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K om m unikáció
Az em berek egymás közöt

ti, különféle üzenetváltásait, 
inform ációátadó folyam atait 
nevezzük kommunikációnak. 
Az inform ációátadás még 
nem  kommunikáció á lta lá
ban, m ert a kommunikáció 
sajátosan em beri, em berkö
zi tevékenység. Az ún. em 
beralatti „fajok”, vagyis az 
állatok, de a gépek „kom
m unikációját” is csupán in 
form ációátadásnak nevez
zük.

Csupán az em beri infor
m ációátadás esetében van 
ugyanis értelm e pl. hatékony
ságról beszélni, am ely nem 
függ össze a közvetlen m oti
váltsággal. H a egy gépnek 
parancsot adunk valam ilyen 
folyam at végzésére, vagyis 
inform ációt adunk á t szá
m ára (pl. m egindítunk egy 
villanym otort, beolvassuk a 
program ot a számítógépbe), 
akkor a gép nem tehet egye
bet, m int, hogy elvégzi a  fel
adatot. Hasonló a helyzet az 
állati inform ációátadással is. 
Látszólag ugyan k ibú jha t k u 
tyánk  a felszólítás teljesíté
se alól, de ez a közvetlen 
motivációs, az állati tuda t ál
ta l felfogható parancsoló 
szükség hiánya m ia tt van így. 
Az em beri kommunikáció h a
tása  nem  ilyen közvetlen, h a 
nem  tudatunkon átszűrődött 
és ellenőrződött.

Éppen ezért igen fontos 
tanulm ányozni a  hatásos em 
beri kommunikáció formáit, 
m ódjait. Többi közt ezt vizs
gálják  a tömeges kom m uni
kációval összefüggésben is.

A film, a tv, a rádió, az ú j
ságok azért jelentenek az em
beri kom m unikációban külön 
területet, m ert nem  néhány 
ember, vagy éppen két em
ber beszélget egymással, ha
nem  egyidejűleg hatalm as 
népcsoportok, sőt akár egész 
kontinensek lakói, m int cím
zettek veszik a  kom m unikáci
ót. Egy ilyen szituációban 
egészen más viszonyok ala
kulnak, m int pl. négyszem
közti beszélgetésben.

M indam ellett valamennyi 
kommunikációs szituációnak 
vannak elengedhetetlen ré 
szei, ilyen a Feladó, aki a 
kommunikáció forrása: ilyen 
a Címzett, (vagy a címzet
tek), akinek valam ilyen Csa
tornán (pl, rádión, telefonon, 
újságban, élőbeszéd esetén a 
levegőn) keresztül átad ják  az 
Üzenetet, am ely az az infor
máció, am elynek átadásáért 
lé trejön a kommunikáció. 
Szükséges továbbá egy közös 
Kód, nyelv, am elyet a fe la d ') 
és a  címzett egyaránt ismer, 
és am ely alkalm as az üzenet 
„m egfogalm azására”. Végül 
pedig a K örnyezetre (kontex
tusra) van szükség a kom m u
nikáció létrejöttéhez, am elyre 
az üzenet vonatkozik.

A kommunikáció tehát igen 
összetett jelenség; ezért vizs
gálatával az inform ációelmé
leten  és a  híradástechnikán 
tú l nemcsak a kibernetika, de 
a nyelvtudomány, az általános 
jeltudom ány (a szemiotika,) a 
szociológia, a pszichológia és 
a szociálpszichológia egyaránt 
foglalkozik.

Már épül 
az Aj metróvonal
Még el sem készült a ke

let—nyugati metró, — a  Deák 
Ferenc tértől a Déli pályaud
varig húzódó, m integy 4 kilo
m éteres szakaszon jelenleg az 
építészeti kialakítás, a szere
lés és burkolás m unkái foly
nak — m áris javában dol
goznak az építők az „észak— 
déli” vonal állomásain. Épül 
m ár a Ferenc körút és az 
Üllői ú t kereszteződésénél a 
metró mozgólépcsője, s meg
kezdődtek a Ráday utcában a 
Kálvin téri állomás építésé
nek előkészületei.

Az Ú jpestet K ispesttel ösz- 
szekötő vonal északi végállo
mása Újpesten, az István té 
ren lesz. Az új, 15 kilom éter 
hosszú vonalról a  Deák Fe
renc téren lehet átszállni a ke
let—nyugati m etróra. I tt  lesz 
a két m etróvonal és a m illen
niumi földalatti csomópontja.

Az észak—déli m etró négy 
ütem ben épül meg, összesen 
8,3 m illiárd forintos beruhá
zással. 1976—77-ig elkészül a 
vonal Deák té r és Nagyvárad 
té r közötti középső szakasza, 
m ajd folytatólagosan a H atár 
útig építik meg az alagutat. 
Ezt követi a Deák tér és Ár- 
pád-híd közötti 3,9 kilom éter 
hosszú szakasz, végül a ne
gyedik építési ütem ben ké
szül el az Á rpád-híd és az 
István tér közötti 4,2 kilom é
teres alagút. A vonal teljes 
kiépítése u tán  a szerelvények 
naponta két irányban több 
m int egymillió utas szállítá
sára lesznek alkalm asak.

A baleseti sebészeten...
Akár a  háború, úgy szedi 

áldozatait a  figyelmetlenség, a  
közlekedésben. H iába ta r t ja  
m agát az óvatos vezető a  köz
mondáshoz: Lassan járj, to 
vább érsz! — h a  a  szemközt 
jövő elfeledkezik róla...

Megyei kórház, Tatabánya, 
baleseti sebészet, 1971, július 
21. szerda. A betegek szám a 54. 
Alig negyede kerü lt ide üze
m i vagy egyéb baleset m iatt. 
A többiek az országút sérü lt
jei. Amikor a  kórházat fel
építették, összesen húsz férő
helyet szám ítottak a  balesete- 
aek ellátására. A kényszerű
ség hozta magával, hogy a  
kórházi ágyak szám át 45-re 
kellett szaporítani. Jelenleg 
kilencen fekszenek pótágyon. 
A kórterm ekben nincsenek 
székek, r. látogatók kényelm é
re  senki nem  gondolhat, am i
kor a  betegek kényelm ét sem 
tu d ják  kellően figyelembe 
venni. Az ágyak között alig 
egy megállásnyi hely van. Ép
pen csak annyi, hogy az or
vosok, az ápolószemélyzet a 
beteghez férjen.

★
Az ajtóval szemben levő 

ágyat három  nővér is körül- 
állja . A  sé rü lt alig tizenkét 
esztendős kislány, súlyos agy
rázkódással hozták be a  k is
béri kórházból, hétfőn. Azóta 
is eszméletlen. Lassan gurult 
a  gépkocsi, am elyben ő, ap ja  
és édesanyja foglalt helyet. 
A szemközt jövő járm ű sza
bálytalanul előzött és m egtör
té n t a  baleset, m elyben m ind
hárm an m egsérültek. Az édes
anya ágya üres. Az előzetes 
vizsgálatok után gipszelik ép
pen az eltörött nyakcsigolyá
já t. Az orvos szerin t m egfog
nak  gyógyulni m ind a  ke t
ten. De elfelejteni soha nem 
fogják az t a  napot. Talán 
örökké m egm arad bennük a 
szorongás—

*

Szomorú szemű asszony. A 
sa já t sérülésére nem  is tud 
figyelni. K islányát Dorogon 
ápolják, a  férj m ár nem igé
nyel segítséget, őt az utolsó 
ú tjá ra  k ísérik  pénteken. Süt- 
tő  és Lábatlan között... csú
szós út... rossz lá tási viszo
nyok... zuhogó eső, m últ hé
ten szombaton délután... M in
den megváltozott, hogyan 
lesz ezután? A gyerek apa 
nélkül, az asszony tá rsa  nél
kül m aradt... Ki volt a h i
b á s ? -

M arika 22 éves, szép szőke 
lány. Hálás volt a  nyugdíjas 
bácsinak, ak i felvette kedden. 
Sietett, azt h itte  így ham arabb 
odaér. Beszélni nem  tud, az 
arca, a  szája megsérült... Le
vélpapírt kér, sürgősen in 
tézkednie kell, az élet megy 
tovább. Ö sem  gondolta, am i
kor in te tt a  kezével, m egállás
r a  kérve az öreget, hogy sú 
lyos tragédia részese lesz. A 
ném etek sem szólalnák meg. 
Mi le tt volna Udo Blu- 
menscheinből, ha megéri a  
holnapot, a  jövőt? Ha nem 
tizenhat évesen kell búcsút 
m ondania a  világnak, ha nem  
tesz pontot élete végére Sid- 
lovszki János, keddi szabály
ta lan  előzésével... M intha csak 
aludna, az arca  rózsás, kötés, 
sérülés nem  látszik rajta . Bal 
oldalon gép lélegzik helyette, 
jobb oldalt paraván választja 
el a  többi betegtől, akik  kö
zött ott van az édesapja is. 
Egy nővér ellenőrzi állandóan, 
de m indenki tudja, hogy ez 
m ár csak illúzió, nincs segít
ség. Az édesanyja, ak i bizo
nyára  aggódó szívvel bocsá
to tta  ilyen hosszú ú tra  fér
jé t és fiát, búcsúpillantást sem 
vethet gyermekére... És m it 
érezhet az apa, aki világot 
látni hozta magával fiát, és V 
alti tudja, hogy a fehér lepel í 
m ögött alig  karnyújtásnyira f  
betegágyától, csupán a  teste" 
fekszik annak, ak it a  leg
jobban szeret. Az apa negy
venhetedik életévét lépte á t 
a  tragédia napján. Nyugtáto
ka t kap, most alszik. Mit 
lá tha t álm ában? Ú jra éli a  
szörnyű pillanatot? Vagy ke
gyes hozzá az álom és a  m últ
ba vezeti vissza, am ikor Udo 
még kicsi volt, gondtalanul 
játszott, és m indenre m egkér
dezte: apu mi ez? Többet nem 
fog kérdezni semmit, senki
től... Az apa, K laus Blu
menschein tú l van az élet-

csak m agát okolhatja az 
ugyancsak keddi balesetért. 
Előzni akart, figyelmetlen 
volt. A szántóföldön kötöttek 
ki. Lánya és ő gyógyultan 

fognak hazatérni.
★

M argit 19 éves, az öccse 
17. öccse vezette a  m otorke
rékpárt, jobban siettek, m int 
kellett volna. Türelmetlenség, 
fiatalság. De nagy ára  van. 
Egy hónapja fekszenek a bal
eseti sebészeten, és M argit 
még ké t hónapig nem  hagy
hatja  el az ágyat. Ú jra tanul 
m ajd járn i. M arad-e nyoma a 
súlyos kalandnak vagy meg
ússza különösebb következ
mény nélkül? Az esély m ind
kettőre megvan.

★
Ittasan ü lt a  m otorkerék

párra. 26 éves fiatalem ber. Az 
építőiparban dolgozott aze
lőtt. A lába bizonyára nem 
lesz olyan, m in t azelőtt volt.

★
Csütörtöki h ír: Július 22-én 

hajnalban Udo Blumenschein 
16 éves NDK-beli fiú szíve 
m egszűnt működni.

Magyar Emőke
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egy kissé ideges volt a 
hangulat a Robbanó
motoros Háztartási Gé
pek Gyárában. Soltész

► igazgató harminckilenc fokos
► lázban feküdt odahaza hófe-
► hér ágyában. Dühösen recseg
te a kagylóba titkárnőjének:

— Emmike, ha már megér- 
l kezett a norvég vendég, a 
l nevemben kérjen elnézést, 
l amiért nem fogadhatom. Rop- 
 ̂pant kellemetlen, hogy a fő
mérnök és a helyettese is

► Győrbe utazott. Szóljon át 
Ducsinszkinénak a tervosz-

- tályra. Kalauzolja ő a ven- 
veszélyen, a lábát meg fog- £ dögünket. Ducsinszkiné beszél 
ják  operálni, hosszú hetek ► norvégul évekig élt Oslóban. 
m úlva h a z ^ e g y  majd. És ha t  _  p ’ a Ducsinszkiné? 
valaki evekkel később azt 
m ondja: Magyarország, össze
szorul a szíve. Szám ára ez a 
fia halálá t jelenti. A fiáét, 
ak it 1971-ben iskolai ered-

a
Igazgató kartárs ismeri...

Ehnmike mindenesetre át
szólt a tervosztályra, s két 
perc múlva már bekopogta-

m ényéért, jutalom ból elhozott £ tolt Ducsinszkinéaki. bár eny- 
a szép K árpát-m edencébe Vi- t hén tiszántúli tájszólással, de
lágot látni. I norvégül ,köszöntötte az üz- 

► letembert. Aztán elindultak, 
★  ► hogy megtekintsék a gyárat.

Ez a  tragédia nagyon le- í  A nagy gépteremben meg
sújt, m ert az árta tlanok  bűn- 2 álltak a fénylő csiszológép 
hódése mindig nagyobb m eg- C mellett, s Ducsinszkiné meg
döbbenést okoz. A csehszlovák t  kezdte a felvilágosítást. 

rendszám ú Skoda vezetője E E csiszoló mellett Kláro-_

Á szepezdi erdőben
Nem könnyű m egtalálni

Balatonszepezden a ta ta i já 
rás úttörőtáborát. A kis köz
ség környékén nagyon sok az 
üdülőtelep, a táborhely. Vala
hol aztán Szepezd és Révfü
löp között rábukkantunk  a 
hegyre kapaszkodó útra, és 
egy hangulatos erdőrész m a
gasra nyúlt fái a la tt meglel
tük a sátortábort is.

ROMANTIKA
A huszonhárom szomódi és 

a harm incöt kecskédi úttörő 
szám ára m ár a befejezéshez 
közeledett a  vidám  balatoni 
nyaralás. Hogy milyen volt? 
M indenekelőtt rom antikus és 
változatos. Erdőben élni, 
sátorban lakni, éjszaka őrsé
get állni, a Balatonban füröd
ni, k irándulni a környékre, 
m egkeresni a híres betyár, 
Sobri Jóska egykori búvóhe
lyét — kell-e ennél több? 
M indenesetre minden rhás, 
m in t otthon, és ez a fontos, 
m ert nem csak a felnőttek, h a 
nem  a gyerekek szám ára is 
kell a  „kikapcsolódás”.

S hogy m ennyire kell, azt 
jelzi, többen m ár harm adszor 
táboroznak. A szomódi Dió
szegi Teréz tavaly is i t t  nya
ralt, az idén m ár elhozta M ar
git húgát is.

A kadnak azért néhányan, 
akik most lá tták  először a 
Balatont. Közülük és a töb
biek nevében is a  szomódi 
Princz M árton „nyilatkozott”. 
Igaz, csak úgy tömören, fé r
fiasán, de annál sokatm on
dóbban : .

— H át nagyon tetszett, 
m áskor is eljövünk .. .

DOLGOZNAK IS. . .

Sok fát kell még kivágni, 
amíg a másfél holdas terü le
ten berendezik az igazi, a vég
leges táborhelyet, ahol kony
ha, étkező helyiség és egy sor 
víkendház kap helyet. Idő és 
pénz kell m indehhez — a já 

és Blaschek Berta, akik 
éjszakai őrségben rettenete
sen m egijedtek egy árta tlan  
macskától. Lehet, hogy szé
gyen a futás, de hasznos.

És érdekes, mégis m inden
ki éjjel akar őrségben lenni.

Minden úttörőtábor életére jellemző ez a reggeli pillanatkép. 
Az étvággyal nincs semmi baj...

rás állam i szervei, üzemei, 
tsz-ei azonban megterem tik 
az anyagi feltételeket.

TÁBORI HÍRADÓ

A tábori faliújság közle
m ényeit nézegetjük. I tt van 
m indenekelőtt a napirend, 
am ely valam ennyi úttörő szá
m ára meghatározza a tenn i
valókat. S felfedezünk egy kis 
k a rika tú rá t is. A rajzon egy 
nagy fekete macska ejti ré- 
rém ületbe a tábori őrséget. 
Bár a két ő rt nem  sikerül 
felismerni, mégis készségesen 
jelentkezik a két kislány, a 
kecskédi Nekernusz Borbála

Nagyon nehéz a beosztást el
készíteni, az éjszakai órákra 
annyi a jelentkező.

Van azért gondjuk is a sze
pezdi tábor vezetőinek, lakói
nak. Kissé messzire van a 
strand — Révfülöpre járnak  
fürödni. P ár percnyire ide, a 
dombocska lábánál a Balaton 
hűs vize hullámzik, ám n á
das borítja  a vizet. H at ú t
törőtábor telepedett le a kör
nyékén és több ezer gyerek pi
hen i t t  a  nyár folyamán, ez
é rt a tanács elhatározta, 
strandot épít m ajd a közel
ben. A táborlakók remélik: 
minél előbb.

Gombkötő Gábor

Lfj óvodai 
nevelési p ro g ra m

Milyen az élet a ta taiak  tá 
borában? Ferpász József pe
dagógus, a szomódi csapatve
zető kalauzolt végig a tábo
ron. A csinos, új sá trak  á  lá 
nyok lakóhelyéül szolgálnak, 
a fiúk, a  régi típusú, de azért 
kényelmes sátrakban kaptak 
helyet. Kis favázas ebédlőte
rem  is épült, am i persze a 
foglalkozások, a beszélgetések, 
a játékos vetélkedők céljára 
is szolgál. A sarokban ott áll 
egy televízió- és rádiókészü
lék — nem m aradnak há t le 
az érdekesebb m űsorokról a 
gyerekek a tábori élet során 
sem. (Bár a tv-nézésből sem 
á rt egy kis kikapcsolódás.)

Vizük van, s villannyal vi
lágítanak a táborhelyen. A 
kom fort azért persze még ko
rántsem  teljes. Csak a legelső 
lépéseket tették  meg a tábor
hely végleges kialakításához.

— Nem csak pihenünk, nya
ralunk, de társadalm i m unkát 
is végzünk — m ondja Ferpász 
József. — Minden túrnus ú t
törői egy-egy napot a tábor 
építésére áldoznak. Mi példá
ul helyet készítettünk a m ajd 
megépülő kerítés számára.

M egjelent a művelődésügyi 
m iniszter utasítása, am ely az 
óvodák szám ára készült új 
nevelési program  bevezetésé
ről intézkedik. Az utasítás ér
telm ében a program  1971. 
szeptem ber 1-től korcsopor
tonként és óvodatípusonként 
fokozatosan lép érvénybe.

Az 1971/72-es tanévben az 
osztott óvodák kiscsoportjá
ban; az 1972/73-as tanévben 
az osztott óvodák középső és 
a  részben osztott óvodák kis
csoportjában, valam int az 
osztatlan óvodákban; az 1973/ 
74-es tanévben — az osztott 
és a részben osztott óvodák 
nagycsoportjában lép életbe 
az új nevelési dokumentum.

Azokat az osztatlan és rész
ben osztott óvodákat, ahol a 
körülm ények ezt lehetővé te
szik, a  megyei (fővárosi) ta 

nács művelődésügyi szakigaz
gatási szerve sa já t hatáskö
rében — a  fenntartó  szer
vekkel együttműködve — k i
jelölheti az új nevelési prog
ram  1971. szeptember 1-i be
vezetésére.

Az új óvodai nevelési prog
ram  célja, hogy m ár az Óvo
dában m axim álisan kifejlesz- 
szék a  gyerekek aktivitását, 
önállóságát. Ennek érdekében 
a foglalkozások középpontjá
ban az eddigieknél sokkal 
inkább a  kicsinyek tevékeny
ségét, érdeklődésének fejlesz
tését állítják . Mindez első
sorban az iskolára előkészí
tést szolgálja. Az óvónők sza
badabb kezet kapnak a neve
lési feladatok megoldásához, s 
így m ódjuk nyílik a rra  is, 
hogy fokozottabban figyelem
be vegyék a gyerekek egyéni 
és életkori sajátosságait.
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Válasz légipostával
vác Zoltán dolgozik. 1941- 
ben nősült, de elég viharos 
házaséletet élt, Az anyósa, aki 
egyébként áldott, jó asszony, 
nagyon haragszik Klarovácra. 
Na, menjünk csak tovább. Ott, 
a szalag mellett jobbról a 
harmadik Vándori Dezső elő- 
munkás. Tavaly húsvétkor 
volt az eljegyzése egy bácsal
mási tanítónővel, de a nő ad
dig nem akar hozzámenni, 
mig Vándori nem vesz egy 
vajszínű Opelt. Na, mit szól 
hozzá? Nézzük meg talán az 
extra kivitelű krumplihámozó 
készülékünket is.

A vendég érdeklődéssel vet
te szemügyre a masinát. Du
csinszkiné a gépezet elé lépett, 
s rámutatott a szerkezeten 
utolsó simításokat végző nő
re:
• — Ez Selmeczi Aranka,' akit 
gyakran > lehet látni a gyár 
éjjeliőre fiának társaságában. 
Hogy mi tetszik ezen a nőn 
annak a fiatalembernek?! — 
és máris továbbtuszkolta a 
vendéget a gyönyörűen be
rendezett üzemi ebédlőbe.

— Hány személyre főznek 
itt? — kérdezte a norvég üz
letember.

— Az most nem fontos. Ha
nem nézze meg a főszakács- 
nét. Ott áll a mellett a tepsi 
sült karaj mellett. Harminc
évesnek mondja magát, de 
már harmincegy múlt novem
berben. Egy tűzoltó őrmester 
udvarol neki, de nagyon té
ved a nő, ha azt hiszi, hogy 
feleségül vészig A szakácsnő
nek csak a jó vacsora miatt 
udvarol.

Mire végigjárták a gyárat, a 
norvég vendég tisztában volt 
az egész gyár érzelmi életé
vel. Már a kapuhoz értek, mi
kor hatalmas teherautó for
dult ki az udvarról. A leg
újabb típusú ruhamángorló 
gépek voltak rajta.

— Szabadna megnéznem? — 
kérdezte a norvég látogató.

— Hagyja csak. Egyik 
mángorló olyan, mint a má
sik — mondja Ducsinszkiné, 
majd bizalmasan a vendéghez

hajolt: — Ellenben annyit 
mondhatok, hogy a sofőr nos 
ember létére kikezdett egy za
laegerszegi kenyereslánnyal A 
felesége állítólag tud a do
logról, de szívesen elválik, 
mert ő viszont belehabarodott 
egy hatvannyolc éves szájhar- 
mónika-müvész be.

Egy hét múlva, mikor Sol
tész, a gyár igazgatója sze
rencsésen felépült influenzá
jából, levelet diktált Oslóba. 
A norvég üzletembertől ér
deklődött, hogy látogatása 
nyomán milyen megrendelés
re számíthat a gyár. Légi
posta fordultával megérkezett 
a válasz:

B izonyára kitűnő ház
tartási gépeiket buda
pesti látogatásom ide- 
jén nem volt alkal

mam megismerni, ezért egye
lőre nem adhatok fel megren
delést. Ellenben azonnal írja 
meg, hogy a darukezelő Tolcs- 
vainé azóta hozzáment-e már 
a szigetmonostori pénzügyőr
höz, vagy továbbra is hitegeti 
és valóban Gézába, a kék sze
mű ülőkalauzba szerelmes?’'
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