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ÄZ
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÜRFEGYVERKEZÉSI 

TERVEIRŐL tárgyalt az amerikai fővárosban Roland 
Dumas francia külügyminiszter. A hírügynökségi jelen
tésekből kitűnik, hogy nem volt teljes a nézetazonosság 
ebben a kérdésben a felek között. A párizsi diplomácia 
vezetője kifejezésre juttatta kormánya bizonyos kéte
lyeit. Nem Franciaország az egyetlen nyugat-európai ál
lam, amely tart attól, hogy az úgynevezett hadászati vé
delmi kezdeményezés megvalósítása esetép módosulna 
az amerikai magatartás egy esetleges európai háborús 
konfliktusban. Weinberger azzal igyekezett megnyug
tatni tárgyaló partnerét, hogy az Egyesült Államok to
vábbra is fenn kívánja tartani támadó hadászati erejét.

A francia külügyminiszter a hírek szerint egyetértett 
ugyan az űrfegyverkezési program kísérleteinek folyta
tásával, de fenntartásait hangoztatta a telepítés megkez
désével kapcsolatban. Shultz megismételte a Gromikőval 
folytatott genfi tárgyalásokat követő formulát, amely 
szerint a telepítés igen távoli, s azt megelőzően Washing
ton szövetségeseivel és a Szovjetunióval tanácskozni fog,
A szenátus külügyi bizottsága előtt Cyrus Vance,' Carter 
egykori külügyminisztere „megvalósíthatatlan álomnak” 
nevezte Reagan elnök hadászati, védelmi kezdeményezé
sét,, amely ugyanakkor kiválthatja a támadó fegyverek 
fejlesztésében folyó verseny gyorsítását.

FONTOS TÁRGYALÁSOK SZÍNHELYE ALGÍR. Ab
del Hálám Haddam szíriai alelnök, majd közvetlenül utá
na Jasszer Arafat is megérkezett az algériai fővárosba. 
A hírügynökségek nem tudnak arról, hogy .a Damasz- 
kusszal fagyos viszonyban lévő palesztin vezető és a Szí
riái alelnök találkozójáról is szó lenne. Tény viszont, 
hogy Sadü köztársasági elnök megkezdte tárgyalásait 
Haddammal. A megbeszélések napirendjén első helyen 
az iraki—iráni háború szerepel, s áttekintenek több 
arabközi problémát is. Arafat ezt megelőzően Szaúd- 
Aráibiában tanácskozott Fahd királlyal.

ÜJ-ZÉLAND HATÁROZOTT MAGATARTÁSA 
MIATT elmarad az ANZUS katonai szerződés márciusra 
kitűzött haditengerészeti gyakorlata a Csendes-óceánon. 
Washingtoni külügyminiszteri források szerint az Egye
sült Államok mondta le a közös manővert, mert Welling
ton a, Buchánan amerikai romboló kikötésére vonatkozó 
második kérést is elutasította. Új-Zélánd ugyanis nem 
'ÉáfphidA -enai^feepi.-hogy  az ors2ág kikötőit nukleá
ris meghajtású, vagy atomfegyverekkel felszerelt hadi
hajók használják. Az amerifasá külügyminisztérium 
nem közölte, hogy a hajón vannak-e ilyen fegyverek^ A 
fejlemény kapcsán az ellenzéki ausztráliai, liberális párt 
vezetője kijelentette: fontolóra kellene venni új, kétol
dalú katonai' kapcsolatrendszer kiépítését az _ Egyesüli 
Államokkal, amennyiben Űj-Zéland magatartása miatt 
az ANZUS megbénulna.

A'VATIKÁN HIVATALOSAN FELFÜGGESZTETTE
Ernesto Cardenal nicaraguai kulturális minisztert papi 
hivatásának .gyakorlásától. A hírt maga a miniszter je
lentette be Managuában tartott sajtóértekezletén. Car
denal megerősítette, hogy nem mond le miniszteri tár
cájáról.

A Szentszék korábban ultimátumot intézett a nicara
guai kormány paptagjaihoz: amennyiben nem szüntetik 
be politikai tevékenységüket és, nem mondanak le a kor
mányban viselt tisztségükről, megfosztják őket papi jo
gaiktól. Cardenal mellett Miguel d’Escoto külügyminisz
tert, valamint a kulturális miniszter testvérét, Fernando 
Cardenal közoktatási .minisztert — akit inéig decemberben 
kizártak a jezsuita rendből — érinti az ultimátum. Ed
gar Parrales, aki országát képviseli az Amerikai Államok 
szervezetében, két. héttel ezelőtt önként mondott le papi 
hivataláról. .

Cardenal azzal indokolta döntését, hogy nem hagyja 
cserben népét, amikor Nicaraguát agresszió fenyegeti.

— A pápa utasítására történt intézkedés, igazságtalan. 
Azért zártak ki a papi rendből, azért büntetnek minket, 
mert a népet szolgáljuk — jelentette ki Cardenal és 
hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a határozatot, de 
papnak érzi magát a jövőben is, mert a vatikáni döntés 
nem foszthatja meg elhivatottságától.

FRANKFURTBAN AZ AMERIKAI VALUTA EGYSÉ
GE. már nem kevesebb, mint. 3,2166 DM-t ért. 1972. ja
nuár 21. óta a legtöbbet.

Az NSZK központi bankja mindent megpróbált az 
újabb árfolyamemelkedés megakadályozására — csak
nem 73 millió dollárt dobott piacra —, az intervenció a 
jelek szerint azonban hatástalan, maradt. A dollár ma
kacs és dinamikus erősödése a pénzügyi szakértők egy
öntetű Véleménye' szerint az amerikai bankkamatlabak 
várható emelkedéséről és az Egyesült Államok költség
vetésének továbbra is hatalmas deficitjéről érkező hí
reknek tulajdonítható.

Párizsi jelentések szerint rekordszinten állt a frank 
jegyzése is az amerikai valutával szemben, egy dollár 
már 9',8290 frankot ért a francia tőzsdén.

MOZAMBIKI ÉS ZIMBABWE MARÁKÉBAN tárgyalá
sokat kezdett a két ország biztonsági erői közötti együtt
működésről. Ser gib Vieira, a biztonsági ügyekért felelős 
mozambiki államminiszte-r .megvitatja vendéglátóival, 
hogy Zimbabwe miként tudna erőteljesebb, támogatást 
adni a szomszéd országnak a RENÁMO nevű ellenfor
radalmi szervezet elleni harcbán.

Jele nie« háromezer zimbabwei katona állomásozik 
Mozambikban azzal a feladattal, hogy. védje az észak- 
mozambiki Beira kik"tőt Zumhpbwéyal összekötő olajve
zetéket és a két ország közötti áruforgalom szempontja, 
bóf fontos országutakat. A: RENAMO' fegyveresei rend
szeresen támadják ezeket a célpontokat. A tengeri ki

já ra t nélküli Zimbabwe ily. rákényszerül arra; hogy a 
• mozambiki kikötő' helyett dél-afrikai-lrikotokom keresz

tül bonyolítsa; le-export-import forgalmának zömét.

T Á V O L -K E L E T

Csalóka csapatszellem
Sajátos jubileumra készül az 

amerikai és a dél-koreai had
sereg tucatnyi csapatteste: 
immár tizedszer rendezik meg 
a Team Spirit (magyarul: csa
patszellem) , fedőnevű közös 
hadgyakorlatukat. Az 1976 óta 
rendszeressé vált erődemonst
rációt minden évben február
tól április közepéig tartják. Az 
idei — talán a kerek évfordu
ló, miatt is — példátlan mére
tű lesz. Több mint kétszázezer 
katona, köztük hetvenezer 
amerikai zöldsapikás vesz 
részt a manőverekben. A leg
korszerűbb technikai eszkö
zök, az atomtöltetek beveté
sére is képes repülőgépek és 
anyahajők is a térségben tar
tózkodnak.

Az ázsiai és a csendes-óceá
ni térség legnagyobb hadimoz
dulatait Washingtonban, de 
főleg Szöulban az állítólagos 
északi fenyegetéssel magya
rázzák. Csakhogy a Koreai-, 
félsziget „biztonságának szi
lárdítását” célzó manőverek 
az utóbbi években egyre nyil
vánvalóbban támadó jellegű
ek. A jól összehangolt, komp
lex — tehát szárazföldi, légi 
és tengerészeti erőket is moz
gósító —■ hadgyakorlat szer
ves része .az Egyesült Államok 
hosszú távú csendes-óceáni 
katonai stratégiájának.

A két és fél hónapos hadi
játék első. felvonása az ame
rikai csapattestek áttelepítése 
lesz Japánból (az okinavai tá
maszpontról), Hawaiiról, a 
F.ülöp-szigetekről és Guamról. 

;A zöldsapkáB.ók fő feladata a 
menetből támadás tökéletesí
tése,- ami, persze, elképzelhe
tetlen zökkenőmentes pártra- 
szállás. nélkül. Ezért a terep 
kiválasztásakor a tábornokok 
kifejezetten a KNDK partjai
ra emlékeztető vonulatokat 
részesítik előnyben.

A légierő parancsnokai sem 
akarnak lemaradni tengerész 
.kollégáiktól, ezért szállnak — 
megrendelésre. Szó szerint is, 
mivel a szöuli kormányzat 
idén már az újonnan vásárolt 
korszerű F—16-os vadászbom
bázóikat is beveti a többi, fő
leg Guam-szigetéről érkező, 
amerikai pilóta támogatásá
ra. A célkeresztek ezúttal is 
az. úgynevezett mélységi ob
jektumokra irányulnak. Az

előzőleg ledobott légi desszan- 
tosok így csupán a repülők 
által megszórt „ellenséges" 
terület- megtisztítását vég- • 
zik.

A legmodernebb harci tech
nikával ellátott szárazföldi 
csapatok a 38. szélességi fok 
mentén húzódó demilitarizált 
övezet felé nyomulnak előre.

A három haderőnem egy
idejű akcióba lépése mellett 
azonban egy aligha elhanya-. 
gölható tényező is növeli a 
fenyegetést,, mégpedig az, hogy 
Washington folytatja harcá
szati nukleáris tölteteinek el
helyezését. Jelenleg több mint 
ezer ilyen fegyver van Dél- 
Koreában. Ez az a pont, ahol 
az amerikai stratégia már 
nem csupán a KNDK, hanem 
a vele szomszédos Szovjetunió 
ellen is irányul. Nem hagy
ható figyelmen kívül, hogy a 
Szovjetunió távol-keleti hatá
rai közvetlen közelében gya
korlatilag állandó készültség
ben, ellenséges csapatok álló-, 
másoznak, továbbá, hogy ezek 
— a hordozóeszközök odaszál- 
lításával — atomfegyvereket 
is bevethetnek.

Ezt az atomfegyvertárat 
újabban egy különleges da
rabbal egészítették ki. A 
„nukleáris hátizsáknak” ne
vezett 30 kilogrammos csoma
got a légi deszantosok vise
lik. A dél-ároreai Kenggi tar
tományban — az amerikai 
NBC tv-háló.zat leleplező ri
portja szerint — most speciá
lis egységeket képeznek ki e 
nem mindennapi teher hasz
nálatára.

A Team Spirit ’85 a regio
nális politikában is felkavar
ja a Japán-tenger vizeit. A 
KNDK és Dél-Korea között 
tavaly megindult tapogatódzó 
tárgyalások után most ismét 
befagytak az érintkezés amúgy 
is keskeny csatornái.

A jubiláló Team Spirit meg 
rendezése egyébként kapóra 
jött Csőn Tu Hvannak, a dél
koreai rezsim vezérének, aki 
a február 12-én megtartandó 
parlamenti választásokra ké
szül. A KNDK-val szembeni 
hajthatatlan magatartásával 
ugyanis nem csupán belső ál
lóképességét óhajtja igazolni, 
hanem egyúttal gesztust tesz 
. Washingtonnak.

Jalta üzenete
A Krím félszigeti Jaltá

ban 1945. február 3. és 10, 
között megtartott konferen
cia jelképpé historizálódott. 
S nemcsak azért, mert a 
három nagy: Sztálin,
Roosevelt és Churchill — a 
brit államférfi sportkifeje
zésével élve — a „legjobb 
formájukat” mutatták. Ha
nem sokkal inkább azért, 
mert bebizonyosodott, hogy 
amennyiben a felekben 
megvan a megegyezés erős 
szándéka, amennyiben a 
közös cél érdekében hajlan
dók és törekszenek a komp
romisszumra, amennyiben 
elismerik egymás reális ér
dekeit és közös felelősség
gel kollektív biztonságra 
törekszenek, akkor a legké
nyesebb és legélesebb viták 
is nyugvópontra hozhatók.

Pedig azon a negyven év
vel ezelőtti február elején 
még sok mindén bizonyta
lan és cseppfolyós volt a 
gránátok szabdalta világ
ban. Egyvalami azonban 
már kristálytisztán, kirajzo
lódott: az antifasiszta koa
líció közeli győzelme az 
emberiséget ez ideig fenye
gető legnagyobb veszede
lem, a fasizmus fölött. Eb
ben a helyzetben ültek ösz- 
sze az eljövendő nagy győz
tesek, hogy egyeztessék 
végső terveiket, békecéljai- 
kat.

A teljes igazsághoz hoz
zátartozik, hogy napjaink
ban tőkés országbeli bizo
nyos befolyásos, sőt kor
mányzati körök sanda hát
só gondolataikkal, olykor 
téves elemzéseikkel, netán 
szándékos torzításaikkal 
Jaltát egészen másfajta jel
képpé igyekszenek lealacso
nyítani. Európa felosztásá
ról, amerikai—roosevelti
naivitásról, egyoldalú an
golszász engedményekről, 
valamint későbbi, úgymond 
szovjet szerződésszegésről 
beszélnek. A tendenciózus 
és a korabeli dokumentu
mokkal nem igazolható ér
velés célzata nyilvánvaló. 
Nem egyszerűen a háború 
eredményeként és a külön
böző háború utáni nemzeti 
osztályharcok és a nemzet
közi erőviszonyok eredmé
nyeként kialakult európai 
realitásokat teszi, kédésessé 
ez az álláspont,, hanem 
mindenfajta tárgyalást, 
mindenfajta megegyezést, 
mindenfajta békés együtt
élést a legfelsőbb hatalmak, 
a két rendszer között.

A tényszerű Jalta-kép, a 
krími tárgyalóasztalnál tör
téntek és az elfogadott do
kumentumok üzenete azon
ban nem ez :az utóbbi, ha
nem az érdekeket elismerő 
egyenrangú megegyezések 
józansága.

Amikor 1969 tavaszán Fran-' 
co diktátor, azzal a szándék
kal, hogy megbünteti a britek-1 
hea hű gibraltáiriakat, lezárat
ta a határt és ráccsal válasz
totta el .a mdniállamot Spa- 
nyolországtól, lényegében az 
„ősi föld” visszatérésének le
hetőségét, is elvágta. A dön
téssel. járó drasztikus intézke
dések — a telefonkapcsolat 
megszakítása, a közúti, a légi, 
s a tengeri járatok megszünte
tése — átmeneti gondokat oko
zott a, harmincezer lakosú fél
szigetnek. S elindított egy fo
lyamatot: a británnizálást.

A gazdaság, a kereskedelem, 
a formálódó szokások kezdtek 
veszíteni spanyol színeikből. 
Az üzletek kirakataiból leke
rültek. a pesetában is megje
lölt árak. A hiányzó munka
erőt pedig a marokkói, vala
mint , a portugál bevándorlók
kal pótolták

A hat négyzetkilométeres 
terület — a „Szikla” — 280.
éve került angol fennhatóság 
alá. Azóta a spanyolok vissza
járó, ősi földként emlegetik és 
egy percig sem mondtak le 
óhajukról. Valóban csak óha;j- 
jról beszélhetünk, hiszen a gib- 
raltáriak — az elmúlt- másfél 
évtizedben — népszavazáson 
{kétszer .nyilvánították, kit aka
ratukat: Angliához- kívánnak 
Itartozni-. r- ’
’ Csakhogy az évek múlásával 
la körülmények változtak: Spa
nyolország is a Közös Piac pa
lotájának előcsarnokában vá

rakozik. A belépés egyik fel 
tétele: a tagországok között 
nem lehet lezárt határ. Ezért 
egyeztek meg a múlt év no
vemberében az angol és a spa
nyol képviselők, hogy február 
5-én újból megnyitják a ha
tárt, és helyreállítják,^az 1969 
előtti állapoitolkait.

Közben a spanyolok törté 
n-elmi győzelemként ünnepük 
a határ újbóli megnyitását, év
százados óhajuk halvány re
ményét vélik felfedezni. Csak
hogy a jelenlegi realitások kö
zepette — ne feledjük, a m,i 
niállamban található a NATO 
egyik legnagyobb légi- és ten
geri bázisa —, a spanyolokat 
kivéve, senkinek sem érdeke 
változtatná a kialakult helyze
ten.

Izraeli fenyegetés
■ A New Yorkban tartózkodó 

Jichak Rabin izraeli hadügy
miniszter kijelentette, hogy 
országa folytatni kívánja a 
megszállt Dél-Libanon kiürí 
tésének első szakaszát, de bár
mikor készen áll a visszaté
résre.

Izrael maga dönt arról, hogy 
a „szárazföldön \7agy légi úton 
milyen létszámban, hogyan és 
mikor” vezényli vissza csapa 
Iáit ismét Libanon területére 
— fenyegetőzőit ,Rabin, aki az 
amerikai zsidószervezetek el
nökeinek -konferenciáján szó
lalt fel

k bizalomért és a biztonságért
Ötödik fordulójával második 

munkaévébe lép. a stockholmi 
Európa-konferencia. Harminc- 
három európai ország, vala
mint az Egyesült Államok és 
Kanada részvételével politi
kai biztonságerősítő és kato
nai -bizalomerősítő intézkedé
sekről tárgyal, hogy egy. euró
pai leszerelési folyamat útját 
egyengetve kontinensünket a 
„komplex enyhülés” követen
dő példájává tegye.

A stockholmi konferencia 
1984. január 17-én kezdődött, 
néhány héttel azután, hogy 
Géniben megszakadtak a szov
jet—amerikai fegyverzetkor- 
látözáisi tárgyalások, amelye
ket az amerikai rakétatelepí
tés megkezdése egyszerűen 
tárgytalanná tett. A tárgyalá
sok külügyminiszteri szintű 
szakasza azt kívánta' jelezni, 
hogy Európát illetően nem 
szakadt meg a kelet—nyugati 
párbeszéd, s hogy Helsinki 
szelleme jelentős biztonsági 
tártatokkal rendelkezik.

Most az ötödik forduló 
megnyitása néhány héttel elő
zi meg az új szovjet—ameri
kai tárgyalásokat, amelyeknek 
témái — a kozmikus és az 
atomfegyverek korlátozása és 
csökkentése — közvetlenül 
ériptik kontinensünk katonai 
erőviszonyait, a kölcsönös ve
szélyeztetettség történelmileg 
kialakult kényes egyensúlyát.

A stockholmi asztalon im
már öt javaslat fekszik. A 
NATO tiszta technikai jellegű 
elképzelései, amelyek a tömb 
fő' erőit mentesíteni töreksze
nek mindenfajta1 előrejelzési 
kötelezettség, tehát mindenfaj
ta ellenőrzés alól. A kompro

misszumos szándékú román 
munkaokmány számos „előre
futó „elemet” tartalmaz. Az eu
rópai semleges és el nem kö
telezett országok igen laza ja
vaslatát később szándékoznak 
konkretizálni.

Májusban, a második fordu
ló nyitónapján került beter
jesztésre a szocialista orszá
gok többségének nézeteit tük
röző szovjet javaslat, amely 
olyan politikai-biztonsági jel
legű követelményeket tartal
maz, mint a katonai erőszak 
minden formájáról, ezen belül 
az atomfegyver elsőkénti al
kalmazásáról. való lemondásba 
katonai költségvetések befa
gyasztása és csökkentése, Eu
rópa vegyifegyver-mentesítése, 
atomf egy vérmentes övezetek 
létesítése, és csak ezek után 
foglalkozik a katonai biza
lomerősítő intézkedésekkel. A 
szovjet javaslat a nagyobb 
hadgyakorlatok és katonái 
mozgások előrejelzését és 
megfigyelői felügyeletét össze
kapcsolja a hadgyakorlatok 
arányainak korlátozásával, s 
ragaszkodik ahhoz, hogy kel
lő egyensúly valósuljon meg 
általában a biztonság- és bi
zalomerősítő, a politikai és a 
katonai-technikai intézkedések 
között.

Végül Málta . a múlt év 
őszén a földközi-tengeri tér
ség biztonságát érintő javasla
tot terjesztett elő, amely ka- 
tona-földrajzilag fontos kap
csolódási lehetőségeket vil
lant fel, de a stockholmi kon
ferenciát nehéz konfliktus- 
helyzetek tematikájával ter
helheti.

Göröngyök a zöld úton
Az év tulajdonképpen jól 

kezdődött a világpolitikában. 
Ügy tűnt, joggal lélegezhetünk 
fel a feszült hónapok után: 
létrejött a genfi Gromiko— 
Shultz találkozó, azon meg
állapodtak az eljövendő tár
gyalások hármas témakörében, 
majd bejelentették az egyezte
tett időpontot.

A március 12-i genfi nyi
tány tudata fölötti elégedett
ségünk mégsem ragadtathat 
kritikában optimizmusra. Rea
gan elnök tanácskozásain „a 
fegyverkezés határozottságá
ról” beszélt, mellyel az ame
rikai tárgyalási pozíciót terve
zi erősíteni. „Rossz” megegye
zést elkerülendő — nyilván
való az utalás a SALT-ra! —, 
az amerikai küldöttség ké
sőbbi hazatérését is lehető
ségként szellőztette. S nem 
utolsósorban megpendítette, 
hogy véleménye szerint a 
megegyezéshez esetleg több 
idő .szükséges saját hivatali 
idejének négy esztendejénél 
Shultz . külügyminiszter pedig 
a diplomáciai gyakorlatban 
keménynek nevez.hető beszé
dében, a szenátus külügyi b-i-• 
zottságában, újra elővette az

úgynevezett szovjet terjeszke
dés dogmáját.

Az amerikaitól gyökeresen 
eltérő szovjet tárgyalási po
zíciót már .Gromiko külügy
miniszter kifejtette , televíziós 
nyilatkozatában. Konsztantyin 
Csernyenko államfő, az SZKP 
KB főtitkára pedig egy ame
rikai tv-társaságnak adott nyi
latkozatában világossá tette, 
hogy a szovjet fél „agresszív 
koncepciónak” tartja és eluta
sítja a jó adag szépítéssel 
„stratégiai védelmi koncepció
nak” elkeresztelt reagani csil- 
lagháborús elképzeléseket. 
Mindazonáltal a szovjet veze
tő hangsúlyozta, hogy varr le
hetőség a tárgyalások sikeré
re, a meglevő nehézségek el
lenére is. Ehhez arra van 
szükség, hogy mindkét fél ta
núsítson jó szándékot, legyen 
hajlandó az ésszerű kompro
misszumok - elfogadására, s 
szigorúan tartsa magát, az 
egyenlőség és az egyenlő biz
tonság elveihez.”

A tárgyalások útján tehát 
zöld a jelzés. Az óvatosság 
azonban nem árt a göröngyök 
miatt.. . .
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KÉTÉVES A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Bátrabban bírságainak
Minisztertanácsi rendelet 

alapján jött létre két éve a 
Fővárosi Közterület-fel
ügyelet. Munkája a lakos
ság egyetértésével találko
zott, sőt hasonló felügyele
tek azóta minden megyében 
alakultak.

A két év mérlegét meg
vonva a legfontosabb kér
dés: vajon milyen haszna 
volt a közterület-felügye
lők munkájának? Nos, 
akad aki szerint már az is 
visszatartó erő, ha a sza- 

; bálysértők tudják, erre jön 
(jöhet) a felügyelő, míg 
mások keveslik az eredmé
nyeket.

Egy biztos: a naponta 
.szolgálatot teljesítő ötven 
ellenőr kevésnek bizonyul. 
Ezért aztán átfogó ellenőr
zésre mindössze az X., V., és 
VII. kerületben került sor, 
máshova csak alkalmanként 
jutattak el a tisztaság őrei.

■ Míg kezdetben csak figyel
meztetéssel éltek, addig ta
valy már . bátrabban szab
tak ki helyszíni bírságot, 
mindenekelőtt 100 és 500 
forint között. Amint azt 
Nehrer György igazgató el
mondta, nem specializálták 
magukat a lakosságra, el
végre az üzletek, a vállala
tok, az intézmények leg
alább annyi szabálytalansá
got követnek el, mint a ma
gánszemélyek. Kirívó ese

tekben — 1300 alkalommal 
— szabálysértési eljárást 
kezdeményéztek. A bírósá
gok nyomán befolyt pénz a 
közterület-felügyelet saját 
bevétele.

Megnyugtató az a tapasz
talat, hogy a budapestiek 
megértéssel fogadták a fel
ügyelőket. Ezt mutatja, 
hogy mintegy 50 ezer in
tézkedésükre alig érkezett 
panasz, ugyanakkor tavaly 
1300 esetben a lakosság hív
ta fel a figyelmüket a sza
bálytalanságokra. A jó kap
csolathoz az is hozzájárult, 
hogy a 321-530-as telefonon 
éjjel-nappal kérhető a se
gítségük.

A felügyelők naponta
mintegy hét órát töltenek 
az utcákon, a tereken, de 
mindenhová ők sem juthat
nak el. Az idén .Ötven új 
járőröző kezdi meg munká
ját, és a jövőben szeretné
nek együttműködni a Ha
zafias Népfront környezet- 
védelmi őrségével is.

A felügyelők munkája
egyelőre még csak az intéz
kedések, a bíróságok szá
mával mérhető. A végső cél 
azonban nem a büntetések
ből származó bevtelek. nö
velése. Az igazi sikert a 
tisztább és csöndesebb Bu
dapest hozza meg számunk
ra.

A  H anság védelm et k é r
.Ha nem védjük meg, legér

tékesebb tőzegvagyonunk na
gyobb része felhasználás nél
kül veszendőbe megy — ál
lapították meg a közelmúltban 
az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Tanácsának 
a Parlamentben tartott ülésén, 
ahol többek közt megtárgyal
ták a Győr-Sopron megyei Ta
nács jelentését a hansági tő- 
zégterületek hasznosításáról és 
megóvásának, helyzetéről, A 
Hanság hazánk legértékesebb 
és legjelentősebb ..tőzegterüle
te; itt található az összes tő
zegvagyán 38 százialéka, csak
nem 53 ezer köbméternyi tő
zeg és lápföld, amelyből 8 ezer 
köbrnéter kitermelhető.

A tőzeg és a lápföld — mint 
szervesanyag-tartalék — fel
becsülhetetlen értékű népgaz
dasági vagyont képvisel. Több 
száz mezőgazdasági, kertészeti, 
erdészeti és kommunális üzem
ben használják föl jelenleg is. 
A felhasználás" "mértéke a jö
vőben egyre inkább növek
szik. Mind a talajvédelemben, 
-javításban és talajerő-gazdál
kodásban, mind pedig a kü
lönböző szennyvizek, -iszapok 
mezőgazdasági hasznosításá
ban nagy szerepe van és lesz.
; A tőzegterületek hasznosítá

sa és védelme már a múlt szá
zadtól kezdve sok vitát váltott 
ki. Jórészt a mechanikus, egy
oldalú hasznosítás, a szántó
földi művelésbe vétel volt kez
dettől az uralkodó, így a tőzeg
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Gyermekeink biológiai fejlődéséről

H am arabb érnek* 
de több az-ártalom

M iért ment m ozdul 
a m unkaérd?

kitermelése sokszor együtt járt 
az eredeti ökoszisztéma meg
semmisítésével. És bár e terü
leteken a vízrendezés fontos 
feladat, ez olyan káros beavat
kozásokhoz vezetett — isme
retes a Hanság nagyarányú 
lecsapolásának számos kedve
zőtlen hatása —, amely előre
vetíti a pusztulás árnyékát is.

Az utóbbi évek mérései bi
zonyítják, hogy nem fölösleges 
aggálypskodásról van szó. Ám 
a tapasztalatok alapján az is 
megálllapítható, hogy a tőzeg- 
termelés és a természetvéde
lem feladatai szakszerű intéz
kedésekkel összeegyeztethetők.

Ezért az OKTT határozatot 
hozott a hansági tőzegkészlet 
fokozott, szigorú, szervezett 
védelméről A legfontosabb te
endő a határozat szerint: biz
tosítani kell a tőzegmezők 
megfelelő vízellátását, a lápré
tek intenzív, tartós öntözését 
a további károsodást megelő
zendő. Előírja a határozat azt 
is, hogy ott, ahol a jövőben er
dőtelepítés várható, előbb ki 
kell termelni a tőzeget, A ki
termelés — különösen a táj
védelmi körzetben — csak oly 
módon történhet, hogy az ne 
zavarja a növény- és állatvi
lágot.

Hasonlóan fontos előírás: a 
tőzegmezők művelési ágait a 
védelem céljaival összhangban 
kell megválasztani. Az ezzel 
kapcsolatos intézkedések leg
jobb koordinátorai a helyi ta
nácsok lehetnek.

Gyermekeink biológiai fej
lődése egész népességünk bio
lógiai életének tükre. A meg
állapítás mottója is lehetne 
annak az országos vizsgálat
nak, amelyet az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Embertani 
Tanszékének munkatársai in
dítottak három éve. Hogyan 
alakul ifjúságunk fejlődése a 
következő években? Milyen 
mértékben befolyásolja a nö
vekedést,. érést az urbanizá
ció, s a társadalomban be
következett átrétegződés; a 
városi, illetve a falusi élet
mód?

1970 óla

— Tizenkilenc megye 38 
városában és 100 községében 
jártunk e három év alatt — 
mondja dr. Eiben Ottó, a tan
szék vezetője. — Több mint 
30 ezer 3-18 éves gyermeket 
vizsgáltunk meg, tehát ifjúsá
gunk másfél százalékát. Ada
tok már az 1970-es. évektől 
rendelkezésünkre állnak, jól
lehet az első időszakban a 
vizsgálatok még nem voltak 
egységesek és szervezettek. De 
felismerték a gyermekek tes
ti fejlődésének fontosságát, s 
ezzel több nagy országot meg
előztek. Vizsgálatainkkal mii 
komplex módon elemezzük a 
mai magyar ifjúság bioló
giai fejlődését, érését az 1980- 
as évekre hazánkban kiala
kult szocialista társadalmi

.74-75 ezer lakás épül az idén

K övetelm ény: az ütem es m u n k a
Az idei népgazdasági terv 

szerint az építőiparnak a múlt 
évinél 1-2 százalékkal több 
építési és szerelési feladatot 
kel.1 teljesítenie.
■ Növekedik a kisszervezetek 

és kisvállalkozások munkáinak 
aránya, míg a kivitelező építő
ipari vállalatok és szövetkeze
tek lényegében a múlt évivel 
azonos mennyiségi feladattal 
számolhatnak. Ezen belül 
azonban az építési kereslet a 
fővárosban, valamint Baranya, 
IJajdú-Bihar és Komárom me
gyében meghaladja a kínála
tot, másutt — főleg, Borsod, 
Csongrád, Győr-Sopron és So
mogy; megyében — pedig a kí
nálat nagyobb a keresletnél.

Az idén is kiemelt feladat 
a  népgazdasági tervekben elő
irányzott. 74-75 ezer lakás, s 
ebből .állami erőforrásból 11 
ezer. magánerőből 63-64 ezer 
új otthon felépítése. Az álla
mi építőipari vállalatok 33-34 
ezer, a szövetkezetek mintegy

3 és fél ezer lakás átadásával 
számolnak. A nagy ipari vál
lalatok és mezőgazdasági üze
mek saját kivitelező részlege
ikkel várhatóan 2 ezer lakást 
építenek. A lakosság saját ki
vitelezésben, részben a kisipa
rosok közreműködésével, vár
hatóan 35 500 új' otthont épít 
fel, amelynek túlnyomó több
sége családi ház. Budapesten 
mintegy 16 ezer lakás meg
építése a feladat, amelyből 
csaknem 10 ezret az ÉVM-vál- 
lalatak kiviteleznek.

Ám fontos kötelezettségük, 
hogy mielőbb átadják a múlt 
évről elmaradt otthonokat is.

A fővárosban, de vidéken is 
alapvető követelmény, hogy 
egyenletesebb ütemű munká
val gondoskodjanak a lakások 
folyamatos átadásáról, a mun
ka minőségének javításáról, s 
kerüljék el a sok gondot oko
zó és sok hibát szülő év végi 
hajrát.

struktúra és életmód függvé
nyében.

A vidéki vizsgálatok befeje
ződtek,. s hamarosan számí
tógépbe, kerülnek a fővárosi 
adatok is.

Sol« az elhízott

Milyen a jövő nemzedéké
nek biológiai „térképe?”

— Ismert tény, hogy a ma
gyar gyermekek növekedése 
a XX. században egyre inten
zívebb, a különböző életko
rúnk egy adott testmagassá
got, -testsúlyt, mellkaskerüle
tet hamarabb érnek el, s e 
biológiai Változásnak igen je
lentősek a társadalmi -konzek
venciái --- mondja a profesz- 
ször. — Az érés hamarabb kö
vetkezik be: a korábbi 15-16 
évvel szemben a 13. év körül, 
ugyanakkor a tanulási ;dő lé
nyegesen kitolódik. Amíg te
hát a biológiai érés és a tár
sadalmilag is felnőtté válás 
közötti, idő-a század első ne
gyedében alig 3-4 év volt, ma 
ez az időszak akár 10 év is le
bet-,, A vizsgálatok során sök 
elhízott gyermekkeli találkoz
tunk. , .Érdekes, hogy a tár
sadalmi, gazdasági adottsá
gok javulásával ifjúságunk 
életmódja sokszor éppen 
egészségtelenebbé válik. Gá
tolja a biológiai fejlődést szá
mos civilizációs ártalom is.

A vizsgálat számítógépes 
feldolgozása az év első felé
ben fejeződik bé.

Csaknem 63 és fél ezer ál
lás várja a jelentkezőket. Ke
vés a mozgás, nem kelt el a 
százmilliós átképzési segély— 
A fővárosban nincs munkára, 
váró. — Helyzetkép öt nagy vá
rosiból. — Ma még; nehéz meg
szabadulni a létszámfelesleg
től.

Az Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal összesítése szerint 
tavaly nyáron 90 ezer állást 
kínáltak az országban. Szep
tembertől minden évben foko
zatosan csökken a kínálat. így 
történt most is: • januárban 
már csak 63 500 hely maradt.

Budapesten a legjobb a 
helyzet: év elején 22 ezer be
töltetlen állás volt. Itt a vál
lalatok 7 ezer szakmunkást és 
4600 betanított munkást ke
restek, segédmunkást azonban 
csak" 3700-at, ez a korábbinál 
jóval kevesebb. Az adminiszt
ratív, és egyéb aJkalipazotti 
munkakörökben is volt 7300 
szabad hely. A legfontosabb: 
a fővárosi közvetítő irodák 
egyetlen olyan dolgozót sem 
tartottak nyilván, aki nem tu
dott, elhelyezkedni.

Milyen a vidéki munkaerő
helyzet? Miskolcon nagyobb 
kereslet szakmunkások és be
tanított munkások iránt volt 
(1800 fő), s négy olyan sze
mélyt tartottak nyilván, aki 
egy ideje számára megfelelő 
állásra várt. Szegedén 2000 
szabad hely volt. Győrben a 
legnagyobb az igény a nem 
fizikai dolgozók iránt: az ál
lásikínálat 20 százaléka, ott 1165 
üres állás van, s mindössze 
hárman várnak kedvezőbb él
helyezkedésre. Debrecenben el
lenben viszonylag sokan: 49 
személy, közülük 27 munkás. 
Pedig a kínálat ott is elég 
nagy: 1616 munkahely. A leg
több szabad állás azonban Pé
csett található a vidéki váro
sok közül, 2400 munkahelyet 
kínálnak míg a megfelelő ál
lásra. várakozóit száma’'19.’

Milyenek a további kilátá
sok? 109 városból érkeztek be 
adatok. Ezek szerint várható, 
hogy bizonyos területeken 
egyes, speciálisabb szakmák- . 
ban. tovább csökken a munka- 
lehetőség... Már most tapasztal
ható, hogy nehezebben tudnak 
elhelyezkedni a .szakképzetle-, 

és.azok a munkások, akik', 
egV műszakos üzemben szeret
nének dolgozni.

Kulcskérdés a hatékonyabb1 
foglalkoztatás. A tehetséges 
szakképzett dolgozók nem k’is 
részét, továbbra.. is sokfelé tar
talékolj á-k a gyenge eredmény-; 
nyel „jobb időkre” váró üze
mek, Ugyanakkor a nagy nye
reséggel termelő és exportáló 
vállalatok gyors fejlődésének' 
gátat szab a bővítéshez szüksé-' 
ges létszám hiánya. Még nincs; 
komoly verseny, nem kénysze
rít igazán a piac, a felesleges, 
létszám költségeit továbbra ia; 
becsempészik a termékek árá
ba, s a fogyasztókkal fizettetik; 
meg. Igaz, a szabályozók Tét-: 
számcsökkentésre is ösztönöz
nek, de csak kevesen vállalják" 
a leépítéssel és irányítással; 
kapcsolatos huzavonát, a gon
doskodást a munkások elhe-. 

ylyezéséről. . .  Ezért aztán sokan 
úgy vélekednek: kivárjuk, 
amíg magától lemorzsolódik, a 
felesleges munkaerő. Az ered
mény: nem mozdul kellőkép
pen a másutt annyira várt dol
gozó, a szervezett átirányítás 
döcög, így az átképzési segély 
100 milliós összege is megmar 
radt. Mindebből az követke* 
zik, hogy ma még hiányoznak 
a létszámcsökkentés egyes fon
tos feltételei. Ezért az illetékes 
szervek minden bizonnyal na
pirendre tűzik e kérdést a kö
zeli jövőben. Számítani lehet 
olyan megoldásokra, amelyek 
megkönnyítik a vállalatok dől* 
gát a felesleges munkaerővel, 
ugyanakkor a dolgozók elhe
lyezkedését is szervezettebben, 
jobban elősegítik. ■<]■■■

DÉL-ALFÖLD
G yo rsabban ,

több á ru t viszn ek  a v o n a to k

Magyar szabadalom

V ízfiiggönyos fó lia  a la tt  
re m ek ü l telel a  ziSlelség

Kiállta a hideg idő próbáját 
a Kertészeti Egyetem szaba
dalma: a Vízfüggönyös. fólia- 
rendszer. Az ebben nevelt pa
lánták a tartósan nagy hideg
ben sem sínylik meg a ke
mény telet, holott az üveghá
zakénál jóval kevesebb fűtési 
energiával is beérik.

Az egyetem kísérleti üzemé
ben kéthektárnyi területen 
zöldéll ezekben a napokban is 
a spenót, a saláta, a petrezse
lyem, illetve a paradicsom- és 
paprikapalánta.

A különleges módszer lénye
gében a talajvíz hőjét haszno
sítja. A kútvizet 6-8 méter 
mélyről szivattyúzva folyama
tosan permetezik a dupla bo
rítású fóliasátor két „fala” kö
zé, ily módon a vízfüggöny

megóvja • a sátor belsejét a 
fagytól.

Számítások szerint ezzel az 
eljárással a hagyományos téli 
fűtőenergia-mennyiség mind
össze egytizedére van szükség. 
A tapasztalat szerint még mí
nusz 25 fokon is „jól zár” a 
vízfüggöny, nem fagytak ki a 
palánták. Igaz, a legtöbb he
lyen éjjeli ügyeletet is szer
veztek a vízáramlás és a fű
tés ellenőrzésére.

A piacon jelenleg kapható 
téli friss zöldség — saláta, 
hagyma, snidling — egy része 
is vízfüggöny alatt nevelke
dett. ,-.

Az egyetem szabadalma 
iránt nemcsak itthon, hanem 
külföldön is sokan érdeklőd
nek.

Mintegy 600 millió forintot 
fordítanak az idén a szegedi 
MÁV-iigazgatóság munkaterü
letéhez tartozó dél-alföldi 
vasutak felújítására, korsze
rűsítésére. A nemzetközi for
galom szempontjából is jelen
tős szajol—lökösházi vonal 
munkáit már megkezdték.

A hetvenöt kilométeres tá
volságon új sínpárt fektetnek 
le a régi mellé, a meglevő al
építményre, majd a régi síne
ket felszedik, így a nagy mun
ka nem zavarja a forgalmat. 
Az öt évig tartó korszerűsítés 
összesen 660 millió forintba 
kerül, ebből ez évben 220 mil
liót költenek él. A munka 
eredményeként a vonalon 140 
kilométeres sebességgel halad
hatnak majd a vonatok, s. szá
mottevően növelhetik a ten

gelynyomást is. azaz a vago
nok nagyobb teherrel közle
kedhetnek,

Ugyancsak jelentős összeget 
fordítanak a Szentes—Hódme
zővásárhely, valamint a Pest- 
imre—Lajosmiz.se közötti. mel
lékvonalak felújítására. Már 
készítik a városföldi előgyár
tó telepen a talpfákkal, sínpá
rokkal' egybeépített 24 méte
res sín-rnezőket,. amelyeket ké
szen szállítanak rendeltetési 
helyükre,

Korszérűsítenek több vasút
állomást; Kecskemét-alsón új 
konténer-pályaudvart alakíta
nak ki. Á határ menti Kisszál
láson, az országhatár és Sza
badka közötti forgalom ’ gyor
sítására, rendező pályaudvart 
építenek ki az év végéig.

K in c se k  É rd en

Ssuperlagsi
Hetedhét országra szóló esküvő az Űrj utcában! A 

násznép MALÉV-gépekkel érkezett egyenesen Párizsból 
és Milánóból. Férjhez adta ugyanis egyetlen lányát Mor
ris Habuba párizsi milliomos, ö  döntött még tavaly: a 
lagzi Budapesten legyen! Miért? Mert harminc éve rend
szeres üzleti kapcsolatban áll hazánkkal, gyakori vendég 
— megszerette a magyarokat. Lánya — aki hathónapos 
korában már volt hazánkban — és az olasz vőlegény 
kapva kapott az ötleten: messze reptetni a vendégsere
get! A honi_ viszonylatban minden eddigit felülmúlóan 
drága eskövőt a MALÉV Air Tours és a Fórum Szálloda 
stábja bonyolította le. Megérte: mindent egybevetve 
százezer dollárt kasszírozhattak be!

S milyen volt a szombati esküvő? Huszonöt Mercedes 
gördült a budai házasságkötő terem elé. A menyasszony 
és a vőlegény franciául mondta ki a boldogító' igent az 
anyakönyvvezető előtt. Kétszáz személyes partival majd 
díszvacsorával folytatódott a lagzi a Fórum Szálloda 
összes termében.

A magyar utazóknak és 
földrajzi felfedezőknek más
fél esztendeje múzeumuk van 
Érden. A gyűjtemény azóta is 
napról napra gazdagodik. Ku- 
bassek János, a múzeum ifjú 
igazgatója is kutatja a fellel
hető értékeket. Tavaly egy kő
faragó kertjében meglelte Kö
rösi Csorna Sándor elfeledett 
szobrát.

— A szoborról tudtunk, csak 
a helyét nem sejtettük — 
mondja. — Cholnoky Jenő, a 
Magyar Földrajzi Társaság el
nöke rendelte meg 1943-ban 
Antal Károly szobrásztól. Ám 
felállítani már nem lehetett. 
Arról tudomásunk .volt, hogy 
1943-ba,n Kőbányán volt a szo
bor, s onnan csak daruval le
hetett volna elmozdítani, hi
szen öt tonnát nyom. Végig
jártam a kőbányai kőfaragó
kat. s végül megtaláltam. Saj
nos két elmozdítható dombor
mű eltűnt. Az egyiken Körö
si Csorna tanítómesterével be
szélget, a másikon pedig 
zanglai szobájában dolgozik.

Ha valakinek tudomása voln; 
róluk, kérjük, adjon hírt. / 
szobrot már felállitottuk'a mú
zeum udvarán.

— Milyen most az anyag'.
— A szépen gyarapodot 

gyűjteménnyel lassan mái 
n,erh férünk el. Néhány utazó
ról viszont még ma is keve
set" tudunk, pedig meglehet 
hogy irataik, fényképeik nen 
pusztultak el, hanem csak kal
lódnak, mint a Körösi Csorna 
szobor. Aliig tudunk valami 
Kompolthy Jób hajóorvos ki 
nai utazásairól. Bozóky Dezsi 
ugyancsak hajóorvosként ke 
reste a kenyerét, és a század- 
forduló. táján bejárta Kínát 
Koreái és Japánt. Vaskói 
könyvet is írt 1903-ban Kelet- 
Ázsiáról, és szívesen kiállíta
nánk fotóit, kéziratait, napló- 
jegyzeteit. Refine Viktor geog
ráfus a két világháború közöt1 
Indonéziában és Ceylonbar 
utazgatott; s értékes leíráso
kat jelentetett meg. Az erede
ti fénykéneket; kéziratokat éj 
nanl-ókat talán még ma is őriz
getik valahol egy fiókban.
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A paigári eljárás (3.)

Keresetlevéltől a tárgyalásig
A polgári peres eljárás sok mindenben különbözik a bűn« 

tetőeljárástöl. Az egyik legfontosabb különbség az eljárás meg
indításának módja. Amíg a büntetőeljárás az alapos gyanú 
közlésével kezdődik, addig a polgári eljárás megindulásának 
kezdete a keresetlevél benyújtása a bírósághoz. Azt is szokás 
mondani: kereset nélkül nincs polgári per! (Az érthetőség ked
véért tekintsünk el néhány kivételes esettől.) A keresetlevelet 
az érdekelt fél, illetve annak képviselője nyújthatja be az il
letékes bírósághoz.

' E keresetlevélnek vannak 
tartalmi előírásai. Eszerint: fel 
kell tüntetni az eljáró bírósá
got, a feleknek, illetve képvi
selőiknek a nevét, foglalkozá
sát, lakóhelyét, perbeli állását, 
például azt, hogy felperes, an
nak képviselője, vagy éppen 
alperes, stb. Ki kell tűnnie a 
keresetlevélből — a beadvány
ból —, hogy mi az érvényesí
teni kívánt jog, azt milyen té
nyek támasztják alá, s melyek 
a bizonyítékok. Tartalmaznia 
kell azokat az adatokat, ame
lyekből a bíróság hatásköre és 
Illetékessége megállapítható. 
Vagyonjogi perben például 
wem mindegy, hogy mennyi a 
pertárgy értéke, hiszen ettől 
függ a bíróság hatásköre.

Amikor valaki keresetet 
nyújt be a bírósághoz, kétféle 
folytatást várhat; Ha a bíró
ság úgy ítéli meg, hogy már 
eljárási joga is hiányzik, úgy 
idézés kibocsátása nélkül el
utasítja a keresetet, vagy fog
lalkozik azzal — hiánypótlás
ra szólít fel, átteszi az üsvet a 
hatáskörrel rendelkező bíró
sághoz, előkészíti a tárgyalást 
stb., és végül érdemi döntést 
hoz. Az első esetben a kere
setindításnak valamilyen aka
dálya van, így szó sem lehet 
érdemi tárgyalásról.

Néhány ilyen eset:
— a perre magyar bíróság

inak nincs joghatósága,
— a bíróság nem illetékes 

az ügyben és a keresetlevélből 
nem állapítható meg, hogy me
lyik bíróság az,

-— a-pert más hatósági eljá
rásnak kell megelőznie, pél
dául büntetőeljárásnak,.

— ítélt dolog esete forog 
fenn, azaz a felek között 
ugyanazon ténybeli alapból 
szárfnazó, azonos jog tekinte
tében már van' jogerős ítélet.

Ha a bíróság ,a keresetlevél 
megvizsgálása után úgy látja, 
hogy a keresetlevél tárgyalás 
kitűzésére alkalmas, az elnök 
a tárgyalás előkészítése és az 
eljárás gyors lefolytatása cél
jából megtesz minden szük
séges intézkedést. Ha szüksé
ges, bizonyítékokat szerez be, 
iratokat kér meg más hatósá
goktól stb., mindezt abból a 
célból, hogy az ügyet lehető
leg egy tárgyaláson be lehes
sen fejezni.

Sokféle keresetet lehet be
nyújtani, szinte'nincs két egy
forma ügy. mégis, a jogelmé
let a kereseti kérelmek tar
talma alapján háromféle ke
resetet különböztet meg.

1. Marasztalási kérelem. A
felperes ilyenkor kéri, hogy a 
bíróság marasztalja el, azaz 
kötelezze az alperest, hogy fi
zesse meg a tartozását, tartóz
kodjék a birtokháborítástól 
stb.. vagyis teljesítse a köte
lességét, vagy tartózkodjék a 
jogsértéstől. Marasztalási ke
resetet csak lejárt követelés 
érvényesítésére lehet indítani. 
Például, valaki 10 hónaposha
táridőre adott baráti kölcsönt. 
Hiába túdia már korábban, 
hogy az adós nem fog fizetni, 
addig nem élhet keresettel —■ 
vagy ezzel egyenértékű fize
tési meghagyással —, amíg 10; 
hónap nem telt el.

2. Megállapítási kereset, ké
relem. Ez a felek azon vitájá
nak eldöntését jelenti, hogy 
fénnállt-e köztük meghatáro
zott viszony vagy sem? Pél
dául állapítsa meg egyikükről 
á bíróság, hogy ő nem jogcím1 
nélküli használó, hanem bér
lő, vagy éppen azt, hogy nem 
a felperes a gyermek apja, 
hanem más.

3. Jogalakítási kereset. Eb
ben valamely jogviszony lét
rehozását, módosítását Vagy 
megszüntetését kéri a fél. En
nek tipikus ‘ esete a házasság

felbontása iránt indított kere
set, vagy éppen a vagyonkö
zösség megszüntetése iránti 
polgári per.

A keresetlevelet a fel
peres nyújtja be. Az al
peres helyzete védekező 
pozíció, de némelykor ez 
részben megváltozhat. A 
polgári eljárás ugyanis, 
ismeri a viszontkereset 
intézményét. Az első fo
kú ítélet hozatalát meg
előző tárgyalás bere
kesztéséig az alperes a 
felperes ellen viszontke- 
resetet indíthat,

ha az ekként érvényesíteni kí
vánt jog a felperesével azonos 
vagy azzal összefüggő jogvi
szonyból ered, vagy ha a vi
szontkereset tárgyául szolgáló 
követelés a felperes kereseti 
követelésével szemben beszá
mításra alkalmas. (Például két 
pénzkövetelés ilyen.)

Ilyenkor a felperes alperesi, 
míg az alperes, felperesi hely
zetbe kerül. Ráadásul a vi
szontkereset elvileg megha
ladhatja a védekezéshez köz
vetlenül szükséges mértéket. 
Vagyis a viszontkereset a tá
madás eszköze is lehet. (Pl. 
. . .  valaki követeli, hogy a le
járt kölcsönt fizessem vissza, 
de én nem teszem, mert arfei- 
, peres a kölcsönkért autómba 
a kölcsön összegével megegye
ző, vagy azt meghaladó kait 
okozott. , A . viszontkeresetem 
adott esetben azzal végződhet, 
hogy a felperes. követelését és 
az enyémet összévető bíróság 
még őt kötelezi fizetésre.)

Az említett esetben és más
kor is van lehetőség a perle
kedés gyorsabb és békésebb 
befejezésére. A bíróság ugyan
is a per bármelyik szakaszá
ban megkísérelheti, hogy a fe

lek a jogvitát egyezséggel ren
dezzék.

Ha az egyezség megfe
lel a jogszabályoknak és 
a felek méltányos érde
keinek, az egyezséget a 
bíróság végzéssel jóvá
hagyja. Ennek ugyanaz 
a hatálya, mint a bírói 
ítéletnek. Ilyen egyezsé
gekre többnyire a há
zassági bontóperekben 
kerül sor.

A bíróság fokozott gondosság
gal ügyel arra, hogy a felek 
megegyezése megfeleljen való
ságos akaratuknak. Hiszen nem 
kisebb kérdésekben egyeznek 
meg, mint a közös gyermek el
helyezéséről, tartásáról, a szü
lő-gyermek érintkezésről, a kö
zös lakás további használatá
ról stb.

★
A hatáskörrel és illetékes

séggel rendelkező bíróság a 
beadott keresetlevél alapján 
kitűzi a tárgyalást, amelyre 
megidézi a feleket, illetve azok 
képviselőit. Néhány kivételtől 
eltekintve a fél részvétele a 
tárgyaláson nem kötelező, elég, 
ha jelen van a képviselője, 
ügyvédje. (A házassági bontó
perben a felperes, tehát, aki 
beadta a válókeresetet, szemé
lyesen is köteles megjelenni, 
nem elég a képviselő.) Ha a 
megidézett, fél valamelyike 
vagy legalább a képviselője 
nincs jelen, annak, tehát a 
mulasztásnak, komoly követ
kezményei vannak. Ha a fel
peres a szabályszerű és iga
zolt idézés ellenére sem sze
mélyesen, sem képviselője út
ján nem „jelent” meg, s nem 
is kérte a tárgyalás távollété
ben való megtartását, úgy a 
bíróság az alperes kérelmére 
a pert ítélethozatal nélkül 
megszünteti. (Házassági bon
tóperben még alperesi kére
lemre sincs szükség: a felpe
resnek a , békítő , tárgyalásról 

" való távolmaradása- automati- 
- kusan a. per megszüntetésével 
jár.) Munkaügyi és szövetke
zeti tagsági viszonyból szár
mazó jogvitáknál a felperes 
távolmaradásának nincs ilyen 
következménye: a pert nél
küle is lefolytatják. Előfordul, 
hogy egyik fél sem jelenik 
meg. Ilyenkor a per általában

Zártkörű rendezvény
Örömmel olvasom — s 

ilyesmi nincs időhöz kötve 
—, hogy Vácott a gyógyító
nevelő csoportba tartozók 
még az év elején sikeres 
óévbúcsúztatót . tartottak. 
Tehát nemcsak karácsony
kor, hanem később is ősz-. 
szeállt egy műsor. Takács 
Zoltán lelkes beszámolójá
ból az is kiderült, hogy ne
velőjük a jövőbe is tekin
teti és felhívta a figyelmet 
— magnószalag segítségé
vel — az elkövetett szerve
zési és más hibákra. „Ma
gunk között voltunk” — ír
ja olvasónk, már csak ezért 
is megérte.

Hm.'Itt álljunk meg. Tu
dom én, hogy nem egy inté
zetben. már az is óriási 
eredménynek számít, hâ  a 
gyógyító-nevelő csoportba 
tartozók — az új olvasók 
kedvéért írjuk le: a szemé
lyiségzavarban szenvedők 
és az alkoholisták tartoz
hatnak ide — önálló műve
lődési rendezvénnyel, mű
sorral állnak elő. Hogy egy
általán erre lehetőséget 
kaonak!

De én nem lennék még
sem megelégedett azzal, 
„högy maguk között vol
tak”, Ügy hiszem, éppen 
Vácott történt az meg, hogy 
a gyógyító-nevelő csoporto
sok legalább is a műsor egy 
részében az egész intézet 
közvéleménye előtt szere
pelhettek. Szóval, a gyógyí
tó-nevelő csoport nyilvá
nosságnak szánt műsorainál 
mindenütt arra kell töre
kedni, hogy mások, a nem 
gyógyítások is meghallgas
sák. Meggyőződésem, hogy 
képesek ilyen színvonalra.

Mit akarok én ezzel? 
Miént nem hagyom békén 
őket? Hadd játsszanak ma
guknak és ne zavarják a 
„normálisok” széles és igé
nyes táborát?

Sokszor leírtuk már,, de 
nem fölösleges megismétel
ni: a gyógyító-nevelő cso
portba tartozók nem elme
betegek, nem „gyogyósok”, 
hanem épp olyan elítéltek,. 
mint á többiek. Többségük 
egyébként is inkább alko
holista, akinek benti „elvo
nókúrája” párhuzamosan 
történik a büntetés végre
hajtásával. Miből gondolja 
bárki is, hogy ezek az em
berek nem tudnak olyan 
műsort produkálni, mint 
mások? Tartok tőle, jó né
hány kultúrbizottság éppen 
azért tiltakozik a gyógyító
nevelő csoport bemutatko
zása ellen, mert fél, hogy 
saját színvonala silányabb
nak tűnik.

De a gyógyító-nevelő 
csoportba tartozóknak is 
megvan az okuk a bizonyí
tásra. A szabadulás után 
sem fogják őket betegként 
kezelni, vagyis éppoly ke
mény napok, hetek, hóna
pok várnak rájuk, mint má
sokra. Beilleszkedő, kapcso
latteremtő, s egyéb hasznos 
képességeiket pedig lehet 
már idebent is gyakorolni. 
Például a nyilvános előadá
sokkal.

Ne legyenek tehát egy
más közöttiek a gyógvító- 
nevelő csoport műsorai. E 
hibára ezúttal mi hívnánk 
fel az érintettek figyel
mét . ..

négy hónapon át szünetel. Vé
gül az alperes távolléte, illet
ve írásbeli védekezésének el
mulasztása nem akadályozza 
az igény érvényesítését, a tár
gyalás lefolytatását. Ekkor ad
hat ki a bíróság a felperes ké
relmére bírósági meghagyást.

Ennek lényege, hogy az al
perest a kereseti kérelemben 
előadottakra kötelezi és elma
rasztalja a felperes költségei
ben. Ha 15 napon belül nem 
él ellentmondással, úgy a bí
rósági meghagyásnak ugyanaz 
lesz a joghatása, mint a jog
erős ítéletnek. Ha az alperes 
ellentmondással él, a tárgya
lásra új időpontot tűznek ki. 
Ezt azonban már nem szabad 
elmulasztania az alperesnek, 
mert akkor a bírósági megha
gyás érvényben marad és jog
erős ítéletnek számít.

Miután a bíróság elnöke, il
letve az egyes bíró számba 
vette a megjelenteket, sor ke
rül a keresetlevél ismertetésé
re. Ezután a felperes — aki a. 
keresetet benyújtotta — köte
les nyilatkozni arról, hogy az 
előadottakat fenntartja-e, eset
leg mit módosít vagy változ
tat meg. (Keresetváltoztatásra 
később is joga van.) Utána az 
alperes következik. Ha a fel
peres követelését elismeri, 
nincs teendője. De az alpere
sek többnyire nem ezt teszik, 
hanem ellenkérelemben nyi
latkoznak az ügyről. Kifogá
solhatják magát a pert, mert 
szerintük a követelés bírói 
úton nem érvényesíthető — 
például a kártyanyereség —, a 
bíróság nem illetékes, nem ar
ra jogosult indította a pert stb. 
A per tárgyáról,' az ügy lénye
géről is nyilatkozniuk kell. Elő 
kell adniuk, hogy miért kérik 
a kereset elutasítását, cáfol
niuk, tagadniuk lehet a felpe
res tényállításait és egyben elő 
kell terjeszteni a szerintük va
lóságos tényeket, és azok bizo
nyítékait. Azaz válaszolnak a 
keresetlevélben előadottakra. 
(Ez nem tévesztendő össze a 
viszontkeresettel.)

Akit perbe „hívnak”, az az 
esetek többségében már a ke
resetlevél kézhezvételét köve
tően írásban nyújtja be ellen- 
kérelmét a bírósághoz. Igen
kor a tárgyalás kezdetén ezt 
csak ismertetni keil és az al
peresnek csak arról kell nyi
latkoznia. hogy fenntartja-e 
vagy módosítja a beadvány
ban írtakat?

Ezután kerül sor az érdemi 
tárgyalásra, tehát lefolytatják 
a bizonyítást, és ha lehetsé
ges, a vitát már az első tár
gyaláson eldöntik.

Itt azonban szólnunk kell 
egy különleges első tárgyalás
ról, amelyen — néhány kivé
teltől eltekintve —, akkor sem 
születhet érdemi döntés, ha 
erre a feltételek adottak. A 
házassági bontóperekben kö
vetkező a „menetrend”. Min
denekelőtt a bíróság az első 
tárgyaláson köteles megkísé
relni a felek kibékítését, és 
köteles őket személyesen meg
hallgatni, akár úgy is, hogy a 
másik fél ne legyen jelen. Ha 
a bókítés eredményes, a pert 
megszüntetik, és a perköltség
ről nem is határoznak, nehogy 
a kibékített felek ezen újból 
összevesszenek.

Ha nincs békülés, ítéletho
zatalra nem kerülhet sor, ha
nem a tárgyalást elhalasztják, 
és csak harminc nap várako
zás után tűznek ki új határ
napot. Egvben felszólítják a 
feleket, hogy az ezer forintos 
illeték másik felét, tehát öt
száz forintot harminc napon 
belül illetékbélyegben róják 
le. Ha ezt nem teszik, a pert 
megszüntetik, ha befizették — 
vagy a felperes befizette, ha 
csak ő akar bontópert —, úgy 
kitűzik az újabb tárgyalást, 
amelyen már ítélet is szület
het,
• Néhány esetben értelmetlen 

lenne a békítgelés és a tárgya
lás elhalasztása, ezért ilyen
kor már az első tárgyaláson 
ítélet születik. Például akkor, 
ha az egyik házastárs igazol
tan elmebeteg, ismeretlen he
lyen v.agy külföldön tartózko
dik stb.

Dr. L. Gy.

Fény vagy
Fény vagy tiszta 
fény lassan 
derengő téli 
hajnalokon. Ki 
tudja honnan 
érkező nemes 
ragyogás. Álmokból 
vezetsz el 
magadhoz boldog 
öntudatban: mert 
vagyok és te vagy 
nekem! Ó, hányszor 
indulok, s mindig 
csak arra
amerről felragyogsz. ~.

Rónaszéki Róbert 
Budapesti Fegyház és Börtön

VÁLASZ

Az igazságérzetre. « •

Kevesen emlékeznek a 
szerzőn kívül a tavaly meg
jelent H H-beli cikkekre, 
amelyek. Döbrősy István 
márianosztrai olvasónk 
kérdései, kifogásai, hozzá
szólásai alapján íródtak. De 
az érintettek akkor bizto
san elolvasták a „refről”, a 
bv. intézet céljáról, a rab
segélyről stb. íródottakat.

Döbrősy István szabadu
lás előtt áll, így amolyan 
búcsúlevélben elemzi a 
szerkesztőség — s ezen be
lül szerény személyem —- 
és az ö együttműködését. 
Mint írja: bizony nemigen 
elégítették ki válaszaim, ok
fejtéseim. De nem is ez a 

. legnagyobb kifogása. Most, 
hogy szabadul, és úgy érzi, 
.kényes témát is előhozhat, 
végre megmondja az igazat. 
Azt tudniillik, hogy én, az 
újságíró, az ő levelei alap
ján írtam, cikkeim, ha úgy 
tetszik, „társszerzők vol
tunk” (ezt én írom, nem D. 
I. írja),, de bezzeg a szerzői 
honoráriumon nem osztoz
tunk, azt nyilván én vet
tem csak fel. Nos, kedves 
(volt?) olvasónk, remélem, 
még szabadulása előtt ke
zébe kerül ez az írás. Így 
kintléte alatt nem kell az
zal a gondolattal élnie, 
hogy F. „úr” tartozik ön
nek. Ugyanis elárulhatom: 
a H H-ban megjelent írá
saimért — légyen annak 
tartalma vagy forrása bár
mi é sbárki — külön hono-

Gyors válasz
Ilyet kért Benedek Gyula 

debreceni olvasónk, aki 
előzetesként várja az ítéle
tet. A lényege a kérdései
nek : súlyos szívbetegsége 
ellenére elítélhetik-e sza
badságvesztésre, s meg
kaphatja-e a szigorított őri
zetet? Még hozzáteszi: kö
zepes fokú börtöntűrő ké
pességet állapítottak meg 
nála.

Őszintén szólva nehéz a 
válaszadás. Sajnálatos ol
vasónk súlyos szívbetegsé
ge, de megítélése, hogy ez 
milyen mértékű, orvosi 
kérdés. Tény: önmagában 
a betegség nem akadálya az 
elítélésnek, vagy akár a 
szigorított őrizetnek, sőt an
nak sem, hagy valakit az 
ideiglenes elbocsátásból — 
mert bűncselekményt köve
tett el — újból „visszahív
janak” Vácra. A törvény
nek e logikája nemigen tá
madható, hiszen akit a be
tegség nem akadályoz a 
bűncselekmény elkövetésé
ben, azt, ügye. a bűnhődés- 
ben sem akadályozza.

Természetesen a súlyos 
betegség — még egyszer 
hangsúlyoznám, ezt orvos
nak kell kimondania —. 
enyhítő körülmény a bün
tetés kiszabásakor. Azután, 
ha szabadságvesztést szab
nak ki, elképzelhető, hogy 
az elítélt halasztást kap a 
végrehajtásra vonatkozóan. 
Végül az is lehet, hogy be
vonul és rabkórházba ke-

ráriumot nem kaptam és 
nem kapok. Vagyis anyagi 
érdek nélkül írhatom cik
keimet. Ha olyat írok, ami
től minden elítélt táncra 
perdül, vagy olyat, amitől 
elalszik — nos, ez anyagi 
szempontból mindegy. Ek
kor is, akkor is megkapom 
a fizetésem. Az megint más 
kérdés, ha csak olyat tu
dok írni, amin mindenki el
alszik, akkor veszem a ka
lapom, és másik munkahely 
után nézek, vagy rosszabb 
esetben a munkáltatóm 
mond fel.

Igazságérzetét ilyen mó
don megnyugtatva nem iS 
térnék ki a további részle
tekre, hiszen ön abban a 
helyzetben van. hogy sze
mélyesen próbálhatja ki 
azon dolgok egy részét, 
amelyről a lap hasábjain 
vitatkoztunk. Nem kivé-. 
nőm, de megkapható a ref, 
a pártfogó felügyelet, el le
het „látogatni” a tanács 
szociális osztályára segé
lyért, és általában ki lehet 
próbálni, mennyit ért a 
benti nevelés önnek. Szó
val, vitánk tovább él, s né
hány. hónap múlva öröm
mel vennénk, ha beszámol
na kinti tapasztalatairól.

Tulajdonképpen sajná
lom. hogy elvesztettünk egy 
vitaképes olvasót. De annak 
azért jobban örülnék, ha 
nyernénk helyette egy tör
vénytisztelő, dolgos állam
polgárt. Minden jót önnek!

—f—

rül. Arra is volt már példa, 
hogy a betegség miatt va
laki egyéni kegyelmet ka
pott, ha kért.

Ahogy én a leveléből ki
veszem, valami olyanra 
számít, hogy betegségére 
való tekintettel el sem íté
lik. Nos, ez nem reális vá
rakozás. A Büntető Tör
vénykönyv sehol sem 
mondja ki, hogy a betegség
— kivéve az elmebetegségét
— büntethetőséget kizáró. 
ok lenne. A büntetés kisza
básánál csak enyhítő körül
mény lehet, s ezen kívül, 
mint jeleztem, a büntetés 
végrehajtásának elhalasz
tását — akár véglegesen is
— eredményezheti és eset
leg egyéni kegyelmet.

Az a tény viszont, hogy 
közepes fokú a börtöntűrő 
képessége, aligha játszik 
szerepet az ítéletnél. Bi
zony, a bentlóvők egy ré
szénél egyenesen rossz a tű
rőképesség. Szóval, ez a 
megjegyzés inkább arra 
utal. hogy a büntetés vég
rehajtása alatt kevés prob
léma lesz önnel.

Végül a tárgyalása folya
mán tapasztalt — általa an
nak tartott — eljárási sza
bálytalanságok miatt az 
ügyészségnek kell panaszt 
benyújtani, illetve a felleb
bezésben erre ki kell térnie. 
De ezt, úgy hiszem, az ügy
védiébe kéne bízni, ő ismeri 
az ilyenkor szokásos eljá
rást.

—f—
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HÉDIKÉ, A KÖNYVTÁROS.
E megszólítást kedveli és azt, 
ha komolyan veszik, ha part
nernek tartják. Kalocsáról ke
rült a megyei intézetbe és 
könyvtárosi, kultúrosi teen
dőit közmegelégedésre lát ja el. 
Hogy pontos legyek: szakmai 
munkája kifogástalan, de a vi
szonya elítélt társaihoz, társ
nőihez — nem a legjobb: .né
melykor összetéveszti a fogal
makat, s azt hiszi, a könyvtár 
van őérte, s nem fordítva. Ne
velői segítséggel azonban ha
marosan megérti majd, hogy 
neki tökéletesen ki kell szol
gálnia áz olvasókat, a kultúr
terembe „látogató” elítélteket. 
Hogy minden adottsága meg
van ehhez, azt jól mutatja, 
hogy néhány kezdeményezése 
maris sikert aratott Tucatnyi 
érdeklődőnek tart alapfokú 
német nyelvórákat, amelyek 
arra mindenképpen alkalma
sak, hogy a résztvevők leg
alább néhány kifejezést meg
tanuljanak, s felébredjen ér
deklődésük a nyelvtanulás 
iránt. De van itt, ebben a klub- 
helyiségben aerobic, kívánság- 
műsor, sőt, Hédiké kezdemé
nyezésére 10 fordulós szellemi 
vetélkedő is. Szóval az intézet 
művelődési életén sokat lendí
tett az ő ideérkezése, csak még 
össze kell rázódnia elítélt tár
saival.

Magáról — konkrétan — 
nem szívesen beszél. Arról vi
szont, inkább, hogy a mostani 
szabadulása után mire vágyik. 
Nos, arra, hogy eljusson a Ba- 
hama-szigetekre és arra, hogy 
külföldi férfi kösse be a fejét. 
A magyarokról rossz a véle
ménye, hiszen többször is el
vált. Hogy miben különbözik 
például a német férfi (nyugat
német!), és a magyar? Hédiké 
szerint a német udvariasabb 
és főleg, nagyvonalúbb. Értsd: 
több a pénze, nem filléreske- 
dik. Mit mondhat erre a ma
gyar férfiú? Azt, hogy az ö ke
resetéből válóban nem , juthat 
el senki a Báhsma-szigetek- 
re .. .  De vajon ennyin múlik 
csak két ember böldögsága?

©
A NÉVTELEN* Beszélgeté

sünk után felhívott a nevelő
je, hogy X. kérim névtelensé
get. Ám legyen! Valamikor 
szépreményű fiatalember volt, 
válogatott sportoló, akit sokan 
Ismertek, szerettek és támo
gattak. Most is szeretik, de 
immáron a harmadik bűncse
lekménye után kevesebben tá
mogatják, és még kevesebben 
bíznak benne. Néhány biztos 
pontja azért maradt. Például 
a felesége, aki a hosszú bün
tetés ellenére .---Ihat év —, ki
tart mellette.

Meggyőzőnek: ható, bizalmat 
ébresztő' ember ő, aki szerin
tem kiváló képességeit — re
mek szervező, s talán még jó 
vezető is — eddig rosszul ka
matoztatta. Távlati tervei kö
zött a ma oly divatos kisvál
lalkozások szerepelnek, per
sze szigorúan törvényes kere
tek között. A kérdés az, mind
ez hogyan lehetséges, amikor 
büntetett előéletű lesz, azaz 
csak csendestársként szállhat 
be bármilyen üzletbe.

Olyannyira komolyan veszi 
a „komolyodást” — ma már 
nem fiatalember —, hogy re
ménytelen helyzetből is „fel
támadt”. Gondoljuk csak el: 
három évvel ezelőtt kapott hat 
év büntetést, kedvezmény nél
kül és fegyház fokozatban. 
Három évig mindent beleadott 
és elérte, hogy a felügyelet 
megbízható és megbecsült se
gítője lett, de úgy, hogy köz
ben társait sem „árulta” el 
Igaz. ebben az. is segített, hogy 
minden szenvedélytől tartóz
kodik : nem dohányzik, nem 
kávézik, vagyis megveszteget
hetetlen. S aki bizalmi beosz
tásban tartósan kiválót nyújt, 
annak nem elérhetetlen a „le
hetetlen” sem. A múlt évben 
példamutató magatartásáért 
eggyel enyhébb fokozatba he
lyezték, majd e fokozat szabá
lyai szerint a karácsonyi ün
nepeket fiatal felesége és szü 
lei körében tölthette.

így az sem véletlen, hogy a 
hátralevő három évre már van 
célja. Áldozatos munkával, 
példás magatartással igyekszik 
elérni, hogy évente hazame

hessen a pihenőidő alatt. Ha a 
három évből három hetet ott
hon tölthet — akkor már elé
gedett lesz. Kívánjuk, hogy si
kerüljön. S az is, amit a sza
badulás utánra tervez.

A TUDATLAN. Megyünk a 
körletre az egri intézetben. Az 
ajtó azonban zárva, még a pa
rancsnoknak sem nyílik ki 
biztonsági ökokból, hiszen ép
pen a sétálókat engedik vissza 
a zárkákba. Körülnézünk, és 
észreveszünk két embert, ci
vilben. Egyikük, a magasab
bik a falhoz támaszkodik. A 
nem egyenruhában levő inté
zetparancsnok rászólt: — Ön 
miért támasztja a falat? A 
válasz: — Hogy ki ne dőljön! 
A válaszadó még egy jót ne
vetett is saját .szellemes vála
szán, amikor meghallotta, 
hogy kivel beszélt. Bizony el
sápadt, de azért tartotta ma
gát. „Megfenyítenek, na 
bumm, annyi baj legyen” — 
jegyezte meg. Aztán itt „köz
belépett” az újságíró, aki, 
ugye, megkérdezhette a vicces 
bevonulótói: van-e kedvezmé
nye? Mint kiderült, első bűn- 
tényes — tartási kötelezettség 
elmulasztásáért került be — 
és azt sem tudja, mi a ked
vezmény. Végül is kiderült, 
hogy feltételes szabadságra 
-bocsátható, feltéve, ha a bv.- 
iritézet javasolja. Ettől persze 
a parancsnok is megenyhült, 
hiszen a bevonuló nem ismer
te a börtönbeli szabályokat s 
ezért túlzott büntetés lenne, 
ha már a kezdet kezdetén el
vesztené vagy kockáztatná 
azt.

Ilyen módon a történet ked
vezően ért véget. A paracsnok 
eltekintett a fegyelmitől, az el
ítélt pedig gazdagabb lett egy 
■tapasztalattal. Nevezetesen: 
egyetlen büntetésvégrehajtási 
dolgozóval sem szabad tiszte
letlennek lennie, hiszen ezért 
minden esetben fenyítés jár. 
Ha pedig valaki éppen az in
tézet parancsnokával , szel’.e- 
meskedik, nos . . .

Ám a majdnem pórul járt 
fiatalember mellett állt egy 
másik, ö  már többször járt 
ebben az intézetben, ismerte 
a parancsnokot is. Ahogy lát
tam, ő is jót derült. A kérdé
sem csak az: miért nem fi
gyelmeztette sorstársát, hogy 
ki közeledik.?

A „falat támasztó” azóta 
már megismerte a szabályo
kat, munkába állt valahol. De 
legalább őrá számíthatnak 
azok, akiket a tapasztalatlan
ság. vagy meggondolatlanság 
hoz kellemetlen helyzetbe. Ő 
biztos figyelmezteti majd tár
sát, ha „veszély közeledik” .. * 
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Túlzás!?
A múlt év december else

jei számban érdekes cikket 
találtam, amely a Sátoral
jaújhelyi Fegyház élelme
zéséről szólt.

Amit az újságíró leírt, az 
szép és figyelemre méltó, 
csak van egy apró, vagy ta
lán nem is apró szépséghi
bája. A cikk írója leírja 
egy nap menüjét, amelyben 
többek között sajt, sültcsir
ke stb, szerepel, s megem- 
ti, hogy gyakran kapnak 
az elítéltek téliszalámit, és 
nem ritka a debreceni pá
ros sem, A 270 forintos té
liszalámi étlapon szerepel
tetése számomra délibáb
nak tűnik. Ez az egyik do
log, ami kissé felbosszan
tott, a másik, és fontosabb 
pedig az, hogy mivel ezt az 
újságot az ország összes 
börtönében elolvassák, jog
gal felmerülhet társaimban 
a jogos kérdés: hogy ők 
ezekből a — nyugodtan le
írhatom — drága élelmisze
rekből miért nem kapnak?

Vagy talán a többi inté
zetben netán rosszabbul vé
geznék munkájukat az élel
mezéssel foglalkozók? Ha 
ez így lenne, akkor a mi in
tézetünkben a nagy többsjég 
nem lenne megelégedve az 
élelmezéssel. No persze, az 
is igaz, hogy örök elégedet
lenkedők mindig voltak, 
vannak, lesznek a jövőben 
is.

Véleményem szerint egy 
ilyen fontos, középponti 
kérdéssel foglalkozó cikket 
figyelmesebben és ponto
sabban kellene megírni. 
Mert ha a cikk írójának az 
állítása igaz, helytálló, ak
kor feltétlenül meg kellett 
volna jegyeznie, hogy az 
élelmezésre fordítható köz
ponti kereten kívül, más 
forrásokból is gazdálkod
nak a fenti intézetben. Eb
ben a kérdésben fontos 
még az Is, hogy elég sok 
úgynevezett előzetes ház 
van, ahol szintén nem tud
ják „kigazdálkodni" a sá
toraljaújhelyihez hasonló 
pompás; ételeket.

Tudom és meg vagyok 
győződve arról, hogy aki az 
elítéltek élelmezésével fog
lalkozik, mindent elkövet 
azért, legyen áz testületi 
személy vagy elítélt, honv 
minél változatosabb és jobb 
légiién étkezésünk.

De túlzásokba vagy pon
tatlan közlésekbe nem sza
bad bocsátkozni. Még a 
Heti Híradóban sem. mert. 
könnyen hitelét Vesztheti 
az újságíró.

Gazdag Sándor
Fővárosi Bv. Intézet I.

VÁLASZ

Okosan és változatosan..
Évek óta természetes köte

lességének tartja a szerkesz
tőség, hogy riportokban, 
el-emző cikkekben és tudósí
tásokban beszámoljon a kü
lönböző bv. intézetekben fo
lyó élelmezésről, valamint a 
vásárlási lehetőségekről. Te
szi ezt azért, mert tisztában 
van azzal, hogy ez sokakat 
érint, s úgyszólván középpon
ti kérdés.

Még a múlt évtized végén 
kezdeményeztük, hogy hasz
nálják ki azt a lehetőséget, 
amelyet a korszerűen csoma
golt élelmiszer kínál, vagyis 
az előrecsomagolt árucikke
ket részesítsék előnyben, hi
szen így olcsóbban és állandó
an friss felvágotthoz jutnak. 
Ez feltételezte a hűtőszekré
nyek meglétét, beszerzését. 
Mindkettőre volt példa, 8 
ezek be is váltak, s azóta is 
működnek például Balassa
gyarmaton vagy Debrecen
ben. Hogy nem terjedtek el 
széles körben, annak nemcsak 
szemléleti, hanem anyagi okai 
is vannak. Ez azonban nem je
lentheti azt, hogy hosszú tá
von le kell ezekről mondani. 
Ma korlátozott pénzügyi esz
közökkel rendelkezünk, de 
nem bizonyos, hogy ez min
dig is így lesz.

Aki vette magának a fá
radságot és figyelmesen elol
vasta az erről szóló írásokat, 
az meggyőződhetett róla, hogy 
minden írásunk arra irá
nyult, hogy az emberek ész
szerűen költsenek, ne1 paza
roljanak, s amit megvesznek, 
azt használják is fel. Ugyan
ez a cél vezette toliunkat, 
amikor arra hívtuk fel a fi
gyelmet, hogy az intézetek 
okosan és változatosan hasz
nálják fel a rendelkezésükre 
álló nyersanyagot, hogy ezek
ből, a lehetőségek szerint, a 
lehető legjobb ízű és tápláló 
ételeket készítsenek. Mind 
e közben arról is beszámol
tunk, hogy az élelmezési szak
emberek milyen erőfeszítése
ket tesznek azért, hogy az in
tézet pénzén jó minőségű 
nyersanyagokat, árucikkeket 
vegyenek, s hogy mennyire 
fontosnak tartják az elítélt 
szakácsok tevékenységét, s 
tudásuk, szakmai biztonságuk 
növelésére szakácsiskolákat 
tartanak fenn..

Mindnyájan tudjuk, hogy 
az élelmezésre fordítható ősz- 
szeg meghatározott, s ebből 
kell „kihozni” a reggelit, az 
ebédet, a vacsorát. És azt is 
tudjuk, hogy bár ez nem 
könnyű feladat, de nem is le
hetetlen. Mégpedig azért le
hetséges, mert a bv.-nél jó 
szakemberek vannak, akik

„kigazdálkodják”, hogy válto
zatos legyen az étkezés. Ne 
feledjük, az étkezési norma 
szerint nincs vasárnapi és ün
nepi kvóta, mégis más ezeken 
a napokon az étkezés, mint a 
hétköznapok során. Hogyan 
lehetséges ez? Nincs ebben 
semmi ördöngösség, a szakem
berek tisztában vannak a ho
gyannal . ■. Ugyanez vonatko
zik arra is, amit Gazdag Sán
dor hitetlenkedve olvasott 
múlt év december elsejei lap
számunkban. -

Ez nem más, mint amit sá
toraljaújhelyi riportunkban 
írtunk, ahol is beszámoltunk 
— étlapról!!! — egy nap me
nüjéről, is hozzátettük, hogy 
szintén az étlapon szerepel 
téli szalámi és debreceni pá
ros is. Mindezt kétségbe von
ta a levél írója, s azt is hoz
záteszi, hogy ez a közlés — 
felbosszantotta. Két okot em
lít, az egyik, „ez nagyon szép 
lenne, amit én nem nagyon 
tudok elhinni”, a másik, „hogy 
a többi bv. intézetben levő el
ítéltek ebből miért nem kap
nak?”

A második kérdésre nem 
tudunk válaszolni, hiszen min
den bv. intézet önállóan in
tézi a maga élelmezését. Ami 
viszont az első kérdést illeti, 
arra megadjuk a választ, hi
szen ott jártunk a helyszínén, 
s magunk is meggyőződtünk 
róla. No nem úgy, hogy meg 
is kóstoltuk. Mint ismeretes, a 
szerkesztőség Budapesten szé
kel, s nem Sátoraljaújhelyen, 
tehát nem tudunk mindennap 
megjelenni az intézetben, de 
azt hiszem, erre nincs is szük
ség, ugyanis az étlapokat meg
őrzik, s ezek az élelmezés do
kumentumai, s mint ilyenek
ben — nincs okunk kételked
ni. Kinek lenne érdeké „ál
étlapokat” gyártani, csupán 
azért, hogy érdeklődő újság
írókat megtévesszenek?

Vagy mi szükség lenne arra, 
hogy felelős szakemberek va
lótlan információkkal trak
tál janak ' bennünket, csupán 
azért, hogy „kacsákat” rep
tessünk a levegőbe?

Mindezek fényében érthe
tetlen a levélíró ama állítása, 
amely leszögezi, hogy „véle
ménye szerint, egy ilyen fon
tos kérdéssel foglalkozó cik
ket figyelmesebben és ponto
sabban kellene megírni”. Nem 
tudom, miért gondolja a levél 
írója, hogy a Heti Híradó új
ságírói nem a tényekből, ha
nem vágyálmokból indulnak 
ki?! Mi szüksége lenne a lap
nak arra, hOigy kétes hírbe 
keveredjen? S egyáltalán, a 
cikk írója hogyan venné ma
gának azt a bátorságot, hogy 
egy megnevezett intézetből 
valótlan híreket engedjen

szárnyra? Ha annak, amit le
írtunk, nem lenne valóság
alapja, akkor elsőként a meg
nevezett intézet emelne szót, 
és kérne helyreigazítást! 
Ugyanis a Heti Híradót nem
csak máshol, hanem az érin
tett intézetben is olvassák.

És itt térnék rá arra a fel
levésre, miszerint ez a cikk 
alkalmas arra, mert a Szikra 
Nyomdában készül, „hogy a 
civileket olyan következteté
sek levonására késztessék, 
hogy tulajdonképpen-a bv. in
tézetekben tejjel-mézzel folyó 
Kánaán van. . .  Holott azért 
ez nem egészen így van ..."

Ez Utóbbi még érthetetle
nebb kitétel, hiszen már ma
ga az a tény, hogy valaki bör
tönbe kerül, eléggé tragikus, 
s a józan életű civilek szemé
ben a börtön egyáltalán nem 
kívánatos hely. Még akkor 
sem lenne az, ha csupa 
ínyencfalatot szolgálnának 
fe l. . .  Miért gondolnának tej
jel-mézzel folyó Kánaánra, ha 
évente négy-öt alkalommal 
néhány szelet téli szalámit 
kapnak az elítéltek? Azzal 
bármely vásárolni szokott ci-, 
vil tisztában van, hogy a téli 
szalámi nem tömegáru, s nem 
kilószámra vehető. Ha vesz, 
akkor tíz, maximum húsz de
kát vásárol, csupán azért, 
hogy változatosabbá tegye az 
étkezését, s nem azért, hogy 
csak ebből lakjon jól. Ugyan
ez vonatkozik a bv.- intézetre. 
Senki nem állította, hogy Sá
toraljaújhelyen téli szalámi
ból van fonva a kerítés, s de
geszre tömik hasúkat vele az 
elítéltek.

Nem lenne szabad elfeled
ni azt, hogy a bv. intézet pén
zért vásárol, s ha a beszerző 
azt az utasítást kapja, hogy 
ne főzőkolbászt Vegyen, ha
nem téli szalámit — megte
heti, s meg is kell tennie.- A 
lényeg az, hogy mindenkinek 
jusson' belőle vacsorára. S ha 
ezt teával, vajjal felszolgál
ják, akkor épp elég egy étke
zésre.

Végül, dé nem Utolsósorban, 
különösnek találom a levél 
írójának azt a megállapítását, 
mely szerint, „de túlzásokba 
és pontatlan közlésekbe nem 
szabad bocsátkozni, még a He
ti Híradóban sem, mert köny- 
nyen hitelét vesztheti az új
ságíró".

E lap munkatársai régi tisz
telői a tényeknek, tudják, hogy 
a tények makacs dolgok, s egy 
tény akkor is tény marad, ha 
hallgatnak róla. De miért ten
nénk? Nincs ok arra, hogy vi
lágos és elcsavarhatatlan té
nyekben kételkedjünk. A té
nyek hitelesítik a mi hitelün
ket is.

A. J.

ITTHON ÉS EGYÜTT
©

A mikor kibontakozott az 
,r* ölelésből, hátranézett. A 

lányok . éppen akkor ültek be 
egy szabad taxiba.

—i Ezek megőrültek! — kiál
tott fel —, csak nem sértőd
tek meg!? Az esőtől fényes 
Lada ott gurult el mellettük, 
négy kéz integetett feléjük. 
Ágnes felnevetett, hangjából 
érződött az idegesség, önkén
telenül mondta:

— Hülye libák .. „
— Tapintatosak — szólalt 

meg András, majd közelebb 
húzta magához az asszonyt. — 
Vagy jutott volna nekik is ab
ból a híres palacsintából?

Ági szemé ismét kigyúlt.
— Arról volt szó, hogy ko- 

nyakozni megyünk!
Nem volt ideje végigmonda

ni, András játékosan befogta 
a száját. Az eső végképp neki
bátorodott.

— Miért nem mondhattam 
végig? — Ágnes arcán fényes 
tűz égett.

— Mit kellett volna még 
.mondanod?

— Most mit gondolnak ró
lunk?

— Csak amit láttak — 
mondta és elnevette magát, 
két tenyere közé fogta Ágnes 
arcát. — Magunkra marad

tunk, ennyi az egész. Ez olyan 
szörnyű? Én örülök, hogy így 
történt. Te nem?

A nő haja ázottan tapadt 
arca két oldalához. Egészen 
lassan személyautó gördült el 
mellettük, a félig lehúzott ab
lakon át kihallatszottak a „Fe- 
licita” dallamai. összemo
solyogtak, majd mindketten 
hangosan felnevettek. A sza
kadó eső végiglocsolta arcu
kat.

★
A lakásba érve Agnes azon

nal eltűnt a fürdőszobában, 
kinyitotta a csapokat, majd az 
ajtó mögül utasította Andrást.

— Helyezd magad kénye
lembe, a hűtőben találsz sört, 
ha pálinka esne jól, keresd 
meg a bárszekrényt, nem lesz 
nehéz, egyszobás a lakás...  
Kapcsold be a televíziót, az 
elázott csupavíz ruhádat le
vetheted. az előszobában van 
egy csíkos frottírköpeny. No, 
ne_ gondolj semmire, az apá
mé, ezt szokta magára venni, 
ha havonta egyszer megláto
gat. Ebben a hónapban már 
volt. Hordhatod nyugodtan, 
nem kell attól tartanod, hogy 
benyit!

Halkan áthallatszott a víz 
permetezése. András körbe
járta a szobát, a félig nyitott

erkélyajtó résén figyelte a fé
nyesre ázott Kőbányát. Nem 
látott messzire, a késő esti ég
bolt ráhasalt a városra. Be
kapcsolta a televíziót, színes 
képernyős japán Sony volt. 
Egy fél Zsiguli ára, gondolta, 
s rágyújtott.

— Forrón akarod? — hallat
szott ismét Ágnes hangja. Nem 
válaszolt, benyitott a fürdő
szobába, Ági már a kádat öb
lítette, csípőjén vékony ott
honka feszült, felegyenesedett, 
szembefordult a férfival, már 
a szemét újra kifestette, haján 
megszárítva fényesedtek a hul
lámok.

Szép vagy! — moödta egé
szen halkan, s észrevette, amint 
Ágnes arcán szétáradt a pír.

— Ne hozz zavarba! — 
mondta a lány és közelebb lé
pett Andráshoz. — Tudom, 
hogy nem vagyok több az át
lagnál — sóhajtott, s tekinte
te felhőssé vált. — A férjem 
is mindig a legszebbnek mon
dott, később meg félholtra 
vert. .. No. mindegy, végül is 
elhagyott. Már öt éve.
1VI egpróbált mosolyogni, de 

nem sikerült.
— Mielőtt még megkérdez

néd, két éve nem volt férfi a 
lakásomban apámon kívül. 
Hogy te mégis miért vagy itt?

— nézett Andrásra. — Az eső 
miatt, hiszen bőrig áztunk . . .  
szimpatikus vagy, nem mon
dom, különben is, ma össze
jött minden, jó napom volt.

— Nyugtával dicsérd!
— Már lenyugodott. Hagy

tam. hogy megcsókolj, bele
egyeztem a játékba. Ha ezt 
nem teszem, a lányok sem 
hagynak ott. Talán hibáztam.

— Bánod? Nem jó, hogy így 
történt?

— Összetettebb ez annál, 
hogy azt mondjam, bánom, 
nem bánom. Ök mindenesetre 
nem hinnék el, hogy semmi 
sem történt közöttünk — pi
rult el —, ez persze, nem je
lenti azt, hogy mindenképpen 
történnie kell valaminek!

Megigazította a haját. — Ha 
rendbehoztád magadat és a 
ruhád is megszáradt, elme
hetsz! De tudnod kell azt is, 
hogy jobban örülnék, ha ma
radnál! A lányom osztályki
ránduláson van, kétévenként 
talán megengedhetek magam
nak egy kétszemélyes éjszakát.

Csak most kereste meg is
mét a férfi tekintetét.

— Es hogy bebizonyítsam, 
mindez csak játéknak indult, 
mire megfürdesz, sütök egy 
tál kapros-túrós palacsintát.

Megkereste András kezét, s 
forró pillantással tekintett a 
férfira.

András hosszú percekig fi, 
gyelte magát a tükörben. Hal
kan. alig hallhatóan csobogott 
a kádban a víz. A felszálló gőz 
megtelepedett a csempéken,

bársonyos párát vont a tükör
re. Unott mozdulattal letö
rölte.

— Micsoda gondolat...! 
Szembenézett tükörbeli ön

magával: reggel még gondol
ni sem mertem volna rá, most 
meg hamarosan itt lubickolok 
a kádjában . . .  Elzárta a csa
pokat, kibontott egy fenyőtab
lettát, beleejtette a vízbe. Va
jon miért akarta így, speku
lált. Beleereszkedett a kádba. 
Évek óta egyedül él a lányá
val. Feltétlenül hinnem keli 
neki. Anyagi gondjai nem le
hetnek, ha hatvanezer forin
tos televízión nézi a híradó 
második kiadását, hiszen előbb 
nemigen érhet haza esténként. 
Higgyem, hogy az eső segített 
fel? Ki tudja? Talán így akar
ta. így beszélte meg a barát
nőivel, a nőknek hinni a leg
nagyobb butaság.

A szobából kihallatszott a 
televízió műsora. Záray Márta 
énekelte:

„Nézd, milyen csendes az éj, 
pihen a szenvedély. 
Elcsitulnak a házak.. 
Hirtelen másfelé csapongóit 

a gondolata: biztosan van út
levele! Lenyúlt, megkereste a 
szappant. Talán el is jönne .. 
Felállt, szappanozni kezdte a 
testét.

„Nem adlak másnak,
Nekem rendelt az élet,
Nem adlak másnak,
Ha kell, harcolok érted .. 
Még mindig Záray. A távol

ból Kőbánya—Kispest-állomás
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M egéri?
Csomagosztás! A szerencsések sorra jönnek ki a zár

kából, hogy átvegyék az otthonról érkezett küldeménye
ket. Mindenki alig várja, hogy megkapja a hazulról, a 
családtól, feleségtől, szülőktől oly féltve és gondosan 
összeállított finom falatokat és természetesen az egyéb 
engedélyezett, beküldhető szükségleti cikkeket.

A csomagosztás gyorsan történik, a folyamatosságot 
olykor azonban megakasztja egy-egy gyanús tartalmú 
küldemény. Például: gyufásdobozba rejtett gyógyszer, 
cigarettába sodort kávé, tea vagy nagyobb címletű pénz
jegy. Előfordult, hogy fondorlatosán szeszes italt juttat
nának be az intézetbe.

Ilyen esetek észlelésékor á légtöbb fogvatartott ártat
lan arccal közili, hogy ő semmiről sem tehet, a küldemé
nyekért egyedül a csomag feladója felelős. Sértődötten 
veszi tudomásul, hogy a csomagot nem kapja meg, ha
nem visszaküldik a feladónak.

— Miért nem kaphatja meg a férjem a nyugtató 
gyógyszert? — panaszolja a beszélőn az egyik hozzá
tartozó. .

Később kiderül, hogy az illető elítélt egyetlen alka
lommal sem fordult: ilyen kérelemmel az egészségügyi 
szolgálathoz. Vizsgálat után természetesen a szükséges 
gyógyszert minden további nélkül megkapta volna.

Az intézetekben lévő üzletekben egy-egy vásárlás al
kalmával kielégítő az áruválaszték. A megengedett 
mennyiségben lehet kávét, teát, üdítő italokat vásárolni. 
Érthetetlen, hogy néhány deka kávé vagy tea becsem
pészéséért miért kell a hozzátartozókat, de önmagukat 
is kellemetlen helyzetbe hozni, — Zixnm —

Kényes téma
Nincs irítézet, ahol szóba 

ne kerülne. Sőt, már koráb
ban, a rendőrségi fogdán 
vagy éppen a kihallgatáson. 
Beszél róla mindenki, ki 
nyíltan, ki titokban. Csak 
éppen egy a báj: senki sem 
tudja bizonyosan, hogy 
lesz-e, és ha igen, kiket 
érint majd? Hallom nyo
mozó ismerősömtől, hogy 
az őrizetbe vett és tettenért 
betörő — aki egyébként 
többszörös visszaeső — ma
gabiztos: mire kiszed belő
lem mindent, én már sza
badulok is. A nevelő pa
naszkodik: egyébként jó 
magaviseletű neveltje egyik 
napról a másikra megválto
zott . . .

Elképesztő pletykák, . ta
lálgatások forognak közszá
jon, hogy rövidesen meg
szűnnek a fokozatok, netán 
bezárják a börtönöket és 
így tovább. Már mindenki 
kitalálta; hogy miről be
szélek? A szói azonban 
szándékosan nem írom le: 
tudniillik sok ezer találgató- 
val ellentétben nem szíve
sen szórakozom más bőré
re.

Igen, más bőrére. Saivos, 
sokan vannak, akik felülve 
a szóbeszédnek, úgy gon
dolják. hogy mirideny, mi
ként viselkednek. Ezekben

a hetekben, hónapokban bi
zony sokan veszítik el ked
vezményüket, játsszák el 
hitelüket, hogy aztán föl
ébredve az álmodozásból, 
rádöbbenjenek: a csoda el
maradt. értelmetlen, meg
gondolatlan kockázat olyan 
dolgokra építeni, amely bi
zonytalan, sőt, az érintettek 
jelentős részénél még a re
ménykedés sem megalapo
zott.

Régi igazság, hogy ha az 
ember valamit nagyon vár, 
túlzottan nagy jelentőséget 
tulajdonít neki, akkor min
denképpen csalódik, még 
ha a várt dolog részben 
vagy egészben be is követ
kezik,Akt- viszont a túlzott 
optimizmus helyett csak 
szerény várakozással néz a 
jövőbe — megalapozottak a 
várakozásai —, azzal meg
történhet, hogy kellemesen 
csalódik.

Szóval, ami lesz vagy le
het. az ma még nincs. Leg
följebb beszélni lehet róla, 
de a magatartásban alinha 
kívánatos a jelenléte. Ne
hogy később hónapokkal, 
évekkel fizessünk : 1 érte. 
Mert nem hiszem, hogy a 
jövőbe lehet látni! Még a 
közelibe sem . . .

ül az i
Mint arról már több esetben is hírt adtunk, Tökölön a 

fiatalkorú elítéltek részére új, háromszintes elhelyezési kör
let épül. Az elmúlt hetek, sőt nyugodtan mondhatjuk, hóna
pok rendkívül szélsőséges, hideg időjárása nem okozott ko
molyabb gondot. A folyosókon nagy teljesítményű olajfűtéses 
hőfújó kályhákat helyeztek el. A betonkeverő gépet is az épü
let egyik földszinti helyiségében állították fel. így a munka
végzést zavartalanul biztosítani tudták. Jelenleg a folyosó
kat vakolják, szerelik az elektromos vezetékhálózatot, festik 
az ajtókat.

A korszerű épületet előreláthatólag az év nyarán adják át 
rendeltetésének.

— Zimm —

Az új körlet bejárati része

Olajtüzelésű kályha biztosítja az egyenletes meleget

felől vonatkerekek kattogását 
hozta az éjszakai szél. Alapo
san szárazra törölte magát, 
derekán megkötötte a köntös 
övét, belemosolygott a tükör
be. Még feleségül is veszem, 
ha szükséges — kacsintott ön
magának a tükör előtt, és uj
jaival elrendezte a haját. Az
tán kilépett a szobába.

★

i—' Nem bántad meg. hogy 
itt maradtál? — kérdezte Ág
nes és megfordult a könnyű 
pléd alatt.

— Buta kérdéseid vannak 
— mordult rá a férfi és ciga
rettáért nyúlt. Előkeresett egy 
Symphoniát. Rágyújtott, a ki
fújt füstön keresztül Ágnest 
figyelte. Ági megmozdult, 
András felé fordult, a pléd 
lejjebb csúszott, fedetlen mel
lén megcsillant a korai nap
fény. Karján aoröcska, szőke 
pihék fényesedtek elő.

— Jó volt veled — súgta, s 
közelebb húzódott a férfihoz. 
Átölelte, csókolni kezdte a 
nyakát.

— Olyan bizonytalan va
gyok — mondta, mintegy le
helve két csók között a szava
kat —, régen voltam már így 
férfival. Igazán örülök neked, 
de azért én sem vagyok.fából. 
Két év mégiscsak nagy idő.
T}’ [hallgatott, mint aki el- 

szégyellte magát, mintha 
megbánta volna, amit mon
dott. A nap odakint egyre ma
gasabbra emelkedett, ferdén

bezuhanó fénynyalábjában ap
ró szemcsék lebegtek. Az ut
cáról gyerekek vidám kacagá
sa hallatszott fel.

— Nyoma sincs már a . teg
napi esőnek — nevetett fel 
Ágnes és kivette András kezé
ből a cigarettát. Beleszívott, 
rálehelte a füstöt. A lebegő 
füstfátyolon át a tekintetét 
kutatta,

— Zöld a szemed — mond
ta, s nevetett —, mint egy 
macskáé.

Kihajolt,, elnyomta a félig 
égett cigarettát a hamutartó
ban, majd visszahevert And
rás mellé. Anélkül, hogy fel
emelte volna a fejét, úgy kér
dezte. pár percnyi csend után:

— Valóban jól érezted ma
gad?

András bólintott, szorosabb
ra fűzte Ágnes derekán az 
ölelést.

— Boldog vagyok, hogy ve
led lehettem ...
— Ugye, nem tartasz kurvá
nak?

Még mindig András mellén 
pihent, nem mozdult a tekin
tetei — Hidd el, nem vagyok 
az! — folytatta, meg sem vár
va a férfi válaszát. Néhány 
csendes perc telt, el. valahol 
egészen messze mentőautó ro- 
bogóifct, vijjogó szirénáját el
hozta a kora délelőtti szél. 
András felegyenesedett, két 
tenyere közé fogta Ágnes ar
cát, tekintetük egészen közel
ről találkozott.

— Tudom, hogy nem vagy 
az — mondta, s szorosan át
ölelte. Mikor elengedte, látta 
a nagyra nőtt, lángoló szeme
ket.

— Tudom, hogy nem vagy 
az — ismételte András —, csak 
azt nem értem, miért kell 
mindezt bizonyítanod?

— ötéves volt a lányom, 
amikor elváltunk — kezdett a 
történetbe, átlépve András 
kérdését.. — Ne hidd, hogy 
könnyű volt! Egy teljes év ke- 
resztrefeszülés! Addig tartott, 
amíg kimondták a válást. A 
kínok kínját éltem át. Albér
letben laktunk, nem volt sa
ját lakásunk, egymagám nem 
tudtam fizetni a havi ezeröt
száz forintot. Az apám segített 
addig, míg végre találtunk egy 
olcsóbbat. Mehettünk volna az 
öreghez, el is keltem volna a 
házban, anyám nyolc éve meg
halt, de férj nélkül vissza
menni a faluba!? . . .  Ki is néz
tek volna! Maradtunk havi 
nyolcszázért Kőbányán. Aztán 
egy . év elteltével lebontották a 
házat és csodák-csodáiára ezt 
a lakást kaptam. Tanácsi, egy 
szoba, összkomfort, pedig hidd 
el, hogy nincs keresztapám a 
tanácsnál. Mikor a férjem 
megtudta, hetekig a nyakamra 
járt. egyszer megengedtem, 
hogy itt aludjon. Éjfélre be
rúgott a magával hozott ko
nyakból, megpofozott. Két na
pig nem mertem kimozdulni a 
lakásból, szégyelltem az uiiai 
nyomát. Azóta, szerencsére 
nem jelentkezett.

Két évvel ezelőtt össze
akadtam egy volt iskolatársam
mal. Itt dolgozott Pesten, por
táldarut kezelt. Megkereste a 
havi nyolc-tízezer forintot, 
kedves volt, soha sem feled
kezett el a virágról, ha talál
koztunk, Nem volt valami bő
beszédű, istenem, órákat tu
dott úgy együtt lenni velem, 
hogy alig mondott valamit, de 
legalább nem ivott!

Felemelkedett, szembefor
dult a férfival. Aztán mégsem 
lett a kapcsolatunkból semmi. 
A szülei hallani sem akartak 
• arról, hogy egyetlen fiuk el
vált asszonyt vegyen feleségül, 
ö  az — mutatta a fényképet 
—, Szikszai Jóska. Ö járt ná
lam valamikor régen. Nem 
mondom, kedveltem őt, bár
milyen hallgatag volt is, de 
mit tehettem, a szüleit jobban 
szerette. Azóta már vissza
ment a faluba, s a református 
pan idősebbik lányát vette te-. 
leségül.

Ismét rágyújtott, kivette 
András kezéből a fényképet, 
arccal lefelé fordította és visz- 
szatette a könyvek alá.

Egyszer talán maid elkül
döm neki . ..  Azt hiszem, sem
mit sem kell szégyellnem vagy 
megbánnom.

Elhúzta a függönyt, a szen
temben nánfény beragyogta 
az egész szobát.

Rónaszéki Róbert.
Budapesti Fegyház és Börtön

(Folytatjuk)

Mázolják az ajtókat

A betont is fedett helyen keverik

Vakolják á folyosó falait

Adj biztatást!
Villanásnyi öröm volt a nyárból 
hogy láttalak,
Iám, egy évtized sem hordta ki 
belőlem a vágyakat.

A nyár színei ahogy lesárgultak, 
nélküled az ősz didergct — 
engedd, hogy a szó hűségével 
kívánjak szerelmet!

Régi tekinteted keresem! 
hátha még észrevesz, 
szomorú gondolataim között 
talán rám is nevétsz.

Most is te vagy a legfontosabb, 
bár máshoz tartozol.
De azt is tudod: szemhéjad mögött 
az én arcom lakói.

Őrzöm én !s szemeid emlékét, 
s látod, így szenvedek —
0, adj csak sóhajnyi biztatást 
hogy gazdagabb legyek!

Sárközi Zoltán 
Vác



„KEMÉNY” KÁBULATBAN *
Több mint fél esztendeje, hogy több- 

kevésébb alapossággal foglalkozni kezd
tem a kábítószerezéssel. A pontosság ked
véért inkább fordítva: kevesebb-több 
alapossággal, mert annak idején csak 
úgy, felületes módon — ahogy egy új
ságíró naponta belebotlik sok témába, _s 
azokból megkísérli egyiket-másikat elmé
lyültebben is tanulmányozni —, egy pszi
chológussal készített interjú „mellékter
mékeként” kezdett érdekelni a téma. Az
után..., újabb esetekkel találkoztam, 
újabb nevéket kaptam, akikkel a beszél
getés megint újabb ismeretek megszer
zését villantotta fel — végül, úgy tűnik, 
napjainkra jutottam el addig, hogy a Ma
gyarországon kábító hatású anyagokkal 
foglalkozó szakemberek csoportjait olyan 
teljességében ismerhettem meg, amely is
meretségek már azt is körvonalazzák: 
az egyes részterületek alapos tudással és 
tapasztalattal bíró hozzáértői hogyan 
kapcsolódnak vagy éppen nem kapcso
lódnak egymáshoz. S ez a kép egyúttal, 
jellemzi a pillanatnyi helyzetet is. B. pro
fesszor, hazánk képviselője és elismert 
szaktekintélye az ENSZ kábítószer-bizott
ságában ugyanis azt mondta: „Legalább 
nyolc minisztérium érintett a magyaror
szági drogok fogyasztásának visszaszorí
tásában, illetve az okozott károk elvise
lésében. Bizottság sok van ... most már 
tenni kellene valamit. . A tények en
nek a vélekedésnek látszólag ellentmon
danak, hiszen éppen az iménti, kissé bo
rúlátó mondat jelzi: igenis, az érintett 
tárcákon belül vannak bizottságok, van
nak hivatali hatalommal bíró emberek, 
akik foglalkoznak a kábítószerezéssel. 
Van — azENSZ-ben — elismert szak- 
tekintélyünk. Van egy kórház, ahol im
már évek óta legyőzhetetlen igyekezettel 
és minden akadályt — vagy legalábbis 
majdnem minden akadályt — elhárítva 
próbálják gyógyítani a kábítósokat. Ha
sonló törekvés jsgy-két Vidéki, megye
székhelyén levő nagy kórházban is ész
lelhető. A Btk.- külön is rögzíti (ellen
tétben az előző jogszabályokkal) azok 
büntethetőségét, akik másokat valami
lyen — orvosi javaslat nélküli — kábító 
hatású szer használatára próbálnak rá
bírni, rászoktatni.

A helyzet mégis „kemény”,
★

Több szakértőd egybehangzó megfogal
mazása szerint, Magyarországon a hat
vanas évek'végén kezdtek felfigyelni fia
talok olyan csoportjára, akik valamény- 
nyi addig:, ismert módszertől eltérő 
kábulatba estek. Ném volt túl nehéz a 
különbségtétel, hiszen korábban — egy
két, nagyon kevés számú esettől eltekint
ve — csak az alkohol szerepelt a normá
listól eltérő állapotot okozó szerek vagy 
anyagok hazai listáján. 1968-ban buk
kantak egy kb. hetventagú csoportra, akik 
ragasztó gőzét,lélegezték be, s így kerül
tek bódult állapotba. A hazai „narkomá- 
nok” vagy „drogosok” őseinek ők tekint
hetők, Ma hányán vannak? Óvatos becs
lések szerint kb. harmincezren . ..

A WHO, az ENSZ Egészségügyi Világ- 
szervezete meghatározása szerint: „A 
narkománia, időnként vagy állandóan, az 
egyénre és a társadalomra nézve egyaránt 
ártalmas mérgezés, amelyet valamilyen 
(temészetes vagy mesterséges) drog is
mételt fogyasztása, idéz elő.’’ Sorolhatnék 
még néhány meghatározást,, ám ez tűnik 
a legegyszerűbbnek, legkönnyebben ért
hetőnek, s a. legrugalmasabbnak is„ mert 
a „narkománia” címszóba belefér min
den, a „szipu”-tól a gyógyszer-alkohol 
keveréken keresztül az LSD-ig vagy. a 
marihuánáig.

Upynk témája?
A Heti Híradó valamennyi muh&óáirsa 

arra törekszik: írásaiban mind teljesebb 
képet adjon úgy a kinti, mint a benti 
világ olvasóink számára hasznosítható 
eseményeiről, jelenségeiről. Ide tartozna 
a 'narkózás is?!

Ha a megelőzést, a társadalomba való 
sikeres visszailleszkedés segítését egyik 
fő célunknak tekintjük, akkor feltétle
nül, több okból is. Az egyik legfontosabb 
az, hogy a narkósok — mint később maid 
részletesebben is szó lesz róla — egyfajta 
„szigetet” alkotnak a többi ember között. 
Önmagukhoz hasonlók csoportjaihoz 
igyekeznek kapcsolódni, kialakult saját 
belső jelzésrendszerük, kifejezéstáruk, 
vannak törzshelyeik, s az idő múlásával 
mind reménytelenebb távolságra kerül 
tőlük á „normális” élet. A régóta gyógy
szerező tehát hasonló helyzetben van az 
emberi kapcsolatok szempontjából, mint 
— mondjuk — egy sokszoros visszaeső, 
aki szeretne ugyan úgy élni-dolgozmi, 
mint. a többi ember, de már nincs hozzá 
elég akaratereje (tisztelet a kivételnek, 
mért ityért is van mindkét csoportban). 
Az alkoholisták életútja — pontosabban: 
„itglutjá” — szintén sok hasonlóságot mu
tat, ráadásul afféle .„összekötő kapcsot” 
is jelentenek, mert egyrészt sokan ittas 
állapotban követnek el bűncselekményt, 
vagy azért törnek be valahová (ütnek le 
valakit; stb.), hogy italhoz jussanak, más

részt a gyógyszer és alkohol keverése 
meglehetősen elterjedt módszer. A bör
tönvilágon belül fel-felüti fejét a jelen
ség, amikor néhányan „teáznak”, persze, 
nem hétköznapi értelemben véve — en
nek veszélye csak az,, hogy éppúgy hoz
zászokhatnak az így elért kábulathoz, 
mint egy gyógyszerező. ..  Többfajta, 
egyelőre még laza kötődést lehet tehát 
körvonalazni az egyes jelenségek között
— ám annak számára, aki mélyebben 
rabja lesz bármelyiknek is, szinte elér
hetetlen a visszatérés a „hétköznapi” élet
be. Az innen való távolodás mindig kis 
lépésekkel, a kíváncsiságtól, a próbálko
zás izgalmától hajtva kezdődik — s ek
kor még senki nem látja az út végének 
veszélyeit, netán a „Zsákutca” feliratú 
jelzőtáblát. Ha csak néhány olvasó előtt 
tudatosul a veszély —' már éppúgy nem 
hiábavaló a narkózásról írni, mint pél
dául a beilleszkedés vissza-visszatérő 
gondjairól, vagy a különböző munkahe
lyek kínálta lehetőségekről.

A kezdet kezdetén
Miért keresi valaki a kábulat adta ér

zéseket? Hogyan alakul ki az igény va
lakiben arra, hogy a valósággal való 
szembenézés helyett — meneküljön? A 
narkózás ugyanis nem más, mint a min
dennapok megannyi gondjától — és szép
ségétől — való elfordulás annak érdeké
ben, hogy a távoli jövőben elérhető cé
lok helyett valami rögtöni, azonnali 
örömforrásra lehessen rátalálni. Minek 
évekig, évtizedekig kitartóan küzdeni va
laminek az eléréséért, valaminek a meg
valósításáért, amikor sokkal egyszerűbb, 
gyorsabb módon is érezheti magát elége
dettnek, sőt boldognak valaki? (Egyfajta 
hasonlóság itt is észlelhető a benti vi
lággal, hiszen hányán vannak, akik a 
sok év alatt öszegyűjtött pénzüket napok 
alatt elszórják, mert szeretnének „nagy
menőnek”, gazdagnak látszani — lehe
tőségeiktől eltérő, „más” világban élni. . .

Az ember általában életformákba, tu
lajdonát képező tárgyakba, eszmékbe ka
paszkodik, ezek adnak neki biztonságot
— ha jók az értékrendjei. Ezzel együtt
jár az is, hogy tud küzdeni, tud várni, 
tervezni hosszabb időre, képes elviselni 
az esetleeges kudarcokat és így tovább. 
Ha máiskénít fejlődik , a személyiség, 
akkor más sikerforrásokat keres, más 
úton-módoh próbálja elérni a sikert vagy 
azt az állapotot, amelyet egyenértékű
nek tart ezzeL

Sokan vannak olvasóink között, akik 
állami gondozottak voltak egykor, vagy 
szüleik elváltak annak idején. Ugyanezek 
a jellegzetességek a narkósok között is 
megfigyelhetők a felmérések tanulságai 
szerint: a szipuzó fiatalok túlnyomó több
sége állami gondozott, a gyógyszer és al- 
ifcohol keverékét kedvelők esetiében pedig 
a családi élet összhangja felbomlott va
lamiért. Például mert hiányzik az egyik 
szülő (tegyük fel; többet van börtönben, 
mint szabadlábon), vagy jelen, van ép
pen, csak gyakrabban ittas, mint józan, 
szülőként tehát — a szó nemes értelmé
ben — nem jön számításba. Tudom, 
mindlein meglehetősen keményen hang
zóik, de hát gondoljon ki-ki arra: éppen 
azokból a. gyerekekből lehetnek — töb
bek között — narkósok, akiknél az anyu
kát vágy apukát egy-egy karácsonyi cso
mag és néhány levél jelképezi. . .

összefoglalva tehát: a gyerek valami
lyen ok miatt nem kapja meg azt a tö
rődést, gondoskodást, amely szükséges 
ahhoz, hogy egészséges szemléletű fel
nőtt váljon belőle- Saját boldogulását — 
vagy legalábbis azt, amit annak vél — 
más úton-módon kezdi el keresni; ez le
het többek között az alkohol, lehet a 
bűnözés, és lehet a narkózás valamelyik 
fajtája.

Hivatalos szemmel
Az Állami Ifjúsági Bizottság jelen pil

lanatban az egyetlen olyan szerv, amely
nek lehetősége van valamennyire össze
hangolni az egyes kutatók munkáját, 
egyeztetni az eredményeket, összegezni 
a többfelől érkező jelzéseket. A mindez
zel foglalkozó munkacsoport vezetőjével 
alkalmam nyílt beszélgetni.

— Sokáig nem tulajdonítottunk kellő 
jelentőséget a kábító- vagy bcdulaikeltő 
anyagok terjedésének. Arra gondoltunk,; 
Magyarország csak tranzitország, nálunk 
nem kell komolyan számolni a narkós 
életforma elterjedésével. Itt még most 
sem tartunk; de hogy eddig ne is jus
sunk el, határozott intézkedésekre van 
szükség. Többre, mint a Btk-ban egy 
paragrafus beiktatására — hiszen ez 
már megtörtént.

— A tapasztalatok szerint Magyaror
szágon a narkózásnak milyen típusa tér
ied?

— A leginkább jelentős a gyógyszer 
és alkohol együttes használata. A „ke
mény” kábítószerek nagyobb mértékű 
terjedésére nem nagyon lehet számítani, 
ez ugyanis, meglehetősen drága lenne, a 
hazai „jelöltek” nem tudnák megfizetni. 
Szórványos esetek, persze, előfordulhat
nak — de nem ez a jellemző. Megmon
dom őszintén: ha én egy kábítószer-szin
dikátus lennék, nem venném célba Ma
gyarországot . . .

A felnőtt lakosság azon része, amely
nek valamilyen társadalmi beilleszkedé
si zavara van, az alkoholhoz fordul. Köz
tudott, milyen „előkelő” helyen vagyunk 
italfogyasztásban a világranglistán. . .  A 
kábulat- és bódulatkeltő anyagok szedé
se elsősorban a fiatalok körében terjed; 
más kérdés, hogy egyre több közöttük a 
húsz-harminc közötti, akik még tinédzser 
korukban kezdték el.

— Hogyan lehet eredményesen küzde
ni a jelenség ellen?

— Vegyünk néhány példát! Valamikor 
Amerikában megtiltották az alkohol 
árusítását — semmit nem értek el Vele. 
Vagy még régebben, a dohányzás hős
korában, mindenféle büntetéssel sújtot
ták azt, akit a nikotin élvezetén rajta
kaptak . . .  Az eredmény? Szinte az egész 
világ szorgalmasan pöfékel. A tiltás te
hát — hatástalan.

Elvileg, az lenne egyfajta járható út, 
ha lenne valamilyen pótszer. Ameriká
ban kísérleteznek különféle olyan anya
gokkal, amelyeket ha beszed az ember, 
és nem gyújt rá, elmarad a mfcotinhiány 
okozta kínzó érzés. A kábulat- és bódu- 
latfceltő anyagok íölyamatos használa
ta esetén is fellépnek hiánybetegségek, 
amelyek önmagukban is elegendők ah
hoz, hogy az illető újra meg újra min
dent elkövessen az „anyag” megszerzése 
érdekében. Persze, ez csak az egyik ol
dala a kábítózásaak. ..  A másik ok a 
környezetben keresendő, abban a környe
zetben, amelyből az illető szabadulni 
akar. Hiszen, ezért veszi be az első ada
got!

A kábitószervanglon,, „fejlett” orszá
goktól körülbelül tizenöt-húsz évvel va
gyunk „elmaradva”. Ezt kellene kihasz
nálni.!
. — Hogyan?
i — Az első lépésnél hiba csúszott a 
számításba, de ezt legalább tudjuk és el
ismerjük. Amikor ugyanis — bő évtized
del ezelőtt — a szipuzás egyre jobban 
terjedt, ném hívtuk rá fel a figyelmet. 
A tizenéveseket minden érdekli, amit a 
felnőttvilág nem néz jó szemmel; ennek 
az életkornak vagy életszakasznak vele
járója a nagyfokú kíváncsiság. Kialakult 
nagyon rövid időn belül egy „suttogó 
propaganda”, egymás között terjesztet
ték a különféle ragasztók gőzének belé
legzés! technikáját, fogásait, később a 
gyógyszer-alkohol, recepteket — a szü
lők, a pedagógusok pedig semmiről sem 
tudtak.

— Másutt, „tapasztaltabb” országokban 
képesek a védekezésre, a megelőzésre?

— Több modell is van. Az NSZK-ban 
például önkéntes alapon lehet jelentkez
ni kábítószer-elvonásra; kellő számú je
lentkező esetén egy csoportot alakítanak, 
akik kapnak az intézetben egy szobát, 
s ott új életet kezdenek. Berendezik ma
guknak, megválasztják a vezetőjüket stb. 
Szóval, megkísérlik egy közösségi élet
forma kialakítását, megkísérlik az alkal
mazkodást, a kapott feladatok végrehaj
tását — vagyis mindazt,, amivel koráb
ban nem tudtak megbirkózni. Lengyel- 
országban egyfajta sajátos klubrendszer 
alakult ki, ahol közös a gyógyulás — a 
már meggyógyultak segítségével. Egy bi
zonyos : olyan módszerrel még nem talál
koztunk, amelyet teljes egészében alkal
mazni lehetne nálunk is. Valószínűleg 
nincs is ilyen, hiszen más-más társadal
mi-gazdasági tényezők jellemzőek min
den nemzetre, ezért mindenütt más és 
más módszer a célravezető a kábítósze
rek elleni harcban.

— A hazai tervek?
— Jelenleg a felméréseknél, a rendel

kezésünkre álló adatok összegzésénél 
tartunk. Ezzel a munkával párhuzamo
san körvonalazzuk a teendőket; a terve
ket pedig időrői időre összevetjük a té
nyekkel, s ha kell, módosítunk. Folya
matosan tanulmányozzuk a külföldi ta
pasztalatokat is. A most még csak vona
lakban meglevő elképzeléseket március
ban kell határozott formába önteni, s 
utána ahhoz kapcsolódva kidolgozni a 
szükséges intézkedéseket.

ü lle k  István  
B alassagyarm aton

Már jóval az ünnepek hogy főtitkár lehessek, fel 
előtt tűnődtünk azon, mi- kéne, hogy kérjenek erre, 
vei rukkoljunk ki év végé- illetve meg kéne, hogy bíz- 
re. Népszerű sportág inté- zanak vele.” Tudvalevő, ez 
zetünkben a sakkozás, amit a megbízatás . társadalmi 
példáz az a tény is, hogy a funkció, és- nem éppen 
téli sakkversenyünkön kö- könnyű feladat a sokféle, 
zel száz versenyző vett részt esetenként különböző igé-, 
és versengett az elsőségért, nyéknek megfelelni, eleget 
Végül a győzelmet Balázs tenni. Mi, szurkolók, úgy 
László, a második helyet véljük, hogy Bitek István 
Pálity István, a harmadikat személyében sakkozói múlt- 
pedig Mida Antal szerezte ja és jelentős sportvezetői 
meg. E nagy érdeklődésen tapasztalata alapján ráter- 
felbuzdulva fogalmazódott mett főtitkárt kapna a ma- 
meg az ötlet, hívjunk meg gyár sakkélet, és biztosan 
egy neves sakkozót szimul- szívesen, is végezné ezt a. 
tánt játszani. Latolgattuk, feladatot.

Élménybeszámoló, kérdésekkel fűszerezve. . .
hogy elfogadja-e valaki *E beszélgetés után követ- 
meghívásünkat? kezett a szimultán. Húsz

Nagy volt a lelkesedés, játékosunk .„csapott össze” 
amikor megtudtuk, hogy a nem mindennapi felké- 
Bilek István nemzetközi szültségű élversenyzővel. A 
nagymester, aki megannyi mi játékosaink, mondani 
világversenyen . képviselte.- sem kell, szerény tudááúak," 
szép sikerrel hazánkat, ven- hiszen egyiküknek sincs 
dögünk lesz szimultánra és versenyzői múltja, de annál 
élménybeszámolóra. lelkesebbek. A húsz táblán,

A zsúfolásig megtelt te- „ellenfelünk” jóvoltából, ki 
remben rövid tájékoztatást világossal, ki sötéttel játsz
ódott sportpályafutásáról, hatott. Bilek István köny- 
legemlékezetesebb mérkőző- nyed, tetszetős játékkal, 
seiről, s később záporoztak mind a húsz játékosunkat 1 
a legkülönbözőbb kérdések, óra 47 .perc alatt „padlóra 
például a magyar férfi- és küldte”, 
női válogatottak olimpiai A mérkőzések, után Bitek 
szerepléséről, a magyar István is nagyon udvariam 
sakksport jelenlegi helyze- san megköszönte „a játékot, 
tével, egyes, reflektorfény- és egy . rendkívül sportszer 
ben lévő versenyzőkkel, rű ajánlatot tett: „Ha va,la- 
például Polgár Zsuzsa, ki közülünk visszavágót 
Korcsnoj, Szmiszlov, Lju- kér, szívesen áll rendelke- 
bojevics, B. Fischer, Por- zésünkre a polgári életben 
tisch Lajos, Ribli Zoltán, a visszavágó mérkőzés 
Sax Gyula stb., a férfi megvívására” — mondta, 
sakkvilágbajnoki döntővel, Gondolom, a visszavágó 
a hexasakk várható jövőjé- eredménye nem lenne két- 
vel kapcsolatosan, valamint séges, de ettől függetlenül 
arról, hogyan lehet valaki mindnyájunknak igazán 
igazolt versenyző, milyen jólesett, véleményünk sze
módon lehet minősítést sze- rint, e nagyon magas sziri- 
rezni, a nemzetközi verse- tű „fair play”-ajánlat. 
nyék, illetve élversenyzők Nemhiába tartozott ver- 
díjazásáról stb. Kimerítő, senyzői erényei közé a 
alapos válaszokat kaptunk sportszerűség, ez most is 
az úgynevezett kényes kér- kitetszett, 
désekre is, esetenként hu- Mindannyian úgy álltunk 
moros színezettel. Felme-' föl az asztaltól, hogy a sok 
rült a beszélgetésen az a érdekességet nyújtó beszél- 
gondolat is, hogy nem len- getés — és játék után —, az 
ne-e elképzelhető, hogy a eredmény ellenére — egyi- 
Magyar Sakkszövetség fő- künk sem érezte vesztesnek 
titkári - teendőivel Bileklst- magát. 
vánt bíznak meg a közeljö- Köszönjük a beszélgetést 
vőken- és ,a sakkpartákat!
, Válaszában szerényen Nagy István
úgy fogalmazott: „Ahhoz, Balassagyarmat

Ez már szimultán játszma
H. A.
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Analfabétizmus
Nyugat-Európában

Hä valaki azt hiszi, az 
analfabétizmus csak a har
madik világ problémája, ha
talmasat' téved: a legújabb 
becslések szerint a közös pia
ci országok 270 millió lakos
ságából mintegy 21 millióan 
alig tudnak írni-olvasni. 
Egyes szakemberek szerint az 
analfabéták és félanalfabéták 
aránya esetleg . még sokkal 
nagyobb, mivel az írástudat
lanók nem szívesen ismerik 
be nyíltan ezt a gyengeségü
ket.;

Az egyes EGK-tagországok 
ilyen adatai erősen ingadoz
nak. Így pl. az NSZK-ban, 
ahol állítólag egyáltalán nincs 
analfabétizmus, 600 000—
3 000 000 írni-olvasni nem tu
dóval számolnak. Nagy-Bri- 
tanniában és Hollandiában 2 
millió, illetve 400 000, plusz 
350 000 vendégmunkás nem 
tud írni-olvasni, vagy nem 
tud eléggé. Franciaországban 
is legalább 2 millió analfabé
ta van.

A számok jelentős ingado
zásának nemcsak az adatfel
vétel nehézsége az oka. Az 
eltérő számbavételi kritériu
mok is lényeges szerepet ját
szanak. Nem teljesen világos, 
ki számítson analfabétának. 
Azokon kívül, akik sem írni, 
sem olvasni nem tudnak, 
részben azokat is ide számít
ják, akik az iskola befejezé
sekor csak. igen szerény tudás
ra tettek szert e tekintetben.

Az embereknek egy másik 
problematikus köre az ún. 
funkcionális analfabétáké, 
akik nem tudnak bánni a mo
dern információs eszközökkel, 
pl. : a számítógépekkel. Ez a 
modern analfabétizmus szo
ros összefüggésben áll a kapi
talista, orszákokbnn végbe
ment í szociális és társadalmi 
fejlődéssel, ahol -az ipari

munkaerő-tartalék egyre nö
vekvő hadserege van kizárva 
a termelésből.

A tíz EGK-állam oktatási 
miniszterei, akik luxemburgi 
tanácsülésükön ezzel a témá
val foglalkoztak, igen tartóz
kodónak mutatkoztak a pon
tos adatokkal kapcsolatban. 
Mindenesetre egyiküket sem 
késztették ezek a számok ar
ra, hogy az oktatás területé
nek visszásságairól a nyilvá
nosság előtt nyilatkozzanak. A 
miniszterek csak általános 
következtetésekre jutottak. 
Így például a tagállamoknak 
a jövőben nagyobb figyelmet 
kell szentelniük az írástudat
lanságnak az oktatási és kép
zési programok keretében.

Támogatni kell a tanulás- 
és olvasásgyakorlást, hogy a 
már megszerzett ismeretek el 
ne satnyuljanak. Azonkívül 
jobban fel és elő kell készíteni 
a tanítókat arra, hogy az is
kolapadokban eltérő képessé
gű és eltérő társadalmi, etni
kai és kulturális háttérrel 
rendelkező gyerekek ülnek. Az 
EGK-bizottság megbízta a mi
nisztereket, hogy 1985 végéig 
dolgozznak ki áttekintést az 
írástudatlanság ellen folyó 
harc előrehaladásáról.

Csák Dánia és Luxemburg 
jelentette ki hivatalosan, hogy 
országaikban szinte egy ember 
sincs, aki ne tudna írni-olvas
ni. Görögország azok közé az 
EGK-államok közé tartozik, 
ahol ennek a témának a meg
vitatása nem tabu, és ahol 
statisztikai adatok is vannak. 
Eszerint 1981-ben kereken 
620 000 görögnek nem volt 
semmilyen iskolai képzettsé
ge, ami a lakosság 7 százalé
kának felel meg, és mintegy 
egymjllióan nem fejezték be 
az . elemi iskolát.

A  nagy szerelem csak legenda
A Tadzs Mahál, a világ 

legszebb és legimpozánsabb 
épületeinek egyike szóbeszéd 
tárgya lett. Ha hiszünk a ha
gyományoknak, a föld legtö
kéletesebb épületeként ma
gasztalt csarnokot Agrában, a 
Dzsama folyó partján a XVII. 
sz. közepén Sáh Sáhdzsáhán 
mogul császár emeltette ked
venc felesége,: Mumtáz emlé
kére. A gyászoló mogul, szól a 
rege, sem költséget, sem 
20 000 munkás fáradalmait nem 
kímélte, hogy 22 év alatt lét
rehozza a csodaépítményt. A 
mauzóleumban a jó császár 
valóságos könnyáradatot on
tott kedvesének elvesztése 
miatt.

Amerikai és indiai tudósok 
meg vannak győződve, hogy e 
mauzóleum, tehát a hozzá
kapcsolódó nagy szerelem tör
ténete sem egyéb mesénél, : 
amelyben csak j a nevek való
diák. Az Indian Express című 
napilap jelentése szerint ame
rikai régészek kimutatták, 
hogy például a Tadzs Mahal 
kapui már a XIV. század kö
zepén, tehát az eddigi feltevés
hez képest 300 évvel korábban 
létrejöttek.

Marvin Mills, a New York-i 
Pratt Intézet professzora és 
néhány más amerikai, pl. az 
iszlám mecsetek szakértője, 
David King, a New York-i 
egyetemről, feltételezik, hogy 
az egész építmény ebből az 
időből származik és Sáhdzsa- 
hán csak megszépítette. Az 
építmény sosem volt mauzó
leum. Méretei inkább égy 
megerősített palotáénak, felel
nek még a mogulokat megelő

ző időkből. A magas falak úgy 
vannak megerősítve, ahogy 
a kézi lőfegyverek és a tüzér
ség feltalálása előtt szokásban 
volt. De hát egyáltalán mi 
szüksége van egy mauzóleum
nak védőfalakra? — kérdi 
Mills. Miért építtetett Sáh- 
dzsahán 300 helyiséget a 
négyszögletes csarnok köré, 
ha mauzóleum akart lenni? A 
helyiségek ekkora száma in
kább egy olyan uralkodóhoz 
illik, akinek rendszeres udvar
tartása van, és magas rangú 
vendégeket fogad. Végül, mi
nek egy mauzóleumhoz kony
ha? A kupola márványa kö
zött előforduló téglák egysze
rű vizsgálata alapján meg le
hetne határozni a Tadzs Ma
hal pontos korát, vélik mind 
az amerikai, mind az indiai 
tudósok.

A régészeti vizsgálatoktól 
függetlenül a dokumentumok 
egész sora alapján van utalás 
arra, hogy Sáhdzsáhán és az 
ő Mumtazának nagy szerel
me1 is csak mese. Nincs vi
szont olyan feljegyzés, amely 
Sáhdzsáhán és Mumtáz külö
nösebben bensőséges kapcso
latát dokumentálná. Az ural
kodó nyilvánvalóan egyálta
lán nem tartotta szükséges
nek, hogy Mumtáz holttestét 
az Agrába való átszállításkor 
elkísérje, és a temetésén sem 
volt jelen. Az. udvari krónika 
szerint csak néhány tisztvise
lő jelent meg. az állítólag mé
lyen gyászoló férj azonban 
nem. És Mumtáz sem-rnkéo- 
pen sem volt a mogul egyet
len szerelme. Háremében 5000 
asszony élt.

Fertőzések elleni harc

G Ó LYÁK
Ilyen nevű szövetséget alapítottak a franciaországi 

Strasbourgban azok a nők. akik hajlandók „kölcsön- 
anyák” lenni, vagyis vállalják olyan lombikmagzatok ki
hordását és szülését, akiket „valódi” anyjuk — bár pe
téjüket lombikban termékenyítették, meg — nem ké je
sek kihordani, világra hozni, Claudine Kuhn, a szövetség 
.26 éves főtitkára, kétgyerekes anya közölte, hogy a Gó
lyáknak már 11 tagja van és több mint 300 házaspártól 
kaptak „megbízást”.

A világ szegény országaiban 
egy gyermek élete szinte nem 
áll másból, mint különböző 
okokból fellépő, visszatérő 
fertőző betegségekből, ame
lyek különösen az emésztő
szerveiket támadják meg. Az 
egyre súlyosbodó következ
ményekkel járó évi 7-8 has- 
menéses megbetegedés jellem
zi például a guatemalai fel
földön élő bennszülött gyer
mekek szociális és higiéniai 
helyzetét, ott, ahol az olyan 
klasszikus trópusi betegségek, 
mint a malária, nem fordul
nak elő.

Az igen rossz szociális és 
egészségügyi körülmények 
között élő guatemalai gyerme
kek és a normális higiéniai 
viszonyok között élő Costa 
Rica-i gyerekek összehasonlí
tó vizsgálata a következőket 
mutatta: hathónapos korban 
egy Costa Rica-i gyermek át
lagosan egy kilóval nehezebb 
és öt centiméterrel magasabb, 
mint guatemaliai megfelelője. 
Ebben az a döntő, hogy egy 
hasmenéses megbetegedés 20 
százalékkal rontja a kalória- 
és fehérjefelvételt az amúgy 
is szűkös táplálékból. Vagyis, 
ahol az élelem egyébként 
még éppen elég lenne ahhoz, 
hogy ne haljanak éhen, a 
folytonos fertőzések következ
tében az egyébként is alultáp
lált gyerekek mind testileg, 
mind szellemileg visszamarad
nak.

A Chagas-(Cruz-)féle beteg
ségben — kórokozóját egy 
poloskaszerű rovar terjeszti, 
amely a fából-agyagból ké
szült házakban tanyázik —

Latin-Amerikában 15 millió 
ember betegszik meg, főként 
gyerekek. A kezelésnek nincs 
semmilyen konkrét módja, és 
még a klinikákon is meghal a 
betegek 10 százaléka. Az or
vosok szerint a leküzdés mód
ja a kunyhóknak rovarirtóval 
való fertőtlenítése lenne.

A schistosomiasis kezelésére 
viszont —* a kórokozóját egy 
vízi csiga terjeszti — most már 
igen hatásos gyógyszerek lé
teznek. Stratégiailag akkor 
járnak el helyesen, ha a leg
fertőzöttebbeket, vagy a 12— 
13 éves fiatalokat kezelik el
sősorban. Ugyanis a fertőzöt
tek 6 százaléka adja le az 
ürülékével a környezetében a 
kórokozó ott található petéi
nek 50 százalékát.

Egyre veszélyesebbé válik 
viszont megint a malária. A 
kórokozók egyre ellenállób
bakká válnak a gyógyszerek
kel szemben, a terjesztő. pedig 
— a szúnyogok — egyre ér
zéketlenebbek a rovarirtókkal 
szemben. Évente egyedül a 
trópusi Afrikában több mint 
egymillió gyermek hal meg 
maláriában. Időközben már 
hat kelet-afrikai országban 
jelentkezik a kórokozók re
zisztenciaproblémája. A leg
drámaibb a helyzet Thaiföl- 
dön. Az Északkelet-Thaiföld- 
re utazóknak már nem lehet 
ésszerű — a fertőzések ellen 
védelmet nyújtó — tanácso
kat adni. Latin-Amerikában 
is már nyolc országban tört ki 
a malária a rezisztencia 
miatt, és további hat ország
ban nem mutatkozik semmi 
eredmény a betegség leküzdé
sében.

Új könyvek
BUDAPESTI ÜDVÖZLET
Helikon Kiadó Kötve: 198 Ft
Kollin Ferenc néhány közgyűjteményből, de főleg sa

ját gyűjtéséből válogatta össze azt a több mint kétszáz 
egykorú levelezőlapot, amely bemutatja a „Duna király
nőjénél:” becézett város életét, épületeit, szórakozóhelyeit. 
Fények és árnyak váltakoznak a levelezőlapokon, a mil
lennium mámorába szédült Budapest teljesebb, reálisabb 
arcát hozva közelebb mindnyájunkhoz. A kiadvány i. "1- 
lékletenként közölt 1986-os Budapest-térkép segítségével 
az olvasó könnyen felismerheti a képeslapokon látható 
helyszíneket.

Keresztúry Dezső: HELYÜNK A VILÁGBAN
Szépirodalmi Kiadó Kötve: 47 Ft
„Tízéves voltam, amikor kitört az első világháború, s 

elsüllyedt gyermekkorom édenkertje. Ifjúságom, eszmé- 
lésem az összeomlás, a világ, s a magyar válságok ka
tasztrófa-korában folyt le. Ezért nem hagy eszmélésem 
kezdete óta érintetlenül az e könyv címében jelzett kér
dés. Így jelent meg 1946-ban Káldornál a Helyünk a vi
lágban. Ezt a könyvet az azóta létrejött írásaim idevágó 
fontosabb szemelvényeiből válogattam össze. Csak a cím 
azonos: a tárgy semmit sem vesztett fontosságából” — 
írja könyvéről a szerző, Keresztúry Dezső.

Kunszabő Ferenc: ÉS ÉG AZ OLTÁR
Szépirodalmi Kiadó Kötve: 40 Ft
„A Széchenyi István életművét, esszéit végigkísérő 

könyvem nem monográfia, s nem regény, de nem is tör
ténészszakmunka. Historikus szociográfiának nevezném. 
Ennek megfelelően semmit sem találtam ki, a dokumen
tumokhoz, tényékhez ragaszkodtam: fantáziám, elemző 
kedvem csak az értelmezés során léphetett működésbe” 
— vallja könyvéről Kunszabó Ferenc.

Új agyvizsgáló módszer
Az adelaide-i (Ausztrália) 

Flinders Egyetem hat tudósa 
olyan hallási próbát fejlesz
tett ki, melynek segítségével 
meg tudják határozni: a be
teg agyának melyik féltekéje 
irányítja a beszéd feldolgozá
sát.

A neuropszichológusok vi
lágszerte elismerték a próba 
értékét. Ez azért fontos, mert 
egyebek közt megszünteti az 
eddigi eljárásokkal együttjáró 
veszélyeket.
. Mint a csoport vezetője, dr. 

Gina Geffen docens elmondta, 
csoportjának kétágú megfi
gyelő próbája (dichotic moni
toring test) különösen olyan 
esetekben hasznos, amikor az 
a gyanú, hogy ' a betegnek 
agytumorja van, de az orvo
sok nem vállalhatják a túl 
nagy kockázatot, vagyis a fel
táró műtétet vagy a festékbe
fecskendezést. Mint mondta, 
vannak esetek, amikor az agyi 
keringési abnormitások meg
akadályozzák a festék befecs
kendezését vagy más hagyo
mányos eljárást. Az agytu
mort eltávolító sebész számá
ra rendkívül fontos, hogy tud
ja, melyik a beszéd féltekéje, 
mert a nem megfelelő szögből 
váló közelítés súlyosan káro
síthatja a beteg beszélőké
pességét.

A legtöbb jobbkezes ember
nél a bal félteke irányítja a 
beszédet és a nyelvet. Ám a 
jobbkezesek 10 százalékában 
és a balkezesek 30 százaléká
ban ezeket a funkciókat a 
jobb félteke irányítja. Az 1977 
óta történt kipróbálás során a 
módszer 95 százalékában pon
tosnak bizonyult.

Az eljárás abból áll, hogy 
mérik a beteg reakcióidejét és 
szófelismerő képességét, ha

FÉLMESTERSÉGES SZÍV
Egy elektromos, félmestersóges szív működött ered

ményesen állatokban és 1987-re készen fog állni arra, 
hogy emberekben próbálják ki — mondják a kifej
lesztői.

A pneumatikus szivattyúk — mint az is, amelyet dr. 
Barney Clarkba ültettek be 1982-ben az utah-i egyetemi 
klinikán — csak rövid távon használhatók — mondja 
Michael Szycher, a Thermedics Inc. (Woburn, Massa
chusetts, AEÁ) kutatásért felelő alelnöke. Dr. Clark 112 
napig volt a tápegységhez kötve, mielőtt meghalt.

A _ Thermedics készüléke fejlettebb változata azoknak 
a vérszivattyúknak, amelyeket ideiglenesen használtak 
a természetes szív támogatására, míg erőre kap műtétek 
után. Ez a készülék ugyanis teljes mozgásszabadságot 
ad a betegnek. Áramot egy övön viselhető miniatűr te
lepről kap, amelyet 4-6 órára le lehet tenni.

mindkét fülébe egyidejűleg, 
sorozatosan, de eltérő szava
kat mondanak.

A csoport sikerének arányát 
olyan betegeken végzett pró
bákkal mérték, akiknek a be
szélő féltekéjét előzőleg már 
más módszerrel megállapítot
ták. Dr. Geffer csoportja nem 
ismerte ezeket az eredménye
ket.

G o n d s l a í o k

Másképp halad a nyíl, és 
másképp a gondolat.

■k
Egy férfi megszokhat egy 

csúnya nőt, de egy hanya
got soha.

★

Az idős kor számomra 
szépséget jelent. Alig van 
szebb, mint egy idős nő. 
aki külsejével meg van 
elégedve, mert arcának 
ráncait sajátjának tekinti.

33ui Juháss
M egy a juhász szam áron,
Földig ér a Iába,
N em  vesz k ocsit, m ert nem  vesz  
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Jaj, a pakk...
Kétféleképpen lehet megfo

galmazni a márciusi B kate
góriás jégkorong-világbajnok
ság rajtját. Mindenekelőtt 
úgy, hogy közeleg a másod- 
osztályú VB, fel-fel vitézek a 
csatára. De úgy is lehet, hogy 
jaj, bizony, már nyakunkon a 
nevezetes sorozat, lesz bajunk' 
elég. A minősítésekhez gyor
san hozzá kell tenni, hogy az 
utóbbi vélekedés az elterjed
tebb. Az eleve negatív han
gulatú mondóka. Azaz, máris 
vészjóslóan huhognak a sport
ág úgynevezett bagolyszakér
tői. De nemcsak baljóslatban 
huhognak, hanem sírnak, zo
kognak is a magyar' esélyek
ről. Több héttel a pakk-ker- 
getés előtt. Tehát már eleve 
elparéntálják Boróczi Gábor 
és Bikár Péter csapatát, a ko
rongos legénységet, a nemrég 
még ünnepelt jeges hősöket, 
a többször telt házas Budapest 
Sportcsarnok marcona és 
kedves együttesét.

Emlékezzünk csak! A C- 
csoportos'világbajnokságon is
mét beigazolódott, hogy a jég
korong a . második számú 
Sportág idehaza — a futball 
után. Az 1983-as budapesti 
tornán a válogatott feljebb 
került, és ez az eredmény 
joggal tette mámorossá a ra
jongókat. Sőt: több rózsaszín 
szemüveges hokibarát már a 
sportág megújulásáról beszélt 
és azon ábrándozott, hogy a 
B-világbajnokság megnyerése 
után miképpen' püföli majd a 
csapat a juharleveleseket is . . .  
A hangulatot jótékonyan táp
lálta, hogy az 1884-es eszten
dő teljes egészében — ráadá
sul „vizsgakötelezettség” nél
kül — a válogatott rendelke
zésére áll, s csak 1985 tava
szán kell bizonyítani. Leg
alább úgy, hogy bentmaradjon 
az együttes a második vonal
ban.

Ahogy múltak a napok, úgy 
csökkent a lelkesedés. Igen 
sajnálatos módon sokszor 
valóban érthető volt a lehan- 
goltság és kilárástalanság ér
zése. Éppen a kulcsesztendő
ben került újabb, már-már 
kínos válságba a hazai jégko
rongozás. Méghozzá úgy, hogy 
léte is bizonytalanná vált. 
Csak egy példa a sok közül: a 
huszonnegyedik órában vált 
csak biztossá, hogy a bajnoki 
küzdelemsorozat elindulhat-e 
egyáltalában. Kínzó gondok 
kísérték a pontvadászatot, a 
csapatok feltűnően rapszodi
kusan szerepeltek, a felkészü
lési mérkőzések nem a várt 
eredménnyel zárultak. Ehhez 
járult, hogy néhány ígéretes 
képességű játékos — talán 
éppen az egyre gyakrabban 
hallatszó huhogás miatt — 
„hozzáállásával” is baj volt.

Sajnos ezt az érzést a hoki 
ellendrukkerei meglovagolták. 
Ritkán hallatszik józan, de 
felrézó hang, pedig most már 
csupán csak erre lenne szük
ség. Nem arra, hogy a kevés 
számú jégpálya palánkain kí
vül máris temessék a csapa
tot. Arra sincs szükség, hogy 
néhányan sajnálják a jégko
rong egyetlen hozzértő ripor
terét, Knézy Jenőt, hogy „sze
gény Dzsenő, biztos állandó 
időzavarban lesz, annyi gólt 
kapunk, hogy az még gom
bócból is sok,.

Most csupán egyre szabad 
emlékezni. A diadalmas C-vi- 
lágbajnokság előtti „csak- 
aziártis, majd megmutatjuk” 
hangulatra, elszántságra. Ar
ra, hogy most valóban ennek 
a csodálatos játéknak a sor
sáról van szó. Talán az élni 
akarás erősebb lesz, mint a 
már sokszor . emlegetett ba
golyhuhogás — akárhonnan is 
erősítik a riasztó hangokat.

SAKK

Zensver ssny S*rág ábrái
Karpov és Kaszparov még 

javában harcol a maratoni 
páros mérkőzésem a világbaj
noki. címért, amikor nagy
mestereink, Adorján, Csőm, 
Faragó és Pintér már megtet
ték az első lépéseket azon a 
hosszú fárasztó úton, ami a 
sakktrónushoz vezet. Február 
2-án, szombaton délután a 
prágai Park Hotelben, a vi
lágbajnoki zónaversenyen öt 
szocialista országból 18 ver
senyző — 11 nagymester és
hét nemzetközi mester — ült 
asztalhoz, hogy eldöntse, ki 
lesz a zónaközi döntőben ju
tó 1—5. helyezett.

A 2480-as Élő-pontszám át
lagú FIDE 10-es kategóriájú 
versenyen, bár mindenki to

vábbjutásra esélyesnek tartja 
sakkozóinkat, Adorjánéknak 
nem könnyű a helyzetük. A 
világbajnoki zónaközi döntős 
román Suba és a nagy nem
zetközi rutinnal rendelkező 
Gheorghiu, a lengyel Sznapik, 
a bolgár Ermenkov vagy a 
csehszlovák Ftacnik is kelle
metlen órákat szerezhet a ma
gyar sakkozóknak. Okulva az 
elmúlt évi nagy versenyek ta
pasztalatain, ha nagy is az el
szántság; a két favorit Ador
ján és Pintér is óvatosan nyi
latkozott. Továbbjutást re
mélnek és nem beszélnek 
helyezésekről. A másik két 
sakkozónk Faragó és Csőm 
pedig az 5. hellyel is elégedett 
lenne.

M i Eess KeSiévat ?
Fociberkekben Kokénak 

ismerik Kovács Istvánt (31 
éves), a Salgótarján tízsze
res válogatott középcsatá
rát. Játszott a Vasasban, 
a Tatabányában és talán 
még most is a magyar me
zőny egyik legjobban feje
lő játékosa.

— Ott kellett hagynom 
1981 decemberében az NB 
I-et. Feleségem veszélyez
tetett terhes lett, nem volt 
más választás, mint haza
jönni Tarjánba. Akkor 
szervezték át a bajnokságot, 
pár hónap alatt 15 gólt lőt
tem, ennek is köszönhető, 
hogy bentmaradhattunk a 
másodosztályban. Dicsére
tet nem vártam, nem is 
kaptam. Sokfelé hívtak 
vissza az NB 1-be, ám az is 
előfordult, hogy árult a 
klubom. Ebből a pénzből 
akartaik erősíteni. Még ma 
is fáj, hogy sokan úgy tud
ják, nem tudtam megegyez-, 
ni a Ferencvárossal. Pedig 
én nem tartottam a mar

kom, a Salgótarján kért ér
tem fél szezonra három- 
százezret.

Ezek után múlt év őszén 
itthon kegyvesztett, ügyele
tes bűnbak lettem. Állítólag 
a közösséget bomlasztot
tam. Ettől függetlenül tár
saim újra csapatkapitánnyá 
választottak. Egy hónapig 
nem látogathattam az ed
zéseket, majd összeült a ve
zetőség, és azt mondták: 
már megjavultam. Nem tu
dom, miből következtethet
tek erre, hiszen nem is ta
lálkoztunk. Az utolsó öt 
meccset megnyerte a csa
pat, én ez idő alatt össze
sen 30 percet tölthettem a 
pályán. Tavasszal is erre a 
sorsra számítok! Ide köt 
minden család, rokonság, 
máshová már nem megyek, 
külföldre meg ki hívna Sal
gótarjánból? Nem akarom, 
hogy kinevessenek azok, 
akik előtt tíz évet játszot
tam, valószínűleg a nyáron 
aobahagyom.

Rajtra késiül az első hat
Három hét múlva megkez

dődik a labdarúgó NB I ta
vaszi idénye. Az őszi vég
eredmény arról árulkodik, 
hogy megszakadt a fővárosi 
csapatok egyeduralma, hiszen 
az első hat között mindössze 
csak a Budapesti Honvéd ta
lálható. Ennek ismeretében 
néztünk körül a tabella élén 
tanyázó csapatok háza táján.

A listavezető 22 pontjával a 
Videoton együttese, kovács 
Ferenc mégsincs rózsás han
gulatban.

— Sajnos az Indiából érke
zett lemondó távirat megza
varta elképzeléseinket. Itthon 
elkezdtük a sárdagasztást, és 
rangos mérkőzések helyett a 
teremben focizgatunk. Pedig 
nagy szükségünk lett volna az 
igazi megméretésre, mert 
nemcsak a hazai bajnokság
ban, hanem az UEFA Kupá
ban is helyt szeretnénk állni. 
 ̂ Sokakat foglalkoztató kér

dés, vajon a bajnoki félidő 
siker- és meglepetéscsapata a 
debreceni együttes, tartani 
tudja-e megszerzett pozíció
ját. Mi erről a véleménye 
Petróczi Gábor megbízott ve
zető edzőnek?

— Húsz ponttal jelenleg a 
második helyen állunk, jó 
lenne tavasszal is „provokálni 
a szerencsét”. Ötvenszázalékos 
teljesítményt tűztünk a csapat 
elé, ez 15 pont megszerzését 
jelentené. Hogy mire lesz ez 
elegendő, majd elválik.. Feb
ruár 8. és 10. között Romániá
ban részt veszünk egy négyes 
tornán, és ha minden igaz, a 
rajt előtti napokat Olaszor
szágban töljük majd.

A bajnoki címet védő Bu
dapesti Honvéd együttese a 
harmadik helyről várja a síp
szót.

—- Mindössze két ponttal 
szereztünk kevesebbet a cél
kitűzésnél — mondja Komora 
Imre, a piros-fehérek meste
re, — Érzésem szerint ez be
hozható. Ügy gondolom, válo
gatott játékosainknak haszná
ra vált a háromhetes edzőtá
borozás, hiszen a csapat zöme 
megfelelő körülmények és le
hetőségek között készülhetett.

Gondunk Esterházy pótlása. 
Csütörtök óta egyébként ismét 
készülünk. Február közepén 
Katarba utaztunk, ahol 3-4 
meccset vívunk majd.

Az elmúlt időszak vidéki si
kercsapata’ a Rába ETO, az 
őszt a negyedik helyen zárta. 
Miként értékeli ezt Verebes 
József.

— A körülményeket figye
lembe véve maximális telje
sítményt nyújtottunk. Az elért 
pontszámmal elégedett va
gyok, hiszen ősszel két alka
lommal sem tudtunk azonos 
összeállításban pályára lépni. 
Tervünk, hogy a dobogón vé
gezzünk. Az új idényben re
mélhetőleg ismét nálunk ját
szik Póczik, az ide igazolt 
Weimper, és meggyógyult 
Hajszán is. A rajt előtt egy- 
egy hetet az NDK-ban, illetve 
Ausztriában töltünk. A felké
szülést két nemzetközi mécs
eséi zárjuk, idehaza a Trna- 
vát, és a Klagenfurtot fogad
juk.

Az előkelő ötödik helyen 
várja a startot a Zalaegersze
gi TE csapata. Géléi Imre ed
ző:

— Szép lenne, ha meg tud
nánk őrizni helyezésünket. A 
csapat hozzáállását ismerve ez 
nem is reménytelen. Nincse-. 
nek sérültjeink és megfelelő 
körülmények között készülhe
tünk a rijekai csapat vendé
geként Porecsben. A nyitány 
előtt, még több edzőmeccset 
vívunk, a főpróba a február 
2Q-án sorra kerülő Admira. 
Wacker elleni meccsünk lesz.

— Milyen elképzelésekkel 
vág a. tavaszi idénynek a ha
todik helyezett Haladás?. —  
kérdeztük Török Péter ügyve
zető elnököt.

— Fiatal, jő szellemű tár
saság alkotja az együttest. 
Célufík az első tíz között vé
gezni. Rosszul érintett vi
szont, hogy a tervezett jugo
szláv túra és edzőtáborozás a 
partnercsapat anyagi gondjai 
miatt elmaradt. A „sógorok” 
siettek a segítségünkre, a hát
ralévő időben több meccset 
játszunk idehaza és Burgen- 
landben.

Ml LESZ VELÜK?

Úszók 'k á lv áriá ja
Úszásban büntetlenül egyet

len edzést sem szabad elmu
lasztani. Ebben a .sportágban 
ma már olyan kiválók az 
eredmények, hogy csakis a 
legjobbak képesek a felszínen 
maradni. Olykor az emberi 
teljesítőképesség határáról be
szélnek a szakemberek. Rá
adásul csak a hosszú távú 
gondolkodás és a körültekin
tő munka hozhat — igen las
san — eredményt. Egy-egy 
szakosztály talpraállítása éve
ket vesz igénybe.
_ Most úgy tűnik, az FTC 

úszószakosztályánál rendeződ
nek a sorok. Az egykori ki
tűnő úszó, Sós Csaba, a kö
zelmúltban megkapja a mi
niszteri engedélyt, s január 
1-től főállású vezető edzőként 
dolgozik a zöld-fehéreknél, 
annak ellenére, hogy nappali 
szakos orvostanhallgató. Fel
készült szakember ő, koráb
ban a TF szakedzői tagozatán 
szerzett edzői diplomát. S most 
kezdi kialakítani edzőteamjét, 
amelynek tagjai Dudás Lajos, 
Ernst Ági, Kovács József és 
Pócsai Andrea, szó van arról 
is, hogy itt folytatja az edző- 
séget Varga Ágnes is.

S végre elérhető közelség
be kerül a Ferenc város népli
geti 50X25 méteres fedett 
uszodájának átadása, a léte
sítmény minden igényt kielé
gít majd. Az eddig, felvázolták 
ideális képet, sejtetnek, de 
azért problémák is akadnak 
bőven. Itt van például a ver
senyzőkérdés. Néhány évig az 
volt a helyzet, hogy tehetsé
ges fiatalok igazoltak el a 
klubtól. Például éppen a Bp. 
Spartacusba másfél év alatt

tucatnyian igazoltak át. Az 
FTC vezetőinek abban az idő
ben is az volt az alapelvük, 
hogy mindenki ott úszhasson, 
ahol akar, tehát kiadták őket. 
Most viszont visszájára for
dult a helyzet, Sós Csaba ko
rábban a Bp. Spartacusnál 
edzősködött, akadnak, akik 
követik őt a Fradihoz. A leg
nevesebb úszó a Spartacust 
elhagyók közül Énekes Zoltán, 
20 éves, IBV-győztes, ifjúsági 
EB-helyezett, és ő tartja a 
különböző korosztályokban az 
országos csúcsot, december 
28-án jelentette be átigazolá
si kérelmét, fiatalabb ver
senyzőtársai pedig december 
15-én, összesen kilencen igye
keznek a Fradiba.

A két sportklub között 
megkezdődtek a tárgyalások, 
de mind ez ideig nem vezet
tek eredményre. A zöld-fehé
rek felajánlották, hogy bizto
sítják az úszók felkészülésé
nek lehetőségét a Ferencvá
rosban, s amennyiben a. szö
vetkezetiek kiadják őket 1985. 
december 15-től, akkor ebben 
az évben még úgymond. visz- 
szaversenyezhetnek.

M ié
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Hogyan csinálják?

h e n d í  é s
A teniszvilág nem kis 

meglepetéssel vette tudo
másul, hogy a csehszlovák 
teniszezők milyen sikereket 
értek el a fehér sport va
lamennyi korcsoportjában. 
Tavaly már nem egy eset
ben főszereplőkké léptek 
elő, s a világranglista élén 
állók már nemcsak Ivan 
Lendl, hanem más cseh
szlovák versenyzők ellen 
sem érezhetik magukat biz
tonságban a nagy versenye
ken. Ott van a sorban To
mas Smid, Pavel Slozil, Mi
los Mecir, s még jó néhá
nyan.

Lendl a legjobb, ez két
ségtelen. A ranglistákon 
évek óta az első három kö
zött van. Tavaly azonban 
Smid már 15. volt, Libor 
Pimek — szinte feltűnés 
nélkül — a huszadik hely
re került, Mecir hatvan he
lyet- javult, tavaly 29. volt. 
s nem áll rosszul Slozil 
sem, bár ő inkább páros
ban jeleskedik, Smid olda
lán. Ezért is okozott némi 
csalódást Csehszlovákiában 
a Davis Kupában Svédor
szágtól elszenvedett vere
ség. Ám azóta e fájó seb 
begyógyult, hiszen a svédek 
legyőzték a legjobb játéko
sokat felvonultató amerikai 
együttest is, s ennek fényé
ben kissé másként fest a 
baastadi kudarc. A nők is 
egyre jobban belelendül
nek, hiszen Mandliková ta
valy megverte a nagy ászt, 
Navratilovát, Suková pedig 
Ausztráliában jeleskedett. 
Marrdliková a harmadik, 
Suková a hatodik, a világ- 
ranglistán.

Mondhatni, ők már a leg
jobbak között vannak, de 
még semmiképpen sem a 
csúcson. Csak Léndl, Smid 
és Slozil tekinthető érett 
versenyzőnek (bár persze 
ők sem éppen idősek), a 
többiek szó szerint még

SÍPOL: MOLNÁR

u  íé b b i& k
csak pályafutásuk kezdetén 
állnak. .Mecir tavaly tagja 
volt az ifjúságiaknak kiírt 
Galea Kupát elnyerő cseh
szlovák együttesnek, s de
bütált a Davis Kupa-csa
patban. E fiatal , élvonal 
.mögött már ott sorakozik 
egy még ifjabb, de máris 
: ígéretes nemzedék: az ös- 
tendei junior Európa-baj- 
nokságon Martin Síréiba 
döntőt játszott a 18 évesek 
kategóriájában, Peter Kor
da pedig harmadik lett a 16 
évesek között. Ezen a baj
nokságon a szerzett pontok 
számát tekintve Csehszlo
vákig volt a legeredménye
sebb mind a fiúk, mind a 
lányok versenyében. Az is
kolások Copa del Sol-i ver
senyében a csehszlovák 
együttes harmadik lett, 
Bloisban pedig a 12 évesek 
versenyét Martin Damm, 
egy li bered fiú nyerte.

A csehszlovák teniszsike
rek titka alighanem itt, az 
utánpótlás nevelésében ke
reshető. Csehszlovákiában 
kora tavasztól késő őszig 
sok helyütt hallani a te
niszlabda jellegzetes hang
ját, sok a pálya, sok a szak
avatott edző. Becslés szerint 
200 ezren rendszeresen te
niszeznek, s több mint 50 
ezer igazolt versenyző van. 
A gyerekek hatéves koruk
ban ismerkednek meg az 
ütővel és a labdával a te
nisziskolákban, Azok, akik 
tehetségesnek és érdeklődő
nek bizonyulnak, valame
lyik egyesület tagjai lesz
nek. A legjobbak azután 
ifjúsági tenisztáborba ke
rülnek, s á tanulási időszak 
közben hozzászoknak a 
versenyek' légkörében. így 
vezet az út több tízezer 
adogatás, pörgetés és át
emelés, után esetleg Wimb
ledonba Vagy New York
ba, a Mesterek Tornájára.

Továbbra is az élvonalban
A „rablóból pandúr lett”. 

Mólnál László, a Budapesti 
Honvéd és a Zalaegerszeg 
egykori kiváló játékosa hosz- 
&zú szünet után Ismét az NB 
I-ben szerepel. Ezúttal azon
ban a labdát felcserélte a bí
rói sípra. A tavaszi idénytől 
tagja lett az első osztályban 
közreműködő játékvezetői ke
retnek.

— Mióta van bírói képesíté
se?

— A visszavonulásom után 
azonnal letettem a vizsgát, 
évekig azonban csak szórako
zásból vezettem.

— Milyen volt a kapcsolata 
annak idején „a füttyös em
berekkel?”

— Hát ami igaz, az igaz, 
nem volt valami rózsás. Ke
mény játékos voltam, ezért 
sokszor részesültem feddésben, 
sőt jó néhányszor ki is állí
tottak, de sohasem alattomos

ságért. Mindig szemtől szem
be mentem bele az adok-ka- 
pokba.

— Mint játékvezető, milyen 
felfogás híve?

— Ez az adott meccs légkö
rétől függ. Nem vagyok híve 
a laposztogatásnak. Engedem 
a kemény,, férfias küzdelmet.

—- Nem tart új feladatától, s 
nem fél attól, hogy elfogult
nak fogják tartani?

— Jól ismerem az NB I. 
légkörét, hiszen 211 első osz
tályú rpeccsen játszottam, és 
mint partjelző, már múlt ősz
szel bemutatkoztam a legma
gasabb osztályban, Elfogult
ság? Hosszú ideig gondolkoz
tam, amíg kimpndtam a vég
ső szót. Jelenleg a ZTE tech
nikai vezetője vagyok, és ez 
összeférhetetlen lenne . a já
tékvezetéssel. Más munkakör
ben fogok elhelyezkedni.

Sports&erúséfji dégak* Í9B4
Ülést tartott a sportszerűség! díj bizottság dr Ka 

elnökIetév€l’ és elbírálta; a beérkezett 54 ja-

Döntöttek arrói, hogy sportszerűség! díjat adomá
nyoznak Migleczi'János birkózónak (DVTK) és edzőié-
Í wm A diósgyőri sportemberek az1984. évi felnőtt szabadfogasú bajnokságon a végig ve- 
z®t0* ferules miatt a mérkőzést feladni kényszerülő 
ellenfellel,_ Nagy Bélával szemben visszaléptek, áten
gedve neki a szőnyegen valósan kivívott győzelmet Dí- 
iat ,kaP Csf?rcöl György motorcsónak-versenyző (Víz
ügyi SC , aki az elmúlt évben több versenyen is kise«í- 
tette eselyes ellenfeléit alkatrésszel, és motorcsónakjuk 
ki] a vitasavai, valamint M atonosi Attila (609. sz, Szak
munkásképző, Baja) és Schrnidin,er Béla (608 sz Szák 
munkaskepzo. Kiskunfélegyháza), akik a BáCs kiskun 
megyei háromnapos turisztikai versenyt feladták, mert 
fontosabbnak tartották .egy - -megsérült, ellenfelük első
segélyben való részesítésiét.

A díjakat február I2-én adják át.


