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AZ ELMÚLT HÉT
„VISSZAFOGOTTNAK” ÉS „MÉRSÉKELT HANG

VÉTELŰNEK” nevezték az amerikai televíziókommen- 
íátorok Reagan beiktatási beszédét. Politikai körökben 
általában megelégedéssel fogadták az ünnepélyes nyi
latkozatot, az amerikai sajtó egy része — amelynek már 
alkalma nyílott az elmélyültebb elemzésre is — azonban 
rámutatott a meghirdetett általános . program. ellent
mondásaira is. A The Washington Post vezércikke pél
dául elismeri, hogy Reagan első elnöksége: sikeres volt, 
és a közvélemény jelentős részének a támogatását él
vezte! kétségbe vonja azonban, hogy a kinyilatkoztatott 
derűlátás minden tekintetben megalapozott lenne.

SZÉLES KÖRŰ NEMZETKÖZI ÉRDEKLŐDÉS kí
sérte Wilfried Martens belga miniszterelnök válaszait 
a parlamenti pártok kérdéseire. A brüsszeli honatyák 
a washingtoni látogatás eredményeit és a rakétatelepí
téssel kapcsolatos jelenlegi kormányálláspontot firtat
ták. A Benelux-áliam az 1079-es NATO kettős határo
zat értelmében vállalta, hogy márciustól .kezdődően 
hadrendbe állít robotrepülőgépeket, s mindeddig a me
netrendnek megfelelően haladtak az előkészületi mun
kák a florennes-i támaszponton. A hazai közvélemény 
nyomására azonban a kabinét már korábban is. fontol
gatta, hogy elhalasztja a végső döntést, s a januári szov
jet-amerikai külügyminiszteri tárgyalások megfelelő 
apropót nyújtottak ehhez.

ALEKSZEJ ANTONOV, a szovjet—NSZK gazdasági 
' vegyes bizottság ülésén résztvevő szovjet küldöttség ve
zetője kedden találkozott Helmut Kohllal és Hans-Diet- 
riqh Genscherrel. A kormányszóvivő tájékoztatása sze
rint a kancellár és a külügyminiszter, illetve a szovjet 
miniszterelnök-helyettes véleményt cserélt a két ország 
kapcsolatairól, a gazdasági együttműködés kérdéseiről, 
amelyről a nap folyamán Martin Bangemann gazdasági 
miniszterrel kommünikét írtak alá.

A kormányszóvivői hivatal által kiadott tájékoztató 
szerint a megbeszéléseken egyetértőleg megállapították, 
hogy a két ország közös érdeke a gazdasági kapcsolatok 
fejlesztése, s a kancellár kifejezte nézétét, hogy azok 
előmozdítják a politikai kapcsolatokat is. A nyugatné
met.. XftlÜgyjninJszter mindenekelőtt azt hangsúlyozta, 
hogy nyugatnémet részről a Szovjetunióval való együtt
működést hosszú távra tervezik, s ez az együttműködés 
kihatással van az általános kelet—nyugati kapcsolatok
ra, erősíti az enyhülés folyamatát.

IIICHAK RABIN IZRAELI HADÜGYMINISZTER
kijelentette,, hogy „akár megegyezés születik az'ENSZ- 
szel és a libanoniakkal, akár nem”, Izrael február 18-ig 
kiüríti a dél-libanoni Szidon körzetét. Az izraeli had
ügyminiszter a knesszet külügyi és hadügyi bizottságá
ban azzal indokolta a háromszakaszos kivonulási tervet, 
hogy az izraeli hadsereg Dél-Libanonban „ne,m tud olyan 
rendet” tartani, mint a Jordán folyó megszállt nyugati 
partján. Megfigyelők szerint Rabin ezzel nyilván a li
banoni ellenállók akcióira célzott.

Közben az izraeli alakulatok folytatták a berende
zések. elszállítását, és megkezdték új állások kiépítését 
Szidontól délre és keletre, a Litani folyó mentén. Izraeli 
katonai források mindazonáltal értésre adták, hogy a 
műveletek egyelőre nem terjednek ki a harci egységek
visszavonására.

AZ IMMÁR 52 HÓNAPJA TARTÓ iraki—iráni há
ború mielőbbi befejezése céljából diplomáciai erőfeszí
téseinek fokozását határozta ei Bagdadban az úgyneve
zett hetek bizottsága. A testületben Irak, Kuvait, Jor
dánia, Marokkó, a Jemeni Arab Köztársaság, Szaúd- 
Arábia külügyminiszterei, Tunéziának az Arab Ligában 
tevékenykedő képviselője, illetve Sedli Kilbi, a Liga fő
titkára foglal helyet. A bizottságot még 1984 márciusá
ban állították fel Bagdadban,/az arab külügyminiszte
rek rendkívüli tanácskozásán.

Kiibi újságírókkal közölte: a bizottság tagjai több 
országot felkeresnek, hogy „felhívják a figyelmet a foly
tatandó iraki—iráni háború veszélyes következményéi
re”. Ám nem közölte, hogy mely országokról van szó.

Az iraki fővárosba érkezeit Jasszer Arafat, a PFSZ 
VB elnöke. Bagdadban hivatalosan közölték, hogy „a 
térség helyzetéről és kölcsönös érdeklődésre számot tar
tó kérdésekről tárgyal iraki illetékesekkel”. Arafat tag
ja az iszlám konferencia szervezete által kijelölt, békél
tető bizottságnak, amély az iraki—iráni konfliktusban 
közvetít.

EDGAR PAKRALES ATYA, .Nicaraguának az Ame
rikai Államok Szervezetéhez akkreditált nagykövete 
Managuában közölte: nem hajlandó lemondani a kor
mányban vállalt feladatairól, s ezért arra-kérte a Vati
kánt, inkább mentse fel őt papi tisztéből.

Parrales azért volt kénytelen felmentését kérni, 
mert a Vatikán felszólította a nicaraguai kormányban 
részt vevő papokat, hogy nagyjának fel a politikai pá
lyával, és kizárólag a papi tevékenységnek szenteljék 
magukat.

A nagyköveten kívül a sandinista kormányban há
rom .miniszterre vqnatkozott a vatikáni felszólítás — « 
külügyi, az oktatási és a kulturális tárca élén ugyanis 
sziptén katolikus .papok állnak. Fernando Cardenal ok
tatási minisztert, miután nem adta fel miniszteri tisz
tét, decemberben kizárták a jezsuita rendből. Testvérét, 
Ernesto Cardenal kulturális, minisztert a nicaraguai püs
pökség a múlt héten felfüggesztette papi tisztéből.

Ä „bolgár nyom"— rágalom
A római bíróságon a tavasz- 

szal megkezdik Szergej Anto
nov és társainak perét. Jó ré
szük bolgár állampolgár, azzal 
vádolják őket, hogy részt vei
tek a II. János Pál pápa el
len a Szent Péter térén 1981. 
május 13-án elkövetett me- 

. rényletben. A tényleges elkö
vető, a már elítélt, török Ali 
Agca is a bíróság elé kerül, 
de az említetteken kívül vád
lott még öt személy, mint 
bűntárs.

Ritka az a bírósági ügy. 
amely mögött annyi elfogult
ság, nyilvánvaló igazságtalan
ság és rágalom húzódik meg, 
mint. amennyi az Antonov-per 
mögött. A nyomozás fejlemé
nyeit érthető nemzetközi fi
gyelem kísérte. Ezt indokolja 
egyrészt a pápa ellen elköve
tett merénylet okozta jogos 
felháborodás. Másrészt az a 
tény, hogy a vizsgálatok so
rán szocialista országokat, el
sősorban Bulgáriát vádolták 
meg. Amennyire felháborító 
maga a merénylet, annyira el
ítélendő, hogy mindenáron po
litikai . tőkét akarnak belőle 
kovácsolni ártatlan szemé
lyekkel és a terrorizmust el
ítélő országokkal szemben.

Mielőtt az ügyészi vádiratra 
rátérnénk, idézzük fel az An- 
tonov-ügy néhány mozzanatát. 
Ali Agca már mint elítélt egy 
éve az Ascoli börtönben ült. 
amikor észbe kapott, hogy 
megvádoljon Rómában dolgo
zó bolgár állampolgárokat, az
zal, hogy közük van a me
rénylethez. Szergej Antonov, a 
bolgár légitársaság (BALCAN 
AIR) képviselője volt, Theo
dor Ajvazov és Kolev Vaszil- 
jev a bolgár nagykövetségen 
dolgozott. Az előbbi mint gaz
dasági felelős, az utóbbi mint 
katonai attasé. Agca • szerint 
Antonov és Ajvazov a me
rénylet alkalmával füstbom
bákat kellett volna, hogy fel
robbantson, így a ' zűrzavar
ban az elkövetők kereket old
hatnak, A török elítélt azt is 
vallotta, hogy többször talál
kozott Antonovval, ennek la
kásán is, sőt, részletesen le
írta a környezetet, beszélt a 
bolgár tisztviselő szokásairól. 
A rendőrség 1932. november 
25-én őrizetbe vette Antono- 
vot. A két bolgár diplomata 
időközben, mivel szolgálati 
ideje letelt, hazautazott hazá
jába.

Már a kezdet kezdetén vi
lágos lehetett volna, hogy a 
vizsgálat hamis nyomon induit 
el. Ehelyett az olasz igazság
ügyi tisztviselők „bolgár nyo
mot” kezdtek emlegetni. Pe
dig, ha Antonovna-k közé lett 
volna a merénylethez, mi sem 
lett volna természetesebb, 
minthogy elhagyja Olaszorszá
got. A . bolgár állam nemhogy 
akadályozta volna az igazság 
felderítését, sőt, elősegítette a 
többi között azzal, hogy lehe
tőséget adott Ilario Martella 
római vizsgálóbírónak kihall
gatások folytatására Szófiá
ban; biztosította az olasz igaz
ságszolgáltatást, hogy Antonov 
szabadon bocsátása esetén sem 
vonja ki magát a vizsgálat 
alól.

TŰZ’ és víz között nincs 
annyi különbség, mint Agca 
személyiségé és s szavahihe
tőség fogalma között Miért 
egy év múlva jutott eszébe új 
.vallomást tenni? Már a vizs
gálat. során bebizonyosodott, 
hogy nemcsak ismeretlen, sze
mélyek jártak nála a börtön
ben, hanem az olasz titkos- 
szolgálat két tisztje is. Kitől, 

mástól tudta volna még. mi
lyen Antpnov életvitele, mim 
titokzatos, illetve nyilvántar
tott látogatóitól? Hogyne vál
lalta; volna a .ha'zudóz'áét, ha 
ígéretet kapott arra. b-ogv ha

• „kipakol”, elengednék bünte
téséből?! Ali Agca.. a ..s'zürlp?

• farkasok” nevű1 ‘ titkos törült' 
fasiszta szervezet tagja tö
rökországi börtönéből szökött

meg, miután elítélték a Mil- 
liyet című lap főszerkesztőjé
nek meggyilkolása miatt. Kül
földről ennek a szerkesztőség
nek küldött levélében közölté, 
hogy a pápa meggyilkolására 
készül.

Ilario Marietta vizsgálóbíró 
a nyomozás ‘ alatt rájött arra, 
hogy Agca vallomása nem 
megbízható; rágalmazásért 
vádat emelt ellene. Százeset
ben bizonyosodott be, hogy a 
pápa merénylője hazudik. Az 
egyik feltűnő eset; egy baju
szos, szemüveges fiatalember
ben, aki a merényletkor ké
szült fényképen a tömeg kö
zött állt, Antonovot ismerte 
fel. Jelentkezett azonban egy 
amerikai turista, hogy ő sze
repel a fotón.

A tények ellenére Martella 
vizsgálóbíró bűnösnek nyilvá
nította Antonovot. Kétéves 
nyomozásáról 1245 oldalas je
lentést írt, ez került az 
ügyészhez, de amikor a nyá
ron elkészült vele, úgy nyilat
kozott, hogy „még tízévi vizs
gálatra” lenne szüksége. Ma
gyarán: bizonytalan adatokból 
vonta le következtetését, hogy 
„nemzetközi összeesküvés” 
volt a merénylet mögött, il
letve ehhez közük van a bol
gár állampolgároknak.

Nyilvánvaló, hogy a bizo
nyító erő hiánya okozta, 
amiért Ilario Martella" vissza
utasította az Olasz televízió 
meghívását: a kamerák előtt 
vállalja a vitát Bóján Traj- 
kovval, a Bolgár Távirati Iro
da vezérigazgatójával, aki 
cikkeiben sorozatosan védel
mébe vette Antonovot. Az 
olasz vizsgálóbíró szolgálati 
tilalomra hivatkozott, de az 
ilyen tilalom aligha számít 
ott, ahonnan az Antonov-ügy 
vádirata eljuthatott a New- 
York Time.s-hoz. Claire Ster
ling újságirónő az olasz saj
tót megelőzve ismertette a 
vádiratot.

A 78 oldalas dokomentumot 
Antonio Albano főügyészhe
lyettes készítette. Albano vál
tig kardoskodik Ali Agca sza
vahihetősége mellett, arra hi
vatkozva, hogy ugyanúgy írta 
le Antonov életkörülményeit, 
mint maga a bolgár tisztvise
lő. Azt azonban figyelmen kí
vül hagyta, hogy ezeket az 
ismereteit Agca másoktól, ké
sőbb szerezhette és betanul
hatta. '

A vádirat is kénytelen idéz
ni, hogy Agca „sosem tett lá
togatást Antonov lakásán, sem 
1981. május 10-án, sem má.s 
alkalommal; sosem ismerte 
Rozica asszonyt (Antonov fe
leségét), nem tudott esetleges 
római jelenlétéről; sosem járt 
á BALCAN AIR via Gorizián 
levő helyiségében, amelynek 
telefonszámát megjegyezte 
(Masala, a tolmács spontán 
adta Agca kezébe a kihallga
táskor a telefpnkönyvet, hogy 
belenézhessen).”

A rágalomhadjárat tehát 
tényekre nem támaszkodhat. 
A pápa elleni merénylet „bol
gár nyomára” az ügyész mind
össze azt a bizonyítékot hoz
za fel, hogy. egy Armand de 
Borchgrave nevű amerikai új
ságíró, aki a francia kém- 
szolgálatnak dolgozott, hal
lotta: Bulgária • merényletre 
készül ,a pápa ellen. Az ügyé
szt okmány mégis összeeskü
véssel vádolja a „keleti -töm
böt”, mintha ennek, tehát a 
szocialista országoknak „poli
tikai és katonai” érdekei fű
ződtek volna — az akkori 
lengyel események idején — 
a lengyel pápa elleni merény
lethez.

Ha összeesküvésről lehel be
szélni, az éppen az Antonov- 
üay körül szőtt rágatomháló. 
amely a szocializmus elleni 
..kere.szíesbadiárat" sikerte
len, remélhetőleg idejét, múlt 
terméke. A ni oh óv letartózta
tása és megvádolása nem nagy 
fogás, hanem melléfogás.

hkigy lehetőségek a szovjet—kisfái 
gazdasági együttműködésben
Kína a szovjet—kínai kapcsolatépítés, valamint a 

kölcsönös megértés elmélyítése szempontjából pozitív 
jelentőségűnek értékeli Ivan Arhipovnak, a szovjet Mi
nisztertanács elnöke első helyettesének december végi 
kínai látogatását, s úgy véli, hogy a kínai—szovjet gaz
dasági együttműködésnek nagyok a lehetőségei — kö
zölte a kínai külügyminisztérium szóvivője,

A kínai szóvivő ez alkalommal is felvetette azon
ban, hogy még mindig „nagy akadályok” tornyosulnak 
a kínai—szovjet viszony útjában.' Kína, amikor „aka
dályokat” ernleget, arra.kívánja rávenni a Szovjetuniót, 
hogy változtasson harmadik országokhoz: — Vietnam
hoz, Afganisztánhoz fűződő viszonyán, és egyoldalú, az 
általános nemzetközi erőegyensúlyt is érintő katonai lé
péseket tegyen. A szóvivő jelezte, hogy Afganisztán és 
a délkelet-ázsiai helyzet megítélésében nincs változás 
kínai részről.

A szóvivő Vietnamra hárítva a délkelet-ázsiai fe
szültségért a felelősséget, elutasította Hanoi javaslatát, 
hogy a közelgő Holdújév idején legyen- fegyvernyugvás 
a kínai—vietnami határon.

Népszámlálás 
a Szovjetunióban 

— közvélemény-kutatással
Részleges népszámlálást tar- 

totak január 2—11. között a 
Szovjetunióban. Félidősét, 
minthogy, a teljes felmérést 
tízévenként hajtják végre, s 
legutóbb 1979-ben volt. A 
mostani — hivatalos megne
vezés szerint — reprezentatív 
szociális-demográfiai mintavé
tel, s arra keres választ, mi
lyen tartalékokból 1 elégíthető 
ki a mind feszítőbben jelent
kező munkaerőhiány. A fel
mérés az egy év múlva kezdő
dő új ötéves terv megalapozá
sához háttérként szolgál. Ere-, 
detileg a lakosságnak körülbe
lül 5 százalékára terjedt vol
na ki. A Távol-Északot most 
kénytelenek voltak kihagyni, 
mivel a szóhasználat szerinti 
igazi orosz tél elvágott ezek
kel ' a területekkel minden ha
gyományos összeköttetést.

A mostan; mintavétel követ
te ugyan az itteni népszámlá
lási kérdésfeltevések hagyo
mányait, de újított is rajtük. 
Elsősorban olyan ellenőrző 
kérdések beiktatásával, ame
lyek válaszaiból következtetni 
lehet a többi felelet valóság- 
tartalmára. Ezenkívül új kér
dések föltevésével, és azzal, 
hogy a válasznál nem kérnek 
semmiféle igazoló okmányt. A 
nyilatkozók így névtelenek 
maradnak, ami esetenként 
őszintébb válaszokra készteti 
őket.

Űj már a legelső kérdés is 
— amint a Vesztnyik Szta- 
tyisztyiki, az itteni Statiszti
kai Közlemények tavaly de
cemberi számában T. Labu- 
tova, a statisztikai hivatal né- 
pességösszeírásiosztály-veze
tőjének helyettese megírta. 
Ez: milyen a kérdezett csa
ládtagokhoz való viszonya? 
Korábban a családfőhöz való 
viszonyt firtatták. A becslé
sek szerint azonban — amint

a Moszkovszkije Novosztyi 
című hetilapból kiderül — a 
70 millió családból. 10 millió 
csonka, leginkább apa vagy 
férfi nélküli. Figyelembe véve 
az országos átlagban eleve 
fennálló 6 százalékos nőtöbb
letet, valamint azt, hogy a 
férfiak egy része, különösen a 
városokban, kitart az aggle
génység mellett, és hozzátéve 
mindehhez, hogy a városi há
zaspárok sem igen vállalkoz
nak — még szándékaikban 
sem — egynél több gyermek
re, még indokoltabbnak tűnik 
az aggodalom a jövő erőfor
rásait illetően.

A család kétségkívül ismét 
eszménnyé vált a szovjet tár
sadalomban. Szerepét hangsú
lyozzák a gyerméknevelésben. 
Érzékelhető az egyedüllétre 
berendezkedni kívánó férfiak 
modellszerepének a határozott 
elutasítása. Alig tudnak 
azonban mit kezdeni az elsza
badított és esetenként fonákul 
mutatkozó női emancipáció
val. Tulajdonképpen önnek 
határait próbálgatja a mosta
ni részleges népszámlálás az 
összes többi pótkérdésével is.

Szokatlan, de ugyanebbe az 
irányba mutat a mintavétel 
utolsó pontja, amely a nyugati 
társadalmakban szokásos köz
vélemény-kutatásokhoz hason
lít. Itt a 18 éven felülieket 
arra kérik meg, hogy kettőt 
vagy maximum hármat nevez
zenek meg a felsorolt hét kér
dés közül, fontossági sorrend
ben, minek a megjavítását 
tartják legégetőbbnek? Vá
lasztható lehetőségek: a lakos
sági élelmiszer-ellátás, az 
iparcikkek választéka,és minő
sége, lakáskörülmények, egész
ségügyi ellátás, tömegközleke
dés, szociális biztosítás, szol
gáltatások. Van elég üres hely 
a kérdőíveken a további 
problémák megnevezésére is.

Be kell fejezni a vitát 
az úgynevezett neraetkérdésröi

A Német Szociáldemokrata 
Párt nyilvánosságra hozott do
kumentuma szerint az úgy
nevezett „németkérdés”, 
amennyiben az az NDK léte 
ellen irányul, többé nem nyi
tót*. Ezt az álláspontot képvi
selte bonni sajtóértekezletén 
Peter Glotz, az SPD országos 
ügyvezetője.

Glotz felszólította a kor
mányzó keresztényliberáüs
koalíciót, hogy végre fejezze 
be a „németkérdés nyitottsá
gáról” folytatott, terméketlen 
vitáját. Ellenkező esetben, jog
gal merül fel annak a gyanú

ja, hogy a kormánypártok 
(vagy az ' egy része) még 
mindig nem hajlandók tudo
másul venni az NDK létét — 
mondta a szociáldemokrata 
vezető.

Az SPD országos ügyvezető
je határozottan ellenezte, hogy 
Kohl kancellár részt vegyen 
az úgynevezett „elüidözöttek” 
olyan rendezvényein, amelye
ken megkérdőjelezik az euró
pai határokat. Nincsenek te
rületi követeléseink Lergyel- 
országgal szemben, s ezt a 
külföld előtt is egyértelműen 
képviselnünk kell — szögezi? 
le Peter Glotz.

Szovjet—rosnem magállapodás
A szovjet—román árucsere

forgalom értéke 1985-ben eléri 
a 4 milliárd rubelt, ez 17 szá
zalékkal ha'adja meg a tava
lyit. A kétoldalú árucsere-for
galmi és fizetési jegyzőköny
vet Moszkvában Nvikolaj Pa- 
tolicsev szovjet és Vas,He Pun- 
gan román külkereskedelmi 
minis, er frtg a",

A jegyzőkönyv a két ország 
közötti forgalom volumenének 
je'entős növelése mellett elő
irányozz;, a termékskála újabb 
árucikkek1'?! vajó: bővítését is.

Az idén Románia elsősor
ban energiahordozókat, kok
szolható szenet vas- és színes

fém-kohászati termékeket és 
vegyi árukat importál a Szov
jetunióból. Gépimportjának 
fontosabb tételei között olyan 
cikkek szerepelnek, mint ener
getikai és bányászati berende
zések. hajók és hajózási fel
szerelések, valamint légifor
galmi berendezések.

A Szovjetunió — egyebek 
között — villanymotorokat, 
kőolajfeldolgozó berendezése
ket, r zőgazdnsági gépeket és 
gabonaszállító vasúti kocsi
kat, továbbá közfogyasztási 
cikkeket ‘vásárol Romániától
1985-hen
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Ä fogyasztói árak és szolgáltatási díjak 
emeléséről, valamint a lakossági jövedelmeket 

érintő intézkedésekről
A kormány döntést hozott 

”  az 1985. évi népgazdasági 
terv előirányzataival össz
hangban — több termék és 
szolgáltatás fogyasztói árá
nak, illetve díjának január

21-i hatállyal történő emelé
séről; ezzel egyidejűleg szo- 
ciál- és népesedéspolitikai, va
lamint más, a lakossági jöve
delmeket érintő intézkedéseket 
hozott.

1985-ben a népgazdasági 
terv szerint a fogyasztói ár
színvonal 7 százalékkal emel-* 
kelhet, ezen -belül mintegy 3 
százalékot képviselnek a ha
tósági, központi áremeléseit.

Az áremeléseket a költség- 
vetés egyensúlyának megőrzé
se, az ésszerű, takarékos ener
giafelhasználás elősegítése, a 
termelési költségek emelkedé
se és az ártámogatások mér
séklése teszi szükségessé.

A tej- és tejtermékek átla
gosan 28—29 százalékkal drá
gulnak. Ezen belül a tehéntej 
ára 27, a sajtoké átlagosan 40, 
a tejfölé 17, a tehéntúróé 34 
százalékkal emelkedik. A te
héntej literenkénti ára 6 fo
rintról 7,60 forintra, a 10 de
kagrammos teavaj ára 6 fo
rintról 7,70 forintra, a sajtok 
közül például a trappista sajt 
kilogrammonkénti ára 53 fo
rintról 77 forintra emelke
dik. A Ráma margarin ára 
13,80 forintról 17,50 forintra 
emelkedik.

A cukor fogyasztói ára átla
gosan 16 százalékkal lesz ma
gasabb. Így például a normál 
kristálycukor kilogrammon-' 
ként 21,50 forint helyett 25 fo 
rintba kerül.

A tartósított termékek kö
zül a húskonzervek, a húsos 
ételkonzervek és halkonzervek 
S—10 százalékkal, a gyorsfa
gyasztott húsok és húsos éte
lek 16—18 százalékkal,'a gyü- 
mölcskonzervek és gyorsfar 
gyasztott gyümölcsök, a gyors
fagyasztott főzelékek és hústa
lan félkész ételek 11—12 szá
zalékkal drágulnak. Így pél
dául a 16,10 forintos húskon
zerv ára 17,50 forintra, a 
gyorsfagyasztott 20 dekás bél
színroló ára 18,50 forintról 
21,30 forintra, a félkilós gyors- 
fagyasztott zsenge zöldborsó, 
ára 20 forintról 22,60 forintra 
emelkedik. Növekszik egyes 
zöldségalapú konzervek ára is. 
így például a 18,70 forintos 
(5/4-es üveg) csemegeuborka 
ára 20,20 forintra, az 5,70 fo
rintos (1/10-es) paradicsom
püré ára 6,10 forintra emel
kedik. A bébiételek ára nem 
változik.

Az édesipari termékek át
lagosan 5,5 százalékkal, ezen 
belül a cukorkák átlag 10 szá
zalékkal, a csokoládék 5—6 
százalékkal, a hazai kakaópo
rok 15 százalékkal drágulnak.
Így például a 10 dekás töltött, 
málnaízű cukorka ára 4,30 fo
rintról 4,70 forintra, a 20 de
kás Aranykakaópor ára 28,60 
forintról 33,50 forintra, a 10 
dekás táblás ét- és tejcsoko
ládé ára 20 forintról 21 fo
rintra emelkedik. Számos 
édesipari termék, köztük a 
háztartási keksz, az egyéb, be
vonat nélküli kekszek és a 
diabetikus csokoládé ára nem 
változik.

Az élelmiszerek áremelése 
következtében emelkednek a 
vendéglátóipar és a munka
helyi étkeztetés órai is. A 
munkahelyi étkeztetésben a 
vállalatok a költségemelke
dést, vagy annak egy részét, 
ha saját forrással rendelkez
nek, átvállalhatják. A gyer
mek-, diák- és szociális in
tézmények étkeztetési díjai 
nem változnak, a költség- 
emelkedést az állam megté
ríti.

A szén, a brikett, a tűzifa, 
a vezetékes gáz és a távhő
szolgáltatás ára, illetve díja 
átlagosan 25, a -koksz, a ház

tartási tüzelőolaj és a propán
bután gáz ára átlagosan 30, a 
villamos energiáé átlag 13 szá
zalékkal emelkedik. így pél
dául Budapesten 1 mázsa ke
vert szén 45,10 forintról 56,50 
forintra, a dorogi brikett 75,20 
forintról 94 forintra, a tűzifa 
mámánként 78 forintról 97,50 
forintra, a diókoksz mázsán
ként 196,40 forintról 253,30 fo
rintra drágul. A háztartási tü
zelőolaj literenkénti ára 4,80 
forintról 6,20 forintra nő. A 
fűtési célú felhasználás kor
látozása- érdekében, a propán
bután gáznál idényár kerül 
bevezetésre. Így például a 
11,50 kilogramm töltésű pa
lackban a propán-bután gáz 
kilónkénti ára fűtési idényben 
(október 15. és április 15. kö
zött) 4,40 forintról 6,60 forint
ra, a fűtési idényen kívül 4,40 
forintról 4,80 forintra nő.

A távfűtés fűtési idényre 
vonatkozó légköbméterenkénti 
díja január 21-től 23,40 forint
ról 28,80 forintra, a táv-me- 
legvízszolgáltatás vízköbmé
terenkénti díja pedig 10,20 fo
rintról 13,50 forintra emelke 
di-k.

A villamos energia kilowatt
óránként országosan egysége
sen 25 fillérrel drágul. A kü
lön mért éjszakai áram tari
fája ki owattóránként 60 fil
lérről 70 fillérre nő. A villa
mos energiánál és vezetékes 
gáznál a felemelt díj a már
cius 21-e után leolvasott fo
gyasztásira érvényes.

A postai szolgáltatások díja 
átlagosan mintegy 85 száza
lékkal emelkedik. Ezen belül 
nagyobb mértékben nőnek a 
levél és levelezőlap bérmente
sítési díjai. Például a szab- 
ványméretű levélé 2 forintról 
4 forintra, a levelezőlapé 1 fo
rintról - 2 forintra nő. Kisebb 
mértékben emelkednek a bel
földi postautalványok, a cso
magok házhoz kézbesítése, a 
szocialista országokba szóló 
küldemények, valamint a pos
tai külön szolgáltatások díjté
telei.

A városi közlekedési díjak 
február 1-től differenciáltan 
emelkednek, átlagosan 55—60 
százalékkal. A von,alj egyek ára 
kétszeresére, az általános ha
vi. bérletek közül a villamos- 
b-erletek ára Budapesten 45 
forintról 75 forintra,, a kombi
nált bérleteké Budapesten 110 
forintról 170 forintra, vidéken 
ezzel arányosan emelkedik. A 
tanuló- és nyugdíjasbérletek 
ara nem változik.

A január 21. után megjele
nő könyveik fogyasztói ára át
lagosan hét százalékkal emel
kedik. A tankönyvek fogyasz
tói ára nem változik.

A színházak és zenei intéz
mények, a cirkusz, a varieté, 
valamint _ a filmszínházak 
helyárai átlagosan 15 száza- 
lékka.1 emelkednek. Az ár
emelés differenciáltan és fo
kozatosan valósul meg. A már 
eladott bérletek ára nem vál
tozik.

Április elsejével emelked
nek a SZOT üdülési díjai is, 
a főszezonban napi 12 forint
tal, a szezonon kívül napi 7 
forinttal, átlagosan 10—15 szá
zalékkal.

A személygépkocsik fogyasz
tóig ára az í. negyedév folya
mán az importbeszerzési árak 
növekedése miatt átlagosan 
3—4 százalékkal, típusonként 
eltérő mértékben fognak nö
vekedni.

n.
A lakosság 1985. évi jöve

delmeinek meghatározása az 
áremelkedések figyelembevé
telével történt. Ennek- alap
ján 1985-ben a lakosság mun

kából származó jövedelme 8 
százalékkal, pénzbeli társadal
mi jövedelme 9 százalékkal 
emelkedik. Az átlagkeresetek 
— a bér- és keresetszabályo

zás rendszere, egyes bérintéz
kedéseik, valamint a bérpxéfe- 
renciáik felhasználásának 
együttes hatására 7—7,5 szá
zalékkal nőnek.

Januártól — az év elején 
szokásos automatikus nyugdíj- 
emelésien felül — havi 80 fo
rinttal kiegészülnek a 3000 fo
rint alatti nyugdíjak, nyugdíj- 
jellegű ellátások, a házastársi 
pótlék, a gyermekgondozási 
segély. Gyermekenként havi 40 
forinttal egészül ki a családi 
pótlék, az egygyermekesek
nek fizetett jövedelempótlék, 
valamint az ösztöndíj. A há
rom- és több gyermekesek 
családi pótléka . gyermeken
ként havi 70—120 forinttal nő, 
így a pótlék gyermekenkénti 
összege, egységesen havi 840 
forint lesz, a nagycsaládosok
nál. A megemelt nyugdíjakat 
januárban folyósítják. A meg- 
emelt családi pótlékot és ösz
töndíjat , az érintettek első al
kalommal februárban kapják 
kézhez. Az aktív dolgozók sze
mélyre szóló ár-ellentételezés
ben nem részesülnek. Ugyan
akkor a munkáltatók — bér 
fejlesztési 'lehetőségeik terhe 
re — minden alkalmazottjuk 
nak havi 50 forint feltétel 
nélküli béremelést adhatnak.

Családonként 40 ezer forint 
tál nő a három- és több gyer
mekesek lakásépítéséhez és 
-vásárlásához nyújtott állami 
támogatás.

Az egyetemi és főiskolai 
hallgatók januártól jogosultak 
a gyermekgondozási segélyre. 
Az általános iskolai diákét
keztetés nyersanyagnormája 
étkezésenként 1 forinttal nő, 
az emelkedést a költségvetés 
fedezi.

A táppénz és. a terhesség!- 
gyermekágyi ^ségéfy ‘ szárríítá- 
sänak alapjává 'a áyugdíjjárú- 
lék nélküli (nettó) kereset vá
lik. A táppénz mértéke a pá
lyakezdők számára is 75 szá
zalék lesz. Ennél nagyobb, 80 
százalék lesz a táppénz a be
tegállomány 31. napjától, és 
35 százalék a 91. napjától. A 
kórházi ápolás idejére nem 
vonnak le a táppénzből, erre 
az időre is a teljes táppénz 
jár. Az új táppénzszámítás a 
januártól betegállományba ke
rülőkre érvényes. A táppénz- 
rendszer módosítása, összessé
gében ugyan mérsékli a táp
pénzkifizetést, de kedvezőbb a 
hosszabb ideig tartó betegál
lományban levők és a kórházi 
ápolásban részesülője számára.

Februártól 50 százalékkal 
emelkedik a szakmunkástanu
lók ösztöndíja.

Március 1-től életbe lép a 
gyermekgondozási díj rendsze
re. A díjra az egy éven aluli 
gyermeket nevelő és a már
cius 1. után szülő anyák jo
gosultak. Mértéke általában a 
táppénznek felel meg, de nem 
lehet kisebb a saját öregségi 
nyugdíj mindenkori minimu
mánál, s nem lehet nagyobb 
annak kétszeresénél. Ennek 
alapján 1985-ben a gyermek- 
gondozási díj 2250—4500 forint 
között állapítható meg. A 
gyermekkgondozási díj az 
anya nettó keresetével azonos 
összegű akkor, ha az utóbbi 
nem éri el a havi 2250 forin
tot. Az intézkedés annak a fo
lyamatnak első lépése, mely
nek  ̂ nyomán a gyermekgon
dozási segély fokozatosan az 
anya keresetével arányos jut
tatássá alakul át. A gyermek- 
gondozási díj egyéves koron 
túli kiterjesztését a VII. öt
éves terv időszakában terve
zik.

Szeptember 1-től 4 héttel 
emelkedik a terhességi—gyer
mekágyi segély (szülési sza
badság), 2500 forintról 4000-re 
nő az egyszeri anyasági se
gély. A gyermekápolási táo- 
pénzt szeptembertől az" eddigi 
6 éves korral szemben a gyer
mek 10 éves koráig vehetik 
igénybe az arra jogosultaik.

Dunaújváros. A városi strand versenymedencéjét felfújható 
műanyag sátorral fedték le

A  ISepHies v is s z a lé p e t t

ílró g a  a kertién^?
A kötvény a kibocsátónak 

kedvező pénzszerzési lehető
ség, a vásárlónak pedig elő
nyös befektetés. Ügy tűnik, 
ez az általában igaz tétel nem 
mindig állja meg a helyét. Mi
közben egymás után érkeznek 
a hírek az újabb kötvénykibo
csátásokról, illetve -Vásárlási 
lázról, legutóbb éppen arról 
hallottunk, hogy a Hermes Ál
talános Fogyasztási- és Érté
kesítő Szövetkezet meggondol
ta magát, s visszalépett a köt
vény kibocsátásától.

— Igaz vajon a hír? — er
ről kérdeztük Janitsek Béla 
közgazdasági elnökhelyettest.

— Igen. Mi úgy gondol
juk, az idén túl drága lett ez 
a forrás. Nem a vásárlónak, 
természetesen, hanem a kibo
csátónak.

— Hogy-hogy? A 11 száza
lékos kamat még mindig a 
legalacsonyabb hitelformát je
lentheti.

— Ez igaz, csakhogy ez csak 
a dolog egyik része, ezt fizet
nénk a vásárlóknak. Van 
azonban más teher is, neveze
tesen, a felhalmozási adó, amit 
szintén- fizetnünk, keli; -Ez 18 
-százalék. A kettő együtt már 
túl sok, így már nem éri meg 
nekünk.

— Akkor hogyan valósítják 
meg azt a céljukat, amelyhez 
a kötvényt kibocsátották vol
na?

— Harmincmillió forintról 
van szó, amivel forgóalapun
kat kívántuk feltölteni. Ha ezt 
megtesszük, nagyobb készlet- 
tartásra nyílt volna lehetősé
günk, s így a választékot bő
víthettük volna, azaz, minden 
bizonnyal, növeltük volna el
adásainkat. Huszonkilenc szá
zalékért azonban ezt nem vál
lalhatjuk, még a tisztessége
sebb uzsorásoktól is olcsóbban 
lehet pénzhez jutni.

— És mi lesz a. forgóalap- 
feltöltéssel?

— Évente mintegy 1,5-2 
millió forintos feltöítési köte
lezettségünk van. Ezt teljesít
jük, többet azonban nem.

Az Állami Fejlesztési Bank
ban Járai Zsigmond osztály- 
vezető másként vélekedik a 
kötvényről,

— Felhalmozási adót min
den beruházás, forgóalap-fel- 
töltés után kell fizetni. Tehát, 
ha figyelembe vesszük, hogy 
— például — a rövid lejáratú 
hitel 13 százalékos kamattal 
jár, akkor a 11 százalékos köt
vény ennél mindenképpen ol
csóbb. A Középlejáratú bank
hitel ára viszont már 15 szá
zalék. A kötvény inkább en
nek felel meg. De végül is a 
gazdálkodóknak kell dönte
niük arról, melyiket tartják 
előnyösebbnek.

Miéi’á n on  emelik a nyelvpótlékét ?
Vannak nem is kevesen, akik 

úgy vélekednek, hogy az iga
zolt nyelvtudás után járó pót
lék összege nincs arányban a 
tudás valóságos értékével, 
nem ösztönöz kellőképpen a 
nyelvtanulásra sem, s-ezért in
dokolt lenne esetleg emelni a 
nyelvpótlék összegét. Mi erről 
a véleménye dr. Gergely Ká- 
rolynénalk, az Állami Bér- és 
Munkaügyi Hivatal főmunka
társának?

— A nyelvpótlékról kiadott, 
jelenleg érvényes jogszabály 
— megfelelő keretet ad mind 
a vállalatoknak, mind pedis a 
költségvetési intézményeknek 
a nyelvtudás elismerésére; a 
közép- és felsőfokú nyelvtu
dással érvényes tói—ig határok 
pedig alkalmasak a differen
ciálásra. Ezért nem tartjuk 
szükségesnek sem a rendelet 
szövegének, sem pedig a szá
zalékoknak a módosítását. Ez 
utóbbit az ország pénzügyi 
helyzete sem tenné lehetővé.

— Mégis, gyakran hallani 
azt is, hogy a nyelvtudás után 
fizetett pénz nemcsak reál-, 
hanem abszolút értékben is 
csökkent az utóbbi egy-két év
ben . . . .  és az a tapasztalat, 
hogy sok vállalatnál a tól-ig 
határon belül inkább a mini
mumot fizetik ki, s az átlago
lásra törekednek, hogy az így 
megspórolt pénzt jutalmazásra 
és egyebekre fordíthassák. Mi 
erről a véleménye?

— A rendelet a vállalatok
ra és az intézményekre bízza 
a differenciálás lehetőségét. 
Nem általában kötelezi a mun
káltatókat a nyelvtudás hono
rálására. a  rendelkezésnek 
nem elsődleges célja, hogy 
nyelvtanulásra ösztönözzön 
hanem arra kell törekedni.’ 
hogy a konkrét eredmények

kel összhangban fizessenek 
többet a nyelvtudásért..

— A gyakorlat viszont még. 
is azt mutatja, hogy a vállala
tok inkább kevesebbet fizet
nek . . .  Hogyan lehetne ezen 
változtatni ?

— Ha a pótlék összege ke
vésnek tűnik, és az adott he
lyen nagy szükség van a nyelv
tudásra, nem lenne szabad a 
pénzzel takarékoskodni. A jó 
nyelvtudású szakembereket 
jobban kell megfizetni, s  ha 
a vállalatoknak valóban szük
ségük van rájuk, akkor élniük 
kell a  ̂bérfejlesztés lehetősé
geivel is. A nominálbér növe
kedésével, mint köztudott, 
automatikusan nő a nyelvpót
lék összege. Mindennek felté
tele azonban — s ez nem csu
pán a termelő vállalatokra ér
vényes — a teljesítmények nö- 
v-e.ese. Hiszen az eredmények, 
tol függ, mennyi nyelvpótlékot 
tudnak fizetni.

K i é r m m É ^ t t  
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Furcsa hirdetés látott 
napvilágot gazdasági heti
lapokban; egy önmagát 
megnevezni nem akaró 
nagyvállalat áruba bocsát
ja 9500 négyzetméter alap
területű üzemét, benne i,pa. 
ri csarnokokkal, öltözővel" 
étteremmel, irodákkal, te
lefonközponttal. A kiárusí
tott gyárrészleg ipari öve
zetben van, alig pár perc
re a metró kőbánya—kis
pesti végállomásától. A do
log sürgős lehet, mert a hir
detés szerint az eladók 
részleges értékesítéstől sem 
zárkóznak el, s a vevő már 
május elején költözhet, 
Tárcsázom a megadott sZá 
mot, a vonal túlsó végén 
Székely Gábor, a Magyar 
Selyemipari Vállalat beru- 
házásiosztály-vezetője.

— Nem túl kellemes a 
feladat; eddig építettem, 
most meg egy éven belül 
immár másodszor kiárusí
tásban veszek részt — 
mondja. — Alig néhány hó
napja, hogy egyik fonalter- 
jedelmesítő üzemünket el
adtuk a Caolának. Ott ez 
év közepéig még a mi em
bereink dolgoznak, mert 
„lakva” értékesítettük az 
egységet. Most meg a sző 
vödét árulják . . .

— Újszerűnek tűnik, 
hogy egy vállalat újságok
ban hirdeti meg: szabadul
ni akar a nyilván ráfizeté
ses részlegétől.

— Nemcsak lapokban 
hirdetünk. Az Építőipari 
Innovációs Alap, amely ál 
lami ingatlanok adásvéte
lével foglalkozik, ugyan
csak vevők után kutat.

— Mibe kerül a komplett 
üzem?

— Az induló ár 80 millió 
forint, de ebben az összeg
ben a berendezések, felsze
relések nincsenek benne. A 
gépek java. része egyébként 
évek óta nullára leírt esz
köz.

— tíogyan állápitották 
meg a kikiáltási árat?

— Ismerjük a terület 
négyzetméterértékét, hoz
záadtuk a teljes közműve
sítést, mai árakon. Lénye
gében a nyolcvanmillió be
csült ár.

— Arra nem gondoltak, 
hogy külső szakértőktől ár
ajánlatot kérjenek?

— Van gyakorlatunk az- 
effajta értékesítésben. En
nek ellenére a Fővárosi In- 
gatlanközvetítő Irodát is 
fölkértük értékbecslésre.

Dobat János, a Magyar 
Selyemipari Vállalat vezér- 
igazgatója nem épp jóked
vében, de készségesen vá
laszol.

— Vállalatunk nyomasz
tó alaphiánnyal küszködik. 
Ilyen helyzetben egyértel
mű, hogy szabadulunk a 
veszteséges termeléstől és á, 
felesleges eszközöktől. A 
fölkínált szövődé géppark
ja elavult, négy gépet ke-- 
zeit egy-egy asszony, mi
közben más. korszerű üze
meinkben huszonnégyet.

— Mi lett az üzemben 
dolgozók sorsa?

Jó előre bejelentettük a 
döntést, mindenkivel be
széltünk, és más gyáraink
ban munkalehetőséget kí
náltunk. Az ott dolgozó 150 
emberből több mint százan 
selyemipari munkások ma
radtak.

S í á p ^ d t e k  a <eleS«,nrDÚg éIáS®k
Sok szó esett már a telefon-

rongalok garázdálkodásairól, 
am a nyilvános távbeszélő ál
lomások amúgy is sanyarú
r,? yZ®!u mmte§y fél éve még rosszabbra fordult. Egymás 
után érkeznek bejelentések a 
rendőrséghez és a távbeszélő 
igazgatósághoz: kifosztott
megrongált készülékeket talál 
városszerte a telefonálni szán
dékozó. Szőgyéni Sándort, a 
nyilvános távbeszélő üzem ve
zetőjét arról kérdeztük, miért

lefo'fifosztogatások száma?
— Kétségtelen, 1984 rendkí

vül rossz évünk volt. Mintegy 
három eve kezdtük -
eppen a nyilvános távbeszélő 
készülékek gyorsabb ütemű 
triepitesenek programja kere-

teben a szürke színű, szo- 
ciaiista importból származó 
készülékek' felszerelését, ame- 
yek ma az összes, nyilvános 

távbeszélőnek mintegy 50 szá- 
teszik ki. Nos, tavaly 

2600 ilyen típusú készülékünk 
£ozuI 1472 szenvedett külön- 
bozo sérülést, zömüket kifosztottak.
. ~  utóbbi időkben még 
jobban megszaporodott a per- 
selyfeitöréJgí száma, és sok 

eszulek p-énzelnyelő szekrény
nélkül működik...

~  Taiiápstalanui állunk a 
f.e,r,s.e'y\°Pús°k növekvő száma 

ott'. hiszen 1983 januárjában 
.csupán kettő, 1984 hasonló idő
szakában már száz ilyen ese
tet voltunk kénytelenek re
gisztrálni. /
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•Jogi rovatunkban túlnyomórészt büntetőjogi, szabálysér
tési témákkal foglalkozunk. Olvasóink, helyzetükből adódóan 
is, többé-kevésbé tisztában vannak a büntetőeljárás meneté
vel, az eljárás során őket megillető jogokkal, tudják, hogy az 
ügyükben született ítélet mennyire súlyos, s hogy kedvezőbb 
esetben enyhébb büntetéssel is „megúszhatták” volna. De va
jon mennyire vannak tisztában a polgári eljárásjog szabá
lyaival, azzal, hogy miként érvényesíthetik személyi, vagyoni 
viszonyaikból származó jogaikat, ha a békés rendezés lehető- . 
sége szertefoszlott? Az életben az emberek többségénél a bí
rósággal való találkozás polgári ügyben, s nem büntetőügy
ben történik. De akinek büntetőügye volt, az is megismerked
het nagy valószínűséggel a polgári eljárással. Közúti baleset 
okozását követheti büntetőjogi felelősségre vonás, s emellett 
a kár megtérítésére kötelezés, amely már a polgári bíróság 
hatáskörébe tartozik. A házastársi életközösség felbomlása 
válóperhez vezethez, a közös vagyon szétosztásához. A közös 
gyermek elhelyezésének, láthatásának a kérdését is rendezni 
kell, Ez szintén a polgári bíróság eljárása keretében valósul 
meg. A vállalkozó szakszerűtlenül végezte el a megrendelt 
munkát, vagy éppen a tartozásomat nem adták meg. Ilyen
kor megfenyegethetem, megverhetem az illetőt, legfeljebb sza
bálysértési vagy büntetőügy lesz belőle, de még így sem biz
tos, hogy az engem megillető kártérítési összeghez hozzá
jutok. Az ilyen vállalkozási, pénzügyi viták igazságos eldön
tésének a fóruma ugyancsak a polgári bíróság. Sorolhatnánk 
tovább a példákat, nagy a valószínűsége annak, hogy valaki 
felperesként (kezdeményezőként), vagy alperesként (akit be
pereltek) polgári per alanyává válik. Nem haszontalan- tehát, 
ha néhány héten át ennek az eljárásnak a szabályaival is fog
lalkozunk.

M ű k ö d é si a la p e lv c k
sítására irányul. Ebből követ
kezően tilosra per során va
lótlant állítani, hamisan ta
gadni; lényeges, az ügyre tar
tozó tényt elhallgatni, illetve 
a . pert elhúzni (ki bírja to
vább idegekkel, anyagiakkal). 
A per alapos és gyors tárgya
lásáról a bíróság köteles gon
doskodni, így ha rosszhisze
mű eljárást tapasztal valame
lyik fél (vagy képviselője) ré
széről, megbírságolhatja.
Pénzbírsággal sújthatja pél
dául, ha ügyhöz tartozó, va
lótlannak bizonyult tényt ál
lít, igaznak bizonyult tényt 
tagad, elhallgat olyan tényt, 
amelyről tudnia kellett, hogy 
jelentős a per eldöntése szem
pontjából, nyilvánvalóan alap
talanul hivatkozik valamilyen 
bizonyítékra, vagy valamilyen 
nyilatkozatot indokolatlanul 
késedelmesen tesz meg, illet
ve azt felhívás ellenére nem 
teszi meg és ezáltal a per be
fejezését késlelteti. (A pénz
bírság az 5000 Ft-ot nem ha
ladhatja meg és nem változ
tatható át szabadságvesztés
re.)

Indokolatlan késedelmeske
dés, határidő vagy határnap 
mulasztása, felesleges költség 
okozása esetén a bíróság ille
tékbírságot szabhat ki (az ez
zel járó költségek megtéríté
sére való kötelezésen felül). 
Az illetékbírságot az állam ré
szére kell megfizetni, s mér
téke elérheti a pertárgy ér
tékének 3%-át. (Á pertárgy 
értékének kiszámítására kü
lön kitérünk majd.)

A felek egyenjogúságának
elve az alkotmányból követ-

A  polgári eljárásról szóló 
törvény a következők szerint 
határozza meg célját: „Ennek 
a törvénynek az a célja, hogy 
a bíróságok előtti eljárásban 
a polgárok személyi és vagyo
ni jogaival, továbbá az állam 
és a jogi személyek vagyoni 
jogaival kapcsolatban felme
rült jogviták eldöntését az 
igazság alapján biztosítsa.”

A jogsértés tehát nem
csak a büntetőjogban, 
hanem más jogágakban 
is következményekkel 
jár, hiszen a törvények 
(jogszabályok) tisztelet
ben tartása mindenütt 
alapvető követelmény.

Ha a jogosult jogának érvé
nyesítése valamilyen akadály
ba ütközik, a kötelezett nem 
akar vagy nem tud eleget 
tenni, s ebből jogvita támad, 
a vitát el kell dönteni, igaz
ságot kell szolgáltatni. Ennek 
az eljárásnak egyszerűnek, 
gyorsnak és olcsónak kell 
lennie, ugyanakkor meg kell 
felelnie az alaposság követel
ményének is, azaz az igazsá
gosság garanciái nem szen
vedhetnek csorbát. Ezt bizto
sítják egyébként a polgári el
járás alapelvei is, amelyek 
közül most az úgynevezett 
működési alapelvekkel foglal
kozunk részletesebben.

Az első ilyen elv a jóhisze
mű éljárás elve, azaz a per
beli jogok jóhiszemű gyakor
lásának követelménye. Rossz
hiszemű minden olyan eljárás, 
magatartás, amely a per el
húzására vagy az objektív 
igazság kiderítésének meghiú-

kezik (az állampolgárok a 
törvény előtt egyeniőek). Eb
ből következik, hogy

a bíróság köteles mind
két felet meghallgatni, 
illetve erre mindkettő
jüknek lehetőséget nyúj
tani. A feleket az eljá
rás során azonos jogok 
illetik meg, továbbá a 
bíróság köteles biztosí
tani az eljárási jogaik 
gyakorlásának azonos 
lehetőségét.

Ez utóbbi a tájékozatlan fél 
kitanításában jelentkezik. Pél
dául a felperes követel az al
perestől 50 000,— forintot, a 
tényállás alapján azonban a 
bíróság látja, hogy a felpe
ressel szemben 20 000,— Ft 
erejéig viszontkeresetet tá
maszthat az alperes, tehát erre 
a jogára figyelmeztéti. Ez biz
tosítja egyébként a gyorsasá
got, a költségkímélést, mert 
nem jóval később, amikor az 
alperes „felébredt”, kerül sor 
egy másik perre a 20 000,— 
Ft visszakövetelése érdekében.

A fél személyes megjelené
sét a törvény általában nem 
teszi kötelezővé, legfeljebb az 
illető elesik attól a lehetőség
től, hogy álláspontját szemé
lyesen is kifejthesse. (Kivétel 
az apaság megállapítása iránti 
per, amelyben a bíróság az 
idézett felet — ha nem jele
nik meg — a költségek meg
fizetésére kötelezi, pénzbírság
gal sújthatja, s elrendelheti 
elővezetését is.)

A rendelkezési elv fejezi ki 
azt, hogy az állampolgárok (és 
szervezeteik) az őket jogsza
bály által megillető jogokkal 
szabadon rendelkeznek. A per 
során a fél maga dönti el, 
hogy él-e jogaival, s milyen 
mértékben. így például a fél 
joga a per megindítása, a ke
resettől való elállás (elengedi 
a tartozást), az egyezség kö
tése, perorvoslat előterjeszté
se (pl. megnyugszik az első 
fokú ítéletben). Kérdés, meny
nyiben korlátozható ez a ren
delkezési elv például a bíró
ság vagy az ügyész részéről? 
A bíróság joga és kötelessége 
például a felek kioktatása, a 
lemondás, egyezség, elismerés 
figyelembevétele, jóváhagyása 
vagy megtagadása, a per meg
szüntetése, a perújítás feltéte
leinek vizsgálata.

Az ügyész keresetet in
díthat fontos állami 
vagy társadalmi érdek
ből, illetve ha a jogo
sult jogainak védelmére 
bármely okból nem ké
pes, továbbá a per bár
mely szakaszában fel
léphet a törvényesség 
védelme érdekében.

Bár a bíróság a felek által 
előterjesztett kérelemhez álta
lában kötve van, a jogról 
való lemondást és a jog elis
merését még abban az eset
ben sem veszi figyelembe, ha 
az ellentétben áll a fél mél
tányos érdekeivel, ha azt a fi
gyelmeztetés ellenére az illető 
fenntartja. Ugyanígy vizsgálja

a fél méltányos érdekeit a bí
róság a perbeli egyezség ese
tén.

A tárgyalási elv azt fejezi 
ki, hogy a per folyamán ki
nek a kötelessége a tények és 
bizonyítékok szolgáltatása.

Aki keresetet indít, an
nak kötelessége a té
nyeket, bizonyítékokat a 
bíróság elé tárni, hiszen 
ellenkező esetben nem 
reménykedhet abban, 
hogy ő lesz- a pernyer
tes.

Ugyanígy az alperes is elő 
fogja adni ellenérveit, ellen- 
bizonyítékait. A bizonyítékok 
szolgáltatása tehát a felek fel
adata, de ez nem jelenti azt, 
hogy a bíróság az igazság fel
tárása érdekében szükség ese
tén ne szerezne be egyéb bizo
nyítékot. A bíróság az általa 
célszerűnek tartott bizonyítást 
hivatalból is elrendelheti.

A bírósági tárgyalások nyil
vánosak, azokon bárki meg
jelenhet. A bíróság határoza
tát nyilvánosan hirdeti ki. Ki
vételképpen zárt tárgyalás is 
elrendelhető pl. államtitok, 
szolgálati titok esetén, erköl
csi okokból, illetve népgazda
sági érdek esetén. A házassági 
per tárgyalása és kihirdetése, 
az apasági és más származási, 
szülői felügyelet megszünteté
si, gondnokság alá helyezési, 
illetve megszüntetési perekben 
a fél kérésére a nyilvánossá
got akkor is ki kell zárni, ha 
az előbb említett feltételek 
nem, állnak fenn.

A szóbeliség elvéből követ
kezik, hogy a bíróság dönté
sét csak a felek által szóban 
előadott vagy ismertetett 
anyaga alapján hozhatja meg. 
Kevesen tudják, hogy a fél (ha 
ügyvéd nem képviseli) bár
mely járásbíróságnál megje
lenhet és jegyzőkönyve mond
hatja keresetét. Sőt, ha az al
peres és a felperes a jegyző
könyvbe mondás alkalmával 
együtt jelennek meg a bíró
ságon, kérésükre a tárgyalást 
nyomban meg kell tartani. A 
tárgyaláson is a szóbeliség ér
vényesül azzal, hogy a kere
setet felolvassák vagy ismer
tetik, erre az alperes ugyan
csak szóban terjeszti elő ellen
véleményét. A tanú és a szak
értő szintén szóban nyilatko
zik.

A közvetlenség követelmé
nyéből adódóan a bíróságnak 
a per egész anyagát közvet
len észlelései alapján kell 
megismernie. A tárgyalást le
hetőleg egy tárgyalási napon 
kell lefolytatni, s az elnapolt 
tárgyalás esetén, ha a bíró
ság összetételében változás 
következett be, az egész per
anyagot ismertetni kell. Az 
ítéletet a tárgyalás napján ki 
kell hirdetni, legfeljebb akkor 
lehet a kihirdetést (de csak az 
ítéletre nézve) elhalasztani 
legfeljebb 8 napra, ha az ügy 
bonyolultsága miatt feltétle
nül szükséges. A kihirdetés 
napját ilyenkor is azonnal ki 
kell tűzni, s addig a határo
zatot írásba kell foglalni.

A bíróság előtt mindenki az 
anyanyelvét használhatja. A 
tolmács, illetve a fordítás költ
ségeit ilyenkor az állam meg
előlegezi, s ezt majd a per
vesztes viseli.

Dr. L. Gy.

T destova négy esztendeje, 
Jiogy a négytagú társa

ság .elkövette az első erő
szakos bűncselekményt. Ger
gely László és Ferda Pál, 
Gergely barátnőjénél töltöt
te az éjszakát. Reggel, ami
kor az asszony munkába 
ment, egyedül maradtak a 
lakásban a nő kiskorú leá
nyával, akit mindketten 
megerőszakoltak és íajlalan- 
kodtak vele. A történtekről 
beszámoltak barátaiknak, 
Bajza Lászlónak és Encs 
Lászlónak, akik nem akar
tak kimaradni a dologból. A 
kislányt még aznap az Örs 
vezér téri lakótelep egyik 
pincéjébe vitték, ahol ezút
tal Bajza és Encs erőszakos
kodott és fajtalankodott ve
le.

Két hónappal később, 1983 
februárjában Gergely Lász
ló az Örs vezér tér* közeié-

A  TÁRGYALÓTEREMBŐL

Jogerős ítélet
ben megismerkedett egy fia
tal nővel. Hazakísérte, majd 
felment a nő lakására. A 
gyors kaland itt feltehetően 
nem folytatódott olyan tem
póban, ahogy a fiatalember 
számított rá: Gergely nem 
húzta az időt felesleges ud
varlással, megerőszakolta és 
fajtalankodásra kényszerí
tette alkalmi partnernőjét. 
Végezetül összepakolta a la
kásban mozdítható értéke
sebb holmikat és távozott.

1932 február végén Bajza 
László zsilettpengével tá
madt barátnőjére, aki szakí
tani akart vele. A pengével

12 centis mély sebet ejtett 
a lány nyakán.

A Fővárosi Bíróság 1983- 
ban hozta meg az első fokú 
ítéletet a bűnügyben, de a 
Fővárosi Bíróság ítélete több 
kérdést nem tisztázott egy
értelműen. A Legfelsőbb Bí
róságon ezért 1983-ban az 
ítéletet megalapozatlanság 
miatt hatályon kívül helyez
ték, és újabb eljárásra uta
sították az első fokú bíró
ságot. Űjabb ítélet született, 
ebben Bajza László elsőren
dű vádlottat emberölés bűn
tettének kísérlete és társtet
tesként elkövetett szemérem 
elleni erőszak bűntette miatt

mint többszörös visszaesőt 
hétévi szabadságvesztésre 
ítélték. Gergely Lászlót .két
rendbeli erőszakos közösülés 
bűntette és kifosztás miatt 
nyolcévi szabadságvesztéssel 
sújtották, Encs Lászlót társ
tettesként elkövetett szemé
rem elleni erőszak bűncse
lekménye miatt kétévi sza
badságvesztésre, míg a tár
saság negyedik tagját, Fer
da Pált társtettejsként elkö
vetett erőszakos közösülés 
bűntette miatt ugyancsak 
két évre ítélték.

A Legfelsőbb Bíróságon 
tárgyalták a bűnügyet, en
nek során a Fővárosi Bíró
ság ítéletét lényegében hely
benhagyták. A többszörösen 
visszaeső Bajza László bün
tetését súlyosbították — hét 
évről nyolc és fél évi sza
badságvesztésre. Az ítélet 
jogerős.

A z  u
szertefutnak

Mit tesz az ember, ha számtalan út áll előtte, s nem tud, 
vagy nem akar választani? Mert a választás egyúttal lemondás 
is. Lemondás arról, hogy valamely meglevő képességét, kész
ségét nem használja fel. Nemcsak a tehetség híján élő embe
reknek gond, hogy mivel foglalkozzanak, hanem azoknak is, 
akik többféle"tehetséggel vannak megáldva (vagy megverve)!

Mindez így — látszatra — nem olyan nagy ügy, nem va
lami bonyolult kérdés, főleg a kívülállóknak. De annak, aki 
ebben a kérdéskörben mozog, életre szóló döntés. És érzi is a 
döntés súlyát, kihatását, s nem véletlen, ha habozni kezd, ha 
rejtett utakat, kiutakat keres. De egyszer csak azt veszi észre, 
hogy az utak szertefutnak, s ő a lehető legrosszabbat válasz
totta. De a választás hibás volta csak később derül ki. Akkor, 
amikor már heroikus erőfeszítést követel tőle, hogy egyáltalán 
visszakerüljön a járt útra.

Ami annak előtte olyannyira természetesnek tunt, ma 
olyan, mintha a mesetengeren is túl lenne.

Tóth Tamás sem gondolta volna, amikor egyetemi — aka
démiai — hallgató volt Debrecenben, s arra készült, hogy re
formátus lelkész lesz, hogy egyszer úgy látja viszont fiatal
kori városát, mint büntetése színhelyét.

Ismeretes, hogy az akadémiai hallgatók nemcsak a mo
dern kor tudományával ismerkednek meg tanulmányaik so
rán, hanem régi korok nyelvét, tudományát is el kell sajátí
taniuk.

Csaknem negyedszáz tantárgy tüzetes tanulmányozása 
egyszerre öröm és egyszerre gond. Aki viszont arra teszi fel 
az életét, hogy a szellemtudományok embere lesz, annak két
ségkívül remek érzés, hogy napról napra növekszik tudása, 
egyre jobban eligazodik az óhéber, az ógörög, a latin és az 
arameus nyelvekben, s azokban az írásokban, amelyeket e 
nyelven, illetve nyelveken fogalmaztak meg régi korok egy
házatyái.

Az alapos tudás megszerzése mindenkitől elmélyülést, 
hogy azt ne mondjam, lemondást követel meg. Jó értelemben 
véve áldozatot, azért, hogy később emberek százainak magya
ráz!"! assa-hirdethesse mindazt, amit ő a tudós könyvekből ki
hámozott, kihüvelyezétt.

De közben a fiatalság is követelné a magáét, hiszen kö
rötte zajlik az élet, az ifjúság keresi mindazt, és meg is talál
ja, amivel kedvét töltheti, tánc, szórakozás, lányok, s egyálta
lán mindaz, amit ebben a korszakban életnek nevezünk. Ért
hető — legalábbis magyarázható —, hogy megkísérelte ösz- 
szeegyeztetni a tanulást a szórakozással, s eközben feltámadt 
az érdeklődése a dzsessz iránt, olyannyira, hogy szenvedé
lyes rajongója lett.

Kevesen ismerik azt, hogy hazánkban, főleg a fővárosban 
és egynémely vidéki városban, hatalmas kultusza van ennek 
a zenei irányzatnak. Kicsiny, de lelkes tábor ez, amely pénzt, 
időt nem kímélve, szinte zarándokol egyik koncertről a má
sikra, úgy, hogy ki kocsival, ki vonattal rohan az esemény, a 
szenzáció színhelyére. Ha nincs koncert, akkor egyik-másik 
lakásán jönnek össze, és ott hallgatják a lemezeket. Több ezer
re tehető azoknak a száma — lányok, asszonyok, fiúk —, akik 
komoly összeget is hajlandók azért fizetni, hogy kedvenceiket, 
ne csak Iemezet, hanem „élőben” is hallgathassák.

Ez a rajongó szenvedély arra késztette Tóth Tamást, hogy 
bár befejezte az akadémiai tanulmányokat, kitérjen a pappá 
szentelés elől, és a világi életben keresse boldogulását. Amikor 
különféle kisvállalkozások, gmk-k előtt zöld utat nyitott a 
kormányzat, ő és néhány társa borral kezdett foglalkozni. Azaz 
borban utaztak . . .

Mindez avval járt, hogy néhány hónapig nagy összeg fe
lett rendelkeztek, mint egy pjt, azaz polgárjogi társaság tag
jai, olyan összeggel, amellyel csak később kellett elszámolniuk 
a tagok előtt. Ez adta az ötletet, no meg a szenvedélyes 
dzsesszrajongás, hogy Miskolcon, ahol ez a társaság be volt 
jegyezve, nyugat-európái és amerikai dzsesszművészeket, 
együtteseket hívjanak meg.

Gondolván azt, hogy a bor mellett ezzel is növelik jöve
delmüket, ráadásul fellendítik a város zenei életét, s talán a* 
is munkált bennük, hogy dzsessz-ellenpólust teremtenek Deb
recennel szemben. Mint ismeretes, a Tiszántúl fővárosa a ha
zai dzsessz Mekkája is. Itt rendezik meg nagy hírverés köze
pette a dzsessznapokat, ahol a dzsesszvilág színe-java fellép.

Arra gondoltak, ha egy-egy előadást, azaz koncertet 1500 
ember meghallgat, akkor anyagilag is kifizetődik ez a vállal
kozás. Legrosszabb esetben nem fizetnek rá, s a zenei élmény, 
a város rokonszenve kárpótolja őket az elmaradt nyereségért 
is. No de hát, ember tervez . . .

Az ötlet első hallásra reálisnak, megvalósíthatónak tűnik, 
de ha egy kicsit belegondol az ember, egyből rájön, hogy van 
itt azért néhány buktató, s nem is akármilyenek. Vegyünk 
csak egyet, azt, hogy egy valamirevaló együttes fellépti díja 
csillagászati összegre rúg, s azonkívül a szervezés, kint és bent, 
szinte egy egész irodára való speciális szakembert igényel, és 
még ők sem mehetnek biztosra, hiszen .számtalanszor hallunk 
olyasmit, hogy rangos művészeti események anyagilag meg
buknak.

Ha a hivatásosak számára is ennyire göröngyös az út, ak
kor az amatőrök számára egyenesen nyaktörő. Aki belefog, 
zámíthat arra, hogy nem ússza meg szárazon. Vagy ráfizeti 

minden vagyonát, vagy ott köt ki, ahol még álmában "sem 
szívesen sétafikái...  azaz' a börtönben.

De számítva arra, hogy a kapanyél is elsülhet, lehetett 
volna ez a vállalkozás virágzó is. Nem lett, mert csodák Mis
kolcon is ritkán vannak.

Néhány koncert után hatalmas hiányok tátongtak a kasz- 
szában, amin úgy segített Tóth Tamás, hogy különböző embe
rektől kölcsönt vett fel, amit majd a következő koncert jöve
delméből kifizet. Ez eddig rendben is lenne, de az ilyen élet
forma roncsolja az ember jellemét, az éjszakai életnek más az 
optikája mint a nappalinak, ami éjjel megoldhatónak, sőt 
reálisnak látszik, az nappal úgy pukkan szét, mint a szappan- 
buborék.

A lényeg az, hogy mind a szervező, mind a szervezet hi
telét vesztette, a fellobbanás után csak az anyagi csőd maradt, 
és a keserű tanulság. Akinek más a sorsa, a lehetősége, az 
menjen a maga útján, s ne tévedjen a mások zsákutcájába. 
Aki lelkipásztornak készült, ezt a hivatást tanulta, az ne akar
jon dzsesszmenedzser lenni. Mert nem lehet, mert nem ért 
hozzá, lehet, hogy a zenéhez ért, de ez. . .  kevés.

★
Egy ilyen ügy nem korlátozódik egyetlen pontra, különféle 

mellékbűncselekmények is felbukkannak a központi mag kö
rül, s talán nem lehet véletlen, hogy az első fokú bíróság hal
mazati büntetésként négyévi börtönre ítélte.

Tóth Tamás fellebbezett. Nemsokára megszületik a másod
fok ítélete, is. Akármilyen legyen ez, s bármilyen mértékű az 
már biztos, hogy az utak szertefutottak előle, s egyelőre ’ út 
nélkül áll és méltányos ítéletben reménykedik.

A. J.
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Mi-a f e le lő s i
Van abban némi igazság, hogy az ember helyzetét nagy

mértékben meghatározza, hogy milyen környezetben, milyen 
családban látta meg a napvilágot. Természetesen csak arra 
gondolok, hogy akarták-e jöttét, várták-e érkezését,-örömmel 
íogadták-e, vagy csak épp megtűrték, s ha tehették, egyből 
„lökték” az állam nyakába, mondván, nevelje az, nekünk ele
günk volt belőle. Ez az állapot akkor is komoly megrázkódta
tó» a gyereknek, ha még fel sem tudja fogni értelemmel, hogy 
tps történt vele, de érzi,, s ez az érzelem végigkíséri az egész 
életben. Ritka szerencse, ha el tudja felejteni, ha annak elle
nére, ami vele történt, kiegyensúlyozott, derűs ember válik 
belőle.

Ez, persze, nem ok arra, hogy az illető ne törekedjék rá, 
hogy kivédje felnőttként a gyerekkor- sérelmeit, ellensúlyozza 
emberséggel, tisztességgel, s igyekezzék, hogy. az ő gyermekei 
ne ismerjék meg az ő sorsát. Az élet amúgy sem gyerekjáték, 
vagy ahogy _ mondani szoktuk, nem leányálom, hát még akkor, 
ha ilyen mélységből akar valaki félkapaszkodni, ha nem is a 
csúcsra, de a domb oldalára, lehetőleg a napos oldalra.

Husgyaván Imrének nem adatott könnyű sors, hiszen alig 
gügyögött,- alig ismerte fel az anyját, máris a szülői ház kapu
ján kívül találta magát, állami gondozásba került.

Ott tanult, növekedett, serdült fel, anyját ritkán, apját 
életében egyszer látta, akkor is felnőtt fejjel. . .  A leggondo
sabb állami nevelés sem pótolhatja a szülői házat, a családot. 
Talán azok számára még könnyebb ez az életforma, akiknek 
nincsenek szüleik, mint azoknak, akik tudják, értik, érzik, hogy 
vannak,, de valamilyen oknál fogva -*■ az ok egyébként nem is 
érdekli őket —, nincs rájuk szükség otthon. Ezeknek a gye
rekeknek igazán nem rózsás a helyzetük. El lehet képzelni, 
mennyi gyermeki könny, érzelmi viharzás nehezíti meg min
dennapjaikat. De, ha nehezen is, egyik nap megy a másik 
után, s űgy-ahogy elérkezik a felnőttkor...

És ekkor az addig kelletlen gyerek csak visszakerül, ha 
pines más megoldás, a szülőhöz. Husgyaván Imrét is az any
ja vette magához, adott neki szállást, de otthont nem tudott, 
hiszen új férje volt, a gyermek mostohaapja.

Ismeretes, hogy kamaszkorban kiéleződik az apa-fiú, az 
»nya-leány ..ellentét, de míg ez rendezett családi körben ter
mészetes határok között marad, addig ez másképp alakul a 
»vegyes” családban. Már-már a tettlegességig is elfajul. Neki 
is olyan mostohaapa jutott, aki belekötött volna az élőfába is, 
hát még a mostohafiába. Egy kisgyerek még eltűri, viszont 
egy tizenéves már nem. Ha ütik, visszaüt. Ha megbántják szó
val, akkor visszavág. Mindez áldatlan vitát, örökös veszeke
dést hoz a házba, olyannyira, hogy bele lehet fáradni.

Itt az anya fáradt bele, s újra állami gondozásba adta a 
serdülő gyereket, amit az már nem fogadott el, és megszökött.

Hová menjen .egy gyerek, ha nem az anyjához? Ő is oda
ment, s az anya befogadta. Bezzeg az „apa” már nem. Most 
abba kötött bele, hogy nem köszönt neki a gyerek, bár az kö
szönt, csak halkan. Annyira fajult a dolog, hogy se szó, se be
széd, újra elzavarta.

És jön az újabb megaláztatás. A szomszédok fogadták be. 
Ha nem lenne ma már ismeretlen ez a kifejezés, akkor azt 
mondanám, hogy kisf setédnek. Annak, aki ételért, néhány ru
háért elvégez mindén otthoni munkát, bevásárol, tüzet rak, 
fát vág, télen fűt, nyáron gyűjt, megtesz mindent, még sincs 
becsülete, csak a szánalom vet számára ágyat. El lehet gon
dolni, hogy ma már az ilyen helyzet mennyire ’ megalázó, és 
ennek ellenére el kellett fogadnia, hiszen még ezen emberek 
voltak vele a legrendesebbek.

Ök is indították útnak, állást szereztek neki, akkor, ami
kor már munkát vállalhatott. De szülői támogatás nélkül, 
»nélkül, hogy ismerte volna a pénz értékét, beosztását, ne fe
ledjük, állami gondozásban nőtt fel, nem tudott „kijönni” a fi
zetéséből. Gondolt egyet és betört egy áruházba... Meglát
ták s azonnal elfogták, és 10 hónap büntetést kapott. Amikor 
letöltötte, ismét az anyjához ment, aki azt mondta, most de
cember van, pihenj egy hónapot, s januárban kezdj el dol
gozni.

De az „apa” immár nyugdíjasként otthon volt, aki egy 
perc nyugtot sem hagyott számára, minden rossz volt, amit 
tett, vagy nem tett. Ha felkapcsolta a villanyt, az volt a baj, 
ha nem, akkor az . . .

Ä szóváltás nyomán olyan helyzet alakult ki, hogy a fiú 
ismét bujdosni kényszerült. Titokban, lopva járt haza, kileste, 
mikor megy el az „apja”, s egyszer, amikor így surrant haza, 
őrjöngő düh fogta el, és szétverte a berendezést, az egész ház 
csatatérré vált. Ismét börtön lett a vége.

Amikor szabadult, már haza sem ment, hanem hol itt, hol 
ott bukkant fel, s amikor közeledett a tél, s őszbe fordultak a 
napok, hidegebbek lettek az éjszakák, a kiéhezett, kifázott 
fiatal gyerek, ahogy Debrecenben, a megyei bv. intézetben 
mondja, gondolt egyet és elkezdett gyújtogatni. Bement az is
kolába, a szülőfaluja iskolájába, és felgyújtotta. Két tanterem 
kiégett. Négy évet kapott, kedvezmény nélkül. Letöltötte az 
utolsó napig.

1984. január 11-én szabadult, és még abban az évben újra 
bekerült, családi összezörrenés miatt. Ismét szétverte a ház 
minden berendezését. Hat-nyolc napig bujkált, eközben kü
lönböző üzletekbe tört be. S visszakerült abba a börtönbe, 
ahonnan év elején szabadult. Ma ítéletre vár.

Felsorolva mindazt, amit elkövetett, fel lehet ismét ten
ni a kérdést, ki a hibás? A válasz egyértelműen az, hogy ő!

Sok mindent el lehet fogadtatni azzal, hogy az embernek 
rossz.és sötét, árva gyerekkora volt, de azt, amit ő elkövetett, 
már nem lehet erre fogni, mert nem lenne igaz. Ha csak egy
valaki áll az ember mellett, minden körülmény ellenére, már 
akkor, csak az ő kedvéért megteszek bármit, hogy ne okozzak 
neki bajt, bánatot, keserűséget. Aki figyelmesen végigkísérte 
e cikkben az ő sorsát, világosan láthatta, hogy az anyja — a 
körülmények ellenére — végig kitartott mellette, támogatta, 
segítette, ahogy tudta. Az ő helyzete sem könnyű, neki is meg
van a maga gondja-baja, ennek ellenére mindig kiállt a fia 
mellett.

És mivel viszonozta ezt a fia? Azzal, hogy egyre nehe
zebb, egyre kilátástalanabb helyzetbe hozta azt, akit segíte
nie kellett volna . . .

Voltak, vannak és lesznek nehezebb helyzetben is embe
rek, mint amilyenben Husgyaván Imre volt. Ennek ellenére 
nem lettek bűnözők, s nem éltek vissza azok szeretetével, akik 
kiálltak mellettük a kilátástalannak tűnő esetben is. Ö gyen
gének bizonyult, nem állta meg a próbát.

A. J.

léi kezdődött ai éw
t~

Legalábbisi Boros Sándor
nak, aki január 16-án szaba
dult hét és fél hónapi börtön 
letöltése után. Felesége és 11 
hónapos fia várja kinn. Lakás, 
család van, régi munkahelye 
visszavárja — előtte 10 évig 
dolgozott ott —, hiszen jó 
esztergályosra mindenütt szük
ség van. Ahogy a szabadulás 
előtti délután mondta: „Reg
gel kint vár az asszony,,Elme
gyek a rendőrségre, aztán ha
za, haza minél előbb, a csa
ládhoz. Ha iszom valamit, az 
vodka lesz. Holnapután je
lentkezem a régi cégemnél és 
munkába állok. Szóval a bör
tönt felejteni akarom.”

★

Nem kezdődött ilyen derű
sen a múlt év. Akkor február
ban értesítést kapott, hogy az 
első fokú ítéletet az ügyész 
megfellebbezte, súlyosbítást 
kért. S végül áprilisban való
ban ítélet is született: 10 hó
nap végrehajtandó börtön ga
rázdaságért.

A cselekmény még 1982 de
cemberében történt, s ebből
úgy látszik, hogy őrizkednie
kell a páros évektől. A párat
lanok' viszont eddig szerencsé
sek voltak. Szóval ezen a de
cemberi napon haverjaival és 
barátnőjével a fővárosiban lé
vő Topáz nevű szórakoztató
központba érkezett, diszkóra. 
Italozás, tánc, túlfűtött han
gulat. Néhány percre magá
ra hagyta a barátnőt és mire 
visszatért, sírva találta. Mint 
kiderült: arab illetőségű fiú 
kérte föl, de ő nemet mon
dott, mire a keletről jött férfiú 
— aki nem volt hozzászokva 
az ilyen visszautasításhoz — 
hátba vágta. A lány megmu
tatta barátjának a tettest, aki 
gondolkodás nélkül ütött: 
ököllel az arab arcába. Majd 
még egyszer, egy másiknak, 
aki a padlón lévő segítségére 
sietett. Ekkor érkezett az ara
bokkal lévő magyar hölgy, és 
szidni kezdte, mire ő is kapott 
visszakézből egyet. Ekkor már 
leállt a zene, elcsendesedett a 
porond. S persze, éppen érkez
tek a rendőrök: is, akik előtt 
beismerte, hogy ő tett rendet.

Érdekes módon sokáig hú
zódott ez az egyszerű ügy, 
mígnem közel egy év múlva az 
első fokú bíróság pár hónap 
felfüggesztett szabadságvesz
tésre ítélte. Ö nem is felleb
bezett. Ekkortájt ismerkedett 
meg jelenlegi feleségével, aki
vel hamarosan összeházaso
dott, s aki tudott erről a ga
rázdasági ügyéről, de vele 
együtt enyhe büntetést re
mélt..

Aztán már útban volt a 
gyerek, amikor kiderült: az 
ügyész fellebbezett és újabb 
halasztások után — a sértettek 
hibájából halasztottak —, más
fél évvel a cselekmény után

most már jogerősen 10 hónap 
végrehajtandó börtönbünte
tésre . ítélték.

★

Amikor idáig jutottam a be
szélgetésben, bizony alig tud
tam palástolni bosszahkodá&o- 
mat a bíróság hosszadalmas 
és nem éppen emberséges el
járása miatt. Ám Boros Sán
dor, aki magát „első bűnté
nyesnek” mondta, csendben 
megjegyezte: azért súlyosbí
tották az ítéletet, mert azt ál
lították, hogy visszaeső va
gyok. Ugyanis volt egy közle
kedés, i:m...

Így derült ki, hogy bizony 
ő már pár évet töltött a bv. 
intézetekben, halálos közúti 
baleset okozásáért, és ami még 
súlyosabb: cserbenhagyásért.

De mi is történt? Boros 
Sándor akkor 10 évvel fiata
labb volt, tehát 19 éves. Egye
düli gyerek, így szülei gépko
csiját megkapta, és azzal fu
rikázott le a Balatonra. Ter
mészetesen lányokat vitt. 
Mindössze két dologról feled
kezett meg: vezetés közben és 
előtt tilos inni és esőben csú
szik az út. így italtól befolyá
soltam relatíve gyorsan hajt
va, Balatonföldváron megcsú
szott a kocsi és a járdáról sza
bályosan lelépő házaspár fér- 
íitagját — 65 éves férfit — ha
lálra gázolta, majd megállás 
nélkül továbbhajtott. Pár száz 
méterre a helyszíntől az árok
ba csúszott, így a rendőrség 
hamar elkapta. Ezért kapott 
közel három évet, és megjárta 
Tökölt, Vácot, Sándorházát.

★

Ez így együtt már másként 
hangzik, még ha az eset óta 10 
év el is telt. Az is igaz, hogy 
mindkét cselekményé olyan, 
hogy igazán nem tekinthető 
bűnözőnek, ha úgy tetszik, 
igazi bűnelkövetőnek. Inkább 
nagyfokú gondatlanság, meg
gondolatlanság jellemzi, ám e 
téren lassan minden lehetősé
get kimerített. Ittas vezetés, 
gázolás, cserbenhagyás, vere
kedés, garázdaság. Mindezért 
három és fél év. börtön.

S talán el kéne azon gon
dolkodnia: pár évvel azután, 
hogy egy embert halálra gá
zolt, megint olyat tett, amely 
szerencsétlen esetben rosszab
bul is végződhetett volna. Fi
zikailag bántalmazott több 
embert, még ha azok esetleg 
meg is érdemelték. De az ön
bíráskodás kivált olyankor ve
szélyes, ha előtte már hibáz
tunk.

Persze ő már szabad, meg
itta az óhajtott vodkát, és vég
re magához ölelhette fiát is. 
Két botlása ellenére a sors ke
gyes hozzá: rendezett körül
mények, szerető családtagok 
várják. De aligha' van még 
egy lehetősége.

Mo&oS
Lehet, hogy nem ponto

san írtam le az intézet 
könyvtárában olvasókat 
csalogató „robotember”, az
az reklámfigura nevét — 
talán így több értelme van: 
Robot ííobi — de a lényeg 
igaz: az olvasás, a tudás 
hasznát hirdeti a Nagy Sán
dor által készített, a meleg 
levegő áramlásién v alapuló 
robotutánzat. S nem tudom, 
hogy mióta szolgálja e ne
mes célt, de tény: a Buda
pesti Fegyház és Börtön el
ítéltjeinek olvasási kedve 
átlag feletti.

Itt vannak mindjárt a 
könyvtári adatok: átlago. 
san 'mintegy nyolcszáz ol
vasó, havonta közel két és 
félezer könyvet kölcsönöz. 
Ha az elmúlt hónapok ada
tait nézzük, akkor kiemel
hető két szélsőséges pont. 
Augusztusban kölcsönöztek 
a legkevesebben — alig töb
ben, mint hétszázan — és 
szeptemberben a legtöbben 
— majdnem 1400-an, mint
egy négyezer könyvet —•, 
ami persze nem véletlen. 
Szeptemberben indult az 
iskola, s a kötelező olvas
mányok miatt egyből meg
nőtt az olvasók száma. 
Mégis a havi nyolcszáz ol
vasót figyelembe véve igen 
elégedettek lehetünk, füg
getlenül attól, hogy ki, mit 
olvas.

Ezek után arra gondol
hatunk: nyilván kevés fo
lyóiratot, újságot rendelnek 
az itteniek. Nos, újabb 
meglepetés ér bennünket; 
ird és mondd, havonta 42 
féle újságot, folyóiratot ren
delnek, közel negyvenezer 
forint értékben. Ez utóbbi 
adat már januári, vagyis a 
lapok áremelése nem szeg
te az információk után vá
gyók kedvét. Azt hiszem,

ebben az intézetben való
ban érvényesül a szabály
zatban lefektetett, elv: az 
elítéltek korlátlanul rendel
hetnek újságot, ennek csu
pán a pénztárcájuk szab 
határt. Megnézve a rende
lési listát, szinté minden 
folyóirat, újság előfordul, 
az Ötlettől a Magyarorszá
gig, a Népszabadságtól a 
megyei lapoKig. De van, aki 
a Filatéliai Szemlét, a Ma
gyar Horgászt, a Gyerme-- 
künk című lapot rendeli 
meg, de előfizetnek a kis
állattenyésztők lapjára vagy 
a kertészet, szőlészet titkai
ba beavató sajtótermékre 
is. S bár az abszolút listát 
a Füles vezeti, a megren
delési számot tekintve azért 
szerényen megjegyezhetjük: 
csak a 322 darabos előfize- 
tésű Heti Híradó után kö
vetkezik, s ebbe nincsenek 
beleszámolva az úgyneve
zett szolgálati példányok. 
Reméljük persze, hogy az 
előfizetés egyben a lap ol
vasását is jelenti. Amíg a 
külső lapokra havonta le
het előfizetni, addig a Heti 
Híradóra csak negyedéven
ként. így például az, aki 
január közepén érkezik az 
intézetbe, legközelebb sak 
áprilisban kaphat megren
delés után H. H-t. Itt is és 
másutt is érdemes lenné a 
havi megrendelésre átáll
ni a Heti Híradóval is, hi
szen a többi lapokkal együtt 
az igények begyűjtése nem 
okozna lényeges többlet- 
munkát.

Mindent összevetve „ro
botunk” büszkén villoghat, 
s akár ki is írhatja vibráló 
hasára: olvasni jó! Ám ez
úttal ez nem reklámszöveg, 
hanem a valóságos gyűjtő
béli helyzet-rögzítése.

—f—

„Robot Robi” ezúttal kellemes ünnepeket kívánt a kará
vá csonyfa előtt

VISSZAHÚZÓDÁS, SZORONGÁS
A jellemvonásoknak ebbe 

a csoportjába tartoznak 
mindazok a megnyilvá

nulási formák,. amelyekben'mz 
embertársakkal szembeni el
lenséges agresszió nem egye
nes vonalon mozog, hanem a 
kívülálló szemében az ellen
séges elkülönülés benyomását 
kelti. Olyan a helyzet, mint
ha az ellenségesség fcerülőútra 
tért volna. Ebben az esetben 
többnyire olyan ember áll 
előttünk, aki ugyan senkinek 
sem árt, ám az élettői és az 
emberektől visszavonul, kerül 
minden kapcsolatot, és ma
gányosságában megtagadja az 
együttműködést embertársai
val. Mivel azonban az embe
rek feladatai csak közös mun
kával oldhatók meg és végez
hetők el, az elkülönülő ember 
ugyanolyan ellenségességgel 
gyanúsítható, mint az, aki a 
közösséget nyíltan és egyene
sen támadja és károsítja, mert 
a maga módján elvonja tőle 
a fenntartásához szükséges 
eszközöket. Ezzel kapcsolat
ban néhány feltűnő jelenséget 
érdemes itt közelebbről meg
vizsgálni.

Az első jellemvonás, amelyet 
meg alkarunk vizsgálni, a

visszavonults&g. A visszavo- 
nultság különböző módon nyil
vánulhat még. A visszahúzódó 
emberek keveset vagy sem
mit sem beszélnek, nem néz
nek, nem hallgatlak senkire. 
Azt gondolhatnánk róluk, 
hogy komoly belső problémá
val küzdenek, és ebben nem 
várnak segítséget senkitől 
sem, mondván, hogy minden
kinek megvan a maga baja, 
foglalkozzon csak azzal, ne 
ártsa bele magát más ügyei
be.

Minden vonatkozásban, még 
a legegyszerűbben is valami
lyen hidegséget érzünk náluk, 
ami az embereket elválasztja 
egymástól. Megérezhető már 
ez azon a : módon is, ahogyan 
a kezüket nyújtják, a han
gon, amelyen valamit monda
nak, ahogyan köszönnek, 
vagy ahogyan a köszönést fo
gadják. Minden esetben fel
tűnik, hogy maguk és mások 
közé távolságot iktatnak. Az 
elkülönülés mindezen jelensé
geinél ismételten megtaláljuk 
a nagyravágyás, a hiúság jel
lemvonásait, melynek külön
leges formája itt abban nyil
vánul meg, hogy az ember el
válik a környezetétől, és más-

neműségét azzal akarja kimu
tatni, hogy visszavonul. Ezzel 
azonban legfeljebb annyit ér 
el, hogy magát többnek, más
nak képzeli, mint más embe
reket, akik pór nép módjára 
vegyülnek el egymás között, 
alakítanak ki kapcsolatokat és 
próbálják megérezni, megérte
ni egymást.

Láthatjuk tehát, hogy az el
lenségesség harcias vonásaho
gyan csap át az egyén látszó
lag ártalmatlan magatartásá
ba. A visszavonulás nagyobb 
csoportokra is vonatkozhat. 
Bizonyára _ mindenki ismer 
egész családokat, amelyekre 
jellemző, hogy másokkal szem
ben teljesen elzárkóznak. Ala
posabban szemügyre véve 
őket, mindig megtaláljuk ben
nük az ellenségeskedést és azt 
a hajlamot, hogy másoknál 
több, kitűnőbb lényeknek kép
zeljék magukat. Az elkülönü
lési törekvés kiterjed osztá
lyokra, vallásokra, fajokra, de 
akár nemzetekre is.

R endkívül tanulságos egy 
idegen városban például 
a sétatereken, vagy a 

házak építési módján megfi
gyelni, hogyan különülnek el

egymástól az egyes társadalmi 
rétegek. Kultúránknak még 
mindig mélyen gyökerező jel
lemvonása, hogy az emberek 
könnyen hajlanak az ilyen
féle elkülönülésre. Ebből az- 
tán többnyire nem fakad más, 
mint kölcsönös harc, viszály- 
kodás. Ezek a különbségek 
aztán egy idő múlva megsem
misülnek, elavult, erőtlen ha
gyományokban olvadnak. feL 
Ezáltal egyes embereknek al
kalmuk nyílik rá, hogy á, rej
tett ellentéteket kihasználva 
egymásra uszítsák á különbö
ző csoportokat, nem más cél
ból, minthogy maguk köny- 
nyebben parancsolhassanak, 
kormányozhassanak, és ezzel 
kielégíthessék személyes hiú
ságukat.

Az ellenségeskedés vonásá
ból sohasem hiányzik az a tu
lajdonság, mely szerint az 
ilyen osztály vagy nép, eset
leg csak az ilyen ember ön
magát különösképpen kiváló
nak érzi, saját szellemét ki- 
választottnak véli és hirdeti, 
másokról Csak. rosszat képes 
mondani Az ellenségeskedés 
növekedésének lehetősége és 
veszélye abban rejlik, hogy az 
emberek többnyire csak egyet
len főkolomposra hallgatnak, 
vagy esetleg néhányra, J akik 
saját ellenséges lelkületűk és 
érdekük parancsára mások el
lenségeskedését csak szítani 
és fokozni akarják. Ez az az 
embertípus, aki saját bizony-
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Magánvékmény 
—  közügyben

A Heti Híradó legutóbbi 
számában „Más szemmel” 
címmel írtam Tibolya 
László két cikkéről, mert 
nem tartottam etikusnak, 
hogy olyan ember ír az 
egészséges életmódról, aki 
maga sem tartja be az álta
la hirdetett tanácsokat.

Nagy merészség kellett 
nérneiyik cikkének megírá
sához. T. László ugyanis 
soha nem vett részt a sétá
kon, következésképpen — 
még ha lenne is — nem lát
hatott szédelgő embert a 
sétaudvaron. A „Hétvégi 
románc" megírásához — 
legalábbis, ahogy azt T. 
László megfogalmazta — 
szintén nagy bátorság kel
lett, mert úgy írt a hétvégi 
körletfestésről, mintha 
oroszlánrészt vállalt volna 
belőle. Erről azonban szó 
sincs. Sőt! Inkább a „ma
cik" téli „elfoglaltságát" 
választotta: csöndes zárka. 
ban mély álomba szende- 
rült.

Mindezt személyesen Is 
megmondtam neki cikkei 
megjelenése után. És raj
tam kívül még igen sokan. 
(Persze, nem ilyen fino
man). Amikor a „Más szem
mel" című glosszámat ja
nuár 8-án megírtam, még 
nem tudtam, hogy Tibolya 
Lászlót január 17-én más 
intézetbe irányítják. Aki 
nem ismeri a kéziratok át
futási idejét — tehát a cik
kek nyomdai leadása és az 
újság megjelenése' közötti 
időt —, könnyen azt hiheti, 
hogy a „Más szemmel" cí
mű írásom T. László elszál
lítása után íródott — hol
ott a sorrend épp fordított 
volt.

Mindezt azért tartom fon- 
tosnak megjegyezni, ne
hogy úgy tűnjék, mintha 
csak az elszállítás után lett 
volna bátorságom a glossza 
megírására! Számítottam 
arra — és szívesen meg is 
fettem volna —, hogy Jar- 
kasszemet" nézzek T. Lász
lóval cikkem megjelenése 
után.

A teljes igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy T. 
László értelmes és megszív
lelendő egészségügyi taná
csokat adott a „Szóval — 
hanggal" rovatban. A leg
utóbbi két írásából azon
ban hiányzott minden ön- 
ellenőrzés.

És kiegészítésül még va
lamit. A ;\Más szemmel” 
című írásomban a magán- 
véleményemet írtam le — 
de úgy érzem, a közvéle
mény nevében.

Bradics János 
Központi Stúdió

PÉLER&MB

A  hideg ellenére is
Hetek óta tartó rendkívüli 

fagy uralja Európát. A der
mesztő hideg nehezíti az éle
tet, a termelést, a közlekedést, 
az energiaellátást. Az élet 
azonban nem állhat meg.. Ki- 
sebb-nagyobb fennakadások 
ugyan mindenütt, adódnak, de 
az emberi helytállás igyekszik 
ezeket a nehézségeket leküz
deni. Az elmúlt napokban Pál- 
halmán jártunk, s a követke
zőket tapasztaltuk.

— A Pálhalmai Célgazdasá
got is kedvezőtlenül érintette 
a rendkívül hideg időjárás — 
mondta az intézet parancsnok
helyettese. December utolsó 
napjaiban esett le az első hó. 
örültünk, hogy megfelelő 
mennyiségű hótakaró védi 
majd a fagyoktól az őszi ve
tést. Sajnos a havazás rövid 
idő után megszűnt. Erős szél
vihar kerekedett, amely a föl
dekről még a vékony hótaka- 
rót is az utakra fújta. Ennek 
következtében a bekötőutak 
járhatatlanná váltak.

A késő esti órákban kotró
gépeket irányítottunk a ve
szélyes terepszakaszokra. A 
hajnali munkakezdésre vala
mennyit sikerült járhatóvá 
tenni, így az elítéltek munka

kezdésre időben az üzemek
be értek. A termelés zavartala
nul, a megszokott időben meg
kezdődhetett.

A minimálisnak nevezhető 
hófúvást még átvészeltük vol
na, hiszen rövid ideig tartott. 
A gondot viszont az ezt köve
tő komoly, hoszan tartó hi
deg jelentette és jelenti mind 
a mai napig. A hőmérő hi
ganyszála éjszakánként mí
nusz húsz-húszonkét fokig 
süllyedt, de napközben is csu
pán néhány fokkal emelke
dett.

A nehéz körülmények elle
nére minden körleten sikerült 
biztosítani a kellő hőfokot. Az 
üzemekben, gazdaságokban, a 
termelésben különösebb fenn
akadás, termeléskiesés nem 
történt. Köszönhető ez a vil
lany- a vízvezeték-szerelőknek 
és a különböző fűtési szakem
bereknek, akik munkaidő után 
is fáradhatatlanul dolgoztaik. 
Sajnos nem egy esetben az 
elektromos távvezeték-hálózat 
meghibásodása következtében 
az áramszolgáltatás megszűnt 
és Pálhálma sötétségbe borult. 
Aggregátorokat helyeztek 
üzembe. Az istállókban úf- 
szűnt a tehenek fej ése két-há-
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Melegedők

rom órával elhúzódott, mivél 
egyszerre csak két istállót tud
tak elektromos energiával el
látni. A legnagyobb gond az 
állattenyésztésben jelentkezett. 
A. fokozott fűtés ellenére is 
csak alig tudták a minimális 
hőmérsékletet élérni.

Jártunk Sándorházán az 
acélszerkezeti .üzemben is. A 
csarnokokban még elviselhető 
volt a hideg, de kint a der
mesztő hideget még fokozta az 
erős. szél.. A munka azonban 
zavartalannak tűnt. Vagonok
ból rakták ki az anyagokat, a 
darupályákon hatalmas acél- 
szerkezeteket szállítottak. A 
hatalmas udvaron több zárt 
melegedőhelyiséget állítottak 
fel, Itt hatalmas vaskályhák 
ontották a meleget. A bent 
lévő elítéltek közül többel be
szélgettünk. Elsőként, Pápai 
Pétert szólaltattuk meg.

— Két éve dolgozom Sán
dorházán, de ilyen kemény 
tél még egyetlen esztendőben 
sem volt. Amikor a munka 
megengedi, bejövünk meleged
ni és rnegiszunk egy forró 
teát. Ez átmelegíti az ember 
testét. . .

Pál Eerenc darukötöző:
— Nem fázik?
■— Állandóan mozgunk, én 

a magam részéről, jól viselem 
a hideget.

— Milyen a hőmérséklet a 
körleten?

— Meleg van!
Vidék István szintén . daru

kötöző:
— Reggel hat órakor, a

munkakezdéskor van a leghi
degebb. Szerencsére megfele
lő mennyiségben fogyasztha- 

. tunk forró teát. Reméljük, 
nem sokáig tart ez a kegyet
len időjárás. . .

Megtudtuk, hogy az elítéltek 
munkafegyelme példás, ebben 
a hónapban egyetlen munka
megtagadás sem történt Pál-

talansága következtében fö
lényre és függetlenségre tö
rekszik, és ezt mások rovásá
ra akarja megvalósítani. Az 
ilyen egyén sorsa és egész vi
lága a visszavonultságban rej
lik. Nyilvánvaló, hogy az 
ilyen emberek nem alkalma
sak vezetésre és a kultúra fel
virágoztatására.

★
Az embernek környezetével 

szemben tanúsított ellenséges 
magatartásában gyakran talál
juk meg a szorongás vonását, 
ami sajátságos színezetet köl
csönöz jellemüknek. A szoron
gás rendkívüli módon elter
jedt jelenség, elkíséri az em
bert gyermekkora első napjai
tól kései koráig. Alkalmatlan
ná teszi az embert arra, hogy 
megteremtse a békés élet és 
a hasznos tevékenység alap
ját, mert kiterjedhet az em
beri élet minden vonatkozá
sára. Az ember esetleg a kül
világtól fél, vagy éppen ön
magától retten vissza, és mint 
ahogy a rettegett külvilágot 
kerüli, éppúgy félhet a ma
gányosságtól is. A félős em
berben pedig ismét csak arra 
a már ismert típusra találunk, 
aki szükségét érzi, hogy töb
bet gondoljon magára, mint 
másra, és ezért nem sokat tö
rődik embertársaival. Vannak 
emberek, akik bármibe kez
denek,. azonnal feltámad ben
nük a szorongás, akár a laká

sukat kell elhagyniuk, akár 
kísérőjüktől kell elválniuk, 
akár állást vállalnak, akár a 
szerelem jelenik meg a látó
határon.

Olyan kevés kapcsolatuk 
van az élettel és embertár
saikkal, hogy a megszokott 
helyzetük minden változása 
félelemmel tölti el őket. Az 
ilyen emberek sűrűn gondol
nak a múltra és a halálra. A 
felelősség alól azzal a jelszó
val húzzák ki magukat, hogy 
az élet rövid, és az ember 
nem tudhatja, hogy mit hoz a 
holnap. A szorongást legelső 
formájában a gyermekeknél 
láthatjuk, akik mindig félnek, 
valahányszor magukra hagy
ják őket. Különösen szembe
szökővé válik, ha sötétben, pl. 
éjszaka megnehezül a gyer
meknek a külvilággal, vagy az 
óhajtott személlyel való kap
csolata. Ilyenkor a szorongó 
kiáltás mintegy helyreállítja 
az összeköttetést, amit az éj
szaka megszakított. Ha valaki 
hozzásiet, az eset rendszerint 
a következő módon zajlik le: 
a gyermek további kívánsá
gokat nyilvánít, követeli, 
hogy gyújtsanak világosságot, 
maradjanak nála, játsszanak 
vele. Ha engedelmeskednek 
neki, akkor mintha elfújták 
volna a gyerek félelmét. Ilyen 
jelenségek a felnőtt életében 
i.s előfordulnak. Ez az a típus, 
aki gyakran megfigyelhető az 
utcán, amint aggodalmasan

összehúzódva, és körültekint
ve nem mer a helyéről elmoz
dulni, Vagy úgy rohan át az 
úttesten, mintha ellenség ül
dözné. Ók nem beteges embe
rek, egészen jó egészségnek 
örvendenek, de a legjelenték
telenebb nehézségek láttára 
azonnal szorongásos rohamot 
kapnak. A bajuk néha odáig 
terjed, hogy már a lakásuk el
hagyásánál bizonytalanság és 
szorongás lepi el őket. Ennek 
a tériszonynak a jelenségei 
azért olyan érdekesek, mert 
mint azonnal látni fogjuk, az 
ilyen emberek lelkében soha
sem szűnik meg az az , érzés, 
hogy ők valamilyen ellensé
ges üldözés célpontjai.

Sok embernél a szorongás 
csak azt jelenti, hogy 
kell valakinek lennie 

mellettük, aki foglalkozzék 
velük. Ha valaki pl. nem ké
pes többé a szobát elhagyni, 
minden alá van rendelve fé
lelmének. Másokra kényszerí- 
tett törvénye által, mely sze
rint mindenkinek hozzá kell 
jönnie, míg ő senkihez sem 
megy. Zsarnokká, uralkodóvá 
válik, ha hagyják. Az ember
iszonyt csak az a kötelék 
szünteti meg, amely az egyént 
a közösséghez kapcsolja. Csak 
az járhat szorongás nélkül az 
életben, aki másokhoz tarto
zásának tudatában van.

A szorongásnak ártatlanabb, 
bár nem kevésbé jelentős for

mája a félénkség. Erre is áll 
mindaz, amit a szorongásról 
elmondtunk. Bármily egysze
rűek is a gyermek életviszo
nyai, félénksége mindig meg
adja rá a módot, hogy a má
sokkal való kapcsolatot kerül
je vagy megszakítsa. Fogyaté
kosságának és másféleségének 
érzése viszont tovább él ben
ne, és gátolja csatlakozási 
kedvét. A felnőttekre, akik 
félénkek, azt szoktuk monda
ni, hogy gátlásosak, hogy ön
magukban nem tudnak leküz
deni akadályokat, nem tud
nak áttörni falakat, amelyek 
megnyitnák számukra a sza
bad kapcsolódás és élmény
keresés lehetőségét. Az ilyen 
emberek esetében mindig gon
dolnunk keli arra, hogy riadt 
félénkségük egy életen át 
épült fel bennük, lassan, amely 
mögött nemcsak ellenkező 
irányba fordított agresszió hú
zódik meg, hanem a félénk, 
gátlásos embernek az a kí
vánsága is, ami többnyire 
nem szándékos, hanem öntu
datlan, hogy vele kitüntetet
ten kell törődni, több védel
met és támogatást igényel, 
mini a talpraesett emberek. 
Ha ezt a kívánságát, vagy 
más szóval kifejezve: öntu
datlan üzenetét nem teljesít
jük, akkor előbb-utóbb kény
telen lesz. ő maga megtenni 
az első bizonytalan lépéseket 
az önálló felnőtt em' 'éri lét 
irányában. R. J.

Zenei felügyelő!
Régen tudjuk, de igazából sohasem hisszük el: egy

szerű ötletekből származnak a nagy dolgok. Nem kelle
nek „világrengető”, bonyolult, kacifántos programok, 
rendezvények — amilyet még senki sem csinált —, ha
nem mások ötleteit is elegendő az adott helyzetre alkal
mazni.

A rádió zenei kívánságműsorai méltán népszerűek, 
de a büntetésüket töltők kívánalmait nemigen teljesítik, 
legalábbis nem hallottam még egyszer sem, hogy a Pe
tőfi. rádió Z. elítélt kérésére lejátszotta volna valamelyik 
slágert. Ezért aztán néhány intézetben, köztük a Gyűj
tőben, a helyi stúdió slágerlistát készít, kívánságműsort 
sugároz. Hetente, a hallgatóktól beérkezett — írásos — 
kérelmek alapján összeállítanak egy műsort, amelyben 
szerepelhetnek bármilyen zenei kérések, ide értve a 
klasszikus zenét vagy éppen a cigánydalokat. Belepil
lantva e kérelmekbe: azért a döntő többség a könnyű
zenei slágereket kéri, ismert énekeseket, zenekarokat.

A kívánságműsornak külön zenei szignálja van: ez 
a híres Falco-szám, a felügyelő! amelynek magyar vál
tozatát Túri Lajos előadásában hallják az intézetbeliek. 
Ezért a kívánságműsor címe: zenei felügyelő. S a tré
fáskedvű szerkesztő ezzel nevelési feladatainak is ele
get tett. Hiszen az énékes arról dalol, hogy jaj az alvi
lágnak, jaj a bűnözőnek, mert jön a megvesztegethetet
len és legyőzhetetlen felügyelő!

Ám annyival is beérhetjük, hogy az elítélteknek a 
műsor jó szórakozást, kikapcsolódást nyújt, ami nem 
kevés, hiszen az egész intézet hallhatja. S ha még ze
nei ízlésük is csiszolódik, akkor „zenei felügyelőnk” már 
megtette a magáét.

— f —

Az Imre-nap vége
Imre-napot tartottak egy 

Lenin körúti lakásban no
vember 6-án, Hajnali 3 fe
lé járt az idő, amikor a tár. 
saság egyik tagja, a 35 éves 
V. Csabáné úgy érezte, ele
ge volt a mulatságból. Egy 
kicsit már tántorgott, ezért 
•vendéglátója elkísérte a 
ház elé. segített taxit fog
ni. Integetett egy szabad 
kocsinak, ám az nem állt 
meg-. Egy Trabant viszont 
fékezett, vezetője felaján
lotta szolgálatát. . ,

Az asszony akkor még' 
nem tudhatta, hogy a 32 
éves Juhász András múltja 
enyhén szólva nem tiszta: 
bűnlajstromán többek kö
zött rablás, lőfegyverrel va. 
ló visszaélés, hivatalos sze
mély elleni erőszak, súlyos 
testi sértés, közokirathami
sítás szerepel.

Rendesnek hitte

Az asszony beült a Tra
bantba. Arra már nem em
lékezett később, hogy mi
lyen útvonalon autóztak. 
Valahol a városban egy 
rendőrjárőr megállította a 
kocsit, igazoltatta vezetőjét. 
Mindent rendben találtak. 
Ez megerősítette V. Csabá
né bizalmát, s az is, hogy 
amikor a Trabant egyszer 
lefulladt és Juhász kérésé
re a nő megtolta a kocsit, 
táskáját a hátsó ülésen sér. 
tétlenül találta.

A Toinay Lajos és a Bér
kocsis utca sarkánál meg
álltak. A férfi közötte, hogy 
ötperces elintéznivalója 
volna a házban, megvár
ná-e a hölgy?’ Illetve ne is 
várjon, ne fagyoskodjon az 
utcán, kísérje föl. Miért is 
ne? — gondolta a nő, hisz 
ez egy rendes ember . . .

A második emeleti lakás, 
ban hamarosan kiderült, 
hogy mekkorát tévedett a 
kapatos asszony. A csönge
tésre egy nő nyitott ajtót, 
akinek Juhász úgy mutatta 
be V. Csabánét, mint a ba
rátnőjét. Közben lökött 
egyet rajta, rákiáltott: ..In
nen nem mész tovább!” Ar
cul ütötte a menekülő asz- 
szonyt, s az a földre esett. 
Juhász addig verte, amíg 
elájult. . .

A  támadó visszatér

V. Csabáné arra tért ma
gához, hogy hiányos öltö
zékben a falnak támasztva 
ül egy heverőn.' Juhász 
előtte . állt, a retiküljében 
kutatott, s kivett belőle egy 
százast. Az asszony tilta
kozni próbált. A férfi is

mét ütötte-verte, majd le
rángatta róla a maradék 
ruhát is . . .

„Mit csináljunk a nő
vel?” — eszmélt egy kér
désre az asszony. „Addig 
semmit, amíg el nem múl
nak a verés nyomai” — vá
laszolt Juhász valakinek. 
V. Csabáné további veré
sektől félt, s eszméletlen
nek tettette magát. Lehunyt 
szempillái alól azért látta, 
hogy a korábban ajtót nyi
tó asszony tüzetesen átvizs
gálja retiküljét, és annak 
egyik rekeszében megtalál
ja 2700 forintját. Azt is 
érezte, hogy eközben Ju
hász lecsatolja karóráját, 
kiszedi a fülbevalóját.

A másik szobában egy 
fiatal pár lakott. Juhász 
felrázta a fiút, és elkérte a 
személyi igazolványát, hogy 
azzal adhassa el a bizomá
nyiban a fülbevalót. Nem 
kapta meg. ezért, „ha ki
engeditek a nőt, agyonütlek 
benneteket!” — felkiáltás
sal elrohant.

A lakásban maradottak
ban valahogy feltámadt a 
leLkllsmeret, mentegetőztek 
V. Csabáné előtt, hogy miért 
nem engedhetik el. „Juhász 
nagyon agresszív” — mond
ták. Az asszony ennek el
lenére rendbeszedte magát, 
s indulni készült. Az ajtó
ban azonban szembetalál
kozott Juhásszal. A férfi — 
ki tudja, miért — visszaad
ta neki az órát és a fülbe
valót. Ekkor már délelőtt 
10 óra volt. Juhász beültet
te áldozatát a Trabantba, 
s a Hámán Kató utca—Mes
ter utca sarkától nem mesz- 
sze kitette.

Még aznap elfogták

Az asszony a lakáscím és 
a Trabant leírásának alap
ján feljelentette az előtte 
névről ismeretlen férfit. 
Juhászt még aznap elfog
ták a rendőrök. Nem volt 
könnyű dolguk, hárman is 
kellettek ahhoz, hogy lefog, 
ják a dühöngő embert. Ju
hász a kihallgatások közben 
többször összetépte a híva. 
talos okiratokat, minősít
hetetlen módon viselkedett. 
A vizsgálótiszt kérdéseire 
azt válaszolta, hogy min
dent előre megbeszélt V. 
Csabánéval, még a tarifát 
is kialkudták. Azt, hogy el
vette volna a nő pénzét, 
fülbevalóját, óráját — ta
gadta.
• Juhász András ügyét a 
rendőrség nemi erőszak és 
kifosztás vádjával adja át 
az ügyészségnek.



C okszor volt már téma úgy a KS-műsorokban, mint 
^  a lap hasábjain a jelenség, amikor jó néhányan 

a teafözés lehetőségét egyfajta kábult, bódult állapot 
előidézésére használják fel. Nem róluk szól ez az írás (és 
majd még néhány a következőkben), hanem a kemény 
kábítósok világából próbál egy kis ízelítőt adni. Ez az 
ízelítő persze távolról sem olyan ártalmas, mint az, ami
kor valaki kipróbálja — elsősorban a kíváncsiság által 
vezérelve — a valódi kábítószerek — e l ő b b  — élveze
tét, majd — k é s ő b b  — használatát. A két, közbeszúrt 
sző egyúttal nagy különbséget is jelez a bv. intézeteken 
belüli „teázók” és a kinti drogfogyasztók között; nevez
zük most már így, egy gyűjtőfogalom alá sűrítve mind
azokat, akik valamilyen drog használatának segítségével 
tudják csak elképzelni életüket. Ha a bentiek a saját 
szokásaikról mesélnének nekik — szánalmas ajkbigy- 
gyesztés lenne — persze, valamennyire „tiszta”, tehát 
felfogóképes állapotban — a válasz. Mint oly sok más
ban, itt is kialakult már az értékrend; kik számítanak 
„igazi”, belevaló fiúknak, s kik a szánalmas kezdők. ..

Furcsa és jórészt ismeretlen — szerencsére — sokak 
számára ez a világ. Kezdjük az ismerkedést a legelején: 
mi is az az „anyag”, amelynek bevételével megszűnik a 
hétköznapi élet?

A kábítószerek gazdag tör
ténete valamikor az ópium
mal kezdődött. Évszázadokon 
keresztül a világ egyik leg- 
univerzálisabb gyógyszere 
volt, használták fájdalomcsil
lapítónak, altatóként, nyugta
tóként, köhögéscsillapításra és 
hasmenés ellen egyaránt (fél
reértés ne essék: nem azért 
adták mindezen testi bajok 
ellen, mert másról nem tud
tak, hanem valóban használt, 
gyógyított is!). Az ópium ol
csó és könnyen hozzáférhető 
volt, szinte természetes tehát, 
hogy mámort előidéző hatását 
is hamar felismerték s erre 
a célra is mind gyakrabban 
használták. Főleg azokban az 
országokban volt népszerű, 
ahol az alkohol élvezetét val
lási vagy világi törvények til
tották.

Az ipari forradalom — 
mint oly sok minden másban 
*— a gyógyszervegyészetben is 
alapos változásokat hozott. 
Megjelentek az új gyógyszer
formák is, mint például az in
jekció; ez pedig nagymérték
ben megváltoztatta az ópium 
szerepét a gyógyszeriparban. 
Korábban saját maga volt a 
gyógyszer — most egy csapás
ra gyógyszeripari nyers
anyaggá. vált. A belőle kivont 
különféle hatóanyagokat 
kezdték felhasználni fájda
lom- és kötiögéscsilliapításra 
etb., még később pedig — a 
hatásmechanizmus megisme
résé után — előbb mestersé
gesen előállított szereikkel 
kezdték keverni, utóbb pedig 
helyettesíteni.

A folyamat gyökeresen 
megváltoztatta a kábítószer- 
élvezetet is! A kábítószer
csempészek hamar rájöttek 
arra, hogy h'a az ópiumból ki
vonják a morfint (mint teszik

azt a gyógyszergyárak) és azt 
aránylag egyszerű laborató
riumokban átalakítják egy 
furcsa nevű vegyületté, dia- 
cetiTmorfinná — ezt heroin 
néven ismeri a világ —, ak
kor a csempészendő anyag 
mennyisége az egytizedáre 
csökkenthető. A heroin a ká
bítószer-élvezők számára az
zal az ■ előnnyel is járt, hogy 
injekcióval beadható a véná
ba, tehát sokkal kisebb meny- 
nyiség segítségével és sokkal 
gyorsabban juthatnak mámo
ros állapotba („fehér mámor” 
a szakmai elnevezése). Nem 
véletlen tehát, hogy az ipa
rilag fejlett kapitalista orszá
gokban a heroinélvezet ter
jedt el a legnagyobb mérték
ben, s sokáig ez jelentette „a” 
kábítószert.

A heroint sokáig amerikai 
problémának tekintették; ma 
már ez nem így igaz. Az 
NSZK heroinproblémája — 
arányait tekintve — ma már 
nagyobb, mint az USA-é, és 
ami számunkra rossz előjel: a 
nyolcvanas évek- elejére 
Ausztria és Jugoszlávia — két 
szomszédos ország! — is fel
vevőpiaccá vált.

Az az előbbi állítás, mely 
szerint az ópium ipari nyers
anyaggá vált, nem áll ellen
tétben azzal, hogy hagyomá
nyos használata — gyógyszer
ként elsősorban — ma is lé
tezik, elsősorban néhány 
ázsiai országban. Elgondolkod
tató , az a körülmény, hogy 
azon országokbanj ahol az 
ópium évszázadokon keresztül 
elsősorban élvezeti szerként 
szerepelt, ott a heroin is pil
lanatok alatt elterjedt. In
diát lehet követendő példa
ként említeni: több, mint öt 
évtized alatt sikerült — kö
nyörtelen következetességgel 
— , valamelyest elfogadható

„KÉMÉNY" KABUL A TBAN
szintre visszaszorítani a he- 
roinfogyasztást.

Altatók, nyugtatok 
és társék

Szó volt róla: a gyógyszer
vegyészet, fejlődésével párhu
zamosan különféle, az ópium 
és a morfin hatásával meg
egyező, ám mesterségesen elő
állított szereket is „feltalál
taik”. Ezek szedésekor három 
alapvető problémával talál
kozhatunk:

1. Az altatók-nyugtatók a 
folyamatos szedés következté
ben függőségi állapotot idéz
nek elő, azaz a tabletta be
vételének elmulasztása kínzó 
hiányérzetet okoz, súlyosabb 
esetekben felborítja a szerve
zet működési rendjét;

2. Az iparosodás, a mind
gyorsabb-feszültebb élet
tempó és a XX. század többi, 
az emberben feszültséget kel
tő hatása minden eddiginél 
indokoltabbá teszi — orvosi 
szempontból is — a nyugtatok 
alkalmazását;

3. A gyógyszeres beavatko
zás, a gyógyszerek szedése 
hétköznapi gyakorlattá vált 
szerte a világon (ezt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy tu
lajdonképpen azon is eltűnőd
hetünk: miért kell ezt egyál
talán leszögezni? Gondoljunk 
azonban arra, hogy ötven-het- 
yen esztendővel ezelőtt egy 
tabletta bevételére még nem 
nagyon kerülhetett sor...).

Ezek tehát az emberi-tár
sadalmi előzmények, amelyek 
következtében három lénye
ges, egymással összefüggő s 
egymást erősítő irányzat fi
gyelhető meg a mai életben:

1. A „mesterségesen”, tehát 
gyógyszerek segítségével elő
idézett alvás a XX. században 
gyakorlattá vált;

2. A nyugtató- és altatósze
rek használatát az emberek 
beleépítették a mindennapi 
életbe;

3. A nyugtatók és az alko
hol egymás hatását erősítik, 
ennélfogva kialakult együttes 
alkalmazásuk mámorkeltő cél
ból.

Serkentőszerek
A kábítószerek sorából a 

kokain emelkedett ki, mint 
serkentő-, élénkítőszer. A ko- 
kabokor Dél-Amerikában ho
nos, legelőször itt használták 
a kokaint, utóbb Észak-Ame- 
rikára is átterjedt.

A tévhitek eloszlatása ér
dekében: a kokalevél rágása 
Latin-Amerikában ma is el
fogadott, több millió indián 
hódol ennek a szokásnak. Né
hány levél elrágása azonban

csupán enyhe doppingnak, 
serkentésnek számít, mert a 
szervezetbe ily módon csak 
.nagyon kevés hatóanyag jut 
be.

A kokalevél termesztésé- 
nék és feldolgozásának nem
zetközi ellenőrzés alá vonása 
nem az indiánok miatt vált 
szükségessé, hanem azért, 
mert ez a levél alkalmas a 
kokain előállítására.

fíalljcmgétisk
Több olyan szer ismeretes, 

amelynek hatása alatt az em
bereknek különféle látomá
saik lesznek — „hallucinál- 
nak” —, a hétköznapi való
ság helyett egy egészen más 
világba kerülnek bizonyos 
időre. A legismertebb ezek 
köréből a LSD. Az LSD-t 
éveken át előállító, hatalmas 
titkos laboratórium leleplezése 
Angliában néhány, esztendeje, 
majd azt követően a külön
böző országokból jelentett kü
lönféle, más laboratóriumok 
felszámolása jelzi: az LSD 
iránt nagy az igény. Részle
tekre is kiterjedő, pontos fel
mérések jelenleg még nin
csenek egyik ország birtoká
ban sem; jól-rosszul körülha
tárolt, vagy felbecsült adatok 
állnak az ENSZ keretén belül 
működő kábítószer-bizottság 
rendelkezésére.

Természetesen, jó néhány 
fajta kábítószer, vagy leg
alábbis ily módon emlegetett 
szer él még a köztudatban.' 
Sokféleképpen lehetne még 
őket csoportosítani, más rend
szerbe sorolni; ez az írás 
azonban nem valamiféle tu
dományos értekezésnek ké
szült; az eddig leírtak azon
ban mindenképpen szüksége
sek voltak a későbbiek jobb 
megértéséhez.

Nemzetközi kitekintés
A kábítószer-fogyasztók pon

tos számáról — mint arról 
történt már említés —, csak 
becsült adatok vannak: a kö
vetkezmények azonban már 
sokkal inkább nyomon követ
hetők.

Az USA-ban 1968-ig szinte 
kizárólag „színes”, azaz szí
nes bőrűekkel kapcsolatos 
ügy volt a kábítószer; java
részt ebben a népcsoportban 
fogyasztották. A hetvenes 
években már szembetűnő volt 
a változás, napjainkban pedig 
bőrszínre való tekintet nélkül, 
de egyre inkább a fiatalabb 
korosztályokra jellemző a ká
bítózás.

Hollandiában elsősorban 
azért terjedt el a kábítósze
rek fogyasztása, mert — bár

milyen furcsa is! — magas az 
é'etszínvonal, A csempészek 
ugyanis elsősorban ott je
lentkeznek az „áruval”, ahol 
fizetőképes kereslet van, köny- 
nyen áldoznak az emberek az 
újfajta „szenvedélyre”. S a 
kíváncsiság nagy úr — sokan 
ezért kósoltják meg az „anya
got”. Azután, mire a kíván
csiság kielégül, addigra szen
vedéllyé, pusztító szenvedél
lyé válik.

Nyugat-Európa több orszá
gában szintén nem a hátrá
nyos helyzetűek, tehát a sze
gényebbek körében kezdett 
terjedni. Sok a céltalan, ődön- 
gő — ám jobb anyagi körül
mények között élő — fiatal
ember, akik megpróbálkoztak 
egy „más világba” kerülni.

Latin-Amerika némely or
szágában a kormány kimond
ta: az állami létet veszélyez
teti a kábítószerek terjedése, 
ennek megfelelő hatékonyság
gal kell fellépni ellene. Szin
gapúrban például négy esz
tendő alatt a heroinesetek 
száma négyről ötezer-egyszáz
ra emelkedett (1976-os adat). 
Pakisztánban 1980-ban a ha
tóságok nem jegyeztek fel he
roinhasználattal kapcsolatos 
esetet; 1983-ban. 140 ezer
volt!

A rangsor
A drogosok — nevezzük így, 

egy gyűjtőfogalom alá sűrítve 
a különféle kábító-bódító, 
nyugtató- és serkentőszereket 
élvezeti cikk-ként használókat 
— megvetik, lenézik az alkoho
listákat, saját magukat előke

lőbb, finomabb embereknek 
tartják, felfogásuk szerint sok
kal elegánsabb ez a fajta má
moros állapot, mint amit az 
alkohol okoz. A drog — ér
velnek — kifinomítja az em
ber érzékeit, egész más látás
módot, különleges élményeket 
tesz lehetővé. Ma már minden 
országban saját zsargonjuk, 
szaknyelvük van. Az egymás 
közötti társalgásban ezeket a 
kifejezéseket használják; órá
kig tudnak beszélgetni a kü
lönféle szerek és kombinációk 
hatásáról.

A rangsor legalján a szipu- 
sok varinak, tehát azok. akik 
valamilyen anyag gőzét belé
legezve bódulnak el (egyre 
gyakrabban örökre; később 
még szó lesz mindezekről is.) 
Valamivel fölöttük állnak a 
gyógyszerek és az alkohol 
kombinációját alkalmazók. A 
serkentőszereket szedők már 
közelítenek az „igazi” kábító
sokhoz. A hallucinogén anya
gok „élvezői” már meglehető
sen magas fokon állnak a 
belső értékrend szerint. Leg
felül vannak a „kemény” dro
gosok, a „valódi” kábítószere
zők.

★
Meglehetősen nehéz ennek a 

furcsa, és szó szerint életve
szélyes világnak az áttekinté
se. Folyóiratokból, szaktanul
mányokból lehet csak össze
szedni a mozaikokat; a kép 
ugyanakkor állandóan válto
zik.

Szándékosan nem esett szó 
a magyarországi helyzetről; 
erről majd legközelebb.

H. A.

AZ MTI JELENTI
A Magyar Távirati Iroda néhány nappal ezelőtt köz

readott híre szerint mind ijesztőbb mértekben terjed
nek a mind különfélébb kábítószerek. Az ENSZ kábító
szer-bizottsága éves jelentése szerint 1983-ban 1500 ha
lálos áldozatról érkezett jelentés a világszervezethez, ez 
azonban feltehetően csak egy töredéke a tényleges, ká
bítószer-túladagolás miatti haláleseteknek. Miután a ká
bítószerezés fokozottan rejtett tevékenység, így nagyon 
nehéz pontos adatolikai szolgálni. Nyilvánvaló tény: a 
nemzetközi kereskedelem mind nagyobb mennyiségben 
„szállít”. Hasisból — a jelentések szerint — Nyugat- 
Eurépában egy év alatt harminc százalékkal nőtt az 
előállított mennyiség, s elérte a 112 tonnát. A hetvenes 
évek elejét a nyugat-európai hatóságok egy év alatt alig 
egy kiló heroint koboztak cl — tavaly ennek ezerszere
sét, vagyis egy tonnát.

Különösen veszélyesnek ítéli meg a helyzetet az 
ENSZ-jelcntés Afrikában, ahol szinte alig van mód a 
kábítószer-termelés és -kereskedelem ellenőrzésére. 
Amerika fő heroinszállítói ugyanakkor Pakisztán és 
Thaiföld.

ITTHON ÉS EGYÜTT0
Agnes naponta követte a divatot. Alakjára 

illő ruháira a férfi már az első tanítási napo
kon felfigyelt. Az előtte lévő sorban ült, há
tát általában nekitámasztotta András asztalá
nak, fényesre mosott hajfürtjei ráértek az 
asztal lapjára. Sohasem szólt érte, de egyre 
gyakrabban kapta magát azon, hogy időnként . 
a figyelme elkalandozik. Képzeletben gyak
ran megsimogatta az előtte ülő nő haját, s 
arra gondolt, megkéri, hadd kísérje haza. 
Amikor azonban kicsengettek, bátorsága elil
lant, s a korábban pontosan megtervezett sza
vakat elfelejtette. Hazaérve aztán csak csak 
sokára talált rá az álom, Gondolatai Ágnes 
körül kerengtek. Tudta, több éve elvált, van 
egy tízéves leánya, aki egyidős az övével...

A dolgozók esti gimnáziumának negyedik 
osztályát végezték, heti három alkalommal 
találkoztak. Ágnes általában csak a tanítást 
megelőző percekben robbant be a terembe, 
arcán ilyenkor látszott a sietség izgalma, li
hegett, lehuppant egy székre, körbelesett, 
sziasztok!, fújta ki magából mindenkinek egy
szerre, ügyelve, hogy mosolya eljusson min
denkihez, majd elővette csupagyöngy hímzésű 
kis táskájából a fésűt, megfésülködött, kihúz
ta a szemhéját, s miután csak végzett, ke
reste meg a megszokott helyét. Ekkorra szó
lalt meg általában a csengő.

— Ma megint szép vagy. . .  ! — éledt fel 
Andrásban ilyenkor a gondolat, s legszíveseb
ben előrehajolt volna, átölelni a piciny, fedet
len vállakat. De a gondolat minden alkalom
mal megmaradt gondolatnak, a valóságban 
apró verejtékgyöngyök csordultak: le a hom
lokán, amelyeket aztán zavartan törölt 1« 
összehajtogatott zsebkendőjével.

A nyár derekán szabadult. Kánikula volt. 
Ámulva látta, hogy mennyire megváltozott a 
város. Az első órák tétova helykeresése után 
nekilódult, bámulta a lengén öltözött nőket, 
az áttetsző blúzok sejtelmes domborulatait. 
Titokban kalandot remélt, magányos asszony
ról álmodott. Ismerkedni vágyott, mielőbb 
ölelni, szeretkezni, de tudta, ez nem ilyen 
egyszerű.

A kollégák nem érdeklődtek, nem akarták 
mindenáron segíteni, találkoztak és elváltak 
mindennap, mintha évek óta ismernék egy
mást. A munkával töltött délelőttök észrevét
lenül elszaladtak, csak a délutánok mentek 
akadozva. Nehezen viselte az egyedüllét ke
sernyés ízeit. Sohasem sietett haza, az albér
let, amelyet választott, két utcával volt odébb 
a szülők házától. Hosszú töprengés előzte meg 
döntését. Nem akarta zavarni az ' öregeket. 
Leányát eleinte hetente egyszer látogatta, a 
rendszeres vasárnapi ebéd volt az egyetlen 
közös családi mozzanat, majd befejezésül a 
lányával sétáltak egy jó nagyot. Andrea volt 
számára az egyetlen örökség rosszul sikerült 
házasságából. Hosszú órákig csavarogtak ilyen
kor, keresztül a vasárnap .délutáni városon. 
Időnként el-elengedte a kezét, hagyta, hadd 
szaladgáljon előtte, ilyenkor figyelte, csodálta 
— szép, nagyon szép kislány!... olyan mint 
az anyja volt, amikor megismertem . . .  Mióta 
elváltunk, alaposan elhízott. Andrea nem fog 
elhízni! — határozta el, s a következő héten 
beíratta a BVSC úszószakosztályába. Meg
csalt tízéves, akár versenyző is lehet belőle!

Attól a naptól kezdve, heti három alkalom
mal utazott keresztül a városon, hogy lányát 
hazavigye az edzések után. A közbeeső napo
kon moziba járt, vagy éppen a Belváros for
gatagát csodálta, szívesen andalgott végig a 
szűk utcákon, megbámulva a gazdagon tele
rakott kirakatokat. Hetente egyszer felkereste 
a Margitszigetet, végiggyalogolta áz árnyékos 
sétautakat. A teniszstadion előtt általában 
hosszabb ideig elidőzött. Ha lesz időm, én is 
megtanulok'bánni az ütővel, játszadozott a 
gondolattal, s elmosolyodott. Apám talán még 
nem is látott élő teniszezőket, csak az örökös 
kétkezi munka, még most is, nyugdíjasként. 
Szombatonként a budai Vár volt soron, jól 
ismerte a szűk, patinás utcákat. Letartóztatá
sa előtt gyakran időzött a Mátyás- templom 
környékén. Most, hat évvel idősebben megcso
dálta az akkor még csak épülő Hiltont, kör
nyéken a megszépült műemlékházakat, az 
örökké népes Halászbástyát. Gyakran késő 
estig járta a sétányokat, az utakat. De to
vábbra is társtalanul, egymaga nyitott be es
ténként a különbejáratú albérleti szobába.

•k
Augusztus utolsó napjaiban elhatározta: 

befejezi a börtönben megkezdett gimnáziu
mot, és megszerzi az érettségi bizonyítványt. 
Ha már túljutottam három kemény tanéven, 
talán így könnyebben meggyőzöm őket, gon
dolta.

Az átjelentkezéssel nem voltak gondjai, 
természetesnek vették jelentkezését.. Egyetlen 
szó sem esett a börtönről. Ezek talán túlbe
csülnek engem, morfondírozott, vagy kellek a

kirakatba? Állt az irodában, az ablakon át 
beáradt a közeli üzem vegyi anyagokkal telí
tett levegője. Többen voltak a helyiségben, a 
szempárok többsége ismerősként figyelt rá. A 
távolból repülőgép hangja erősödött, figyelme 
ösztönösen fordult a nyitott ablakok felé, 
villanásnyi volt, még látta a repülőgépei, ha
talmas testű TU—154-es volt, függőleges ve
zérsíkján felismerte a MALÉV felségjelét. 
Másodpercek teltek el, míg ismét teljessé vált 
a csend, figyelme újra elkalandozott, szemlélte 
az udvar hatalmas gesztenyefáit. A lombok 
közül itt-ott lehullt egy-egy korán sárgult le
vél, tekintetével követte, míg lustán keringőz
nek, s megpiihennek a salakos udvaron. Az 
utolsókat rúgta a nyár, sóhajtotta. Megigazí
totta a nyakkendőjét, holott sohasem viselte 
szívesen. Érezte, nézik. A mosoly ott játszott 
valamennyiük arcán, rajtuk a barátság fényei. 
Igaz lenne? Egy pillanatra kinézett az udvari 
fákra, majd azonnal visszatért a pillantása. 
Mind úgy tesznek, mintha nem is tudnák, 
hogy honnan jöttem ... ! Egyiikük sem kérdi; 
„No, András, milyen ízű a szabadság?” Hall
gat mind, pedig ismernek, bejártak vala
mennyien, most mégis mind hallgat. Moso
lyognak, barátság ül az arcukon. Sóhajtani 
készülj aztán visszanyelte. Mosolyogni! Mo
solyogni nékem is! Nekem is. ha már idáig 
jutottam! Hát jól van, hölgyeim és uraim, 
játsszunk színházat, igazuk van, én nem is 
börtönből jöttem egyenest ide ... egyenest? 
Ha tudnák, hogy mennyit töprengtem rajta! 
No, mindegy. Itt vagyok és kész! De egyetlen 
szót sém a börtönről! Csak mosolyogjunk kö
zösen! Higgye mindenki, hogy megváltoztam; 
befejeztem a gimnáziumot anélkül, hogy kü
lönösebben érdekelne, hogyan lesz tovább!

(Folytatjuk.)
Rónaszéki Róbert 
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Egy kocka sör
Az üzleti világ évente dol

lármilliókat költ reklámra, 
csomagolásra. De vajon mind
egyik reklám és hirdetés elég 
szembetűnő-e? Megragadja-e 
az ember figyelmét?

A PRS (Perception Research 
Services — Érzékeléskutató 
Intézet), melynek központja 
New Jerseyben van, újabban 
a NASA-nál is alkalmazott 
műszeres szemmozgásvizsgá- 
Iattal teszteli a különböző cso
magolás- és_ hirdetésterveket. 
Megbízóik között szerepel a 
Philip Morris éppúgy, mint a 
Playboy. A PRS egyik ügyve
zető alelnöke, Joan Triestman 
szerint a szemmozgás követé
sével föl lehet mérni egy hir
detés hatékonyságát: hány em
ber veszi észre, a reklám mely 
részleteit látják meg, és ol
vassák el, milyen sorrendben 
pillantják meg ezeket, és 
mennyi ideig figyelnek az 
egyes elemekre.

Szerte az országban, a kü
lönböző bevásárlóközpontok
ban PRS-kirendertségek van
nak, ahol a vásárlók egy cso
portjának diákat vetítenek, és, 
vizsgálják a reakciókat. A diák 
ábrázolhatnak magazinoldala, 
kát) vagy mutathatják egy 
ABP-áruház belsejét, ahogy a 
vévő látja válogatás közbén. 
A kísérleti alany egyik szemé
ről infravörös fénysugár verő
dik vissza, amelynek helyze
tét égy kompul er másodper
cenként harmincszor rögzíti. 
Ezeké pontok, rávetítve a diá
ra, egyidejűleg megjelennek a 
vizsgálatot végző személy előt
ti képernyőn is.

Nyilvánvaló, hogy az ember 
arra gondol, amit éppen lát 
■— mondja Jay Russo, a Chi
cagói Egyetem viselkedés tudo
mányi és maiikéfingtianszéké- 
snek docense.),-— Ám a reklám, 
tevékenység, örök problémája: 
„Tetszik-e a termékem? Fel
kelti-e a vásárlókedvet?” A 
szero:n;izgás'énisz'cres vizsgá
lata erre nem túd választ ad
ni.

Ugyanakkor hozzáteszi, hogy 
e szemmozgás vizsgálata, úgy 
tűnik, sokkal közvetlenebbül 
kapcsolódik a gondolkodási 
folyamathoz, mint például a 
szívritmus, vagy az agy-hullá
mok mérése.

— Képzeljünk csak el egy
hirdetést, ahol'egy feltehetően 
csinos modell reklámoz vala
milyen terméket, amelynek a 
neve is szerepel. Ha az embe
rek csak a modellre figyelnek, 
a hirdetés nem érte el a cél
ját. Mindenesetre minél na
gyobb méretű egy hirdetés, 
annál hatásosabb. A PRS tu
lajdonképpen arra jött rá> — 
ami józan paraszti ésszel is 
nyilvánvalónak tűnik —, hogy 
egyazon magazinban a reklá
mok 24 százalékkal hatásosab
bak, ha egy teljes újságoldalt 
foglalnak el, mintha csalt ki
sebb méretben jelennek meg.

Rendkívül nagy a különbség 
a teljes oldalnyi és a kisebb 
méretű reklám vonzereje kö
zött. A PRS azt is vizsgálja, 
mennyire képesek a kísérleti 
alanyok visszaidézni a látotta
kat. Az újságolvasók több mint 
negyven százalékának figyel
me egyszerűen elsiklik a ter
mék neve fölött. Ráadásul 
azoknak a neveknek, amelyek
re „emlékeznek”, egyharmada 
elő sem fordult a kísérlet so
rán.

Mire is alapul tehát az ösz- 
szehasonlító reklám? Joseph 
Alba, a Floridai Egyetem meg
ismeréssel foglalkozó pszicho
lógusa a következő magyará
zattal szolgál: nemrégiben ar
ra kérte egy kísérlet alanyait, 
hogy emlékezetből soroljanak 
fel hajsamponmárkákat. Na
gyobb nehézségbe ütközött né
melyik típus felidézése akkor, 
amikor más samponok nevét 
megadták, könnyebb volt, ami
kor pusztán emlékezetből ne
vezték meg a márkát. Álba ezt 
a jelenséget a „recilikus me
móriának” tulajdonította. Ha 
egyszer egy szó „beugrik” az 
ember agyába, ez meggátolja 
a hasonló jelentésű szavak 
visszaidézését. — Az összeha
sonlító reklámok legfeljebb 
olyan cégek számára lehetnek 
hasznosak, amelyeknek csak 
égy erős vetélytársuk van — 
vonja le a következtetést. —

Az 1950-es években kezdtek 
bizonyos termékekről — pat
togatott kukoricáról, töfcmag- 
ról, sörről — szó-ló reklámszö
vegeket, illetve ilyesmit ábrá
zoló filmkockákat beépíteni 
egyes mozifilmekbe. Ez az 
úgynevezett küszöb alatti su- 
galmazás, amely napjainkban 
jobbára illegális, sokkal erőtel
jesebb és hatásosabb a hagyo
mányos hirdetéseknél.

Később, a hatvanas években, 
a reklámmal foglalkozó szak
emberek' a pupilla nagyságá
nak változását mértók, a fo- 

. gyasztók reagálását meghatá
rozandó. A pupillatáguiást po
zitív, a szűkülést negatív jel
nek tartották. Ez az elmélet 
azóta megdőlt. A pupilla mé
rete. úgy látszik, tudatosan 
befolyásolható. Manapság a 
szakemberek a színkódolással 
próbálkoznak. A PRS kísérle
teiből kiderült, hogy egy rek
lám ,még hatásosabbá válik, 
ha a vele szemben levő olda
lon elhelyezett szerkesztőségi 
anyag olyan színnel van be
keretezve, amilyen a hirdetés
ben is szerepel.

lényegében véve tehát mit 
is diktál a fogyasztó lelkivilá
ga? A hirdetéssel közvetített 
üzenetek feltűnőnek és tömör-, 
nek kell lennie. — De — fi
gyelmeztet Triestman — a 
kreatív szakemberek kénytele
nek megszegni ezeket a sza
bályokat, ha azt akarják, hogy 
hirdetéseik egyediek legyenek.

Megint pusztít a malária 
■ Indiában

A legújabb megállapítások 
szerint Indiát új maláriahul- 
íám fenyegeti, melynek kór
okozója erősen ellenálló az ed
digi máláriaellenes gyógysze
rek többségével szemben. Ta
valy ugyan 15 százalékkal ke
vesebb maláriaesetet regiszt
ráltak az előző évhez képest, 
az egészség őrei mégis aggód
nak, mert ez a súlyos beteg
ség olyan vidékeken bukkant 
fel ,.újra, ahol már rég leküz- 
dpttnek tekintették.

S ami még rosszabb, a kór
okozók gyakran ellenállóknak 
bizonyultak a hagyományos 
gyógyszerekkel szemben, ter
jesztőjük pedig, az anopheles 
szúnyog már ellenáll a szoká
sos mérgeknek. A kormány 
ugyan az 1983-ban maláriában 
meghaltak számát „csak” 175- 
ben jelöli meg, de ez elfogad
hatatlan adat, hiszen abban az 
évben egyedül Uttar Pradesh 
állam Sadzsanpur kerületében 
a helyi közigazgatás két hóna
pon belül 522 malária-halál
esetet jelentett.

Ugyanakkor a 60-as évek 
közepén szinte teljesén le

győzték a maláriát a hatalmas 
szubkontinensen. A hatóságok 
mindössze 60 000 esetről szá
moltak be, ami elenyésző a 
II. világháború előttihez ké
pest. 1935-ben még mintegy 
100 millió maláriás volt Indiá
ban. Még az 1947-es független
né válás idején is volt vagy 75 
millió. Attól kezdve a jó vegyi 
rovarirtókkal szinte teljesen le 
lehetett küzdeni. Tíz év alatt 
azonban a számok megint el
kezdtek emelkedni, s a 70-es 
vége felé már 12.millióra nőt
ték. És az erőfeszítések ellené
re most főleg a legveszélyesebb 
változat, a Malária falciparum 
terjedése fenyeget.

Ám nem a malária az indiai 
népet sújtó legnagyobb csapás. 
A tuberkulózis ma éppúgy dü
höng a szubkontinensen, mint 
azelőtt. Mintegy 10 millióan 
szenvednek ebben a betegség
ben és egyedül 1983-ban mint
egy 500 00Q-en haltak bele. 
Most azt a célt tűzték ki, hogy 
legalább az inaktivitásig ke
zeljék őket.

A  skizofrénia: öröklés 
és környezel-

Az orvosok között ma sincs 
egyetértés abban, hogy mi 
okozza a skizofréniát. Koráb
ban azt hitték, hogy az a lel
ki betegség, amelyet a tudat- 
hasadás, a gondolkodásbeli és 
mozgási zavarok' jellemeznek, 
kizárólag öröklődés útján 
kapható meg, az utóbbi évek
ben azonban egyre terjed az 
a nézet, amely szerint a köz
ponti idegrendszer anyagcse
re-zavarai okozzák. Főként a 
lelki életre ható gyógyszerek
kel kezelték.

Most azonban úgy látszik, 
hogy örökletes, biológiai és 
pszichoszociális tényezők egy
aránt befolyásolják. a skizof
rénia keletkezését és lefolyá
sát, és hogy a gyógyszeres ke
zelésnek párosulnia kell pszi
choterápiái . ellátással is.: 
Ciompi (berni egyetemi szo
ciálpszichológiai klinika) a 
skizofrénia keletkezése ennek 
megfelelő modell-elképzelését 
írta le a Fortschritte der Neu

rologie, Psyshiatrie című fo
lyóiratban.

Eszerint a skizofréniások az 
agyukban csak kevés infor
mációfeldolgozási móddal 
rendelkeznek. Ez a ' hiány 
részben véleszületett, részben 
a kisgyermekkorban szerzett, 
elbizonytalanító élmények kö
vetkezménye. Csak a nehezen 
elviselhető környezeti körül
mények vezetnek a betegség 
kitöréséhez. Az érintettek ne
hezen reagálnak a válságos 
helyzetekben, mivel nagyon 
érzékenyek a stresszre és ki
csi a -terhelhetőségük. Ez ku
darcokhoz vezet, melyeket az 
illető stressziként ól át, s így a 
skizofrénia által veszélyeztetett 
ember ördögi körbe kerül, vé
gül kitör rajta a betegség. Ez 
a modell azt is érthetővé teszi, 
miért jelentkezik a skizofré
nia gyakran rohamszerűen és 
miért csak évtizedes súlyos 
betegség után következik be 
javulás vagy válik lehetővé a 
gyógyulás.

Élő egérfogó
Apodemus silvaticus a Föld 

legtöbbféle fajtájú, legszapo
rább és legalkalmazkodóképe- 
sebb emlősállata hazai képvi
selőinek, az egérnek a latin 
neve. Az erdei egér néven is
mert kis rágcsáló, nevével el
lentétben, nyílt terepen él, és. 
a mezőgazdaság kártevői közé 
tartozik. Azokban az években, 
amikor elszaporodnak az ege
rek, a gabonatermésnek a fe
lét is elhordják. Nagy téli kész
leteket gyűjtenék. Az évszáza
dok folyamán az emberek 
ezért különböző módokon har
coltak az egerek ellen, külön
böző eszközöket használtak, a2 
egépcsapdától egészen az-ipa
rilag előállított méregig.

A bizonyára legrégibb és 
legolcsóbb módszer azonban 
az utóbbi években különösen

ményekre jutottak. Amíg egy 
karóval ellátott területen az 
egérállomány december és 
március között egynegyedére 
csökkent, a szomszédos ellen
őrzött terülten, amelyen nem 
voltak karók, az egerek száma 
kétszeresére nőtt. A ragadozó 
madarak: ölyvök, sólymok, ká. 
nyák és baglyok is, tápláléka 
keresésükhöz elfogadták a 
mesterséges faágat, és sok eset
ben felhasználták arra is, hogy 
zsákmányukat ott mindjárt 
megegyék'.

Növényvédelmi szakemberek 
is azt ajánlják a parasztoknak, 
hogy segítsék elő a földeken 
az egerek elleni biológiai har
cot. Ez olcsó, és nem árt a 
környezetnek, minthogy ezál
tal csökkenteni lehet a vegy
szerek alkalmazását.

P

WEÖRES SÁNDOR ÉS KÁROLYI AMY ÉLETE
KÉPEKBEN
Magvető Kiadó Kötve: 200,— Fi
A könyv a híres költő házaspár, Weöres Sándor és 

Károlyi Amy családjának történetével, gyerekkorával, 
költői pályájukkal, közös úti élményeivel ismertet meg. 
A versekből, fotókból, dokumentumokból, Károlyi Amy 
visszaemlékezéseiből nemcsak a házaspár élete bonta
kozik ki, hanem századunk történelme és a művésztár
sak portréi is. A kötetet Károlyi Amy írta és állította 
össze. A fotókat Moldován Domokos készítette, válogat
ta és gyűjtötte össze.

Balázs Béla: A HÉT KIRÁLYFI Kötve: 28,— Ft
Balázs Béla A hét királyfi című könyve egy nép

mesét dolgoz fel. A történetben a gonosz ármánykodá
sait legyőzve a szülői és a testvéri szeretet arat diadalt 
A könyvet Würtz Ádám rajzai illusztrálják.

ÉLŐ TÖRTÉNELEM
Móra Kiadó Kötve: 38,— Ft
Az élő történelem egy nagy sikerű rádiósorozat 

könyvváltozata. Asperján György, a kötet írója és ösz- 
szeállítója a dokumentumok és fotók segítségével idézi 
fel történelmünket felszabadulásunk kezdeteitől, 1944- 
től, a szocializmus alapjainak lerakásáig. A történések 
ismerete hozzásegít, hogy megtudjuk, honnan indultunk, 
mennyi áldozat és munka árán jutottunk el a ma ered
ményeihez.

T R É F Á K

Egy horgász ill a tó párt- 
ján. 'Az egyik üdülővendég 
megkérdezi:

— Sok hal van ebben a 
tóban?

— Bizonyára még elég 
sok van benne, mert en 
már két éve ülök itt, s még 
egyet sem fogtam ki.

— Doktor úr, annyira 
roszul vagyok, hogy a íeg- 
siivésebben ’ megölném 
magam!

— Uram, ezt bízza rám!

— Csak azt szeretném 
tudni, Willy, miért beszélsz 
mindig álmodban?

— Mert nappal nem 
hagysz szóhoz jutni, Ág
nes!

★

Két férfi áll egy nagy 
építkezés előtt:

— Tudd meg hamar, 
mit építenek itt — mond
ja az egyik — Addig én 
szervezek ellene tüntetést...

nagy jelentőségűvé vált. Ez a 
módszer a ragadozó madara
kat használja fel áz egérállo
mány természetes csökkenté
sére. Mind több mezőgazda- 
sági üzem hívja segítségül az 
egerek természetes ellenségét. 
Vidéken egy méter magas' ka
rókat állítanak fel, keresztben 
rájuk szögezett fadarabokkal. 
Ezek az úgynevezett ülőkék 
megkönnyítik a madarak szá
mára az egérvadászatot. A ra
gadozó madarak rátélepszeneik, 
és onnan lesik a zsákmányt. 
Magdeburg .megyében idén 
10 000 hektár mezőgazdasági 
területet láttak el ilyen „meg
figyelőhelyekkel”. Különösen 
azokon a földeken, amelyeken 
több éves kultúrát, például lu
cernát, herét vagy más. takar
mánynövényt termelnek, válik 
be ez a módszer.

Az ülőkék hasznát, amely
ben egyesek még kételkedtek, 
egy természetvédelmi és orni
tológiái szakcsoport tagjai tu
dományosan bebizonyították. 
Éveken keresztül ellenőriztek 
ősszel és télen 0,5 hektár 
nagyságú területeket, amelye
ken felállítottak karókat és 
olyanokat, amelyeken karókat 
nem helyeztek el. Feljegyezték 
az egerek számát és e szám 
alakulását, és meggyőző ered-

i " f *

Góiidolatfoii
Fecsegni könnyű, szolgá

latot tenni nehéz,
ic

Egyes emberek úgy lát
nak, mintha szemük . egy 
hosszú rúd végén lenne, 
agyuktól nagyon messze.

★
Vannak az akaratgyenge

ségnek olyan pillanatai, 
amikor az akarat, hogy ma
gát mentse, kénytelen csö
könyösséggé átváltozni.

★
Könnyű hinni saját csil

lagunkban, amikor mások 
csillagai kihunynak. a 
mienk pedig még nem vi
lágít.
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Mezey titkos rtaplója
A magyar labdarúgó-váloga

tott naponta két edzést tar
tott. A Hercules Alicante el
leni mérkőzésen megsérült Pö- 
töskei Gábor — a szemhéja re
pedt fel, s négy öltéssel kellett 
a benidormi. klinikán össze
varrni — is tréningezett. Az 
ebéd utáni pihenőt arra hasz
náltük, hogy ’ a Ferencváros 
balszélsőjével beszélgessünk.

—  Vannak még fájdalmai?
— Nincsenek. Sőt már akár 

korábban is gyakorolhattam 
volna. Pusztán óvatosságból 
nem tettem.

—  Milyen erőállapotban ér
zi magát az edzőtáborozás vé
ge felé?

— Azt hiszem, nagyon jót 
tett nekem, hogy a válogatott 
kerettel készülhettem, vélemé
nyem szerint az ütközéseknél 
is sokkal bátrabb vagyok.

—  Akkor ez azt jelenti, hogy 
tavasszal ismét a régi Pölös- 
keit láthatjuk?

— Nagyon remélem, s eb
ben nem kis szerepe lesz Me- 
zey György szövetségi kapi
tánynak, amikor már felépül
tem, de még nem voltam tel
jesen fitt, számított rám.

Zsinka János, a válogatott 
keret. újonca valamennyi ta
lálkozón ügyesen futballozott. 
Főleg a Benidorm elleni mér
kőzésen jöttek be cselei, vil
lámgyors elfutásai.

—  Mennyiben volt más ez a 
felkészülés, mint az otthoniak?

— Nagy intenzitású volt va
lamennyi edzés, de ennek el

lenére kevésbé jelentett meg
terhelést a számunkra, . mintha 
csak monoton futásból, ha
gyományos téli felkészülésből 
állt volna a program. Vala
mennyi tréningen a labda ját
szotta a főszerepet, s így idé- 
gileg sem fáradtunk el. úgy, 
mintha mondjuk toronyiráüt 
10 km-t kellett volna futnunk.

A válogatott találkozóin 
öröm volt felfedezni a csapat
játék csiszo.ltságát, az összjá- 
ték tudatosságát. Hegedűs Pé
ter, a szombathelyiek kapusa 
például a Hercules AhcaPte 
elleni mérkőzésen a következő
ket mondta a lelátón: — A 
világ bármelyik csapatának 
nehéz ellenünk játszani, ha 
az egész pályás letámadást tö
kéletesen alkalmazzuk. Szóval 
ez a találmány — amely. ősz
szel három VB-selejtczőn már 
egyértelműen befutott játék
stílus lett — szeriiitem forra
dalmi változást hozott a válo
gatott játékfelfogásában.

M'ezey György nem titkolt 
szándékkal Hozott el több fia
talt, figyeli, hogy kik azok, 
akik képesek beilleszkedni, 
esetleg már a Ciprus elleni 
találkozón is a csapat megszo
kott gépezetébe. Mezey egye
lőre tartózkodó, nem akar el
hamarkodottan nyilatkozni, 
viszont mindennap rögzíti a 
benidormi tapasztalatokat. 
Egyelőre ezt a „dokumentum- 
gyűjteményt” hétpecsétes titok 
fedi.

500 dollár büntetés 
-  vagy 6 hónap börtön

Vajon mit mond Myrella, 
Edwin Moses igazán csinos, 
fehér bőrű felesége? A 400 
méteres gátfutás kétszeres 
olimpiai bajnoka rendkívül 
kellemetlen ügyének? — rá
adásként — ez volt a nagy 
pikantériája.

A történet a különböző hír
ügynökségek „zamatos” jelen
tései jóvoltából már szerte az 
egész világon jól ismert. A 
Sport Illustrated magazin ál
tal az év sportolójának vá
lasztott, az előfutamokkal 
együtt sorozatban 109 alka
lommal veretlen, a Los An- 
geles-i játékokon az olimpiai 
esküt mondó versenyzőt 
Hollywoodban vasárnap éjjel 
nyolcvanegy ember társaságá
ban letartóztatták. A huszon
nyolc éves atléta is bedőlt a 
cselnek. ..

A rendőrség leghatározottabb 
tilalma ellenére a prostituál
tak tábora egyre hatalmasabb 
Los Angelesben. A hatóságok 
több ízben közzétették: azok 
is szigorú büntetésnek .nézhet
nek elébe, akik egyáltalán 
ajánlatot tesznek a jó szeren
csére váró hölgyeknek. A 
rend őrei nem elégedtek meg 
a fenyegetésekkel. A közel
múltban több gyönyürű lányt 
alkalmazták, akiknek az a fel
adatuk, hogy az utcán illessék 
magukat. A tündérek szok
nyája alatt érzékeny adóvevő- 
készülékek lapulnak.

Nos, Moses egy 'ilyen rend
őrhölgyet szólított le. A hang
szalag szerint harminc másod
percig zajlott a beszélgetésük, 
amikor két rendőr — ők'már 
erős férfiak voltak.— közbe
szólt . ..

Moses megpróbált magya
rázkodni, de nem figyeltek rá. 
A kocsiját'' is átkutatták, 
amelyben minimális, legfel
jebb két cigarettára való ma
rihuánát találtak.

És következtek ■ a tortúrák. 
Moses azt bizonygatta, hogy ő 
egyszerűen csak kíváncsi volt. 
Ajánlata a „rendőrmadam- 
nak” nem volt komoly, érde
kelte: egy ilyen lány miképp 
válaszolgat.

A rendőrségen erre azt fe
lelték: beszélje be mindezt a 
féleségének. Nyilván Moses 
megtette volna ezt a hatóság 
tanácsa nélkül is.

A jelek szerint eredmény
nyel járt. A sztorira lecsapó

ABC -tévétársaság műsorában 
Moses jobbján megjelent a 
szép Myrella is. Mlriden sza
vával és mozdulatával ő is 
azt bizonygatta, hogy férje 
ártatlan.

És alighanem ez így is he
lyes. Kifelé .teljes összhang
got kell mutatni. . .  Hogy az
tán mit kap otthon Moses 
négyszemközt — az az ő dol
guk.

Ha Mosesszel nem tesznek 
kivételt, akkor tettéért 500 
dollár büntetés, vagy hat hó
nap elzárás jár.

Edwin Moses, aki pusztán 
a múlt évben a különböző ver
senyek rajtpénzeiből közel 
egymillió dollárt keresett, 
egyelőre nincs kétségbeesve.

Nem védekezik, sőt inkább 
támad. Sokak szerint teljes 
joggal. A nyolcvankét letar
tóztatott közül ő az egyedüli, 
akit megneveztek.

Őket nem állították pellen
gérre.

Miért a világhírű sportolót, 
a Nemzetközi Olimpiai Bi
zottság tanácsadóját, a legte
kintélyesebbet, a Sullivan-díj 
tulajdonosát járatják le?

Tévedatt a bíró. Ki fizeti a másfél milliót?

IJJiro Ciprus ellen játszik az „Ua

Ismeretes, hogy az UEFA fe
gyelmi bizottsága ülésezett, és 
különféle sportszerűtlenségek 
miatt döntéseket hozott.

Az AFP jelentése magyar 
szempontból kellemetlen vo
natkozású zürichi hírt is kö
zölt: a tavaly december 15- 
én, Ciprus szigetén lejátszott, 
2-1-es magyar győzelemmel zá
rult Ciprus—Magyarország 
európa-bajnoki selejtező ered
ményét — 18 éves fiatalok so
rozatáról van szó — az UEFA 
megsemmisítette. Az indoklás 
szerint a játékvezetők az elő
írt’ 45 perc helyett 40 percig 
játszatták a csapatokat mind
két félidőben. Ezért a találko
zót meg kell ismételni,

A hír vétele után az MTI 
munkatársa megkérdezte Bics
kei Bertalant, a magyar labda
rúgó-utánpótlásért ' felelős 
szakembert: Van-e mód fel
lebbezésre, illetve mi az MLSZ 
álláspontja?

— Tulajdonképpen a dön
tés jogos — mondta. — Egé
szen 1984 nyaráig Volt érvé

nyes az az UEFA-előírás, 
amely 40 percben határozta 
meg e korosztály erőpróbáinak 
élidőnkénti játékidejét. Tavaly 
azonban változtattak, 5—5 
perccel „megtoldva” a játé? 
kot. Erről a ciprusiak és mi is 
tudtunk, de a legérd ekel tebb, 
a jugoszláv játékvezető nem ...  
így fordulhatott elő ez a kel
lemetlen eSet. Hétfőn ülésezik 
majd, az MLSZ ifjúsági bizott
sága, döntést hoz, amelyből ki
derül, kivánjuk-e a fellebbe
zést. Ezt a döntésünket az 
MLSZ elnöksége elé terjeszt
jük, és ők járnak el az ügy
ben, ha szükséges. Az én sze
mélyes véleményem az, hogy 
a bírói hiba következtében az 
UEFA helyesen rendelte el az 
újrajátszást, melynek végső 
időpontja 1985,. július 31. Meg 
kell jegyeznem, a jugoszláv bí
ró tudatlansága miatt az 
UEFA-t terheli Ciprusra _ uta
zásunk és a szigeten tartózko
dásunk teljes költsége, amely 
több mint másfél millió fo
rint.

HOL A FARKAS?

Váratlan vsndáfs az FTC-nél
I-es szintű já-Fülöp József, a Debreceni 

Kinizsi ügyvezető elnöke:
— Farkas Béla jó néhány 

egyesületben megfordult, tá
vozása minden esetben maga
tartásbeli okokra vezethető 
vissza. 1984 januárjában ke
rült hozzánk, és az első fél
évben kiemelkedő teljesít
ményt nyújtott. A másodikról 
jobb, ha nem beszélünk. Vé
gül szabadlistára tettük. Nem
csak gyenge játéka miatt, ha
nem azért, mert állandóan 
megjegyzéseket tett, minden
nel kapcsolatban véleménye 
volt.

— Ez utóbbi azért nem 
nagy baj . . .

— De az igen, ahogy előad
ta a mondandóit. Lehetőséget 
adtunk neki, hegy új csapa
tot találjon.

Farkas Béla (30 év.;s) ab
szolút kétlábas, irányító kö
zéppályás. A szakemberek vé
leménye szerint kimagasló ké-

NBpessegu, 
tékos.

— A „vándormadár” ' álta
lában a pénz miatt áll tovább 
egy házzal. A körülményeim 
hozták úgy, hogy megjártam 
jó pár egyesületet.

— Nem a magatartása 
miatt?

— Lehet, hogy rossz termé
szetem van, de nem értek a 
taktikázáshoz, a mellébeszé
léshez. Mindenkinek megmon
dom, amit akarok, és ezt má
soktól is elvárom.

— Mit ígért az FTC?
— Semmit, illetve azt mond

ták, ha emberileg és játék
tudásban egyaránt megfelelek, 
fél évre szerződtetnek.

Pusztai László, a Ferencvá
ros labdarúgó-szakosztályának 
vezetője:

— Nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy ha valaki je
lentkezik nálunk és esetleg 
segíteni is tud, ne próbáljuk 
ki.

Au sz t r á l iá b a n  Ad o r já n

UJJ Í2i©í©r nyergében
Aztán kemény kézzel kor

mányozd majd a kengurukat! 
Ezzel a jó tanáccsal engedték 
útjára barátai decemberben 
az ausztrál túrára induló 
Adorján Zoltánt, a legismer
tebb magyar salakmotor- 
versenyzőt. Zolit ugyanis az a 
megtiszteltetés érte, hogy a

Egy ró káró l k ét ímrt
A honi labdarúgók átigazo

lása, akár itthoni, akár külföl
di eseményről legyen szó, egy 
kicsit mindig botrányszagú. 
Mert valakit mindig elfelejte
nek értesíteni, bevonni a tár
gyalásokba stb. A legutóbbi 
hír hőse Váradi volt, aki az 
első MTI-jelentések szerint a 
Vasas és az MLSZ megkérde
zése nélkül akart FC Tours- 
tól a holland Feyénoordhoz át
igazolni. A félreértés azóta 
tisztázódott, de valami mégis 
furcsának hat ebbén az ügy
ben, ha összehasonlítjuk 
Weimper esetével. Ö épp eb
ben az időszakban keresett 
klubot magának, igaz, otthon. 
Csakhogy az ő szerződése már 
lejárt a Tatabányával, és a 
görög klub is lemondott róla. 
Így akár külföldre szerződik 
játszani, akár itthon marad — 
s ez már biztosnak látszik —, 
a Tatabánya már nem tarthat 
igényt arra, hogy „bevonják” a 
tárgyalásokba.

Magyarán, nem kap érte 
pénzt. Tehát ma Weimper azon 
keveseknek az egyike, aki tu
dásának és értékének megfe
lelő szerződést köthet(ne) kül
földön. Igaz, ebben az esetben 
a FIFA döntene arról, hogy a 
görög klubot megilleti-e né
hány százalék, vagy sem. De 
ez — akárhogy is vesszük — 
tisztább jogi helyzet, mint amit 
a jelenlegi magyar átigazolási 
szabályok teremtettek. A kül
földön játszó magyar labda
rúgó hiába vált csapatot, egy
kori, honi.'klubja — amíg a 
vele kötött szerződés nem jár 
le — beleszólhat a további sor
sába. Miután külföldön nem 
szerződhet tovább szabadon, 
illetve két klub osztozik az ér
te kapott pénzen, így érthető 
módon már éleve alacsonyabb' 
áron szerződtetik és adják to
vább. Talán érdemes lenne is-' 
mát elgondolkodni azon, hogy 
megéri-e egy rókáról két vé
kony bőrt lehúzni.

sportág élő klasszikusa, Ivan 
Mauger meghívására a téli 
hónapokat egy 14 versenyből 
álló ausztrál és új-zélandi 
versenysorozaton töltheti 16 
társával együtt.

— A debreceni fiatalember 
megfogadta a jó tanácsot — 
mondja Piroska István, a he
lyi Volán-klub ügyvezető el
nöke. — Rendszeresen hív 
bennünket telefonon. Öröm
mel újságolta, hogy Mauger- 
től egy vadonatúj, spéci 
897-es Jawa motort kapott 
erre a sorozatra Eddig hat 
versenyen állt rajthoz, és kez
di összeszedni magát. Nehe
zen ment neki az átállás, nem 
érezte a motort, és eleinte na
gyon zavarta a 35—40 fokos 
meleg is.

A. IS világhírű versenyző 
között az első két viadalon a 
hetedik lett. A harmadik ver
senyen viszont már két hely- 
lyei előbbre rukkolt, a negye
diket pedig megnyerte. Ez 
óriási dolog, hiszen a vert me
zőnyben olyan nevek ’ találkái
tok,,,mint a múlt évi világ
bajnoki ezüstérmes dán Niel- 
sené. A két következő neki
rugaszkodást^ pedig az 5. he
lyen zártai Adorján Zoltán be
számolt arról is, hogy óriási 
érdeklődés mellett zajlanak a 
versenyek, és Mauger’ már 
felújíttatta új motorját is. Az 
összesítésben jelenleg az 5. he
lyen áll. A versenyt Oj-Zé- 
landon folvtatlálí fehruárhnn

Innen —  onnan
A jeges sportoké volt’ két

hétig a Budapest Sportcsar
nok. Nincs rá jelző, mek
kora a különbség egy fe
dett pályán rendezett ver
seny és a szabadtéri dider
gés között. A közönség is 
értékelte, hogy végre kul- 
túremberhez méltó környe. 
zetben nézheti végig az ese
ményeket. Igaz, a műkor
csolyázó- és jégtáncbajnok
ságnak mindössze, pár száz 
pézője volt, de a hoki újra 
— és most felsőfokon! — 
bizonyította hazai életké
pességét. Illetve pontosab
ban: a közönség arra sza
vazott, hogy igenis szükség 
van nálunk a jégkorongo- 
zásra. Persze, hogy fonto
sak azok a sportágak, ^me
lyek sikert hoznak a világ- 
bajnokságon, olimpiákon, 
de a szurkolónak ez inkább 
a büszkeségét növeli. A 
drukkernek azonban szük
sége van látványosságra, iz
galomra is, élvezni akarja 
a mozgalmas meccset, a já
tékot, a küzdelmet. Most 
újólag igazolódott, hogy a 
futball mellett a hoki az 
egyetlen sport, amely_ a 
bajnoki meccsével is képes 
tömegeket vonzani a lelá
tókra. Már az előző héten 
a Magyar Nemzet Kupa 
naponta háromezres közön
séget toborzott a csarnok 
lelátójára, most a héten pe
dig a bajnoki mérkőzések 
egész varázslatos hangulat
ban zajlottak le. A keddi 
FTC—Dózsa rangadóra öt
ezren gyűltek össze, a visz- 
szavágót pedig csaknem telt 
ház előtt játszották, csak a 
két kapu mögötti lelátóré
szeken látszottak üres fol
tok. A Budapest Sportcsar
nok civilizált körülményei, 
a rend, a tisztaság, az ele
gancia még a szurkolóknak 
arra a rétegére is némi ha
tással' volt, amelyikre 
amúgy egyik klub sem 
büszke. Az ő csoportjaikban 
is felülkerekedett a józa
nabb hang. Inkább a biz
tatás volt a jellemző, és az, 

" hogy az egymással szem
ben elhelyezkedett két tá
bor ugratta egymást. Mi
kor kedden a Fradi győzött, 
a szavalókórus „Ho-ki-su- 
l i .. ,”-nak minősítette az 
ellenfél játéknívóját, csü
törtökön viszont zúgott az

újpestiek ünneplése: „li-la- 
baj-ook...!”

■Ä-
A „nyári futbalP'-ről most 

annyit, hogy elkészült az a ' 
hivatalos UEFA ranglista, 
amely a nemzetközi kupa- 
mérkőzések eredményei, 
alapján rangsorolja az egyes 
országokat. Ennek a rang
listának az a jelentősége, 
hogy az élen álló három 
ország 4-4 csapatot szere
peltethet az UEFA Kupá
ban — természetesen a 
BEK és a KEK mellett —, 
a 4—3. helyezett 3-3 
együttest indíthat, a 9-21 
kettőt, a többiek egyet- 
egyet. A rangsor úgy ké
szül, hogy minded meg
nyert kupameccsért 2-2 
pontot adpak, a (döntetle
nért egyet, külön jutalmaz
zák a döntők, az elődöntők 
részvevőit. Az összpontszá- 
mot elosztják az országok 
által 'szerepeltetett csapa
tok számával, s a hányados 
adja a rangsor értékszámait. 
1971-ben kezdték el a hi
vatalos ranglisták készíté
sét. és az évek folyamán 
kialakult az a rend, hogy 
mindig az előző öt esztendő 
összesített eredménye szá
mít, nehogy egyetlen rossz 
szezon bárkit csúnyán visz. 
szavethessen. Mióta a pon
tozás folyik, azóta az NSZK 
áll áz élen. Kiemelkedő öt
éves átlaga alapján most, 
az 1984/85. évi szezonban 
is őrzi elsőségét. Mögötte 
Anglia. Spanyolország, Skó
cia, Belgium, Olaszország a 
sorrend. Magyarország — 
lassan, de feltartóztathatat
lanul süllyed lefelé. Kezd
te a 8. helyen, aztán lett ti
zedik, tizenharmadik és ma 
— függetlenül a sikeresebb 
ősztől — a 19. helyet fog
lalja el. Az 1981/82. évi 24. 
heiyezés alaposan rontja az 
átlagát, de most már érez
hető a javulás. Kupacsapa
taink az 1983/84-es évad
ban, főként az Ű Dózsa ré
vén, már a 14- helyre jöt
tek föl, a mostani szezon
ban pedig — hála a Video
tonnak —, Magyarország a< 
tizedik (a hányados 3.5). Ve
zet a Szovjetunió (8). utá
na Olaszország (7,5), az 
NSZK (6,16) és Anglia (6,14) 
következik.

LABDARÚGÁS

Mem rúgtunk gélt Valenciában
Spanyol utánpótlás-válogatott— M agyar válogatott 0-0

A Martinez utazási iroda 
autóbuszvezetője nagy, tiszte
lője lehet a magyar futball- 
nak, mert különleges óvatos
sággal szállította a válogatott 
csapatot Beraidorrftból Valen
ciáiig. A váratlanul hosszú 
ideig tartó úton Mezey György 
szövetségi kapitány meg is je
gyezte, hogy a spanyol után
pótlás-együttes elleni előkészü
leti találkozón érinél nagyobb 
tempóra lesz szükség, hiszen a 
házigazda fiatalok nyilván ke
vésbé respektálják majd Dé- 
tárit és ’ társait, mint a segés- 
Ség: megszállottjának koránt
sem nevezhető sofőr.

Az összecsapás edzőmérkő
zésén ritkán tapasztalható han
gulatban kezdődött, ’ egy szur
koló ugyanis beszaladt a pá
lya közepére, és rendkívüli 
dobszólóval lelkesítette az 
amúgy sem hűvös közönséget 
(12 ezer néző). Eleinte a já
ték is a vendéglátók kedve 
szerint alakult, még jó, hogy 
Disztl máris úgy védett, mint
ha elérkeztek volna a tavaszi 
VB-selejtezők. A fehérvári ka
pus a 22. percben Eloy bünte
tőjét is nagyvonalúan hárítot
ta, miután Ibanez remek csel- 
sorozata végén (Los Santos por
tugál játékvezető — nem cse
kély jóindulattal — ll-est ítélt. 
Ez azonban csak kis öröm 
volt, mert a félidő további ré
szében is a spanyolok dir igái -

— Sallai, Rótt, Garaba, Varga
— Kardos, Nagy Détári — 
Kiprich, Dajka, Pölöskei) meg
lehetősen visszafogottan ját
szott.

A szünet után Mezey György 
szinte új csapatot küldött a  pá
lyára: Diisztlt Szcndrei, Vargát 
Péter, Róthot Hannich, Pölös- 
keit Bodonyi váltotta fel, s 
később Dajka helyére Zsinka 
állt. Ebben a szakaszban már 
sokkal jobban futballozott a 
válogatott, a játék olykor ha
sonlóan egyirányú volt, mint 
az egy nappal korábban, Ali- 
cantéhan rendezett spanyol— 
finn (3-1) rriérkőzése'n. Ám a 
hazaiak szerencséjére Bodonyi 
és Détári ritka alkalmakat 
szalasztott el sorozatban, így 
maradt á gól nélküli döntet
len. Nem kétséges, ez még nem 
volt hamburgi forma, bár 
Disztl, Garaba és Kardos tel
jesítményét így is dicsérni le
het. /
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