 120 ezer 
forint munkáltatói kölcsönt — 
a korábban említett maximum 
50 százalékos, öt évre nyújtha
tó OTP-kölcsön ekkor nem 
jár —, úgy 180 ezer mínusz 
120 eker, azaz hatvanezer fo
rintot kell készpénzben kifi
zetniük, s ez már elérhetőnek 
látszik.

Mi történik akkor, ha az 
említett házaspár már nem 
számít fiatalnak, de van két 
gyermekük? Akkor a vételár 
eleve csökken. A jogszabály 
ugyanis kimondja:

„Az építtetőt (vásárlót) 
az általa eltartott, vele 
közös háztartásban élő 
gyermekek és más csa
ládtagok után az építé
si költségből — eladási 
árból — szociálpolitikai 
kedvezmény illeti meg, 
A kedvezmény összege 
gyermekenként harminc
ezer forint, más eltar
tott családtagok után 
személyenként húszezer 
forint.

(A kedvezmények összege az 
eladási ár — építési költség — 
45 százalékát nem haladhatja 
meg.) Fiatal házaspároknál ezt 
a kedvezményt, két gyerme
kig három, illetve hat évre 
megelőlegezik. Ha nem szü
letnek meg az „ígért” gyer
mekek, a pénzt természetesen 
vissza kell fizetni. A példán
kat bővítsük: egy kétgyerme
kes család, vagy a két gyer
meket vállaló fiatal házaspár 
lakásának vételára, tehát már 
nem hatszázezer forint, hanem 
csak 540 ezer. Ennek a har
minc százaléka 162 ezer. En
nek felét az OTP öt évre 
kölcsönözheti, s ekkor 81 
ezret kell fizetniük, vagy 
ha a munkáltató támogatja 
őket, akkor optimális esetben 
csak 54 ezer forint készpénzt 
kell összegyűjteniük. (A hat
százezer forint nagyjából egy 
átlagos másfél-két szobás szö
vetkezeti vagy OTP-lakás vá
sárlási ára a fővárosban.) Ter
mészetesen nagyobb, jobb he
lyen levő lakásnál az ár és a 
saját erő is nagyobb. Viszont 
vidéken ugyanekkora lakás 
kevesebbe kerül, kevesebb az 
előtörlesztés is. El kell még 
mondani, hogy a szociálpoliti
kai kedvezmény szempontjá
ból — többek között — eltar
tottnak minősül a vásárló élet
társa is, ha munkaképességét 
legalább hatvanhét százalékban 
elvesztette, vagy az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte, il
letve a háztartáson belül gon
doz legalább két gyermeket, 
akik után családi pótlék jár, 
vagy egy, állandó ápolásra 
szoruló fogyatékos gyereket. 
Feltételezzük mindegyik eset
ben, hogy az élettárs legalább 
egy éve közös háztartásban él 
a vásárlóval — építtetővel — 
s az új lakásba együtt költöz
nek be. s a jövedelme, nyug
díja havonta nem éri el, pon
tosabban nem haladja meg az 
örökségi nyugdíj mindenkori 
legkiseb összegét. (Az közöm
bös, hogy milyen okból.) 
Egyébként a gyermekek és el
tartottak számának nemcsak a 
szociálpolitikai kedvezménynél 
van jelentősége, hanem a kü
lönböző kölcsönök megadásá
nál is. Nyilvánvaló, hogy 
ugyanolyan lakásnál kevesebb 
saját erőt kell készpénzben 
produkálni a háromgyerme
kesnek, mint a  gyermektelen
nek stb.

T örlesz íési kedvezmény

E lő takarékosság , kö lcsönök
A lakáshoz való jog tehát 

sem nálunk, sem másutt a vi
lágon nem jelenti azt, hogy 
valaki ingyen juthat lakáshoz, 
s abban ingyen lakhat. Még a 
tanácsi bérlakásnál is szükség 
van bizonyos előtakarékosság- 
ra, amélyet a lakásigény be
nyújtásakor az OTP-nél letét
be kell helyezni. A reális 
egyenlő esélyt a lakáshoz ju
táshoz az teremti meg, hogy a 
rosszabb vagyoni és jövedelmi

• viszonyok között élőket, bizo
nyos kedvezményekkel hozzák 
hasonló helyzetbe. Másfelől a 
magánerőből építőket olyan 
mértékű kölcsönökkel támo- 

: gatják, amelyek révén képesek 
— megfelelő előtkarékossággal 

■— például egy családi házat
felépíteni vagy bővíteni, illet- 

; ve bármilyen más lakást meg-
• vásárolni.

Az előbbiek igazolására néz
zük meg, hogy melyek a pénz
ügyi, feltételei a lakásépítés
nek, illetve vásárlásnak. (Ide 
értve a tanácsi értékesítésű la
kásokat — a bérlakásokat nem 

a gazdálkodó szervezet —

vállalatok — által értékesítés 
céljára épített, építtetett laká
sokat, s a magánlakás-építése
ket.) Az építtetőnek (vásárló
nak) a szociálpolitikai kedvez
ménnyel csökkentett építési 
költség (eladási ár) legalább 
harminc százalékát saját erő
ből kell fedeznie és csak a 70 
százalékra nyújtható kölcsön. 
Családiház-építésnél, vásárlás
nál ez az arány 40-60 szá
zalék. A kedvezményes köl- 
csönrész után a kamat 3 szá
zalék és maximum 35 évre ad
ható. Ezenkívül 15 évre bank
kölcsön is nyújtható, az emlí
tett arányokat azonban nem 
lehet túllépni.

Ha tehát valaki, mondjuk, 
egy hatszázezer 1 forintos há
zat vásárol, akkor az eladási 
ár harminc százalékát, azaz 
180 ezer forintot kell lefizet
nie. Feltételezve, hogy nincs 
gyermek vagy más eltartott, s 
a " vállalattól sem kapott köl
csönt. Fiatal házaspároknál — 
mindketten 35 éven aluliak — 
és három vagy több gyerme
ket eltartóknál a saját erő ki-

Tegyük fel, hogy valaki a 
példához hasonlóan nagy ne
hezen összegyűjt bizonyos ösz- 
szeget. Igen ám, de a beköltö
zés után újabb kiadásai lesz
nek — bútor stb. —, ugyanak
kor lesz, amit öt év alatt kell 
visszafizetni, közben törleszti 
a 15 éves bankkölcsönt, vala
mint a 35 évre szóló hosszú 
lejáratú kölcsönt is. Ez főként 
az elején rendkívül megterhe
lést jelentene. Erre gondoltak 
a jogszabályalkotók is, és 
úgynevezett törlesztési kedipez- 
ményeket tettek lehetővé. 
Eszerint

a  kedvezményes kama
tozású — 35 éves — köl
csön visszafizetésére az 
OTP Kérelemre törlesz
tési kedvezményt nyújt
hat, illetve évente foko
zatosan emelkedő vagy 
csökkenő részleteket ál
lapíthat meg. Ugyanez a 
joga megvan a munkál
tatónak is, az általa 
nyújtott kölcsönre.

A törlesztési kedvezmény ese
tei: az OTP a havi részletet az 
első öt évben sorkatonai szol
gálat vagy gyermekgondozási 
segély időtartamára mérsékel
heti, fizetését felfüggeszti, va
lamint a szociális helyzet alap
ján, vagy egyéb indokolt eset
ben a törlesztésre kedvezményt 
adhat. (Olyan kicsire is mérsé
kelheti, hogy az Csak a kama
tokat fedezi.)

Az elmondottak azt hiva
tottak bizonyítani, amit a be
vezetőben már említettünk: a 
mi társadalmunkban a lakás- 
politika azt a célt igyekszik

szolgálni, hogy lehetőség sze
rint minden felnőtt állampol
gár önálló lakáshoz jusson. 
Hiszen

a lakás alapvető emberi 
szükséglet, amelynek 
nem megfelelő minősé
ge, illetve főként a hiá
nya, döntően befolyásol
ja az érintett, emberek 
közérzetét. Elsősorban 
1956 után a kormányzat 
hatalmas lakásépítési 
programot hirdetett meg 

és ami még fontosabb: a ter
vezett lakásszám évről évre 
megépült, s erről a mostani 
nehezebb gazdasági körülmé
nyek között sem mondunk le. 
Ugyanakkor a lakosság élet
színvonala eljutott oda — még
ha e fejlődés mostanában le
lassult is —, hogy elvárható, 
saját erőből is próbálja — 
megfelelő kölcsönök mellett — 
a. lakásgondját megoldani. Eh. 
hez, mint láttuk, megfelelő le
hetőséget nyújtanak a hitel- 
feltételek.

Karácsony lévén ezt az írást 
biztatásnak szántuk olvasó
inknak, azoknak, akiknek a 
szabadulás után meg kell ol
daniuk lakásgondjukat. Senki 
sincs reménytelen helyzetben, 
még ha átmenetileg — néhány 
évig — nem is tudnak önálló 
lakáshoz jutni. Mint sok más 
állampolgárnak annak idején 
— akik most az ünnep örömét 
élvezik otthonukban —. a sza
badunknak is meg kell küz
deniük, dolgozniuk a hőn 
óhajtott otthonért. Becsületes 
munkával és életvitellel meg
szerezni a jogot a lakáshoz.

Dr. L. Gy„

A karácsonyt már otthon töltik

fokozatban...
— Bíró úrnak jelentem, parancsára megjelentem!
— Tudja-e, hogy miért hívattuk ide?
A  válasz kissé tétova „igen”, majd a tizenéves elítélt 

— úgy, mint aki még nem biztos abban, hogy ekkora 
öröm érheti — hozzáteszi: a feltételes szabadulásom 
ügyében.

Ritka pillanatoknak lehetünk tanúi. A Miskolci Me
gyei Bíróság büntétés-végrehajtási tanácsa ezen a napon 
olyan ügyeket tárgyal, amelyekben az elítélteket úgy
nevezett enyhébb végrehajtási fokozatba sorolja át.

Ezt a kedvezményt persze ki kell érdemelni. Elsősor
ban jó munkával, a magatartási szabályok pontos be
tartásával. Az előttünk álló fiatalemberek már bizonyí
tották, másképpen nem is lehetnének itt. Bűncselekmé
nyüket annak idején nem előre megfontolt szándékkal, 
nem erőszakos módon követték el, tehát az úgynevezett 
„gondatlanok” közé tartoznak. Először kerültek bv. in
tézetbe, de ott nem engedték el magukat a számukra 
ismeretlen környezetben.

Még aznap szabadult
Az emődi fiatalember még a tárgyalás napján átlép

hette az intézet kapuját — ezúttal kifelé. A bíróság a 
feltételes szabadság idejére viselkedési szabályokat írt 
elő. Szüleinek lakásán kell tartózkodnia, tehát nem csa
varoghat; munkahelyén rendszeresen kell dolgoznia, 
mert ez a becsületes élet alapja; végül meghatározott 
időszakonként jelentkeznie kell a pártfogójánál.

Ha bármelyik szabályt megszegi, a feltételes szabad
ságot azonnal megszüntetik, s újra be kell vonulnia a 
bv-intézetbe.
■ A következő elítélt is előírásszerűén jelentkezik. Ha
lálos balesdt gondatlan okozásának bűntette miatt két
évi és öthónapi, börtönben letöltendő szabadságvesztés
re ítélték. Ha most kedvezően birálják el viselkedését, 
és fogház fokozatba helyezik, akkor hetven nappal ko
rábban szabadulhat.

A tanács véleményét a nevelési szolgálat vezetője ter
jeszti elő:

— Az elítéltet befogadása után, 1981. augusztus 10-én 
állítottuk munkába, mint felszerelési raktárost. Jelenleg 
is ebben a 'munkakörben dolgozik. A nyilvántartást 
naprakészen, hibátlanul vezeti. A munkáltatóval és a 
felügyelettel szemben udvarias, tisztelettudó magatar- ’ 
■fást tanúsít. Társaihoz való viszonya jó. Hat esetben ré
szesítettük jutalomban. A szabadságvesztés ideje alatt 
kezdte meg középiskolai tanulmányait. Munkahelyével, 
az egyik borsodi bányaüzemmel, rendszeresen tartotta 
a kapcsolatot, és ígéretet kapott rá, hogy oda visszafo
gadják.

— Mit ígér nekünk? — kérdezi a bíró, rögtön hozzá
téve: — Csak olyat mondjon, amit be is tud tartani. 
Nem nagy szavakra van itt szükségünk, hanem inkább 
a bizonyosságra, hogy nem kerül többet vissza.

— Szabadulásom után — halljuk a választ — szeret
ném letölteni a liátönái szolgálat idejét'. Később csálá- 
,dot akarok alapítani. És. . .  kérem, higgyék el, szeret
nék valóban becsületesen élni. Nekem egy életre szóló 
példa volt ez a büntetés.

A bíróság határozata az ő esetében is a javára szól. 
Senki sem kérdezi tőle, mit érez. Szavainál sokkal be
szédesebb az arca, amely örömében elpirosodik.

Amíg dolgoztam ...
A harmadik ügy főszereplője, a nagy bajuszű, mo- 

kány fiatalember élete akkor siklott ki, amikor oda
hagyta munkahelyét. Kisiparossággal próbálkozott, de 
ez a próba balul sikerült. Ittas vezetésért, tartásdíj fi
zetésének elmulasztásáért vonták felelősségre. Viselke
dése, munkája alapján őt is méltónak találják arra, hogy 
ügyét a bíróság elé terjesszék.

Most inkább zavartan, mint ijedten válaszol a kér
désekre. Kezében posztósapkáját gyűrögeti. Láthatóan 
melege van, de meg sem kísérli, hogy könnyítsen öltö
zékén. Mág foglalja el a figyelmét. . .

— Mondja csak, mi volt ezzel a gyermektartásdíjjal?
— Amíg dolgoztam, nem volt semmi baj, levonták a 

fizetésemből. Amikor önálló lettem, hamar elcsavaro
dott velem a szekér rúdja. Nem volt. önfegyelmem, ha 
pénzem volt, azonnal „császárnak” éreztem magam. 
Persze ilyenkor nagyon sok „barátja” van az ember
nek . . .  Egyszer-egyszer nem küldtem el a pénzt, később 
pedig csak egyre halmozódott az adósság. Így történt, 
sajnos.

— Ha kiszabadul, hol fog dolgozni?
— Leveleztem a „céggel”. (Az egyik nagy építőipari 

vállalattal.) Azt írták, a helyem megvan, bármikor visz- 
szamehetek.

— Ezen nem is csodálkozunk, hiszen jó szakmája 
van. Mondja, érdemes volt hagyni — a maga szavaival 
élve — elcsavarodni a szekér rúdját?

— Bíró úr, erre csak egyféleképpen lehet válaszolni. 
Nem.

Az esély
Szegény ember az, aki már ígérni sem tu d . . .  A bv- 

Intézetből csodálatosan szépnek látszik a kinti világ. 
Természees, hogy a szabadulni vágyó elítélt mindent 
megígér. De vajon komolyan gondolja-e fogadalmait, s 
lesz-e elég ereje, hogy be is tartsa azokat?

— A nevelőtisztek ma már döntő többségükben — 
mondja a nevelési szolgálat vezetője — főiskolát vég
zett pedagógusok. A büntetés megkezdésekor igyekszünk 
a lehető legjobban megismerni az elítélt egyéniségét, 
cselekedeteinek motivációját. Ha konformizmust ve-^ 
szünk észre — s ennek felismerésében vannak tapasz
talataink —, nem részesítjük őket ilyen kedvezmény
ben. Ha valaki csak azért ígérget, hogy szabaduljon, s 
nem gondolja komolyan, amit mond, hamarosan vissza
kerül, általában már súlyosabb büntetéssel, „az intézet
be. A mai három esetben reméljük, hogy a fiúk nem 
kerülnek vissza. Igaz, minden megtörténhet. . .  De erős 
akarattal úrrá lehet lenni a bajokon, s mi megadtuk 
most számukra az esélyt, hogy bizonyítsák: nem elve
szett emberek.

★

A ma szabaduló fiatalember, érthetően, a legboldo
gabb. De a másik kettő arcán is látszik az öröm. Cse
kély eltéréssel karácsonyra már otthon lehetnek.

U. J.
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1 A MEGYE INTÉZETEI 1

ikonyviar rainaunan

Baracskai fonoda

Lakószoba Baracskán

Embertársa ín kon segíteni 
szép és nemes feladat
Ä törvényességről a fogg»o!iiikm elvek érvényesüléséről 

a nevelésről a munkáról a hö-rtönügyész szerepéről 
a szabod életre való felkészítésről, a társadalomba való 

beilleszkedésről és a pártfogó felügyeletről

Beszélgetés DR. MÁTAY PÁL Fejér megyei főügyésszel 
országgyűlési képviselővel a parlament jogi, igazgatási 

és igazságügyi bizottságának tagjával

— Hogyan látja ön a megyé
ben lévő büntetésvégrehajtási 
Intézetek törvényességi helyze
tét?

— A Fejér megye területén lévő há
rom büntetésvégrehajtási intézetben a 
törvényesség szilárd. Érvényesülnek 
azok a jogszabályok, amelyek a bünte
tésvégrehajtást szabályozzák. Hatályo
sul az a jogpolitika, amely a büntetés
végrehajtás mukájában a politikai kon
cepciókat tartalmazza. Ez az általános 
politikának a büntetésvégrehajtásra vo
natkozó része.

Pártunk és kormányunk nagy gondot 
fordít a büntetésvégrehajtásra, elsősor
ban nem azért, hogy megfelelően őriz
zük az elítélteket — bár ez is nagyon 
fontos —, hanem azért, hogy a büntetés 
célját elérjük. A büntetés célja pedig, az, 
hogy az elítélteket megjavítsuk, a tár
sadalom számára úgy neveljük,, hogy 
többet ne kerüljenek ökzeütközésbe tör
vényeinkkel.

Ennek érdekében fokozatok szerint el
különítjük az elítélteket, ahogyan azt a 
Btk. és a büntetésvégrehajtási törvény 
előírja. Nem véletlen, hogy Baracska el
sősorban fogház. Pálhalma pedig a hoz
zátartozó egységekkel a börtön fokozatú 
elítélteket fogadja be. A megyei börtön 
— adottságánál fogva — elsősorban az 
előzetes letartóztatás foganatosítására 
szolgál.

Általános elvünk az, hogy az ember 
egyéniségét, jellemét legjobban formá
ló tényező a munka. Ez érvényes a sza
bad emberekre éppúgy, mint a bv. in
tézetek lakóira. Éppen ezért intézeteink
ben kötelező a munka, mert ez a leg
fontosabb nevelési eszközünk. Termé
szetesen nagy súlyt helyezünk az elítél
tek iskolai és szakmai oktatására is. Én, 
aki itt vagyok a megyében már huszon
hét esztendeje, igen jól érzékelem azt az 
óriási fejlődést, amelyet bürjtetés-végre- 
hajtási intézeteink átéltek.

Hozzátartozik politikánkhoz az is, 
hogy az elítéltekkel ne csalt addig tö
rődjünk, amíg bent vannak a büntetés
végrehajtási intézetekben, hanem már a 
szabadulás közeli időszakában elkezdőd
jék az utógondozás előkészítése, majd 
pedig szabadulásuk után az utógondo
suk, hogy megtalálják beilleszkedésük 
lehetőségét. Ez óriási feladat. Minden 
esetben el kell hinnünk, hogy a szaba
dult meg akar javulni, rendes tagja akar 
lenni társadalmunknak, tehát úgy is kell 
őt fogadni. Ez a politikánk! Ennek gya
korlati végrehajtása folyik naponta bör
töneinkben, nagyon céltudatosan és 
szervezetten.

— Megítélése szerint milyen 
az elítéltek elhelyezése, szociá
lis, egészségügyi ellátása?

— Az utóbbi negyedszázadban óriásit 
fejlődött. Pl. ha huszonöt évvel ezelőtt 
ilyenkor télen, kiment az ember Pálhal- 
mára, a régi, uradalmi épületekben el
helyezett elítéltek helyzete nagyon rossz 
volt. A tetőn keresztül befolyt a hóié, la
vórokban fogták föl, s a termekben öt- 
ven-nyocvan embert is elhelyeztek. A 
dobkályhák képtelenek voltak kifűteni 
a nagy hodályokat.

Ma már az új körletekben központi 
fűtés biztosítja az elírt hőmérsékletet, 
fürdők állnak az elítéltek rendelkezésé
re, szabad idejüket kulturált körülmé
nyek között tudják eltölteni. Lépést tud
nak tartani a világban és a hazánkban 
történő eseményekkel. Ez is bizonyítja, 
hogy társadalmunkban a büntetésvég- 
rehajtás feltételeire igen nagy súlyt he
lyez.

A kulturáltabb elhelyezés magával 
hozta a szociális és egészségügyi ellátás 
javulását is. Véleményem, hogy ez a 
szociális és egészségügyi ellátás kiállja 
az összehasonlítást bármely más ország
gal.

— Hogyan látja a nevelés hely
zetét a büntetésvégrehajtási 
intézetekben?

— Ma már felkészült, diplomával 
rendelkező nevelők foglalkoznak az el- 
téltekkel. A nevelői szolgálat rangja 
megnőtt. Sokat mulaszt az az elítélt, aki 
nem használja ki ezeket a lehetőségeket 
a maga javára.

Óriásit fejlődött az elítéltek oktatásá
ra fordított munka. Az általános iskola 
hiányzó osztályait pótolhatják, sőt kö
zépiskolai tanulmányok folytatására is 
van lehetőség, hogy megszerezzék az ál
talános műveltség alapjait. A szakmai 
képzésről szeretném elmondani, hogy 
Pálhalmán pl. tizennyolc különböző 
szakmára oktatják az elítélteket, és ez 
óriási előny számukra.

A büntetésvégrehajtás minden esz
közt, lehetőséget felhasznál, hagy a ne
velés feltételei tovább javuljanak, de 
ehhez feltétlenül szükség van arra, hogy 
az elítélt is felismerje saját érdekeit a 
nevelésben.

Tudom, hogy azok, akik nehéz fizikai 
munkát végeznek, a napi munka után 
nagyon elfáradnak. Aki azoban műve
lődni akar, annak ez sem akadály. Meg
ítélésem szerint ehhez a feltételek jók, 
mindhárom intézetben — csakúgy, mint 
az ország többi börtönében.

— Megítélése szerint a mun
káltatás mennyiben segíti elő 
az elítéltek nevelését?

— Hivatkoztam már arra, hogy mi a 
nevelés legfontosabb eeszközének a
munkáltatást . tartjuk. Az az elvünk, 
hogy ha lehet, akkor az elítélt a szak
májában dolgozzon, de a büntetésvég- 
rehajtás természetéből adódóan ez ‘sok
szor nem lehetséges. Természetes, ilyen 
esetben az elitéit azt a munkát köteles 
elvégezni, amely az adott büntetésvég- 
végrehajtási intézetben lehetséges. Me
gyénkben ez többnyire ipari munkát 
vagy pedig mezőgazdasági munkát je
lent

A munka akkor nevel igazán, ha a 
dolgozó megtalálja, ismeri a munka cél
ját, értelmét, társadalmi hasznosságát. 
Az ő egyéni munkájának társadalmi cé
lokhoz való hozzájárulását. A munka 
öröméhez ezen keresztül jut el. A bün
tetésvégrehajtási intézetekben az elvég
zett munka nagyon hasznos része a tár
sadalmi ^munkamegosztásnak. Mezőgaz
dasági üzemeink termelése, minősége 
bármely polgári mezőgazdasági üzem
mel állják a versenyt.

— Milyen szerepe és feladata
van a börtönügyésznek?

. A, börtönügyész gyakorlatilag a 
büntetésvégrehajtás területén arra fi
gyel, hogy a törvényes rendelkezéseket 
az intézetekben megtartsák. Emellett 
vizsgálja, figyelemmel kíséri a fogvatar- 
tás összes körülményeit. Törvényes fel
adata, hogy figyelemmel kísérje, hogy 
a büntetésvégrehajtási intézetkeben 
csak ítéletek alapján legyenek elítéltek, 
vagy ha még előzetes letartóztatottak 
akkor a rájuk vonatkozó határozatok 
alapján. Figyelje azt, hogy egy órával se 
többet, se kevesebbet ne tartsák ott őket, 
mmt amennyit a határozat vagy az íté
let elrendel.  ̂ A börtönügyész ifeladata, 
hogy időközönként hallgassa meg az el
ítélteket. Ha olyan kérésük van, amely
re o adhat felvilágosítást, segítséget ad. 
Ezzel kapcsolatban el szeretném mon
dani, hogy tapasztalataink szerint na
gyon sokszor fordulnak az ügyészhez 
olyan meghallgatásért, amelyet sokkal 
egyszerűbben, sokkal rövidebb idő alatt 
lehetne elintézni, ha az intézet szakszol
gálatához fordulnának Ügyészi meghall
gatás nincs minden nap, hónaponként, 
kethavonként jutunk el egy-egy terület
re, es kár egy olyan dologgal addig vár- 
nk amíg az ügyész meghallgatja. Mert 
pl. ha valakinek meg kell javítani a ba
kancsát, cipőjét, ruháját, az anyagi szol
gálathoz kell fordulnia. Ha az ítéleté
vel kapcsolatban perújítást akar, vagy 
kegyelmi kérvényt akar benyújtani,

ezért kár megvárni az ügyészt. Ä ne
velési szolgálaton keresztül sokkal 
gyorsabban el tudja intézni. Nem tu
dom elhinni, hogy ilyen esetekben 
az elítéltek kérését a szakszolgálat ne 
orvosolja. Ha viszont ez nem történik 
meg, akkor forduljanak az ügyészhez.

Feladata többek között az ügyésznek, 
hogy a büntetésvégrehajtással kapcsola
tos panaszokat elbírálja. Ezeket a pana
szokat előterjeszthetik az elítéltek, de a 
hozzátartozóik is benyújthatják. Kivizs
gálásukat az ügyész végzi Az elítéltek
nek a törvényesség szempontjából az 
ügyész mindig garanciát jelentett és je
lent a jövőben is.

— Hogyan értékeli a megye! 
utógondozás hatékonyságát, 
eredményességét?

Említettem már, hogy jogpolitikánk- 
nák az is a célja, hogy a szabadult em
beri módon térhessen vissza a társada
lomba. Ezt mi utógondozásnak hívjuk. 
Tíz évvel ezelőtt kezdtük el megyénk
ben kísérleti jelleggel a börtönből sza
badultak utógondozását. Ma már jog
szabályok biztosítják a beilleszkedést. 
Jó kapcsolat alakult ki a Dunai Vasmű 
és a Székesfehérvári Könnyűfémmű ve
zetésével. A Könnyűfémmű nagyon 
készségesen segített bennünket azzal, 
hogy egy lakóépületet átadott az utó
gondozás céljaira, s ott munkásszállást, 
otthont biztosított a börtönből szaba
dultaknak, *őt, a . rászorulóiknak mun
kabérelőleget is folyósított ahhoz, hogy 
el tudjanak indulni az életben. Rendsze
resen figyelemmel kísérjük az ottani 
utógondozást és meg kell mondanom,, 
hogy nagyón szép eredményeket értek 
el. Persze meg kell említeni, hogy akad
nak olyanok Is, akik a felkínált lehe
tőségek ellenére nem eresztenek gyöke
ret, sőt, akadnak olyanok is, akik újabb 
bűncselekményeket követnek el. A sike
rek és a kudarcok ellenére a KÖFÉM 
jelentős bázisa az utógondozásnak.

★

— Szeretném kiemelni, hogy az elítél
tek még jobban megértsék az utógon
dozás szükségességét, a pártfogó felügye- 
letót. Itt nem arról van szó, hogy mi 
örömünket leljük abban, ha szabadulá
suk után korlátozzuk az életüket, moz
gásukat, hanem minden az ő érdekük
ben történik. Sok-sok tapasztalat alap
ján látjuk, hogy mitől kell a szabadulót 
óvni, és az előírt szabályoknak a betar
tása az ő érdeküket szolgálja — ha 
tényleg vissza akarnak térni a társada
lomba és becsületes életet akarnak foly
tatni. Nem zaklatás, ha előírjuk a je- 
lentkezésüket, ha meghatározzuk, hogy 
mikor, milyen időn belül kell munkába 
állni, mitől tartózkodjanak.

— Fejér megyében a hiva
tásos pártfogók munkáját egy
re több és több társadalmi 
pártfogó segíti. A társadalmi 
pártfogók a megyei bíróság 
szervezésében klubot alakítot
tak, ahol rendszeresen kicse
rélik tapasztalataikat. Mi er
ről a véleménye?

—■ Ez is azt bizonyítja, hogy a társa
dalom nem kirakeszteni akarja a szaba
dultakat, hanem visszavezetni az életbe. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre 
többen vannak olyanok,. akik vállalkoz
nak erre a nem könnyű, és nem is há
lás feladatra, amely, mondjuk meg 
őszintén, nem is nagyon népszerű még 
az emberek között. Mi mindent megte
szünk, hogy ezeknek az önzetlen embe
reknek, a társadalmi pártfogóknak a 
munkáját elismerjék, hiszen ez nagyon 
sok türelmet és sok-sok emberszeretetet 
igiéniyel. Igazán örömet és elismerést 
akkor éreznek, ha látják, munkájuk ér
telmét. Embertársainkon segíteni, min
dig nagyszerű érzés. Szép és nemes fel- 
adat. , .

—ZIMM—
’ <5z A sand or házai acélszerkezeti fizem y.
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Az év elején, egy hideg feb
ruári nap délelőttjén a Csepel 
Autógyár pártfogója éppen a 
börtönökből munkára jelent
kezők leveleit olvasgatta, ami
kor kopogtatást hallott irodá
ja ajtaján. Ilyenkor mindig 
elmélyed a  gondolataiban, alig 
vesz tudomást arról, ami kö
rülötte történik, mert már a 
válaszokat is fogalmazza ma
gában. Most is csak kis idő 
múltán válaszolt:

— Tessék. . .
Magas, hullámos hajú fiatal

ember lépett be. A köszönés 
után bátortalanul, a kezeit 
gyűrve kezdett a mondóké já- 
hoz.

— Kerekes Géza vagyok — 
mondta. — Tetszik tudni, most 
szabadultam, innen, a tököli 
intézetből. . .

A pártfogó csak e szavak 
hallatára emelte fel a fejét, s 
a hideg futott végig a hátán, 
amint ránézett a vékony, nyá
ri öltözékben előtte álló nyur
ga fiúra.

— Irt az intézetből a neve
lőm néhány ajánló sort, s ő 
mondta, hogy keressem fel önt 
■— folytatta.

— Igen-igen . . .  — felelte a 
pártfogó. Emlékezett rá, hogy 
nemrég kapott egy levelet az 
egyik nevelőtől, aki arra kér
te, hogy vegye gondjaiba a 17 
éves fiút. Megírta róla, hogy 
bent mindvégig rendesen vi
selkedett, sem a magatartása, 
sem a munkája ellen nem 
volt kifogása, és a benti 
üzemben a hegesztőtanfolya- 
mot is elvégezte.

— Lakása van? — kérdezte 
£ pártfogó.

— Nincsen — rázta a fiú a 
fejét. — Szeretnék itt a gyá
ri .munkásszállón lakni.

A pártfogó fogta a  telefon- 
kagylót, előbb a felvételi iro
dára, majd a munkásszálló 
portájára szólt, hogy küld egy 
új felvételest.

-r- Gondolom, a szakmájá
ban szeretne dolgozni? A he
gesztőkre itt nagy szükség 
van, és meg is becsülik őket 
— tette még hozzá.

— Igen, nekem is ez lenne a 
legjobb, hiszen hamar bele
jönnék a munkába — felelte a 
fiú.

— Nos; akkor jöjjön! Meg
mutatom, merre kell mennie, 
az ügyeit intézni. — Azzal 
maga is kilépett az ajtó elé, 
bal kezét a fiatalember vállá
ra tette, a jobbal pedig mu
tatta neki, merre van a  mun
kaügyi osztály, majd a mun
kásszálló. — Mire visszajön, 
szólok az üzemvezetőnek is, 
azután hozzá is elmegyünk.

Kerekes boldogan látott , 
hozzá 'a munkába állítási 
ügyeinek intézéséhez. Már 
nem érezte a hideget sem nyá
rias öltözékben, hozta-vitte a 
papírokat az egyik épületből a 
másikba, ment mindig oda, 
ahová küldték. A másfél évi 

. börtön után először töltötte el 
olyan emelkedett érzás, hogy 
nem az számít, amit maga- 
mögött hagyott, csak az, ami 
ezután következik.

Jó pár óra múltán lépett be 
isimét a pártfogóhoz,; onnan 
együtt indultak el a hegesztő- 
üzem^ vezetőjéhez. Az üzem
vezető jó kedélyű, vidám em
ber volt, mindig bizalommal 
fogadta az újonnan érkezőket, 
különösen azokat, akiket a 
pártfogó kísért el hozzá. Nem- 
Kerekes Géza volt az első, aki 
börtönből jött, és az ő keze 
alatt dolgozott.

— Ha szeret dolgozni, fiatal
ember, nem sok gondunk lesz 
egymással — mondta. — Ha 
rendben Vannak a felvételi 
papírjai, menjen el a felszere
lési raktárba, vegye fel a 
munkaruhát, azután majd 
megmutatom az öltözőt, és ak
kor holnap reggel jöjjön dol
gozni.

Miután elintézte a szükséges 
teendőket,, kiment a ipunkás- 
szállóra, szemügyre vette a 
szobáját, A szoba háromsze
mélyes volt, így az egyik, ágy 
továbbra is üresen maradt, 
mert már egy másik dolgozó 
korábban itt lakott. A szoba
társsal csak estefelé találko
zott, amikor az hazajött. . Be
mutatkoztak egymásnak, de 
azon túl nem sok szót Váltot
tak. A társat csendes, vissza

húzódó embernek ítélte meg.
Később sem alakult ki köztük 
a kényszerű együttléten túli 
barátság.

•k
Az első munkanapok igjen jól 

teltek el, A brigád, amelyikbe 
beosztották, szívesen fogadta: 
nem voltak tapintatlanok, nem 
érdeklődtek, honnan vetődött 
ide, hagyták szó nélkül, hogy 
végezze a munkát, amit rá
bíztak. Kerekes örült neki, 
hogy ilyen gyorsan befogadták, 
hamar beilleszkedett, és foko
zatosan felvette a többiek 
munkatempóját is.

A munka utáni szabad ide
jét többnyire olvasással töltöt
te, s ha hetenként kétszer a 
pártfogó bent volt, nem mu
lasztotta el, hogy az irodájá
ban felkeresse. Ilyenkor ho-s-z- 
szan elbeszélgettek; úgy érez
te kötelessége tájékoztatni 
patrónusát, hogy valójában 
miért is alakult így rövid éle
te.

Elmondta, hogy korábban 
Győrben élt a  szüleivel. Az 
apja korán meghalt, egy bal
eset következtében, ezért az 
édesanyja ismét férjhez ment. 
Anyja új házasságából még 
három testvére született, de a 
nevelőapja italozott, s így vi
szonylag hamar vége lett en
nek a házasságnak is.

Anyja nehéz munkával, egye
dül tartotta el gyermekeit. 
Szeretettel, de kellő szigorral 
volt irántuk, öt, az általános 
iskola elvégzése után ipari ta
nulónak adta a posztógyárba.

— Az ipari tanulóskodás nem 
volt kedvemre való — mesélte 
az egyik alkalommal. — Job
ban tetszett az olyan fiatalok 
életmódja, akik tétlenül élték 
a napokat. Anyám azonban 
nem tűrte az ilyesmit, gyakori 
nézeteltérés volt emiatt kö
zöttünk. így azután az egyik 
nap szó nélkül vonatra száll
tam, és eljöttem Pestre.

Itt azután igazi megpróbál
tatás várt. rám. Vadidegen 
emberekkel- ismerkedtem meg, 
akikkel együtt csöveztünk, 
vagy alkalmi szállásokon lak
tunk. Szűkösen éltünk abból, 
amit az élelmiszerboltokból na
ponta elloptunk.

Egy idő eltelte után már 
nem tetszett ez az élet, de 
visszaút nem volt; meg 
sem mertem próbálni, hogy 
visszamenjek Győrbe, anyám
hoz. Amennyire tudtam, önál
lósítottam magam, a túl veszé
lyesnek ítélt vállalkozásokból 
igyekeztem kimaradni, de to
vábbra sem mentem el dolgoz
ni.

Egyszer azután az egyik 
igazoltatásból nem sikerült ki
csúsznom, így kerültem Tö
kölre: másfél év és a bizo
nyított károk megtérítése volt 
az Ítéletem. Ez az oka, hogy 
még egy nagykabátom sincs 
most télidőben, mert alig volt 
pénzem a szabaduláskor.

Sajno-s, anyámtól semmi se
gítséget sem várhatok, tíz le
velet írtam neki a börtönből, 
de egyre sem válaszolt, nyil
ván örökre megharagudott 
rám. Nagyon bánt a dolog, 
mert a büntetés letöltése után 
szerettem volna vele a kap
csolatomat helyreállítani.

A hosszas beszélgetések so
rán jó vélemény alakult ki a 
fiúról a pártfoigóban. Megsaj
nálta, és elhatározta, hogy 
mindenképpen segítségére lesz 
neki mindenben, megpróbál
ja összekötni még az elszakadt 
családi fonalat is. Gondosan 
fogalmazott, levelet írt Géza 
édesanyjának. Próbálta neki 
megmagyarázni, másokkal is 
megtörtént már hasonló eset, 
sí mégis sikerült talpra állíta
niuk. „Tisztelt, Asszonyom — 
írta —, éppen az ön fiának 
esete bizonyíték arra, hogy 
kellő akaraterővel és tisztessé
ges munkával hamar vissza le
het szerezni a régi becsületet.” 

Két levelet is küldött, de 
egyikre sem érkezett válasz.

A fiú már-már úgy vélte, 
hogy minden próbálkozása 
hiábavaló, amit a családi 
kapcsolat helyreállítására for
dít. Néhány hónap múltán 
azonban úgy érezte, ismét fel
csillant a remény. Az egyik 
napon izgatottan kereste fel a 
pártfogót.

— Tessék olvasni. . ,  —.
nyújtott át egy papírlapot.

A pártfogó először azt hit
te, hogy az édesanyjától ka
pott levelet, csak amikor job
ban megnézte, látta, hogy egy 
idézés! a szülővárosába, katonai 
összeírás ügyében.

— Ügy gondoltam, elmegyek 
anyámhoz is — mondta Ketre- 
kesi csillogó tekintettel.

A pártfogó egyetértett az el
határozással, de azt javasolta, 
inkább vegyen ki egy szobát 
az idegenforgalmi vállalattól: 
történjék bármi, ne é r je ' kel
lemetlen meglepetés.

A fiú másnap délben szállt 
fel a győri gyorsra. Nem sok
kal az indulás előtt foglalta el 
a  helyét, mégis úgy vélte, alig 
múlik az idő. Utoljára akkor 
volt ilyen érzése, amikor a 
szabadulózárkában várta az 
elbocsátás óráját

Érkezése után. a pályaud
varról a szállást intézte elő
ször. Nagyokat szippantott a 
hazai levegőből, derűs tekin
tettel méregette a város házai
nak ismerős falait.

A vendégszobában felfrissí
tette magát, azután elindult a 
szülőház irányába. Nem volt 
fáradt, nem sietett, mégis úgy 
érezte, nehezen kap levegőt. 
Latolgatta, mit mond. majd, ha 
az anyja nyitja ki az’ ajtót, 
vagy mi lesz akkor, ha még
sem . . .  Százszor eljátszott 
magában minden variációt. A 
lépcsőházban lassan haladt 
előre, figyelte azt is, találko
zik-e ismerőssel, aki elvonja 
feszült figyelmét. Szerencsére 
senki nem jött vele szemben, 
amíg felért az első emeletre. 
Ott állt a régi lakásának az 
ajtaja előtt: szíve a torkában 
dobogott, az izgalomtól lükte
tett a dobhártyája a fülében. 
Kis tétovázás után határozot
tan megnyomta a csengő 
gombját. A csengő hangosan 
berregett. Egy darabig feszült 
csend volt, azután bentről 
ajtónyitás hallatszott, majd ezt 
követően lépések az előszobá
ban, és nyílt a hosszúkás ab
lak az ajtón: anyja állt vele
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szemközt a másik oldalon. Gé
za hatalmas lélegzetet vett, de 
nem tudott egy szót sem az 
ajkára préselni. Az anyja né
hány pillanatig nézett rá, 
úgy, mintha sohasem látta 
volna még; azután egy moz
dulattal, szó nélkül becsapta 
fia orra előtt az ablakot

Géza a falnak támaszkodott, 
mert hirtelen nem tudott fel
ocsúdni a váratlan fordulattól. 
Várt így még pár pillanatig, 
azután, mintha kicsit becsípett 
volna, dülöngélve indult lefe
lé a lépcsőn. Egy darabig! még 
céltalanul ődöngött a város
ban, azután elment a szállásra, 
lefeküdt, de egész éjjel alig 
jött a szemére álom.

Másnap elintézte a dolgát, 
és a legközelebbi vonattal 
Pestre indult.

A pártfogó — hallgatván a 
történteket — nem nagyon 
csodálkozott a dolgon. Neki 
nem tetszettek már az elője
lek sem, hiszen igen ritka do
log, hogy az ő levelére sem 
jön válasz.

Gézát megviselte a kudarc, 
ettől kezdve komorabb lett, 
bizakodó jókedve alább ha
gyott. Csak akkor lett újra vi
dámabb, amikor a barátja, 
volt börtöntárs, Érdi Jóska is 
szabadult, és megjelent az 
Autógyárban, mivel előzőleg 
ő is odajelentkezett.

Géza készségesen segített 
neki a dolgai elrendezésében. 
Arra kérték a pártfogót, hadd 
lakjanak egy szobában a 
munkásszálláson, hiszen úgy
is üres még a harmadik ágy.

Minden rendben volt körü
löttük, csupán a pártfogónál 
tett látogatásaikat ritkították 
meg. Ennek azonban a párt
fogó nem tulajdonított külö
nösebb jelentőséget mindad
dig, míg a nyár elején, az 
egyik keddi nap reggelén je
lentették neki, hogy a két fiú 
sem tegnap, sem aznap nem 
jött be dolgozni. Ideges lett, 
némi düh fogta el. Azonnal 
telefonált a munkásszállásra, 
ahol közölték, hogy a fiúk 
még pénteken este elutaztak 
valahová, azóta sem látta 
őket senki.

Rossz kedve volt egész dél
előtt, semmi nem tudta elte
relni a figyelmét, a .történtek
ről. Dél felé járt már az idő, 
amikor a két fiatalember 
megjelent az irodában.

— Elnézést kérünk, elutaz
tunk a hét végén a Balaton
ra, és lekéstük visszafelé a vo
natot — dadogták csaknem 
egyszerre, mint az elemisták 
a leckét.

— Nincs ez rendjén, fiúk! 
— mondta erélyesen a párt
fogó. jön onnan ilyenkor 
nyáros vonat óránként, ha le- 
kési az ember az egyiket, jö
het a következővel egy óra 
múlva.

— Ne forduljon ez többé 
elő, kellemetlen helyzetbe 
hoznak engem is. Most pedig 
menjenek a szállásra, hiszen 
lassan vége a munkaidőnek, 
azután holnap jelentkezzenek 
dolgozni, a többit majd én el
intézem.

Másnap restellkedve mentek 
be az üzembe, csupán akkor 
oldódott a feszültségük, ami
kor a többiek úgy fogadták 
őket,. mintha mi sem történt 
volna.

Teltek, múltak a napok, he
tek, továbbra sem keresték 
fel a pártfogót. Restellik előt
tem magukat — gondolta ma
gában. Addig persze nincs baj, 
amíg az üzemből nem panasz
kodnak rájuk.

★
Mintegy három hét telt el 

az incidenst követően, amikor 
csörgött a telefon a pártfogó 
lakásán.

— Ugyan, ki lehet ilyen ko
rán? — fordult meg a fejé
ben, amíg felemelte a kagy
lót. A vonal végén izgatott 
női hang hallatszott, a mun
kásszállás gondnoka volt:

— Tessék elképzelni, Kere
kes és Érdi az éjjel távo
zott a szállóról. Ez még néni 
lenne olyan nagy baj, csak 
magukkal vitték a szobatársuk 
magnóját, rádióját, bőrkabát
ját és négyezer forint kész
pénzét.

— Köszönöm, hogy értesí
tett — mondta halkan a párt
fogó —, majd intézkedem — 
és letette á  kagylót.

— Ez lett hát a sokat ígért
köszönet. — tűnődött magá
ban. — Pedig hivatalosan nem 
is voltak pártfogó felügyelet 
alá helyezve . . .  Mégiscsak 
igaza volt az anyjának . . .

D. K.

W&mt a jú n d é h !
Csöndes kis eszpresszó Budán, a Népművelési Intézet 

szomszédságában. Ketten ülünk az egyik kis asztalnál; velem 
szemben régi, sopronkőhidai ismerősöm: Hetényi József. Szó
rakozottan forgatja a kezében az üres poharat, a párás ab
laküvegen az utca felé néz — de gondolatai egészen máshol 
járnak. A szórakozottság összes „klasszikus” jegyével próbál 
rágyújtani; nem találja a gyufát, holott már jó ideje ropog
tatja a kezében a kis dobozkát, fordítva teszi be a szájába a 
cigarettát és így tovább. Végül mégis gomolyogni ked a füst 
— néhány szippantás visszazökkenti valamelyest a valóságba. 
Akadozó hangon szólal meg:

— Nem is tudom, mit mondjak. . .  még alig hiszem el, 
hogy megtörtént. Most még egy kicsit zsong a fejem. Furcsa 
érzés. . .  Úgy érzem magam, mintha elszállt volna az erőm. 
Leeresztettem. . .

Nem zavarom meg csöndes monológját. Három esztendő
vel ezelőtt, amikor a kőhidai könyvtárban körvonalazódni kez
dett az imént elért cél — még elérhetetlennek, sőt, elképzel
hetetlennek tűnt. Érthető: van Színház- és Filmművészeti Fő
iskola, van belső képzés — éppen egy többszörös visszaesőből 
lenne rendező, ráadásul úgy, hogy szabadságvesztésének ideje 
alatt tanul és vizsgázik?!

A fényképen az az ünnepélyes pillanat látható, amikor 
Hetényi József — immár a filmgyár munkatársaként — át
veszi a bizonyítványát — egyben működési engedélyét is —* 
Gabnai Katalintól, a Népművelési Intézet illetékesétől.

Esztendőkkel ezelőtt ott toporogtam a soproni vasúti pá
lyaudvaron, várva a Budapestről érkező gyorsot, amellyel 
Gabnai Katalin és két társa jött azzal a céllal, hogy első íz
ben vizsgáztassák Hetényi Józsefet. Kíváncsian érdeklődtek 
arról, hogy thilyen is egy fegyház, milyen az élet benn —, és 
nem győztek újra és újra ámuldozni, hogy egy ilyen vizsga 
egyáltalán létrejöhet. Sokat nem tudtam, és nem is akartam 
mesélni, hiszen a negyedórás autóút alatt alig-alig lehet ki-
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elégítő információt adni arról, mit jelent a „fegyház" m ini 
büntetésvégrehajtási fogalom; mi a szigorított őrizet a ne
velés folyamata mögött milyen szándék és tevékenység rej
tőzik és így tovább.

A sikeres vizsga után szintén együtt mentünk ki a pálya
udvarra. Csönd volt az autóban. A Népművelési Intézetből 
jöttek csak félmondatokat váltottak egymással; „Az a rész, 
amikor Valnisi bejött...", „Így kitalálni a b e f e j e z é s t „ K i 
tűnő volt a színészvezetés. . ."  Bizonyára hazafelé a vonaton is 
folytatták a szaggatott társalgást; annak az előadásnak a ha
tása voltak, amelyet — sok-sok munka, izgalom és alapos fel
készülés után — egy olasz író művéből Hetényi József írt és 
állított színpadra vizsgamunka gyanánt. Néhány héttel ké
sőbb a hivatalos okirat is megérkezett, amely tanúsította, hogy 
a „növendék” megkapta az úgynevezett „C”-kategóriás ren
dezői minősítést. Ezzel azonban még a szabad éleiben sem le
het sokat kezdeni: körülbelül annyit ér, hogy az illető tanul
hat tovább a Népművelési Intézet által szervezett amatőr ren
dezőképző tanfolyamon. Hetényi József közben átkerült Vácra: 
ott is újjászervezte a színjátszó csoportot és tanult, gyakorolt 
tovább rendületlenül. Mint egy megszállott — így jellemezték 
társai. Nem sokkal szabadulása, pontosabban a szigorított őri
zetből való ideiglenes elbocsátása előtt így Vácott került sor 
a következő vizsgaelőadásra; annak idején erről is tudósí
tottunk. Az elméleti vizsgák egy részét Hetényi már Buda
pesten tette le: végre ő mehetett be a Népművelési Intézetbe, 
s nem onnan jöttek ki hozzá . . .

— Mindenki tudott itt a házban erről a rendhagyó eset
ről — emlékezik vissza Gabnai Katalin. — Ha különbözőkép
pen ítélték is meg, egy valamiben mindenki egyetértett: „kü
lönleges” tanulónk előtt magasabbra kell tenni a mércét, mint 
a többieknél. Nem egy alkalommal alaposan meg is izzasz- 
tottuk szegényt, de azt hiszem, nem sértődött meg. Az ok ért
hető: a rendezőnek mindig nagy a felelőssége, anyagi és er
kölcsi tekintetben egyaránt; ezért nekünk is az átlagosnál na
gyobb a felelősségünk, amikor ilyen rendhagyó jelöltet vizs
gáztatunk. ötven-egynéhányan felvételiztek annak idején si
keresen — az úgynevezett „B”-kategória megszerzéséért már 
csak alig több mint húsz jelölt indult. Hetényi az első öt között 
szerezte meg ezt a képesítést — a többiek még dolgoznak a 
vizsgamunkájukon vagy már elbuktak. . .

★
Múlnak a percek a kis eszpresszóban. Hetényi új ciga

rettára gyújt.
— Hogyan tovább?
- -  Ha másképpen is, de rendületlenül nehéz a helyzetem 

hangzik a válasz. — A benti körülmények között a felké
szülés, a tanulás nem volt valami kön/iyű: ha szükségem volt 
valamilyen adatra vagy könyvre, nem hívhattam fel telefonon 
egy hozzáértő embert vaay nem mehettem el valamelyik 
könyvtárba. Sem a sopronkőhidai, sem a váci könyvtár nem 
rendelkezett — érthető módon — színháztörténeti vagy dra
maturgiai szakmunkákkal. Az elképzelhető összes segítséget 
megkaptam ugyan mindkét helyen úgy a parancsnokoktól, 
mint a nevelőmtől — de hát a fegyház az fegyház. Itt kinn vi
szont nem vagyok „kivételezett”, „különleges” ember, hanem 
egy, a filmgyárban dolgozó sok közül. Dolgoznom kell, újra 
és újra bizonyítanom. Mások huszonéves korban kezdik 
u2-! el, amit én most, túl a negyvenen. . .  Aminek még nagyon 
örülök: ha minden jól megy, két gyári művelődési otthon ama- 
tör színjátszó csoportját vezethetem nemsokára. Ezt — többek 
között — a „B”-kategóriájú rendezői vizsga sikeres letétele
teszi lehetővé. És tanulok tovább, amikor szabad időm v a n _-
ahogy mondták, négy-öt évi gyakorlati munka és még elmé
lyültebb elméleti ismeretek szükségesek ahhoz, hogy egy újabb 
vizsgát tehessek le. Ez a következő célom . . .

•k
Legyen most már töretlen ívű a pálya — sok sikert a to

vábbi munkához!
H. A.



6
«mumm

^sismé 1982. DECEMBER 28. 
BiseWSaHBSSSBSSMiHBSBI

Valami elkezdődött?
Az élők legnagyobb ta- tizenhárom éves részeg kis- 

nácsadója: a halál! Amikor lányt, s az apát megtoár- 
„megszólal”, feketén-fehé- ték: „Ugyan, figyeljen már 
ren kiderül, hogy nem bab- erre a gyermekre, hiszen 
ra megy a játék. Szolnok ilyen állapotban hoztuk ha- 
megye székhelyén is akikor za!” Az apa(?) így vála- 
rendezték meg a gyermek- szolt: „A kislányom szóra- 
és ifjúságvédelmi hetet, mi- kozni ment, saját kulcsa 
kor ismeretessé vált, hogy van! Ha akar, magától is 
egy fiatal gyerek Techno- hazatalál... Mit háborgat- 
kol ragasztóval „szdpózott”, nak minket?” 
és belehalt. Ha a szülői ház közöm-

A tanács vezetői, pedagő- bős, a galeri nem. Épp el- 
guso'k, pszichológusok, orvo- lenkezőleg/ a gyanútlan ki
sok, rendőrtisztek fogtak sebbeket csalogatja saját 
össze, hogy közösen a fia- soraiba, otthonnal hitegeti 
falókkal, a megyei ifjúság őket, holott náluk épp a 
képviselőivel megvitassák, farkastörvény van érvény
miként lehetne elkerülni, ben! Ez pedig ellenkezik az 
megelőzni a veszélyhelyze- írott és íratlan emberi tör
tek kialakulását. vényekkel, s aki „betéved”

Kiderült, hogy ebben a ide, az már nem tud kiug- 
megyében csaknem ezer rani, egyszerűen nem en- 
gyermek él közvetlen ve- gedik. Az útja szinte egye- 
szélyben . . .  Van, aki még nesen a börtönbe visz . . .  
a csínytevés szakaszában Az egyik galeri soraiba 
leledzik, mások már bű- csábított egy tizenhárom 
nöznek is. Az volt a célja éves kislányt, lopott itallal 
ennek a tanácskozásnak, lerészegítették, majd tud- 
hogy a részt vevő fiatalok tán kívül többen nemi erő
rádöbbenjenek, s a többié-, szakot követtek ei rajta. A 
két is rádöbbentsék, hogy kislányt kórházba vitték, 
a gyanútlanság óriási ve- ahol kiderült, hogy soha 
szélyeket hordoz magában, nem lehet gyereke!
Az előadóik tárgyilagosan Az ifjúsági bűnfelderítés 
ismertették a gyerekekkel egyik következtetése, hogy 
az ifjúsági bűnözés jellem- a galerik tipikus fészke az 
ző szokásait, ilyen például új lakótelep. Ide sok irány- 
az erőszakos cselekedet, az bői jönnek a családok. Ezért 
italozás, a galeriban eíkö- a szolnoki új lakótelepen 
vetett nemi erőszak, a kö- önkéntes rendőrszakaszok 
zös lopás, csendháborítás, vállaltak ügyeletet, főleg a 
a rendzavarás és a legszo- késő esti és éjszakai órák- 
morúbb, hogy egy-egy eset- ban.
ben még a gyilkosság is. Valami tehát elkezdődött?

Az előadók felelősen be- Reméljük, hagy a szolnoki 
széliek ezekről a 1 dolgokról, elhatározás nem marad 
nemcsak meg akarták riasz- visszhang nélkül. . .  Az 
tani a gyerekeket, hanem egyik országos napilap be 
az okokat is kutatták. A is számolt erről a tanács
leglényegesebbek: a szülői közősről. (Ennek nyomán 
ház hiánya, a rosszul meg- íródott ez a cikk is.) Bízom 
választott baráti kör, s en- abban, hogy a többi megye 
nek csaknem egyenes kö- és a főváros is ilyen módon 
vetkezménye, az ital, néha néz szembe az ifjúsági bű- 
a narkotikum. nözéssel, hiszen rengeteg

Hogy a szülők felelőtlen- a gyanútlan, otthontalan 
sége milyen égbekiáltó, azt fiatal, akik könnyű áldoza
tni sem mutatja jobban, tai lehetnek a galeriknak, 
mint hogy rendőrök Vittek farkastörvényű bandáknak, 
haza éjjel férkettőkor égy " —á. j .—

Legyen előgonde
Sokszor és sokat szóltunk hatékony módszert, hogy 

már arról, hogy milyen út- ezek az emberek kissé ko- 
jai-módjai, lehetőségei, molyabban vegyék ' azt a 
eredményei vannak az utó- tényt, hogy gyereket hoz- 
gondozáénak. És esett szó tak a világra, 
a kudarcokról is, amit mi Nemrégiben volt a ma
sern bizonyít jobban, mint gyár Vöröskereszt országos 
a visszaesők jelentős szá- kongresszusa, ahol, mint jö- 
m a . . .  vendő lehetőség, felvető-

De ha belegondolunk, ak- dött. ho:§y a Vöröskereszt 
kor az is kiderül, hogy sok miért ne vehetne részt, vál- 
lehetőség maradt még ld- laihatna nagyobb feladatot 
használatlanul, többek kö- az »yen jellegű munkában, 
zött az is, hogy miért ne Ott és akkor csak az uto- 
lehetne előgondozás?! Hi- gondozás került szóba... 
szén ismerik az illetékesek De, véleményem szerint, 
a veszélyeztetett gyerekek kézenfekvőbb lenne, ha ez 
számát, ismerik az ottho- a szervezet a maga orszá- 
nokban uralkodó áldatlan 8™ aktívahálózatával az 
állapotokat, a szülők közö- előgondozást vállalná fel. 
nyét, esetleg kegyetlenségét, S bevonná e munkába a 
ami már eleve meghatároz- Hazafias Népfrontot, a ta- 
za egy-egy gyerek jövendő- nácsi dolgozókat, vezetőket, 
beli sorsát. s -a pedagógusokat, pszicholó-

Miért ne lehetne már gusokat, orvosokat, vala- 
ekikor hathatósan beavat- mint a rendőrséget és a 
kozni? Miért kell megvárni, büntetésvégrehajtás szak- 
hogy a gyerek vagy fiatal- embereit. Együtt kidolgoz- 
ember komoly bűncselek- náik a legmegfelelőbb mód- 
ményt kövessen el? Miért szereket, hogy milyen úton- 
kell egy bizonyos időt el- módon lehetne megmenteni 
tölteni a börtönben, hogy a veszélyeztetett gyereke- 
a társadalomi kinyújtsa ér- két.
te segítő kezét? De nemcsak őket, hanem

Még jobban kitűnik a a felnőtteket isJGondoljunk 
kérdés jogossága, ha ismer- arra, hogy milyen nagy 
jük az utógondozás bukta- számban . élnek a felnőttek 
tóit, a családi alap hiányát, az italozás káros és rom- 
az egzisztenciális gyengesé- boló szokásával. Ez nem- 
get, hiszen aki a börtönből csak őket, hanem gyerekei- 
jön ki, az csak akkor ma- két is fenyegeti. A válások 
rád talpon, ha nem szakad- magas száma, a rengeteg 
tak el a családi szálak, kö- idegbeteg ember mind- 
telékek, ha anyagilag és mind visszavezethető az al
más eszközökkel — lakás, koholizálásra. S ők, mivel 
tanácsadás, munkahely — betegek, szintén védtele- 
az illető mellé áll a saját nek. Akik segítségre szorul- 
családja, nak. Ha rajtuk _ segítünk,

Véleményem szerint ma akkor a gyerekeiken is. ■ 
már nem elég az, ha a szü- ★
löt figyelmeztetik kötelessé- Ha ez megszerveződik, 
gére, hogy mivel is tartozik akkor az utógondozás is 
gyermekeinek. . .  Nem tu- több eredményt érhet el 
dóm, mi lenne a megoldás,, mint eddig, jelentősen csők- 
milyen büntetési forma, kenne a visszaesők száma, 
amely észhez téríti a szü- annál is inkább, mert az 
löt, de úgy, hogy eközben előgondozás miatt sokkal 
nem sújtja a családot, kevesebben kerülnének bör- 
De mindenképpen ki kel- tönbe. 
lene : drógozrii valamilyen — A —

Kovács Gyula annak elle
nére, hogy nem folytatott 
képzőművészeti tanulmányo
kat, kitűnő fafaragó és festő. 
Alkotásaival a szakembere
ket is meghökkentette. Vé
leményük szerint kevés az 
ilyen tehetség, aki egyszerre, 
minden előzmény nélkül a 
csúcsokat hódítja meg. Nem 
mindennapos művészi adott
ságai a szabadságvesztés ide
je alatt kerültek felszínre. A 
Gyűjtőben töltötte szabad
ságvesztés-büntetését, amikor 
felfigyeltek képességeire. 
Szabad idejében a szakkör 
műtermében faragott, festett. 
Keze alól'szebbnél szebb.fa
lidíszek, szobrok és festmé
nyek kerültek ki.

Kovács Gyuláról több eset
ben írtunk. Legutóbb ez év 
februárjában, közvetlenül 
szabadulása előtt találkoz
tunk. Akkor megkért ben
nünket, hogy alkotásait fény
képezzük le. Kérését öröm
mel teljesítettük, és a képe
ket átadtuk. Abban állapod
tunk meg, hogy bizonyos idő 
múlva találkozunk.

Az előzmények jobb meg
értéséhez tudni kell, hogy 
Kovács Gyula rendezetlen, 
alkoholista életvitele miatt 
hét és fél évet börtönben töl- 

' tött; eközben családi kapcso
lata felbomlott. Szabadulása
kor sem munkahelye, sem la
kása nem volt. A bv. intézet 
Budapesten, az ÉPFA válla
latnál szerzett számára mun- 

.kahelyet és szállást. Az in
tézetben sok segítséget, tá
mogatást kapott, mert nem

Mindenes és fafaragó
akarták, hogy ez a tehetséges 
fiatalember elkallódjon.

Nevelőit és támogatóit az 
első hideg zuhany akkor ér
te, amikor kiderült, hogy a 
számára biztosított munka
helyen, ahol' tudtak róla és 
várták, nem jelentkezett. Né
hány héttel később érkezett 
a lesújtó hír: a rendőrség 
motorkerékpár-lopás miatt 
őrizetbe vette, és eljárást in
dított ellene.

Elképzelhető, hogy milyen 
meglepetést keltett a közel
múltban a szerkesztőséghez 
küldött levele, amelyben 
megírta, hogy Békés megyé
ben, Székkutas községben a 
művelődési házban dolgozik, 
gondnokként. . .

tár
A déli órákban érkeztünk 

Székkutasra. Könnyen meg
találtuk a művelődési házat. 
Az épület földszinti helyisé
gében 'zene szólt, kávé illata 
fogadta a látogatót.

— Kovács Gyulát keres
sük.
_ — Itt, láttam az előbb, az 
épületben — válaszolta a fel
szolgáló.

Odanéz a kávéfőzőnő, köz
beszól :

— Gyuszi hazament ebé
delni, rögtön jön . . .

SZABADULÁS 
SOK BUKTATÓVAL

Kovács Gyula rövid idő 
múlva megérkezik.

— Nem hittem, hogy eljön
nek — mondta csodálkozva. 
Az egyik irodába mentünk.

— Hirtelen nem is tudom, 
hol kezdjem. Zavaros volt a 
szabadulásom. Csapódtam 
ide-oda, nem tudtam, hová, 
merre menjek. . .  Utaztam 
egyik városból a másikba. 
Intéztem a személyi igazol
ványomat, a katonakönyve
met, a munkakönyvemet. 
Amikor mindent beszrez- 
tem, elmentem az ÉPFÁ-ba.

Nem tetszett a munkakör, túl 
kötött volt Többre számí
tottam . . .

— Milyen munkakörbe al
kalmazták volna?

— Segédmunkásnak.
— A kereset?
— Hatezer felett ígérték.
— És a munkásszállás?
— Jónak, de főleg olcsó-, 

nak tűnt, mindössze három
száz forintot kellett volna fi
zetnem. Mégis úgy határoz
tam, hogy inkább a szülőfa
lumba megyek vissza.

— Ott hogyan fogadták?
— Az igazság az, hogy az 

emberek többsége szíveseb
ben fogadta volna, ha más
hol telepszem le. Jól ismer
nek, sajnos, a rossz oldalam
ról. Sok kellemetlenséget és 
bosszúságot okoztam koráb
ban. A falu rémének tartot
tak, részeges, garázda ember
nek. Akadtak azonban bará
taim is, akik segítettek. Va
gont raktam, építkezéseknél 
dolgoztam, de állandó mun
kahelyet akartam szerezni, 
amelyre ígéretet is kaptam. 
Ekkor azonban elkövettem 
egy újabb őrültséget.. .
RENDŐRSÉGI ŐRIZETBEN

— Alkalmi ismerősömmel
mulattunk a kocsmában. Zár
óra után elhatároztuk, hogy 
bemegyünk Hódmezővásár
helyre. Motorkerékpárra ül
tünk, én hátul bukósisak nél
kül gubbasztottam. A hátunk 
mögött jött egy rendőrségi 
gépkocsi. . .  A társam elsza
ladt, én ott maradtam része
gen. A rendőrségen kiderült, 
hogy lopott motorkerékpárral 
közlekedtünk. Tizennégy nap 
múlva azonban tisztázódtak 
a körülmények: nem én va
gyok a tolvaj. *

— Ezek szerint a bemu
tatkozás nem a legjobban si
került Székkutasom

— Nem, de szerencsére 
összeszedtem magam, Kü

lönben is rendőri felügyelet 
alá helyeztek, nem nagyon 
ugrálhattam.
ELŐLEGEZETT BIZALOM

— Hogyan került jelenlegi 
munkakörébe?

— A művelődési házba ke
restek egy mindenest, takarí
tót, fűtőt, mozigépészt, épü
let-karbantartót, dekorációst. 
Jelentkeztem . . .  So*kan elle
nezték, hogy engem vegyenek 
fel ebbe a felelősségteljes 
munkakörbe, de szerencsére 
megint akadtak, akik mellém 
álltak, és előlegezték a bi
zalmat . . .  Több hónap telt 
el, és ma már.elmondhatom, 
hogy az emberek viszonozzák 
a köszönésemet. Ez nagyon 
jó érzés.

— Milyen a munkája?
— Reggel hét órakor jö

vök Joe, a rendezvényektől 
függően este tíz-tizenegy óra
kor megyek haza. Feladatom 
a többi között a rendezvé
nyek helyiségeinek berende
zése, kialakítása. Különböző 
tárlatok előkészítésében, de
korációs munkákban is részt 
v,eszek. Érdekes, változatos 
feladat. Szeretem, mert le
köti a figyelmemet és az idő
met.

— Folytatja .még korábbi 
művészi tevékenységét?

— Egyelőre csak plakáto
kat festek. A komolyabb al- 
kotásqk elkészítéséhez nyu
godt, kiegyensúlyozott hát
térre van szükség, amelyet 
még nem tudtam megterem
teni. Elsősorban a megélhe
téshez szükséges anyagi ja
vakért dolgozom. Szerintem 
még jó néhány hónapra szük
ségem lesz, hogy újra alkot
ni tudjak.

— Tervei?
— Az az álmom, hogy egy. 

szer Székkutason önálló ki
állításon bemutathatom alko
tásaimat. Szeretném, ha meg
ismernék a másik énemet is.

— ZIMM —

A  C ÉL  K Ö Z Ö S
Az Ifjúság szél! — mondták a.rómaiak. Tehát már ők Is 

tisztában voltak a fiatalok természetével. De talán azzal is, 
hogyan lehet őket megfékezni, úgy, hogy ne veszítsenek ere
jükből, lendületükből, hanem természetesnek vegyék, hogy 
belesimulnak az életbe, s energiájukat nem arra használják, 
hogy szembeszegülnek a társadalom, a felnőttek kívánságai
val.

A jelen mindig bonyolult, annál inkább, mert percenként 
válik múlttá. Nem csoda, hogy a fiatalok egy része nem képes 
átfogni azt az időt, amit jelennek nevezünk. Képtelenek arra, 
hogy fogalmilag, ésszel oldják fel ennek az időszaknak az el
lentmondásait. Nem azért, mert képzetlenek, tudatlanok (ilye
nek is varinak közöttük!), hanem azért, mert érzelmileg kö
tődnek a világhoz. Számukra az élet fekete-fehér; utálom-sze* 
retem, gyűlölöm-megvetem ellentétpárokban fogják fel kör
nyezetüket. Ennek fel nem ismerése okozza a legnagyobb pe
dagógiai kudarcokat,' hiszen észérvekkel nem lehet érzelme
ket megváltoztatni. Márpedig a legtöbb felnőtt ésszel akar 
hatni a fiatalokra, logikusan magyarázza nekik az életet, hol
ott az ifjúság felfogása az életről — logikátlan!

Ennek fényében érthetőbbé válik mindaz, ami az elmúlt 
évtizedben történt. Minden felmérés, adatelemzés ellenére ma 
sokkal több fiatal van a bú.-intézetekben, ínint amennyivel ko
rábban számoltunk.

Van olyan bv.-intézet, ahol az átlagéletkor alig éri el a 
25 évet; aki rendszeresen járja az ország bv.-intézeteit, tisz
tában van vele, hogy alig-alig van odabent ötven éven felüli 
em ber. . .  S ha lát is ilyet, meglepődik. No, nem azért mon
dom, mintha középkorúakkal akarnám benépesíteni az inté
zeteket, hanem csupán azt jelzem, hogy itt valami, különös 
„nemzedékváltás” zajlott le anélkül, hogy különösebben ész
revettük volna.

Vajon mi lehet ennek az oka? Mert az. kétségtelen, hogy 
ezek a fiatalok nem örömmel jöttek, hanem hozták őket kü
lönféle bűncselekmények miatt. Amit elkövettek, azok tények. 
Vajon nem lehetett volna megelőzni ezeket a bűncselekmé
nyeket? Véleményem szerint, többségüknél, igen!

De miért nem történt ez meg? Ki a felelős? Van-e egyál
talán felelős? Vagy csupán az egyén, a fiatal felel mindazért, 
amit elkövetett, amibe belesodródott vagy belesodorták élet- 
tapasztalatok híján? Kinek kell nevelni a gyereket, az iskolá
nak, a szülőknek, a munkahelynek? Vagy végül, de nem utol
sósorban a bv.-intézeteknek?!

Ez az, amiben nem hiszek!! Mindaz, ami megelőzi egy- 
egy fiatal börtönbe kerülését, viszonylag hosszabb idő. Ez, alatt 
az idő alatt a fiatal családban él, iskolába jár, később munka
helyre; dolgozik vagy továbbtanul, esetleg mindketőtt csinál
ja, mindenesetre különböző hatások érik fiatal személyiségét 
Mégis börtönbe jut. Ezután viszont a társadalom elvárja a bv.-v 
intézettől, hogy mindazt, amivel ő nem tudott vagy nem akart 
megbirkózni, rövid idő alatt oldja meg!

S ha ez nem sikerül, mert a feladat szinte megoldhatat
lan, akkor jön a szemrehányás, hogy hát miért nem farag
tatok rendes embert ebből és abból a fiatalból; ahelyett, hogy 
a börtön után beilleszkedne, és úgy élne, mint a többi ember, 
továbbra is renitenskedik, s előbb-utóbb visszakerül a börtön
be!? És amikor ez -í- mondjuk — négyszer-ötször megismétlő
dik, akkor a társadalom kiejti kegyeiből, s rásüti a bélye
get, hogy börtön töltelék, akiért nem kár!!

Az esetek többségében a büntetés-végrehajtás már eleve 
sérült, képzetlen, félig analfabéta embereket „kap”, a társada
lomtól, akik nem ismerik a magatartás elemi, emberi nor
máit, akik nem tudnak sem egyénileg, sem közösségileg vi
selkedni, alig ismerik a munka értékét, nem tudnak dolgozni, 
zavaros érzelmeikkel csak ködös foltokat tudnak felismerni 
a világból, akiknek egyetlen „öröksége” a túlérzékenység. . ,  
Nos, még sorolhatnám tovább a negatív jellemzőket, de nem 
teszem, azt hiszem, ennyi is érzékelteti, hogy milyen titáni fel
adatot ró a társadalom a bv,-intézetekre.

Mindezt azért tettem szóvá, mert nemcsak a : fiatalok, 
hanem a társadalom jövője is izgat, s előbb, mint utóbb, 
megnyugtató megoldást kell találnunk. A cél közös, legyenek 
hát az eszközök is azok! A. J.

SÁTORALJAÚJHELY

Nem unatkoznak.
Mármint azok, akik ebben 

az intézetben töltik büntetésü
ket. Az intézet kultúrbizottsá- 
ga hosszú idő óta lázasan ké
szül, tervez, hogy a közel egy 
hétig tartó szabad időt minél 
tartalmasabban, érdekesebben 
tölthesse el. Még akkor is, ha a 
lehetőségek korlátozottak: a 
helyszűke, a sportpálya hiánya 
nem pótolható. Persze, ha nincs 
elég hely, ki lehet üríteni egy 
tantermet, s ha jó az idő, 
összelehet hozni egy heve
nyészett röplabdapályát a 
sétaudvaron. A többi már csak 
a lelkesedésen múlik . . .

De nézzük, mit kínál az ün
nepi program!

Elöljáróban annyit, hogy a 
tévé műsorai mindennap a rá
dióújságban megjelöltek sze
rint nézhetők, természetesen 
azokban a zárkákban, ame
lyek a munkában és viselke
désben élenjárók. A rádió a 
helyi szerkesztésű és a közpon
ti stúdió műsorait sugározza.

December 24-én kezdődik a 
három napig tartó szellemi ve
télkedő, amelyben mindenki 
részt vehet. A selejtező zár
kánként egyszerre történik. 
Zárkánként a legjobb, három 
csapatot alkotva jut az elő
döntőbe. Ugyanezen a napon 
délután asztalitenisz-versenyen 
indulhatnak a szellemi totóban

elfáradok. Dé ha valaki más
ra vágyik, annak délelőtt, dél
után egyaránt lehetősége lesz 
részt venni az irodalmi és a 
honismereti szakkör munkájá
ban, amely gazdag előadásso
rozatot ígér.

Másnap folytatódik a széllé, 
mi vetélkedő, a szellemi totó. 
E nap legjobbjai,, már a 26-1 
döntő részvevői. A győztesek 
az erkölcsi elismerésen kívül 
kiétkezés-növelésben részesül
nek majd. Természetesen foly
tatódik az asztalitenisz-ver. 
seny is, és eltart az ünnepek 
végéig.

December 27—30. között dél
előtt és délután filmvetítések 
teszik változatossá a progra
mot. De lesznek tudományos 
és ismeretterjesztő előadások 
is. Néhány cím: „A csendhá- 
borítástól a garázdaságig”, 
vagy „A higiénia és az étkez
dében való viselkedés”. Lesz 
tv-fociverseny, könyvankét, 
egészségügyi előadás.

remélhetőleg mindehhez 
feltársul a jó és sportszerű 
versenyszellem, aktivitás és 
lelkesedés. S ekkor valóban el
mondhatjuk majd, hogy senki 
sem unatkozott az év végi ün
nepek szabad óráiban.

B. L. 
nevelő
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özlvvidítóbb interjúra készültem magam is,
^  amikor megkértem egy pszichológust — 

több, mint tiz éve foglalkozik már az emberi, 
pontosabban a párkapcsolatokkal —, a kará
csonyból kiindulva beszélgessünk egy kicsit ar
ról: milyenek vagyunk mi, emberek, egymás kö
zött? Az alapötletet részben az adta, hogy a 
börtönök világában nagyon sokan elvesztet
ték az összhangot házastársukkal, élettársuk
kal; sok esetben pedig ez a vékonyka össze
kötő kapocs csupán formális, néhány levél
re, csomagra, beszélőre korlátozódik csupán.

A másik kiindulópont az volt, hogy — élve 
m jogszabályok adta új lehetőségekkel — egy- 
re-másra alakultak ebben az esztendőben1 
azok a kisvállalkozások, gazdasági munkakö
zösségek, amelyek társkereséssel foglalkoz
nak. Arról már nem is szólva, hogy szinte 
minden újság apróhirdetései között (talán 
csak a Heti Híradó a kivétel) van ..Házasság” 
rovat, s az adott lap orvosi rovatában is so
kan panaszkodnak feloldhatatlan magányos
ságokról.

Valóban a falanszternél tartunk már? Nem
hogy kapcsolatokat megőrizni — hanem te
remteni sem tudunk? A „közösség” fogalma, 
eredeti jelentését elvesztve,, érdekek időleges 
összefonódását jelképezi csak?

nftr
Fetés András megteremtette és több mint 

tíz éven át vezette a sokáig egyetlen társke
reső' szolgálatot, a „Négy Évszak”-pt (időköz
ben megszűnt, helyét a tucatnyi új vállalkozás 
vette át).

•  Miért gondolták ilyen sokan, hogy jöve
delmező, sőt, jól jövedelmező vállalkozás tár
sakat, párokat összehozni? Az emberiség év
századokon keresztül saját maga oldotta meg 
ilyen irányú gondjait, és tekintve, hogy fenn
maradtunk s az emberi kapcsolatok válságá
ról beszélgethetünk, úgy tűnik:' sikerrel. Át
menetileg feltétlenül üzleti vállalkozásokról 
van szó, vagy tartós válságról?

— Äz üzleti részt hagyjuk ki ebből a beszél
getésből. Véleményem szerint éppen az- embe
ri kapcsolatokat nem lett volna szabad üzletté 
tenni, hagyni elaprózódni. Minél több adatot 
tárolok ugyaríis akár lyukkártyákon, akár szá
mítógépen, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy a hozzám fordulónak tudok megfelelő 
társat találni. Ha ezek az adatok hat-hét-nyolc 
helyen, szétszórva találhatók a különféle 
társulásoknál, akkor meglehetősen kevés az 
esély a sikerre.

Ami az emberi oldalt illeti: az ember tár
sas lény. Ez kategorikus kijelentés — értel
mezzük a gyakorlatban! Valamennyien igé
nyeljük azt, hogy valamilyen közösségben, 
társakkal körülvéve éljünk. De nem úgy, hogy 
egy valaki vagyok a sok személytelen egyed 
között, hanem úgy, hogy kölcsönhatásban 
élek ezzel a közösséggel: kapok tőlük valamit 
s adok is 'cserébe. Nemcsak „lógok a levegő
ben” — hanem tartozom valaki(k)hez, s ő(k)

- is hozzám. Érzelmeim vannak — éppúgy, mint 
a többi embernek —, nyitott vagyok, al.kal- 
rnazkodóképes, tudok adni és.kapni. Vigyázat: 
mindkettőhöz készség -kell! Elfogadni nem 
könnyű — adni még nehezebb, de az utóbbi 
gyönyörűségét csak az ismeri, akiben adott — 
vagy kifejlődött — a készség. Alkalmas pilla
natban az együttérző hallgatás, a biztató te
kintet olyan biztosító szelepet jelent a társ
nál, a családban, amit semmi sem pótol. Ér
telmi kapcsolatok nélkül az élet nem lehet 
harmonikus, kiegyensúlyozott. Buda Béla en
nél is kíméletlenebbül fogalmaz: szerinte az, 
akinek nem volt az életben legalább két-há- 
rom bensőséges kapcsolata — alkalmatlan az 
életre.

@ Felgyorsult az életritmus — ez korunk 
egyik jellemzője. Többet tudunk, látunk, ta
pasztalunk, mint bárki az előttünk élők kő
éül. Cserébe a legszebb érzéseket kell adnunk?

— Fejlődésünk mai szintjén sok mindent 
megkapunk, de túlnyomó részben valamilyen 
„központi elosztóból”. Apróságnak tűnik, de

A FALANSZTER FELE?

Madách Imre halhatatlan 
müvében, Az ember tragédi
ájában félelmetesen sivár 
élet körvonalai sejlenek föl 
a falanszter jelenetében. Hi
ányzik minden, ami az em
beri életet a szó nemes értel
mében emberivé teheti; nin
csenek, pontosabban eifoj- 
tattak az érzelmek, tervek, 
vágyak. Vegetálás van csu
pán, a léi tengetése egyik 
napról a másikra. A szó ere
deti jelentése pedig neme
sebb töltetű: phalanstére 
franciául nagyobb emberi 
közösség lakótelepét jelenti.

Divatos nézet napjainkban, 
hogy mi is egy ilyen madáchi 
falanszter felé haladunk. „El

idegenedésről", „elembertele- 
nedésről” beszélünk; hangoz
tatjuk, hogy — sajnos! — 
sorvadnak az emberi kapcso
latok, szürkülnek az egykor 
lobogó érzelmek, közönyösek
ké, fásultakká váltunk és vá
lunk egyre inkább. Meghitt 
beszélgetések helyett marad 
a telefon géphangja, sziijői 
símogatást, kedvességet fel
vált (pl. egy jó osztályzatért) 
az asztalra kikészített pénz
darab.

Néha, egy-egy ünnepen — 
ilyen a karácsony is — még 
összegyűlik a család, néhány 
órára a lakás otthonná válik. 
Kapunk egy kis ízelítőt ab
ból, hogy milyen, amikor

nemcsak úgy teszünk, ha
nem úgy is érzünk, mint az 
emberek. S ha élröpült ez a 
néhány óra — másnap min
den folytatódik tovább úgy, 
mint korábban.

Az • emberek közötti kap
csolatok mind nyomasztóbb 
hiányát a statisztikai adatok 
is jelzik. Nagyon sok a válás, 
az öngyilkosság, az állami 
gondozott gyerek. Az alkoho
lizmus terjedésének mind ez 
ideig nem sikerült gátat vet
ni, ugyanúgy, mint ahogy 
nem • csökken a szabadság
vesztés-büntetést töltők szá
ma sem. Mindkét életforma 
a kiútkeresés egy-egy zsák
utcájának számít.

azelőtt például a piacra kimenni emberekkel 
való beszélgetést, tájékozódást jelentett. He
lyette van az ideges tülekedés az ÁBC-áruhá- 
zakhan, ahol lassan örülünk, ha senki nem kö
nyökölt a gyomrunkba, nem förmedt ránk va
lamilyen semmiség miatt, nem szakították le 
a kabátunk gombját. A családi étkezések va
lamikor mindennapi együttlétet jelentettek, 
olyan bensőséges hangulatot, amikor minden
ki elmondhatta gondjait-vágyait. Ma? Kap
kodó reggeli, üzemi ebéd, majszolgatás a te
levízió előtt. Este betölti a szobát a kékesen
— most már színesen is — villogó fény, zúdul
nak ránk az információk (közben a másik szo
bában a gyerek nyűgösködik, mert annyi 
mondanivalója lenne még . . A rádió, a tévé, 
a lapok kinyitják előttünk a világot — de egy
úttal falat is vonnak körénk, olyan falat, ame
lyen kívülreked a másik ember. Befogadjuk az 
információkat — de nem tudjuk feldolgozni, 
megbeszélni, kicserélni. A következmény : ma
gunkra maradunk.

®  Leegyszerűsítve: zárjuk el a televíziót, és 
újra boldogok leszünk? Csukjuk be a sze
münket, törődjünk csak á legszűkebb környe
zetünkkel?

— Szélsőséges és túlzó megfogalmazás; 
amellett zsákutcába vinne, mert megint csak 
elzárna bennünket a többi embertől. A mun
kahelyen a reggeli téma rendszerint az, ami 
az előző este a tévében látható vo lt. . .  Az ará
nyokra kell vigyázni; nem csak ezt vagy csak 
azt csinálni'. Ez persze túlontúl sommásan 
hangzik, s ha ilyen egyszerű lenne, nem lenne 
ilyen felkapott szakma a pszichológusoké... 
Maradva a televízió példájánál: ha meccs van, 
akkor csönd legyen, mert én azt akarom néz
ni. Eszembe sem jut, hogy a feleségemet untatja
— aki viszont mérgében tüntetőén rámol a 
környékemen, s lehetőleg minél többször 
igyekszik „véletlenül” eltakarni,a képernyőt 
A pszichológia nyelvén fogalmazva: egyre 
több emberhen hiányzik az empatikus ^kész
ség. Magyarra fordítva: soha nem törődünk 
azz^l, hogy mi lenne jó a másiknak? Mindig 
csak „én” vagyok a fontos — soha nem „te”. 
A következmény: lassan növekszik a feszült
ség, és a sok-sok ilyen, mindennapos apróság 
miatt egyre inkább elidegenedünk a másik
tól. Mogorvák, magunkba zárkózottak leszünk. 
Az ideges, ingerült hangulat miatt szaporod
nak a súrlódások — ez viszont tovább fokoz
za a feszültséget. Az ember személyisége azon

ban nem alkalmas erre az életmódra; hiába 
gondoljuk azt, hogy egyedül jobban megva
gyunk — ez nem igaz. Az idegrendszer egyre 
jobban elveszti stabilitását s ezzel párhuza
mosan egyre több a szervezet vészjelzésé: 
meg kell szüntetni ezt az állapotot. Megbeteg
szik a szervezet — kialakul a gyomorfekély, 
bekövetkezik az első infarktus. Lassan kiraj
zolódik előttünk a ma emberének a képe. . .

@ Méghozzá meglehetősen — és szerintem 
túlzott módon — sötéten. Nincs kiút?

- Szándékoltan szélsőséges befejeződésű fo
lyamatot mondtam el; de szélsőséges volt az 
előző kérdés is. Természetesen sok — embe
renként változó — kiút van, de ezek közül 
nagyon sok zsákutca! Mindenki igényli azt, 
hogy szeressék, hogy tartozzon valahová. A 
kritikus feszültség elérése után kényszerűen 
bekövetkezik a változtatás igénye. Sokszor ki
alakul az az életrend, amelyben —, a kölcsö
nös igényekhez igazodva — engedmények 
árán ki-ki felad valamennyit a saját követe
léseiből, s teret enged a másiknak. Elkezd 
odafigyelni rá! Másutt azonbán — ahol a vélt 
vagy valós érdeksérelmek lehetetlenné teszik
— új környezetben oldódik csak a feszültség. 
Például: a kocsmában, eszpresszóban, italbolt
ban — mindegy, minek nevezzük. Ezeken a

. helyeken egymáshoz hasonló módon sérült 
emberek vannak: nem kell semmit „adni” a 
társaság tagjainak (legfeljebb a csaposnak 
vagy 'a pincérnek a pénzt az újabb körökért),

- felszínes vés a többiek számára tulajdonképpen 
érdektelen mondanivalóját mindenki elmond
ja, nincs vita, ellenvetés, hiszen hasonlóak a 
panaszok. Később, persze, az alkohol hatása

. másképpen is megnyilvánul, de ez most ér
dektelen. Az ilyen, laza kapcsolatok azonban 
semmit nem oldanak még; hosszú távon növe
lik a feszültséget, mert megmarad a bizonyta
lanság érzése, amelynek újabb elfojtásához 
egyre nagyobb adag italra van szükség. . .  
Zsákutca — pszichológiai szempontból — a 
bűncselekmény elkövetése is. Utat törnek a 
megfelélően működő idegrendszer által soká
ig féken tartott ösztönök — jellemző példa erre 
az erőszakos nemi közösülés. Nincs társ, nincs 
partner — akkor jó lesz akárki, csak nő le
gyen. Szükség van valamilyen sikerélményre, 
amit egészséges körülmények között meg le
het szerezni munkahelyen, baráti társaságban, 
családban (a bennünket körülvevő közössé
gekben): de ennek már csak egy módja ma

rad látszólag. Átmenetileg többet lehet „keres
ni” egy jól sikerült betöréssel — van pénz, 
tegnap még kis senki voltam, ma _ már én va
gyok a menő. Lehetne sorolni tovább a példá
kat: egy azonban közös valamennyiben — ez 
pedig az illető embernek a bizonytalansága, 
talajtalansága, akár bevallja saját magának, 
akár nem. Ennek lélektani okai pedig legtöbb
ször az érzések hiánya.

G Szükségszerű ez az állapit? Csak ml, 
magyarok kezdünk ilyen „érzések nélküli” 
emberek lenni — vagy világjelenségről be
szélhetünk?

— Közmondásos a magyar vendégszeretet, 
a pesti viccek pedig szinte világhírűek. Ez 
azt jelenti: vannak érzéseink, van humorunk. 
Talán még több is, mint néhány környező 
vagy nyugati országban. Tőlünk tehát foko
zottan idegen ez az elsivárosodás. De: Euró
pában kevés olyan társadalom van, amely
ben ekkora átrétegeződés ment volna végbe 
olyan rövid idő alatt, mint nálunk. A népes
ség közel kétharmada került más osztályba 
Vagy rétegbe! A kereteinket már megépítet
tük egy boldogabb élethez — de még' keres
sük a helyünket. Ezért is rohanunk, „hajtunk” 
folyton. A kiegyensúlyozott, nyugodt élethez 
távolról sem szükséges annyi pénz, mint so
kan gondolják... Akinek a gazdagodás, a szer
zés az egyedüli célja — rendszerint öncélúan 
teszi. Nem „nekünk” — a családjának, sze
retteinek — akar szerezni valamit, hanem 
„nekem”, vagyis saját magának. Még több 
legyen, még jobb, még nagyobb, még szebb
— mint a másiké. Aki ugyanúgy robotol éjt 
nappallá téve, ugyanolyan gondokkal küsz
ködik vágyai megvalósítása érdekében — és 
együtt roppannak bele. A kórházi ágyon vagy 
a vólóperes bírónál azután csodálkoznak. Jel
lemző az utóbbi példa is: sok házaspár em
berfeletti erőfeszítéssel összehozta a házat, 
kocsit, nyaralót, s amikor úgy gondolják: most 
megpihenhetünk kissé és odafordulnak a má
sikhoz: ólmélkodva nézik — ki az a tönkre
ment, mogorva roncs itt mellettem?

Ezek a káros — kóros — jelenségek, bár
mennyire tömegesek is időnként, meggyőző
désem szerint visszaszorulnak majd.

© Mikor? Savanyú felnőttek, akiktől ross# 
példát kapnak a gyerekek (ha ugyan nem ál
lami gondozottak); koravén, keserű fiatalok, 
akiktől még több rosszat vesznek át a saját 
gyerekeik... Hány generáció szükséges, hogy 
megforduljon a folyamat?

— Felelőtlen lenne jóslásokba bocsátkozni. 
Minden társadalomnak adott saját teherbíró 
képessége, s ez igaz az érzelmekre, pontosab
ban az érzelemnélküliségre, a kapcsolatok 
hiányának mértékére is. Sok folyamatról úgy 
gondoltuk korábban: önmagát szabályozza 
majd. Nemcsak a tapasztalatok, hanem a fel
mérések, a szociológiai kutatások is helyesbí
tették ezt a nézetet. S az, ha már tudjuk, ml 
a rossz, azt jelenti: megálltunk a csőd felé 
vezető úton. Tehát indulhatunk a jó felé.

© Végezetül: a börtönben levőknek is vsat 
visszaütjük?

— Nagyon nehéz helyzetben vannak, s ren
geteg akaraterőre van szükség a talpra állás
hoz. Általános receptet adni nem lehet, hi
szen ahány ember, annyi félére lenne szük
ség. Talán az a módszer lehetne célravezető, 
hogy ki-ki tűzzön maga elé valamilyen célt
— s annak teljesítését kérje is számon ma
gától. Ez a folyamat az akaraterőt is izmo- 
sítja — így pedig fokozatosan mind nagyobb, 
mind nehezebben elérhető célt is ki lehet 
tűzni. A társadalom jelentős része gyanak
vással, előítélettel fogadja a legjobb szándék
kal közeledőt is. Aki' börtönbe került, az ki
lépett az általánosan elfogadott keretek kö
zül, becsukott maga mögött egy olyan ajtót,

,  amelyen nagyon sokat és kitartóan kell dö
römbölni, hogy újra megnyíljon.

Legyen ez az első cél!
H. A.

LELKI JELENSÉGEK

Emlékezzünk csak a koráb
ban idézett híres Watson-mon. 
datra: „Adjanak nekem egy 
ikerpárt, és én az egyikből pa
pot nevelek, a másikból bűnö
zőt.” Nos, nézzünk körül az 
öröklődés és környezet vitái
nak területén. Majd egy évszá
zada csapnak össze ezen a 
ponton a különféle pszicholó
giai irányzatok, iskolák. A kér
dés eldöntésének nemcsak 
pszichológiai vetületei és kö
vetkezményei vannak, hanem 
társadalmi, filozófiai és szocio
lógiai velejárói is. Gondolok 
itt arra, hogy például az egyén 
sorsáért, életútjáért mennyire 
tehető felelőssé önmaga, meny
nyire kiszolgáltatott biológiai
lag átörökített programjainak, 
netán mennyire játékszere a 
társadalomnak, az őt érő kör
nyezeti hatásoknak. Hogyan 
oszlik meg tehát a felelősség 
az egyén biológiai léte, pszi- 
chológikuma és társadalmisága 
között?

Tiszta lappal ?
Nem véletlen idéztem éppen 

Watsont. aki a viselkedéslélek
tan nevű pszichológiai irány- 
;sat ' megalapítója és szellemi

vezére volt, és szélsőséges ál
láspontot képviselt az ember 
meghatározottságát illetően. 
Álláspontja a hétköznapi tu
datban a „tabula rasa”, azaz 
a tiszta lap elméleteként vonult 
be, amikor azt állította, hogy 
az ember tiszta lappal jön a 
világra, nem hoz magával 
semmit, és életének program
ját a társadalom írja bele.

Mindenki átélt már olyam 
pillanatokat, amikor pl. akár 
a munkájában elkövetett hi
bák után főnöke közölte vele, 
hogy ezzel lezár egy fejezetet 
a pályafutásában és akár más 
területre áthelyezve közli ve
le, hogy itt tiszta lappal in
dulhat. Mintha ebben a hely
zetben az a gondolat lenne el
rejtve, hogy akár többször is 
új emberként, újra lehet kez
deni az életünket, megszaba
dulva eddigi, múltunktól, azon 
tulajdonságainktól, amelyek 
esetleg szerepet játszottak ab
ban, hogy hibáztunk. De le 
lehet-e tagadni a múltunkat, 
meg lehet-e szabadulni tőle 
ilyen egyszerűen? Nem len- 
ne-e érdemesebb inkább elem
ző módon, összefüggéseket fel
tárva, a nagyobb összerende- 
zettség szintjén tovább lépni

életünk magán- és munka
szektoraiban? A „mától új éle
tet kezdek” hangzatos gondo
lata számomra inkább azt je
lenti, hogy hiányzik a kellő 
készség, erő, befelé fordulási 
hajlam az' általam nagyon fon
tosnak tartott belső, önismere
ti elemző munka elvégzéséhez. 
Nem egy olyan elítélttel talál
koztam, aki ugyan hangoztat
ta változási szándékát, előtér
be tolva az „új életet kezdek” 
formális parancsát, de valójá
ban nem volt elég ereje ah
hoz, hogy áz igazi változáshoz 
szükséges belső útjaira rálép
jen. „A tabula rasa” másik 
káros következményeként em
líthető meg az a mindennapos 
tapasztalat, hogy az elítéltek 
egy része kizárólag csak a tár
sadalmat teszi felelőssé azért, 
hogy börtönbe került, mintegy 
igazolva vagy óhajtva Watson 
gondolatait.

Nézzük meg, valóban így 
van-e? Esetleg van valamilyen 
megoszlása az egyéni és társa
dalmi felelősségnek? Ha van, 
akkor az milyen mértékű? 
Mivel, hogyan méricskélhető? 
Már most meg kell monda
nom, hogy általános érvényű, 
mindenkire igaz .válasz nem

létezik éppúgy, mint ahogy 
nincs két egyforma ember. De 
célunk lehet, ki-ki maga vál
jék képessé arra, hogy ezt a 
mérleget megvonja, és ezzel 
múltját feldolgozva, megfele
lően értékelve, bátran lépjen a 
jövő felé.

Intelligencia 
és tanulás

Az öröklés-környezet kap
csolatát, vizsgálva az ösztönös
tanult viselkedés problémájá
ból kell kiindulnunk, és ide- 
csatljákoztatható az intelligen
cia kérdése. A tudomány mai 
álláspontja az, hogy semmifé
le viselkedés nem lehet füg
getlen sem az örökletes fakto
roktól, sem pedig a környezet
től. és semmiféle magasabb- 
rendű viselkedés nem képzel
h e tő  el tanulási hatások nél
kül, Az ösztönös viselkedés 
fajra jellemző magatartásként 
határozható meg. Sem megta
nítani, sem gyakorlással meg
szerezni nem kell, tehát elő
deinktől kapjuk örökbe, ami 
a születéssel automatikusan 
működni kezd. Ilyen pl. a 
táplálkozási ösztön. A csecse
mőt nem kell megtanítani 
szopni, ahogy mellre teszik, a 
szopó mozdulatok automatiku
san beindulnak. Velünk szü
letett a faj fenntartási össztön 
is. ami elsősorban a reproduk
ciót, a faj fenntartását és 
fennmaradását szolgálja. Em
berre jellemző, tehát humán- 
genetikusán kódolt biológiai

program pl. az, hogy minden 
csecsemő megtanul felülni, 
felállni, járni. Ez minden em
berre érvényes. Egyedspecifi- 
kus lehet abban az értelem
ben, hogy az egyes funkciók 
jelentkezése életkorilag bizo
nyos határokon belül eltérő 
Időpontban jelentkezik.

Ugyancsak öröklött lehető
ség a beszéd, de kialakulásában 
már meghatározó szerepe van 
a környezetnek. Vegyük pél
dának Vercors Sylváját, a va
donban, ember nélkül felnövő 
lányt, aki -felnőtt korában már 
csak néhány szó megtanulásá
ra volt képes. A tulajdonsá
gok, az intelligencia öröklődé
sével kapcsolatban már jóval 
bonyolultabb a helyzet. Azon 
túl, hogy meghatározott ideg- 
rendszeri struktúrával, ezen 
belül meghatározott számú 
idegsejttel születünk, csak 
készségeink adottak, melyek 
kibontakoztatásában döntő 
szerepe már a környezetnek 
van.

Az egypetéjű ikrek, mi-, 
vei egyetlen petesejt meg
termékenyítéséből származ
nak, azonos tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ha különböző 
környezetben nőnek fel, akkor 
az egyéni különbségekből 
megállapítiató, hogy a környe
zet milyen hatást gyakorol az 
intelligenciára. A vizsgálatok 
azt mutatták, hogy az ilyen ik
rek intelligenciája nagyon ha
sonló, és ezt a tényt használ
ták érvként arra. hogy a fel
nőtt intelligenciáját nem a

környezet, hanem az öröklé» 
határozza meg. De az adatok
ból kiderült, hogy a legtöbb 
ilyen ikerpárt nagyon hasonló 
környezetben nevelték: azonos 
gazdasági és társadalmi hely
zetű családokban, következ
ményesen hasonló nevelést 
módszerekkel.

Sok, egyéb vizsgálatból le
szűrt tények azt mutatják, 
hogy a gyermek az értelmi 
fejlődés bizonyos lehetőségé
vel születik, és hogy ez a le
hetőség megvalósuljon, ser
kentő környezetre van szük
sége. Az értelmi fejlődés ha
tára lehet alacsony is, ilyen
kor semmilyen környezet nem 
képes magas intelligencia 
produkálására. Ekkor az örök
lés szab korlátokat a fejlődés
nek. De hogy végül milye
nek leszünk, azt a kör
nyezeti hatások döntik el.. & 
környezeti ingerek segítik ki
bontani, fejlődni avagy gátolni 
az öröklött lehetőségeket. így 
pl. nem születnek „ideges” 
emberek, hanem azzá lesznek.' 
Nem születnek pszichopaták,' 
bűnözők, hanem a körülmé
nyek bonyolult játéka folytán 
válhatnak azzá. A humanista 
pszichológiai irányzattal értele 
egyet abban, hogy az ember, 
figyelembe véve az adott kul
túra minősítő kategóriáit, nem 
születik rossznak, hanem in
kább semlegesnek vagy jónak,' 
és felnőtt személyiségét a kör
nyezettel való szüntelen köl
csönhatásban „hordja ki”.

R. £  I
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jyarácsonyl lap olvasóink szava nélkül? Ez ma már 
elképzelhetetlen. Jó hagyomány, s jövőre is meg
őrzendő gyakorlat, hogy ünnepi 12 oldalas kiad

mányunk összeállításakor számítunk azokra az őszinte hang
vételű, bentről keltezett cikkekre, elbeszélésekre, versekre, 
amelyek korábban is nagy tetszést arattak, s érthető módon 
azokkal a kérdésekkel — a szerzők önnön sorsával — foglal
koztak, amelyek olvasóinkat leginkább érdeklik.

Nincs ez másként most sem. Talán a megszokottnál többi 
8 rajz — a rajzpályázat pezsdítő hatása még érezhető —, ám 
8 rajzok a benti élet mosolyogtató pillanatait csípik el, ezért 
szívesen adjuk közre őket. Természetes, hogy karácsonykor 
felerősödik a vágyakozás a távol levő (képzeletben megidé
zett) társ iránt. A „Tétova óda” című írás — feltételezzük — 
nagyon sok olvasónk érzéseit fejezi ki, hiszen a szerző Rad
nóti Miklós örök érvényű költeményének megidézett sorait a 
börtönben élő, melegségre, szeretetre vágyódó ember rajon
gásával pólyálja körül. Kamaszos boldogság villan fel Szmo- 
ienszky Gabriella „Kamion” című írásában, amely mintegy 
ellenpontja a „Nászajándék” című elbeszélés komor felisme- 
fést sejtető lassú hömpö\ygésének.

A  versek? Most kevesebb szuggesztív, a költői mesterség 
'szabályaival számoló mű érkezett. Köszöntjük a beküldött le
veleket, verspróbálkozásokat, novellákat, karácsonyi jókíván
ságokat, s akik most nem kerülhettek be ünnepi összeállítá
sunkba, remélhetőleg ők is szívesen olvassák társaik írásait, 
azokét, akik műveikkel hozzájárultak ahhoz, hogy lapunk az 
finnepeken tartalmas olvasmányul szolgáljon X. A.

VENDÉGVÁRÓK

— Miből gondolod, hogy a felügyelő úr öltözött be 
Mikulásnak?

— Nem érti: se ajándék, se bakancs..

ELLENPONTOS ETUD
Tegnap újra megbotlott a szived: 
gyógyítgatni — elhoztad magad; 
veled jöttek őserdőbe rejtett 
őzfélelem, párduchangulat.
Lopott percű, félszeg ölelésed 
elroppan, mint lépéstől az ág; 
szádon még a más csókjai égnek, 
hamvuk ez a suta gyávaság.
Mikor jöttél, rajtad volt az álarc, 
amit otthon kellett hordanod, 
kettős lényed morzsolja az únt hare, 
elviselni, mondd — hogyan tudod? 
Hiszen most is idegen csalódás 
nyitja párás tükörré szemed; 
lássam benne, milyen őrzött forrás 
vizében kell innod, fürdened.
Mártír arccal ölelsz most karodba, 
pillantásod ősi pirkadat; 
benne úsznak csillogva, forogva 
boldogságos pillanathalak.
Aztán újra elborít a kétség, #  
ajkadon is reszket a zavar 
s bennem lázad ős-konok reménység: 
egymást fedve vágyat vágy takar.

Villamos fut, csúfolódó sínek 
kattogása zsongít el megint; 
boldog órák percenként köszönnek, 
kedvesebbje titkon visszaint.
Szemed otthon csillagok emlékét 
szögezi a mennyezetre fel, 
amíg a törvényes kötelesség 
közönyösen magába ölel.

Sasvári Ferenc

— Felügyelő úr, esküszöm, hogy a Mikulás tette a 
szekrénybe!

Bognár Géza (Esztergom) rajzai

A lit a lány az út szélérU 
Fáradt volt, meggyötört. 

Stoppolt. Felvette egy autósze
relő. Mercedese volt, haja 
nem. Beképzelt volt és maga
biztos. Behajtott az erdőbe. A 
lány hiába tiltakozott, a férfi 
halhatatlan maradt. Nincs 
mese, ki kell szállni, és vissza
gyalogolni az útra, vagy. . .  10 
km. Kiszállt. Zúgtak mellette a 
teherautók. Nem intett, nem 
sietett. Szép volt a kocsi, ami 
megállt, de hátat fordított ne
ki. Dudált az olasz, majd el
indult.

Később valami belső erő fel
emelte a lány karját. Ä ka
mion megállt. Országjelzése: 
„D”. Fekete szemű fiú ült a 
volánnál. Menjen? Muszáj 
volt. Felemelte a karját, s Ici- 
nyitotta az ajtót. Kedves volt 
a fiú, előzékeny és szép. Tö
rök, vendégmunkás. Kegyetle
nül mosolygott a szeme. A 
lány úticél nélkül tengődött, 
talán azért űzte el a nagyvá
ros zaja, mert a határon már 
belépett, és úton volt a sze
relem tavaszi illata. Nem so
kat tudott németül, de a for
ró hullám perfektül beszéltet
te. Hazudott. Megjelölt egy 
várost, ahol még csak nem is 
volt ismerős. Élmesélte friss

K A M IO N
és kiábrándító autós sztoriját. 
Tetszett a fiúnak. Nem a szto
ri, hanem a lány. Nyitva vol
tak az ablakok, de a langyos 
huzat nem tudta lehűteni a 
testükben szétáradó szenve
délyt. Repült a kamion. Söté
tedett már, a szembejövő au
tók reflektorfénye csillogtatta 
a fiú haját. Kékesen fénylett. 
Meg kellett állni egy parkoló
ban. Előkerült a hűtődoboz
ból a whisky, ivott a fiú is. 
Nem sokat, de felbátorodott.

— Velem maradsz? — kér
dezte, még mindig a volán 
mellől. Zúgtak az autók, a 
lány szemének kékje csillo
gott, szerelmes sugarakat 
szórt.

— N em ... nem lehet, sie
tek.

— Hová? Miért? Maradj ve
lem!

Tétova pillantások, hosszú
hosszú, végtelennek tűnő, kí
nos másodpercek. Nem jutott 
el az agyközpontig a kérdés, 
válaszolt, de nem a kérdésre.

— Szép vagy. Reggel mégy 
tovább?

— Igen. Mehetünk? — nem 
várt választ a fiú, kitette az 
indexet, felbúgott a hatalmas 
motor. A nehéz rakomány pil
leként repült. Vacsora egy út- 
széli csárdában. Forgalmas 
volt' az út. Határtól határig 
gurulnak itt az autók. Nem 
aludt még egyikük sem. Nem 
értette a lány, miért kérte a 
fiú, hogy maradjon vele. Nem 
történt semmi, és mégis mjpf- 
ha valami nagyon-nagy dolog 
történt volna. Hajnalban főtt 
a kávé törökösen a spiritusz
főzöm A lány még feküdt az 
alsó ágyon. Már nem aludt, 
gondolkozott és szílota magá
ba a kávé frissítő illatát. A fiú 
szólalt meg először.

— Nem megyek el, telefo
nálnom kell Beogradba.. Sze
retni akarlak!

A válasz kedves, kicsiny 
mosoly vfllt, és egy óriási dü
börgés, amit a lányon kívül 
senki sem hallott, neki persze 
szinte szaggatta a dobhártyá
ját a kő hangja, ami a szí
véről esett le. Esett? Zuhant. 
Visszafordultak és a közeli

Motelban két napra szobás 
váltottak. Szívcsere és címcse
re. Rémesen közeledett az el
válás ideje. A világ végére 
szerette volna elkísérni a ked
ves, fekete arcú kamionost 
Mindig vele lenni!

A sors nemcsak szépet tar
togat. Iróniája is van. Határ- 
állomás, el kell válni. Torz a 
mosoly, de ott erőlködik az aj
kakon. Könnyes a kék szem, 
a fekete is. A  papírzsebkendő 
készenlétben. A lány adatait 
gondosan őrzi az irattartó. El
veszi feleségül, hiszen megta
lálta. Szavak. Az övé, senki 
másé — mondja a fiú.

Felbőg a motor, jól látja a 
visszapillantó tükörből, hogy a 
lány kezét felemeli valami bel
ső erő, integet a papírzsebken
dővel. Látja a könnyet, nmei® 
a saját szeméből pereg, de ér
zi, tudja, hogy az a másik ott 
az út szélén nem fáradt, nem 
meggyötört, hanem imádja as 
életet. De meddig? Kék-fehér„ 
csíkos „RENDŐRSÉG” felira
tú Zsiguli fékez.

— Mit keres itt, a határnál? 
Személyi igazolványt kérek> 
Üljön be, maga nem dolgozik, 
A  neve?

Szmolcnszky Gabriella 
Kecskemét

NÁSZAJÁNDÉK
M é g  elérem a vonatot — 

gondolta. — Megállt, ak
kurátusán körülnézett, lerakta 
a mindkét kezét lehúzó sport
táskát. Szeme idegesen körbe
járt, percenként az órát néz
te.  ̂Reflexszerű mozdulattal 
feltűrte világos, csontszínű 
ballonjának legyező alakú gal
lérját.

Hideg áprilisi szél fújt, s ez 
még türelmetlenebbé tette. 
Már csak két utas állt előtte, 
taxira várva. Azt latolgatta, 
hogy visszamegy a sporttársai
hoz a tranzitbárba, felmelegíti 
magát egy konyakkal.

Ha hamar nem kap taxit 
akkor úgyis szállodában kell 
töltenie az éjszakát. Ingerült 
izgatottság futott át rajta. Ak
kor elmarad a meglepetés — 
gondolta —, pedig ezt olyan jól 
kitervelte. Gúnyos kis mosoly 
futott le a jobb szája sarkából. 
Hirtelen lehajolt a táskáért.

— Bocsánat — a hang egész 
közelről hallatszott. Felkapta 
a fejét. Magas, fekete hajú 
srác állt meg mellette, barna 
kopott bőrdzsekit viselt, far
merja a térdén kifakult.

Tabányi kérdőn nézett rá, 
ingerülten mondta: — Tessék!

— Bocsásson meg — mond
ta a fiú gyorsan — majd még 
közelebb hajolt — maszek taxi 
jó?

— \  êSÍ°hb, cimbor^ A 
sors küldött az utamba.

— Akkor erre — mondta a 
taxis oldottan, egy almazöld 
Ford Granadához invitálta Ta
bányi t.

Tudod — folytatta a srác. 
míg a két sporttáskát berakta 
a csomagtartóba — még suli
ba járok, egyetemre.

Szinte kötelességének érezte 
megmagyarázni a feketefuvar 
okát.

— Tudod, apámé a kocsi — 
folytatta, de közben mereven 
az utat figyelte. Csak úgy en
gedi használni, ha benzinre 
nem kérek pénzt.

F  rőltetetten nevetett, azután 
folytatta:

— En ezt a módszert válasz
tottam, az évfolyamtársaim is 
ezt ajánlották. Ők is ezzel fog
lalkozónak és mondták, hogy a 
repülőtéren mindig akad fu
var. Ma kezdtem, tehát ez az 
első fuvarom.

— Szinte biztos voltam ben
ne —■ mondta Tabányi, és 
megkérdezte, bekapcsolhatja-e 
a rádiót. Már nyúlt is a gomb 
után.

— Zenét akarsz?
— Uhüm — mondta Tabá

nyi bambán. Gondolatait a ha
zatérés öröme és az a kelle
mes érzés foglalkoztatta, ami
vel olyan nagy örömöt fog 
okozni Manyának, a feleségé
nek. Hiszen csak két nap múl
va várja haza. . .

— Hagyd — mondta a fiú 
—, majd a magnót. Eredeti 
Akai.

Hangjában volt valami di
csekvés. A kocsi sebességmé
rője százhatvan kilométernél 
rezgett. Az erős áprilisi szél 
meg-megdobta. Tabányi úgy 
érezte, hogy eggyévált az ülés
sel. Űj Smokie-szám, állapítot
ta meg magában, de a címe 
nem jutott eszébe. Lába üte
mesen mozgott a ritmusra. 
Kellemes az ülés, gondolta.

— Sportoló vagy? — kér
dezte a srác. Félszemét érdek
lődve emelte Tabányira. míg 
a másikkal a gyorsforgalmi út 
felezővonalat figyelte.

— Az — válaszolta. Nem 
volt kedve beszélgetni. Jobb 
volt a feleségére és a kislányá
ra gondolni.

— Mit sportolsz? — erőltet
te —, különben várj, eltalá
lom. Birkózol, igaz?

— Nem.
— Hát akkor miért gyűrött 

3 füled? — kérdezte hitetlen
kedő hangon.

Olyan volt az arcéle, mint 
a fogyó holdnak,

— -Tudod, gyermekkorom
ban lovagoltam — mondta Ta

bányi — és játékos volt a fos 
vünk. Megharapott.

— Nem igaz — neVette e! 
magát a srác —, bár az előbb 
majdnem megettem. Na, franW 
lkon? — kérdezte.

— Öklözöm, a kesztyű gyűps 
te szét egy csepeli srác elleni 
meccsen. Most Kölnben vol» 
tunk, olimpia előtti tornán —= 
mondta végig, hogy kiélés 
gitse újdonsült ismerősének 
minden kívánságát.

F á ra d t  volt. A magnő égj! 
régi rockszámba kez

dett. A srác levette a hang
erőt, s egy csomag Pali Mail® 
vett elő a dzsekije felső zse
béből. Tabányi felé nyújtotta.'

— Kösz, nem dohányzom —’ 
hárította el — és tovább fi
gyelte az út szélét szegélyez« 
foszforos oszlopokat, amelyek 
fénycsíkká váltak a sebesség
től. Arra a szőke stewardesst® 
gondolt, aki randit kért tői® 
Pesten.
_ — Hát igen, aki sportoló.:; 
Bar én tudnék egyszer lemon
dani a füstről — sóhajtott ® 
fiú, s olyan képet vágott, mini 
akinek már ki tudja mióta, 
nylonzacskó pótolja a tüdejét. 
Majd tovább folytatta a beszél
getést.

— Ha nem tartasz tolakodód 
nak, hogy hívnak, ha már egy
szer így összefutottunk? Hadd 
legyek rá büszke, hogy ismer
lek, mégha csak futólag is.

Megvakarta hosszú hullád 
mos haját.
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TÉTOVA ÓDA...
(Szabálytalan elmélkedés egy Radnóti-vers ürügyén)
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A HETI HÍRADÓ kará
csonyi összeállítása adta az 
ötletet e kis „elmélkedés” 
megírásához. Tudom, hogy 
nem világrengető alkotás, de 
talán sokan egyetértenek ez

zel a szeretteinkbe» szőlő 
eszmefuttatással.

Mindenesetre — függetle
nül írásom további sorsától 
— ezzel a kis szabálytalan 
emlékezéssel kívánok nagyon

boldog, békés karácsonyi ün
nepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új évet a He
ti Híradó Szerkesztősége va
lamennyi tagjának I

I
WL

sfMióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.”

Mióta? . . .  Nem is tudom. . .  Talán egy éve 
már, hogy a falak közé zártam önmagam.. .  
A napok itt egyformák, . . .  csak jönnek és 
mennek utolérhetetlenül. . .  Kezem tétova 
mozdulatokkal rója a sorokat a papírra. . .  
Agysejtjeim közé merészkedett a bizonytalan
ság, a félelem, a magány. . .  A rács mögött 
Igen, a rács mögött esténként1 sziporkáznak a 
csillagok, meg-meglibbentik szelíd fényeiket, 
mintha üzennének: türelem! Lásd! — mi év
ezredek óta vezetgetjük az éjszakában elté- 
yedettet, csillámló szőnyeggel mintázzuk az 
égbolt komor kékjét, . . .  nap mint n ap . . .  Ám 
a türelmünk végtelen. . .  — miként az idő is 
végtelen, és a párhuzamos egyenesek találko
zási pontja is csak elméletileg kiszámítható . . .  
Akár a szerelem. . .  a mindenség. . .  a meg
foghatatlan és a megfogható. . .  ]

Szeretlek! — súgja szám a négy fehér fal
nak . . .  de tudom, nem jut el hozzád. . .  A le
vegő, a tárgyak, a falak, a fá k . . .  még ez a 
kósza légy is, itt, az ablakdeszkán, közöttünk 
á l l . . .  Fülemben könnyű lépted nesze rez- 
d ü l. . .  Aztán arcod lebegő fintorával együtt: 
»zerteűzi a havat hozó szél. . .

„A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
$ zizzenve röppenő kis álmokat vadász.”
. . .  Á lm aim !... A nagy elérhetetlenek!.;.’ 

Messzetűnő gyermeteg képzelet csalóka áb
rándjai . . .  Röppenő, szökkenő, aprócska dé
monok délibábja, mit tűnődő együgyűséggel 
vetít recehártyámra — a képzelet. Valaha azt 
hittem: harmincöt éves koromban már csak a 
családi tűzhely zsarátja csábít. . .  Kezed ke
zemben — eltéphetetlen kötéssel, gyermekeink 
harmatos kacagása a domboldali hócsata köz
ben. kipirult arcú kíváncsiság, amint bonto
gatjuk a csillogó díszbe öltöztetett meglepeté
seket a zöld ágait óvó szárnyként kitáró ka
rácsonyfa a la tt. . .

„Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem ...”
. . .  Újra kezdem . . .  Űj-ra kez-dem?!. . .  Ezt 

a lombtalan, terméketlen vegetálást, a ben
nem rejlő farkaserő szótlan feszülését, . . .  a 
konok szerelem hozzád repülő, sóvár, tehetet
len marcangolását. . .  a lobogó vágyak lassú 
tűzön p irításá t... mikért egykor: talán, mint 
megrögzött eretneket, máglyára küldték a 
„gonosztevőt” ?!. . .  Újra kezdem az egészet. . .  
falkaösztönű lelkesedéssel... ígérem: átug- 
rom majd a buktató rögöket. . .  s felemelt fej
jel, büszke haragommal taszítom el a vissza
rángató kezeket. . .  melyek sárral, nyállal, po
csolyákkal fogadják — kenyér és só helyett — 
a megtérő eltévedettett. . .  Újra kezdem?..» 
De kezdjem-e újra anélkül, hogy ki ne rak
nám a múlt hátizsákjában rekedt, megtett dol

gaimat? . . .  Kezdhetem-e anélkül, hogy fel ne 
idézzem gyávaságaimat, a suta önigazoláso
kat, az „ elvetett-kockák” korcs toboztermé
se it? !... Hogy ne látnám vádló, gyűlölködő 
szemed az esti homályban, s megrebbenő ke
zed, amely kezem után nyúl? Űjrakezdhe- 
tem-e anélkül, hogy kétes csalódásod ellenére 
is, emberek fölé emelő béketűrésed, megbo
csátásod harmatát örökkön zöld babérral ne 
koszorúznám?!
„...  mit mondjak még? a tárgyak összenéznek 
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab 
az asztalon, és csöpp je hull a m éznek. . .
».. Boldog, mert veled é l . . .”

Miként én is részese lehetnék emberformá
ló, világot építő-szaporító örömeidnek. . .  ha 
nem zárom önnönmagam esztelen indulatok
kal e négy, szikár, áthatolhatatlan fal közé . . .  
S talán nem fájna a csönd sem .. .  a lopako
dó, dobhártyanyúzó csönd, amely bennem lük
tet az önvád kovácsfújtatója gyanánt. . .  Ha
jad selymét látom . . .  duzzadt emlőid, me
lyekből lányom szívta az életerőt,.. a csípőd, 
mely édes terhedtől zsúfoltan, büszke gálya
ként ringatózott az élet óceánján, . . .  és karcsú 
bokáid szökkentek a napfénytől olvadt asz
falt lágy szőnyegén . . .

„Az álom hullongó csöndje meg-megérínt, 
elszáll, majd visszatér homlokodra, 
álmos szemed búcsúzva még felém int, 
hajad kibomlik, szétterül lobogva, 
s elalszol. Pillád hoszú árnya lebben.” 

így látlak én az ünnepesti csendben, míg 
köröttem mindenki az emlékek hátán haza in
dul . . .  Velük indulnék én. is . . .  Hozzád . . .  
Nem tagadom, félszeg mosollyal, kisfiús moz
dulatokkal ölellek magamhoz . . .  óvatos tő
mondatokban esedezem a szeretetedért, a 
megbocsátásodért. . .  a kitartásodért. . .  Pille
gyönge kezed a számhoz érintem és megkö
szönök mindent; hogy vagy! Hogy létezel! 
Hogy szerelmed átsegít a tisztítótűz szörnyű
ségein!... És hogy ember vagy!

„.. .de benned alszom én is, nem vagy
m ásvilág .

S idáig hallom én, hogy változik a sok 
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs

tenyeredben.”
Szeretlek! — súgja a szám a négy fehér fal

nak . . .  és érzem. . .  ez most eljut hozzád . . .  
bárha fal, rács, levegő, és még ez a légy is, 
itt az ágyam fölött. . .  közöttünk á l l . . .  Fülem
ben most nyugtalan lélegzésed nesze rezdül. . .  
mocorgás . . .  most fordulsz a másik olda
ladra . . .  a szád szélére könnyű mosolyt-csalt 
a ledér emlékezet.. .F'el-alá járok a négy 
sziklaszilárd fal között. . .  s még tétovázva, 
alig iparkodva terelem halk, suttogó szavam, 
ki nem forrott, nehézkes mondatokba ..> Bé
kés, boldog karácsonyt ■— Veled!

Balázs László 
Sopronkőhida
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SURU
HÓHULLÁSBAN
Világvárosi éjjel: 
érezni a csendet. 
Kihaltak az utcák, 
hó lepi a testet.
Ki az, aki alszik 
fagyos zúzmarában? 
Csavargó, a télnek 
nyüszítő kutyája. 
Elaludt az árva, 
a sűrű hőhullásban. 
Nyütt kabátja szárát 
a szél megcibálja, 
kutya morran arra 
behúzott farokkal.
Ö is otthon lesz majd 
arrébb egy sarokkal. 
Lassan hajnalodik, 
nap váltja az estet, 
a fagyos hó belepte 
az élettelen testet. 
Fejénél megzizzen 
egy vézna bokor ága, 
a halott csavargó 
KARÁCSONYFÁJA

Tóth Kálmán
Vác

Maßny ellen
A magány a lélek belső 

állapota. Akkor is létezik, 
ha körülöttünk „nyüzsög
nek” az emberek'. Sokan 
beletörődnek, csak maguk
ban bánkódnak, hogy nincs 
köröttük senki, aki hajlan
dó lenne megosztani gon
dolataikat, érzelmeiket. S 
eközben elfut mellettük az 
élet.

Mások kyzdenek ellene. 
Tudják, hogy a magány 
nem természetes állapota 
az embernek. Mert az em
ber társas lény, csak akkor 
érzi jól magát, ha igazi kö
zösségben élhet.

De létezik egy közbülső 
állapot, amikor már és még 
nincs körülöttünk senki, és 
mégis van, akihez szóljunk. 
Ez az a helyzet, amit K a 
r i n t h y  igy jellemzett: 
„Nem mondhatom el senki
nek, elmondom hát min
denkinek!”

Azok az emberek, akik 
ezen a két oldalon megszó
lalnak, ehhez a t á b o r 
h o z  tartoznak. . .  A szó 
erejével indulnak csatába, 
noha tudják, hogy a küzde
lem kimenetele több esé
lyes, de nem mondanak le 
arról, hogy lyözöljék gondo
lataikat, érzelmeiket, má
sokkal.

A magány, az elmagá
nyosodás mindenkivel meg
történhet, s épp ezért, ezek 
az írások többek, mint 
íróik magánügyei. Közügy- 
gyé válnak.

A. 3.

- — Tabányi Richárd vagyok 
*- mondta, s örült volna, ha 
a másik nem nyüzsög az örö
kös kíváncsiskodásával.

— Én Selymes Péter.
A hangja mélyebben szólt, 

mint máskor, és talán meg
érezte Tabányi gondolatait, 
mert elhallgatott.

A gépkocsi lassított, majd 
zökkenés nélkül megállt. Sely
mes leállította a motort és 
holdszerű arcával kérdően né
zett Tabányira.

—■ Mivel tartozom? — segí
tette ki Tabányi és közben ki
nyitotta krokodilbőr táskáját, 
amelybe egy keleti város cí
mere volt nyomtatva.

— H át. . .  tudod . . .  ameny-
nyit gondolsz, __ ami neked
megérte.

Tabányi egy ötszázast nyo
mott a markába és a fiú kö
szönő szavai közben kiszállta 
kocsiból.

★
A vonat már Agárdnál járt, 

és ő kényelmesen, lehunyt 
szemmel hallgatta a zakatolást, 
amely egy régi melódiát jutta
tott eszébe a fekete vonatról. 
Felnyitotta a szemét s az órá
jára tekintett. Még tíz percem 
van és megérkezem — gondol
ta. Pillantása ráesett a ta
vat szegélyező' sokszínű lám
pákra, amelyektől olyan lett a 
tó, mint egy alvó, sötét pillan
tásé dáma.

Tabányi rendes ember volt, 
életét a sport és a tanulás töl
tötte ki. Manyát egyik barát
nőjénél ismerte meg egy szü

reten. Kapcsolatuk szoros lett, 
de a házasság szóba sem jött 
addig, míg Manya teherbe 
nem esett. Tabányi emiatt na
gyon elkeseredett.

El akarta vetetni a gyereket, 
mert tudta, hogy így a szabad
sága veszélyben forog. Hu
szonkét éves volt akkor s él
vezte népszerűségét. Manya 
féltékeny volt rá, de büszke is. 
A lány önzése bilincsbe fogta. 
Mikor közölte, hogy el kell 
' vetetnie a' gyereket. Manya ön- 
gyilkossággal fenyegetőzött. 
Görcsös zokogásban tört ki. 
Permetlével akart véget vetni 
az életének és szégyenének. 
Tabányi apja vette észre és 
megakadályozta. A viharos 
jelenetek után a lehető leg
gyorsabban kitűzték az eskü
vőt. Tabányi úgy érezte, tarto
zik annyi erkölcsi felelősség
gel a leendő gyermeknek, ha 
már születendőben van, hogy jó 
apja legyen. Manya mindent 
megígért boldogságában. Nem 
fogja megnehezíteni Tabányi 
sportkarrierjét, inkább segíti, 
inspirálja.

Célja az olimpia volt. Ke
ményen, töretlenül edzett 
azért, hogy a sok aspiráns kö
zül őt jelöljék az utazó keret
be. Decemberben megszületett 
a lánya, Brigitta. Tabányi 
szinte gyerekes rajongással 
vette körül, minden útjáról 
külön képeslapot írt a gyer
mek nevére, azért, hogy ha 
felnő, majd látni fogja, meny
nyi szeretettel gondolt rá az 
apja, még a távolból is. Ügy

érezte, minden együtt van ah
hoz, hogy boldogok legyenek. 
Ö mindenesetre nagyon boldog 
volt.

áltók csattogása jelezte,
’ hogy megérkezett. A vo- 

, nat lassított, majd kínos nyi
korgással megállt. Megérkez
tem — gondolta s nagy sóhaj
tás tört fel a melléből. Újnak 
és szépnek találta a várost. 
Csak távoli -ködön keresztül 
látta a nyugati nagyváros teg
napi fényeit.-

Nem fogott taxit, hiszen 
nem is lakott messze. Boldog 
volt, mert róhatta a kedves 
utcákat. Feltűrte a gallérját s 
megnézte az óráját. Negyed 
kettő. Kettőre otthon vagyok, 
gondolta, s újra meg újra át
járta a viszontlátás kellemes 
öröme, melyhez a két nap rö
vidítés még közelebb hozta.

Két teljes nappal jöttek 
előbb haza. Ez a költségeket is 
csökkentette, így azon is aján
dékot tudott .vásárolni. Kint 
nagyon drága az élet.

A szél egy kicsit sem pihent, 
nem vette figyelembe a fáradt 
éjszakát, amely a város fé
nyeivel pettyezett takaró alá 
rejtve vigyázta az emberek ál
mát. Fütyülve, hancúrozva ro
hanta be a város utcáit, itt- 
ott egy-egy papírhulladékot 
vagy konzervdobozt hajszolt 
maga előtt. Bolondos április. 
Itt még erősebben fúj — gon
dolta Tabányi —, hiszen a 
móri árokban fekszik a város, 
itt mindig van légmozgás. Sie
tősre fogta lépteit.

A Ságvári út sarkánál meg
állt. Már otthon érezte magát, 
hiszen az ötödik ház az övék. 
Izgatottan kereste zsebében a 
kulcsot, de csak később jutott 
eszébe, hogy a táskájába rak
ta. Megvan — sóhajtotta 
megkönnyebbülten. Gyorsan 
kiegyenesedett s hosszú lép
tekkel megindult á lakásuk 
felé. A kaput két lábon álló 
neon őrizte. Karját az út köze
péig nyújtogatta és méltóság- 
teljesen lóbálta a fénynyalá
bot vasmarkában. Tabányi 
hirtelen megtorpant. A kapu 
előtt egy világoskék Trabaát 
állt. Gondolatát végigzavarta 
memóriája legeldugottabb zu
gain is, de nem találta meg 
a hozzávaló arcot. Mindegy — 
gondolta — valaki biztosan 
itt hagyta. Azért furcsa. A 
kulcsa hangtalanul fordult a 
zárban. Apolló, kutyája fülét 
azonban nem kerülte el a 
hang, és csendes vakkantással, 
szinte emberi örömmel kö
szöntötte gazdáját. Megnyalta 
mindkét kezét, s a zsebében 
csokoládé illatát kereste. Ta
bányi lehajolt, megveregette 
okos fejét és az erre a célra 
vásárolt csokoládét előhúzta 
a zsebéből. 'Nem bontottá ki, 
csak a kutya szájába tette, 
mert nem akarta megfosztani 
a kicsomagolás izgalmától. ,Tó 
kiskutya voltál? — kérdezte 
és magához szorította szere
tetteljesen a kutya fejét.

Kató János
Márianosztra 

{Folytatása következik)

— Te Dezső, csak nem ezt akarod tálalni új ivi ro
pogós kismalacként? . ,

Tóth Dezső (Sopronkohida) rajzai

Nem indem, mit „esznek" rajta
Itt bent sem hallok már 

mást, mint így a karácsony, 
úgy a karácsony, nem tu
dom, mit „esznek” rajta, 
nekem nem jelent semmit. 
Ettől függetlenül, még le
het, hogy jó, hogy ez vala
mi különleges nap, de nem 
izgat fel.

Igaz, nincs családom, s 
most már nem is lesz, mert 
megrögzött agglegény va
gyok, csak a magam dolgai 
után járok, hogy mit csi
nálnak a többiek, az az ő 
ügyük. Engem hagyjanak 
békén. Soha nem akaszkod- 
tam senkire, a magam tár
saságában jól vagyok, a 
legjobb barátja vagyok ma
gamnak, s ez nekem elég.

Ami nekem kell, azt meg- 
szerzem magamnak, ahhoz 
nincs szükség bevásárló 
szatyorra! De ünnepre 
sem! Egyébként csak ha
mis szöveg ez, hiszen min
den nap egyforma, reggel 
felkelünk, este lefekszünk, 
mi a különbség, hát? Én,

napközben, ha kint vagyok, 
amúgy is azt csinálom, ami 
jólesik, ha nincs kedvem, 
ágyban maradok, csak es
te megyek el, ehhez nem 
kell sem karácsony, sem az 
újév. Nem szeretem, ha bo
londot csinálnak magukból 
az emberek, s úgy tesznek, 
mintha nem nőtt volna be 
a fejük lágya.

Nekem megvan a véle
ményem az életről, s ehhez 
ragaszkodom, s azt hiszem, 
bogy jogom van hozzá, s 
tegyem hozzá, nekem is 
megvannak a magam ün
nepei, de ezt nem hozom 
mások tudomására, mert, 
még megirigyelnének érte, 
s beszólnak a kapitányság
ra. Tehát, jobb a békesség! 
Mindenki menjen a maga 
útján, s keresse a maga 
ünnepét. S ne rontsa el a 
másét!

Megmondom őszintén, 
engem nem zavar, hogy 
mindenki tombol a semmi
nek. Én csöndben maradok.

—' cs —
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A nagy jellemek olyanok, 
mint a világítótornyok a 
s ötéiben.

★
A boldogságot néha meg

találhatjuk, de csak önma
gunkban. Sehol másutt.

■4c
Az agy a leginkább túl

becsült szerv.
*

A jótanács veszélyes kí
sérlet mások költségére.

★
Ha minden hiba előtt be

csukod az ajtót, az igazság 
az ajtó mögött marad.

★
A tömörség a tehetség 

ikertestvére.
★

A lelkiismeret rendsze
rint csak tanácskozási jog
gal hallatja a hangját.

★
Vannak annyira fukar 

emberek, akik még a lel
kűket is csak kamatra ad
ják vissza az Istennek.

•k
Az élet a fejlődésben el

maradottak iskolája.

Tesztünk a személyiség álta
lános állapotának, egyensúlyá
nak felmérésére szolgál, de ön
értékelésünk helyességét is 
felméri. A mindennapi élet 
meghatározó jelentőségű terü
leteiről teszünk fel 10-10 kér
dést: munka, játék, barátság, 
párkapcsolat, érzelemvilág, in
tellektus, fizikum, erkölcs, va
lamint alvás és álom.

Mielőtt hozzákezdene a kér
dések megválaszolásához, pró
bálja meg felbecsülni, mennyi
re erős ezen a 10 területen.

Osztályozza le magát egy 1-től 
10-ig terjedő skálán: a gyen
ge kategória egytől háromig 
terjed; az 1-es jelenti a leg
gyengébb minősítést. Ha tehát 
egy bizonyos területen gyengé
nek ítéli magát, akkor gyen
geségének mértékében jelölje 
be az alábbi táblázatban az 
adott területre vonatkozó első 
3 négyszög valamelyikét. A kö
zepes kategória 4-től 7-ig ter
jed, ahogy a 4-es a gyengeség
gel, a 7-es már az erővel hatá

ros. Azon területek jellemzésé
re használja ezt a kategóriát, 
amelyekben nem érzi magát 
sem különösen gyengének, sem 
különösen erősnek. A 8-tól 10- 
ig terjedő pontszám az erős te
rületeket jelöli, ahol a 10 je
lenti a maximumát. A fenti 
táblázatba tehát ennek meg
felelően jelölje be, hogy az 
egyes területeken milyennek 
ítéli meg önmagát!

Most, miután elkészült a 
becsléssel, válaszoljon a teszt 
kérdéseire.

Munka
KERDESEK

Igen Nem
1. Általában szeret-e dolgozni? □  □
2. Foglalkozásának és beosztásá

nak megfelelően, eléggé meg
fizetik-e munkáját? □  □

3. Sikeresen halad-e előre vá
lasztott pályáján? □  □

4. Gyarapszik-e állandóan szak-
tudása és hozzáértése? □  □

5. Tud-e egyedül jól dolgozni?
6. Tud-e csapatban jól dolgozni? □  □
7. Kollégái, főnökei elégedet

tek-e a munkájával? □  □
8. Jó véleménnyel van-e a sa

ját munkaképességéről? □  □
9. Ügy gondolja, hogy javult a 

munkához való viszonya az
utóbbi időben? □  □

10. Rendelkezik-e a munkája el
végzéséhez szükséges szaktu
dással? . ö  D

összesen
Játék
1. Szeret-e sportolni ?
2. Szeret-e szobajátékot játszani 

(kártyázni, keresztrejtvényt 
fejteni stb.j?

3. Szeret-e versenyezni?
4. Élvezi-e az olyan játékot, 

amelyből hiányzik a versen
gés eleme?

5. Jól tud-e játszani társaság
ban?

6. Játszik-e legalább hetente 
háromszor?

7. Jó partnernek tartják-e má
sok játékban?8. Tud-e olyan jól játszani, mint

1 ' ahogy szeretné? !'
9. Játszik-e annyit, amennyit 

szeretne?
10. Tud-e még olyan, kedvvel ját

szani, mint gyerekkorában?

□ □
Igen Nem

□ □

n □
□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□

□ . □

□ D
Összesem □ □
Barátság Igen Nem
1. örül-e baráti kapcsolatainak? . □ □
2. Amikor valami problémája 

akad, bízik-e a barátaiban, tá
maszkodik-e a segítségükre? □ □

3. Barátai bíznak-e önben, ami
kor segítségre van szüksé
gük, s támaszkodnak-e önre? □ □

4. Találkozik-e rendszeresem 
(hetente legalább háromszor) 
barátaival? □ □

5. Vannak-e mindkét nemhez 
tartozó barátai? □ □

6. Vannak-e olyan barátai, aikik- 
kel legalább három éve tartja 
a kapcsolatot? □ □

7. Megbízható barátnak tartja-e 
magát? □ □

8. Mások jő barátnak tartják-e 
önt? □ □

9. Elégedett-e baráti kapcsola
taival? □ □

10. Annyi barátja van-e, mint 
amennyit valójában szeretne? □ □

Összesen
Párkapcsolat
1. Boldoggá teszi-e a nemi kap

csolat partnerével?
2. Elmondhatja, hogy ön és a 

partnere jó barátok?
3. Megosztja-e titkos gondolatait 

partnerével ?
4. Volt-e ■ valaha három évnél 

hosszabb szerelmi kapcsolata?
5. Megosztja-e intim érzéseit is 

partnerével?
6. Úgy gondolja-e, hogy eléggé 

tud szeretni?
7. Partnerei jó véleménnyel , 

vannak (voltak)-e arról, hogy 
mennyire tud szeretni?

8. Elégedett-e érzelmi kapcsola
taival?

9. Könnyein tud-e tartalmas ér
zelmi kapcsolatot kiépíteni 
valakivel?

10. Mindig azokkal tartott fönn 
párkapcsolatot, akikkel sze
retett volna?

Összesen
Érzclemvilág
1. Könnyen le 

haragját?
2. Könnyen ki 

bánatát?

□
Igen

3. Könnyein lei tudja-e fejezni
örömét?

4. Könnyen ki tudja-e fejezni
félelmét?

5. Tud-e mások előtt is szabad 
1 utat engedni érzelmeinek?

6. ÉrzelSnei befolyásolják-e dön
téseit?

7. Eléggé érzelemgazdagnak 
tartja-e magát?

8. Gondolja-e hogy megfelelő
képpen él érzelmi képességei
vel?

9. Környezete rendelkezik-e 
olyan gazdag érzelemvilággal, 
mint ahogy Ön szeretné?

! 10. Sikerült-e az utóbbi időben 
gazdagítania érzefemvilágát?

összesen
Intellektus
1. Örömet szerez-e önnek a 

problémák megoldása?
2. Véleménye szerint fejlődött-e 

initeülektusa?
3. Megosztja-e ötleteit és gondo

latait másokkal?
4. " Könnyen tanul?
5. Törekszik-e szellemi képessé

gei rendszeres fejlesztésére?
6. Alkotó módon gondolkodik-e?
7. Tudja-e igazán hasznosítani 

szellemi képességeit?
8. Mások általában intelligens- 

raek tartják-e önt?
9. Intellektuális alkatnak nevez

né-e önmagát?
10. Elégedett-e szeülemi képessé

gei vei?
összesen
Fizikum
1. Javul-e áiz erőnléte?
2. Életkorának és alkatának 

megfelel-e a testsúlya?
3. Eléggé életerősnek, energikus* 

nak érzi-e magát?
4. Rugalmassága meigfelelő-e?
5. Általában elégedett-e saját 

fizikai állapotával?
6. Mások cCégedettek-e az ön fi

zikai állapotával?
7. Harmonikus-e a mozgása?
8. Bírja-e a megterheléseket?
9. Végez-e rendszeres testedzést?

10. Képes-e valamilyen sportág
ban átlagon felüli teljesít
ményre?

összesen 
Erkölcs
1. Megbízhatónak tartja-e ma

gát"?
2. Vállalja-e a felelősséget tet

teiért?
3. Erkölcsileg fejlődött-e az 

uitbbbi időben?
4. Becsületesnek tartja-e magát?
5. Szereti-e a fair playt?
6. Tiszteletben tartja-e mások 

erkölcsi értékeit?
7. Erkölcsi megítélése rugaí-

□  mas-e?
8. Mások erkölcsösnek tartják-e

Nem az pn magatartását?
9. Elégedeitit-e saját erkölcsi

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □
□ □

Igein Nem

□ n
□ □

n n
□ □

n n
□ u
□ □

□ □

□ □

□ □
□

Igen
□

.Nem
□ □
□ □
□ n□ □
□ □
□ □□ □□ □□ □

□ □
□

Igen

□
□
□
□□
□
□
□

□
Nem

□
□
□
□□
□
□
□

tudja-e vezetni 

tudja-e  ̂fej ezni

□ n alapél vei vei?
10. Törekszik-e arra, hogy min-

□ □

□ □ dig erkölcsi elveinek megfe
lelően cselekedjék? □ □  .

□ □ Összesen □ □

□ □ Alvás és álom Igen Nem

□ □ 1. Felhasználja-e álmait arra,
hogy segítségükkel jobban

□ □ megértse életét, sőt esetleg 
változtasson is rajta? □ □

2. Tudja-e értelmezni saját ál-
□ □ mait?

3. Általában kellemesek-e az ál-
□ □

n □ mai?
4. Alszik-e annyit, mint ameny-

□ □

□ n
nyit szeretne?

5. Vissza tud-e emlékezni leg-
□ □

alább hetente arra, amit ál
modott? □ □

□ □ 6. Msgbeszéii-e időnként álmait
ismerőseivel és barátaival? □ □

□ □ 7. Pihenten szokott-e ébredni? n n
8. Mélyen, folyamatosan alszik-e? □ □

Igen Nem 9. Gyógyszer vagy egyéb segéd-

□ n
eszközök nélkül is könnyen el 
tud-e aludni? □ □

10. Szeret-e aludni? □ □
□ □ Összesen □ □

.Munka

Játék

Barátság

Párkapcsolat

Érzelemvilág

Intellektus'

Fizikum

Erkölcs

Alvás és álom

PONTOZÁS
Az egyes területeken 

össze az igenlő válaszok
1

mát — mindegyik egy pontot 
ér. Pontszámait jelölje be az 
alábbi táblázatba, s hasonlítsa 

adja össze az eredményt korábbi 
szá- becslésével!
2 3 4 5  6 7 8 9  1»

Munka

Játék

Barátság

Párkapcsolat

Érzelemvilág

Intellektus

Fizikum

Erkölcs

Alvás és álom

.1

ÉRTÉKELÉS
Először is tekintse át pont

számai összegét: ha 4-esnél 
gyengébb osztályzata nincs, és 
a 10-ből legalább 5 kategóriá
ban 7-esnél jobb eredményt 
ért el, igazán elégedett lehet 
önmagával. Azok a kategóriák, 
ahol magas pontszámot ért el, 
az ön erős oldalát jelentik, s 
ha fejleszteni akarja személyi
ségét, azokra a területekre kell 
odafigyelnie, amelyekben a 
legalacsonyabb a pontszáma.

Nemcsak az elért pontok ér
téké a mérvadó azonban, ha
nem az is, hogy ezek az érté
kek mennyirí egyeznek meg az 
ön előzetes becsléseivel. Ha a 
becsült, illetve a teszt kitöltése 
után kapott érték egy-egy 
adott kategóriában egyezik, il
letve legfeljebb 2 ponttal tér 
el, akkor nagyjából tisztában 
van hiányosságaival — és per
sze az értékeivel is. Ha ennél 
nagyobb az eltérés, az már az 
önértékelés gyenge pontjaira 
utal. Ha egy kategóriában a 
becsült érték volt jóval na
gyobb, az azt jelenti, hogy az 
életnek ezen a területén ön 
nem elég igényes önmagával 
szemben, s nagyon valószínű, 
hogy mások korántsem alkot
nak olyan jó véleményt mond
juk fizikai állapotáról vagy ér
zelemgazdagságáról, mint ön
maga. Nem árt ilyenkor elége
dettségét egy kissé felülvizsgál
ni, s szembenézni azzal, hogy 
egész közérzete szenvedhet

előbb-utóbb károsodást, ha az 
élet néhány fontos területén el
hanyagolja önmagát. Igaz, igé
nyeink nem egyformák, de 
mindazok a dolgok, amelyekre 
a teszt kérdései vonatkoznak, 
valamennyiünk életében fon
tosak.

Ha a válaszainkból adódé 
pontszám nagyobb a becsült
nél, az tulajdonképpen inkább 
örvendetes dolog, olyan érték
rendre enged következtetni, 
amelyre eddig nem is figyel-, 
tünk oda.

A szerénység dicséretes' do-" 
lóg, de saját' képességeinket 
nem kell lebecsülni. Ha tehát 
valaki mondjuk 5-ösre osztá* 
lyozta munkaképességét, és 8' 
pontot szerzett a válaszadás 
során, nyugodjék meg: értékes 
munkaerőnek számít. Ugyan- . 
akkor gondolkozzék el azon is! 
nem vár-e túl sokat magától, 
nem azért osztályozta le ma
gát, mert túlzott elvárásokát 
támaszt önmagával szemben? 
Arra is gondoljon — ha már 
benne van a korban, —, hogy 
nem feltétlenül kamaszéveihez 
kell viszonyítania jelenlegi ál
lapotát. A fizikumot pl. lehe
tetlenség az akkori évek mér«’ 
legével mérni. Gondoljuk át te
hát a kétszer 10 pontszámot 
egyenként, és párosával isi 
legjobban voltaképp mindenki 
önmaga számára tudja értékel
ni ezek összefüggéseit — eset
leg legjobb barátai, legköze
lebbi hozzátartozói segítségé
vel.

Taxi mozgássérültek számára
Torinóban bemutatták a tolókocsiban közlekedő moz

gássérültek szállítására .alkalmas speciális furgon-taxi
kat. Ezeket a gépkocsikat (a közeljövőben hatot állíta
nak üzembe) megfelelő kocsifelhágóval látták el, s így 
megkönnyítik a tolókocsival való be- és kiszállást. Egy 
taxiban két tolókocsi számára van hely, és egy pádon 
két vagy három kísérő foglalhat helyet. A forgalomban 
levő taxik autórádió segítségével létesítenek kapcsola
tot egymással és a diszpécserközponttal, amely rendel
kezik a szabad taxik irányításáról és az előjegyzések 
regisztrálásáról.

A fiatalok San Franciscóban
San Francisco lakosainak többsége az évszázad ele

je óta most első ízben nőtlen, illetve hajadon, jelentette 
ki a közelmúltban Bruce Chapman, az amerikai népes
ségstatisztikai szolgálat igazgatója. A legutóbbi nép- 
számlálás adataiból, mint mondta, kitűnik, hogy San 
Francisco lakosainak 53 százaléka nem él házasságban. 
Chapman azt a nézetet képviseli, hogy ezek a számok a 
hagyományos családmodell hanyatlásának jeleként ma- 
gyarázhatóak.

A szociológiai változások azonban kedvező hatással 
voltak San Francisco fejlődésére; a 25-34 éves lakosok 
részaránya 1972 óta 40,4 százalékkal növekedett, mutatott 
rá Chapman. Az igazgató végül megjegyezte, hogy ez a 
népszámlálás nem vette tekintetbe a városban élő homo
szexuálisokat, akik San Francisco lakosságának körülbe
lül 15 százalékát teszik ki.
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„A sportnak 
. köszönhetek mindent”

A Magyar Úszó Szövetség 
nemrég ünnepelte megalaku
lásának 75 éves jubileumát, 
ebből az alkalomból sok egy
kori hírneves, kiváló vizes 
Siportoló kapta meg az örökös 
bajnoki címet Ott volt Lem- 
hényi Dezső is, olimpiai, hat
szoros magyar vízilabdabaj
nok.
. — Azt hiszem* a legboldo
gabb emberek közé tartozom: 
a vízilabda valamennyi jelen
tős korszakát megéltem, és já
tékosként1, edzőként játékve
zetőként immár több mint fél 
évszázada részt vehetek eb
iben a csodálatos körfogásban, 
A póló első nagy korszaka 
1932-re esik, az akkori olim
piai bajnok magyar váloga
tottban olyan játékosok szere
peltek együtt, mint Vértesy, á 
Keserű-fivérek, Halassy. Büsz
ke vagyok arra, hogy nemcsak 
jól ismerem őket, hanem oly
kor szerepelhettem ellenük 
égy-egy edzésen, mérkőzésen. 
Érdekes módon válogatottun
kat már ekkor is két szakve- 
zetö irányította, mégoedig a 
legendás Komjádi Béla és hű 
segítője, Speisagger Ernő. A 
lendület nem szakadt meg, 
nyolc évvel később, 1936-ban 
megint csak Magyarország vá
logatottja a legjobb, első lett 
az ötkarikás, játékokon, Bran
di, Bozsi és a többiek méltó 
folytatói voltak a hagyomá
nyoknak.

— Jómagam igazán nem 
tartoztam az egyesületeket sű
rűn váltogató sportemberek 
közé. Először a BSE-ben ját
szottam, majd az UTÉ-hoz 
pártoltam, és az Újpesti Dó
zsában folytattam. Sportpálya- 
futásom legnagyobb élménye 
a helsinki aranyérem, ponto
san harminc éve szereztük, 35 
éves voltam. Csapatunk: Je- 
ney, Gyarmati, Vízvári, Mar- 
kovits, Kárpáti, id. Szívós 
II. . . .  Mind-mind egyéniség a 
vízben és parton egyaránt.

A mi időnkben más volt a 
sportág morális légköre, ug
rattuk egymást, amikor csak 
tehettük, de csakis a sportág 
szeretete, a lelkesedés veze
tett bennünket. Például a já
tékvezetési is külön történet. 
Ha csak a magam esetét ve
szem, 24 éves koromban, 
amikor még nagyon is aktív 
játékos voltam, szákiba vettem 
a sípot, és elkezdtem a bírás
kodást. Előfordült, hogy le
játszottam a mérkőzésemet, 
átöltöztem, és a partról irá
nyítottam a következő talál
kozót. De így tett Bozsi is, 
Brandi is, Somóczy is. Még
sem voltak viták, vádaskodá
sok .. .

— A világ nagy részét be
jártam, s mindig visszatérő

téma, hogy kiket tartottam, 
tartok a világ legjobb játéko
sainak. De ismerve a póló vál
tozásait, fejlődését, azt hi
szem, képtelenség lenne vala
miféle statisztikát, örpkrang- 
sort összeállítani. Hiszen mást 
játszott például Gyarmati, 
mint több évtizeddel később 
Faragó. A  taktika is mindig 
mást kíván, például a Kárpáti, 
Gyarmati, id. Szívós trió telje
sítménye nem hasonlítható 
össze Faragó, ifj. Szívós, Hor
kai játékával.

— Amikor elérkezett az idő, 
befejeztem a játékot, kétszer 
is szövetségi kapitány vol
tam, 1954-ben és 1958-ban Eu- 
rópa-bajnoki aranyérmet sze
reztünk, Torinó után 37 éves 
koromban Mesteredző címet 
kaptam. Soha nem felejtem el, 
életem legfájóbb balsikerét, a 
római olimpiát, itt csak a 
harmadik helyen végeztünk, 
még mindig sok álmatlan éj
szakát szerez ez a bronzérem. 
Arra azért szeretettel gondo
lok, hogy olyan, fiatal játéko
sokat építettem be a váloga
tottba, mint Felkai, Rusorán, 
Bodnár, Dömötör, Mayer! 
Külföldön is dolgoztam több 
évig, Franciaországban lassan 
haladt a_ sportág meghonosítá
sa, minőségi szintre emelése, 
ma egykori tanítványaim irá
nyítják a  francia pólót. Kana
da rettentően el volt marad- 
va„ Európához képest, habár 
előttem _ Ács Jenő már sokat 
tett a vízilabda ottani megho
nosításáért. Értünk el szép si
kereket, segítőtársammal, 
Gallov Rezsővel. A KSI-ben fe
lejthetetlen éveket töltöttem, s 
azt hiszem, figyelmeztető, 
hogy valamennyi olimpiai 
sportág közül , csali a vízilabdá
ban neveltünk fel sportískoíás 
olimpiai bajnokot^ Sudár 'és 
Kenéz sízemélyóben. Gyarma
ti Dezsővel tökéletes összhang
ban dolgoztunk.

— 1976 után nyugdíjba
mentem, azóta gyakorlatilag 
stresszhatás nélkül élek, 
amerre hívnak a világba, el
megyek, szakmai előadásokat, 
élménybeszámolókat tartok. 
Most az FTC keresett meg. 
Segítek Kárpáti dr.-nak, és 
büszke vagyok rá, hogy sósam 
én jelentkezem, hanem min
dig engem kerestek meg. Las
san féi évszázada, hogy egyet
len nap sem telik el uszoda 
nélkül, a  víz örök barátom 
marad. Jövőre lesz harminc 
éve, hogy boldog családi éle
tet élek a négy olimpián részt 
vett, olimpiai bajnok tornász- 
nő Tass Olgával. S állítom, el
lentétben néhány divatos vé
leménnyel: igenis, a sportnak 
köszönhetek mindenti

E g y  é r t e l m i s é g e t !
Még a nyár elején történt. 

A kispesti pályán csak egy 
lépcsőn találtunk helyet Vere
bes Józseffel, az akkor már 
bajnok Rába ETO mesterével; 
Kérdeztem tőle, mit kezd 
majd az irigyeivel, az ellen- 
drukkerekkel. Mert ugye, ha 
siker van, nemcsak az örven- 
dezőké a világ. Verebes szét
tárta a kezét, mosolygott. „Az 
a jó, ha nagyon sokan irigyel
nek. Ez azt jelenti, hogy megy 
a szekér.”

Délelőtt, december eleji hi
dege Megyeri út. A Rába ki
kap az U. Dózsától, így aztán 
csak a második helyen fordul
hat a  tavaszba. Az ellendruk
kerek nem boldogtalanok. Az 
„én megmondtam”, a „fed 
vannak fújva a győriek” kez
detű kijelentések ideje megér
kezett. Mert a Csepel pont
előnnyel őszi első lett. Egyet
len ponttal. Minimális különb
ség ám ahhoz elég, hogy a 
kárörvendők temessenek. Egy
szerűen, mert temetni akarnak 
és ilyenkor mindenfajta tény1 
érv. Leírhatom nyugodtan, 
kockázat nélkül: a Rába ta
vassal tizenöt meccsen tizen
ötször kap ki, és ráadásul még 
gólt se rúg, nekem akkor is a 
győriek voltak azok, akik 
hoztak^ valami újat a magyar 
labdarúgás történetének el
múlt másfél évében.

Ellenem szól a tabella. Az 
egypontnyi különbség 1 is kü
lönbség. Ugyanakkor a táblá
zat alá is támaszt. A Rába ti
zenöt meccsből tízet megnyert 
ezen az őszön, négyszer kika
pott (háromszor csak egy gól
lal), és mindössze csalt egy
szer játszott döntetlent. Akik 
már szerepeltek, bajnokság
ban, csapatban, tudják, nem 
kis dolog egy szezonban a 
meccsek kétharmadát meg
nyerni. Mindez persze nem 
változatát a tényeken, a Cse
pel az első jelenleg az NB I- 
ben. Am ahogy nincs miért 
eltemetni a Rábát, éppen úgy 
oktalanság lenne felmagasz
talni a Csepelt. Az edző, a mai 
divattal ellentétben, a csen
des-munkát kedvélő Keszthelyi 
Mihály dicséretes mértéktar
tással mondta a héten: úgy 
könyvelik el az első hely té
nyét, hogy é-ppen akkor ért 
véget az őszi szezon, amikor 
ok kerültek az élre. Feltehe
tően a szferény szavak eredője 
nemcsak a mester személyi
ségében keresendő, hanem a 
valóság ismeretében is. Meg
bízhatóan játszott az idei 
őszön a Csepel, de látványos
ságtól, parádés fu-tballról szó 
sem volt. A  sportláp munka
társaira támaszkodom érveket 
keresve, ök csillagokkal mi
nősítik a találkozókat, a leg
magasabb szint ötöt, a legala
csonyabb egyet ér. A csepe-

A Forma—1 sztárjai Budapesten
Ä S S S  S Ä J J S a  &  r  *** 1T  «*
aTrtt Budapesten egy hatalmas csattanáéra és ^allverse^ nk van. ám az
adott sajtotajekoatatót a az azt követő klinikai é°vra 1 13 hlhetetlenul , mépsze- 
McLaren—Marlboro F - l  csa- emlékszem. aoJTa rű  o-tthon.
***?' . .  .. , , — ön  1979-ben megalapí- — Jövőre hol versenyez

A rcwid „üzleti bevezető tóttá saját repülőtársaságát, P̂ ajd?
után a fmn Kefce Rosberg, a a*Lauda Aer-t. Így utólag jó — Természetesen a WilU vezetők világbajnokságának döntésnek tartja? ermeszetesen a Willí-
1982. évi győztese, John Wat- _a tv™ „ .. , ,---- 1 Akkor az adott gazdasá

gi helyzetiben azt kellett ten
nem.

son, a viiléigibajnokság ezüst
érmese, Niki Lauda kétsze
res világbajnok, Patrick Mc 
Nally, az F—1 csapat vezető
je és Cserkuti József, a Jó
hegyi EB bronzérmese vála
szolt a kérdésekre.

Niki Lauda úr, ön For-

szerződést

— Miért tért vissza a For
ma—1-hez?

—1 „Kirándultam” a gaz
dasági életbe. Kipihentem 
ma-gam és kíváncsi voltam.

m a-V -val már versenyzett 1115 újság a versenypályákon! gyfoelanre1tö r te m ^ u ^ " w  Budapesten 1969-hen — Mr. Wat.snn sy zeiemre törtem. Sikerült!

amsnél, kétéves 
kötöttem.

— Alan Jones, a korábbi 
világbajnok helyére ült be 
a Forma 1-es gépbe. Bizo
nyítani kellett. . .

— Négy év F—1-es ta
pasztalatával vállaltam. 
Minden lidegszálammal

Budapesten 1969-ben. Milyen 
érzésekkel tért vissza kezdő
dő versenyzői pályafutásának 
egyik helyszínére?

— Akkor negyedik lettem, 
ami kezdő létemre nem volt

„ — Mr. Watson, ön  egy 
évvel ezelőtt az ugyancsak 
budapesti sajtótájékoztatón 
azt mondta; „1982-ben világ
bajnok leszek!"

Meg is tettem, érte min-
.T?.s™ ..eredmény. Érzelmileg dent! A. versenysorozat felé- 
Monasebben nem kötődöm nél én álltam az összesített

- egyik pályához sem.
—• A Nürburgringhez sem?

_ — Az NSZK-beli pálya be
tiltásáért már a balesetem 
előtt is harcoltam. Forma—1 
versenyt azóta Nürburgringen 
nem rendeztek. Egyúttal meg

pontverseny élén. Azért a 
VB ezüstérme sem keserít 
el.

— Az ön hazájában Keke 
Rosberg úr, Finnországban

— Cserkúti . József, ön 
gondol-e arra, hogy az F—1 
közelébe jusson?

— Nem. Számomra a he
gyi EB „tökéletes verseny- 
forma”.

— Mr. Patrick McNally. A 
hagyományos Ford Coswor.th 
motorok egyre kevésbé ver
senyképesek.

— Tisztában vagyunk ve
le. Jövőre a Porschétől húsz

elsősorban a raliversenyeket darab V-6-os turbómotort 
kedvelik. rendeltünk.

Hete meglehetősen sok két
csillagos mérkőzést játszottak, 
még egyik legnagyobb tettük, 
a Ferencváros népstadionbeli 
legyőzése sem érdemelt ki 
ennél jobb minősítést. Viszont 
elszántsággal, akarattal, sőt 
együttakarással küzdöttek hét
ről hétre. Számomra a kispes
ti 90 percük volt a legemléke
zetesebb. Háromgólos hát
rányról mentettek pontot 45 
perc alatt.

Ennyi talán elegendő is a 
számokból, hiszen az adatok 
alkalmatlanok annak eldönté
sére, milyen is volt az őszi 
szezon. Összefoglalva: nem 
történt benne semmi különös. 
Nem volt jobb, és nem volt 
rosszabb, mint a tavalyi, vagy 
megkockáztatom, a jövő évi 
lesz. A csapatok pályára lép
tek, tették a dolgukat, a ku
paszereplők külföldön is 
megmérettek. Ök is a szoká
sos módon jártak el.: Hamar 
kiestek. Kérdés csupán any- 
nyi, hogy mit tekintsünk mér
cének az értékelésnél. Ha ho
ni sportvezető lennék/ elmon
danám, hogy a csapatok ener
gikusan küzdöttek a pályán, 
mindenük volt a siker, aztán 
h o l. eredménnyel jártak, hol 
pedig nem. Szoros a mezőny, 
semmi se dőlt el, fél szezon 
alatt — örvendeznék.

Nem teszem. Csak megálla
pítom: a futball nagyon jó já
ték. Olyan ága a sportvilág
nak, a szórakoztató iparnaik, 
amelyben a magas színvonal, 
a tudás fantasztikus látványt 
produkálhat. A játékot én már 
nem hasonlíthatom össze a 
külföldi példákkal. A párhu
zamokkal teli a padlás. Azt 
tartom, hogy a pályán történ
tek csak a végeredményt je
lentik. Nem elsősorban a gya
korlások,‘ az edzések következ
ményei, A szervezeti felépíté
sé, a menedzselésé, a viszo
nyok egyértelműsége s az 
edzéseké együtt. Nekem a 
nyugati profi kluboknál nem 
a játékosok teljesítménye je
lenti a mércét, hanem a fut
ball egész szervezete.

A profi labdarúgás, az an
gol, a nyugatnémet, az olasz 
vagy a holland futballviszo- 
nyok azért lehetnek egyértel
műek, mert történetileg ala
kultak ki. Egykoron kitaláltak 
ott valamit, s aztán szép nyu
godtan tökéletesítették, ahogy 
teltek, múltak az évek. Nem 
mondhatni, hogy sikertelenül. 
Nálunk nincs hagyománya a 
profizmusnak, a két világhá
ború közötti esztendők nem 
teremthettek hagyományt. 
Ugyanakkor az igazi, a tisztán 
amatőr sportnak sincs biztos 
talaja idehaza.

Mészáros Fejrenc mesélte 
még a nyáron, a Sporting 
Lisszabonról szólva, hogy ott 
nincsenek viták. Kér valamit 
a  menedzsertől, az pedig 
megnézi, mit tartalmaz a szer
ződés. Attól függően teljesül a 
kívánság. Tehát van egy ér
vényes okmány és van egy 
menedzser, aki ura a helyzet
nek. Legalábbis addig, amíg 
elégedettek a munkájával. Ha 
alkalmatlanná válik, szó nél
kül kiteszik a szűrét, akármi
lyen az_ egészségi állapota. Ám 
amíg hivatalban van, nyilat
kozhat, amit akar, azt talál ki, 
aimit a leghelyesebbnek gon
dol, a lényeg csak az, menjen 
a szekér. Szerepeljen jói a 
csapat, teljesüljenek a klub 
kidolgozott, egyértelműen 
meghatározott, alapjaiban vál
tozatlan elvárásai.

Kidolgozottság, egyértelmű
ség, változatlan alapok. Ez a 
döntő. Ehhez kellene hagyo
mányokat teremteni minálunk 
is. Mert a teljesítmény, a lát
ható végeredmény bizonyítha
tóan elsősorban ettől függ.

isimmé
SAJTÓSZEM LE
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LABDARÚGÁS

A  t a v a s a i  p r o g r a m !
Elkészült az 1982—83. évi labdarúgó NB X tavaszi 

idényének sorsolása. A küzdelmek február 26-án kez
dődnek, és június 11-én fejeződnek be.

A tétmérkőzések már február 20-án elkezdődnek, 
amikor az MNK-ban a legjobb 16 közé jutásért játsza
nak a csapatok. Az MNK-ban egyébként március 9-én 
(nyolc közé), április 6-án (négy közé) és április 30-án 
(döntőbe jutásért) játsszák a mérkőzéseket, míg a dön
tőre a hagyományok szerint május 1-én kerül sor.

Az MLSZ nemcsak a bajnokság befejezéséig készí
tette el a programot, hanem az év második felére is — 
nagy vonalakban. így június 19-én és 26-án kerül so r, 
az NB Il-be jutást eldöntő osztályozó mérkőzésekre. Az 
1983-84. évi bajnokság augusztus 20-án kezdődik, és az 
őszi sorozat december 10-ig tart majd.

FEBRUÁR
20.: MNK-mérkőzések a 16 közé jutásért. —'23.: Az 

A és olimpiai válogatott előkészületi mérkőzése.
26.: 16. forduló: ZTE—Vasas, Diósgyőr—Rába, MTK- 

VM—Csepel, Haladás—FTC, Bp. Honvéd—Nyíregyháza, 
Ü. Dózsa—Pécs, Videoton—Békéscsaba, Tatabánya—Deb
recen.

MÁRCIUS
1—12.: Az ifjúsági A válogatott mérkőzései a tas- 

kenti tornán.
5.: 17. forduló: Pécs.—Videoton, Rába—Tatabánya, 

Békéscsaba—Bp. Honvéd, Nyíregyháza—Ű. Dózsa, FTC— 
ZTE, Debrecen—MTK-VM, Csepel—Haladás, Vasas— 
Diósgyőr.

9.: MNK-mérkőzések a nyolc közé jutásért. Magyar- 
ország—Jugoszlávia ifjúsági EB-mérkőzés.

12.: 18. forduló: Videoton—FTC, Tatabánya—Csepel, 
Haladás—Vasas, MTK-VM—Rába, Ú. Dózisa—Békéscsa
ba, Bp. Honvéd—Pécs, Zalaegerszeg—Debrecen, Diós
győr—Nyíregyháza.

16.: Magyarország—Törökország olimpiai selejtező 
mérkőzés, Ausztria—Magyarország, ifjúsági EB-mérkő- 
zés, az A válogatott edzőmérkőzése.

19.: 19. forduló: Rába—ZTE, Vasas—MTK-VM, FTC— 
Diósgyőr, Csepel—Ű. Dózsa, Debrecen—Bp. Honvéd, Bé
késcsaba—Tatabánya, Nyíregyháza—Videoton, Pécs—Ha
ladás.

23.: Bulgária—Magyarország olimpiai selejtező. — 
27.: Luxemburg—Magyarország EB-mérkőzés. — 27—29. 
Magyarország—Szovjetunió (1966—67-ben születettek ré
szére).

30. (szerda): 20. forduló: Ü. Dózsa—Bp, Honvéd, Va
sas—FTC, MTK-VM—Nyíregyháza, Videoton—Csepel, 
ZTE—Békéscsaba, Tatabánya—Pécs, Haladás—Rába,
Diósgyőr—Debrecen.

ÁPRILIS
2.: 21. forduló: Bp. Honvéd—Haladás, FTC—MTK- 

VM, Csepel—Vasas, Debrecen—Ű. Dózsa, Nyíregyháza- 
Tatabánya, Pécs—ZTE, Békéscsaba—Diósgyőr, Rába—

. Videoton!.
6. : MNK-mérkőzések a négy közé jutásért.
9.: 22. forduló: Vasas—Ű. Dózsa, FTC—Bp. Honvéd 

Tatabánya—MTK-VM, Csepel—Rába, Haladás—Békés-’ 
csaba, Videoton—Debrecen. Diósgyőr—Pécs, ZTE—Nyír
egyháza.

13.: Magyarország—Görögország olimpiai selejtező.— 
16.: Magyarország—Luxemburg EB-mérkőzéS:

20. (szerda): 23. forduló: Bp. Honvéd—ZTE, Ű. Dózsa
Haladás, MTK-VM—Videoton, Békéscsaba—Vasas,

Debrecen—FTC, Diósgyőr—Tatabánya, Pécs—Rába, Nyír-! 
egyháza—Csepel.

27.: Anglia—Magyarország EB-mérkőzés, Anglia— 
Magyarország utánpótlás-válogatott EB-mérkőzés. — 30 : 
MNK-mérkőzések a döntőbe jutásért.

MÁJUS
1.: MNK-döntő.
7. _: 24. forduló: Bp. Honvéd—Vasas, Ű. Dózsa—Fe

rencváros, ZTE—Csepel, Rába—Békéscsaba, Videoton— 
Diósgyőr, Haladás—Tatabánya, Pécs—MTK-VM Debre
cen—Nyíregyháza.

3— 7. Serdülő válogatott (1969—70) a mannheimi tor
nán.— 10—13.: Az ifjúsági válogatott (1968—67) azolasz- 
orszag! tornán. -  13-22.: Ifjúsági EB-döntő Angliában.
— 15.: Magyarország—Görögország EB-mérkőzés, Ma- 
gyarország—Görögország utánpótlás' EB-mérkőzés. — 
15—24.: Ifjúsági válogatott (1965—G6 ) az NSZK-ban.

18 (szerda): 25. forduló: Csepel—Bp. Honvéd, Tata- 
bá22Sr"H‘ ,D°zsa- FTC—Pécs, Vasas—Videoton, MTK-VM 

ZTE, Nyíregyháza—Rába, Békéscsaba—Debrecen, Diós
győr—Haladás.

21. : 26. forduló: Rába—FTC, Debrecen—Vasas, Pécs— 
^ s®Pel’ Bp- P onvéd—úiósgyőr, Ü. Dózsa-Videoton,'
MTK-VM Békéscsaba, Haladás—Nyíregyháza, ZTE_
Tatabánya.

25. ^(szerda): 27. forduló: Tatabánya—Bp. Honvéd, 
Diósgyőr—U. Dózsa, Haladás—MTK-VM, FTC—Nyíresv- 
haza, Vasas Pécs, Videoton—ZTE, Rába—Debrecen, 
Csepel—Békéscsaba.

25—27. Magyarország—NDK (1966—67 ) ifjúsági vá
logatott mérkőzések.

JÚNIUS
I . : Dánia—Magyarország EB-mérkőzés, Dánia—Ma- 

gyarorszag utánpótlás EB-mérkőzés.
4- : 28. forduló: Debrecen—Haladás, Nyíregyháza— 

Pécs, Békéscsaba FTC, Vasas-Rába, Videoton-Tata- 
bánya, Csepel—Diósgyőr, MTK-VM—Bp. Honvéd ZTE—U. Dózsa.

8. (szerda): 29. forduló: Ú. Dózsa—MTK-VM Deb- 
Pécs—Békéscsaba, Nyíregyháza—Vasas, 

FTC Tatabanya, Bp. Honvéd—Rába, Haladás—Video
ton, Diósgyőr—ZTE.

II . : 30. forduló: Csepel-FTC, Tatabánya-Vasas Vi
deoton—Bp. Honvéd, Rába—Ü. Dózsa, Pécs—Debrecen 
Békéscsaba—Nyíregyháza, MTK-VM—Diósgyőr ZTE— 
Haladás.

19.: Osztályozó mérkőzések az NB Il-be jutásért —
26. : Osztályozó mérkőzések az'NB Il-be jutásért.


