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AI ELMÚLT HÉT
A SZOVJETUNIÓT BÍRÁLÓ KIJELENTÉSEKKEL

fejezte be kanadai látogatását Ronald Reagan amerikai 
elnök. Ez annál is nagyobb feltűnést keltett, mert a 
beszédében ugyanakkor azt mondotta, hogy .George Bush 
?,j° tárgyalást’̂ folytatott. Mihail Gorbacsovval, az SZK.P 
főtitkárával, és Brian Mulroney, az ottawai kormány 
vezetője is pozitívan értékelte saját moszkvai találko
zóit. Reagan most mégis arra Ijívta fel Kanadát, hogy 
nz Egyesült Államokkal együtt „álljon ellen a szovjet 
agressziónak”.

Az elnök ismét azzal igyekezett megvádolni a Szov
jetuniót, hogy megszegi az érvényben levő leszerelési 
szerződéseket. Olyan megfogalmazásokat használt, ame
lyek hosszabb idő óta nem szerepeltek nyilvános be
szédeiben, s közölte, kormánya „nem hunyhat sze
mel” a tények felett. Kijelentései Mulroneyt is' látha
tóan kellemetlenül érintették, mert a miniszterelnök 
a nagyhatalmak közeledésének, a leszerelési tárgya
lásoknak a fontosságát húzta alá. Ugyancsak kínos meg
lepetést okozott a vendéglátóknak Caspar Weinberger. 
A  Pentagon főnöke a kanadai televíziónak nyilatkozva 
azt mondotta, az Egyesült Államok, „ha a szükség meg
kívánja’, nukleáris rakétákat telepít a szomszéd ország 
területére. Reagan kénytelen volt leinteni hadügyminisz
terét, amerikai hivatalos személyek pedig később az
zal mentegetőztek ,hogy csupán „elméleti lehetőség
ről”. volt szó.

VÉGET KELL VETNI az Öböl menti háborúnak, meg 
kell találni az utat a tárgyalóasztalhoz, jelentette ki bag
dadi látogatásáról hazatérve Hoszni Mubarak. Az egyip
tomi államfő Ammanból a Jordániái királlyal együtt 
utazott az iraki fővárosba, hogy Szaddém Husszein el
nökkel véleményt cseréljen a térség legújabb fejlemé
nyeiről. „Azt hallottuk és láttuk, hogy a két hadviselő 
ország népe súlyos szenvedéseket áll ki ebben a vér- 

tontásban. Legyen ebből elég" — hangoztatta Mubarak, 
egyben cáfolta azokat a feltételezéseket, hogy ő és a 
hasemita uralkodó a Bagdadnak nyújtott támogatás nö
veléséről tanácskozott volna vendéglátójukkal.

A NÍLUS-PARTI ORSZÁG VEZETŐJE azt is elmon
dotta, hogy előzetes bejelentés nélkül tett látogatásá
nak nem volt köze Irak és Egyiptom államközi kapcso
latához, amely Anvar Szadat 1977-es vizitje óta ha
nyatlott, a Camp David-i szerződés után pedig meg
szakadt. Célzott arra, hogy ezúttal sem foglalkoztak a 
diplomáciai viszonyok helyreállításával. Az Arab Liga 
tizenhét -országa közül, amely 1979-ben befagyasztotta 
az érintkezést Egyiptommal, csak Jordánia újította fel 
azt. Kairó ezenkívül a Palesztinái Felszabadítási Szer
vezettel rendezte a helyzetét. Mubarak Bagdadot meg
előző ammani látogatásának az eredeti oka egyébként 
az volt, hogy Husszeinnek beszámoljon különutas tár
gyalási javaslatának — a hírek szerint rendkívül hű
v ö s— washingtoni fogadtatásáról.

GAZDASAGSZIGORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET HO
ZOTT az új brazil kormányzat, melyek a néhány nap
pal korábban elhatározott lépésekhez hasonlóan első
sorban az állami kiadások drasztikus csökkentésére irá
nyulnak.

A brazil pénzügyminisztérium bejelentette, hogy 10 
százalékkal, mintegy 1,6 milliárd dollárnak megfelelő 
összeggel csökkentik a kormányadminisztráció folyó 
költségvetését, amelyet még a katonai kormányzat ha
gyott jóvá. Ezenkívül 90 napra felfüggesztik a kivitelt, 
a mezőgazdasági termelést ösztönző állami hitelek, fo
lyósítását, s 60 napos időtartamra befagyasztják a kor
mánynak a hazai pénzpiacról történő hitelfelvételeit.

Az intézkedésekkel a brazil kormány a tartós gazda
sági növekedés feltételeinek megteremtését, az állam- 
háztartás hiányának csökkentését és az éves szinten je
lenleg 250 százalékos infláció mérséklését szeretné el
érni.

KÖZÖS ERŐFESZÍTÉSEKRE VAN SZÜKSÉG, hogy 
le lehessen küzdeni a nehézségeket és elfogadható meg
oldásokat találjunk — jelentette ki Wlodzirnierz Ko- 
narslci, Lengyelország képviselője az európai bizalom- 
és' biztonságerősítő intézkedésekkel, továbbá leszerelési 
kérdésekkel foglalkozó stockholmi konferencián.

A lengyel nagykövet bírálta a NATO-országok leg
utóbbi megújított javaslatait, mert ezek — értékelése 
szerint — nem tartalmaznak semmilyen új elemet, s 
nem előmozdítják, hanem hátráltatják a konferencia 
munkáját. A NATO-országok március 8-án korábban 
beterjesztett munkaokmányaikat összegező szerződés- 
tervezetet terjesztettek elő.

Megfigyelők rámutatnak, írja a lengyel hírügynökség, 
hogy a NATO úgynevezett értelmező javaslatai inkább 
elködösítették a nyugati álláspontot, ahelyett, hogy tisz
tázták volna. A NATO-országok az általuk előterjesz
tett munkaokmányokat átfogó javaslatként kezelik, no
ha nem dolgozták ki azokat alaposan, és azt bizony
gatják, hogy ezzel megkönnyítik a tárgyalásokat. A 
szocialista országok, valamint a semleges és az el nem 
kötelezett államok ezzel kapcsolatban ellentétes véle
ményt vallanak.

az  egy  h ó n a p p a l  ezelőtt  fe lsza ba d u lt
údonban és a város keleti dombjain levő falvakban 
ircban áll egymással a libanoni kormanyhadsereg több 
rysógc, s az őket támogató muzulmán fegyveres csö
nd a íalangista milícia tagjaival. Ez utóbbiak mi- 
tán támogatásúkról biztosították a Szamir Zsazsa vé
dte lázadókat, az úgynevezett keresztény_ donteshoza- 
il mozgalmát. — megtámadták; a katonaság több alla- 
it valamint a környék három kis falvát. Egyes hírek 
lerint a milicisták oldalán részt vesznek a harcokban 
z Izrael által pénzelt Lahad-milícia tagjai is.
A fővárosban és az ettől északra levő, a lázadok^ al- 
il ellenőrzött zónákban tovább folynaltoaz alkudozások 
jobboldali erőkön belüli válság megoldásáról.

Bangladesi kérdőjelek
Megtartják-e vajon az áp

rilisra kiírt választásokat 
Bangladesben? Ez a kérdés 
foglailkoztatja a dél-ázsiai or
szág közvéleményét immár 
december közepe óta, ami
kor ismét meghiúsult Ersad 
elnöknek az a terve, hogy a 
katonai kormányzatot polgári 
mezbe öltöztessék. 1983 de
cembere óta az ország „erős 
embere” már három alkalom
mal szólította urnákhoz a 
bangladesieket, ám remé
nyeit sorra meghiúsították. a 
polgári ellenzék bojkottfelhí- 
vásiai, amelyek sohasem talál
tak süket fülekre a tábornok 
uralmával elégedetlen lakos
ság körében. Ügy tűnik azon
ban, hogy az 1982 tavaszán 
vértelen államcsínnyel hata
lomra került Ersad makacs 
politikus, és nem hajlandó 
lémondani a „demokratizáló
dás” általa elképzelt menet
rendjéről ; a legutóbbi ku
darc után azonnal kitűzte a 
következő erőpróba időpont
ját.

Hogy ezúttal is csalódnia 
kelt-e vagy sem, az tehát el- 
sősorbain az ellenzék állás
foglalásától függ. Nos, a két 
fő ellenzéki szövetség — az 
egyik 15 pártot tömörít az 
ország függetlenségét kivívó 
Awami Liga vezetésével, a 
másikhoz pedig hét párt ta r
tozik a Nemzeti Párt irányí
tásával — világos választ 
adott, Szóvivők leszögezték, 
hogy a részvétel fejében ra- 
gasizikodnak a szükségállapot 
feloldásához, az összes poli
tikai fogoly szabadon engedé
séhez és egy független, ideig
lenes kormány' megalakítá
sához. E garanciák nélkül 
ugyanis a választási színjá
ték megrendezése csak a ka
tonai diktatúra malmára haj
taná a vizet — mutattak rá.

Megfigyelők mégsem tart
ják kizártnak, hogy Ersad 
erőfeszítéseit áprilisban némi 
siker koronázza, A jelek sze
rint az egységes, fellépésre 
eddig is csak kivételes ese
tekben képes ellenzék sorait 
egyre mélyebb nézeteltérések 
osztják meg.

Általános meglepetésre a 
hétpárti szövetség két tagja a 
közelmúltban bejelentette, 
hogy részt kíván venni a vá
lasztásokon, és így határozott 
két kis iszlám párt is. Igaz, 
túl nagy befolyással egyjikük 
sem rendelkezik, ám dönté
sük zavart keltett ellenzéki 
körökben, s ez önmagában is 
politikai nyereség Ersad szá
mára. Az Awami Liga és a 
Nemzeti Párt féltékenyen fi
gyeli egymás lépéseit, és ez 
utóbbi szóvivője úgy nyilat
kozott a Far Easterm Econo
mic Review tudósítójának, 
hogy ha a Liga végül mégis 
a részvétel mellett döntene, 
nekik sem maradna más vá
lasztásuk.

Az ellenzék szétforgácsolt- 
ságából adódó lehetőségekkel 
persze Ersad is tisztában vari, 
s ezért óvatos engedmények

kel igyekszik az ellentéteket 
szítani. így például szabadon 
engedte a bebörtönzött- poli
tikusok egy részét, és hozzá
járult ahhoz a követeléshez, 
hogy a régóta tervezett el
nökválasztásit (egyelőre csiak 
saját magának köszönheti ál

lam fői címét!) a parlamenti 
választások után tartsák meg.

E taktikai húzások követ
kezményeként újabban gyak
ran érik őt bírálatok a má
sok oldaláról is, amelyek se
gíthetik a demokratizálódást. 
Kérdés tehát, hogy a katonai 
puccsok országában — Bang
lades állami létének rövid 14 
esztendeje alatt ötször tör
tént erőszakos hatalomátvétel 
— a hadsereg meddig marad 
hűséges főparancsnokához.

A belső változások külpoli
tikai vetületekónt a jelenlegi 
dak.kai vezetés szakított az 
aktív el nem kötelezettség 
irányvonalával, és mindin
kább a Nyugat felé fordul. 
Ersad több nyilatkozatában 
is kifejtette, hogy nem bízik 
a Szovjetunióban, és szavait 
tettek követték: a szovjet 
nagykövetség létszámát kor
látozták, a dakkai szovjet 
kulturális központot pedig 
bezárták. Felértékelődtek vi
szont az Egyesült Államok
hoz és Kínához fűződő kap
csolatok. A bangladesi kor
mány elvi engedélyt adott az 
Indiai-óceánon cirkáló ame
rikai hadihajóknak, hogy hasz
nálhassák Gnittagong kikötő
jét, sőt tervbe vették; egy ál
landó javítóműhely : létesíté
sét is számukra.

Arra utalnak tehát a je
leli, hogy Datoka fokozatosan 
beleilleszkedik Washington 
ázsiai stratégiai rendszerébe, 
s e fejlemény aggodalommal 
tölti el Űj-Délin t. Nem cso
da, hiszen 1971-ben India 
azért nyújtott segítséget Ke- 
liet-Pa.kisiztán függetlenségé
nek kivívásához, miért élet- 
fontos,ságúnak tekintette a 
biztonságos keleti határokat. 
Ki hitte volna akkor, hogy 
Banglades vezetői egyszer 
majd a régi ellenséghez, Isz
lámábádhoz fognak közeled
ni, az egykori szövetségessel 
szemben? Sajtójelemtésiek 
szerint a bangladesi tiszti
kar körében növekvő India- 
ellenesség tapasztalható, és a 
két ország határán egyre 
gyakoribbak az összetűzések 
a bengál'iak tízezreinek ille
gális kivándorlása miatt. 
Diplomáciai forrásokból olyan 
hírek is szárnyra kaptak, 
hogy egyes északkelet-indiai 
szeparatista csoportok titok
ban a bangladesi hatóságok 
támogatását élvezik.

Aligha tévednek tehát a 
kommentátorok: Banglades
újabb feszültséggóccá válhat 
a térségben, ha irányítói vég
képp szembefordulnak a 
„holnapalapító” Mudzsibur 
Rahman örökségével, jószom
szédi kapcsolatokra és követ
kezetes el nem kötelezettség
re törekvő külpolitikájával.

R ofjo írcp iílőgép 'k ísÉ rlo t K anada lé g te ré b e n
Az első jelentés szerint si

kerrel , tette meg próbaútját 
Kanada területe fölött egy 
amerikai manőverező robot- 
repülőgép, amelyet egy B—52 
típusú : bombázóról indítottak 
el. A robotrepülőgép mintegy 
2400 kilométeres utat tett 

; meg: az ország északnyugati 
területe felett indították el és 
egy kanadai légitámaszpont 
közelében ejtőernyővel szállt 
le.

Az amerikai hadsereg az ot
tawai kormány beleegyezésé- 
vei azért választotta ki Kama- 
da északi területeit a próba- 
útra, mert a táj „hasonlít Szi
béria térségeire” —■ mondotta

egy katonai szóvivő a kísérlet 
után.

A kanadai közvélemény je
lentős része tiltakozik amiatt, 
hogy a Pentagon az országot 
kísérleti terepnek használja 
fel legújabb támadófegyvereá 
kipróbálására.

A „Greenpeace” természet- 
védő mozgalom és egyes bé
kemozgalmi csoportok tagjai a 
célterületen békeőrséget tar
tottak, 'sőt, arra is kísérletet 
tettek, hogy héliummal töltött 
ballonok és egy hatalmas há
ló segítségével a robotrepülő
gépet eltereljék útjáról, ez a 
kísérlet azonban nem sike
rült.

Corhacsov az SZKF irányvonaláról 
Gyorséiés é s  iö k é le ie s ité s

A párt politikájának, tö
rekvéseinek változatlan
ságát erősítette meg, s az 
e célok elérését szolgáló 
meghatározott, energikus 
cselekvés mellett tett hitet 
a közelmúltban elmondott 
beszédeiben Mihail Gorba
csov, az SZKP KB főtitká
ra.

A Központi, Bizottság őt 
tisztségébe megválasztó 
rendkívüli plénumán Gor
bacsov az SZKP XXVI. 
kongresszusától az 1982 no
vemberi és az azt követő 
későbbi KB-üléseken át 
vezette le azt a stratégiai 
irányvonalat, amelyet a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja továbbra is követni 
fog, s amelynek célja az, 
hogy meggyorsuljon az or
szág társadalmi és gazda
sági fejlődése, tökéletesed
jen minden területen a 
társadalom élete.

E változások feltétele 
csak úgy teremthető meg, 
ha sikerül megvalósítani a 
szovjet gazdaságnak az in
tenzív fejlődés útjára állí
tását. Az ehhez vezető utat 
az SZKP KB főtitkára ab
ban jelölte meg, hogy kö
vetkezetesen meg kell va
lósítani a gazdaság terv
szerű fejlesztését, erősíteni 
kell a szocialista tulajdont, 
fokozni a vállalatok önál
lóságát és, bővíteni jogkö
rüket, s nagyobb teret kell 
adni a dolgozók teljesít
ményérdekeltségének.

Mihail Gorbacsov beszé
dében a korábbiaknál is 
nagyobb hangsúlyt kapott 
az emberi tényezőnek, mint 
a népgazdaság intenzíveb
bé tételét szolgáló erőfeszí
tések sikeréhez szükséges 
egyik legfontosabb felté
telnek ,a szerepe. Az SZKP

KB főtitkára egyrészt arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
a mindent az ember nevé
ben, mindent az ember ja
vára programot konkré
tabb tartalommal kell meg
tölteni, erőteljesebben ér
vényre kell juttatni a szo
cialista igazságosság elvét. 
Ez pedig azt jelenti, hogy 
az egyének életfeltételei a 
közös ügyhöz, az ország 
fejlesztéséhez történő hoz- . 
zájárulásuk mértékében 
alakuljanak.

A főtitkár beszédei or
szágszerte nagy érdeklő
dést váltottak ki, találkoz
tak a szovjet emberek he
lyeslésével, kivívták támo
gatásukat. Erről tanúskod
nak a központi sajtóban, 
így a Pravda hasábjain is 
közölt, az ország legkülön
bözőbb részeiből érkezett 
olvasói levelek, amelyek 
tartalma rárímel a Mihail 
Gorbacsov által mondot
takra. A levélírók nem a 
programadó beszédek egyes 
megállapításait idézve feje
zik ki egyetértésüket, ha
nem mintegy a legmaga- 
sabb szinten elhangzotta
kat folytatva azt mondják 
el, mit tesz az ő munkahe
lyi, kollektívájuk az ország 
előtt álló feladatok sikeres 
megoldása érdekében.
Ilyen szellemben ír a Jurij - 
Andropov nevét viselő No- 
volipecki Kohászati Kom-. 
binát egyik öntőmunkása 
is, amikor arról számol be, 
hogy a gyár dolgozói a leg
magasabb minőségi előírá
soknak is megíelelő termé
kek előállítását tartják csak 
megengedhetőnek, s ehhez 
a legszigorúbb igényhez 
igazítják egész tevékenysé
güket.

Koínfsrenciák városa
Harmincezer konferenciát 

rendez évente a gyönyörű tó
parti város, Genf. Méghozzá 
ugyancsak, széles skáláját a 
konferenciáknak. Szó van 
ezeken a cecelégy problé
máiról,- az ernberi jogokról, 
valamely ritka ausztráliai er
szényes állat megmentésé
ről, vámtarifa-egyezmények
ről. Ám híres látványosság az 
éves genfi autószalon js , ahol 
a versengő és gondokkal 
küszködő cégek legújabb cso
dáikat vonultatják fel.

A svájci kisváros ugyanak
kor az Egyesült Nemzetek 
Szervezetiének egyik európai 
központja. Itt van az ILO, a 
VHO, a GATT, az UNICTAD 
s más szakosított szervezetek 
székhelye: az Egyházak Vi
lágtanácsának, a Nemzetközi 
Cserkész Szövetségnek: s más 
szervezeteknek a központja. 
Mindehhez persze rengeteg

szervezés, huszonháromezer 
hotelszoba, üzletek, éttermek 
hálózata szükségeltetik. Nem 
csodá hát, hogy a francia 
nyelvű svájci város tulájdon- 
kiéppén lakosságában Is nem
zetközi. A 163 ezer genfi 
harmincöt százaléka külföldi* 
s az áldandó rezidensek szá
mához még jó kétmillió más 
országbeli látogató is csatla
kozik minden évben.

A két világháború között 
itt volt a szerencsétlen em
lékezetű Népszövetség szék
helye is, s ezért egy időben 
Genfet „a vesztett ügyek vá- 
■rosá”-nak is nevezték. Csak 
remélhetjük, hogy a szovjet— 
amerikai tárgyalások végképp 
eltörlik e régi jelzőt. Ahogy a 
tóparti várost is sújtó idei 
tél hidege tűnőben van, a vi
lág hasonló fejleményt vár 
a politikai időjárásban is. 7

Viktor Karpov Géniről
A genfi tárgyalások még ép

pen csak elkezdődtek, s ma 
még nem lehet biztosan meg
mondani, hogy mikor és mi
lyen eredményekre vezetnek. 
Washingtoni hivatalos szemé
lyiségeknek a tárgyalásokkal 
kapcsolatos néhány, kijelentése 
azonban máris i aggodalomra 
ad okot — jelentette ki a szov
jet televíziónak adott nyilatko
zatában Viktor Karpov nagy
követ, a tárgyalásokon részt 
vevő szovjet küldöttség veze
tője.

E nyilatkozatokban felismer
hető az az amerikai törekvés, 
hogy felülvizsgálják a januári 
Gromiko—Shultz találkozón a 
tárgvalások témájáról és cél
jairól létrejött megállapodást. 
Ami például a ' világűrt illeti, 
úgy tűnik, az amerikai fél nem

a világűr békéjének biztosítá
sáról akar tárgyalni Genfben, 
nem a csapásmérő űreszközök 
betiltását akarja megvitatni, 
hanem „előadást” akar tarta
ni partnerének az amerikai 
csillagháborús elképzelések ál
lítólagos előnyeiről — mutatott 
rá Karpov,

A küldöttségvezető végeze
tül leszögezte: a szovjet dele
gáció a genfi tárgyalásokon 
arra fog törekedni, hogy a ja
nuár elejei külügyminiszteri 
találkozón létrejött megállapo
dás a maga teljességében le
gyen az űr- és nukleáris fegy
verekről folytatandó tárgyalá
sok alapja. Csupán a tárgyalá
sok témájába tartozó kérdések 
komplex vizsgálata vezethet 
kölcsönösen elfogadható, ered
ményekre.

Kalózok az öbölben
Csaknem két évszázadnyi 

szünet után ismét kalózok ga
rázdálkodnak a Perzsa (Arab)- 
öböl vizein. Nem a régi idők
ből ismert arab kalózhajók 
martalócai persze, akik meg
támadták és kirabolták az In
diába tartó európai kereskedő
ket. Napjainkban valóságos 
maffia uralkodik a tengeren: 
értékes szállítmányok, nem
egyszer egész hajók tűnnek el 
nyomtalanul az öbölben vagy 
az Arab-tengeren, hogy aztán 
némelyikük a világ másik sar

kában más név és más zászló 
alatt jelenjék meg, s „gazdái” 
ott tegyék pénzzé az eredetileg 
arab kikötőbe Címzett — és 
importőrje által előre kifize
tett — rakományt; Ezért, java
solta nyomatékosán ez év ele
jén az öböl menti országok 
együttműködési tanácsa tagjai
nak — Szaúd-Arábiának, Bah- 
reinnak, Katarnak, Kuvaitnak, 
Omanqak és az Egyesült Arab 
Emírségeknek —, hogy csakis 
a tanács közös hajózási válla
latának adjanak szállítási 
megbízást.
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j Hazánkban mintegy 15 kor felső fokon. A főlskolá- 
j ezer könyvtár és fiók- kon, az egyetemeken. Szak- 
j könyvtár, illetőleg gyara- irodalmi forrásismeretek 
j podó állományuk szolgálja nélkül ma már egyetlen 
S az olvasókat. A valóságos szakember sem 1 é l , meg a 
! szükségletek mai kielégítő- pályán.
I sere ez a mennyiség még a  művelődésnek a 
j akkor is alkalmas, ha nem könyvtár csak az egyik in- 
i mind igazi könyvtár az, tézménye. Nem boldogul- 
i amit a statisztika annak ^at a többi nélkül. Támasz- 
ji tüntet fel.: kodni kell a többi között a
il: A művelődésben (is!) művelődési otthonok mun-
| azonban a ma, mindig már Icájára, a többi közgyűjte- 
I. egy kicsit, múlt- idő. Mű- mény tevékenységére.
| vétségünkkel, felkészült- s  ha . az iskoláról szó 
I ségünkkel a holnap köve- esett, hogyan maradhatna 
i telményeinek kell megfelel- ki a felsorolásból a család? 
j1 nünk. Szükség van tehát a a  család szerepe az olva- 
i könyvtári hálózat korsze- sóvá, a könyvtárba járó 
j. rűsítésére, bővítésére, emberré nevelésben? Hi-
L egyes helyeken új könyv- szen minden látszat, vál- 
f: tár ép íté sé i  Ám a műkő- ságtünet ellenére a legfon- 
■ tárgyi feltételeinek ja- tosabb . kultúraközvetítő
í vitásán túl fontosak azok intézmény még mindig a 
| a változások is, amelyek család, a családi. szokások,
; anyagi befektetés, újabb tradíciók, vélekedések,
! pénzek elköltése nélkül készségek együttese. Röp

ülhetik előre a könyvtár- pant nagy a jelentősége 
ügyet a javulás útján. Az- annak, ha a művelődés 
az, szervezeti, szemléleti külső hatásai megerősítést 
változások is kellenek, nyernek bent a családban, 
amelyek minden egyes Vagyis, az iskolákat meg- 
könyvtárra és könyvtári célzó könyvtáraknak a csa- 
könyvre költött forint ér- ládokat is meg kell célöz- 
tékét megsokszorozhatják. n ||k . Nehéz feladat, de 

Szükségszerű, hogy a nem megkerülhető. Hiszen 
társadalom és a könyvtár a könyvtárügy jövője vég
kapcsolata még szorosabbá ső soron azon múlik, hogy 
váljék. Nagy lépést jelen- a könyvtár a gyermekek 
tenek ' e téren azok az is- már megfogott kezét el- 
kolai tantervek, amelyek a ereszti-e, vagy ellenkező
könyvtári szolgáltatásokra leg, tovább kíséri-e a fel
is nagymértékben építe- nőtté válás után, míg csak 
nek. Rendelet, irányelv, maga is családfővé nem 
tanmenet teszi az iskolai lesz, és olvasókedvét, 
munkában nélkülözhetet- könyvszeretetét továbbad- 

i lenné a könyvtár haszná- ja a maga gyermekének — 
latét. Ha az általános és a megteremtve az olvasó ge- 
középfokú oktatásban ez nerációk megszakítatlan 
fontos, még fontosabb ak- sorát.I—................  .........
Harm incöt év itaiftsirával
Első filmriportját egyik volt 

'iskolatársáról forgatta. Szeged 
első Kossuth-díjás pedagógu
sáról, Toldi Istvánról. Ennek 
35 éve. Csőke József az, azóta 
eltelt esztendőkben ötezernél 
több híradót, készített^ s há ez 
évre tervezett ihunkái sike
rülnek, rövidfilmjei száma el
éri a háromszázát.

— Az első film olyan, mint
f: szerelem: feledhetetlen. Tol
di Istvánnal együtt jártuk Vé
gig az iskolákat az elemitől a 
tanítóképzőig, s együtt kezd
tünk tanítani 1946-ban —
mondja Csőke József. — Ö lett 
az igazgatója annak az isko
lának Szegeden, ahol diákok 
voltunk. De van még néhány 
filmriport, amely emlékezetes 
számomra. Ilyen az 1954 
augusztusában Jászárokszállá- 
son készített film is, amely 
azokról a szegénysorból in
dult parasztemberekről szólt, 
.akik jó tsz-t csináltak. Az ala
pítók közül többen — már de- 
resedő hajú parasztemberek — 
akkor ültek be az iskolapadba, 
és tanultak. Az egyik sertés- 
tenyésztő például technikumba 
iratkozott. Két évtized múlva 

: visszamentem Jászárolkszállás- 
ra, az én emberem már mint 
mérnök dolgozott. S hogy mi
lyen a filmes sorsa? Az ottani 
vendéglőben láttam meg elő
ször dr. Rácz Mária orvosnőt, 
akiről már hallottam egy rádió
riportertől. A szomszédos köz
ség lakóinak gyógyítója volt. 
Róla, a cigányorvosnőről for
gattam később több nemzetkö
zi díjat nyert Pedig című rö
vidfilmet.

— Sokféle riportot készített. 
Van-e kedvenc témája?

— Kedves hőseim vannak. 
Olyan emberek, akik nem 
nyugszanak bele sikereikbe, 
nem adják meg magukat az 
öregségnek, akik mindig tenni 
akarnak válamit. Én ' úgy ne
vezem. őket: tevékeny, idősebb 
fiatalok. Az elmúlt esztendők
ben is tö'ób filmet készítettem 
ilyen emberekről. Volt közöt
tük nyugdíjas tsz-parasztasz- 
szony, filmgyári fotós és egy 
húsipari munkás, aki Isasze- 
gén múzeumot csinált.

— Mi az, amit már tud, mi
lyen filmeket készít elő ?

— Ha terveim sikerülnek, 
jubileumi évem gazdag ter
mést hoz.. Felszabadulásunk 
40. évfordulója alkalmából 
Közhírré tétetik címmel új fil
met forgatok. Pünkösti Árpád 
újságíró egyszer hatalmas 
kézinatköteggel kopogtatott be 
a filmgyárba, 8—10 község ki- 
dobolási jegyzőkönyvét hozta 
be, A filmben ezek segítségé
vel elevenítjük fel, hogyan telt 
el egy fél esztendő — 1944. ok
tóber.; 6-tó.l május 1-ig — két 
községben, Tótkomlóson és a 
Pápa melletti Homokbödögén. 
Kortörténeti dokumentumfilm 
lesz, amely azzal fejeződik be: 
„Közhírré tétetik, hogy 1945. 
május 1-én megszólalt a Sza
bad Magyar Rádió.”

Portréfilmet forgatok Serdü
lők címmel, Budapest egyik 
kerületének tanácselnökéről, a 
híradó számára összeállítást 
készítek a Magyar Filmhíradó 
40. évfordulójára és egy má
sikat a Nemzetközi Filmhír
adó 80. születésnapjára. Ala
kítások címmel tervezek egy 
összeállítást arról is, hogy di
nek át egy-egy pillanatot a 
sportolók és a színészek. Ezek
kel azonban még korántsem 
teljes az évem.

S u t  elég gázkazán a magánépítőknek
Az idén mintegy 60 száza

lékkal több ÉTI-gázkazánt 
gyártanak, mint tavaly — je
lentették be áz újságírószövet
ségben tartott sajtótájékozta
tón az Építéstudományi Inté
zet, a Körös Kazángyártó Vál
lalat és az Építőgépgyártó Vál
lalat vezetői. A vezetékes gáz
hálózat bővülésével és a ma
gánlakás-építés arányának 
emelkedésével a gázkazánok 
iránti kereslet is megnöveke
dett, s időnként gondok kelet
keztek az ellátásban.

Tavaly 4-»féle típust, gyártot
tak a korszerűsített, energia-

takarékos megoldással, s az 
idén már mindegyik típus ilyen 
lesz. A méretválaszték alkal
mas arra, hogy a mindössze 
150 légköbméteres kis épület
től a 2000 köbméteresig meg
felelő típus álljon az építtetők 
rendelkezésére, családi házak, 
társasházak, szociális létesít
mények fűtésére és meleg víz 
előállítására. Az idén 12 500 
ÉTI gázkazánt készít a válla
lat, s ezen belül csaknem 9 
ezret a legjobban keresett 
ÉTI—25 típusból. Ebben az év
ben teljesen fedezik a belke
reskedelmi partnerek igényeit.

yrftßmßs liroU raAJ l
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1919. március 21-én, hatvanhat évvel ezelőtt kiáltották ki a 
Magyar Tanácsköztársaságot
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H utórvlzsga
A vadonatúj ágyneműtar

tós heverő tornaszernek be
válna: ágyazás közben térddel 
kell megtartani, mert egy 
fontos csavar őrhelyét elhagy
ta. A szekrényajtó úgy dönt, 
hogy nem csukódik be, mert 
lemaradt róla a tervben még 
szereplő mágneszár. A drága 
ülőgarnitúra pedig szemmel 
láthatóan elégedetlen saját 
kárpitjával: ledobja...

— Tavaly a második félév
ben 74 hazai bútor minősér 
gét vizsgáltuk meg mond
ja Juhász László, a KERMI 
illetékes osztályvezető-helyet
tese. — Több volt az újdon
ság  ̂12 százalékkal, mint az 
előző év hasonló időszaká
ban. De üröm az örömben: 
minőségük nem javult. A 
vizsgáztatott 74 bútor köpött 
nem akadt kiemelkedő minő
ségű, mindössze 23 felelt meg 
a követelményeknek. Sok ter
mék. forgalomba hozatalát fel
tételhez ..kellett kötnünk: a 
hiányosságokat orvosolni kell.

—- Jellemző hibák?
— Sok esetben nem felelt 

meg a használati-kezelési út
mutató tartalma. Némelyik 
fekvőhelynek a mérete nem 
volt szabványos, s így nem..— 
vagy csak részben — elégítet
ték kii a kényelmi követelmé
nyeket. A faszerkezetek illesz
tési vonalai nemegyszer pon

tatlanok, a polctartó gom
bok alakjukat vesztik. A 
legfőbb bosszúságot azonban 
a kárpitos bútorok okozzák. 
Gyakran nem megfelelő, szí
nét, formáját hamar „felej
tő” szövetet használnak a 
gyártók.

— Mit tehet ilyenkor a 
KERMI?

— A vizsgálati eredménye
két elküldjük a hibában ille
tékes. vállalatoknak. Nekik 
eladás. előtt kötelező kijaví- 
tan;úk'"á hIcákat: Ha pedig 
egy Bútor* végképp ném üti 
meg a mértéket, akkor áru
sítását nem engedélyezzük.

— Mostanában volt erre 
példa?

— Igen. Legutóbbi vizsgá
latunk nyomán hét terméknél 
éltünk ezzel a jogunkkal.

— Mit tanácsolnak a vá
sárlóknak?

— Ha az új bútoron ma
radandó hibát észlel a vásár
ló, s a garanciális javítások 
sem kielégítőek, akkor a ter
mékhez kapott jótállási . je
gyet továbbítsák a JAVSZER- 
hez. Űk hivatalból kötelesek 
hozzánk eljuttatni a vásárló 
panaszát. Egyébként a múlt 
év második felében hetvenöt 
vásárlói kifogást vizsgáltunk 
meg, s ezek 89 százaléka volt 
indokolt.

D iszk o n t kSnyvárailsáie
Általános árleszállítások, 

böngészde- és tallózókönyvhá- 
lózat s még sorolhatnánk a 
könyvkereskedelem próbálko
zásait a megcsappant vásárló
kedv újraélesztésére. A Mű
velt Nép Könyvterjesztő Vál
lalat diszkont könyváruház 
nyitásával ismét szaporította 
a próbálkozások számát; Bu
dapesten, a IX. kerület Csont 
u. 1. szám alatti raktárában 
különféle kedvezményekkel 
várják a vevőiket.

— Mennyiben más és új az 
eddigi árleszállításokhoz és 
boltokhoz képest * a diszkont 
könyváruház? — kérdeztük 
Jene! Istvánt, a Művelt Nép 
igazgatóhelyettesét.

— Részint megegyezik azok
kal, részint valóban vannak 
eltérések. Diszkont könyváru
házunk 2200 négyzetméteres* 
területét tulajdonképpen nésy 
egységre bontottuk. Az első
ben a már „hagyományos" öt
venszázalékos kedvezményt 
adjuk az 1982 előtt megjelent 
kiadványokra. A vásárlók 
mintegy 5-6 ezer Cím között 
választhatnak. Egy másik egy
ségünkben a régebbi szak
könyvek találhatók, olyan 
munkák, amelyek még helyt
álló információkat tartalmaz
nak. A kedvezmény mértéke 
ezeknél a köteleknél hetven 
százalék. De jelentős árenged

ménnyel árulunk lemezeket is. 
Az eddig felsoroltak lényegé
ben már ismert kereskedelmi 
fogások, az igazi újdonság az, 
hogy kipróbáljuk a diszkont 
rendszert. Vállalatunk nemrég 
kapta meg a nagykereskedel
mi jogot, ezzel azonban még 
lényegében nem éltünk. Most 
kísérletképpen megpróbálko
zunk ezzel is. Az 1983—84. és 
85-ös- könyvtermést raktáráru
házunkban 10-23 százalékos 
árengedménnyel adjuk el. A 
nagykereskedelmi árrésünkből 
a tízszázalékos kedvezményt a 
magánszemélyeknek, a 23 szá
zalékos engedményt pedig a 
viszonteladóknak, például a 
kiskereskedőknek. vagy a kö- 
zületeknek adjuk. Gyakorlati
lag tehát élünk a nagykeres
kedelem adta lehetőségekkel.

— A Csont utca mintha kis
sé félreeső helyen lenne...

— Általában a diszkont áru
házak nem a belváros kellős' 
közepén találhatók, de azt 
nem mondanám, hogy a 
mienk megközelíthetetlen. A 
2-es villamos végállomásától 
például alig ötszáz méterre 
van, s gépkocsival még köny- 
nyebben- lehet elérni; az U 
alakú épület udvarán pedig 
parkolásra is van lehetőség.

— Mit várnak a kísérlettől?
— Természetesen forgalom- 

növekedést. ’

V á lla la t i  te r v e k

P ó t o l n i  á r u t ,  b e v é t e l t
Véget ért a kényszerű föld

gázkorlátozás. Műszakok ma
rad talc el, gépsorok álltak. 
Minden bizonnyal több mil
liárd .forint az elmaradt terme
lés értéke. Hogyan pótolhatják 
a vállalatok maguknak és dol
gozóiknak ezt a bevételt. Ho
gyan teremthetik elő vásár
lóiknak az elmaradt terméke
ket?

Akadnak üzemek, ahol a 
hetvenes évek bevált gyakor
latát melegítik fel: támoga
tásért kilincselnek a főható
ságoknál, hátha „leesik” vala
mi. De a rendkívüli tél az or
szágnak is jelentős többletki
adásokat okozott. A kormány 
nincs olyan helyzetben, hogy 
minden kárt rendezhessen. 
Csak kivételesen indokolt 
esetben lehet erről szó.

Elsősorban arra van szükség, 
hogy saját erőből, belső tarta
lékaik mozgósításával pótolják 
a vállalatok a termeléskiesést. 
Azok az üzemek, amelyek meg
értették a népgazdaság igé
nyét, már el is készítették ak
cióprogramjukat.

A Péti Nitrogénművekben 
egymilliárd forintra becsülhe
tő a veszteség. Több hétig áll
tak a gépsorok. De a jövő hé
ten fokozatosan újraindítják 
azokat, s szombatra elérik a 
korlátozás előtti szintet. — Át
szerveztük éves programunkat 
— közölte Kisgergely Lajos 
vezérigazgató. — Előbbrehoz
tuk az évközi tervszerű leál
lásokat, megjavításokat, s eze
ket a nagy fagyok idején vé
geztük el. Így mintegy 15 na
pi kiesést pótolunk. Ezenkívül 
újra bevonjuk a munkába azo
kat az üzemrészeket, amelye
ket elavultságuk miatt koráb
ban leállítottunk.

Az Ikarusban, ahol naponta 
hetven millió forintnyi értéket

állítanak elő, rövidebb a kény
szerpihenő, de a termés kiesé
se így is százmilliókat jelent
het.

— Ügy döntöttünk, hogy nein 
kérünk segítséget a veszteség 
pótlásához — mondta Wágner 
József főenergetikus. — Dol
gozóink vállalták,- hogy ápri- 
lisban és májusban, amikot 
már nem kell fűteni, megha
tározott napokon a 14 órakor 
véget érő műszakokat meg
nyújtják. a termelést 16 óráig 
folytatják, s két szabad szom
baton is hétköznapi munka
rendben dolgoznak.

A Tiszai Vegyikombinátnál 
gyorsmérlegük szerint keve
sebb lett a kár, mint amennyi- 
ra számítottak. Csak a műtrá
gyagyártás csökkertt. Szénás! 
Tibor műszaki vezérigazgató- 
helyettestől megtudtuk — a 
karbantartási időt próbálják 
meg rövidebbre csökkentén!, 
meggyorsítva a berendezések 
javítását. Így mintegy 150 
órát nyerhetnek a termelésre, 
s ezzel remélhetően pótolni 
tudják a százmillió forintnyi 
termeléskiesést.

Az Egyesült Vegyiművekben 
10 százalékkal csökkent a ter
melés, s így mintegy 60 millió 
forintnyi érték megteremtése 
maradt el. Ráadásul a földgáz 
helyett átmenetileg a kétszer 
olyan drága olajjal kellett fű- 
tenünk, s ez mintegy 5 millió 
forinttal növelte költségeiket

— Lényegében egyheti ter
melési értéket kell önerőből 
pótolnunk — tájékoztatott 
Vad János vezérigazgató. •—1 
Erre valamiképpen ösztönözni' 
kell dolgozóinkat, s így előre
láthatólag valamivel több bért 
kell kifizetnünk. A pótlást 
végső soron a belső tartalékok 
feltárásával, anyagtakarékos
sági és szervezési intézkedé
sekkel kívánjuk elérni.

D á ío r í gyártan i nehéz
Ha a KERMI — a vásárlói 

panaszok alapján — osztá
lyozná 1984. bútorait, a má
tészalkai Szatmár Bútorgyár 
kapná a leggyengébb bizo
nyítványt. — Tudnak a vizs
gálati eredményekről? — kér
deztük Kun István igazgatót

7 *- Hivatalból értesítenek 
minket. Ám felmegy a pum
pa, ha csak eszerint ítélik 
meg a munkánkat. Tavaly 
530 millió forintra rúgott a 
termelési értékünk! Ötven
ezer vevőt szolgáltunk ki! 
Ennek tükrében csupán a 
vásárlói panaszokba beleköt
ni nevetségesnek tetszik. 
Egyébként a KERMI-n kívül 
más is vizsgálja termékein
ket. Például a Faipari Mi
nőségellenőrző Intézet. ■■ Sta
tisztikájuk szerint nem va
gyunk rosszabbak a többi bú
torgyárnál.

— A vevőt a statisztika 
nem érdekli. Számára a mi
nőség, tartósság a fontos. 
Többen kifogásolták az ülő
garnitúra habját, mert össze
esett , . ,

— Az importalapanyagot 
egy vállalat keveri, itthon. 
Előfordul, hogy nem megfele
lő a keménysége.

— Miért nem küldik vis*z- 
sza?

— Viccel? ötven embert 
küldjék haza? És ki tudja 
mikor szállítanak legköze
lebb? Ráadásul hol- a biztosí
ték, hogy jobbat?

— Nem egy esetben a bú
torszövetek megnyúlnak, boly
hosodnak!

— Az importból és egy 
kisszövetkezettől érkező anya
gok általában jó minőségűek. 
A LATEX-től rendeljük a 
legtöbb bútorszövetet, itt te
hát a hibalehetőség is na
gyobb. Mi azt tudjuk felhasz
nálni, beépíteni, amit a hát
téripar kínál.

— A KERMI szerint a leg
több  ̂hiba gyártási eredetű. 
Például a vasalások a rossz 
rögzítés miatt kiszakadtak, 
vagy a szekrénybe épített vá
laszfal a rögzítési pontoknál 
kitört.

— Erre nem tudok mit 
mondani. A hibát kijavítjuk, 
végső esetben . értékcsökkent 
lesz az áru.

— A garanciális alapon be
lül maradtak?

— Nem. Tavaly nyolcszáz
ezer forinttal meghaladtuk. 
De ebben benne volt a szál
lításból eredő kár is.

Veseko>operació új in ú d sz^ rrrl
Hazánkban a lakosság há

rom százaléka szenved vese- 
kőbetegségben, s mintegy har
madrészük operációra szorul. 
Ez a körülmény is mutatja, 
milyen gyakorlati jelentősége 
van annak, hogy a kínzó fáj
dalmat okozó vesekő . eltávo
lítására a szentesi kórház
ban új, hatékony módszert 
vezettek be, amelynek segít
ségével a korábbinak legalább 
felére csökkentik a műtét és 
a gyógyulás idejét. A dr. 
Tóth Csaba kandidátus, osz
tályvezető főorvos által beve
zetett eljárás lényege: a ve
séhez legközelebbi ponton, a 
korábbi 25—30 centiméternyi 
helyett csupán centis vágást 
ejtenek, s azon át speciális 
eszközökkel (közülük legfon
tosabb a vékony csövön be
juttatható teleszkópos tágító 
és karmos kőfogó), veszik ki 
a követ. A centiméteresnél 
nagyobb köveket előbb zúzó-

vaí felaprítják. A minlmű- 
szerek, illetve a kő helyzetét 
a testbe egyidejűleg beveze
tett üvegszál optikával vilá
gítják meg, mozgásukat pe
dig képernyős röntgenkészü
lék segítségével irányítják' a 
dr. Csipő László röntgenfő- 
oryossai közösen kidolgozott 
módszer szerint.

Ezzel módszerrel a szen
tesi kórház munkacsoportja 
már sikeresen elvégezte az 
első műtéteket. Ezek hagy 
eiőnye volt az is, hogy az al- 
tatást helyi érzéstelenítéssel 
válthatják fel. Az utógondo
zásra egyébként szintén új 
módszert alakított ki Tóth fő
orvos, s az egyéni diéta, 
ivókúra, rendszeres utóellen
őrzés eredményeként az eltá
volított vesekő „kiújulása”, 
illetve újraképződése a szen
tesi kórház betegeinek kőié
ben még a 8 százalékot sem 
nri el, míg. az országos átíág 
50 százalék körül van.
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javít®-
A szigorított

maikáról
(!•)

A Büntető Törvénykönyv január 1-én hatályba lépett mó
dosítása új büntetési nemet vezetett be, a szigorított javító-ne
velő munkát. Az új büntetés lényegéről, sajátosságairól annak 
Idején tájékoztattuk olvasóinkat, bővebb tárgyalására azonban 
nem vállalkozhattunk, hiszen hiányzott még a részletes szabá
lyokat megállapító igazságügyminiszteri rendelet. Ez a jogsza
bály időközben megjelent, kihirdetésre került, ezért most visz- 
«zatérünk c témára.

Mint ismeretes, a szigorí
tott javító-nevelő munka be
vezetését a közveszélyes mun
kakerülők elleni fokozottabb 
fellépés, e társadalmilag ká
ros jelenség visszaszorításá
nak szükségessége indokolta. 
A munka nélküli jövedelem- 
szerzés különféle meg nem 
engedett formáinak túlbur
jánzása is elősegítette, hogy 
sokan életformájukká tették a 
könnyebb jövedelemszerzést, 
tartózkodtak a rendszeres 
munkavállalástól, s ha a szük
séges jövedelem így nem jött 
össze, bűncselekmények elkö
vetése útján szerezték meg 
azt. Tekintettel arra, hogy a 
közveszélyes munkakerülést 
ismételten elkövetőkkel szem
ben a javító-nevelő munka 
intézménye kellő visszatartó 
erőt nem tudott felmutatni, 
indokolttá vált, hogy ezt a 
sajátos büntetési nemet beve
zessék, ami nem vonja el 
ugyan az elítélt személyi sza
badságát, de azt lényegesen 
korlátozza. Az elítélt alapvető 
kötelessége, hogy a kijelölt 
munkahelyen dolgozzon, a ki
jelölt helységben tarózkodjon, 
a kijelölt szálláson lakjon és 
annak rendjét megtartsa. Míg 
a javító-nevelő munkára ítélt 
személy a bíróság által kije
lölt munkahelyen köteles dol
gozni, s béréből meghatáro
zott %-nyl összegét vonnak le, 
de egyébként nincs korlátoz
va, addig a szigorított javító
nevelő munkát végző ember 
bünte'tésvégrehajtási intézet
ben lakik, munkahelyét az }n- 
tfzét jéjöli ki. A szigorított ja
vító-névelő munka tehát át
menetet képez a szabadság- 
vesztés kötöttségei - felé (a 
javító-nevelő munkából), hi
szen ez utóbbinak a végrehaj
tása alatt megmarad a lakó
hely szabad megválasztásának 
a  joga, s ebből eredően egy 
sor más személyes jog.
, Nézzük. ezek után, milyen 

szabályokat állapít meg az 
igazságügyminiszter rendelete.

A szigorított javító
nevelő munka végre
hajtása alatt az elítélt 
a büntetésvégrehajtási 
testület által kijelölt 
intézetben és helység
ben köteles tartózkodni. 
Természetesen, hogy 
melyik lesz ez az inté
zet, illetve hely, ezt az 
elítélttel a büntetés 
végrehajtásának meg
kezdése előtt közölni 
kell. A bv. által kijelölt 
intézet egyébként nem 
azonos a bün'tctésvégre- 
hajtási intézet fogalmá
val.

Erre külön is utal a jogsza
bály, amikor kimondja: ha a 
bíróság a szigorított javító
nevelő munka azonnali foga- 
natbavételét rendeli el, vagy 
az elítéltet a büntetés végre
hajtásának megkezdése vé
gett elővezetik, az elítélt leg
feljebb hat napig, kivételes 
esetben legfeljebb tizenkét 
napig büntetésvégrehajtási ̂ in
tézetben elhelyezhető, az őri
zetre vonatkozó ■ szabályok 
megfelelő alkalmazásával.

Ismeretes, hogy a szigorí
tott javító-nevelő munka leg
rövidebb tartania egy év, leg
hosszabb tartama két év, hal
mazati és összbütttetés esetén 
pedig három év lehet. A szi
gorított javító-nevelő munka 
kezdő és befejező napját az 
elítéltnek az intézetbe való 
befogadásakor meg kell ália- 
pitani. A kezdőnap: az inté
zetbe befogadás naoia. A szi
gorított javító-nevelő munka 
időtartamába beszámít:

—- a betegsén miatt betegál- 
lómáriitban töltött idő. ha az 
síitáit, büntetését nem szakítot
ták félbe,

— az engedéllyel távol töl
tött idő,

— szigorított javító-nevelő 
munka végrehajtása végett el

rendelt elővezetés vagy elfo
gatóparancs folytán őrizetben 
töltött idő.

Nem számít , be viszont a 
büntetés időtartamába 
. — a büntetés félbeszakítá

sának tartama,
— az intézetből vagy a ki

jelölt helységből engedély nél
kül távol töltött idő, ha az hu
szonnégy órát meghalad.

A büntetés végrehajtásának 
rendjével kapcsolatban a jog
szabály kimondja, hogy az el
ítéltek felügyeletét a büntetés
végrehajtási testület látja el. 
Az intézet napirendje az 
irányadó arra nézve, hogy az 
elítélt jogainak gyakorlása, 
kötelezettségeinek teljesítése 
miként történhet, így előírja 
az ébresztő és takarodó ide
jét, az étkezést, a munkavég
zés rendjét, az elítéltnek sza
bad idejét, a szabad időnek 
az intézeten belüli felhaszná
lását, az intézetből való eltá
vozás időtartamát. Az elítélt 
egyébként szabadon mozoghat 
az intézet területén, kivéve 
azt a területet, ahol tartóz
kodnia tilos. Az intézet tisz
tán tartásában és ellátásában 
az elítélt legfeljebb napi 
négy, havonta legfeljebb hu
szonnégy óra díjazás nélküli 
részvételre kötelezhető.

Az az elítélt, aki a büntetés 
végrehajtásának rendjét ve
szélyezteti, az intézeten belül 
a többi elítélttől legfeljebb tíz 
napra elkülöníthető. A bünte
tés végrehajtásának rendjét 
sértő' cselekmény, illetőé bűn
cselekmény v megelőzése1 és 
megakadályozása érdekében 
az elítélt bármikor megmotoz
ható, személyes használati 
tárgyai átvizsgálhatok. Ter
mészetesen a személymotozást 
csak az elítélttel azonos nemű 
büntetésvégrehajtási beosztott 
végezheti. Rendszeresen el
lenőrizni kell a lakóhelyisége
ket és az elítéltek tartózkodá
sára szolgáló helyiségeket is. 
A személymotozás és a bizton
sági ellenőrzés során az el
ítélttől el kell venni minden 
olyan tárgyat, amit jogtalanul 
tart magánál.

Az elítélttel szemben kény
szerítő eszközök is alkalmaz
hatók. Ezek: testi kényszer, 
könnygázszóró palack, bilincs, 
gumibot. Ilyen kényszerítő 
eszközt a bv. testület tagja 
csak előzetes figyelmeztetés 
után alkalmazhat az elítélttel 
szemben, illetve az intézet 
rendjét fenyegető veszély el

hárítása érdekében, mással 
.szemben. Itt is érvényesül az 
az alapvető szabály, hogy a 
kényszerítő eszközök közül 
csak az alkalmazható, amely
re a cél elérése érdekében 
szükség van, s csak , addig és 
olyan mértékben, amíg és 
ahogyan ezt az intézkedés 
eredményes kikényszerítése 
megköveteli.

Az elítélt jogai közé tarto
zik a panasz előterjesztése, 
amit a parancsnok, vagy ha 
nem rá tartozik, az intézet 
illetékes szakszolgálata, illet
ve (a munkavégzéssel kapcso
latos panasznál) a munkáltató 
vizsgál meg és dönt az ügy
ben. Az elítélt az őt megillető 
jogokat csak úgy gyakorolhat
ja, hogy az intézőt rendjét ne 
sértse meg. Az intézet rendje 
tehát korlátot szab jogainak. 
Az elítélt kérheti, hogy az 
ügyész hallgassa meg.

Az elítélt nevelése a rend
szeres fizikái munkavégzésen, 
az., intézet rendjének szabá
lyozottságán, a közösségi élet
ben való részvételen, a köz- 
művelődési, továbbtanulási le
hetőségeken keresztül valósul 
meg. A nevelés célja pedig 
olyan személyiségváltozás elő
idézése az elítéltnél, amely 
szabadulása után lehetővé 
teszi törvénytisztelő állampol
gárként való beilleszkedését 
társadalmunkba. Ezt a célt 
szolgálják a jutalmazási, il
letve fegyelmi felelősségre 
vonási szabályok is.

A jutalmazás általában 
egyénileg történik, de 
az elítéltek közössége 
együttesen is jutalmaz
ható. A jutalmazásra 

' egyébként a munkáltató
is tehet javaslatot, hi
szen a példás, szorgal
mas és eredményes 
munkavégzés éppen an
nak bizonyítéka, lehet, 
hogy az elítélt eddigi 

. " munkakerülő • szemléle
tében változás . követke
zett be.

Az elítélttel szemben fe
gyelmi felelősségre vonásra az 
intézet parancsnoka jogosult. 
A fegyelmi büntetést egyéni
leg lehet kiszabni, az elköve
tett és felfedett több fegye
lemsértést pedig egy eljárás
ban, egy fegyelmi büntetést 
kiszabva kell elbírálni. A fe
gyelmi , eljárást húsz , napon 
belül be kell fejezni. A fe
gyelemsértés elkövetésétől 
számított hat Jiónapon.túl vi
szont nincs helye felelősség
re vonásnak, kivéve ha a cse
lekmény, bűncselekmény. 

'Hosszú ideig nem lehet 
ugyanis bizonytalanságban 
.tartani az elítéltet fegyelme
zetlensége következményei fe
lől. Ha a fegyelmi büntetést 
már kiszabták, de két hónap 
elteltével sem hajtották vég
re, azt már nem is lehet vég-

Meghívás
Virág József 29 éves se

gédmunkás összetalálkozott 
ismerősével, a 44 éves N. 
Lászlóval. Kőbányán betér-, 
tek. egy kocsmáiba, Ivás 
közben vette észre N. Lász
ló, hogy nincs elég pénz 
nála.

— Gyere, felmegyünk a 
lakásomba, veszek magam
hoz pénzt — mondotta Vi
rágnak.

így is történt. Virág lát
ta, hogy ismerőse a lakás
ban háromezer forintot tesz 
a zsebébe. Ezután Virág 
indítványozta, hogy^ foly
tassák az ivást az ő Szál
lás utcai lakásán. Fel is 
mentek, ahol már ott-tar- 
tözkodott Kovácsik Péter 
26 éves alkalmi munkás és 

.még egy fiatalember. Vi
rág később kihívta a kony
hába Kovácsikot.

— Az ipsénél nagyobb 
összeg van, vegyük el — 
indítványozta.

— Engem nem érdekel — 
jelentette ki Kovácsik.

Visszatérve a szobába 
Virág és Kovácsik az ágyon 
ülő N. László mellé ültek.

— Add ide a dzsekidet, 
felpróbálom — szólt Virág

N, Lászlóhoz. S amikor az 
húzódozott. Virág pofon . 
vágta. Ezután' megkapta a 
dzsekit, aminek a zsebéből 
Virág ellopott egy karórát 
és egy öngyújtót. Nem sok
kal később kést vett elő és 
vendége mellének szegezte.

— Ide a pénzedet — rí- 
valt rá.

A megrémült ember oda
adta a háromezer forintját, 
amelyet Virág szétosztott 
Kovácsik és a lakásban tar. 
tózkodó fiatalember között. 
Ez utóbbi azonban nem fo
gadta el a pénzt, és el is 
hagyta a lakást. Virág 
zsebre vágott kétezer forin
tot, Kovácsik pedig ezret. A 
kifosztott embert azután 
Virág elzavarta. Az a X. 
kerületi Rendőrkapitány
ságra ment és feljelentése 
alapján Virágot elfogták és 
előzetes letartóztatásba he
lyezték rablás bűntettének 
alapos gyanúja miatt. A 
BRFK vizsgálati osztálya 
vádemelési javaslattal adta 
át az ügyészségnek. Ková
csik ellen, aki elfogadta az 
ezer forintot, orgazdaság 
miatt indult büntetőeljárás.

rehajtani. Ha azonban a vég
rehajtás elmaradása az elítélt
nek felróható (pl. engedély 
nélkül eltávozott) e kéthóna
pos határidőt az akadály meg
szűntétől kell számítani (pl. 
amikor visszaérkezett, vissza
hozták az intézetbe). Hat hó
napnál régebben kiszabott fe
gyelmi büntetés azonban nem 
hajtható végre, mivel az elkö
vetéstől eltelt hosszabb idő 
(6 hónap) elmúltával a cse
lekmény elkövetése és a bün
tetés végrehajtása közötti 
összefüggés elhomályosul, és 
a nevelő hatás sem érvénye
sül.

Lényeges az elítélt számára, 
hogy a levelezésre, csomag- 
küldésre, látogatásra vonat
kozó szabályok mit írnák elő. 

Az elítélt levelezése 
nem korlátozható, hoz
zátartozóitól vagy más 
személyektől csomagot 
kaphat. Az intézetben 
az elítélt látogatót fo
gadhat, a látogatás 
rendjét azonban az in
tézet parancsnoka hatá
rozza meg.

A munkáltatásra vonatko
zóan a jogszabály úgy rendel
kezik, hogy az elítéltet erre a 
célra kijelölt munkahelyén tár
sadalmilag hasznos fizikai 
munkával kell foglalkoztatni, 
magánjellegű munkára rém 
lehet igénybe venni. Hogy va
laki milyen munkára kerül, 
azt meghatározza egészségiál
lapota, munkakörre való al
kalmassága, szakképzettsége, 
valamint az alkalmazási, fog
lalkoztatási tilalmak. A mun
kába állást megelőzően az el
ítéltnek orvosi vizsgálaton kell 
részt vennie. Kötelessége az 
elítéltnek a részére meghatá
rozott munkát a kijelölt he
lyen és időben elvégezni, a 
munkából csak betegség ese
tén vagy engedéllyel marad
hat távol. Az elítélt munkál
tatása tehát csak olyan mun
káltatónál történhet, amely az 
Igazságügyi Minisztériummal 
szerződést kötött. Kivételesen 
kerülhet csak sor arra, hogy 
az elítélt a bv. intézőben dol
gozzon. Az elítélt munkáját a 
munkáltató irányítja és szer
vezi. Köteles az elítéltet folya- 

, matosan foglalkoztatni, gon
doskodni arról, hogy ne érje 
büntetésével össze nem függő 
hátrány, a büntetés végre
hajtásával kapcsolatban a 
büntetésvégrehajtás felhívá
sának eleget tenni, a szüksé
ges felvilágosításokat megad
ni, az évi pihenőidőt kiadni. A 
munkáltató haladéktalanul kö
teles értesíteni az intézetet, ha 
az elítélt

— a megjelölt Időpontban 
munkára nem jelentkezett,.

— kivonta magát a bünte
tés végrehajtása alól,

— a munkafegyelmet súlyo
san megsértette, illetve

— az évi pihenőidőt igény
be kívánja venni.

Az elítélt munkaidejét a 
munkaviszonyban álló dolgo
zókra vonatkozó szabályok sze
rint kell megállapítani. (Ez 
általában heti 40-42 óra). Az 
intézetben foglalkoztatott el
ítélt munkaidejét az intézet 
parancsnoka állapítja meg. A 
túlmunka napi mértéke a 
munkarend szerinti napi mun
kaidőn túl a 4 órát nem ha
ladhatja meg. A túlmunkához 
és a munkaszüneti napon vég
zett munkához az intézet pa
rancsnokának engedélye szük
séges.

Az elítéltet a szigorított 
javító-nevelő munka 
időtartama alatt évi ti
zenöt munkanap pihenő
idő illeti meg. Ebből a 
büntetés tartamának el
ső hat hónapja alatt nem 
lehet kiadni, ezt köve
tően azonban a letöltött 
idő arányában kivehető.

A pihenőidő naptári évre 
jár, így töredékével, időará
nyosan kell kiszámítani és ki
adni. Lehetővé kell tenni, hogy 
az évi pihenőidő tartama alatt 
az elítélt az intézetből és a ki
jelölt helységből eltávozhas
son. Az évi pihenőidő kettő
nél több részletben csak kü
lönösen indokolt esetben ad
ható ki. A kiadásnál ügyelni 
kell arra, hogy az elítélt az őt 
megillető évi pihenőidőt a 
büntetés kitöltéséig teljes egé
szében megkapja. Pénzben! 
megváltásra csali akkor ke
rülhet sor, ha az évi pihenő
idő kiadása a munkáltató ol
daláról felmerült ok miatt 
nem történhefett meg.

(A további szabályokat kö
vetkező számunkban ismertet
jük!) Dr. L. Gy.

T IT O K ,
A bizalomnak sokféle megnyilvánulása lehet. Min

denesetre akiben megbízom, annak esetleg elárulom fél
tett titkomat, ha úgy hozza a szükség, mert tudom, hogy 
nem él vissza vele. De az már abszolút bizalom, ha ak
kor árulom el a titkot, amikor nem kell, és olyannak,
rtlé'if TIPTTtf ÍQTn PTPlc

Hát ilyen titkot árultak el nekem. Történt, hogy ép
pen csomagot osztottak a márianosztrai intézetben és 
arra jártam. Megkérdem a rokonszenves, magasra nőtt 
fiatalembert: — Kitől jött? — Ismerőstől — válaszolja. 
Igen, igen, mondanám, s tán mennék is tovább, ami
kor kapcsolok. Ismerős? Ez nem válasz. Papa, mama, 
feleség, élettárs, testvér? Ű megint csak: — Ismerőstől 
jött! — A csomagon nincs rajta? — kérdem: — Nincs, 
mert már letépték róla — jön a felelet. Hát, ha titok, le
gyen, gondolom magpmban és megyek tovább, el is fe
lejtve az előbbieket.

Éppen kilépnék a körlet ajtaján — előtte még má
sokkal is beszéltem — amikor odajön hozzám valaki és 
a kezembe nyom egy cetlit. Itt a cím, mondja, Z. küldi, 
Zavarba jövök, mert a papíron egy nevet és pontos cí
met látok. Gyorsan visszaadom, nem is emlékszem a 
névre, csak arra, hogy a cím budapesti volt.

De azért köszönöm! Bár igazán nem értem, hogy a, 
fiatalember milyen célból küldte a címet! Már arra is 
gondolok, hogy tán mégsem ö küldte, Imnem a postás 
akartfl „megtréfálni.” Mert azt azért kitaláltam, hogy 
az ismerős a gyengébbik nemhez tartozik.

Válasz válságainkra
Bánat, gond, sorscsapás 

mindenki életében előfor
dul. Válságok minden évti
zedben adódnak, nemcsak 
az élet híres felezőjén. De 
egyetlen tankönyvben sem 
található meg leküzdésük 
módja, a stressz elkerülése, 
pedig van ennek néhány 
alapszabálya.

Aki a sírást csődnek, az 
érzelmek elárulását jellem- 
gyengeségnek tekinti, nem 
tudja, milyen létfontosságú 
a lelki egészség. Az a bá
nat, amely nem tud termé
szetes módon kifejezésre 
jutni, a lélekben torlódik 
össze, és mivel nincs fel
dolgozva, gyakran testi fáj
dalmakban bosszulja meg 
magát.

A nplc nem utolsósorban 
azért robusztusabbak lé
lekben és élnek tovább, 
mert könnyeiknek szabad 
folyást engednek. A lélek
nek — mondta egyszer egy 
költő — nélkülöznie kelle
ne a szivárványt, ha a 
szemnek nem volnának 
könnyei.

* Persze sok válságot ma
gunk idézünk elő: például 
ahelyett, hogy az elköve
tett hibákból Okulnánk, 
sokszor önmagunkat vádol
juk, gyötörjük és erőt vesz 
rajtunk a stressz, ahelyett, 
hogy felejtenénk. Sokszor 
könnyebb mások bűnét 
megbocsátanunk, mint a 
saját hibáinkat leküzde- 
nünk.

Ha válságba kerülünk, 
vizsgáljuk meg. nem bo- 
nyolódtunk-e ör.sajnálatba. 
Azután ne melegítsük fel 
folyton a múltat. A sirán
kozás csak zsákutcába, a 
lelki csőd felé vezet, pedig 
az élet megy tovább. Sokat 
segíthet, ha kibeszéljük 
magunkat. Ha a lelki sé
rült meg tudja beszélni a 
problémáit valaki mással, 
ha meg tudja őket fogal
mazni, mindjárt nem lát
szanak leküzdhetetlenek- 
nek. Es egy bizalmas vagy 
egy barát vigaszt Is nyújt
hat.

Justitia segített, 
Fortuna nem

Rendkívüli totó tárgynye- 
remény-sorsolást tartottak 
Pécsett. Az érdekes eget 
előzményeiről már koráb
ban írtunk. Az történt, 
hogy 1983-ban a Sportfoga
dási és Lottó Igazgatóság 
úgy döntött, hogy az 52. és 
53. játékhét 12 találatos 
szelvényei között mindkét 
alkalommal egy-egy Skoda 
120 GL típusú személygép
kocsit sorsol ki.

Az 53. játékhéten az első 
közlés szerint tizenketten 
értek el 12 találatot. Ba
cker Rudolf pécsi lakos, a 
nyertes szelvény számai 
között nem találta saját ti
zenkettesét, ezért óvott. 
Óvásának helyt adtak és 
felvehetett 403 ezer forin
tot. (13-as és 13 plusz 1-es 
azon a héten nem volt.) A 
Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság azonban az 
óvási határidő lejárta előtt 
megtartotta a gépkocsisor
solást, amelyen így Backer 
szelvénye nem vehetett 
részt. A totózó, pontosab
ban helyette felesége, pert 
indította az OTP ellen, me
lyet megnyert és a Baranya 
megyei Bíróság jogerős, 
másodfokú ítélete értelmé
ben új sorsolást kellett ki
írni, amelynek során a 
szerencsekerékbe került 12 
név nélküli, üres nyere
ménycédula mellett a Ba- 
ckerék nevét tartalmazót is 
meg kellett forgatni. Az 
előző sorsoLás nyertese ter
mészetesen megtarthatta a 
gépkocsit.

Az Alkotmány utcai to
tózó elé a szakemberek ér

keztek először, akik a cse
megének számító ügy rész
leteiről beszélgettek. Kide
rült, hogy annak idején 
Backerék szelvényét — he
lyesen — tizenkét találatos- 
ként értékelte az ellenőrző, 
de tévedésből a nyeretlenek 
közé helyezte és ezt a hi
bát a második ellenőrzés 
sem fedezte fel. Ebből — az 
egyébként ritkán előforduló 
tévedésből — származott a 
több, mint egyéves huza
vona.

A sorsolási bizottságiban 
a szakembereik között he
lyet foglalt a felperes jogi 
képviselője, a környékbeli 
ABC egyik pénztárosa, mint 
pártatlan tanú. A gondos 
ellenőrzés után egy kisis. 
kolás. Rajnai Rita forgatta 
még a kereket, majd feszült 
másodpercek következték.

— Nem nyert — közölte 
Nagy Elemér, a Sportfoga
dási és Lottó Igazgatóság 
osztályigazgató-helyettese.

— Nem baj — mondta 
a feltűnően nyugodt tótózó 
— ez már úgy is csak rá
játszás volt. így „csak” 403 
ezer forint maradt nekem.

A sorsolás vezetője, Nagy 
Elemér, a következőket 
fűzte az ügyhöz:

— Ilyen eset még nem 
fordult elő a totó történeté
ben, ezért kellett végigjár
ni az igazságszolgáltatás út
jait. A bíróság Ítélete sze
rint nem követtünk el hi
bát azzal, hogy az óvási 
határidő lejárta előtt sor
soltunk, mert joggal felté
teleztük, hogy a szelvények" 
értékelése hibátlan volt.
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Emberek az üzemben
Ha valaki belép az üzembe, 

ahol a köteleket csomózzák, 
fonják, ahol a dohányszárító 
spárgát sodorják, először a 
méretek lepik meg. Hatalmas 
üzemcsarnok ez, itt aztán úgy 
dolgozhat az ember, hogy a 
másikat egyáltalán nem za
varja, csak akkor válthat ve- 
Se szót, ha a munka úgy kí
vánja.

Azok az emberek, akik a 
dohányszárító spárgát sodor
ják, nem unatkoznak, hiszen 
naponta, azaz egy műszak 
alatt 250 darabot sodornak 
össze. S eközben gyalogolnak 
legalább 30 kilométert. Olyan 
fürgén futnak, mintha világ
életükben ezt csinálták vol
na. Ez a munka eléggé fáradt
ságos, de ahogy Dinok István 
.mondja, szépen fizet. A múlt

tud küldeni nekik, mert sok 
a levonása. Annyit viszont 
elért, hogy otthonról nem kér 
sem csomagot, sem pénzt, ez
által tehermentesíti a csalá
dot. Az viszont a családot 
nyugtatja meg, hogy a csa
ládfő nem szenved semmiben 
hiányt, hiszen megkeresi arra 
a pénzt, amire szüksége van.

Figyelemre méltó, amit a 
munkakörülményekről mond 
el: Jó ez az üzem, csak az a 
baj, hogy két évszakos!

— Hogyhogy'?
— Télen rettenetesen hideg, 

majd megfagyunk, nyáron ha
talmas a forróság, majd meg
sülünk, alig kapunk levegőt, 
csak tavasszal és ősszel lehet 
szépen és gyorsan dolgozni. 
Ilyenkor kedvező a külső hő
mérséklet, tehát csak a mun-

Wallyon Jánosnak 200 százalék a munkateljesítménye
hónapban 1200 forintot kere
sett tisztán. Kell is ez a 
pénz, mert amint megjegyzi: 
„Szüksége van arra, hogy ha
vonta 500-000 forintért vásá
roljon.”

Ebből az összegből veszi 
meg a cigarettát, teát, kávét, 
* a többi élelemre megy el. 
Az ilyen jellegű munka nem
csak az idegeket, hartem az 
izmokat is próbára teszi, kell 
tehát a „többletétel”, főleg 
így tél végén, tavasz elején, 
amikor már eleve fáradtabb 
a szervezet, s jobban igényli 
a változatosabb, táplálóbb 
ételeket.

Annak ellenére van ez így, 
hogy sem ő, sem a többi em
ber nem panaszkodik az étel
re, bár az kissé furcsa, szo
katlan, hogy heteken keresz
tül „nem veszik fel”, ahogy 
Dinok István sem a levest, 
csak a második fogást fo
gyasztják. Azon a napon, 
amikor mi ott jártunk, leb
bencsleves volt és pörkölt 
krumplival.

Megnéztük és megkóstol
tuk az ételt, azaz az ebédet. 
Semmiféle kifogást nem lehe
tett vele szemben támasztani, 
épp olyan volt, mint amilyen 
általában az üzemi ebéd. Sem 
jobb, sem rosszabb.

Dinok István most 25 éves, 
harmadszor van börtönben, s 
ha - letölti, akkor éppen öt 
évet „húz le” bv. intézetben. 
Lopás miatt került be újra. 
Az egyik nagy, alföldi üzem
ből lopott pálinkát, és eladta.

Két gyereke van otthon, a 
felesége dolgozik, s az ő fi
zetéséből élnek. Innen nem

kájára összpontosíthat az em
ber. Azt ugyanis senkinek 
nem szabad elfelejteni —- 
mondja —, hogy nekünk leg
alább annyira fontos a telje
sítmény, mint a vezetőiknek, 
hiszen mi ennek alapján kap
juk a pénzt, s ha már itt, va
gyunk, akkor keresni Ts“ alka
runk. Persze, ha jobbak lenné
nek a körülmények, akkor nö
vekedne a termelés is. Talán 
meg lehetne oldani,, hogy télen 
fűtsenek, nyáron hűtsenek. 
Nemcsak a mi érdekünket, ha-' 
nem a termelést is szolgálná 
ez az intézkedés.

Dinok István mögött, egé
szen az üzemcsarnok sarkában 
dolgozik Wallyon János, aki a 
sei ej tkö telet vágja össze. Az 
erre szolgáló „szerkezet” nem 
áll másból, mint egy állvány
ból és borotvaéles késből. Ezen 
a késen húzza végig a kötelet, 
s úgy vágja szét, hogy szinte 
észre sem veszi az ember. En
nek a munkának az a „titka”, 
hogy állandóan csinálni kell, 
megállás nélkül. Ha valakinek 
jók az idegei, no meg keresni 
is akar, az itt megtalálja szá
mítását,

Wallyon János egyike a leg
szorgalmasabb embereknek. 
Műszakkezdéskor leül a széké
re, maga mellé veszi a köte
lek halmát, és fel sem áll, míg 
nem csengetnek, jelezvén, hogy 
vége a műszaknak. 'Kivételes 
szorgalommal dolgozik, egy
részt azért, mert így jól keres, 
havonta megvan neki tisztán a 
háromezer • forintja, másrészt 
azért: is ilyen serény, mert arra 
■gondol, hogy vezetői felfigyel
nek szorgalmára, s talán ked

vezményt kap, azaz nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi érde
keltségét is felismerte. A mun
ka az a terep, ahol mind a 
szorgalom, mind az akarat 
megnyilvánulhat, ékesen tanú
sítva, hogy milyen is az az 
ember, aki azt végzi.

Műszakonkénti teljesítménye 
eléri a 200 százalékot, 25 kilo
grammot kellene összevágnia, 
ehelyett 60-at teljesít. Persze, 
van ennek „veszélye”. Valaki
nek esetleg eszébe jut a „nor
marendezés”, s ha Wallyon 
János szabadul, s más kerül 
a helyére, képtelen lesz erre 
a kimagasló teljesítményre. 
Nem szabad ugyanis elfelejte
ni, hogy a normát — ha csak 
lehet — emberre kell szabni, 
s ha akad egy-két kivételes 
ügyességű dolgozó, semmikép
pen nem lehet az ő teljesítmé
nyük a mérce, mert ha ez tör
ténik, akkor a többi — átlagos 
képességű ember — elbátorta- 
lanodik, bizonytalan lesz, s 
képtelen arra, hogy a legjobb 
formáját kihozza magából.

Ahogy az üzem vezetője el
mondta, az itteni dolgozók 30 
százaléka már egyszer-kétszer 
megjárta Nosztrát, azaz már 
dolgozott itt. Számukra tehát 
nem újság, nem különös az it
teni munka. Ez a tapasztalat 
meg is látszik teljesítményü
kön, vagyis a jobbak közé tar
toznak. A többiek viszont oly
annyira kezdők, hogy az szin
te már nem is számít kezdet
nek. Az aluljáróban, a pálya
udvarokon ugyanis nincs lehe
tőség arra, hogy üzemi fogáso
kat gyakoroljanak. Ezek a fia
talok életükben nem dolgoztak. 
Nemhogy üzemben, egyáltalán 
sehogy. Az a csoda, hogy né- 
hányan közülük megemberelik 
magukat, s a jobbak nyomába 
erednek,- s eközben kitűnik, 
hogy kiváló -érzékük van a 
munkához.

Ez is azt bizonyítja, hogy a 
fiatalok nincsenek tisztában 
képességeikkel. Holmi különös
séget dédelgetnek magukban, s 
közben gyakorlatban — ki
derül, hogy remek dolgozók 
lennének, csaik épp az akarat 
hiányzik belőlük. Ha viszont 
kényszerhelyzetben vannak, 
egyik hétről a  másikra kitett 
szik, hogy fölösleges ábrándok 
felé futnak, ahelyett, hogy va
lamely gyárban megtalálnák a 
számításukat.

★
Persze, ne feledjük el, mit 

mondtak a régi rómaiak az if
júságról: „A fiatalság szél!” . 
Követhetetlen és kifürkészhe
tetlen. Egy bizonyos idő után a 
szél természete is megnyug
szik, remélhetőleg a fiatalok 
is követik a példát. Erre biz
tató jelenségek is utalnak,' 
nemcsak arra gondolok, hogy 
közülük a legjobbak felismer
tél?: érdekeiket olyannyira, 
hogy keményen és jól dolgoz
nak, s" ennek megfelelően jól 
is keresnek, hanem arra, hogy 
elgondolkodtak eddigi sorsuk 
felett.

Nem biztos, hogy a szaba
dosság, amely jellemezte ko
rábbi életüket, egyenlő a sza
badsággal — mondják, és he
lyesen. S ha erre a felismerés
re a börtönben jöttek rá, ak
kor bármennyire is keserű is
kola ez, de megérte!

A. J.
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Exportra készül a dohányszárító spárga

Adatfeldolgozók Hosszú lenne felsorolni- s 
büntetésvégrehajtási intéze
tekben végzett munkák. soka
ságát. Elég egy. röpke vissza
pillantás. Kezdetben zacskót 
ragasztottak. A földeken kor
mos Hoffer-traktorral szán
tottak. Kézzel szórták a mű
trágyát, kézzel vetettek. Azóta 
sok minden változott. Ipari 
üzemeinkben, gazdaságaink
ban az elítéltek a legmoder
nebb gépeken végzik népgaz
d a sá g ig  fontos munkájukat. 
Csak néhány példa. Tökölön 
autóbuszalvázat gyártanak, 
Márianosztrán labdát, Pálhal- 
mán évi hét tonna ezüstöt ál
lítanak elő különböző filmek
ből. A fejlődés folyamatos és 
nélkülözhetetlen minden te
rületen, így nem lehet csodál
kozni azon sem, hogy Baracs- 
kán, a közelmúltban számító- 
gépes adatfeldolgozást szer
veztek meg, ahol az elítéltek 
külső vállalatnak végeznek 
bérmunkát. Képünkön adato
kat táplálnak be a számító
gépbe, amelyek a központi' 
adatbankban mágneses sza
lagra kerülnek. A munka 
nemcsak érdekes, nagy figyel
met, pontosságot igényel, ha
nem azért is hasznos, mert aki 
megkedveli, szabadulása után 
is hasznosíthatja az itt tanul
takat.

— ZImm —

Képmásáé -  hétköznap
Mindenütt ugyan még 

nincs ott az intézetekben 
napjaink egyre jobban ter
jedő okos berendezése, a 
képmagnó, de egyre több 
bv. intézet büszkélkedhet 
vele. Felhasználási, ponto
sabban : kihasználási lehető
sége — amennyiben jó kéz
ben van a felvevőkamera — 
korlátlan kint éppúgy, mint 
bent; egyre több helyen is
merik ezt is fed a bv. in
tézetek világában.

Jó példa erre a töreikvés- 
re Kalocsa, ahol a kulturá
lis élet irányításával foglal
kozó . neyelőitisat beszélt a 
képmagnóval kapcsolatos 
tervekről:

— Aki egyszer elkezdte a 
képmagnózásit, az nehezen 
tudja abbahagyni . . .  Elő
ször az ember mindent fel
vesz, ami a szeme és ka
merája elé kerül, játszik a 
készülékkel, mint egy kis
gyerek, idővel azután bele
jön a gyakorlatba. Kezdi 
„megtanulni”, mit, milyen 
szögből érdemes felvenni, 
mi és hogyan jelenik majd 
meg a képernyőn a leját

száskor. A következő lépés 
az, amikor már nem alka
lomszerűen, a különféle 
rendezvényekhez igazodva 
kezd működni ez az okos 
készülék, hanem megszület
nek a tervek: hol lehet, hol 
kell majd felhasználni a 
képmagnót, milyen kézzel
fogható segítséget ad a ben
ti munkában.

Mi már túl vagyunk a kí
sérletezés időszakán. Szeret
nénk bevonni a videót a 
betanított munkások képzé
sébe; az egyes munkafolya
matokat a „kényes” pontok
nál megfelelően kinagyítva 
tudjuk rögzíteni, majd visz- 
szajátszani akár lassítva is, 
sőt, akár mag-megállíthat- 
juk a szalagot^ újra meg
újra elmagyarázhatók így az 
egyes fogások. Sokkal több 
információ rögződik igy a 
tanulóikban, mint ha csak a 
szóbeli anyagot hallgatnák. 
A múltkor felvettem egy 
rosszul sikerült sorakozót: 
maguk az asszonyok is rös- 
teükedtek — perlekedés he
lyett —', amikor megnézték 
saját magukat.

Bevonjuk az iskolai élet
be is a képmagnót. Felve
szünk egy-egy órát, s az
után a diákok nevelőjével 
és a pedagógussal együtt 
vissza játsszuk, elemezzük a 
látottakat: hol és milyen 
módon szükséges változtatni 
az óra menetén, hogy a fi
gyelem fokozottabb legyen, 
több legyen a feldolgozott 
tananyag.

A műsorok összeállítása
kor is nagy segítséget je
lent a képmagnó: egészen 
más, ha csak mondják, pró
ba közben- a szereplőnek, 
mit csináljon másképp, 
mintha meg is mutatható 
neki a produkció elrontott 
része. Meggyorsul így a fel
készülés folyamata, s ez ta
lán azt is eredményezi, 
hogy több összeállítás ké
szül, gyakoribbak lesznek a 1 
rendezvények.

A nevelői foglalkozáso
kon, amikor csak egy kis 
csoporttal beszélgetünk, rög
zíteni lehet néhány témával 
kapcsolatosan az elhangzott 
véleményeket, s ugyanazok
ról, ha elbeszélgetünk, 
mondjuk fél év múlva, ak
kor — összehasonlítva az 
előző felvétellel — érzékel
hető a szemléletbeli válto
zás, fejlődés.

H. A.

F E M U IB A
p  ebruár első vasárnapja 

kemény, száraz hideget 
hozott. Kérges, csúszós jég 
szorította satuba a földet. A 
tél alattomos hidege behatolt 
a ruhák alá. Kékre csípte, ér- 
zéstelenné tette, feszesre húz
ta az arc bőrét. Apró, szúrós 
dara esett. A morzsányi jég
szemcsék úgy döftek, mint a 
gombostű.

Szarvas honvéd csendesen 
üldögélt az álmosító meleg
ben. A cserépkályhák bőség
ben árasztották a meleget. 
Elálmosodott. Délben alapo
san teleette magát. Találom
ra kiválasztott egy könyvet. 
Nagy lapáttenyerében Sztálin-“ 
kötetet szorongatott. A könyv 
puha, bőrrel borított fedelét 
a nagy vezér arcmása díszí
tette. A széles ujjak lágyan 
simogatták a hűvös borítást. 
Szarvas nem gondolt semmi
re. Ujjai önmaguktól, parancs 
nélkül mozogtak. Talán ösz
tönös vágyát fejezték ki. Női 
testre ritkán gondolt. Föllob
banó vágyait önmaga előtt is 
titkolta.

Az ajtócsapódásra fölrez
zent. A laktanyaügyeletes lé
pett be. Egyenruháján a piros 
alapon arannyal hímzett öt
ágú csillag elárulta, hogy vi
selője politikai tiszt. A baju-

(3.)
szos százados nem volt hiva
tásos katona. Néhány évvel 
ezelőtt még lakatos volt Cse
pelen.

— Mit csinál, honvéd?
Szarvas vigyázzba vágta

magát.
— Százados elvtárs. . .
A zömök tiszt leintette.
— Laktanyafogságos?
— Jelentem, nem.
— Ne jelentsen! Beszélges

sünk!
— Nincs hova mennem,
— Szülei?
— Nincsenek. Meghaltak a 

háborúban.
A tiszt bólintott. Ismerte az 

életet. Érdeklődését hirtelen 
fölkeltette a katona kezében 
a Sztálin-kötet. A honvéd 
nem engedte el, görcsösen 
szorította a vaskos kötetet.

— Sztálin műveit olvassa, 
honvéd?

— Igen — vágta rá habozás 
nélkül.

— Derék dolog. Nagyon de
rék — ismételte meg a politi
kai tiszt. Elégedett volt. Lám, 
a pártmunkások eredménye
sen dolgoznak a seregben.
, — Ki volt az apja? Ügy 
értem, mielőtt meghalt.

Vasmunkás — hazudta 
szemrebbenés nélkül. Valójá
ban nem tudta, mi volt az

apja foglalkozása. Alig ismer
te. Csak homályosan emléke
zett kemény pofonjaira, ré
szeg handabandázására.

— A neve, élvtárs?
— Jelentem, Szarvas Le

vente honvéd. Második szá
zad.

— Gondom lesz magára, 
Szarvas elvtárs.

A tiszt bólintott, civiles 
tempóval az ajtóhoz lépett. A 
beszélgetés után néhány hét
tel Szarvas honvédet tisztes
iskolára vezényelték. Elröp
pent a nyár. A színtelen, ko
pár hónapok lomhán követték 
egymást. A hadsereget mód
szeresen felkészítették a dél
ről, Ti tóék irányából várható 
támadásra. Tito az imperia
listák láncos kutyája. Ezt ír
ták az újságok, ezeket hallot
ták a politikai foglalkozáso
kon. Megtanulták, hogy a 
néphadsereg a világ égjük 
legkorszerűbb hadserege. 
Fegyverzete jobb az ameri
kaiakénál. A katonák vigyo
rogtak. Emelgették az öreg 
dióverőket, ezek ötven évvel 
ezelőtt számítottak korszerű
nek. Kínlódtak a PPS gép
pisztolyok akadozó dobtárai
nak túrázásával. A lukacsos 
köpenyű fegyver a lövészete
ken magasan félrehordva 
mart bele a céltábla fölött a 
levegőbe. A régi raj létszáma, 
megfogyatkozott. A maradék 
jól összeszokott. összehozta 
őket a tapasztalat. Átvették a 
dörzsölt öregkatonák linksé-
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/f város ■ központi terén, 
**.- az autóbuszállomás 

sarkán az úgynevezett mo
bil szobrászat, mobil tér- 
plasztika — nehéz a pon
tos meghatározás — egy 
remeke magasodik: forgó, 
tükrök, színes reflektorok 
sorakoznak egy szeszélye
sen ágas-bogas fémállvá
nyon. A tükrök mozgását, 
illetve a lámpák ki-be kap■ 
csolását — egy számítógép 
és eletromotorok közremű
ködésével — a tér hangja 
irányítja; valahányszor el
halad árra egy autó, az ál
tala keltett zaj mozgásba 
hozza a szerkezetet, S mi
vel egy forgalmas tér sar
kán áll az egész, ahol 
szüntelen a forgalom; a 
tükrök állandóan mozog
nak, a. lámpák állandóan 
villognak.

A város jelképe is lehet
ne ez a szerkezet; jele az 
állandó fejlődésnek, válto
zásnak. S amint Kalocsa 
gyarapodik, ez alól neveze
tes intézménye, a bv. inté
zet sem vonja ki magát: a 
komoran magasodó falak 
mögött is mozgásban, vál
tozásban, fejlődésben van 
az élet.

KALOCSAI SZŐTTES

Az átmeneti csoport szobá
jában — zárkának már nem 
nevezhető — éppen televíziót 
néznek, amikor arra járok., 
Az Iskolatelevízió fejezte be

az imént adását; a képernyőn 
már csak a monoszkóp lát
szik, de a készülékből — még 
— friss ritmusú zene hallat
szik. Amint elhallgatnak az 
utolsó akkordok, az egyik asz- 
szony rögtön bekapcsolja a 
rádiót, s máris folytatódik a 
jó hangulatú muzsika.

Régi ismerősöm, P. Aranka 
lép be, karján civil ruhájá
val.

— Kimegyünk a nevelőnő-, 
vei feladni a csomagokat— s 
csak úgy sugárzik az arca. A 
többiek kis, irigykedéssel 
szemlélik: Aranka a gyakrab
ban „kijárók”, közé tartozik. 
Ősszel — több, mint egy év
tized után — elhagyja a bv. 
intézetet; bent végzett kitűnő 
pedagógusi-közművelői mun
kájának eredménye ez a „ki
vételezett” helyzet.

Amikor kimegy, fölsóhaj-t 
valaki:

— De mennék már én is , . .  
legalább körülnézni! De jó 
volt a múltkor a húsáruház
ban enni egy jót!
. A másik leinti:

—■ Majd sorra, kerülsz . . .  
Gondold csak meg: tíz évvel 
ezelőtt lehetett volna ilyet 
csinálni?

— Tessék itt körülnézni! 
Ugye, szép ez a szoba? —

Közönség nélkül
Nézem a csomagosztást, a 

kép megszokott. A felügye
lő az asztalra teszi a kar
tondobozt és a felsorako- 
zottak szeme láttára neki
lát az ellenőrzésnek. Né
melyik csomagot oly ala
posan zárták le„ hogy kíno
san hosszan tart, amíg ki
nyílik a teteje. Aztán sorra 
kiveszi mindazt, amit az 
otthoniak küldtek. Cigaret
ta, citrompótló, sütemény 

némelyik csomagnál 
szertehull —■ kolbász, sza
lámi, képeslapok, csokolá
dé. A- kedvezményezett,aki 
a csomagot kapta, egyre 
nyugtalanabb. Akik mögöt
te állnak, viszont kíván
csiak. Így aztán pontosan 
megszámolhatják: hány
doboz cigit kapott az elöl- 
álló, mennyi szalámit és 
így tovább. A sütemény a 
legkínosabb. Ha apró, szét
hull, s egyébkent is elárul 
valamit. Hogy mit szeret az 
illető, s hogy mit kért? 
Egyesek többfélét is. S az 
egész csomag is árulkodik: 
küldője ízléséről, pénztár
cájáról, s némiképpen ar

ról is, hogy miként gondol 
arra, akinek küldte.

Nézem a csomagosztást, s 
valahogy kényelmetlenül 
érzem magam. Mintha va
lakinek a levelébe olvas
nék bele. He hiszen a cso
mag, üzenet is. De aztán el
hessegetem ezt az érzést, 
mások is vannak Itt, a tár
sak, egyikük úgy ágaskodik, 
hogy a feje majd a meny- 
nyezetet éri. Lehet, hogy 
emez itt elöl tartozik neki?

Utólag gondolkodom a 
dolgon. Tényleg: miért nem 
lehet a csomagot úgy ki
osztani, hogy abba az ellen
őrzőn és a tulajdonoson kí
vül más ne nézhessen be
le? Nem kéne mást tenni, 
mint az asztalt a folyosó
ról bevinni egy helyiségbe 
és oda sorra behívni az 
embereket. Ez már csak 
azért is célszerű lenne, 
mert, ugye, a kiosztáskor 
mindig megkérdezik, hogy 
kitől és honnét jött a cso
mag?

Szóval, ez a javaslatom. 
Vagyis’: csomagosztás — 
közönség nélkül!

büszkélkedik egy eddig hall
gatag asszony. S valóban: kel
lemes, pasztellszínű falak, 
műbőr bevonatú heverők, ké-. 
pek-virágok, lemezjátszó,' rá
dió, magnetofon,' tv — egészen 
más, mint egy zárka. Mond
hatnánk úgy is: otthonos he
lyiség — persze, csak benti 
mértékkel mérve.

A kultúrkörlet (így hirdeti 
a bejárati ajtón levő tábla) 
folyosóján vitrinek sorakoz
nak, bennük szeb.bnél-szebb 
hímzések. Sokszor megálltam 
már előttük, de újra és újra 
megcsodálom a kézimunka 
szakkör tagjai által készített 
térítőkét. „Kati nénit tessék 
megkeresni!” — hangzik kó
rusban a hátam mögött, majd 
P. Aranka, aki időközben már 
visszajött kintről, hozzáteszi: 
„De nehéz lesz megtalálni, 
mert állandóan dolgozik. 
Egész egyszerűen fáradhatat
lan. Reggel hatkor már sürög- 
forog, és késő este íjiég min
dig van elintéznivalója.” Va
lóban nehezen érem el: végül 
az egyik nevelői irodában 
bukkantam rá, amint éppen 
írnok! munkáját végezte.

— Három hónappal ezelőtt 
kapott új lendületet a szak
kör, amikor egy kinti pedagó
gust kaptunk — kezdi mesél
ni. — Szakértő a tájjellegű 
kézimunkákat illetően. Elő
ször az igazi kalocsaival is
merkednek meg a szakkör 
tagjai, és utána sorra vesz- 
szűk a többit is. A tanmenet 
attól függ, hogy milyen anya
got, melyik tájegységre jel
lemző előrajzolt mintát lehet 
beszerezni. A makramé-szak
kör is nemrégen kezdett dol
gozni: itt szintén anyaghiány 
okozott zökkenőket, ugyanis 
egy különleges, vastag fonalat 
lehet csak felhasználni.

— Jobb híján jönnek . a 
szakkörökbe az itt lévők, vagy 
tényleg szívvel-)élekkel Vesz
nek részt a közös munkában?

— Ügy érzem, az utóbbi 
megállapítás a helyes — hang
zik a válasz. — Érdemes len
ne egyszer beülnie egy szak
köri délutánra; nyugodtak a 
kedélyek, nyoma sincs a más
kor oly gyakori hangosködás- 
nak, veszekedésnek. Sokan 
még a cigarettáról is megfe
ledkeznek, annyira beleme
rülnek a hímzésbe. Nagyon 
sok tehetséges, értékes ember 
dolgozik most közöttünk. . .  
— és elcsuklik kissé a hangja.

— Miért kell itt lenniük? Fel 
nem foghatom. A legtöbbjük 
életellenes. Gyerek. . .

Märianoszträval immár ha
gyományosnak tekinthető a 
kalocsai kulturális szakkör, 
pontosabban a stúdió együtt
működése. Elmondták; na
gyon nagy sikere volt a közö
sen készített anyagnak, s több 

.hasonlóra lenne szükség. Ügy 
érzik, most nekik kellene 
„lépni”, hiszen legutóbb 
Nosztra volt a kezdeményező, 
ám az idő hiánya sok min
dennek korlátokat állít. A 
kedves-készséges stúdióssal, 
Kárpáti Judittal is csak meg- 

. szakításokkal tudtam néhány 
mondatot váltani", mert te
mérdek volt a tennivaló a 
könyvtárban, időnként az 
„ügyfelek”, az olvasók is jöt
tek; arra gondoltam, bizony 
elkelne itt még a segítség, 
mert a stúdiós könyvtáros is 
egy .személyben. Hiába igyek
szik minden kérésnek eleget 
tenni, minden igénynek meg

felelni; egyszerre két helyen 
nem lehet. Annyit azért sike
rült feljegyezni a noteszembe: 
a legutóbbi farsangi műsor 
osztatlan tetszést aratott (né
hány részletét képmagnón is 
visszanéztem). Irodalmi össze
állítás, tréfás jelenetek, tánc
számok egy kis tombolával 
tarkítva - — a látottak-hallot- 
tak alapján úgy tűnik, hason
ló színvonalú előadást akár 
naponta végignéznének. , A 
nevelő elmondta: a műsor ké
szítésekor az ötlet volt a lé
nyeg, azaz nem máshonnan 
átvett számok újrafeldolgo
zására tették a hangsúlyt (az 
irodalmi összeállításon kívül), 
hanem arra, hogy ki-ki a sa
ját hétköznapjaiban, a benti 
életben önmaga által tapasz
taltakat jelenítse meg.

Ha erre a műsoros délután
ra nem is kapott a szerkesz
tőség meghívót, azért további 
jó munkát kívánunk, s várjuk 
az értesítést a következő ér-' 
dekes program ról...

H. A.

Veled
Veled voltam!
Sokáig vagy semeddig?
Mi áz idő?
Küszködtünk magasan
kéjjel ringó hullámok 5 

között,
szerelem zaja csattogott 

fülemben
zúgó harang, a tömény 

jóban:
veled voltam!

Varga Attila 
Kecskemét

géí, szokásait. Lezserek vol
tak, tudták, semmit sem sza
bad komolyan venni, nem 
kell mellre szívni a dolgokat. 
Ahol tehették, lógtak. Kibúj
tak a terhesebb feladatok álól. 
Át kell vészelni a zűrös hóna
pokat. Kevés örömkatona 
akadt közöttük, aki komolyan 
vette a szolgálatot. Ezeknek 
átpasszoltak minden kelle
metlen feladatot.

{isszel bevonuló újoncok- 
V* kai egészítették ki, töl

tötték fel a meggyérült száza
dokat. A leszerelők helyét az 
immáron öregek vették át, 
akik türelmetlenül várták a 
korosztályváltást. A második 
év. már könnyebb, elviselhe
tőbb. Otthonosabbak, ismerik 
a dörgést, helyettük a kopa
szok kerülnek terítékre. Ez a 
hadseregek rideg, évszázados 
hagyománya.

A második század új tiszte
sei között fölbukkant Szarvas 
Levente tizedes langaléta, 
csapott vállú alakja. Az első 
napon a régi társak röhögtek 
rajta, élcelődtek. Lógatja le
felé a vállait, hogy jobban 
észrevegyék a ... tizedesi rang
jelzését. Ennek a viszontlá
tásnak azonban csak. az első 
napon volt némi humoros ár
nyalata. Szarvas tizedes ha
marosan bemutatkozott. Né
hány nap alatt a laktanya ré
me lett. Hórihorgas alakja 
nem pihent, kísértetként .föl
bukkant, ahol éppen nem

volt rá semmi szükség. Úgy 
látszott, fáradhatatlan, több 
példány is van belőle. Meg
jelent azokon a csendes, rej
tett helyeken, ahol a lógósok 
békésen ejtőztek, ahol lazíta
ni szoktak. Tudta, hol és mer
re bujkálnak, miben ügyes
kednek. Rajtuk ütött, lecsa
pott rájuk. Kellő kioktatás 
után azonnal különmunkára 
terelte a társaságot. Hangját 
soha nem emelte fel, nem 
kiabált. Hüllőszeme kifejezés
telenül nézett a világba, hi
deg volt és kemény. Fakó 
hangja szúrt, mint a tüske, 
idegesített, nyugtalanított. 
Két lábon járó szabályzat 
volt, a legellenszenvesebb faj
tából. Kötekedett, gyúrta, 
megalázta a katonákat. Kor
látozás nélkül élt azzal a ha
talommal, amellyel a hadse
reg felruházta. Minden ideg
szálával azonosult a szabály
zattal. Ügy érezte, a köteles
ségét teljesíti. A katonákat 
gépeknek, érzés nélküli lé
nyeknek tekintette. Titokban 
sajnálta, hogy nem használ
hatott keményebb eszközöket. 
Az elöljárók parancsait szent
nek, megfellebbezhetetlénnek 
tartotta. Minden apró vétsé
get, . lezserséget szabotázsnak, 
tudatos ellenszegülésnek mi
nősített. Féltek tőle. A külső
ség mániákusa volt. Lecsa
varta az újoncok zubbonyá
ról a gombokat. Megfektette 
őket a pocsolyában. Szidott, 
büntetett, kihallgatásra ren
delt A kimenősöknél szakáll-

vizitet tartott. Háromszor is 
visszaküldte azt, akinek nem 
tetszett az ábrázata. Nemcsak 
a vétkest büntette, hanem — 
ha lehetett —■ az egész sza
kaszt ugráltatta. A gyakorla
tokon nem engedett egy perc 
lazítást sem. Megrövidítette a 
pihenőidőt, pótgyakorlatokat 
rendelt el. Melegben a tűző 
napon felsorakoztatta a sza
kaszt, hajszolta őket megál
lás nélkül. Amikor már tán
torogtak a fáradtságtól, „pi
henj!”-! vezényelt, föl s alá 
sétálgatott a sor előtt, bele
nézett az átizzadt, fásult áb- 
rázatokba. A szakasz némán 
hallgatta a színtelen hangot, 
a kioktató szöveget. A fakó 
hang sértette a dobhártyáju
kat. A helyzet napról napra 
jobban kiéleződött. Az qpsze- 
zörrenések egyik főszereplője 
a tizedesen kívül Boros honvéd 
lett. A nyurga, vékony fiú 
volt a század legjobb gépko
csivezetője. Nemrég került a 
századhoz. Fél évig az ezred
parancsnok sofőrje volt. Miért 
tették ki kényelmes helyéről, 
azt senki sem tudta. Boros 
erről nem beszélt. A pesti fiút 
kedvelték. Nem hordta fönt 
az orrát. Az utolsó cigarettá
ját is megosztotta bajtársái- 
val. Boros néhány hónapja 
nősült. Jó kapcsolatai miatt 
többször kapott kimenőt, so
ron kívüli eltávozást. A fia
talasszony néha leutazott a 
városba. A század „szakértői” 
megállapították, hogy a lány 
gyönyörű portéka, még Bo

rosnál is jobbat érdemelne. 
Az persze soha nem derült 
ki, hogy a tizedes miért gyű
lölte az első naptól Boros 
honvédet. A tisztes cseleke
deteit, viselt dolgait amúgy 
sem lehetett logikusan meg
magyarázni. Boros viszont 
jellem volt. Értelmes, intel
ligens fiú. Nem ijedt meg a 
tizedestől, ha tehette, szelle
mesen visszavágott, a katonák 
őszinte Örömére. A hosszú ti
zedes szokása szerint „meg
találta” Borost. Különmunká
ra fogta, s a sarkában ma
radt. Személyesen ellenőrizte 
a parancs végrehajtását. Bo
ros vigyorogva, ráérősen 
mosta a kövezetét. Tudta, 
Szarvas mögötte leskelődik. 
Sejtette, ha nem vesz róla tu
domást, az bosszantani fogja. 
Hamarosan Szarvas provo
kált, s bár Boros jól tűrte, a 
felesége . említésére ingerült 
lett, s alaposan összevesztek. 
Olyannyira, hogy félő volt, 
hadbíróság elé kerül, de vé
gül megúszta a dolgot tíz nap 
fogdával.

Ettől a naptól kezdve alig 
látszott ki a büntetésekből. 
Állandó laktanyafogságos lett, 
feleségét csak a kerítésen ke
resztül láthatta. A tizedes 
nem kegyelmezett, kullancs
ként tapadt „áldozatára”. 
Nem engedte ki a kezéből. 
Sejteni lehetett, hogy ennek 
előbb-utóbb rossz vége lesz.

Bordács László 
Vác

(Folytatjuk.)

Tisztelet
és tisztesség

Minden gondolkodó elme előtt világos, hogy a  bün
tetés végrehajtásban dolgozó, szolgálatot teljesítő embe
rek a társadalmi munkamegosztás alapján tevékenykéd-. 
nek e területen. Nekik a bv. intézet a munkahelyük, az 
elítéltekkel történő „foglalkozás” a hivatásuk, miként 
valaki hivatásos katona lesz, vagy mozdonyvezető, szál
lítómunkás, esztergályos, igazgató stb., s ott teszi a dol
gát. Hogy konkrétan ki miért került éppen a büntetés- 
végrehajtáshoz, az emberenként változó. Egy azonban 
bizonyos: a „civil” munkahelyekhez képest nagyobb és 
más velük szemben a követelmény, s ami ugyancsak 
nem lényegtelen: idegileg igen megterhelő a feladatuk. 
Ezzel nem akarom e . mondani, hogy például.a kinti 
művezetőnek nincs idegeskedniválója, de az valahogy 
más. Mert a benti művezetőnek ugyanúgy fontos a ter
melés folyamatossaga, a jó minőségű munka stb., de 
ezen túl olyan emberekkel és olyan közegben dolgozik, 
amely gyökeresen más légkörű, mint a szabad élet. 
Vagyis naponta kell „átváltoznia” munkáltatóvá, őrré, 
nevelővé, majd a szolgálat leteltével vissza család
apává, feleséggé, vagy éppen valamilyen közéleti szerep
lővé. De mindezt a saját munkámon is érzékeltethetem: 
nyilván nem kellemes dolog hallgatni, hogy Z. miként 
erőszakolt meg és rabolt ki néhány társával védtelen 
nőket, avagy X. milyen csalafintán lopta el a nyugdíjas 
néni utolsó ötszázasat stb.. Most nem is említem az olyan 
eseteket, ahol gyerekek kerültek veszélybe, szenvedtek 
stb. Bizony egy egész napos börtönlátogatás után hallat
lanul kimerült lesz az ember, no, nem fizikailag, hanem 
lelkileg, idegileg!

Ne csinálja, ha olyan nehéz, vagy nem bírja! Aki nem 
bírja, az abba is hagyja. De attól, hogy nehéz, még nem 
kell abbahagyni, meg hát valakinek mindig csinálni 
kell. S azt is tudom, hogy a büntetésvégrehajtásban 
dolgozók jó része valamilyen megfontolásból, meggondo
lásból igencsak nehezen hagyja itt a börtönt. S ezek az 
okok valahol mindig az elítéltekkel függnek össze. A m e
lyen óriási . megfontolást kíván, hogy a még ismeretlen 
börtönt válassza valaki munkahelyéül, ugyanolyan sú
lyos döntés e kötődés elszakítása. Nagyon sok nevelőt, 
felügyelőt ismerek, akik kedvezőbb ajánlatokat utasítot
tak vissza, mert valami-itt tartotta őket.

Talán az, hogy hittek abban, munkájuknak, erőfeszíté
seiknek van értelme? Gondoljuk csak meg, mily csodá
latos lehet az, ha a társadalom peremére került bűnös 
emberből sikerül jobbat faragni vagy legalábbis a jobb
ra való hajlamot elültetni benne. S hiába a sok ku
darc — az mindig több, mint a/siker —, ha csak éven
te egy, azaz egyetlen bűnös embert „térített meg”, már 
nem volt hiábavaló a munkája.

Persze, lehet, hogy nem fejtettem meg a titkot, mert 
számtalan mást is mondhatnék. Szánalom, segíteni aka
rás, emberség, igazságérzet, „küldetési vágy” stb. Mert, s 
ez megint csak tény, a büntétésvégrehajtási dolgozók 
társadalmi elismerése aligha indokolja. az ittmaradást, á 
kötődést. Noha, s ez lényeges változás, az utóbbi években 
a közvélemény már sokkal többet tud a börtönökről, az 
elítéltek életéről, mint korábban, A figyelmes olvasó 
észrevette: a büntetésvégrehajtási dolgozókat nem emlí
tettem, mert e riportok, filmek mintha őket nem lát
nák, nem vennék észre. Bár az is lehet, hogy munká
juk jellegéből fakadó oka vau ennek: a „produktum
ról” esik szó, ami, illetve, aki, esetünkben az elítélt.

Felnőttnek tekintve az olvasót, remélem, hogy az ed
digieket megértette és nem félreértette. Talán kiderült, 
hogy a büntetésvégrehajtásban dolgozók sok-sok tisztes
séges és jól felkészült ember munkáját igenis, méltá
nyolni kell! Azaz kimondva: a bv. állománya a társa
dalmi megítélés súlyát tekintve, igen magas értékelést 
érdemel, mert Önök, az olvasók képezik azt a közeget, 
ahol életük nagy részét leélik.

S ebből következően megengedhetetlen, elfogadhatat
lan az, ami az utóbbi időben némely intézetben tapasz
talható. Bizonyos emberek idegesek, ingerültek, agresszí
vek a felügyelettel, de fogalmazhatok másként is: pi
maszok, rendetlenek, hangosak, és tiszteletlenek. Hogy 
ne beszéljek a levegőbe, két példa Márianosztráról. Be
szélgetek a szalonnát sütő fiatalemberrel, s mindezt 
hallgatja egy harmadik. Nyilván nem tetszett neki, amit 
mondtam — s ez még nem baj —, mert beleszólt. De 
nem azt mondta, hogy mi a véleménye, nem. Ingerült 
hangon rám rivallt: — Ki maga? — Miért kérdezi? — így 
én. — Mert ideges vagyok! — jött a már félreérthetetle
nül fenyegető válasz. Én is az lettem, de ott nem mutat
tam, eljöttem. Később az egyik körleten a nevelési szol
gálat vezetőjének társaságában többekkel — elítéltekkel 
is — beszélgettünk. A csoportosulás miatt elzártuk az 
utat az arra közlekedők elől. Hogy ilyenkor mit kell 
tenni? Például azt mondani: szabad, elmennék. Nem, a 
fiatalember szinte félrelök bennünket, ami általában 
még rendjén lenne — rendjén? —, de a nevelési szolgá
lat vezetőjét azért mégsem lehet lökdösni. No, ő ugyan
csak ideges lesz és félreállítja a fiatalembert. Aztán 1 
tényleg atyai hangon elkezdi magyarázni, hogy melyek 
a közlekedési szabályok. A fiatalember arra a kérdésre, 
hogy megértette-e, nem felel. Hát hogy is felelne, az ar
cára van írva: ideges és sértődött!

Félve folytatom, hiszen úgy tanultam, tapasztaltam, 
hogy a gyengébb szorul védelemre, az erősebbnek erre 
nincs szüksége. De vajon ezen az alapon meddig mehet 
el a gyengébb? Mikor érkezik el az a pont, amikor a 
még szórványos — tehát nem általános — tiszteletlenség 
túlmegy a határon. Hogy például az elítéltek érdeké
ben nemegyszer szót emelő újságíró a látottakon-haüot- 
takon maga is felháborodik.

Szóval a büntetésvégrehajtási dolgozók is idegesek le
hetnek, ha az elítéltek, elfeledkezve egyik alapvető köte
lességükről, a tiszteletről, úgy beszélnek, úgy . viselked
nek velük, mintha rossz értelemben megcserélődtek vol
na a szerepek. Mert az elítélteknek joguk van ahhoz, 
hogy emberségesen, tisztességesen bánjanak velük, de-a 
büntetésvégrehajtási dolgozóknak még inkább! Hiszen 
ők a munkájukat végzik, s ezért nem kapnak „tisztelet- 
lenségi pítlékot”. Így nem is kell eltűrniük egyetlen el
ítélt pimaszkodását sem!
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ELŐNYBEN van a Fővárosi 
Bv. Intézet, mert otthont ad a 
Központi Stúdiónak: természe
tes, hogy legelőször ide „érke
zik meg” a KS műsorait tartal
mazó kazetta. A házi stúdió 
szobácskájá szomszédos a Köz
ponti Stúdió helyiségével — 
tulajdonképpen csak át kell 
adni a szomszédba az anyagot.

Másfajta segítséget is ka
punk időnként: amikor egy- 
egy téma feldolgozását fontol
gatjuk, olyankor mindig lehet 
egy kicsit puhatolózni: érdek- 
li-e a hallgatóságot a majdani 
műsor? Kialakult egy olyan 
kör — ha barátinak nem is ne
vezhető, de egyik-másik tagja 
között megcsillannak ennek a 
®zép, emberi érzésnek a jelei 
—, amelyből a KS munkatár
sai .biztonsággal alakíthatják 
ki a várható véleményeket, s 
esetleg ezeknek megfelelően — 
még az adott műsor végleges 
formába öntése előtt — for
málni, „igazítani” lehet az 
anyagot.

így történt ez a barátságról 
szóló magazinműsor esetében 
is. A résztvevők közül többen 
Is ebbe a már emlegetett tár
saságba tartoztak, s — érzé
sem szerint — szívesen ültek le 
® mikrofon köré, kifejtendő 
véleményüket. S így — az elő
zőekben . ismertetett körülmé
nyeknek köszönhetően — az 
sem volt meglepő, hogy a ma
gazin lejátszása, után két-há- 
rom- nap múlva már megérkez
tek a hozzászólások. Szívesen

Érfjek és ellenérvek
Mindenekelőtt: mit jelöl jöhet, létezhet-e egyáltalán 

a szó, barátság? Sokan — börtönbarátság? 
helytelenül — a „haveís'ág” Ide azért jövünk vala
kije jezést alkalmazzák, .mennyien, mert valamilyen 
Szinte mindenki „haver” bűncselekményt követtünk 
az első bemutatkozásnál. . .  el. Hosszabb-rövidebb
A közmondás szerint: „Bor- ideig kényszerközösségben 
barát van, semmi más.” élünk (hiszen társainkat

Nekem más a vélemé- nem válogathatjuk meg), 
nyem erről a szóról. Az négy vagy több ember hó- 
igazi barátság ott kezdődik, napokig-évekig kénytelen 
amikor megbeszélik és elviselni egymást. Való 
megértik egymás gondjait, igaz: a hosszú együttlét 
önzetlenül segítik egymást alatt kialakulhatnak embe- 
minden körülmények kö- rí tartalommal bíró érzé- 
zött, igyekeznek megoldani sek is, de ezek — szerirí- 
egyéni vagy közös problé- tem — nem nevezhetők 
máikat a másikra (is) tá- barátságnak, mert itt bent 
maszkodva. A legutóbbi egészen mások a körülmé- 
KS-magazinban is volt szó nyék, mint odakint, 
róla: a legigazibb barát tu- „Vagánybarátságokról” 
lajdonképpen a házastárs, tudok, nem is egyről. Ezek 
hiszen itt nem lehet titok az emberek hamar megta- 
egymás előtt, s . alaposan lálják egymást, itt benn 
ismerniük kell(ene) egy- közösen vásárolnak, sza- 
mást. bad idejükben együtt ter-

Ha van egy igazi bará- vezgetik a jövőt. Az egyik- 
tom, neki képes vagyok el- nek is, a másiknak is van 
mondani mindent, ami bőséggel ötlete, hogyan le
bánt, s már azzal is segít, hét majd a későbbiekben 
hogy meghallgat. Az ilyen nagyobb mennyiségű pénz
barát a házasságban is hez vagy pénzzé tehető 
megmarad, kialakulhat egy más javakhoz jutni. Annyi
olyan érzelmi közösség, ra „igazi” barátokká vál- 
amely mindhárom ember nak, hogy az, aki előbb 
számára előnyös, jó. Per- szabadul, még csomagot is 
sze, ezt nem szabad félre- küld a bent levőnek. Az- 
érteni; az igazi barátnak után jön az örömteli talál- 
soha nem lehetnek „hátsó” kozás, kint! Természetesen 
gondolatai. barátja felesé- a munka szóba sem kerül, 
gével kapcsolatban! mert „sokat szenvedtünk,

Lássunk egy példát, ame- és most végre élni aka- 
lyet még kint hallottam, runk”. A börtönkereset ha- 
OTP-re vásárolt egy esa- a^ar elfogy — ismét szük- 
lád hűtőszekrényt, s kezes- sfS van pénzre. Követke
nek a régi barátot kérték zik a lebukás —, a rendőr
fel. Utóbb a férjet baleset ségen_ pedig gyökeresen 
érte, hosszú időre kórházba megváltozik mind a két 
került. A feleség' — két ember. Amilyen igyekezet
gyerekkel — otthon volt, s tel költötték korábban a 
a gyesből nem tudta fedez- Pénzt, olyan igyekezettel 
ni a kórházi költségeket, a próbálnak mindent a má- 
mindennapi élet kiadásait sikra' kenni, 
és az OTP-részleteket is; Van más példa is. Gya- 
megkérte tehát a barátot, kori, .hogy a benti „barát” 
hogy átmenetileg, amíg szabadulása után felkeresi 
nem talál kiutat a nehéz a _ másik feleségét, pénzt 
anyagi helyzetből, fizesse kér tőle, megpróbál erő- 
az OTP-t. A „barát” erre szakoskodni. Ez megtör- 
csak akkor lett volna haj- tént: szemrebbenés nélkül 
landó, ha az asszony oda- közli az asszonnyal, hogy 
adja magát neki. . .  Ennél férje bent homoszexuális 
aljasabb kikötést nehezen lett, „de itt vagyok én!”, 
tudok elképzelni. Barátság S hogy ne csak a rossz 
volt ez? Nyilvánvalóan tapasztalatokról legyen 
nem. szó: a megközelítően azo-

■jf nos korúak között néha
tényleg kialakult barátság.

Lépjünk be egy olyan A szabadulás után a csalá- 
helyre, ahol az ismeretlen- dók is összejönnek, elmen- 
ségböl pillanatok alatt ko- nek együtt színházba, mo- 
vácsolódnak „barátságok”! ziba, kirándulni stb. Szó- 
Rendelkezem már nem ke- val, ilyen is van. De — saj- 
vés börtöntapasztalattal, nos — nem ez a jellemző... 
megpróbálom a saját szem- Hártó László
szögemből vizsgálni: létre- Főv. Bv. Int.

««

Önző-módon
Sajnos már több éves bőr- csolódik jövőmhöz. A társam, 

töntapasztalattal rendelkezem akit nem akarok megnevezni, 
és minden egyes büntetésem minden gondolatomat kitalálta 
alatt voltak olyan társak, akik és megbeszéltük a gondomat, 
sokkal közelebb álltak hozzám, ami így már nemcsak a saját 
mint némely kinti barátom, gondom volt, hanem az övé is. 
Lehet, sőt vannak negatív pél- Ha valaki átéli az ilyen napo- 
dák, nem is kis számban, ezért kat-órákat, akkor érezheti iga- 
hosszabb időre van szükség zán, mennyit segít egy olyan 
ahhoz, .hogy egymás előtt ne barát, aki nem negatív irány- 
kelljen titkokat magunkban ban befolyásolja gondolkozá- 
tartani. Itt is szüksége van sunkat, hanem tanácsaival elő- 
minden embernek olyan társ- segíti a gondok megoldását, 
ra, akiben feltétlenül megbí- Feltételezem (de konkrétan 
zik és akivel minden problé- nem állíthatom), hogy önzetle- 
máját megbeszéli. Felteszem a nül tette, hisz neki is hasonló 
kérdést: tulajdonképpen van problémái voltak, ezért is tu- 
önzetlen barátság? Talán dott sokkal könnyebben meg- 
nincs, mert az emberi kapcso- érteni.
latok nagyobbik része, ahol Sajnos, az idő múlásával 
már barátság alakult ki, min- egyre kevesebb ilyen barátság 
dig ott hordozza magában a alakul ki, mivel az elítéltek 
miértet és ez a miért az, ami-> nagy része csak a saját gond- 
vel megmagyarázható, hogy jával törődik,, és senki sem fi- 
önzetlen barátság nincs. Ha gyei a másikra. Nem tartják 
minden ellenszolgáltatás nélkül tiszteletben egymást, nem is 
adunk valamit egy barátunk- nézik el, mindenkinek van hi- 
nak, ezt azért tesszük, mert bája, hiszen ember hiba nél- 
saját magunknak is kellemes kül nem született, 
érzés valakit kisegíteni a baj- Az egészet összegezve az a 
ból; itt is érzékelhető bizonyos véleményem, hogy a börtönben 
pozitív emberi önzés. kialakulhatnak bizonyos — ér-

Ez a gondolat ugyanúgy vo- zelmi alapokon nyugvó — ba- 
natkozik a lelki kapcsolatokra rútságok, és nem biztos az sem, 
is. Negatív példák százait tűd- hogy feltétlenül párosuljon az 
nám felsorolni, amikor az úgy- érdekkapcsolattal. Ha a szere- 
nevezett baráti titkokat mások, tét hiányát ‘vesszük’ alapul, itt 
„illetéktelenek” is megtudták, is szüksége van az elítélteknek 
de nem ez a lényege a bizal- bizonyos megértésre, ami je- 
matlanságnak. Hisz az ellenke- len esetben más forrásból nem 
zőjére is legalább annyi példa jöhet létre, csak az egymás ko
ván. Vannak olyan társak is, zötti baráti érzések által. A 
akik jó emberisimeretüket fel- börtönbarátság lehet tartós is, 
használva megérzik, kivel mi- amely, átível a szabadulás 
lyen kapcsolatot lehet vagy utáni időszakra is, de ilyen ba- 
szabad létrehozni. Itt saját pél- rátság általában csak az egy- 
dámmal tudom leginkább ér- szerre szabaduló elítélteknél 
zék éltetni az igazi barátság lé- alakulhat ki, mivel ellenkező 
tezését vagy nem létezését: a esetben visszaélésre ad lehető- 
közelmúltban igen komoly ide- saget, 
gi megterhelésen mentem ke- Binder Béla
resztül, amely szorosan kap- Főv. Bv. Intézet I.

Yan barát?
Több elítélt társam és ma- úgynevezett börtönbarátság az 

gam is sajnos saját bőrünkön esetek többségében bent kez- 
— és a családunktól érkező dődik és bent is végződik. A 
információk alapján — igen börtönben az ember alapvető- 
gyorsan tudtuk lemérni az el- en bizalmatlan, az óvatossá- 
ső levélváltás után, hogy víz- got magam is helyesnek tar
választó _ és barátságmegszün- tóm, ugyanakkor ügy vélem, 
tető hatása is volt a letartóz- hogy ez a magatartás nem Ik
tatásunknak, többen pálcát hét gátja két ember barátsága 
törték felettünk, pedig cselek- kialakulásának, 
menyünk az esetek nagy ré- Az itt szövődött jó emberi 
szében csak mint hír érintette kapcsolatok jobban próbára 
őket. vannak téve, mint a polgári

Ezek után óhatatlanul, fel- életben. Vannak, akik kim 
merül az emberben a kérdés:, jobb anyagi körülmények kö- 
létezik-e , barátság, létezik-e zött éltek, következésképpen 
olyan erős emberi kapcsolat, több segítséget is kapnak csa- 
amely minden megpróbálta- Jádjuktól, és vannak, akik it- 
tást kibír? Különösen indokolt teni beosztásuknál fogva ke- 
ez a kérdés, ahol a bünteté- rülnek előnyös helyzetbe, 
sünket töltjük. Lehetünk-e Azokat, akik átérzik bünteté- 
bárkihez őszinték, leülhe- sük súlyát, inkább az foglal- 
tünk-e egy képzelt fehérasz- koztatja: mi . van a családdal, 
tál mellé valakivel, akivel köl- a gyermekükkel, hogyan tud- 
csönös őszinteséggel megbe- nák segíteni őket. A barátok 
szélhetjük dolgainkat. — ismerve egymás képességeit

Sokan nem önmagukat ad- — inkább azon gondolkodnak, 
ják, hanem az általuk felépí- hogyan rendezzék életüket, 
tett álomvilágot. Az idő múlá- h.ogy minél gyorsabban visszá
sává! leszűkül a jó kapcsola- illeszkedjenek a társadalomba, 
tok köre néhány munka- vagy és az itt eltöltött időt nem te- 
zárkatársra. Vannak, akik kintik „felkészülési időszak- 
„befutott” embernek tartják nak” egy újabb bűncselek- 
magukat, s meggyőződéssel menyre. Elmondhatom, hogy 
vallják, hogy „véletlenül” ke- az átlagosnál zárkózottal», 
rültek ide, s szinte áldozat- sőt bizalmatlanabb vagyok, 
ként viselkednek. ennek ellenére nincsenek elő-

Aligha szorul bizonyításra. ítéleteim, nem mások elmon- 
hogy mindenkinek szüksége dása alapján alkotok véle
van társra, vagy társakra, aki- ményt társaimról. Tehát azt 
ben megbízhat, hisz sokszor vallom: ismerjük meg egy- 
egy néhány perces őszinte be- mást, egymás emberi értékeit 
szélgetés is elég ahhoz, hogy és akkor majd kiderül, hogy 
levezessük felgyülemlett fe- valakit barátnak tekintünk-e? 
szültségünket és újra töltőd- Kovács Róbert
jünk hittel, bizakodással. Az Főv. Bv. Intézet I.

HANGGAL
adjuk közre őket annál is in
kább, mert a téma mind a kin
ti, mind a benti életben örök
érvényű, mindig lesz róla mit 
mondani. Jó lett volna, ha in
kább a pozitív tapasztalatokat 
lehetett volna kihangsúlyozni, 
ám azok — mint az egyik hoz
zászólás is leszögezi — „nem 
jellemzőek”. Ettől függetlenjül 
a barátság, mint emberek kp- 
zötti szép kapcsolat, élő és lé
tező valami — érdemes tehát 
bízni benne. Persze, az összes 
körülmény alapos mérlegelése 
u tán . . .

MÁRIANOSZTRÁRÓL érke
zett a közelmúltban egy érde
kes tudósítás, amelyben írója 
egy ottani nagy sikerű, nevés 
művészek közreműködésével 
megrendezett műsoros délután
ról számol be. A pódium előtt 
minden bizonnyal volt mikro
fon is, s feltehetően rögzítet
ték az előadást. Szívesen hall
gattunk volna részleteket be
lőle, s közre is adtuk volna — 
ehhez azonban mindenekelőtt 
egy, a KS-be küldött kazetta 
szükségeltetett volna. S még 
valami: egyik-másik vendég- 
művészt talán szóra lehetett 
volna bírni egy rövid riport 
erejéig. Érdekes lett volna 
meghallgatni: hogyan véleked
nek a környezetről, milyen 
hangulatban énekeltek, játszot
tak?

Nemcsak Márianosztrán, ha
nem másutt is kár kihagyná az 
ilyen alkalmakat.

H. A.

A senki falaién
Sajnos, olvasóink előtt 

közismert, hogy általában 
hosszú , út vezet el odáig, 
amíg vaiaki börtönbe ke
rül. Ez alatt az idő aiatt 
nemcsak az ember, hanem 
a család is megsínyli a 
megpróbáltatásokat. Oly
annyira, hogy a család egy 
pillanatra íellélegzik, s ez 
a pillanatnyi lélegzetvétel 
elég arra, hogy a feleség 
(vagy férj) megunván az 
addigi herce-hercát, bead
ja a válókeresetet, s új 
életformát próbál teremte
ni magának. .

Ez a kívánság rendjén is 
lenne, hiszen senkit nem 
lehet arra késztetni vagy 
kötelezni, hogy olyan . em
berrel éljen, akit megunt, 
akit már nem szeret. De 
van egy bökkenő, amely a 
lakással van összefüggés
ben. Mindnyájan tudjuk, 
hogy ma már egy lakás 
egyenlő egy élet árával. 
Aki egyszer megszerezte, s 
valamilyen oknál fogva le
mondott róla vagy elvesz
tette, nem biztos, hogy va
laha még egyet tud szerez
ni. Azaz — feltéve, ha így 
van — a kisebb baj, hogy 
a társa elhagyta, nagyobb 
és komolyabb gond, hogy 
nincs lakása. Az előbbin 
könnyen segíthet, ha akar, 
ezen, ha akarna, akkor sem 
tudna változtatni.

Ez a veszély, mármint a 
lakástalanság nemcsak 
azokat fenyegeti, akik va
lamilyen oknál fogva bör
tönbe kerültek, hanem azo
kat is, akiket Nagyfán gyó
gyítanak. Nem mondom, 
hogy mindenkit cserben
hagynak, de inkább az szá
mít ritka kivételnek, aki 
mellett végig kitart a csa
lád, a feleség vagy a férj.

Persze, addig, amíg va
laki a börtönben Vagy 
Nagyfán van, a lakástalan
ság csak érzelmi feszültsé
get okoz, a komolyabb bajt 
akkor okozza,amikor már 
kint van, s nincs hová 
mennie, talán egy-két na
pot eltölthet ismerősnél, 
barátnál, rokonnál, de egy 
hét után minden tekintet, 
amely rászegeződik, azt 
vibrálja-lükteti — kívül 
tágasabb. Ezt a szerencsét
len ember is tudja, de mit 
csináljon, még nyáron vagy 
kora őszön, amikor nincse
nek nagy hidegek, itt-ott 
meghúzhatja magát, de az
zal ő is tisztában van, hogy 
ez nem megoldás.

De mit tegyen? Hová 
menjen? Pénze nincs — 
legalábbis annyi, hogy 
drága albérletet előre kifi
zessen, esetenként a mun
kásszálló sem megoldás, 
vagyis ott áll valamely vá
ros utcáján — körötte em
berek jönnek-mennek, vég
zik a dolgukat, nevelik a 
gyerekeiket, egyszóval élik 
világukat, s ez az ember 
teljesen egyedül van, nincs 
aki segítsen rajta. Ha meg
kísérli, hogy visszamenjen 
a régi lakásába, talán még 
rendőrt is hívnak, botrányt 
provokálnak, vagyis a vég
eredmény — egyenlő a nul
lával.

Tehát a rendezett körül
mények között élő emberek 
társadalma nem mutat 
iránta érdeklődést, mit te
het, kénytelen — jobb hí
ján — olyan emberek tár
saságát keresni, akik már 
megjárták — nem is egy
szer — a börtönt, akik szá
mára nem úiság ez az ál
lapot. Az ilyen emberek 
sohasem fukarkodtak, . ha 
szóval is 'e l le h e t valamit 
intézni, szóval tartják, szál
lást is kap, nem is. érezte
tik vele, hogy „lerobbant” 
állapotban van. Ez eltart 
néhány napig, esetleg — 
két hétig, de ekkor már 
ott lóg a levegőben, hogy 
ellenszolgáltatás nélkül ez 
az élet nem tartható fenn.

S mire megszokná a ci
vil életet, már azt veszi 
észre, hogy újabb bűncse
lekményt követett el, s kö
rözi a rendőrség, és nem
sokára ismét a börtönben 
van. Véleményem szerint, 
nagyon sok ember épp 
emiatt nem tudott megáll
ni a saját lábán, mert nem

volt egy talp alatti hely, | 
ahol sarkát megvethette 
volna — mondván: eddig 
és, ne tovább!.............

Most azok, akik Nagyfá
ról kerülnek ki gyógyultan, 
s nincs hová menniük, azok . 
reménykedhetnek, hogy 
védett szállásra lelhetnek 
a fővárosban. Hogy ez a 
szállás létre jöhetett, az 
egy embernek köszönhető, 
Hepp Bélának, aki gyó
gyultan távozott Nagyfáról, ; 
s ft vázolt helyzetben ta
lálta magát, s ekkor érle
lődött meg benne a gondo
lat, hogy á gyógyult alko
holbetegek csak. a sorstár
sak cselekvő támogatására 
számíthatnak. Ha ők nem ■ 
állnak az újak mellé, ak
kor ismét visszaesnek ko
rábbi szintjükre, s előfor
dulhat, hogy a közöny, a 
társadalmi méretű közönv 
bösség tragédiák forrása 
lehet.

Ez az ember heroikus 
munkát végzett, hiszen 
nemcsak a maga munká-, 
ját, idejét, energiáját fek
tette a szállás kialakításá
ba, hanem a családja is se- - 
gített. Jellemző, hogy fele
sége varrta a függönyöket.
A XIII. kerületi Tanács ■ 
utalta ki a lakást, és tavaly 
szeptemberben hatvanezer 
forintot, a lakás felújításá
ra. Ez a pénz csak az 
anyagra volt elég, a szak- 
és segédmunkát a Róbert 
Károly körúti kórház, tmk- 
sai végezték, no meg az 
alapító és családja.

És az első, hatágyas vé
dett szállásra január végén 
költöztek be az első lakók, 
akik az előírás szerint hu
szonnyolc napig, vendég
könyvi bejegyzéssel, és a 
rendőrség által kiállított 
igazoló lappal lakhatnak 
itt. De ha a helyzet -. úgy. 
kívánja, az itt-tartózkodás , • 
maximum két hónapig 
meghosszabbítható.

Az a tény, hogy ez a 
szállás négyévi kemény és ■■ 
heroikus küzdelem után 
mégis létrejött, tiszta öröm.
De azt már most látni le
het, hogy ez — sajnos — 
kicsinek bizonyul, hiszen 
számosán vannak, akik a 
senki földjén állnak és 
várják, hogy valaki — vagy . 
valakik! — segítséget nyúj
tanak nekik. Remélhető, 
hogy az a komoly veszély, 
amely az alkoholizmusban 
rejlik, amely nagyon sok , 
bűncselekmény előidézője 
is, végre tettre sarkallja a 
társadalmat, s nemcsak 
egyéni, megszállott akcióké 
nak ad lehetőséget,, hanem 
maga is azok sorába lép, 
amelyek ilyeneket terem
tenek. Gondolok itt azokra 
a szervezetekre-intézmé- 
nyekre, amelyeknek pén-.. 
zük és társadalmi joguk is 
van, hogy ezt az ügyet fel
vállalják.

Vajon miért késlekedik 
a Hazafias Népfront, a 
KISZ, a. Vöröskereszt hi
szen a baj, a gond itt ko
pog az ajtónkon, és ők még 
mindig tétováznak.. Azt. hi
szem, hogy a beszéd ideje 
lejárt, következzenek a 
tettek.: Ha kialakul — or
szágosan — az alkoholbe
tegek gyógyításának szer
vezett rendszere, beleértve 
a megelőzést — tehát nem
csak Nagyfát! — s ezek 
körül a védett szállások 
rendszere, még mindig 
megoldandó feladat, hogy 
a szabadultakon miképp 
lehetne segíteni, hiszen á 
helyzetük csaknem azonos, 
ők gyakran éppúgy a senki 
földjén állnak, ha kilépnek 
a börtönkapun, mint a gyó
gyult alkoholbetegek. És a 
bűnözés társadalmi . veszé
lye nem marad el, az alko
holizmus mögött.

És — véleményem sze
rint — itt nemcsak pénz
ről van szó, a pénz, akár 
így, akár úgy előteremthe
tő, ha másképp nem. köz
adakozásból. • Egyelőre' a 
társadalom \ cselekvő akara- I 
ta hiányzik... Ha vala
mely szerv, szervezet kez
deményezné, kiderülne, 
hogy a pénz is meglesz 
hozzá.

A. 3.
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Cukorbetegség

Nem szabad lebecsülni
Az NSZK-■ban csaknem két

millió a cukorbeteg és számuk 
még növekedni fog, vélik az 
.orvosok. A betegségben főleg 
idősebb emberek . betegsze
nek meg, s ezeknek az összla
kossághoz mért aránya növek
szik. Kérdés azonban — álla
pította meg Karl Dietrich 
Hepp professzor —, hogy a la
kosság felismeri-e a cukorbe
tegségnek mint népbetegség
nek a jelentőségét. A profesz- 
szor becslése szerint a német 
gazdaságnak négymilliárd 
márkába kerül évente a cu
korbetegek kezelése és a mun
kából való kiesésük. Egyedül 
az inzulinlnjekciók költsége 
évente 1 milliárd márka.

A diabetes mellitus, közis
m ert névén a cukorbetegség, 
anyagcserezavar. A szervezet
ben túl kevés az inzulin hor
mon, amelyre a szénhidrátok, 
illetve a szőlőcukor (glukóz) 
felhasználásához feltétlenül 
szükség van. A szervezet énei
kül nem túdja a cukorrá át
alakított ' szénhidrátokat le
bontani. Ennek következtében 
emelkedik a vércukorszint, a 
beteg közérzete és teljesítőké
pessége jelentős mértékben 
romlik.

Az inzulint a hasnyálmirigy 
beta-sejtjeí állítják elő és a 
vér az izom-, a zsírszövet- és 
a májsejtékhez szállítja. Spe
ciális „őrök”, az inzulin recep
torok, felismerik a hormont és 
egy sor biokémiai reakciót in
dítónak el: a .szőlőcukrot pél
dául az izomsejtek felveszik a 
vérből és energiahordozókként 
használják fel. Az egészséges 
emberek szervezete maga ter
meli az inzulint. A cukorbete
gek szervezetében azonban túl 
kevés az inzulin! Ennek kétfé
le oka lehet: a hasnyálmirigy 
túl kevés hormont termel, 
vagy az inzulin felhasználók 
nem működnek, a szervezet
ben'.

A cukorbetegség többféle, 
különböző eredetű kórképet 
mutát. A cukorbetegség első, 
ritkábbik típusa főleg fiata- 
lokriál jelentkezik. Ennél a tí
pusnál az inzulint termelő be- 
ta-sejtek mentek tönkre. Sok
kal gyakoribb a második tí
pus, a felnőttek cukorbetegsé
ge, amelyben a cukorbetegek 
több mint háromnegyede szen
ved. Az inzulinhiány itt csak 
az alacsony inzulinszintben 
nyilvánul meg. A betegségnek 
ez a típusa lassabban fejlődik 
ki.

A betegség előidézésében 
fontos szerepet játszik a túl
súly. A cukorbetegek 90°/o-a 
kövér, és a zsír korlátozza az 
inzulin hatását. A normális 
testsúly elérése esetén a cu
korbetegség gyakran . minden 
orvosság vagy injekció nélkül 
elmúlik.

A cukorbetegséggel többnyi
re magas vérnyomás és más 
érrendszeri megbetegedés^ jár 
együtt. A szívinfarktus aránya 
a cukorbetegek körében az át
lagosnak. ötszöröse. A hajszál
erekben sem zavartalan az 
.anyagcsere, nem kielégítő az 
oxigénellátás, ami sok esetben 
a szem, a vese, vagy a kéz és 
a láb megbetegedésére vezet.
, A cukorbetegség eleinte nem 
okoz fájdalmat. Szomjúság, 
fáradtság, viszketegség, sok 
vizelet vagy súlyingadozásak 
a betegség első jelei. Ha azon 
kívül a családban már volt 
cukorbeteg, ezekkel a tüne

tekkel azonnal orvoshoz kell 
fordulni.

A kezelés alapja a beteg 
anyagcseréjének helyes, beál

lítása. A táplálkozást és az or
vosságokat össze kell egymás
sal hangolni. Megfelelő diétá
val és gyógyszerekkel a beteg
ség súlyosbodását megakadá
lyozhatjuk, sőt a beteg állapo
ta javulhat is.

A kezelés elengedhetetlen 
része a diéta, ez alól semmi
lyen gyógyszer sem mentesít
heti a beteget. A cukorbetegek 
diétája azonban nem kop
lalás, hanem csak bizo
nyos szabályok betartása, 
amelyeket tulajdonképpen 
az egészséges embereknek 
is követniük kellene. Először 
is a szükséges táplálékmennyi- 
séget több kisebb étkezés so
rán, a nap folyamán, egyenle
tesen elosztva kell elfogyasz
tani. A beteg ezzel elkerülhe
ti a vércukorszint hirtelen 
nagy változásait.

A cukorbetegekre nézve ez
előtt elsősorban a szénhidráto
kat tartották veszélyesnek. Ez 
tévedésnek bizonyult. Az a di
éta, amely a szénhidrátokat 
hússal, sajttal, vagy 'más tej
termékekkel helyettesíti, é r
elmeszesedést idéz elő, amely 
cukorbetegeknél különösen 
gyakori. Ma az orvosok azt 
javasolják, hogy a szükséges 
kalóriák 50%-át szolgáltassák 
szénhidrátok, 15, illetőleg 
35%-át fehérje, illetve zsír.

Az orvosok nézete szerint a 
közép-európaiak rendszerint 
túl sok állati fehérjét (10%) 
fogyasztanak. Ugyanakkor túl 
sok állati zsiradékot és ko
leszterint juttatnak a szerve
zetükbe. Az orvosok inkább a 
növényi zsiradékok fogyasztá
sát ajánlják.

A cukorbetegek egyharma- 
dánál egyedül a diéta elegen
dő a túl magas vércukorszint 
kezelésére. A betegek második 
harmadánál gyógyszerek tá
mogatják a diétát, például 
azzal, hogy' a még megmaradt 
bétasej fékét inzulin termelésé
re ösztönzik. A cukorbetegek 
harmadik harmadát azok a 
betegek alkotják, akiknél a 
hasnyálmirigy, már egyáltalán 
nem termel inzulint. Ezek in- 
zuliminiekcióra szorulnak.

Az egészséges szervezetben 
az inzulintermelés az étkezés
hez igazodik. Az inzulinszint 
az étkezés után gyorsan emel
kedik, azután gyorsan süllyed. 
Az inzulininjekcióval élő cu
korbeteg inzulinszintje .ezzel 
szemben többé-kevésbé azo
nos, a betegnek az étkezéseket 
ezért a nap folyamán egyen
letesen kell elosztania. Meg
történhet, hogy vérében túlsá
gosan kevés a cukor, amikor 
például egy étkezése elmarad, 
vagy túlságosan nehéz munkát 
kell végeznie. A cukorhiány 
idegességben, gyengeségben, 
levertségben, izzadásban, fej- 
és gyomorfájásban, valamint 
szédülésben —■ egészen az 
ájulásig — mutatkozhat meg. 
A cukorbetegnek ezért ilyen 
esetekre néhány szem kocka
cukrot kell magánál hordania.

Az inzulinszintet könnyeb
ben lehet a tényleges szükség
lethez hozzáigazítani a . nem • 
rég kifejlesztett úgynevezett 
inzulinpumpával. A . cukorbe
tegeknek segítséget nyújt a di
éta megtartásában a zsebkom
puter is, amely a beteg szük
ségletének, ízlésének, szoká
sainak, jövedelmének, vala
mint testsúlyának, korának és 
végzendő munkájának figye
lembevételével kiszámítja a 
szükséges és megengedett ka
lóriákat.

Komputerrel vezérelt vitorlás teherhajó
26 000 tonnás, háromárbocos teherszállító vitorlás- 

hajót készít egy japán vállalat. Az új hajó a hírek sze
rint 190 méter hosszú és 28 méter széles. Két, egyenként 
3300 kilowatt teljesítményű dízelmotor hajtja^ meg. A 
motorok működését teljesítményük 49 százalékára lehet 
— a vitorla hajtóereje szerint — csökkenteni. Az opti
mális működést egy navigációs komputer, számítja ki, 
az időjárás figyelembevételével. A komputer a szél ere
jét és irányát állandóan regisztrálja, kiértékeli, es a ka
pott adatok alapján meghatározza a vitorlák optimális 
helyzetét és nagyságát, valamint a motor szuKséges tel
jesítményét. A vitorlák beállítása és kiegyensúlyozása 
automatikusan történik.

Á z  a lk o h o lis t á k  
a jó z a n o k  s z e m é b e n

A Svájci Alkoholproblémák- kelthet az, aki —. különösen a 
kai Foglalkozó Hii'atal nem- férfi — absztinensen él; aki 
rég egy berni sajtókonferén- kirúg a hámból, megvetésnek 
cián ismertette egy reprezen- teszi ki magát. A svájciak 
tatív közvélemény-kutatás nagy része csak addig tűri a 
eredményét, amely megvilágít- . szeszfogyasztást, amíg nem jár 
ja a lakosság viszonyát az al- feltűnő viselkedéssel — egy 
koholfüggőséghez, és kiemeli kis lazítást megbocsátanak, 
ennek hatását Svájc 160 000 al- Különösen fiatalok és nők 
koholbetegére. esetében, valamint teljesít-

Bár ma már inkább elfogad- ményt követelő helyzetekben 
ják, hogy az alkoholista beteg, (munkahelyen, volánnál) érté- 
a lakosság többnyire még min- kelik negatívan az ittasságot, 
dig erkölcsileg fogyatékosnak Azt a normát, hogy járművet 
tekinti. A legtöbben megrög- józanul kell vezetni, elfogad- 
zött bűnöst és akaratgyenge ják ugyan, de nem nagyon 
embert látnak benne, ami meg- tartják be, amint mutatja, 
akadályozza őt abban, hogy hogy 1969 és 1979 között az it- 
egyáltalán belássa a függősé- tasan okozott közlekedési bal
gát és idejében kezelésnek vés- esetek 100 százalékkal nőttek, 
se alá magát. Minél tovább tart A sajtókonferencián ismer - 
a betegség, annál nehezebb az tették egy másik vizsgálat 
alkoholtól megszabadulni. Az a eredményeit is, melynek so
kép, amelyet a közönség azal- rán 200 iskolásgyereket kér- 
koholistáról kialakít, tévesen, deztek meg az alkoholról és az 
főként a clochard-ra orientá- iszákosságról. Már a 7—8 éve- 
lódik. Az alsó társadalmi rété- sek szerint is szinte elengedhe- 
geket könnyebben bélyegzik tétlenül hozzátartozik a férfiak 
alkoholistának, mint a közép- világához a szeszes ital. A fiúk 
réteget, noha az utóbbi bizo- nagy része azt mondta, hogy 20 
nyitottan sűrűbben és többet éves korában sört fog inni, bár 
iszik. A labilis, megrögzött nem ízlik neki. A magatartási 
szeszkazán kliséje ellentétben kilátásokat tehát a társadalmi 
áll a tudományos megállapí- környezet határozza meg é§ 
tással, mely, szerint senki sincs nem az ital, minősége. A gyere- 
eleve felvértezve az ellen, hogy kék rendszerint félelemmel és 
alkoholistává váljék. elutasítással reagálnak a fel-

A közvélemény-kutatás alap- nőttek mámoros állapotára, 
ján az alkoholistákkal szembe- Nagyabb korukban felismerik 
ni beállítottság — meghökken- az alkoholfogyasztás negatív 
tő módon — nagyon egyönte- következményeit, izgató és ku- 
tű: erre sem a kornak, sem a lináris jelentősége azonban nő 
nemnek, .sem a beosztásnak, a szemükben. A felnőttekkel 
sem a lakhely jellegének (fá- ellentétben a fiatalok az alko- 
lusi, városi) nincs differenciáló holmámornak nemcsak árny- 
befolyása. oldalait érzékelik, hanem po-

Társadalmunkban az alkohol zitívumot is találnak benne. — 
egyenesen legálisan és szociá*- Az alkoholellenes hivatal a he- 
lisan integrált drogót jelent. A lyi hatóságokkal tájékoztató 
15—74 évesek kb. 30 százaié- rendezvényeket tervez „Az al- 
ka fogyaszt naponta legalább kohol nem bűn, hanem beteg- 
egyszer alkoholt. Megütközést ség” — témában.

M á g n e s v a s ú t  M y u g a t -B e r l in b e n
Megkezdte próbajáratait met keltettek. Már eddig több 

Nyugat-Berli-nben a jelenkor mint 50 országból érdeklődtek 
legmodernebb tömegközleke- a nyugat-berlini mágnesvasút 
dési eszköze, a mágnesvasút próbáinak tapasztalatai iránt, 
Hatszáz méteres kísérleti sza- és előreláthatólag számos meg- 
kaszon néhány hónapja sike- rendelésre számíthatnak a 
résén üzemelnek a szereivé- gyártó cégek.

P

Tatay Sándor EUJDOSÁSUNK TÖRTÉNETE Móra 
Kiadó Kötve: 35,— Ft

Egy éven át tartó bujdosásról szól ez a lenyűgözően 
izgalmas könyv. A második világháború utolsó idősza
kában kéi fiú megszökik a nyugatra hajtott fiatalok 
közül, s a Badacsony sziklái és szoléi közt bujdokolva, 
Robinson-életet élve várja ki a megpróbáltatások végét. 
A haza, az otthon szeretetére és a munka megbecsülé
sére tanít, ez a regény.

Móricz Zsigmond ROKONOK (Olcsó Könyvtár) Szép- 
irodalmi Kiadó Kötve: 13,— Ft

„Kik ezek a rokonok?, ki ez a kedves alispán, ez a 
finom, polgármester, ez a jóságos takarékigazgató és a 
többiek? Az uralkodni tudók' társasága, mondja Móricz, 
Kopjáss, aki szép és tiszta szándékkal indult útnak, 
hogy aztán, mint oly sokan, már a hatalom küszöbén 
megrészegedjen, s fontolgassa, ő szívjon-e, vagy az ő vé
rét. hagyja-e szívni.”' — írja Gyergyai Albert a könyv- 
utószavában.

Dorátl Antal EGY ÉLET MUZSIKÁJA Zeneműkiadó
Kötve: 74,— Ft

Doráti Antal, a muzsikus, a karmester eredetileg an
golul írt Önéletrajzának magyar kiadását a szerző átdol
gozásában olvashatja á magyar közönség. Emlékiratai 
főleg az emberrel, egy izgalmasan érdekes életút vé
gig járó javai ismertetik meg az olvasót. A sorok közt 
feltárul a művész portréjának sok vonása, a vezénylés
ről vallott felfogása, a komponista ars poétikája, s mel
lette sok-sok „sztori”, humoros történet színezi “a me
moárt.

ALVÁSHELYZET ÉS JELLEM
Királyok — mondja egy szólás — a hátukon alszanak, 

a bölcs az oldalán, a gazdag hasán, a félénkek pedig 
összegömbölyödve,. mint a gyermek az anyaméhben. 
Most bemutatunk négy tipikus alvási pozitúrát:

Magzati helyzet: az embriótesthelyzet bizonytalansá
got, szorongást és a védelem igényét árulja el. Az így 
alvók gyakran túl gyengék ahhoz, .hogy feleljenek ön
magukért. Számukra fontos a szoros emberi kapcsolat.

Hát- vagy királyi fekvés: rendkívüli magabiztosság 
és erős egyéniség jellemzi azokat, akik így alszanak. 
Gyerekkorukban többnyire szüleik elkényeztetett ked
vencei voltak. Aki ebben a helyzetben alszik, az elis
merést és tetszést igényel.

Hason fekvés: ez a tartás a rendességre és pontosság
ra törekvést jelzi. A hasukon alvók kapcsolatokat akar
nak kiépíteni másokkal, de hatalmat is szeretnének sze
rezni felettük. Nem kedvelik a meglepetéseket.

Féimagzati oldalfekvés: ezt a helyzetet azok veszik 
fel, akik kiegyensúlyozottak, magabiztosak és minden 
nagyobb terheléstől mentesek. Életük különösebb csúcs
pontok nélkül zajlik. Aki így pihen,, kényelmesen és 
mélyen alszik.

nyék, amelyeket három 
NSZK-beli világcég — az 
AEG, a Krupp Művek és a 

Messerschmitt—Bölkow— 
Blohm konszern — közösen 
gyártott.

A mágnesvasútnak nincs 
sem kereke, sem motorja, még 
vonatvezetője sem. A működé
si elv a követekző: a'kabinok 
padlója alatt elhelyezett két 
óriásmágnes, valamint a gine
ken, a szerelvények oldalán el
helyezett kábelek által létesí
tett mágneses mezőben kerin
gő áram, illetve mágnessé® húz
za vagy taszítja előre vagy 
hátra, maximálisan 80 kilo
méteres sebességgel az új tí
pusú vonatot. A nagyrészt 
üvegből és kisebbrészt fém
ből készült kabinok súlya leg
feljebb nyolc tonna lehet, a 
vonatokat a pályaudvarokról 
irányítják, és teljesen automa
tikusan közlekednek, masi
niszta nélkül, mint valami 
szellemvasút. A kabinok egy- 
harmaddal könnyebek, és elő
állításuk sokkal olcsóbb, mint 
a nyugat-berlini U-Bahn 
(földalatti vasút) kocsijaié. A 
szerelvény nem is a föld alatt, 
hanem állványokra szerelt sí
neken közlekedik, mint vala
mi magasvasút.

Ez is csökkenti az üzemelte
tési költségeket, ugyanakkor 
a felszerelése is olcsóbb, mert 
megtakarítják a nagyszabású 
földmunkákat, egyben pedig 
kímélik a környezetet. A je
lenlegi számítások szerint a 
beruházási költségek fele ak
korák, mint az U-Bahné. Mi
vel pedig gyakorlatilag szinte 
súrlódás nélkül siklanak tova 
a kocsik, az energiaszükség
let is jóval kisebb.

A kísérleti járatok tapaszta
latai világszerte nagy figyel-

V e m d é g i á t á s
V ízsz in tes : 1. F azon . 7. A B al-

k án -íé lsz ig e te n  é lt  óko ri törzs. 
12. K ém ia i elem . 18. G undel K á
ro ly t idézzü k : — N em  az a  jó 
v e n d é g l ő s . . .  (zárt b e tű : G ). A 
m o n d ás  fo ly ta tá sa  a  vizsz. 46. és 
függ . 43. sz. s o rb a n  o lvasha tó . 21. 
B ecézett női név . 22. N em  m oz
gó. 23. ö sszed ő l. 24. A koppány l 
. .  . te s tam e n tu m a  (F ekete  Is t
v án ). 25. Az a rzén  vegy je le . 27. 
K özség Z ala  m egyében . 28. Á lla 
to k  h asi szerve . 30. Ip a ri tanu ló  
rég i neve. 32. T rén in g ez ik . 33. 
A ra n y d a ra b !  34. Ju g o sz láv ia  á l
lam fő je  volt. 35. L engyel Író 
(S tan islaw ). 37. E lem i részecske. 
38. T ü r r  Is tv án  szü lő v áro sa . 39. 
A ho lland  k o rm án y  székhelye. 
40. író , ú jság író , ta n á r  (L őrinc). 
42. H am is. 43. H iányzó fogakat 
p ó to lnak . 44. V allani k ezd i 46. A 
G unde l-m o n d ás  fo ly ta tá sa . 50. 
P á ra  1 51. Színész. 53. Igeképző. 
54. A kecskem éti K ossu th -szobor 
a lk o tó ja  (Ede). 55. H orgászbot 
szerelvénye. 56. T éli sp o rto t űz. 
57. T réfa . 59. F é lk e tte s  1 60. T ro- 
giz d a lm á t k ik ö tő v áro s  korább i 
neve. 61. S zóössze tételekben  k é t
sze res t je len t. 62. N ém et női név.

64. A ram k ö zv etítő . 66. V iz ijá rm ű . 
67. B áln a . 68. M orzejel. 69. Svájci 
k an to n . 71. Sziget a B a lti- ten g e r
ben . 73. K ikö tő i gát. 74. H am is 
(hang ). 79. B őrvágó  szerszám . 
60. S zó rványos. 81. N évtelen .

F üg g ő leg es: 2. Ju g o sz láv ia i k i
kö tő v áro s . 3. H eveny , é. K é tsze r 
la tin u l. 5. Ü rege t csinál. 6. A rit
m e tika . 7. A szo k áso k n ak  m eg fe 
lelő. 8. ö sszev issza  lóg! 9. A la n -  
tá n  v egy je le . 10. Az ENSZ m u n 
k aü g y i szervezete  (angol röv). 11. 
S a k k b a n : d ö n te tlen . 12. M eggyő
ző, k é tség b ev o n h a ta tlan . 13. R ü
gyezni kezd! 14. Női név  becéz
ve. 15. Id e -o d a  m ozgó. 16. K ő
o la jip a ri k özpon t a  S zo v je tu n ió 
ban. 17. A m o libdén  vegy je le. 19. 
N y író  eszköz. 20. B ecézett nő: 
név . 21. N agyüzem i szá llítá s i h á 
lózat. 26. 1948—1950-ben k ö z tá rsa 
ság i e ln ö k  vo lt (Á rpád ), 28. A 
B ern i-A lpok  egy ik  csúcsa  (3975 
m ). 29. K acag. 31. O . .  . m io. 32. 
Zenei hangok . 34. M essze. 35. H a- 
jó seb esség -m érő  készü lék . 36. Az 
egy ik  ta n tá rg y  beceneve . 33. D i
v a ték sze r. 40. B izony talanság . 41. 
In sp irác ió . 43. K ó sto lgatja  a hal 
a csa lit. 45. G undel K áro ly  m on
d á sá n a k  befe jezése  (zárt b e tű : 
S). 47. F ran c ia  d iva tsza lon . 48. 
N a v ig a t io n . . . ;  ango l hajózási

tö rv é n y  vo lt. 49. T éli á lm o t alvó 
á lla t. 52. ö tó ra i  ita l. 58. 1950-ben 
c sa to ltá k  D unakesz ihez . 60. T a- 
sz ítá . 61. C asus . . .  : h á b o rú s  ok. 
63. E u ró p ai nép . 65. V ízparti fa.
66. Félsziget a  S zov je tu n ió b an .
67. F ran c ia  város N o rm an d iáb an  
69. . . .  t á r s ; n ép sze rű  re jtv é n y 
lap . 70. Suli, 72. R égóta  fennálló  
73. H aza i lab d a rú g ó  tró fea . 74, 
Az EN SZ élelm ezési és m ezőgaz
d aság i szervezete. 75. Ózd n a 
g y o b b ik  fe le! 76. Spo rt C lub. 77. 
L a tin  kötőszó . 78. H an g ta lan u l 
jö n !

B ek ü ld ési h a tá r id ő : 1985. á p r i 
lis  5.

A H eti H íradó  XXIX. évfolyam  
9. s zám áb an  m eg je len t k e re sz t
re jtv é n y  he ly es  m egfe jté se  a  kö 
v e tk ező :

— H ogy el n e  ro b o g jo n .
— Egyetlen  eg y et sem .
— N em , a k k o r m á r föl kellett 

kelnem .
K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  S tad 

le r  C saba e líté lt, B a la s sa g y a r
m a t: SaJlak S án d o r e líté lt. B u d a 
pesti Fegyház és B ö rtö n : M átrai 
G áb o r e líté lt, S o p ro n k ő h id a , 
S ch n ö lle r L ászló  e líté lt, Veszp
rém . K eresz tú ri I lo n a  elítélt, 
K ecskem ét.



A a  J%TS Z M  ren el& si 
n s  I9í$S$~as lubs& tsrúgá E B S -d ö n tó t
Döntött az Európai Labdarúgó Szövetség Végrehajtó 

Bizottsága, hogy az NSZK labdarúgó-szövetségét bízza 
meg a következő, 1988-as Európa-bajnoki döntő lebonyo
lításával, azzal a teltétellel, hogy egyetlen mérkőzést 
sem rendezhet Nyugat-Berlinben. , ,

Hírügynökségi jelentések beszámoltak arról, hogy a 
végrehajtó bizottság tíz tagja — betegség miatt az oszt
rák dr. Heinz Gerő hiányzott — egyhangúlag az NSZK 
labdarúgó-szövetségre szavazott, miként abban is meg
egyeztek, hogy Nyugat-Berlin nem szerepelhet a mérkő
zéseknek otthont adó városok között.

Az NSZK szövetsége azon listáján, amely az EB-ren- 
dezésre javasolt vámosokat tartalmazta, Nyugat-Berlin 
nem szerepelt, azt csak a bonni kormány bizonyos tag
jai próbálták a listára felvétetni.

— Örülök, hogy az UEFA Végrehajtó Bizottsága egy
hangúlag az NSZK labdarűgó-szövetségéré szavazott 
— nyilatkozta a lisszaboni döntést követőén Hermann 
Neuberger, az NSZK szövetségének elnöke —, miként 
annak is, hogy a politikai nyomás hiábavalónak bi
zonyult.

NB I

Tömörülés középen
Eredmények:Az első osztály 18. forduló

ja sem maradt meglepetés nél
kül. • Bár lassan a Deb
recen és az FTC gyengébb 
játéka sem lesz meglepetés. A 
fehérváriak egymás után má
sodik hazai vereségüket szen
vedték el, ezúttal a Rába volt 
a pontrabló. A győriek hamar 
talpraálltak a 0-5 után és ezzel 
a  győzelmükkel a Honvéd 
nyomában maradtak. Kataszt
rofálisnak induló, de így is 
megszégyenítő vereséget szen
vedett hazai pályán a Debre
cen, amely lassan kieső zóná
ba csúszik vissza, ha így foly
tatja. Nem bírt a Haladással az 
FTC, amelynek játékát látva, a 
szurkolók megállapították: a 
zöld-fehérek kiesése nem len
ne meglepetés. Bravúr ä Cse
pel győzelme a Dózsa ellen no
ha egy jogtalan büntető is se
gített.

Általában elmondható, hogy 
a mérkőzések színvonala ki
elégítő a csapatok igen harco
san Játszanak. Tömör lett á kö
zépmezőny és a 14 pontos 
Egertől a 20 pontos Debrecen
ig bármelyik együttes elbú
csúzhat még az első osztálytól.

Videoton—Rába 
Honvéd—SZEOL 
Eger—MTK-VM 
Tatabánya—ZTE 
Pécs—Vasas 
Csepel—Dózsa 
FTC—Haladás 
Debrecen—Békéscsaba

a z  n b  i  a l l a s a

1-2
3-0
1-0
2-0
2-2
2-1
0-0
3-5

A SZEOL AK—H aladás  m érk ő 
zést áp rilis  10-én já tsszák .

Következik; (március 23—24) 
Vasas—Eger, Haladás—Hon
véd, SZEOL—Csepel, Békés
csaba—Tatabánya, Dózsa—Vi
deoton, ZTE—Pécs, Rába—
Debrecen, MTK-VM—Ferenc
város.

NB II
Jó! jóit a Volán

A labdarúgó NB II vasár
napi 22. fordulójából jól járt 
a Volán csapata. Az együttes 
nyert a Czabán Samu téren, a 
Vác viszont kikapott Nyíregy
házán, a Siófok is pontot vesz
tett Tapolcán, így már hat pont 
az előnye.
DVTK—Nagykanizsa 4-1 (1-1),

Diósgyőr, nyolcszáz néző, ve
zette: Márton S. Góllövők: 
Dzurják (3) , Balogh, illetve 
Szabó.

Sopron—Kazincbarcika 1-1 
(0-0). Sopron, 2500 néző, vezet
te: Kovács I. L. Góllövők: Der- 
csár, illetve Kerekes.

Nyíregyháza—Vác 3-0 (1-0).
Nyíregyháza, hétezer néző, ve
zette: Huták. Góllövők: Csehi 
(2), Vágó.

Bauxitbányász—Siófok 3-3
(1-0), Tapolca, ezer néző, ve
zette: Kőrös. Góllövők: Hor
váth II. (öngól), Molnár, illet
ve Tiber, Olajos, Boda.

Volán—Debreceni Kinizsi 2-1 
(0-0). Czabán Samu tér, nyolc
száz néző, vezette: Kurmai. 
Gőilövők: H'andel, Seres, illet
ve Barna-

Salgótarján—22. sz. Volán
1- 0 (0-0). Salgótarján, 1500 né
ző, vezette: Maczkó J. és dr. 
Szőke. Góllövő: Talapa. A 20. 
percben Maczkó játékvezető 
húzódást szenvedett, partjelző
je, dr. Szőke folytatta a mun
káját.

Szolnok—Dunaújváros 0-0.
Szolnok, 2500 néző, vezette: 
Varga L.

Keszthely—Bakony Vegyész
2- X (0-0). Veszprém, nyolcszáz 
néző, vezette: Bay. Góllövők: 
Rácz (2), illetve Csíki.

Metripond—Özd 3-1 (2-1).
Űzd, 2500 néző, vezette: Pin
tér. Góllövők: Pctrók, Oroczki 
(öngól), Tasi (tizenegyesből), 
illetve Tokár (tizenegyesből).

Szekszárd—Baja 3-1 (1-0).
Szekszárd, kétezer néző, ve
zette: Hazafi. Góllövők: Suba 
(2), Kovács B. (tizenegyesből), 
illetve Varga. A 41. percben 
Tóth (Szekszárd) és Evanics 
(Baja) kiállítva.
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Tizenegyesek döntöttek

Négy között a fehérvári huszárok
Videoton—Manchester United 1-0 (1-0)

1. Bp. H onvéd 18 11 4 3 31-12 26
2. V ideoton 18 10 4 4 28-16 24
3. R ába ETO 18 9 4 5 31-30 22
4. Csepel 18 8 4 6 17-12 20
5. D ebrecen 18 7 6 5 24-22 20
6. Ü. Dózsa 18 8 3 7 22-16 19
7. H aladás 17 7 5 5 19-13 19
8. Z .-egersz. 18 7 5 6 27-!J2 19
9. Pécs 18 6 6 6 19-18 18

10. V asas 18 5 7 6 31-28 17
11. T a tab . 18 7 3 8 26-28 17
12. M TK-VM 18 6 4 8 22-22 16
13. B ékéscs. 18 7 2 9 23-34 16
14. F erencv . 18 6 3 9 .20-25 15
15. Eger 18 5 4 9 13-25 14
16. SZEOL 17 1 2 14 14-44 4

A Videoton szerda este a 
sóstói stadion mocsarában 
megpróbálta a lehetetlent, és 
igazolta, hogy nincs lehetetlen. 
Továbbjutott a Manchesterre] 
szemben, és így az örömtől 
mámoros szurkolói vastapsos 
teltház-gyűlésen díszpolgárok
ká avatták a csapat tagjait, 
élükön Disztl Péterre], a vi
kingszakállas kapussal. A 
Vidi ezer bajjal küzdve, a sé
rüléssorozattól sem megtörve, 
Wittmann szabadrúgásgóljával 
1:0-ra nyert, s ezzel egalizál
ta az első találkozó eredmé
nyét. Majd a hosszabbítás 
után, büntetőrúgásokkal to
vábbjutott a gőgös vörös ör
dögök ellenében. A csapat ed
digi legnagyobb sikerét érte 
e l: négy közé került az UEFA 
Kupában.

Kovács Ferenc: — Ez a to
vábbjutás, ne felejtsük, két 
mérkőzésből állt! A kinti, 
fogcsikorgató 0-1-ben alig 
volt benne a siker lehetősé
ge. Nagy gondot okozott ne
kem, hogy mit mondjak a 
közönségnek, a szurkolók
nak, hogy az esetleges hazai 
vereség után ne bántsák na
gyon a fiúkat. Ügy érzem, si
került levennünk a felelőssé
get a játékosok válláról. A 
mérkőzés előtt azt mondtam 
az öltözőben, hogy egygólos 
hátrányt a világ legjobb csa
pata ellen is be lehet hozni. 
Rúgjanak egy gólt, és akkor

11-eseknél minden megtör
ténhet. Minden elismerésem 
a játékosoké, azoké is, akik 
most nem lehettek a pályán. 
A többieknek pedig szívből 
köszönöm ezt a gyönyörű es
tét, a felejthetetlen százhúsz és 
egynéhány percet, amely re
mélem, minden magyar sport- 
barátnak emlékezetes marad. 
Az biztos, hogy én sohasem 
felejtem el!

Ron Atkinson: — Óriási 
volt a küzdelem. A manches
teri kilencven perc után úgy 
gondoltam, hogy miénk a to
vábbjutás. Mérhetetlenül csa
lódtam. Amikor eltelt a. két 
óra, mór a szerencse .vette át 
a főszerepet. A Videoton job
ban tudott összpontosítani, 
mint mi. Ami pedig a tovább- 
biakat illeti, tiszta szívemből 
azt mondom, hogy ha a ma
gyarok ilyen okosan és takti
kusan játszanak az elődöntő
ben is, bármelyik csapatnak 
egyenlő ellenfelei lehetnek, 
akár a döntőbe is bekerülhet
nek! Sok sikert kívánok Ko
vács Ferencnek és igen lelkes, 
harcos játékosainak.

EK

Sparta Praha—Juventus 1-0 
(0-0). Prága, 38 000 néző. Gól
lövő: Berger (78. p., 11-esből). 
A Juventus továbbjutása a to
rinói 3-0 arányú győzelem 
után nem forgott veszélyben.

Dnycpr—Bordeaux 1-1 (1-0). 
Krivoj Rog, 40 000 néző. Gól:

Liszenko (12. p.), illetve
Tusseau (75. p.). Az első mér
kőzés is 1-1-re végződött, s 
miután a visszavágón hosszab
bítás után is ez volt az ered
mény, a 11-es rúgások döntöt
tek. Ebben a Bordeaux 5-3 
arányban jobbnak bizonyult 
és az elődöntőbe került.

Göteborg—Panathinaikosz 
2-2 (1-1). Athén, 75 000 néző. 
Gól: R. .Nielson, Holmgren, il
letve Dimopulosz, Szaravakosz. 
A Göteborgban aratott meg
lepő 1-0 arányú győzelemmel 
j ütött tovább a Panathinai
kosz.

Liverpool—Austria Wien 4-1 
(2-0). Liverpool, 35 000 néző. 
Gól: Walsh (2), Nicol, Ober
mayer (öngól), illetve Prohas
ka. A bécsi 1-1 után 5-2-es 
összesítéssel, biztosan jutott 
tovább a Liverpool Nyilasi 
klubja ellen.

KEK
Bayern München—Róma 2-1 

1-0. Róma, 53 000 néző. Góllö- 
vők: Matthäus (32. p., 11-es
ből), Ki ngl (80. p.), illetve Nela 
(79. p.). A Bayern az első mér
kőzést is megnyerte 4-1-es ösz- 
szesítéssel került az elődöntő
be.

Dinamo Moszkva—Larissza
1- 0 (0-0). Tbiliszi, 18 000 néző. 
Gól: Fomicsev (61. p.). A Di
namó, a görögországi 0-0 után 
nagy küzdelemben jutott to
vább az eddig veretlen Larisz- 
sza ellen.

Rapid—Dynamo Dresden 5-0 
(3-0). Bécs, 15 000 néző. Gól: 
Pacult (2), Lainer, Panenka, 
Krankl. Hiába érkezett három 
gól előnnyel a Dynamo, már 
az első félidő eredménye mu
tatta, hogy az osztrákok job
bak. A Rapid 5-3-as összesí
téssel jutott tovább.

Evcrton—Fortuna 2-0 (1-0). 
Sit-lard, 20 000 néző. Gól: 
Sharp, Reid. Az Everton 3-0- 
ra győzött az első találkozón, 
5-0-ás összesítéssel lett úgy 
elődöntős, hogy eddig még gólt 
sem kapott.

UEFA
Dinamo Minszk—Zseljeznyi- 

C3ar 1-1 (1-1). Minszk, 32 000 
néző. Gól: Kisten (x4. p.), il
letve Bahtics (22. p.). A Zsel- 
jeznyiesar az első mérkőzést
2- 0-ra nyerte, így3-l-es össze
sítéssel a legjobb négy közé 
került.

Internazionale—Köln 3-1 
(1-0). Köln, 59 000 néző. Gól: 
Rummenigge (2), Marini, il
letve Bein. Az Internazionale 
az első mérkőzésen 1-0-ra 
nyert, 4-1-es összesítéssel ke
rült az elődöntőbe.

Real Madrid—Tottenham 
0-0. Madrid, 100 000 néző Az 
első mérkőzést Londonban 1-0- 
ra megnyerte a Real Madrid, 
és a hazai, visszavágón már a 
döntetlen is elég volt a to
vábbjutáshoz.

LABDARÚGÁS

K iz á r la k  a Cosinost

A N yíregyházá tó l és a D iósgyőr
től 1—4 b ü n te tő p o n t levonva.

Pont került egy régóta hú
zódó ügy végére: az észak- 
amerikai labdarúgó ligából 
(NASL) kizárták a népszerű, 
talán legismertebb profi 
együttest, a New York Cos- 
most.

A liga ideiglenes elnöke 
Ciive Toye elmondta, hogy 
az NASL igazgatói . testületé, 
egyöntetűen szavazott a Cos; 
mos kizárása mellett azért, 
mert nem teljesítette fizetési 
kötelezettségeit. A szabadté
r i  profi bajnokságban szere
pelni kívánó észak-amerikai 
együttesnek, tavaly, december 
25-ig kellett volna feladnia 
egy 150 ezer dollárról szóló 
csekket az: NASL felé, ám ezt 
a Cosmos nem postázta. (Eb
ből az alapbói segíti az 
NASL új csapatoknak a baj
nokságba való bevonulását.) 
Az említett pénzt egyébként

cs.ak a Toronto, a Minnesota 
és a í  ulsa fizette be időre

— A Cosmos elleni ak
ciónk része az általános, a 
liga újraszervezésére telt erő
feszítéseinknek — indokolt 
Jim Henderson, a szövetség 
szóvivője: Azt is hozzáfűzte, 
hogy a liga jövőbeni tervei
ről az új helyzetben hamaro
san hivatalos közlemény vár
ható.

A Cosmos vezetése részé-- 
ről Ray Kliveeka edző nyi-. 
latkozott. Elmondta: a dön
tést már tudják, és az ügy a 
klub ügyvédeinek kezében 
van.

— Ezekben a napokban 
mind.etj igyekezetem arra 
irányul, hogy az egyesületi 
vezetés által is jóváhagyott, 
15 mérkőzésből álló szabadté
ri játék kötelezettségünknek 
eleget tegyünk — közölte az 
edző.
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Az alábbiakban nem Ge- a hálója az ősz folyamán, 
lei Józsefről, a Csepel ve- „Nulláskapus lett” és 11-es 
zető edzőjéről lesz szó, ha- specialista, 
nem 20 esztendős fiáról, A futballnak él, minden 
akinek eddig legalább idegszálával a kapufák kö- 
olyan része van a gyári zé kötődik, és nemcsak ra- 
együttes szép szereplésé- gyogó reflexeivel; időzített 
ben, mint édesapjának. A kifutásaival, higgadtságá- 
csaknem két méterre nőtt val van nagy hasznára csa- 
„kis” Karcsi már akkor patának, hanem azzal is, 
igazólt játékosa volt a szi- hogy fiatal kora ellenére a 
getközieknek, amikor még védelem irányítója. És ami 
senki sem sejtette, hogy a még érinél is nagyobb di
nagy Géléi is odakerül, te- t csérét a számára, társai 
hát semmi elfogultság nem zokszó nélkül fogadják el 
játszott közre abban, ami- irányítását az ifjúsági és az 
kor az 1984—85-ös bajnok- utánpótlás-válogatottban 
ság rajtjánál a Csepel—Bé- is. A tavaszi második for- 
késcsaba mérkőzésen így dulóban megtört a jég: 
kezdődött a hazaiak össze- először kellett gólvonaltúl- 
állítása: G éléi... Ez volt a ról. kivennie a labdát a ta- 
remek alkatú „Karesznak” tabányai Kiprich 11-ese 
— így nevezik barátai — után. S szombaton délután 
első mérkőzése az NB I- „bekaszírozta” az első ak- 
ben. A 15. percben a váló- ciógolt, de ez csak annyira 
gatott Kerekes büntetőjét számított, hogy nem 2-0-ra, 
hárította remekül, és ezzel hanem 2-1-re nyert csapa
hosszú időre be is zárta az ta, miközben több veszé- 
„ajtót” maga mögött. 720 lyes helyzetben is kapuja 
perc alatt nem rezdült meg biztos őrének bizonyult.

ÖKÖLVÍVÁS

Tanár úr — pehelysúlyban
Goják Ferenc (25 éves) a 

Vasas 57 kilós ökölvívója az 
EB-re készül.

— Többszörös ifjúsági és 
felnőtt válogatott vagyok, de 
igazán nagy világversenyen 
még sohasem vettem részt — 
mondja. — Ügy volt, hogy uta
zom a moszkvai olimpiára, az
tán az utolsó pillanatban ki
maradtam a csapatból.

Goják optimizmusa jogos. A 
csapatbajnokság során nem 
akadt olyan pehelysúlyú ver
senyző, aki legyőzte volna.

— Ebben a súlycsoportban 
Feri kimagaslik az ütőerejével 
— állapítja meg mestere, Bó- 
dis Gyula. — Menekülnek is 
előle a vetélytársak.

Sportolói pályafutását a Pé
csi BTC-ben kezdte. Ekkor 
azonban nem a jobb kezéről 
volt híres, hanem a jobb lá
báról. Ugyanis a pécsi együt
tesben jobbszélsőt .játszott.

— 1973-ban álltam át az 
ökölvívásra — meséli. — A 
Pécsi VSK-ban Horváth Géza 
faragott belőlem bokszolót. Tíz 
éve versenyzőm a Fáy utcá
ban.

— A kemény öklü Gojákot 
eddig hányszor ütötték ki?

— Egyszer sem. Elhatároz
tam. ha egysfeer kiütnek, azon
nal visszavonulok,

— Civilben?
— Tavaly államvizsgáztam 

a Testnevelési Főiskolán. Zse
bemben a tanári oklevél, ha
marosan tanítani fogok.

— Azt mondják, ártalmas 
az ökölvívás. Hogy vélekedik 
erről a tanár úr?

— Ügy vélem az én példám 
is bizonyítja, hogy a bunyó 
mellett megvalósítható a tanú- 
lás is.

Kívánjuk Gojának, hogy az 
ÉB-n is tanári módon bokszol
jon ..

JÉGKORONG

B ra vú r ke ll a b e n lm a ra d á s h o z
— Sikerül-e kihúzni az el

lenfelek méregfogát?
— Sajnos, nem ülnek be a 

fogorvosi: székembe — mond
ta dr. Bikár Péter , így az
tán a mi csapatunknál kell 
egy-egy kezelési formát al
kalmazni, elsősorban az ideg- 
kezelésre, no meg a csiszo
lásra gondolok. Vagyis idegi
leg keli felkészíteni a fiúkat 
a várható összecsapásokra, 
hogy ne veszítsék el a fejü
ket, és csiszolni kell még a 
védekezési és a támadási for
mációkat — mondta a jég
korong-válogatott edzője, ami
kor a héten kezdődő B-cso- 
portos világbajnokságról kér
deztük.

— Most aztán nagyon fel 
kell kötnünk azt a bizonyos 
ruhadarabot, ha meg akarunk 
kapaszkodni a második vo
nalban. Hiszen ellenfeleink 
közül hatan már megjárták 
az A-csopor,tot is. Ez eddig 
csak a japánoknak és ne
künk nem sikerült.

Az elmúlt időszakban 
több kifogás érte a válogatott 
vezetőit, hogy túl nehéz el
lenfelekkel játszottak, és így 
sokszor a „pofozógép” szere
pét vállalták.

— Ez tudatos volt. Mivel 
egy világbajnoki sorozatra 
csak hálunk jobb ellenfelek
kel lehet felkészülni. Ami a 
„pofozógépet” illeti, az ered
mények alapján ez igaz. A 
mutatott játék azonban szá
munkra megnyugtató, sörven- 
detes volt. Sajnálom, hogy'

itthon ezeket a mérkőzéseket 
nem láttak, mert' kijelenthe
tem egy-két találkozón nem 
minket vertek meg, hanem 
mi veszítettünk azzal, hogy 
nem tudtuk kihasználni az 
adódó gólhelyzeteket.

— Ennek ismeretében, mi
lyen reményekkel utaznak 
b ribourgba?

— Nekünk csak egy cé- 
lunk lehet: a bentmaradás. 
Ehhez bravúr kell. Az ellen
felek? A nyitó meccset a 
házigazda svájciak ellen vív
juk. Tavaly a Tutt Kupán — 
nagyon jó meccsen — 4-2-re 
kikaptunk tőlük. Honosított 
kanadai játékosokkal erősí
tettek. Ezt a mérkőzést az 
Ausztria, elleni összecsapás 
követi, Három éve nem talál
koztunk velük, mostani ered
ményeik tiszteletet. parancso
lok. Majd a lengyelekkel 
játszunk, ők a csoport esé
lyesei. Az elmúlt héten két 
meccset vívtunk egymással, 
mindkétszer vereséget szen
vedtünk. A negyedik találko
zón az olaszok ellen léptünk 
jégie, Szinte az egész csapat 
tengerentúlról honosított .já
tékosokból áü. a pályán és a 
kispgdon csak angolul beszél
nek. Ugyanez mondható el a 
hollandokról is, A sorban a 
norvégok következnek. Tipi
kus északi hokit, játszanak. A 
világbajnoki'sorozatot, a japá
nok elleni mérkőzéssel zár
juk. Az'elmúlt két évben 
kötszer, találkoztunk, mérle
günk egy vereség és egy győ
zelem.


