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Dr. Almár Ivánnal gyakran 
találkozhatsz a tv  képernyő
jén. A  fiatal tudósról már mi 
is írtunk, s az sem újdonság, 
hogy valamikor úttörő volt. 
Azt azonban már kevesen tu d 
ják, hogy övé az 1. számú iga- 
zolvány.

Féltett kincsei között őrzi azt 
a drappszínű könyvet, amely 
jelzi, hogy az 1-es számú Jó 
zsef Attila Üttörőcsapat tagja 
és az 1-es sorszámú úttörőiga
zolvány tulajdonosa.

Dr. A lm ár Ivánt ma az 
aranytollas tudósítói cím il
letné meg. Első írásai a P a j
tásban jelentek meg. Csille
bércen is. közvetlenül a m eg
nyitás után a „Nagytábor” cí
mű újság szerkesztőségében  
dolgozott.

1949-ben csapattitkár a Tre- 
fort utcai iskolában. Ezután 
egynéhány év szünet követ
kezett. Felnőtt korában sem 
szakadt meg a kapcsolata az 
úttörőkkel. K ét gyereke van, 
kislánya 11 éves, az Apolló őrs 
krónikása.

Dr. A lm ár Iván a Földmé
rési Intézet igazgatóhelyettese, 
s a nemrég elkészült K ozm i
kus Geodéziai Obszervatórium  
vezetője. A műholdak m egfi
gyelése. távolságok mérése lé
zerrel és fotói'al — világm ére
tekben  — ez az ő munkája.

Szereti a zenét, a fotózást, a 
kirándulást és a munkatár
sait, mint elmondta, rengeteg 
a fiatal az intézetben.

Tudósító, szerkesztő, csapat
titkári m últ után a csillagász 
és űrkutatói mesterségnél m a- 
radt. annál a foglalkozásnál, 
amely ism ét közel hozza a fia 
talokhoz, a jövő űrkutatóihoz, 
csillagászaihoz.
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Ma már három évtized eíe írhaljuk oda az 
„úttörő" szót. A mai negyvenéves felnőttek 
már vörös nyakkendőt viseltek. Országunk 
lakosságának majdnem a fele. Micsoda 
nagy csapat a mi úttörőközösségünk! Meny
nyi élményt, mily sok emléket őriznek a fel
nőttek! Sokkötetes könyvet lehetne belőlük 
írni. Mert ezek az élmények, emlékek eleve
nen élnek. A gyerekkor szép perceit idézik.

A
M Ó K U S
ŐRSBEN

Csupa derű, mosoly
gós, tiszta gyermekarc, 
hamiskás, kislányos te
kintet . . .  Szerencsi Éva, 
a József Attila Színház 
művésze olyan igazi mai 
kamaszos jelenség, hogy 
ha felkötné az úttörő
nyakkendőt, nyugodtan 
elvegyülhetne a mai ú t
törők között. Pedig az
óta. hogy ő úttörő volt, 
éppen tíz év telt el.

A színház utolsó tava
szi bemutatójának, az 
Én, Francois Villon p ró 
bájának szünetében  
idéztük közösen a múl
tat, a gyorsan elszállt 
ú ttö rőéveke t. . .

Lehet, hogy egyszer 
regény lesz belőle. De 
addig is m eséljünk, 
idézzük a gyerekkort, 
soroljuk a ma huszon
nyolc éves fiatal író, 
Ördögh Szilveszter em 
lékeit.

— Mindig szerettem  
volna öreg lenni — mo- 
solyodik el csendesen. 
— Legalább tíz-tizenöt 
évvel megelőzni saját 
magam. Talán azért, 
m ert úgy gondoltam, 
azok a fájdalmak, szo
morúságok, apró bána
tok, m elyek minden 
gyerek életében előfor
dulnak: a felnőttek v i
lágában ismeretlenek. 
Inkább menekülés volt 
ez, mint az igazi felnőtt
ség utáni vágy. Azóta  
sok idő te lt el. Én is sok 
m indent megértettem . 
A zt is, hogy ez a vágya
kozás csak arra volt 
„jó”, hogy az én életem 
ben adódó szépségekről 
elterelje a figyelm et. 
A m it most szeretnék: 
mai, huszonnyolc éves 
fe jje l megtalálni m a
gamban azt a régi gye
reket, aki önfeledten, 
rácsodálkozva játszik.

— Gyakran gondolok 
vissza életem nek erre az 
élményekben gazdag, 
ezerszínű, kedves idő
szakára. Mintha tegnap 
történt volna minden . . .

— Ma is látom ma
gamat a budapesti m á
sodik kerületi Bem Jó
zsef Általános Iskola ta 
nulójaként. a Mókus őrs 
tagjaként. Milyen szer
telen, vidám, csínytevő  
társaság volt a miénk! 
Ám, ha kellett, ha iga
zán fontos dologról volt 
szó, nagyon meg tudtunk  
komolyodni, nem ve t
tünk félvállról semmit. 
Igazi barátság, szoros



IRIGYELTEM A  FELNŐTTEKET
á g y  néz a világra, mint 
amikor először fedezte
fel.

— Tudom, a mai gye
rekek is irigylik a fe l
nőtteket. Csak azt lát
ják, nem kell nekik ta
nulni, iskolába menni, 
szót fogadni. Én pedig 
szeretném  a mostani 
magamból azt a képet 
előhívni, am ilyen ak
kor, régen voltam. Most 
már tudom, a minden
napokban kell m egta
lálnunk a szépet. Akkor 
teszünk igazán jól, ha a 
dolgunkat végezzük.

— A másik, am it el
mondanék: mindig ma
gányos, csöndes gyerek  
voltam, Sokáig azt ha
zudtam  magamnak, sze
retem, hogy egyedül va
gyok. Egy idő után — 
bár bizonygattam, nincs 
szükségem senkire — 
éreztem , tudtam, hogy 
ez nem igaz. Vereség 
volt, a magam veresé
ge. Aztán, amikor vá 
ratlanul barátokra ta
láltam, soha többé nem  
mondtam: szeretek
egyedül len n i. . .  Szege
den jártam  iskolába. 
Nagyon jó  osztály volt a 
miénk, vidám ak vo l
tunk. Szerettünk ne
vetni. Kitaláltuk, hogy 
humoristák vagyunk. így 
lettünk a Vidámság őrs 
tagjai. Minden kabarét 
végighallgattunk, s m i
után képességeinket 
mindenki elismerte, az 
iskolai klubdélutánokon 
mi adtunk m ű sort. . .

összetartozás jellem ezte  
közösségünket.

— A sok em lék közül 
különösen élesen rajzo
lódik ki annak a napnak 
az emléke, amikor ú ttö
rővé avattak. Hogy sze
rettünk mi kirándulni! 
A Hűvösvölgy, János- 
hegy, Szabadság-hegy 
gyalogösvényei, turista- 
útjai régi ismerősként 
■üdvözöltek bennünket, 
jártunk Dobogókőn, 
Egerben, Pécsett is. A 
kirándulásnál már csak 
a táborozás volt nagy
szerűbb. Mennyit röp- 
labdáztunk, fociztunk, 
lábteniszeztünk, szám-

Aztán m egalakítottuk a 
SZEAC 5 és a SZEAC 6 
futballcsapatot. Zász
lónk is volt, rendszere
sen sportoltunk az isko
la mögötti libalegelön. 
Csakhát sportszerete
tünk m iatt rendszeresen 
hiányoztunk az ének
karról — így hát a ta 
nárok nem örültek az 
edzéseknek.

— Egyszer Salgótar
ján m ellett táboroztunk. 
Mindenki nevet kapott. 
No, nem egyszerű nevet, 
hanem az akkori po liti
kusok neveit. Én példá
ul Hammarksjöld vol
tam. A rajparancsnoko
mat Fidel Castrónak 
hívták. Nem is tudom, 
honnan eredt ez a fur
csa névadás, de mi na
gyon büszkék vo l
tunk . . .

— Az iskola ének- és
zeneszakos volt, és 
amikor Paul Robeson 
Szegeden járt — mi 
köszöntöttük a híres 
énekest. Ha most tússzá- 
gondolok az én úttörö- 
éveim re — mint példa
képemet, egyik csapat
vezetőm et említeném. 
Sosem a tanárt láttuk  
benne. Inkább úgy érez
tük, velünk egykorú. 
Mert velünk focizott, 
mert mindenben úgy v i
selkedett, mintha ö is 
ugyanolyan diák lenne, 
mint mi. Ezt a magatar
tást — ma is szépnek, 
term észetesnek ér
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csatáztunk! S milyen 
szépek voltak a tábor
tűz megi'ilágítotia. ének
szótól hangos, csillagos 
nyári e s ték !. . .

A zt üzenem a mai ú t
törőknek: tanuljanak so
kat, olvassanak, m űve
lődjenek, színesítse éle
tüket mindennap a sport 
és a játék, úgy készül
jenek az életre, hogy ha 
m ajd a következő jubi
leumra kerül sor és ők 
tekintenek vissza ú ttö
rőélteikre, úgy em lékez
zenek vissza mint éle
tük egyik, vagy talán 
legszebb fejezetére.

A  KÉT AV A R
— Egy osztálytársam m al sokszor vitatkoztam  az ak

kori am erikai elnökről, Trumanról. Nem is gondoltam  
arra, hogy egyszer m ajd Amerikába küldenek, hogy a 
Fehér Ház mellől tudósítsak. Am ikor egyszer pár lépés
re álltam Nixontól, a volt elnöktől, eszembe jutottak a 
régi szócsaták az osztá lytársam m al. . .

Avar Jánosból külpolitikai újságíró lett. A dolog va
lahol ott kezdődött, hogy már tízéves korában rendsze
resen olvasta az újságokat.

— A budapesti Medve utcai iskolában őrsvezető, 
majd rajtanácselnök voltam, azután pedig a csapatta
nács elnökhelyettese. Nyolcadikban, mikor fe lvettek  az 
akkori ifjúsági szervezetbe, a DISZ-be, titkárnak vá
lasztottak. A középiskolában s az egyetem en ugyancsak 
különböző tisztségeket viseltem  az ifjúsági mozgalom
ban . . .  A politikai gyakorlatot az úttörőmozgalomnak 
köszönhetem. Különben éppen annyit kellett változ
nom, mint a legtöbb gyereknek, amíg felnőtté érik. He
tedikes koromban, mikor megtudtam, hogy egy bará
tom  utazik el helyettem  a bulgáriai táborozásra, végig
zokogtam az utat hazáig. Ám úgy érzem, a politizálás
ban kora gyerekségemtől folytonos volt az út.

Újságírással egyetem i hallgató korában kezdett fog
lalkozni: a közgazdaságtudományi egyetem  lapjának 
egyik alapító tagja volt. Akkor éppen humorista akart 
lenni. (Ma is nagyon szereti a politikai karikatúrát.)

— Aztán végleg a külpolitikai újságírás m ellett dön
töttem. Először a Társadalmi Szemle, m ajd a Népsza
badság munkatársa voltam, később a Magyar N em zet
hez kerültem. Innen küldtek ki 1971-ben washingtoni 
tudósítónak. Négy éven át telexeztem  haza a Fehér Ház 
mellől a híreket, magyaráztam az eseményeket.

— Nekem is hasznomra vált az úttörőélet! — mondja 
az öccse. Avar Károly, a Magyar Ifjúság munkatársa. 
— Két bátyám mindig felnőttként kezelt, elég sok köz
tünk a korkülönbség. Ennek folytán én is felnőtteseb- 
ben viselkedtem  a koromnál. Általában mindig idősebb
nek néztek. Jól ellensúlyozta e korai „felnőttséget” az 
úttörőmozgalom, a gyerekvilág.

— Legkedvesebb úttörőélményeim a Győzelem őrs
höz fűződnek. Előző őrsünk a hetedikben két táborra 
oszlott, és versenyezni kezdtünk. Nem tudom, hol hibáz
tuk el: idővel elfajult vetélkedésünk. A barátok már 
nem egymás sikerének, hanem kudarcának, ellenfeleik 
rossz feleletének, vereségének örültek. Rajvezetőnk azt 
javasolta, hozzunk létre egy új őrsöt. így  alakult meg 
a Győzelem őrs, m ely méltónak bizonyult a nevére. 
Mindannyian jól sportoltunk, s a különböző sport- és 
akadályversenyekről ritkán tértünk meg győzelem nél
kül a mártonhegyi iskolába.

— Otthon korán belém oltották a politikai érdeklő
dést, de azért talán egy kicsit a Győzelem  őrsnek is 
köszönhetem az újságírói hivatást.

Újságírói jelszava: „Hatni az em berekre!” Tudja, 
m indezt csak több tudással, egyre nagyobb tájékozott
sággal érheti el, s ezért naponta több órát tölt olvasás
sal.

A Győzelem őrs szellem éhez nem maradt hűtlen. 
Most is teniszezik, télen síel. Mikor elbúcsúztunk, épp  
focizni ment! PADÄNYI ANNA
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