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A Z  ELM ÚLT HÉT
A SVÁJCI KONFERENCIAVÄEOSRA szegeződött a 
politikai figyelem két napon át, hiszen a nagyhatalmi 
párbeszéd újrakezdéséről tamácakozótt a szovjet és az 
amerikai külügyminiszter. A közös nyilatkozat — a sodr 
tatakizatoskodás után — leszögezte, hagy a találkozón 
„megvizsgálták az atom- és űrfegyverzettel foglalkozó 
tárgyalások tárgyának és céljainak a kérdését.” Grorni- 
ko es Shultz egyetértett abban, hogy ezeket a témakö- 
ro^et összefüggésében kell megvizsgálni és megoldani. 
. ■A- tömegtájékoztatási szervek természetesen nagy ter
jedelemben foglalkoztok a megbeszéléseikkel. A televízió- 
műsorokban _ európai pali ti, kusok és újságíróik szólaltak 
meg, atask szinte egytől agyig azt hangsúlyozták, hogy az 
Egyesült Államok űrfegyverkezését az öreg földrészen 
a közvélemény nem támogatja. Schlesinger volt ameri
kai hadügyminiszter az NBC-nek nyilatkozva azt fejte- 
,g e l a Program megvalósíthatatlan, a csupán arra korlá
tozódhat, , hogy a  szárazföldi telepítésű rakétáknak nyúit- 
scin neimú védelmet. A lapok felidézték, milyen leszere
lem keretesek merültek föl á legutóbbi időszakban. A hír
magyarázók ̂ úgy vélik egyébként, hogy Genfben nem 
lehet érdami előrehaladásra számítani, de leszögezték 
rendkívül fontos a párbeszéd felújításának a ténye. ’
. ÉRDEKLŐDÉS KÍSÉRI természetesen a Szov
jetunióban is a külügyminiszteri eszmecserét. Az Izvesz
tyija aláhúzta, hogy a találkozó nagymértékben fogja 
meghatározni, milyen lesz idén a hangvétel a nemzet
közi politikában. A lap .rámutat arra is, hogy Washing
tonban változatlanul tartja magát az az álláspont, amely 
szerint a fegyverzetek csökkentésiéhez előbb azok növe
lésére van szükség. A TASZSZ katonai szemleirojainak 
az elemzését közzétéve fölhívja a figyelmet, hogy az 
Egyesült Államokban nincs egységes álláspont a fagy- 
verzetkorlátczás ügyében. De ennek elleniére minden 
hivatalos amerikai .szenielyiiség elutasítja azt a szovjet 
javaslatot — írja a hírügynökség hagy az Egyesült 
Államak is rendeljen el moratóriumot a műholdromboló 
eszközök világűrbe juttatására.

AZ ENYHÉBB POLITIKAI FUVALLATOK megérke
zésére utal a  genfi találkozó mellett — az a moszkvai 
esemény is, amelyen a szovjet—amerikai gazdaságii szak
értők munkacsoportja tanácskozott. A tárgyalások meg-- 
szervezését alighanem előmozdította, hogy az amerikai 
üzleti körök mind nagyobb érdeklődéssel tekintenek a 
Szovjetunióra. Konsztaotyín Csarnyanko az együttmű
ködési készséget az elmúlt hetekben isimét érzékeltette, 
amikor Armand Hämmert fogadta Tyihooov kormányfő, 
az amerikai—szovjet kereskedelmi gazdasági tanács társ
elnökével folytatott megbeszéléseket. Washingtonban a 
két állam tengerészetiének a képviselői találkoznak, s 
mint a State Department szóvivője megfogalmazta: e 
tárgyalások „javulást tükröznek” a kétoldalú viszony
ban.

VIETNAM HATÁROZOTTAN TÁMOGATJA Laosz
álláspontját a Thaifölddel kialakult konfliktusában és 
követeli, hogy. Bangkok vessen véget agressziójának 
Ezt hangsúlyozta nyilatkozatában a hanoi külügyminisz
térium szóvivője.

A szóvivő rámutatott: súlyos fejlemény, hogy a thaiföldi 
széilisőségaséik a kambodzsai ellenfoirradaLmároknak 
nyújtott közvetlen támogatásuk mellett politikájúikat 
kiterjesztették Laosz,ra is, A január elején végrehajtott 
támadás három határmenti laoszi falu ellen azt mutat
ja, hogy bizonyos bangkoki körök nem adták fel a 
Nagy Thaiföld veszélyes illúzióját.

A kambodzsai népi fegyveres erők újabb jelentős el
lenforradalmi bázist számoltak fel a vietnami önkénte
sek 'segítségével. Január első napjaiban indított támadá
suk sikeres befejezéseként elfoglalták és megsemmisítet
ték az ellenforradalmárok Son Sann vezette szárnyához 
tartozó fegyveresek egyik hadibázáisát. Az Ampái környé
kén lezajlott akcióval a múlt év ősze óta immár a har
madik jelentősebb bázist vertéli szét a kambodzsai nép
hadsereg egységei.

MEGKEZDŐDÖTT AZ OLASZ BELPOLITIKAI ÉLET
BEN a „fehér félév”. így nevezik a köztársasági elnök 
megbízatásápak lejárta előtti hathónapos időszakot, 
amelynek egyetlen sajátossága van: az államfő nem élhet 
ebben a szakaszban az alkotmány 88. cikkelyében rög
zített jógával. Az alaptörvény ugyanis előírja: az elnök 
szükséig esetén feloszlathatja a parlament egyik vagy 
mindkét házát, új parlamenti választásokat írhat ki, ki
véve megbízatása időtartamának utolsó hat hónapjában.

A szocialista párti Pertimi hétéves államfői mandátu
ma július 8-án já r le, azt megelőzően pedig — májusban
— helyhatósági választásokat tartanak az országban.

Egy esetleges kormányválság esetén tehát az elnök az
elkövetkező hónapokban legfeljebb annyit tehetne, hogy 
új személyt bíz meg kormányalakítással. Craxi szocialis- 
tapárti miiniísateréínöli ötpárti koalíciója ugyan az utóbbi 
hónapokban szerencsésen elkerülte a kormányválság 
zátonyait, bár1 ez nem jelenti azt, hogy a koalíciós párt 
partnerei között egyetértés, összhang lenne. Sőt néhány 
fontos kérdésben — például az adóreform kérdésében
— kifejezetten a szakadás veszélye fenyegetett a múlt 
év végén, ,s a kormányfő bizalmi szavazás és kormány- 
dekrétum kibocsátása révén tudta csak időlegesen meg
oldani a problémákat:

Az olasz belpolitika berkeiben a fehér félév kapcsán 
nem is annyira a kormány jelenlegi helyzetéről vitat
koznak, hanem magáról a fehér félév rendszeréről, Egye
sek szerint ez már elavult forma, mert rendkívüli ese
tekben megköti az elnök kezét, s akkor nem cselekedhet 
teljes hatalmával élve. Ezek a vitáik azonban nem érin
tik Pertini elnököt, „akire most érvényes az alkotmány
nak ez a rendelkezése.

A  szocialista ©rezágok 
békekezdeményezései
A szocialista közösség céljai 

között változatlanul az első 
helyen áll a szocialista vívmá
nyok és értékek védelme, a 
béke megőrzéséért és az eny
hülésért vívott közös harc. A 
szocialista közösségnek döntő 
szerepe van a nukleáris ka
tasztrófa elhárításában — ír
ja a szocialista országok béke
kezdeményezéseit elemző cik
kében a Pravda.

A béke biztosítása eszköze
ként óriási a jelentősége a 
Varsói Szerződés Szervezeté
nek, amely ez év tavaszán lesz 
harmincéves.

Csupán a Szovjetunió száz
nál több javaslatot tett a kü
lönböző fajtájú és típusú — 
köztük a nukleáris — fegy
verrendszerek korlátozására és 
csökkentésére. A szovjet kez
deményezések összhangban 
vannak azokkal a javaslatok
kal, amelyeket a többi testvé
ri ország tett e területen. 
Mindezek között is kulcsfon
tosságú jelentősége van a vi
lágűr militarizálása megaka
dályozásának, a hadászati és 
közepes hatótávolságú fegy
verzet csökkentésének, mivel 
megvalósulásuk lehetővé ten
né a nukleáris fegyver teljes 
betiltását, végső soron pedig 
teljes megsemmisítését — 
hangsúlyozza az SZKP KB 
lapja.

A szocialista országok jó 
szándékának új bizonyítéka az 
a nemrégiben ,tett . kezdemé
nyezés, amelyben a Szovjet
unió azt javasolta az Egyesült 
Államok kormányának, hogy 
kezdjenek tárgyalásokat a nuk
leáris és űrfegyverzet teljes 
kérdéskörében — emlékeztet a 
lap.

Bármely fontos nemzetközi 
fórum tevékenységét vizsgál
juk meg, azt látjuk, hogy a 
szocialista országok ezeken a 
komoly és becsületes párbe
széd mellett szállnak síkra, az 
egyenlőség . és az egyenlő biz
tonság elveinek figyelembevé
telével — mutat rá a Pravda 
az ENSZ, a stockholmi konfe
rencia, a genfi leszerelési ta
nácskozás, a bécsi tárgyalások 
példájára utalva.

A Varsói Szerződés tagálla
mai joggal hívják fel a figyel
met arra, hogy a háború utá
ni Európa berendezkedését 
meghatározó szerződéseket és 
megállapodásokat teljes hű
séggel be kell tartani. Különös 
éberségre van szükség azon a 
földrészen, ahol közvetlenül 
szemben áll egymással a kát 
legerősebb katonai-politikai 
szövetség, ahol a legnagyobb 
mennyiségű fegyverkészletet 
halmozták fel — írja a Prav
da. A szocialista közösség tel
jes súlyával és tekintélyével 
kijelenti: senkinek nem enge- |

di meg, hogy kétségbe vonja 
az Európában kialakult politi
kai és területi realitásokat — 
szögezi le a Pravda.

A cikk a továbbiakban is
merteti az NDK és Lengyelor
szág békepolitikájának fó vo
násait, a Balkán atomfegyve
rektől való mentesítésére irá
nyuló bolgár és román javas
latokat, a közép-amerikai vál
ság megoldását célzó kubai és 
nicaraguai politikát, az ázsiai 
és csendes-óceáni térség biz
tonságának fokozását célzó 
mongol kezdeményezéseket, 
Vietnamnak, Laosznak és 
Kavihodzsának az ASEAN-oí- 
szág okkal való kapcsolataik 
normalizálására tett lépéseit. 

-A testvéri szocialista országok 
ereje, az egységben van, ab
ban, hogy állandóan együtt
működnek, támogatják egy
mást, és hűek a szocializmus 
eszméihez — hangsúlyozza a 
Pravda.

Vietnam egyhónapos fegy
verszünetet javasol Kínának a 
holdújév ünnepségeinek idő
tartamára. A javaslatot a ha
noi külügyminisztériumnak a 
kínai külügyminisztériumhoz 
küldött jegyzéke tartalmazza.

A jegyzék megállapítja: a 
kát nép hagyományos holdúj
évi ünnepségei, valamint an
nak alkalmából, hogy az idén 
lesz a vietnami—kínai diplo
máciai kapcsolatok felvételé
nek 35. évfordulója, a VSZK 
fegyverszüneti javaslatot fesz. 
Ennek értelmében a két fél 
1985. január 16-tól február IS
IS tartózkodna mindennemű 
harci cselekménytől a kát or
szág határán.

A vietnami fél megerősíti, 
hogy változatlanul nagyra ér
tékeli a két nép hagyományos 
.barátságát, s ennek helyreál
lításáért kész hozzájárulni a 
feszültség  ̂ csökkentéséhez, 
kedvező légkör megteremtésé
hez a vitás kérdések rendezé
sére. A VSZK meggyőződése, 

.hogy javaslata megfelel mind
két nép érdekeinek, s ezért 
Kína kedvezően fogadja.

Vietnam az utóbbi hat év
ben minden holdújávkor fegy
verszüneti javaslatot tett Kí
nának. Vietnami részről eddig 
egyoldalúan is betartották a 
fegyverszünetet, mert az indít
ványokat Kína ez ideig válasz 
nélkül hagyta.

A vietnami jegyzék tájékoz
tatta Kínát arról is, hogy a 
VSZK január ÍG-án átadja a 
kínai hatóságoknak azt a négy 
kínai halászt, aki szerencsétle
nül járt Vietnam partjai köze
lében, s vietnami i halászok 
mentették meg őket. Velük 
együtt Vietnam átadja Kíná
nak azt a hatvanhét kínai ha
lászt is. akiket jogtalan halá
szaton fogtak el Vietnam fel
ségvizein.

Ma indokínai ©rsségek késsek javítani 
kapcsoltaikat qz Egyesült Äiiaiifokkd

Vietnam, Laosz és Kam
bodzsa kész megjavítani kap
csolatait az Egyesült Álla
mokkal — állapította meg 
sajtókonferenciáján G. V. 
Montgomery képviselő, az 
amerikai képviselőház hadvi
seltek ügyeivel foglalkozó bi
zottságának elnöke. Montgo
mery hattagú, kétpárti kép
viselőcsoport élén tett látoga
tást a három indokínai or
szágban. A csoport az első 
ilyen szintű küldöttség volt, 
amely Kambodzsában járt a 
Pol-Pot-rezsiim bukása óta. 
Montgomery elmondta, hogy 
az amerikai képviselőket 
mindhárom országban magas 
szinten fogadták, Vietnamban 
például tárgyaltak Pham Van 
Dong miniszterelnökkel és 
Nguyen Co Thach külügymi
niszterrel. Mindhárom ország
ban olyan tapasztalatokat sze

reztek, hogy az indokínai or
szágok készek kapcsolataik 
békés rendezésére Washing
tonnal, illetve az ASEAN-hoz 
tartozó államokkal. Az ASEAN 
tagjai eredetileg ellenezték a 
csoport kambodzsai útját. A 
képviselő kijelentette, Wa
shingtonnak sohasem szabad 
megengednie a nép,gyilkos Pol- 
Pot-rezsim helyreállítását az 
országban.

A csoport tágjai tárgyaltak 
a még mindig eltűntnek' nyil
vánított amerikai katonák 
ügyéről is. A három ország 
hatóságai készek együttmű
ködni a katonák még feltehe
tő földi maradványainak fel
kutatásában. Montgomery ki
jelentette, hogy — ellentét
ben egyes szélsőséges csopor
tok állításával — a három or
szágban nincsenek „fogva-tar- 
tott” amerikai katonák.

Hsai év  mién
Ha létezik vérrel írott 

történelem, akkor Kambod
zsáé az. Az ősi kultúrájú 
nép először a francia gyar
matosítókkal, majd a japán 
fasisztákkal szemben vívott 
élethalál-küzdelmet. Leg
utóbb az amerikai agresz- 
szorokkal kellett szembe
szállniuk, és csak 1975-ben 
sikerült a haladó erőknek 
kivívniuk a délkelet-ázsiai 
kis ország függetlenségét. 
Ám ekkor sem jött. el igazi 
szabadságának órája: a 
maoista befolyás alatt álló 
Pol-Pot-rendszer tragédiába 
taszította népét: országlása 
idején a lakosság jelen
tős része, csaknem há
rommillió ember pusztult 
el.

Január 7-én volt hat éve, 
hogy a forradalmi erők vi
etnami katonai segítséggel 
végleg elsöpörték a népirtó 
rendszert, és hozzáláttak a 
legfontosabb feladathoz: az 
élet megindításához, az ott
honaikból elűzöttek vissza
telepítéséhez, az éhínség

megszüntetéséhez, az orvo
si ellátás megszervezéséhez. 
Mindehhez nagy segítséget 
nyújtottak és nyújtanak ma 
is a szocialista közösség or
szágai, főként a Szovjetunió 
és a szomszédos Vietnam.

Kambodzsa ma már csak
nem önellátó a legfontosabb 
gabonafajtából, és rizster
melésben megközelíti az 
1970-es eredményeket, s az 
már kivitellel is kecsegtet. 
Lassan magához tért az 
ipar: dolgoznak az alapvető 
eszközöket, szerszámokat 
előállító gyárak, kézműves- 
műhglyek. Okos stratégiát 
követ az ország vezetése: az 
állami ipar jelentős meg
erősödéséhez hatékonyan 
együttműködnek a hazai 
kistőkésekkel. A Kambod
zsai Népi Forradalmi Párt 
vezetésével minden eszten
dőben széles körű, munka
versennyel köszöntik Pol- 
Pot bukását, ezzel is de
monstrálva, hogy e sokat 
szenvedett ország ma már 
töretlenül haladhat az épí
tés útján.

Gozclcisági előrejelzések 
1985-re

Jugsssüávüa
A jugoszláv kormány ez 

évre reálértékben — tehát az 
inflációt kiszűrve —, 3,5 szá
zalékos növekedési ütemet 
irányzott elő a tavalyi 2 szá
zalékos bővülést követően. Ju 
goszlávia jelentékeny haladást 
ént el tavaly az erőforrások 
hatékonyabb elosztásában, és 
javított a külfölddel szembe
ni fizetési helyzetén is.

Az idén is folytatódik a ju
goszláv export bővülése. A 
kormány ez évre 1,23 milliárd 
dolláros exporttöbbletet irány
zott elő, szemben a tavalyi 
759 millió dolláros aktívum
mal. Az idén is komoly prob
léma azonban az infláció, 
amely nehezíti a gazdasági 
szerkezet átalakítását. Jugo
szláviában tavaly 55 százalé
kos volt a pénzromlás mérté
ke.

A benzin árának emelését 
egyébként további újévi drá
gulások követték Jugoszláviá
ban. A városi közlekedés díja 
38,3 százalékkal emelkedett, a 
fűtésért és a meleg vízért 27,8 
százalékkal többet kell fizet
ni, a szemét elszállításáért pe
dig 15,3 százalékkal többet. 
Emelkedett a cigaretták, a 
szeszes italok és a déligyü
mölcsök forgalmi adója, illet
ve kiskereskedelmi ára. A 
természetes pálinka és a bran
dy forgalmi adója 25 száza
lékról 30-ra, a többi tömény 
szeszes italé pedig 56-ról 70 
százalékra növekedett, 15 szá
zalékos forgalmi adót vezettek 
be a citrom kivételével az ösz- 
szes hazai és külföldi déligyü- 
mölcsre, valamint az ezekből 
készült termékekre (gyümölcs
levekre, szirupokra). Megszűnt 
néhány termák forgalmi adó
ja: a parafából készült hőszi
getelő anyagoké, a legalább 
20 százalékban újrafinomítás- 
sal nyert olajat tartalmazó 
motor- és kenőolajoké, bizo
nyos hanglemezeké, magnó
szalagoké és kazettáké.

A forgalmi adó megválto
zásának a kiskereskedelmi 
árakra gyakorolt hatásáról 
nincsenek összesítő adatok.

F r s m d a o r s z á g

„A gazdasági fellendülő: 
ideje még nem érkezett el” — 
mondta Fabius francia mi
niszterelnök kormányának 
1985-ös politikájáról nyilat
kozva a televízióban. Fabius 
hangsúlyozta, hogy a moder
nizálást nem áldozzák fel a 
választások miatt. Hozzátette, 
hogy folytatni kell a szigor- 
politikát, és harcolni kell a 
munkanélküliség ellem.

A kormány politikáját ért 
bírálatokra válaszolva kije
lentette: egyetlen országot
sem arcs! mosatással kormá
nyoznak a válságban. Ez utób
bi kijelentés felől senkinek 
sincs kétsége, különösen nem 
azoknak a Creusot—Loire 
gyári munkásoknak, akik fo
lyamatosán kapják postán a 
felmondóleveleket. Cresson 
ipari min isz terasszony is a 
Re n s u i í-a u tógyár „felesleges” 
munkásainak elbocsátása mel
let foglalt állást, megfeled
kezve a miniszterelnök mun
kanélküliség elleni „harci” 
felhívásáról.

Egy most közzétett közvéle
mény-kutatás szerint 1985. vé
gére a munkanélküliség Fran
ciaországban eléri vagy. meg is 
haladja a hárommilliót. A 
megkérdezetteknek csaknem 
háromnegyede rossz évnek 
tartja 1984-et, s csak kilenc 
százalékuk optimista 1985-öt 
illetően.

A kormányon kívül levő 
valamennyi politikai erő a je
lenlegitől eltérő megoldást ja
vasol a modernizálásra, a 
munkanélküliség csökkentésé
re és a vásárlóerő megőrzésé
re. Toubon, az RPR új főtit
kára, a kormány politikáját 
bírálva, azt a következtetést 
vonta le, hogy „aki egyszer 
becsapta a francia népet, an
nak még egyszer nem lesz al
kalma arra”. A kormány és a 
szocialista párt vezetése vi
szont — ellentétben minden 
előrejelzéssel — abban biza
kodik, hogy a szigorpolitika 
még a választások előtt meg
hozza gyümölcsét, és fordula
tot eredményez a szavazók 
hangulatában.

S z é t s z ó r t  b a k t é r i u m o k

Döbbenetes tényeket hozott 
nyilvánosságra amerikai tudó
sok egy csoportja az „informá
ció szabadsága” törvény védő
szárnyai alatt. Dokumentumok 
alapján megállapították, hogy 
az amerikai hadsereg egy spe
ciális operatív osztaga 1964- 
ben észrevétlenül Bacillus sub- 
lilis nevű mikroorganizmusok
kal szórta be a gyanútlan uta
sokat a washingtoni repülőtér 
egyik központi várótermében, 
valamint az átszállási terüle
ten. A meglehetősen aljas kí
sérlet célja az volt, hogy meg
állapítsa: milyen hatékonyság
gal szórható ki valamilyen bio
lógiai fegyver, mondjuk a him
lő kórokozója.

A baktériumokat 11, elemes 
pumpával ellátott aktatáskából 
szórták ki 30 percen keresztül. 
További húsz aktatáskába pe
dig az ügynökök levegőmintá
kat gyűjtöttek, hogy ellenőriz
zék a kísérlet sikerét. Az ame

rikai hadsereg egy 1965-ös tu
dományos publikációja szerint 
az utasok 200 (!) városba hord
ták szét a mikroorganizmuso
kat. A közlemény ezen belül 
kitér a himlővírus tenyésztésé
nek és por alakban való elő
állításának módjaira, valamint 
a vírus hatására is.

A veszélyes kísérletekről 
beszámolva, a New Scientist 
című brit ismeretterjesztő he
tilap hozzáteszi, h-ogy a jelen
tések szerint az akció .teljes 
titokban játszódott le. Sem az 
alkalmazottaik, sem pedig az 
utasok nem vettek észre sem
mit.

Adalékként még csak any- 
nyit; a himlővírusokat helyet
tesítő Bacillus subtilist ártal
matlannak vélték. Azóta bebi
zonyosodott róla, hogy étel
mérgezést okoz, valamint fele
lős a műtéti fertőzések egy ré
széért is . . ,
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Mire Jé a  yáfw s készed?
Kecskeméten nemrégiben 

egy kevéssé közismert témá
ról, a piktogramokról tartot
tak konferenciát a Magyar 
Szabványügyi Hivatal és a 
MÁV rendezésében. Mi tulaj
donképpen a piktogram, s 
miért foglalkoznak ezzel a té
mával nemzetközi tanácskozá
son? — kérdeztük dr. Magyar 
Sándortól, a Magyar Szab
ványügyi Hivatal osztályve
zetőjétől.

— A piktogram tulajdon
képpen nem más, mint „raj
zos beszéd”. Olyan képjel, 
amelynek segítségével az ide
gen nyelv ismerete nélkül is 
könnyen tájékozódhat a turis
ta például az utcán, a repülő
téren, az áruházakban. De se
gítheti az egységes piktogram 
a nemzetközi kereskedelmet is, 
hiszen ugyanazok a jelölések 
szerepelnek például a külön
böző gépeken, az autók mű
szerfalán, az orvosi műszere
ken, a repülőgépek pilótafül
kéiben. A piktogram viszont 
csak akkor nyújthat igazán se
gítséget, ha a képjelek a vi
lágon mindenütt azonos tar
talmat fejeznek ki. A közért
hető és egységes jelölés pedig 
nem is olyan egyszerű fel
adat. Ezért is hozott létre a 
Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet külön bizottságot a 
képjelek egységesítésére. A 
nemzetközi szakértők munká
ját Ausztria irányítja, de kez
dettől fogva részt vesz e tevé
kenységben Magyarország is, 
az angolokkal és osztrákokkal 
közösen már számos javasla
tot dolgozott ki egységes pik- 
togramokra. Hazánk 1979-ben 
Balatonfüreden már otthont 
adott ilyen jellegű nemzetközi 
tanácskozásnak, most lg -  
utóbb a bizottság Kecskemé
ten tartotta ülését.

— Mi volt ennek a tanács
kozásnak a témája? .

— Tizenegy ország küldöt
tei — közöttük például Japán 
és Kanada szakemberei is — 
vitatták meg a legújabb ja
vaslátókat; a „rajzos beszéd” 
jeleinek bővítésére. A külön
böző országoknak ugyanis 
megvannak a maguk hagyo
mányos piktogramjai, de 
egyáltalán nem biztos, hogy 
ezek mindenütt azonos jelen- 
tésűek. Igen fontos tehát a 
javaslatok megfelelő tesztelé
se, hogy a gyerekektől a leg
idősebb korosztályokig min
denki jól értelmezhesse a ie- 
leket. S természetesen ugyan
azt jelentsék mind az öt kon
tinensen.

— Milyen eredménnyel zá
rult a kecskeméti tanácsko
zás?

— Az ISO eddig 32 pikto- 
gramot ajánlott egységes je
lölésre 84 tagországának. Kecs
keméten újabb 22 jelet fogad
tak el a szakemberek, például 
a közönséget tájékoztató je
lek közül a pénzváltást, a re
pülőt, a hajót, a bejáratot, a 
kijáratot, a tűzoltókészüléket 
jelentő ábrákat. Az angol 
munkacsoport a csökkent ké
pességű — rokkant — embe
rek egységes képjelrendszeré
nek kialakítására nyújtott be 
programot. Figyelmet keltett 
az az osztrák—japán—magyar 
javaslat, amelyet a képjelek 
tesztelési módszerére, számí
tógépes értékelésére dolgoztak 
ki a szakemberek. A beszédes 
rajzok nemcsak megkönnyítik 
a tájékozódást, hanem igen 
gazdaságosan alkalmazhatók a 
gyakorlatban, megtakarítható 
több nyelvű feliratok elhelye
zése, hiszen egyetlen rajz is 
kifejezheti a lényeges figyel
meztetést.

A főváros tervei
Budapesten él az ország la

kosságának egyötöde, ezért 
ami a fővárosban történik, 
alapvetően befolyásolja vala
mennyiünk hangulatát. De 
bármennyire is csínján aka
runk bánni a szavakkal, a 
tény nem változik: a Duna- 
parti metropolisz fejlesztésére 
az idén kevesebb pénz áll 
rendelkezésre, mint amihez 
korábban már hozzászoktunk.

A 28 milliárd forint, amely- 
lyel a Fővárosi Tanács gaz
dálkodhat, első pillantásra ha
talmas összeg, de ha kétszer 
ennyi volna, akkor is lenne 
mire költeni. Rengeteg pénzt 
emésztenek föl a közkiadások, 
sokan várnak lakásra, még 
mindig több tanteremre, kór
házi ágyra van szükség. Bőví
teni kell a közműhálózatot, 
zsúfoltak a közlekedési eszkö
zök, van, ahová ma sem lehet 
járdán, aszfaltozott úton eljut
ni és a ritkábbik eset, amikor 
az utca egyáltalán nem kész
teti nyaktörő mutatványra az 
autóst, s nincs mit kerülgetnie 
a  gyalogosnak.

A legutóbbi tanácsülés elé 
ezért olyan tervezet került,

amely az imént is fölsorolt 
legfontosabb tennivalókra 
koncentrál. Az újonnan épülő 
4200-4300 állami lakás ugyan 
több százzal kevesebb a tava
lyinál, de lakásfelújításra és 
-karbantartásra a korábbinál 
jóval több pénzt fordítanak. 
Mindez persze sovány vigasz 
annak, aki továbbra is albér
letben kénytelen élni, a lehe
tőségek takarója ebben . az 
esetben viszont csak idáig ér.

Tovább épül a metró, a sor- 
tatarozás új köntösbe öltözte
ti a nagykörúti házakat, ABC- 
áruházat építenék az újpesti, 
gazdagréti, káposztásmegyeri 
lakótelepeken. Elkészül a kis
pesti Centrum1 és a pesterzsé
beti áfész-áruház, kilencszáz- 
zal gyarapodik a kórházi 
ágyak száma, a bölcsődei he
lyek bővítése eléri a kétszáz- 
negyvenet. S persze a sor eb
ben az esetben is folytatható, 
hiszen ezek csupán töredékét 
adják a tervnek, amely vég
eredményben a szűkösebb le
hetőségek ellenére is arra tö
rekszik, hogy közelítsen az 
igényekhez. Ismerve országos 
gondjainkat, többet nem is 
zárhatunk tőle.

1985. JANUÄR IS.

M i l y e n  T o l t  a z  e l n n iM  é v  ?
Beszélgetés dr. Szalu i Besső vendor ezredessel, 

a  MSSFK M iizlehedésrendészet vezetőijével

írásunknak fő témája — a
számvetés, a mérlegkészítés: 
milyennek bizonyult az 1984-es 
esztendő, mi jellemezte a fő
város közlekedési életét, köz
lekedésbiztonsági helyzetét? 
Erről beszélgettünk dr. Szalai 
Dezső rendőr ezredessel, á 
BRFK Közlekedésrendészete 
vezetőjével_

— Ha csupán a baleseti sta
tisztika adatait mérlegeljük, 
az összkép nem kedvezőtlen. 
Sőt, némi javulás tapasztalha
tó. Az elmúlt tizenegy hónap 
adatai szerint —- összehason
lítva 1983 azonos időszakával 
— az összbalesetek száma 3866 
volt a korábbi 3882-vel szem
ben, tehát valamelyest csök
kent. Ám ennél sokkal jelen
tősebb, hogy a halálos balese
teké 14 százalékkal volt keve
sebb, ami annyit jelent, hogy 
harminccal kevesebben vesz
tették életűiket a főváros köz
útjain, mint 1983-ban. Elége
dettek azonban így sem lehe
tünk, mert a kedvezőbb statisz
tika ellenére is tizenegy hónap 
alatt 4693-an szenvedtek köny- 
nyebfo, súlyosabb, közöttük ha
lálos sérülést közlekedési bal
eset következtében.

Állandó arány
Ä kétségtelenül kedvezőbb 

tendenciát néhány korábbi, 
összehasonlításul szolgáló adat 
ds jelzi. Mintegy húsz eszten
dővel ezelőtt —r lényegesen ki
sebb gépjárműpark mellett — 
ezer gépjárműre 52 baleset ju
tott. Most — amikor a fővá
rosiban miár 476 ezer gépjár
művet tartunk nyilván, s eb
ből 375 ezer személygépkocsi 
—, ugyancsak ezer gépjárműre 
számítva — 9 baleset. A het
venes évek elején még ötszáz 
fölött volt a halálos balesetek 
száma, szemben az idei 180- 
nal.

— Milyen okok játszottak, 
játszanak közre a balesetek 
bekövetkezésénél?

— A járművezetők és gyalo
gosok felelősségét illetően ki
alakult egy olyan, állandónak 
mondható arány, amely ha 
olykor hullámzó is, alapvető
en nem változik.. Eszerint a 
balesetek kétharmadát a gép
járművezetők idézik elő. Az ál
taluk okozott balesetek döntő 
többsége — mintegy 45 száza
léka — az elsőbbságadás el
mulasztása miatt következik 
be, és majd minden esetben 
jelzőtáblával védett útvonalon 
vagy kijelölt gyalogos-átkelő
helyein. Ez egyértelműen a fe
lelőtlenség, a figyeimeitlenGég 
számlájára írható. Ami a 
gyorshajtást illeti: miiint balese
ti ok, a második helyen áll, s 
az ilyen balesetek mintegy 90 
százalékos relatív gyorshajtás
ból — az út-, az időjárási, a 
forgalmi körülmények figyel
men kívül hagyásából — kö
vetkeznek be. Ez azt jelzi, hogy 
igen sóik járművezető képte
len időben felismerni azokat a 
veszélyhelyzeteket — csúszós 
úttest, egy-egy bonyolultabb 
forgalmi szituáció —, amelye
ket csiak a sebesség csökkenté
sével lehetne eigerülni_

Gyalogosaik 
legyei isse

Szólnunk kell egy rendkívül 
veszélyes, és sajnos gyakori 
szabálysértésről: a tilos jelzé
sen való áthajtásról is. Sok
szor elmondtuk már: a forga
lomirányító jelzőlámpa tilos 
jelzésének gyakran tudatos 
semmibevevése nemcsak köz
vetlen következménye — a be
következett súlyos baleset — 
miatt elítélendő, hanem azért 
is, mert a közlekedés többi 
részvevőiben megingatja, két
ségessé teszi a jelzőlámpával, 
a 'jelzésekkel kapcsolatos bi
zalmat, s ez a forgalomban bi
zonytalanságot, zavart — ve
szélyhelyzetet idéz elő. Tavaly
előtt az ilyen szabálysértést 
röszítő és bizonyító, motoros 
filmtovábbítós fényképezőgé
pek rendszerbe állítása, a szi
gorú felelősségre vonás ered
ményeként csökkent az effajta 
szabálysértések száma. Tavaly 
ismét emelkedett, méghozzá 
elóg szembetűnően — mintegy 
13 százalékkal. . .

— Milyen minősítést kap a 
gyalogosok baleseti statiszti

kája, közlekedési fegyelme, 
magatartása?

— Az általuk akozott balese
tek száma 1983-hoz képesít 3,4 
százalékkal csökkent. Ilyen 
értelemben tehát némi válto
zás történt. Ami változatlan 
maradt, a baleseti okok: álló 
jármű előtt, mögött körülte
kintés nélkül, hirtelen lépnek 
az úttestre. Közlekedésünkre 
változatlanul nem jellemző a 
megfontoltság, a tudatosság. 
Ezzel kapcsolatban két sokat
mondó adat: a fővárosban az 
összes személyi sérüléssel vég
ződő baleset 50 százaléka gya- 
loigoseliütés, és: az összes sze
mélyi sérüléses baleset egyne
gyede a kijelölt gyalogos-átke
lőhelyeiken következik be. 
1984-ben tizenegy hónapban 
kijelölt átkelőhelyen 915 bal
eset történt, 5,4 százalékkal 
több, mint az előző év azonos 
időszakában.

G o n d o k  a  xébrán.
— Ez kinek a számlájára 

írható? A  bekövetkezett 
balesetekért milyen arányban 
oszlik meg a felelősség a gya
logosok és a járművezetők kö
zött?

— Az alapvető probléma az, 
hogy a sokat emlegetett és hiá
nyolt partneri kapcsolat a gya
logosok és a járművezetők kö
zött változatlanul nem alakult 
ki. Ami a kérdést illeti: az á t
kelőhelyeken történt 915 bal
esetből 339 következett be a 
járművezetők, és 576 a gyalo
gosok hibájából. Vagyis a 
-zebrákon előidézett balesetek 
G2 százalékát maguk a gyalo
gosok Okozták. 1976-bain ez az 
arány még 30 százalék volt, s 
ebből az a következtetés adó
dik, hogy a kijelölt gyaloigos- 
átkelőhelyeken történt balese
tekért évről-évre nagyobb 
arányban — a gyalogosok a 
felelősek. Az igazsághoz tarto
zik. az ÍSf. hogy ,az átkelőhelyek
— s ezáltal a gyalogosok — 
fokozottabb védelme további 
fcirgalomiszervezésii feladat is: 
véleményem szerint a főváros
ban lévő kijelölt gyalogos-át
kelőhelyek jelenlegi rendsze
rét és koncepcióját felül kelle
ne vizsgálni, és ennek alapján 
hatékony intézkedéseket tenni.

Köztudott, hogy a tavaly jú
lius elsején hatályba lépett 
KRESZ-mődosítás több ren
delkezése ds a gyalogosok fo
kozottabb védelmét, biztonsá
gát kívánja elősegíteni. Ehhez 
kapcsolódik a Fővárosi Közle
kedésbiztonsági Tanács egyik 
idei nagyobb akciója is, amely
ben kulcsszerepet szántunk a 
hivatásos gépjárművezetőknek. 
Felkértük a BKV forgalmi dol
gozóit, hogy járműveiken uta
zás közben — röviden, néhary 
mondatban hívják fel az uta
sok figyelmét olyan veszélyfor
rásokra, amelyeket ők jobban 
ismernek, mint az átlagos köz
lekedő ember. Mondják el, 
hogy egy adott útszakaszon 
hol és mire kell a gyalogosnak 
fokozottan ügyelnie . . .  Sokai 
várunk ettől a kezdeményezés
től, hiszen a BKV dolgozói ily 
módon a budapesti közlekedők 
száz és százezreámefe mondhat
nak el — a szó szór >s értelmé
ben — életbevágóan fontos 
tudnivalókat, információkat.

A  g y e re k e k  
véd e lm ek en

— Váltsunk témát. A gyer- 
mekbalesctek száma évről év
re emelkedik. Történt-e ked
vező változás?

Sajnos nem. Jelenleg a 
fővárosban az összes személyi 
sérüléses baleset 16,2 százalé
ka gyermekbaleset. Emelkedő 
tendenciáról van szó: 1981 óta
— minden erőfeszítésünk el
lenére — emelkedik a gyer
mekbalesetek száma. Tavaly 
tizenegy hónapban 594 ilyen 
baleset történt, ebből 350 bal
esetnél a gyermek volt az oko
zó, 244 esetben a baleset — 
vétlen — részese. Tény az is. 
hogy kevesebb volt a halálos 
és a súlyos sérüléses balese
tek száma — tavalyelőtt 9 
gyermek vesztette életét köz
lekedési baleset következtében, 
tavaly három —, de ez mit 
sem változtat azon az állás
pontunkon, hogy a gyerme
kek védelméért, biztonságáért

többet lehet, és többet is kell 
tennünk. Véleményem szerint 
gyökeres változás akikor vár
ható, ha a közlekedési nevelés 
a jelenleginél szervezettebben 
és magasabb színvonalon kap 
helyet az oktatásban, ha az ok
tatás szerves részévé válik. 
Meggyőződésem, hogy ez 
előbb-utóbb így lesz. Addig vi
szont minden felnőtt közlekedő 
felelősségérzetét — és szemé
lyes példamutatását — kell 
hangsúlyoznunk, kiemelten a 
szülők felelősségérzetét és pél
damutatását . . .

V e s z é ly e s  a lk o ls o l
— Az elmúlt évet értékelő, 

elemző első mondataiban úgy 
fogalmazott: ha csupán a bal
eseti statisztika adatait mér
legeljük, az összkép nem ked
vezőtlen . . .  Valamilyen más 
vonatkozásban viszont igen?

— Két olyan jelenségről sze
retnék részletesebben beszél
ni, ami jelen van a főváros 
közlekedési életében, és ezek 
alapján rosszabbnak kell meg-

‘ ítélnünk az elmúlt évet, mint 
egy korábbi időszakot. Az 
egyik, hogy az összbalesetek 
csaknem tíz százalékában sze
repe van az alkoholnak. Ügy 
tűnik, a  gépjárművezetőiknél 
sikerült valamelyes javulást 
elérni: baleseteik 6,7 százalé
kát okozták ittas állapotban, e 
tekintetben mégisam beszélhe
tünk eredményről, mert a biz
tonságos közlekedés változat
lan alapelve: aki ivott, nem 
vezethet járművet. Az ittas ál
lapotban balesetet szenvedett 
gyalogosok részaránya fokoza
tosan emelkedik: tizenegy hó
napban baleseteik 16,3 száza
lékában hatott Itözre az ittas
ság. Az alkohol lépten-nyomon 
teremt veszélyhelyzeteket a 
gyalogosközlekedésben: ha
tására válnak sokain agresz- 
szívvá, semmibe veszik a ti
los jelzéseket, a lánckorlátokat, 
s 'igen gyakran csak a’ jármű
vezetők ügyessége, lélekjelen
léte, vagy a szerencse menti 
meg őket felelőtlenségük sú
lyosabb következményeitől.

Ami a másik, aggasztóbb je
lenséget illeti: 1983-ban Buda
pesten 67 esetben fordult elő 
cserbenhagyásos baleset. 1984- 
ben december elsejéig már 149 
esetben. Vegyük a másik bűn
cselekményt: segítségnyújtás 
elmulasztása korábban 22—25 
között mozgott évente. Tavaly 
— ugyancsak december else
jéig — 59 ilyen ügyünk voilt. 
Az adatok egyértelműen azt 
jelzik, hogy a közlekedési bűn
cselekmények száma minden 
korábbi arányt meghaladó 
mértékben emelkedik.

Többrétű feladatot tűzött 
maga elé a Képzőművészeti 
Kiadó Vállalat: képzőművésze
tünk nagyjainak megismerte
tését — legtöbbjükről negyed
százada jelent meg utoljára 
monográfia — és a kortárs 
művészetek bemutatását. Mi
lyen kiadványokat terveznek 
— ezt kérdeztük Horváth Te- 
réztől, a kiadó művészeti ve
zetőjétől.

— Az első negyedévben két 
nagy monográfia lát napvilá
got: Brodsziky Károly festő
művész életművét adjuk ki, 
amelyet negyedszázada Lajta 
Edit szerkesztett. A régi mun
ka új kiadásához Szabó Kata
lin művészettörténész készí
tett katalógust. A nagy ma
gyar festők sorozat másik, rö
videsen megjelenő kötete 
Ivanyi Grünwald Béla mo
nográfiája, amely Telepy Ka
talin munkája: 32 színes és 25 
fekete-fehér képpel és kata
lógussal készül. Régi adóssá
got teljesítünk, amikor az 
év első felében megjelenő há
rom kortárs művészt bemutató 
kötet egyikével Szántó Piros
kâ  munkásságát ismertetjük, a 
másik kettő pedig Marton 
László és Cs. Kovács László 
szobrászokat mutatja be.

— Melyik kiadványuk volt 
eddig a legnépszerűbb?

— Népszerűségben magasan 
vezet a Kovács Margit mun
kásságát bemutató album, 
amelyből az igényeket szin-

Tefoer
és támogatás
A magyar népgazdaság 

1985. évi terve számol az
zal, hogy az ország népes
sége az idén mintegy 20 
ezer fővel csökken. Mindez 
még nem ok semmiféle bo
rúlátásra demográfiai hely
zetünk további alakulását 
illetően. Mégis indokolt 
méltatni azokat a helyi in
tézkedéseket, amelyek meg
akadályozhatják, hogy ez a 
folyamat tartós legyen.

A minap például a nagy- 
családosokról tárgyalt a 
Szolnok megyei Tanács. A 
kérdést alapos előkészítés 
után tűzték napirendre: a 
Hazafias Népfront közre
működésével előzőleg a me
gye 900 nagycsaládjának 
körében végeztek vizsgála
tot, felmérve azoknak élet
színvonalát, jövedelmi vi
szonyait, lakáskörülménye
it. A többgyermekeseknek 
mintegy ötödrésze lakik ta
nácsi bérleményben, egyne
gyedük rendelkezik szövet
kezeti vagy OTP-lakással, 
a többi magánerőből épített 
családi házban él. Üj ott
honuk megteremtéséhez a 
kedvezmények egész sorát 
vehették igénybe. Így a he
lyi tanácsok sokuknak jut
tattak olcsó vagy teljesen 
ingyenes telket, s ehhez 
hozzájárult bizonyos össze
gű, vissza nem térítendő ál
lami támogatás.

A gyermekek növekedése 
különösen a népes családo
kat állítja újabb és újabb 
próbatétel elé, s ezek meg
oldásához is mindinkább 
számíthatnak intézményes 
segítségre Szolnok megyé
ben. A szülők 1984-ben 
már valamennyi kicsinyü
ket elhelyezhették bölcső
dében, illetve óvodában. 
Gyakorlattá vált, hogy az 
iskolások tanszereinek be
szerzéséhez a vállalatok 
nyújtanak segélyt, s állják 
az iskolai étkeztetés költsé
geit is. Ez utóbbi célra 
egyébként külön megyei 
tartalékalapot képeztek.

A Szolnok megyei mód
szer — nem utolsósorban 
a körültekintő felmérésen 
alapuló helyzetelemzés és 
döntés, az erők összefogá
sa a nagycsaládosokért — 
figyelemre méltó akkor is, 
ha a múlt év során már 
egyre több országrészből 
adhattunk hírt hasonló tö
rekvésekről. Jellemzője a 
következetesség, a cselekvő
készség olyan rétegek tá
mogatására, amelyek a töb
bi családénál nagyobb ter
het vállalnak.

te lehetetlen kielégíteni. Ezért 
1985-ben húszezres példány
számban, ötödik kiadásként 
hozzuk ki, ugyanennyiben ter
vezzük kiadni 1986-ban is. 
Szép fotóalbumunk lát nap
világot a Loire-völgy kasté
lyairól, az ilyen jellegű köny
veink általában igen népsze
rűek. Hiánypótló a három té
makörben jövőre piacra' kerü
lő leporellók megjelentetése 
is. Ezúttal háziállatok, vad
állatok, valamint a Jancsi és 
Juliska-témakörrel gazdagodik 
a kicsinyek képeskönyvének 
választéka. Feladatunk az 
ismeretterjesztés, a kultúrtör
téneti és a mai művészet nép
szerűsítése is. Nagy méretű al
bumaink gazdag képanyaggá'! 
Munkácsy Mihály, Paál 
László, Markó Károly, Lotz 
Károly, Székely Bertalan és 
Than Mór munkásságával is
mertetnek meg.

— A Képzőművészeti Kiadó 
Vállalat évente 80 millió ké
peslapot ad ki. Számítha
tunk-e a következő években a 
sokak által keresett üdülőhe
lyi, turisztikai tájegységeket 
ábrázoló lapok megfelelő 
színvonalú kiadására?

— Igyekszünk ezekből mi
nél többet készíttetni. A ki
adásunkban megjelenő köny
vek, monográfiák zöme dotá
ciót igényei, am,it a poszterek, 
naptárak és képeslapok jöve
delméből fedezünk.

M it ad k i idén
a Képzőművészeti Kiadó ?
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— Vannak-e olyan tételesen is felsorolható bűncselekmé

nyek, amelyeknél minden esetben pénzbüntetést is kiszab a 
bíróság?

— Mint ismeretes, a Btk- 
ban vannak fő- és mellék- 
büntetések. Főbüntetés a sza
badságvesztés, de az lehet a 
pénzbüntetés is. Mellékbünte
tés többek között a kitiltás, a 
kiutasítás, valamint az úgy
nevezett pénzmellékbüntetés. 
Pénzbüntetésre tehát kétféle 
módon ítélheti az elkövetőt a 
bíróság: vagy napi tételeket 
meghatározva főbüntetésként, 
vagy szabadságvesztés mel
lett, konkrét' összeget megha
tározva, maximum százezer fo
rintig.

Hogy mikor alkalmazza a 
pénzfőbüntetést, az teljességgel 
a bíróság belátására van bíz
va, kivéve azt a kevés esetet, 
amikor kizárólag e büntetés
fajtát alkalmazhatja, mert 
csak ezt engedi meg a Btk. 
Például a zártörés elkövetőjét 
csak pénzbüntetéssel lehet súj
tani, más büntetést nem is 
kaphat. A pénzmellékbüntetés 
kiszabásának viszont vannak 
pontosabb előírásai. Eszerint:

akit határozott tartamú 
szabadságvesztésre ítél
nek és megfelelő kere
sete, jövedelme, vagyo
na vari, pénzmellékbün
tetésre k e i l  ítélni, ha 
a bűncselekményt ha
szonszerzésből követi el.

Vagyis a haszonszerzés, 
mint az elkövetést moti
váló tényező minden 
esetben azt eredménye
zi, hogy szabadságvesz
tés mellett pénzbünte
tést is kap az illető mel
lékbüntetésként.

(Haszonszerzésből cselekszik 
a tolvaj, a rabló, a sikkasztó, 
a. csaló stb.) Ha a feltételek 
megvannak — szabdságvesztés 
kiszabása, jövedelem, vagyon, 
s a haszonszerzés céljából való 
elkövetés — akkor ezekben az 
esetekben kötelező a pénzbün
tetés. Minden más esetben, ha 
szabadságvesztést szabtak ki 
és az elkövetőnek vagyona, jö
vedelme, keresete van, a pénz
mellékbüntetés kiszabása is
mét csaik. a bírói mérlegelés kö
rébe kerül. Ha úgy találja, 
hogy ilyen módon hatásosab
ban lehet visszatartani az 
újabb bűncselekménytől, ak
kor megítél egy összeget, ha 
nem, akkor mellőzi ennek al
kalmazását.

Látható tehát, hogy a ha
szonszerzés céljából elkövetett 
cselekmények egy részénél — 
ha az említett egyéb feltételek 
is adottak — fordul elő, hogy 
a pénzbüntetés kiszabása kö
telező.

amely miatt az elévülési időn 
belül nem kezdik meg a bünte
tés, a szabadságvesztés végre
hajtását.

Még annyit: a pénzmellék
büntetés három év alatt évül 
el, és az elévülés a főbüntetés

végrehajtásának befejezésekor 
veszi kezdetét, más esetekben 
pedig a próbaidő leteltének 
napján. Ebből következik az is, 
hogy ha a főbüntetés elévül, a 
mellékbüntetés is végrehaj iha
tatlanná válik.

— Büntethetőséget kizáró ok lehet-e a személyiségzavar, 
a pszichopátia?

— Elképzelhető, hogy valakinek nem hajtják 
szabadságvesztését, mert beállt az elévülés?

végre a

— A büntetőjogi felelősség
re vonás akadályai között, mint 
kizáró ok szerepel a kóros el
meállapot. A törvény ennek 
öt fajtáját sorolja fel. Elmebe
tegség: általában tartós meg
betegedés, amely a magasabb 
rendű idegműködésben súlyos 
zavarokat idéz elő, s ez kihat 
az illető értelmi, érzelmi, aka
rati világára. Gyengeelméjű
ség: ez nem betegség, hanem 
az értelmi teljesítőképesség 
csökkent állapota, amely vagy 
veleszületett vagy gyermekkor
ban szerzett károsodás.- Szelle
mi leépülés: a már kifejlődött 
értelmi teljesítőképesség kü
lönböző mértékű, végleges, 
többnyire előrehaladó hanyat
lása. Tudatzavar: általában 
időleges, múló jellegű. Oka le
het a központi idegrendszer 
megbetegedésén kívül, mérge
ző anyagok — alkohol, kábító
szer — fogyasztása stb. Álta
lában az indulati cselekmé
nyeknél észlelhető a tudatszű
kület. Személyiségzavar: ennek 
egyik formája a pszichopátia. 
Ez önmagában nem betegség, 
hanem olyan zavar a személyi

ségben, amely a társadalmi el
várások szempontjából elégte
len magatartáshoz vezet. Eljut
hat olyan fokra, amely már az 
elmebetagségigiel határos, ahhoz 
hasonló, s ezért ilyen okból ki
zárja az elkövető megbünte
tését.

Ezen öt, kórosnak minősülő 
elmeállapot akkor akadályoz
za az elkövető felelősségre vo
nását, ha az elmeállapota kép
telenné teszi a cselekmény kö
vetkezményeinek felismerésé
ben, vagy arra, hogy a felis
merésnek megfelelően csele
kedjen. Tehát e felismerés 
vagy az ennek megfelelő visel
kedés hiánya, amely a kóros
ságra vezethető vissza, csak 
együtt eredményezi a terhelt 
„felmentését”. (Büntetés he
lyett kényszergyógykezelését 
rendelik el.) Vagyis adott 
esetben a személyiségzavar 
legsúlyosabb formája is lehet 
büntethetőséget kizáró ok. 
Ugyanakkor a pszicho-pátia ál
talában nem kóros elmeálla
pot és megléte nem is aka
dályozza a büntetőjogi felelős
ségre vonást.

— Mindjárt tisztázni kell, 
hogy kétféle elévülés is van: 
egyfelől elévülhet a bűncse
lekmény, ha az- elkövetés és a 
felelősségre vonás között bi
zonyos idő — évekről van . szó 
~  eltelt, s elévülhet a bünte
tés is.

Ez utóbbi érdekes nekünk. 
A törvény kimondja: a főbün
tetés elévül:

— tizenöt évi szabadság- 
vesztés, valamint ennél súlyo
sabb büntetés esetén húsz év,

r— tízévi vagy ezt meghele- 
dó szabadságvesztés esetén ti
zenöt év, ,

— ötévi vagy ezt meghaladó 
szabadságvesztés esetén tíz
év,

— öt évet el nem érő sza
badságvesztéskor öt év,

— javító-nevelő munka (szi
gorított is) vagy pénzbüntetés 
esetében három év elteltével. 
Természetesen nem évülnek 
el a háborús és népellenes bű
nök miatt kiszabott bünteté
sek.

Mitől számít a húsz, tizenöt 
stb. év? A főbüntetés elévülé
si ideje — határideje — a 
büntetést kiszabó határozat 
jogerőre emelkedésének nap
ján kezdődik. Ha azonban a 
büntetés végrehajtását felfüg
gesztették, akikor az elévülés a 
próbaidő leteltének napjával 
veszi kezdetét.

Ha a büntetés elévült, az a 
büntetés végrehajtását kizárja. 
Például valakit javító-nevelő 
munkára ítélnek, de nem hajt
ják végre három évig, mivel az 
elítélt megbetegszik és nem tud 
dolgozni. Hiába gyógyul fel 
három év után, a javító-nevelő 
munkát már nem kell kiállnia. 
Általában is igaz, hogy az el
évülési idő elteltével semmi

lyen büntetést sem hajthatnak 
végre. Így a szabadságvesztést 
sem. Például a bírásáig vala
kit jogerősen három évre el
ítél, de ahelyett, hogy az illető 
bevonulna, külföldre távozik 
jogellenesen és nem jön viisz- 
sza. Az ő büntetése öt év múl
va évül el. Ha akikor hazajön, 
már nem kell a három évet le
töltenie. Az más kérdés, hogy 
a külföldre utazás és a külföl
dön tartózkodás szabályainak 
kijátszása — tiltott határátlé
pés -i-' miatt újból bíróság elé 
kerül és több év szabadság
vesztést kaphat, azaz ilyen mó
don nem lehet a törvényt ki
játszani.

Hogyan néz ki az elévülés 
akkor, ha a.z elítélt megszökik 
a büntetésvégrehajtási intézet
ből? Természetszerűleg

az elévülés ideje a szö
kés napjával újra kez
dődik. Tegyük fel, hogy 
a megszökött elítélt há
rom év szabadságvesz
tést kapott. Ebben az 
esetben a szökés napjá
tól számítva öt évnek 
kell eltelnie, hogy a 

' büntetést ne hajthassák 
végre.

Sőt, ha az elítélt, ellen a bün
tetés végrehajtása végett in
tézkedést tesznek — kereste
tik a rendőrséggel —, akkor az 
elévülés félbeszakad, s a fél
beszakítás napjától kezdődik 
újra a határidő számítása. (Rá
adásul a szökésért újabb sza
badságvesztést kap.)

Vagyis elképzelhető, hogy 
nem hajtható végre a szabad
ságvesztés, mert a büntetés el
évült. A gyakorlatban ez rit
kán esik meg, inkább csak az 
elítélt igen súlyos betegsége az,

— A pénzbüntetés végrehajtását űgyanúgy fel lehet-e füg
geszteni, mint a szabadságvesztését?

— Vagyis elhangozhat-e a 
bíróságon, hogy ennyi vagy 
annyi napi tételű pénzbünte
tésre ítélem, de a végrehajtá
sát egy év próbaidőre felfüg
gesztem? A válasz egyértelmű 
igen, még akkor is, ha a pénz- 
büntetést az esetek többségé
ben nem függesztik fel, főleg 
akkor, ha alternatív büntetés
ként a szabadságvesztés is sze
repel. A törvény egyebek kö
zött kimondja;

az egy évet meg nem 
haladó szabadságvesz
tés vagy a pénzbüntetés 
végrehajtása felfüggeszt
hető próbaidőre, ha —4 
különösen az elkövető 
személyi körülményeire 
figyelemmel — alaposan 
feltehető, hogy a bünte
tés célja annak végre
hajtása nélkül is elérhe
tő.

A pénzbüntetés próbaideje 
egy év, a vétség miatt ki
szabott szabadságvesztésé 1-5 
év, a bűntett miatti szabadság- 
vesztésé 1-5 év. A próbaidőt 
mindig években határozzák 
meg, a pénzbüntetés mindig 
egyévi próbát kaphat, míg a 
szabadságvesztést az említett 
■határok között állapítja meg a 
bíróság, de a próbaidő nem 
lehet kevesebb, mint a tényle
ges, szabadságvesztés ideje. Kü
lönös méltánylást érdemlő 
esetben ugyanis a bíróság az 
egy évnél hosszabb, de két évet 
meg nem haladó szabadság- 
vesztés végrehajtását is felfüg
gesztheti. Ha például 2 éves

büntetést függeszt fel. akkor 
annak minimális próbaideje 
legalább 2 év.

Természetesen a büntetés 
végrehajtásának felfüggesztése, 
még pénzbüntetésnél is, feltét
lenül komoly kedvezmény, hi
szen ha a próbaidőt sikerrel 
kiállja az érintett, akkor úgy 
veheti, mintha el sem ítélték 
volna. Ezért

a törvény a felfüggesz
tés lehetőségéből kizárja 
azokat, akik erre méltat
lanok. így azt, aki a 
szabadságvesztése vég
rehajtásának befejezése 
előtt vagy éppen a pró
baidő alatt szándékos 
bűncselekményt követ el. 
S ugyancsak méltatlan
nak találja a törvény a 
visszaesőket, ide értve a 
különös és a többszörös 
visszaesőt is.

Az ő büntetésüket nincs értel
me felfüggeszteni, hiszen az 
előző büntetés, esetleg végre
hajtott szabadságvesztés sem 
tette meg a kívánt hatást.

Általában a próbaidő alatt 
elkövetett és szabadságvesztés
sel büntetett cselekményeknek 
az a következménye, hogy a 
felfüggesztett korábbi bünte
tést is végrehajtják. A pénz- 
büntetést viszont már akkor is 
végre kell hajtani — azaz fi
zetnie kell az elkövetőnek —, 
ha csak javító-nevelő munká
ra, vagy csak pénzbüntetésre 
ítélik a próbaidő alatt' elköve
tett újabb bűncselekményért.

Dr. L. Gy.

RÓNASZÉKI ROBERT VERSEI

Miért...?
Miért a napsütés, Ha már nem
ha már csak kavarnak fel
reszketni tudok, vágyak,
miért a fény, ha a vulkánlüktctés
ha már csak szívemben
tapogatok, már csak elfogyó
és nem lázadok gyertya lángja,
érted? és nem éget
Miért . . .? hamuvá téged.

Az érintetlen hóban
Csak figyelem a nagy Állok
szürke eget. A távolban rezzenéstelen, még várlak,
tépett fáíylú felhőket egyre várlak. Távolról
terel a decemberi szél. nyári dallamok úsznak
Homlokom az ablak elém, míg reményeimre
üvegéhez ér, odakint ráborul a fagyos karácsonyi
sóhajtozik az ereszkedő éj. Álmaim ott vacognak
alkonyat. az érintetlen hóban.

Új jogszabály készül
A fővárosi Patyolat-üzletek

ben évente mintegy hatezer- 
hétezer, tisztításra leadott té
telt nem vesznek át az ügy
felek. Tárolásuk meglehetősen 
sóik gondot jelent az amúgy is 
szűk raktári kapacitással ren
delkező Patyolat-üzleteknek, 
nem beszélve arról az ugyan
csak tetemes anyagi veszte
ségről, amelyet az elvégzett 
tisztításért járó be nem fize
tett díjak okoznak a vállalat
nak.

Hasonló a helyzet más szol
gáltató vállalatoknál is, pél
dául a cipőjavítóknál, órá
soknál. Ezeken a helysükén' is 
gyakran ott hagyják javításra 
beadott ingóságaikat az ügy
felek, kiváltképp a kopott, di
vatjamúlt holmikat. A szol
gáltatóknak eddig egyetlen le
hetőségük volt, mégpedig az, 
hogy a hat hónapon belül át

nem vett cikkeket felkínálják 
a Bizonymányi Áruház Válla
latnak, s ha az nem vette át, 
akkor legalább még 5 évig sa
ját raktárukban meg kell 
őrizniük azokat.

Az Ipari Minisztériumban 
kapott tájékoztatás szerint rö
videsen új jogszabály jelenik 
meg, amelynek értelmében a 
javító és szolgáltató vállala
toknak, szövetkezeteknek, kis
iparosoknak és ldsvállalko- 
kozóknak átadott és hat hó
napon belül ki nem váltott 
cikkeket a szolgáltató közvet
lenül is értékesítheti.

Az értékesítési összegből a 
szolgáltató levonja a költsé
geit. például a tisztítás, a ja
vítás árát, a tárolási díjat. A 
maradék összeget öt évig zá
rolt számlán tartja, s ha az 
ügyfél nem jelentkezik, az ösz- 
szeg a szolgáltatóé marad.

Ä  FELELŐSÖK FIGYELMÉBE!
Amint ismeretes, 1985. január 1-től általában növe

kedett a heti- és napilapok ára. Ezen áremelést — nem 
úgy, mint az eddigieket — a Héti Híradó sem „vészelte” 
át. Mint hírt adtunk róla: az egyes lapszámok ára 2, az
az kettő forintra nőtt. Ez, ugye, havi 8, negyedévente 24, 
félévente 48, évente 98 forintot tesz ki.

Nem feladatunk, hogy magyarázzuk az áremelést, 
de arra azért emlékeztetnénk áz olvasókat: a régi 1,50-es 
ár harminc éve, azaz a lap indulása óta nem változott, 
így az is egyértelmű: az. 50 fillér emelés utáni 2 forin
tos ár sem magas, hetilapról lévén szó. Természetesen 
az előfizetésből befolyt összegek a jövőben sem fedezik 
a nydmdáköltoégéket és egyéb kiadásokat, erre költség- 
vetési támogatást kapunk, illetve kap áttételesen az ol
vasó is.

Bár a hír az áremelésről már korábbam megjelent a 
Heti Híradóban, a januári előfizetések mégis meglehető
sen összevissza történtek, pedig a havi 4><2, vagy a ne
gyedévi 24 fontot beszedése, kiszámolása nem bonyolult. 
Kérjük tehát a nevelőket, saijtófelelősöket — tehát azo
kat, akik a H. H. előfizetésével foglalkoznak; —, hogy 
visszamenőleg és előre is a  lapszám önkénéi 2 forintot 
szedjék be az előfizetőktől.

Áz előfizetőktől, vagyis az olvasóktól, akik reméljük 
— amíg idebent vannak — továbbra is hűségesek marad
nak hozzánk.

A fogadalmak lendüle

A hozzátartozók figyelmesen hallgatják a műsort
Az idő múlásával lassan Ezen a rendhagyó beszé- 

halványul már az ünnepek lön egy egészen másfajta 
emléke; a képmagnó mág- hangulat volt az uralkodó; 
nesszalgjai azonban meg- nemcsak az ünnepek, ha- 
őrzik mindazt, amit rögzi- nem a műsor felkeltette ér
tettek rá. Márianosztrán zelmek is hozzájárultak ah
készült egy felvétel decem- hoz, hogy más, meghatóan 
bér 23-án — belső haszná- őszinte-emberi legyen ez a 
latra, nem a televízió nyil- délelőtt. Nem úgy hangzott 
vánosságának — egy rend- el a sok „soha többé nem 
hagyó, a maga nemében el- akarok visszakerülni”, 
ső ízben megrendezett ün- „majd meglátod, ezentúl 
népségről. Lapunk is be- másként lesz”,, mint ahogy 
számolt már róla, hogy a talán más jó néhány alka- 
nosztraiak egy kedves mű- lommal kinek-kinek az éie- 
sorral köszöntötték hozzá- tében, hanem több felelős
tartozóikat a kultúrterem- séggel, több komolysággal 
ben, s utána ugyanitt volt — több emberi tartalom- 
a beszélő is. mai.

Illő engedélykérés után Erezték ezt a hozzátartó- 
magam is odaültem egyik- zők is. Itt-ott könny csil- 
másik családhoz, beszélget- lant meg a szemekben, 
tem a feleségekkel, gyere- amelyet gyorsan félrefór- 
kekkel és természetesen a dúlva töröltek le, nehogy 
férjekkel is. Akkor még az a gyerek észrevegye az 
ünnepi fogadalmak lázában anyuka ölében . . .  Talán 
volt mindenki -~ tárgyila- rajtuk lehetett a legjobban 
gosan tekintettek vissza az érzékelni ezt a bizonyos ne
elmúlt esztendőkre, a tör- hezen körülírható, másfaj- 
téntekre — s lendületesen ta hangulatot; nem riadt 
vázolták: hogyan is lesz szemekkel pislogtak ma- 
majd, ha egyszer szabadul- guk körül, nem nyűgöskod- 
nak. Félreértés ne essék; tek a számukra itt-ott ér
meggyőződésem (s a leivé- dektelen vagy nem érthető 
teleken is jól érezhető), műsor alatt, hanem először 
hogy nem azért hangzott csöndben, érdeklődve fi
el a sok fogadalom, mert gyeitek, utána pedig boldog 
így „illik” mondani, ha egy mosollyal nyújtogatták apu 
kamera szegeződik az em- felé kis ajándékukat és vet- 
berre. Akik megígérték, hit- ték át azt, amit nekik ká
téi tervezték a más életet, szítettek: össze még fenn, a 
nem a felvétel kedvéért, zárkában, 
hanem hozzátartozóik előtt Gyorsan elszaladt a rend
ígérték meg a szebb jövőt, hagyó beszélő délelőttje. 
Azok előtt a hozzátartozók Az emlékek halványulnak 
előtt, akik talán még fér- — írtam az elején; a felvé- 
jüknél is jobban várják azt telek azonban megmarad- 
a napot, amikor megkez- tak. Jó lenne, ha egyszer 
dődhet a fogadalmaik való- folytatni lehetne egyik-má
ra váltása. sik beszélgetést; jó lenne,

Nehéz napok-évek sora- ha a fogadalmak lendülete 
koznak a szabadságvesztés a szabadulás utáni időre is 
töltése alatt, s sokan hajla- megmaradna . . .

Hát nem így az igazi — együtt! — a család?
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A pihenőidejüket töltők igazán szép környezetben vannak, hiszen „karnyújtásnyira a ten- 
palma;íak árnyékában, s háttérben barnállik egy trópusi hegy!”. Ezt az 

illúziót azok kapjak, akik szeretik a posztert, akik nem restellik azt a f-íraricón-nt _ 
megszerezzék a pihenőhelyiség falára. A múlt évben s azelőtt lapunkban lázasan szorgal
maztuk, hogy masok is éljenek ezzel a lehetőséggel, mert megéri. Fillérekért varázsol iá 
széppé, s teszi kellemessé a környezetünket. Akik még nem

sürgősen, örömük telik benne. —, á. j —

Télen is lehet sportolni
Azt hiszem, ezekben a na

pokban senki sem kívánkozik 
szabad levegőre, vágyakozik 
szabadtéri sportolásra. Egy 
kis séta, ahol van hó, ott hó
golyózás, aztán vissza a me
leg vagy legalábbis viszony
lagosan meleg körletre, zár
kába.

A mozgás, a sportolás a 
zord téli időben azonban épp
úgy fontos, mint nyáron. A 
szabad időnek ez olyan ré
sze, amelynek kedvező lélek
tani hatásai vannak.

SajrUílalos, de érthető, hogy 
nincs a bv. intézetekben

olyan nagyobb terem, ahol 
labdajátékokat lehet játszani. 
(Jelzem, még az iskolákban 
sincs mindenütt.) De ez nem 
jelenthet teljes tétlenséget, 
eltunyulást, a játékos, spor
tos időtöltések teljes hiányát.

Asztalitenisz-bajnokságok 
vagy csak spontán vetélkedé
sek, kondícióőrzö, erősítő gé
pek, eszközök igénybevétele, 
s végső soron a fekvőtámasz 
és minden kötetlen torna a 
célt szolgálja.

Külön szólnék a szellemi 
sportok „királyáról”, a sakk
ról. Aki már valamilyen szín

vonalon játszija, az talál ma
gának partnert. Ha valami
kor, most van itt az ideje a 
sakktornáknak, ahol zárkák 
vagy körletrészek — szóval 
kisebb közösségek — is meg
mérkőzhetnek. Amire érde
mes figyelni, a játék akkor 
lesz izgalmas, ha nagyjából 
a hasonló erőt képviselők 
küzdenek egymással. S a tét, 
egymás között, legyen kicsi. 
Nem érdemes egy-két parti
ban elveszíteni az egész havi 
cigarettaadagot. Ráadásul a 
játék szépsége, öröme is el
marad ilyenkor. g

Döbrősy István a tőle meg
szokott módon kényesnek lát
szó kérdéseket tesz fel levelé
ben. Ebből az első, úgy hi
szem, igencsak fontos, s nagy 
„holdudvarú” kérdés. Arról 
van szó, hogy az elítéltek a 
szabadulásuk előtt úgyneve
zett „kamu” leveleket írnak 
cégeknek, kérve a foglalkoz
tatásukat. Közben azonban ar
ra gondolnak, hogy úgysem 
dolgoznak (tartósan) az adott 
helyen, ugyanakkor a cég vá
lasza pozitív lesz, mert mun
kaerőhiánnyal küzdenek.

Mi értelme van ennek? Saj
nos van értelme, mert a ked
vezmény elnyerése, a pártfo
gó felügyelet megúszása, eset
leg enyhébb magatartási sza
bályok eredhetnek belőle. De 
az mindenképp, hogy a neve
lői lapra rákerülhet, hogy a 
neveltnek minden esélye meg
van a beilleszkedésre, mivel 
munkahelye, szállása már van.

Azután eljő a szabadulás 
napja és kiderül: ami még 
bentről ,,jó balhé” vagy kény
szerű hazugság volt, az most 
a létfenntartást veszélyezteti. 
Mert dehogy akar a debrece
ni illetőségű a KÖFÉM-be 
menni, vagy éppen a szom
bathelyi vagy soproni a Cse
pel Autógyárba. Nem akar ő, 
ott teljesen talajtalan lenne, 
csakhogy ezt a nevelőnek nem 
vallhatta be, mert vagy ug
rott volna valami kedvez
mény, vagy egyszerűen csak 
zaklatták volna, esetleg emiatt 
mégis kapna „pótpapát” stb.

S itt jöhet a levélíró megál
lapítása, kérdése: „Sajnos, a 
bv. intézetek kivétel nélkül 
olyan vállalatokkal állnak 
szerződésben, amelyek óriási 
munkaerőhiánnyal küzdenek. 
Gondolok itt az építőiparra, a 
BKV-ra, az Ingatlankezelő 
Vállalatra, a Közműre, a KÖ- 
FÉM-re, a Taurusra, a Csepel 
Autógyárra stb. E nagyválla
latok kivétel nélkül rendel
keznek munkásszállóval is, így 
a válaszlevél tartalmában biz
tos lehet az elítélt: jöhet hoz
nánk, szállást is adunk. De 
kérdezem én: miért nem köt
nek olyan valamirevaló vál
lalattal szerződést, ahova az 
elítéltek nemcsak leveleket ír
nának, hanem ténylegesen el 
is mennének dolgozni? Ez ko
moly lépés lenne a beillesz
kedés érdekében..

A helyzet tehát a követke
ző: vannak nagyvállalatok, 
amelyek foglalkoztatnak sza- 
badulókat, sőt munkásszállót 
is biztosítanak. Vannak az
után szabadulok, akiknek 
eszük ágában sincs elhelyez
kedni e vállalatoknál, csupán 
benti igazolásnak használnák 
fel őket. S itt most egy fon
tos kérdéshez érkeztünk: va
jon miért nem tetszik Döb-

rősy Istvánnak az, hogy e vál
lalatok azért foglalkoztatnak 
szabadulókat, mert munkaerő- 
hiánnyal küzdenek? Mit gon
dol, ha munkaerő-feleslegük 
lenne, hívogatnák a börtönből 
érkezőket? Ha tehát a bv. 
„valamirevaló” vállalattal köt
ne szerződést, akkor az épp
úgy értelmetlen lenne, mint a 
„kamu” levél, hiszen tényle
gesen nem tudnák a szabadu
lókat foglalkoztatni. Esetleg 
arra gondol, hogy az a cég „va
lamirevaló”, ahol nincsenek 
szabadultak? Nem, nem ér
tem, s nem értem a „kamu” 
levelek okát sem.

Ügy tűnik ugyanis, mintha 
némelyek elfelednék: a Cse
pel Autógyár,, a KÖFÉM és 
még néhány más vállalat azért 
vállalta a kockázatot, a kelle
metlenséget — hányán léptek 
meg az évek során az „elő
leggel”, mennyi igazolatlan 
hiányzás fordult elő stb. —, 
mert munkaerőhiánnyal küsz
ködve így remélte a létszáma 
feltöltését. Ráadásül ezzel tár
sadalmi méretű feladatot is 
magukra vállaltak — hangsú
lyozom, nem önzetlenül —, 
nevezetesen; segítik a szaba
dulok beilleszkedését! Hogy az 
általuk kínált munkahelyek, 
munkakörök és az értük ka
pott bér nem a legjobbak kö
zé tartozik? Hát persze hogy 
nem. Szövőnőből hiány van, 
de gépelni sem tudó, ám csi
nos titkárnőből aligha. S nyil
ván nem vezérigazgatói állá
sokkal várják a férfiakat sem. 
hanem olyan helyekre, ahol 
bizony meg kell fogni a mun
ka végét. Hogy a munkásszál
ló nem hasonlít a Hiltonná? 
Nem bizony, de olcsó és pár 
év alatt össze lehet szedni 
annyit, hogy legalább albér
letre jusson.

Átmenetnek, ugródeszkának 
mindenképpen jók ezek a 
nagyvállalatok. Az más kér
dés, hogy az ide kerülők egy ré
sze véglegesen is ottmarad, 
megtalálja hosszú távon a szá
mítását. Akik meg: csak a ne
héz első időkben maradnak,- 
nos, azoknak is jót tettek e 
cégek. Ne bántsuk tehát őket 
és ne álmodozzunk olyan vál
lalatokról, amelyek az élme
zőnyhöz tartoznak országosan, 
mert ez nem a szabadulókat 
foglalkoztatja.

Az viszont fölháborít, hogy 
szükség van e „kamu” leve
lekre. Kit kell becsapni? A 
nevelőt, a bírót? S ki issza 
meg ennek a levét? A szaba
duló, a visszaeső. Jó néhány 
hónappal ezelőtt már megír
tam, de visszhangtalan ma
radt. A nevelőnek, akár a ne
veltje ellenére is, mindent meg 
keli tennie, hogy a szabadu
lás utáni viszonyai rendezet
tek legyenek. Kiváltképp ak

kor, ha a nevelt még partner 
is — ez nem árt, ha az ember 
a saját sorsát alakítja —, és 
kéri, igényli a nevelői segít
ségét. Az nem minősíthető se
gítségnek, ha közli: írjon a 
KÖFÉM-nek stb. Ez csupán 
kényelmesség! Ha a szabadu
ló olyan városban, olyan kör
nyéken akar letelepedni, ahol 
nincs „kínálkozó” vállalat, 
vagy nem akar azokhoz men
ni, keresni kel! másikat. S ha 
a jogszabály előírásainak és 
széliemének megfelelően a ne
velő a várható szabadulás előtt 
már öí hónappal hozzálát a 
neveltjével karöltve — az ő 
elvi irányításával, esetleg egy 
levél megfogalmazásával —, 
akkor nincs szükség a „ka- 
muzásra” egymás, és végső so
ron a büntetés-végrehajtási 
nevelési szabályok szellemé
nek kijátszására.

Mert mégiscsak jobb esély- 
lyel kecsegtet, ha még bentről 
folyik a komoly munkahely- 
és szálláskeresés, mintha a 
szabadulás utáni veszedelmes 
napokban történik. Mert — s 
ezt jól látja Döbrősy István — 
az ezer vagy még kevesebb 
forint nem ad időt a „lébus- 
kázásra”, minél előbb munka 
után kell nézni. S amit az el
múlt öt hónapban elmulasz
tott, most napok alatt pótolni 
akarja, többnyire sikertelenül. 
Már régen nincsenek szélesre 
táéva a gyárkapuk . . .  S reá
lisan senki se számítson a ta
nácsnál segélyre, mert e ke
retek olyanok, hogy sokszor 
még a gyermekes vagy beteg 
rászorulóknak sem tudnak ad
ni. A pártfogók ..kasszája” 
ped’g ennél is üresebb.

Ezért óriási a bv. intézetek, 
a nevelők felelőssége a szaba
dulás előkészítésében. Már.ed
dig is sok jó javaslat hangzott 
el, amely a majdani szabadu
lás megkönnyítését szolgálja. 
Például az utolsó munkahely
től meg lehet kérni a munka
könyvét és mindenképpen tö
rekedni kell arra, hogy a sza
baduló az általa elképzelt és 
valóságban létező munkahely
re, szállásra kerüljön. Hogy ez 
nem mindig sikerül? A kér
dést csak azután tehetjük fel, 
ha már kipróbáltuk! Á szab
vány címek és vállalatok jobb 
híján, kényszerűségből, mint 
utolsó lehetőség, szóba kerül
hetnek. De aki mást akar. az 
hadd tegye, hadd próbálja, 
ehhez kapjon segítséget. Mert 
egészen más az, ha rájön, hogy 
máshova nem mehet, mint a 
KÖFÉM-be például, s nem ér
zi úgy: oda kényszerítik, pe
dig jobb helyre is mehetne. 
De „kamu” levelek, és fölös
leges válaszok ne legyenek, 
mert az senkinek sem jói Ez 
biztos! , ‘

A z irigységnek rokona, 
** gyakran velejárója a 

kapzsiság. Itt a kapzsiságnak 
nemcsak azt a fajtáját értjük, 
ami a pénzgyűjtésre vonatko
zik, hanem azt az általános 
formáját is, amely lényegében 
abban jut kifejezésre, hogy a 
kapzsi ember nem képes más
nak örömet szerezni. Adako
zását mind a közösséggel, 
mind az egyénnel szemben fu
karul méri, bástyát épít ma
ga köré, hogy saját felhalmo
zott értékeinek mindenképpen 
a birtokában maradjon. Köny- 
nyen felismerhető így egyrész
ről a nagyravágyás és a hiú
ság, másrészről az irigység 
összefüggése. Ezek a jeliem- 
vonások az emberben termé
szetesen egyidejűleg vannak 
jelen, ezért nem kell gondo
latolvasónak tartanunk azt az 
embert, aki e tulajdonságok 
egyikét megállapítva úgy vé
li, hogy a többiek is jelen 
vannak. A kapzsiság vonásait 
a mai ember magán viseli. 
Legfeljebb megpróbálhatja el
takarni és leplezni túlzásba 
vitt adakozással, ami talán 
szintén nem más, mint ala
mizsnaosztás, kísérlet arra, 
hogy adakozó gesztusával sa

ját önérzetét növelje mások 
rovására. Bizonyos körülmé
nyek között úgy tűnik, mint
ha a fukarság az élet formái
hoz alkalmazkodva, értékes tu
lajdonság lenne. Erre példa, 
ha valaki idejével és munka
erejével fukarkodik, közben 
nagy művet hoz létre. Korunk
ban létezik olyan tudományos 
és erkölcsi irányzat, amely 
annyira előtérbe állítja az idő
vel való fukarkodást, hogy 
minden embertől megköveteli, 
hogy idejével és munkaerejé
vel „gazdaságosan” bánjon. 
Ez elméletben nagyon szépen 
hangzik, amint azonban gya
korlati alkalmazásában nézzük 
ezt az elvet, kiderülhet, hogy 
célja a hatalom és a fölény 
megszerzése. Ezzel az elvvel 
többnyire csak visszaélnek, és 
az idejével és munkaerejével 
fukarkodó egyén a vele járó 
terheket mindig másra akar
ja áthárítani. Az ilyenfajta ál
láspontot csak annak alapján 
merhetjük le és értékelhetjük, 
hogy mennyire van hasznára 
a közösségnek. Technikai ko
runk egész fejlődése az em
bert gép gyanánt kezeli, és 
olyan alapelveket kényszerít 
az életére, melyek a techni

kában bizonyos fokig jogosul« 
tak, de az emberi együttélés
ben nem, ott sivárságra, ma
gányra, a barátok megkárosí
tására vezetnek. Jobb, ha úgy 
rendezzük be az életünket, 
hogy szívesebben adunk, mint 
takarékoskodunk. Ezt az elvet 
egyáltalán nem kell: kiforgat
nunk, nem szabad és nem i® 
lehet vele visszaélnünk, ha 
szem előtt tartjuk embertár
saink érdekeit.

A „harcias” embernél gyals 
ran _ megtaláljuk a gyűlök 
vonásait. A gyűlölködő indc 
latok rendkívül nagy fokot ér 
hetnek el, megnyilvánulhat 
nak dühkitörésekben vág 
enyhébb formában neheztelés 
ként. Világosan jellemzi a 
ember beállítottságát, és so 
kát. nyerhetünk a megítélésér 
vonatkozóan, ha tudjuk, hog; 
milyen tokban képes ilyen in 
dülatokra. Ez egyéni, jellem 
ző színezetet kölcsönöz neki 
A gyűlölet támadási pontja 
különbözőek lehetnek. Vonat 
kozhat, a gyűlölet az embei 
előtt álló feladatokra, egyel 
személyekre, egy népre, égj 
osztályra, a másik nemre vagy
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gyakran úgy érzi a hallgató
ság, hogy rossz helyre tévedt, 
hiszen itt csupa ártatlan em
bert faggatnak, olyanokat, 
akik nem tudnak semmit, il
letve nem is tettek semmi tör
vénybe ütköző dolgot. Persze, 
a hallgatóság naivitása érthe
tő, hiszen ők ne;m ismerik azo
kat az embereket, akik bíró
ság előtt állnak. Csak azt fi
gyelik, hogy ki mit mond. Eb
ből állapítják !meg — első be
nyomásra —, hogy ezek az em
berek a légynek sem tudnának 
véteni, nemhogy mindazt el
követni, amit terhűkre rónak.

Ez a megtévesztés régi tak
tikája a bűnözőknek. A szak
ember nem vesz róla tudo
mást, hiszen neki már előtte 
rendelkezésére áll a  sértett 
vallomása, azonkívül a nyo
mozati szakasz minden anya
ga. S nemritkán olyan irata 
is van, ami a régi ügyekkel 
foglalkozik. Tehát a megté
vesztés merőben fölösleges. 
Énnek ellenére sok vádlott 
igazán makacsul kitart csecse- 
mőártatlansága mellett.

Vajon miből táplálkozik ez 
& magatartás, miféle hiedel
mek sugallják azt, hogy ta
gadni, tagadni, semmiről sem 
tudni, holott minden tény 
olyan világos, mint a nap? Vé
leményem szerint ennek ket
tős oka van. Egyrészt még a 
legelvetemültebb emberben is 
van egyfajta megbánás, vagy
is más éjszaka kést szegezni 
valaki melléhez, s ugyanezt 
fényes nappal elismerni népes 
hallgatóság előtt. A másik ok 
ebből következik: amit egye
dül éjjel megcsinált, az más 
fényben tűnik fel nappal, s 
ezért hirtelen . rádöbben, hogy 
■tette nem marad büntetés nél
kül, tehát igyekszik, menteni 
á menthetőt, mondván, az az 
-ember, aki'most önök előtt áll, 
nem azonos azzal, aki a terhé
re rótt bűnt elkövette. Igyek

szik tehát különbséget tenni a 
bűnöző és a magánember kö
zött.

És ez az,, ami nem megy! 
Nemcsak a bíróság nem ve
szi ezt tudomásul, hanem a 
hallgatóság ’som. A megtévesz
tés szándéka rövid időn be
lül kiderül. A bűnöző szándé
ka félig-meddig érthető is, hi
szen senki nem szívesen állít 
ki magáról rossz bizonyít
ványt, ám nem célravezető. 
Azt ugyanis ő sem hiheti, hogy 
szóval, megbánással, netán 
könnyekkel meg nem történt
té teheti mindazt, amit elkö
vetett. Ennek ellenére megkí
sérli a lehetetlent, kifogásokat 
magyarázatokat keres. Később 
ez a görcsös igyekezet már 
szánalmassá válik. De a té
nyen ez sem változtat.

Egy valami változtatna, ha 
nem követte volna el a bűn- 
cselekményt. Akkor nem kerül 
bíróság elé, tehát ilyenkor kel
lene, ha lehetne, mintegy idő
gépen visszaszállni a múltba 
s nem elkövetni a bűn-cselek
ményt. Ez az, ami lehetetlen!

De ebből a lehetőségből va
lamit fel lehetne használni. Az 
biztos, hogy a szóban forgó 
ügyet már nem lehet meg nem 
történtté tenni, de a követke
zőt még igen! A késő bánat 
akkor nem késő, ha a követ
kező ügyre már nem kerül 
so r. . .

Hogy mennyire képmutatás 
a bíróság előtti magatartásuk, 
azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy a követ
kező ügyet is elkövetik, ha 
szabadulnak.

Aztán kezdődik minden 
elölről, s eljátsszák szánalmas 
szerepüket a bíróság előtt, 
szánják-bánják bűneiket, fo- 
gadkoznak, "hogy sóba többé! 
S aztán, ha letelik a bünteté
sük, első dolguk, hogy újabbat 
kövessenek el. Nem így van?

Ä. J.

á immkaváilatók árnyékában
A hazai munkanélküliség 

ma már történelem. Csak az 
idősebb nemzedék emlékszik 
rá, a megalázót tságra, az ín- 
ségmunkára, a könyöradomá- 
nyokra, az örökös létbizonyta
lanságra. Szerencsére a fiata
lok és a középkorúak csak a 
történelemkönyvekből ismerik 
ezt az időszakot. Négy évtize
de hazánkban nincs munka- 
nélküliség, sőt, inkább hiány 
van munkavállalókból. Csak 
rá kell nézni a gyárkapukra, 
majd mindegyik gyár hirdeti, 
hogy munkásokat felvesz.

A munkaképes lakosság túl
nyomó többsége természetes
nek veszi, hogy munkát vállal, 
keményen dolgozik, s munká
ja nyomán akar boldogulni. Az 
ő árnyékukban felnőtt (vagy 
megmaradt) egy kisebbség, 
amely nem hajlandó dolgozni, 
hanem cinikusan eltartatja 
magát a többséggel. Ezek az 
emberek általában a törvény 
mezsgyéjén élnek, vagy azon 
átlépve komoly bűncselekmé
nyeket követnek el azok ellen, 
akik a napot munkával töltik 
el, s eredményeiket, gyümöl
cseiket élvezni szeretnék. Egy
re több esetben azonban ez 
akadályba ütközik, oly módion, 
hogy hazatérnek munkahe
lyükről, és lakásukat kifosztva 
találják.

Mindaz az érték, amelyet 
felhalmoztak, megteremtettek, 
egy pillanat alatt elszállt. Azok 
birtokába került, akiknek az 
a véleménye, hogy dolgozza
nak mások, majd ők a termést 
elviszik. Érthető, hogy a mun
kakerülő rablók, betörők, fősz. 
tóga tők komoly közveszélyt je
lentenek a társadalom minden 
becsületes, szorgalmas tagjára.

Nemcsak az anyagi, hanem 
az erkölcsi kár is roppant je
lentős, Védekezni kell ellene. 
Nemcsak úgy, hogy a házakat 
biztonsági berendezéssel lát
ják el, hanem úgy is, hogy_ a 
közveszélyes munkakerülést 
felszámolják. Ez év január 1- 
től erre növekvő esélyeink 
vannak. A munkavállalás fel-

Késeit a vándorköszörűs
A 47 éves Kozák József 

eredeti foglalkozása — állí
tása szerint — vándorköszö
rűs. Foglalkozását azonban 
■eddig nemigen gyakorolhat
ta, miután az utóbbi években 
garázdaság és erőszakos bűn- 
cselekmények miatt többször 
volt börtönben. Ezúttal is 
éppen aznap délelőtt szaba
dult utolsó büntetéséből, ami
kor újabb bűncselekményét 
elkövette.

Élettársa, a  26 éves H. Ka
talin megunta Kozák állandó 
börtönéletét. Elköltözött a 
férfi lakásából és élettársi 
viszonyba lépett egy másik

férfival. Kozák erről még a 
börtönben tudomást szerzett, 
s amikor kiszabadult, első 
útja egy budapesti piacra ve
zetett: zsebkést vásárolt,
majd — szokásához híven —• 
betért a kocsmába és inni 
kezdett. Később volt élettár
sa XVI. kerületi Aurél ut
cai lakására vitette magát. 
H. Katalin meglátta és be
zárta előtte a lakás ajtaját, 
ám Kozák berúgta az ajtót, 
s kérte volt élettársát, térjen 
vissza hozzá, de a nő nemet 
mondott. A szóváltásból du
lakodás támadt köztük, s Ko. 
zák bicskájával hátba szúrta

a nőt. A hangoskodásra a 
szomszédok felfigyeltek és az 
áléit H. Katalint kivitték az 
udvarra. Közben Kozák bics
káját a kerítésen át a szom
széd sufnijára dobta, majd 
elmenekült. A kihívott men
tők a. nőt a Baross utcai 
Traumatológiai Intézetbe vit
ték, ott műtétet hajtottak 
végre rajta, de mivel a szú
rás a gerincvelőt sértette 
meg, két lábára megbénult.

A rendőrök délután megta. 
látták Kozákot nagynénje 
közeli lakásán s előállították 
a BRFK vizsgálati osztályá
ra, ahol beismerő vallomása 
után előzetes letartóztatásba 
helyezték. Ügyét vádemelési 
javaslattal átadták a Fővá
rosi Főügyészségnek.

kínált lehetőségét visszauta- 
sítóval szemben ugyanis bün
tető szankciókat lehet alkal
mazni.

Az előbbiekben említettem, 
hogy törpe kisebbségről van 
szó, de ez csak a munkaválla
lók számához képest értendő. 
Amúgy ez a létszám eléggé je
lentős, csaknem 15-20 ezer em
berről van szó, olyanokról, akik 
erőteljes korban vannak, 
akik, ha akarnának, tudnának 
dolgozni, de nem akarnak. In
kább ügyeskednek, munka he
lyett különféle bűncselekmé
nyekén törik a fejüket. Időn
ként be-bekerülnek a börtön
be, de miután csekély bizo
nyíték szól ellenük, hamar sza
badulnak.

Ez évtől kezdve már sző
kébb lesz a mozgásterük, s re
mélhetőleg szankciók nélkül 
is rájönnek arra, hogy érde
mesebb munkát vállalni, mint 
komolyabban megismerkedni 
a büntetés világával.

A közvélemény nagy-nagy 
egyetértéssel fogadta ezt az in
tézkedést. Hiszen — főleg a 
fiatalok körében — szinte 
sikknek számított nem dolgoz
ni! Aki figyelmesen nézi a la
pokban megjelent bűnügyi tu
dósításokat, számtalan esetben 
olvashatta az elkövetők sze
mélyi adatainál, hogy az ülte
tő nem rendelkezik állandó 
munkahellyel! Ez érthető is. 
Azok az emberek kerülnek 
előbb-utőbb összeütközésbe a 
törvénnyel, akik nem képesek 
arra, hogy önmagukat eltart
sák. S ha valaki nem dolgozik, 
akkor miből él?! Azt ma már 
egy gyerek is tudja, hogy pénz 
nélkül nem lehet vásárolni.

S a pénzt csak munkával le
het megszerezni. Ha valaki 
nem dolgozik, mégis van pén
ze, azt csak bűncselekmény út
ján szerezhette. Számtalan 
olyan ember van, aki egész 
életére leckét kapott, mert fi
zetésnapon felöntött a garat
ra. A fizetésnap ugyanis fel
villanyozza a munkavállalók 
árnyékában élőket, ő k  nem 
délben, hanem éjjel veszik el 
a  mások fizetését.

Ha nem tudják csendben el
venni, akkor a legnagyobb 
brutalitástól sem riadnak visz- 
sza. Orvosi látleletek őrzik a 
kegyetlenség nyomait, s szám
talan esetben rendőrségi ira
tok.

Fontos az is, hogy erkölcsi
leg elitéljük a  munkakerülést, 
megvessük az ilyen életformát 
élő embereket, de ez kevés az 
üdvösséghez. Az is kell, hogy 
se szövetkezet, se gmk, se ma
gániparos, se nagyvállalat ne 
adjon nekik lehetőséget a ki
búvóra! Mert ha megmaradnak 
a  kiskapuk, akkor bármilyen 
ellenőrzésből kicsúsznak, s ne
vetnek az egész társadalmon. 
Tehát ismét bebizonyosodik, 
hogy a bűnmegelőzés össztár
sadalmi feladat, csak összehan
golt munkával lehet eredményt 
elérni. — A —

fajra. Azt sem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy a 
gyűlölet nem mindig egye- 
nesvonalúan és nyíltan lép 
fel, hanem gyakran ügyesen 
elleplezi magát, és például 
a kritizáló magatartás fino
mabb formájában jelenhet 
meg. Kimerülhet, abban is, 
hogy az ember minden kap
csolatteremtési vágyat elutasít 
magától.
TV[ éh a villámfény módjára 

_X1 világosodik meg, mekko
ra gyűlöletre képes valaki. 
Példa erre egy katona esete, 
aki a harctéri szolgálat alól 
felmentést nyerve kitörő öröm
mel olvasta a hatalmas vesz
teségekről és megcsonkítások
ról szóló híreket. E jelensé
gek közül sokkal találkozunk 
a bűnözés területén is.

A gyűlöletnek az ellenséges 
érzést kitűnően leplező meg- 
nyilvnáulási formája az olyan 
cselekedet, melyben egy em
ber vagy értéktárgy károsodá
sa gondatlanság következtében 
következik be azáltal, hogy a 
tettes figyelmen kívül hagy 
minden olyan körülményt, 
melyre a közösségérzés köte
lezné. A jogtudományban ez a 
kérdés messzire nyúló vita, de 
ez sem derített rá fényt mind 
a mai napig. Magától értető
dik, hogy valamilyen tévcse- 
lekményt, valamilyen gondat
lan cselekményt nem ítélhe
tünk meg olyan mértékkel,

mint egy bűntettet. Nem azo
nos, ha például valaki egy vi
rágcserepet annyira a párkány 

, szélére helyez, hogy a legki
sebb megrázkódásnál a járó
kelők fejére esik, vagy ha azt 
egyenesen a fejükhöz vágja. 
Nem szabad azonban félreis
mernünk azt a tényt sem, hogy 
a gondatlan ember cselekede
teinek mélyén ugyanaz az el
lenségeskedés rejlik, mint a 
bűnözőnél. Ennélfogva a gon
datlan ember cselekvési mód
ja, is támpontot adhat szá
munkra a megértéshez.

A jogtudomány enyhítő kö
rülménynek tekinti, ha a tet
tesből hiányzik a tudatos szán
dék. Nem kétséges azonban, 
hogy a nem tudatos cselekvés 
mélyén ugyanaz a gyűlölködés 
rejtőzhet, mint a tudatos go
nosztett esetében. Mindkét 
esetben olyan emberről van 
szó, akinek közösségérzése 
hiányos. Ha a gyermek játé
kait nézzük, megfigyelhetjük, 
hogy az egyik kevésbé ügyel 
a társaira, mint a másik, és 
ez esetben azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy nem vala
mi nagy emberbarát. Ugyan
akkor mindig várnunk kell, 
míg feltevésünk más forrásból 
is megerősítést nyer. Ha azon
ban minden esetben úgy talál
juk, hogy ahány alkalommal 
bizonyos gyermek részt vesz 
egy játékban, és baj történik, 
nincs meg benne a mások

iránti érzék, és nem szokott 
társai javára és bajára tekin
tettel lenni. Különös figyelmet 
érdemel ebben a tekintetben 
gazdasági életünk. Számos 
olyan vállalkozás és intézke
dés van, melyeken világosan 
meglátszik, hogy az, aki az il
lető cselekedeteket véghez vi
szi, másokat károsít meg álta
luk. Rendszerint nem jár ér
tük büntetés, még ha rossz 
szándékból származnak, akkor 
sem. Ennek következtében 
még a jóakaratú embereket is 
az a meggyőződés töltheti el, 
hogy Ilyen esetben nincs más 
hátra, mint végsőkig menő 
személyes védekezés. Emellett 
többnyire nem veszik észre, 
hogy ez a személyes védeke
zés rendszerint ismét csak má
sokat sebez meg. így aztán ne
hezen képes megfelelni az 
egyén azoknak a követelmé
nyeknek, melyeket a közösség
érzése következtében maguk
tól értetődőnek és helyesnek 
ismert fel. Itt is kiutat kell 
keresnünk, hogy az egyén 
munkáját, mely csak az ösz- 
szesség javának az előmozdí
tására szolgálhat, megkönnyít
sük, ne pedig megnehezítsük, 
mint az oly sokszor szokás. A 
gondatlanság erősen elterjedt 
az iskolában, a családban, de 
életünk majdnem minden te
rületén. Mindig előtérbe nyo
mul valahol egy-egy olyan tí
pus, aki semmiféle tekintettel

sincs embertársaira. Ez ter
mészetesen végül nem marad 
büntetlenül, és a tekintet nél
kül cselekvő ember végül is 
többnyire olyan fordulattal ta
lálja szemben magát, ami nem 
szolgál az örömére. A meg 
nem érdemelt sorsról elhang
zott panaszok annak a körül
ménynek a rovására írhatók 
többségükben, hogy a társuk 
kíméletlenségét tűrő emberek 
rövid idő múlva felhagynak az 
irányában való jóindulatú fá
radozással, és elfordulnak tő
le.
O a b á r  a gondatlan cseleke- 

detek néha látszólag iga
zolást nyernek, közelebbről 
megvizsgálva: a mások ellen 
irányuló ellenséges indulatok 
légiója található bennük. Ez 
az eset áll fenn például ak
kor, h.a a gyorsan hajtó és'gá
zoló sofőr azzal védekezik, 
hogy időben kellett volna 
megérkeznie valahová. Az 
ilyen magatartás csak azt mu
tatja, hogy vannak emberek, 
akik személyes, kicsinyes ér
dekeiket annyira mások érde
kei fölé emelik, hogy nem is 
veszik észre a magatartásuk
ból másokra származó ve
szélyt. Saját érdekeik és a kö
zösség érdeke között fennálló 
különbség világosan felismer
hetővé teszi embertársaikkal 
szemben való ellenségeskedé
sük fokát.

R. J.
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Az. ünnephez, mint min
demhez, előkészület kell. Ha 
ez nem sikerült, akkor az 
ünnepek sem lesznek iga
ziak. Nem elég az, hogy az 
ember lélekben felkészül, 
más kellékek is kellenek, 
amelyek valóban kedvessé 
teszik a jeles napokat.

A balassagyarmati levél 
arról tudósított bennünket, 
az ottaniak alaposan fel
készültek, hogy az ünnepek 
valóban azok legyenek. Az 
ünnepek előtt — időben — 
könyv-, hanglemez- és já
tékvásárt tartottak, ahol

hogy mindenki szeretné 
minél előbb elvásárolni a 
munkateljesítménye és ke-, 
resete után járó összegét. 
Egyesek türelmetlenek, ne
hezen várják ki, míg eme
letük szerint sorra kerül
nek. Mások azzal lassítják 
az eladás ütemét, hogy sza
bályszerűen úgy kell aján
lani nekik az árut,, mert 
olyannyira, felkészületlenül 
lépnek az üzletbe, hogy azt 
sem tudják, mit is akarnak 
venni!

A boltvezető elmondása 
szerint legnépszerűbb áru-

Bűséges a választék
mindenki kedvére megve- 
hette mindazt, amit magá
nak akart, s azt is, amit el
küldött szeretteinek, hozzá
tartozóinak, nem utolsósor
ban gyerekeinek.

ötvenkétezer forintért 
adtak el könyvet és hang
lemezt, ebből az intézet ré
szesedése háromezer forint 
volt, amit az elítéltek 
könyvtára azonnal fel is 
használt. Új könyveket vet
tek érte. Mintegy hatvanöt 
féle játékból választhattak 
az érdeklődők, a legnépsze
rűbbek a macik és a babák 
voltak. Végül is több, mint 
hetvenezer forint értékű 
játék kelt el.

A vásárlók elégedettek 
voltak: Liszkai István szép, 
nagy barna macit vett a 
keresztlányának, Dósa De
zső négy kislányának vett 
babákat, mondta is, hogy 
mennyire szereti gyerekeit, 
s reméli, hogy sikerült ne
kik örömet szerezni. Ba
logh Imre zárkatársai és a 
maga szórakozására vett egy 
társasjátékot, melynek ne
ve: „Ki az úr a tengeren?” 
Ez a játék igazán jó kikap
csolódást ad, örült neki, 
hogy megvehette. Ez is azt 
bizonyítja, hogy itt bőséges 
kínálat, jó vásár volt.

De nemcsak játékkal, 
könyvvel, hanglemezzel él

cikkek közé tartozik a kávé, 
a tea, kilencféle cigaretta, 
tizenkétféle konzerv, vala
mint a meggy-, a cseresz
nye- és. a szilvakompót.

De kaphattak a vásárlók 
citromot, narancsot, ruszlit 
és üdítő italokat is.

Ezenkívül több mint 150 
ember naponta kap tejet és 
kakaót, saját rendelése 
alapján.

Érdemes meghallgatni, ml 
a vásárlók véleménye: Oláh 
Andor teát, kávét, szalon
nát, sampont, szappant vett. 
Általában megkap mindent, 
amit akar, de nem ártana, 
ha a bolt süteményt is tar
tana, esetenként ezek is ér
dekelnék . . .

Dömötör Károly főleg 
élelmiszereket vásárolt, az
tán cukorkát, csokit, képes
lapokat, levélpapírt és bé
lyegét. Jó kis üzlet ez, 
mondja, csak legyen elég 
pénze az embernek.

Csima Ferenc: Táplálko
zási kultúránk eléggé elté
rő, az ezzel kapcsolatos vá
sárlói igény is. Én mindig 
megkapok mindent, amit 
venni szeretnék. Gyümölcs, 
fehérjékben gazdag húsfé
lék, sütemények különösen 
érdekelnek.

Bársony Antal szintéin 
megkap mindent, amit ven
ni akar, és az a véleménye,

az.ember, kell ehhez más 
is. Erről Molnár Tibor üz
letvezető gondoskodott, aki 
immár kilencedik éve ve
zeti a földszinti üzletet, 
megszakítás nélkül. . .  Idén 
karácsonyra is alaposan fel- 
töltötte áruval üzletét. Több 
mint 350 ezer forint értékű 
árukészlet, mintegy 150 áru
féleség várta a vásárlókat. 
Hétfőtől pétekig délután 3— 
6 óra között lehet vásárol
ni, de arra is van mód, 
hogy egyes, délután dolgozó 
műszakok emberei délelőtt 
vásároljanak.

Persze, itt sem megy si
mán, hiszen emberek va
gyunk. A legnagyobb gond 
a boltvezető szerint az,

hogy mindig friss, bőséges 
az áruválaszték, és úgy érzi, 
hogy igazán az elítéltek ér
dekét szolgálja ez az üzlet.

Nagy Zoltán 
Balassagyarmat

Reméljük, hogy az új esz
tendő is sikeres lesz, s ke
resett a bolti áruválaszték. 
Hiszen a hétköznapok 
azért vannak, hogy az ün- 
neprevalót megkeressük. Az 
előbbiek is azt mutatják, 
hogy ebben az intézetben 
van pénzük az embereknek, 
mert keményen dolgoznak. 
Tegyék ezt az új évben is. 
A maguk érdekében.

A. J.



6 K íM im m é 1985. JANUÁR 12.

Ágytól ágyig
Sietek mindjárt az elején közölni; ne pikáns történetet 

várjon az olvasó. Az első ágy kórházi ágyat jelent, a 
második pedig jelképes — és gyaníthatóan a valóságban 
is létező nem is egy, hanem sok — ágyat. Az érzelmek 
azonban ez utóbbiban sem játszanak szerepet. . .

Nem is tudom, hogy igazá
ból hol kezdődik ez a törté
net; a biztos csupán annyi, 
hogy koránt sincs vége ezek
ben a percekben, amikor itt 
ülök az írógép mögött. Még a 
fülemben csengenek az imén
ti szavak, amikor egy udva
rias főnök az általam kere
sett, alig húszesztendős lány
ról azt mondta a telefonba: 
„Ma szabadnapos, hogy hol
nap bejön-e dolgozni, azt nem 
tudom. Egy biztos: minden 
éjszaka megtalálhatja a H. 
étterem bárjában. Ha kívánja, 
megadom a számát. . . ”

Lassan tizenöt éve ismer
tem meg ezt a kislányt. Pon
tosabban: az édesapja volt a 
kollégám egy másik lapnál, s 
rövid néhány hét alatt olyan 
jó barátságba keveredtünk, 
amely még ma is tartana — 
ha ez a kollégám még élne.

S éppen emiatt keresem a 
kislányát, lassan már egy 
hete.

A szülők — hosszú vajúdás 
után — egy szép napon vég
leg úgy döntöttek: elválnak.' 
A szándékot valóra is váltot
ták. Kevés híján húsz évi há
zasság volt mögöttük, ebből az 
utolsó öt — gyerekük tizen
három és tizennyolc éves kora 
között — egyre gyakoribb 
súrlódásokkal, veszekedések
kel terhes.

Mire jogerős lett a válás, 
majd a vagyonmegosztási per, 
a iány betöltötte tizennyolca
dik évét. Édesapja addig járt- 
kelt, érdeklődött, amíg sike
rült lányának — nem csekély 
anyagi áldozattal — egy ön
álló kis lakást szerezni. Egé
szen pontosan, felújíttatott a 
számára egy meglehetősen ro
mos tanács bérlakást (a papa 
nem milliomos volt, hanem 
csak újságíró). Zömmel on
nan teremtette elő a fedeze
tet, hogy azt az összeget ál
dozta fel, amely a válóper 
után illette meg, amikor egy
kori feleségével a közösen 
vett öröklakást eladták, s az 
érte kapott összeget megfe
lezték.

Apa és lánya között azon
ban továbbrá is kitűnő ma
radt a kapcsolat. Gyakran ta- 
lálkoztak-beszélgettek, és, per
sze, ha ilyenkor az immár fel
serdült kislány egy kis „kere
setkiegészítést” kért, ki tudott 
volna ellenállni. . .  legalábbis 
egy papa bajosan. Hol két
száz, hol háromszáz, hol öt
száz forint vándorolt át ilyen
kor az egyik pénztárcából a 
másikba — ki tudná utólag 
megmondani. El is felejtet
tem megmondani: a lány köz
ben munkát vállalt, egész 
szép fizetéssel, mármint korá

hoz képest. Persze ezt is az 
apa „intézte”.

Mondhatnánk: íme, egy jól 
végződött válás. Mindenki 
megtalálta új helyét az élet
ben, mindenkinek van lakása 
(a lány anyja is vett magá
nak a rá jutó pénzből egy kis 
zugot, a papa pedig élettársi 
kapcsolatot létesített valaki
vel, majd kisvártatva hozzá 
költözött), senki nem harag
szik senkire, a gyerek pedig 
egyformán kötődik mindkét 
szülőhöz, hiszen mindkettőt 
rendszeresen felkeresi.

•k
Tizenkilenc éves korára az 

imádni való kisgyerek körül
rajongott, rendkívül vonzó 
nővé fejlődött. Amerre ment, 
megfordultak utána az utcán; 
a nők irigységgel, a férfiak 
csodálattal.

Az egykori büszke papa 
egyre gondterheltebben be
szélt a lányáról.

— Képzeld — mesélte egy 
alkalommal —, felhívott Szil
vi főnöke, és kérdezte: mi van 
a lányommal, mert napok óta 
nem jött be dolgozni. Hirtelen 
zavaromban azt mondtam, be
teg.  ̂Pedig éppen egy nappal 
ezelőtt volt benn nálam, és 
kért egy ötszázast... Kicsit 
össze is vesztünk.

— Miért?
— Mert három nappal ez

előtt adtam neki pénzt, és tu
domásom szerint egy héttel 
korábban kapott fizetést. De 
nem is ez a baj, hanem az, 
hogy kifakadt: ő nem fog va
cak három és fél ezerért bent 
ücsörögni égy munkahelyen. 
Próbáltam neki elmagyaráz
ni: senki sem főosztályvezető
ként kezdi. Első éve dolgozik, 
gyakorlatlan kezdő — még így 
is többet keres sok más fia
talnál. Lakása van — szintén 
nem megvetendő előny! —, 
egy kis kiegészítést azért tő
lem is kap a megélhetéséhez 
— mit akar még?

Mint utóbb kiderült: a kis
lány — kislány? — otthagyott 
csapot-papot, lement a Bala
tonra, s beállt egy étterembe 
dolgozni. Egy szűkszavú ké
peslap tudósította minderről 
az apát; az anyát egy sor sem.

Javában tombolt a kániku
la, amikor egy szép napon 
megjelent az „elveszett” lány. 
Éppen róla beszélgettünk az 
apjával. Pontosabban: hall
gattam a szülői aggodalmakat, 
s tervezgettük: lemegyünk, 
megnézzük, mit csinál, ho
gyan él.

— Képzeld, fati — így be
cézte apját kiskora óta —, 
megfogtam az isten lábát. 
Összeismerkedtem lent a Bal
csinál egy butikossal, bevesz

az üzletébe. Nem lesz más 
dolgom, mint fölvenni azt a 
ruhát, amelyik tetszik nekem, 
és mosolyogni a vevőkre. És, 
persze, azt a ruhát tartom 
meg, amelyiket akarom! És 
azt mondta, hogy havi tizen
ötezret fizet! Hát nem nagy
szerű? Ha rád hallgatok, még 
mindig abban a nyomorult 
irodában penészednél;:! Nincs 
egy ötszázasod? Véletlenül 
éppen nincs nálam pénz . . .

Mindezt egyszuszra mondta 
el. Barátom, a papa, mégva
karta a fejét, azután hozzám 
fordult:

— Elmegyünk ebédelni va
lahová. Ne haragudj . . .

★
Három-négy nappal később, 

már nem emlékszem ponto
san, csengett a telefonom. A 
barátom hívott, „összevesz
tünk. Megátkozott a lányom, 
amikor próbáltam megmagya
rázni: mit jelent a neki jel
kínált munkakör, s hogy még 
nem késő: gondolja meg." 
„És?” „Szabályosan megátkor 
zott. Azt mondta, ha nem adok 
pénzt neki, akkor haljak meg, 
vagy legalább bénuljak meg, 
és ott könyörögjek majd a la
kása ajtaja előtt. . Elfulladt 
a hangja, és letette a kagylót. 
Régen elmúlt már a közép
kor, amikor hittek az átok 
erejében — de egy szülőnek 
azért — enyhén szólva — kel
lemetlenül hangzanak imádott 
gyereke szájából az ilyen ki
fejezések. Akkor is, ha figye
lembe veszi a másik indula
tát, fiatal korát, . .

★
A butikossal való kapcso

latnak egy idő után vége lett; 
felváltotta, egy kisiparos. Utá
na következett egy taxis — 
utána már nem tudom, ki. 
Mindezt a papa mesélte el, 
mert lánya időnként felbuk
kant nála.

— Mondd, mit tegyek? — 
forduit hozzám jó két hónap
pal ezelőtt a barátom. — Bár
mit mondok, magyarázok, bár
hogy kérlelem — nem érti 
meg, amit mondani akarok. 
Egyszerűen lepereg róla min
den szó. Mi lesz a lányom
ból?

_Már nem tudja meg. Né
hány nap múlva barátom 
rosszul lett egy éjszaka. Kór
házba került, s hat hétig mű
ködött még szervezete a lét 
és nemlét határán. Teljesen 
soha nem tért többé magá
hoz.

★

A halál hírét, tényét sike
rült közölnöm az imádott kis
lánnyal. Ha nem érem utol, 
talán ma sem tudja meg, mert 
a kórházban egyszer volt 
benn, talán tíz percig.

Eddig háromszor kerestem, 
mert a temetés helyéről és 
időpontjáról szeretném értesí
teni. Hiába hagyom hátra, hol 
hívhat vissza: nem történik 
meg.

A H. étterem Budapest 
egyik legelegánsabb, legdrá
gább mulatója. Ügy érzem: 
ilyen helyen felesleges ' meg
zavarni a jó hangulatot.

H. A.
»

Csak az elnevezés hasonló
1985. január 1-től új jog

szabály lépett életbe, amely 
módosította a büntető tör
vénykönyvet. Ez a szigorí
tott javító-nevelő munkáról 
szól. Jogi sorozatunkban fog
lalkoztunk már az új jog- 
intézménnyel, ehelyütt in
kább egy másfajta megköze
lítést nyújtunk. Ugyanis né
hány olvasónk föltette sze
mélyesen a kérdést: mi az 
összefüggés a szigorított ja
vító-nevelő munka és a szi
gorított őrizet között?

Azonkívül, hogy az elne
vezés hasonló, a „szigorított” 
jelző révén, jogilag nincs 
semmi hasonlóság vagy ösz- 
szefüggés a két jogintézmény 
között. Ám ha más szem
pontból átgondoljuk, megle
pő eredményre jutunk. A 
szigorított őrizet olyan sza
badságelvonó intézkedés, 
amelyre azután kerül sor, 
hogy a „sima” szabadságel
vonás nem érte el — több
szörösen .sem — a célját. 
Ezért a „börtön utáni” őri
zetben kell a többszörös visz- 
szaesőnek el töltenie 3-5 évet.

Kikből kerülnek ki a szi

gorított javító-nevelő mun
kások? A közveszélyes mun
kakerülők — a rendszeres 
munkakerülők — azon cso
portjából, akik más — bizo
nyított — bűncselekményt 
nem követtek el, csu
pán nem hajlandók dolgoz
ni, ezért potenciális bűnözők. 
A végrehajtás módja? Rész
ben nyitott intézet, ahonnét 
távozni is lehet, ha úgy tet
szik, kimenőre. Ilyen egyet
len fokozatban sincs, tehát 
ez még „börtön előtti” hely
zet, ahol bizonyos idő — 1-3 
év — eltelte után „megta
nulhat” dolgozni a kmk-s.

Vagyis a szigorított javító
nevelő munka „börtön előt
ti”, míg a szigorított őrizet 
már börtön „utáni” helyzet. 
Némi iróniával azt mond
hatjuk: a javító-nevelő
munka szigorított formája 
mintegy előzetes figyelmez
tetés némelyeknek, hogy ha 
nem hagyják abba, egyszer 
majd a szigorított „börtön”, 
azaz az őrizet, a „puttony” 
következik.

Ügy hisszük azonban, hogy 
korai még a szigorított ja

vító-nevelő munkával rész
letesebben foglalkoznunk. 
Eloszlatva a mendemondá
kat azzal, hogy a szabályait 
ismertettük, most nincs más 
teendőnk, mint a várakozás. 
Néhány hónapnak el kell 
telnie ahhoz, hogy az első 
„fecskék”, azaz a szigorított 
javító-nevelősök megérkez
zenek valamelyik bv. inté
zetbe, majd onnét a maguk 
külön körletére.

Legföljebb néhány szaba- 
. dulónak érdemes elgondol
kodnia. Főleg azoknak, akik 
kmk-ért vagy ezért is lettek 
büntetve. Nekik nagyobb az 
esélyük, hogy az új jogin
tézményt elsőként rajtuk 
„próbálják” ki, még ha előt
te szabadságvesztésük is 
volt.

De, ha már az említett 
két „szigorított” intézmény 
valamiféle, távlati kapcsola
tát fel is derítettük, azért az 
utca nem egyirányú. A szi
gorított őrizetből ideiglene
sen elbocsátottak is vigyáz
zanak: munkakerülésért ők 
is bekerülhetnek . . .

De a lényeg még egyszer: 
jogilag a két intézmény kö
zött nincs semmi összefüg
g é s ... —f—

Terjedőben a z  É le ttá r s i k a p sso la t

Előnyösebb a házasságnál?
Az élettársi kapcsolat a Polgári Törvény- 

könyv 578. paragrafusával vált „törvényessé”. 
Ez határozza meg ugyanis az élettárs fogal
mát, márpedig olyan férfit és nőt értve raj
ta, akik házasságkötés nélkül, közös háztar
tásban, érzelmi és gazdasági közösségben 
együtt élnek. Együttélésük alatt, a szerzésben 
való közreműködésük arányában szereznek 
közös tulajdont. Ha pedig ez a közreműkö
dés és arány nem állapítható meg, akkor azt 
azonos mértékűnek kell tekinteni, mégpedig 
azzal a lényeges megjegyzéssel, hogy a ház
tartásban végzett munka a szerzésben való 
közreműködésnek számít. Minek tekinthető 
az -élettárs? A lakásbérleti jogviszony folyr 
tatása tekintetében közeit hozzátartozónak, 
egyébként hozzátartozónak. A megrögzött 
konzervatívok viszont állítják: egyszerűen 
olyan szeretőkről van szó, akiknek roppant 
szerencséjük, hogy ha akarnak, együtt is lak
hatnak.

A FÜGGETLEN. Harmincéves szakmunkás 
Miskolcon:

— Csak. éliettársaim voltak, feleségem egy 
se. Bár az anyám szerint ők a szeretőim 
(csak társaságiban fogalmazott ilyen tapinta
tosan). Volt, akivel másfél évig éltem együtt, 
de a házasság szóba sem került. Már az ele
jéd tisztáztam mindegyikkel, hogy arról szó 
sem lehet. Nem is nagyon erősködtek. Igaz, 
azóta már szinte valamennyit „férjhez ad
tam”. Mihelyst találtak valakit, aki hajlandó 
bekötni a fejüket, elköltöztek innen.

A FONDORLATOS. A. B. házaspár csak
nem tízévi házasság után vált el. A bontó- 
pert követően ugyancsak meglepődött volna 
a bírónő, ha utánuk megy. B-ék életében 
ugyanis legalább olyan nagy jelentőségű volt 
a válás, mint a házasság. A tárgyalóteremből 
egyenesen az ügyvédjükhöz mentek, ahol a 
volt feleség részére vásárolt lakás szerződé
sét kellett aláírniuk. Egyúttal megbeszélték az 
ügyvéddel, hogy a következő héten ismét jön
nek akkor, majd a nyaralóvásárlást is nyél
be ütik. Nehezen szánták rá magukat a vá
lásra, főleg az asszony talált az ügyben sok 
meggondolnivalót. Később sem dicsekedtek 
a válással, sem a gyermekeknek, sem .má
soknak. „Ingatlanba érdemes a pénzt fektet
ni” — győzködte B. a feleségét. Mint házas
társiak, mindenből csak egyet vehettek. Élet- 
társként azonban mindent megduplázhattak.

AZ ELŐRELÁTÓ. Középkorú férfi, négy 
évvel a válása után:

— Én már soha többé nem kezdem nullá
ról az életemet. Elég volt kétszer, lakást 
szereznem. Marikának, az élettársiamnak is 
van másfél szoba összkomfortja. így, hogy 
papír nélkül élünk együtt, egyd-künknek sem 
kel! föladni függetlenségét, lakását. Egyikünk 
sem lesz kiszolgáltatott. Arról biztosan hal
lott, hogy egy házaspár csak egy tanácsi bér
lakást bérelhet. Ha többletük van, kötelesek 
cserélni, vagy másként szabadulni a lakástól. 
Mindez nem terheli az élettársakat. Nem mi 
vagyunk az egyetlenek, akik emiatt élünk 
élettársi kapcsolatban. Nincs kényszerhelyzet, 
egyikünk sem kerülhet albérletbe. Egyébként 
hasonló a_helyzet az ingatlanoknál is.

A JOGÁSZ. A professzor arról akart meg
győzni, hogy nincs különbség élettárs vagy 
feleség között:

— A társadalombiztosításiról szóló törvény 
1975-ben a feleséggel egy sorba helyezte az 
élettársnőt, legalábbis az öregségi nyugdíj te
kintetében \Ezt erősítette meg a Miniszterta
nács tíz évvel ezelőtti rendelet«, amely sze
rint özvegyi nyugdíjra jogosult az a nő, aki 
élettársával annak haláláig egy év megszakí
tás nélkül együtt élt, és gyermekük születe-tt, 
vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt él
tek. Egyébként is a lakásjog szerint az élet
társ csaknem minden olyan kedvezményben 
részesül, amely a házastársat megilleti. De 
anélkül, hogy ugyanazok a hátrányok is súj

tanák. Mondok néhány példát. Az elhalt bér
lő élettársa folytathatja a lakásbérleti jog
viszonyt, ha keletkezésétől fogva, vagy 
legalább égy éve a lakásban lakott. A bérlő 
a lakásbérletről a vele együtt lakó élettársa 
javára is lemondhat, ha az együttélés, állandó 
és legalább egy éve tart. A házas-társ javára 
való -lemondásnál nincs meg e két feltétel.

A KÉTKEDŐ. B. Ferenc, főiskolát végzett, 
a tanácsnál dolgozik. (Élettárs« még tanul):

— Egyszerűen nem látom be, miért kelle
ne nekünk államigazgatási szentesítés. Miért 
épp egy tisztviselő előtt íogadkozzam. Arról 
nem is beszélve, hogy amit egy hivatalnok is 
összeköthet, miért csak bíróság bonthatná 
föl? öt-harszáz forintért, ráadásul ott a cso
mó utánjárás, meg a magánéletem kiterege
tése. Amíg szeretjük egymást, így maradunk, 
hogy azután mi lesz, azt majd meglátjuk.

AZ ÓVATOS. Katalint fél éve kitagadták;
— Nagy botrány volt, anyámék szóba sem 

állnak velem, amióta látszik, hogy terhes 
vagyok. Csakhogy m-i gyereket akartunk, nem 
pedig esküvőt. Másként képzeltem, az igaz, 
de már 32 éves vagyok. Így vagy úgy, nekem 
gyerek kellett. Nem kizárt, hogy később ösz- 
szeházasodonk, bár őszintén szólva nem sok 
jó házasságot ismerek. Rosszra meg nincs 
szükségünk.

A MEGALKUVÓ. Ágnes kollégám:
— Amióta látják a gyűrűt az ujjamon, ke

vesebben gondolják, hogy munka helyett szó
rakozást keresek. Férjem nem hordja, neki 
se gyűrűje, se — gondolc-m — hasonló prob
lémája nincs. Amíg „csak” élettársak vol
tunk, gyakran mondogatták, hogy legalizál
juk ezt az egészet, de én független akartam 
lenni. Olyan rossz képem volt a házasságról, 
hogy egyszerűen viszolyogtam tőle. A mi csa
ládunk ugyanis nem volt éppen ideális. Miért 
lett mégis esküvő? Talán mert öregedtem, 
meg a környezetemben is mindenki összehá
zasodott. Hat évig jó volt az élettársi kap
csolat. Tizenkilenc évesen költöztem a mosta
ni férjemhez. Akkor apám beszüntette a tá
mogatásomat. Elein,l-e a férjem erőltette, hogy 
menjünk a-/, anyakönyvvezető elé, később 
fordult a kocka. Azt hiszem, végül kizárólag 
a gyerek miatt lett házasság. Nem akartam 
bonyodalmakat: nincs apja, meg más kelle
metlenségek.

AZ ANYAGIAS. E-éknek különös indokaik 
vannak:

— Az nagyon jó, hogy különböző előnyö
ket kapnak a gyermeküket egyedül nevelő 
szülők. Sajnos, ha valamelyikük élettársi 
kapcsolatot létesít, kérdésessé, válik, hogy 
megilletík-e továbbra is a kedvezmények. 
Még jó, hogy lehet az ilyesmit albérletnek 
vagy ágybérletnek is nevezni . . .

Egyre terjed, egyre kedveltebb az a kap
csolat, amd ma élettársinak nevezünk, s 
amely korábban „közös háztartásban élés” el
nevezései volt ismeretes. Ez a kapcsolat min
den igyekezet ellenére sem fér a házasság és 
a család fogalmi körébe. Azt viszont túlzás 
lenne állítani, hogy minden olyan jogi sza
bályozás, amely az élettársi kapcsolatot ho
norálja, jogellenes lenne. Elképzelhető ugyan 
az élettársi viszony „megtiltása”, sőt szank
cionálása is (amire történelmi példákat le
hetne felhozni), de egy ilyen tilalom sértené 
az emberi méltóságot, gyakorlatilag elképzel
hetetlen. Az viszont, hogy maholnap azonos 
rangú^ lesz az élettársi kapcsolat a házasság
gal, sőt némely jogszabály az élettárs jogál
lását már ma is a házastárséval azonosítja 
(nem egy tekintetben az élettársi kapcsolat 
a kedvezőbb), sok furcsaságot o-koz. Amíg az 
élettársi kapcsolat körül sok a bizonytalan
ság, és amíg „kedvezmények” járnak kinyil
vánításával. az érdekeltek könnyen bizonyít
ják a fennállását. Ellenkező esetben pedig 
nem nehéz elhitetni, hogy a felek sosem is
merték egymást.

Rendkívüli fotóhét
Fortuna JŰstitiánál keres or

voslást — ezzel a mondattal 
kezdte az ügy ismertetését dr. 
Lábady Tamás előadóbíró , a 
per másodfokú tárgyalásán. A 
szóban forgó per az 1983-as 
totóakcióval kapcsolatos. Ek
kor a Sportfogadási és Lottó
igazgatóság kilátásba helyezte, 
hogy az 52. és 53. hét tizen
kettő találatos szelvényei kö
zött mindkét alkalommal ki
sorsolnak egy-egy Skoda 120 
GLS személygépkocsit.

Az 53. héten az első közlés 
szerint tizenketten értek el ti
zenkét találatot (13-as és 13-)- 
1-es nem akadt), az egy szel
vényre jutó nyeremény pedig 
437 ezer forint volt. Bäcker 
Rudolf pécsi lakos a nyertes 
szelvények számai között nem 
talált rá saját tizenkettesére, 
ezért nyomban óvást jelentett 
be. Óvásának később helyt is 
adtak, és tizenkét másik tár
sával együtt ő is kézhez kap
hatta a 403 ezer forintot, ami 
azért lett kevesebb az első köz
lésnél megjelent összegnél, 
mert a jogos óvás miatt egy- 
gyel többen osztoztak rajta, A

Sportfo'ga-dási és Lottóigazga
tóság azonban nem várta meg 
az óvási határidő lejártát, és 
az említett sorsolást éppen az 
óvás bejelentésének napján 
megtartotta, mégpedig Bäcker 
Rudolf szelvényének részvétele 
nélkül.

A nyertes, pontosabban a 
helyette eljáró felesége pert 
indított az OTP ellen a Pécsi 
Városi Bíróságon. Keresetében 
új sorsolás megrendezését kér
te, az ő szelvénye részvételé
vel. Az OTP képvielője sze
rint a kérés teljesítése lehetet
ten szolgáltatásnak minősült, 
mert egy szerencseelemekkel 
terhelt eseményt képtelenség 
rekonstruálni. Elismerte, hogy 
a szelvények értékelésekor té
vedtek, de ezt szerinte már or
vosolták a jogos nyeremény- 
összeg kifizetésével. Ha a hi
básan végzett értékeléssel kárt 
okoztak volna a felperesnek, 
azért felelősek lennének, de 
szerintük nem keletkezett kár 
Arra hivatkozott az OTP kép
viselője, hogy egy autó kisor
solását ígérték az 53. hét ti

zenkettesei között, és . ezt ők 
teljesítették, tehát egy újabb 
kocsi esetleges átadása a fel
peresnek már előre nem vál
lalt többletszolgáltatást jelen
tene. A Pécsi Városi Bíróság 
nem fogadta el az alperesi ér
velést, és kötelezte az OTP-t, 
új sorsolás megtartására.

A Baranya megyei Bíróság 
dr. Gátos György tanácsa tár
gyalta a fellebbezést, és hely
benhagyta az elsőfokú döntést, 
mely szerint Bäcker Rudolfék 
szelvényének is meg kell ad
ni az esélyt a nyerésre, mert 
ugyanúgy 12 találatos volt, 
mint a többieké, s ezzel a 
„Rendkívüli hetek a totóban” 
akció sorsolási feltételeinek 
megfelelt. A most már jogerős 
ítélet szerint a határozat kéz
besítését követő harminc na
pon belül Pécsett kel] megtar
tani az új sorsolást, közjegyző 
és a felperes jelenlétében. A 
szerencsekerékben 13 cédulát 
kell elhelyezni, ezek közül 12-t 
név nélkül, míg egyet Bäcker 
Rudolfné nevével. Ha a húzó 
kezébe üres lap akad, akkor 
minden marad a régiben, ha 
azonban a felperes neve lesz 
rajta, akkor Backerék jogot 
szereznek egy . Skoda személy- 
gépkocsira.

\
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A louisville-l Humana Hos
pital magánkórházban végre
hajtották a világ második rnű- 
szívoperációját. Miközben a 
betegnek — hál’ isten — már 
Sörözhetnék je is támadt, esete 
élénk vitákat támasztott a ma
gántőke térnyeréséről az orvo
si kutatásokban.

Egy héttel szívműtétje után 
William Schroeder 52 éves 
amerikai fegyvergyári minő
ségellenőr végre megihatta azt 
a pohár sört, amelyet akkor 
kért, amikor a hétórás operá
cióból magához tért. Az alko
hol —i legalábbis szívének — 
nem árt, mivel az fémből és 
műanyagból van. A műszív. 5,2 
kilogrammot nyom, évenként 
40 milliót vér, és három-öt 
évig marad működőképes, ígé
ri a gyártó — feltéve, ha a 
beteg szervezete is befogadja 
az új motort.

Schroeder az orvostörténet 
második műszívese. Az első a 
61 éves Barney Clark fogorvos 
volt, aki 1982 decemberében 
kapta meg a gépezetet műkö
désképtelenné vált sajátja he
lyett. Ö 112 napot élt a mű
tét után. Az orvosok Schroe- 
dertől „jobb eredményt” vár
nak, mert a műtét előtt — szí
vétől eltekintve — általában 
jobb egészségi állapotban volt, 
mint annak idején Clark. Mi
közben Schroeder orvosok ha
dának támogatásával lábado
zik, máris újrakezdődtek a vi
ták a műszív körül. Ma már 
korántsem az „omberkísériet” 
erkölcsi kérdéseiről van szó. 
Az effajta kérdéseket orvosi 
körökben többé-kevésbé sike
rült tisztázni. .Mindenesetre a 
műtétje : előtt gyógyíthatatlan 
szívbetegségben szenvedő 
Schroedernek, csakúgy mint 
elődjének, Clarknak, számta
lan felhatalmazó és lemondó 
okmányt kellett aláírnia a 
műtét, előtt.

A „negyvenmilliót verő szív” 
15 ezer dollárba kerül, de nem 
ez a legnagyobb baja. Az 1976 
óta kifejlesztett és feltalálója 
nevéről Harvik—7-nek neve
zett műszer ugyanis egyelőre 
önájlótlan szerkezet. Valóságos 
erőmű kell hozzá, egy jégszek
rény nagyságú, 169 kilogramm 
súlyú külső. szabályozó és lég- 
szivattyú, amely tömlőn présel 
levegőt a páciens mellébe ül
tetett műszívbe. A „jégszek
rény” ára 40 ezer dollár. Igaz, 
készen áll egy harmadik egy
ség is — amelyet Clark már 
nem próbálhatott ki —, egy 
oldal táskába helyezhető, 6 ki
logrammos, kisméretű légsű
rítő, amely minden feltöltés 
után háromórás „mozgássza
badságot” ad a műszívesnek a 
szerencsés felépülés után. En
nek áráról nincs külön értesü
lés, szakértők úgy becsülik, 
hogy egy műszívbeültetési 
műtét, a műszívvel és a táp
egységekkel együtt a műtét 
bonyolultságától és a többé 
vagy kevésbé szükséges kiegé
szítő kezelésektől függően ese
tenként .100—250 ezer dollárba 
kerülhet.

Itt kezdődnek az új problé
mák. Clark operációját még 
Utah állam- egyetemének 
kórházában végezték. Schroe- 
dert viszont a Kentucky ál
lambeli Louisville-ben,'a. „Hu
mana Hospital Audubon”-ban 
operálták meg. Ez a kórház 
a Humana Inc. nevű magán
vállalat tulaidonában van. en
nek megfelelően „a piacról él”. 
A Humana Inc-nek 91 gyógy
intézete van az Egyesült Álla

mokban és a világ más pont
jain, ezek évi forgalma eléri 
a kétmilliárd dollárt. A cég 
úgyszólván reklámköltségnek 
tekinti Schroeder műtétjének 
árát, amelytől egyrészt saját 
üzleti forgalmának, másrészt a 
„műszíviparnak” a  föllendülé
sét várja. Ebben támogatásra 
számíthat a műszív feltaláló
jától, dir. Robert Harvifetól, aki 
az első műtét óta Salt Lake 
Clty-ben Symbjon Inc. néven 
alapított vállalatot találmá
nyának gyártására és kereske
delmi forgalmazására. Ott asz- 
szisztál az üzlet élesztősénél 
dr. William de Vries is — aki 
az eddigi két műtétet csinálta 
a maga toborozta mintegy 
húsz tagú orvoscsoport élén. 
Ö maga kereken száz szívmű
tét finanszírozását vállalta, be
fektetése tehát — ha az árat 
illető becslések valósak — el
érheti a 25 millió dollárt is.

A dolog ellenzői épp az 
előbbieket számbavéve azt 
mondják, hogy amilyen gyor
san csak lehet, „szívügyben” 
csökkenteni kellene -a magán- 
szektor szerepét, miközben 
felemészti a jobb. célra is for
dítható pénzeszközöket, mert 
félreviszii a kutatásokat. A The 
New York Times gyors szám
vetést végzett: ha az üzlet be
indul — vagyis már „terí
teni” tudják a piacot műszív
vel —, becslések szerint éven
te akár ötvenezer műszívmű
tétre is lehet reális kereslet. 
Ennek értéke pedig legkeve
sebb ötmilliárd dollár lenne. 
Ez tekintélyes summa, de 
olyan gazdag országban, mint 
az USA, nem lehet nehéz elő
teremteni. A szövetségi kor
mány számára az ötmilliárdos 
műszívszámla a költségvetési 
deficit 3 százalékának felel 
meg. Ma az amerikaiak na
ponta több mint. egymilliárd 

■ dollárt áldoznak egészségükre, 
vagyis az egészségügyi kiadá
sok a nemzeti össztermék 
(GNP) 10,8 százalékát adják.

A kérdés tehát elsősorban 
nem az, hogy miképpen lehet 
pénzről gondoskodni a „csúcs
technológiai” szívműtétekhez, 
hanem egyáltalán: mire és 
kinek adják a pénzt? Schroe
der műtétjére 790 napi kór
házi ápolásnak, vagy 113 át
lagos beteg egy heti kezelésé
nek költségét kellett fordítani. 
A bírálók azt is felhozzák, 
hogy a 250 ezer dolláros 
Schroeder-féle műtéttel szem
ben egy veseátültetés csak 30 
ezer dollárba kerül, és a be
tegnek több esélye van rá, 
hogy túlélje az operációt. Ter
mészetesen nehéz érvelni bár
ki életének meghosszabbítása 
ellen, de mégsem bizonyos, 
hogy valóban ez a legjobb 
módszer az egészségügy pénz
ügyi eszközeinek felhasználá
sára — írja a lap.

A szívgyógyászat „leszűkí
tése és monopolizáíása” ellen 
az újság végül azt az érvet 
hozza fel, hogy sokkal több 
életet lehetne megmenteni, ha 
az évi ötmilliárd dolláros mű- 
szívforgalom eléréséhez szük
séges beruházást a ‘ szívbeteg
ségek megelőzésére fordíta
nák. Tavaly — írta a lap — 
50 ezer amerikai hunyt el va
lamilyen szívbetegség követ
keztében, eközben az Egyesült 
Államokban az egyetemeknek, 
különféle tudományos intéz
ményeknek, meg a miniszté
riumoknak — a költségvetés 
szűkmiarkúsáiöa miatt .mind ke
vésbé van módja befolyásolni 
a kutatás irányát-

Búcsúznak a londoni taxik...

A  dohányzás és a  szívgyógyszerek
Űj tudományos eredmények szerint a dohányzás csök

kenti három szívgyógyszer'hatását. A tudósok angina 
pectoris megbetegedéseket hasonlítottak össze dohányzó 
és nemdohányzó időszakokban, és kiderítették, hogy a 
szedett gyógyszerek hatékonysága a dohányzás beszünte
tése után körülbelül 20%-kal növekszik. A vizsgálatokat, 
melyekről a New England Journal of Medicine című 
folyóirat tudósít, két angol kórházban hajtottak végre.

A tudósok szerint a dohányosoknál különösen a szag
talan gázok bomlásából keletkező anyagok idézhetnek 
elő tüdőrákot. A cigarettafüstben levő kátrányrészecs
kék növelik a radongáz arányát. Ha ez a tüdőbe jut, a 
sugárzás daganatokat okozhat. Azok a dohányosok, akik 
tö.bb, mint 40 évig naponta egy doboz cigarettát szívnak 
el, rendkívüli mértékben hajlamosak a rákra.

Még a kilencvenéves kösz- 
vényesek is külső segítség nél
kül tudnak beszállni a londoni 
taxiba. Anyák a gyerekkocsi
val együtt szintén. Senkinek 
sem kell a fejét behúznia, 
senkinek sem kell a lábát a 
lehető legfáj dalommentesebb 
póza raknia. A bőrönd és a 
bevásárlószatyor elérhető kö
zelségben marad, bernáthe
gyiek kényelmesen elférnek a 
szőnyegen. Ennek hamarosan 
vége. Már 1985-ben ugyanis 
új taxiimodellt vezetnek be 
Londonban, és bennfentesek 
szerint 7 éven belül a klasz- 
szikus fekete londoni taxi 
olyan ritka lesz, mint a  fehér 
holló.

Az ok: a Carbodies cég meg
vásárolta az eddigi taxigyárat, 
az Austint, és úgy véli, eljött 
az ideje az új, karcsúbb, 
áramvonalasabb járműnek. Az 
új taxi olyan, mint egy karcsú 
dzsip. Halkabb lesz, mint az 
elődje, és majdnem ugyanany- 
nyi helyet fog'nyújtani. Ottho
nos azonban biztos nem lesz.

Azt mondja Grant Lockhart, 
a Carbodies igazgatója: „Mint 
mérnök nem tudóik olyan fo
galmakkal törődni, mint a 
nosztalgia. A mi új autónk ol

csóbb, jobb és praktikusabb.” 
Azután hozzáteszi: „Biztosít
hatom önt, ha egy esős, szeles 
éjszakán a .Hyde Park Corne- 
ren áll, bármilyen taxiba be 
fog szállni, akárhogy néz is 
ki.”

Erről a 18 000 londoni taxi- 
tulajdonosnak más a vélemé
nye. Attól félnek, elvesztik 
identitásukat, „közönséges” 
sofőrökké válnak. Egyikük így 
eskűdözik: „Sose veszek az új 
modellből! Elég lett volna né
hány javítás a régin: esetleg 
egy halkabb dízelmotor, hogy 
jobban lehessen az utassal be
szélgetni vagy az automata aj
tózár. Turisták gyakran csak 
azért állnak meg nálunk, 
hogy egyszer londoni taxival 
utazhassanak.”

Ez azonban nem érinti az 
új taxi védelmezőit. Állításuk 
szerint a legjobb dolgokat át
mentették az újba a régiből: 
az elválasztó ablakot, amely 
lehetővé teszi a magánbeszél
getést, és a tető magasságát. 
Álláspontjukat erősítik a kül
földi megrendelések is. Japán
ból, Kuvaitból, Dubaiból és 
Szaúd-Arábiából is érdeklőd
tek az új termék irán t

Ű j  könyvek
Mihail Pljackovszkij: A SÜN, AKIT MEG LEHETETT 
SIMOGATNI
Móra Kiadó Kötve: 55,— Ft.

Mihail Pljackovszkij remekül tud mesélni. Kedvelt 
állatfiguráit, Hápisápit, a kacsát, Luszt, az elefántot, 
Csahost, a kutyát és a többi állatot már személyes jó ba
rátnak érezzük. Szórakozunk a velük megesett történe
teken, okulunk hibáikból, együtt izgulunk kalandjaikon. 
A könyvet Réz András fordításában és Szutyejev illuszt
rációval veheti kezébe az olvasó.
Vargha Balázs: SZERETNÉL JÁTSZANI?
Múzsák Kiadó Fűzve: 45,— Ft.

„Ennek a könyvnek minden játékához , személyes kö
zöm van. Sokat közülük még gyerekkoromban játszot
tunk Kunszentmiklóson. De én magam is költöttem új 
játékokat, új változatokat. Ezeknek a játékoknak a 
gyerekek jó hasznát veszik nemcsak a szórakozásban, 
hanem az iskolai tanulásban is” — írja könyvéről a 
szerző, Vargha Balázs.

Uram, ön kissé ideges!
Aki nyugtalan, ideges vagy 

feszült, ne nyúljon cigaretta 
után, ne kapjon idegnyugtató 
tablettáért sem, vegye elő 
stresszkártyáját, fogja muta
tó-, valamint hüvelykujja kö
zé, ezután számoljon tízig, 
majd olvassa le az eredményt! 
Ha a kártya szélén látható jei- 
zőablak fekete marad, ez azt 
jeleníti, hogy stressz hatása 
alatt áll. Fordítsa tehát meg a 
kártyát, és olvassa el a hátol
dalára írt utasítást!; Az utasí
tás bizonyos légző-. és torna- 
gyakorlatokat tartalmaz, egye
bek között azt, hogy vegyen 
mély lélegzetet vagy képzelje 
magát egy kellemes vízparti 
üdülőbe, és ernyessze el fe
szült izmait, majd újból vegye 
kézbe a strasszkártyát. Mind
ezt addig kell művelnie, amíg 
a jelzőkocka égszínkék fény
ben nem játszik. Ekkor éri el 
ugyanis az ember azt a lelki 
nyugalmat, amelyre olyan 
nagy szüksége van.

Ez á kártya nem szemfény
vesztő játék; Egyszerű, de va
lós jelenségen alapul: lelki 
stressz hatására végtagjaink
ból kiszalad a vér (pontosab
ban elzáródnak a hajszálerek, 
hogy annál több vért kaphas
son agyunk és szívünk, a két 
alapvető fontosságú szerv), ez
által kezünk és lábunk enyhén 
lehűl. Ujjhegyeink hőmérsék
lete tehát valóban . d valame
lyes tájékoztatást, milyen mé
retű az embert kínzó stressz. 
Alfred Barrios, a „stresszkár-

tya” föltalálója szerint lelki 
feszültségeink sokféle betegség 
okozójává válhatnak; jobb te
hát, ha némi önneveléssel 
igyekszünk gátat vetni, mielőtt 
eltotalmasodoámak. rajtunk. 
Tegyük hozzá: a stresszkártya 
öinnevelő hatása föltehetően 
csak azoknál válik be, akiktől 
távol áll a képzelt betegség: 
az ilyenek ugyanis, látván, 
hogy stressz alatt vannak, csak 
még inkább megijednének.

A SZlV F5ÄTAL MARAD
Ha az ember eleget mozog és sportol, továbbá nem 

szenved szívbetegségben, akkor szíve öregkoráig fiatal 
marad. Eddig úgy vélték, hogy a szív teljesítőképessége 
az idős embereknél- lassan csökken. Ha azonban kizáró
lag egészséges szívű és jó testi kondícióban levő embe
reket vizsgálunk, azt állapíthatjuk meg, hogy ez nem fe
lel meg a valóságnak. 47 egészséges szívű, edzett férfit és 
14 ugyanilyen nőt tartanak az Egyesült Államokban 1958 
óta egy hosszan tartó vizsgálat keretében megfigyelés 
alatt. Megállapították, hagy szívverésük sem nyugalmi 
állapotukban, sem megterhelés után nem függ össze élet
korukkal. Az idős emberek szíve ugyanolyan érősen 
dolgozik, mint a fiataloké. Egy különbség azonban még
is van: a megerőltetésre a fiatalabbak elsősorban a pul
zus számának növelésével reagálnak. Az idősebbeknél 
megerőltetés esetén az egy szívveréssel továbbított vér 
mennyisége növekszik, a pulzusszám kevéssé változik.
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T M É F Á M
— ö n  elrabolta a  lá

nyom ártatlanságát. Mit 
tud mondani erről?

— Soha többé nem te
szek ilye t. . .

tk
Az új titkárnő kifullad

va jön ki a diktálás után a 
főnök szobájából: — Nem 
értem, miért nevezi öt itt 
mindenki „öreg”-nek!

★
— Helmut Schmidt a te 

korodban a legjobb tanuló 
volt az osztályban — do
hog az apa.

— A te korodban pedig 
szövetségi kancellár — 
válaszolja a fia.

k
— Reggel nem tudok 

enni, mert rád gondolok! 
Délben nem tudok enni, 
mert csakis rád gondo
lok! Este nem tudok enni, 
mert semmi másra nem 
gondolok, csak rád! És 
éjjel azután nem tudok 
aludni, mert gyötör az 
éhség!
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Előiífe az utódja
Széchy

SBiíség, hűilensvg, pvna

G Z  úszók ű j
Széchy Tamást általában a 

legeredményesebb úszóedző
nek tartják, iskolát teremtett 
ebben a sportágban. Épp ezért 
oda keíl figyelni arra, amit 
mond.

— Mi a véleménye äz új 
szövetségi kapitányról és mi
lyen volt p kapcsolata az elő
dökkel?

— Ennél jobb választást el 
sem tudnék képzelni. Egy tv- 
műsor címével válaszolva: 
előttem az utódom! Vagyis 
egykori tanítványomból, Har- 
gitay Andrásból némileg a fő
nököm lesz. De félre a tréfá
val! Hargitay neve jól cseng 
még ma is a hazai és a kül
földi medencék- tájékán. A 
svédek kétszeres olimpiai baj
noka, Gunnar Larsson nemrég 
közzétett nyilatkozatába]! pél
dául Andrást Roland Matthes 
és Michael Burton társaságá
ban minden idők legjobb há
rom úszója közé sorolta. Indo
ka szerint ők hárman főszá
mukban évekig nem akadtak 
legyőzőre, s András például 41 
nagy versenyen nem kapott ki. 
Ügy vélem, a szövetségi kapi
tányi tisztre őt emberi pél
damutatása, szorgalma., egy
aránt alkalmassá teszi. Ket
tőnk kapcsolatában semmi 
sem változott és nem is vál

tozik. Ami pedig az elődöket 
illeti, általában jó volt a mun
kakapcsolatunk. Persze szak
mai vitáink voltak, de ez ter
mészetes. Egy kapitánnyal 
nem tudtam kijönni.

— Elárulná, hogy kivel?
— Széchy Tamással. Nem 

nekem való volt az a poszt.
— Az utóbbi időben az a 

hír járta, hogy Wladár Sán
dor és Vermes Albán mc's ed
zőkkel készül tovább.

— Ha ők úgy látták, hogy 
ez jobb lesz az előbbrelépésüli- 
höz, az ő dolguk. Nem harag
szom rájuk. Csak a szépre 
emlékezem, s szerencsére van 
és lesz mire.

— Néhány szót a jövőről.. .
— Derűlátóbb vagyok, mint 

valaha, soha ennyi tehetséges 
gyerek nem volt a csoportom
ban. Ha fejlődésük töretlen 
lesz, néhány év múlva szinte 
minden úszásnemben Hargi- 
taykat láthatunk. S gondolok 
itt a többi klubban tevékeny
kedő edzőköHégák növendékei
re is.

— Igaz, hogy külföldön 
folytatja edzői pályafutását?

— Számos helyre hívtak, de 
a gyerekek annyira a szívem
hez nőttek, hogy még nem 
döntöttem.

— Két meccs után azt lá
tom, hogy futásban fel tud
juk venni a versenyt a man
chesteriekkel. Vigyáznunk kell 
azonban arra, hogy elkerüljük 
a test elleni játékot (ebben 
gyengébbek vagyunk), ugyan
csak ügyelnünk kell a magas 
labdákra. Összességében: na
gyon jő teljesítmény kell 
majd ahhoz, hogy az UEFA 
Kupa negyeddöntőjében sike
resen szerepeljünk. Ellenfe
lünk most kikapott otthoná
ban, azaz a feladat nem meg
oldhatatlan.

— Végül: jó volt találkozni 
a Manchester United igazga
tói páholyában Matt Busby - 
val, az egykori híres mened
zserrel és a 104-szeres válo
gatott Bobby Charltonnal, aki 
ellen szerencsém volt- játsza
ni még 1953 őszén, az MTK 
színeiben, egy győztes mérkő
zésen. Mint ahoizvan roppant 
szomorú volt emlékezni arra. 
hogy ugyanaz, a Manchester 
United, amely Biuby vezény
letével annak idején tőlünk 
'-’kapott és később Európa leg
jobbnak elismert csapata lett, 
miként járt szerencsétlenül. 

.Egyébként Charlton és Busby 
túlélte ezt az emlékezetes 
müncheni repülőgép-balesetét, 
ahol a MU csapatának színe- 
java odaveszett — mondta be
fejezésül Kovács Ferenc.

állásból viszont ritkán győz
nek.

— Idén világbajnokság is 
lesz. Mit vár 1385-től?

— Nem lesz könnyű eszten
dő, hiszen a világbajnokságo
kon még nehezebb eredményt 
elérni, mint a kontinenstalál
kozókon. Ezenkívül is még 
sok nagy erőpróba vár spor
tolóinkra, akiknek a szereplé
sét mindig nagy figyelem kí
séri. Szeretnénk újabb tehet
ségeket, barátokat nyerni a 
sportágnak, a válogatottban 
jó játékot látni idősebbektől 
és a fiataloktól egyaránt. Nem 
nélkülözhetjük a. klubok és a 
szövetség korrekt együttmű
ködését, az egységes munka
megosztást és a játékosok 
ügyes-bajos dolgaiban, kérdé
seiben az azonos álláspontot. 
Ezt is el kell érnünk 1935-ben!

Különlegességként . hatott, 
amikor Bálint László enge
délyt kapott külföldi szerző
désre, az külön izgalmat kel
tett, hogy az akkor még ere
je teljében levő Ajax Amsz
terdam lábdarúgócsapatához 
szerződtették. A szerződés ak
kor kútbaesett. Bálint nem lett 
az Ajax játékosa, volt egy ér
vényes szerződése, amelynek a 
holland klub nem tudott ér
vényt szerezni. Bálint itthon 
edzett, egymás elleni gyakor
lásokon a Fradiban játszott. 
Aztán az FC Bruges barátsá
gos mérkőzést játszott a Fra
dival, mely az FTC jelentős 
sikerével zárult, miközben a 
Fradi kapitánya, a hetvensze
res válogatott Bálint László a 
kispadon ült. Ez volt külföld
re szerződésének fordulópont
ja.

— A Bruges látatlanban — 
megvett. Hatvanötezer dollá
ros szerződést ajánlott, amit 
nyomban aláírtam — emlék
szik vissza Bálint László.

— Miért akart külföldre 
menr.i? Mi vonzotta? A kon
vertibilis valuta, a kitekintés 
lehetősége, vagy valami más?

— Lehet, hogy hihetetlenül 
hangzik, nem a pénz, nem a 
dicsőség lehetősége, ahhoz 
egyébként is öreg voltam, hogy 
karriert fussak be. A megmé
retés lehetősége vonzott. Izga
tott. hogy milyen az a világ, 
amelyet előttünk, magyar fut
ballisták előtt misztikus ho- 
málv fedett. Milyenek azok a 
profik, hogy nevük puszta hal
latára remegni kezdett a lá
bunk? Mitől van magabiztos
sá,auk? Mitől mások, mint mi ? 
Milyenek az edzéseik? Mind
ezt nem közelről, hanem be
lülről akartam látni, nyitott 
szemmel akartam játszani, ta
pasztalatokat szerezni, s nem 
titok. ho"v azzej a céllal, hogv 
majd itthon kamatoztathas
sam.

Vegyük sorra. Milyenek azok 
a profik, akikkel együtt ját
szott, illetve akik ellen volt 
alkalma játszani?

— Az első tapasztalatom az 
volt, hogy nem különbek, mint 
mi, csak mások. A klub, a já
ték számukra munkahely, il
letve munkaalkalom. S mivel 
abban a világban mindig min
denkinek bizonyítania kell, ez 
érvényes a labdarúgóra is. 
Ecy nem válogatott, NB I-es 
labdarúgó Belgiumban polgá
ri jólétet tud eléred, úgyneve
zett középszintet. amelyet 
más, polgári foglalkozásból is 
megterem'hét, csakhogy neki 
a labdarúgás a foglalkozása, 
tehát ebből teremti elő.

— Milyenek voltak az edzé
sek?

— Szombaton mérkőzés, va
sárnap kötelező volt bemenni 
a klubba, ilyenkor szauna, 
masszázs volt, majd másfél 
nap szabadidő. Kedden két 
edzés, kétszer másfél óra, szer
dán délután mérkőzés, csütör
tök-pénteken délelőtt egy-egy 
edzés. A játékosok közötti kap
csolat korrekt, úgy mondhat
nám, munkakapcsolat. Nincs 
nótázás, kártyázás, a játékosok 
nem járnak össze családostól, 
ez azzal is magyarázható, hogy 
több nemzetiségűekből tevődik 
össze a csapat, s gyakran .cse
rélődik, Á játékost veszik, to
vábbadják. Ezt mindenki tud
ja, elfogadja. Ezért igyekszik 
mindenki jól játszani, mert 
saját, jól felfogott érdeke, 
hogy minél nagyobb értéket 
képviseljen a piacon.

— A sajtó ítélete ebben 
mennyire számít?

— A  sajtóval nagyon 
korrekt, készséges kapcsolata 
van a kluboknak, és a játéko
soknak is. Az edző, az elnök, 
a titkár kész .mindig informál- 
'ni, hogy jó hírverése legyen a 
mérkőzéseknek, a mérkőzések 
előtti-utáni sajtótájékoztatón 
az edző és egy vezető áll az 
újságírók rendelkezésére. 
Majd a mérkőzés után, ami
kor kinyitják az öltöző ajtaját, 
akkor bárki bejöhet — nem

kérnek semmiféle papírt — és 
ha két'déz, válaszolni kell.

— És ha rosszat írnak?
— Az a játékos baja. Lát

tam, hogy mérkőzés utáni na
pon, amikor bementünk a 
klubba, mindenki éhesen ve
tette -magát a lapokra, és ke
reste benne a saját nevét.

— Nem panaszkodnak a 
klubelnöknek, az edzőnek, ha 
rossz kritikát kapnak?

Bevallom, a kérdés álnaiv 
volt, Bálint csodálkozása azon
ban valódi, mert ott a játékos 
nem szaladgálhat be az elnök
höz. Mikor mehet be az el
nökhöz? „Ha hívatják” — 
hangzott a lakonikus válasz.

Bálint, az első magyar pro
fi, öt évet játszott külföldön. 
Két évet Belgiumban, majd 
hármat Franciaországban, 
utóbbi helyen NB Il-es csapa
toknál. Tapasztalatai azonban 
ott sem változtak. A körülmé
nyek, a feltételek azonosnak 
mondhatók. ÁmiJ megtanult, 
jobban kell szerződni. „Először 
boldogan aláírtam, amit kí
náltak. El sem olvastam.”

— Mi a legfontosabb tapasz
talata?

— Hogy a messziről csodált 
profik is csak futballisták. En
nek felismeréséhez, az ottani 
munkakörülmények segítenek 
hozzá, és áttételesen azokat is, 
akik még nem szerződtek 
vagy soha nem szerződnek 
külföldre. Régebben nekünk 
húsz perc kellett ahhoz, hog? 
úgymond külföldi nagyok el 
len levetkőzzük gátlásainkat. 
Ez a húsz perc pont elég volt 
ahhoz, hogy meghatározzák 
egy mérkőzés hangulatát, hogy 
gólt kapjunk. Nyugat-Európá- 
ban a labdarúgónak ára van, 
s ki-ki igyekszik úgy játszani, 
hogy értéke ne csökkenjen, in
kább növekedjen.

— Milyen szava van a sztár- 
játékosnak?

— Nagy! Sztárra szüksége 
van a klubnak, a nézőnek, az 
edzőnek is. De a sztár addig 
sztár, ameddig kiemelkedőt 
produkál.

— Amikor Belgiumból Fran
ciaországba ment, okozott-e 
érzelmi változást?

az egyformán régi vízilabda- 
hagyományok és a megszám
lálhatatlan világsiker oka, 
hogy Horkai György után 
újabb magyar pólósokat kí
vánnak szerződtetni az olasz 
csapatok. Három sokszoros vá
logatott játékos: Gerendás, 
Budavári és Csapó neve szere
pel a legújabb kívánságlistán.

Csapó Gábor (34 éves), 290- 
szeres válogatott:

— Nem szerepelt a terveim 
között, hogy külföldre me
gyek, de az olaszok nagyon 
rámenősek.

— Ezek szerint kirándulás
nak tekinti az egészet?

— Pontosan, legalább meg
tanulom a nyelvet.

— Milyen szerepe lesz a 
pénznek a siracusai tárgyalá
son?

— Megpróbálok annyit kér
ni, hogy ne tudják megadni. 
Ha mégis, meghajtom a fe
jem.

Gerendás György (30 éves) 
220-szoros válogatott:

— Három ajánlatom közül 
csak a tavalyi második Nápo- 
lyét nevezhetném komolynak.

— Megállapodtak már?
— Nem, abban maradtunk, 

hogy egy év múlva újra meg
keressük egymást.

— Ki táncolt vissza?
— Én. A végső bajnoki küz

delmek, a rájátszás, majdnem 
egybeesett volna az EB-vel. 
Nem hiszem, hogy örültek 
volna nekem a válogatottnál, 
ha egy héttel a rajt előtt ér-

— Nem.
— A beszélgetés elején azt 

mondta, hogy a Bruges „lá
tatlanba megvett”. Ha át
ment volna a Fradiból más 
klubba, ugyancsak pénzért ezt 
árulásnak tekintette volna?

— Nézze, lehet, hogy hasz
nálhattam volna jobb szót is, 
de a lényegen nem változtat, 
ami a külföldre szerződés té
nyét" illeti. Itthon — az más. 
Másként kötődünk hosszú 
időt töltünk együtt, kialakul
nak barátságok, ami nélkül 
itthon, bármilyen keretet is 
biztosítanak, nem képzelhető 
el játókosközösség. Igen, itt
hon egy átigazolás — árulás
nak számít.

— Azt mondta, külföldi öt 
évének tapasztalatszerzés volt 
a célja. Most hol dolgozik?

— A Phylaxia Vállalat ér
tékesítési előadója vagyok.

— Nem tekinthető szorosan 
ett labdarúgómunkának . . .
— A közgazdasági egyetemi 

végzettségemhez ez megfelelő, 
de járok labdarúgó-szakedzői
re. Ha elvégeztem, bevetem 
magam a labdarúgóéletbe. De 
nem akarom felégetni magam 
mögött a hidat, nem biztos, 
hogy rendelkezem azokkal a 
képességekkel, amikkel egy 
edzőnek bírnia kell. Akiben 
hisznek, aki nemcsak a játé
kot érti, de az emberi lelke
ket is, alki határozott, s akinek 
a "játékosok elhiszik, hogy az 
adott pillanatban a legjobb 
megoldást választotta. Ilyen 
edzőkkel dolgoztam külföldön, 
s nem tudom, hogy bennem 
megvannak-e ezek a képessé
gek.

— Az emberek a meggazda
godás lehetőségeit látják a 
külföldi szerződésekben. Mi
lyen kocsija van?

— Dácia. Most bizonyára azt 
is megkérdezi, hol lakom, Kő
bányán, családi házban, mé
lyet örököltem, s nyaralóm 
van a Balatonon. De ha végig
nézi a divatos helyeket, ahol 
pompás villák épülnek, úgy 
tudom, egyetlen labdarúgót 
sem talál a tulajdonosok kö
zött . . .

kezem haza. Nemrég nősül
töm, nyárra várjuk a gyere
ket, döntésemhez ez is hozzá
járult.

Budavári Imre (29 éves) 
110-szeres, válogatott:

—- Gerendás ajánlott a fiá- 
polyiaknak. Telexeket, távira
tokat küldtek, hogy ekkor és 
'ekkor jelenjek meg. Ügy lát
szik, nem értik meg, hogy ez 
nem olyan egyszerű. Miután 
még nem töltöttem be a har
mincadik évemet, nálam bo
nyolultabb az ügyintézés, 
mint a többieknél. Remélem 
azért eligazodnak az útvesz
tőikben, mert ki szeretném pró
bálni, milyen érzés a Canot- 
tieri Napoliban játszani.

— A pénz miatt?
— Inkább kíváncsiságból. 

Egyébként a vízilabdában nem 
röpködnek akkora összegek, 
mint a teniszben vagy a foci
ban. Ügy tudom, hogy egy 
Jíinti munkás keresetével meg
egyező összegért szerződtetnek 
egy magyar pólóst.

Időközben váratlanul Ge
rendás és Budavári külföldi 
szerződése elé tilos jelzés ke
rült. Mi erről a véleményük?

Gerendás György: A nemet 
én mondtam ki. Remélem vi
szont, ha körülményeim más
ként alakulnak, klubom és az 
OTSH is támogatni fog, hiszen 
rendelkezem a profi szerző
déskötés összes feltételeivel.

Budavári Imre: Nem én let
tem volna az első, aki har
mincéves kora előtt zöld utat 
kap . . ,

IRÄNY INDIA!

BZcsmerSvgííhct 
a Vidi

„Melegebb égtájra” kül
dik a Videotont.

— Ha nem is küldik, de 
megyünk — mondja Dér- 
falvi Imre, a fehérvári 
együttes labdarúgó-szakosz
tályának elnöke. Ugyanis 
január közepén Indiába 
utazunk a hagyományos 
Nehru Kupára.

r — Kik lesznek az ellen
felek?

— A végleges programot 
csak a hét derekán kap
juk miég, de az már biz
tos, hogy a részt vevő tíz 
csapat között van az ar
gentin, a jugoszláv, a kínai 
és az indiai válogatott, va
lamint egy szovjet vegyes
csapat. Az előzetes prog
ram ismeretében 18-án lé
pünk először pályára a Ke
rala állambeli Cochinben.

— Kik utaznak?
— Kovács Ferenc edző

azt szeretné, hogy az egész 
keret részt vehessen a tú
rán. Okulva a tavalyi itthoni 
sárdagasztásból, most meg
felelő körülmények között 
szeretné átmenteni az őszi 
formát, hiszen márciusban 
már az UEFA-kupáért ját
szik együttesünk. A taktika 
és az összeszoktatás érdeké
ben megkértük Meze y
György szövetségi kapi
tányt, hogy a válogatott ke
ret tagjait elvihessük. A 
kapitány ehhez hozzájárult, 
egyedül Disztl Péterről nem 
mondott le.

SZOKOLAI:

Gaz prolongálva
Szokólai László (33 éves) 

a Strum. Graz csatára csak 
néhány órára érkezett ha
za, hiszen az osztrák klub
nál is folyik már a téli ala
pozás.

— Olyan hírek keringe
nek, hogy a nyáron lejár a 
szerződése, s itthon folytat
ja a pályafutását. . .

— Ebből annyi az igaz
ság, hogy a másfél évvel 
ezelőtt szentesített megálla
podásom tényleg lejár a 
Graznál. Ám a többi infor
máció erősen sán tít. . ,

— Nocsak, miért?
— Remekül érzem ma

gam és azt hiszem elégedet
tek velem. Legalábbis, 
újabb egyéves szerződést 
kínáltak.

— Ez persze nem vélet
len, mert a tavalyi szezon 
szépségdíjas gólja a ma
gyar muskétás, Szokolai ne
véhez fűződik.

— Az osztrák bajnokság 
legcsodálatosabb, találatá
nak titulálták, amikor ti-, 
zenöt méterről hátrahúzva 
ollózva vágtam be a felső 
sarokba a labdát. . .

— Milyen a bajnokság 
színvonala?

— Nem jobb, mint a mi
énk. Semmivel sem képzet
tebbek a játékosok, mint a 
magyar élvonalban, talán 
jobban küzdenek, hajtanak.

— Az év elején mi a há
rom kívánsága?

— Jusson ki' a válogatott 
Mexikóba, legyen jobb a 
Fradi és sérülés nélkül 
folytathassam pályafutáso
mat Grazban.
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„Futásban fel tudjuk venni a versenyt"

E l l a r c f é l i r é z ő b e n

Az óév utolsó és az újév el
ső napjaiban a Videoton 
UEFA Kupa-ellenfelének, a 
Manchester Unitednek két 
mérkőzését tekintette meg 
Angliában Kovács Ferenc, a 
székesfehérváriak edzője. Be
nyomásairól ezt mondta az 
MTI munkatársának:

— Negyeddöntős ellenfelünk 
előbb idegenben, utóbb hazai 
pályán játszott, mindkétszer 
zsúfolt lelátók, negyvenezres 
közönség előtt. Különös, de 
idegenben a Chelsea ellen 
győzni tudott (3:l-re), ottho
néban viszont, újév napján ki
kapott a Sheffield Wednesday- 
től (1:2-re).

— A manchesteriek, ahogy
ezt meg tudtam ítélni, mind
kétszer „klasszikus” angol fut
ballt játszottak, előbb egy vi
szonylag gyenge mérkőzésen, 
győzelemmel, utóbb egy kivá
ló színvonalú találkozón, vere
séggel. Meglepett, hogy a 
Sheffiel Wednesday — amely
nek mindkét gólját egy ma
gyar származású csatártehet
ség, Váracli Imre rúgta — lé
nyegesen okosabban és takti- 
kusabbjm „fogta meg” a játé
kot, mint bajnokjelölt ellen
fele, kiváltképp a leszállítás
ban jeleskedett. Ezzel szemben 
a manchesterieknek egysze
rűen nem volt ellenszerük. 
Csatá’•aikat elkedvétlenítették 
a sorozatos bírói ítéletek. 1 • ;

ÁsztaSifcnisz-mérlog
Egy esztendeje van az asz

talitenisz-szövetség élén dr. 
Fekete László. Gyorsmérleget 
készítettünk.

— Hogyan értékeli az 1984- 
es szereplést?

— Nem a legfényesebbnek, 
bár néhány biztató jelenség 
akadt, például a párosjáték 
fejlődése. A moszkvai Európa- 
bajnokságon gyöngén sikerült 
a szereplésünk, később is csak 
egy-egy jobb eredményt tud
tunk elérni., Azit hiszem, (elül 
kell vizsgálnunk versenynap
tárunkat, mert túl sok az ese
mény. amelyen játékosaink 
részt vesznek. Igaz, hogy ne
kik a sport a foglalkozásuk, de 
a .nagy megterhelés mégis 
csak Okoz fizikái'és idegi fá
radtságot. Talán ezzel magya
rázható, hogy többször nyerő 
pozícióból vesztenek, vesztett

Gerendás, Budavári -  egyelőre nem!

C s á b í t á s  c l a s z  m ó d r a
Talán a hasonló játékstílus,


