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REYKJAVIK

Ä remény fővárosa
hírmagyarázók,
tárgyalások napirendjéről az legették . a
úgynevezett előretolt állomá- hogy a várakozás utólag túl
soztatású eszközök kérdését méretezettnek tűnt, s ahhoz
képest valóban lehetne ku
is.
A fegyverkorlátozás ellem darcról beszélni.
őrzésének régóta vitatott kér
Persze már azon a vasár
désében most már a Szovjet nap estén fel kelllett figyelunió háromszoros ellenőrzést
Gorbáesov
válaszaira,
javasolt, s ezen az alapon is amelyeket sajtókonferencián
közeledtek Reykjavíkban az adott: „Olyan benyomásom
álláspontok.
alakult ki, hogy Reagan úr
Végül az SZKP főtitkára ral folytatni tudjuk a párbeazt javasolta:
sziláfdíitsák' szédet, s foglalkozhatunk az 1.0
meg a rakétaelhárító rend életbe vágó problémák kibo- w '
szerekről érvényben lévő ha gozási lehetőségeivel. . . ” „Úgy
táridő nélküli szovjet—ame gondolom, hogy most még in
rikai megállapodást úgy. hogy kább szükséges á párbeszéd,
mindkét fél vállalja, hogy az bármilyen nehéz legyein is .
elkövetkező tíz évben nem A mai nap, minden drámaiél a szerződés felmondásá sága ellenére nem távolod
nak jogával. Ugyanez alatt a tunk el Washingtontól, ha
tíz év alatt tilos legyen az nem közelebb kerültünk hoz
űrfegyverzet kifejlesztése és zá. Ha az elnök és az ame
kipróbálása. S ez volt az a
Az újabb csúcstalálkozó po nagy világproblémák eredmé pont, ahol az amerikai elnök rikai kormányzat meghall-.
nyas-ebb
megközelítéséhez.
A
litikai előkészítésé Moszkvá
nem et mondott.
ban volt aktívabb: a Szovjet „bürokráciák” kifejezés ebben
Gorbacsov, amikor a szov mányozását, amiről itt Reyk- ^ ^
V
az
összetételben
„hivatali
gé
unió részétől egész sor nagy
pezetet’’ jelentett, és arra jet televízió által közvetített janikban szó esett, akkor tozási kérdéscsoportban a brjt tulajdonít a Reykjavíkot kö
jelentőségű
kezdeményezés utalt, hogy magas szintű sze egyórás beszédében értékelte még semmi sem veszett e l. . . ”
vető tájékoztató tevékenység
reykjavíki találkozót, vég „Az itt végzett munkára tá és a francia nukleáris fegyve nek: rendkívüli részletesség
történt, ez ajánlatok kiterjed mélyes döntéssel kell felolda
rek
beszámítása
vagy
be
nem
hasznosnak maszkodva, van
lehetőség
gel tárja a világ elé a szov
tek a kísérleti atomrobban- ni az olyan görcsöket, eltávo eredményben
azt, hiszen most már olyan egyezmények megköté számítása jelentős tétel. Már jet javaslatokat és azt, aho
tások abbahagyására éppúgy, lítani az olyan akadályokat, mondta
legalább tudják, h o l. tartanak. sére, amelyek reálissá és le jó ideje kiszivárgott, hogy e gyan Reagan elnök ezek elöl
m int a legpusztítóbb hadá amelyeknek a megszüntetésé Szovjet, részről -új erőfeszítá hetségessé
tennének
egy tekintetben a Szovjetunió ko kitért. Ugyanakkor hasonlóan
szati fegyverek számának kor re az apparátusok önmozgá s-eket helyezett kilátásba a washingtoni találkozót..
rábbi álláspontjához képest részletesen, nagy nyomatekkal
látozására, a közepes hatótá sa csak nagyon lassan lenne normális
jelentős engedményekre haj foglal állást a „csillaghéborús
szovjet—amerikai
Igen,
folytatni
kell
mindan
képes.
volságú, úgynevezett, euróállamközi kapcsolatok kiépí nak a tanulmányozását, ami landó. Mihail Gorbacsov, mint amerikai tervek” ügyében. Ér-,
j-akétakkal kapcsolatos meg
téSíére. Reykjavik után nem ről Reykjavíkban szó esett. Ez maga mondta. Reykjavíkban vetéséből a gúny sem hiány
A esomagterv
egyezésre vagy — a Varsói
lehet úgy cselekedni, mint
munka Keleten—Nyugaton teljesen kívül hagyta már a zik. (Sajtókonferenciáján meg
Szerződés tagállamai Politi
ahogyan előtte lehetett, ez a egyformán megindult. Buka brit és a francia atomfegyve jegyezte,
hogy
Reagannek
A
szovjet
javaslatok
Reyk
kai Tanácskozó Testületének
találkozó sok mindent tisztá restben a Varsói Szerződés reket.
könnyű dolga vám: kijelenti,
budapesti ülésén hozott hatá javíkban „esomagterv” jelle zott. S ez is valami.
A b r i t rriúnliSap& rti „ d r hogy Gorbacsov éafótzl az
tagál tarPaíntxik külügyrhinis éte
rozat alapján — a hágyomá- get öltöttek. Három magálláA hírmagyarázfík . úgyszól
"it, ez bizonyítja, hogy az
Eduard Seva-rd-nadze tájé nyék-kormány” nevében -szói
iíydá fegyverek és haderők podás tervezetének az előké ván kivétel nélkül egyetértő réit
szítését javasolta Gorbacsov nek abban, hogy a reykjaví- koztatta, Brüsszelben a NATO vá Denis Healey egyenesen akkor jó dolog, utána pedig
csökkentésére.
állandó tanácsában George tragédiának nevezte a reykja- az elnök begyűjti a tapsokat
Reagannek. A külügyminisz
eredménytelenség
oka Shultz számolt be a Reykja víki amerikai magatartást, azt,
Tárgyilagos nyugati megfi terek dolgoztak volna tovább iki
a pénzügyi fedezetet.
gyelők is úgy ítélik meg, hogy ezeken, hogy aztán az SZKP -Reagan elnök makacs ragasz víkban történtekről. (Ott a hogy Reagan elnök „a csillag- Moszkvai tévébeszédében pe
a Szovjetunió „szerzett pon főtitkárának washingtoni lá kodása volt az SDI-hOZ, nagyköveteken kívül megje háború” kedvéért megakadá dig az SZKP főtitkára arra is
tokat” a világközvélemény togatása alkalmával már alá Amerika nem hajlandó köte lent a nyugatnémet, a belga, lyozta a megegyezést. S itt le reagált, hogy az elnök fel
vállalni
arra, a-z olasz, a norvég és az iz het megjegyezni, hogy a NA- ajánlotta: megoszthatják a
szemében, s hogy az USA, is lehessen inni az okmányo lezettséget
amely láthatólag nem akart kat. A hadászati fegyverzet hogy csak a laboratóriumok landi külügyminiszter is. Ott TO-beli partnerek többsége Szovjetunióval az űrvédelmi
sem a moratóriumhoz csatla ről szóló megállapodásterve ban folytat kísérleteket. (A létük más-imás indokkal sajá csalódott, az USA európai szö
kozni, sem pedig az űrfegy zetben az állt, hogy hajtsa Szovjetunió hagy engedmény tos érdeklődésüket tükrözhet vetségeseinek java része elé kísérletek eredményeit. Még
verkezés! terveiről lemonda- nak végre 50 százalékos csök tett azáltal is. hogy bele te. Nam érdektelen megje gedetlen. Hiszen például a kö egy tejüzem felépítésének ta 
mi, kedvezőtlenehb helyzetibe kentést. A szárazföldi telepí egyezett a laboratóriumi ku gyezni, hogy Hans-Di-etrich zepes hatótávolságú nukleáris pasztalatait sem hajlandók át
tatások folytatásába. Ahogy,an Genscher Brüsszelből Buda rakéták, az „eurorakéták” dol adni, hát még egy katonai
került.
tésű hadászati rakétákat,
A találkozó időpontját, ok tengeralattjárókról indítható Mihail Gorbacs-ov mondta pestre repült. A magyar fő- gában megegyezést reméltek. programot!)
tóber 11—12-ét az amerikai hadászati rakétákat és a . ha vigyék végig a kísérleteket .városban részt vett von Weiz Ez pedig láthatóan Reagannek
és állapítsák meg, mii is az
Merész platform
diplomácia választotta.
dászati , bombázókat egyfor az SDI, mire jutnának ve säcker szövetségi elnök hiva az SDI ügyében tanúsított me
talos látogatásának • program revsége miatt maradt el!
Meglepetten néztek egy mán érintené ez a csökken l e . ..)
A diplomácia visszatérhet a
jában és itteni tárgyalásain is Nyugat-'Európa annyira várta
másra a tudósítók a washing tés. Gorbacsov, szerint ezzel
Történelmi lehetőség elsza szerepelt a párbeszéd szüksé ezt a részmegállapodást, amely zárt ajtók mögötti érintkezés
toni nemzeti sajtóklub _elő- a javaslattal az amerikai kül
az öreg földrészen a feszült módszereihez, de a propagan
terében, amikor a televízió- döttség egyet is értett! Az lasztása — ez a megállapítás, gességének hangsúlyozása.)
A tájékoztató munka olyan ség lényeges csökkentését hoz da hadszínterén minden bi
monitoron elhangzott Gera^ 1000 kilométernél kisebb ha a világ számos pontján hall
ható. „Soha nem jutottunk elemeket is tartalmaz, hogy ta volna magával! A keserű zonnyal az elkövetkezó hóna
sziniov szovjet sajtószóvivő
ség annál nagyobb, mert az
finomon fogalmazott monda tótávolságú rakéták számát a ennyire közel egymáshoz ál például Viktor Karpov, a SZKP
főtitkára
elmondta: pokban folytatódik Reykjavik
Szovjetunió genfi delegációjá
ta: „A reykjavíki találkozó Szovjetunió kész volt befa láspontjainkkal.”
nak vezetője Reykjavik után a Szovjetunió most már bele értelmezése. Mihail Gorbacsov
célja az, hogy a vezetők vilá gyasztani és sorsúikról -tárgya
Londonba ment, hogy hiteles ment volna a „nullamegoldás nyomatékosan figyelmeztetett
Fekete vasárnap?
gos utasításokat adjanak bit- lásokat kezdeni. Szovjet en
beszámolót adjon Margaret ba”, am it valaha éppen az arra, hogy a világnak meg
gedménytörtént
a
tekintet
rokráciáiknak” a leszerelési
Rendkívüli érdekes, aho Thatcher miniszterelnöknek a amerikaiak javasoltak, tehát a kell tudnia az igazságot, mi
kérdések megoldására, A töb iben,. hogy a korábban a ha
megegyezés
messzemenően hangzott el azon a találkozón,
bes szám használata csak az dászati fegyverek közé be gyan a kommentárok alap csúcson elhangzottakról.
szolgálta volna Nyugat-Euró- mik voltak a Szovjetunió ja 
egyik, de nem egyetlen példá számították a közepes hatótá hangja Reykjavik után egy
pa érdekeit is.
vaslatai, milyen „merész plat
ja volt annak az újszerű di volságú rakátékat is, mivel két nap alatt megváltozott, Makacs ragaszkodás
namizmusnak, amely jelezte: azok elérik a Szovjetunió te Először még olyasmi is el
formon” lehetett volna máris
London
és
Párizs
táj'ékozta
hangzott,
hogy
fekete
vasár
Moszkvában a szovjet belpo
Látni, hogy Mihail Gorba megtalálni a megegyezés lehe
tása
elsőrendű
fontossággal
nap
volt
1986.
október
rületét.
Most
erről
a
Szovjet
litika realitásainak modern
1 2 -e ... S. legalább azt em bírt, hiszen a fegyverzetkorlá: csov igen nagy jelentőséget tőségét.
szemlélete lehetőséget ad a unió lemondott, és levette
Ha gondolatban végigfutunk az esztendő politikai:
eseményein, egyértelműen kiderül, hogy a legfontosabb
a reykjavíki csúcstalálkozó volt; október 11—12-én er
re figyelt az egész világ. Az öt kontinens népei re
ménykedtek, hogy a két nagyhatalom képviselői között
olyan megegyezés jön létre, amely megszabadítja a
Föld nemzeteit a félelemtől.
Az atomkori béke, amelyben élünk, a nukleáris fé
lelemre épül, A kölcsönös elrettentésre. Ennek jegyé
ben dolgoznak ki újabb és újabb fegyverrendszereket
a tudósok, s ma már annyi fegyver halmozódott fel,
hogy többszörösen elpusztíthatnák a Földet. Egyes szá
mítások azt jelzik, hogy tizenháromszor, másak szerint
tizenhétszer. Ilyen helyzetben értelmetlenné vált az a
kérdés, hogy ki, kit győz le?! Győztesről ugyanis szó
sem lehet, csak vesztesekről beszélhetünk. A nagy —
és egyedüli vesztes! — az emberiség, a Föld és a civi
lizáció lehet.
Az „izlandi csúcs” nem váltotta valóra a reménye
ket, de nem is zúzta szét őket. Reykjavik, csak egy
állomás volt a békéért folyó „nagy menetelésben”. Egy
lépés előre.

KARÁCSONY
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Mindkét oldalon hangsúlyozták a tájékoztatás fontosságát. Mihail Gorbacsov a Varsói Szerződés tagállamainak,
Ronald Reagan pedig a NATO-országoknak a vezetőit tájékoztatta a csúcstalálkozón történtekről
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eszült korban élünk. Al
F
kohol, kábítószer, bűnö
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Szerető figyelem
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A falu szabadtéri színpada

dobott, kallódó gyerekek...
— megannyi jégyhegy az éle
tünkben.
Bármilyen
hullámhosszra
állítjuk
vevőkészülékeink
gombját, hallani a hátborzon
gató morzejelzést, az SOS-t.
A világ országaiban több
százezerre tehető azoknak a
gyermekeknek a száma, akik
a hétköznapok óceánjain hányódnak. A fuldoklók^ számá
ra nem elegendő csupán men
tőövet dobni, kiemelni a taj
tékzó hullámok közül, hanem
ki kell vinni őket a száraz
földre, ahol szerető kezek óv
ják az életüket.
A kallódó, elhagyott gyere
kek állami gondozásba kerül
nek, de a társadalom nem
tudja pótolni az otthont,, a
családot, amely nélkülözhetet
len a gyermekek egészséges
fejlődéséhez. Az állami gon
dozás éppen ezért a legtöbb
esetben időleges, fő célja,
hogy az átmenetileg széthul
lott családok között hidat épít
sen, hátha egyszer a gyere
kek visszatérhetnék szüleik
hez, testvéreikhez.

Néhány évtizeddel ezelőtt
. Ausztriában létrehozták az
első olyan gyermekfalut, ahol
azokat a gyerekeket helyezték
el, akiknek végleg megszakadt
minden kapcsolatuk hozzátar
tozóikkal, szüleikkel.
Házakat építettek, a házak
ból falu szerveződött. A gye
rekeket önként vállalkozó
mamák gondjaira bízták. A
humanitárius kezdeményezés
bevált, néhány évtized alatt
huszonöt országban hoztak
létre hásonló falukat.
Magyarország 1983-ban csat
lakozott az SOS Kinderdorf
Interpacional
mozgalomhoz,
amely szervezi, támogatja és
koordinálja a gyermekfaluk
építését, működtetését.
Battonya Békés megyében,
a Viharsarok keleti szélén ta
lálható. Ä hétezerháromszáz
lélekszámú település lakossá
gának összetétele igen válto
zatos... - Magyarok,., románok,
szlovákok, -fférnetek lä&näVift,
hóiszuf%vtikédeki:''óta
;
egyetértésben. Őrzik kultúrá
júkat, hagyományaikat, szoká
saikat.
\ -t ★
Több város és település vál
lalta, hogy :területén épüljön
fel az 1 első magyarországi
gyermekfalu. Végül Battonyára esett a választás. A nagy
község Vezetői vállalták, hogy
otthont adnak, letelepedést
nyújtanak a hányatott sorsú
gyermekeknek. Az építkezés.
1986 tayaszán fejeződött be, és
az első gyerekek még tavaszszal beköltöztek 1 új' otthonuk
ba.
Egy anya öt-hat gyermeket
gondoz, rievel. Az anyák meg
terhelése, felelőssége óriási.
Hajnalban kelnek, reggelit ké
szítenek, bölcsődébe1, óvodába,
iskolába kísérik gyermekeiket.
— A legfőbb célunk az,
hogy anyához kössük az or
szág különböző megyéiből ide
kerülő , gyerekeket. A kivá
Bevásárlás közben
lasztást a megyei, gyámható
ságok végzik. Arra törek
szünk, hogy lehetőleg vér sze
rinti testvérek kerüljenek öszsze, mert így könnyebb a ne
velésük — mondta a gyer
mekfalu vezetője.
A battonya! gyermekfalu
felépítéséért az egész ország
megmozdult. Nem lehet felso
rolni azokat az állami intéz
ményeket, társadalmi szerve
zeteket, amelyek anyagi és
erkölcsi hozzájárulásukkal tá
mogatták és támogatják az itt
élő gyerekeket.
Rövid ottlétünk alatt a Bé
kés megyei kisiparosok meg
bízottja és a néphadsereg
egyik alakulata adott át ka
rácsonyi ajándékot a gyer
mekfalu lakóinak.
Battonyán jelenleg harminc
kilenc gyermek. él. A későb
biekben százra kívánják emel
ni az ott lakók számát. Min
den családnak külön kétszin
tes lakóépülete van. A gyere
kek a nagyközség bölcsődéibe,
óvodáiba, iskoláiba járnak.
Ezzel is elő akarják segíteni
a gyermekfalun kívüli közös
ségekbe való illeszkedésüket.
M. K. felvételei
— Zimm —

Színes, változatos programmal készül a karácsonyi
ünnepekre a fiatalkorú lányoknál az öntevékeny szer
vezet.
December 21-én kezdődik az ünnepségsorozat. Ekkor
jönnek a hozzátartozók, a szülők beszélőre. Itt adhat
ják át azokat á kedves ajándékokat, amelyeket az in
tézetben vásárolhattak meg. Karácsony első napján az
irodalmi szakkör, az énekkar és a képzőművészeti
szakkör tagjai adnak műsort, illetve mutatják be al
kotásaikat. Ezt követően videoműsor lesz, majd táncverseny.
Szöveg: Zimm — Fotó: M. K,

Lapozgatok
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Háttérben a fenyőfa

Hímzéssel a kézben
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A GYERMEK JOGAI

K éz a k é z b e n

Van-e nagyszerűbb érzés, mint amikor gyermeked
bársonyos ujjai megérintik az a rc o d ? Amikor csöpp te
szüleinek megállapodása sze akkor lép közbe, s akkor ha
nyere a kezedbe simul? S legyen tel, kora ősz vagy
nyár: gyermeked érzi, biztonságban él, vezesse bar
rint — apjának, vagy anyjá tározza meg. a tartásdíjat, ha
A karácsony családi ünnep, amit nem jó egyedül
a
szülők
ebben
nem
tudnak
atyai kéz a ropogó havon, terelje anyai tenyer az ut
nak a családi nevét viseli.
ünnepelni. A ki egyedül van, hiába vár ilyenkor meg
megállapodni. A tartásdíj jog
cazajban, az igazi mégis az, ha jobbről-balrol egyaránt
Házasságban élő szülők gyer szabályi mértéke is csak ez
hívásra, hiszen mindenki szűk családja körében tölti
szerető kezek emelik, óvják, vigyázzák...
meke azonban anyjának csa utóbbi esetben szolgál zsinóraz időt, örül, hogy ajándékot ad és kap, s hogy végre
Cs. 2. felvételei.
A‘
ládi nevét csalt akkor visel mértékül. Ez a tartásra kö
együtt a család. Sokan jelkerekednek, órákat töltenek
fárasztó utazással zsúfolt, füstös és cammogó vonato
heti, ha az anya kizárólag a telezett jövedelmének 15—
Sh
kon, hogy gyermekeikhez, szüleikhez, testvéreikhez be
maga nevét viseli (pl. leány 25%-a között mozog, aminél
toppanhassanak. Sokan vannak azonban, akiknek ez
kori nevét). Szabály továbbá, figyelembe kell venni a kö
az öröm valamilyen ok miatt nem adatik meg. Távol
hogy a házasságban élő szü vetkező szempontokat:
vannak családjuktól, legfeljebb gondolatban lehetnek
— mik a gyermek tényleges
lők valamennyi közös gyer
együtt. Ez az együttlét azonban még mindig reményszükségletei.
meküknek
csak
ugyanazt
a
teljesebb annál, mintha a család végérvényesen fel
— milyenek mindkét szülő
közös családi nevet adhatják. jövedelmi és Vagyoni viszo
bomlott volna, h'a a gyermekek akár az apát, akár az
Ha nem lenne olyan személy, nyai,
anyát, vagy éppen mindkettőjüket évről évre hiába ke
resik az ünnepi asztal mellett.
akit a gyermek apjának kelle
— hány saját, illetve mos
Szülőnek lenni nemes feladat, de nagy felelősség is.
ne tekinteni, a gyermek any toha gyermek eltartásáról kell
Nem olyan felelősség, ami bármikor letehető, áthárít
ja családi nevét viseli mind még gondoskodniuk saját ház
ható, hanem olyan, ami nap mint nap, hosszú távon
addig, amíg a képzelt apát az tartásukban,
egyre nehezebb feladatok elé állítja az embert. Ezek
— van-e, s mekkora jöve
anyakönyvbe bejegyezték. A
nek eleget tenni még ott is nehéz, ahol férj és feleség
delme
van a gyermeknek?
családjogi törvény módosítása
harmonikus házasságban él, s a gyermeknevelés felada
E szempontok figyelembe
azonban
felhatalmazza
az vételével sokkal reálisabban
tait egymáshoz alkalmazkodva, egymás tevékenységét
anyát arra, hogy bejelentse, tehet megállapítani egyrészt a
kiegészítve közösen látják el. A családon belül az
ilyenfajta együttműködés lenne a természetes, ezt fo
gyermeke továbbra is az ő tartásra
kötelezett
anyagi
galmazza meg a családjogi törvény is, amikor rögzíti,
helyzetét, a másik szülő tecsaládi nevét fogja viselni.
hogy a kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt áll,
Az apaság vélelmét m eglé herbíróképességét, s a gyer
amit a szülők együttesen gyakorolnak.
tet támadni. Ha a megtáma mek igényeit. így például, ha
volt feleség, akinél a gyer
dás eredményes, azaz az addi ameket
elhelyezték, újabb há
gi
apát
nem
lehet
a
gyermek
zasságkötés
következtében
tilosabb ideig együtt élt, vagy
Családi jogállás
— az anyával a fogamzás! apjának tekinteni, felvetődik: jobb anyagi körülmények kö
B kis bevezető után el is időben huzamosabb ideig£ ne milyen nevet viselhet a gyer zé kerül, arányaiban többet
áldozhat a gyermek tartására,
értünk karácsonyi cikkünk té- ml viszonyt folytatott, hacsak mek? A módosítás szerint
a gyermek kérelmére a mint a volt férj, aki pl. al
májához: milyen jogok'illetik
ía o c s o itb ő l
bíróság feljogosíthatja a bérletbe került, s újabb há
meg a gyermeket? Először is ebből a kapcsolatból szarma
korábbi családi névének zasságából származó gyerme
L ” hnpv családi iosáil- zott- Az együttélés, illetőleg a
a viselésére. Ennek a két is kötetes eltartani. Ilyen
célja, hogy a gyermek kor a tartásdíj mértéke —
’Í e r m i k '^ a S á n f ^ h Ő ^ á g 3
Ä
^ « ‘3
|személyiségfejlődését ne megegyezés hiányában — in
befolyásolja károsan a kább az alsó határ, a 15%-os
névváltoztatás, ne kény mérték felé közelít majd. A
szerüljön a névváltozta tartásdíjat százalékos arány
seig élteit idp vagy -annak S^ - f t ebből g kapcsolatból
tás okairól, a származás ban vagy határozott összeg
legalabD e g 1 re e ala,
származik. Ha ezek a vizsgálakörüli vitáról ismerősei, ben és bizonyos jövedelmek
barátai, stb. előtt beszá százalékában kell meghatá
Ä
S S
érvényte- tok az apaságot nem zárják
házasság eseueges “
*
ki, az apaságot akitor is meg
rozni. Ha százalékban állapít
molni.
lensege az ap §
kell állapítani, ha az anyának Ha a vélelmezett apa tiltako ják meg, meg kell határozni
nem érinti.) A fogamzása mo
,,
ím ., ’személlvel volt zik a változatlan névhasználat az alapösszeget is.
-XA
ebben az időben nemi kapcso- ellen, a bíróság dönt az érde
A tartásra kötelezett sze
kek egybevetése alapján, s mély akkor is kötelezhető a
^ J ^ k e t t e d i k és húromszáj S e g nyilvánvalóan a nyomosabb
tartásdíj megfizetésére, ha a
érdek alapulvételével fogja a gyermek az ő háztartásában
névhasználatot eldönteni.
van, de tartásáról nem gon
doskodik.
Tartásdíj
Továbbra is fennmarad
Vr t t T aT y‘ után° t ö r t é i n f a ™ £ n a z o tt* c su p á n ‘Ä
kötött ez nem ’ lehetetlen^ némely
a tartás Alj behajtásinak
A gyermek szülei részér®
esetben olyan személyt nyílátmeneti lehetetlensége
házasságának
vánít a bíróság apává, aki megfelelő .. tartásra
tarthat
esetén az állóm által
után,
újabb
k a ^ a g á n a ít
bb vizsgálati módszer igényt. A gyermek kedvezmé
történő
megelőlegezés
fennállása alatt született gy-a - ^egítségével nem lenne apa. nyezett helyzetét bizonyítja «
intézménye. Az intézke
nieke apjának akkor i
,, ßcaiadioßi törvény ax téren az a szabály is, hogy
désre, illetve a megelő
újabb férjet k e llte k in te m h a
kikü- ha valaki több jogosult eltar
legezett tartásdíj behaj
tására köteles és mindegyiket
tására a bíróság intéznem képes eltartani, a gyer
tézkedik.
mek és a szülő a többi ro
Űj szabály, hogy a tartás
kont,
leszármazó
a
felmenő
díj letiltásának csak akkor
A
m ó "
megdől, a gyermek apjanaK a
„& bíróság a gyermek rokont, a közelebbi rokon a van helye, ha azt a jogosulta
. korábbi férjet kell tekinteni.
távolabbi
rokont
a
jogosult
apjának nyilvánítja azt
bíróságtól kapott tájékoztatás
Ha az anya a fogamzás! idő
a férfit, aki az anyával ságban megelőzi. Általában alapján kéri.
kezdetétől a gyermek születé
a fogamzás! időben ne nem köteles mást eltartani az,
A tartásdíj iránti összes
mileg érintkezett, és az aki ezzel a saját szükséges igény a kötelezettel szemben
séig eltelt idő vagy annak
összes körülmény gon tartását veszélyeztetné. A jog legfeljebb a jövedelme 50%-a
egy része alatt nem állott há
dos mérlegelése alapján szabály a gyermek tartásánál tehet. Ha a szülők két vagy
zassági kötelékben, a gyermek
alaposan következtethe azonban szintén kivételt tesz több gyermek tartására köte
apjának kell tekinteni
tő, hogy a gyermek eb a gyermek javára.
— azt a férfit, aki a gyer
a tartásdíjat úgy kell
Ä szülő ugyanis a saját tesek,
ből az érintkezésből
meket teljes hatályú elismerő
megállapítani,
hogy
egyik
szükséges
tartása
rová
származik."
nyilatkozattal magának elis
sára is köteles megosz gyermek se kerüljön a má
Amint
a
törvényhez
fűzött
merte, vagy
tani kiskorú gyermeké siknál kedvezőbb helyzetbe,
— azt, akit a bíróság jog- miniszteri indokolás is kifej
vel azt, ami közös el különösen akikor, ha nem egy
“ r ú t i a »vermek apiá- ti: „nyilvánvaló, hogy az élettartásukra rendelkezésre háztartásban nevelkednek.
er°s ^ iv á n íto tt^ v a sv
közösség tényét, illetőleg a hunak nyilvánított,
gy
zamos nemi viszonyt a biróáll.
Szülői felügyelet
— meghatározott feltétele*: ság nyomatékosan veszi majd (Természetesen ez a szabály
mellett azt, aki a gyermek figyeiembe a döntésnél, emel- nem irányadó akkor, ha a
A gyermeket megillető leg
születése után az anyával háa20nban figyelembe kell gyermek tartása saját vagyo
jogosultságok
a
zasságot kötött.
vennie az egyéb bizonyított nának jövedelméből kitelik, fontosabb
Teljes hatályú elismerő tényeket is»_ Az új szabályo- vagy a gyermek tartására kö szülői felügyelet keretében ér
nyilatkozatot az a fern zásgaj hatályát veszti az a tetes más hozzátartozója is vényesülnek. A családjogi tör
vény kimondja, hogy a kisko
tehet, akitőr a gyermek rendeikezés, amely az apaság van.)
rú gyermek szülői felügyelet
származik. Ennek reite- ^jegállapításá nélkül tartásdíj
Űj szabály, hogy a gyerme alatt áll.
tele, hogy a törvény er- fizetésdre kötelezi azt a fer ket gondozó szülő a tartást ter
Ez magában foglalja a
telmében nem kell más f .. a]d az anyával a fogamzá- mészetben, a különélő szülő
kiskorú gyermek gondo
férfit a gyermek apja- s} id 5bgn nemileg érintkezett, pedig elsősorban pénzben szol
zását, nevelésének, va
nak tekinteni, s a gyér- ha más apa nj ncS; vagy az gáltatja. Ez a szabály tehát el
gyona kezelésének, tör
mek legalább tizenhat apasgg
nem
bizonyítható, sődlegesnek tekinti a termé
vényes
képviseletének
évvet fiatalabb, mint ,a jlyen eSetben is a jövőben az szetbeni tartást, s ennek spe
jogát és kötelességét,
nyilatkozó.
összes körülmény körültekin- ciális teljesítési fajtáját, a
gyámnevezését és gyám
ílyen nyilatkozatot csak szemérlegelése, s annak a va- pénzbeni tartást, csak akkor
ságból való kizárásának
mélyesen lehet tenni, s hata- jdszl-nűsége szükséges az apá teszi lehetővé, ha természet
jogát.
lyához az is szükséges, hogy á megállapításához, hogy a ben erre nincs mód. Például Tekintettel
arra, hogy a .szü
az anya, a kiskorú gyermek
k ebből a2 érintkezés- a gyermek intézetben van, ál
lői felügyelet bővebb kifejtést
törvényes képviselője, s ha a t g “
,k
lami nevelésbe vették, a szü igényel, ezúttal csak utalunk a
gyermek a tizenhatodik étet°
lők elváltak, s az egyik szülő
Ivét betöltötte, maga a gyérA gyermeket megillető jo- elköltözött stb. Ha például a legfontosabb szabályokra. A
mek is hozzájáruljon. Az eJ- gok érvényesítése szempont- szülők elváltak ugyan, de kö szülői felügyeletet a kiskorú
ismerést és a hozzájárulást jából tehát bármennyire is zös lakásban élnek, nincs gyermek érdekeinek megfele
anyakönyvvezetőnél, bíróság- fontos ieruie az apa személyé- akadálya annak, hogy a tar lően kell gyakorolni. Ezt a
nál, gyámhatóságnál, metőleg nek kiderítése, ha megfelelő tást mindkét szülő természet szülők közösen gyakorolják.
magyar külképviseleti __ ható- b}zonyítékok nincsenek, azt ben nyújtsa. A tartásnak ez a Ha a gyermek szülei nem él
nek együtt és a gyermek a
Ä fn f v , “ U Ä yS
» * . W * 'megállapítani, vagy formája ugyanis nem merül szülők megegyezése vagy a bí
ki
pusztán
a
pénzfizetésben,
csupán egyszeri nemi érintke
róság döntése alapján vala
mindennapos kapcso melyiküknél van elhelyezve, a
ba foglalni.
zésre tartásdíjfizetést alapoz hanem
latot, személyes törődést, a
ni. A módosítás egyben az gyermek szükségleteinek telje felügyeletét az a szülő gyako
apaság
el
anya fokozott felelősségét is sebb körű kielégítését teszi rolja, akinél a gyermek
bírói megállapítása
igyekszik érvényre juttatni tehetővé. A szülőnek minde van helyezve. A különélő szü
lők azonban a gyermek sor
Mikor kerülhet sor az apa- partnerkapcsolatai kiválasztá nekelőtt neveléssel-gondozás- sát érintő lényeges kérdések
sal,
otthont
biztosítva
kell
a
ben, mint-például a gyermek
sáé bírói megállapításara? A saban.
gyermekét eltartania, ez jogi nevének meghatározása, tar
jelenleg hatályban levő csa
kötelessége
is.
A
névviselés
joga
tózkodási helyének a kijelölé
ládjogi szabályok szerint abiA szülői felelősséget jobban se, képzési irányának, vala
váir'fia S rT sz e m 'é iv if atóT
Megilleti a gyermeket a név- érvényesítő új szabály, hogy
vanítja azt a sz mr >
viselés joga. A csaiádi jógái a tartásdíj mértékét a szülők mint életpályájának megvá
lasztása, együttesen döntenek.
é n
lősból, a rokonságból követ megállapodásukkal maguk ha
Dr. L, Gy.
tározzák meg. A bíróság csak
ló körülmények között búza- kezik, hogy a gyermek
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A bn n tetéivé gr eleaf íá§
m nnkáEíatá§i k o n cep ció já ró l
A vállalatfelügyeleti és beruházási osztály vezetőjé
vel interjút készítettünk a munkáltatás koncepciójáról,
arról, hogy mi tette szükségessé ennek elkészültét, s
' ennek nyomán milyen változások várhatók.
Meggyőződésem, hogy az intézeteken belül is sokan
kísérik figyelemmel az ország gazdasági helyzetét, a
figyelmesen szemlélő számára ezért nem meglepetés,
hogy a változások kihatnak a benti munkákra, a benti
üzemelőre is;
A munkáltatás! koncepció hosszú évekre megszabja
az üzemek életét, s nemcsak kisebb-nagyobb intézeti kö
zösségeket érint, hanem hatása megmutatkozik az egyé
nek mindennapjaiban is.
Érdemes tehát megismerkednünk az új követelmé
nyekkel, igényekkel, lehetőségekkel, hiszen ezek mind
nyájunk életét befolyásolják.
© Mi tette szükségessé a
njunkáltatási koncepció kidol
gozását?
— Az 1979-ben megjelent, a
büntetések és intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet nyomán készült
el a büntetés végrehajtási ne
velés fejlesztési koncepciója.
Ebben a nevelés átfogó értel
mezésé mellett megfogalma
zódtak az elítéltek munkálta
tásának fejlesztésével kapcso
latos igények is. Most e kér
déskör kidolgozása megtörtént.
A munkáltatás célja: segít
se elő az elítéltek dolgos élet
re nevelését, a szakmai gya
korlat megszerzését és fejlesz
tését, emellett a munkáltatás
a nevelés eszköze és egyúttal
színtere is, amely lehetővé te
szi, hogy az elítéltek bünteté
sük idején se szakadjanak el a
munkavégzéstől, hanem ter
melőmunkájukkal hajtsanak
hasznot a népgazdaságnak is.
A munka tartalmat ad éle
tüknek, segíti testi-lelki kon
díciójuk megtartását, ugyan
akkor a követelmények teljesí
tésére, fegyelmezett magatar
tásra szoktat. A munkáért ka
pott fizetés felismerteti,
csak a munka teremthet
tos, szilárd alapot;
teszi, hogy az elítélt
hasson, a
ideje alatt
és szabadulásakor rendelkez
zék bizonyos összeggel.
© Milyen irányba fejlődik
a by-munkáltatás?
— Továbbra is meghatározó
a vállalati termelés. A dolgo
zó elítéltek döntő részét — a
jelenleginél is nagyobb hánya
dát — távlatokban is a válla
latoknál foglalkoztatjuk. Fel
kell kutatni az olyan területe
ket, ahol sok ember dolgozhat,
kevés beruházás, illetve cse
kély
eszközlekötés
révén.
Gondjaink .megoldását segíthe
ti, ha a külső vállalatok ki
használatlan gépein, berende
zésein elítéltek dolgoznak. De
a büntetésvégrehajtás céljai
nak megfelelő termelést kell
•előnyben részesíteni. A nye
reségérdekeltség, a gazdasá
gosságra törekvés csak ennek
teljesítésével
párhuzamosan
érvényesülhet. Törekedni kell
arra, hogy termékeink feldol
gozottsági szintje növekedjék,
ezzel összefüggésben a bv
Vállalatok közötti együttműkö
dés jobban elmélyüljön. Az in
tézet fenntartásán dolgozók
számát csökkenteni kell, az
ellátási munkákat — főzés,
mosás, takarítás stb. — to
vábbra is az intézeti foglal' koztatás keretei között kell
megszervezni. Egyes nagyobb

javítási munkát, energiaellátá
si feladatot a büntetésvégre
hajtási vállalatokkal kell elvé
geztetni. A központi ellátásra
történő termelésben a bünte
tésvégrehajtási vállalatok ter
melési szerkezetével megegye
ző belső szükségleteket a bün
tetésvégrehajtási
vállalatok
termeléséből kell kielégíteni,
ezzel is elősegítve a .vállalati
értékesítési munkát.
© Lesznek-e — s ha igen,
milyen — változások az elitél
tek bérezésében?
— Ami a formákat illeti,
alapvető változásokra nem ke

teremthetők; teljesítménybére
zést kell alkalmazni. A válla
lati és intézeti munkáltatás
ban egyaránt növelni kell az
ilyen bérezésben foglalkozta
tottak arányát.
A prémiummal a termelés
növelését, a kezdeményező
készséget kell ösztönözni. Tö
rekszünk a célfeladatokhoz
kötött premizálás kiterjeszté
sére.
A jutalommal elsősorban
azokat az elítélteket kell ösz
tönözni, akik példamutató ma
gatartásuk mellett huzamos
időn keresztül szorgalmasan
és eredményesen végzik mun
kájukat, legjobb képességeik
szerint dolgoznak.
Mint említettem — a kon
cepció leszögezi — a jogsza
bályokban meghatározott nem
anyagi jutalmazási formákat
erőteljesebben be kell kapcsol
ni az ösztönzésbe. így egye
bek mellett: az elítéltek kap
csolattartásának kiszélesítését,
a fegyelmi fenyítés elengedé
sét, a nyilvántartásból való
törlést, valamint az enyhébb
fokozatba helyezést,
© Az ország gazdasági n e
hézségei milyen hatással van
nak a bv-vállalatokra?
— A bv-vállalatok — csak
úgy, mint más vállalatok —

Modern technológia az Alföldi Bútorgyárban
rül sor. Az ösztönzés eszköze
változatlanul a munkabér, a
mozgóbér — prémium, juta
lom — lesz. A koncepció
ugyanakkor leszögezi, hogy a
nem anyagi jellegű ösztönző
ket is jobban fel kell használ
ni. Mi az, amire számítani le
het? Az ösztönzés hatékony
sága érdekében törekedni kell:
a népgazdaságban általánosan
elfogadott bérezési és elosztá
si elvekkel összhangban a bérszínvonal emelésére, hogy a
munkabér a végzett munká
hoz, a konkrét teljesítmény
hez szorosabban kötődjék. To
vábbra is a munkabér lesz a
meghatározó, de a munkabér
nek ki kell fejeznie a végzett
munka mennyiségét, az elítél
tek munkához való viszonyát,
szorgalmát, ügyességét, begya
korlottságát és egyúttal a
munkakörülmények közötti el
téréseket is.
Minden olyan területen, ahol
a munka mennyisége, minő
sége mérhető és ennek felté
telei biztosítottak, vagy meg

rendkívül nehéz éveket tud
hatnak maguk mögött. A meg
újult gazdaságpolitika, „amely
a külső egyensúly szükségsze
rű, elkerülhetetlen javítását
tűzte ki célul, a VI. ötéves
tervidőszak alatt végigkísérte
a vállalatokat. A központi in
tézkedések egész sora a válla
lati jövedelmek elvonására, il
letve átcsoportosítására irá
nyult, a külső-belső — a kül
kereskedelmi és a költségveté
si — egyensúly érdekében.
Különösen érzékenyen érin
tette a vállalatokat a fejlesz
tési (beruházási) források erő
teljes csökkentése.
A büntetésvégrehajtási vál
lalatoknál a közgazdasági sza
bályozórendszer
szigorításai
ugyanúgy érvényesültek, mint
a népgazdaság más vállalatai
nál, így jelentősen nőtt a költ
ségvetés központosítása, csök
kentek a vállalati erőforrások,
különösen visszafogták a fej
lesztési vásárlóerőt, lényegesen

Körültekintő gépszemle Állampuszta«

Cs. 2. felvételei

beszűkült a tőkés import le
hetősége, és egyre inkább ér
vényesült az a központi tö
rekvés, hogy csak a szerve
zetten, 'hatékonyai dolgozó
vállalatok valósíthassanak meg
bővített újratermelést.
Az 1985 január 1-jétől be
vezetett új szabályozórendszer
követelményei és a bv-válla
latok alapvető célkitűzése —
a teljes körű foglalkoztatás —
már nem volt összeegyeztet
hető. A bv-vállalatoknái az el
ítéltek teljes körű foglalkozta
tásának érdekében — a Pénz
ügyminisztérium hozzájárulá
sával — a tavaly január 1-jétől lehetővé vált az általános
közgazdasági szabályozórend
szer módosításokkal történő
alkalmazása. A módosításoK
teszik lehetővé a különleges
adottságok miatt, a népgazda
sági követelményeknél kisebb
hatékonysággal dolgozó válla
lataink számára is a zavarta
lan működést.
® Lesz-e beruházás, épül-e
gyár vagy üzem?
— A bv-nek jogszabályban
előírt kötelezeitsege a teljes
körű foglalkoztatás. Ezárt fon
tos a kérdés szempontjából is
a bv-vállaiatokon belül új
munkahelyek létrehozása, el
sősorban azokban az ágazatok
ban, amelyek szerkezeti szem
pontból a legjobban megfelel
nek a bv-munkáltatás céljai. nak. A pénzügyi korlátok és
egyéb — például telepítési —
nehézségek miatt ez a követ
kező egy-két tervidőszakban
csak mérsékelt ütemű lehet,
mert az ehhez szükséges esz
közöket a: bv saját forrásból
előteremteni nem tudja. Ennél
fogva a VII. ötéves tervidő
szakban elsősorban az elhasz
nálódott állóeszközök pótlását,
kisebb részben a termelőkapa
citások bővítését tervezzük.
Például: a Sopronkőhidai Szö
vőgyárban mintegy 100 db szö
vőgép munkába .állítása; Ál
lampuszta« á ’ szőlőtelepí
tés folytatása-. • Budapesten
raktárbázis építése stb. Te
hát lesz beruházás, de a kö
zeljövőben új gyár építését
nem tervezzük. Az elítéltek
foglalkoztatásáért az intézete
ken belül növeljük a munka
helyek számát és bővítjük
kapcsolatainkat
a
külső,
együttműködő partnereinkkel.
© Korszerűsítik-e a meglé
vő — főleg, megyei intézetbeli
— kisüzemeket?
— Tekintettel a fejlesztés
szűkös erőforrásaira, azok el
osztásánál mindenképpen egy
fajta fontossági sorrendet kell
felállítani. Biztos, hogy a rang
sorban a jelentős létszámú el
ítéltet foglalkoztató öv-válla
latok előbbre sorolódnak, mint
a megyei intézetek (telephe
lyek). A tisztánlátás érdeké
ben szükséges azt is hangsú
lyozni, hogy a megyei intéze
tek elsősorban előzetesek, elzárásosak
foglalkoztatására
specializálódtak. Az elzárásosak pedig jó l. foglalkoztatha
tók a külső vállalatok munka
helyein is.
© Előirányozza-e a kon
cepció új termékek, termék
fajták gyártását, vagy marad
a meglévő termékszerkezet?
— A munkáltatás céljaival
összhangban kell megvalósíta
ni a vállalatok termelési szer
kezetének fejlesztését. A je
lenginéi célszerűbb, haszno
sabb profil kialakítása hosszú
távú feladat, amely egyrészt
a vállalatok saját forrásaiból,
a büntetésvégrehajtás közpon
ti alapjaiból, másrészt népgaz
dasági
segítséggel oldható
meg. Pénzügyi lehetőségek
miatt a termelési szerkezet
módosítása csak több szakasz
ban, fokozatosan lehetséges. A
cél az ipari és a mezőgazdasági ágazat együttes fejleszté
se, de ennek megvalósítása a
szabályozók változásától füg
gően, menetközben is módo
sulhat.
Az ipari munkáltatás ter
melési szerkezetét úgy kell
alakítani, hogy alapvetően az
elítéltek reszocializációját se
gítse elő. Így a férfiakkal vég. zett konfekció- és szövőipari
munkát hosszú távon csak
olyan, mértékben célszerű

A Sopronkőhidai Szövőgyár
fenntartani, illetve fejleszteni,
ahogyan azt a nők, valamint
a rövid tartamú szabadságvesztésre ítélt férfiak létszá
ma, illetve foglalkoztatása
szükségessé teszi.
A fiatalkorú elítéltek nö
vekvő foglalkoztatására újabb
— elsősorban kooperációval
— ipari munkahelyek létesíté
se szükséges.
A mezőgazdasági üzemek
termelési szerkezete összessé
gében megfelel a büntetésvég
rehajtási céloknak és a népgazdasági igényeknek. A fej
lesztés — az' elítéltek létszá
mának emelkedésétől függően
— kétirányú lehet: egyrészt a
terület, másrészt a jelentős élő
munka felhasználását igénylő
kultúrák — zöldség, szőlő és
gyümölcstermelés — növelése
révén. Ezen túlmenően hoszszabb távon, előtérbe kerülhet
a saját termelésű mezőgazdasági termények, termékek fel
dolgozásának növelése, vala
mint a saját értékesítés bŐVÍtéS®;
_
A termelési szerkezet fej
lesztésénél figyelemmel- kell
lenni a megváltozott munka
képességűek foglalkoztatására
is. Olyan profilok kialakításá
ra kell törekedni, amelyek biz
tosítják a képességüknek meg
felelő, egyszerű, részművele
tekre, bontható, rövid betanu
lási időt igénylő, kevésbé egy
hangú, sikert és élményt nyúj
tó, lehetőleg fizikailag sem
megterhelő munkát.
© Milyennek ítéli a szak
másító-, illetve a szaktanfolya
mok szerepét a bv-vállalatoknál?
— Két szempontból tartom
fontosnak az elítéltek szakmai
képzését. Egyrészt: a bünteté
si idő alatt lehetővé teszi a
szak-, illetve a betanítottmunkás-képzést, amelynek segítsé
gével a beilleszkedés zökkenőmentesebb lehet. Másrészt: a
bv-vállalatok (és a költségve
tés) részére a szükséges kép
zett munkaerő különben nem
állna rendelkezésre. Az elmon
dottakat támasztják alá a ta
valyi év adatai: 3099 elítélt és
beutalt részesült szakmai kép
zésben. Ebből 45 elítélt szak
munkás lett, míg 3054 betaní
tott munkás. Az említett kép
zési formák mellett volt az
egy-, illetve több munkafázis
ra történő betanítás, begyakoroltatás. Az elmúlt év során
ilyen jellegű képzésben mint
egy 5000-5500-an részesültek.
A ■ szakmai képzésbe vontak
száma — 1984-hez viszonyítva
— több mint 500-zal emelke
dett. Ez egyrészt a vállalatok
körültekintőbb, átgondoltabb
munkájának tudható be, más
részt a növekedés a mind gya
koribb profilváltozások szük
ségszerű következménye is.
Kétségtelen ugyanakkor, hogy
a szakképzésbe bevont elítél
tek számának növekedését az
is befolyásolta, hogy egyre
több a szakképzeletien elítélt.
© Tudunk-e mindenkinek
munkát adni, vagy elképzel
hető nálunk is ideiglenes mun
kanélküliség?
— A kérdést pontosítanám!
Tudunk-e mindenkinek mun
kát adni, másrészt pedig vala
mennyi elítélt képes-e, alkal
mas-e a munkavégzésre? A
kérdés mindkét részére a vá
laszom: nem! Az előzőekben
említettem már, hogy á bvvállalatok sem mentesek a
külső hatásoktól. Vállalataink

nál any-agellátási, értékesítési,
kooperációs nehézségek miatt
eddig is előfordult hoszabbrövidebb ideig tartó, kisebbnagyobb létszámot érintő, át
meneti
munkanélküliség.
Ahogy az általános beszerzési,
együttműködési fegyelem ja
vul, úgy csökken az .ilyen okok
miatt ideiglenesen nem foglal
koztatható elítéltek száma.
A nem dolgozó elítéltek lét
számának alakulását be.ső
szervezési okok is befolyásol
ják. Nem véletlenül foglalko
zik kiemelten ezzel a kérdés
sel a munkáltatás! koncepció.
Amikor leszögezi, hogy a mun
ka- és üzemszervezessel elő
kell segíteni az elítélték folya
matos és ' fegyelmezett mun
kavégzését. Vagyis olyan mun
ka- és üzemszervezést kell
megvalósítani, amely a gazda
ságossági célkitűzések mellett
figyelembe veszi a foglalkoz
tatási kötelezettséget, a ren
delkezésre álló munkaerő lét
számát, minőségi ■összetételét
(szakképzettség,
tapasztalat
stb.) az elítéltek differenciálá
sát. A munkahelyek hiánya
miatt nem foglalkoztatott el
ítéltek száma eddig minimális
volt. Többen voltak, akik más
okból (egészségügyi szempon
tod!; stb. miatt) nem dolgoz
tak. Az utóbbi időben — egyes
intézetekben — megnőtt : a
munkahelyek hiánya miatt.; a
nem dolgozó elítéltek létszáma.
Foglalkoztatásuk
érdekében
mindent megteszünk.
© Milyen helyet foglalnak
el a bv-vállalatok az ország
gazdaságában?
— A tavalyi adatok alapján
tudok válaszolni a kérdésre. A
bv iparvállalatai az állami
iparvállalatok 0,9%-át teszik
ki, termelési értékük az álla
mi iparvállalatok termelésértékénék 0,2u/o-a. Célgazdaságaink száma az állami gazda
ságok és kombinátok számá
nak 2,3u/o-a, előállított terme
lési értékünk pedig az emlí
tettek
termelési értékének
1,3%-a. Mindezek ellenére bi
zonyos iparcikkekből — pL
mérőszalag, konfekcionált ágy
nemű, műszáki pamutszövet,
és nyers mull — vállalataink
részesedése a belső piac igé
nyeinek kielégítésében jelen
tős. Ugyancsak számottevő célgazdaságaink vágóállat-, te
héntej-, valamint zöldség- és
gyümölcstermelése is.
© Elégedettek-e partnereink
a bv-vállalatok termékeivel?
A bv iparvállalatai és cél
gazdaságai termékeinek minő
sége semmivel sem rosszabb
egy átlagos polgári iparválla
lat vagy állami gazdaság ter
mékének minőségénél. A part
nerek elégedettsége az adott
termék iránt legjobban ä
megrendelések állandóságával
mérhető. Ebből a szempontból
termékeink jó részével elége
dettek lehetünk. Hiszen pél
dául az általunk előállított bú
torokat a lakosság keresi é$
igényli, a gyártott labdák je
lentős része hosszú évek óta
a külpiaci igényeket is kielé
gíti.
Elégedettek persze, télje®
egészében nem vagyunk. Tud
juk, hogy termelési tevékeny
ségünk minősége tovább javít
ható, nagyobb odafigyeléssel,
fegyelmezettebb
munkával,
jobb szervezéssel és nem utol
sósorban a termelésben részt
vevők megfelelő ösztönzésé el.
— Köszönjük a beszélgetést!
4. h
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Kalocsai hangulatban
előtt ül a gitáros és a dobos,
ők kísérik a jeleneteket.
„Gondoltuk, valamivel mi is
hozzájárulunk az ünnephez —
mondja a dobos, amikor ész
reveszi, hogy érdeklődve né
zem a felszerelését —. de
hiányzott az alapvető kellék,
a dob. Műanyag fóliából, szi
getelőszalagból
és hasonló
anyagokból mesterkedtem öszsze. . . ” (Lám, lám, úgy tű
nik: elég a nők közelsége is,
s rögtön előjönnek az ötle
tek. Persze, azért ne irigyelje
senki az itteni férfiakat, s ként adott karácsonyi „előze
senki ne tegyen még csak tes”. Ha itt nem is tartják
sanda célzásokat se magában. olyan szigorúan a délutáni
Nem tudom, mi a rosszabb:
Már december elején meg siesen mókáztak, táncoltak, egészen távol lenni a másik teázás szokását, mint például
az angoloknál — teázni azért
énekeltek,
mintha
nekik
nem
érkezett a szerkesztőségbe a
nemtől, vagy közel s mégis lehet, s a lehetőséggel, _ ért
meghívó, amely szíves szóval lenne családjuk, gyerekük, távol...)
hető módon, szívesen is élnek
invitált bennünket a kará szeretett társuk valahol meszA jelmezek, kosztümök ter
csonyi ünnepi műsor bemuta sze a kinti világban. Elkülö mészetesen élethűek, ügyes az asszonyok.
A teázás — eredendően —
tójára, vagy ha az az időpont nült volt egymástól színjátszó kézzel varrottak — azt hi
nem felel meg, a főpróbájá és néző — mégis ugyanazok szem, ezen itt, Kalocsán egy nemcsak a felfrissülést szol
ra. Életkorát . és újságíró az érzések, gondolatok hatot percig sem kell csodálkozni. gálja (a tealevélben levő ^ha
m últját tekintve egyaránt ifjú ták át valamennyiüket.
A nevelő elmondta: kezdetben tóanyagoknak köszönhetően),
Az esztendők során követ nem is gondolták
kolléganőmmel indultam út
volna, hanem egyfajta társasági-tár
nak, s a fehérbe öltözött tá keztek azután más stílusú ösz- mennyi
üggyel-bajjal
jár salgási tevékenység is. A tea
volt
például, majd a megfelelő ruhák elké főzésnek kialakultak a szoká
jakon átsuhanva az iránt érT szeállí tások:
deklődtem tőle: milyennek amikor a tánc 'volt az ural szítése. Nem ügyes kezekben sai, majdhogynem szertartása,
képzeli el azt a helyet, ahová kodó elem. Olyan összefogója, volt hiány, hanem anyagban. s a jó illatú, párolgó folya
igyekszünk? Őszintén meg vezetője akadt ugyanis a szín A munkaköpenyekből s a töb dékot kortyolgatva sok min
mondta: „el sem tudom kép játszó csoportnak, aki hosszú bi, itt készített termékből denről lehet elbeszélgetni.
zelni’’. Visszaemlékeztem több esztendőkön keresztül népi nem nagyon lehet olyan gaz Kellemes, oldott, nyugodt lég
mint tíz évvel ezelőtti első táncosként lépett fel itthon és dag választékú, színpompás és kört teremt — ahol úgy teáz
utamra„ amikor nekem tették külföldön. Megint máskor az ráadásul a valóságnak is meg nak, ahogyan azt kell. Ma
fel ugyanezt a kérdést,, s ha- ének, az operettbetétek voltak felelő ruhatárat összeállítani, már erre is van lehetőség Ka
mint ahogyan az végül sike locsán: az intézet vezetősége
ugyanis — észlelve a „tearült.
„Minden dicséretet megér- narkó” térhódítását — nem a
■demelnek a szereplők”, hang teljes betiltás lehetőségével élt,
súlyozta ki nemcsak a ne hanem a különféle gyógyteávelő. hanem a parancsnok kat engedélyezte a hagyomá
asszony is. Az ötletek össze nyos helyett. Három-négy faj
gyűjtése, kiválogatása, a for ta között válogathatnak a he
gatókönyv elkészítése, a pró lyi boltban a vásárlók, ki-ki
bák — mind-mind a rendel ízlésének megfelelően vehet
kezésre álló szabadidőben tör csipkebogyó-, hársfa-, kamil
téntek meg, s bizony egyál lateát, vagy amilyet a helyi,
talán nem könnyű az egész kalocsai kereskedelmi hálózat
napi munka után, fáradtan kínál.
Gyógykávé kitalálására, szemég ezt’i's fegyelmezetten, lan
. nincs szükség. A
kadatlan buzgalommal csinál
í-k t-vwjsrí
megszokott, rend
ni; 'Mért,~ terfnéisZetésén, bár kávézás itt
milyen fegyelmi vétség elkö ben levő dolog, hiszen „ezzel
vetésével a szereplő önmagát is a jobb munkára ösztön
zünk mindenkit. Aki jobban
zárta volna ki a műsorból.
Minden példás rendben, pél dolgozik, többet keres — több
dás igyekezettel zajlott le, az mindent vásárolhat magának.
összes résztvevő nem kis örö Ha szereti a kávét — miért
mére. Nemcsak a műsorért, ne ezt vegyen?” — mondta az
hanem ezért a tényért is di intézet parancsnoka, hozzáté
W B m
cséret illeti Kalocsát,. „
ve, hogy azért elvétve itt is
akadt „üzletelés”. De mivel a
★
Elmondták egyébként azt is: kávé nem tiltott ital, egyál
a tavalyi esztendőhöz képest talán nem tartozik a benti
’:i - : '■
örvendetesen javult a fegyel
Ök zenélnek
mi helyzet, csökkent a rend „feketepiacon” a nagyon ke
bontások
száma.
Gyakran resett, nagyon drága dolgok
sóidéképpen tanácstalan vol túlsúlyban — ehhez értetteK szoktuk pedig mi, férfiak, a közé.
tam a választ illetően . .. Sok a leginkább az alkalmi színé nők szemére vetni: meggon
★
karácsonyi és más, ünnepi ka szek,
dolatlanok.
lobbanékonyak,
A kalocsai ünnepekkel maj
A
maga
módján
ez
az
idei
locsai műsor Van azóta már a
hebehurgyák és így tovább.
hátam mögött; valamennyit ünnepi műsor is új, más — Nos, itt. éppen az ellenkező dan a Központi Stúdió hallga
áthatja egyfajta, nehezen meg elődjeihez hasonlóan —, mint jére akadt, a tények szerint, tóiként is megismerkedhetnek
az olvasók: elküldik ugyanis
határozható másság. A fér a többi. A karácsonyt eleve p élda. . .
fiak, érthető módon, marco níti meg, de egészen kitűnő
Akadt azért szomorú ars is a teljes felvételt. Az intézet
nábbak még műsoraikban is: ötletek segítségével, meglehe a szereplőgárda között. Az ol ben látottak-hallottak alapján,
.általában néhány, az alkalom tősen érdekes módon: a jele vasók többsége bizonyára is másutt is kellemes perceket
hoz illő vers, magnetofonról netek a népszokásokat mutat meri Bagyinszky Katalin ne szerez majd.
lejátszott muzsika» _egy-két ják be. Nemcsak szórákoztat- vét :
hangulatos
verseivel
Nyugodt, békés ünnepeket,
vaskosabb célzás az élet kü va ezzel a nézőket, hanem gyakran találkozhattak a lap gyorsuló
hétköznapokat, s
lönböző dolgaira — nagyjá egyúttal tanítva is. Más ol hasábjain. A tőle megszokott
ból így állnak össze a hétköz vasni Luca-napjárói, és me igyekezettel végezte és végzi majdan igazi elbúcsúzást kí
napok egyformaságát felolda gint más, ahogy magunk előtt most is munkáját, ám mégis vánunk mindenkinek Kaloni szándékozó előadások. Fél látjuk: mit jelent a valóság belekeveredett — teljes jó csánl
H. A.
reértés ne essék: nem azt ban, egy parasztházban, ahogy szándékkal— egy kellemetlen
akarom ezzel mondani, hogy két nénike „megtárgyalja” ügybe.
■felületesebb, hanyagabb mó egymás között a tennivalókat.
Az történt ugyanis, hogy —
don készülnének bárhol, is, Szóba kerül az is, miért ün mint a nevelő elmondta —
mint Kalocsán. A szándék, nepi eledel a mákos és diós Katalin természetesen a saját
igyekezet, buzgólkodás ugyan bejgli, vagy mi a szerepe a édesanyját is szerette volna
olyan dicséretre méltó, mint babnak, lencsének. Eljátsszák karácsonyra megajándékozni.
itt; M égis... eltér a hangulat, a kotyolást, a síbárolást (az Volt az intézetben könyvvásár
amikor az elképzelés egy-egy utóbbi ráadásul jellemzően (és persze, játékvásár is, mind
jelenet formájában testet ölt Kalocsa-környéki népszokás), kettő nagy sikerrel), lehetett
s természetesen a karácsonyfa volna valamilyen saját készí
a színpadon.
Talán nyolc éve,, lehetett, díszítésének apró „titkaival”. tésű aprósággal kedveskedni
— esetünkben azonban nem
hogy
alkalmam
volt
az
Dob —fóliából
így történt. Katalin különféle
„igazi” bemutatón is részt
piperecikkeket gyűjtött össze,
venni. Különféle ügyek miatt
Még egy különlegessége van s ezeket szerette volna kikül
december 24-én indultam csak
vissza Budapestre, s én is be az összeállításnak: a férfiak deni. Jelentkezett is a kész
ültem a szabadidős körlet kal együtt előadott, közös lettel annak rendje-fnódja sze
színháztermébe, megtekinten produkció. Tudom, most so rint, ám a szemrevételezésnél
dő a főpróbán már látott elő kan meglepődnek: szó sincs rögtön kiderült: a kiküldendő
adást. Könnyű volt a nézők arról, hogy Kalocsa „vegyes” holmik javarésze nem tarto
nek: ha elérzékenyültek, ha intézet lenne, csupán arról: a zik az engedélyezett dolgok
könnyeztek — nyugodtan meg különféle karbantartási, fel közé.
tehették, nem zavartak vele újítási munkálatokon dolgozik
Teadélután
senkit. Ám jól érzékelhető itt néhány férfi is. Az idén
győgyteákkal
volt, hogy a szereplők hangja először ők is „besegítenek” : a
is meg-megbicsaklik a szín zenei anyagot állították öszLassan a teázás ideje kö
padon: a legszívesebben ok is sze, az előre megkapbtt for vetkezett, mire befejeződött a
meg-megtörölgették volna a
Heti Híradó kedvéért, ízelítőszemüket. De nem tettek, ho- gatókönyv alapján. A színpad
Sokféle szempont szerint felosztható részeire az a
világ, ahol lapunkat kézbe veszik az olvasók: lehet
beszélni enyhébb vagy szigorúbb fokozatokról, „kis”
vagy „nagy” házakról, fiatalokról és felnőttekről —
Végezetül pedig nőkről és férfiakról. Ha a számará
nyokat nézzük, erőteljes többségben van az „erősebb”
nem, s ennek megfelelően a riportok, cikkek nagy ré
sze is tulajdonképpen a férfiak gondjaival foglalkozik.
Valahányszor Kalocsán jár a lap valamelyik munka
társa, mindig megkapjuk a — jogos — észrevételt,
női módon kedves mosolyba csomagolva: „igazán meg
látogathatna bennünket gyakrabban a Heti Híradó”.
Indokolt a kérés azért is, mert ennek az intézetnek
más a hangulata, mint a többinek. Itt nők van-

Olvaső próba
1811111111

m m k\

1 9 91

Mélyen átélik a szerepet

H

Fontos kellék a tükör

Immáron a színpadon.

1986. DECEMBER 20.
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ket talán maguk sem hisz
nek.
És ő? Mint az odúba szo
rított vadállat, csak kusÉpp osztályfőnöki óra volt. látni, érezni akarta, hallani had, csak retteg, s lassan
félelem, szinte
Erzsi kibámult az ablakon, a szavát, s fogta magát, ki átjárja a
tőle.
Miért fél?
csak fél füllel hallgatta, mit hajolt az ablakon, s az ud bűzlik
is mond Zsóka néni. Nem varon átsiető gondnok után Miért retteg? A betegsége,
mintha unalmas vagy érdek kiáltott: „Csókolom, Feri bá bár súlyos, de egyáltalán
telen lett volna amiről be csi !”
nem életveszélyes, meg le
szél, csak éppen őt más fog
igaz,
A férfi betegállományban het tőle szabadulni,
lalkoztatta.
volt immár több hete, s tel kissé hosszadalmas, de hát
Reggel, ahogy sietett az is jesen el volt keseredve, hi még van idő. Gyógyulásra
kolába, s csaknem bebukott szen azelőtt soha nem volt mindig kell, hogy legyen
a kapun, hökkenve állt meg beteg. Nem is gondolta vol idő. . .
egy pillanatra. Egy szemvil na, hogy ez is elkövetkezik
Ahogy morfondírozik ma
lanás volt csupán, de úgy egyszer, hogy itt ül egy nyo gában, hirtelen észreveszi,
érezte, nem kap levegőt. Azt morult albérleti szobában, hogy már harmadszor megy
hitte, hogy az apja várja őt. közel a negyvenhez, ideglá- az ablakhoz, mi a fenét
Pontosan olyan magas férfi, zasan, szeme, mint az űzött keresek itt? S szinte ellen
oldalra fésült szőke haj, kí . vadé, ide-oda pillant, s ke őrzötten végigfuttatja ma
nosan borotvált arc, felöltő. serűen felnevetett, mert vir gában az udvar képét, s
Aztán összekapta magát, lágosan és logikusan látta, akkor veszi észre, hogy az
és hangosan köszönt. A férfi hogy élete romjain ül és so udvaron ott ül egy kislány,
is észrevette a pillanatnyi ha nem lesz képes úgy élni, nagy, régimódi karosszék
habozást és megkérdezte: mint azelőtt.
ben, gondosan bebugyolál
„Csak nem ijedtél meg tő
Elfáradt, beteg, se testi, se va nagykendőbe, épp csak
lem?!” Erzsi elpirult, s ami lelki ereje nincs és ami leg az arca látszik ki.
kor érezte, hogy pirul, még jobban megijesztette, tudta,
A szemük találkozik, és
jobban lángba borult az ar nem is akar küzdeni. Felad mindketten elmosolyodnak,
ca, úgy érezte, tetten érték! ta. Vereséget szenvedett. Be s a mosoly után meg
is
Zavartan válaszolta tehát: kell látni, hogy rosszul szá- szólal a kislány: — Beteg
„Nem, nem ijedtem meg!” '1 mított, s a végeredmény — tetszik lenni, hogy nem
Azért mondom, szólt a fér tökéletes kudarc.
ment dolgozni?!
fi, mert gyakran fogunk ta
Itt ült és csodálkozott ré
— Igen, beteg
vagyok.
lálkozni, én vagyok az új gi önmagán, azon a férfin,
gondnok, szólíts csak Feri aki rohant, aki száguldott, Hát te mit csinálsz, ahe
lyett, hogy az
iskolában
bácsinak.
aki mindig tudott időt sza lennél?
Zsóka néni arról beszélt, kítani, ha arról volt szó, hogy
— Én is beteg vagyok, és
hogy milyen fontos ä család, el kell hozni a gyereket az
a harmonikus együttlét, ami _óvodából, most sétálni kell untam már a szobám, min
kor az apa és az anya együtt' vinni, most mesélni neki, és dig csak a falat néztem ...
gondolkodik, együtt érez, s soha nem volt fáradt. És És még most olyan j» idő
van, szép az ég, és milyen
megosztja
öröfnét-bánatát
gyermekeivel. Nincs annál most, amikor hetek óta nem csend van.
szebb, zengett kellemes és csinál semmit, csak ül és
— Igen, szép az idő —
lágy hangja, s betöltötte az csak fekszik, néha felkel, ki mondta és visszalépett a
kinéz
az
ablakon,
semmi
szobája belsejébe.
osztálytermet, miközben a
gyerekek mélázva hallgat mást nem érez, csak halá
Még tett néhány lépést,
ták. Akinek együtt voltak a los, egykedvű fáradtságot.
aztán hirtelen mosakodni
szülei, azokat ezért nem ér
Mi történt vele? Miért ' kezdett, megborotválkozott,
dekelte, akiknek pedig kü ez az esztelen fáradtság, hi elsimította haját, felöltö
lön éltek, teljesen mindegy szen semmi különös nem zött, ( és amit eddig még
volt, hogy milyen szép is a történt, elváltak, ő elköl nem ,tett meg, vállára kacsak
harmonikus családi élet, tözött, a gyerek az anyjá nyarította kabátját,
úgy
könnyedén, mihtegy
úgysincs benne részük. . .
nál maradt és kész! Az élet panyókára vetve, és lesie
Erzsi is az apjára gondolt, megy tovább.
Mással
is tett az udvarra, beszélgetni
s kinézett az ablakon. Látta megesett már. És azok túl a kislánnyal, aki körülbe
az égbolt tisztaságát, szinte tették magukat rajta. Élnek, lül annyi idős, mint az övé.
az őszi pS utolsó .tündöklés, nevetnek, beszélnek, prog Hallani akarta 1 a hangját,
tét,, ami mögött már óit, van. ramot csinálnak,, uszodába látni az arcát, és megsimoa hó szándéka, -s az ugrásra mennek, moziba, tele száj gathi % haját' Csak égy ki
kész tél lehelete is érződik, jal tudnak szaftos történe csit babusgatni, félve és
s egyszerre roppant vágyako teket mesélni nőkről, ka tartózkodón, ahogy illik.
zás fogta el az apja után: landokról, olyanokat, ami
A. J.

jQ e hol lehet vajon É v a ..,? — morfondí
rozott magában Svarc Béla a gyámügyi
idézést gyürkészve. Mellette a fényesre kop
tatott barna pádon éppen egy „láthatási apa”
ecsetelte havonta esedékes gyötrelmeit egy
tarka ruhás, terebélyes cigányasszonynak.
; Odabent a villanyírógép géppisztolysorozatra
emlékeztető kattogása egyszer csak megsza;Icadt, kinyílt az ajtó és Svarqot szólították. 1
— Tudja már az élettársa tartózkodási he
lyet, Svarc úr? — kérdezte kedvesen a hu
szonöt év körüli gyámügyes hölgy. „Egészen
csmos ez a lány” — futott át a pillanat tört
részé alatt Bélán a bizsergetően kellemes
borzongás, amit mindannyiszor érzett, ami
kór jó nőt Iátotit. Így volt ez egy évvel ez
előtt is. Évával történi találkozásukkor. Suhajda, a fuvaros úgy mutatta be neki a 2
asszonyt, mint egykori sógornőjét. A Belvá
rosi presszó előtt futottak össze, s mi sem
volt természetesebb, minthogy rögvest betér
tek néhány pohár italra. Éva szinte tudo
mást sem vett a két férfiról, semmibe me
redő,^ fátyolos tekintettel tüntette el egyik
vodkát a másik után. Bélát megbabonázta az
asszonyból áradó fojtogató unalom: szerette
volna most azonnal megsimogatni ezt a ci
garettafüst ködéből előtűnő zilált arcot, me
lyet félig eltakart a váilig omló hidrogénszőke haj.
Látom,^ be vagy indulva, haverom —»
mondta Bélának tele szájjal röhögve a ren
gőhasú Suhajda, amikor Éva a toalettre
ment, s mielőtt még a férfi válaszolhatott
volna, a másik még hozzátette: — Vigyázz
vele, komám, mert oltár! egy cafka. . .
— Fogd be a mocskos pofádat, te bunkó
r - sziszegte Suhajdához hajolva Béla, és in
gét mellkasán megmarkolva akkorát lökött
rajta, hogy a mélák fuvaros székestől ha
nyatt esett

*
Még azon az estén megkapta a nőt. Bol
d o g u lt, önfeledten fecsegett, mint általában
a férfiak, amikor minden kívánságukat tel
jesítik. Éva azor San továbbra is szótlam, beíelőforduló m ar <*t, m'ntha semmi köze nem
lenne a történ,ékhez. Magáról nem szívesen
beszélt, jobbára csak igennel és nemmel vá
laszolhatott, arr.ikőr Svarc az életéről faggat
ta. Sokáig volt kórházban, mondta egyszer
Bélának, de mihelyt, a férfi a betegsége felől
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kérdezett, egyszerre ingerültté vált és csak
annyit mondott, hogy „kiborultam”. Bár Bé
lának volt legális munkahelye — legalábbis
a személyi igazolványban szerepelt egy vál
lalat neve —, hónapokkal előbb otthagyta a
gyárat és alkalmi munkákból élt. Többnyire
Suhajdának dolgozott, szenet, fát, építőanya
gokat szállított a stráfikocsival. Svarc titokban reménykedett abban, hogy Éva majd
munkába áll, s akikor talán visszatér az élet
kedve, és vele is kedvesebb lesz. Ez azon
ban egyre késett, s a nő mind kiállhatatlanabbul kezdett viselkedni. Néhány hét eltel
tével csak akkor adta oda magát a férfinak,
ha előtte alapoisan betankolt kedvenc vodká
jából.
J l é l a durván lehordta a szomszéd öregkszszonyt, amikor egy alkalommar megállí
totta a lépcsőházban, és sutyorogni kezdett
neki bizonyos „gyanús külsejű” férfiakról,
akiket napközben ki- és bemenni látott a la
kásba. De csak nem hagyta nyugodni a do
log.
— Na és, ha így van, ml közöd hozzá!
Nem vagyak a rabszolgád, te hülye mam
lasz . . . — rikácsolta a férfi elképedésére az
asszony, amikor az rákérdezett a látogatók
ra. Svarc Béla utólag ezerszer megbánta
már, hogy akkor megütötte. Valahányszor
csak rágondolt, fülében zakatoltak a mene
külő Éva megalázó szavai: — Igen, ig e n ...
akikor is az vagyok, aki vagyok, vedd tudo
másul . . . Egy k.-ba vagy szerelmes!
Nyolc hónapra rá kapta az értesítésit, hogy
leány gyermeke született, aikit az édesanya a
kórházban hagyott.
★
'
— Kérem, válaszoljon végre, hol van a
gyerek anyja? — riasztotta gondolataiból Bélát a gyámügyes már-már türelmetlen hang
ja.
Fogalmam sincs róla, asszonyom — vá
laszolta alig hallhatóan az apa. — Higgye el.
ha tudnám, visszahoznám. . .
A gyámügyes lány ezután a kis Évike
hogyléte felől kérdezte, akivel Béla immár
másfél hónapja egyedül maradt. Alig múlt
két hónapos a kislány, kicsi testét asztma
kínozta. A- gyámügy már többször felvetette
Svarc előtt az állami gondozás lehetőségét,
hiszen akkor a csecsemő megfelelő ápolást,

Egész napját a tanteremben
töltötte, pedig nem volt sem
mi dolga. Szombaton nincs
tanítás. Sétált tel-alá. néha
nehézkesen leült, mint aki
nagyon elfáradt. Aztán ismét
felállt, sétálgatottM ár alko
nyodon, amikor odament a
szekrényhez, s egy fényképet
vett ki a polcról és az asz
talra állította. Nézte, majd
egy szál gyertyát keresett, s
a fénykép mellé helyezte.
Meggyújtotta. Leült. Mozdu
latlanul, némán nézte a ké
pet és a kis lángot.
Az ajtó megcsikordult, s
egy férfi jelent meg a nyí
lásban. Megállt, majd las
san belépett.
— Mit csinálsz, Zoltán? —
kérdezte.
Felkapta a fejét. Csak ak
kor vette észre a belépő fér
fit, amikor már mellette állt
és megszólította.
— November elseje van —
mondta.
— A feleséged emlékére?
— mutatott a gyertyára Já
nos..
— Igen — mondta halkan,
aztán felsóhajtott. — Emlé
kezz a gyertyafényre'.
— A gyertyafényre? Mit
jelent ez?
Zoltán nem válaszolt azon
nal, hanem nehézkesen fel
állt, a szekrényhez ment, s
egy borítékot vett elő. Fel
nyitotta, kivette a levelet,
csak utána szólalt meg.
— Tavaly karácsonykor ír
ta Éviké. Még eddig senkinek
sem mutattam meg. Megérez
te szegényke az elmúlás kö
zeledtét. Hallgasd:
„Zolikám! Most
leírom,
hogyan ünneplem itt magá
nyosan a névnapomat és a
karácsony estét. Az ablak
alatt, a sarokban'áll a fenyő
fa, szépen feldíszítve. Tete
jén az angyalkás csúcs, gyö
nyörűen csillog. Teljesen ép,
ez kibírta a hurcolkodást.
Vigyázok is rá nagyon, hi
szen az első jkpzös , karácso
nyunkra emlékeztei: Csák ' fél
kiló szaloncukrot ,p$pe4m,- kü
lönböző színüefc. Ä költözkö
dést átvészelt díszek (újat
nem vettem), az égősor, és
azok a díszek, amelyeket én
csináltam tegnap este. Szét
nyitható szívek (egyet ebben

a levélben elküldök neked),
színes karikák és süni. leg
alábbis én így nevezem.
Amikor ezek elkészítését ta
nultam, még nem nagyon vol
tak üvegdíszek. Ehhez ezüst
papír és egy ceruza kell.
Azért süni, mert a papírcsí
kot a ceruza hegyére felte
kerve kúpokat kapunk, cér
nával összefűzve tüskés gömb
lesz belőle. Majd elteszem,
meglátod, milyen jól néz ki.
Itt az asztalon a karácsonyi
terítő, még Kecskeméten kap
tam ajándékba az iskolától,
rajta egy váza fenyőgallyak
kal. A tévé tetején szépen ki
fényesített réz gyertyatartór
ban egy szál fehér gyertya.
Odatettem a te képeslapodat.
Kinyitva!, V-alakban. Nagyon
szép. Gondolom, el tudod kép
zelni, hogy tényleg ünnepé
lyes lett ez az egyszerű szo
ba.
Nagy baj van, drágám,
mégpedig az, hogy nem vagy
itt velem. Egyáltalán, van ott
valami a tévénézésen kívül,
ami a karácsonyra emlékez
tet? Írd meg!
Most még ég a nagyvillany.
Ha végeztem az írással, le
kapcsolom és meggyújtom a
gyertyát és a csillagszórót.
Sajnos, a fa alatt most
nincs semmi, hiszen csak tő
led kaphattam volna valamit,
kedvesem. Csak az esküvői
fényképünk van a tévé mel
leit, a fa és az ágy felé for
dítva. Mindent úgy rendez
tem, hogy a fotelból és az
ágyból jól lehessen látni.
A Gyertyafénykeringőt ad
ják a tévében.
Nem tudom, mi: van; velem
de úgy érzem, ez az utolsó
néviiapoíh és Háráisonyom.
Olyan féltő gonddal, precízen
készültem erre az estére,
mint még soha életemben.
Még a Gyertyafénykeringőnél meggyújtottam azst az egy

orvosi felügyeletet kaphatna, s az apának
sem kellene emberfeletti feladatot vállalnia.
Béla azonban ha Halni sem akart erről, esküdözött, hogy a gyermeket ő rendesen el
tudja látni, fenyegetőzött, . hogy öngyilkos
lesz és a kislányt sem kíméli, ha el akarják
venni tőle.
És csodák csodája, a védőnő mindeneset
ben megerősítette, amit az apa kétségbeeset
ten bizonygatott: a korántsem finomlelkűnek
ismert, börtönjárt Svarc Béla Évikéje a kör
zet egyik legtisztább, legápoltabb kisbabája.
S bár több alkalommal érkeztek kósza hírek
a. tanácsra, hogy Bélát itt vagy ott ittasan
látták, a gyámugyes lány a szó szoros érteiméhen szurkolt neki és bízott benne. Hétvé
geken, a napfényes őszben Béla babakocsiba
rakta Évikét, aztán irány a város. MajdmindigaVddám Parkban kötöttek kii, s amíg
az apa a cimborákkal sörözött, addig a kis
lány a kocsiban aludt, vagy sípoló gumiba
báival játszott. Mindig akadt egy lány, aki
karjára ültette, megcumiztatta, tisztába rak
ta a gyermeket.
Telték-múltaik a napok, de Évike anyja
csak nem került elő.
Béla legbeliil érezte, hogy már nem bírja
így sokáig, ugyanakkor azt is tudta, hogy le
számol a világgal, ha elveszik tőle a kis^Mostanában, hála a sok sétának, a
vedono lelMismeretessógéneik, Évikét ri-tkábban vette elő az asztmatikus köhögés, s
Belát a gyámügy is békén hagyta. Ha akadt
munka, a szomszéd vénasszonyra bízta a gye
reket, ha meg otthon volt, ő mosott, főzött.
Estenként már gyakrabban eljárt otthonról
s nemegyszer bizony csak késő éjjel kevere
dett haza.
J g y ment ez hetekig, hiába figyelmeztette a jószándékú védőnő, aki már ko
rántsem talált rendiben mindent a kislány
korül.
J
— Baj lesz ebből, baj lesz ebből — Is
metelte gúnyosan az apa a védőnő intelmeit
de mi az istent csináljak, ha az a ribanc anyja csak nem akar hazajönni. — Ha
mindenáron tudni akarja, hát ezért iszom „
Azon a Mikulás-napot megelőző estén bá
rányt sorsoltak a Strand kisvendéglő éjszakai
tomboláján. Bélát a haverok éjfél előtt nem
engedték el, aztán már saját lábán nem is
tudott volna hazamenni.
Idegen helyen ébredt, délután két óra is
elmúlt már, odakint nagy pelyhekben hullt
a hó Svarc Béla hirtelen úgy érezte, menten
megörüli, mert eszébe jutott, hogy Évikét es

szál gyártyát, lekapcsoltam s
nagyvillanyt, hiszen a fenyő
fán is égnek az égők. Jól lát
szik az a két szál rózsa, amit
rajzoltál, az esküvői képünk
olyan élőnek tűnt, mint még
soha.
Ültem az ágyon, sírtam. El
kalandoztam a filmtől, rád
gondoltam. Mit csinálnál, ha
meghalnék? őriznéd az emlé
kemet?
Né keseredj el, nem aka
rok meghalni, de rossz, na
gyon. rossz egyedül. Elképzel
tem, ha most itthon lennél, at
öledbe ülnék, átkarolnálak és
úgy nézném, a tévét. Fejemet
a válladra hajtanám, néznénk
az ünnepélyes sarkot és nem
aludnánk reggelig.
Még most is ég a gyertya
szál, én itt ülök ' az asztalnál,
a toll m eg-m egáll. a kezem
ben.
Ne„haragudj, most nem tu
dok többet írni. Majd holnap,
holnap folytatom. Szervusz
drágám, jó éjszakát! Gondolj
rám! Es emlékezz a gyertya
fényre!!!”
★

— Szóval, ezt jelenti az
előbbi mondatom.
— Nagyon szerethetett té
ged a feleséged — mondta
János leülve.
— Igen, szeretett — vála
szolt Zoltán — és csak egy
koszorút tudtam küldeni a
sírjára, nem mehettem el ha
lottak napján se hozzá. Egye
dül van szegénykém most is,
és még milyen sokáig.
— Veled érzek Zoli, ezért
nem is vigasztallak, de hidd
el, az idő mindent megold,
felejteni fogsz te is. Nyugodj
meg! Fújd el a gyertyát, és
menjünk a zárkába.
— Nem, még maradok. Te
menj, ha akarsz.
— Nem hagylak egyedül —»
mondta János.
— Miért?
— A z elkeseredett embere
ket nem, szabad egy éjiül hagy
ni, m éh butaság okfa képetffy
ä V U U fe.
Zoltán visszaült az asztal
hoz, nézte a képet és halkan
felsóhajtott.
— Miért hagytál itt, Évi*
kém?!?
Cs. S.

te a bezárt lakásban hagyta, s 6 csak azérl
ugrott le, hogy Télapóra vegyen neki vala
mit. És . tényleg, a nejlonszatyorban ott is
volt a piros ezüstpapírha csomagolt Mikulás,
meg egy apró kis, piros szalaggal átkötött
virgács.
Rohant hazáig, de a feltört, majd hatósá
gilag lepecsételt ajtó előt’t földbe gyökere
zett a lába. A ház olyan kihaltnak tűnt,
mintha csak légitámadás elől a pincébe me
nekültek volna a lakók. Dörömbölt az öregr
asszonynál, de az nem merte kinyitni az a j
tót.
Sírt, egyre csak sírt az a szegény, kis
lány — sipitozott odabentről. — A házmes
ter hívta ki a rendőröket... Azt m ondták
hogy maga menjen be a tanácsra.
Svarc Béla gyomra összerándult, hányin
gere volt, s_a_ féltés esztelen gyűlöletre vál
tott apai szivében. Az útjába eső első kocs
mában felhajtott egy deci vegyest, remélve,
hogy az majd csillapítja benne a hideglelős
remegést.
‘
A tanács portása látva a feldúlt, magából
kivetkőzött férfit, nem akarta fölengedni, út
jába állt, de Béla se szó, se beszéd, félre
lökte az öreget. Az meg kétségbeesve telefo
nált a gyámügyre, hogy vigyázzanak, mert
egy örült tart\ oda.
gyámügyes lány az utolsó pillanatban forra az ajtóra a kulcsot. Svarc
Belát azonban már lehetetlen volt megállíta
ni. Talpa egyetlen rúgásával törte be a zárat
A gyámugyes és a nyugdíjas gépírónő halál
ra váltam figyelték, mit művel a férfi.
~ Azonnal add vissza a gyerekemet te
szívtelen szuka! — üvöltötte az apa. — Azj
kívánom neked, hogy sohase legyen gyere
ked ...
A két rendőr futva érkezett, csizmájuk,
mmt tucatnyi előlegezett pofón csattant a
folyosó kövén. Svarc Béla ekkorra már tedjesen elvesztette az eszét. A gyámügyes asz
talát verte nejlonzacskójával, majd bömbölve
szórta a padlóra a csokimikulás összetört darabjait.
— Hát ezt akartátok, hát ezt Akartátok...?
— hörögte, miközben a rendőrök kezére rak
tak a bilincset.
Amikor az apát elvezették, az ősz hajú gépírónő hisztérikus zokogásban tört , ki. A
gyámugyes lány még percekig mozdulatlanul
ült a széken, tágra nyílt pupillákkal meredt
a feher falra; arcán kétoldalt, mint túlcso-rdult edényből, megállíthatatlanul futott le
két vékony könnypatak.
'
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Levél Zsigától
Zsiga . átlépett a ‘ küszöbön. Önnön korábbi élete átlép.hetetlennek tűnő küszöbén jutott túl. Bekerült egy
írástudatlan, de annál elevenebb észjárású fiatalember
a börtönbe, magával hozva kinti világának motívu
mait, s íme: nem szorul immáron másokra, ha ötlete,
szava, üzenete van. Zsiga idebent megtanult írni, sorai
ból sugárzik, tudja már, mire való a betű.
Hogy nem kifejezetten az akadémiai helyesírás szi
gorú szabályai szerint fűzi a szót? Üsse kő! Majd
megtanulja, ha szüksége lesz rá, azt is. Ami igazán
fontos: arra használja a szavakat, amire valók. Meg
mutatja benti életét a kintieknek, azoknak, akikhez
tartozik.
ő talán nem is tudja: kincs van a kezében. A nyelv
igazgyöngye. Fényénél jól látjuk Zsiga arcát. N. I . .
Kedves Szülejim!
Itt vagyok a börtönbe má
amin tuggyák. Jó helyre
kerűtem, az istállóba van
nak a haverok is. Az meg
nem is igaz, amive apám
ijesztett, hogy ez van a
börtönbe, meg az van. Há
van sok ujan is, de még
sok más amirü apám nem
szót. Van má még tévénk
is, ipp ujan mind otthun a
klubba. Csak sokszó csikós
rajta a kép, ha rosszu kös
sük az antenát az ablakba.
Sokan aszongyák,
azért
mert rabtévé, egészen urak
vagyunk. Még botunk is
van, meg pénzünk is. En
nem ujan igazi péz, sokan
hónak is mongyák,. de azé
lehet vele zsugázni is meg
a botba is annak érte faszappanyt is, má ha ippen
néha nyüta is van. Igaz,
hogy még sok pézem sincs,
mer még nem vagyok me
nő.
Majd elfelejtettem, hogy
köll járnom iskolába is.
Előssző nem akartam m en
ni, de aszonták
muszáj.
Asztán má nem is ujan
rossz. A tanár ur asszem
komái engem, mer sokak
mésétet . meg
b esz étet.
Aszongya, hogy stílusom

vagy mi a francom van, de
én úgy tudom, sose vótam
beteg életembe se. A zt is
mongya, ha még eccer kéccer visszakerülök, még a
gimnáziumot is kijárhatom,
mer van ám az is. Kérdez
te, hogy mi szeretnék lenni,
mer segítteni akar. Hát
montam, hogy menő. Erre
meg kinevetett, oszt aszonta, hogy azt még ü se tud
csinálni belülem, pedig egy
baromira okos hapsi. Mon
tam is neki, hogy nem sok
köll ahhó, csak segiccen
egy potovás állásba kerülni,
mert ott vannak a menők.
Csak még ászt nem tudom
biztossan, hogy azért van
nak ott mer menők, vagy
azér menők mer ott van
nak?
Most jut eszembe, hogy
bizton nemtuggyák mi a
potova? Majd lekközelebb
pontossan megírom, de va
lami uasmi mind odaki a
jatt.
A Rozinak mongyák meg,
hogy ne irkájon nekem,
mer úgyis tudom, észt a
gyerekit is rám akargya
kenyni, pedig mikó csináta
én má előzetesbe is vótam.
Csókolok mindenkit:
ZSIGA’

múlnak az ellentétek, meg
szűnnek a viták, békejobböt
nyújtanak egymásnak a hara
gosok. Az ünnep hangulatá
ban van valami, ami jelkép
pé formálódott, s amiről az
emberek nem mondanak le,
semmilyen körülmények kö
zött.
Egyetemes és emberi. Gyö-,
kerei messze évszázadokra
visszanyúlnak a történelem
ben, egészen időszámításunk
kezdetéig, hiszen — a keresz
tény hit szerint — ezen a
napon született. Betlehemben
az emberek megváltója, Jézus
Krisztus.
Valóságos eseményekből és
legendákból ötvöződött a tör
ténet, amely hitet adott az el
esetteknek, hivatkozási alapot
a haltalomnak, amelyet értel
meztek így is, úgy is — de
amely nélkül az emberi kul
túra sokkal szegényebb len
ne: a bibliai történetek iro
dalmi feldolgozása, képzőmű
vészeti megjelenítése mindig
téma volt. Történeti, történel
mi jelentőségük abból követ
kezik, hogy akár a kisded
megszületéséről, akár. Jézus
életéről volt is szó, az igazi
művész mindig saját korának
felfogása .szerint dolgozta fel
a sokszor elmondott esemé
nyeket — s ez, a jellemző lá
tásmód sokat elárul a régi
századok életéből.
Az idő múlásával fokozato
san megváltozott tartalma:
mélyebb jelentőségű lett, mint
egy vallási ünnep.
már
nem egy bibliai alak előtti

KÖZPONTI STÚDÜO

Ünnepi műsor
tisztelgés, hanem a béke és a
szeretet jelképe.
★

Azt hiszem, szinte kivétel
nélkül elgondolkodunk ilyen
kor önmagunkról, életünkről.
Keressük azt, ami az embert
többé, igazabbá — emberibbé
teszi: keressük a szépet, a jót
magunkban. Mások vagyunk
ilyenkor, még itt bent, a bör
tönben is. Sokkal jobban vá
gyunk ilyenkor a szeretőire,
a megértésre, és ez közelebb
hozza egymáshoz a zárkák la
kóit is. Az ember közösségi
volta, kötődési vágya ugyan
úgy érvényesül itt bent is,
minit odakint. . . az érzések és
gondolatok az ünnep hangu
latában mindenütt egyformák.
Sajnos, mindez csak két na
pig tart. Az ünnepek jósága
nem válik a hétköznapok embékélés eltűnik a hétköznapok
gyötrődésében. Ilyenkor azon-

í

KARÁCSONY ESTE,^ ami tődnek. Például Egerben és
kor körülállju-k a feldíszített környékén Luca napján egy
fenyőfát, nem is gondolnánk, .virágcserépbe búzát kellett
hogy a karácsonyfa-állítás elvetni, s az ebből lett zöld'"szokása nem ősrégi hagyo hajtásokat újévkor a marhák
mány. A téli ünnepkör egé kal meg kellett etetni. Ez ar
szén belül a karácsonyfa a ra volt jó, hogy abban az év
legfiatalabb”, úgy kb. 150 ben az állatokon nem fogott
éves szokás. Egyesek szerint a a rontás.
karácsonyfa-állítás, -díszítés a
SZEGED NÉPE PÉLDÁUL
.dermesztő téllel szembeni em Luca napján kezdett el os
beri szembenállást jelképezi, tort fonni. Különösen a lá
vágyódást a természet tarka nyok.
Mindennap
fonniuk
sága, a tavasz után. Ügy is kellett egy kicsit, karácsony
lehet mondani, hogy „tavasz a böjtjén kellett bevégezni. Ka
télben”, azaz a tavasz így rácsony éjjelén pedig el kel
nem a természetben jelenik lett vinni a templomba. Akit
meg,- hanem az emberek szí ott aztán a lány, megcsapott
vében.
ezzel az ostorral, annak a le
Ma azt gondolnánk, hogy a génynek el kellett őt vennie
téli ünnepkör eredendően és feleségül.
elsősorban vallásos jellegű
Az. évkezdő újévi szokáso
ünnepek együttese. Persze, az kat abból a hitből eredeztetik,
' is, de eme réteg alatt, vagy hogy az év kezdetén végzett
ezzel' ötvöződve, melyet a ke cselekmények, mintegy mági
reszténység évszázadai építet kusan maguk után vonják _ e
tek fői, sokak szerint a_ téli cselekmények későbbi ismét
.napfordulóhoz kötődő, főként lődését. Azért, hogy az egész
évkezdő jellegű pogány rítus évi jószerencsét elnyerjék,
és ..szokásegyüttes fedezhető igyekeznek az emberek csupa
, fel. Már november végén kellemes dolgot cselekedni.
megkezdődnek ázok a. jósló, Vidáman, rakott asztal mel
serkentő cselekvést tartalmazó lett, baráti társaságban eltöl
•szokások, amelyek az újév teni az ünnepet. Ez az értel
közeledtére
figyelmeztetnek. me a kívánságoknak és a jós
Ilyenek a Katalin-, az And lásnak is. Persze, tudni kell,
rás-. a Borbála- és a Luca- hogy ,a karácsony és az újév,
napi ünnepek. Borbála-napi tehát szilveszter, nem olyan
szokás, volt például a vessző- régóta két külön időpont.
hordás. A csordás, a faluban Egészen a középkor közepéig
■végigjárt egy csomó vessző e két ünnep egybeesett. E
vel és betért azokba a há- két ünnep kettéválasztásával
- zakba, ahol teheneket tartot- vált el a karácsonyesti népi
, tak. A gazdaasszony a csomó színjáték és az újévi regölés
ból annyi vesszőt húzott ki, szokása,
ahány tehene volt a háznak,
karácsonyesti színjáték,
és ezzel , megcsapkodta a csor a Amindenki
által ismeretes
dás lábaszárát.
Csapkodás betlehemes játék,
igen nagy
/közben a csordás tréfás kö eseménye volt a középkori
fa
szöntőt. mondott. Ez a szokás lunak. A betlehemezés a ke
,a tehenek, jövő évi tejhozamát resztény „mitológiából” veszi
akarta megőrizni.
tárgyát. A színre hozott moz
A legtöbb babonás szokás zanatok . a Bibliában leírtaikat
Luca-naphoz, december tizen- követik. A játék középpont
hármadikához kötődik • még ját a pásztorjáték alkotja,
ma is. Mindenki álltai ismert amelyben a süket, öreg pász
a Luca-szék készítésének szo tor figurája mulatságos jele
kása, amelyet általában Luca netek eljátszására ad módot.
napján kezdenek faragni. Az A megjelenő angyali felszólí
elkészült széket karácsony es tást, hogjr, „Siessetek Betle
te kell 'elvinni a templomba, hembe!”, mindenféle komikus
ahol á készítő megláthatja, ki formában félreérti. Ügy, mint
a faluban a boszorkány. Eh például a, következő jelenet
hez a naphoz azonban más ben:
baboinás cselekmények is kö

merkedhettek meg a hallga
tók, az idén a Jézus Krisztus
szupersztárt m utatjuk be.
Műfajára nézve: rockmu
sical.
A szenvedéstörténet — pas
siójáték vagy oratórium for
májában — évszázadok óta
újra és újra feldolgozott
anyag: ebben az esetben
rockdallamok helyettesítik a
klasszikus motívumokat. Ra
gyogó, ötletgazdag színpadi és
táncmozgás jeleníti meg a da
rabban az igazság, az igazi
nagy tettek örök sorsát. Az
értetlenséggel, a gonoszsággal
szemben az emberért küzdő
Jézus az ő áruló Júdásával,
kezét mosó Pilátusával ' egy
szeri, mégis mindenkori tör
ténet. A feldolgozásból azon
ban máskén t gondoltunk a hol ban meggyőződéssel sugárzik:
napra: él bennünk a remény a jóért való küzdelem is
a jövőben, a hit önmagunk
örök.
ban.
A Rook Színház fiatal szólis
★
tái mindent elismerést megér
A Központi Stúdió műsora demlőén oldják meg nehéz
először rövid áttekintést ad a zenei feladatukat. Egyénileg
mi válogatásunkban az ün és összességükben egyaránt
szerepelnek;
neppé válás történeti előzmé kiemelkedően
nyeiről, majd a líra gyöngy reméljük, hallgatóink is ér
szemei következnek — a ka deklődéssel ismerkednek meg
a magyar zenei élet e kima
rácsonyról. A műsor zenéjé gasló alkotásával,
ben is ezt a hangulatot igye
*
....
keztünk, ha lehet, még to
A magunk szerény
eszközei
vább fokozni. Az összeállítás vel, ötleteinkkel remélhetőleg
második részében egy kis ka hozzájárulunk ahhoz, hogy az
landozásra hívjuk a hallgatót: ünnep — a lehetőségekhez al
bepillanthatnak a lengyelek, kalmazkodva — más legyen,
finnek, lappok, hollandok, tö mint a mögöttünk sorakozó és
rökök és japánok karácsony ránk várakozó sok-sok hét
estéjébe.
köznap.
Békés, nyugodt karácsonyt
Ezúton is szeretnénk felhív
ni a figyelmet a Központi és boldogabb jövőt kívánunk
Stúdió összeállításának mal- mindenkinek!
Károlyi János
lékjeiére: tavaly az István, a
Központi Stúdió
király című rockoperával is-
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tak, bika-, macska- és malac
r a reálárcoít-; viseltek. eM
riggöl és rövid versesmusokból -,'y. állá -. köszöntő..
Ezekben többnyire kívánságokát sorolnak fel a jövő eszE szotendöre vonatkozóan.
vonatkozás
.ANüYAL: JNe leljen sana, ^
ősi gyökerei a pogány
jöjjön Betlehembe.
magyarság korszakára nyúlPÁSZTOR: Hová? Abba a .nak vissza, ahol a regölés a
vén tehenbe?”
__
■ "táltos éneke volt, és a transzAz ilyen és hasonló jelenetek ba eséssel, a révüléssel prójókedvre és nagy kacagásokra báliak meg kapcsolatba lépni
adtak alkalmat az ünneplő az istenekkel, akik majd telfalu népének.
jesítik kívánságaikat.
A TÉLI ÜNNEPKÖRBEN
Bizonyos helyeken még ma
azonban nem csupán a bibliai is él ez a szokás. Például a
történetet szokás eljátszani, Veszprém megyei Karakószörmintegy színialőadásként. _ Az csökön karácsony második
ünnepkör őriz m ég. töredéke- napján estefelé 4-5- -iskoláskét a kereszténység előtti szó- f;ú járja a házakat, botókkál
kasokból is. Ilyen az újévi re- a kdükben, az ablakon begölés, hejgetés, állatalakosko- kiál,tva kérdezik: Szabad-e
dás A regösök, hejgetok (Er.,
meg,engedik nedelyben hívjak így azokat az
ö
^
•
újévköszöntőket, akiket mi re- klk- akkor ^ az ablak alatt a
gösöknek nevezünk)
állat- következő eneket kezdik énemaszkokat viselve jelentek kelni:
„Egyöttünk, egyöttünk Szent István szolgáji,
Régi szokás szerint szabad még tartanyi,
Haj rege rejtem! Majd neked ejtem.

■

Az ünnepeknek nemcsak a történelem által megszen
telt sizoltásái vannak, hanem olyanok is, amelyek trefara, mulatságra, bolondozásra adnak alkalmat. Az ünne
pi arcon fel lehet fedezni a hétköznapi vonásokát is.
Hogy ez így van, abban a n a g y „varázsló",^ az ital, a
ludas. Arról is gondoskodik, hogy nem csupán felhőtlen
a jókedv, hanem megbilincselik, groteszkbe fordul a
mosoly.

Regöjjünk, regöjjünk a házi gazdának
Egy hold földet.
Az egy hold földön száz kepe búzát,
Száz kepe rozsot, száz kepe árpát,
Regöjjünk, regöjjünk, ennek az Istvánnak,
Egy szép leányt,
Regöjjünk, regöjjünk, ennek a Máriának,
Egy szép legényt.
Ma is gyakori szokás még a
szilveszteri ólomöntés, amelynek jósló célzata volt, A kiöntött alakoknak megvolt a
maguk jelentése, s ezekből
próbáltak
következtetni
a
következő évre. A lányok
mindenféle szilveszteri praktikákkal szerették volna- megtudni, hogy a következő évben:
férjhez mennek-e vagy sem, s
ha igen, kihez. E célt szolgálta a cédulakészítés. A papírra férfiak nevét kellett ráírni, s szilveszter éjjelén a
párna alá dugni. Avagy az
újévi pogácsába belesütni.
Amelyik nevet kiemelték újév napján, az a férfi kellett
legyen a párjuk, abban az
esztendőben.
Az év végi zajos búcsúztató
is régi hiedelemből ered. Abbői az elképzelésből,' hogy az
óévvel együtt ki kell űzni a
gonosz hatalmakat is a faluból. Ezért aztán jiagy zajt kell
csapni, kurjongatni, zenélni,
kiabálni, hogy azok megijed-

jenek és elmeneküljenek, beíekapaszkodva az öreg_ óévbe,
Babonás jellegű táplálkozási
szokások is kapcsolódnak az
ünnepkörhöz. Például disznót
kell enni szilveszterkor és új
évkor, mert így a disznó a
házba túrja a szerencsét, tyúkot viszont tilos enni, mert az
meg kikaparja, és akkor a
szerencse elszökik,
Ebből a színes szokáskavalkádból, amely a téli_ ünnep
kört jellemezte, számunkra
már nem maradt más, csupán,
az újkeletű karácsonyfa, a díszítéit és dúsain terített asztál, valamint az ajándékozás,
Talán még vannak helyek,
ahol szokás az újévköszöntés
is, de ma már ez is igen ritka. Nagyon kell őriznünk e
megmaradt szokásainkat, már
csupán azért is, hogy legyen,
ami megkülönbözteti az ünnepet a hétköznaptól, a vasár
napot az egy évben egyszer
ünnepelhető karácsonytól,
K. A.

Juhász Attila (Sopronkőhida) rajzai
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Tóka karácsonya
JPste nyolc óra is elmúlt,
S-* mikor belépett a ház
kapuján. Egyenes tartása
jelezte, hogy józan, pedig
ebben az időben máskor
mindig részegen csámborog
haza. Nevet is valamelyik
talponállóban szerezte,, és
szinte senki sem ismerte
másként, egyszerűen csak
úgy, hogy Tóka. Jobb kedvében azt mesélte, hogy az
Itóka nevet adták rá valamikor, de ma már nem tudják kimondani a reszegek
azJ "
,
tá S Z é l T Z : í t Z k o r
már csak egyedül volt a
környék utcáin. Öcska hálőszatyrot himbált lilára
fagyott kezében, kenyér
volt benne, tészta meg levespor.
Most is hideg volt a szo
ba, melyet két hónapja bé
relt az első emeleten. Bekapcsolta a barnara egetett kétlapos rézsót hogy
megmelegitse fölötte elgemberedett ujjait es valami
elégedett mosolyfele vibrált
a szaja korul Az alkonyati
most tíz évvel kevesebbnek
tűnt.
Borostásan, szájában teg
napi borok maradék ízével
állt az asztalhoz, és faragni
kezdte a karácsonyfatartót,
Olyan volt, mint egy álom
zaklató, tiszta képe. A tükör a falon függött, s nem
tudta elkerülni tekintetevei.
Meg
kellett állapítania,
hogy elkoptatta unottan a
lompos idő. Úgy állt, mint
kopár emléke önmagának.
és a tükör szótlanul is pegvallotta, hogy ki volt. Eltékozolta az életét. Senkinek se hitt, csak az időnek akkor, amikor kereste
a párját, de már nem találta sehol. Hirtelen megborzongatta a gondolat; Sára
didereg egy láda fenekén,
és csak-annyi maradt meg
belőle, hogy őhozzá tarto
zott.
Tokában sok ember élt,
mégiscsak egy arcát is
merték; az iszákos tolvajt.
Beállítottd a tartóba a
pár ágból álló fát, alátétté
félesége fényképét, és már
mást jelentett neki a halai,
mint addig. Erőt, élszántságot valamiféle célokhoz. Ha
már itthagyta őt, ha már
ezt az utolsó szabadulását
* tudta megvárni az asznem
szony, hát az ő útját is
magára kell vállalnia.

.«•

vágyai képét. Mar hatarozottan tudta, hogy komoly
'próbatételek
legyőzésére
készül, akinek barátsága
t;s megértése mindig az
emberi végletek legvégén
, ,,
.
, , ,
kullogott aki számtalan
esküt tett, hogy nem lesz
több börtön, és nem lesz
többet kocsma,
t íz
szem szaloncukrot
akasztott a kis fára, aztán
yertya után kezdett kutat
ngyógyszeres fiókban.
Elhatározta azt is, hogy
^ n p e k után
elmegy az
orvoshoz, megrontgenezteti
beteg bordáit, háta panaszfalát, mely most sóhajoktól
ropog. Leül majd a rendelőpadra, és türelmesen vár
a leletre.
Ebben á pillanatban kapucsapódást hallott. Előbb
megijedt, aztán reményZ l n i k k d e tt. Arra gon,la
>
L Mi„ d_
■>
^
ftfci
«» na neki leikéből egy
maréknyi fméleget> akit sze.
vethetne egy percig. Aztán
megint eszebe jutott a sok
börtön, a sok italmámorban
eltöltött, elpazarolt év, és
hirtelen megdöbbentette a
keserű valóság; öregségére
egyedül maradt. Torkában
dobogott a szíve, fülét az
ajtórésre tapasztotta, úgy
hallgatta, leste a lépteket,
ahogy kopognak fölfelé a
lépcsőn. Agya zakatolt, tü^eje zilálni kezdett, fülében
irtózatos zúgást érzett, de
n em ment el az ajtótól,
Valakit várt. Még tudta,
hogy egyetlen ember se
maradt, aki szívesen megismerné, de azért várt,
hosszú percekig, amikor
mar visszhangoztak fejében
a 2ajok. Már a kilincset
markolta mind a két keze,
mihor rádöbbent; á lépcsőn
a .,;Vég” jött könyörtelenül,

Útkeresés
Adj valami jelet, hogy
tisztán lássam önmagam,
S e végtelen pusztán át, amelynek
élet a neve, ne a bizonytalanba,
a semmibe, hanem a tudatosan irányított,
álmatlan éjszakákon
átálmodott, és megtervezett jövőbe
vezessen utam. . .
Te jó vagy. Felmérted a valót?
Én minden akarhaiót akarok,
mit csak elérni lehet becsülettel!
Tudod, itt magányomban,
a falak már jő cimborák.
Éjszakáimon nekik mesélem,
nekik súgom meg gondolataim
elrejtett fonalát. . .
És olyankor már nem is vagyok
annyira magam,
már nem is fáj úgy a jelen.
Minden csendben, és az éjszaka
összes hangjában
csak a te jeled keresem,
hogy rátalálva:
"tisztán lássam önmagam. . .

Ünnepi beszélő
SZALAI P. ANDRÁS VERSEI

1

Sohn János
Budapesti Fegyház és Börtön

Ki állna elém?
ANYÁMNAK

Ha nem lesz már anyai emlék sem,
csupán egy torzó, amiről fecsegni lehet,
ki csendesíti a csendet, ki dédelgeti
a simogatást, melyet érdek csigáz elfogadhatóvá,
és a szót, melyet nyelvünkről annyiszor lopott
pacsirtahanggal tova az édes gyermekkor,
ki kerekíti érthetővé az utcazajjá rombolt
iszonyú rohanásban!
Ha nem lesz anyám, akkor már én sem leszek.
Mint önmagam árnyéka, magamra emlékezgetek,
sóhajtozva utánad kit egykor megbecsülni a
meggondolatlan ifjúság szivemben elfelejtett.
Ki oldja sós könnyével édessé, ha majd
a József Attila-i „nagyon fáj” újra meg újra föllobog,
és ártatlan páncéltestével ha bántanának,
ki állna elém, ki emelne anyai jobbot akár
százezer zsarnok ellen,
hogy élete bennem örökre megmaradjon?

Egy táviratot legalább
RUXTKAI ÉVÁNAK

Haragszom Rád, felhívhattál volna,
JVI ég meleg volt a teste,
vagy egy táviratot ha feldobsz, legalább
amikor rátalált a háztudom: megelégelted, elég!
mesterné, aki egy kisebb
Ekkora karácsonyfám volt otthon!
csomagot szorongatott. Ab
Tudtam, hogy betég vagy, és azt is,
ból a pénzből vásárolt, amit
hogy a bajjal nem lehet egyezkedni.
a ház lakói adtak össze.
De azt is tudtam, hogy erősebb leszel,
Zsebkendők, zoknik, egy
Külső munkatársaink irodalmi összeállítása
tudod az életet jobban szeretni.
kesztyű és illa
mellé fűzzük a Heti Híradó belső munkatár
paT mele9 KesztVu es ULa
tos szappanok lapultak a
sainak, ünnepi jókívánságait, remélve, hogy a
Most már mindegy. Zoltán se szólt, csak
szép csomagolópapír alatt,
következő évben is hűséges tudósítóink, szer
elment. Fölszállt egy néma gyorsvonatra,
legalul pedig egy csodálatos
zőink lesznek.
s te is, mintha csak szándékosan tennéd,
A szerkesztőség
tovatűntél. Mintha összebeszéltetek volna.
™andregény, meg
egy
kockás mg, amelybe Toka
már soha többet nem izzadt
bele.
Bagyinszky Katalin
Kalocsa
TZ onásai most
megint
' megkeményedtek, arc
bőrét kifeszítette
dacos
gőgje, gazdag nyomorúsága
és úgy tűnt neki saját élete,
mintha csak más mesélte
a lakásom, egyúttal hirdetést
— Na, azért olyan bőven
volna el. Gyűlölte a sza
is feladtam a következő va- nincs.
badságot. Azt akarta, hogy
sárnapi újságba.
— Ne ijedj meg, nem akaaz ő szabadságát Sára oszKomoly vevő nem jelent- rok kölcsönkérni. -Eladom a
sza be neki, azt akarta,
kezeit, de az OTP-től kijot- Trabantom, nem érdekel?
hogy legyen Sára. Vissza
Levettem róla a kabátot.
«élértóicelték.
- Eladod? Hiszen olyan
M
ár
tavaszodott,
amikor
gasról,
s
szó
nélkül
öltözni
gondolt grundkirály-koráKét
hét múlva
költöznöm
kell,
boldog
amikor
x
A
Mónika
egyszer
megkérkezdett.
*v
^
^
v
*
*
*
,
.
W
ű,u
v
u
iu
u
«
,
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.
,
,
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.
. , voltál,
TT
, .. , •meg.
■Felemeltem,
visszavittem
a
ra, amikor
megpróbált
dezte
tőlem,
boldog
vagyok-e.
—
El
akarsz
menni?
szobába.
Leültettem
az
ágy
ugyanakkor
^
háromszazotkaptad.
Vagy
másikát
akarsz
mindent azonkívül, hogy
— Nagyon — feleltem.
— El — mondta lehajtott szélére, odakuporodtam a Iá- yenezer forintot kapok kéz- venni.
■■
a feleségét állandóan be
— Nem bánt semmi?
fejjel.
*■ ba elé a földre. Fejem az Ölé• .
. ,
h • ^ köze!lep> ba *9
csapta. Volt egy ideig sza
Nem tudtam, mire céloz,
— Ilyen korán, hiszen csak, be hajtottam, ügy-néztem, rá. Találtunk megfelelő két- jolt, szinte súgta a fülembe.
kács, asztalos, sofőr, laka
ezért válasz'helyett megfog- most jöttél? Várj, elkísérlek. —- Hányszor akartam ugyan- szobását, is. A csere könnyen
Válunk öregem, válunk.,
tos, pincér, matróz, dokk
tam a kezét, megcsókoltam és
— Nem kell — mondta ezt elmondani nekem, de va^elI a pénz, de ne
munkás, csavargó, ápoló,
visszakérdeztem.
könnyes szemmel, keze már a lami mindig visszatartott. Azt OTP-tol megkaptam a pénzt, említsd senkinek. Ha szuksekocsikísérő, vagonkirakó és
— Mit akarsz ezzel mon- kilincsen volt. A zsebébe azért mégsem kívánhatom,
költözhettünk is az uj ged van ^ra, azt hiszem hat-*
kemencemunkás, aztán sok
dani?
nyúlt, kulcsot vett elő, át- hogy megválj a fiadtól.
lakasba.
vanert odaadom,
szor volt rab is. De Sára,
— Miért kellene megvál- Ügy terveztük, csak a nyáMegegyezünk — mondFelállt, néhányszor végigsé nyújtotta.
az áldott jó Sára mindig
— Itt a lakásod kulcsa.
ntom? — kérdezte a hajamat ron esküszünk meg, és utána ta™.
tált a szobán, aztán a sze
kivárta őt, és a lelkére be
— Nem engedhetlek elü! simogatva.
elmegyünk mászútra, két hétAznap este mar a. Trabantmembe nézett és halkan meg
szélt.
Nem hagyhatsz itt! Megbán— Miért? Miért? Mert ak- re valahova.
mentem, haza. Mónika
kérdezte.
Izzadt, kockás ingben állt
kor elvehetnétek feleségül.
Nem tudom leírni, m ennyi-aelutanos volt. Ilyenkor min— Meddig hazudjam még tottalak?
a kis fenyő előtt, cérnát fű
fiamnak " hogy túlórázo£
— Nem ~ mondta szomorú — Csak akkor?
re boldog volt — rólam nem d.e,n. e-te elmentem ele, bar
zött a szaloncukrokra. Elő
többször mondta, hogy haza
likőr itt ’vaevok nálad’ Ha mosollyal, nem bántottál meg. — így is hozzám jönnél?
beszélve
ször érezte, hogy vándor
talál egyedül
is,
együtt
voltunk
az
új
lakás„
...
, , de láttam
..
,
eddig méa nem iött rá _ Csak nem tudod- hogy mit
~ Buta- Persze, hogy hoz
ösztöne elhalkul, nem pisz
ban,
amikor
mór
nem
kela3ta>
3°'esik
neki
a figyel„
JL
___akarsz.
Ez
pedig
egy
férfinál
zád.
Csak
a
lakást.
kellene
elamiben nem vagyok olyan
kálja tovább. Néhány perc
cserélni nagyobbra.
lett elválnunk esténként. a messeg. Ekkor . is elmentem
biztos — előbb-utóbb meg nagy baj.
elé.
távolabb
alatt elhatározta,
hogy
Mit akarhatnék? Ugyan — Megoldjuk,
- . . Mónika — fia is örült, hiszen külön szó- Y
í f ÍA
I kocsit
,S1 kissé
,
tudja.
Mondd,
meddig
csinál
másnaptól ember módjára
mit?!? Téged! Téged, és azt, mondta«» határozottan. Egy bát kapott, úgy rendezhette aH .. am le a kórház kapujuk még ezt?
jától.
fogja élni azt, amit még le
hogy szeress!
pillanat alatt kész tervem be, ahogy akarta.
Felálltam ón is. Előzőleg az
TT.
, ■. ,
.
— Nagy meglepetés lesz —*
het, azt, ami még hátra
—
így?
Lopva?
Bujkálva?
volt.
,
,
,
,
Háromezer
forintot
betetgondoltam
ágy szélén ültünk mind a
van, ami csak a földön az
ketten mert méa mindiacsak A ^ ed vagyok, és mégsem
Eladom a lakásom, a tünk a bankba, úgy döntőtNem volt nlvnn v id á m
eav
..z’ákem ,mitg
“ o " d t!" f,k Y ^ k a tied. Tudod, hány tiedet pedig elcseréljük két- tünk, hogy csak esküvő után m int máikor aem reniil ú S
övé, és ekkor tekintete a
egy székem
volt. Gondterhel
éjszakát töltöttem álmatlanul? 5# a *
,
.
veszünk új bútort a lakásba, N y a k a m b a amümr k lénetl
könyvekre tévedt. Gondol
ten sóhajtottam,
Hiába voltam itt nálad délnem az enyemet és ha minden sikerül vásá_ “ kórhoz ajt’a ján
ta, most majd jut ideje
Mit tehetek? — tártam után. Mire volt időnk? Egy- adjuk el?
rolurtk egy kocsit is Koxr v
kedvenc kalandregényeire
szét a karom tanácstalanul, máshoz bújtunk egy kicsit, és , - Butuskám, a tiedet nem ósit. . . b á f n e vettem vo^a. ké7dez!em
is, melyek porosán, ápolat
Hirtelen úgy nezett rám, mar mennem is kellett. Este lehet> hiszen az tanácsi. Ezen
w ..
,
ez
.
lanul hevertek a kijelölt
hogy szinte megijedtem. Sze- aztán ott maradtam egyedül. a délutánon mindent megbe7
°aa” — Nincs, baj az nincs
helyen. Olyan érzése tá
me, amely eddig csak szomo- Nézhettem a tévét. Lefeküd- széltünk, mindent eltervez, asztaiomnoz azegyiK mondta, de az arca nem derúságot vagy boldogságot tűk- tem, nem volt, akihez odasi- tank- Hazafelé újságot vet- unicatatsam.
rült fel.
madt, mintha megszelídült
rözött, most szinte villám- múljak, akivel alvás előtt el- tünk’ átböngésztük a hirdeté- ~ í§az. hogy eladtad a la- Megállítottam, szembeforvolna, kifolyt .volna belőle
lott. Egy pillanatig tartott beszélgessek, akinek elmond- seket. Mónika lázban égett, kasod?
dúltam vele.
minden rossz, s mintha
csak az egész, aztán elfor- jam a problémáimat. Csak aZt hiszem, boldog volt.
— Igaz.
_ Addig e«y lépést se
látta volna felvillant régi
dúlt. Kiment az előszobába, ültem az ágyban, néztem a ' Másnap bementem az OTP- — Akkor most .bőven van mégy tovább amíg meg nem
leakasztotta a kabátját-a fo; mennyezetet vagy a falakat, bé, felajánlottam megvételre pénzed.
, mondod, mi történt.

Az olvashatatlan aláírás

nyomata rajta volt? Ezek a
közvetett bizonyítékok, ugye,
így hívják? S ha a pénz fo
rog, mert forog, lehetetlen az,
hogy valamikor az ürgénél
volt és úgy került a galam
bomhoz? Találtak persze ha
mis tanút is, aki látta, ami
kor én _ütöttem és utána fútva átmásztam a kerítésen. Azt
mondja^ még kiabált is _utánam. Látja: van egy tanú, aki
azt mond, amit akar, az ujjnyom véletlen, nekem megdönthetetlen alibim _van, hiszén eljöttem, s a bíróság fütyül a tényekre. A sértett.
Noná, hogy rám vall. Olyan
ember, aki nem tud veszítem,
Hát tehetek róla, hogy jól ki
dók snóblizni?
„
A7
ÁC7IVTF”
“ “ „ v d M .llL

A „BALEK"

KÖLTŐK AZ ÜNNEPRŐL

...R égen volt, amikor sem
mit sem fogadtam meg. Nem
volt divat a fogadkozás, a lel
JÓZSEF ATTILA
kem senkit sem érdekelt, csak.
(P A R Ó D I A K )
az, hogy hova dugtam a mag
nót. A tizenötödik feles után rom .. I Jól megmérték a fél üveg kisüstit sörrel hígít— ezt onnét tudom, hogy 150 balhét, két
évet kaptam, va, aztán ő indult dolgozni a
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
forintot követelt a koesmáros de közben sokat tanultam, szövőgyárba, nekem meg ottHárom király mi vagyunk,
— átkozottul szomjazhattam, Nem írni meg olvasni, m inta maradt a feneketlen magány,
Lángos csillag állt felettünk,
ezért bemásztam egy nyitott kis karalábék, hanem filozó- Légszomjam lett, összepakolgyalog jöttünk, mert siettünk,
ablakon és a fürdőkádban el fikusságot. Igaza van a Pici- tam néhány ruhát és levittem
kis juhocska mondta — biztos
aludtam. Furcsa emberek le nek: az élet olyan, mint egy a tisztítóba, az Ecserire. Na
itt lakik a Jézus Krisztus.
hettek a háziak, mert a für szita, a könnyűek kihullanak ott találkoztam a későbbi sérr
Menyhárt király a nevem.
dőt reggel nem használták —■ belőle, a súlyosak fennmarad- tettel, véletlenül. Beültünk kóSegíts, édes Istenem!
vagy volt nekik másik is —, nak. Híztam is a sitten öt ki- lázni a közeli kerthelyiségbe
így magamtól ébredtem. Fran lót. Szóval, vártak a haverok, és az ő kérésére snóbliztunk.
Istenfia, jónapot, jónapot!
kó nagy lakás volt, sok. fiók várt a Pici, akkora murit Figyelmeztettem: nálam csak
Nem vagyunk mi vén papok.
kal, no meg ott volt a mag csaptunk, ő fizette, hogy a le- 98 forint van, de megnyugtaÜgy hallottuk, megszülettél,
nó. Jó, nem közönséges, ké gyek is berúgtak. És én akkor tott: ad kölcsön és nyomatészegények királya lettél.
pes, ahogy mondja: képmag megint szomjas lettem, az ab- kul megmutatta a pénztárcáBenéztünk hát kicsit hozzád,
nó. Mentem vele a haverok lak is nyitva v o lt... De meg- ját: csak úgy dagadt az ezreüdvösségünk, égi ország!
hoz, majd leszakad a kezem, érte, mert a Pici, meg a ha- sektől. Ettől megnyugodtam,
Gáspár volnék, afféle
fájt a fejem. Megsajnáltak, a verők várnak, s akkora mu- és talán ezért nyertem. Na
Mindent megbánta r ,
’
földi király személye.
Pici ki is vette a kezemből, és rit csapunk..
nem sokat, csak annyit, hogy «mit el fogok követni. Mondodaadott két Bartókot, szállí
az én kis galambomnak va- tam is a bírónőnek: buntesAdjonisten, Megváltó, Megváltó!
tási költségnek. Mondta ugyan,
csorát tudjak venni. Mondtam ?®n me§ kéményén, ne toro “
Jöttünk meleg országból.
hogy túl vagyok fizetve, de
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
is a havernak, a k i, közben be- l°n « csaladommal, az a
ma jó kedve van, a hajnali
fényes csizmánk is megrogyott,
rúgott a sok kólától — neki sem> hogy nehez gyér e
alkalmi munkán jól keresett.
hoztunk aranyat hat marékkai,
Én ártatlan vagyok. Állam- valamit titokban beletöltöt- r™ vol^> három kiskorú gyerPici a példaképem, neki hi dóan elítélgetnek és nincs ho- tek? — hogy hagyjuk abba. mekemet négy leányanya netömjént egész vasfazékkal.
szek. Van vagy két méter ma va mennem az igazammal. Ha csak erősködött, játsszunk veli>. szóval semmi mentő lcoÉn vagyok a Boldizsár,
gas, és vagy egy mázsa, mégis meghallgat, igazat ad nekem, még! Még egy kicsit marad- rulmenyt ne vegyen figyeaki szerecseny király.
olyan finoman bánik a lá mimden szavamat tények iga- tam, sőt segítettem szegény lembe: Hallgatott ram es ezIru!-pirul
Mária, Mária,
nyokkal, s nemcsak eggyel. zolják. Biztosan hallott m áraz fiúnak, mert egyedül nem tu- zel elősegítette nalam a felolboidogságos kis mama.
Mindig meghívja őket piára, ártatianság védelméről, jó, vé- dott kimenni. Odakísértem a dodast. Igen, azt, a katarzist,
Hulló könnye záporán át
sose engedi fizetni őket, s leiméről, már maga is kéz- mellékhelyiséghez, s amikor ami itt a börtönben csak fö
alig látja Jézuskáját.
csak dicsér:
szorgalmasak di? 15 évet ültem és még ki bement a „nagyba”, gyorsan kozodott. Hogy én mennyire
A sok pásztor mind muzsikál.
vagytok, mint a méhecskék. tudja mennyit fogok, csakúgy leléptem, átmásztam a kertté- szeretem a nevelő urat, a te.Meg is kéne szoptatni már.
Engem is szeret, mert figyel kajakra. Elmondom a legutol- sen_ Mire este nyolckor haza- ügyelő űrről nem is beszelve,
Kedves három királyok,
meztetett, keresnek a magnó sót. Persze, megint a rablást ért a cil^ már megint olvas- Ez a sok simlis nem érti, hogy
jóéjszakát kívánok!
miatt. De ne féljek, ő jól el vették elő, ezt mindenkire rá tam a ,, , Most mondja meg, bennünket nevelni kell, sajat
dugta, s ugye, rá nem is gya lehet verni. Most figyeljen! mi közöm nekem a snóblis érdekünkben. Én ertem, en tanakszanak. Főtt is a feje az Azon a májusi napon minden ürgéhez, akit ott a mellékhe- nulok, en dolgozok, olyan araelőadómnak, mert az a mag percemről alibit tudok igazol- lyiségben valaki leütött és el- nyosak a munkáltátok, a kinti
SZABÓ LŐRINC
nó valami fejesé volt, állan ni. Reggel 12 órakor ébred- vftte a pénzét? Hogy az isten- főnokok a közelükbe sem .to
dóan telefonált, megvan-e? tem, frissen, jókedvűen. Ugyan be javuljak meg, amikor má- hetnek. De bíznak is bennem,
Én persze nem árultam el a éppen nem volt munkahelyem niákusan leütéses- rablásért en takarítom a togüaKat, az
Picit, de sajnos a barátjánál hat hónapja — akkor szaba- (télgetnek el, ártatlanul. Még üreseket. Mast meg n e m b iz íme, csak pénz kell, 'egy kis nyugalom
megtalálták, akinél eldugta, dultam —, ezért, megenged- el sem mesélhettem a Cilinek tak ram > me| is érzem a bizalS már jó a séta a hegyoldalon,
ö t nem ismertem, ő sem en hettem magamnak a kultúrát: 3 naoom at amikor iöttek a mat es az\ ho®y e?7r,e . 3av}íl
frissebben mozgok, a fagy engedett,
gem, de a szembesítéskor rög
nem szorítja ökölbe testemet
^
Persze’ hof ^ ^
^
tön tudta, hogy tőlem kap S S t ó r f f i T c S i k e “ e K
a kimerült és görcsös akarat.
?e zt’ ® eseket| de } észrevettem, hogy amikor beta. Ebben biztos a Pici keze remek partner, állandó gyaKönnyű vagyok és biztos és szabad.
korlatban
van,
ellát
tanácsoka
Cili
^ozta
“
aza>
eppen.prelépek
a
zárkába,
elhallgatnak,
volt, ő a példaképem, benne
megbízni, s ha kijövök majd kai, ha valamit nem értek, miumot kapott, ő legalábbis Ez a tisztelet jele, bár en
Csak egy kis pénz, s már mozdul a gyanú,
meghálálja, bár én nem vá- Családiasain megreggeliztünk, azt mondta. Hogy az ürge ujj- szoktam mondani: csak íoJyhogy nem voltam én mindig szomorú
Lássátok, de azok csak hallés a remény, hogy nem mindig leszek.
gátnak. Néha azért elejtenek
— Mennyit rágalmaztam az életet,
egy-egy megjegyzést: milyen
— gondolom —, pedig szép i s . . . Csakugyan . . ,
finom az a feketekávé. Hát
Vagy most csapom be igazán magam? —
igazuk van, viszem is ilyen
kor az örömhírt mindenkinek.
Kerekre nyitom a szemeimet
Hallottam egyszer, hogy itt
s úgy nézek körül, mint egy kisgyerek,
nem jó a koszt. Hát ezeknek
szinte peng az Uvegkemény világ,
az embereknek semmi sem
de rajtam egy meleg hang csendül át,
elég. Kóstolja meg az ebédet,
hogy jég s kő jpattan, törik az acél
vagy nézze meg a kenyeret:
s nem, a szabadság ereje a tél.
szinte olyan friss, mintha
—• Nem ez az erő — mondom, és nagyot
most sütnék. De ne higgye,
roppan talpam alatt egy befagyott
hogy mindennel elégedett va
kis tó, hártyás, útszéli pocsolya...
gyok, nem. Itt ugyan minden
— Mindegy — kiáltom —, jön a tavasza:
tökéletes, csak én nem, nekem
a lábanincs jég holnap járni fog,
még mindig sok hibám van,
a szárnyanincs víz holnap szállni fog! —
ettől vagyok fejlődőképes, ezt
a nevelő úr Is bizonyíthatja.
Öh élő víz, puha és bölcs erő,
Állandóan marcangolom ma
te mindig mozgó, mindig pihenő,
gam, mardos az önvád, hogy
édes egyensúly, lengő nyugalom,
folyvást bűnözök, amint sza
a te példád vezessen utamon,
badulok. De nem adom föl:
hadd legyek könnyű, s erős, mint te vagy,
egészen a kedvezmény tárgya
hadd legyek mint te, biztos és szabad!
lásig fejlődök..,
Mindig! Mint ma! . . . — S eszembe jut a pénz:
— Az teszi — mondom — a pénz az egész!
A p én z!... — S egy hang gúnyosan fölnevet:
— Megint rágalmazod az életet? —
doskodott.
Hiába
mondtam
— Ma nézett meg az or
— Igaz is? Nos, ki vele,
Rám nézett, elmosolyodott.
Nem, n e m !... Vagy m égis?... Bennem a h ib a ..,
vos. A vizsgálat kimutatta. neki, hogy nekem van kislá
mi a baj? Ki bántott?
Szörny tél, elmúlsz-e rólam valaha?!
Majd otthon, jó?
nyom,
most
már
fiú
követke
Ne tartsuk meg? — kérdez
— K i? ... Te!
Elindultunk. Szinte észre
zik. O kislányt akart, mert
— Én? — könyököltem fel te aggódó szemekkel.
sem vette, hogy odavezettem
—- Mónika, én nem élem neki meg fia volt Aztán be
. a Trabanthoz. Csak arra lett meglepetten.
ADV ENDRE
— Igenis, te — mondta dur túl, ha valami bajod lesz — lenyugodott. Lehet, csak azért,
figyelmes, hogy a kulccsal
mert
örömet
akart
szerezni
cásan,
de
látszott
rajta,
ez
válaszoltam
nagyon
komo
babrálom az ajtót,
nekem.
már csak játék.
lyan, és így is éreztem.
— Mit csinálsz?
— Mivel bántottalak, an
Készülődtünk az esküvőre.
— Asszonyom, parancsol
Túléltem, kislányom. Túlél
jon . beszállni, hová óhajtja a gyalkám?
tem csaknem három évvel. Július ötödikére terveztük.
Jön a Karácsony fehéren
— Azt nem mondom meg? Igaz, ha nem kerülök bör Mónika gyönyörű búzakék
fuvart? — tártam ki a kocsi
S én hozzám is jön talán majd
Csak
annyit
súghatok
—
ek
ajtaját.
tönbe, talán minden másképp szövetet vásárolt, hat métert.
Valaki a régiekbőL
Egy pillanatig értetlenül kor a füleikhez hajolt, és alakul, de ne vágjunk az Abból csináltattuk a ruhákat
Neki kosztümöt, nekem öl
állt, aztán hirtelen a nya tényleg suttogva mondta
események elé.
Csöndesen lép a szobámba
tönyt. M
kamba ugrott. összevissza ha te nem bántottál volna,
S én köszöntőm: „Béke, Béke”
Lekapcsolták
a
villanyt.
akkor most nem lennék , ter
— Bővebbre csináltasd a
csókolt.
A küszöbön sápadt orvos.
Majd holnap folytatom az
hes.
— Vetted? A tied?
írást. Az udvarról szűrődik szoknyát — mondtam neki a
Nagyon buta képet vághat ugyan be némi fény, a zár szabónál —, hiszen addigra
Alig tudtam kibontakoznia
Cs szorongva szól a vendég:
tam, mert hangosan felkaca katársaim is rövidesen meg biztosan meghízol majd és
karjaiból,
„Ma Karácsony van,
Karácsony,
gott.
A
hasát
fogta,
úgy
ne
— Nem kicsim, nem az
Emlékszel a régiekre?”
jönnek, tudod, hogy nem sze szorítani fog.
vetett. Jó idő telt el, mire retek előttük írni. Majd hol
enyém. A miénk!
— Buta — válaszolt —, hi
Ezért a mondatért megint abba tudta hagyni. Én csak nap. Holnap ismét találko szen még csak három hóna
fis bámulva és vidáman
kaptam néhány tucat csókot, néztem rá, gondolom, nagyon zunk, gyermekem.
fis kacagva mondom én majd
pos leszek.
aztán ahelyett, hogy beült bambán bámulhattam.
„Ma Karácsony van, Karácsony.”
— Te tudod — csóváltam
Végre délután van. Elővevolna, körbesétálta és apró
— Nem is örülsz neki? — hetem
meg
a
fejem.
a
papírt
és
a
tollat.
fis szorongva szél a vendég:
lékosan megnézett mindent.
kérdezte, amikor végre kika Ma nem történt semmi kü
Június közepétől kettesben
„Valami tán fáj a múltból?”
— Vasárnap elViszel vala cagta magát
lönös.
Vásárolni
voltunk.
Nem
maradtunk, a fiát elvitte a
h ova kirándulni? — kérdezte,
Megmozdul a sápadt orvos.
t— De, Mónikám! Gyerek vettem mást, csak öt doboz volt férje, aki tanár, és egész
amikor végre sikerült betusz- az ón koromban?
cigarettát és egy nescafét. Két nyáron a táborokat járja. A
És bámulva és vidáman
kolnom.
— A te korodban? Miért, társam csodálkozott is, de fiú vele volt eddig is minden
fis kacagva mondom én majd:
— Persze.
neked kell megszülni? Még azt mondtam nekik, le aka nyáron,
június
közepétől
„Hiszen én még sohse éltem.”
>•
Olyan jólesett, hogy eny- ha én mondanám. Nem aka rok szokni a dohányzásról.
csaknem augusztus végéig.
nyire boldoggá tudtam tenni rod? — kérdezte immár ko
fis
hörögve
mondom
én majd
Ott hagytam abba, hogy
Az esküvőnk csendben zaj
ezzel a meglepetéssel — ami molyan.
„Ki a szobámból, pogányok.”
Mónika
terhes.
Ettől
kezdve
lott
le,
csak
a
két
násznagy
ről ugyan már sokat beszél
Dong az ajtóm és bezárul.
Nem tudtam
válaszolni.
gettünk az utóbbi időben —, Pontosan azt sem tudom, mit még jobban vigyáztam rá, volt ott feleségestől és a
semmi
nehéz
munkát
nem
„sofőrünk”, aki a Trabantot
hogy elfelejtettem megkér éreztem. Odahajoltam hozzá,
És hörögve mondom én majd.
dezni, mi bántotta, amikor megcsókoltam pici kezét, az engedtem meg neki. ö több vezette. Mónika ragaszkodott
„Hiszen én meg se születtem
kilépett a kórházból, Már tán felhajtottam a hálóingét, ször kinevetett, és én hara hozzá, hogy saját kocsinkkal
Karácsony van, száll az Angyal”
egymás mellett feküdtünk, és megcsókoltam a hasát.
gudtam rá, amiért nem vi menjünk a tanácshoz.
éppen a lámpát készültem
És a nagy, szomorú házban
— Még nem rugdalódzik, gyáz a fiamra.
kikapcsolni, amikor megszó
Csapó Sándor
Zsoltárokat énekelve
Azt „eldöntöttük” ugyanis,
csak kát hónapos — mondta
.
Márianosztra
lalt.
Hajnalig várom az angyalt
mosolyogva.
hogy fiút fog szülni, bár ő
— Én is tartozom egy val
először £ kislány mellett kar— Mikor tudtad meg?
(Folytatjuk)
lomással.
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NAGY LÁSZLÓ
Manapság többet hallunk, beszélünk a
jelenről és még inkább a jövőről, a jövőnikről. Az egyes emiber a maga életé
nek, sorsának minősítósévei kezdi a gon
dolkodást, mint amikor a kőműves le
rakja a ház alapjait, s innét tekint a
jövőbe. Ez a számadás újra és újra el
végezhető, az eredmény soha. nem lesz
ugyanaz, hiszen az ember érzékeny mű
szer, a legkisebb változástól, élménytől,
kudarctól „kileng a mutató”. Így ünne
pek táján az érzékenység fokozottabb, a
pergő hétköznapok egyre gyorsuló rit
musa úgy lassul lé, mint amikor a vo
nat megáll az állomáson. Az arcok, a
szófoszlányok
kitisztulinak,
értelmet
nyernek, átmenetileg felszáll a köd és
embereket látunk, gondolatokat fogalma
zunk. Ez a hangulat, amelynek forrása a
legtisztább emberi kapcsolat, a szeretet,
lassan átvonul rajtunk, ismét emlék
lesz, s átveszi helyét a megszokott, _s a
vonat egyre gyorsulva kiindul az állo
másról. Nincs hát sok időnk, hogy be
szélgessünk . . .

Egymásra utáltán
Vajon miiként élik meg a szabadságu
kat elvesztett emberek ezeket a napo
kat? Amikor a munka jótékony, lekötő
hatása hiányzik, s egyben az otthoniak,
a külvilág többértelmű hiánya_ felerősö
dik. Kinél csendesebben, méltósággal,
kinél ingerlékenyebben, kiborulással. Az
eredő mégis ugyanaz. A hiány, amely
•részben racionális, múltbeli élményből
táplálkozik, részben a képzelet szülemé
nye, valami ideálisról, a meghitt, ám
igazán'meg .sem fogalmazható együttlétről. Ahol a barátságos meleg szobáiban
a feldíszített karácsonyfán meggyújtják
a gyertyákat, a csiüagszórókiat, ahol
több nemzedék, nagyszülőik, szülőik, gye: rekek örülnek egymásnak, átadják ma
gukat az ajándékozás örömének, ami
kor egy kicsit megáll az id ő ...
A képzelet ennél gazdagabb, a rész
letek egyénenként eltérőek, csak a vágy
erőssége hasonló. S nem is szabad arra
gondolni, hogy. a valóság más volt, s ta
lán más is lesz. Talán olyan, vagy olya. natob, mint a jelen. Sokan együtt, kény
szerű közösségben, s minden ünnepi ese
mény inkább csak íigyelemelterelő. S
mégis ráérzünk a tanulságra: az egy
másra, utaltságra.,
Más a iakózárkák hangulata, csende
sebbek az emberek. S nemcsak a fo
lyosói. zárkabéli fenyőfától, az otthonról
kapott vagy vásárolt, s e napokra félre
tett ételiektől, hanem mástól. Önma
gunktól.
Megmagyarázható ellentmondás, hogy
miközben erősödik a sorsközösség érzé
se, mindenki egy fokkal magányosabb
lesz. Ilyenkor nem kerülhető, besseget•hető el a felismerés: a jelen csak át
menet, amit ma itt barátságnak érzünk,
az legfeljebb érdekszövetség, amely a
szabadulás pillanatában lazulni kezd, s
hetek alatt szertefoszlik. Bármit is mon
dunk, bármit is érzünk a másik ember
iránt, az csupán színesíti a jelent, de
odakinn úgy elolvad, mint a napra ki
tett jégdarab. Legfeljebb a nyomait őrzi
a „föld” egy ideig.
E felismerés teszi magányosabbá az
egyént, s kényszeríti önvizsgálatra. Min
denekelőtt elszakított, majd a megma
radó külső kapcsolatai irányában. Űk a
múlt egy darabja és a jövő reménysé
gei. Alighanem ez a helyzet az életben
az egyetlen, amikor az egyik póluson, a
negatívon mindig „mi vagyunk”, s a
másikon, a pozitívon, ők, szülőik, felesé
gek, férjek, élettársak, barátok, s a gye
rekek. Törvényszerű az efféle eredmény,
mégha sok esetben igaztalan is az ön
vád. S nem is az utóbbit, hanem a
gondolkodás logikáját kellene elraktá
rozni más napokra. Annak kell közelí
tenie, akinek nagyobb szüksége w n a
másikra! A szülők, a gyerekek mindig
hűségesek, újból és újból hajlandók a
megbocsátásra, a vérségi kötelék megla
zulhat, de elszakítani szinte lehetetlen,
noha gyakorlatiasan megközelítve: az
egyiktől kapunk, a másiknak adni kelL
Az élettársiak, feleségeik, férjek és a
barátok azok, akikkel kapcsolatban nem
elég az érzelmi kötődés, itt valóidban

ápolni kell a viszonyt, mert nincsenek
múltbeli érdemek —- ilyet a másik is fel
tud hozni —, csupán az adott pillanat,
a jelen a döntő. Az a jelen, amely ne
künk ma még a jövő, amit úgy kell elő
készíteni, hogy a lehető legkisebb te
herrel induljunk. Az engedmény ilyen-,
formán nem megalkuvás, hanem szük
ségszerű.,
S ha nincs senki? Itt megáll a gon
dolat, és keresi a kibúvót: valaki min
dig van. Legalább akire jó gondolni, akit
valamikor szerettünk. . .
Mindezek után vagy az előbbiek he
lyett, elkerülhetetlenül mi magunk ke
rülünk sorra. Hadd hívjam segítségül
egyik nagy gondolkodónkat, Németh
Lászlót: „Az ember egy módon hasz
nálhat a világnak, ha rendbe jön önma
gával.” Azaz önnön békénk, önmagunk
üdvössége a lényeg. Nem vagyunk hi
bátlanok, s a bűnhődő ember a bűn oká
ból kiváltképpen nem az. De van egy
fantasztikus képessége az embernek: a
mindenkori megújhodás, a megváltozás
adottsága. S ha ezt valaki elhatározza,
légyen az egyszerű, esendő egyéniség,
akkor is képes e csodára. Értelemszerű
en önmagához képest, tehát viszonyla
gos változásra gondoljunk, amely néha
nem több, mint néhány alapvető erköl
csi szabály elfogadása, igenlése. Hogy
amit mi — az adott ember — helyte
lennek tartunk, amiért haragszunk ma
gunkra, azt elhagyjuk.

ba győzködöm, hogy a völgy innét puha
pázsit, amikor ő saját bőrén érzi a szú
rós bogáncsot,’ a vadnövényeket. S ha
még vissza is kapaszkodik a hegyre, a
rossz emlékeit, a múltját magával hor
dozza.
,
Ez lesz majd a szabadulás pillanata.
Ünnepi hangulatban erre csak emelke
detten lehet gondolni. Az a nap az újjá
születés napja, valaminek a kezdete. Az
életesélyék különbözőek. A kinti világ
bonyolultabb, mint a benti, de egyszer
smind tágabb iis. Az ember szembesül
mindazzal, amit a jelenben elképzelt, az
zal is, amitől örömöt, remélt és azzal is,
amitől félt. Az első napok meghatáro
zóak, ezeket úgy éli meg az egyén,
mintha tízszeres nagyításban, lassítva
látna mindent. Mint, aki hosszú útról
visszatér, s bár vannak elképzelései,
minden mozdulatában, cselekedetében
ott a bizonytalanság. A legkisebb siker,
a legapróbb kudarc is szám ít, . .
E pillanatok azok, amikor a jelen át
menetisége falismarékszerűen bebizonyo
sodik. Ebből a másik világból semmit .
sem hozott magával, csak nagy-nagy hi
ányérzetet, bepótolnivalót. A türelmet
lenség ösztönösséggal párosul, a megfon
toltság, a tudatosság minden előzetes el
határozás ellenére háttérbe szorul.

Egyéni sors és a közösség

A jövőt ez eddig a részletek, az egyes
ember felől közelítettük. Ez azonban
nem nyomhatja el a teljesség „szomját”,
Kulcs a jövőhöz
az egész iránti félelősségérzetünlket. A
De vajon lehetséges-e ilyesféle öntisz bűnös ember nem kívülálló,. hanem ré
tulás jogiosztottan, békétlenül, erkölcsi sze a társadalomnak, miként a bűnözés,
leg kiszolgáltatottan? Amikor a kor kór mint jelenség i,s társadalmi. Ebből el
tünete az elidegenedés, az emberi kap gondolkoztató ellentmondás keletkezett:
csolatok satnyuiása, a humán szempon miközben az egyén, mint magánember,
tok hangsúlyozásának üressége, az ér természetes ösztönösséggal elutasítja a
tékrendek bennünk is meglévő zavara? bűnt és annak tettesét, mint közember
Lehetséges, sőt kívánatos, hiszen az em-’ az egész felelősségét elfogadja, társadal
lítettek egyik eredője éppen az egyes mi összefogást, segítséget ígér, helyesel.
emberek belső békétlensége, személyisé Ez amolyan fogjuk meg és vigyétek
gük torzulása. Még . ha vitatkozni iehet szemlélet, ám a bírálat mégis igaztalan.
is azon, hogy melyik volt előbb, a köl Azt ugyanis többé-kevésbé mindenfeielcsönhatás a valószínűbb, akkor is ez le fogadja, hogy a szabaduló hátrányos
het a kiút. Csak úgy lehet tiszta a fo helyzetű, sokan halmozottan azok, csak
lyó, ha nem kerül bele a mellékágakról hogy a Helyzetet önmagának köszönheti,
önhibájából lett ilyen. Ezzel elalszik a
szennyeződés.
Nem áltathatjuk magunkat azzal sem, lelki-ismeret...
Ebben intézményesen nem nyugodha
hogy a büntetés ténye, annak összes
hátránya, amely a szabadsághoz szokott tunk meg. Az utógondozás eszköztárát
embernek egyfajta szenvedés’ bármiféle bővíteni, erősíteni kéll. , A pártfogói
elnézést vált ki embertársainkból. Ok rendszer, a szabadülókat szervezetten fo-.
Sínesének abban" a helyzetben, hogy gadó vállalatok, az égyfeii;segélyezés ma
nemesek és megboosátóak legyenek, csak már kevés. Segítség, de nem elegendő.
úgy. Ellenkezőleg. Többé-kevósbé saját Az élethez szállás-lakás, munkaalkalom
szemszögéből mindenki felosztja az em és induló pénz is kell, s ez utóbbi hiá
bereket jókra és rosszakra. Ez igen el nya minden ellenérv mellett is kimutat
térő értékrendeket mutat, de_ abban ható. Még Robinsonnak is volt „induló
egyezik, hogy a bűnözést, a bűnös em tőkéje”, amit a hajótörés után a vízből
bert a rosszak közé sorolja. Logikus elő kimentett. Lehet, sőt bizonyos, hogy eh
ítélet ez, hiszen a világban nehéz el hez jogszabályokat kell módosítani, mi
igazodni, az embereken méginkább, s itt ként az éleit más területén, ennek nap
egy készen kapott, szó szerint megítélt, mint nap tanúi vagyunk. Végtére i s ! ez
helyénvaló, nem az életnek kell alkal
elítélt embercsoportról van szó.
Ez olyan igazság, amelyet a jelenben mazkodnia a végletekig a szabályozás
tudatosítani, elfogadni szükséges, a jö hoz, hanem fordítva, Ki tud megélni
vőre tekintve pedig számításba kelil ven tisztességesen háromszáz, ötszáz vagy
ni. Kulcs a jövőhöz. Hogy ne járjunk akár ezer forintból csak két hétig is?
úgy, mint sokan előttünk: vagy fejjel S itt az önhiba emlegetése már nem érv,
mentek a bezárt ajtónak és csúnyán hiszen a nagyobb, a fontosabb célt kell
megsérültek, vagy betörték az ajtót — látni, a bűnismétlés elkerülését, a be
illeszkedést. Ez társadalmi érdek, mint
nemcsak, képletesen — es visszaestek.
a megelőzés egyik összetevője.
Milyen jó, hogy az életet nem tudjuk
lekottázni, az embereket nem lehet besibatulyázni, hogy nincsenek megdönthe
tetlen igazságok, hogy az emberi lélek
kiismerhetetlen. Igazságaink, vágy an
nak hitt megállapításaink csak aktuali
záltán tehetnek helyesek, ha fényképszerűen, kimerevítve vizsgálódunk. Mozgás
ban csaik utólag objektív az értékelés,
menet közben erre nine's mód. Vannak
az életünkben olyan helyzeteik, amelye
ket sokszor elképzeltünk előre. Amikor
ténylegesen megtörténik, az események
sodrában, megélve egészen mádként lát
juk, mádként cselekszünk — nem bizo
nyos, hogy helyesebben —, mint azt ko
rábban gondoltuk. Más a völgy a hegy
csúcsáról, mint zuhanás közben. S me
gint más földre éréskor . . . Onnét job
ban látni, innét jobban érezni,
így lehet ezzel az olvasó Is, aki

Kevés az időnk, az ünnepi hangulat
varázsa azért még bennünk van, millió
nyi gyertya, csillagszóró ég és ragyog a
fenyőfákon, képzeletben szeretteink kö
zött vagyunk, vagy csak elképzeljük,
ami lehetne. Aztán beszélgetünk, gon
dolkodunk a sorsunkon. Ilyenkor a
lélek — vesztére — éberebb. Minden
fájó pont kétszeresen érzékeny. S mégis
hinnünk kell, hogy a jövőnk szebb lesz,
s ennek első lépcsője önmagunk békéjé
nek megteremtése. A ki jóban van ön
magával, az1 jóban van a világgal is.
Képes szeretni, megbocsátani, és vi
szonzást is várhat.
Kislányom meghívót tesz elém, amit
neki küldött a „Télapó". De nem tudott
elmenni, mert megbetegedett. Ezért oda
írta a meghívó aljára: Köszönöm, hogy
vártál, de nem m ehettem . . .
Majd legközelebb...
—

t

—

A karácsonyfás ember
Búbosodott a tej a tűzön, mikor bejött a virradat!
kékség. Míg apám szénát rakott a jászlakban, anyam
pedig társalgóit a kismalacokkal, megszöktem az ágy
ból. Meguntam a lovaglást a tarajos vánkos-csikón, el
indultam a hóban mezítláb, cgyszál ingben.
Talpam nyoma nem volt nagyobb a babérlevélnél.
Nem fáztam. Lépegettem elszántan a falu iránt. Rókák
ugattak a dombon, a dögtemetőnél. És távol égték meg
á Bakony zsiványszemei. És tele volt harangszoval a
Jött szembe velem egy megviselt katonaköpeny a Vi
lágháborúból. Sovány ember köhögött benne, s hirtelenül tétova lett. Lehet, a Kis jézust vélte sétálni a ha
von, hiszen a világító templomban őérte zengtek ép
pen. Közelebb érve rámismert az ember, leguggolt elém,
kitárta a karját: Hová iparkodsz, Zászló? A kovácshoz,
mondtam. Erre kigombolta köpenyét, engem pedig be
lülre gombolt, átlőtt, sorvadásos tüdeje fölé, a kisbaltához, mert az volt a belsőzsebében. Hörgesben, firta
tásban, szívdobogásban így vitt hazáig, az agyba. Ké
sőbb az ablakból láttam a ziháló embert, jött az erdő
ből, hóna alatt jókora borókafenyővel, mintha zöld lo
von lovagolna a hóesésben.
„
.
Ma úgy látom a hóban, szájjal aggatja vére szalagja
it örökzöld lovára, mert a halálba akkor indult. En pe
dig igazán akkor születtem, mert akkor léptem eloszoí
pajzs nélkül a télbe.

Télidőben
Nyílik az ajtó, de nem
lépünk be, mert a kis rak
tár zsúfolásig tömve hasz
nált ruhákkal, ruhanemű
vel.
— Hát nézze! — mond
ja az egészségügyi és szo
ciális osztály munkatársa
— már nem tudjuk hová
tenni az újabb küldemé
nyeket, amelyet egyének
vagy intézmények ajánla
nak fel.
— Hogy van ez? Ha va
laki már nem tud mit
kezdeni a régi ruháival,
akkor idejön és átadja a
Vöröskeresztnek?
Bárki
besétálhat az utcáról a
használt
ruháival?
—
kérdezem a lelkes házi
gazdát.
— Hát flefti
egészen!
. Bár így lenne! Sajnos, na-_
gyón kevesen tudnak a r
ról, milyen nagy segítsé
gére lehetünk a rászoru
lóknak ezekkel a még jó,
csak kissé használt ruha
darabokkal. Elsősorban a
BÁV tölti föl raktárainkat.
Azokat a holmikat, ame
lyeket nem értékesítenek,
átadják nekünk. No, meg.
a kollégák, ismerősök is
rendszeresen hoznak, kül
denek használható ruha
neműt.
— Kiknek gyűjtik eze
ket a holmikat?
— Mindenkinek, aki rá
szorul és segítséget kér.
S idén az Igazságügyi Mi
nisztériummal kötött meg
állapodásunk
értelmében
főként a szabadságvesztés
ből szabadult embereken
segítünk leggyakrabban.
—■Az
idén
hányszor
kértek segítséget a Vöröskereszttől a szabadságvesz
tés-büntetésből szabadul
tak?
— Havonta kétszer-háromszor is jönnek hoz
zánk, igaz, ide, az orszá
gos központba csak azok,
akik Budapesten élnek. A
megyei, városi vezetősé
gekhez pedig azok, akik
vidéken próbálnak új éle
tet kezdeni. Sajnos a vi
déki vöröskeresztes szer
vezetek nincsenek ilyen
kedvező helyzetben, mint
mi. Csupán a megyei ve
zetőségeink rendelkeznek
némi ruha- és készpénz
tartalékkal.
— Tehát, ha beállít egy
szabadult, hogy például
nincs télikabátja, akkor
önök nagy valószínűség
gel tudnak neki adni téli
kabátot?
— Feltéve, ha van télikabátunk! Most például
éppen van.
— No, és ha — mond
juk — nem viselni akar
ja a ruhaneműt, hanem
kilép a kapun a télikabát
tal és gyorsan eladja?
— Ez ellen nem tudunk
mit tenni. Reméljük, ha
éppen így akar pénzhez
jutni, legalább fontos cél
ra költi el azt a kevés
pénzt, amit ezért kaphat.
— A ruhán kívül tud

mást is adni a Vöröske
reszt a szabadultaknak?
— Igyekszünk anyagilag
is segíteni a rászorulókat,
bár a lehetőségeink meg
lehetősen szűkösek. Ezért
elsősorban azt vállaljuk, .
hogy közvetítőként eljá
runk az egyes szerveknél,
például a tanács szociálpo
litikai osztályánál vagy
munkahelyeknél.
Tehát
például felelősséget válla;
lünk a segítséget kérő
emberért, hogy legalább
fizetési előleget kapjon.
Legutóbb például éppen
így nyújtottunk segítséget
az egyik szabadultnak, aki
a váci büntetésvégrehajtá
si intézetből jött.
— Nem kell félniük at
tól, hogy a fizetési előleg
felvétele után a segítségei
kérő esetleg „angolosan"
távozik?
Mi
történik
ilyenkor?
— Ez előfordulhat. De
ezzel elsősorban azok hely
zetét nehezítik, akik utá
nuk fordulnak hozzánk
segítségért. Az ő ügyük
ben ugyanis már nehezebb
segíteni az adott vállalat
nál. Hiszen elveszítették a
bizalmat. Ez persze rontja
a mi hitelünket is. Azért
megpróbálunk figyelni a
segítségkérőkre, hogy ilyes
mi 'ne forduljon elő.
— Miként segít még a
Vöröskereszt a szabadul
taknak a beilleszkedésben?
— Szívügyünk és fel
adatunk azoknak a szaba
dultaknak a segítése, akik
munkaképtelenül, csökkeni
munkaképességgel,
rossz
egészségi állapotban, csa
ládi kapcsolatok, támasz
nélkül szabadulnak. Ilyen
kor szociális otthoni elhe
lyezés, esetleg kórházi el
látás jöhet szóba, vagy a
rendszeres szociális gon
doskodás lenne szükséges.
Jól tudjuk, hogy ennek
milyen szűkösek hazánk
ban a lehetőségei, vagyis
milyen nehéz elhelyezni
szociális otthonba bárkit
is, bármennyire is rászo
rult. Azért e téren is tu
dunk
némi
segítséget
nyújtani. Az elmúlt évben
például már két szabadul
tat sikerült elhelyeznünk
szociális otthonban. Sőt,
olyan
megállapodásunk
van a szociális otthonok
kal és kórházakkal, hogy
esetenként egy-egy helyet
fenntartanak, s e lehető
séggel szükség esetén azo
kat a szabadultaikat segít
jük,
akik
rászorulnak
Piciny sikerek ezek, de aki
kapja a lehetőséget, remél
jük, nem felejti eh
A kapcsolatot a szaba
dultakkal elsősorban a hi
vatásos pártfogókon ke
resztül tartjuk. Igen sok
aktivistánk dolgozik tár
sadalmi pártfogóként, így
az esetleges „meleg ruha”
mellé a személyes kapcso
lat biztosító melege is tár
sulhat.
K. A.
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TESZT

ismerjük meg önmagunkat!
Az ünnepnapok egy kissé a számvetésre
is alkalmasak. Milyen voltam, milyen vagyök? — mindannyiunk természetes kérdései.

1

H IN N I KELL!

1

Ezúttal az önismeret fejlesztésére, önvizsgálatra alkalmas játékos tesztet ajánljuk,
amely kizárólag férfiaknak szól.

Ki után megy a nő?

„Lényegesen másnak lát a
környezetem, mint amilyen
valójában vagyok.”
a) Nem, egyáltalán nem.
b) Nem nagyon.
c) Valamennyire igaz.

A teszt segítségével megálla10. Űj nőismerőse előtt szo
ríthatjuk, mennyire vagyunk kott-e nagyzolni? (Például
vonzóak női szemmel nézve, fontosabbnak tünteti fel a beVart-e, kit e kérdés nem érdé- osztását, kiterjedtebbnek .szé
xuális tapasztalatait, mint
kéi?
1, Hogyan vélekedik az amilyenek a valóságban.)
ÉRTÉKELÉS
alábbi kijelentésről? „A nők
a) Igen, mert kezdetben lé
Adja
össze
az alábbi táblá
nyeges, hogy imponáljon
többsége nem szerelemből há
zatból vett pontszámait a meg
az ember.
zasodik vagy lép tartós kap
jelölt válaszok alapján!
b) Olykor előfordul.
csolatra.
Többnyire
hátsó
c) Soha.
szándékuk van. A biztonságot,
1. a = l, b= 2, 10. a = l, b==3,
a jó társadalmi helyzeteket.
11. Ha egyedül öntől függc=5
keresik, vagy gyereket akar- ne, melyik modellt választaná 2. ac=5,
= l, b=3, 11. a=5, b = l
nak.’
a saját szexuális életéhez?
J 12. a = l, b= 4
a) Teljesen egyetértek.
a) Hosszú, tartós kapcsolat 3. a = l, b = 5 13. a = l, b= 5
b) Lehet, hogy igaz.
egy partnerrel.
4. a = l, b= 5, 14. a = l, b= 5
e) Nem hiszem, hogy igaz
b) Több rövid kapcsolat ■ c—1
15. a = l, b= 5
különböző partnerekkel.
lenne.
5. a = l, b= 5 16. a=5, b = l
12. Egyetért a következő ki- 6! a = l, b=5, 17. a = l, b= 5
2. Firkált már falra illetlen
jelentéssel? „Nem kedvelem
' c==3’
’ is. a=5, b=3,
szöveget, rajzot?
azokat
az
embereket,
akik
a
7
b
=
2,
c=l
a) Igen, gyakran.
traktálnak.
c=5
19. a = l, b= 5
b) Egyszer-kétszer,
még problémáikkal
Elég nekem a niagam baja.” 8. a = l, b= 5 20. a=5, b=4,
kölyökkoromban.
a) Egyetértek vele.
9. a = l, b = 3
c=2
c) Soha.
b) Olykor én is így gondol
3. Ügy érzi, hogy az embe
kodom, olykor nem; mi
Tehát az elérhető legmaga
rek többségének jobb az éle
kor milyen a hangulatom. sabb
97, a legalate, mint az öné?
ÍOt Ajlvci/.u,
,„ pontszám:
„,v.i■n- 9o
13.
Elveszíti az ciucn-iuui?érdeklődé' ^L
a) Igen.
sét, ha a partnere nem mutat csonyaí,b peti s
b) Nem.
szexuális hajlandóságot rögtön
72—9? pont között: Ügy tű4. Ha először találkozik egy a kapcsolat elején?
nik, hogy tioldvilágos éjszanővel, igyekszik a beszélgea) Igerí.
kán önről álmodik a
lány.
tésthamar intim témákra teb) Nem.
(Feltéve, hogy őszintén válarelni — olyanokra, mint a
14. Hogyan vélekedik az szolt a kérdésekre.) Ön ki
szex, a lelki élet?
alábbi állításról? „Nehezen tu- egyensúlyozott,
melegszívű,
a) Nem utálom az ilyen dóm elnézni a nők hibáit, érett, megértő, ami igen al
típusé beszélgetéseket.
Mindegy, milyen csinos vagy kalmassá teszi a
hosszabb
b) Nem inkább azt szere- tehetséges, vagy hogy mennyi- kapcsolatokra.
Határozott,
tem ’ ha természetesen re szeretném szeretni, azon- magabiztos; könnyű szeretni,
alakul a beszélgetés- fe- nal elveszítem azérdeklődé- Nem bogaras, nem is neuroszélvez ha valaki gyor- semet, ha meglátom a rossz ti-kus természetű, így a kéztulajdonságait.”
deti vonzalom után sem bo
sian kitárulkozik,
ái Ez igaz; mihelyt észre- rulnak fel a kapcsolatai. Per
é) Igen, ugyanis úgy vettem
veszem egy nő rossz ol- sze elképzelhető, hogy nem
észre, hogy a legtöbb nő
dalát, máris úgy vélem, lesz rtiindjárt rokonszenves az
szereti az ilyen beszélge
hogy nem hozzám való. első
beszélgetéskor.
ön
téseket.
b) Ügy
gondolom,
hogy ugyanis összetettebb, bonyo5. Sók ember irigyel?
mindnyájunfenak
van- íultabb lélek, mint az úgynea) Igen, akadnak ilyenek.
b) Nem irigykedem senki|

f.'Z

I

e. Iir'a vélsinénye 'a követ
kező kijelentésről? „Ha kimu1 tatjuk érzelmeinket, az sokkaj több bajt okoz, mintha el- a par^nei-e iránt, ha már egy zódik, ragaszkodik önhöz.
titkoljuk,
kapcsolata
ideje szexuális
46—71 pont között: ön szea) Egyetértek.
van vele?
116. H ím 72. B o s to n r é s z e l 74. K iv á ló í
retetre méltó —■ bizonyos
V íz sz in tc ss
1. S z a k o n y l K á - la n k a d a fig y e lm e .
b) Megértem az ilyen véle
a) Igen.
!á rt b e tű k : H . b ir k a . 117. D a d o g v a b e sz é l. 118. z e n e s z e rz ő
v o lt
(F e r e n c ). 77. A
megszorításokkal;
az
ebbe
a
.
—
... ... __
_
_ _
_
*------uknnAr.16(1 U
ményt, de azt hiszem,
*vlzsz!* 35t» S o m o g y m e g y e i k ö z sé g . 120.1rt-F ef-r>Áír ó mcóölró
, ú js á g író(Ciannfirl
(S á n d o r),lift- AV
b) Nem.
16. Az alábbi kijelentések kategóriába tartozó férf:i vefügg.* 80.’, 116. és 44. sz. s o r b a n , je tle n p a s a ! 121. A m á s ik . 122. g o n d o la t h a r m a d ik
hogy csak a negatív ér18. is m e r t a m e r ik a i p o litik u s - T á v o l- k e le ti fő v á ro s . 123. D o Y, U ).
. zelmeket kell titkolnunk; közül melyik illik inkább ön- Syes érzelmeket vált ki partc s a lá d . 19. K o n y h a i e sz k ö z . 20. h á n y z ik . 124. F e le sle g e s h o lm i. . . . la k o d a lm a s .
nerében. Az egyik percben
a szeretetet, tiszteletet, re ?
l uvV. .
X ú l . te
I CggeCsű. .
U8i
ív v u v e u w u .
« 1.
fá
R é g im ó d i lő fe g y v e r.
21. A lfö l- 126. S z e n t, id e g e n
ro
127.
128. S v á j- a p r ító e sz k ö z . 90. R á d ió m ű s o r ig
nagyrabecsülést
nyu-a) \ jg y érzem,
v á ro s . 23. R a n g je lz ő e lő sz ó . O la sz e g y e te m i v á ro s . 128.
to r o h t á li- k ö z v e tít. 83. A g y e r m e k e it s i - g
godtan
kinyilváníthatja
Zett életet
mi+niéfíÍQÍ
Qd D
Ö d a h ä y e z 1 S7°b
vv aa nl l kec ilea je
! -2#!. h o i N h a-----s ö n l ó ’i , k. ,e, le
ti s z ő n y e g e k , 1-,a
r a tó
m ito ló g ia i aómra
n y a .K p96.
Da
éIÍ
ligV
U Q d n u y ti.
b l.
ja .
« .,
l á r ó 11 n m á q iir ,Í r
Kft
m pnnvó«
az ember.
b) Rendszerint
c) Egyáltalán nem értek
szállódnak
egyet. Az érzelmek- értédolgok,
kés velejárói az életnek.
17 , Fél attól
141. F ő v á r o s u n k rö v . 142. g y ó o k o z ta s é r ü lé s . 108. M ező7. Szokta bírálgatni azt a egyedül marad?
azonban
tá j s z ó v a l.
144.
I n d iá n fö ld i k ö z sé g . 109. R ö v id e n : g e m . |
hölgyet (feleségét, barátnőjét a) Igen.
lk o d ó v o lt. 146. N y o lc h a n g - 112. Id e g e n fé r f in é v . 114. K e lle -í;
tósan
rre í r t m ű . 147. R itk a f é r f i- m e s az ily e n id ő . 116. A g ö n d o -g
stb.), akivel nyilvános helyen
b) Nem.
18. a7 “alábbi kijelentések
jnihel?|iési
. 148. v a d a t e jt. 150. K ü z - l a t n e g y e d ik ré s z e ( z á rt b e t ű k i g
jelenik meg?
—
.„ . —
f r anc i á ul . P , T, E, S ) . 117. K iv á ló v íz i-g
. S v á jc i íö - la b d á z ó . 119. H a g y ja ö m le n i a g
a) igen, ha valami olyat közül melyik illik a legjobban
önre?
u
g
y
a
n
e
z
.
157. H e - v iz e t. 122. K e ttő z v e : v á ro s . 123.JS
tesz, ami nem tetszik, ak
- ' “a n b á to r s á g a . A f e s té k k ik e v e r é s é r e h a s z n á l- «
a) A személyes kapcsolat
kor mindig meg is mon
K e ttő z v e :
fontosabb
számomra,
dom neki,
S z lo v á k ia i
m int a karrierem. Ott
V a lam ely la p u u l. va,. n. \, j a „ u a vbgjrjcic,
a ,- /,
b) Olykor, de nem gyakran.
hagynám az állásomat,
' h e ly re . 170. tü n te té s . 129. H iá n y z ik e g y . . . 2
c) Nem, m ert az ilyesmi
( tr é f á s a n b a j v a n a z a g y á v a l) .g
ha
kedvezőtlen
hatása
csak veszekedésbe tor
. . . . . D é lk e le t- á z s ia i 130. R ó m a i 1001-es. 132. G o n d o -g
volna a magánéletemre,
. M a te riá lis . 3. A fri- la ta ib a r é v e d t. 135. P e rz s a - ö b ö l g
kollik.
59. L e g e n d á s tö r t é n e t. 60. M ű - k a i a n tilo p f a jta . 4. C sa h o lá s, m e lle tti
á lla m
la k ó ja .
180.4
b>
» * * ny íltab b ra^ „ b .n b ,
8. Ha veszekszik, vitatkozik
so rt su g árzó
b e re n d e z é s .
61. a n g o lu l (Y E L P ). 5. N e m . .
A m e ly s z e m é ly t. 140. F ü g g ő ié - á
i J S S S ia
többnek, esendőbbnek mulat
S a jó e g y ie m ű b e tű i. 62. R ó m a i B u d a i 6. É g tá j, rö v . 7. U g y a n - g e s b á n y a v á ja t. 141. M in d e n t a á
a feleségével vagy barátnőjé
504-és 8 64 F r a n c ia n ő i n é v . 65. c s a k . 8. G y o rs a n s z e d i a lá b á t, h e ly é r e r a k . 143. N ő i h a n g . 145.«
e) A k S r tontosabbszá- főzzék feltétíenffl kedvező
vel, szokott-e olyasmit a fe
L o m b a r d iá i ip a r v á r o s . 66. I ly e n 9. S z o v je t te h e r a u tó - m á r k a . 10. V ö r ö s m a rty -v e rs . 146. Á t n y u j t á .í
jéhez vágni, hogy butább ön
momra, mint a magán- változásra számíthatna kapj á t é k T s van V T o k á z o t t g y o r - É s, la tin u l. 11. A fg a n is z tá n f ő - 747. Id e g e n e r e d e tű n ő i n é v .^
s a s á é 69 T o u lo u s e fo ly ó ja . 71. v á r o s a . 12. B e lü g y m in is z té riu m , 149. F r a n c ia —a lg é r ia i e g y e z m é n y t
nél,
vagy, hogy kevesebb
élietem. Nem
áldozom esolataiban.
A z á s z tá c iu m
és az
o x ig é n rö v . 13. S z e sz e s ita l. 14. M a ro s - s z ín h e ly e (1962).
152. H a sz n o s?
pénzt hoz haza?
fel szívesen a kapcsola20—45 pont között: ö n igen
v e e v ie le 72 C siz m a é s n ö v é n y p a r ti v á ro s . 15. B a r á ti á lla m k e r ti m a d á r . 155. S z e lle m i j á t é k . •
a) Igen.
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taimat, de ha szükséges hajlamos a narcizmusra. -Sac se g . 75. G u ru ló ü lé s e s , k ö n y - g y o tts á g á b ó l e n g e d ő .
22.
B o t n é p v o lt. 159. S z a k ad é k -v ö lg y a í
b) Nem.
a cél érdekében, megte- ját maga szeretete annyira gf fe
„,„-1 Bunnrfr-dÁn.-ilr
76. H o lla n d v é g é r e a k a s z to tt b a ty u . 25. S z ív - V is e g r á d i- h e g y s e g b e n . 161. S é ta -g
9. „Nőkkel könnyen össze
szem.
elfoglalja, hogy másnak alig 3
tudok
de mielőtt
____ barátkozni,
___
19. Ügy véli, hogy szenve- van esélye közel férkőzni önkomollyá válna a kapcsolat, délyesebb, „nagyobb termesze- hoz. Az a típus, amelyhez tar
valamiért mindig félbemarad tű” az átlagosnál?
tozik, nem mentes a bogarasa dolog.” Elmondhatja ezt maa) Igen.
S ágtól, neurotikus tünetektől,
gáról?
b) Nem.
úgyhogy pszichiáterek hadát
aí Ieen
20. Ügy véli, hogy Illik ön- tudnák foglalkoztatni az ezb) Nem.
re a következő kijelentés: redfordulóig. ö n és az önhöz
hasonlók lehetnek szélsőségesen félénkek, visszahúzódóa-k,
érzelmileg hidegek, de lehet
A tej és a tea védi a fogakat
nek fékezhetetlenek, érzelmi
leg zabolátlanok is. Az egyik
A tel és a tea — természetesen csak cukor nélkül —
perében tűnhetnek romanti
fogszuvasodás ellen hat. Semlegesítő hatású a fogzo
kusnak, de harapós, dühös
máncot romboló savakra, amelyek a szájban a cukor és
zsarnokká válhatnak a követ
a keményítő bomlási termékeiként jönnek létre es így
kező pillanatban. Ez nem azt
védi a fogakat a szuvasodás ellen. Erre utalt nemrég
jelenti, hogy nem talál magá
az Észak-Rajnai Fogorvosok Betegbiztosító Egyesülete
nak partnert, de kapcsolatai
többnyire feszültségtől vib
DUrclik°rozattan teának is lehet szuvasodástgálióhatárálnak, neurotikus töltésűek,
sa. Ez ugyanis jelentős fluormennyiségeket tartalmaz;
ritkán szerelem az alapjuk,
A faitától függően napi két-három csesze tea eleg ahö n hajlamos az elbizonytala
— Cégünk
valamennyi
— Hol szerezte ezt a sze
L
hogy a fogorvosok által kívánatosnak tartott egy
nodásra. Ha tisztázza azon
dolgozója közül ön a leg
relőruhát?
ban, hogy mitől tart, és meg
milligrammos , fluoradagot elérjük a szuvasodás megaktívabb.
— A feleségemtől kaptam
próbálja leküzdeni bizonyta
— Igazán, igazgató űr?
— Mindenkiről a ruhája
ajándékba. Tegnap este va
lanságérzetét, sokkal jobban
SaTeljeseif hatástalan azonban a védelem cukrozott tea,
— Igen, ön kerüli meg a
alapján lehet megállapíta
lamivel hamarább érkeztem
fogja
érezni
magát.
Ha
sike
készen vásárolt gyümölcstej, vaiamint
cu^l °z
legnagyobb ívben a mun
ni, hogy kicsoda! — mond
haza, és ez a ruha ott füg
rül, meglátja, hogy sokkal
csokoládéitalok esetén. Ezek fogyasztása után azonnal
kát.
ta a szélhámos és átöltözött.
gött
az
ágyam
felett.
jobban fognak önről véleked
fogat kell mosni.
ni >a nők it.
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KÉNYSZERPÁLYÁN
Borbély Pál a magyar/lab nisztérium illetékese telefo
darúgás egyik legtekintélye non értesítette a szerkesztősé
sebb szakírója. 1966-tól kezd günket, ahol éppen én voltam
ve minden világbajnokságról az ügyeletes... Amit másnap
tudósította a magyar szurko az OTSH-ban kaptam! Harlókat. Sportpályafutását lab mincegynéhány évi munka
darúgóként
kezdte,
első után majdnem kezembe ke
aranyérmét is ebben a sport rült a munkakönyvem. Köz
ágban szerezte az ifjúsági ben ugyanis megváltozott a
bajnokságban. Később . több hivatalos . álláspont, de ben
labdajátékban élvonalbeli já nünket erről elfelejtettek ér
tékos volt, a kosárlabdázás tesíteni.
© Mégis, minek tulajdonít
ban pedig sokszoros váloga
to tt Alapító tagja, majd csa ja, hogy megbicsaklott a kez
patkapitánya a Honvéd több detben határozott rendcsinászörös bajnok kosárlabda csa lási szándék?
— Annak, hogy vizsgálat
patának. Az érettségitől —
1948-tól —
kezdve aktív közben módfelett kínos dol
sportújságíró. Az
MTI-nél gok derültek ki: mindenkit
kezdett, 1954 óta a Népsport meglepett, a besározódott já
munkatársa,
1962—86-ig a tékosok és csapatok nagy szá
labdarúgó rovat vezetője (il ma. Az előzetes letartóztatás
letve, amikor a többi labda ban lévő csepeli labdarúgók
játék is oda tartozott, akkor a Bp. Honvéd bajnokságot
a labdajáték rovatvezetője). nyert játékosaira is vallottak,
akik ezt valahogy megtudták
Hét sportkönyv szerzője.
• Mi az igazság abból, és „önként” jelentkeztek ki
hogy ön nem írhatott a ma hallgatásra. Abban a pillanat
gyar csapat mexikói szerep ban beindult a megmentésük.
részben a bázisszerv, részben
léséről?
— Ez így nem teljesen a válogatott vezetői részéről.
pontos fogalmazás, bár lénye Ma is súlyos hibának tartom,
gében megfelel a valóságnak. hogy ez sikerülhetett. Nem
A csapat sajtófőnöki tisztét kellett volna örök időkre el
ellátó főszerkesztőnkön kívül tiltani őket, de a körmükre
egy kollégámmal ketten kép kellett volna koppintani, hogy
viseltük a Népsportot Mexi ők is, meg. a többiek is ta
kóban. Ő foglalkozott a ma nuljanak belőle.
© Igen ám, csakhogy az
gyar csapattal, én pedig az
összes többivel. El kellett fo esetleges büntetésre ráment
gadnom, hogy végső soron-ez volna az ígéretes válogatott
megtiszteltetés, hiszen szak felkészülése.
— És így
nem ment rá
mailag az utóbbi legalább
olyan nehéz feladat. Más kér minden?! Igaz, az ajándékba
dés, hogy természetesen - lett kapott „tiszta lap” átmeneti
volna
mondanivalóm
a leg feldobta a válogatottat,
összehozta a gárdát, hiszen
mieink szerepléséről is.
© Túlmenően az ésszerű ér most már a , keret valamenyveken, talán mégsem véletlen, nyí tagjának létfontosságú ér
hogy ilyen mereven elkülö deke lett, hogy az- ügyeiket
elsimító kapitány pozíció j'a
nültek a szerepek.
— Kár volna tagadni, hogy erős legyen. És remek bizta
hogyha
valakinek
a világbajnpki
felkészülés tás az,
megemlítik:
„én
időszakában, vagy már . előtte, időnként
nem kívánatos személyiség mindent megtettem értetek”,
iettem a válogatott körül. Az „ha elengedjük egymás kezét,
történt ugyanis, hogy egy ko ránk zúdul az irigyek harag
rábbi cikkben
szakmailag j a ! . . . ” ! Csakhogy az ilyenMezeyyel,,Rllentétes álláspon
tot hirdettem.
Nevezetesen
nem értettem egyet azzal, va törvényszerűen, raégboszhogy a köztudottan gyenge szulja magát. A magyar lab
magyar bajnokság őszi fordu darúgásban egyébként is —
lója után a válogatott külföl sajnos — visszatérően valaki,
dön előkészületi mérkőzéseket vagy valami ellen készülünk.
vívott, ahelyett, hogy kemé A vidék a főváros ellen, a
nyen alapoztak volna. Emiatt válogatott a néha , fütyülő,
a szövetségi kapitány vérig elégedetlen közönség ellen. A
sértődött, még hónapok múl szövetségi kapitány erre ját
va is „üzengetett” a különbö szott rá.
ző, fórumokon keresztül.
A
© Az nem tagadható, hogy
Népsportnál mindenki tudta, egy darabig jöttek is az ered
hogy én vagyok az, aki „za mények. Ha úgy tetszik, be
varja a felkészülést”, és hogy vált a „fogjunk össze” takti
a mi rovatunkról
van szó, ka,
amikor az „úton keresztbe
— A Népsportnál mi akkor
szaladgáló nyulakról” példá is sokat
beszéltünk arról,
lózik.
I
/
hogy mennyire megtévesztőéi?
© Ez is & kontrollvesztés ezek a sikerek és á vezetők
egyik lényeges eleme, hiszen meg a játékosok anyagilag és
a világbajnoki felkészüléseink erkölcsileg . sokkal
többet
rendre azzal kezdődtek, hogy aratnak íe a siker gyümöl
a sportvezetés manipulálta a cseiből, mint amennyit egy
sajtót.
okos, vagy csak az előző vb-k
. — Pedig most is lett volna tapasztalataira emlékező ve
esélyünk a megtisztulásra; az zetés engedélyezne. A hatal
emlékezetes
bundaperekre mas
tömegkommunikációs
gondolok. A
véletlen úgy kampány következtében. olyan
hozta, hogy az NB I-et érin terhek rakódtak a csapatra,
tő események aktív szereplő amelyekre fel kellett volna
je lettem. A botrány kirobba figyelni a sporthivatalban is.
nása után ugyanis azt az uta A szakembereknek ugyanis
sítást kaptuk, hogy amikor el látniuk kellett, hogy a sike
készült a, vádirat, a Népsport rek nem is egyszer csak a vé
hozza le az anyagot. így is letlenen múlottak. Mi a csúcs
történt. Az Igazságügyi Mi ra jutottunk azzal, hogy be-

kerültünk a vb 24-es mező
nyébe. Ettől kezdve már na
gyon szerénynek kellett vol
na lenni. Annál is inkább,
mert a játékosokon érezni
lehetett, sejtik, hogy leleple
ződnek, s ezért nagyon szo
rongtak. Mégis — vagy talán
ennek ellensúlyozására — ki
hívóan öntelt nyilatkozatokat
hangoztattak el, jelentek meg
a lapok hasábjaim
© Könnyű ezt
mondani
utólag. Önnek igazán lett vol
na lehetősége arra, hogy ide
jében figyelmeztessen.
— Ami tőlem tellett, meg
is tettem. Elmentem minden
hová, ahová egy újságíró el
mehet, és figyelmeztettem az
illetékeseket: nagy baj sza
kadhat ránk! Feladjuk az el
veinket, átgázolunk olyan mo
rális határokon, melyeket az
élet egyéb
területein szent
ként állítunk a fiatalok elé,
tehát mindent kockára te
szünk a siker érdekében. De
mi lesz, ha nem nyerünk? El
vek nélkül, megverve, irgal
matlanul nehéz lesz a folyta
tás! Nem vették komolyan a
figyelmeztetést. Volt, aki meg
kérdezte, iiincs-e valamilyen
személyes ellentétem Mezeyvel? A beszélgetések híre el
jutott a válogatotthoz is, te
hát, ha a
magyar
csapat
mondjuk a legjobb nyolc kö
zé jutott volna — amiért a

Som ogyi Jen éi

tunk. A külföldiek egyszerűen
nem értették, mi van velünk.
A mexikóiak határtalan sze
retettel fogadtak bennünket,
amit mi durván visszautasí
tottunk. Csak a magyar zász
ló hiányzott például a repülő
tér fogadócsarnokából és
a
mexikói utcákról. Leóni lá
nyok varrtak nekünk címert,
és kitűzték, mi pedig.a legszí
vesebben leszedettük volna.
Valóban régi volta címer, de
hát szegények
egy régebbi
könyvből nézték ki. Az ed
zőpálya melletti házak abla
kaiból fegyveres rendőrökkel
távolíttattuk el a kíváncsi la
kókat is, és még sorolhatnám.
Nagyon nehezen mondom ki:
a magyar küldöttség egyes ve
zetőinek a viselkedése olykor
az ideggyógyászati esetek ha
tárát súrolta!
© A szakmai
titkolódzás
ma már az élsport egyik ve
lejárója, nemcsak a magyar
csapatra jellemző sajátosság.
— Ilyen mértékben ez csak
ránk volt jellemző. Én pél
dául szabadon bejárhattam az
ellenfelek
szállodáiba,
és
órákig beszélgethettem a já
tékosokkal. Már számomra
volt kellemetlen, nehogy va
lamelyiket
meggyanúsítsák,
hogy kifecsegi a taktikai uta
sításokat. Mi pedig zárt ka
puk mellett játszottunk, de -*■
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Gól, g ó l... Ebből szeretnénk sokat látni az ellenfél hálójában!
mexikói csapatok ellen. Mon
danom sem kell: egyetlen vá
logatottról sem jelentek meg
olyan szakszerű
elemzések,
mint rólunk, hiszen a mexi
kói játékosok az első kocs
mában kimerítő
„sajtótájé
koztatót” tartottak az előző
leg kitoloncolt újságíróknak.
© Mindezek után miként
értékeli azt, hogy a válogatott
vezetői számára érthetetlen a
szereplésünk?
— Mezey sokkal jobban ért
a futballhoz, mint ahogy ezt
feltételezni lehetne róla. Érez
te, hogy kitérhet a nyilvános
ság előtti számadás elől, és
ezt kihasználta. Más kérdés,
hogy nincs még egy ország a
világon, ahol a szövetségi ka
pitány így, minden használha
tó tapasztalat és magyarázat
nélkül távozhatott volna. Nyil
vánvaló, hogy több embernek
nagyon, jól jött ez, én viszont
sajnálatosak és a jövőt ille
tően aggasztónak tartom.
© Az is nyilvánvaló, hogy
a válogatott kudarcáért nem
csak néhány személy felelős.
Jól tudjuk, hogy a bajok az
egész magyar labdarúgásban
fellelhetők. Ön szerint hogyan
lehetne ezen változtani?
— Sokszor leírtuk, hogy a
labdarúgás gondjai mélyreha
tó, szinte strukturális okokból
származnak. Alapvető hiba,
hogy itt a nyomát sem lehet
találni az értéktörvénynek.
Régen elvált egymástól a tel
jesítmény szintje és honorálá
sa. Szerintem ez is közreját
szott abban, hogy egyre ma
gától értetődőbb lett a tör
vénytelen pénzekkel való ope
rálás. Ezért azonban elsősor
ban nem a játékosok a fele
lősek:
kevesen
utasítanák
vissza, ha komoly pozícióban
lévő emberek tízezreket dugdosnának a zsebükbe. Ismét
lem: itt magasabb szinten kell
keresni a felelősöket. Mert mi
ként képzelhető el- az, hogy
mondjuk, egy megyéb'en vagy
bármely budapesti bázisszerv
nél a közpénzekből kiemelje
nek több
százezer forintot?
Kinek az engedélyével történ
het ez meg?
Például úgy,
hogy a pénzt egy középület

ís z

ú t o n !

Ez az MLSZ nem azonos ferenciált juttatások rend
a régivel, húzta alá, majd szere lesz érvényben. A z a
rátért a tervek ismertetésé cél, hogy aki sokat tesz a
re. Ezek közé tartozik töb labdarúgásért, , találja meg
bek között, hogy kidolgoz a számítását. De előbb tel
zák a szervezeti és műkö jesíteni kell, utána követ
dési szabályzatot, az ügy kezik a fizetség. A több
rendet, s leadják azokat a pénz.
Felülvizsgálják a játéko
feladatokat, amelyeknek a
sok eszmei értékének rend
kluboknál van a helye.
A sportág jelenlegi hely; szerét. Gyorsítani kell az .
zetéről
az
alábbiakat alulról felfelé való tehet
ségáramlást. Ennek érdeké
mondta:
— Futballunkról az utób ben elképzelhető,- hogy a
csak
bi időben szélsőséges véle második vonalban
mények láttak napvilágot. egyéves szerződést köthet
Megjelentek
a
nyomor nek a klubok a játékosok
vámszedői, akik gyengélke kal. Kártérítésre kötelezik
désükből jobbára saját tő azt a labdarúgót, aki kokét kovácsoltak. Elsősorban . moly sérülést, okoz szándé
a vb-szereplés miatt szá- kosan társának.
Amnesztiát is hirdet az .
pulták sokat labdarúgásun
kat. A Mundial pedigr a MLSZ új vezetése. A ta
jéghegy csúcsa volt csupán. vasztól minden őszi; sárga
A futball nemcsak játék, és piros lap elévül, továbbá
hanem szórakoztató iparág, felmentést kap 14 olyan
üzlet, amellyel, úgyszólván futballista, akiknek koráb
büntetése
alig éltek azok, akiknek ban kiszabott
erre lehetőségük lett volna. 1987-ben járna le. Az is
A futball politika is, honi kiderült viszont, hogy_ a
viszonylatban és az ország jövőben sokkal szigorúbb
határon túl is. Komolyabb büntetések lesznek. Kímé
hiba tehát nein engedhető letlenségért akár egy idény
meg a vezető testület dön re is el lehet tiltani bárkit.
A sorsoláson alapuló bítéseiben. A régi időkhöz
képest megváltozott a sport róküldés mellett tette le a
és a labdarúgás társadalmi voksot Somogyi Jenő, s azt
helyzete. A
játékosállo is elmondta, hogy tervezik
mány hat év alatt egyhar- a nemzetközi bírócserét is.
madával csökkent, negyven Kitért az előadó a közgaz
ezer labdarúgóval keve dasági bizottság feladatai
sebb lép pályára. Mindez ra. Fő törekvés kell hogy
komoly gondot jelent, s legyen a feketepénzek meg
ezt a folyamatot mielőbb szűnése. Adócsalást jelent
meg kell állítani.
az a pénz, amit nem köny
Az égető gondok címszó velnek, asztal alatt oszta
alatt tért ki Somogyi J enő nak. Az átigazolási bizott
arra, hogy futballunk el ság feladatai közé tartozik
veszhette magyaros jelle a korszerűbb szabályzat
gét, ötletességét, szellemes kidolgozása.
Érintette az
ségét. Bár a játék világvi elnök azt a kérdést is, hogy
szonylatban más irányban ha több játékos mehet .kül
haladt; döntő szerepet ka földre minden különösebb
pott benne az erő, a v.éde- korhatár nélkül,, az nem
gyengíti,.,.lranero,$r Ősit! .lab
szag megtartotta saiatos darúgásunkat, s tőkét is
futballvonásaif,- Nekünk ez hoz, -Azí'ed'zőbizottságról'&zt
nem sikerült, nálunk az erő mondta az elnök, hogy ez
nélküli, gyakorta durvaság nem afféle munkaügyi dön
ba átcsapó játék nyert te tőbizottság, viszont színte
ret. Csökkent a bajnokság re kell, hogy legyen a szak
színvonala, gyanús eredmé mai vitáknak, a tudomá
nyek születtek, gyakori volt nyos edzésmunkának.
a megegyezéses e fe d m én v.
Somogyi J e n ő . javasolta,
Mindezzel — ahogy az elő hogy december 9-ét ezentúl
adó fogalmazott — becsap a labdarúgók napjaként
ták a közönséget.
tartsák, számon.
— A jelenlegi teljesítmé
A legújabb; Komora le
nyek túl vannak fizetve — mondott, utóda Verebes Jó
folytatta. — A jövőben dif zsef.
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lelátókon a körmünket lerág
tuk Mexikóban — még ma
is mindenki rajtam nevetne.
© Ne haragudjék, de egy
újságírónak nem szóban kell
elmondani a fenntartásait, ha
nem a nyilvánossághoz kelle
ne fordulni.
— Nem oiyan egyszerű ez!
Én élsportoló voltam, tehet
nem vállalhattam, hogy meg-:
rántom alattuk az asztalt.
Még akkor
sem, ha látom,
hogy kártyavárat
építenek
rajta. A csapatnak ugyanis
mindenképpen el kellett utaz
nia Mexikóba, a
megmére
tésre! Mi, népsportosok akkor
utasításba kaptuk, hogy se
gítsük a válogatott zavarta
lan. felkészülését. Azt hiszem,
ehhez nem kell kommentár.
Ma is várom, hogy mikor tá
madnak minket, valaki kiálljon mellettünk!
© De utólag sem vette ki
a részét az elemzésből, pedig
nehezen elképzelhető, hogy
ne lenne véleménye a történ
tekről.
— A világbajnokság óta
nem én vagyok a labdarúgó
rovat vezetője, nem is vagyok
ennél á rovatnál. Más beosz
tást kaptam: a szerkesztőbi
zottság tagjaként egyik irá
nyítója vagyok a lapkészítés
nek.
így a
labdarúgásról
Mill
egyelőre nem írok a Nép
sportban, az pedig az elveim
be ütközne,
hogy máshol
.....‘
publikáljak.
© Mi indokolja, hogy most
mégis vállalta a beszélgetést?
— Amióta kinőttem az is
kolapadból, az erőmmel és az
eszemmel a magyar sportot
szolgálom. Őszintén mondom:
nagyon fáj, hogy ilyen dolog
ról kell beszélgetnünk.. Nem
is leheten belőlem egy szót
sem kihúzni, ha azt látnám,
hogy tanultunk a mexikói vb
tapasztalataiból. Sajnos, npm
. így van..
® ön szerint voltak Mexi
kóban aggasztó jelek?
— Ott már csak azok vol
tak! Mexikóban ugyanis foly
tatódott, illetve fokozódott .az
m m m
a furcsa hangulat, amit né.háA „régi idők torija”, amikor még a szurkoló imádta a játékot nyan már
itthon kifogásol-
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kifestésére utalják ki, de nem
festenek semmit, hanem
az
iparostól -visszakapott pénzen
egy labdarúgót
vásárolnak,
vagy az ottlévőnék fizetnek,
hogy maradjon.
Döntő fon
tosságúnak tartom, hogy ha
egyszer valóban elkezdődik a
rendcsinálás, ebben a sport
ágban, akkor azt a legmaga
sabb szinten kezdjék!
Én tudok olyan szocialista
országról, ahol a megfelelő
színtű vezetőket behivatták a
megfelelő helyre, bejött vala
ki és nagyjából azt mondta
nekik: „Elvtársak, mi ponto-.
san tudjuk, hogy mi a hely
zet, de mától kezdve ezt a
fajta ügyintézést befejezzük.
Aki mégis folytatja, azt fel
függesztjük az állásából, és
bárki legyen, a büntető tör
vénykönyve szerint járunk el
vele szemben . . . ” Egyidejűleg
a bűnüldöző szerveknek is ki
adták a szükséges utasításo
kat. Az eredmény: ha nem is
szűnt meg teljesen a közpén
zek herdálása, de lényegesen
csökkent. Persze ilyenkor so
sem egy kis csapatot kell el
kapni — mint ahogy nálunk
előfordult néhányszor —, ha
nem valóban bárkit, aki fél
relép.
© Nem tart attól, hogy a
kritikus hang miatt a labda
rúgás ellenségei közé sorol
ják?
— Nem, de ném is törődöm
vele. Egyszerűen nem • látok
jobb megoldást az őszinte be
szédnél, mert
változatlanul
kényszerpályán
vagyunk!
Mostanában beszéltem egy él
vonalbeli csapat .ügyintézőjé
vel, aki elmondta, hogy bár
melyik pillanatban le lehet
ne íartóztatni. Ő legalább tíz
évet adna magának. Milliós
nagyságrendben gazdálkodik
fekete pénzekkel, de az egye

sület vezetésé a kezdet kézi
detén leszögezte, semmi kői
zük egymáshoz. Ha rájuk vallj
csak súlyosabb lehet á helyi
zete. Bejár a bankba megnéz*
ni, hogy melyik üzem, termei}
lőszövetkezet áll jól anyagi}
lag, És ha kész a lista, éli
megy hozzájuk egy táskával;
és kéri, hogy, „adakozzanak”
a csapat céljaira.. Ha mond
juk, csak néhány tízezer fői
rintot ígérnek, el sem fogad*
ja, de megjegyzi: „ez így-.nem
lesz jó, az idén lehet akár jégi
kár is, és. akkor tudjátok, ki
hez lehet fo rd u ln i...’’ Ettől
mindjárt, bőkezűbbé válnak].
Ez az ember a mérkőzéseken
a díszpálya mellett ül, a pénzzel teli aktatáskáját szoron
gatja,
. miközben
retteg.
© Akkor miért
csinálja,
hol éri meg neki?
— Azért teszi, mert fan ati
kus szurkoló, és amikor a he
lyébe képzelem magam, szé
gyen ide, vagy óda, néha meg
is tudom érteni. Ha, ott élnék
velük, abban a közösségben,
'és azt
mondanák nekem,
hogy: „Vállald el,..mindenki
így csinálja, csak mi marad
junk szégyenbe?”, nos, nem
tudom,, mit tennék. A múlt
kor hazafelé menet ezen rá
gódtam, és egyszer csak kezd
tem úgy érezni, hogy a ke
zemben a táska.

tíSé M Í M A P é
SA JTÓ SZ EM LE
S z e rk e s z ti:
a sz e rk e s z tő b iz o tts á g
B udapest
V. S tein dl u tc a 8 sg. 1054
K ia d ia :
. a 2 igazsófiííj0:vi M in isz té riu m
Rv O rsza e o s P a'rán 'eS n o k sáes
86—4899. S z ik ra L a p n y o m d a ,
B u d ap e st

