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A Z  ELMÚLT H É T
AZ_ EGYENLŐ BIZTONSÁG ELVÉNEK a figyelembe- 

tételét hangsúlyozta Andrej Gromiko a márciusban kez
dődő szovjet—amerikai fegyverkorlátozási tárgyalások 
alapkövetelményeként. A külügyminiszter a Moszkva 
környéki Kalinyingrádban mondott választási beszédet. 
Részletesen foglalkozott az esedékes genfi tanácskozások 
kilátásaival. Mint mondotta, a tárgyalások útja „hosszú 
és göröngyös”, s a Szovjetunió reálisan szemléli a nenéz- 
ségeket. Ügy véli azonban, hogy a siker a felek politikai 
akaratától, az ésszerű kompromisszumokra való készsé
güktől függ. Gromiko ezúttal is hangsúlyozta, hogy a 
szovjet vezetés a maga részéről kész a fegyverkezési haj
sza megállítására, az érdemi megállapodásokra, ám 
Washingtonból meglehetősen vegyes jelzések érkeznek.

Gromiko utalt azokra a veszélyekre, amelyek az Egye
sült Államok bizonyos köreinek a katonai fölény meg
szerzésére irányuló törekvéseiből fakadnak. Az amerikai' 
vezetés e nyilatkozatok fényében változatlanul kitart űr
programja mellett, és ez zsákutcába juttathatja a genfi 
fór.umot. A szovjet külügyminiszter egyértelműen meg
ismételte: a reagani terv végrehajtása kizárná a nukleá
ris fegyverzet bármilyen csökkentését, sőt, a fegyverke- 

, zési hajsza fokozódásához vezetne. Moszkva szögesen 
eltérő lépéseket kezdeményez a megegyezés feltételeinek 
a javítására — mondotta, s felsorolta az utóbbi időben 
tett legfontosabb szovjet kezdeményezéseket.

A tárgyalóasztalnál valamennyi nemzetközi kérdést 
meg lehet oldani, hangsúlyozta a szovjet vezetők meggyő
ződését Gromiko külügyminiszter választási beszédeben. 
Ehhez megfelelő nemzetközi légkörre van szükség, amely
nek a javítása az SZKP nemzetközi tevékenységének a 
központi célja. A kedvező külső feltételek kialakítását 
igényli az ország belső építőmunkája is.

A KÖZEL-KELETRŐL TARTOTTAK BECSBEN két
oldalú eszmecserét Moszkva és Washington diplomáciái 
képviselői. Ez az első alkalom 1977 ősze óta, hogy a két 
nagyhatalom közvetlen megbeszéléseket folytat a világ- 
politikának erről az állandósult válsággócáról. A hírügy
nökségi jelentések szerint a szovjet és az amerikai kül
döttség csaknem öt órán át tanácskozott. A tárgyalások
ról .egyik fél sem nyilatkozott. A Szovjetunió, a legtöbb 
arab országhoz hásonlóan, valamennyi érdekelt fél bevo
násával ..nemzetközi konferenciát tart szükségesnek a 
közel-keleti probléma megoldásáról. Washington mind 
ez idáig viszont a Camp David-i különalku keretei között 
kívánta rendezni a térség feszültségét. A bécsi eszme
csere létrejötte nem jelent változást az amerikai taktiká
ban, de mindenesetre érzékelteti, hogy a Reagan-kor- 
mányzat kezdi felismerni egyoldalú megoldási elképzelé
sének a lehetetlenségét.

NAKASZONE JAPÁN MINISZTERELNÖK megerősí
tetté, hogy országa kész i közreműködni az amerikai űr
fegyverkezési program kifejlesztésében. A Tokió által 
demonstrált együttműködési készséget elítélő ellenzéki 
képviselőknek azt válaszolta, hogy mindennek — úgy
mond — semmi köze a Japánban érvényben levő anti- 
nukleáris alapelvekhez, továbbá a világűr militarizálását 
tiltó parlamenti határozathoz.

A „csillagok háborújával” fenyegető űrfegyverkezési 
program állt a Tokióban kezdődött japán—nyugatnemet 
külügyi — s egyben katonai — konzultációk középpont
jában. Mindkét részről a külügyminisztérium magas ran
gú, „fegyverzet-ellenőrzési” kérdésekben illetékes képvi
selői . ültek a tárgyalóasztal mellé, hogy a márciusban 
kezdődő szovjet—amerikai leszerelési megbeszélések előtt 
— s azzal kapcsolatban — egyeztessék a két ország állás
pontját.

A mostani japán—nyugatnémet konzultációk a jövőben 
rendszeres — és hasonló tartalmú — tárgyalások első 
fordulóját jelentik. Rövidesen ugyanilyen céllal japán— 
francia konzultációkat is tartanak, sőt az elkövetkező 
hónapokban Tokióba várják mind az NSZK, mind Fran
ciaország hadügyminiszterét. Megfigyelők szerint mindez 
egyértelműen Japán és a NATO közötti együttműködés 
erősödését jelzi.

AMMANS AN BEJELENTETTÉK: Husszein, Jordánia 
királya és Jasszer Arafat megállapodott „a közös akció 
kereteiről”.

A palesztin ellenállási mozgalomban, valamint az arab 
országokban éles vita bontakozott ki Husszein király es 
Arafat megállapodásáról. Egyiptom, Marokkó és Szaúd- 
Arábia hivatalos köreiben pozitív visszhangot váltott ki 
ez az egyezmény. Szíriában, a demokratikus Jemenben es 
néhány más arab országban határozottan elítélik az 
egyezséget. Megjegyzik, hogy ez a megállapodás a palesz
tin ellenállási mozgalmon belüli nézetkülönbségek to
vábbi fokozódásához, a palesztin nép egyetlen törvényes 
képviselője, a PFSZ tekintélye és szerepe alánsásához 
vezet.

A palesztin szervezetek többségének vezetői szintén 
élesen bírálták a megállapodást. Említésre méltó, hogy 
nincs egységes vélemény a kérdésben még az El-Fatahón 
belül sem, amelynek vezetőségében ott van Jásszer 
Arafat is. ' -

WASHINGTONBAN JÓVÁHAGYTAK az ammani 
megállapodást. Újságírók kérdéseire válaszolva Reagan 
elnök aláhúzta, hogy véleménye szerint „most első ízben 
tapasztalható haladás” terve 1982-es előterjesztése óta. 
Ismételten elutasította ugyanakkor a közel-keleti kérdés
sel foglalkozó nemzetközi konferencia összehívását.

Az ammani megállapodás washingtoni, illetve Tel 
Aviv-i reakciójából ítélve — mint ismeretes, az Egye
sült Államok és Izrael igyekszik megalázó különmegál- 
lapodásokat kényszeríteni az arab népekre —, e helyen 
azt várják a megállapodás résztvevőitől, hogy eltávolod
janak az Egyesült Államok és Izrael közel-keleti tervei
vel való szembehelyézkedes: politikájától.

Miniszter 
a múzeumban

A legjobb az, ha egy mi
niszter nem megy külföldön 
múzeumba, mert ki tudja, mi
féle emberekkel találkozhat, 
íme egy példa: Az olasz mun
kaügyi miniszter nemrégiben 
elment a párizsi Pompidou- 
központba, és az ötödik eme
leten a szürrealista festmé
nyek között egyszer, csak 
szembejött vele egy nagyon is 
reális személy, többszörös 
olasz gyilkos és nemzetközileg 
körözött terrorista, aki har
minc évet kapott, de Francia- 
országba szökött, és azóta ott 
él boldogan. A miniszter és a 
gazember üdvözölték egymást, 
kezet fogtak, kedélyesen elbe
szélgettek s utána, mintha mi 
sem történt volna, belemerül
tek Kokoschka, Chagall, Klimt 
festményeinek csodálatába.

Az egészben az a pech,, hogy 
egy olasz katolikus folyóirat 
riportere kiszúrta ezt a jele
netet a miniszter és a gazem
ber között, és szenzációs tá
lalásban napfényre hozta. A 
botrány kitört Rómában. Min
denki a miniszter lemondását 
követelte. Bettino Craxj mi
niszterelnök azonban saját 
pártb-eli miniszterének védel
mére kelt, azt állítván, hogy 
ez az egész ügy szóra, sem ér
demes. Nem így vélekedett 
azonban a köztársasági elnök, 
Sandro Pertini. „Én sohasem 
fogok kezet egy gyilkossal, egy 
gazemberrel — mondta a 88 
éves .Berlini, • völt partizán, 
szabadságharcos és Itália e 
pillanatban nemzetközileg leg
elismertebb politikai szemé
lyisége. — . Ha esetleg talál
koznék egy ilyen csirkefogó
val, mindent elkövetnék, hogy 
letartóztassam.”

Amint esetlég köztudott, 
Craxi és Pert,ind ma a két leg
főbb közjogi méltóságot töltik 
be Olaszországban, mindket
ten ugyanannak a pártnak, az 
Olasz Szocialista Pártnak a 
tagjai, és kettejük ' nyilvános 
vitája példátlan esemény 
Olaszország újkori történeté
ben. Persze azt is hozzá kell 
tenni még, hogy a vita igazi 
oika nem az olasz munkaügyi 
miniszter szerencsétlenül sike
rült látogatása. Ez csupán 
ürügy, apropó. Manapság 
Olaszországban ahhoz, hogy a 
kormányon és a pártokon be
lüli ellentétek kiéleződjenek, 
bőven elég bármilyen jelen
téktelen kis esemény is. Ennek 
egyetlen oka az, hogy Olasz
országban megkezdődött a vá
lasztási kampány. Tavasszal 
helyhatósági választások lesz
nek Olaszországban, ennek a 
jelentősége , azonban messze 
túlnő azon a formulán, amit 
tanácsválasztásinak szokás ne
vezni. A tavasai olasz válasz
tások eredménye ugyanis több 
szempötból is hosszabb időre 
meghatározhatja Itália bel- és 
külpolitikáját.

Ma már teljesen nyílt titok, 
hogy Craxi miniszterelnök a 
választások kimenetelétől teszi 
függővé, hogy marad vagy 
megy. Márpedig Craxit olyan 
politikusnak lehet értékelni, 
aki bizonyos új elemeket ho
zott az olasz bel- és gazdasági 
politikába. Nemzetközileg pe
dig időnként a NATO-tól vi-. 
szionylag eltérő külpolitikát 
próbált képviselni külügymi
nisztere, Andreotti segítségé
vel.

A tavaszi választások az 
Olasz Kommunista Párt szem
pontjából is kulcskérdést je
lentenek, mint ahogyan azt az 
OKP központi bizottsági ülé
se leszögezte. Az OKP, mint 
ellenzéki párt, természetesen 
azt kívánja, hogy a kommu
nisták befolyása minél na
gyobb legyen a római köz
ponti hatalomban, ezért nem 
venné rossz néven Craxi bu
kását. Ennél fontosabb céljuk 
azonban az olasz kommunis
táknak, hogy, megőrizzék, és

ha lehet, bővítsék a tarto
mányokban, a megyékben és 
a nagyvárosokban kivívott ve
zető szerepüket. Jelenleg az 
Olasz Kommunista Párt a 19 
olasz tartomány közül ötöt 
vezet, részben egymaga, rész
ben koalícióban más pártok
kal; a 92 megyeszékhely kö
zül 33-ban irányítják a he
lyi közéletet ugyancsak egy- 
maguk, vagy partnereik segít
ségévei. Leegyszerűsítve azt 
lehet mondani, hogy jelenleg 
az OKP vezetése és befolyá
sa alatt áll Itália két legfej
lettebb tartománya, Lombar
dia és Piemonte (megközelí
tően fél magyarórszágnyi te
rület, 12 millió lakossal), va
lamint majdnem az egész 
Közép-Olaszország. A kom
munisták vezetik egymaguk 
vagy koalícióban az olasz fő
várost, Rómát, valamint Ge
novát, Bolognát, Reggio Emí
liát, Modenát, Pisát és még 
igen sok nagyvárost. A vá
lasztások kimenetelétől függ, 
hogy sikerül-e ezt a kiterjedt 
vörös zónát megőrizni, eset
leg tovább szélesíteni.

Hosszabb időre eldőlhet 
ezen a választáson a két leg
nagyobb olasz párt, az OKP 
és a Kereszténydemokrata 
Párt versenyfutása az elsősé
gért. A legutóbbi helyi vá
lasztásokon a keresztényde
mokraták győztek, a .tavalyi, 
úgynevezett Európa-választá- 
sokon azonban az olasz törté-, 
nelemben először a kommu
nisták lettek Itália legerősebb 
pártja. Ha ez a tendencia foly
tatódik és állandósul, akkor 
az OKP igénye az ország ve
zetésére mindinkább jogossá 
válik.

Az olasz szocialisták, akik 
ma az olasz kormánykereket 
forgatják, mind kevésbé tud
ják eldönteni, hogy mit vagy 
kit kelp szeretniük. Vajon mi 
a helyes politika, hogy a két 
nagy párt, vagyis a kommu
nista és a kereszténydemokra
ta párt között a maguk sze
rény választási eredményei
vel továbbra is megtarthas
sák a bét legfőbb közjogi 
méltóságot, a köztársasági el
nöki posztot és a miniszter
elnökséget. Ma ez a kettő Per
tinié és Craxié, s mindketten 
szocialisták.

Most ők is szóváltásba ke
veredtek egymással, és éppen 
saját pártjuk egyik miniszte
rének múzeumi látogatása 
miatt, amint a bevezetőben 
említettük. A szóban forgó 
múzeumlátogató munkaügyi 
miniszter egyébként jóképű, 
vidám ember, szereti az éle
tet, a társaságot, a művésze
teket és — lehet, hogy éppen 
ezért — nem is dolgozik rosz- 
szul. Legutóbb még énekelt 
és táncolt is a televízióban. 
Olaszországban az ilyesmi is 
döntően befolyásolhatja egy 
politikai választás eredményét.

RövM  a z  emlékezés?
Ügy látszik, kiveszőiéi

ben van Nyugat-Európában 
a felelős politikusoknak az 
a nemzedéke, amely még 
átélte a világháborút és a 
fasizmust, ezért tudja, hogy 
mit jelentett az európai 
történelemben május 8. 
(vagy, ha úgy tetszik: 9.) 
Furcsa zavarban vannak az 
NSZK szövetségesei: di
lemmájuk oka a Hitler-el- 
lenes koalíció győzelmének 
közelgő 40. évfordulója. 
Hogy miért? Mert — úgy
mond — „nem óhajtják 
megsérteni az NSZK érzé
kenységét”. Győzelmi ün
nepségek helyett a törté
nelmi aktualitástól meg
fosztott, valamiféle elvont 
bekenap megünneplésére 
készülnek. . .

Az NSZK-ban áll a vita : 
felszabadultak, avagy meg
hódítottak 1945 tavaszán — 
vereséget szenvedtek vagy 
netán éppen győzelmet arat
tak? A kérdést persze a 
történelem egyértelműen 
eldöntötte, ahogy ezt az

NDK-ban értékelik: a hit- 
lerizmus veresége győze
lem, felszabadulás a német 
népnek is. A szovjetellenes 
felhangokkal bőven átszőtt 
vita és bizonytalanság vé
gül is az atlanti egységet 
szimbolizáló NATO-belügy 
is lehetne. Ám nem az! 
Amikor egyébként jó szán
dékú politikusok—  egyesek- 
szerint fiatal koruk és „in
formációhiányuk” miatt —< 
náci tömeggyilko&sal paro- 
láznak, amikor a háborús 
bűnök megbocsátásának 
szelleme terjeng, akkor, 
1945. május 8-nak kezelése 
nem lehet mellékes kérdés! 
Már csak azért sem, mert 
ha a német fasizmus vere
ségét a német nép veresé
gének tartjuk, akkor tápot 
adunk annak az európai 
baloldalról mindig bírált 
tévhitnek, amely a múlt
ban azonosította a kettőt, 
és amely — bizonyára nem 
az „információ hiánya” 
miatt — nem veszi figye
lembe az elmúlt negyven 
év történéseit sem.

Jól védhető erőddé alakítanak á t 
számos amerikai nagykövetséget

Valóságos erődökké alakít
ják át az Egyesült Államok 
nagykövetségeit néhány or
szágban. Shultz amerikai kül
ügyminiszter egy beszédében 
elmondotta: 23 olyan nagykö
vetségen, amelyet Washington 
fenyegetettnek tekint, hala
déktalan biztonsági intézkedé
sekét léptettek életbe a kü
lönböző helyeken végrehajtott 
terrorakciókat követően. 13 
helyen olyan új irodaépülete
ket készítenek a nagykövetsé
gek számára, amelyeket a leg
korszerűbb biztonsági beren
dezésekkel látnak el. További 
35 nagykövetségi épületkomp
lexumot átalakítanak. Űj biz
tonsági berendezéseket, tech
nológiákat alkalmaznak, 400 
fővel növelik a külképvisele
teken a biztonsági személyze
tet, beleértve a tengerészgya
logosokból álló őrséget is.

A nagyszabású intézkedése
ket a miniszter az elmúlt hó
napokban az amerikai diplo
máciai képviseletek, diploma
ták ellen végrehajtott terror
cselekményekkel indokolta, 

Schultz elmondotta: az ame
rikai felderítő és hírszerző 
szervek igyekeznek kibővíteni 
tevékenységüket a Washington 
által terroristának minősített 
szervezetek tevékenységének 
feltárására, a várható támadj* 
sok előrejelzésére. A minisz
ter megismételte, hogy' W a
shingtonnak határozottan kell 
fellépnie az esetleges terrorak
ciókkal szemben. Mint emlé
kezetes, korábbi nyilatkoza
taiban Shultz nem zárta ki a  
„megelőző akciókat” sem, és 
azonnali megtorlást követelt, 
függetlenül attól, hogy az ilyen 
lépéseknek vétlen polgári ál
dozatai- is lehetnek.

SDI
• r ’r,Stratégiai védelmi kezdeményezés'

A fenti betűk értelme akikor 
válik csak igazán rejtélyessé, 
ha tudjuk, mit takar: Reagan 
elnök csillagháborús program
jának, az úgynevezett „straté
giai védelmi kezdeményezés”- 
nek angol rövidítése ez.

Az elnök 1983 márciusától 
dédelgetett terve (rakétarom
boló űrfegyverek kifejlesztése) 
látszólag defenzív, hisz’ az el
rettentést — úgymond — nem 
a válaszcsapás fenyegetésére, 
hanem a hatékony védelemre 
kívánja alapozni, s ezzel a bal
lisztikus interkontinentális ra
kétákat a fegyverkezés törté
netének szemétdombjára véli 
vetni.

A reagani elképzelés mégis 
és mindezek ellenére jogos el
lenállást váltott ki világszerte. 
Nemcsak a Szovjetunió és szö
vetségesei táborában. Nem vé
letlenül, hiszen az SDI alapve
tően és destabilizálóan változ
tatná meg az eddigi hadászati 
elgondolásokat, a katonai stra
tégiát. Űjabb, minden eddigi
nél költségesebb fegyverkezési 
verseny kiindulópontjává vál
na az űrben és a még korsze
rűbb támadófegyverek terüle
tén. Saját szövetségesei is két
ségbe vonják az. elnök „száz-

százalékos védelem” illúzió
ját. Bár az amerikai vezető 
hangsúlyozza, hogy 26 milliár
dos terve csak a lehetőség fel
derítését célozza, az ellenzők 
arra figyelmeztetnek, hogy ép
pen a nagy befektetés a ké
sőbbiek folyamán bizonyosan 
igazolhatná az űrfegyverek 
tényleges kifejlesztését. Az ot
tani kongresszusi kritikusai 
pedig azzal érvelnek, hogy egy 
esetleg meg nem valósítható 
(rossz) álomra költenék az 
adófizetők dollárjait.

A szovjet szakértők rámu
tatnak a terv tényleges céljá
ra: egy esetleges védelmi fö
lény hamis biztonságérzete a 
„védettet” első csapásra csá
bíthatja — de zsarolásra min
denképpen.

A címbeli rövidítés tehát 
nem a DNS-félék, az életre, 
annak átörökítésére utalók kö
zé tartozik, hanem az inkább 
rossz képzeteket keltő három
betűsökre emlékeztet: CIA, 
LSD, FB I. . .  Vagy a szörnyű 
betegségre, az AIDS-re, amely 
szintén Amerikából terjedt el, 
és amelynek az a lényege, hogy 
a megtámadott szervezet kép
telen a . . .  védekezésre.

Tyumesiyi olaghelyzet
A Szovjetunió legjelentő

sebb kőolajtermelő körzetének 
gondjairól, a tervteljesítésben 
váló lemaradásának okairól 
tanácskozott a.tyumonyi terü
leti pártbizottság. A plénumon 
részt vett és felszólalt Vlagyi
mir Dolgih, az SZKP KB PolK 
tikai Bizottságának póttagja, 
a Központi Bizottság titkára, 
aki emlékeztetett rá, hogy a 
Szovjetunió energetikai mér
legében továbbra is a kőolajé 
és á földgázé a vezető szerep, 
az energetikai problémák 
megoldásában . pedig döntő je
lentősége van Nyugat-Szibé- 
riának. A tyumenyi. terület
ről származik a Szovjetunió- 
kőolajtermelésének több,, mint 
hatvan .százaléka, s a jelenle

gi ötéves tervben innen vár
ják a kőolaj- és földgázterme
lés teljes növekményét. A tyu- 
menyiek azonban már harma
dik éve nem teljesítik kőolaj
termelési tervüket.

Vlagyimir Dolgih megállapí
totta, hogy a kitermelés ob
jektív körülményei az utóbbi 
években romlottak, ám erre 
idejében fel kellett volna ké
szülni. Ez azonban nem követ
kezett be. s ennek súlyos szub
jektív mulasztások az okai.

A Központi Bizottság titkára 
bírálta a területi pártbizottsá
got, a kőolajipari minisztériu
mot, a helyi termelést irányító 
trösztöt, mert nem készültek 
fel idejében, nem teremtették 
még a megfelelő körülménye
ket.

DÉL-LIBANON

Izraeli kivonulás
Az izraeli • megszállóért 

végrehajtották dél-libano; 
kivonulásuk első szakaszát, 
csapatok kiürítették az Ava 
folyó hídjánál létesített ői 
állásukat, és visszavonultak 
Szidón környéki magaslatot 
ról is. A libanoni hadsere 
egységei haladéktalanul Int 
nyomultak a hátrahúzódó i; 
raeli csapatok által elhagyó 
területekre.

Az izraeli kormány ji 
nuárban jelentette be csapé 
tai visszavonásának hárorr 
szakaszos tervét. Az izrae 
erők most a Litani folyi 
torkolatának magasságé 
ban építik új megszállái 
frontvonalukat.



Miésmhmn&ítm I
Eseménydús heteknek, 

hónapoknak nézünk elé ha
zánkban. Mind több az 
olyan kérdés, az olyan teen
dő, amely az eddiginél is 

. nagyobb tömegek beleszó
lását igényli dolgainkba. 
Ilyen, volt a párt kongresz- 
szusi irányelveinek már de
cemberben megkezdődött 
vitája, amelybe minden ed
digi éveknél jobban bekap
csolódtak a pártonkívüliek 
is.

A sok közül csak egy jele 
ez annak a törekvésnek, 
hogy minden területen te- 

: rebélyesedjen a közügyek 
közös intézése, a döntések 
megnyugtató előkészítése. 
Kicsit hivatalosabban kife
jezve! folytatódjon a jszo- 
ciaiista demokrácia fejlesz
tése. Egész országot meg- 
.mozgató példájának a 
nyárelőn Lehetünk majd ré
szesei, amikor országgyűlé
si képviselőket és tanács
tagokat választunk, Még- 

' hozzá a választási rendszer 
módosításával, korszerűsí
tésével, miszerint minde
nütt két vagy több képvi
selőjelöltet állítanak.

Jelentős előrelépés ez, 
.amelyet örömmel érdemes 
regisztrálni. A választási 
rendszer korszerűsítése 

. azonban nagyobb folyamat 
része, amely már évek,

. csaknem három évtized óta 
megy végbe hazánkban. 
Kezdve akár az országgyű- 

. lés megnövekedett szerepé
től. Ezt jelzi, hogy a kor- 

. mányzás mind kevésbé fo
lyik rendéletekikel, hanem 
a parlamentben hozott tör
vények szabályozzák az éle
tünket. Hasonlóan lényeges, 
hogy egy-egy adott terüle

ten a tanácsoknak több le
hetőségük jut a helyi kér
dések helyi eldöntésére, 
vagyis a helyi önkormány
zatra az országosan kidol
gozott koncepciókon belül. 
A helyi tanácsok önállósá
gának igazi fedezete azon
ban mindenütt az, hogy mi
képpen tudja, akarja be
vonni munkájába a lakossá
got, amely bizalmát adta. 
Ez a titka, ez a nyitja a 
szocialista demokráciának: 
sikerül-e minél jobban, mi
nél buzgóbban, felelőseb
ben bevonni a közügyekbe 
a dolgozók táguló köreit, az 
államéletben, a munkahe
lyen, a társadalmi szerve
zetekben, mozgalmakban, 
lakóhelyi közösségekben. 
Ezt a célt segíti napjaink
ban számtalan újabb intéz
kedés. Egyebek között az is, 
amely a vezetők kiválasztá
sát, munkáját jobban a 
közvélemény ellenőrzése alá 
kívánja helyezni.

Az intézkedések, rendel
kezések azonban csak kere
tet jelenthetnek, noha lé
nyeges és nélkülözhetetlen 
feltételei a továbbhaladás
nak. A demokratikus szel
lem, a demokratikus köz- 
gondolkodás mindennél 
fontosabb, amely élettel 
tölti meg az elméletet. Mert 
a demokrácia végül is nem 
más, mint a közakarat ér
vényesülése további föl
emelkedésünkért.

Közmegegyezés és köz
akarat, — egymásból foly
va és egymásba kapcsolód
va, remélhetően átsegít 
gondjainkon és meggyor
sítja általános boldogulá
siunkat is.

T ish l) t e l e p ü lé s e n
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• A Magyarországi Szlovákok 
Demokratikus Szövetségé szor
galmazta, hogy az iskolai tan
anyag keretében több tantár
gyat tanítsanak szlovákul, az 
eddiginél több településen. Mi
ként a szövetség országos vá
lasztmányának Budapesten 
tartott ülésén elmondták, a 
Békés, a Pest, a Komárom, a 
Nógrád és a Borsod megyei 
állami szervek segítik ez irá
nyú terveik megvalósítását. 
Szarvas város vezetői például 
támogatják a szlovák . óvoda 
megszervezését a szlovák tan
nyelvű iskolákhoz kapcsolód
va. A dorogi, a balassagyar
mati, a salgótarjáni középisko
lákban a szlovák nyelvet má
sodik, szabadon. választható 
idegen nyelvként oktathatják 
majd a következő tanévtől. Á 
szövetség tavalyi tevékenysé
gét és idei terveit megvitatva

elmondták: az anyanyelv ápo
lását mozdítja elő azáltal is, 
hogy hazánk felszabadulásá
nak 40. évfordulója alkalmá
ból márciusban az általános, a 
közép— és a felsőfokú iskolák 
nemzetiségi tanulóinak, hallga
tóinak részvételével szavaló-, 
prózamondó- és képzőművé
szeti versenyt tartanak.

A szövetség a TIT-tel 
együttműködve több települé
sen szervez majd szlovák nyel
vű természet- és társadalomtu
dományi előadás-sorozatokat. 
Szarvason június 28. és július 
4. között megrendezik a IX. 
szlovák néprajzi tábort a bé
késcsabai Munkácsy Mihály 
Múzeummal és a Vajda Péter 
Művelődési Központtal közö
sen. A táborozok a környékbe
li településeken kutatják, 
gyűjtik majd a szlovák nép
rajz tárgyi emlékeit.

I ’|  leh e tő ség ek
A használt személygépko

csik arányos áráról elvi, állás
foglalást adott ki az Országos 
Anyag- és Árhivatal, vala
mint a Belkereskedelmi Mi
nisztérium. Lengyel Attilát, a 
minisztérium árosztályának 
vezetőjét arról kérdeztük: 
miért volt szükség az állásfog
lalásra?

, — A Minisztertanács hat 
évvel, ezelőtti rendele te értel
mében a Merkúrtól vásárolt 
új személygépkocsik tulajdon
jogát az átvételtől számított 
három éven belül csak a bel
kereskedelmi miniszter által 
kijelölt gazdálkodó szerveze
tek közvetítésével lehetett át
ruházni.

— Miért nem jelelt meg a 
régi irányelv?

— Nemcsak azért, mert sok
szor módosított útmutatásról 
visít szó, hanem azért is, mert 
rendkívül bonyolultan szabá
lyozott és merev árképzést írt. 
eliő. Az új irányelv lényegé
ben rugalmasabban fogalmaz, 
nem állít föl ennyi szabályt, 
hanem a vevőre és az eladóra 
bízza, miként állapodnak meg. 
Felsorolja ugyan azokat a 
szempontokat, amelyeket fi
gyelembe kell ven-i, ám a fe
lekre hagyja, hogy ezeket

az autópiacon
milyen mértékben alkalmaz
zák. Például az is lehetővé 
válik, hogy bár a kocsi hat- 
esztendős, ám keveset futott, 
ezért nem csökken automati
kusan az értéke hatvan szá
zalékkal, hanem csak negyven 
százalék az áresés.

— Mikor nem aránytalanul 
magas a használt kocsi ára?

— Akikor, ha arányos az új 
személygépkocsinak az értéke
sítés időpontjában érvényes 
fogyasztási árával. Az arányos, 
ár megállapításánál figyelem
be kell venni a kocsi évjára
tát, futásteljesítményét, mű
szaki állapotát, felszereltségét, 
javíthatóságát, a kereslet-kíná
lat viszonyait stb. Vagyis azo
kat a szempontokat, amelyek 
összességükben reálisan kife
jezhetik a tényleges használa
ti árat.

— Mit várnak az irányelv
től?

— A korábbi kötöttségek 
miatt sokan inkább nem ad
ták el a kocsijukat a Merkúr
nak, és a többi visszavásár
lásra jogosult szövetkezetnek, 
vállalatnak. Ezek csak ala
csony árat fizethettek érte, és 
az eljárás is bonyolult volt. 
Az új lehetőségek, úgy hiszem, 
változtatnak ezen a helyzeten.
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CB-rádióval felszerelt mentöbusz segíti Budapesten az állat 
védők munkáját
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Budapest napról napra szé
pül — szeplői ellenére is —, 
ez az ingatlankezelő vállalatok 
érdeme is, hiszen ők újítják 
meg a városnegyedet, a Lenin 
körutat és a többi ódon vá
rosrészt. Ám e látványos 
munkák mellett kerületenként 
tucatnyi aládúcolt házat látni, 
néhol esztendők óta beázik a 
tető, és a lakók jogos bosz- 
szúságára az apróbb hibákat 
is lassan, sőt olykor rosszul 
javítják ki.

Többször megreformálták 
már az IKV-k működését, de 
ennek kevés látszatja volt. A 
Fővárosi Tanács vezetői tart
hatatlannak ítélték ezt a hely
zetet, s úgy döntöttek: január 
elsejétől dolgozzanak az IKV-k 
is önállóbban, nyereségre.

— Rövid időn belül a 430 
ezer állami lakás bérlőjének 
is tudomást kell szerezniük a 
változásról, hiszen azt várjuk, 
hogy a szakembereink gyor
sabban és jobban dolgoznak 
majd — mondja Lehoczky 
Imre, a Fővárosi Tanács in
gatlankezelési főigazgató-he
lyettese. — A felújítás ezután 
más, speciális vállalatok fel
adata, hogy a 15 IKV-nák 
csak a karbantartásra és az 
üzemeltetésre legyen gondja. 
Arra törekszünk, hogy az 
alapvető bajokat azonnal 
megszüntessük. Megjavítjuk a 
tetőt, megerősítjük az épület., 
szerkezetét. Csak egy példa: aj 
X. kerületben jövőre már i 
egyetlen aládúcolt ház sem! 
lesz. Természetesen a teljes 
felújítás sem marad el, de ad
dig is jó körülményeket kí
vánunk teremteni.

— Mi sarkallja jobb mun
kára az IKV-kat?

— Kényszerpálya! Mostantól 
maguknak számlázzák a mun
kákat. S ha egy hibához há
romszor vonui ki a szakem
ber, a számlák alapján tet
ten érhető a pazarlás. így az 
lesz az érdekük, hogy ilyesmi 
ne történjen. Hiszen ha vesz
teséges lesz valamelyik IKV, 
akkor a dolgozóinak is vísz- 
szaesik a jövedelme. És ab
ban is érdekeltek, hogy ne 
álljon üresen a lakás, gazdá
ra találjon az üzlet- vagy a 
pincehelyiség. Teljesen azért 
továbbra sem érvényesülnek 
munkájukban a piaci törvé
nyek, mert egyetlen IKV sem 
válogathat a munkák között, 
és a lakbéreket sem ők hatá
rozzák meg.

— Nagyon sok múlik a ház- 
kezelőségeken, de győzik-e 
majd?

— Természetesen megerősí
tettük: a kilencven házkezelő- 
séget, sőt ötven újat is alakí
tottunk. így. egy-egy házkeze- 
lőségnek 3-5 , ezer lakással 
kell törődnie;-s ezeket — he
lyiek. l é v é n . m á r  jól ismer
hetik, kapkodás nélkül a 
gondját viselhetik. A jobb 
munkához természetesen több 
pénz is kell. Ezért az épüle
tek műszaki, állapotától, üze
meltetési költségétől függően 
nagyobb összegeket juttatunk 
a vállalatoknak. Karbantar
tásra 30-40, üzemeltetésre 40 
százalékkal több pénzzel gaz
dálkodhatnak majd — a pon
tos összegekről rövidesen dönt 
a tanácsi testület.

J ö n  a  ILcgo-f&áz
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Nyolctagú család 10 nap 
alatt felépít egy kétszintes csa
ládi házat. Beto.nból, cseréppel. 
Ügy, ahogy a nagykönyvben 
írva vagyon.

— Közönséges kooperációs 
üzletnek indult; vettünk egy 
lieencet, a hozzá tartozó gép
sort pedig kölcsönkapjuk az 
NS^K-ból, azzal a feltétellel, 
hogy az eladó a iicene vételár 
háromszorosáért visszavásárol 
az új termékből — mondta 
Scheer László, az Elektroim- 
pex Külkereskedelmi Vállalat 
nemzetközi főosztályának ve
zetője.

— A masina évente 80 ezer 
négyzetméter házfalelem gyár
tására képes. A kapacitás egy
ötöde elégséges a kötelezettség 
teljesítésére, négyötöde tehát 
fennmarad. Mit kezdjünk ez
zel? Ügy döntöttünk, hogy ho
nosítjuk a technológiát és itt
hon próbáljuk értékesíteni a 
házelemeket. Találtunk hozzá 
társakat. A gyártó a sárisápi 
Űj Élet Mgtsz újpesti üzem
egysége lesz, az ÉLKISZ vál
lalta a kivitelezést, az ISOP- 
LAN gmk pedig a tervezést és 
a menedzselést. A berendezés 
február végén érkezik és rö
videsen megkezdi a terme
lést .. .

Minden készen áll tehát, 
hogy a Lego-játék mintájára 
mi is építhessünk, akár házi
lag is saját házat. Ahogyan 
már évek óta a nyugatnéme
tek. svájciak, osztrákok, 
ausztrálok és amerikaiak te
szik.

Az ISORAST nevű talál
mány lényege pofon egyszerű: 
először a ház vázát kell össze
állítani habkönnyű polisztirol

elemekből, majd utólag beton
nal kiönteni az üregeket. (E 
műanyagból készül például a 
televíziók és hűtőszekrények 
ütéstől védő csomagolása is!) 
Így gyorsan, olcsón és kiválóan 
szigetelt, akár négyszintes 
családi házakat is fel lehet 
húzni. Jó szervezéssel a hagyo
mányos építési idő töredéke 
alatt áll a ház. Az építkezéshez 
nem szükséges emelőgép és 
szakember, csak ellenőrző mű
vezetést kell igénybe venni a 
technika és a tervezés előírá
sának betartására. Az üreges 
falvázat betonnal kell kiönte
ni. (Sőt vályoggal, salak- vagy 
pernyebetonnal is lehet.) A be
tont fedő szigetelőanyag kívúl- 
belül jól vakolható.

Az új technológia előnyeit 
az építővállalatok is gyorsan 
felismerték, hiszen sorházak 
is emelhetők ily módon. A sza
bad kapacitás előzetes lekötése 
megtörtént. A külkereskede
lem szakemberei most már 
azon gondolkodnak: újabb 
elemgyártó sorokra hogyan le
hetne előteremteni a 350 ezer 
márkás vételárat, illetve kibő
víteni a jelenlegi gépsort, hogy 
a födém- és tetőelemeket is 
elő lehessen állítani rajta.

Az első többszintes ISO- 
RAST-házak Budapesten, a XI. 
Ortaháza utcai OKISZ minta
lakótelepen a nyár folyamán 
készülnek el a próbatermelés 
során gyártott elemekből. Az 
új típusú házakat itt minősí
tik maid véglegesen a szak
emberek. De a laikus érdeklő
dők, az olcsón, gyorsan épít
kezni vágyók számára is lehe

tőség nyílik a megtekintésre.

P á l y a v á l t o a s t a t á k
Nincsen országos statisztika 

arról, hogy mennyien változ
tatják meg a választott szak
májukat, hivatásukat. Egy- 
egy részvizsgálat, felmérés 
azonban arra utal, hogy nö
vekszik a pályaelhagyók ará
nya, némely szakmában pedig 
— például a textiliparban, a 
ruhaiparban, továbbá egyes 
vasipari területeken — már 
kongatják a vészharangot is, 
mert tömegével vándorolnak 
el a dolgozók másfelé. Jel
lemzővé vált az is, hogy a fia
talok az iskolából kikerülve 
nem a végzettségüknek meg
felelően helyezkednek el. Az 
Állami Bér- és Munkaügyi 
Hivatal felmérése szerint pél
dául az 1934-ben végzettek kö
zül a felsőfokú képesítést szer
zettek 17-18 százaléka, a kö
zépfokú iskolát befejezettek 
24-25 százaléka, ezen belül 
pedig a szakmunkások 17 szá
zaléka helyezkedett el a vég
zettségével nem egyező mun
kakörben. Már ezek az ará
nyok Is igen magasak, külö
nösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy az egyébként eredeti 
szakmájukba elhelyezkedet
tek közül is sokan vállalnak 
később más területen munkát 
az első évek gyakorta nem 
kedvező munkahelyi tapaszta
latai alapján.

A pályaelhagyást régebben 
többnyire kedvezőtlen jelen
ségnek tekintettük, elsősorban 
azért, mert így kárba vész a 
kiképzés idejének és költsé
gének nagy része. Ma már 
tudjuk, hogy sakkal bonyolul
tabb dologról van szó, hiszen 
akadnak esetek, amikor a nép
gazdaságnak is és az egyén
nek is egyaránt érdeke a pá
lyaváltoztatás. Érthető, hogy 
az állam létrehozta az átkép
zési segély intézményét, s hogy 
évről évre egyre többen ve
szik igénybe ezt a kedvez
ményt. Várható, hogy az ipar 
strukturális átrendeződése, a 
gazdaságtalan tevékenységek 
megszüntetése,' a szolgáltatá
sok súlyának növekedése az 
elkövetkező években még a 
jelenleginél is nagyobb arány
ban kívánja majd meg az ere
deti, szakma elhagyását, és

kétségtelen, hogy ezeket a 
folyamatokat a továbbiakban 
is szükséges központilag támo
gatni.

Más oldalról tekintve, a pár 
lyaelhagyás tömegessége bi
zonyos meglévő és egyáltalán 
nem kívánatos feszültségekre 
is utal. Figyelmeztető például, 
hogy a kezdő diplomások 5 
százaléka vállal fizikai mun
kakört, harmaduk betanított, 
tizedük pedig segédmunkát. 
Különösen a két utóbbi kate
gória esetében válik feltűnő
vé, hogy nem jól hasznosul-' 
haik a kiképzésre fordított 
százezrek, milliók. A pályael-f 
hagyás ezeknél a fiataloknál’ 
nagyrészt abból adódik, hogy 
bizonyos szakokon túlképzés, 
van, a végzősök nehezen talál
nak állást lakóhelyükhöz kö-' 
zel. Így például Szeged kör
nyékén felesleg van agrár 
szakemberből, Miskolcon ko
hó- és gépészmérnökből, Pé
csett jogászból és orvosból, 
Budapesten középiskolai ta
nárból, biológusból, geológus
ból és régészből. Ahhoz, hogy 
ezek az elhelyezkedési nehéz
ségek megszűnjenek, a kép
zést közös nevezőre szükséges 
hozni a társadalom szakem
berigényével.

A pályaváltoztatás másik fő 
oka az anyagiakban keresen
dő. 1904-ben a pályakezdő fia
talok induló alapbére általá
ban 6 százalékkal volt maga
sabb, mint egy évvel koráb
ban, az átlaghoz képest a le
maradásuk nem csökkent. A 
fő baj mégis az, hogy nem 
megfelelőek a különféle fog
lalkozások közötti bérarányok, 
ma még nagyon sokan érde
keltek abban — legalább rö
vid távon —, hogy a végzett
ségükhöz képest alacsonyabb’ 
színvonalú, ám jobban fizető 
munkát vállaljanak. Ez is arra, 
utal, hogy a pályaelhagyás 
sokféle, egymástól független, 
vagy éppen nagyon is össze
függő társadálmi-gázda^áéi.je-. 
l.enség és mozgás tünete. * 
hogy kedvező-e vagy kedve
zőtlen, megszüntetendő .vagy. 
támogatandó, azt, a kiváltó 
okok alapján mindig differep-. 
ciáltan szükséges megítélni.

A o í w l o g B á s  l é g b ő l

Családias érzületről tett ta
núbizonyságot Nagy Tamás 21 
éves budapesti fiatalember, ak,i 
autólopás miatt került Szé
kesfehérvárott a bíróság éléi

A többszörös visszaesőként 
bíróság előtt álló vádlott — 
egyébként a Magyar Lóver
seny Vállalat lovásza — egy 
jóképű Lada személygépkocsit 
lóyasított meg ügyes trükkel 
Fehérvárott.

Átutazóban járt a városban, 
amikor egy kapura kifüggesz
tett hirdetés láttán betért egy 
Vörösmarty téri házba és — 
bár se pénze, se jógosítványa 
nem volt — elhitette az autó 
tulajdonosával, hogy vásárlási 
szándékai komolyak. A pró-

kapoíí anyóssal
bakocsikázás során oda is mu
tatott egy forgalmas fodrász
üzletre, mondván, hogy ’ oW 
szépítkezik anyósa, akinél a 
pénz van. A jóhiszemű autótu
lajdonos készséggel átadta ko- 
csiját a fiatalembernek, azzal, 
hogy hozza majd a pénzt és 
anyósát lakására. Miután fél 
napig hiába várt vevőjére és 
kocsijára, feljelentést te tt A 
rendőrök végül Lepsényben 
találták meg a Ladáját és az 
autó-tolvajt is, aki éppen el 
akarta adni a helybelieknek a 
lopott lóerőket, potom 45 ezer 
forintért.

A Fejér megyei Bíróság egy 
év, nyolchónapi szabadság- 
vesztésre ítélte Nagy Tamást 
Az ítélet jogerős.

Ssnsóá megnyílik a LczerÉzíiiháx
Titokzatos találmány a lé

zer, s akik , megszerették a 
benne rejlő technikai, művé
szeti erényéket, szívesen lá
togattak el a Népligetbe, a 
Lézerszínházba. Egy idő óta 
azonban sem az évszázad, ta
lálmányának rajongói, sem a 
zene kedvelői nem hódolhat
tak kedvtelésüknek. A terem
bérlet díja körüli vita a Pla
netárium és a Budapesti Mű
szaki Egyetem KlSZ-bizottsá- 
ga Multimédia Stúdiója között 
meglehetősen felborzolta a ke
délyeket. (Részleteiről a Stú
dió ’84 egyik múlt év végi 
adása is beszámolt.) Most 
azonban — végre — egy kép
letes  ̂ kézfogásnak lehettünk 
tanúi: helyreállt a gazdasági 
béke, és a sajtótájékoztató 
résztvevői megtudhatták: ha
marosan ismét előadást tart 
Európa egyetlen lézerszínháza,
. Egyelőre a bevált produk

ciókat tűzik műsorra: az 
Utolsó órát, az Eroicát, a Lé- 
zerrodtot, a Lézererotikát és a 
Lézerfóniát. Márciusban új 
programot láthat a közönség: 
a budapesti tavaszi .fesztivál

alkalmából mutatja be a Bu
dapest—Budapest című mű
sort. A belépőjegyek ára vál
tozatlanul 60 forint, a csopor
toknak kedvezményt adnak.

A Planetárium és a Multi
média Stúdió egyaránt alkal
mazkodott a partner igényei
hez. Előbbi például lehetővé 
tette,  ̂ hogy a színház több 
előadást tarthasson, így pén
teken, szombaton és vasárnap 
18̂  órai kezdettel is. Ebben az 
időpontban a csillagászati elő
adások kevésbé látogatottak,' s 
így nincs akadálya, hogy he
lyét a kultúrműsor foglalja 
el. A ^Multimédia viszont 
olyan közös ismeretterjesztő 
előadásokat rendez, ahol jól 
hasznosítható a Lézerszínház 
technikája, amely még von
zóbbá teszi a tudományos té
mát.

A Lézerszínház érdekes szín
foltja Budapest kulturális éle
tének, és sok külföldi látoga
tót is vonz. Jó, hogy a terem 
gazdái és a műsorok rendezői; 
előadói közös nevezőre jutot
tak, ,s ebben a TIT vezetősé
ge vállalt erkölcsi és anyagi 
közreműködést.
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F e l l e b b e z é s
Az első fokú bíróság eljárása során szám

talan határozatot hozhat. így például a hiá
nyosan beadott keresetlevél hiánypótlását 
rendeli el, kitűzi a tárgyalás időpontját, 
pénzbírságot szab ki, rendelkezik a költségek 
megfizetéséről síb. Mindezek a határozatok 
fontosak ugyan az ügy továbbvitele szem
pontjából, végső eldöntését, lezárását azon
ban nem befolyásolják. Az első fokú tárgyalás 
(a bizonyítás) befejeztével azonban az ügy 
előbb-utóbb olyan szakaszba jut el, amikor 
már tiszta a tényállás, a bizonyítékok egy
értelműen jelzik, melyik félnek van igaza, 
melyikük felé billen a mérleg serpenyője. Az 
A végső határozat, amelyet az első fokú bí
róság hoz, s amely az ügy érdemét érinti (ér

demi határozat), az ítélet. Az eljárás során 
hozott egyéb határozatoktól az elnevezés is 
megkülönbözteti,, azokat ugyanis végzésnek 
nevezik.

Az ítéletben, annak rendelkező részében 
mondja ki például a bíróság, hogy az alperes 
fizessen a felperesnek tízezer forintot és an
nak évi 5 %-os kamatát, s viselje továbbá a 
perköltséget, stb. Ezt követi az a tájékozta
tás, hogy az ítélet ellen van-e helye fellebbe
zésnek, s azt hol és mennyi időn belül lehet 
benyújtani. Végezetül az ítélet tartalmazza a 
határozat indoklását, amelyből kiderül, hogy 
miért a szóbanforgő döntést hozta meg a bí
róság.

Mint látjuk, az első fokú 
bíróság ítélete ellen, — néhány 
kivételes esettől eltekintve — 
a, peres félnek, aki nem akar 
belenyugodni a számára ked
vezőtlen döntésbe, van lehető
sége arra, hogy perorvoslattal 
éljen. Ez a lehetőség azt jelen
ti, hogy

a fellebbezési kérelem 
alapján az ügy a má
sodfokú bírósághoz ke
rül, amelyik felüvizs- 
gálja az első fokú íté
letet, s az esetleges téve
dést vagy jogsértést új 
ítéletével helyettesíti. 
A másodfokú bíróság 
ítélete már jogerős és 
végrehajtható.

Az első fokú bíróság hatá
rozata ellen, ha a törvény 
nem zárja ki, fellebbezésnek 
van helye. Milyen eseteket zár 
ki a törvény a fellebbezésből? 
Nincs helye fellebbezésnek a 
megyei bíróság ítélete ellen 
azon az alapon, hogy a per a 
járásbíróság hatáskörébe tar
tozik. A megyei bíróság ma
gasabb hatáskörű bíróság a 
járásbíróságnál, s így igazi 
jogsérelmet nem jelenthet az 
eljárása. Ugyanez a helyzet 
akkor is, ha az egyesbíró elé 
tartozó ügyben a bíróság ta
nácsban, járt el. Nincs helye 
fellebbezésnek f . áZ' élj árás fo
lyamán hozott Végzések ellen 
— kivéve . a perköltségben 
vagy pénzbírságban maraszta
ló végzéseket —, illetve azokat, 
amelyeknél a fellebezést a tör
vény külön megengedi. így 
például külön fellebbezés meg
engedett az igazolási kérelem 
elutasítása ellen, ha a peres 
fél valamilyen határidőt, ha
tárnapot mulasztott. Ugyan
akkor nem indokolt, hogy az 
ítélet meghozatala után ilyen 
címen ismét fellebbezéssel le
hessen élni, hiszen erre ko
rábban megvolt a lehetőség.

J o g e r ő s  í t é l e t

Az esetek egy részében a 
peres felek belenyugodnak az, 
az első fokú bíróság ítéletébe, 
nem fellebbeznek, s így az íté
let jogerőssé válik. Mit is je
lent a jogerő? Azt, hogy a bí
róság határozata megtámad- 
hatatlánná válik, kötelező ér
vényűvé lesz. Ez kizárja, hogy 
ugyanazon tényalapból szár
mazó ugyanazon jog iránt 
ugyanazok a felek egymás el
len új pert indítsanak. Azaz, 
ha a bíróság adott ügyben 
döntött, ugyanabban az ügy
ben nem lehet ismét perelni. 
(Ezt „ítélt jog” néven is szok

ták említeni, ami kizárja az 
újabb eljárást. Kivétel termé
szetesen, ha a körülmények 
időközben lényegesen meg
változtak. A bíróság például 
a gyermeket az anyánál he
lyezte el. Ez az ítélet jogerős. 
Ha azonban bebizonyítható, 
hogy a gyermek testi, szellemi, 
erkölcsi fejlődése az anyánál 
megfelelően nem biztosítható, 
már indítható újabb per a 
gyermek elhelyezésének meg
változtatása iránt.)

Az első fokú bírói határo
zat meghozatalával akkor áll 
be a jogerő, ha az ítélet ellen 
a felek egyike sem fellebbe
zett, vagy lemondtak a felleb
bezési jogukról, illetve a fel
lebbezésüket visszavonták. Az 
ítélet tehát — éppen azért, 
mert nem éltek a perorvoslat- 
tal, a fellebbezéssel — jogerős 
lesz, végrehajtható, s nem le
het vitatni az ítélet érvényét. 
Ha azonban valamelyik fél 
(vagy mindketten) élnek a fel
lebbezés jogával, az ügy foly
tatódik a másodfokú bíróság 
előtt.

Kivételképpen a bíróság 
a fellebbezés ellenére 
rendelkezhet úgy, hogy 
az első fokú bíróság íté
letét végre lehet hajtani, 
Ez azt jelenti, hogy nem 
várják meg a másodfo
kú ítéletet, jóllehet az 
első fokon hozott dön
tés még nem jogerős.

így például előzetesen végre- 
hajthatónak kell nyilváníta
ni a tartásdíjban, járadék
ban és más időszakos szolgál
tatásban marasztaló ítéletet, 
a birtokháborítás megszünte
tésére kötelező ítélet, valamint 
az alperes által elismert kö
vetelésben marasztaló ítéletet. 
Ennek, az indoka egyrészt, 
hogy az első fokú bíróság a 
bizonyítékok alapján helyt 
adott a kérésnek, ez az esetek 
túlnyomó részében megalapo
zott, s a további eljárás a jo
gosultat nélkülözésnek tenné 
ki, hiszen a tartásdíjak, jára
dékok legtöbbször a jogosult 
megélhetéséhez szükséges 
pénzösszegek. Az utóbbi eset
ben pedig az az indok, hogy 
a követelést' maga az alperes 
is élismerte, s így fellebbezése 
legfeljebb időhúzási célokat 
szolgál. Hangsúlyozzuk azon
ban, hogy az előzetes végre
hajthatóság ellenére a jogerő 
csak a másodfokú bíróság íté
letét követően érvényesül, s 
ha az első fokú bíróság téve
dett volna, ezt a másodfok or
vosolni fogja.

Nézzük ezek után, hogy ki, 
hol és mennyi időn belül él
het fellebbezési jogával? A 
Pp. szerint fellebbezéssel él
het a fél (alperes, felperes), a 
perbe beavatkozó, az ügyész, 
s az, akire nézve a határozat 
rendelkezést tartalmaz. (Ez 
utóbbi lehet pl. a tanú, a 
szakértő.) Nem fellebbezhet 
viszont az, aki a fellebbezési 
jogáról lemondott, vagy fel
lebbezett ugyan, de azt visz- 
szavonta.

A fellebbezést az első 
fokú bíróságnál kell 
írásban benyújtani vagy 
jegyzőkönyvbe mondani. 
Ennek határideje a ha
tározat közlésétől szá
mított tizenöt nap.

ítélet esetében ez az írásbeli 
közlést (kézbesítést) követő 
napon kezdődik, így a felek
nek lehetőségük van az ítélet
nek (az indoklásnak) a tanul
mányozására is, s jobban 
megfontolhatják, hogy a fel
lebbezés előterjesztésének 
van-e értelme, vagy jobb, ha 
megnyugszanak az első fokú 
ítéletben.- Az első fokú ítélet 
bármilyen címen történő meg
támadását (kivéve a kijaví
tásra és kiegészítésre irányuló 
kérelmeket) a bíróság elneve
zésüktől függetlenül fellebbe
zésnek tekinti. Nincs tehát a 
fellebbezés megfogalmazásá
nál formakényszer, azaz kötet
lenül le lehet írni, hogy a ha
tározatban a fél mit tart sé
relmesnek, s mi az, amit sze
retne a fellebbezéssel elérni. 
Mindenképpen utalni kell 
azonban a fellebbezésben arra, 
hogy melyik határozat ellen 
irányul, s annak megváltozta
tását mennyiben és milyen 
okból kívánja. A másodfokú 
bíróság ugyanis csak olyan 
mértékig vizsgálhatja felül, 
változtathatja meg az első fo
kú határozatot, amilyen mér
tékben azt a fél kívánja (a 
perbe vitt jogaival ő rendel
kezik).

A fellebbezésnek ha
lasztó hatálya van a 
határozat jogerőre emel
kedésére. Ha pedig a 
fél csak a határozat egy 
részét fellebbezi meg, a 
fellebbezéssel nem érin- 

• tett rész jogerőre emel
kedik.

Csatlakozó
f e l l e b b e z é s

Jogunk ismeri a csatlakozó 
fellebbezés fogalmát is. Ezzel 
az a fél élhet, aki a nyitva 
álló határidőn belül nem élt

fellebbezési jogával, a másik 
fél azonban (ellenfele) felleb
bezett. Ilyenkor az ellenfél 
fellebbezésének kézbesítésétől 
számított nyolc napon belül 
mégis fellebbezhet a másod
fokú bíróságnál. Ugyanakkor 
azt is megteheti, hogy legké
sőbb a tárgyaláson fellebbezési 
ellenkérelmet terjesztett elő. 
A fellebbezési ellenkérelem lé
nyegében az ellenérdekű fél 
kérésének elutasítására irá
nyul, a csatlakozó fellebbezés
ben azonban az első fokú bí
róság ítéletében (határozatá
ban) foglaltaik megváltozta
tását is lehet kérni.

A fellebbezés útja az első 
fokú bíróságtól (amelyhez a 
fellebbezéseket benyújtották)
— amennyiben a szükséges 
feltételeknek megfelel — a 
másodfokú bírósághoz vezet. 
Az elkésett, a fellebbezésből 
kizárt ügyekben előterjesztett, 
vagy az ismételten hiányosan 
beadott fellebbezéseket még 
az első fokú bíróság elutasít
ja.

A másodfokú bíróság elnö
ke dönti el, hogy a szabályo
san benyújtott fellebbezések 
eldönthetők-e tárgyaláson kí
vül, vagy az ügyben tárgya
lást kell tartani. Tárgyaláson 
kívül elbírálható a fellebbezés: 
ha
— az ügy ténybeli és jogi 
megítélése egyszerű, kivéve, 
ha bizonyítás jelvételére van 
szükség,
— a fellebbezés csak a per
költségre, a perköltség viselé
sére, összegére vonatkozik,
— o fellebbezés csak az előze
tes végrehajthatósággal, a tel
jesítési határidővel, a részlet
fizetéssel vagy a kamat fize
tésével, azok mértékével kap
csolatos,

Nincs értelme tárgyalást 
kitűzni azokban az esetekben 
sem, amikor az első fokú ha
tározatot hatályon kívül kell 
helyezni, mert pl. a bíróság 
nem volt szabályszerűen meg
alakítva, eljárási hibát vétett, 
stb. Ha a másodfokú bíróság 
az első fokú bíróság döntését 
érdemben helyesnek találja, 
úgynevezett helybenhagyó íté
letet hoz. Ha a fellebbezett 
döntéssel nem ért egyet, azt 
egészében vagy részben meg
változtatja. A megváltoztatás 
azonban csak a fellebbezési 
kérelem illetve az ellenkére
lem keretei között lehetséges, 
így például nem változtathat
ja meg a bíróság azt az ítéleti 
döntést (részkérdést) amelyet 
a felek egyike sem kifogásolt. 
Határozhat viszont azokban a 
kérdésekben, amelyeket az el
ső fokú bíróság nem tárgyalt, 
s így arról nem határozott, de 
valamelyik fél a fellebbezésé
ben ezt a kérdést érintette. A 
másodfokú bíróság nemcsak 
az ítéletet, hanem az első fo
kon hozott egyéb határozato
kat (végzéseket) is felülbírál
ja.

A másodfokú bíróság ítéletét
— az első fokú bíróság útján
— írásban közli, amit a felek
nek kézbesítenek. A másod
fokú ítélet a kihirdetéssel 
emelkedik jogerőre. Ennek 
megváltoztatására csak kivé
teles esetben, rendkívüli peror
voslattal (perújítással, törvé
nyességi óvással) van remény.

Dr. L. Gy.

Gyom a családbanLáttam egy férfit az ut
cán. Napbarnított volt most 
februárban is. Irhakabát. 
Széles mosoly. Valakivel be
szélgetett. Közben autókul
csát csörgette. Már autója 
is van, tehát közben meg
szerezte, megvásárolta, meg
vásárolhatta.

Ki hinné, hogy ez a férfi 
szétrobbantott egy családot. 
Tönkretett, megsemmisített 
életeket. Hogy miatta lett 
bűnöző egy fiatal lány, ideg
beteg egy férfi és örök nyo
morék egy asszony.

Arcán annak idején sem 
láttam bűnbánatot. Inkább 
sértődöttséget. Hogy őt oda
citálják az ügyhöz, amely 
már nem az ügye. Vég
eredményben mit tett? Azt, 
amit bárki más. Bárki, aki 
olyan, mint ő.

Semmi nem volt kötelező. 
Az asszony maradhatott

volna a férjével is, főzhet
te volna tovább a paprikás 
krumplit és nézték volna 
együtt a tévét. De az asz- 
szonynak ő kellett. Minden
áron. Odahívta magához. 
Odaköltöztette. — Semmivel 
ne törődj. . .  — mondta, s ő 
valóban nem olyan termé
szetű, mint aki bármin kü
lönösebben izgatja magát.

-k
Éppen egy rossz albérlete 

volt. Miért ne menne a két 
és fél szobás lakásba? Egy 
jól berendezettbe, ahol min
dennel ellátják. Hogy van 
ott valaki, aki nem nézi jó 
szemmel? Hogy ott a férj? 
Az ő dolga. Az asszonyé és 
azé az emberé, akivel ezt 
úgy látszik, meg lehet csi
nálni. Vele nem lehetne, ö

nem hagyná. De ez akkor 
nem volt téma.

Még köszönt is a jámbor
nak, amikor kivonult a für
dőszobába. Borotválkozás 
közben énekelt, olasz dalo
kat. Állítólag jó hangja van, 
vihette volna valamire, de 
leragadt a kocsikísérésnél. 
Majd egyszer. . .  — ezzel vi
gasztalta magát. Lesz vala
mi. Jön valaki. Érkezik egy 
lehetőség, amelyet ki tud 
használni. Van ideje. Har
mincéves.

Ennyi volt akkor, amikor 
odaköltözött a családhoz. 
Szenvtelenül és senkivel 
sem törődve. A kamaszlány 
hirtelen csavarogni kezdett. 
A férj pedig dúlt arccal 
járt-kelt. Olykor rimánko- 
dott az asszonynak. Hallot
ta a  könyörgő szavakat.

Aztán bekövetkezett a 
tragédia. A férj dühroha
mában súlyosan megsebe
sítette az asszonyt. Mara
dandó súlyos testi sértés. 
Elítélték. Börtönben ült. 
Amikor kiszabadult, vissza
ment a feleségéhez. Ápolja. 
A lány pedig . . .  Nos, a 
lánnyal találkozott a Belvá
rosban. Félreérthetetlen a 
foglalkozása.

Ha valaki azt mondaná, 
mindez neki köszönhető, 
talán csodálkozna. Magában 
ki tudja mit gondol? Van
nak-e gondolatai? Lehet, 
hogy csak jár-kel, beül va
lahova, hátradől a széken, 
trécsel, hülyéskedik.

Nyáron strandra jár, süt- 
teti magát, mint egy érté
kesnek tűnő növényt.

Pedig gyom, amit ki kel
lene tépni.

A z Interpol közreműködésével

Műkincstolvajok 
a bíróság előtt

Műkincslopási bűnügy tár
gyalását kezdte meg a Győr- 
Sopron megyei Bíróság.

A 11 tagú bűnszövetkezet 
tagjai 1983-ban és 1934-ben 
Győrött, Esztergomban, vala
mint Szegeden múzeumokban, 
templomokban nagy értékű 
műkincseket loptak el, s szá
mos egyéb betörést is végre
hajtottak. A legnagyobb érté
ket az esztergomi székesegyhá
zi könyvtárból tulajdonították 
el. Több nagy értékű könyvet 
loptak el, köztük az Árpád
házi királyok temetkezési he
lyéről szóló, 12. századi kézírá
sos kötetet, amelyet sikerült 
Bécsbe kicsempészniük. Az ér
tékesítésre azonban már nem 
volt idejük: az Interpol Ma
gyar Nemzeti Irodája az oszt
rák bűnüldöző szervek haté
kony támogatásával visszasze
rezte a páratlan értéket, s visz- 
szaszolgáltatta az esztergomi 
könyvtárnak,

A műkincstolvajok kétszer 
is megkíséreltek betörni az 
esztergomi egyházi múzeumba. 
Az ott kiállított több mint két
millió forint értékű éremgyűj
teményt szemelték ki maguk
nak. Első alkalommal a meny- 
nyezetet akarták áttörni, ez 
azonban nem sikerült. Másod
szor ugyan be tudtak hatolni, 
de a gyűjteményt már nem ta
lálták a helyén, mert a kiállí
tást időközben átrendezték.

Betörtek a szegedi Móra Fe
renc Múzeumba is. Onnan el
lopták a Bécsben őrzött nagy-

szentmiklósi aranyleletek má
solatait, azt hívén, hogy aa 
eredetiket sikerült megszerez
niük, bár egyébként a másola
tok is értékes műkincsek.

Győrött kápolnából és mú
zeumból loptak különböző mű
kincseket, Komárom megyei 
üzletekből, áruházakból pedig 
elektronikai cikkeket és más 
értékeket túl aj doni tó tok  el. 
Több víkendházba is behatol
tak.

A lopott műkincsek egy ré
szét egy Győr melletti erdőben 
ásták el. Számos értéket a Du
nába dobtaik, ezek közül töb
bet időközben á könnyűbúvá
rok megtaláltak és a felszín
re hoztak.

A bűnügy elsőrendű vádlott
ja a 20 éves Papp Gábor, a 
másodrendű vádlott az édesap
ja: Papp Ferenc 44 éves győri 
magánénekes, a harmadrendű 
vádlott Tamási Tibor 51 éves 
győri zeneszerző, a negyed
rendű Nick Tibor 19 éves táti 
raktáros, az ötödrendű pedig 
Gergely Csaba _ 41 éves győri 
magánénekes. Ök tervelték ki 
a lopásokat, és a végrehajtás
ban is tevékenyen közremű
ködtek. A többi hat vádlott ki
sebb szerepet játszott a szerte
ágazó bűnügyben.

A vád ellenük különösen 
nagy értékben elkövetett lopás 
bűntette. Annak értéke, amit 
eltulajdonítottak, 2 millió 123 
ezer forint, de megkíséreltek 
ellopni további 2 millió 700 
ezer forint értéket is.

M e i s t  i i s t g y  á á g y O ? )

Semmiféle szabályzat nem írja elő, hogy az egyik elítéli 
köteles köszönni a másiknak. Társaink között szerencsére mégis 
nagyon sokan komolyan veszik ezt az „íratlan törvényt”. Eddig 
bármelyik zárkában laktam, a véletlen vagy egymás megbecsü
lése mindig, úgy alakította, hogy reggelenként, bárhogy bánt}» 
szemünket a hirtelen felgyulladt világítás, egy „jó reggelt”-et 
mormogunk egymásnak. Elhangzik néha az is: „Hogy vagy?. 
Hogy aludtál?.” így valamilyen aláphangulat alakul ki: bár 
kint még sötét van, tudjuk, hogy munkanap vagy pihenőnap 
áll-e előttünk.

Lehetetlenség, hogy az egész körleten mindenki mindenki
vel beszélő viszonyban legyen. Természetesen az egyes cso
portok kialakítják a saját körüket, ismerik egymás családi éle
tét, megosztják gondjaikat — ez így emberi. Ha valakivel még 
köszönőviszonyban sem vagyok, természetesen az én figyelme
met is elkerüli, ha gondja van, vagy „panasznapot” akar tar
tani. Nem lehet mindenki, a „puszipajtásom”, nem hivatkozha- 
tom még civilizációra sem, mert köszönni — egy óvodás is meg
tanul. Feltéve, ha járt óvodába. Ha nem, talán a szüleitől meg
tanulta, ha azoktól sem, talán a munkahelyén! Vagy esetleg 
nem volt soha munkahelye? Ez csak feltételezés.

Még mindig tartja magát az a „babona”, hogy az udvarias
ság — megalázkodás. Nem vagyok babonás, nem is leszek soha 
az , . .

Landkammer Árpád 
Központi Stúdió

Dacolva a  hideggel
Újból támad a tél. Nem is 

akárhogyan: mínusz húsz fok 
fölötti éjszakai fagyokkal. Va
lahogy mégis kevesebb fenn
akadásról érkezett országosan 
hír, mint a januári hidegcsúcs 
idején. Az ok kézenfekvő: egy
részt jobban felkészültünk a 
fogadására, másrészt már ed
zettebbek vagyunk. Az öt-tíz 
fokos hideg meg se kottyan, s 
általában lelkileg is jobban 
megedződtünk.

E helyzet jellemző a bv. in
tézetekben is. Komolyabb za
varról nem érkezett jelentés. 
Más kérdés, hogy az elítéltek 
azért észrevehettek egyet és 
mást. Így például azt, hogy 
vásárláskor néhol a megszo
kottnál kevesebb volt az áru, 
és főként a választék. A keleti 
országrészbe nem mindenütt 
érkeztek meg időben az újsá
gok és más szállítmányok.

Külön kell szólni azok 
helytállásáról, akik elítéltként 
szabadban dolgoznak vagy hi
degebb, fűtetlen helyen. Bi
zony elkel ilyenkor az idősza
kos melegedés és a forró ital, 
a tea. S ezekben a hetekben 
egyre inkább megkezdődik a 
mozgás a földeken, a mezőgaz
dasági jellegű üzemekben. 
Csak reménykedni lehet, hogy 
enyhül a tél és lassan közele
dik a tavasz. Már legalábbis 
ami a hőmérsékletet illeti.

Nyilván országosan és ré
szenként is készül majd érté
kelés az idei télről. Kiderül 
majd, hogy mennyivel több 
energiát fogyasztottunk, de az 
is, hogy a nehéz időszakban 
helytálltak azok, akiknek ez 
volt a kötelességük. S én ide 
értem az elítélteket, az elítélt- 
dolgozókat is. .

Elmentél
őrlő vágy maradt utánad, 
el nem mondott szavak íze, 
és megmaradt az álom.
Lelkem mélyén rejtett arcodat 
kutatom, de nem találom.
A fagyos némaságban 
halk sóhajod érzem.
S úgy szólanék:
Jöjj! Gyere vissza értem!

Bagylnszky Katalin 
Mélykút
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a lehetőségeikkel!
Annak ellenére, hogy póknak, folyóiratoknak, 

szorgalmazzuk az iskolai könyveknek van korszerű 
oktatást, s minden erőnkkel mondandójuk, amelyek értő 
azon vagyunk, hogy minél befogadóra találnak. Tehát 
többen megszerezzék a vég- it;t sf m Y^í be, az ® jYfjf,1;'
I W Í - *  —  '*■ S K S S S S rtÜ ÍKledkezhe.unk meg arról, j^sát jövendölte, 
ami az iskolai oktatást ki- A technika -  ez tény -  
egészíti, árnyalja, s igazán bevonult mindennapjaink- 
művelt embereket nevel, ba, de megtanultuk haszná- 
Ez pedig nem más, mint az latát. Ma már nem esünk 
önművelés önképzés. kábulatba, ha a tévében

Ma már a bv. intézetek- e2T3zorre látjuk, halljuk az 
ben kellő szabadidővel ren- eseményt.' Minden újszerfl- 

, sege ellenere sem több, sem 
delkeznek az  ̂ emberek, iíevesebb, mint egyike a tó
csák az a kérdés, hogyan megközlés; eszközöknek, 
használják fel. Számtalan a  könyv, az írott szó több 
lehetőség kínálkozik az ön- meghittséget ad annak, aki 
művelésre, önképzésre, be- hajlandó időt áldozni rá. 
leértve a könyvöket, filme- Debrecenben 1983 júniusá- 
ket, televíziót, rádiót, le- ban alakították ki a szabad
mezeket stb. P0! ^ . könyvtárat, amely

_ , . . .  .  azóta is a kovetelmenyek-
Barmennyire jól js mu- nek , megfelelően működik, 

ködik azonban a benti mű- Az állomány fejlesztésére 
velődési bizottság, az is tavaly több mint tízezer fo- 
szükséges, hogy a kinti, az- rintot fordítottak. Ennek 
az a városi, helyi művelő- megfelelően^ növekedett a 
dési intézmények segítsék, könyvállomány, amely most 
támogassák tevékenységű- csaknem négyezer darabból
két. Debrecenben már ré
gi kapcsolatok fűzik a bün
tetésvégrehajtást a helyi 
művelődési intézményekhez, 
így például a TIT-szerve- 
zefchez és a Kölcsey Ferenc

Sok a kezdő olvasó: a leg
népszerűbb olvasmányok 
közé a mesék és a kaland
regények tartoznak. Vala
mikor még furcsának talál
tuk, hogy felnőtt emberekMűvelődési Központhoz, remott emberek

valamint a városi könyv- meseket olvasnak. Ma már 
tárhoz. ezen nem ütődik meg sen- 

, T .... . ki, hiszen az az ember, aki
^Y^fk . ̂ yuttm ukodesi 17.25 éves korában tanul 

megallapodast is kötöttek, m eg jgaz&n olvasni, az, ha 
melyneu ertelmeben a TIT- mar megismerkedett az ol- 
szervezet szakelőadói elő- vasas jó ízeivel, nem mond 
adásokat tartanak ismeret- je arrai hogy ne pótolja a 
terjesztő es egeszsegugyi gyermekkor „elvesztett” 
témákban. meséit, azokat az üdítő ol-

A Kölcsey Ferenc Műve- vasmányokat sem, amelyek 
lődési Központ művészei az ifjúkorunk hőseit adták, 
elmúlt évben öt, különböző Mert a kalandregény olyan 
előadást tartottak, a Stúdió cselekményeket és fordula- 
Színpad kétszer járt az in- tos eseményeket beszél el, 
tézeíben, mindkét alkalom- amelyek teljes mértékben 
mai irodalmi műsort adtak lekötik a kezdő olvasó í t
élő, sikerült az intézet ve- gyeimét, 
zetőinek megnyerni a Déli- Ez a lényeg. Az üj olva. 
bab együttest is. só átéld, szinte magába szív-

A városi könyvtár nem- ja a mondandót. Ezáltal 
csak szakmai segítséget formálódik szelleme, hiszen 
nyújt, hanem lehetővé teszi nem arról van itt szó, hogy 
azt is, hogy ha neves írók ha egy jó könyvet elolva- 
látogatnak a városba, azo- sunk, maholnap más em- 
kat „kiközvetíti” az taté- bérré válunk. A hatás nem 
zetbe is. Ezáltal sok* neves közvetlen, hanem közvetett, 
személyiséget ismerhetnek s talán nem is lehet „tet- 
meg az elítéltek, köztük író- ten érni”. Csak idővel vesz- 
kat, színészeket, sportoló- szűk észre magunkon, hogy 
kát. Ez a kapcsolat, akár- olvasmányaink hol és mi
csalt a többi, nem új keletű, kor léptek „közbe” és segí- 

Ezenkívül a szabadidő tettek egy-egy nehéz hely
hasznos eltöltését szolgálja zet feloldásában, 
még a rádió, televízió. A Nem kell tehát szégyell- 
helyi stúdióban lényegretö- ni, ha egy új olvasó be- 
rő munka folyik. Nemcsak tér a könyvtárba és mese- 
önálló műsorokkal jelent- két, kalandos könyveket 
fceznek, hanem _ átveszik a kár. Az a lényeg, hogy ol- 
Központi Stúdió a'nyagait, vasni akar, hogv könyvet 
s rögzítik és leadják a_fő- fog a kezébe. Később, ami
városi rádió érdekes műso- kor már gyakorlott olva- 
ra*t is- sóvá válik, akkor n.em lesz

Rendszeresen nézhetik a tanácstalan, hanem már 
televízió adásait. Olyan tudja, hogy mit akar olvas- 
műsorokat, amelyek a ne- ni, s majd ő választja meg 
velést elősegítik, másrészt a könyveket. De ehhez idő 
a szórakoztató jellegűeket, kell, s ezt az időt szükség- 
Minden dolgozózárkában télén siettetni, mert minden 
van televízió. Nem hiányoz- embernél máskor követke- 
nak a filmek sem. Ezekhez ~t,k Ke TWUrnii 
társulnak azok a vetíté- '
sek, amelyeket jutalomból ^ s ík n á l  később. O.yan is 
tűznek műsorra. Ezeket a ,íack aki megmarad a me- 
vetítéseket egyeztetik a tér- séknél, kalandos történe- 
melési szolgálattal. teknél. Ez sem baj, hiszen

A bv. intézetbe húszon- az ifjúsági irodalom sem- 
kétféle sajtótermék jár. Ne- mivel sem alábbválóbb, 
gyedévenként rendelik meg mint az úgynevezett felnőtt 
az emberek, körülbelül 80- irodalom. Ki tudná tudo-
t ~ iooí,iélnek €ZZSl a lányos pontossággal ketté-
TOsegoei. . ■ választani — mondjuk, ma-

E sorban előkelő helyen gyar példánál maradva -
A n a T ä  h e ü l a S k m Ä  Sélldor vagy Móra
havi folyóiratokat is ren- , nc , . gyermekeknek 
delnek. Minden lap. min- szani írásait attól, amit a  
den folyóirat, a maga sa- felnőtteknek írt? Vagy ha 
játos lehetőségeivel ismere- igen, lenne értelme? S ta
teket közöl, amelyeket a fo- lálkozna-e ez az ítélet a
gékony olvasó elméje hasz
nosít.

Az előző felsorolásokból 
kitűnik, hogy ebben az in-

szerző véleményével? Bizo
nyára, nem!

Remélhetőleg mindezek
ből kiderült, hogy ebben aztézetben komoly mértékű a • * K“ erult< “W  ebb®n az 

technikai eszközök sora — intézetben — akárcsak má- 
tévé, rádió, lemezjátszó, ka- su*-t — széleskörűek a lehe- 
zetta. diavetítő —, ennek tőségek. A többi már az 
ellenére nem csökken az emberek dolga: éljenek ve- 
írott sajtó jelentősége. Ez le!
azt is bizonyítja, hogy a la- A. 3

Rokciszeuv és életkor
Megható, kissé érzelgős so

rok érkeztek a szerkesztőség
be. írójuk, Sz. János arról szól, 
hogy neki milyen sokat jelen
tett általában az idős emberek 
barátsága, rokonszenve. Ter
mészetes, hogy neki is rokon
szenvesek az idősebb emberek, 
mégha azok véletlenül bünte
tésüket is töltenék.

Az bizonyos, hogy szerte az 
országban sok idős ember él, 
otthont, -nyugalmat keresve. S 
az sem kétséges, hogy egy élet 
munkája után joguk van az 
emberi léthez, ahhoz, hogy a 
fiatalabb generáció megbe
csülje őket. S természetesen 
nyugdíjat is kapnak, ami nem 
ajándék, vagy netán alamizs
na, hanem évek hosszú során 
végzett munkájuk töredékének 
az ellenértéké.

Gondolom, általában így lát. 
ta olvasónk is, míg eléje nem 
került egy különleges nyugdí
jas esete. „S egy ilyen öreg ba
rátom ide került — a börtön
be. — Hatvannyolc éves! Ke
ményen ledolgozott — igazol
hatóan — 42 évet. Egyszerű, 
tiszta ember, aki megvédte 
magát az ökleivel egy bá
nyásznapon a Mecsekben. . . ” 
S hogy mi a fölháborodás oka? 
„Hogyan lehet az, hogy ittléte 
alatt szünetel a juttatás? (Azaz 
a nyugdíjat nem folyósítják. — 
A szerk.) Miért nem kapja, 
amikor évek hosszú során bi
zonyos összeget levontak a fi
zetéséből?”

Sajnos, bármennyire rokon
szenvezem én is a 68 éves el
ítélttel, aki öleiével védte meg 
magát, sok biztatót nem tudok 
mondani. Nem tévedett a le
vélíró: a büntetés alatt nem 
jár, hanem szünetel a nyugdíj. 
Szabadulása után viszont is
mét élvezheti a nyugdíjasok

életét, hiszen 42 év után már 
viszonylag szép összeg járhat.

Visszatérve megint az általá
nosra: ez az eset — ahol 
egyébként a nyugdíjasnak még 
szükséglakása is van —, ahogy 
mondani szokás, még „istenes”, 

. Bizony, sokszor megtörténik, 
hogy a börtönből kilépő magá
nyos öregek „még a kihűlt le
vesbe sem márthatják kanalu
kat”. Mert magányosak, mert 
nyugdíjukat csak hosszas 
utánjárás alapján kapják meg, 
mert nincs hol lakniuk stb.

Szerencsére azért nincsenek 
olyan sokan, hogy helyzetük 
megoldása reménytelen lenne. 
Akinek kint volt már nyugdí
ja, az a szabadulása utáni el
ső hónapban már újra icapjia. 
Akinek még azután kell kér
nie, az annyit gyorsíthat, hogy 
már a büntetése idején megin
díthatja az eljárást. Végül a 
magányos, lakástalan embe
rekről szociális intézetbeli el
helyezései az állam is gondos
kodhat, mégpedig oly módon, 
hogy a büntétésvégrehajtási 
intézet kéri az illető felvéte
lét.

Azon viszont tényleg nem le. 
hét segíteni, ha a hozzátarto
zói hagyják cserben az idős 
embert. A magányt, az elha- 
gyatottság érzését nemigen le
het orvosolni. S akinek lakása, 
nyugdíja van, az még szociá
lis otthonba is nehezen juthat 
b e . .,

De vissza a kiinduláshoz, 
amely a levélírót legjobban iz
gatja. „Kié lesz az a pénz, 
amit az idős ember a bünte
tése alatt nem kap meg?" Sen
kié, mindenkié — ahogy tet
szik. Mert a jog „rokonszen
vezik” az idős emberekkel, de 
a bűnelkövetőkkel nem. Füg
getlenül a koruktól.

— f —

Virág a télben Disznótor
A fák —
nem is olyan vének — 
lombtalanul állnak 
a télben.
A befagyott 
folyó felett mint 
megunt szeretők ugrani 
készek:
elhagyott hótól
foltosán lődörgő
szélben. ,
Elpusztult
ladik a jég ölében'
sirály száll tatjára
éppen,
lépeget
jobbra lépeget balra 
narancsszínű csőre virág 
a télben. . ,

Vadlibák vonulnak 
hangjuk kereng köd 
fátyoiozik lebeg 
a kertek felől könnyes 
háztetőkön érkezik 
a hajnal alig 
dereng tűz lángjai 
festik meg a 
telet Szalma pernyéje 
lebeg száll 
messzire leölt disznó 
perzselődik bőre 
reped forralt bor 
illata száll 
friss hús szagára. . ,

Rónaszéki Róbert
Budapesti Fcgyház 

és Börtön

JELLEMEK, SORSOK

Szabászat Miskokon

Próbaüzem
Íme, egy a négy újonnan 

érkezett hidraulikus sza
bászgép közül. A helyi bőr
üzemet látják el szabvány
nyal. Eddig Balassagyar
matról kapták a miskol
ciak az alapanyagot, de 
most, hogy a szabászgépek 
üzembe álltak, helyben tud
ják elvégezni a szabászati 
munkát és a konfekcioná
lást.

Bővítésre Is bot kerül 
majd, hiszen a Tímáripari 
Szövetkezetnek gyártandó 
áruk iránt nagy a kereslet. 
A jelenlegi kézivarróüze
met áttelepítik a korábban 
labda varrásra használt 
műhelybe, s az így felsza
baduló üzemrészben újabb 
szalag kezdheti meg a ter
melést, remélhetőleg hama
rosan. F. J.

Sorjázok
1
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A  miskolci bv, intézet vezetői minden kínálkozó 
alkalmat megragadnak arra, hogy folyamatos munka- 
lehetőséget biztosítsanak az elítélteknek. A képen lát
ható sorjázást az Elzett Művek sajószenípéteri gyára 
részére végzik. Ezt a munkát tavaly szeptemberben 
kezdték, s azóta egymillió darabot sikerült sorjázással 
elkészíteniük.

A szerződés szerint 1985-ben három elítélt végzi 
ezt a munkát, s évente három-négy millió darab mű
anyag betét sorjázását végzik el.

F. J.

Sokfélék vagyunk
.A Z  EMBER KÖZÖSSÉG-
ÉRZÉS RT könnyen lemérhet
jük, ha megnézzük, hogy 
mennyire hajlandó másokat 
segíteni, támogatni és meg
örvendeztetni. A megörven
deztetni tudás képessége azt 
eredményezi, hogy az ilyen 
emberek már külső megjele
nésük következtében is nagy 
érdeklődésre találnak. Köny- 
nyebben férkőznek hozzánk, 
és már eleve szimpatikusabb- 
nak tartjuk őket másoknál.

Ezek azok az emberek, 
akiknek lénye vidám, akik 
nem járnak mindig nyomott 
kedvvel és gondokkal terhel
ten, nem teszik meg környe
zetüket saját gondjaik hor
dozójává vagy tárgyává, ha
nem vidámságot sugároznak 
és a másokkal való együtt- 
létben az életet széppé és él
ni érdemessé teszik. A jó 
embert nemcsak cselekedetei
ből, közeledési- és beszéd
módjából ismerjük meg, nem
csak abból a módból, ahogyan 
érdekeinkkel foglalkozik és 
azokért tevékenykedik, ha
nem egész külső megjelenésé
ből, arcvonásaiból és taglej
téseiből vidámságából és ne
vetéséből. Dosztojevszkij 
mondta egyszer, hogy áz em

bert legjobban a nevetéséből 
lehet megismerni, és megérte
ni. A nevetésnek éppen úgy 
vannak kapcsolatot létrehozó 
árnyalatai, mint ellenséges, 
támadó mellékhangjai, pél
dául a káröröm esetében. 
Vannak olyan emberek, akik 
egyáltalán nem tudnak nevet
ni, és az emberek közötti mé
lyebb viszonytól annyira távol 
állnak, hogy teljesen hiányzik 
a hajlamuk az örömokozásra 
vagy vidám hangulat keltésé
re. Nem is szólva az emberek 
azon nem csekély csoportjá
ról, akik nem csupán az öröm 
keltésére nem alkalmasak, 
hanem ellenkezőleg, arra haj
lanak, hogy minden helyzet
ben megkeserítsék mások éle
tét. Ezek úgy járnak a világ
ban, mintha minden fényt 
ki akarnának oltani. Egyálta
lán jiem, vagy csak kény
szerűen tudnak nevetni, az 
életörömnek csak látszatát 
keltik. Most már érthető, mi
kor ébreszt bennünk egy arc 
szimpátiát. Akkor, ha örömet 
érzünk belőle.

A VIDÁM EMBER, TÍPU
SÁNAK ELLENTÉTÉT béke
bontónak nevezhetnénk. Az e 
típusba tartozó emberek sza

kadatlanul arra törekednek, 
hogy a világot siralomvölgy
nek tüntessék fel. Valósággal 
Vajkéinak, kéjelegnek a fájda
lomban. Vannak emberek, 
akik folyton azon igyekez
nek, hogy mintegy rettentő te
her _ súlya alatt járjanak az 
életükben. Minden jelentékte
len csekélységet felfújnak, jö
vőjüket gyászosnak látják, és 
minden vidám esemény alkal
mából vészbagolyiként huhog
nak. Minden ízükben pesszi
misták, nemcsak önmaguk, ha
nem mások sorsa tekintetében 
is es nyugtalankodnak, ha kör
nyezetükben valahol örömet 
találnak. Nem csupán szóval 
te.szik ezt, hanem cselekede
teikkel és követelményeikkel 
Is . ?«Szavarják embertársaik 
fejlődését és vidám életét.

Gondolkodás- 
és kifejezésmód

Egyes emberek gondolko
dás- és kifejezésmódja olyan 
plasztikusan hat, hogy nem 
mehetünk el mellette szó nél
kül. Az ilyen emberek gon
dolkodása és kifejezése, be
szédbe spanyolcsizmába van 
szorítva: állandóan ismert

sablonok szerint gondolko« 
nak és beszélnek, úgy, hoj 
mindig előre tudjuk, hogy< 
fogják magukat kifejezni. I, 
merjük ezt a hangot a felüli 
tes újsághírekből1 és ■ a ros; 
regényekből. Frázisaik öcsi 
virágkoszorúhoz hasonlatosa 
Ilyen kifejezéseket hallur 
tőlük, mint például: „üt a 1< 
számolás órája”, vagy, „ú§ 
ért, mint a tőrdöfés” stb. A 
ilyen kifejezésmód szintén a 
kalmas arra, hogy adatok: 
szolgáltasson valakinek a mej 
értéséhez, mert vannak olya 
gondolatformák' és beszédmi 
dák, amelyeket nem szokás i 
nem szabad használni. A ross 
stílus b egész banalitása v ís s í  
Irnngzik bennük, és magát 
szónokot is megdöbbentik. Ke 
vés együttérzést kelt az ern 
berek ítéletében és kritikájá 
ban. ha folyton közmondása 
kát hallanák, vagy állandóa: 
idézeteket mondanak nekil 
Vannak emberek, akik ner 
tudnak megszabadulni az ilye: 
beszédmódtól, és ezzel elmara 
dotíságukat bizonyítják.

Az örök lanílvány

Gyakran találkozunk 0I3 
emberekkel, akik azt a ben; 
mást keltik, mintha fejlői 
sflk egy pontján megakadt 
volna, és nem tudnának t 
jutni'az iskolás állapoton O 
hónukban, az életben, tár: 

•sásukban, hivatásukban m 
dig iskolások, figyelnek: fii’ 
két hegyezik, és ha mondí
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Egy-egy ember esetében 
magánügy, ha nem végzi el 
az általános iskolát. De ha 
ez több ezer embert érint, 
akkor már közügy, amely sú
lyos társadalmi kérdéssé vál
hat. Mint az közismert, évek 
óta növekszik azok száma, 
akik nem rendelkeznek álta
lános iskolai végzettséggel, 
tehát kimaradván az iskolá
ból, kénytelenek úgy munkát 
vállalni, hogy nincs semmi
féle szakképzettségük.

Segédmunkásként, „tedd ide, 
tedd oda emberként” dolgoz
gatnak valamely üzemben. S 
ha nincs mögöttük kemény 
családi háttér, akkor nemigen 
szánják rá magukat, hogy esti 
iskolába iratkozzanak be, s 
ott fejezzék be tanulmányai
kat. Ez a tény hosszú ideig 
meghatározza sorsukat. Mert 
még ha a jó szándék meg is 
van az üzemek vezetőiben, 
hogy lendítsenek sorsukon, 
akkor sem tudnak, hiszen a 
gépek egyre bonyolultabbak, 
korszerűbbek, s nem állíthat
nak mellé olyan embert, aki
nek hat általánosa van, aki 
éppen csak írni-olvasni tud, 
de az általános műveltsége 
egyenlő a nullával. . .

Ezek az emberek mostaná
ban a kinti társadalomban is 
a közfigyelem előterébe ke
rülnek. A minisztérium újjá
szervezte az esti iskolákat, s 
komolyabban és hatásosabban 
próbálja elérni, hogy befe
jezzék tanulmányaikat. Ide
bent is szép számmal találunk 
ilyen embereket, s ha ezek 
nálunk végzik el az iskolát, 
jó lenne, ha azonnal folytat
ni tudnák a tanulást vala
mely olyan szakmában, amely 
később komoly megélhetést ad 
számunkra. Ez azért fontos, 
mert ismeretes, hogy az el
múlt évtizedekben túlsúlyra 
jutott nálunk a könnyűipar, s 
itt folyik szak-, illetve . beta- 
nítottmunkás-képzós. Ám az 
a furcsa helyzet állt elő, hogy 
hiába tanulják meg az efféle 
szakmákat, nemigen használ
ják szabadulás után, mert — 
mint mondják — egyértel
műen kiderül, hogy börtönben 
tanulták, s ez különféle cél
zásokra, gyanúsításokra ad le
hetőséget, amit — érthető mó
don — igyekeznek elkerülni.

Ebből a képzési „csapdából” 
jó lenne kijutni. Erre már 
régebben történek kísérletek, 
s volt rá példa, hogy egy-egy 
intézetben — főleg nagyab
bakban — lehetőséget terem
tettek arra, nemcsak csopor
tosan, hanem egyénileg is,

hogy vasipari szakmákat ta
nuljanak.

De ezek elszigetelt kísérle
tek voltak, s annyi hátterük 
adódott, hogy csak addig folyt 
a képzés, míg az intézetnek 
szüksége volt ilyenféle szak
munkásokra. S aztán abba
maradt az egész. Ezen nincs 
is mit csodálkozni, ugyanis a 
szakképzés nemcsak elhatáro
zás dolga, hanem pénz is kell 
hozzá, s nem is kevés. Egyet
len intézettől sem lehet el
várni, hogy egymaga finanszí
rozzon ilyen tanulmányokat.

De mindjárt más lenne a 
helyzet, ha ebbe bekapcsolód
na valamely külső cég, válla
lat, amely szakmunkásgon
dokkal küzd, s ennek megol
dására hajlandó pénzt is ál
dozni, még akkor is, ha a 
szakmunkásokra várnia kell. 
Ahhoz, hogy valaki szakmun
kás legyen, kell néhány év. 
Főleg akkor, ha az általános 
iskolát sem fejezte; be. En
nek ellenére komoly remé
nyekre jogosult kísérlet zajlott 
le Debrecenben, amely ha 
meggyökeresedik, ha jobban 
kimunkálják, akkor más in-

intézetben is használhatóvá 
válik. '

Arról van szó, hogy a helyi 
építőipari vállalat segítségé
vel kőműves betanítottmun- 
kás-tanfolyamot szerveztek, 
melynek az a lényege, hogy 
az illető, ha eredményes vizs
gát tett, s ha szabadul, ennél 
a vállalatnál dolgozik legalább 
egy esztendőt!

Ez a modell már néhány lé
nyeges vonást tartalmaz, ame
lyet tovább lehet gondolni. 
Egy: a külső cég ad hozzá 
pénzt, kettő: gondoskodik 
szakmai és elméleti oktatók
ról, három: biztosítja a mun
kahelyet — szabaduláskor.

Mindez azzal az előnnyel 
jár, hogy a büntetés évei nem 
telnek el tétlenül, az illető 
olyan szakmát tanulhat, ami 
komoly megélhetést ad, s rá
adásul nem kell az országot 
bejárnia, hogy elhelyezked
hessen.

Persze, ez csak akkor ér 
valamit, ha az érintett komo
lyan, gondolja, hogy felhagy 
előző életmódjával, s munká
jával bizonyítja, hogy hasznos 
és alkotó polgára akar , lenni 
a társadalomnak. Az ilyen
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Irodalomóra a hetedikben
Hétfőn és pénteken, összesen tíz órában tart az ötö

dik-hatodik osztályosok oktatása a miskolci bv. intézet
ben. Jól felszerelt tantermekben, modern szemléltető
eszközök igénybevételével folyik a tanítás. A füzeteket 
és tankönyveket az intézet szerzi be, a kulturális költ
ségből. Jelenleg hét elítélt tanul az ötödikben-hatodik- 
ban, s ugyanennyien végzik a hetedik-nyolcadik osz
tályt is.

Az oktatás — igazodva ■ a műszakbeosztáshoz — dél
előtt és délután van. A tanárok a közeli általános isko
lából járnak be a bv. intézetbe.

'J F. J.

gondolkodású embereknek ez 
kifejezetten jól jön ugyanis 
számtalan embertől hallottam 
már, hogy ő megpróbált be
illeszkedni, de nem fogadták 
be, igyekezete, hogy valahol 
gyökeret verjen, nem talált 
kellő fogadtatásra, minden 
erőfeszítése kárbaveszett, s ha
marosan újra bent találta ma
gát.'

Most azok, akik Debrecen
ben elvégezték az említett 
taflfolyamot, erre nem hivat
kozhatnak, hiszen nem azért 
ad a cég pénzt ilyen képzés
re, hogy a kész embereket, ha 
dolgozni akarnak és nála je
lentkeznek, elutasítsa vagy 
különféle kellemetlen közjá
tékoknak tegye ki.

Éz tehát a kezdet, de bizo
nyára lesz folytatása, hiszen 
számtalan olyan ember akad, 
aki szívesen tanul. Nemcsak 
az általános iskolában, hanem 
hajlandó arra is, hogy szak
mát szerezzen. S ha a szak
mával együtt munkahelyet is 
leap, akkor ez már komoly le
hetőség.

Biztos vagyok abban, hogy 
ha ez elterjedne, azaz más 
cégek és más intézetek is 
ilyen irányban keresnék a ki
utat, akkor nemsokára szép 
és hasznos eredmények szü
letnének. Mert nemcsak a 
helyi építőipari vállalat szű
kölködik képzett munkások
ban, hanem országosan is ez 
a jellemző. Akkor miért ne 
találhatna egymásra már ide
bent- a jövendő szakmunkás 
vagy betanított munkás és a 
majdani vállalata. A vállala
toknak — legalábbis erre •— 
van pénzük, ezt a külső anya
gi erőforrást miért ne állít
hatnánk képzési programunk 
szolgálatába? Akkor, amikor 
a bv. egyedül erre nem ké
pes.

Tisztában vagyok avval, 
hogy ez nem megy egyik nap
ról a másikra. Van még mit 
kimunkálni ezen a lehetősé
gen, de mint lehetőség — sze
rintem, kétségkívül figyelem
re méltó.

Már most, a kezdet kezde
tén is elgondolható, hogy bár 
a képzetlen emberek száma 
több ezerre rúg, nem nagyon 
tolonganak ezért a lehetősé
gért. De ha évente néhány 
száz ember tanul meg vala
mely szakmát, már megérte. 
Jól jár evvel a bv., a vál
lalat és az egyén is. Végül is 
ez a cél: azok az emberek, 
akik családi avagy saját hi
bából kirekedtek a képzés
ből, most pótolják.

S szabadulásuk után ne a 
régi cimborákhoz forduljanak, 
hanem a munkahelyükhöz, 
amely majd segít nekik, hogy 
a kezdet, a szabadulás első 
hónapjait emberül leküzdjék.

A. J.

akarnak valamit, szinte je
lentkezni szeretnének. Mindig 
azon igyekeznek, hogy a fel
tett kérdésekre gyorsan meg
feleljenek, mintha meg kelle
ne mutatniuk valaki előtt, 
hogy készültek, és jó jegyet 
várnak. Lényükben van. hogy 
csak az élet bizonyos formái
ban állnak biztosan, és rosszul 
érzik magukat azokban a 
helyzetekben, amelyekben is
kolás sablonjaikat nem tud
ják alkalmazni.

Ebben a típusban is foko
zat! különbségek vannak. Ke
vésbé szimpatikus formája 
száraz, józan és kevéssé hoz
záférhető. Máskor az alaposat 
játssza meg, aki mindent tud, 
vagy pedig mindent szabályok 
és formulák alapján akar fel
osztani.

Elvemberek és pedánsak
Nem mindig iskolás, de ar

ra emlékeztető típus az az em
ber, aki minden életjelenséget 
valami elvbe akar foglalni, 
minden helyzetben olyan elv 
alapján akar eljárni, melyet 
végérvényesen állított ' fel, 
amelytől nem tántorítható eb 
Azt hiszi, hogy nem érezhetőé 
jól magát az életben, ha nem 
mindig a megszokott, helyes 
útján járna. Az ilyen emberek 
többnyire pedánsak. Olyan bi
zonytalan emberek benyomá
sát keltik, akik az életet a ma
ga egész teljességében néhány 
szabályba és formulába sze
retnék belekényszeríteni, egy

szerűen azért, mert «nélkül 
megrémülnének, és nem jut
nának tovább. Csak akkor 
hajlandók együttműködni, ha 
előre ismerik a szabályokat. 
Az olyan helyzet elől, amely
nek a szabályait nem ismerik, 
elmenekülnek. Megsértődnek 
és megbántódnak, ha valaki 
olyan játékot játszik, amelyet 
ők nem ismernek. Kézenfekvő, 
hogy ezzel a módszerrel hatal
mat is lehet gyakorolni.

A PEDANTÉRIA ÉS A SZÁ
RAZSÁG vonásait akkor is 
magukon viselik, ha szorgal
mas munkások. Ezek a tulaj
donságok gyakran megakadá
lyozzák minden kezdeménye
ző-, újítóképessé^ük érvénye
sülését, kich’kalmazott lényt 
faragnak belőlük, és bogaras
sá teszik őket.

Egyesekben az a tulajdonság 
fejlődik ki, hogy például min
dig a járda szélén járnak, vagy 
bizonyos helyekre lépnek, má
sokat viszont nem lehet rábír
ni, hogy más úton járjanak, 
mint amelyet megszoktak. Az 
ilyen emberek elől kell kitér
ni például az utcán, ha ugyan
abban a vonalban haladunk 
velük szemben, mint amely
ben ők járnak, mert számuk
ra az a szabály, és az a ké
zenfekvő, hogy! mindezt ők 
képviselik, és aki a szabályo
kat képviseli és helyesen köz
lekedik, az elől feltétlenül ki 
kell térni. Az élet szélesebb 
területével ezek a típusok nem 
nagvon törődnek. Megnyilat
kozásaikkal rengeteg időpo-

csékolás jár, mely úgy ben
nük, mint környezetükben 
rossz hangulatot kelt. Mereven 
fogalmaznak, paragrafussze- 
rűen értelmezik az élet dol
gait éppúgy, mint emberi 
kapcsolataikat, mindennek 
igyekeznek hivatalos felhan
got adni, ezzel is saját fontos
ságukat emelik ki. Valahogy a 
természetes ember hiányzik 
belőlük, a közvetlenség, a 
spontán odafordulás az élet 
apróbb szabálytalanságai és 
örömei felé, ami eltér a szabá
lyoktól, eltér a paragrafusok
tól. Ök azok az emberek, akik 
sohasem fognak csókot lopni, 
akik a barátságot is hivatali 
kapcsolatként kezelik, amelyre 
a kimértség, a hideg távolság- 
tartó viszonyok a jellemzőek. 
Nem tudunk az ilyen emberek 
iránt felmelegedni, mert ők 
nem adják meg számunkra ezt 
a lehetőséget. A viselkedésük
kel azt közvetítik, mintha ők 
lennének a hatáság, akikkel 
szemben feltétlenül tekintélyt 
és tiszteletet kell nyilváníta
nunk.

Abban a pillanatban, ami
kor szokatlan, új környezetbe 
kerülnek, csődöt mondanak, 
mert nincsenek rá felkészülve, 
és azt hiszik, hogy szabályaik 
és varázsformuláik nélkül nem 
tudnak meglenni. Ezért kerül
ni igyekeznek minden válto
zást. Ezeknek az embereknek 
nehézséget okoz például a ta
vasz kezdete Is, mert a télre 
már olyan résen berendezked
tek. A meleg időszakkal bekö
szöntő szabadba járás és az

emberekhez Való kapcsola
taiknak ilyen időben szokásos 
megszaporodása megérinti 
őket, és rosszul érzik magu
kat.

EZEK AZOK AZ EMBEREK,
akik tavasszal arról panasz
kodnak, hogy rosszul érzik 
magukat. Ez nem véletlen, hi
szen a tavasz az élet, a remé
nyek^ az érzelmek, a pajkos
i g  újjáéledésének természeti 
időszaka, tehát mindazon dol
goké, amelyekkel szemben az 
ilyen emberek ellenszenvvel 
viseltetnek, mert belőlük ezek 
hiányoznak. Mivel a megvál
tozott helyzethez rosszul al
kalmazkodnak, többnyire' csak 
olyan helyen találhatók, amely 
nem követel sok kezdeménye
zést. és nem is állíthatják őket 
másféle helyre, amíg meg nem 
változnak, mert szem előtt kell 
tartaniuk, hogy mindezek nem 
veleszületett tulajdonságok, 
nem megváltoztathatatlan je
lenségek, hanem hibás maga
tartás az élettel - szemben, 
amely azonban olyan erővel 
uralkodik a leiken, hogy az 
embert egészen eltölti, és csak 
igen nehezen tud tőle meg
szabadulni. Nem véletlen, hogy 
az ilyen apának a gyermekei 
is hasonlóak lesznek, hiszen ők 
sem tanulnak mást, mint hi
deg. kimért, érzelem- és játék
mentes emberi kapcsolatokat, 
amelyben a boldogság érzeté
nek, az öröm átélésének, a já
tékosságnak és a pajkosságnak 
nincs helye.

R. J.

TÁVOL, TÖBB SZÁZ KILOMÉTERRE ÉLEK a szü
lői háztól. Találkozásaink így bizony ritkábbak, annál 
mindenképpen, ahányszor szeretném. így nagyon is 
megértem azoknak a vágyát s felfokozott várakozását, 
akik rövid tartamú eltávozásra mehetnek szeretteikhez. 
Ahogy én már hetekkel korábban a majdáni utazásra, 
a találkozásra, az együtt eltöltendő órákra, napokra 
gondolok, ugyanúgy ők is hasonlót érezhetnek. Csak az 
egész még különlegesebb, hiszen nem két-három, hanem 
legalább hat hónap, de inkább csak egy év elteltével 
kerülhet sor ilyen eltávozásra. S bár a beszélőkön a sze
mélyes találkozás lehetséges, az a havi vagy kéthavi 1-2 
óra nem hasonlítható össze egy héttel, 168 órával. A 
körülményekről, egyebekről nem is beszélve.

Azt az érzést is ismerem, amely néha elfogja az 
embert ilyen utazást követően. Bizony némelykor csa
lódott vagyok, mert valahogy nem úgy fogadtak, ahogy 
vártam, elképzeltem stb. Esetleg feszültségeim keletkez
tek, s úgy kellett visszautaznom, hogy ngm sikerült őket 
megnyugtatóan feloldani. Még az is megtörténik, hogy 
elkeseredésemben arra gondolok: többé nem megyek 
„haza”, azaz a szülőkhöz. Hogy a rövid tartamú eltá
vozáskor a családjához, szüleihez érkező elítéltet miként 
fogadják, s milyen lesz az ott töltött idő, az nyilván 
egyénenként változó. De egy bizonyos: a viszontlátás 
örömét követően hamarosan — egy-két nap után — már 
nem kímélik az érkezőt, belekerül az otthoni élet sűrű
jébe. Megtudhatja, hogy rosszul tanul a gyerek, betegek 
a nagyszülők, fizetés előtt pár nappal már kiürül a csa
ládi pénztárca, elviselhetetlen a munkahelyi főnök, szó
val mindazt, ami a szabad élet velejárója. S a szeretet 
mellett az is kicseng a szavakból — ha nem mondják 
bele egyenesen az ember képébe —, hogy a bajok egyik 
gyökere ő, azzal, hogy a börtönben „üdül”.

ZAJLIK TEHÁT AZ A HÉT NAP, s ezáltal gyor
san eltelik. Ahogy közeledik a búcsú órája, úgy hatal
masodik el az emberen a rossz érzés, s agyában elkezd 
kutatni válami megoldás után: „Hogyan maradhatnék?” 
Jómagam is eljátszom e gondolattal szinte mindegyik 
utazás végén, a visszaút délelőttjén, aztán nem mara
dok. Munkahelyi, baráti és egyéb kötelezettségeim szó
lítanak, nem futhatok, menekülhetek el, eléjük kell 
állni. Néhány nap maradás — ezt hamar belátom — 
nem hoz megnyugvást, s elodázott kötelezettségeimet 
úgyis teljesíteni kell. Szóval, nehéz szívvel, de a kitű
zött időben visszautazom. Aztán pár nap múlva érzem, 
hogy megnyugodtam: láttam a szüleim, jól vannak, s 
végül is egy-két hónap múlva újból meglátogathatom 
őket, ha nagyon akarom. Ugyanez, de még kétségbe
esettebben átfut az elítélt agyán is. Most visszamegyek, 
és jó lenne mielőbb újból találkozni. De annyi a bizony
talanság, nemcsak rajtam múlik, hogy kiengednek-e 
megint! Ha még maradok? Eiőbb-utóbb megtalálnak, s 
a bújkálás miatt ez már nem lesz örömteli időszak, ar
ról nem is beszélve, hogy bent megbüntetnek — ez még 
a kisebbik baj —, ráadásul többé nem engednek haza...

Az esetek többségében győz a józan ész itt is, hi
szen a kötelezettségek — a büntetés folytatása — elől 
nem lehet elfutni. De néha a távozó enged a kísértésnek 
és marad. Ez az a pillanat, arriit nem értek, amellyel 
a legjobb szándék mellett sem tudok azonosulni. Hiába 
erőltetem a beleérző képességemet, sehogy sem találok, 
még megközelítően sem, elfogadható magyarázatot.

Eltelt a visszaérkezési határidő. Az illető ettől a 
pillanattól kezdve a „megszökött elítélt” státusát ér
demli ki. A rendőrség keresi, nem lehet nyugodtan a 
gyermekeivel, feleségével, szüleivel, barátaival, nem 
mehet nyilvános helyre, állandó feszültségben, félelem
ben, az üldözöttség — jogos! — érzésében kell léteznie. 
Ezenkívül csupa kilátástalanság minden: ha elfogták, 
hallgatnia kell a társak korholasát, a büntetést sem ke
rülheti el, s általában véve sokkal rosszabb lesz a hely
zete, mint szabadságra menetele előtt. Ojabb rövid tar
tamúról nem is álmodhat, sőt a kedvezményét is ve
szélybe sodorta vagy el is „szúrta”. Ártott magának, 
társainak — egy ideig biztosan még szigorúbban ros
tálják meg a szabadságra menőket —, s az otthoniak 
előtt ismét lejáratta magát.

SEMMIT SEM NYERT AZZAL, hogy nem, vagy 
csak késve ment vissza a bv. intézetbe. Mert ha legalább 
azt a pár ráadásnapot olyan körülmények között és olyan 
légkörben töltötte volna. . .  De a képzeletbeli mérleg 
egyik serpenyőjébe került csak a súly, a másik szinte 
üres.

Nem is hiszem, hogy a késők és kint maradók vé
giggondolva, mérlegelve döntenek az egyértelműen rossz 
mellett. S azt sem, hogy józan fejjel. Egyféleképpen tu
dom elképzelni az egészet: az illető már legalább egy 
napja olyan mértékű italos befolyásoltságban van, amely 
„megmagyarázza” a logikátlan döntést. Ezután már 
majdnem mindegy, hogy mit tesz. Ha kijózanodva ön
ként bevonul, azzal legalább a társai előtt igazolja ma
gát, de a nevelője aligha dicséri meg. S abban is biz
tos lehet, hogy belátható ideig hasonló kedvezményt 
nem kap. Ám önként jelentkezése annyit azért használ
hat, hogy esetleges bv. intézptbeli bizalmi állását meg
tarthatja, meg a kedvezményt is megkaphatja a későb
biekben. Ha úgy „viszik” be, még az előbbiekkel is le
számolhat. S mindkét esetben távol kerül attól, hogy a 
büntetés alatt újból meglátogassa szeretteit.

Ez utóbbi tény az, ami miatt megmagyarázhatatlan 
az ilyen magatartás. Mert légyen az otthoniét, az a pár 
nap bármilyen is, egy idő után az ember ismét vágya
kozni kezd, s reménykedik, hogy hazaengedik megint.

Aki nem jön vissza, ha lejár az idő, még e reményt 
is elveszíti.

— f —

Csodálat
Olyan szép vagy így!
Fény jáiszik az arcodon, 
s gyémánt csillagokat szór 
tündöklő szemedbe.
Miéri nézel ily szelíden? 
Remegő, édes simogatás 
gürcsüsödik forró tenyerembe.

Bagvinszky Katalin 
Mélykút
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CSEPEL AUTÓGYÁR

i helyzetben
Tapasztalt olvasóink előtt' már régóta nem ismeretlen 

a gyár neve. Utólag nehéz megállapítani, hogy az or
szágban elsőként (vagy az elsők között) kezdtek-e el — 
nemcsak alkalomszerűen — felvenni börtönből szaba
dultakat is a dolgozók közé. Az azonban bizonyos: nap
jainkban senki nem ütközik meg azon, ha valaki el
mondja: ö bizony valamelyik bv. intézet lakója volt 
hosszabb-rövidebb ideig. „Na és?” — vonják meg a 
vállukat az emberek, s azután folytatják a munkájukat 
tovább. Ez az egyetlen dolog, amire gondosan ügyelnek: 
akár szabadult valaki, akár mindig is „szabad” volt, kö
telezettségének pontosan, időben s a tőle elvárható leg
jobb minőséggel tegyen eleget. Bárki végez rossz mun
kát, azt — végső soron — megérzi az egész gyár, hi
szen bármilyen termékről legyen is szó: nem egy ember 
tevékenységének eredménye — hanem egy gyári kö
zösségé.

Nem „megszokott” riport
alanyunkkal ültünk le beszél
getni, bár ő fogadott bennün
ket a gyár kapujában. Szom- 
bathy Miklós ezúttal csupán 
közvetítette a nagyüzem mun
kaügyi _ osztályvezetőjének 
meghívását. A rokonszenves, 
fiatalos külsejű, energikus asz-

sebb termelési értéket állítva 
elő, mint mi napjainkban ki
sebb létszámmal.

Ahogy mi bővültünk, fejlőd
tünk, ugyanígy történt ez a 
többi, környékbeli vállalattal 
is. Hirtelen mindenütt szükség 
lett a munkáskézre, több volt 
a munkaalkalom, mint a dol-

kelí őszintén mondanom — 
ma is elcsábítanak embereket. 
Annak idején a nagyobb kere
seti lehetőség volt a vonzó, ma 
pedig a kötetlenebb, szaba
dabb munkavégzési forma. 
Nincsenek annyira egymáshoz 
kötve az egyes részlegek, cso
portok, mint nálunk. Hiába, ez 
nagyüzem. . .

O Mekkora a munkaerő
mozgás?

— Évente ezernyolcszáz-két
ezer ki- és belépőnk van. Jó 
néhány esztendeig négy-öt szá
zalékos volt a lemorzsolódás, 
tehát ennyivel kevesebben ke
rültek a távozók helyébe. Kö
rülbelül két esztendeje azon
ban — úgy tűnik —■ megállt 
a folyamat, tehát a'hányan el
távoznak, ugyanannyian be is 
lépnek.

© Az ok?
— Elsősorban annak tulaj

donítjuk a létszám stabilizáló
dását, hogy nálunk is megala
kultak a vállalati gazdasági 
munkaközösségek. Az embe
reknek jó, mert gyárkapun be

— Azt hiszeih azért; mert 
nálunk más a kiindulási alap, 
mint jó néhány üzemben. 
Szombathy Miklós annyiszor 
hajtogatta több fórumon is a 
saját véleményét, hogy végül 
megértettük igazát, beláttuk! 
csak így lehet. Tudjuk: a sza
badultnak olyan kereset kell, 
amiből normálisan megélhet', 
túl azon, hogy vannak esetleg 
különféle letiltásai. Nem „hét
köznapi” megélhetési összegből 
kell kiindulni, hanem a le
vonásokkal csökkentett fizeté
sekből . . .  s ezeknek kell biz
tosítani a mindennapok során 
szükséges keretet. Feltétlenül 
szükség van szállásra, de 
olyanra, amelyből nem akar 
elmenekülni egy hét múlva, s 
mindezen túl lehetősége van 
arra is: idővel saját otthonhoz 
juthat a gyár és saját munká
ja segítségével. Olyan emberi 
közegre is feltétlenül szükség 
van, ahol nincs sugdolózás, 
kellemetlen értelemben vett 
szenzáció.

Mindez együtt jelenti a Cse
pel Autógyár „kínálatát” a 
szabadultaknak.

© Hogyan tudják biztosítani 
a magasabb átlagjövedelmet a 
szabadultaknak?

— Megfelelő munkaalkal
mak megteremtésével. Olya
nokkal, amelyek „jól fizetnek”. 
Mondanom sem kell: feltéte
lezve az átlagon felüli igyeke
zetét, szorgalmat. Mert jól és 
még jobban keresni nemcsak a 
szabadultak szeretnének, ha
nem minden dolgozó.

© A vállalati gazdasági 
munkaközösségekbe bárki be
léphet?

térni: a pihenésre nemcsak jo
ga van mindenkinek, hanem 
szüksége is. Azt hiszem azon
ban, hogy nem szükséges rész
letesen ecsetelni a különbséget 
egy megbízható dolgozó és egy 
olyan- között, aki éppen csak 
elvégzi, amit muszáj, azután 
irány a sarki söntés . . .

Akár szabadultról, akár 
másról van szó, nem a múlt 
számít, hanem az, hogy az il
lető hogyan dolgozik. Ezt fi
gyelik a többiek árgus sze
mekkel. Mindenkitől megköve
telik a saját társaságukon be
lül, hogy teljes erőbedobássai 
dolgozzon. Néhány hónap tü
relmi, bizonyítási időre szük
ség van — akit ezalatt előnyös 
oldaláról ismernek meg, azt 
befogadja maga közé a gyári 
közösség, s általában a gazda
sági munkaközösség is.

© Hangsúlyozhatom tehát, 
hogy nincs megkülönböztetés?

— De van, csak nem abban 
az. értelemben, ahogyan azt ta
lán sokan gondolják. Van egy

szony először általánosságban 
beszélt a gyár-róli

■— A Csepel Autógyár Pest 
megye egyik legnagyobb -vál
lalata. Tavaly tizenegymiUi- 
árd forint volt az árbevéte
lünk — úgy hiszem, ez tekin
télyt parancsoló szám. Nyolc
van-nyolcvanöt százalékban 
Ikarus-alvázak készítésének el
lenértékét, tíz-tizenöt száza
lékban különféle más, egyedi 
termékek árát jelzi az összeg.

© A hazai nagyvállalatok 
csaknem mindegyike küzd va
lamilyen téren munkaerőgon
dokkal. A Csepel Autógyár ki
vétel lenne?

. Szó sincs róla, ennek 
azonban bizonyos mértékig 
örülünk is. Ez ugyanis egyik 
fokmérője Pest megye iparo
sodásának, s a gyár dinamikus 
fejlődésének. Amíg mi is csak 
egy voltunk a többi közép
üzem között, addig nem volt 
különösebb probléma. Jött az 
új gazdasági mechanizmus — 
gondolok a hatvanas évek má
sodik felében életbe lépett új 
szabályzókra. —, és nekünk is 
bővítenünk kellett tevékenysé
gi körünket. 1967-ben Szeg
halmon vettünk meg egy vál
lalatot, 1975-ben Heves megyé
ben a Hajtómű és Felvonó
gyártól egy másikat, s nem 
sokkal később Pesterzsébeten 
az Atra gyár került hozzánk. 
A négy gyáregységben annak 
idején tizenkét és fél ezer em
ber dolgozott, lényegesen ki-

gozó. 1975—76 táján nálunk 
az . is felröppent: esetleg az 
Ikarushoz csatolják a gyárat. 
Jó néhányan kiléptek akkor is.

© Miért okozott riadalmat 
egy ilyen hír?

— Az emberek számolgatni- 
következtetni kezdtek: ha be
leolvadunk egy nagyobb egy
ségbe, akkor biztosan keve
sebb pénz jut a fizetésemelés
re, a szociális juttatásokra, a 
beruházásokra, mert a „köz
pont” úgyis ráteszi a kezét a 
mi nyereségünkre. A szerveze
ti változásoknál mindig más 
lesz egy-egy főnök személye; 
sokan féltek a bizonytalan, új 
helyzettől. Pedig. . .  elfelejtet
ték; talán nem is olyan régen 
még ők is esetleg egy kisebb 
üzemben dolgoztak azok kö
zül, amelyeket megvett, bele
olvasztott magába a Csepel 
Autó. És nem jártaik rosszul 
semmilyen téren . . .  Azután 
megszületett — az azóta is 
végléges — döntés: önállóak 
maradunk. Akik nem léptek ki 
első ijedtükben, egyszeriben 
rákapcsoltak. Azóta is tart a 
lendület, rendkívül dinamikus 
a fejlődés esztendőről eszten
dőre.

Szólni kell még egy munka
erő-elszívó tényezőről, amely 
nemcsak a hetvenes évek ele
jén hatott, hanem napjainkban 
is: ez a különféle téesz-mel- 
léküzemágak hatása. Tíz-tizen
öt évvel ezelőtt jöttek létre 
ezek az ágazatok, és — m«»,

lül juthatnak többletjövede
lemhez, s a gyár egészének 
is jó, mert emelkedett a gépek 
kihasználtsági foka, növeke
dett a termelékenység, összes
ségében nagyobb az árbevétel. 
És természetesen, a munka mi
nősége is jobb lett — manap
ság pedig ez nagyon fontos té
nyező.

@ Hány gazdasági munka- 
közösség működik jelenleg?

— Egészen pontosan nem tu
dom megmondani, körülbelül 
száz, közel kétezer dolgozóval.

© Mennyi a gmk-n kívüli, 
„rendes” gyári átlagkereset?

— Nem számítottunk ki át
lagot, hiszen ez a szám talán 
senkire sem lenne érvényes. 
Máskéné kereshet valaki szak- 
képzettsége szerint, szorgalmá
hoz mérten és attól függően fe, 
hogy éppen mennyire jövedel
mező munkát végez. Nem egy
forma ugyanis az egyes meg
rendelések teljesítése esetén a 
jövedelmezőségi mutató,
amelytől többek között az 
adott munkáért fizethető ösz- 
szeg is függ. Általánosságban 
azonban azt mondhatom, hogy 
ez a bizonyos jövedelmezőségi 
mutató évente tizenöt százalék 
körül mozog; az ipar átlaga or
szágosan tizenkettő-tizenhárom 
százalék. Nálunk — éppen en
nek^ az eredménynek köszön
hetően — a bérfejlesztés lehe
tősége is nagyobb volt, közel a 
duplája az iparági átlagnak.

© Szép sikereket értek tehát 
el az utóbbi években, a már 
vázolt nehézségek ellenére is. 
A szabadultak mekkora részt 
vállaltak mindebből?

— Miklós bácsi, azaz Szom
bathy Miklós már szinte külön 
intézmény — egy személyben 
— a gyárban. Már akkor szor
galmazta a szabadultakkal 
való kiemelt mértékű törődést, 
amikor még szó sem volt más 
gyáregységek megvételéről, bő
vülésről, termékszerkezet-át
alakításról. Az évi nyolcvan
száz szabadult új dolgozónk 
sokat jelent annál is inkább, 
mert közülük semmivel sem 
több arányában a kilépő, mint
ha a többi dolgozótól elkülö
nítve vizsgálnám. Sőt, olyanok 
is vannak az egykor börtön
ből érkezettek között szép 
számmal, akik ma már törzs- 
gárdatagok.

@ Mint munkaügyi vezető, 
mit gondol: miért marad itt 
valaki a börtönökből érkezet
tek közül?

— Ha a többiek elfogadják: 
minden további nélkül. Erköl
csi bizonyítvány csak a gmk 
vezetőjének szükséges. Félre
értés ne essék: ez nem jelenti 
azt, hogy valaki egyszerre, 
automatikusan lehet vállalati 
dolgozó és gazdasági munka- 
közösségi- tag. A már bent le
vők ugyanis féltékenyen figye
lik: milyen ember a belépni 
szándékozó? A megbízhatatlan 
munkaerőt, aki a fizetésnapok 
tájékán beteget jelent vagy el
tűnik — hogy másnaposságát 
vagy harmadnaposságát „hely
rehozza” —, nem veszik' fel. 
Érthető: egy gazdasági mun
kaközösségi tagnak bármelyik 
nap, akár ünnepnapon is ké
szen kell állnia a „mozgósítás
ra”. Sokszor jön be váratlan 
megrendelés, amelyen szép 
nyereség kínálkozik többek 
között éppen a megkívánt 
gyorsaság miatt — és ilyenkor 
elsősorban a gazdasági mun
kaközösségekre számíthatunk. 
Ha. valakit a kocsmából kell, 
pontosabban kellene előhalász
ni (mert ott nem keresik őket), 
annak a munkájára úgysem 
lehet számítani. Akkor meg 
minek legyen tag?

© Szóval, a gmk-sok afféle 
„szupermunkások”?

— Ami a megbízhatóságu
kat, szorgalmukat illeti: hatá
rozott „igen”-nel kell vála
szolnom. Nem jelenti ez per
sze azt, hogy ők soha nem 
ihatnak meg egy pohár italt, 
mert akkor automatikusán el
vesztik a tagságukat. . .  Egy- 
egy alaposabb „hajrá” után ők 
is lazíthatnak s meg is teszik 
Olyan^ gmk nincs, amelynek a 
munkájára állandóan szükség 
van, s azt sem szabad elfelej-

szabály például, amely ki
mondja: albérleti hozzájáru
lás csak harmincöt éves kor 
alatt fizethető. Miklós bácsi 
lenne a megmondhatója: hány
szor jött és kérte, hogy tekint
sünk el ettől az előírástól. Ép
pen azért _ tettük meg, mert 
szabadultról volt szó, akinek 
alaposan „megterhelt” a fize
tése. Más, szociális jellegű jut
tatás lehetőségének elbírálása
kor is a szabadultak vannak 
előnyben — persze, ha rászol
gáltak erre a „megkülönbözte
tésre”. Azt hiszem, senki nem 
tiltakozott vagy nem fog til
takozni m ia tta ... Túl a hiva
talos intézkedéseken, azt hi

szem, a hétköznapi gyári élet
ből is kihalt az előítélet. 
Miklós bácsi mesélt olyan 
esetről, amikor valamelyik bri
gádtag meghívta vasárnap 
ebédre a kollégát, m e rt.., 
tudta róla (amaz elmondta ne
ki),. hogy hiába dolgozik jól, 
sokfelé oszlik meg a kereset. 
Születtek már barátságok ilyen 
módon. Ha lenne előítélet — 
nem hivatkozhatnék ezekre a 
példákra.

© Milyenek egyes munka
körökben az anyagi lehetősé
gok?

— Vegyük a legmagasabba
kat az elején: aki gazdasági 
munkaközösségi tag is, az havi 
tízezer fölött kereshet, s túl
órával, egyéb pluszmunkákkal 
a tízezer körüli jövedelem 
összejön a gmk-tagok között 
nem szereplőknek is. A szak
munkások vagy betanított 
munkások alapfizetése ötezer
nyolcezer forint között mozog, 
A segédmunkások vagy beta
nított munkások négyezer és 
hétezer forint között kaphat
nak fizetésnapokon.

A gyárnak természetesen ér
deke a minél jobb minőségű 
munka, tehát folyamatosan 
megteremtjük a tanulás, a to
vábbképzés lehetőségeit. Aki 
akar; átkerülhet segédmunkás- 
kategóriából szakmunkás-ka
tegóriába — csak rajta múlik.

© Van-e valamilyen hang
súlyozandó kérés, amit jó, ha 
az idejönni szándékozók is
mernek?

— Egyrészt alaposan fontol
ják meg, tényleg nálunk akar
nak-e dolgozni, másrészt a i 
iratok beszerzésénél — amely
ben Szombathy Miklós is tud 
segítséget nyújtani — ne feled
kezzenek meg a MIL-lap „ren
dezéséről”, azaz kérjék még 
a büntetésvégrehajtási intézet
ben: pontosan tüntessék fel a 
pénzügyesek, mennyi ment le 
az esetleges letiltásokból. Hiá
ba mondja valaki, hogy ő mái 
mindent kifizetett, ha ez nem 
így szerepel a MIL-lapop. Ne
künk pedig vonni kell, amíg 
a bejegyzés érvényét nem 
veszti; gyakran hónapok tel
nek el, mire tisztázódik a túl
fizetés ténye.

© Milyen munkakörökben! 
van leginkább felvétel?

— Hegesztő, fényező, festő, 
kőműves-ács, esztergályos, de 
felsoroltakon kívül is folya
matos a felvétel. A cím: Cse
pel Autógyár, Szigethalom,' s 
jó, ha a borítékon ott szerepel 
Szombathy Miklós neve is.

II. A.'-
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Még mindig virágzó üzlet
Évezredek óta forgalomban, 

van a világpiacon egy „áru”, 
amelyet a XX. század hivata
losan, már régóta, nem ismer 
el: az ember mint az ember 
rabszolgája. Óvatos becslések 
szerint világszerte 15 millió 
gyermek, nő és férfi tengeti 
ilyen, emberhez nem méltó 
módon az életét. Az úgyneve
zett modem rabszolgák ' szá
ma azonban bizonyára sok- ' 
kai magasabb. A rabszolga
ság továbbra is virágzik, a 
robot- és gyermekmunka, a 
prostitúció és az emberkeres
kedelem más változatai for
májában.

A londoni Rabszolgaság el
leni Társaság adatai szerint 
egyedül az NSZK-han mint
egy 300 ezer gyermek dolgo
zik illegális körülmények kö
zött. Többségük Törökország
ból és más országokból szár
mazó munkavállalók gyerme
ke, A gyerekek, akik közül 
sókan még tizedik életévüket 
sem töltötték be, a háztartá
sokban, a vendéglátóiparban 
és kisiparosoknál dolgoznak, 
olyan körülmények között, 
amelyek sok esetben a ' biz
tonság és a higiénia legele
mibb követelményeinek sem 
felelnek meg. Az ellenszolgál
tatás napi egyszeri étkezéstől 
a heti 30 márka „plafonig” 
terjed. .

Franciaországban is, ahol a 
rabszolgatartást 1848-ban be
tiltották, számtalan török és 
észak-afrikai gyermek dolgo
zik, elsősorban a textilipar
ban, Nagy-Britanniában a sta
tisztikai adatok, szerint 250 
ezer gyermeket foglalkoztat
nak , illegálisan. Az Olaszor
szágban foglalkoztatott gyer
mekek számát ezerre be
csülik. Nápolyban pincér- 
ruhába bújtatott gyerekek, 
nehéz; teli tálcákat egyensú
lyoznák a tenyerükön. Hason
ló,, módon zsákmányolják ki 
fiatal . kollégáikat Isztambul
ban is,

A legtöbb gyereket a világ 
valamennyi országa- közül In
diában dolgoztatják. A dél
indiai Tamil Nadu államban 
például egy gyufagyár össze
sen. 100 ezer alkalmazottja 
között 45 ezer 15 éven aluli 
gyerek van. A kis munkások 
sok esetben 15 órás napi 
munkájukért nyomorúságos 
darabbért kapnak. A dolgozó 
gyerekek aránya hazájuk sze
génységével növekszik, első
sorban a harmadik világban. 
A földeken, a bányákban 
vagy a gyárakban végzett ne
héz munka nemcsak súlyos 
fizikai és lelki károkat okoz, 
Megakadályozza a gyerekeket 
abban, hogy iskolába járjanak, 
és kitörjenek a szegénység ör
dögi köréből.

Sok latin-amerikai, ázsiai 
és afrikai országban Virágzó

gyermekkereskedelem húz 
hasznot a szülők szegénysé
géből. Az Interpol egyik pe
rui szóvivője szerint sok tu
rista, a „feketepiacon” vásá
rolt gyerekkel és az. adoptá
lást igazoló kifogástalan ira
tokkal hagyja el Perut. A lel
kiismeretlen gyermekíizérek 
az adósságok problémájának 
megoldásaként ajánlják a szü
lőknek, hogy adják el gyer
mekeiket, akiknek jövője sze
rintük egy gazdag külföldinél 
biztosítva lesz. A szülők 
azonban sok esetben hiába 
várják a megígért, gyerme
kenként átlagosan 5 ezer dol
lár fizetséget. Bangkokban, 
Thaiföld fővárosában a pá
lyaudvar környékén szabá
lyos gyermekpiac van, ahol 
az üzletemberek, többnyire 
vendéglátóipari üzemek tu
lajdonosai, kicsiben vagy 
nagyban beszerzik „áruju
kat”. Az ár a gyerekek szép
ségétől és feltételezett mun
kaképességétől függ.

Az úgynevezett „szextu- 
rizmüs” is nem utolsósorban 
a gyermekkereskedelemnek 
köszönheti fellendülését. Az 
ENSZ gyermeksegély-szer- 
vezete, az UNICEF adatai 
szerint 1982-ben kétmillió 
kiskorú folytatta „a világ 
legrégibb mesterségét”. A Fü- 
löp-szigeteken és Srí Lanká
ban, Brazíliában, Thaiföldön, 
Dél-Koreában, Portugáliá
ban és Szenegálban, Gambiá- 
ban és Togóban a bajba ju
tott szülők, eladják lányaikat 
a prostitúció legtöbbet ígérő 
kereskedőjének. A kialkudott 
árat a megállapodás szerint a 
„munka” elvégzése után, utó
lag fizetik ki. Sok szülő 
azonban sohasem látja többé 
sem a pénzt, sem a  lányát. 
Minél fiatalabbbak, e.gzoti- 
kusabbák és csinosabbak a lá
nyok, annál jobban lehet őket 
nemcsak a hazai „piacon”, 
hanem külföldön is eladni. 
Ezt bizonyítja az európai 
nagyvárosok prostituáltne
gyedeiben rendezett számos 
razzia eredménye.

A világ sok országában to
vábbra is a férjek tulajdoná
nak tekintik a nőket, akik 
egész életükben a legnehe
zebb munkát végzik. Indiá
ban vidéken még mindig 
szokásban van, hogy a férj 
halála után az özvegyet el
égetik, noha ezt a törvény 
tiltja. Férfiak is kerülhetnek 
egy másik ember tulajdoná
ba. Indiai parasztok milliói 
válnak apjuktól örökölt, ál
landóan növekvő adósságaik 
következtében a  nagybirto
kosok jobbágyaivá. Haitiban 
a  vendégmunkásokat négy 
dollárért adják el a cukornád- 
ültetvények tulajdonosainak.

Tapintó- és hőérzékélő protézisek
A kézprotézisek konstruálá

sánál és gyártásánál haszno
sították , a mikroelektronika 
haladását. Ám a konstruktőrök: 
nincsenek nagyon megelégedve 
a kapható szenzorokkal, mivel 
ezek nem reagálnak elég ér
zékenyen és nagyon költsége
sek. Igaz, legalább félig olyan 
érzékenyen tudnak tapintani 
és érezni, mint az emberi uj
jak.

Olasz kutatók rövid ideje 
ún.. pi ezoelektromos. fóliákkal 
kísérleteznek. A tudósok nyil
ván olyan munkahipotézist ta
láltak, amely az eddigi nehéz
ségek költségkímélő megoldá
sát ígéri. Eközben az is meg
valósítható, hogy, a kis, érzé
keny tapinitómezők mellett le
hetőségét teremtsenek a hő-, 
mérséklet.1 „megérzésére”. Ezek 
a fóliák azonfelül plasztiku
sak és jól illeszthetők is. 
Könnyű tehát őket a protézis
re ráhúzni. .

Á poüvinil-idénfluorid nevű 
anyagról van szó. Különleges 
kezeléssel úgy lehet a moleku
láit átigazítani, hogy a belőlük 
készült fólia piezoelektromossá 
válik Ez azt jelenti, hogy az 
öngyújtókhoz hasonlóan nyo

másra elektromos impulzus 
keletkezik benne. Persze gyen
gébb, mint. az öngyújtóban. Ez 
a feszültség egyenesen arányos 
a nyomással, ha van pontos 
vezérlő jel. így egzakt módon 
lehet vezérelni a mesterséges 
ujjak „terheléstől függő” moz
gását.

A polávinil-idénfluorid fólia 
azonban a többi piezoelektro
mos anyaghoz hasonlóan a hő
mérsékletváltozásra is reagál: 
piroeíektromos módon reagál, 
ahogyan ezt a viselkedést ne
vezik. Arra azonban nincs 
mód, hogy mindkét reakciót 
egyetlen fóliaszenzorban
használják föl. Éppenséggel az 
emberi bőrben is el vannak 
választva a tapintótestek és a 
.hőérzékelők. Az olasz kutatók 
is el akarják választani ezeket 
az általuk kifejlesztett kézpro
tézisekben. Ehhez olyan mik
roprocesszort használnak, 
amely meg tudja különböztet
ni a jeleket. Éppúgy szabályoz
za az ujjprotézisek szorítását, 
mint ahogy gyorsan elejtik az 
olyan tárgyat, amely túl forró 
a szenzoroknak. A fóltszen- 
zorok természetesen alkalma
sak a gyártó automatákban 
való felhasználásra is.

M ennyien  leszünk 
a XX I. században?

A század elején csak alig A fejlődő országokban más
voltunk többen 1,5 millárdnál, 
a század végére pedig a Föld 
népessége a négyszeresére nő. 
Tartósan meg tudnak-e ma
radni ezek a növekedési arán 
nyok?

A demográfiai forradalom 
elsősorban az egyensúly meg
ingását jelenti: a halálozási és 
születési arányszámok meg
változását. Már a század hat
vanas éveiben észrevették egy 
bizonyos új törvényszerűséget: 
a házasságkötés pilanatától a 
legutolsó gyerek születéséig a 
mai nő életében átlagosan alig 
kilenc év telik el. Kevesebb 
gyerek születik, de rendszerint 
valamennyi életben marad és 
felnő.

Ez a folyamat, ha különbö
ző erősséggel is, ma a világ 
minden országában végbe
megy. Történelmi tapasztala
taink alapján a demográfiai 
változások három alapváltoza
tát különböztethetjük meg 
egymástól.

Az első Franciaország pél
dáján mutatható be. Ott már 
a XVIII. század végén meg
kezdődtek a demográfiai vál
tozások, amelyeket az addigi 
társadalmi viszonyokat felrob
bantó és a gondolkodást át
alakító francia forradalom is 
meggyorsított. A XIX. szá
zadban, amikor Franciaország
ban csökkenni kezdett a cse
csemőhalandóság, azzal ará
nyosan csökkent a születések 
száma is. így tehát Franciaor
szág gyakorlatilag nem élt át 
demográfiai robbanást.

A második séma a skandi
náv országokra, Németország
ra és néhány más európai ál
lamra jellemző, amelyekben 
nem voltak olyan radikális tu- 
datyáltozások, mint Francia- 
országban. A csecsemőhalan
dóság itt is a XVIII. század 
végén kezdett csökkenni, a 
születések száma csak száz 
évvel később, ami demográfiai 
robbanást váltott ki. Ezekben 
az országokban a XIX. szá
zadban már 295 millió ember 
élt a korábbi 160 millió, he
lyett, vagyis 85 százalékkal 
nőtt a népesség. Az emberek 
tízmilliói voltak kénytelenek 
kivándorolni, munkát keresve.

A fejlődő országokra jel
lemző harmadik séma a XX. 
században alakult ki, amikor 
az egész világon elérték a de
mográfiai csúcsot. A fejlődő 
országokban nagyon gyorsan 
csökken a halandóság, már 
most kisebb a XIX. századi 
átlagos európai halandóságnál, 
a születésszám csökkenése vi
szont alighogy megkezdődött, 
s minthogy most a világ egész 
népességének körülbelül 70 
százaléka lakik ezekben az or
szágokban, itt általános a de
mográfiai robbanás.

A köyetkező 45-50 év alatt 
még a fejlődő országokban is 
70 évre hosszabbodik az átla
gos életkor.

És hogy alakul a születések 
száma a továbbiakban? Je
lenleg minden magas életszín
vonalú országban minden 
száz nőre átlagban 200 újszü
lött jut. Tekintettel arra, hogy 
ezek bizonyos (bár kis) száza
léka meghal, ez a születési 
arányszám azt jelenti, hogy 
még a normális reprodukció 
sincs biztosítva. Ezért proble
matikussá válik a természetes 
szaporodás egyensúlyban tar
tása.

T K É F Á
„Milyen az új barátod?”
„Csodálatos — az anyjá

tól örökölte a kék szemét és 
az apjától az új Porschét!”

~k
— Drágám, ugye nem né

zek ki negyvennek?
— Ugyan, szívem! Már 

régóta nem . . .
★

— Már nem segít a pa
pád megcsinálni a házi fel
adatot?

— Nem. Az a legutóbbi 
egyes teljesen elvette a 
kedvét.

/>

U j k ö n y v e k
a helyzet, ott nemrég még 
minden száz nőre 500 újszülött 
jutott, ezek feie lány volt, kö
zülük körülbelül 200 megérte 
a felnőttkort, vagyis lehettek 
saját gyerekei. Ezekben az or
szágokban csak a hatvanas 
évek második felében vettek 
észre először kisebb csökke
nést a születések számában. 
Ennek az az oka, hogy bár a 
demográfiai 1 forradalom még 
tart ezekben az országokban, 
csúcsidőszakán már túljutot
tak.

Tehát a demográfiai forra
dalom a XXI. században kis
sé lelassul, A statisztikusok 
szerint a XX. század végén ez 
az évi növekedés 1,5 százalék
ra csökken, 2025 körül pedig 
1 százalék alá.

Az abszolút számok azon
ban még sokáig magasak ma
radnak: a XXI. század első 
negyedében a Föld népessége 
8,2 milliárd lesz, a XXI. szá
zad első felének végére 9,5 
milliárd. A népességszám csak 
a jövő század végére stabili
zálódik, ami azt jelenti, hogy 
a XVIII. századi Európában 
megkezdődött demográfiai for
radalom akkor ér véget.

Ez a forradalom azonban 
mély nyomokat hagy a Föld 
lakosságának életében. Száz
százötven év múlva teljesen 
megváltozik a világ évezredek 
alatt kialakult települési ké
pe. A demográfiai robbanás 
fő színtere Dél-Ázsia, Kelet- 
Afrika és Latin-Amerika. A 
XXI. század közepén ezekben 
az országokban fog élni a 
Föld egész népességének kö
rülbelül 85 százaléka. Lénye
ges változások következnek be 
az egyes régiókban is: tovább
ra is Ázsia marad a legnépe
sebb térség, de rögtön utána 
Afrika kerül a második hely
re.

A népsűrűség a háromszo
rosára nő, egy négyzetkilo
méterre átlagban száz ember 
jut majd. Ma csak Európában 
van ekkora népsűrűség, de a 
XXI. században Dél-Ázsiában 
már túlhaladják ezt a szintet, 
ott minden négyzetkilométe
ren átlagosan 240 ember él 
majd. A közeljövőben egyedül 
Grönland, az Antarktisz és a 
sivatagok lesznek azok a te
rületek, ahol nem várható túl
népesedés.

VÁZSONYI ENDRE: RÉMUSZ BÁCSI MESÉI
RTV — Minerva. Kötve: 49 Ft

A furfangos Nyúlról szóló mulatságos, rövid történe
teket Rémusz bácsi, egy öreg néger meséli esténként az 
amerikai Kisfiúnak. A magyar kisfiúk és kislányok pe
dig ebből a mesekönyvből és a tv képernyőjéről ismer
kedhetnek meg Rémusz bácsi egyszerű és vidám meséi
vel.
SZABÖ MAGDA: BÉLA KIRÁLY

Magvető Kötve: 48 Ft
A három dráma azt az időszakot mutatja be, amikor 

a befolyásolható, bizalmatlan, bizonytalan „meráni fiú”- 
ból Béla király lesz, méltó a legnagyobbakhoz. IV. Béla 
nem a háború, hanem a béke uralkodója. Szabó M a'da 
drámái 750 évvel ezelőtt játszódnak ugyan, de kihallani 
belőlük mai életünk, a mai kor nagy kérdéseit is.
MÓRICZ VIRÁG: NEHÉZ AZ ÉLET
Szépirodalmi Kiadó Kötve: 40 Ft

Az írónő új regényének cselekménye a felszabadu
lást követő idők kialakulatlan, örvénylő körülményei 
közt játszódik. 1946-ban, egy júniusi éjszakán, egy bu
dai bérházban és egy nemrég újra .nyitott patikában két 
nagyon sokban, szinte mindenben különböző asszony 
és felnőtt gyerekeik múltjukból és a körülményekből 
megpróbálják kikövetkeztetni a jövőt. . .
SARKADI IMRE: POKQLRASZÄLLÄS 
Szépirodalmi Kiadó Fűzve: 9 Ft

Sarkadi Imrének, a felszabadulás utáni irodalmunk 
legrejtélyesebb alakjának kisregényei az író drámai 
halála után több mint húsz évvel is élnek a könyvíapo- 
kon, színpadon. Ennek a kétkedő, gunyoros, kihívó in- 
tellektusú és vibráló érzelemvilágú írónak sokértelmű, 
nyugtalanító novelláiból ad válogatást ez a kötet.
SINK A ISTVÁN: ÉRPARTI TÖRTÉNET 
Szépirodalmi Kiadó Kötve: 50 Ft

Sirika István Nagyszalontán, Arany János szülő
falujában született 1897-ben. Világképét, életszemléle
tét meghatározta a magyar szegényparasztság nehéz 
élete, kiszolgáltatottsága. Az Érparti történet _ Sinks Ist
ván elbeszéléseinek javát adja közre, kiegészítve jó né
hány, az író hagyatékából előkerült írással, amelyek 
most jelennek meg először nyomtatásban.

Nők: mi jobbak vagyunk (!?)
A legtöbb nő meg van győződve arról, hogy oko

sabban vezet autót, mint a férfiak. A Brigitte című női 
magazin és a gépjárműipar központi szövetségének egy 
közvéleményku tatása szerint a női nem elutasította 
azt az előítéletet is, hogy a közúti forgalomban ügyet
lenül és félénken viselkedik. A 10 000 megkérdezett nő 
közül minden második úgy érzi, hogy férfiútitársa bosz- 
szantja, idegesíti vagy ellenőrzi, és mérgelődik, mert a 
másik mindent jobban akar tudni. A legtöbb nő mégsem 
adja ki a volánt a kezéből: csak minden negyedik ül a 
közös utak alkalmával automatikusan a kísérőülésre.

Wabrrnári 
haiessdariuBn
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Raff egy hét múlva

A lsó h á z i v ita  
négy in terpellációval

Nagy a tülekedés az „alsó
házban”. A sereghajtó négy 
csapat közül három alig ma
radt le a középmezőnytől. Hi
szen a békéscsabaiaknak, a fe
rencvárosiaknak és az egriek
nek egyaránt 12-12 pontjuk 
van. Egyedül a SZEOL van 
kritikus helyzetben, mivel ősz
szel erejükből mindössze négy 
pontra futotta.

Az alsóházi , vita első „inter
pellációját” Sülé István, a bé
késcsabai gárda edzője terjesz
tette elő.

— Nem vagyunk elégedet
tek az őszi szereplésünkkel. 
Magunkban keressük a hibát. 
Ennek szellemében vágtunk 
neki a tavaszi munkának. Az 
alapozás jó hangulatban telt 
el, az NDK-ban játszottunk 
három edzőmérkőzést. A hé
ten két meccsre Romániába 
utazunk. Célunk a 10—14. 
hely valamelyikének megszer
zése, és elkerülni a kritikus zó
nából.

Cseppet sem meglepetés, hogv 
ennél, jóval többre számít az 
első osztály, egyelőre csak em
lékeiből élő, de legpatinásabb 
csapatainak egyike: a Ferenc
város!

Vincze Géza:
— A bajnoki rajtra, úgy tű

nik, valamennyi sérült játéko
sunk felgyógyul. így az őszi
hez képest összehasonlíthatat
lanul erősebb lesz. a csapat, 
fokozatosan elkerülünk majd 
a kritikus helyről, és legaláb’ 
megpróbáljuk megközelíteni 
az eredeti célként kitűzött ha
todik helyet. Remélem, szom
baton, a Stürm Graz ellem ba
rátságos mérkőzésen a szurko
lók is látnak maid biztató le
ieket. Ezen a találkozón Ta
kács László négyszázadik al

kalommal lép pályára az FTC 
első csapatában. Egyelőre ezt 
ünnepeljük meg, aztán követ
kezhet az igazi erőfelmérés: 
február 27-én a DMVSC ellen 
játszunk MNK-mérkőzést.

A 15. helyen varja a rajtot 
az Eger együttese, amely ősz
szel egy-két értékes skalpot 
gyűjtött.

— A finisben pszichés fá
radtság jelentkezett a csapat
nál — mondta Csank János ed
ző. — A játékosok hozzáállá
sával és szorgalmával elégedett 
voltaim. Most minden tőlünk 
telhető munkát elvégeztünk, 
nemrég Lengyelországban jár
tunk, ahol egy százszor ötven 
méteres rekortán borítású fe
dett pályán három meccset 
vívtunk. A bajnoki rajt nehéz 
lesz. Hiszen a Videotonnal 
kezdünk, majd Szombathe
lyen és az Üllői úton folytat
juk. Optimista vagyok, úgy 
érzem, tavasszal jó passzban 
leszünk.

Mi az oka, hogy csak „egy 
idényen át táncoltak”? Lát-e 
kiutat a mostani szorult hely
zetből Kaszás Gábor, a szege
diek edzője?

-— Kötelességem látni és ke
resni. A legjobb út vélemé
nyem szerint a „bűnbakkere
sés” helyett a munka. A leg
fontosabb, hogy sikerüljön föl
rázni a társaságot, hiszen egy 
év alatt senki sem felejthetett 
el focizni. Gond, hogy tovább
ra sincs pályánk, és a hazai 
edzőmeccseinket is idegenben 
kell lejátszanunk. Az edzőmér- 
kőzáseken mutatott játékkal, 
de legfőképp az akarati ténye
zőkkel elégedett vagyok. A já
tékosok és a magam nevében 
is mondhatom, nem adtuk fel.

KARPOV—KASZPAROV PROLONGÁLVA

Egy elnöki diétás visszhangja 
két várositól

Késett, ment... győzött?

Feiadékstiy Templar
Ügy tűnt, kifogták az egyik 

legnagyobb halat. Sapka At
tilára, a kecskemétiek 22 esz
tendős középpályásra a fél NB
I rástartolt.. Az egykori 17- 
szeres ifjúsági válogatott játé
kos harcosságával, korszerű 
játékával kiemelkedett az NB
II mezőnyéből. Az előkészüle
ti mérkőzéseken Temesvári 
Miklós elégedetten dörzsölte 
össze a kezét Supka játéka lát
tán.

Nem kis meglepetést keltett, 
amikor a tehetséges játékos a 
Debreceni MVSC színeiben 
tűnt fel. anélkül, hogy a lila
fehéreknél egy percet is eltöl
tött volna bajnoki mérkőzé
sen.

Az okról a „Templár” bece
névre hallgató futballista nem 
szívesen beszél:

— A _ felkészülési időszak
ban a Dózsa elvitt egy nyugati 
túrára, ahonnan csak némi 
késéssel jöttem haza a többiek 
után. Az esetet követően el
tanácsoltak a Megyeri útról.

A debreceniek viszont szíve
sen befogadnak.

Az nem éppen angyal 
„Templár”, aki korábban a 
Bp. Honvédban és a Bem SE- 
ben, majd Kecskeméten rúgta 
a labdát, hamar beilleszkedett 
a Hajdú megyeiek sikercsapa
tába.

— Hároméves szerződést ír
tam alá Debrecenbe — mond
ja. — Nem tagadom, nehezen 
szoktam meg a várost. Annak 
azonban nagyon örülök, hogy 
jó szellemű együttesbe kerül
tem: nincsenek sztárok, a lel
kesedés diadala a mostani he
lyezésünk.

— Gondol-e arra, hogy egy
kori ifiválogatott csapattársa, 
Détári a válogatottságig vitte?

— Nem is keveset, engem 
is tehetségesnek tartottak. Saj
nos nem tudtam gyökeret ver
ni a csapatban. Azóta viszont 
nagyobb célokat tűztem ma
gam elé. reménykedem, hogy 
egyszer még együtt játszhatom 
Détárival. . ,

Moszkva. Világszerte nagy 
visszhangot váltott ki Floren- 
cio Campomanesnek, a Nem
zetközi Sakk Szövetség (FIDE) 
elnökének döntése, miszerint a 
Karpov—Kaszparov sakkvilág
bajnoki döntőt befejezettnek 
nyilvánította, és a két nagy
mesternek szeptembertől újabb 
páros mérkőzést kell vívnia. A 
TASZSZ munkatársai felkér
ték a FIDE elnökét, a páros 
mérkőzés főbíróját és a zsűri 
elnökét, hogy fejtsék ki a vé
leményüket.

Florencio Campomanes, a 
Nemzetközi Sakk Szövetség 
(FIDE) elnöke:

— Az ész és a szív paran
csára döntöttem úgy, hogy fél
be kell szakítanom ezt a hóna
pok óta húzódó mérkőzéssoro
zatot. Tudni kell, hogy a sakk
világbajnoki döntőnek egyet
len célja van: a világ két leg
erősebb sakkozója összemérje 
erejét, s eldöntse, ki a pilla
natnyi legjobb. Meggyőződé
sem, hogy mind a címvédő 
Karpov, mind a kihívó Kasz
parov tudása legjavát nyújtva 
harcolt a győzelemért. Él kell 
mondanom, nem megalapozat
lanul született a döntésem. A 
Nemzetközi Sakk Szövetség 
szabályzatának 1/12. pontja ki
mondja, hogy a FIDE elnöke 
egy személyben felelős az 
egész páros mérkőzésért, a 
6/11. pont pedig leszögezi, az 
elnöknek kell kimondani a 
végső szót minden olyan kér
désben, amely kapcsolatos a 
mérkőzéssel.

Szvetozár Gligorics, a páros
mérkőzés jugoszláv főbírája:

— Teljes felelősséggel kije
lenthetem, hogy a mérkőzés 
rendezése kiváló volt, ám 
Karpov és Kaszparov mégis, 
törvényszerűen, nagyon elfá
radt: ahogy az ilyen „maratoni 
ütközeteknél” ez lenni szokott. 
Megmondom őszintén, a FIDE 
elnökének döntését én is he
lyesnek, teljesen igazságosnak 
tartom. Campomanes nemcsak 
mindkét nemzetközi nagymes
ter, hanem a sakkozás érdeké
ben hozta meg határozatát. A

döntéssel egyetért a másodbí
ró, a szovjet Vladas Mikenas 
is.

Prága. Az egészség volt min
dennél fontosabb, ö t hónapon 
keresztül kétnaponként leülni 
a tábla mellé, az éjszakai pi
henés terhére készülni a so
ron következő játszmára, rend
kívül nagy szellemi és fizikai 
megterhelést is jelent. Kar
pov, aki kilenc játszma után 
4:0-ra vezetett és megnyerte a 
27. játszmát is, érezhetően job
ban elfáradt, mint 12 évvel 
fiatalabb ellenfele, Kaszparov. 
Furcsa és hihetetlennek tűnik, 
de Kaszparov első, a 32. játsz
mában kivívott győzelme után 
Karpov nemhogy az utolsó vi
lágbajnoki címet jelentő 6. 
győzelmét nem tudta megsze
rezni, hanem egyre gyengéb
ben, a szakemberek számára 
érthetetlenül gyengén játszott: 
14 döntetlen következett, és a 
47. játszmában világossal ka
tasztrofális vereséget szenve
dett. A világbajnok már a 
játszma elvesztése előtt is 
idegkimerültségről panaszko
dott. A 47. játszma után egy 
hét szünet következett, és ez
alatt Karpov szinte állandóan 
orvosi kezelés alatt állt.

A világbajnoki mérkőzés 
megszakítása nagy vitát vált 
ki világszerte és megoszlanak 
a vélemények. Prágában a vi
lágbajnoki zónadöntőn másról 
sem esik sző. íme néhány vé
lemény: Pintér József nagy
mester: „Ez a döntés példa 
nélkül áll a világbajnoki pá
ros mérkőzések történetében. 
Valószínűleg a páros mérkő
zés szabályait .kell megváltoz
tatni, bár ezt, hogy a döntet
lenek ne számítsanak és csak 
hat nyert játszmáért folyjon a 
mérkőzés, éppen Karpov java
solta.:

Tompa János nemzetközi 
mester az 1921. évi Lasker— 
Capablanca mérkőzésre emlé
keztet, amelyen Lasker 14 
játszma után, mikor ellenfele 
4:0 arányban vezetett, egysze
rűen feladta a mérkőzést és 
ezzel lemondott világbajnoki 
címéről.

A d ie h is  * *  o lc s ó b b a n
Rövidesen Magyarorszá

gon is kaphatók lesznek 
Adidas szabaidőruhák, -ci
pők. -táskák és egyéb sport
szerek. méghozzá a koráb
binál olcsóbban — legalább
is erre tett ígéretet Horváth 
Árpád, a Tricotex Vállalat 
igazgatója. Több magyar 
cég ugyanis most készíti elő 
a szerződést az Adidas-szal 
egy közös vállalat létreho
zásával. A tulajdonos fele 
részben az Adidas lesz, a 
másik ötven százalékon pe
dig a Tricotex, a Hungaro- 
coop, az Artex és a Ma
gyar Külkereskedelmi 
Bank osztozik.

A közös vállalat Adidas 
Budapest néven működik 
majd, termeléssel és keres
kedelemmel foglalkozik. Az 
év vége előtt szeretnének 
egy kisáruházat megnyitni 
Budapesten, jelenleg éppen 
a megfelelő helyiséget ke
resik hozzá.

Magyarországon eddig is 
készültek Adidas-termékek, 
tavaly mintegy 23 milllió 
márka értékben, de vala
mennyi exportra. Jelenleg 
ezek a márkás cikkek csak 
importtal juthatnak el a 
magyar vásárlókhoz, a kö
zös vállalat viszont hazai 
piacra is termel. Horváth

Árpád szerint pontos kal
kuláció még nem készült, 
de becslés szerint az Adi- 
das-emb!émás sportruháza
ti cikkek az importnál 
mintegy harminc százalék
kal olcsóbban kerülhetnek 
a hazai üzletekbe. A ma
gyar gyárak biztosítani tud
ják a mennyiség növelését, 
így az Adidas-márka itthon 
is mindenki számára elér
hetővé válik. Célul tűzték 
ki az export fokozását is 
annak érdekében, hogy le
hetővé váljon az import 
növelése.

A Hummel nevet itthon 
egyelőre kevesebben isme
rik, mint az Adidast. A dá
niai vállalat csak 1981-ben 
alakult, de máris uralja a 
skandináv piacot. A dán 
labdarúgó-válogatott is az 
ő felszerelésüket viseli, de 
játszanak termékeikben 
angol együttesek is. Ezzel 
a dinamikusan fejlődő cég
gel is szerződést kötött a 
Tricotex. A magyarorszá
gi gyárakban Hummel-cik- 
kek készülnek, ezek egy 
részéért márkahasználati 
díjat fizet a magyar part
ner és itthon értékesíti, 
másrészt anorákokat, tré
ningruhákat importál.

KÉZILABDA

Vége. ci viharnak

K e i  sfsek híSsett te hispcédra
Háromszáz NB I-es mérkőzésen állt a kapuban, 

volt úgy, hogy egy hét alatt négy tizenegyest is kivé
dett a tizenkétszeres válogatott. Kovács Lászlónak (34 
éves), a Rába ETO pillanatnyilag második számú kapu
sának ősszel mégsem sikerült megtalálni a szerencséjét 
Amerikában,

— Clevelandbe hívtak, de miután Mészáros igazo
lása meg nem volt rendben, csak négy nappal a baj
nokság kezdete előtt utazhattam ki. Érthető, hogy nem 
vártak meg. A Cosmosnál is részt vettem próbajátékon 
de ok sokallták a pénzt. Utólag kiderült, ha még két 
heag maradok, leigazol a Rittsburgh. Ezt már csak azért 
sem tehettem meg, mert tíz napra szólt az útlevelem.

— Kapott azóta újabb külföldi ajánlatot?
— Nem, de nem is csodálom: a kispadról ritkán 

szerződtetnek játékost. Nincs nekem semmi bajom itt- 
Győrben, olyan megállapodást kötöttünk, hogy bármi-’’ 
kor elengednek. Viszont azt is meg lehet érteni, hogy a 
pályafutásomból még hátralevő egy-két évet a háló előtt

.szeretném eltölteni.
— Miben reménykedik?

„ _  — Hátha mégis keli valakinek egy kapus itthon az 
NB I-ben, vagy külföldön . . .

Motorversenyző a ringben, 
avagy egy mélyütés anató
miája. A padlóról is fel lehet 
úgy állni, hogy senki se érez
ze megalázva magát, s a küz
delemből a józan ész kerül
jön ki győztesen. Pont került 
egy nagy vihart kavart átiga
zolási ügy végére, amelynek 
főszereplője a hatszoros or
szágos motocrossbajnok, Né
meth Kornél volt, aki Kapos
várról Szekszárdra „motoro
zott”.

— Az egész ügy az elmúlt 
év végén, Kaposvárott rende
zett csapatbajnoki futamon 
kezdődött — mondja Németh 
Kornél. — Ott adtam magam
nak egy mélyütést.' Félreáll
tam, nagyon megütöttem a ke
zemet, s így meg sem kísé
reltem a közel 100 kilós mo
torom kitolását a pályáról. A 
fájdalom és a kudarc kiütött. 
Elmentem a helyszínről, ott
hagyva csapot-papot. Hibáz
tam,, pedig ezért a sportágért 
eddig minden mást feláldoz
tam, beleértve magánéletemet 
is. Ezt használták fel : elle
nem, mert sokan tudták, hogy 
máshová akarok igazolni. Na
gyon elmérgesedett az ügy, én 
se és mások se tudtak józa
nul mérlegelni.

— Miként sikerült ebből az 
áldatlan helyzetből kiutat ta
lálni?

;— Szerencsére, de mondhat
nám úgy is, hogy szerencsénk
re, azért akadtak, akik tisztán 
láttak és ez vezetett a megol
dáshoz, végül is harag nélkül 
váltunk el egymástól.

— No és a ringben mi tör
tént?

— A motocross nem kisasz- 
szonysport, oda erő kell. Fizi

kai felkészítésemhez hosszú 
évek óta rengeteg segítséget 
kaptam a Kaposvári Dózsa 
ökölvívó-szakosztályának ve
zetőitől, versenyzőitől. Nem
egyszer az edzéseken be-b.e- 
szálltam egy kis pofozkodásra. 
Ősszel gondban voltak, nem 
volt nehézsúlyú versenyzőjük 
a csapatbajnoki mérkőzéseken. 
Gondoltam egy merészet, be
szálltam. Egy meccset meg
nyertem, egyet elvesztettem, a 
harmadikon kiütötték, igaz, 
mélyüléssel. Tanulság: a susz
ter maradjon a kaptafánál. . .

— Milyen körülmények vár
ják Szekszárdon?

— Most minden rajtam mú
lik, olyan támogatást kapok 
a Vízi Társulat SE-tőI, és a 
várostól, amiről eddig álmod
ni sem mertem volna. Ösz- 
szeállt a versenyprogram is. 
Két világbajnoki futamon ál
lok rajthoz, s ha kijön a lé
pés, akkor szó lehet további 
VB -szerep lésről is. Term észe
tesen ott leszek a hazai csa
patbajnoki futamokon, a 
BEIK-viadalokon, bemutatko
zásomra a szekszárdi pálya- 
avatón kerül sor, március 24- 
én. Remélem, hamarosan meg
érkezik a beígért két új Ya
mahám.

Misiden gólnak jelentősége lesz
— Óriási küzdelem várható 

és minden gólnak jelentősége 
lesz. Ebben az adok-kapokban 
egyedül a Szovjetunió váloga
tottja érezheti magát bizton
ságban — mivel a világ leg
jobb együttese — a többi csa
pattal azonos pozícióból indu
lunk. Egy célunk lehet, hogy 
kiharcoljuk az 1986-os svájci 
A-csoportos világbajnokságon 
való indulás jogát. Ezekkel a 
szavakkal kezdte beszélgeté
sünket Kovács László, a férfi
kézilabdaválogatott szövetségi 
kapitánya, amikor a héten 
Norvégiában kezdődő B-cso- 
portos világbajnokság esélyei
ről faggattuk.

— Dánián, az NSZK-n, Ju
goszlávián és Románián kívül 
minden olyan csapat ott lesz 
Norvégiában, amelyik számít 
ebben a sportágban. A részt
vevő 16 válogatott négy cso
portban kezdi a küzdelmet. Mi 
a selejtezőkben az Egyesült 
Államokkal, Izraellel és Len
gyelországgal kerültünk össze.

— Voltak-e nehézségei a 
felkészülésnél?

— A  keret egy része kicse
rélődött. Átigazolás, sérülés 
és visszavonulás miatt nem 
számíthatok már Bartalos Bé
lára, Kenyeresre, Kontrára, 
Illésre és Hoffmannra. így az 
első időszak a kiválasztással 
és az összeszoktatássai telt. A 
legtöbb gondot Hoffmann pót
lása jelentette, amikor ő állt 
a kapuban, az ellenfél csatá
rai igencsak meggondolták, 
hogy előkészítés nélkül rálő- 
jék-e a labdát. Hasonló nehéz
séget jelentett a beállós sze
mélyének a kiválasztása.

— Az elmúlt években igen
csak megnőtt a mezőny, a ké
zilabdázás az óriások csatája 
lett.

— Az 1976-os montreali 
olimpián a szovjet, válogatott 
meglepte a világot. Csapatuk 
magassági átlaga nagyobb 
volt, mint a legtöbb kosárlab
dacsapaté. Ezek a mozgékony, 
magas fiúk tönkreverték a 
mezőnyt. Azóta minden válo
gatott megnőtt.

— Mif vár?
— Be kell kerülnünk a to

vábbjutó hat együttes közé.

TORNA

Gnezogfay mégis Jól érzi magét
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, Férfitornász-válogatottunk
hétfőtől — kéthetes ausztriai 
felkészülés után — Tatán vert 
tanyát. A tornateremben már 
Guczoghy György is újra 
nyúzza a szereket.

Bordán Dezső vezető edző:
—• Elsősorban a júniusi oslói 

Európa-bajnokságra készü
lünk. Ott csak egyéni számok
ban indulunk, szabadon vá
lasztott gyakorlatokkal. Csa
patunkra novemberben, a 
montreali világbajnokságon 
vár feladat.

— Mi volt az ausztriai tábo
rozás célja?

~  Az új előgyakorlatok tö
kéletes megtanulása, és a sza
badon választott gyakorlatok 
továbbfejlesztése. Mint most.

— Guczoghy nem hiányzott?
— Másók is hiányoztak, töb

bek között Borkai. Azok vet
te. részt a januári felkészü
lésen Ausztriában, akik de
cember 23-án az előgyakorla- 
tokból megrendezett verse
nyen jó teljesítményt mutat
tak. Miért csak Guezoghyról 
írtak? Tudom, az újságírók is 
inkább a szabadon választolt 
gyakorlatokat kedvelik.

Élve az alkalommal, Guczo- 
ghy Györgyhöz fordultunk:

— Miért nem ment az 
ausztriai edzőtáborba?

— Mert nem hívtak. A de
cemberi versenyen 9 pontos 
atlagra kellett bemutatni a 
kötelezőket. Elég sok verseny
re kiküldtek előtte, s egy hét 
alatt nem tudtam felkészülni 
az új gyakorlatokból.

— Van valami hiányérzete?
. Nincs. Sőt! Olyannyira,

be tudtam pótolni az előírta
kat és a kötelezőket, hogy 
azok most már gyakorlatszin
ten vannak.

— H°l történt a pótlás?
— A Honvédnél. Őszintén 

mondjam? Ott tudok a leg
jobban és legnyugodtabbun 
felkészülni....

— Tehát milyen a Hamgulat. 
Tatán?

Bordán Dezső:
— Jó. Mindenki megfelelően 

dolgozik. Az előírt gyakorla
tok terén éllhat.nénk már 
jobban is. hiszen ez a világ-
bajnokság szempontjából na
gyon fontos.

Guczoghy György:
— Jól érzem magam. Eddig 

minden rendben van.


