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HÍRADÓ
Változatlan álfepntok

PEKINGIJE UTAZOTT 
IVAN ARHIPOV, a szovjet 
kormányfő első helyettese. 
Eredetileg tavaly májusra ter
vezték a látogatást, azután el
halasztottak.

A tavaszi időpontot olyan 
események előzték meg, am‘a- 
lyek a két ország kapcsolatai
ban elmozdulást jelentettek a 
holtpontról. A legérzékelhe- 
tőbb fejlődést a tavaly aláírt 
külkereskedelmi, és fizetési 
megállapodás tükrözte, amely 
a j5zov.tot—kínai árucserét, az 
előző, évhez képest csaknem 
háromszorosára emelte. Hosz- 
szú szünet után felújították a 
tudományos és sportkapcsola- 
tokat, felélesztették pqíaiból 

i az Idegenforgalmi együttmű
ködést,, újjászületett a határ- 
kereskedelem. A kis lépések 
láncolatából _ kitapinthatóvá 
vált a normalizálódás egészsé
ges folyamatának lassú kibon
takozása.

Ha óvatosabb keretek kö
zött, de valami történt a poli
tikában is. Gromiko szovjet 
külügyminiszter tavalyelőtt 
hetvenperces megbeszélést 
folytatott a külügyminiszter- 
helyettesi konzultáción részt 
vett Csien Csi-csehnel. Mihail 
Kapiea szovjet külügyminisz
ter-helyettes pedig a két or
szág kapcsolatairól és néhány 
nemzetközi problémáról tár
gyalt Pekingben.

Márciusban folytatódtak a 
két ország konzultációi' és is
mét sor került Gromiko és 
Csien Csi-csen találkozójára. 
Ekkor m ár; nyilvánosan ■ is 
hangot adtak annak a vélemé
nyüknek, hogy, pozitív ,4rányú 
haladás mutatkozik ä kétol
dalú kapcsölatojsban, s fontos 
a politikai párbeszéd folytatá
sa., Gromiko kijelentette: a 
Szovjetunió a kölcsönösen el
fogadható alapokon nyugvó 
kapcsolatok magasabb szintre 
emelését kívánja.

e z t  a  s z á n d é k o t  t ű k
KÖZTE AZ IS, hogy április
ban Pekingb.e utazott a Szov_ 
jet—Kínai Baráti Társaság 
küldöttsége és egyetértésre ju
tott vendéglátóival abban, 
hogy bővítik a testvérszerve
zetek együttműködését.

Ilyen előzmények után ke
rült sor Arhipov látogatásá
nak — elhalasztására. A ha
lasztást mégsem fogadta ér
tetlenséggel a nemzetközi .saj
tó. Hiszen a két ország kap
csolatának nemcsak, pozitív je
leivel ismerkedhettünk meg. 
A kínai vezetés soha nem tit
kolta — és ennek, újból és új
ból hangot is adott —, hogy a 
jelentősebb továbblépést fel
tételekhez köti. Ezeknek a fel
tételeknek a teljesítésével vi
szont a Szovjetunió a vele ba
ráti viszonyban levő országok 
érdekeit sértené.

A kínai feltételek és köve. 
telesek ismételt hangoztatása 
mellett Moszkvában határo
zott visszatetszést keltettek 
azok a pekingi tanulmányok 
is, amelyék újólag bizonyítot
tak: a Szovjetunióval szem
beni területi követelések to
vábbra is 'a  kínai politika ré
szét alkp-tják. A kínai néphez 
tartozónak nyilvánították 
ugyanis a Szovjetunióban élő 
kazahokat. kirgizeket, tadzsi- 
kokat, elszakított területnek 
egész Kazahsztánt, Szovjet 
Közép-Ázsiát, Kelet-Szibéria 
jelentős részét, a Tengermel
léket, Szahalint. .

ARHIPOV LÁTOGATÁSÁ
NAK ELHALASZTÁSA' tehát 
nem tűnhetett váratlannak. 
Különösen Ka meg azt is .'fi
gyelembe vesszük, hogy az 
amerikai—kínai együttműkö. 
dés látványos megnyilvánu
lásai — például az amerikai 
elnök pekingi látogatása — 
nem nélkülözték ■ a szovjet- 
ellenes elemeket. Kiéleződött 
a vietnami—kínai viszony is.

Mindez nem' szüntette meg 
azt a szovjet szándékot, hogy 
javítsák ,a .kapcsolatokat Kí
nával. Májusban, a diplomá

ciai kapcsolatok felvételének 
hatvanadik ’ évfordulóján a 
szovjet sajtóban napvilágot lá
tott cikkek megerősítették ezt 
a törekvést.

Bár a kínai feltételek han
goztatása^ éppen úgy nem szo
rult háttérbe, mint a szovjet 
beketörekvések őszinteségé
nek pekingi megkérdőjelezése; 
az elmúlt hónapokban néhány 
újabb biztató eseménynek le
hettünk .tanúi.

Szeptemberben Andrej Gro
miko és Vu Hszüe-csien New 
York-* találkozói nemcsak a 
külügyminiszterek eszmecse
réjére adtak alkalmát, de 
mindkét fél állásfoglalására is 
a szóvj eh-kínai politikai pár
beszéd folytatása mellett. En
nek a fontosságát hangsúlyoz
ták a Kínai Népköztársaság 
kikiáltásának 35. évfordulója 
alkalmából megjelent szovjet 
méltatások is.

Kínai részről is. < elhangzot
tak pozitív állásfoglalások.

1969 ÓTA NEM' JÁRT 
ILYEN MAGAS RANGŰ
szovjet politikus Kínában. A 
megbeszélések gazdasági, ke
reskedelmi, műszaki és tudo
mányos területen hoztak elő
relépést. A frontáttörést azon
ban a politikai kapcsolatok
ban á kínai előfeltételek vál
tozatlanul nem teszik lehető-

A  HONGKONG-SZERZŐDfS

A Vietnamnak nyújtott 
szovjet segítségnyújtás, a Kí
nával határos területeken ál
lomásozó szovjet csapatok lét
száma, a Mongóliában és Af. 
ganisztánbah levő saovjet csa
patok helyzete nem alku. tár
gya a Szovjetunió, számára. 
Az ezzel kapcsolatos kínai kö
vetelések elfogadása — mint 
ahogy a Mezsdunarodnaja 
Zsizny egyik legutóbbi száma 
megállapította — a nemzetkö
zi kapcsolatok • rendszerének 
megváltoztatását jelentené a 
Távol-Keleten és a közép
ázsiai térségben. A kínai kö
vetelésekben érintett kérdések 
ugyanis csak . látszólag regio
nális jellegűek, valójában a 
két szembenálló társadálmí- 
politikai rendszer közötti ál
talános erőviszonyokat érin
tik.

Ha pedig a Szovjetunió és 
Kína ezzel kapcsolatos állás
pontja, változatlan, a remé
nyek sem lehetnek a korábbi
nál sókkal nagyobbak. Ez a 
látogatás azonban' —: ha front- 
áttörést nem is eredményezett 
— magas szinten kiszélesítet
te a párbeszédet a két ország 
között.. Ez pedig önmagában 
is fontos esemény a szovjet— 
kínai kapcsolatok történeté
ben.

A lehetséges szerződéseik 
legjobbika — jellemezhetnénk 
Panghass -professzort, plagizál
va a Hongkong sorsáról Pe- 
kingben aláírt kínai—brit 
megállapodást. A helyenként 
kesernyés hangú sajtókom
mentárok nem vonják kétség
be az alaphelyzetet, vagyis a 
Kínai Népköztársaság vitatha
tatlan jogát, hogy helyreállít
sa , szuverenitását Hongkong 
felett. Tehát a több mint két 
évig tartott tárgyalásokon tu
lajdonképpen arról volt szó, 
hogy. miként bonyolítsák, le a 
zászló váltást, miként menjen 
végbe az átadás-átvétel folya
mata, s mi legyen majd 1-991 

, után a brit gyarmat sorsa.
Ezután három év átmeneti 

időszak után alakul ki a Teng 
Bsziao-ping által’ egy ország 
— két rendszerinek minősített 
állapot, Hongkong, a Kínai 
Népköztársaság különleges 
körzetévé, válik. .Ez azt jelen
ti, hogy csak a küiügyek és a 
honvédelem tartozik közvetle
nül Pekinghez, a közigazgatási 
rendszer, a gazdaság — mint
hogy ezt írja elő a megálla
podás — további 50 évig érin
tetlenül megőrzi a jelenlegi 
kap ita listafo rm ákat. Mi"' a 
biztosíték rá — kérdi ennek 
kapcsán a tekintélyes hong
kongi hetilap, a Far Eastern 
Economic Rewiev —, hogy Kí
na 1997 Után további fél év
századig még is tartja az 1984- 
es megállapodásban foglalta
kat?

Pekinghek nyomós érdekei 
fűződnek a jelenlegi hongkon
gi rendszer m egőrzéséhez,a 
világ egyik;; legnagyobb' kérés-- 
kedelmi-Vaiútaügyi csomó-

államon keresetül bonyolódik 
le a népi Kína külkereskedel
mének 40 százaléka. Az ame
rikai kereskedelmi kamara 
becslésé szerint Hongkong 
gazdaságában nagyjából
egyenlő . e'gyha-rmad résszel, 
azaz ‘körülbelül 5 milliárd dol
láros beruházással, vesz részt 
a Kínai Népköztársaság, Japán 
és az Egyesült Államok. Pe
king évek óta készül'a szuve
renitás nagyobb zökkenők nél
küli helyreállítására, ennek 
együk eszközéként létesítette 
Hongkong határain a Senzsen 
nevű különleges gazdasági 
övezetet. Itt tőkés cégek bevo
násával vegyes vállalatok mű
ködnek, azaz Senzsen afféle 
szigetelőréteg-szerepet tölt 
majd be.

Nincs még kialakult kép a 
megállapodás gyakorlati meg
valósításának egyes mozzana
tairól. Hongkongban, a tőkés 
világ egyik pénzügyi központ-

Kudarcot veil a teF&gystalliir&ss 
szankciók politikája

— Jó Irányba tett lépési az 
amerikai kormányzatnak az az 
intézkedése, amellyel. vissza
vonta a Lengyelország IMF- 
belépése ellen emelt vétóját 

mondotta Jerzy Urban kor
mányszóvivő. Emlékeztetett 
arra, hogy kormánya még 
1981 novemberében beterjesz
tette visszatérési szándékát 
az ENSZ szakosított pénz
ügyi szervezetéhez, a Nem
zetközi: Valuta Alaphoz. A 
csatlakozás részleteit és fel
tételeit a lengyel kormány 
az IMF vezetőségével fogja 
megtárgyalni — hangoztatta 
a szóvivő, s hozzátette: — Az 
amerikai vétó viszavonása bi
zonyítja, hogy a Washington 
által folytatott eddigi saank- 
ei’ópolitifca teljes csődöt mon
dott. A lengyel—amerikai kap
csolatok fejlesztése a varsói 
kormány szerint fontos ügy, 
amely hozzájárulhat az álta
lános javulásához. Ehhez azon
ban az kell — húzta alá Jérzy 
Urban hogy Washington 
hagyjon fs] a lengyel bel- 
ügvekbe való beavatkozással, 
szüntesse meg a továbbra is

érvényes megszorító intézke
déseket, a támadó hangnemű 
propagandát.

A lengyel kormány — a 
társadalom többségének érde
kében — továbbra is meg
akadályoz minden rendzava
rást, nem engedi, hogy . ve
szélyes helyzeteket provokál
janak, a szocialistaellenes. cso
portok. így kommentálta a 
szóvivő a gdanski tüntetéti 
rendzavarási kísérletet. Ei 
mondotta, hogv a provokáció 
a Szent Brigitta-templomban 
kezdődött, s ez a plébánia — 
Urban szavaival —, minden 
egyébbel (értsd: politikával) 
inkább .foglalkozik, mint a 
hitélet ápolásával. Elkerülhe
tetlen volt, hogy az agresslzí- 

. ven fellépő, kővel dobálózó 
csoportok ellen . a rendőrség 
erőt alkalmazzon, vízágyút 
vessen be. Három rendbontót 
a gdanski szabálysértési ha
tóság háromhónápi elzárásr^ 
ítélt, köztük a volt Szolida
ritás szélsőséges vezéralakját: 
Más , .városokban nem volt 
ilyen konfliktus — nyomaté
kosította a szóvivő ■

jában az egy főre számított 
évi brutto nemzeti jövedelem 
5400 dollárt tesz ki, 18-szor 
annyit, mint a népi Kínában, 
és viszonylag igen kicsi (4 
százalék) a munkanélküliség. 
El nem döntött kérdés, vajon 
hogyan ítélik meg a megálla
podást a hongkongi kereske
dővállalatok, bankok és gyárak 
tulajdonosai, vezetői. A tőke- 
menekítés, igaz, még nem 
nagy méretekben, de már meg
kezdődött.

Minthogy a városállam la
kosságának 98 százaléka kínai 
nemzetkégű, a megállapodás
sal kapcsolatos nézetekre két 
tényező hat, egyrészt a kínai
ak nemzeti tudata, másrészt a 
megélhetés, a gazdasági kilá
tások.

Az alábbiakban beszámo
lunk arról, hogyan látják a 
megállapodást a két részt ve
vő országban.

Peking;
Beérett a fáradozások

gyümölcse
A hongkongi újságírók tu

catjai két éven át töobnyire 
hiába utaztak Pekingbe, hogy 
egy-egy tárgyalási fordulóban 
vagy az Osztrák—Magyar Mo
narchia volt követségének épü
letében, vagy a magyarul 
„,horgászteraszt” jelentő tiaju- 
raji vendégházhah érdemi in
formációhoz jussanak. A hiva
talos közlemények egyhangú
lag ismételték: a két küldött
ség hasznos és konstruktív tár
gyalásokat' folytatott Hong
kong jövőjéről. Szeptemberben 
viszont- változott a hang, á 
küldöttségvezetőik áz őszről 
mint á betakarítás idejéről 
kezdtek beszélni, s a külvilág 
ezt úgy értelmezte: hamaro
san kész a megállapodás. így 
is lett. Kína határidőt is sza
bott erre — szeptember végét 
—, nem , utolsósorban azért, 
hogy október elsején, a 'nép- 
köztársaság , kikiáltásának 35. 
évfordulóján jelenthessék be: 
a fáradozások gyümölcse be
érett, kész a közös nyilatko
zat. A két fél között abban 
nem volt. nézetkülönbség, hogy 
Hrngkong stabilitását és vi
rágzását fenn kell tartaná. A 
britek a tőkés gazdasági és 
társadalmi mechanizmusok 
továbbélését szem -előtt tart
va szorgalmazták ezt, a kí
naiak pedig nem kívánták 
megriasztani a nyugati tőkét, 
amelynek bevonását elenged
hetetlennek tartják az ország 
gazdasági korszerűsítéséhez. 
Mindezt keretbe foglalja „az 
egy oi-szágban két rendszer is 
működhet” formula, amelyet 
Tajvannak, a kínai országegye
sítési törekvések másik cél
pontjának is ajánlanak. Talán 
nem véletlen, hogy az aláírás 
után a kínai külügyminiszté
rium szóvivőjének tájékoztató
jára a Nép Nagy Csarnokának 
Tajvan-termét választották ki.

London:
Thatcher asszony 

„kasszíroz”?
. Még mielőtt Margaret 
Thatcher útra kelt volna, hogy 
Pekingben ünnepélyesen alá
írja a Hongkong jövőjéről ren
delkező brit—kínai megállapo
dást, Londonban tele volt a le
vegő azzal, hogy a miniszter
elnök nem annyira aláírni, 
mint .inkább „kasszírozni” 
megy. Azaz: elérni a kínai ve
zetőknél, hogy Nagy-Britan- 
nia, miután lemondott gyar
matáról, élvezhesse a két or
szág viszonyában- beköszöntői 
új korszak gazdasági-kereske
delmi jótéteményeit.- 

Ilyenformán Londonban so
kan nem a szerződést tekintik 
a Th.atcher-út kézzelfogható 
eredményének, hanem a meg
állapodást arra nézve, hogy 
alig három hónap múlva Lord 
Qoung tárca nélküli minisz
ter vezetésével mammut mé
retű gazdasági delegáció uta
zik Pekingbe, megvitatni, mik 
a tapintható perspektívák,

M SzovßeiunMban mmmSssmik
ív helyi immmsQk szemp&

A helyi tanácsok szerepé
vel és tevékenységének je
lentőségével foglalkozott 
moszkvai^ sajtóértekezletén 
Tengiz Mentesasvili, a Szov
jetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnökségének titkára, ab
ból az alkalomból, hogy 
megkezdődött a február 24- 
ére kitűzött tanácsválasztá
sok kampánya. Ez alkalom
mal választják újjá a Szov
jetunió Legfelsőbb Taná
csát, amelynek tagjait ta
valy március 4-én válasz
tották meg.

Mentesasvili egyebek kö
zött hangsúlyozta: a szov
jet tanácsrendszer 51 ezer 
népképviseleti testület in
tegrációjaként fogható fel. 
Kétmillió 300 ezer válasz
tott tagjának munkáját har
mincmillió önkéntes segítő, 
és tízmillió társadalmi el
lenőr támogatja.

Az 1977-es alkotmány új 
tényezőket vezetett be a 
helyi kezdeményezések 
ösztönzésére. A tanácsok 
részben ennek köszönhe
tően, részben a maguk ál
tal létrehozott testületeken 
keresztül szervező szerepet 
játszanak az élet minden 
területén — a politikai, a 
gazdasági, a szociális és a 
kulturális fejlesztésben. 
Döntéseket hoznak, gondos
kodnak végrehajtásukról, 
ellenőrzik teljesítésük me
netét. A tanácsok mind

azonáltal még nem aknáz
zák ki maradéktalanul a 
rendelkezésükre álló lehe
tőségeket. Ezért is kapnak 
manapság külön bátorítást 
arra, hogy fejtsenek ki na-, 
gyobb befolyást az ország 
előtt álló gazdasági és szo
ciális fejlesztési problémák, 
gyakorlati megoldására — 
mondotta Mentesasvili.

A tanácsokban —■ emlé
keztetett a Legfelsőbb Ta. 
nács Elnökségének titkára 
— a párttagok nincsenek 
többségben, 43 százalékot 
tesznek ki. A kommunista 
párt, a hagyományoknak 
megfelelően, a párton kívü. 
liekkel együtt indul ezeken 
a választásokon is. Ez a 
szövetség — mondotta 
világosan tükrözi a szovjet 
társadalom megbonthatat
lan egységét és a  szovjet 
népnek a kommunista épí
tés iránti elkötelezettségét. 
Az SZKP, mint a szovjet 
társadalom vezető ereje és 
poli tikai .rendszerének mag
va — állapította meg Men
tesasvili —, gondosan 
ügyel a különböző szintű 
tanácsok hatáskörének fo. 
lyamatos kiterjesztésére, 
világosan elhatárolja egy
mástól a párt- és az állami 
testületek funkcióit. Lenint, 
idézve jegyezte meg,' hogy 
a párt irányítja a szovje
tek munkáját, de nem lép 
a helyükbe.

Konsztasityiai Csamyesiko lavale
Konsztantyin Csernyenko, a 

Szovjetunió Legfelsőbb Taná
csának elnöke levelet küldött 
az atomfegyvermentes öveze
tek létrehozásáért folyó küz
delmet összehangoló nemzet
közi bizottsághoz. A levelet a 
spanyolországi Córdobában 
hozták nyilvánosságra. Ez a 
város rendezi meg ugyanis 
márciusban.az e nemes célért 
küzdő városok képviselőinek 
nemzetközi találkozóját.

A szovjet államfő levele a 
többi között hangsúlyozza: a 
Szovjetunió minden tőle tel
hetőt megtesz, azért, hogy a 
világ különböző térségeiben 
atomfegyvermentes övezetek

létesüljenek, iftert ez a népek 
érdeké.

Konsztantyin Cseroyenkii 
nagy jelentőséget tulajdonít a 
oórdobai konferenciának, s azt 
várja, hogy „a találkozó újabte 
jelentős lépés lesz az emberi« 
séget fenyegető nukleáris ka« 
tasztrófa elhárítása útján”.

A levél végezetül utal arra» 
hegy amíg a világ hékeszeretö 
közvéleménye a leszerelést, a 
fegyverzetek csökkentését kő* 
vételi; addig ..ezen. a téren az 
Egyesült Államok és néhány 
NATQ-szöVetségese részéről 
nern . nyivámü meg könstruk* 
tív szándék.

Folytatódik a K ínai KP  átszsrvezése
A kínai sajtó jelentése sze

rint a Kínai Kommunista Párt 
.40 milliós tagságának egyhar- 
madára terjed már ki a párt 
átszervezésére irányuló mun
ka. Mint Po Ji-po, az átszer
vezés gyakorlati irányításával 
foglalkozó bizottság elnökhe
lyettese közölte, az első cso
portban — - a  köziponti intéz
ményekben, a tartományok és 
a hadsereg/ csúcsszintjén mi 
ködő pártbizottságokban — 
csaknem négyszázezer embert 
érintett az átrendezés. Most a 
második csoportban, a megyék 
és prefektúrák szintjén 13,5 
millió emberre terjed ki a 
pártmegújítási munka.

Minden pártbizottságnak, il
letve párttagnak három szaka
szon kell átmennie: tanulmá
nyoznia kell az előírt irodal
mat, a bírálat-önbírálat sza
kaszban önvizsgálatot kell 
tartania, 1 majd a párttagokat 
újraminősítik. Ezután dől el,

hogy továbbra is tagja ma
radhat-e a KKP-hek, vagy 
sem.

Mint Po Ji-po is mondotta»
a pártegység megteremtésének 
sikere azon múlik, hogy meg 
tudnak-e szabadulni a „kultu
rális forradalom” Idején leg
inkább kompromittálódott, és 
megbánást nem tanúsító párt« 
tagoktól, Valamint a korrum
pálódott egyénéktől. Po Ji-pó 
elismerte, hogy ezen párttagok 
leleplezése továbbra is nehéz. 
Számos, á tíz évig tartó „kul
turális forradalom” (1966.—' ) 
idején súlyos bűnöket elköve
tett szélsőbalosnak sikerült 
rejtve maradnia, mi több, 
egyesek míg vezető testüle
tekbe is bejutottak. Po Ji-po 
kijelentette, hogy nem indíta
nak vizsgálatot a „vörösgár
disták” ellen, mivel e csoport 
tagjai túlságosan fiatalok vol
tak ahhoz, hogy felfogják, mit 
is követtek el.

A z  A K I I  bírálja Kipriami döntését
Időszerűtlennek és politikai

lag indokolatlannak tekinti a 
Ciprusi Dolgozó Nép Haladó 
Pártja (AKEL) Szpirosz Kip- 
rianu elnöknek azt a döntését, 
amelynek értelmében felmond
ja az általa vezetett Demokra
ta Párt és az AKEL közötti 
együttműködési megállapodást. 
A ciprusi kommunista párt KB 
Politikai Bizottságának rend
kívüli ülésén részletesen fog
lalkoztak az ország politikai 
helyzetével.

Az AKEL KB Politikai Bi
zottságának nyilatkozata em
lékeztet rá, hogy a két párt 
demokratikus együttműködésé
ről 1982 áprilisában állapod
tak meg. Az ennek alapját 
képező minimumprogram,, 
amely fontos politikai esemény 
volt az ország történelmében, 
nemcsak a két párt politikai 
érdekeit, hanem minden cip
rusi demokratikus erő érdekeit

szolgálta. Közismert ugyanak
kor, hogy ez milyen nyugta
lanságot váltott ki az Egyesült 
Államok és a NATO imperia
lista körei részéről. •

Az AKEL meggyőződése, 
hogy a demokratikus együtt
működés egyoldalú megszünte
tése a mai, különösen bonyo
lult helyzetben, amikor a cip
rusi kérdés döntő szakaszá
hoz érkezett, ellentétben áll a 
minden ciprusi politikai erő 
akcióegysége megteremtésének 
szükségességével, és kárt okoz 
a ciprusi nép érdekeinek.

Az AKEL KB Politikai Bi
zottsága sajnálkozását fejezik! 
a demokratikus együttműködés 
felmondása miatt, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy el kell ke
rülni a feszültséget és a pár
tok közötti harcot. Rámutat, 
hogy az AKEL a jövőben is 
mindent megtesz a hazafias 
akcióegység megteremtése jér* 
dekében.
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A teleyíziónaJc bizonnyal 
oroszlánrésze van benne: 
napjaink embere hozzáed
ződött .a katasztrófák hely
zetképeihez. Árvizek és 
tűzvészek, bombarobbaná- 
sok, a terroristák vagy az 
almatűz áldozatai nagyvá
rosok utcáin, A kor komor 
realitásai részévé váltak 
minidieniniapjainrknak: szin
te miniden megszokottá 
vált. gzinte minden, egy 
kivételével. Azoknak a ké
peknek a. kivételével, ame
lyek gyermekeket ábrázol
nak: éhségtől .felpuffadt, 
halálos kórtól legyengült 
gyermekeket, akiknek 
népes visszaütjük az élet
be. Vagy képsorok sátrak
ban, utcákon, favellákban 
vagy • a szabad ég alatt 
élőkről. Vagy halott gyer
mekekről. És milyen keve
sekről szólnak a képek 
azokhoz képest, . akikről 
kép sosem készült. Azokról 
például, akik életben ma
radnak — hogy meddig, az 
más kérdés —, de nyomo
rúságos életük végéig hord
ják magukon a legrettene
tesebb megkülönböztetés 
bélyegét, amit nem lehet 
letörölni.' Azt, bogy — mi
vel gyermekkorukban 
éheztek és nélkülöztek — 
behozhatatlanul elmarad
tak a széliem! 
fejlődésben. A 
nyitásihoz szakkönyvek 
nem kelteitek. Elég végig- 
rrienni' égy bombayi utcán 
vagy egy afrikai nagyvá
ros sikátornegyedében.

Ezért megszokj) atatta- 
nok ezek a gyermekképek. 
Nincs szomorúbb azok ké
peinél, akik alulmaradtak 
egy egyenlőtlen küzdelem
ben, anélkül, hogy esélyt 
kardok volna, .

Es ezért érdemel figyel-

most tett közzé az UNICEF,
az Egyesült Nemzeteknek 
a gyermekeket szolgáló 
alapja. Pedig nincs benne 
szenzáció. Csak arról szól, 
hogy elkötelezett, huma
nista emberek — szakér
tők, akiknek munkáját a 
világszervezet hangolja 
össze — a jelen viszonya
ink között olcsó, a  harma
dik világban használható 
módszerek segítségével új 
stratégiákat dolgoztak ki a 
gyermekihalandóság elleni 
küzdelemben. Az elmúlt 
évben ilyen új módszerek
kel konzervatív számítá
sok szerint félmillió gyer
mek életét mentették meg. 
Az • áttöréshez, a szám 
megsokszorozódásához — 
naponta húszezer kisgyer
mek életének megmentésé
hez, a gyermekihalandósági 
ráta felére csökkentéséhez 
— nem is kellene olyan 
sok. A világ létrehozott 
bruttó összterméke egy 
százalékának egy töredéke 
lenne elegendő hozzá. Csak 
égy mondatot idézek a je
lentésiből: „Ha nem lesz 
meg a szándék e kihívás 
vállalására, akkor az alka
lom talán sósam tér vissza. 
A dolgokat teljesen reáli
san szemlélve: valószínűt
len, hogy méig egyszer al- 

és fizikai , kálóm nyílna, hogy oly so- 
tételbizo- kát tegyenek- oly sokakért 

•— olyannyira kevéssel.”
Az UNICEF jelentése be

szél arról, hogy honnan 
biztosítsák azt, ami szük
séges. Nem politikai ok
mány, nem arról szól, nem 
ez a dolga. Minden, újság
olvasó tudja, miről van 
szó. Korszerű vadászgépek 
darabja ma 15 millió dol
lárba is kerülhet. Az UNI
CEF szerint egy gyermek 
életét megmentő védőoltás

|||
m m

p  £ « * * * :•

Ml» I I I I n i $fr
!§r s , I  >

'V ...k

i ; • ■ ■ • • ■ - , .— —CT./ — - '■/wuoi
met égy okmány,- amelyet ára öt dollár.

G a z d i ^ á g i j b  v á S p s s t é k

Ä fv«sgSgSa
M í í í k

Folyamatos a termelés a Tiszai Vegyi Kombinát műanyaggyá
rában, a BIAFOL fóliagyártó gépsoron

XXXXXXXXXX'XXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXX'XVCXÄXXXXXXXXXXXXXVCX.XXXNJXXX'XXXXXXVX

KGST-TANÁCSKOZÁS
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M é ísz á tl éves tasafillsajv
; 17S4-bon jelent meg Dugó- 
Öles András első -könyve, tel
jes címmel:. A T.udákosságnak 
első könyve, mellyben foglal
tatik a betűvetés (algebra) 
ímedlyet közhaszonra írt D . . .  
A . . . ,  Kegyes Oskola-beli 
Szerzetes Pap. A Józan, ’s 
egyszer-s’-roind a’ , -Természeti 
Tudományoknak oktatója. A’ 
Budai Tanúknámyokn-ak Kirá
lyi Tanítója, ’s — á’ Tanult- 
taknak egyik tagja. Nyomtat
tatott Pesten I. Länderer Mi
hály betűivel. 1784-ik Eszten
dőben.
1 A magyar érzelmű proíesz- 
szor könyve 'előszavában ezt 
írja: „ . . .É n  előttem a jeget 
:senki meg nem törte. Töret- 
Jen úton vezetlek. Csak jól vi
gyázz. nyomdokaimra, előre 
megmondom: hogy nagy mun
kával ugyan, de . bizonyos 
kincsre vezetlek.” Dugonics 
helyesen ismerte föl azt az 
igazságot, hogy az „országot 
legjobban lehet megtartani, ha 
D. ruhát és a nyelvet megtart
juk.” Ezt az elvét töretlenül 
végigviszi minden regényén, 
színművén, összes más mun
káin. Öt tekinthetjük a mate
matika magyar műnyelve 
megteremtőjének. Szeged, tör
ténetírója, Reizner János úgy 
jellemezte á tudákosságnak 
két könyvét, hogy „ezeket 
méltón tekinthetjük a ma már 
•oly előrehaladt magyar reál- 
tudományosság mustármagjai
nak” (1876). Joggal állíthat
juk, hogy az általa alkotott 
matematikai műszavak között 
sokkal több a jól, mint a ke
vésbé sikerült. Tőle származ
nak: állomány, derékszög,
pgyenlet, egyközű, folyamat 
(máshol: folyadék következ
tetés), gömb, hasáb, köb, kör, 
különbözet. Legsikerültebb 
szóalkotásai: szög, tétel, kiik
tatás. Kivésbá sikerült szóal- 
Jkotásai már réges-rég kimen
tek a használatból, például: 
.élev, mentelek, téglány, vá
gány.

Dugonicsnak természetesen 
akadnak dicsérői, de ellenzői, 
.gúnyolói is. Molnár János apát 
dicsérő énekében ilyen jelzők
kel illeti őt: tudákos bető-ve- 
tő, gépelyes földmérő, New- 
.ton szerént bölcselkedő stb. A 
szegedi Spmogyj Könyvtár 
. egyik példányában a következő 
.gúnyversre (tintával bejegyez
ve) is akadtam:

. „Verjköltő.. Bugonics!,,. , 
Gyepelyes Földtekerő, Köny- 

nyű Versköltő, Dugónitts OÚy 
gyarapodgy, szaporodgy Told 
tógodot Meg (!?)”

Ám__a korabeli kritikák el
ismerően szóltak Dugonicsnak 
e könyvéről. Idehaza Csokonai 
Vitéz Mihály méltatja érde
meit egyik ódájában. (Dugo
nics:^ A’ Szerecsenek című re-

A nemzetközi tudományos 
élet fontos eseményének volt 
színhelye az Országos Onko
lógiai Intézet. A KGST-tagor- 
szágbeli és más szocialista or
szágbeli onkológusok, közülük 
is  ̂ speciálisan a daganatok 
gyógyszeres kezelésével fog
lalkozó szakemberek tanács
koztak három napon át. A 
KGST első egészségügyi tudo
mányos egyezménye az ’ 1973 
vegén aláírt rákkutatása meg
állapodás. Az azóta eltelt év
tized eredményeiről kérdeztük 
dr. Eckhardt Sándor profesz- 
szort.

■— _ Csak a valóban fontos 
kérdéseket érintve, igen hasz
nosnak ítélem a gyógyszerek 
közös kipróbálását, valamint 
áz új - eredmények gyors átvé
telié érdekében indított angol 
—or-osz nyelvű,, kéthavonta 
megjelenő információs! közlöny 
megjelenését.

— Az is nagy jelentőségű 
— mondotta a professzor -—, 
hogy a kutatási eredményeket 
hamarabb és közvetlenebbül 
tudhatjuk mag. Általában egy- 
eSY' tudományos eredmény át
futásának ideje egy, sőt néha 
két év: együttműködésünkkel

gényében a belső címlapon a ] móYnyílik ‘'a rrT  h^gTkót-há-
r* zoiwi l n  1 -  I    i  ^piarista tanár emlékére készt 

tett oszlop hegyébe egy „több 
szög” került, alatta a költő 
dicséretével):
•>.. • Hogy mindent tanított 

teljes meg-imérni 
’Amit Egen-FŐldön 

a szemmel el-érni. . . ” 
Kortársai szerint Dugonics 

András előadásai még élén- 
kebbek voltak, mint a köny
vei. A „mekkoraság” száraz 
myagának magvarázása köz

ben sokszor keresett s talált is 
módot, alkalmat, hogy tanít
ványaiban a hazaszeretet tü 
zet  ̂élessze. Tanítványai is- 
merték az__„öreg nagyságos 

gyöngéjét (mennyire pár
tolta a színészetet) s mindig 
ott ólálkodtak a színház körül! 
Dugonics arra sétált s rájuk 
ripakodott:

— Hát ti, fiaim, mit ólál
kodtok itt?

— Hát, bizony, nagyságos úr 
darabját, a „Bátori Máriát” 
szeretnék megnézni, de nincs 
pénzünk. . .

— No, hát gyertök, fia
im . . .  ! — s azzal mentek a 
pénztárhoz, ahol mindegyikért 
befizette a színházjegy árát.

rom hónapon belül a részve
vők értesítsék ' egymást arról, 
ha bármely területen valami
lyen felfedezés történik.

— Hallottunk arról, hogy 
Moszkvában egy közös „tu- 
morbankot” is létesítettek a 
gyógyszerkutatás állatkísérle
teihez.

;— Még 1975-ben megállapo
dás történt arra, hogy a kísér
leti daganok vizsgálatára közös 
állattörzseket használunk. Ezek 
efy  részét a mi onkológiai in
tézetünk szállítja: másrészt 
úgynevezett közös daganato
kat használunk, és ezeket 
Moszkvában egy „tumorbaink- 
ban” helyezzük el, megfelelő 
műszaki feltételek, hűtő- és 
tárol ákapaci tás segítségével. A 
„közös daganat” ez esetben 
azonos módon tenyésztett és 
azonos módon használt, átolt
ható állatdaganatokat jelent, 
amelyek hűtött állapotukból 
bármikor felmelggíthatők, és 
egy újabb állatkísérlet szá
mára felhasználhatók. Ennek 
többek közt az a jelentősége, 
hogy ilyen módon azonos da
ganatokat tudunk egy későb
bi időpontban is használni és 
a kísérletek megismétlésére is 
mód nyílik.

Újszerű kozmetikumok forgalmazását tervezi Hemn

termálvitónék L t t L y a ^ i T h S s í t j a í ^ ^ t e S é k  
egyik legfontosabb összetevője a kén. . ékek
k ré m e rrk o rn ls o H ^ 35^  0t^ ' >M kezelésére alkalmas

S W f f 885Sj!» 4 *m.% sz a L d a W t k í1 ?r,S2.aSban jegyezték be a tér- 
amelyet két gyógyszerkutató, egy ve- 

- -, , biológus alluott elő. A Hemovit egyik fai
lat mar megvásárolhatják az érdeklődők a 7 £
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— A közösen kiválasztott, 
közösen kipróbált gyógyszerek 
között hatásukat tekintve az 
elmúlt tíz esztendő alatt szü
lettek olyanók, amelyeket 
egyik-másik rákféleség, külö
nösen a leggyakrabban előfor
duló gyomor-, emlő'- és tüdő
rák gyógyítására alkalmasnak 
találtak?

—, Hogyne, több olyan szov
jet, cseh és magyar készít
mény is van, amelyeknek kli
nikai alkalmazását már meg
kezdtük. Van itt egy fontos 
szempont, ami befolyásolja _ 
kutatást. Szeretnénk, ha a mi 
területünkön a gyógyszer so
ha nem válna hiányé ükké. Bn 
nek .érdekében sokszor még az 
eredeti _ .alkotás, az új - ötlet 

■ magyal ásításának- örömét, a 
természetes kutatói hiúságot is 
hajifandők á  'szákembÁréik fál- 
röténni, űjirafelfedíázÁe, „lemá
solva” egy-egy esetlég devizá
lis vagy kereskedélmi okokból 
nehezen hozzáférhétő vegyü- 
letst A csehsalovákiai kuta
tóknak sikerült, például az 
egyik rendkívül drága, de ha
tásos,^ eddig csak tőkés im 
portból beszerezhető pilatlna- 
vegyülettsl vagy az eddig 
Amerikából vásárolt Meotre- 
xát nevű gyógyszerrel telje 
sen egyenértékű készítmény 
előállítása; a szovjet kutatók 
pedig a mostanáig Japánból 
beszerzett Bileomioetinnal
egyenértékű daganatellenes
antibiotikumot állítanak elő, 
amit Bleomioin névan hoznak 
majd forgalomba.
, — milyen új, eredeti da

ganatellenes gyógyszereket ál
lítottak elő a legutóbbi évek
ben a szocialista .országok ku 
tatálaboratóriumaiban?

— Több ilyen eredeti ve- 
gyületünk van. Az új lengyel 
készítménnyel történt- állatkí
sérletek még a kezdeti sza
kaszban vannak; a bolgárok új 
daganatellenes szere a thalib- 
Lasztin. A csehszlovák kutatók 
a platinavegyületből készített, 
importot helyettesítő gyógyszer 
mellett e vegyület más,' még 
ú.j.abb hatékony származékait, 
vagyis eredeti, új daganatelle
nes készítményekét is előállí
tottak. Néhány újabb eredeti 
magyar daganatai len es gyógy
szerkészítményről ugyancsak 
beszámolhatok, ezekkel — 
szintén a közeljövőben — el
kezdődnek a klinikai kísérle
tek: a Nitrozourea nevű, vala 
mint az új héxitol származék 
hatása különböző, átoltható ki 
seri-éti rákok ellen eredményt 

.keltő hatású, míg egy új tha- 
moxiféri származék á hormon
érzékeny rákfajták, így pél
dául az emlőrák • gyógykeze
lésében látszik ígéretesnek.

Egyébként a mostani, az 
elmúlt tíz évre visszatekintő 
tanácskozásunkon elhangzott 
negyvenöt előadás az Akadé
miai Kiadó gondozásában 
könyvalakban is megjelenik 
így az X 1986-os, Budapesten 
tartandó rákvilágkongresszus 
résztvevői világos kép'e-t kap
hatnak arról, hogy a szocia
lista országokban hogyan áll a 
daganatos betegségeik gyógy
szeres kezelése.

Az idén _több mint tíz szá
zalékkal bővül -— s ezzel meg- 
h s p j a  a 300 millió rubel ér
téket — hazánk é3 a többi
KGST-ország belkereskedelmi
vála-sztékcseréje, amely immár 
negyedszázada jól egészíti ki 
a külkereskedelmi áruforgal
mat. A közszükségleti cikkek 
cseréje bővíti a partnerorszá
gok üzleteinek áruválaszté
kát, illetve csökkenti a hiá
nyokat.

A magyar Belkereskedelmi 
Minisztérium a partnerekkel 

az NDK kivételével — az 
elmúlt hetekben, napokban ír
ta alá az új megállapodásokat. 
Az NDK partnerekkel a szer
ződést várhatóan januárban 
kötik meg.

A legintenzívebben a jól be
vált áruházi csereforgalom 
növekszik, gyakoribbá válnak 
Budapesten és vidéken a nem
zeti áruházi napok, hetek, 
Több mint 200-szor jelennek 
meg áruházainkban a szoká
sosnál nagyobb mennyiségben 
és választékban a szocialista 
országokból származó termé 
kék, remélve, hogy később a 
külkereskedelemben vagy a 
belkereskedelmi árucsere-for
galomban nagyobb mértékben 
szállítják egymásnak a part
nerek.

Csehszlovákiával idén 27
százalékkal növekszik a bel
kereskedelmi csereforgalom, 
amely itt is, ott is megközelí
ti a 130 millió rubel értéket. A 
csehszlovák konfekcióáruk, ta
péták, kozmetikai termékek, 
porcelánod, cipők, csillárok, 
játékok, elektromos háztartási 
gépek, radiátorok, valamint 
ajtó- és ablakkeretek ellenér
tékéként a magyar belfcereske- 
dem egyebek közt pvc padló
burkolót, necc harisnyanadrá
got, kerámiát, kozmetikai ter
mékeket, valamint -háztartási 
eszközöket szállít Csehszlová
kiába.

Mindkét országban 60 alka
lommal rendeznek áruházi he
tet a partner állami és szövet
kezeti vállalatok.

Csaknem 10 százalékkal nö
vekszik a magyar—szovjet bel
kereskedelmi csereforgalom. A 
hét ország belkereskedelme 
kölcsönösen 53 millió rubel ér
tékben szállít fogyasztási cik
keket. A Szovjetunióból hűtő- 
szekrények, konyhai és kerti 
szerszámok, közkedvelt órák, 
ezüsttárgyak, halkonzervek és 
pezsgők, valamint kerékpárok 
érkeznek. Több kerül, a ma
gyar üzletekbe hordozható, 
színes  ̂ televízióból, jövőre 
kapható lesz a szovjet nagy
képernyős színes tv is. A ma
gyar belkereskedelem írósze- 
reket, tapétákat, kozmetikai 
cikkeket, bútorokat, autó-

üléshuzatokat, húskonzerve
ket, fürdőszobai felszerelése
ket és logikai játékokat szállít 
a Szovjetunióba..

A magyar—bolgár árucseré
ben több mint 20 millió rur 
bel értékű fogyasztási cikket 
szállítanak egymásnak, ennek 
felét áruházi hetek keretében. 
A partnerek kölcsönösen negy
ven nemzeti, napot, illetve he- 
tet rendeznek. Bulgáriából 
zöldség- és gyümölcskon zer- 
v-ek, halkészítmények, sós fog
krém, porcelánok, népművésze
ti tárgyak, világítótestek, va
lamint fonott demizsonók ke
rülnek a magyar üzletekbe. 
Belkereskedelmünk ellentétel
ként kempingcikkeket, kukta
edényeket, fürdőszobai , mér
legeket, autó-gyújtógyertyát, 
elektromos kávédarálót, lám
pákat és kozmetikumokat szál
lít a partnernek.

A magyar—lengyel forga
lomban 27,6 millió rubel ér
tékű áru cserél gazdát. Len
gyelországból az ideinél 7 szá
zalékkal több áru . — moped, 
kempingkarékpár, üveg- és 
kristályára, valamint műbőr 
és bőrcipő — érkezik, a ma
gyar belkereskedelem pedig 
ugyanennyivel több konz'er- 
vet, italárut, lakásfelszerelési 
cikket, kozmetikai és ruházati 
terméket szállít Lengyelor
szágba.

A Romániával kötött meg
állapodás értelmében mind
két ország belkereskedelme 22 
millió rubel értékű árut ju t
ta t  partnerének.' Romániából 
bútorok, játékok és ruházati 
termékek kerülnek a magyar 
üzletekbe kozmetikai cikke
kért, írószerekért, kuktaedé
nyekért és ruházati terméke
kért cserébe.

A megállapodások alapján 
Kubával másfél millió rúbel 
értékű árut cserél a magyar 
belkereskedelem. Az árulista 
jelentősen bővül annak a bu
bái hétnek az eredményeként, 
amelyet nemrégiben rendez
tek a budapesti Flórián Üzlet
központ, illetve’Győr Centrum 
Aruházábíat Az ;ott nagy si- 
hert aratott ár.uk,',.j£öztük sza
badidőruhák, bőrcikkek, nép- 
művészeti; és kerámia dísztár
gyak, • édességek "és gyümöl
csök, valamint italok már 
szélesebb körben lesznek kap
hatók a hazai. üzletekben. Ma
gyarországról konfekcióárut, 
kozmetikai cikkeket, méter
árukat és háztartási eszközö
ket szállítanak.

A Vietnami Szocialista Köz
társasággal a Konsumexén 
keresztül cserélik ki áruikat 
a hazai belkereskedelmi válla- 
latok. A forgalom mindkét ol
dalon várhatóan 1 millió rubel 
értékű lesz.

Rám egy a  pém® az a b la k o n
A selejt mennybemenetele? 

A rádióban egy építésvezető 
egyszer úgy nyilatkozott, hogy 
csak rosszul záródó ablakok 
kepesek megfelelő, természe- 
tes légcserére.

— Veszélyes vélemény — 
csóválta a fejét dr. Barcs Vil- 
toos kandidátus, címzetes 
egyetemi docens. — Az ilyen 
ablakok tényleg megoldják, 
am jócskán túlteljesítik a le- 
vegocserét. És 15 százalékkal 
kevesebb fűtőanyagra volna 
szükség, ha jól zárnának!

Látszólag pedig az épí
tésvezetőt igazolják bizonyos 
jelenségek. Űjabban kevésbé 
engedékeny ablakokat gyár
tanak, s lám, itt-ott penészed- 
nek a falak a lakásokban. Ez 
higiéniai és állagvédelmi 
szemoontból egyaránt káros. 
Azt a véleményt is hallani, 
hogy „vissza kellene rontani” 
a nyílászárókat.

Szó sincs, róla! A jól zá- 
ro ablakok nem okoznak fel
tétlenül páralecsapódást, ned
vesedést, gombásodást, Ez 
csak ott jelentkezik, ahol úgy
nevezett hőhidak, vagy a rossz 
szigetelés miatt a megenge
dettnél hidegebb falfelületek 
adódnak.
crnr,^Zí ~~ ,Panelépü!etekre gondolok — aligha lehet elkerülni . . .

Más megoldás kínálko
zik. Az élvonalbeli módszer: 
jól záró ablak, gépi szellőzte
téssel párosítva. Már itthon is 
dolgoznak a változtatható lég

áteresztő képességű ablakok 
kifejlesztésén, Tolattyúvsl 
szabályozható rés, vagy olyan 
zárszerkezet keik mely több
fele szorítóerőre állítható be, 
attól függően, hányán tartóz
kodnak a szobában, dohá
nyoznak-e, kívül fúj-e a szél 
ás így tovább. Folyik az ab- 
lakgyártás teljes rékonstruk- 
ciójia. Ez 1986. január 1-ig be
fejeződik, mert az új épüle
tekben a fokozott hővédelmi 
előírások második üteme et
től az időponttól kezdődik.

— A hőszigeteléssel elég 
sok. baj v an . . .

~  Az ablakiak és padlás- 
fodemek állapotán házilag 
is segíthetünk. Az épületek 
tálainak külső, hőszigetelése 
viszont igen dhága és nagy 
munka, csak a tatarozás
kor erdemes elvégezni. De 
erdemes! Sajnos, a ked
vező OTP-hitel ellenére erre 
kévés a vállalkozókedv. Ki
ff1 ,a.., f°gyasztók' érdekeltsé- 
. költségei, csak sokára té

rülnek meg. Pedig elsőrendű 
népgazdasági érdek fűződik e 
munkához!

— Az új építkezések?
— A következő évtizedben 

a lakások túlnyomó többsége 
hagyományos módon, falazó
elemekből .épül. A téglagyá
rak műszaki fejlesztése is azt 
célozta meg, hogy termékeik 
kielégítsék a fokozott nővé
delmi követelményeket. Az 
ésszerűség azt. diktálja hogy 
bevezessük a több rétegű hŐ- 
szigetelt falszerkezeteket.
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O lvasóink kérdezték
i»» Milyen fokozatban hajtják végre annak a szabadság" 

vesztését, aki fiatalkorúként követte el a bűncselekményt, de 
a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt vagy 
a végrehajtás alatt felnőttkorává vált?

■ A fiatalkor dakra — akik 
még nem töltötték be a 18. 
életévüket — vonatkozó fő 
szabály az, hogy szabadság- 
vesztésüket a  fiatalkorúak 
b.üntetésvégrehajtási intézeté
ben — Tökölön — kell végre
hajtani. Itt két fokozat vám: 
börtön és fogház. (Fegyház 
nincs!)

A fiatalkorúak börtönében 
akkor kerül sor a szabadság- 
vesztés végrehajtására, ha

— az elkövetőt bűntett mi
att kétévi vagy ennél hosz- 
szabb tartamú szabadságvesz
tésre ítélik.

— az egyévi vagy ennél 
hosszabb tartamú szabadság- 
vesztésre ítélt fiatalkorú visz- 
szaesö, vagy szándékos bűn- 
cselekmény elkövetését meg
előzően szándékos bűncselek
mény miatt javítóintézeti ne
velésre ítélték.

Minden egyéb esetben a 
büntetését a fiatalkorúak fog
házában hajtják végre.

A fiatalkorúak fogházában 
és börtönében eltérő a végre
hajtás módja, a büntetésvég
rehajtási szabályok, mint a 
felnőttkorúak hasonló fokoza
tában. Ezért és az ezzel össze
függő nevelési szempontok 
miatt helytelen lenne, ha a 
törvény, mint merev határ
hoz ragaszkodna a  18. életév 
betöltéséhez. A szabály így az, 
hogy v

a szabadságvesztést ak
kor is a fiatalkorúakra 
vonatkozó szabályok 
szerint kell végrehajta
ni, ha az elkövető betöl
tötte a 18. életévét. 
Vagyis a felnőttkorává 
válásának — ha a bűn
cselekményt még fiatal
korúként követték el —■ 
a szabadságvesztés vég
rehajtásában nincs je
lentősége.

Legalábbis egy bizonyos ko
rig. * Az ugyanis . belátható, 
hogy nem maradhat a fiatal
korúak intézetében például az, 
akit 17 évesen 10 évi szabad- 

■ ságvesztésre Ítéltek. A kérdés 
tehát az, hol van a határ, ami
kor a „fiatal” felnőttből a jog 
szerint tényleges felnőtt lesz? 

.Ez a 21. életév betöltése. Ha 
ugyanis az elítélt a szabadság- 
vesztés megkezdésekor vagy a 
végrehajtás alatt a 21. életévét 
betöltötte, indokolt a, felnőt
tekre vonatkozó büntetésvég
rehajtási szabályok alkalma
zása. Ilyenkor a bíróság meg
állapítja, hogy milyen foko
zatban — fogház, börtön, fegy

ház — hajtsák végre a bünte
tést.

Amint korábban láttuk, a 
fiatalkorúak fogházában vét
ségért vagy viszonylag rövi- 
deDb tartamú — bűntett mi
atti vagy visszaesés alapján 
kiszabott — szabadságvesz
tésüket töltik a  fiatalko
rúak. így e fokozatban nem 
fordul elő, hogy a végrehajtás 
során betöltik a 21. életévü
ket, mivel a büntetési idő 
előbb letelik. A fiatalkorúak 
börtönében lévőknél viszont 
igen. S miután bünetési ide
jük a legkevesebb 3 év feletti 
kell hogy legyen — 18 plusz 
3 év az még kevés —, két, fel
nőttekre vonatkozó fokozat jö
het az általános szabályok 
szerint számításba: a börtön 
és a fegyház. Például a 17 
éves fiatalkorú erőszakos kö
zösülésért kap 5 év szabadság- 
vesztést. Ezt a fiatalkorúak 
börtönében hajtják végre. Mi
kor betölti a 21. évét; még egy 
év hátra lesz a büntetésből. A 
felnőttekre vonatkozó szabá
lyok alapján f egy házba ke
rül, mivel: f egyházban kell 
végrehajtani a háromévi vagy 
énnél hosszabb tartalmú sza
badságvesztést, ha — töb
bek között — emberölés, rab
lás, erőszakos közösülés súlyo
sabban minősülő esetei miatt 
szabták ki. (Ha nem ilyen eset 
miatt kapta az öt évet, akkor 
börtönfokozatba kerül.)

Tegyük fel, hogy a 'fent em
lített fiatalkorú a letöltött 
négy év során kifogástalan 
magatartást tanúsított és re
mény van arra, hogy szabadu
lása után törvénytisztelő éle
tet él majd. A bíróság ilyen 
esetekben a nem fiatalkorúak
ra, azaz már nem fiatal fel
nőttekre is alkalmazhatja az 
enyhítő szakaszt. Eszerint: a 
büntetés kiszabásánál irány
adó körülményekre — külö
nösen az elkövető személyisé
gére és a bűncselekmény in
dítékára — tekintettel a bíró
ság a törvényben előírtnál 
eggyel szigorúbb vagy eny
hébb büntetés-végrehajtási fo
kozatot határozhat, meg.

Tehát a fiatalkorú bűnelkö
vetőkre akkor vonatkoznak 
csak a felnőttekre irányadó 
büntetés végrehajtási szabá
lyok, fokozatok, ha a bünteté
sük kitöltése előtt betöltik 21. 
életévüket. Ilyenkor úgy érté
kelik a cselekményüket, sze
mélyiségüket stb., mintha fel
nőttiként követték volna el a 
bűncselekményt. A fiatalkorú
ak intézetében töltött büntetés 
ala-tti viselkedésük azonban 
eggyel enyhébb, vagy esetleg 
szigorúbb fokozatot is ered
ményezhet.

— A feltételes szabadságra engedett fiatalkorú minden 
esetben pártfogó felügyeletet kap?

vallomása a korábbitól 
eltér —- például attól, 
amit a nyomozás során 
mondott —, ennek okát 
tisztázni kell.

Ä terhelt vallomása rendkí
vül fontos információkat tar
talmaz, akkor is, ha beismerő, 
akkor is, ha tagadó. Amíg a 
nyomozás kezdetén viszonylag 
nagy a  valószínűsége annak, 
hogy a tagadó terhelt nem az 
elkövető, ahogy halad előre az 
eljárás, ennek egyre kevesebb 
a valószínűsége. Ritkán fordul 
elő, hogy a bíróság fölmenti 
a terheltet azon a címen, hogy 
nem ő az elkövető. Az már 
sűrűbben, hogy a nyomozati 
szakaszában megszüntetik az 
eljárást, vagy az ügyész nem 
emel vádat. A beismerő' val
lomással kapcsolatban az a 
szabály, hogy azt ésszerű két
kedéssel kell fogadni, hiszen a 
bizonyítékokat, esetleg később 
a beismerés visszavonható, s 
nem lesz elegendő bizonyíték.

Elképzelhető-e, hogy a ter
heltet kizárólag a beismerő 
vallomása alapján ítélték el?
E kérdés azért is jogos, hiszen 
nemegyszer előfordult már, 
hogy a gyors és látszólag 
őszinte beismerő vallomás 
mögött hátsó gondolat húzó
dott meg. Például másért való 
felelősségvállalás, önfeláldo
zás, vagy éppen menekülés a 
súlyosabb bűncselekmény mi
atti felelősségrevonás elől. A

— Vannak-e a büntetőeljárásban köztudomású tények, 
amelyeket az adott ügyben nem kell bizonyítani? Melyek 
azok?

jogirodalomban él az a nézet, 
hogy gyakorlatilag nincs, olyan 
bűncselekmény, amelynek ne 
lenne valamilyen nyoma, tár
gyi vagy személyi-bizonyítéka. 
Például valaki jelentkezik, 
hogy betört egy lakásba és on
nan elvitt egy képmagnót, 
amelyet ismeretlen személy
nek eladott. Az érte kapott 
pénzt részben eldorbézolta, de 
a nagyobbik részét ellopták 
tőle. Teszi ezt az önfeljelentést 
azért, hogy egy másik, súlyo
sabb, rablással párosuló bűn- 
cselekményt leplezzen, hiszen 
így hátha nem is gondol rá a 
rendőrség. A képmagnó tulaj
donosa tagadja, hogy tőle lop
tak, hogy hozzá betörtek, mert 
a képmagnó illegális úton ke
rült hozzá, csempészésből. 
Nyilvánvaló, hogy ilyen hely
zetben a vádemelés, az elíté
lés nagyon is szubjektív len
ne, ezért a hatóságoknak arra 
kell törekedniük, hogy valami 
objektív bizonyítékkal alátá
masszák a tettes vallomását.

A terhelt azonban egy eset
ben korlátozva van a vallo
mástételi szabadságában, s ek
kor tulajdonképpen olyan, 
mintha tanúvallomást tenne. 
Az akkor fordul elő, ha vallo
mása, védekezése közben mást 
bűncselekménnyel vádol.
Ilyenkor figyelmeztetni is kell, 
hogy vallomása —■ ha nem 
igaz — kimerítheti a hamis 
vád bűncselekményét, amiért 
külön is felelősségre vonják.

Ifjúsági otthon állami 
gondozottaknak

A válasz egy . szóval is meg
adható: igen!

Amíg a felnőtteknél a 
feltételes kedvezmény 
idejére a bíróság mér
legelésétől függően el
rendelhető a pártfogó 
felügyelet, addig a fia
talkorúaknál a törvény 
kötelezően előírja, hogy 
a feltételes szabadságra 
bocsátott pártfogó fel
ügyelet alatt áll!

Ez alól nincs kivétel. Ez 
még akkor is így van, ha a

— A büntetőeljárás során 
tehet-e tanúvallomást?

A terhelt az, aki ellen bün
tetőeljárás folyik. Bíróság elé 
kerül, ahol vallomást tehet, 
nyilatkozhat, indítványokat 
javasolhat stb. A tanú olyan 
személy, aid a bűncselek
ményről vagy az elkövetőről 
tud valamit, vagyis vallomása 
bizonyítékként jöhet számí
tásba. A tanú köteles igazat 
mondani, sőt bizonyos kivéte
lektől eltekintve köteles val
lomást is tenni. Ezzel szemben 
a terheltnek vallomástételi 
Szabadsága van. A vallomás

feltételes ideje alatt a pártfo
golt felnőttkorúvá válik. Ami 
pedig a pártfogó felügyelet 
szabályait, előírásait illeti: eb
ben nincs különbség, a maga
tartási szabályokat az álta
lános rendelkezések adta ke
reten. belül határozzák meg. 
A fokozott felügyelet és 
ellenőrzés, s  nem- utolsó
sorban a segítségadás eb
ben a korban különösen in
dokolt. Egyébként ugyanígy 
kötelező a pártfogó felügyelet 
elrendelése, ha a fiatalkorút a 
javítóintézetből . ideiglenesen 
elbocsátják.
a terhelt — a gyanúsított —

megtagadása miatt nem lehet 
felelősségre vonni. Ebből kö
vetkezően ő nem tanúvallo
mást tesz általában, hanem 
valamilyen módon — vallo
mással vagy tagadással — vé
dekezik, s ez alanyi joga.

Az a szabály, hogy a 
terheltnek módot kell 
arra adni, hogy vallo
mását összefüggően elő
adhassa. Ezután kérdé
sek intézhetők hozzá. Ha

A kérdés alapja a büntető- 
eljárási törvénynek azon ren
delkezése, miszerint: nem kell 
bizonyítani azokat a tényeket, 
amelyek köztudomásúak, vagy 
amelyekről^ a hatóságnak hi
vatalos tudomása van. ífö vi
szonylagos fogalom, köre idő
ről időre változik, összefüg-. 
gésben az általános művelt-. 
seggel, a hellyel, az idővel stb. 
Így nyilvánvaló, hogy változ
nak az évszakok, hogy éjfél
kor nem süthet a nap, hogy 
Magyarország fővárosa Buda
pest, hogy a Duna folyó stb. 
A büntetőeljárásban némely
kor ezeknek is lehet jelentő
sége. Például a tettes azzal vé
dekezik, hogy a nyolcvanéves 
terhelt őt, a húszévest végig
kergette a városon, s azért kel
lett leütnie. Azt aligha kell 
bizonyítani, hogy biológiai 
tény, hogy erre az ilyen korú 
személy képtelen. Általában 
tudományos tételek, illetve az 
evidens tények — amelyeket a 
gyakorlat vagy a tudomány 
Igazolt — azok, amelyek köz
tudomásúak.

A hatóságoknak arról 
van hivatalos tudomá
suk, amelyekről műkö
dése közben tájékoztat

ják. Például jogszabá
lyokról, nem nyilvános 
utasításokról, tanácsok 
és más állami szervek 
hatásköréről vagy ép
pen a megyehatárok el
helyezkedéséről.

Az a tény, amit bizonyítani 
kell, maga a bizonyítás tárgya. 
Hogy az évszakok változnak, . 
tény, de nem szorul bizonyí
tásra, mert köztudomású. Van
nak azután olyan tények — 
bizonyítási tárgyák —, ame
lyekre nézve nem folytatható 
le bizonyítás, .mégha nem is 
köztudomásúak. Egyrészt
azért, mert mellette megdönt
hetetlen vélelem szól, például 
nem bizonyítható, hogy egy 
gyermekkorú elkövetőnek van 
beszámítási képessége. Más
részt azért, mert ellentétesek a 
törvényekkel. Féldául nem bi
zonyítható, hogy Magyaror
szág nem szocialista állam, 
ezért az elkövető nem is a tár
sadalmi tulajdont károsította 
meg stb. Végül nem lehet a 
tudományos tételekkel ellen
téteset bizonyítani — a meg
egyezőt meg azért nem kell, 
mert az köztudomásúnak szá
mít —, például azt, hogy van
nak természet feletti erők, sőt 
csodák stb.

Dr. L. Gy.
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Színvonalas műsort adtak a márianosztraiak az ünnepi 
beszélőn

Szomorú példák bizo
nyítják, hogy az életbe ki- 

' kerülő, hivatalosan nagy
korúvá vált állami gondo
zottak társadalmi' beillesz
kedése korántsem zavarta
lan. Ezért igen fontos, hogy 
a nevelői felügyelet meg
szűntével a fiatalok mi
lyen új környezetbe kerül
nek: adott esetben például 
egy-egy munkahelyi kol
lektíva okos törődése elin
díthatja őket a helyes 
úton, hozzájárulhat képes
ségeik kibontakoztatásá
hoz. Az ilyen segítség két
ségkívül enyhíti a kezdeti 
gyökértelemséget, a sehova 
nem tartozás érzését. S az 
igazán összetartó, az egy
másért felelősséget vállaló 
közösségekben valóban 
ügyelnek az önálló életét 
szorongva elkezdő, a me
leg családi légkört inkább 
csak 1 olvasmányaiból is
merő egykori állami gon
dozottra, akinek esetleges 
bizalmatlanságát csak az 
őszinte emberi kapcsola
tok oldhatják.

Saját erőből való boldo
gulásuk feltétele — a jó 
munkahelyen kívül — nyil
vánvalóan az is, hogy fe
dél legyen a fejük fölött. 
Tudjuk: a lakáshoz jutás 
annak a fiatalnak sem 
könnyű, aki éppenséggel 
számíthat a szülői ház tá
mogatására. Az állami gon
dozottaknak általában két 
választásuk van: albérlet 
vagy munkásszálló. Miután 
az előbbi manapság már 
szinte mindenütt drága, s 
így számukra megfizethe
tetlen, a legtöbben az utób
bi mellett döntenek, még 
ha ez a környezet bizony 
gyakran nincs is rájuk 
kedvező hatással. Nos, kü
lönösen ezért érdemel fi
gyelmet a fóti kezdemé
nyezés, amelynek lényege: 
ifjúsági otthont ' — amo
lyan garzonházat — építe
nek a főváros szomszédsá
gában fekvő településen az 
állami gondozásból kike
rülőknek.

Kétágyas szobákban
— Meggyőződésünk, 

hogy ezeknek a fiatalok
nak a társadalmi beillesz
kedését, önálló . életkezdé
sét jelentősen elősegíthet
né ez a létesítmény, amely - 

. nek tető alá hozása már 
sok évvel ezelőtt, felvető
dött a faluban — mondja 
Tóth Sándor, a fóti nagy
községi tanács elnöke. —• 
Az ötletet az adta, hogy a 
helyi gyermekvárosból vég
leg kikerülők egy része to
vábbra is szívesen maradt 
volna Foton, ám ez a tö
rekvésük — az esetek több
ségében anyagi okokból — 
nem mindig sikerült. Az 
ifjúsági otthonban viszont 
minimális díjért lakhat
nák majd az érdekeltek, 
fizetésüket nem kell mé
regdrága albérletekre köl
teniük, s lehetőségük lesz 
a spórolásra. így tehát né
hány év elteltével anyagi
lag megerősödve kezdhet
nek teljesen önálló életet. 
A távozók helyére pedig 
mindig újak kerülnek.

A szándék kétségkívül 
tiszteletre méltó. A ta
nácselnök tervrajzokat te
rít az asztalra, s így mu
tatja be a létesítményt. Az 
ifjúsági otthon huszonkét 
kétágyas, erkélyes szobájá
ban 44 hely várja majd a 
fiatalokat. A lakóhelyisé- 

. geken kívül olyan termek 
is lesznek az épületben — 
közéjük tartozik például a 
barkácsszoba —, amelyek 
lehetőséget kínálnak a la
kók szabad idejének tar
talmas eltöltésére is. De 
miért ifjúsági otthonnak, 
s nem garzonháznak neve
zik az épületet? Mindenek
előtt azért, mert itt megfe
lelő nevelői felügyeletről 
is gondoskodnak. A terve-. 
két, szemlélve megtudjuk, 
hogy a több szintes épület
ben az emeleteken rende
zik be a szobákat, a föld
szinten pedig szolgáltató-

ház nyílik meg. S több vál
lalat anyagilag is támogat
ja a beruházást annak re
ményében, hogy az itt élő 
fiatalok egy része náluk 
helyezkedik e l

Módosított határidők
A továbbiakban próbál

junk válaszolni arra, hogy 
mikorra készül el az ott
hon. A kérdés hallatán a 
tanácselnök egyszeriben 
gondterheltté válik, s hal
kan megjegyzi: talán a jö
vő év végére. A falak már 
állnak, de még egy szintet 
fel kell húzni. A szavaiból 
érezhető bizonytalanság 
az előzmények ismeretében 
egyáltalán nem alaptalan, 
hiszen az átadási határidőt 
sajnos már többször módo
sították. Először a gazdál
kodási nehézségek miatt 
időközben szanált Pest me
gyei Tanácsi Építőipari 
Vállalat volt e sanyarú 
sorsú épület kivitelezője, 
majd a gödi tsz építőipari 
részlege következett. Ez 
utóbbi viszont technoló
giailag nem volt felkészül
ve az eredeti elképzelések 
megvalósítására, így a ter
veket át kellett dolgozni, 
s ez nyilván időbe tellett. 
A tanácselnök az igazság 
kedvéért nem hallgatja el, 
hogy az évek ala'tjt ugyan
ez a kivitelező — tehát a 
gödi — felépített a,telepü
lésen egy új iskolát, mert 
a tanteremhiány nyomasz
tó gondját halaszthatatla
nul meg kellett oldani. 
Időközben felavatták a te
lepülésen — itt más kivi
telezővel kötöttek szerző
dést — az egészségház első 
beruházási ütemét, amely
ben egyebek között fogor
vosi rendelő és gyógyszer- 
tár Is helyet kapott. S 
amíg ezék a létesítmények 
nem készültek el, addig 
bizony csak : ímmel-ámmal 
épülgetett az ifjúsági ott
hon, amelynek tervein 
érezni lehet: még azokban 
az években készült, ami
kor — elsősorban központi 
támogatásból — volt pénz 
fejlesztésre. Egy ennél 
egyszerűbb, célszerűbb el
képzelés nyilván. kevesebb 
gonddal valósulhatott vol
na meg.

Ilyen körülmények kö
zött nincs mit csodálkozni 
azon, hogy az eredetileg 15 
millió forintos építkezés 
költsége — a pénz java ré
szét központi és megyei tá
mogatásból teremtették 
elő, de benne van a helyi 
tanács anyagi hozzájárulá
sa — most már a kétszere
sénél tart. S a tanácselnök 
ma még nem tud határo
zott választ adni arra, 
hogy ki fedezi a határidők 
eltolódásából származó 
többletkiadásokat. Minden
esetre reménykednek: 
lesznek, akik megértik 
szorult helyzetüket, s hoz
zájárulnak majd a gondok 
mielőbbi megoldásához. . .

Tisztázni a gondokat
Ügy véljük, érdemes be

számolni az építkezés 
helyszínén szerzett tapasz
talatainkról. Amikor egy 
hétköznap délelőtt ott jár
tunk, a portáson kívül 
egyetlen építővel sem ta
lálkoztunk. Alighanem ez 
a munkatempó is . magya
rázat lehet arra. hogy az 
eredetileg tervezett két év 
helyett öt esztendő alatt 
sem készült el az épület: s 
mindez különösen azért 
fájó, meri nagy szükség 
lenne rá, ahol negyven
négy egykori állami gon
dozott jutna otthonihoz. 
Valamennyi érdekelt bevo
násával tehát sürgősen 
tisztázni kellene a még 
meglevő akadályokat, s 
azután illenék végre teljes . 
gőzzel nekilátni a munká
nak.

Már csak azért is, mert 
az idő múlása alighanem . 
tovább növeli e jobb sors
ra érdemes beruházás 
pénzügyi gondjait.
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B IZ A L O M M A L
Néhány nappal ezelőtt történt. Akkor, amikór a  hő már 

esett, de a köztisztasági hivatal még várakozó álláspontra he- 
iyezkedett. Éppen egy útkereszteződésnél próbálkoztam átjutni 
a tuiso oldalra. Amint az átkelés legkedvezőbb helyét igyekez
tem megállapítani, egyszer csak megrángatja valaki a kabá- 
tom ujjat. Pöttöm Ids emberke volt, olyan hat-hét éves forma 
xiucs&a, óriási iskola táskával a hátán. Rám emelte nagy kék 
szemet:

— Tessék szíves lenni segíteni, mert még nem tudok
egyedül átmenni! — mondta el sietve a kérést

Persze, fölemeltem,^ léptem kettőt, rögtön a  legnagyobb 
latyakba, azután leteltem és komótosan átballagtunk a másik 
oldal közelébe, ahol megint csak a karomba kapva jutott át a 
számára járhatatlan részeken.

■— Köszönöm! — mondta határozottan, öntudatosan (hi
szen ő nem ügyetlen legény,'csak éppen számára leküzdhetet- 
len akadállyal találta magát szemközt, s ilyenkor nem szégyen 
más segítségét kérni, éppen ellenkezőleg: okosságot, megfon
toltságot jelent). Néhány pillanat — s már csak táskájának 
csatja villant a szemembe, azután végleg eltűnt a szemem 
elől;

Lassan bandukoltam tovább, s közben egyre erre a fiúcs
kára gondoltaim, Határozottan megkapó volt bátor fellépése, 
határozott hanghordozása. Tudta, mit akar, miért akarja, s azt 
is: valaki egészen biztosan fog neki segíteni (a felnőttek vilá
gáról minden bizonnyal sokkal jobb véleménnyel volt még, 
mint amilyenre sok ember viselkedése okot ad ...) . Szóval: 
szívesen tettem eleget kérésének, s azt sem bántam, hogy ne
kem kellett bokáig lépnem a saras hóba és a pocsolyába. 
Eszembe sem jutott .bosszankodni, annyit gondoltam csak fu
tólag magamban: majd megszárad a cipőm is meg a zoknim 
is. Az a fő, hogy segíthettem.

Kívánság és

Nézzünk át a felnőttek világába, s ott is abba a körbe, 
ahol ezt állapot olvassák... Van-e, létezik-e az a fajta őszinte 
bizalom, amellyel az iménti kisfiú tekintett rám? Azt hiszem, 
nyugodtan leírhatom: nincs. Valamilyen, általános érdekek 
vezette és utóbb gyakran megbánt bizalom — ha nevezhetjük 
ennek — létezik ugyan, de ez távol áll az őszinte, tartalmas 
emberi kapcsolattól.

Pia fölteszem a következő kérdést: szükség van-e egyál
talán a börtönök világán belül a bizalomra, akkor meglehe
tősen felemás választ kell adnom rá: egyfelől szükség van. 
másfelől nincs. Pontosabban: egymás családi és vagyoni 
ügyeinek (hogy a többit ne említsem) részletes taglalására 
semmi szükség — holott általában erre kerül sor az egyforma 
hétköznapok alatt. Igaz, ezek a közölt adatok sok esetben 
nem fedik a valóságot, inkább a „na. ki vagyok én?” bizony- 
gatása soroltatja az adatokat a mesélővei — ez azonban gyak
ran utólag derül csak ki.

Szükség lenne viszont egy másfajtái őszinte bizalomra. 
Ha ugyanis valakinek a szabadulás utáni életben — a saját 
megítélése szerint — valamilyen súlyosabb, komolyabb prob
lémája van, akkor ezt bizony bizalommal kellene feltárnia az 
arra ümtekes előtt. Pia a nevelőt nem sikerül a szabadságvesz- 
tes i„eje alatt ilyen ügyben „utolérni” (vagy amikor sikerül, 
éppen a hangulat nem megfelelő stb.), akkor még mindig ott 
■lehetne a pártfogó, akikről tudom, hogy segíteni akarnak 
Persze,, jobban tudják ezt tenni, ha bizalommal találkoznak 
a szabadult ember résziéről... bizalommal, s nem agresszív 
erősít^861’ amelyet eseíehként némi kis alkoholos állapot is

s Visszakanyarodva a kisfiú esetére: kedvesen, a maga
arab k"rt e™bcrségsel és bizalommal kérte azt,am., ktrt. Segítettem volna, persze, altkor is, ha — mint te
sz  ̂azt, sajnos, a femottektől eltanult rossz viselkedési mintát 

t; > övet^zőbben, erőszakosabban fordul 
hozzam. Legfeljebb más módón segítettem volna: nem fölka
pom es atviszem a latyakon, hanem odébbvezetem ki tudia
S i ö S b e m  § taIálUnk 6gy £á2lÓt a íárda melletti ™  M

,Aa emberi kapcsolatok határait, keretét valamennyire le-
a z o n Ä ^ SSZabälyDkba í0glalni- A mód á̂t- a

Ez kizárólag önmagunkon múlik.

Elmúltak az év végi ünne
pek és valljuk be: amennyire 
vártuk őket, legalábbis -idekinn, 
abban egységesek vagyunk, 
hogy azt sem bánjuk, ha el
múltak. Az ember természetes 
igénye a tevékenység, az, hogy 
valami hasznosat cselekedjen, 
tegyen. A túl sok ünneplésbe, 
másfelől a tétlenségbe éppúgy 
bele lehet fáradni, mint' a 
munkába. Így bizonyosan van
nak olyanok, akik már alig 
Várták az első munkanapot, 
azt, hogy életük — kint és 
bent — visszazökkenjen áren
dás kerékvágásba.

No persze a folyamatosság, 
az, hogy csak a naptár ugrott 
egy évet, nem akadályozza, 
hogy ilyenkor még kívánságo
kat fogalmazzunk mag és né
mi várakozással tekintsünk a 
beköszöntött új esztendő elé.

Előbb a várakozásokról, ar
ról, hogy milyen is lesz az 
idei esztendő? Jó pár éve már, 
hegy a prognózist valahogy 
így kezdjük: ez az év sem 
lasz konyább, mint a tavalyi. 
Nem is lett az.-Mégis, az idén 
jogos a józan várakozás.

Az elmúlt években ugyanis 
szemléletváltozás történt. Las
san megtanuljuk — sokan a 
saját kárunkon —, hogy csak 
a hatékony, a minőségi mun
ka, a takarékos szemlélet, a jó 
szervezés, az egyes ember al
kotó kedvének felszabadítása 
hozhat olyan eredményeket, 
amelyek valámenyiünk boido- 
lulásának alapjai. A meggon

dolt, türelmes gazdasági re
formpolitika az idén is folyta
tódik és a kinti, valamint a 
bünte'.ásvégreha j tási vállala
toknál változásokat hoz, hoz
hat. Ma már nemcsak azt kí
vánjuk, hogy mindenkinek le
gyen munkahelye, hanem azt 
is, hogy az adott munkakört 
tudása legjavát nyújtva lássa 
el. Nyilvánvaló, hogy a bün- 
tetésvégrehajíási vállalatoknál 
dolgozó elítélteknek is gondol
niuk kell erre. A legfontosabb 
munkafolyamatokat egyre in
kább csak olyanok Végezhetik, 
akik a fokozódó követelmé
nyeknek eleget tesznek. Aki 
viszonylagosan jól szeretne ke- 
resni, annak kiválóan kell dol
goznia. Mindez összhangban 
van a szabadulás utáni köve
telményekkel.

Ebből a szempontból is egé
szen más világgal találja ma
gát szemben az, aki hosszabb 
büntetés után lép ki a börtön 
kapuján. Voltak időszakok, 
mikor a visszaesők, visszake

rülök arról panaszkodtak, hogy 
a benti teljesítményük, a fe- 
szitéltebb munkatempó kint 
hátrányukra volt. A munkatár
saik nem nézték jó szemmel, 
hogy náluk többet teljesítettek 
attól félve, hogy ezzel a nor
ma felemelését ösztönzik. Ügy 
hiszem, ilyen Hátrányokkal 
már nem kell számolniuk, vi 
szont a tessék-lássék munká
nak, a rendszeres hiányzások 
nak nem lesz tere.

Természetesen a munka éle
tünknek csak egy — ám fon
tos — része. Az egyén bol
dogsága, emberibb élete sok 
mástól is, de döntően az em
beri kapcsolatok milyenségé
től függ. Család, barátok, ro
konok, művelődés, szórakozás 
és sok más együtt adja az em
beri élet örömeit. Minél több 
legyen belőle. S ez többnyire 
rajtunk is múlik.

S mi mást kívánhatunk az 
olvasónak, mint a legfontosab
bat: minél többen szabadulja
nak az idén. S akik szabadul
nak, ne legyenek ismét olva
sóink. Találják meg a beil
leszkedés lehetőségeit, küzdje
nek meg a nehézségekkel. Ré
gi igazság — s ez az egész év
re is vonatkozik —, hogy aki 
túl sokat vár, az csalódik, aki 
pedig a realitások között tart
ja várakozását, azt kellemes 
meglepetés is érheti. . .

Kívánságok, várakozások. 
Vajon mennyi teljesül belőlük 
egy esztendő alatt?

—f—

Felháborodás és megítélés
A félreértések gyakorisága 

miatt elkerülhetetlen a helyes 
jogi megítélés idézése: amit a 
köznyelv cserbonhagyásnak 
nevez, az az esetek többségé
ben a segítségnyújtás elmu
lasztása. Cserbenhagyás esetén 
— jogi terminológia szerint—, 
a járművezető a baleset után 
meg sem áll, vagy ha meg is 
áll, anélkül távozik a hely
színről, hogy meggyőződött 
volna arról, megsérült-e vala
ki. Ezzel szemben segítség
nyújtás elmulasztása miatt fe
lel a közié! odési balesetet 
okozó vezető, ha a körülmé
nyekből egyértelműen követ
keztethet arra,- hogy a baleset 
során valaki megsérült, mégis 
segítségnyújtás nélkül megy el 
a helyszínről. Tehát: cserben- 
hagyásnál nincs is sérült, mert 
ha lenne, akkor az a segítség- 
nyújtás elmulasztásának felel
ne meg.

Ami viszont a két bűncse
lekményfajtára egyaránt jel
lemző: számuk az elmúlt 
években jelentősen emelke
dett. Szembetűnő, hogy gyor- 
labban nőtt a súlyosabb meg
ítélés alá eső segítségnyújtás 
elmulasztását elkövetők szá
ma. Az aggasztó tünettel kap
csolatos kérdésekre dr. Váry 
László, a BRFK Közlekedés- 
rendészetének osztályvezetője 
válaszolt.

— Ügy tűnik, a közvélemény 
megítélése a „cserbenhagyó 
gázolákkal” szemben sokkal 
szigorúbb, mint a bírósági 
ítélkezési gyakorlat.

6.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
10.

. Jói& nácisoie
■ Ne l°Pd el felebarátod' Nescaféját
■ Ne csavarj cigarettát a vádiratból'.
A kérelmi lakból na készíts papírhajót.

- Becsa.d mindig a zsíros kenyeret, hisz vásárlás 
előtt_ szinte. nyalánkság . . .  “

^Ne étkezz könyvön: a könyvtáros nem tud mosogat

óé Inzz a „csodatevőkben”, mert pénzt kérnek a hoz. 
zatartozoidtol. . .
lapot eTekedÍ’ meTt ÍGV mcPtakarüasz egy fcgyelemi
Ha erős vagy: helyezd izmaidat letétbe.
Ne beszélj annyit a börtönről: nemcsak te ismered. 
Aemcsah a Vitray ül és m esél...
Ecpyéi jó, mert rosszabb úgysem lehetsz. 
i wzíeld az „öregeket”, mert ötven év alatt nekik is 
kőtelező iskolába járni. . .
Ne alapíts a zárkában gmk-t.
Ne csak a szabadulósárkában mossál fogat!
Ne várd a liftet — nem haza visz . . .
Tégládért ne gyere vissza!

Léb János gyűjtése 
(Főv. Bv. Int, I.)

— Az együttérzést mi, köz- 
lekedésrendészek is tapasztal
juk. Ha például egy kocsmá
ban tolvaj után nyomozunk, 
ez az embereket különösebben 
nem érdekli. Ha ellon-bon az
zal állítunk be — miként az 
történt a Budafoki úti gyer
mekgázolás alkalmával Í3  —, 
hogy valaki gázolt, majd meg
állás nélkül továbbhajtott, 
azonnal összeszedi magát 
mindenki és segíteni akar. Ez 
voltaképpen természetes do
log. Az emberek azonnali fel. 
háborodásukban ítélik el a gá- 
zolót, s ez mindig súlyosabb, 
mint a jogalkotóé, aki egyéb 
körülményeket is számba 
vesz, apaikor a büntetési tételt 
megállapítja. A bírói ítélkezé
si gyakorlat pedig szintén nem 
a pillanatnyi felháborodásnak 
ad hangot. Nem is lenne he
lyes.

— Talán azért tűnik enyhé- , 
nek az ítélkezés, mert a jelek 
szerint, nem tart kellőképpen 
vissza.

-— Egy biztos: a szóban for
gó bűncselekmények az utóto- 
M években gyakoribbak let
tek, de nem hinném, hogy ez 
a tendencia egyenes összefüg
gésbe hozható az ítélkezési 
gyakorlattal. Nem tartom va
lószínűnek ugyanis, hogy a sú
lyosbítás önmagában megol
dást jelentene. Ami pedig a 
közmegítélést' illeti: kár, hogy 
csak akkor s'zigorú a közvéle
mény hangja, amikor már 
megtörtént a baj. A megállás 
nélküli továbbhajtás leggya
koribb motívumai az ittasság, 
a jogosítvány nélküli vezetés 
és a feketefuvar. Ezeket miért 
nem ítélik el keményebben?

-— Gyakran úgy tűnik, hogy 
nincs arányban a főbüntetés a 
mellékbüntetéssel.

— Tény, hogy alig-alág ta
lálkozni olyan ítélettel, ame
lyik örökre eltilt a vezetéstől, 
ehhez már- rendkívül súlyos 
bűncselekményt kell elkövet
ni. Ennek ellenére én a mel
lékbüntetéseket sem tartom 
túlságosan enyhének, noha 
egyértelmű, hogy ma már a 
gépkocsi a mindennapi élet 
része. A jogosítvány esetleges 
elvesztésétől mindenki retteg, 
jobban, mint mondjuk egy na
gyobb pénzbüntetéstől. A meg
oldás azonban véleményem 
szerint mégsem kizárólag jogi 
természetű. Közlekedési mo
rált önmagában nem lehet ta
nítani. A közlekedési morál 
része a társadalmi életnek, a 
KRESZ-szabályok követése 
szerintem semmivel sem áll a 
jogkövetés általános színvona
la alatt.

AZ ELSŐ NAPOK
A mikor az ember börtön

be kerül, úgy érzi ma
gát, mint aki elveszett. Mint 
hosszú _ utazás után az utas, 
aki kilépve a vonatból, telje
sen idegen pályaudvart iát 
maga előtt.^ S azt sem tudja, 
hol van, miért és hogyan ke
rült épp ide. Homályosan em
lékszik ugyan, hogy ki is ő, 
mit is akar, de már semmi
ben, sem biztos. Egyetlenegy 
bizonyosság van, a bizonyta
lanság.
: Az első napok bizonytalan

ságában az játszik nagy sze
repet, hogy a tudat, az emlé- 
kezet visszatér, a régi egyé
niség teljes mértékben lesz je
lén, az, amelyik nem érti, 
hogyan és miképpen lehetsé
ges, hogy nem a megszokott 
környezetben van, hogy nem 
az ismerős tárgyak, arcok, 
környezet veszi körül, hogy a 
reggel, a dél, az este, az éj
szaka, nem azonos azzal, 
amit meszokött, amit ismer, 
haneim egészen ’más, különös.

Es ebben a különösségben az 
a meglepő, hogy ismeretlen 
arcokat kell befogadnia, olyan 
embereikét, akit azelőtt soha
sem látott. Meg kell szoknia, 
hogy ezekkel az emberiekkel* 
együtt kell léteznie, el kell fo
gadnia beszédüket, gesztusai
kat, furcsa, s esetleg vissza
tetsző szokásaikat. Otthonában 
ugyanis megszokta, hogy úgy 
rendezte be életét, ahogy ne
ki tetszett, ha alkalmazkodott,

akkor sem kellett megtagadnia 
ízlését, életfelfogását. Ö isal- 
kaimazkodott, de hozzá is al
kalmazkodtak. S valahogy ki
alakult _ az az otthonosság- és 
biztonságérzet, amiben jólérez- 
te magát.

Ez a jóérzés elkísérte a 
munkába, ott volt vele a jár
műveken, s akkor is, ha ide
genekkel találkozott, nem ér- 
zett semmiféle meglepetést, 
hiszen otthon volt a városban, 
a világban. Egyik évszak ment 
a másik után, s talán csak ab
ban különböztek egymástól 
hogy másképp kellett hozzá-’ 
juk öltözködni. De ebben is 
?*®Stalálta a maga örömét. 
K ül ön -k illőn élvezte a telet, a 
nyarat, s az átmenet évszaka
it. a tavaszt és az őszt.

Valahogy minden természe
tesnek tűnt. Tisztában volt ve
le, hogy a holnapi napja azo
nos lesz a maival, és ennek 
örült, de úgy, hogy nem is tu
lajdonított neki jelentőséget. 
Élt, mint akármelyik ember, 
nevelte a gyermekeit, szerette 
a feleségét, tisztelte szüleit, be
csülte munkatársait. .Végezte a 
munkáját, s ha véget ért a 
munkaidő, hazament. Játszott 
a gyerekeivel, s ha eljött az 
este, kedvvel feküdt ■ le, mert 
tudta, hogy holnap is nap lesz. 
Az éjszakai örömeit is teljes 
mértékben természetesen fo
gadta, nem is tűnődött el 
azon, hogy ez milyen nagysze
rű, milyen páratlan öröm. Az

a tény, hpgy szeret, s hogy vi- 
szontszeretik — természetes 
volt számára.

Es mast itt van, ha nem 
szégyellne sírvafakadna. De 
visszatartja valami furcsa sze
méi em, hogy mások — idege
nek előtt nem illik... És érde
kes, milyen élesen emlékszik 
vissza az azelőtti napokra, él
ményekre, s torkában valami 
furcsa^ íz keletkezik, valami 
szomjúság, bár nem érez sem
miféle ingert, hogy vizet 
igyon. Mi ez, mi történt vele? 
A szám befelé néz, a tekintet 
a tegnapokra lát, de valami 
keskeny rés már keletkezik, 
ami az új környezetet, új ar
cokat pásztázza.

Szólnak hozzá és ő válaszol, 
öe érzi, hogy szavai, monda
tai sután hangzanak, s azt is 
tudjá, hogy miért? Csak tes
tileg van jelen, érzelmileg 
messze jár, nem ad a szemé
lyisege nyomatéket szavainak. 
Szinte megijed, hogy milyen 
üresen konganak a  szavai. De 
a többiek észre sem veszik 
vagy tudják, hogy ez így van, 
az első napokon mindenkinek 
legyen bárki is, át kell esnie’ 
s az első napok őrjítően ha
sonlítanak.

Az egyenlőség 
felismerése

Aki a mában csak testileg 
van, jelen, de érzelmileg-szel- 
lemileg még a tegnapban él,

&tes’ bo2y nem tudel- hogy . végképp magára marad- 
sza'ivadm attól, hogy ne úgy jen, s kinevessék, akkor le 
viselkedjen, ahogy azt, kánt ko11 mondania a régi énjéről, 
megszokta. Aki kint volt, még an,aak túlzó, itt teljes mérték-’ 
az szól belőle. S amikor a kin- bsn szokatlan vonásairól. Ezt 
ti egyént, a valakit nem ve- Hgy f°3al.mazhatnánk meg, 
szik észre, vagy egyáltalán A?Sy illeszkednie egy
nem törődnek vele, akkor fel- U;)’ ma3 kozoss,á,gbe. 
horgad és dühös lesz, hogy- t ií . '  -
hogy nem úgy fi,gyeinek rá, s ° ‘e s  v a9 y  ille sz k e d é s?  
nem úgy veszik szavait, mint & .
régem? Főleg azoknak szokat- f o l t é i érí.e.lmével már 
lan ez, akik kint megszokták, h e W h e  U Ji SMkatlaa
hogy szavaik parancsok, amik- k ul ’ de az érzel
miek engedelmeskedni keik va tar-H-fv™' A z,..éFfé5ei 
Még a hanghordozásuk, hang- ketAJih^i’ s, külonff le öttete- 
súlyuk is olyan, mint tegnap k a'melyek !mi'nt
amikor még boldogan ugrót-’ ^  smlulinak ,rá- Bk* 
tak mások, hogy teljesítsék. De m ildlz A  32t érzes> h°Sy
itt a parancsoló árnyalat d ,most van* tévő-
hangnem semmit nem ér. Feí ^ rajonnf k majd, hogy ne- 
kell ismernie, hogy itt egye- . ■ t s,e,niirniféle keresnivalő-
lőre. mindenki egyenlő. Akár •|a. niiatls’ e§y végzetes téve- 
a^ gőzfürdőben, senki nem tö- d®s> félreértés áldozata, s  úgy 
rodik azzal, hogy ki ül és ve- f°” innen kilépni, hogy bo- 
rejtekezik mellette. Egyszerű- csánatot fognak kérni s őrt 
©n egy ember és semmi más. mondják: „Ön szabad!”’ És ak- 

Világos, hogy minden íze til- kor, azok az emberek akik 
takozik az ellen, hogy év-tize- most nevetnek raita vaév for 
des gesztusai, szokásai, felfo. i , agy fur*
gása egyszerre a semmibe tűn- i  t  1mere®stik’
jek, s ne legyen más, csak em- elCo0dalkoznak’ s elszé-
b er. . ,  Hosszú időbe telik, míg gye. , k m®gu,kat, miért is nem 
megszokja, hogy itt mindenki v°ttek komolyan, amit ez az 
egyenlő, hogy csak az számít, emb,er mondott. De nemcsak 
hogy mint ember, mit ér! Le- az itteniek, hanem az ottho 
löszük róla minden rang, min- rűak is, akik félig-meddia hí
szTrze A bI “ A °ZÍCÍ?’ a msg- telt adtak “ nak, M  Sya. 
szerűen levegővé vá™01"3 eSy'  szégyenkezve
, «W t, mennyivé, ^  ^  he-
lenne, ha m *, S»y néanánek I l i  i  L . í . “ .®’ akk<,r * *  
ra, mint légen, ha úgy fogad
nák szavait, mint a régi em
berek. De ezek itt újak. s fü
tyülnek arra, hogy ott kint mi 
i_s volt. A lényeg, hogy itt vanTPÍl«£ivi Ir-hrr« ----- ’ _

gyesen megbocsát mindenki
nek, mondván, látszik, hogy 
nem ismertetek, nem tudtá
tok, nogy ki vagyok ón! De 
most már tisztában vagytoka 4 V . »‘-úgy m  van, mar usztaD,

övéklvTl S r L ™  -aZ Vele’ S eZe'ntÚ1 ehh - ir tsá to k  veiievei. b ha nem akarja, magatokat.

jQe a vágyálmok elröppe: 
nek, s ő még mindig 1 

van, de nemcsak ő, hanem 
társai is. És elkövetkezik új« 
a reggel, a dél, az éjszaka, s 
mintegy álomban részt ve; 
mindenben, de csak tessé! 
lássók módon. Még mindig 
csodában, a váratlanban his 
Nem akarja tudomásul venr 
hogy nem véletlen az ő it 
tartózkodása. És elekor hirti 
len, vlllámcsapásszerű biz< 
nyosG-áiggal előtűnik meginti 
otthoni élete. És olyan fájck 
lommal jelentkezik ez az éi 
zés, hogy belesajdul a szív 
Amit akkor nem élt át telj« 
erővel, érzelemmel, amit 
olyan természetesnek tartót 
az úgy jelenik meg előtte, mir 
valami különös csoda, mir 
valami elérhetetlen alom. É 
már abban is kételkedik, hog 
ő volt az, aki játszott a gye 
retkeivel, aki szerette a felesé 
gát, aki élvezte a magánéle 
es_a hétköznapok gyönyörűsé 
geit, s mindaz, ami akkor cl' 
természetesnek hatott, hog: 
eszre sem vette, most csordul
tig telíti és szemeit elfutják i 
könnyek. És most érzi, hogi 
elveszítette múltját, és ez : 
múlt olyan drága és fontos ne- 
"J> _nogy meg kell nyernie £ 
jövőt. Rájött arra, hogy a je
len jelentéktelen, csak a múl! 
és a jövő számít.

Most már avval is tisztában 
van, hogy választania kell 
vagy beletörik az új helvzet- 
b-e, vagy pedig illeszkedik hoz
zá, s mivel azzal számotvetett 
hogy_ nemcsak az ő akarata 
van jelen, hanem másoké is 
nem szólva arról, hogy a jövő 
is fontos lett neki, inkább vá
lasztja azt, hogy illeszkedik*
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A  MISKOLCI BV. INTÉZET
öntevékeny szervezetétől meg
lehetősen szokatlan, de nem 
meglepő kérés érkezett. S bár 
az ünnepek elmúltak már, jó
kívánságaik, amelyeket a töb
bi intézetben lévő sorstársaik
nak szánnak, nem vesztették 
el aktualitásukat. íme:

„Valamennyien át tudjuk 
érezni, hogy meggondolatlan 
lépéseinkkel elsősorban azok
nak okoztunk mélyebb fájdal
mat, akik bár szabadon élnek, 
hiányunk miatt csonka a bol- 
dogságulj. De ugyanígy ne
künk is hiányzik a szeretet, a 
törődés, a gondoskodás. Őszin
te kívánságunk, hogy vala
mennyi sorstársunk számára 
mielőbb adassák meg a lehe
tősége mindezeknek. Közössé
günk kívánsága, hogy legyen 
örömökben, sikerekben, ered
ményekben gazdagabb, boldo
gabb az 1985-ös esztendő. 
Mindazoknak, akiknek meg
adatik a lehetőség, hogy az 
idén búcsút mondjanak a bv. 
intézetnek, legyen ez a búcsú 
végső,( ne kerüljön sor újabb 
találkozásra. Azoknak pedig, 
akiknek csak közeledik a sza
badulás, rövidül az idő egy 
évvel, legyen vigasz,-hogy egy
szer csak elérkezik a várva 
várt nap. S addig is teljen az 
idő eredményes munkával, tü
relemmel.

Mégegyszer, az egész közös
ség kíván mindenkinek boldog 
új esztendőt.”

DOBŐCZY IMRE, váci ol
vasónk azt kifogásolta, hogy 
feltehetően valamelyik decem
beri Heti Híradó szám — nem 
írja, hogy melyik — négy nap
pal a megjelenés után jutott 
el hozzá. Hogyan lehet ez, mi
kor Váe mindössze 40 kilomé
terre van a fővárostól? A kér
désre mi is kérdéssel, felelhe
tünk: tényleg hogyan- lehetsé
ges ez? Szombatonként dél-, 
előtt valamelyik postahivatal
ban ott vannak a lap példá
nyai. Sajnos, többszöri kéré
sünk ellenére sem szervező
dött meg igaz, ez magától 
nem is megy —, hogy az ügye
letes kocsi kimenjen érte. Az 
meg teljes képtelenség, hogy a 
hétfőn behozott lapokat ked- 
den-szerdán osztják ki. Nem
törődömség, szervezetlenség — 
valami ilyesmi van a dolog 
hátterében.

NÉMETH JÓZSEF, a gyó
gyító-nevelő csoport jól sike
rült váci Télapó-ünnepségéről 
irt, amely a karácsonyi, szil
veszteri vidám játékok meg
szervezésével folytatódott, re
mélhetőleg. Aligha érdemes 
most már a részleteket fel
idézni, inkább csak azt kell 
kiemelni: a gyógyító-nevelő 
csoportban levők Vácott, és 
másutt is teljes értékű embe
rek, akik a ' maguk módján 
felveszik a versenyt, sőt nem
egyszer le is „győzik” az őket 
kissé lenázőket. Ilyenformán 
igen találó a levélíró néhány 
sora: „Mindent egybevetve, jó 
váci intézet vaskapuja nehéz
érzéssel nyugtázom, hogy a 
késén, csikorogva, de megnyílt 
a „Télapó” előtt..

AZ  ALÄBBI LEVELET
kommentár nélkül közöljük. 
Csupán annyi a megjegyzé
sünk, hogy olvasónk dohogása 
másoknak is érdekes lehet, 
akik kényszerűségből vagy 
más miatt intézetet „változtat
tak”.

„A múlt év december ele
jén találkoztam egy újabb cik
kemmel a Heti Híradóban. A 
szerkesztői üzenetben azt ol
vastam, hogy afféle kihelye
zett tudósító is lehetnék... 
Ennek a kívánságnak eleget 
is tennék, amit személyesen 
ígértem meg a Fővárosi Bv. 
Intézet könyvtárában. Itt sok 
mindennel foglalkoztam, a 
könyvtárosság mellett filme
ket vetítettem, vetélkedőket 
szerveztem stb.

Sajnos azonban másik inté
zetbe kerültem, ahol úgy ér
zem. nincs igazán becsülete a 
kulturális munkának. Persze, 
lehet, hogy az elkeseredés be
szél belőlem, de tény: több, 
mint egy hónapja itt vagyok, 
de könyvtári könyvvel nem 
találkoztam, azt sem tudom, 
hol a könyvtár. Igaz, mondják, 
hogy a váci intézetben is van 
kulturális élet, de én erről 
nem tudok. Nem tartanak 
igényt az ilyen jellegű mun-' 
Icákra és én nem erőltetem, 
bármilyen szívesen is csinál
nám.

így hát ne könyveljék el, 
hogy nem akarok tudósítani. 
Ha módom és lehetőségem 
lenne, szívesen írnék. Csak 
'nem tudom, addig nem „szá
rad-e be a toliam?” (Kovács 
Sándor, Vác)

— f —
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Családiason
Személygépkocsik, taxik érkeznek. Csomaggal a kézben 

idősebbek, felnőttek és gyerekek igyekeznek a bejárathoz. Leg
többjük a hajnali órákban indult útnak, hogy a karácsonyi be. 
szélőre időben megérkezzen.

Amikor kinyílik az ajtó, a legtöbben nem akarnak hinni a 
szemüknek. Az előtérben díszes fenyőfa áll. A látogatókat a 
körlet kultúrtermébe kísérik. A helyiséget szépen feldíszítették, 
méltó az ünnepi hangulathoz. Kellemes meleg van, halkan szól 
a zene.

— Milyen szép karácsonyfa *— álmélkodik az egyik kis
gyerek, majd amikor meglátja az édesapját, az örömtől fel
ragyog az arca.

Színes, változatos az ünnepi műsor. Szavalatok, irodalmi 
művekből válogatott összeállítások követik egymást. Felejthe
tetlen ó ra . . .  Utána kezdődik 'a  beszélő. Pillanatokon belül 
tele az asztal. Narancs, banán, alma, frissen sült pulyka és 

■ természetesen a bejgli sem maradhat el. Az apukák, a férjek 
sem feledkeztek meg az ajándékozásról. Könyvekkel, játékok
kal kedveskednek szeretteiknek.

Hamar elröpül az ünnep délelőttje. Fájó, de a jövőre néz
ve biztató a búcsúzás... Jön még — kinek előbb, kinek utóbb 
— szebb karácsony is . . .

— ZIMM —

■ *. - :iá J

FehlésségM! elég tekn
A kísértésnek nem minden

ki tud ellenállni. Igaz, nem 
is akar mindenki. Példa erre 
a pécsi illetékhivatal két tiszt
viselőjének története. Histó
riájukhoz elöljáróban annyit 
kell tudni, hogy Pécsett több 
mint kétezer kisiparos, illet
ve kiskereskedő tevékenyke
dik, s  ennyi ember — ennyi 
üzlet, illetve műhely — köny
velését mindössze négy ^szak
ember ellenőrzi. Az előírások 
szerint legalább minden ötö
dik esztendőben felül kellene 
vizsgálni valamennyi iparos, 
illetve kereskedő adórendjét, 
ám ilyen létszámhelyzet mel
lett elképzelhető, milyen gyak
ran kerülnek sorra a jelöltek.

Azt egyébként, hogy végül 
is kinek a könyveit veszik 
szemügyre, az adóvizsgálók 
döntik el. Ők azonban csak 
javaslatot tesznek, a kimuta
tások és a jegyzetek „átnyá- 
lazása” másra vár. Már csak 
azért is, hogy elkerüljék az 
esetleges érdekkapcsolódáso
kat vagy bármiféle elfogult
ság érvényesülését.

Dr. Szőlősí János ötvenegy 
esztendős főelőadó már tize
dik esztendeje gyakorolja ezt 
a szakmát. Tóth Miklós, azöt- 
venhetedik életévében járó fő
előadó pedig immár kát évti
zede. Mégis megbuktak mind
ketten.

Történt pedig, hogy az il
letékhivatal osztályvezetője K. 
Sándor lakatos kisiparos adó
ügyeinek három esztendőre 
visszamenő vizsgálatára Tóth 
Miklóst jelölte ki. Az ellenőr
zésre felszólított iparos an
nak rendje és módja szerint

V á m  m e g y  a r á d a t ?

Még tavaly, az ünnepek 
előtt történt, s bizony indu
latokat váltott ki mindenki
ből, aki hallotta. Egyik isme-* 
rősöm este hazafelé tartott a 
főváros belső kerületébe^. 
Két fiatalember követte — 
mint később kiderült, mind
ketten mátészalkai illetősé
gűek — és egy óvatlan pil
lanatban hátulról — noná, 
hogy nem szemből —> egy 
lánccal fejbe vágták, majd a 
térdre esett embert összerug
dosták és kirabolták. Ügy 
tűnt, senki sem látta az ese
ményeket és a sértett véres 
fejjél, betört orrcsonttal, 
szétszabdalt ruhában szinte 
négykézláb vánszorgott ha

za közeli lakásába, ahol gyer
meket váró felesége a lát
ványtól rosszul lett.

De' mégis volt szemtanú, 
valamelyik ablakban állha
tott, mert telefonon értesítet
te a rendőrséget. Órákon be
lül elfogták az egyik, majd 
törvényszerűen a másik tet
test. Az elrabolt értékek is 
megkerültek, majdnem
hiánytalanul, igaz, az isme
rős azóta is betegállomány
ban van.

A tetteseket tehát letartóz
tatták és minden bizonnyal 
megkapják megérdemelt
büntetésüket. Gondolom, né
hány évét, mert fiatalkorúak.

Ka mindezt az újságokban 
olvasom, talán nem is ráz 
meg, de a sértett előadásá
ban valahogy másként hat. 
Mert, ugye, azt is megje
gyezte: ilyen emberek van
nak „nálatok”, ott benn a 
börtönben?! S bár elmond
tam neki, hogy ez így" nem 
igaz, ilyen 'útoíiállők • azért 
ritkaságszámba mennek, ma
gam is élgondolkodtam. Már 
hivatalból is. Vajon milyen 
magyarázatot adnának e rab
lók a tettükre? S főleg an
nak végrehajtási módjára? 
S ráadásul az orvosok meg
állapították: ha nincs a fe
jén a vastag szőrmesapka — 
a rablók szerint ez lehetett 
a jó fogás reményének egyik 
indítéka —, az ütés halálos 
is lehetett volna. Szóval, mi 
a magyarázat? — f—

semmint az erSfcpcédáló és 
hiábavaló törést.

Az illeszkedés előnyei
Sokan és sokféleképpen ma

gyarázzák azt, ha az ember 
egy új helyzetihez alkalmazko
dik. Némelyek teljes mérték
ben kitartanak régi, vélemé
nyük és életformájuk hite 
mellett, nem számolva azzal, 
hogy ez. — gyakran — mit 
sem ér, sőt, hátrányára van. 
De, ha úgy alkalmazkodunk 
egy adott helyzethez, hogy sem 
egyéniségünket, sem a jövőn
ket nem adjuk fel, akkor már 
egészen más a helyzet. Ne fe
ledjük el, hogy az emberiség, 
története nem szól másról, 
mint az alkalmazkodásról. Az 
ősember felcserélte a vadont 
és a barlangot a kertért és a 
házért, s mi történt, előbbre 
lépett. Majd a kert és a ház 
alakult át várossá, s utcait 
emberek tömege és járművek 
sokasága lepte el. Mi történt? 
Az emberek alkalmazkodtak 
mindkettőhöz, megtanulták, 
hogy nemcsak magánosán, ha
nem közösségben is lehet élni.

És akik a fejlődést, az elő
relépést nem vállalták, háttér
be kerültek. Ekképp van ez 
kisebb közösségekben is, azok, 
akik megmaradnak csak ma
gukban, csak a maguk. gond
jait figyelik, elemzik, csak az
zal foglalkoznak, kiesnek egy 
új helyzet középpontjából, 
félresodródnak. És mit érnek 
el evvel? A múltat, a  múltun
kat nem lehet sem átírni, sem 
kijavítani, ez már történelem, 
ha úgy tetszik, tény! De a jö
vő még a mi kezünkben van. 
Mit tudok segíteni a kint ma

radt családon avval, ha állan
dóan rájuk gondolok, gyötrő
dök miattuk, az ő sorsuk im
már kicsúszott a kezeim kö
zül, magukra vannak utalva, 
innen nem lehet és nem is tu
dok segíteni rajtuk, de úgy és 
azzal igen, ha magamra vigyá
zok, megőrzőim szellemi és tes
ti erőmet, s minden erőfészíté- 
sem azt célozza, hogy épkéz
láb emberként kerüljek vissza 
hozzájuk. Ez igen, ez helyes 
és életrevaló program. De mi 
szükséges ahhoz, hogy ezt 
végrehajtsam? Semmi más, 
csak az adott helyzet valóság
hű felismerése. Ha felismer
teim, akkor már a cselekvés 
útjait is tudom. De még mi
előtt nekivágna az ismeretlen 
útnak, érdemes gondolatban 
ellenőrizni a  választás helyes
ségét. Mit tennék, mát kíván
nék én akkor, ha valamely 
hozzátartozóm kerülne hason
ló helyzetbe? Csak azt, Hogy 
ne törd magad, ne bánkódj, 
vigyázz magadra, majd mi itt
hon mindent elvégzünk, te 
csak magadra gondolj, nekünk 
az a fontos, hogy ha vissza
kerülsz, egészségesen jöjj 
vissza.

Gumiszalaggal kötődni 
a kintiekhez

Természetesen ez a benti 
program nem szünteti meg azt 
a  tényt, hogy vannak kint 
hozzátartozóim, akik szeret
nek, akik gondolnak rám, akik 
erőt adnak ahhoz, hogy itt 
bent, építsem a jövőmet. Ha 
gumiszalaggal kötődünk ' a 
kintiekhez, akkor nemcsak én, 
hanem az otthoniak is érzik a 
jelenlétet. De a feladat nam

ott kint, hanem itt, bent van. 
Nekem itt kell önmagamért 
helyt állnom.

Vannak olyan emberek, 
akik úgy érzik, hogy sem az 
otthoniaknak, sem neki nem 
szükséges, hogy élő, eleven 
kapcsolat legyen közöttük. Va
lósággal elfojtják magukban, 
hogy kint olyan lények van
nak, akiknek az ő sorsa fon
tos. Nem bírják el az érzelmi 
feszültséget, inkább felszá
molják. Véleményem szerint 
ez kártékony, nemcsak a je
lenre, hanem a jövőre nézve 
is. Ez az elidegenedés oly mér
tékű is lehet, hogy évek tel
nek el, s bár megtehetné, de 
nem küld haza pénzt, ajándé
kot, úgy érzi erre az otthoni
aknak nincs szükségük. Holott 
már a puszta tény, hogy hír
adást kaptak, már elegendő 
lenne, sokszor nem is az ösz- 
szeg, az ajándék nagysága, ér
téke az, ami fontos, hanem a 
ténye.

Ez az érzelmi elfojtás sok 
mindenre ad felmentést, arra 
is, ami már a jövőt építené. 
Például nem tartja fontosnak, 
hogy a munkaidőben kemé
nyen dolgozzék, annyit tesz, 
hogy az a pénz, amire neki 
szüksége van, meglegyen, a 
többi nem számít. Pedig az it
teni munka nemcsak egysze
rűen időtöltés, vagy pénzfor
rás, ennél több. A nemszere
tem munkának is megvan a 
maga jelentősége akkor, ha az 
ember új életet akar kezdeni. 
Egyik nagy írónk ezt úgy fo
galmazta meg: „Gályapadbói 
kell laboratóriumot csinálni!” 
Azaz képességeimet szokatlan, 
sőt, tőlem idegen posztokon 
kell kipróbálnom, s így szem

besítvén magamat avval, hogy 
milyen rejtett tehetség szuny- 
myiad, illetve munkál bennem, 
azaz mennyit érők?!

Nos, létezik-e annál szokat
lanabb hely, mint amibe az it
teni ember kerül? Alig ifi
szem, de épp ez kell, hogy sar
kallja az. embert arra, hogy 
egy ilyen helyzetben is felta
lálja magát. És megmutatja, 
hogy milyen ember.

„A másik ember a pokol"
. Az egyik kortárs filozófus 
mondta ezt, jelezvén, hogy vé-* 
gül is milyen véleménye van 
az emberről. Bármennyire tet
szetősen hangozzék is ez — 
látszatra! —, még sincs iga
za, Ha úgy közeledek a másik 
emberhez, hogy el akarom 
nyomni, le akarom győzni, meg 
akarom semmisíteni egyénisé
gét, világos, hogy ellenáll, s 
pokollá tesszük egymás szá
mára az életet és azt a helyet, 
ahol a párviadal zajlik. D e. 
sorstársak között szükség 
ván-e erre? Egyértelmű a vá
lasz: nincs! Ha felismerem 
magamban az egyszerű és ter
mészetes embert, aki él és élni 
szeretne, akkor semmi okom, 
hogy a másik embertársam 
ilyenirányú vágyát, törekvését 
kétségbe vonjam!

A kinti emberek túlságosan 
a látható jegyekre figyelnek, 
amikor egy másik embertár
sukkal megismerkednek. Azt 
nézik, milyen ruhában van, 
miilyen beszédű, milyen állású, 
mennyit keres, hol, melyik ke
rületben lakik. S ha ezek meg
nyugtatóak számukra, akkor 
elégedettek. Nem is figyelnek 
arra, hogy szavai .mélyén mi 
lakozik. Azaz nem figyelnek

az ember milyenségére. Vagy
is megelégednek avval, amit 
mutat, azaz a látszattal. De itt 
bent a látszat olyannyira ha
mar lefoszlik, hogy nincs je
lentősége.

A  hétköznapok 
kompromisszuma

Aki az első napok kábula
tából győztesen akar kikerül
ni, annak fel kell ismernie 
mindazt, amit az előzőekben 
elmondtam. Aki túlságosan ra
gaszkodik múltjához, s annak 
nemcsak értékes részéhez, aki 
nem akar a jövő építéséhez új 
felismeréseket szerezni, aki 
nincs tisztában az egyenlősé_ 
követelményeivel, aki nem 
akar tárgyilagosan közelíteni 
az új, adott helyzethez, az szá
míthat ama, hogy komoly sé
rülésekkel kerül ki, s erről 
csak önmaga tehet. Ha nem 
hajt végre magán egy olyan 
átváltozást, amely lehetővé te
szi a hétköznapok kompro
misszumát, akkor nem a zárt
ság, nem a társak, hanem 
csakis önmaga teszi nehézzé a 
saját helyzetét.

S nemcsak a jelenlegit, ha
nem a későbbit is. Meg kell 
tanulnia ugyanis újra a más
fajta életet. S hogyan tanul
ná meg, amikor fel sem dol
gozta magában élete egy sors
döntő epizódját, amikor nem 
önmaga szabályozta napirend
je külső kereteit? Ha nem é r
telemmel, csak érzelmileg élte 
át napjait, akkor élete eme 
keserű epizódja mindig kísér
teni és zavarni fogja, olyany- 
nyira, hogy a szabad élet is 
börtön lesz számára.

A. J.

— némi noszogatás után — 
be is állított a. főkönyvekkel, 
ám a hivatalban éppen dr, 
Szőlősi tartott ügyeletet (aki 
mellesleg a lakatosnál tartott 
ellenőrzést legutóbb vezette), s 
a lakatos elárulta neki, hogy 
tart a mostani felülvizsgálat
tól, mert azt beszélik, hogy 
Tóth igazán szigorú, rámenős 
adófelügyelő. Szőlösi meg
nyugtatta az ideges iparost, 
majd tájékozódik ügyében, s 
elmondja, miképpen állnak 
dolgai.

Ügy is tett, amint ígérte. Rö
vid időn beiül közölte a meg
szeppent lakatossal, hogy bi
zony van vagy. háromezer fo
rintnyi adóhiánya, ami a bír
ságokkal és egyéb illetékekkel 
ötezer forintra rúg majd az el
járás végén. Aztán, hogy tel- 
ték-múltak a napok, úgy da
gadt a tételek száma és érté
ke is. Tóth folyamatosan tájé
koztatta munkatársát, mond
hatni, napjában többször is a 
nyakára járt, s újabb és újabb 
pontatlan vagy fedezet nélküli 
számlát lobogtatva közölte, 
hogy emelkedik a taksa. Szőlö
si elunva a gyakori vendágjá- 
rást, végül is rákérdezett mun
katársánál, majd hogy egyér
telmű választ kapott, ajánlot
ta: telefonon felhívja a kis
iparost, és tudatja, vannak 
problémák, de van mód az el
intézésre is.

Egy autóparkolóban beszél
ték meg a találkozót, ahol Sző
lősí elárulta az iparosnak, 
hogy illetékhivatalbeli mun
katársa, Tóth körülbelül öt
venezer forintnyi eltitkolt, 
adózatlan nyereségre bukkant 
Megjegyezte, hogy ők egyéb
ként a feltárt hiányok tíz szá
zalékát hivatalból megkapják, 
ennyi az ügyintéző jutaléka. A 
lakatos értett a szóból, s mind
járt vissza is kérdezett: „Te
hát ötezer elég lesz?”

„Körülbelül” — hangzott a 
válasz, s megbeszélték, hogy 
másnap ugyanott és ugyanak
kor az iparos hozza a pénzt. . ,

Amint, megbeszélték, majd
nem úgy is történt. A kisipa
ros ugyanis az illetékhivatal 
főelőadójával folytatott be
szélgetés után azonnal felke
reste egyik ügyvéd ismerősét, 
s tájékoztatta, hogy vesztege
tésre akarják bírni. A lakatos 
azonban, mint utóbb kiderült, 

i nem fedte fel valamennyi lap
já t

Az ügyvéd, kötelességét tel
jesítve, azonnal tájékoztatta 
az elhangzottakról a városi ta
nács illetékes vezetőjét, aki a 
rendőrök segítségét kérte, s 
másnap, amikor a szóban for
gó parkolóban Szőlősi átvette 
a pénzt, megtörtént a tetten
érés is. A hivatal mindkét 
tisztségviselőjét előzetes le
tartóztatásba helyezték, s meg
kezdték az ügy minden rész
letének alapos felderítését. En
nek során a nyomozók átnéz
ték a két őrizetbe vett ille
tékhivatali főelőadó elmúlt 
kétesztendéí összes vizsgálati 
anyagát, s minden érintett sze
mélyt meghallgattak. Több és 
más vesztegetésre utaló adat 
nem merült fel.

A rendőrséggel egy Időben 
a tanácsi apparátus — hivatal
ból — befejezte a lakatos adó
ügyeinek tisztázását. A feltáró 
munka váratlan fordulatot ho
zott: az iparos könyvei 1981 
és 1983 között 140 000 Ft-os 
adóhiányt mutattak ki. Vagy
is: majdnem a háromszorosát 
annak, amit Tóth, illetve Sző
lősi tudott vagy tudni vélt.

A nyomozást a bejelentést 
követő harmadik héten a Ba
ranya megyei Rendőr-főkapi
tányság vizsgálati osztálya be
fejezte. Dr. Szőlösi János és 
Tóth Miklós büntetőjogi fele
lősségét megállapították: hiva
talos személyként kötelesség
szegésért, vesztegetés bűntet
te miatt irataikat vádemelési 
javaslattal átadták az ügyész
ségnek.

LQCSMANDI LÁSZLÓ

Hajnalodsz
hiányod néma
kolostorában 
kondulrd készül 
a szívem: 
hajnalodsz
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SZÓVAL - HANGGAL
A Központi Stúdió részéről régóta várt ■— és már többször 

Jelzett újságot jelenthetek be az olvasóknak az idei első je
lentkezés^ alkalmával : búcsúzkodni kezdtünk.

Búcsúzkodni azoktól a jó öreg ... illetve, dehogyis: azok
tól a kivénhedt, __ alig használható magnetofonoktól, amelyek 
sok éven keresztül hűségesen szolgáltak. Igaz, az utóbbi idő
ben mar többször álltak, mint mentek — de hát az idő nem
csak az emberek fölött múlik el. Legutóbbi magazinműsorunk 
sokszorosítása idején mindössze négy darab (!) volt működő
képes a majdnem húsz úgynevezett másolómagnóból — tovább 
tartott a sokszorosítás, mint a műsor elkészítése.

Ügy tűnik: mindennek vége. Sikerült megvásárolni egy 
Kazettás gyorsmásoló magnetofont, amely tulajdonképpen 
munkába is állt, mert a műszaki próbák, a kísérleti átjátszások 
mar megkezdődtek.

Mit „tud” ez a gyorsmásoló? Mindenekelőtt azt, ami a ne. 
veben is benne van: gyorsan másol. Képzeljenek el az olvasók 
egy olyan magnetofont, amelynél nem egy, hanem két helyre 
jehet kazettát betenni. Az egyik az, amelyikről, a másik pedig: 
amelyikre történik az átmásolás. S mindez nem a rendes se
bességgel, hanem annál.jóval gyorsabban. Egy kilencvenperces 
kazetta hanganyagát húsz-egynéhány perc alatt másolja át, 
meghozza kifogástalan hangminőségben és természetesen akár 
sztereóban is. Szakmai nyelven: négyszeres gyorsítású mag
netofon.

A letöltő házakba az érdekességekről szóló magazinun- 
kat már kazettán küldjük el. A megyei intézetek közül egye
lőre azokra a helyekre, ahol tudomásunk szerint nincs kazettás 
magnetofon, továbbra is szalagon érkezik a műsor. Számítá
saink szerint mindössze öt-hat helyen nincs kazettás magnó 
Ha tévedtünk volna, akikor kérjük a stúdiósokat, hogy a sza- 
zinf1Set'° laP°n êl€zzélí:: S z á ju k  is mehet kazettán a maga

összesen három „fordulóra” való kazettát szereztünk be. 
arra számítva: egy készlet az intézeteknél van, egy a Központi’ 
Stúdióiban, egy pedig éppen úton. Valamennyi kazettán jól lát
hatóan ott van a Központi Stúdió jelzése: kérjük a stúdióso
kat, hogy _a sajai kazettáinkat, küldjék vissza. Túlzottan be
csomagolni, „dobozolni” nem kell ezeket a kazettákat; elegendő 
papírba burkolni és úgy ráírni a címet: — Központi Stúdió 
Bv. Országos Parancsnokság, Sajtóosztály — vagy més e e v -  
c í i S s t en: borííi®!£ba keU íenni> leragasztani, s szintén ráírni a

Reméljük, a  korábbi — jogos — technikai kifogások ezzel 
egy csapasra megszűnnek.

.. ® még valamit: a Központi Stúdió szalagon valamennyi 
műsorát megőrzi A kiküldött kazettán levő hanganyag tehát 
nyugodtan letörölhető, s a  helyére rögzíthető bármilyen in
tézeti műsor! H A

Ellenvélemény
Amikor először kezembe ten. Ettől az ötlettől — élné-

■A fele sem igazi”'

Én csak véletlenül kerültem be, odakint hatszobás 
villám van, s két remek kocsim. . .

m a  - ' í r
r k ' i j  . i 1

—  Tudod, én üzletkötő voltam, kötetlen munkaidőben 
dolgoztam, s jól kerestem , . .

Bihari Lajos rajzai

vettem a Heti Híradó 1984. 
december 15-én megjelent szá
mát, szokásom szerint átfu
tottam, ám a szemem rögtön 
megakadt a „Szóval — hang
gal” rovat egyik írásán. Be* 
vallom: meglepődtem. Néhány 
lapszámmal ezelőtt a Közpon
ti Stúdió öncsonkításáról szó
ló műsorához kapcsolódva 
„Miért?” címmel leírtam saját 
véleményemet a fadcolással 
kapcsolatban. Biztos voltam 
abban, hogy lesz, aki nem ért 
velem egyet, nem osztja majd 
a véleményemet. (Kitűnő öt
letnek tartom, hogy a Heti 
Híradó lehetőséget ad arra, 
hogy bárki megírhassa a vé
leményét, mert — úgy gondo
lom — a különböző nézeteik 
ütköztetése színesíti és érde
kessé is teszi a lapot.)

De térjünk vissza az ön
csonkításhoz! Sok olyan el
ítélttel találkoztam, aki elke- 
serítően nagy, hosszú ítéletet 
kapott. Az idő múlásával az 
érzelmi kötelékek fellazultak, 
lassan minden „közvetlen” 
kapcsolatuk megszűnt a kül
világgal. Reményüket veszítve, 
csalódottsággal teli érzésekkel, 
a kilátástalannak tűnő jövő 
tudatában — de megpróbáltak 
beilleszkedni a közösségbe. 
Megpróbáltak maguk körül ki
alakítani egy olyan kört, olyan 
közösséget, ahol a körülmé
nyek figyelembevételével is jól 
érzik, magukat, szabadidejüket 
kulturált módon, sőt haszno
san tudják eltölteni — nem 
falcoknak, nem nyelnek.

A cikk elolvasása után az 
volt az érzésem: meggyőző
désből, sőt tapasztalatból ál
lítja. írója — nem tudom, ö 
hányszor „rántott be” —, hogy 
azok az emberek, akik bár 
meghalni nem alkarnak, még
is nap mint nap merényletét 
követnek el saját egészségük 
ellen, ezt komoly indítékkal 
teszik. Az indítékok feltérké
pezésével, a kiút megvilágítá- 
sávak megmutatásával meg
előzhető lenne, hogy „gyen
gébb” idegrendszerű társaink 
kiboruljanak, meggondolatlan
ságot kövessenek el. Lehetsé
ges mindez elvileg — de én 
nagyon kétlem! Nagy fantáziá
ról tenne tanúbizonyságot pél
dául a műsorban hallott ri
portalany, ha mondj uk száz 
esetre tudna „komoly” indo
kot felhozni,- felsorolni. Pedig 
ő mondta: 176-szor — ez nem 
sajtóhiba! — azaz egyszázhet- 
venhatszor nyelt. Talán meg
lepően hangzik a kérdés, de 
kíváncsi lennék arra is, hogy 
Kiss Károly, kit büntetne az
zal, hogy ez esetben a 176 nye
lés történetét végighallgattat
ná? Arról már nem is beszél
ve, hogy — sajnos —, van egy
két „elismert profi” e terüle*

zést a szóklmondásárt — ég
nek állt a hajam.

★
Hárman voltunk egy zárká

ban, este kilenc óra felé jár
hatott az idő. Szerettem volna 
aludni, két társam még beszél
getett.

— Csavarni kéne egy stau
bot, ha vóna kát rigó . . .

— Hunnét lenne?
— Ha alvás előtt nem gyújt

hatok rá, é n . . .  berántok!
•• — Ne röhögtess, te?!

— Én?! — hangzott a fel
háborodott, bár szűkszavú kér
dés. — Negyvenhétszer falcol- 
tam már — ide nézz!

—• Ez is valami. Ha te be
rántasz, akkor én is. N a ? .,.

— Nem hagynátok abba? — 
szóltam közbe.

— Ki kérdezett?!
— Azt csináltok, amit akar

tok, csak hagyjatok aludni. — 
Befordultam a fal felé, értel
metlennek tartottam a további 
vitát, de kételkedtem abban is, 
hogy tényleg lesz „bátorságuk” 
berántani.

Tévedtem. Valami meleg 
fröccsent a váltamra, odanyúl
tam : vér. Felugrottam és meg
vertem az ajtót.

— Maradj mán! — szóltak 
rám.

Amit erre válaszoltam, in
kább nem részletezem, tény, 
hogy kicsit megfeledkeztem 
önmagámról. Perceken belül 
elvittélt őket — egy óra múl
va jöttek vissza.

— Miattad nem vitték ki 
bennünket, miért kapkodsz? 
Legközelebb meg kéne várni, 
míg nincs egy ujjnyi vér a 
földön, ráérsz aztán zörögni!

Lehet, hogy előző írásom
ban tévedtem: ez tényleg több 
mint feltűnési visZketegség. 
Ezek az emberek legyőzik ma
gukban a félelmet apró „örö
mök” reményében, és azért, 
hogy társaiknak bizonyíthas
sák „bátorságukat”, mért az 
élet legtöbb területén — sze
relem, család munka stb.. — 
állítólag kudarc, csalódás ér
te őket. Csak a falcolással ér
tek el „sikert”, kaptak elisme
rést — bár szűk körben, csak 
néhány társuktól.

Nincs, aki megfogja a ke
züket?

Ahogy nem lehet kivenni a 
kovács kezéből a kalapácsot, 
az asztalos kezéből a gyalul, 
úgy szép szóval, értelmes be
széddel nem lehet meggyőzni 
a falcolókat, kivenni kezükből 
a pengét?

Tudom, hogy véleményem 
szélsőséges, de sokkal szigo
rúbb következményekkel el le
hetne venni a falcolék „ked
vét” meggondolatlan és értel
metlen cselekedeteiktől.

Fischbein Nándor 
Fővárosi Bv. Intézet I.

Hétvégi románc
Ébresztő után szokatlan 

meglepetésben részesültünk. A 
kiszemelt zárkák csatatérré 
változtak pillanatok alatt. 
Ránk szakadt a „szerencse": a 
körletfestés általános zavargá
sa bontotta fel a hétvégi „ro
máncot”. Ebben a kellemet
lennek tűnő „zavargásban” mi 
is darabokra szedtük szét la
kóhelyiségünket, s bizony az 
elmozdított bútorok elárulták 
a' korábbi takarítások lezser- 
ségét, szekrényeink alatt ép- 
penhogy fehéregér nem volt. 
A körlet folyosója zsúfolásig 
megtelt bútorokkal, saját fel
szerelésünkkel. Csak az evő
csészék, tartozékaik voltak 
hozzáférhetőek. Az okosabbak 
megtalálták a még fel nem 
bolygatott zárkákat, ott „pi
hentek”, sajnos, társaik rová
sára.

S megkezdődött a „hajcihő". 
A levegő mészporral telítő
dött, a kövezet pedig kifehé- 
redett, úgy, mint jelenleg az 
utcákon. Szorgalmas kezek 
alapos munkát végeztek, fel
áldozva szabad idejüket, név 
szerint: Körmendi István, Pin
tér János, Binder Béla, Ko

vács firnö, Vidák József. Kö
szönetét érdemelnék szorgal
mukért.

Megajándékoztuk saját ma
gunkat, mindazok ellenére, 
hogy a „zugokban” az ellen
tábor gúnyosan nézte szorgal
munkat, kibújva minden kö
telezettség alól. (Neveket nem 
írok, hiszen tudják, kikről van 
szó.) Amikor teljesen készen 
lett a körlet, mindannyian 
örömmel vettük tudomásul, 
hogy elöljáróink hathatós se
gítsége nagyon is látszódoft 
munkálkodásunkon. A falakon 
az_ elmúlt kiállítások képző- 
művészeti képei hangsúlyoz
ták ki igényességünket. Sőt, 
egy-két cserép virággal is 
megörvendeztetett bennünket 
a nevelési szolgálat. Jelenlegi 
környezetünk sokkal barátsá
gosabb, életszerűbb így, kö
szönet jár mindazoknak, akik 
mindezek elérésében akárcsak 
a legkisebb odaadással, de 
erejükhöz mérten hozzájárul
tak.

Tibolya László 
Fővárosi Bv, Intézet I.

Előzfetés
Az új esztendőben első 

ízben egy könnyedébb 
hangvételű magazinnal je
lentkezik a Központi Stú
dió; érdekességekből, fur
csaságokból kötöttünk egy
— szándékunk szerint — 
tarka csokrot.

Mi mindenről van szó 
benne? Következzék te
hát egy kis ízelítő!

A vetélkedők és kereszt- 
rejtvények korát éljük (s 

• mi mindenről mondjuk 
még, hogy ennek vagy an
nak a korát éljük ...). 
Szinte egyetlen újság sincs, 
amely ne közölne valami
lyen rejtvényt, fejtörőt, 
nemcsak szórakoztatva ez
zel az olvasókat, hanem 
egyúttal nevelve, tanítva is
— szinte észrevétlen mó
don. Pedig a cél3 tulajdon
képpen ez: minél több tu
dás, információ, birtokába 
juttatni a megfejtőket. 
Akik viszont szívesen vá
lasztják az ismeretszerzés
nél? ezt a módját — hiszen 
egészen más így, mint egy 
tankönyv fölött görnyedve 
„bevágni” az anyagot.

De: vajon mi indította az 
embert arra, hogy mindig 
és egyre több ismeret birto
kába jusson? Miért nem 
elégedett meg azzal a tu
dással, amely elegendő volt 
a mindennapi élethez, miért 
igyekezett minduntalan ösz- 
szefüggéseket keresni a 
természeti és társadalmi je
lenségek között, fürkészni 
az égbolt csillagait, kutatni 
a föld mélyét?

Egyetlen — örök emberi 
■— tulajdonság mozgatta: 
a kíváncsiság. Nagyon sok 
misztikumról, évszázados 
titokról lehullott már a le
pel a fáradhatatlanul kuta
tó emberi elme erőfeszíté
seinek .hatására, és kide
rült: a valóság sokkal iz
galmasabb, mint a legen
da, a mítosz, a száj- 
hagyomány. Ezekből a 
furcsaságokból készítettül^?, 
egy összeállítást. Gyakran 
magunk is csodálkoztunk, 
amikor rájöttünk: ezt vagy 
azt bizony mi is másként 
tudtuk.' Az első plasztikai 
sebészeti beavatkozástól a 
villanyáram sebességéig, a 
„lacikonyha” keletkezésé
től a világ legidősebb „kis

mamájáig” sok-sok érde
kességről hallgathat infor
mációkat a hallgató. így 
fogalmazom én is, hiszen 
amiként mi is tanultunk a 
magazin összejátszása köz
ben — ugyanúgy, remélem, 
a hallgatók is gyarapodni 
fognak ismeretanyagban.

★

. Érdekességnek számít egy 
másik műsorterv is. Erede
tileg ezzel a magazinnal 
szerettük volna együtt ki
küldeni, de azután úgy ala
kult: jobb önálló műsor
nak . . .  A Központi Stúdió 
egyik munkatársa — juta
lomképpen kint, a hozzá
tartozói között töltött — 
szabadsága idején interjút 
készített a Rock Színház 
fiatal művésznőjével, a 
színház szólistájával, Ko
vács Krisztával, aki évek 
óta énekli az Evita című 
rock-opera címszerepét. (Ml 
az a rock-opera? Hol, mi
kor jött létre? Ugye, máris 
sorakoznak a kérdések . . .  
a válasz majd a műsorban 
hangzik el.) Mit tudunk 
Evitáról, erről a  titokzatos 
asszonyról, aki amatőr szí
nésznőből küzdötte föl ma
gát Argentína alelnökévé? 
Évita, mint Peron elnök 
hitvese, olyan magasságok
ba emelkedett, pontosab
ban: alacsony sorból olyan 
hatalomhoz jutott, mint 
előtte még senki. Hatalmas 
összegek fölött rendelkezett, 
egyaránt jótékonykodott és 
pazarolt. Mi, volt a titka 
ennek az asszonynak?

A riporter ezekről a kér
désekről beszélget a mű
vésznővel, s egyúttal bepil
lantást kap a hallgató a 
legfiatalabb zenei műfaj, a 
rock-opera alkotóműhelyé
be, s megtudhat néhány 
„kulisszatitkot” arról is: 
hogyan jött létre a  Rock 
Színház?

Külön érdekesség még 
s a zenerajongók bizonyára 
méltányolják majd —, hogy 
a művésznő a Központi 
Stúdiónak ajándékozott 
egy hanglemezt, amelyről 
az Evita két részlete csen
dül majd fel. Ez a lemez 
még nem kapható az üzle
tekben.

Landkammer Árpád 
Központi Stúdió

T éli” em berek. 9 9

Évszázadok óta jelekkel, 
kultikus ábrákkal találko
zunk az emberi test külön
böző pontjain. Jelöljük sze
relmünket, hovatartozá
sunk jellegét, s a későb
biekben mindezek változá
sokon mentek keresztül, di
vattá vált a tengerészek, 
titkos szervezetek tagjai 
között.

A strandokon, közösségek
ben gyakran találkozunk a 
tetovált jelekkel, amit jelen
leg csak műtéttel lehet el
távolítani. Nyáron, a rekke- 
nő _ hőségben több, hosszú 
ujjú inget viselő emberrel 
találkozunk. Jellegzetesen 
a tetováltak körében elha
rapódzott dolog ez, A 
strandokon szinte „szigete
ket” alkotnak, nem beszél
ve arról, hogy a szűkebb 
családban gyermekeink fur
csán pislognak különböző, 
jeleinkre, amelyekre min
den esetben magyarázatot 
várnak, sőt elvárnak. Nem 
beszélve a golyóstolla] tör
ténő utánzásról, amit az 
anyu mérgelődve súrol le 
csemetéjéről, közben az apu 
lapít.

★
Egy_ kellemetlen eset 

kapcsán éreztem e jelek ér
telmetlenségét; elmondom 
tanulságul.

Az Európa étteremben 
megismerkedtem számom
ra a legnagyobb „Ö”-vel. 
Kellemes társalgás, meghitt 
pillanatok... Volt lehető
ség a kölcsönös örömszer
zésre, annak tartós megva
lósítására, sőt: nem szé
gyellve írom le, a szerelem
re.

Kellemes fény, muzsika 
festette alá az előjátékot, s 
ahogy hullottak le rólatn ru
hadarabjaim, csalódással 
vettem tudomásul, hogy 
ábrákkal tarkított testem 
zavarja a feloldódást. 
Partnerem ügyesen titkolta 
mindezt. A hangulat, az 
együttlét csodálatos volt, 
boldognak éreztem vele 
magam. Amikor elbúcsúz
tunk, sok mindent mond
tunk egymásnak, azt is, 
hogy találkozunk, s nem 
hagyjuk el soha egymást.

Örömteli várakozással 
készültem a következő ta
lálkozásra, az „ünnephez” 
méltóan, virággal igyekez
tem a randevúra. Az idő 
borús volt, de ragyogott 
kívül-belül minden. Teltek- 
múltak a percek, de ő nem 
jelent meg! Ekkor döbben
tem rá a keresd igazságra: 
megbélyegeztem magam!

, Még gyermekkoromban 
körülményeim, környeze
tem hatására (Aszód stb.) 
titkon jelölhettük egymást, 
nem gondolva arra, hogy 
idővel mindezek hátrányt 
jelentenek társaságban, 
strandon és az intim egjditt- 
létek során. Sajnálom a tör
ténteket: kabátot, cipőt cse
rélhet egy ember, de a bő
réből kibújni lehetetlen.

Maradunk nyáron is le
tűnt ingujjban, kerüljük a 
kiránduló-, fürdőhelyeket, 
kirekesztettük magunkból 
mindazt, amit olykor meg
érdemelnénk. „Téli” embe
rek lettünk.

Tibolya László 
Fővárosi Bv. Intézet I,
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A  japán  film
.Akárcsak Hollywoodban,-Ja

pánban is hagyományosan né
hány túlméretezett társaság 
tartotta kezében a filmterme
lést, amelyeket „a nagyok” né
vén ismertek. Közülük négy 
maradt fönn — a Toho, a 
Toai,. a Socsiku és a Nikkacu: 
Hollywoodtól eltérően ezekét a 
nagyokat iiem akadályozzák a 
trösztellenes törvények abban, 
hogy mind a termelést, mind 
a forgalmazást, mind a bemu
tatást a kezükben tartsák. Ez 
monopóliumszerű hatalmat 
adott a kezükbe.

A 25 évvel ezelőtt Japánban 
előállított 500 filmet egy kivé
telével a nagyok gyártották. 
1983-ra a kép alaposan meg
változott. Tavaly az összter
més 317 film volt, de ehhez a 
nagyok csak li6-t'al járultak 
hozzá. További 23 filmet füg
getlen társaságok csináltak, 
178 pedig az enyhe pornográ
fia kategóriájába esett.

Akárcsak a legtöbb nyugati 
országban, a mozik száma erő
sen összezsugorodott. Számuk 
1960-tól 7457-ről 2239-re csök
kent. Az amerikai filmek most 
a fő attrakciók. Az E. T. 9,4 
milliárd jent (39,5 millió 
dollár) hozott a japán kasz- 
száknál, szemben azzal az 5,6 
milliárd jennel, amelyet a leg
népszerűbb 1983-as hazai film, 
a Nankyoku Monogatari ho
zott, Tavaly a japán filmeknek 
csak a 3,4 százaléka volt nye
reséges. .

A nagyok csekély erőfeszí
tést tesznek, hogy megnyer
jék .--ritkuló közönségüket (az 
1960-as 1 mlHiárdról merede
ken zuhant az 1983-as 170 mil
lióra). A nagyvárosokon kívül 
a mozik rossz állapotban van
nak, és a műsorkezdési idők, 
még Tokióban is, látszólag úgy
vannak . kiszámítva, hogy el-
•riasszák a közönséget. Az el
ső és egyetlen esti előadás ál
talában 8 körül kezdődik; csak 
egy. moziban kezdődik az elő
adás 10-kor* bár.vannak egész 
éjszakás „bolhások” (a gya
korlatban alvóházak azoknak, 
akik lekéstek az utolsó vona
tot).

Kevés független mozi van. A 
Színművészeti Testületnek van 
e*?y tucat és Széibu áruház
csoport tart fönn egy sor két- 
és háromtermest. Ez be akar 
törni a termelésbe is. Van egy 
öttagú lánc a tokiói Sindzsuku 
kerületben, amely csak im
port filmeket mutat be, de 
ezek is gyakorlatilag a Toho 
csatlósai. Mivel a nagyok szin
te teljesen a saját termékeik
kel és importjukból látják el 
műsorral a mozijaikat, a füg
getlen filmeknek kevés esé
lyük van a bemutatásra — 
hacsak nem pornográfok.

Nagyon bántja a nagyokat a 
közönség távolmaradása? Nem 
nagyon. Játéktermekkel, koz
metikumokkal és áruházakkal 
is tudnak pénzt keresni. Azon
kívül a filmek gyártási költ
ségei is 40 millióról 300 mil
lió jenre emelkedtek az utóbbi 
10 évben. Ez egyre .nehezebbé 
teszi új, fiatal rendezők-meg
jelenését. Még a legnagyobb 
tekintéllyel rendelkező rende
zőknek is külföldön kellett 
anyagi támogatást keresni. így 
készítette Akira Kuroszava, a

leghíresebb japán filmkészítő 
a Derszu Uzalát szovjet segít
séggel. Azonkívül megszűnt 
még az a 30-as évekből szár
mazó rendszer is, amikor a 
fiatal rendezők sokáig tanul
tak a tapasztaltak keze alatt, 
mielőtt önállóan készíthettek 
volna filmet. Kuroszava sze
rint ez a 40-es évek vége felé 
kezdett fölbomlani.

Az utóbbi időkben azonban 
váratlan irányból jött remény
sugár. A Kodansa kiadó és a 
Marugen ingatlantársáság 
szállt be Kaneto Sindo vete
rán rendező új filmjébe. Azon
kívül Mataicsiro Jamamo-to üz
letember fektetett 20 millió 
jent egy új stúdióba és a 
.gyorsan növő pornográf-piac
ba, ahol a New Century és a 
Joy Pack társaságok nyújta
nak lehetőséget fiatal rende
zőknek olyan filmek készítésé
re, amelyeket a  nagyok nem 
engedhetnek meg maguknak.

A felvilágosult gondolkodá- 
súaknak ezek közül néhány 
sokat tud nyújtani. Tacumi 
Kumasiro ügyetlenül elneve
zett A négy és fél tatamis szo
ba tolóajtaja mögött c. film
je legalább olyan jó, mint a 
nagy stúdiók színes produk
ciói, csak sokkal szellemesebb. 
Azok pedig, akiknek . erős 
gyomruk van, Kodzsi Vakama- 
cu rendezésében megnézhetik 
a Megerőszakolt nők fehérben 
című filmet, amely feszült 58 
perc alatt, azt mutatja be, mi
lyen különbözőképpen reagál 
a társadalom a szexuális és 
egyéb erőszakra.

A fő áramlatban van egy 
csomó fiatal tehetség, alak 
már csináltak 1-2 sokat ígérő 
filmet. A dokumentarista me
zőnyben Sinszuke Ogava érde
mel említést. Azonkívül kiter
jedt földalatti filmkultúra te
nyészik a kommerciális mozir 
kon kívül. Amikor nem rég 
Japánban fesztivált' rendeztek 
a  független film számára (16 
mm-es, szuper 8-as, sőt video), 
600 nevezés érkezett, ami azt 
mutatja, hogy a perifériákon 
egyáltalán nem halott a kí
sérletezés Japánban.

Sok vita folyik arról, hogy a 
japán film és művészet mér
hetetlenül „más”. Ebben az 
összefüggésben érdemes meg
jegyezni azt a történetet, ami
kor egy amerikai szakember 
japán diákoknak bemutatta 
Eisenstein Októberét. Az egyik 
erőteljes átlós kompozíció azt 
mutatja, hogy a proletariátus 
mindig fölfelé megy a cári 
erők ellen. Nyugatiak rögtön 
megértik az üzenetet, m ert1 a 
képet balról jobbra olvassák. 
A japánok azonban jobbról 
balra olvasnak, s így azt hit
ték, hogy a vereségbe való le
felé menetelt ábrázolja.

Ám azt sem szabad elfelej
teni, hogy amikor Nyugaton 
bemutattak olyan japán fil
meket, mint a Rasomon és a 
Hét szamuráj, az embereket az 
lepte meg, mennyire érthetők. 
Minden felületi egzotikumuk 
mellett a nyugati világ számá
ra értelmezhetők. Például a 
komikus díszfelvonulás a Hét 
szamurájban olyan, mint ami
kor Falstaff gyakorlatoztatja a 
csapatait a IV. Henrik II. ré
szében.

Terjeszkedő sivatagok
A föld sivatagai az ember 

minden erőfeszítése ellenére 
mind gyorsabban terjeszked
nek, mind több eddig termé
keny földet semmisítenek 
meg, és 2000-re egy „nagyobb 
globális katasztrófa” veszélyé
vel fenyegetik az emberiséget 

figyelmeztették nemrég 
környezetvédelmi szakembe
rek a világ országait. Mint 
fnegállapították, elképzelhetet
len éhínség sújthatja elsősor
ban a fejlődő országokat.

Gaafar Karrar, az UNEP, az 
ENSZ környezetvédelmi szer
vezete sivatagokkal foglalkozó 
részlegének szudáni vezetője 
Henya fővárosában kijelentet
te a sajtó képviselői előtt, hogy 
az UNEP által 1877-ben kitű
zött cpl — azr hogy a sivatagok 
további terjeszkedését az ez

redfordulóra megakadályoz
zák — nem érhető el. „Nem 
volt elég az, amit az utóbbi 7 
évben a nairobi nagy ,sivatag- 
konferencia’ óta tettek” — ál
lapította meg Karrar.

Évente 60 000 négyzetkilo
méter terület válik sivataggá, 
és további 210 000 négyzetki
lométer annyira elsztyeppése- 
dik, hogy már nem alkalmas 
mezőgazdasági termelésre. Ez 
a terület összesen nagyobb, 
mint az NSZK területe. 850 
millió embert, a föld lakossá
gának egyötödét fenyegeti a 
sivatagok gyors terjeszkedésé
nek veszélye. A sivatagok ter
jeszkedése már most 34 millió 
négyzetkilométeren élő 510 
millió embert érint. Nekik 
már most alkalmazkodniuk 
kell a sivatagi viszonyokhoz.

Vasúti összeköttetés az Atlanti- 
és a Csendes-óceáni' között?

Ahhoz, hogy az Atlanti- és 
a Csendes-óceán között Dél- 
Amerikán keresztül szárazföl
di összeköttetés jöhessen létre, 
még egy fontos vasútvonal 
hiányzik: ennek építését terve
zi Bolívia és Brazília. Ha a 
terv valóra válik, nemcsak a 
kontinensen javul a kereske
delem, hanem Brazília és Ja
pán között is.

A terv kivitelezése azonban 
nem lesz könnyű, és nemcsak 
azért, mert a két országnak 
nincsenek meg hozzá a pénz
eszközei (Japántól várnak, se
gítséget, ezenkívül a Világ
banktól, az amerikai Fejlesz
tési Banktól, esetleg más ál
lamoktól és intézményektől.is), 
hanem főleg azért, mért a 
vasúthálózatot rosszul tartják 
karban, különösen Bolíviában, 
ezenkívül különbözőek a vám
szabályok a két országban. Bo
lívia és csendes-óceáni szom
szédja, Chile között pedig sok 
éve tartó nézeteltérések van
nak, a vasútvonalnak viszont 
Chilében kellene befejeződnie.

A 390 kilométer hosszúra 
tervezett új vasútvonal na
gyobbrészt hegyvidéken ha
ladna végig, összekötné Aiqu- 
lie és Santa Cruz városokat 
Bolíviában, és kiegészítené a 
két csendés-óceáni chilei ki
kötőt, Antogafastát és Aricát 
a brazíliai Santos-szal össze
kötő vasútvonalat.

1986 áprilisára kellene el
készülnie az előzetes mérnöki 
munkáknak, 1987-ben pedig 
megkezdenék a vasútvonal épí
tését. Az összes költséget — be
leszámítva az állomások, a 
közlekedési és a távközlési 
rendszer építését is — 470 mil
lió dollárra becsülik, ezen be
lül a vasútvonal építésének 
költségeit 1,2 millió dollárra.
■ Bolívián és Chilén kívül Ja

pán különösen érdekelt az új 
vasútvonal megépítésében, 
mert ez lerövidítené a brazil— 
japán áruszállítást, kiiktatva a 
Panama-csatornán át vagy a 
Horn-fob körül vezető hosz- 
szadalmas tengeri utat.

Az új. vasútvonal megépíté
sének előfeltétele, hogy javít
sák a jelenlegi vasúti szál
lítást, elsősorban Bolíviában. 
A bolíviai keskeny nyom
távú (a normális 1435 mil
liméter .helyett 1000 millimé
teres vasútvonalakban sok 
kárt' okoztak a különféle ter
mészeti tényezők, például a 
tartós esők. Kevés a vasútvo
nalak karbantartásához szük
séges berendezés, és szakkép
zett személyzetben is hiány 
van. A másik megoldandó 
probléma a közlekedési csomó
pontok kiépítése Oruróban és 
Uyuniban. Ezenkívül Chilében 
is bővíteni kellene a vasútál
lomások áteresztő kapacitását.

/Az ideggyógyszerek és a szex
Az Ideggyógyszerek általá

ban zavarják a szexualitást. 
Bernhardt' Strauss', és Jan 
Fross, a hamburgi egyetem 
idegklihikai orvosai a Német 
Kutatóközösség által támóga- 
tort vizsgálatuk során erre 
Vonatkozóan, 88 id©goiiwos.t'Kér-í 
deztek meg.' Ezek kétharmada 
úgy vélte, hogy az ideggyógy
szerek káros hatást gyakorol
nak a nemi életre. E gyógysze
rek alkalmazásánál, sok eset
ben a szexuális érdeklődés 
lanyhulására, sőt, nem ritkán 
teljes megszűnésére lehet szá
mítani — írják a tudósok a 
Psychiatrische Praxis című 
folyóiratban. A megkérdezett 
pszichiáterek nézete szerint a 
férfiaknál főleg potenciálzava

rok, a nőknél izgalom- és or
gazmuszavarok lépnek fel. 
Különösen erősen „fékezik a 
szerelmet” a szki2 ofrén.ián,ál 
alkalmazott neuroéptikumok, 
de a depresszió elleni gyógy
szerek, valamint a benzodiaze- 
pint tartalmazó1 gyógyszerek 
is. A pszichiáterrel folytatott 
beszélgetésekben — vélik az 
orvosok — az érintett betegek
nek körülbelül csak a fele szá
mol be ezekről a mellékhatá
sokról, mert szégyellik és nem 
merik . megemlíteni, de ha 
beszélnek róla, akkor is csak 
önmaguk hosszú ideig tartó 
megfigyelése, vagy csak az or
vosság alkalmazásának meg
szüntetése után.
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Színák János—Veres István KUTYAKALAUZ 
Gondolat Könyvkiadó Kötve: 120,— Ft.

A tenyésztő szakemberek is vitatkoznak azon, hogy. 
valójában hány kutyafajta létezik. E könyv szerzői nem 
a fajták számától vezettették magukat, hanern áttol a . 
gyakorlati igénytől, hogy a legtöbb kutyabarát itthon 
szerzi be a kutyáját. Ezért a nálunk is megtalálható leg
gyakoribb kutyafajtákat mutatjuk be. Azoknak is hasz-' 
nos lehet, akik szeretik a kutyákat, de különböző okok 
miatt nem tarthatnak. Ők több, mint 250 színes képben, 
gyönyörködhetnek, és épp úgy eligazodhatnak a fajták 
dzsungelében, mint a közvetlen érdekeltek.
Horváth Árpád A TECHNIKA VARÁZSA
Móra Ferenc Könyvkiadó Kötve: 55,— Ft,

Az ifjúsági és felnőtt ismeretterjesztő műveiből jól 
ismert, igen népszerű szerző könyve egy rendhagyó ön
életrajz. Saját- életútján át mutatja be a XX. század 
-technikai világát, úgy, ahogy saját szemszögéből látja a 
század elejétől máig.
Gundel Károly KIS MAGYAR SZAKÁCSKÖNYV 
Corvina Kiadó Kötve: 70,— Ft.

Ez a k is  könyvecske eredetileg a magyar konyha iránt 
érdeklődő külföldi szakácsok és háziasszonyok részére 
íródott, s így a legegyszerűbb ételek is megtalálhatók 
benne. A könyv lényegében a mai konyhánkat leginkább 
jellemző fogások leírását tartalmazza, kiegészítve a Gun
del család tagjainak kreációival, illetve olyan ételekkel, 
melyek az egykori Gundelben különösen népszerűek vol
tak.

TÚLADAGOLT INTERFERON?
Lehet, hogy rosszul adagolták az interferon nevű 

fehérje természetű anyagot, amely a rák és a vírusos
fertőzések leküzdésében a klinikai kísérletek során ed
dig nem mutatott meggyőző eredményt. Az amerikai. 
Upjohn gyógyszerészeti konszern víruskutatóinak kísér
letei most azt mutatták, hogy a hatóanyag kisebb adag
jaival jobb eredményeket lehet elérni a vírusfertőzések 
éllen, mint ä korábbi nagyobbakkal. A tudósok három 
napon át fecskendene egerekbe egy olyan gyógyszer 
kis adagjait, amely a szervezetet saját interferon terme
lésére serkenti. Egy másik egércsopórí nagy adagokat 
kapott ugyanebből, egy harmadik pedigl semmit. Az ege
reket ezután megfertőzték herpes simplex vírusokkal. 
A nagy adagokkal kezelt egerek éllenállóképessége 35- 
ször kisebb volt, mint a kezeletleneké. A kis adagokkal 
kezeltek viszont 30-szor voltak ellenállóbbak, mint a.ke
zeletlenek. A kutatók ugyanezt tapasztalták interferon 
közvetlen adagolásával: az anyag nagy adagokban in
kább fékezte a szervezet immunreakcióit a vírusfertő
zésekkel szemben.

r t S É ' F Á K
— A gyerek fekete. Meg 

tudod ezt nekem magya
rázni? — ordít rá a férj a 
feleségére a szülészeti kli
nikán.

— Persze, hiszen mindig 
leoltottad a villanyt..

.'— Most aztán gyorsán az 
ágyba, Sabine! Mindjárt 
jön az álommanó!

— Ugyan, mama. Adjál 
két márkát, és akkor nem 
mondok el semmit a pa
pának.

★  -
— Főnök úr, a feleségem 

azt mondta, kérjek öntől 
fizetésemelést!

— Jó, Lehmann úr, majd 
megkérdezem az enyémet, 
hogy megadhatom-e.

★

— És morídd, Heinz, ér
demes volt a lányodat 
olyan drágán énekelni ta
nítani?

— De még mennyire! 
Mind a két szomszéd há
zat nevetségesen olcsón 
tudtam megvenni.

i c
Egy csinos túristanö el

tévedt a hegyekben. Végre 
találkozik egy erdésszel, aki 
meghívja magához. A tu
ristanő felsóhajt. „Minden
ki, akitől megkérdezem., 
melyik a jó út, el akar té
ríteni róla

★
A feleség kétheti1 magas

lati gyógyüdülés utó.n táv
iratát küld haza: „Súlyom 
felére lefogytam. Meddig 
maradjak még?"

Válasz: „Még két hétig”.
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Az ősz sikeregyüftesel

Labdarúgó-válogatott,
Videoton

A labdarúgó-közvéleményt a 
bajnokságon túl nálunk is ter
mészetesen a válogatott sze
replése és a kupacsapatok 
helytállása foglalkoztatja. Az 
őszi idényben sok örömet sze
reztek címeres mezben pályá
ra lépő labdarúgóink, hiszen 
a VB-selejtezők során. Mezey 
György szövetségi kapitány 
csapata veretlenül áll az euró
pai V. csoport élén- Pedig az 
előjelek igen nyugtalanítóak 
voltak: a rajt előtt Mexikótól 
a Népstadionban kapott ki a 
csapat — igen rossz játék után 
— 2:0-ra. A tétmérkőzéseken 
pedig megtáltosodott a gárda: 
3:I-es győzelem az osztrákok 
ellen a Népstadionban. Az el
ső idegenbeli mérkőzésen Rot
terdamban 2:l-es bravúr szü
letett, két ponttal érkeztek ha
za Nyilasiék, 2:1 volt a vég
eredmény a mieink javára 
Cipruson is. Mindezt kiemel
kedő klasszisok nélkül, nagy1- 
szerű csapatmunkával, új szel
lemű, fegyelmezett játékkal.

A csoportellenfelek találko
zóin is érdekesen alakultak a 
küzdelmek: az osztrákok 1:0- 
ra verték a hollandokat Becs
ben (már az első mérkőzésü
kön ugyanilyen arányban 
győztek Cipruson), majd a 
hollandok' az utolsó percben 
lőtt góllal — idegenben — 
l:0-ra nyertek a csoport záró 

•• mérkőzésén a ciprusiakkal 
szemben. A folytatásban te
hát még minden, lehetséges.

Magyarország, Ausztria és 
Hollandia egyaránt lehet to
vábbjutó. A legkedvezőbb 
helyzetben persze a mieink- 
vannak, hiszen Budapesten fo
gadjuk április 2-án a ciprusia
kat,, majd május 14-én a hol
landokat, egyszer kell idegen
ben pályára lépnünk április 
17-én az osztrákok ellen. (A 
csoportban a küzdelmek má
jus 14-én zárulnak, a FIFA 
határozata értelmében a ma
gyar—holland és az osztrák— 
ciprusi selejtezőt ezen a na
pon egyidőben kell kezdeni.) 
Ha a válogatott keretnek si
kerül megőriznie egységét, fe
gyelmezett csapatmunkáját, 
biztosabb lehet a továbbjutás

ban, mint riválisai. Ennek ér
dekében azonban kemény elő
készületeket kell folytatni. Ja
nuárban Spanyolországban ed
zőtáboroznak majd légjobb 
labdarúgóink, februárban pe
dig már itthon folynak majd 
az előkészületek, A VB-cso- 
portmérkőzásek előtt azonban 
sor kerül még a magyar vá
logatott 586-ik nemzetek kö 
zötti találkozójára, márciusban 
Algéria csapata lesz a mieink 
ellenfele. Sőt. . két héttel ké
sőbb Algéria is fogadja barát 
ságos visszavágóra a Mezey- 
legénységet.

A szakvezetés megkülönböz
tetett figyelmet fordít az ifjú
sági válogatott foglalkoztatású 
ra is.

Az UEFA döntése értelmé
ben ugyanis a 16 évesek 16-os 
Euró.pa-bajnoki döntőjét ,1985- 
ben Magyarország rendezi. Ez 
nagy elismerése»a magyar lab
darúgásnak, az eseményre má
jus második felében kerül sor. 
Bicskei Bertalan legénysége 
várhatóan a főszereplők közé 
tartozik majd.

Hosszú éveken át az volt a 
jellemző, hogy a magyar klub
csapatok az első, legfeljebb a 
második fordulóban elbúcsúz
nak a további küzdelmektől. 
Az ősz sik&résapata, a Video
ton azonban a Dukla Praha, 
majd a Paris SG ki verése után 
a Partizán Beograd együttesét 
is elbúcsúztatta az UEFA Ku
pában, és így bejutott a leg
jobb nyolc közé, tavasszal 
folytathatja a küzdelmeket. A 
.'.putóbbi sorsolásán nem ki- 
ipbb ellenfélét kapott, mint az 
európai labdarúgás egyik leg
híresebb együttesét, a Man
chester' United csapatát. Ko
vács Ferenc és játékosai azon
ban bizakodóak, és azt tartják,, 
a szigetországbeliek sem ver
hetetlenek.

Két válogatott együttes és á 
bajnoki táblázaton is vezető 
Videoton nemzetközi előrelé
pése azt mutatja, hogy a ma
gyar labdarúgásban már mu
tatkoznak a fejlődés, előrelé
pés reményt keltő jelei. Csak 
el ne bízzuk magunkat!

.v íz il a b d a

S l á g e r  v o l t  a a  E K
Ä Nemzeti Sportuszoda — 

ehhez tartozik. a Hajós és 
K om jádi—  változatlanul az 
egyik központja a hazai sport- 
eseményeknek. Az idei sze
zonról nyilatkozott Kovács 
László igazgatóhelyettes, aki 
már negyedik évtizede a léte
sítmény egyik vezetője.

—■ A most záruló esztendő 
Sok tekintetbén pozitív mérle
get mutat — mondta. — így 
ß Nemzeti Sportuszodának — 
tehát a margitszigetinek és a 
Komjádinak — 1984-ben 1 mil
lió 280 ezer látogatója volt, 
ebből 72 százalék a sportoló,
S 28 százalék a fürdőző közön
ség. Összesen 830 rendezvé
nyünk volt, sportágak szerint 
elosztva 635 vízilabda-mérkő
zés, 113 úszó- és 32 műugró- 
verseny,  ̂ ami 40 százalékkal 
több, mint az előző esztendő- 
bem Ugyancsak nőtt a fizető 
nézők száma, 35 ezren váltot
tak belépőjegyet.

A legnagyobb érdeklődés a 
Vasas vízilabda Európa Kupa- 
elődöntője és döntője iránt 
nyilvánult meg, 4300 jegyet 
adtak el a két mérkőzésre. Vi
szont a Tungsram Kupa vízi
labdatorna csaknem egyhetes 
sorozatára mindössze 5000 be
lépőt vásároltak. Nagy volt az 
érdeklődés az augusztusi nem
zetközi műugrpverseny iránt: 
3500-an figyelték a viadalt. A 
legnagyobb csalódást az Elekt- 
roimpex úszóverseny néző
száma keltette: mindössze ezer ’ 
jegyet adták el.

— Idén is tekintélyes ösz- 
szeget fordítottunk a létesít

ményeink fenntartására, to
vábbi korszerűsítésére, a fel
újítási munkákra — folytatta 
az igazgatóhelyettes. —. A Ha
jós uszoda fedett medencéjé
nek ez volt az első teljes éve 
a korszerűsítés után, s meg
kezdődött a nyitott medence 
hasonló modernizálása is. Ez' 
jövő augusztusra készül eí, 
miként az új világítóberende
zés is.

VB-SELEJTEZÖK

Nyílt futbaüesályek iirc^ában
Mexikó ’83. Ezt a megneve

zést már az elmúlt évben, de 
az új esztendőben is sűrűn lát
hatjuk majd különböző elmek 
sorában. A labdarúgó-világ, 
bajnokság közeledése ugyan
is a 1 futballra tereli az érdek 
lódést. S miután jni ezúttal 
igen biztató helyzetben va 
gyünk, érthető, hogy olva
sóinktól, a sportág híveitől a 
szokottnál is több levelet ka
punk, amelyben helyzetképet 
kérnek az európai selejtezők
ről.

S most fussuk át az európai 
képet. •

Az 1. csoportban — megle
petésre — Albánia a két íjagy 
esélyessel, Lengyelországgal és 
Belgiummal azonos pontszám
mal rendelkezik. .De ez ne té 
vesszen meg senkit, a cso
portelső alighanem á jobban 
jegyzett két csapat közűi kerül 
ki.

A 2. csoportban talán a leg
nehezebb az elsőség kérdését 
eldönteni, hiszen a résztvevők 
nagy múltú futballnemzetek. 
Igaz, a svédek, a nyugatnéme
tek és a portugálok 2 ponttal 
többet tudhatnak magukénak, 
mint a csehszlovákok, de észa
ki szomszédaink játékerejét 
hiba lenne lebecsülni, mert 
ilyen különbséget nagyon gyor
san be lehet hozni. Teljesen 
nyíltak, az esélyek!

A 3. csoportban is hármas 
holtversenyt láthatunk, de 
azért csak két igazi vetélytár- 
sat ■— az angol és az északír 
válogatottat. Meglepne ben
nünket, ha Románia bele tud
na szólni a csoportelsőségbe, 
legalábbis saját színeit az él
re állítva

A 4. csoportban Franciaor
szág veretlenül, bekapott gól 
nélkül vezet,, s minden való
színűség szerint az Európá
ba,inak együttes kivívja a me
xikói világbajnokság részvéte
li jogát, miközben vetélytársai 
keresztbe verik egymást.

Az 5. csoportban van Ma
gyarország. Erről már éppen 
eleget. beszéltünk ahhoz, hagy 
ne kelljen ismét részletezni 
esélyeinket. Jók! Csak rajtunk 
múlik, hogy a kedvező helyze
tet a továbbiakban, tavasszal 
is megőrizzük-e. Az osztrákok 
nagyon bíznak abban, hogy a 
bécsi találkozó dönti csak ei az 
elsőség kérdését. Mi abban re
ménykedünk, hogy addigra 
már el is dől a nagy kérdés,

s mi még biztosabban számít
hatunk a mexikói világbajnok
ság repülőjegyeire.

A 6. csoportban érdekes a 
tabella. Az élen álló Dánia és 
Svájc 3 pont előnye ellenére 
sem lehet teljesen biztos ab
ban, hogy a fiatal szovjet vá
logatottat már „leírhatják” a 
versenyfutásban. Itt még meg
lepetéseket várunk!

A 7. csoportban a latin és a 
brit futball párharca az utolsó 
mérkőzésig nyílt dsélyeket 
ígér. Ha ■ azonban szavazni 
kellene, mi Skóciát neveznénk 
meg továbbjutóként.

Hát ennyit az európai esé
lyeket illetően, s a többit el
mondják a táblázatok, ame
lyek , szintén beszélnek, csak 
kicsit számszerűbben, köze
lebb a realitásokhoz. A végső 
szó azonban az új esztendőé 
— 1985-é!

1. csoport
1. Lengyel-

ország 2 1 1 — 5 -3  3
2. A lbánia 3 1 1 1 5 -5  3
3. Belgium 3 1 1 1 3 -3  3
4. Görögország 2 — 1 1 1- 3 1

2. csoport

1. Svédország 4 2 — 2 7- 4 4
2. NSZK 2 2 — — 5 -2  4
3. Portugália 3 2 — 1 4 -4  4
4. Csehszlo

vákia 2 1 — 1 5- 2 2
5. M álta 3 — — 3 2-11 0

3. csoport
1. Anglia 2 2 — _ 13- 0 4
2. Észak-

Irország 3 2 — 1 5 -4  4
3. Finnország 4 2  — 2 4 -8  4
4. Románia 1 — 1 2 -3  0
5. Törökország 2 — — 2 1-10 0

4. csoport

1. F rancia-
ország . 3 3 — — 7 -0  6

2. B ulgária 3 1 1 1 4- 1 3
3. Jugoszlávia 2 1 1 3 -2  3
4. NDK 3 1 — 2 7- 5 2
5. Luxem burg 3 ------ 3 0-13 0

S. csoport
1. M agyar-

ország 3 3 — — 7- 3 6
2. A usztria 3 2 — 1 3 -4  4
3. Hollandia 3 1 — 2 2 -3  2
4. Ciprus 3 — — 3 2 -5  0

6. csoport
1. D ánia 3 2 — 1 4 - 1 4
2. Svá;c 2 2 — _ 2 -0  4
3. Norvégia 4 1 1 2 2- 3 3
4. Írország 3 1 — 2 1 -4  2
5, Szovjetunió 2 — 1 1 1- 2 1

7. csoport

1. Skócia 2 2 — 6 - 1 4
2. Spanyol-

ország 2 1 — 1 4 -3  2
•4. Wales 3 1 — 2 2- 5 2
4. Izlandi 3 1 — 2 2 -5  2

Egy kimentés margójára
A  Vasas elnöksége Mé

szöly Kálmánt, a labdarú
gócsapat vezető edzőjét 
december 27-től felmen
tette tisztsége alól, és az 
1984—85. évi bajnokság 
befejezéséig Illovszhy Ru
dolfot bízta meg az együt
tes irányításával.

A hír aligha kelt meg
lepetést a közvéleményben, 
mert ’ a labdarúgópályákon 
már.régóta .mondogatták: 
Mészölynek előbb-utóbb 
távoznia kell. A Vasas 
hagyományaihoz képest 
gyengén szerepelt az őszi 
szezonban, játékán olykor 
az elképzelés nyoma sem 
látszott, s ez nyilvánvalóan 
az edző hibája is. Az sem 
titok, hogy a szak vezető, és 
a labdarúgók kapcsolatát 
a legnagyobb jóindulattal 
sem lehetett ideálisnak 
minősíteni, s a szembefor
dulásért is fe’elősség ter
heli a mestert.

De vajon egyedül Mé
szöly a „bűnös”? A kér
désre valószínűleg sokan 
felelnek igennel, azon az 
alaDon, hogy a Vasas az 
utóbbi két szezonban , tel
jes csapatra való játékost 
igazolt, így az edző kedve 
szerint válogathatott a sole 
jó képességű futballista 
közül. Ez azonban csak 
féligazság, mert igaz pél
dául, hogy az angyalföldi 
együttesnek két csatár
trióra elegendő támadója 
van (Katona, Kiss, Izsó, 
Borostyán, Nyúl, Kuti), ám 
a középpályán halványabb 
a készlet, sőt irányító já
tékos egyáltalán' nincs. 
Márpedig mit ér a csatár
sor kiszolgálók nélkül ? 
így aztán az igazolások 
mennyisége felülmúlja a 
minőséget, s nem csodál
ható, ha a Vasas játékából

hiányzik a „fazon”, azt 
ugyanis éppen a fedezetek
nek kellene „kiszabniuk”.

A 12. helyezést azonban 
még az sem magyarázza. 
Annál kevésbé, inert Mé
szöly is az első négy közé 
várta a csapatot, de egyéb 
tévedésein kívül talán az 
volt a legnagyobb, hogy 
túl sokra értékelte az 
együttes képességeit. Ná
la ugyanis még. mindig, 
olyan , magas a mérce, 
mint amilyen játékos- 
pályafutása idejében volt, 
sőt azt is feltételezte, 
hogy a mai labdarúgók 
hozzá hasonlóan lelkesed
nek a Vasasért. Ez azon
ban — tiszteiét d kivétel
nek —r i csak illúzió, így 
Mészölynek kétszeresen 
is csalódnia kellett. Egy
részt, mert az akarat 
sem hasonlított ahhoz, 
amit a „szőke szikla” ter- 

. mészetesnek vélt; más
részt, mért . a jelenlegi, 
együttés játéktudása sem 
idézi az elődökét.

Mészö’y tehát búcsúzik, 
ráadásul úgy, hogy a lelá
tón és a klubon belül is 
sokan neheztelnek rá. A 
súlyosan" bántó .. értékelé
sekké! — mért ilyenek is 
gyakorta előfordulnak — 
azonban csínján kell bán
ni. Mert a patinás egyesü
letért Mészöly Kálmán 
mégiscsak sokat tett. ha 
edzőként és pedagógusként 
— akár a válogatottnál ■— 
nem is volt annyira . sike-i 
rés, mint világhírű játé
kosként, s mint ahogyan ő 
maga is szedette volna. 
Viszont &Ä sem tagadható, 
frogy' a futballhoz és a Fáy 
utcához kevesen kötődnek 
úgy, mint Mészöly, s ez 
még akkor is igaz,- ha a 
sportban mindenekelőtt 
az eredmény; a fontos.

MÉSZÁROS DODÖ VISSZATÉR?.

Amiről a közleményt 
nem adták ki. . .

Néhány héttel ezelőtt Lo
sonci Tibor, a Ferencváros 
ügyvezető elnöke egy beszélge
tés kapcsán úgy tájékoztatta a 
HH olvasóit, hogy a labdarú
gó-szakosztály helyzetét, a 
csapat őszi szereplését a de
cember 14-i elnökségi ülés

HALLÖ, ITT CATERINI!

K o sn já ti giSriisj te t t !
Komjáti András (31 — Milyen poszton

éves), Görögországban is- "  
merkedik új munkahelyé
vel.

— Caterini nagyon szép, 
negyvenezer lakosú város,
Szalonikitől 70 km-re a 
tengerpart felé. A helyi
klub, a Perikos, mindent 
megpróbál, hogy bent ma
radjon az első osztályban: 
most az utolsó előtti he
lyen áll. Velem kétéves 
szerződést kötöttek.

— Mekkora összeget fi
zettek önért a görögök?

— A helyi vezetők azt 
kérték, hogy erről ne be
széljek.

— Más külföldi ajánlata 
■ is volt?

— Igen, egy svájci és 
egy francia klub — Zom- 
bori csapata —, de ez a 
mostani anyagilag a leg
kedvezőbb.

fos

le-

csa-

— Milyen 
játszani?

— Itt középpályás 
szék.

— Mikor utazik a 
Iád?

— Még szállodában la
kom, január közepére 
meglesz a lakás, így akkor 
már ők is jöhétnek.

A Pierikoshoz egyszerre 
két magyar is érkezett, a 
csapat új edzője Rund
zsák Dezső (56 éves): az ő 
ajánlására szerződtették 
Komjátit is.

— Hat évet dolgoztam 
mar Görögországban, te
hát nem idegen a környe
zet. A magyarok itteni jó 
híre nagyrészt Ilovszky 
Rudolfnak köszönhető, aki 
kétszer is sikeresen diri
gálta az együttest.

vizsgálja meg. Közölte azt is, 
hogy ezt követően szívesen áll 
bárki rendelkezésére. Felhív
tuk telefonon és az alábbi kér
désekre kértünk választ:

— Miért nem jelent meg 
közlemény erről a pénteki 
ülésről?

— Még nem fejeztük be a 
tárgyalásokat, várhatóan a hét 
elején tovább folytatjuk a 
labdarúgó-szakosztály vezetői
vel a még függőben maradt 
kérdések tisztázását.

— Hallhatnánk valami konk
rétumot is?

— Tényként fogadtuk . el, 
hogy a fiatalok fejlődéséhez 
idő kell. Hátráltatta a munkát 
kulcsembereink \ hosszan tartó 
sérülése, néhány idősebb lab
darúgó teljesítményének visz- 
szaesése. Azt is őszintén fel
tártuk, hogy szakmai hiányos
ságok is közrejátszottak a 
gyengébb szereplésben.

— Azt beszélik, hogy Mészá
ros József, az 1965-ben VVK-t 
nyert együttes mestere segít 
majd Vincze Gézának, illetve 
a szakosztálynak szakmai el
nökhelyettesként. Igaz ez?

— Pontosan a szakmai mun
ka színvonalának javítása ér
dekében szükség van intézke
désekre, esetleg új személyek 
bekapcsolására. Tehát nem 
megalapozatlan a kérdés, eb
ben a vonatkozásban azonban 
még nem született döntés.

Edző lesz 
o 'birkózó-világbajnok

Űj év -— új élét, mindez igaz 
most Tóth Istvánra: a kitűnő 
birkózó nemrégiben jelentet 
te be: elbúcsúzik a versenyek
től és búcsút intett egyesületé
nek, a Ganz-Mávagnak is, 12 
évet töltött a gyári csapatnál, 
a legutolsó szereplés igazán 
méltónak bizonyult, egy kitű
nő sportemberhez. A Ganz- 
Mávág ugyanis idén az NB ír
ben  ̂ szerepelt és az volt ért
hető célja, hogy visszakerül
jön a legmagasabb Osztályba, 
az NB i-be. A csapatbajnoki 
küzdelmeket Cegléden rendez
ték meg, a sors szeszélye foly
tán a világbajnok olimpiái 
ezüstérmes Tóth István a kis
városban lépett utoljára sző
nyegre. Egy rossz mozdulat kö
vetkeztében egyszer csak éles 
fájdalom hasított derekába, de 
nem adta fel mérkőzéseit, so
rozatban hozta sérülten is az 
oly fontos pontokat.

Januárban új feladat vár rá:
■ A BVSC vezető edzője le

szek — mondja, majd így foly
tatja: a nagy, múltú munkás 
birkózó szakosztálynál . sze'ret- 
néin ápolni a ;hagyományokat, 
remélem, edzőként is megmu
tathatom képességeimet. A lé
tesítményhelyzet kiváló a Sző- 
nyi úton, edzőtársaimmal 
igyekszünk, minél előbb ko
moly eredményt elérni. Senki 
se gondoljon arra, hogy ugrás
szerűen jönnek majd a nagy 
győzelmek, helyezések. A 
Hosszú távú gondolkodás híve 
vagyok, az a lényeg, hogy a 
szakosztálynál az alapok le
gyenek erősek, s úgy látom, 
akadnak tehetséges fiatalok is, 
de a felnőtteknél elkelne az 
erősítés. Elsődleges célom,

hogy megváltoztassam az ed
zések jellegét. A sok műnk; 
az, amely elvezethet az ered 
ményességig. A BVSC-nél ké 
válogatott birkózó van. Ilié: 
István a 100 kilogrammos ka
tegóriában, de fogalmazható! 
úgy is,. hogy Gáspár Tárná: 
-súlycsoportjában. És Erdély 
Gyula, akinek Komáromi s 
legnagyobb riválisa.

Tóth István 33 éves. jelen
leg még tanúi, harmadéves s 
Testnevelési Főiskola szaked
ző) tagozatán. Egyelőre nehe
zen felejti az élsportolói múl
hat, nehéz az átállás,az. úgyne
vezett civil életbe. Most pél
dául az a gondja, hogy aGanz, 
Mávagban úgymond a. leszere
léskor minden hivatalos '.pap (lt
ját kiadták, úgy hitte, rendben 
elfoglalhatja új munkahelyét. 
De mindez az 5 esetében nem 
valámi zökkenőmentes folya- 
mat; ugyanis munkakönyvét 
egyelőre nem adták ki. mond
ván, nem vállalati érdek, hogy 
ő munkahelyet változtasson.

Egyelőre nem tud mit tenni, 
most a szokásosnál több időt 
tölthet három gyermekével, 
egyedül neveli őket. S jaruár- 
tól BVSC-s edző. Legalábbis 
•lélekben . . .
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