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AZ ELMÚLT HÉT
WASHINGTONBAN IDŐT ŐHAJTANAK NYESNI 

ARRA, hogy meggyőzzék az ingadozó törvényhozókat 
a Fehér Ház tervezett költségvetésének. a támogatásá
ról. Az_ elmúlt héten ugyanis a honatyák amellett fog
laltak állást, hogy szükséges a katonai költségek növe
lésének a befagyasztása. Döntésük szerint a Pentagon 
csak a pénzromlás mértékével arányosan emelhetné a 
fegyverkezésre költött kiadásait. Dole szenátor egyút
tal közölte: annak érdekében, hogy az Egyesült Álla- 
mok fel tudja venni a versenyt az államilag támoga
tott- nyugat-európai mezőgazdasági árukkal, javasolni 
.fogja az elnöknek, hasonlóan járjon el és dotációval 
serkentse az amerikai agrártermékeknek a kivitelét. 
Emlékeztetett arra, hogy a bonni csúcsértekezleten 
Francois Mitterrand határozottan kinyilvánította, távol 
maradna a Washington által szorgalmazott világkeres
kedelmi tárgyai!óasztaltól, amennyiben azon a mező- 
gazdasági termékek világpiaci értékesítésének a kérdése 
is szerepel. A francia elnökhöz intézett burkolt figyel
meztetés John Block amerikai mezőgazdasági miniszter 
bejelentése is, amely kilátásba helyezte, hogy kormánya 
jelentős segítséget nyújt bizonyos áruk termeléséhez, ily 
módon előnyt biztosítva Nyugat-Európávail szemben a 
kereskedelmi versenyben.

ÉLETBE LÉPETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NI
CARAGUA ELLEN elrendelt gazdasági embargója. A 
közép-amerikai ország bezárta Miamiban működő ke
reskedelmi kirendeltségét és ezzel egyidőben New York
ban kezdetét vette a Biztonsági Tanács tagjainak a meg
beszélése arról, milyen időpontban tárgyalják meg a nia- 
naguai kormány Washington ellen beterjesztett pana
szát. A hetek bonni eszmecseréjén egyértelművé vált, 
hogy Washington több szövetségese korántsem helye
selte a megtorló intézkedést. A latin-amerikai térségben 
kizárólag Honduras és Salvador nyújt teljes támogatást 
e téren a Fehér Háznak. Kanada biztosította Managuát 
arról, hogy továbbra sem álil szándékában megszakítani 
vele gazdasági kapcsolatait. Ottawára és az embargó 
számos ellenzőjére azonban nagy amerikai nyomás ne
hezedik. Jól tájékozott források ugyanakkor azt is tud-, 
ni vélik, hogy Kanada esetében az Egyesült Államok el
tekint a csatlakózástól. Másutt fogja értékesíteni az ed
dig Amerikában eladott árucikkeit Nicaragua, jelentet- 
te_ki Jaime.. V£heelock mezőgazdasági miniszter sajtó- 
értekezletén. Elmondta, máris találtak újabb piacokat 
egyes termékeiknek. Egyebek között Belgiumba és Ka
nadába irányították át szállítmányaik egy részét. Beho
zatali szükségleteiket egyelőre Jugoszláviából és Cseh
szlovákiából szándékozzák pótolni, illetve a hazai gyár
tás fejlesztésével óhajtják enyhíteni a fellépő gondokat.

A PRAVDA KOMMENTÁRJA KIEMELTEN FOG
LALKOZIK az embargóval és. hangsúlyozza: ennek a 
politikának nincsenek távlatai. Rámutat arra, hogy a 
bonni találkozó elutasító légkörében Mitterrand elnök 
nyomatékosan kijelentette, országa a jövőben is ember
barát; segítségét nyújt a gondoktól terhes Nicaraguá
nak. A nyugat-európai államok irányvonalát jelzi az a 
hír is, amely szerint Madrid esetleg hajlandó lenne 
a közvetítő szerepre. Daniel Ortega nicaraguai államfő 
egyébként a szocialista országokban, tett kőrútjának vé
geztével/hazautazása előtt a spanyol fővárosban tárgyalt 
a madridi vezetőkkel.

TÍZ HÓNAPJA A LEGHEVESEBB TÜZÉRSÉGI ÜSZ- 
SZECSAPÁSOK voltak Bejrutban és környékén. A rend
őrség közlése' szerint huszonnyolc ember meghalt, több 
mint százan megsebesültek a szemben álló milíciák ösz- 
saetúzéséiiben. Estére ugyan helyreállt a viszonylagos 
nyugalom, a politikai kibontakozásnak azonban tovább
ra sincs semmi jele.

A főként mohamedánok lakta Nyugat-Bejrútban^ az 
utcák elnéptelenedtek, az iskolák és az üzletek zárva 
voltak, a kikötőben továbbra sem tudtak kirakodni 
a hajók.

Hosszasan tanácskozott egymással Amin Gemajel ál
lamfő és Rasid Karami miniszterelnök. Helyi rádiók 
szerint arról volt szó, hogy miképp lehetne olyan sem
leges zónát létrehozni Bejrút központjában, ahol nem 
lennének jelen egyik vallási-politikai csoport fegyve
res milieistái sem.

KÉT NAPPAL AZUTÁN, HOGY LENGYELORSZÁG
BAN két amerikai diplomata részt ve,tt egy kormányel
lenes demonstrációban, egy hasonló tüntetés resztvevői 
között őrizetbe vettek négy másik amerikai állampol
gárt.' Mint Jerzy Urban kormányszóvivő^ bejelentette, 
május 3-án egy krakkói illegális felvonulás alkalmából 
a rendőrség őrizetbe vett mintegy 30 főt azok közül, 
akik különösen agresszíven viselkedtek. A négy ameri
kait kiutasították az országból, s május 5-én elhagyták 
Lengyelországot — közölte, Jerzy Urban. Utalva a má
jus 1-i krakkói kormányellenes tüntetésben resztvevő 
két amerikai diplomata ese'ére, Urban elmondta: avar
sói amerikai nagykövetség végeredményben nem tagad
ta. hogy a diplomaták ott voltak a demonstráción.

A szóvivő többször is kiemelte, hogy_ Lengyelország 
a lengyel—amerikai kapcsolatok javulását szeretne.

A kormányszóvivő cáfolta azokat a nyugati sajtóje- 
lentéséket. amelyek szerint romlott a lengyel állam és 
a katolikus egyház viszonya, és hogy a lengyel sajtó 
egyházellenes kampányt folytatna.

IIRISZTOSZ SZÁRCETAK5SZ .GÖRÖG ÁLLAMFŐ
feloszlatta a parlamentet, és június 2-ra kiírta az álta
lános választásokat. A parlament feloszlatását a leg
felső törvényhozó testület elnöke, Hoannisz Alevrasz 
jelentette be.

Az államfő döntését megelőzően a parlamentben 
Andreasz Papandreu kormányának, alkotmanymodosi- 
tási javaslatáról szavaztak.

Csendes kurzusváltás
Égy új gazdaságpolitikai 

kurzus körvonalai kezdenek 
kibontakozni Indiában. Rad- 
zsiv Gandhi, a fel évvel ezelőtt 
meggyilkolt Indira Gandhi fia 
és utóda a miniszterelnöki 
székben, a magánszektor szere
pének növelésével és a külföl
di tőke becsalogatásával akar 
újabb lendületet adni a konti
nensnyi ország gazdaságának.

Csendes gazdasági forrada
lom zajlik Indiában, amióta 
öt hónapja Radzsiv Gandhi 
kormányoz — állítják mosta
nában gyakorta a szakértők. 
Gandhi gazdaságpolitikája az 
eddiginél jóval kevésbé hang
súlyozza az állami szektor és 
az állami ellenőrzés szerepét 
és jobban kedvez a magán- 
szektornak. A fiatal kormány
fő gazdasági tanácsadóinait az 
a célja, hogy mostantól gyor
sabban fejlődjék a 75Ó milliós 
.ország, ahol a lakosság 51 szá
zaléka a hivatalos szegénységi 
szint alatt él.

Gandhi maga is kijelentette, 
hogy kormánya liberális mód
szereket fog alkalmazni; a ma
gánszektor, illetve a fejlett 
külföldi technológia segítségé
vel kívánja meggyorsítani a 
gazdaság modernizálását. A 
kormány egyik-másik új intéz
kedése, például a társasági és 
a vagyonadó csökkentése, a 
szabályozók számának lefara
gása arra indított sokakat, 
hogy Reagan amerikai elnök
höz hasonlítsák Gandhit. Any- 
nyi jogosnak tűnik ebből, hogy 
az indiai vezető is a megtaka
rítások növelésére, a. beruházá
sok és a termelékenység foko
zására építi elképzeléséit. A 
gazdaság kezdődő liberalizálá
sa máris kedvet csinált néhány 
japán és amerikai cégnek, hogy 
felújítsák tevékenységüket In
diában. A Pepsi Cola a közel
múltban aláírt egy szerződést 
arról, hogy 125 millió dolláros 
beruházással üdítoital-gyásat 
épít Indiában. Két másik ame
rikai cég, az IBM elektronikai 
óriás és a Coca-Cola is keresi 
a visszatérés lehetőségét hét
éves távoliét után. Az indiai 
kereskedelmi minisztériumban 
úgy,tudják, hogy a japán Sony, 
Hitachi és más cégek is érdek
lődnek az indiai beruházási le
hetőségek után. A múlt héten 
az amerikai Lockheed, a Wes
tinghouse. a Pepsi- és. a Coca- 
Cola, a Johnson and Johnson és 
még sok más nagy nyugati 
vállalat, így a Shell és a Rank 
Xerox mintegy száz vezetője 
tanácskozott Új-Delhiben a 
megvalósítható elképzelések
ről.

Az indiai kormány, amely az 
elkövetkező öt évben 25 mil
liárd dollárt akar az elektroni
kai ipar fejlesztésére fordítani, 
nemrégiben feloldotta az elekt
ronikai és számítógépimportra 
korábban érvényes összes. kor

látozást és felkérte a külföldi 
cégeket: építsenek üzemeket 
Indiában. „Az elektronika az 
ország idegrendszere” —■ han
goztatta Radzsiv Gandhi. Ügy 
vélekedett, hogy India „már 
lekésett egy vonatot” — a múlt 
század ipari forradalmát- —, és 
„nem ugrott fel idejében” a 
második világháború utáni 
technikai forradalom vonatára 
sem. „Most rohannunk kell a 
következő vonat után, hogy 
legalább menet közben felka
paszkodhassunk” — szokta 
mondogatni.

Az áprilisban kezdődött új 
pénzügyi év költségvetése tar
talmazta azokat a döntő válto
zásokat, amelyeket a piacbarát 
indiai közgazdászok lelkesen 
üdvözöltek. Számos kulcsága
zatban fölmentették a vállala
tokat a terhes importengedé
lyezési eljárások alól, csökken
tették a társasági és a vagyon
adókat, lazítottak a jövedelmi 
adórendszeren a növekvő kö
zéposztály tagjai számára, és 
csökkentették a vámtételeket. 
A költségvetés nem ajánl új 
beruházásokat az állami szek
torban, inkább a meglevő ka
pacitások hatékonyabb, jöve
delmezőbb kihasználását írja 
elő. Az.állami vállalatokra ju
tott eddig az összes indiai tő
keberuházás több mint 50 szá
zaléka, pedig általában csekély 
haszonnal, sót jó néhányan 
veszteséggel dolgoznak. A kor
mányfő szerint az egyik leg
fontosabb feladat a nyereséget 
nem termelő állami ipar szer
kezetének átalakítása.

Az új gazdaságpolitika el
lenzői arra is hivatkoznak, 
hogy a tervek vajmi keveset 
kínálnak a szegényeknek. Az 
ázsiai ország legfőbb go'ndja e 
téren, hogy a népszaporulat 
még mindig óriási. A lakosság, 
amely 30 év alatt megkétsze
reződött, ma is évi 2 százalékos 
ütemben gyarapodik. Sikerült 
ugyan megteremteni a mező- 
gazdasági önellátást, sőt egy
két éve gabonából még export
ra is jut, ám az országban sok
felé még éheznek az emberek.

A Gandhi körül tömörülő 
közgazdászok azonbap rámutat
nak: a jövő kulcsa továbbra is 
az élen járó technológai megho
nosítása. Arra is hivatkoznak, 
hogy ezt a folyamatot tulaj
donképpen már Gandhi asz- 
szony, a jelenlegi kormányfő 
anyja megkezdte, csak a mód
szereket módosítják most. In
dira Gandhi első mirliszterel- 
nöksége idején, a hetvenes 
évek elején államosította a 
Bankokat és a biztosítótársasá
gokat, a tervgazdálkodás szi
gorítására törekedett. Ám ami
kor 1980-ban másodszor került 
hatalomra, már lazított koráb
bi gazdaságpolitikája szigorú
ságán, bár mindvégig hangsú- 
lygozta: India „részben terve
zett” gazdaság marad.

Afgán segélykeretein
Az ellenforradalmi erők az 

elmúlt öt évben 35 milliárd 
afgánt (1 dollár=50,60 afgá- 
ni) kárt okozlak Afganisztán 
nemzetgazdaságának — kö
zölte Mohammer Szárnál 
Mangal miniszterelnök-he
lyettes a Szocialisztyicseszka- 
ja Indusztrija című szovjet 
napilapnak a közelmúltban 
adott interjújában. A kor
mány épp ezért felhívással 

. fordult valamennyi KGST- 
tagállamhoz, továbbá Indiá- 

■ hoz, valamint más Afganisz
tánnal baráti viszonyban álló 
országhoz, hogy nyújtsanak 
segítséget az afgán nemzet- 
gazdaság fejlesztéséhez. In
dokolásképpen hangsúlyozta, 
hogy a harcok során egyebek 
mellett 1.814 iskolaépület, 42 
egészségügyi létesítmény 
ment tönkre, használhatat
lanná vált több száz teher
autó. számos út járhatatlan
ná vált.

Maxikői
«sdásságáíistoínezés
Mexikónak sikerült újabb 

hosszú lejáratú adósság-át
ütemezési megállapodást köt
nie az országnak hitelező 
több mint hatszáz nyugati 
magánbankkal: fizetési hala
dékot kap annak a 23,6 mil
liárd dolláros tartozásnak a 
törlesztésére, amelynek visz- 
szafizetése eredetileg 1982 
augusztusa és 1984 decembe
re között lett volna esedékes. 
Ezenfelül a latin-amerikai or
szág magánhitelezőitől fizeté
si haladékot kapott egy öt- 
milliárd dolláros középlejára
tú tartozás visszafizetésére is. 
.Raul Silva Herzog, mexikói 
pénzügyminiszter kijelentette 
reméli, hogy további 20,1 mil
liárd dolláros. 1985^-1990 kö
zött esedékes mexikói tarto
zást is átütemeznek a nyuga
ti bankok. •

Lá tle let
Magyar delegáció érke

zett április végén Ankará
ba, Marjai Józsefnek, a 
Minisztertanács elnökhe
lyettesének vezetésével. A 
Kaya Érdem török minisz
terelnök-helyettessel kez
dett tárgyalások egyik fő 
témája a két ország gaz
dasági kapcsolatainak to
vábbfejlesztése.

A modern török állam
mal 1930-ban írta alá Ma
gyarország az első keres
kedelmi szerződést. A leg
utóbbi ilyen egyezmény 
1974-ben született meg. Ezt 
1977-ben gazdasági, műsza
ki, ipari és tudományos 
együttműködési megállapo
dás követte.

A magyar álláspont sze
rint távolról sincsenek ki
használva az országok kö
zötti kereskedelem lehető
ségei. A csúcsot az 1980- 
ban lebonyolított 160 mil
lió dolláros Összforgalom 
jelentette. Ehhez döntően 
akkor két kimagasló török 
gépipari megrendelés já
rult hozzá: 630 Ikarus au
tóbusz eladására kötött üz
letet a Mogürt, a Trans- 
elektro Külkereskedelmi 
Vállalat pedig erőművi 

' szállításokra szerződött. (A 
Transelektro nemrégiben 
újabb jelentős megállapo
dást kötött hűtőtornyok tö
rökországi értékesítésére.) 
Bár az 1980-as nagyságren
det azóta megközelíteni 
sem sikerült, a magyar ex
port összetétele ma is elég 
kedvező: tavaly 80 száza
lékban erőművi berendezé
sekből, vegyi és kohászati 
termékekből állt. A beho
zatal négyötödét hagyomá
nyos déli áruk: gyapot, pa
mutfonal és dohányfélék 
adják. A török iparcikkek 
jó része ugyanis meglehe
tősen drága,— magyar véle
mények szerint' ez az egyik 
fő oka a két ország keres
kedelmében kialakult tö
rök deficitnek.

A török kormány 1984- 
ben új kereskedelmi sza
bályozást vezetett be, s a 
szocialista világgal való 
külkereskedelmi kapcsola
tait — importkorlátozás! 
céllal — néhány kijelölt ál
lami holdingvállalatra

bízta, mondván, hogy ezek 
az országok „állami keres
kedelmet” folytatnak. _ Ju
goszláviára és Kínára 
ugyanakkor az intézkedés 
nem vonatkozik. A nagy
méretű, kiterjedt tevékeny
ségű holdingoktól a török 
gazdaságirányítás azt vár
ja, hogy betörjenek a ke
let-európai piacokra. A ma
gyar külkereskedőket azon-, 
ban érzékenyen érintette 
az új rendszer életbe lépte
tése, hiszen kivitelük na
gyobbik hányadát — tavaly 
a 70 százalékát — török 
magánvállalatok megren
delései jelentették — ve
lük most csak az állami 
közvetítőkön keresztül tart
hatók fenn a kapcsolatok. 
Az importkorlátozás rend
szerét1 1985-ben meghosz- 
szabbították. A magyar ki
vitel ennek ellenére növe
kedett 1984-ben; sok hazai 
vállalat ugyanis rugalma
san alkalmazkodott az új 
helyzethez.

Alighanem a  mostani 
tárgyalásokon is felvető
dik majd' a török import
szabályozás kérdése. Emel
lett több együttműködési 
javaslatot visz magával a 
magyar küldöttség; a tö
megközlekedés bővítésében, 
valamint új erőművi és ki
kötőfejlesztési beruházá
sokban vehetnek részt ma
gyar vállalatok. Valószínű
leg újabb 60 Ikarus szállí
tásáról írnak majd most 
alá megállapodást. Török
ország belső nehézségei el
lenére ezt a piacot nem 
kell „leírni”, bár évi 52 
százalékos az infláció és 20 
százalékos a munkanélküli
ség. Evren tábornok rend
szerének sikerült a gazda
ságot talpra állítania: az 
ipari termelés növekedési 
üteme tavaly nefa keve
sebb, mint 8,7 százalékot 
ért el. Törökország adós
ságállománya ugyan 20 
milliárd dollár — ezzel a 
Világbank ötödik legna
gyobb adós állama —, fi
zetőképességét sikerült 
megőriznie. így Törökor
szág Magyarország tizedik 
legnagyobb tőkés felvevő
piaca. s továbbra is bizta
tó partnerséget ígér.

Kínai nutóbuszgyártás
Nyugatnémet segítséggel kí

vánják kiépíteni az autóbusz- 
gyártást Sanghajban és a vele 
határos Csecsiang tartomány
ban. A China Great Wall In
dustry nevű kínai iparválla
lat a heidenheimi Wahl-céget, 
Nyugat-Európa egyik nagy 
autóbuszközlekedési vállalatát 
bízta meg azzal, hogy tanács
adóként segítse a buszgyár
tási elképzelések megvalósí
tását. Azért esett a kínaiak 
választása a Wahl-cégre, 
mert az autóbusz üzlet vala
mennyi ágában: gyártásban, 
menetrendszerű forgalomban, 
buszos turizmusban átfogó is
meretekkel rendelkezik.

Munkaidő-sövidítés
HaSfcndiábcn

A jelenlegi 42 óráról heti 38 
órára csökken a legnagyobb 
holland acélgyár, a Hoogovehs 
7400 dolgozójának munkaide
je 1986-tól. Hasonló mértékű 
munkaidő-rövidítésről tár
gyalnak a szakszervezetekkel 
a Philips elektronikai kon
szernnél és több más cégnél 
is. A könnyű- és a nehézipar
ban. valamint az elektromos 
gépgyártásban egyelőre még 
nem sikerült a munkáltatók
nak és a szakszervezeteknek 
megegyezni a munkaidő rövi
dítéséről. A 36 órás munka
héttel a szakszervezetek sze
rint sok munkanélkülit lehet
ne álláshoz juttatni, enyhíte
ni lehetne az egész Nyugat- 
Európában legsúlyosabb hol
landiai munkanélküliségen. 
(A munkaképes korú lakos
ság 16 százalékának nincs ál
lása.) A szakszervezetek sze
retnék kiharcolni, hogy 1986— 
1987-re az országban általá
nossá váljon a heti 36 órás, 
1990-re pedig a heti 32 órás 
munkaidő, mindezt úgy, hogy 
közben ne csökkenjenek a bé-

I rek.

Adókönnyítések nz NSZK-baii
A nyugatnémet kormány 

adóintézkedésekkel is ösztö
nözni kívánja, hogy az autó
sok a levegőt kevésbé szeny- 
nyező személygépkocsikat üze
meltessenek. A várhatóan jú
lius 1-től életbe lépő intézke
dések szerint literenként 2 
pfenniggel, 49 pfennigre csök
kentik az ólommentes benzin 
adóját, ugyanakkor 2 pfen
niggel 53-ra emelik az ólom
tartalmú benzinét.

Vietnami va!uta!eértékelés
Ezentúl egy dollár az ed

digi 11.7 dong helyett hiva
talosan 100 dongot ér — kö
zölte- Tran Phuong vietnami 
miniszterelnök-helyettes, hoz
zátéve, hogy a négy évvel ez
előtt megállapított árfolyam 
■napjainkra irreálissá vált. A 
feketepiacon _ egyébként je
lenleg 350 dongot is megad
nak egy dollárért. A minisz
terei nök-heliyettes kijelentette, 
hogy kormánya folyamatosan 
figyelemmel kíséri az árfolya

mokat, s a jövőben — ha 
szükséges — gyakrabban fog
ják kiigazítani a vietnami va
luta árfolyamát.

Eiióp benzinhiány
Az etiópiai fővárosban. Ad- 

disz Abebában vasárnapi köz
lekedési tilalmat rendeltek.cl 
a magán- és az állami sze
mélygépkocsikra. Ezenkívül 
szigorú benzinadagolást is 
bevezetnek, hogy legyen ele
gendő üzemanyag az éhség- 
övezelekbe élelmiszert szállí
tó járművek szániára. Magán
személyek ezentúl napi 2 li
ter, üzletemberek napi 3 lí-. 
ter. a taxisofőrök pedig nap! 
15 liier benzint kaphatnak. A 
hétvégi közlekedési tilalom 
alól csak a diplomatakocsik 
és a miniszteri autók kaptak 
felmentést.
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it banbépítö
stílusának megfelelően 
több stílusjegyét mutat. A 
főkapu feletti homlokzat 
barokkos jellegű; a Sza-, 
badság téri oldal egységre 
törekszik a Tőzsdepalotá
val. itt reneszánsz elemek 
is találhatók. Egy korabeli 
kritika szerint „erő és nyu
galom honol az egészen”. 
Az épület 1924 óta — az 
akkor alapított — Magyar 
Nemzeti Bank székháza.

Alpár Ignác, aki számos 
lakó- és hivatali épületet, 

Tőzsdepálota, ' tanintézetet, sőt színházat 
ma a Televízió is tervezett, a banképítés 

elismert specialistája volt. 
Ugyancsak pályázatok 
nyerteseként építette a 
Pesti Magyar Kereskedel
mi Bank (ma: Belügymi
nisztérium), a Magyar Ál
talános Hitelbank (ma: 
Pénzügyminisztérium), és 
a Pesti Házai Első Taka
rékpénztár (ma: Állami 
Fejlesztési Bank) .székhá
zát. Banképítő hírneve 
több külföldi megbízást is 
hozott neki, de legtöbb al
kotásával szülővárosát, 
Budapestet gazdagította.

A Magyar Nemzeti Bank 
műemlékként védett Sza
badság téri székháza egyi
ke annak a kevés régebbi 
fővárosi középületnek, 
amely ma is az, aminek 
épült: jegybank. Tervezője 
Alpár Ignác (1835—1928), 
aki első nagy sikerét az 
1896. évi millenniumra 
emelt városligeti épület- 
csoporttal, a Vajdahunyad 
várával aratta.

A Vajdahunyad vára 
utáni kiemelkedő teljesít
ménye a 
amelyben 
működik. Szemközt emel
kedik főműve, a jegybank 
épülete. Ezzel Alpár a 
Szabadság tér lényegében 
egész mai arculatát is ki
alakította. Az O sztrák- 
Magyar Bank budapesti 
intézetének készült épület
re a megbízást nyolc oszt
rák és hét magyar építész 
közötti pályázat eredmé
nyeként nyerte' el. Az épít
kezést 1901-ben kezdték és 
1903-ban fejezték be — az 
akkori technikával. . .  Az 
épület a kor eklektikus

Mit véd a hivatal?

l*arl*.«slÓTáá«;ái‘I
A parkolóóráiknak nem si

került belopniuk magukat az 
autósak szívébe. A tájékozat
lanok például könnyen ráfi
zethetnek, a masinák az új öt
forintost elnyelik ugyan, de 
időt nem „adnak” érte. Nem 
lehetne-e barátságosabbá ten
ni a  parkolóórák és az autó
sok viszonyát? — kérdeztük 
Atalai Józsefet, a Fővárosi Ga
rázsipari Vállalat parkolási 
osztályának vezetőjét.

— Több mint egy éve már, 
hogy forgalomban van az új 
ötforintos, o_ budapesti par
kolóórák nagy része mégsem 
Jogadja el. Az új ötös a régi
től csak milliméterekben kü
lönbözik, sokan ma is belees
nek a . csapdába: bedobják az 
új ötöst, mégis megkapják a 
felszólítást a pótbefizetésre, 
önök ezt etikusnak tartják?

— Ne higgye, hogy Szá
munkra ideális ez a helyzet, 
hogy szándékosan csapjuk be 
a fővárosban parkolókat. Ä fő
városi parkolóórák nyugatné
met gyártmányúak. Átállítá
sukhoz nyugatnémet alkatré
szekre van szükség, de a szű
kös importlehetőségek miatt 
ezekből tavaly csak keveset 
tudtunk beszerezni. A csak
nem 1700 órából 400-.at állítot
tunk át.

— Addig azonban figyel
meztetni lehetne az autósokat. 
Most ez a következőképpen

, fest: a parkolóórákon jelen
téktelen külsejű, apró rotex- 
■szel írt felirat díszeleg a kö
vetkező iömör szöveggel: „Ré
gi”. Ez aligha információ.

— A felirat az ötforintos 
rajza mellett van. Több szö
veg nemigen férne az órára.

Egyébként annak idején a saj
tóban, rádióban sokszor szól
tunk a változásról, a gyakor
lott autósok tudják is, nem ka
punk sok reklamációt. De az 
ötforintossal kapcsolatos ügy
ben jelentkezők panaszait kü
lönben is méltányosan bírál
juk el.

— Tekintélyes bevételre te
hetnek szert a parkolási díjak
ból és a pótbefizetésekből. Mi
re fordítják?

— Tavaly 22 millió forint 
vplt a bevételünk, ebből 2,2 
millió forint volt a pótdíj. Az 
összeg 45 százalékát a Fővárosi 
Tanácsnak utaljuk át — a tö
redékét visszakapjuk fejlesz
tésre —, másik 45 százaléka 
fedezi a  költségeinket. Tíz szá
zalék, minden forintból 10 id 
ler a nyereségünk.

— A parkolási díjak emelé
séről, körzetenként eltérő 
nagyságú díjak bevezetéséről 
hallani. Vannak ilyen tervek? 
S ha igen, mikor?

— Bizonyos változások lesz
nek. Valószínűleg néhány hó
napon belül, de pontosat még 
nem mondhatok.

— Tervezik-e az autósok ké
nyelmének növelését? Például 
azt, hogy az órával ellátott 
parkolóban is váltana pénzt az 
ellenőrzést végző őr, vagy ha 
rossz az óra, neki is lehessen 
fizetni.

A KRESZ írja elő — s mi 
nem szeghetjük meg —, hogy 
ahol óra van, ott az őr nem 
szedhet pénzt. Arra pedig nem 
kötelezhetjük az ellenőröket, 
hogy pénzt váltsanak. Gyak
ran egyébként enélkül is meg
teszik.

K r ó n i k á s  I ta z a i p an asz® !*
A magyar ipar Lengyelor

szág egyik legnagyobb gyógy- 
szerszállítója: 1984-ben mint
egy 50 millió rubel volt a két 
Ország közötti gyógyszer-ke
reskedelem értéké, ebből több 
mint. 60 százalékot, 32 milliót 
.3. magyar eladások jelentettek. 
A Medimpex külkereskedelmi 
vállalattól kapott információ 
szerint ebben az évben sem 
várható lényeges változás, 
sem az összértékben, sem 
.az arányokban. (A Magyaror
szágra érkező lengyel gyógy
szerek közül talán az Elenium 
nevű nyugtató a legismertebb.)
■ A hazai gyógyszerellátás 
helyzete a tavalyi állapotokhoz 
képest javult ugyan, de a gon
dok. nem szűntek meg. Noha 
már januárban központi dön
tés született a behozatal nö
veléséről, még így sem folya
matos az ellátás minden kül
földi gyógyszerből, s a szállí
tási ütemtelenségek, illetve a 
minőségi kifogások is gondot 
okoznak. A korábbi hónapok 
sokat emlegetett hiánycikkei 
közül egyesek még most is el- 
eltünedeznek a gyógyszertá
rakból. így nem mindig kap
ható a Corinfar szívgyógyszer 
«» a vérnyomáscsökkentő Do

pegyt sem. „A, hiányzó gyógy
szerek többsége azonban olyan 
készítmény, amit napokon be
lül ki tudnak szállítani a 
gyógyszertárakba” — állítja 
Harangi György, az Egészség- 
ügyi Minisztérium főosztály- 
vezetője. A gyógyszerhiánytól 
ideges betegeket (és nem be
tegeket) azonban nehéz meg
nyugtatni — Ugyanis szinte 
minden vény nélkül kapható 
nyugtató felkerült a hiánycik
kek listájára.

AgrárOImtszemle
Mezőgazdasági témájú fílm- 

és videoszemlót rendezett má
jus 7-8-9-én a Gödöllői Agrár- 
tudományi Egyetem és a he
lyi művelődési központ. A 
filmszemle keretében számí
tástechnikai bemutató és vásár 
is volt, amelyre több mint ^gy 
tucat számítástechnikával és 
videotechnikával foglalkozó 
magyar cég vitte el termékeit. 
A rendezvény elsősorban ag
rárszakemberek fám ára  .volt 
érdekes, akik — ha előzetesen 
jelentkeztek — az Agrártudo
mányi Egyetem kollégiumában 
szállást is kaphattak.

Romlik a magyar termőföld 
minősége, még hosszú ideig 
tovább szennyeződnek a ta
lajvizek. Az erdőterület tíz 
százalékán betegek a fák, a 
kihalás veszélye fenyeget kö
zel 30 növényfajtát és ugyan
ennyi gerinces állatfajt. Fo
kozódik az ólom'szennyezés, 
több városunk levegője rosz- 
szabb a megengedettnél. Meg
oldatlan a veszélyes hulladé
kok elhelyezése, nő a környe
zet zajterhelése — állapítja 
meg többek között az Orszá
gos. Környezet- és Természet
védelmi Hivatal (OKTH) kö
vetkező ötéves időszakra szó
ló előrejelzése. A kívülálló el
csodálkozik a szokatlan szó- 
kimondáson./

Aki ugyanis az utóbbi évek
ben e kérdés iránt laikusként 
érdeklődött, annak többnyire 
részinformációkkal és derűs 
nyilatkozatokkal kellett beér
nie. Megtudhatta például, 
hogy Magyarország nemzeti 
jövedelmének körülbelül más
fél százalékát fordítja kör
nyezetvédelemre, hogy 1981 
óta megint egy kicsit többet 
költenek a magyar vállalatok 
környezetvédelmi beruházá
sokra, hogy a természetvédel
mi területek nagysága Í983 
óta megint növekszik, hogy 
1976-ban született környezet- 
védelmi törvényünk igényes 
(bár végrehajtási utasítása 
azóta sincs), s hegy Magyar- 
országon tucatnyi intézmény 
„tekinti sajátjának” a környe
zetvédelem ügyét. Helyenként 
ugyan, az is kiderül, hogy a 
környezetszennyezés évente 
két és fél-háromszor akkora 
kárt .okoz, mint amennyibe a 
környezetvédelmi beruházá
sok kerülnek, vízkészletünk 
nagy hányada nitrátos, ivásra 
alkalmatlan, s jó néhány te
lepülés korom-, por-, kéndi
oxid-szennyezettsége az év 
jelentős részében meghaladja 
a megengedett értéket. Am a 
helyzetről összefüggő, reális 
képet, a más országokhoz, az 
egészséges állapothoz való vi
szonyítás lehetőségét eddig 
hiába keresté áz érdéklődő: 

Ami azt illeti, ezeket az 
igényeket az OKTH előter
jesztése sem elégíti ki mara
déktalanul. Nem esik benne 
szó a .környezetvédelmi bír
ságok jelentéktelen mértéké
ről és elégtelenségéről, egyál
talán az ellenőrzéshez szük
séges műszerállomány, a szak
értelem, a személyes felelős
ség hiányáról, a környezetvé
delmi beruházások „elbiiccel- 
hetőségéről”. Nem tájékoztat 
a normák, sőt a normák ki
alakításához szükséges meg
bízható adatok hiányáról, a 
károsultak panaszainak való
di orvoslását szavatoló intéz
ményrendszer kiépítetlenségé- 
ről. Nem történik említés az 
alternatív és a komplex szem
lélet hiányáról, a koncepció
ban foglaltak anyagi és jogi 
garanciáiról sem. Az előter
jesztés bírálói megjegyzik, 
hogy az anyag túlságosan sze
lídén fogalmaz, amikor a bün
tetlen károkozást lehetővé te
vő viszonyokról ejt szót, elfe
ledkezik számos heves társa
dalmi reakciót kiváltó kér
désről, .nem részletezi, hogy 
miként akarja felvenni a har
cot az ellenérdekeltséggel, 
nem szól a, tervek eszközei
ről és intézményi feltételeiről 
— nem ad valódi programot.

Nincs persze könnyű hely
zetben az OKTH. Nemcsak 
mert kevés a pénze — a kör
nyezetvédelmi alapból évente 
csak 900 millió forint vehető 
ki —, hanem, mert csak egyik, 
méghozzá jövedelmet nem ho
zó intézménye.— tehát a mai 
gazdasági körülmények kö
zött és értékítéletek mellett 
rangban meglehetősen hátra- 
sorolt intézménye — a gazda
ságot irányító apparátusnak 
Az intézmény presztízse pe
dig jelen viszonyaink között 
sajnálatos módon attól függ, 
mekkora pénzek felett ren
delkezik. A hivatal helyzetére 
és szavainak súlyára minden
esetre jellemző, , hogy évek 
óta nem képes elérni, hogy 
természetvédelmi területein
ken ne folyjék gazdálkodás, 
hogy a vállalatok környezet
védelmi beruházásaikhoz a 
jelenleginél nagyobb támoga

tást kaphassanak .Még azt 
sem sikerült elérnie, hogy ne 
csak : a víz-, hanem a lég- 
szennyezéshez is engedélyt 
kelljen kérniük a vállalatok
nak, hogy a megyék végre ki
jelöljék az égetően szükséges 
új hulladéktelepek helyét 
vagy például, a bányák ne 
szívják el a gyógyvizet.

Ezért is sajnálatos, hogy. az 
OKTH a tárcákkal és főható
ságokkal folyó csatározások
hoz eddig nem hívta segítsé
gül a közvéleményt: nem csi
nált megfelelő propagandát, 
a nyilvánosság előtt nem ér
velt nem vitatkozott. Az ön
kéntes, alulról szerveződött 
környezetvédelmi mozgalmak
kal . való együttműködésre 
sem volt hajlandó. Több me
netben hárította el például a 
Duna környezetvédelmének 
népszerűsítésére szerveződött 
Duna-kör közeledését, amely 
az OKTH felügyelete alatt 
akart egyesületté, szerveződni, 

gyanakodva szemlélte.
amikof az ELTE KISZ-bi- 
zottságának Természetvédelmi 
Klubja hasonló — szakembe- 
eket és laikusokat tömörítő 

— klubokkal igyekezett fel
venni a kapcsolatot. A hivatal 
a meghívások ellenére nem 
vesz részt e klubok szervezte 
környezetvédelmi rendezvé
nyeken, s nem az OKTH-nak 
köszönheti létét a 800 aktivis
tával dolgozó Borsod megyei 
Természetvédelmi Egyesület 
sem.

A mozgalmakhoz való vi
szonyban talán most lesz né
mi változás. Ábrahám Kál
mán, az OKTH 1984 őszén ki
nevezett új elnöke, volt építé
si ' és városfejlesztési minisz
ter március 23-án a rádió 168 
órájának nyilvánossága előtt 
kijelentette, hogy hajlandó ■ 
együttműködni az önkéntes 
környezetvédőkkel. Ha a kör
nyezetvédelmet is felvállaló 
több száz természetvédelmi 
szakkörre, az aktív, saját 
programmal, aktivistákkal és 
rokonszenvezőkkél bíró cso
portokra, ma még senkihez 
sem. csatlakozott természet- 
és' környezetvédőkre is gon
dolt, akkor a mai néhány száz 
aktivistái helyett. becslések 
szerint legalább 10-15 ezer fő
re'számíthat a hivatalos kör
nyezetvédelem a koncepció 
továbbfejlesztésében, elfogad
tatásában és megvalósításá
ban. Feltéve persze, ha e cso
portok programjait legalább 
részben felvállalja. Például a 
harcot a kén-dioxid-kibocsá- 
tás csökkentéséért, a szár- 
Somlyói és az esztramosi' bá
nya bezárásáért, az Avas dé
li oldalának érintetlenül ha
gyásáért vagy a budapesti hé
vizek, a Hortobágyi Nemzeti 
Park. a kisszénás!, nagyszé- 
nási rétek, a Bükkös-patak, a 
debreceni Nagyerdő védelmét 
az ottani természeti értéke
ket veszélyeztető vállalatok
kal, szövetkezetekkel, illetve 
a mellettük befolyásukat lat
ba vető . szervezetekkel szem
ben.

tlvndetctnt átlós*í ás 
a saee'sáúéses iislotehrol
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A korábbinál szabadabb 
kezet kapnak a szerződéses 
üzleteket fenntartó kiske
reskedelmi és vendéglátó
ipari vállalatok, szövetke
zetek a szerződés tartalmá
nak kialakításában a má
jus 1-én érvénybe lépett 
rendeletcsoraagnak az alap
ján. A módosított rendele
tek szerint a vállalatok és 
a szerződéses üzletvezetők 
különösen indokolt esetben 
— például ha az üzlet 
előtt építik az utat és ezért 
a forgalom óhatatlanul 
visszaesik — közös meg
egyezéssel csökkenthetik az 
átalánydíjat. Ha egy szer
ződés idő előtt megszűnik, 
a következő versenytárgya
lás lebonyolításáig az üzlet 
licit nélkül adható szerző
désbe — legfeljebb azon
ban három hónapra. A ver
senytárgyalás meghirdeté
sétől számítót fél éven be
lül bárkivel szerződést le

het kötni, h a " a z : üzletre 
korábban nem volt jelent
kező. A rendeletmódosítás 
kimondja, hogy a szerző
désbe .adó vállalatot a jö
vőben az üzletbén található 
ingóságokra törvényes zá
logjog illeti meg. Szigorító 
szabály, hogy ezentúl szer
ződéses üzlet vezetésére 
két évig nem . vállalkozhat 
az, akinek mulasztásából 
korábban — az általa veze
tett szoros elszámolású üz
letben — az árbevétel egy 
százalékát, de legalább 10 
ezer forintot meghaladó 
leltárhiány keletkezett (.sőt 
az sem, akinek a házastár
sa került ilyen helyzetbe). 
Szakképzetlenek a jövőben 
nem vehetnek szerződésbe 
üzleteket és — az új ren- 
delet szerint — a vezető 
köteles személyesén is 
munkát végezni az üzlet
ben.

Medicor-iiítiei
K lin ik a i élei

Görögországban 165 klini
kát szerelnek fel az idén Me- 
dicor-gyártmányú orvosi be
rendezésekkel. Az év legjelen
tősebb Medicor-üzletkötését 
több szempontból is különle
gesnek értékelik az orvosi 
műszergyárban.

A görög nemzetgazdasági 
minisztérium 1984. júniusában 
írt ki nemzetközi verseny
tárgyalási felhívást az ország 
különböző területein felszere
lendő 165 kis klinika orvosi 
berendezéseinek szállítására. 
A tender a Papandreu-kor- 
mány egészségügyi rekons
trukciót programjának része. 
Ily módon kívánják fejleszte
ni az orvosi rendelőkkel alig' 
vagy egyáltalán nem rendel
kező vidéki települések egész
ségügyi ellátását. A nemzet
közi mezőny 36 pályázója, kö
zül a Medicornak sikerült- a 
legtöbb, a tenderben foglalt 
árumennyiség összértékének 
70 százalékát kitevő megbí
zást megszereznie.

Áz idén március 15-én alá
írt szerződés szerint a Medi
cor több mint 635 millió 
drachma (mintegy 4,5 millió 
dollár) értékű megbízást ka
pott. A magyar orvosiműszer- 
gyár röntgenkészülékeket, a 
hozzájuk szükséges röntgen
filmhívó berendezéseket, va
lamint belgyóigyászati eszkö
zöket szállít, valamennyit , ez 
év végéig. A szerződés felté
telei között szerepel a rönt
genkészülékek kétéves garan
ciája mellett a szervizhálózat 
kiépítése is, mert a görög ve
vő kívánsága, hogy szükség 
esetén 24 óra alatt megjavít
sák a hibás készülékeket. 
Emellett a magyar fél vállal
ja a helybeli műszerészek ok
tatását.

A görög kormány elképzelé
sei között szerepel, hogy né
hány éven belül megteremtik 
az orvostechnikai ipart, s a

K ö t é l ? B Ó
ssombuti nettem tmrtás

»
Május első napjaiban jelenik meg a belkereskedel

mi miniszter rendelete az élelmiszer- és iparcikkboltok, 
áruházak, szövetkezeti és mágánkereskédeteni egységek 
új nyitvatartási rendjéről. Egységesen kötelezővé teszik 
számukra a heti hatnapos nyitva tartást, ez alól csupán 
■az ügy-kétszemélyes kisboltok kaphatnak felmentést. A 
rendelet nem tiltja sem az állami, sem a  magánkeres
kedelemnek a vasárnapi nyitva tartást. Az ilyen több
letmunkára kizárólag az önként vállalkozó dolgozókat 
lehet igénybe venni, s ezért ők átlagosan — nyolcórai 
nyitva tartás esetén — 600 forint pótlékot kapnak. Az 
üzletek a vasárnapi nyitva tartáshoz semmiféle támoga
tásban nem részesülnek, önmaguknak kell kigazdálkod
niuk a pótlékok összegét. A vasárnap dolgozók hétköz
nap kapják meg heti pihenőnapjukat. Az új rendelke
zések a rugalmasabb nyitva tartásra más módon is le
hetőséget adnak. Az iparcikk boltoknak például nem 
kötelező délelőtt 10-től nyitva tartani; ha az üzletvezető 
a kerület, illetve a megyei tanácsokkal egyezteti elgon
dolását, például, 11-től 19—20 óráig is nyitva tarthatja 
üzletét. Az új rendelet szerint szombaton valamennyi 
áruháznak, ruházati és iparcikküzletnek 13-óráig, az 
élelmiszerüzleteknek 14 óráig nyitva kell tartaniuk, s ez 
alól a nagykereskedelmi vállalatok boltjai sem kivéte- ■ 
lek. Az új jogszabálytól á belkereskedelemben a megle
vő kapacitások ésszerűbb kihasználását várják.

mechanikus segédeszközök már 
ma is folyó gyártása mellett 
egyszerűbb röntgengépeket is 
gyártani szeretnének Görög
országban. Ezért szerepel a 
most aláírt szerződésben, hogy 
a Medicor a gyártáshoz szük
séges technológiát is átadja,.« 
kész esetleges kooperációban 
is réfeat venni.

„A közelmúltban tető alá 
hozott görög üzlet a Medicor 
számára — bár nagyságrendje 
nem túl nagy — többszörösen 
js előnyös — véli Lengyel 
‘Gábor, a Medicor fejlett tő
kés osztályának vezetője. Ez 
az első olyan közös piaci or
szág, ahol tenderen a Medi
cor ilyen nagy értékű megren
deléshez jutott. Igv a beruhá
zás a vállalatnak jó referencia- 
lehetőséget nyújt. Húzóerőnek 
számít; hogy szigorú műszaki 
és szervizfeltétel ékítek IslbfeíS 
keli felelniük.:.Ez ■ persze .nein 
lesz egyszerű, mert a ?4 órás, 
szerviz feltételrendszerét is 
ki kell építenünk,, ami idő- és 
pénzigényes. Ugyancsak meg
oldandó feladat a kint dolgo
zó munkatársaink érd ekel tsér 
gi rendszerének megteremté
se, hiszen a jelenlegi hazai 
ösztönzők ma még arra buzdí
tanak, hogy aki külföldön dol
gozik, minél tovább kasszí
rozhasson be napidíjat, tehát 
minél lassabban végezze mun
káját. A szerződésben foglal
tak szerint a vállalat érdeke 
viszont az, hogy 15 nap alatt 
szereljék fel és helyezzék 
üzembe a gépeket. Ennek elő
mozdítására engedélyt kértek 
egy olyan megoldásra, hogy a 
kiküldöttek csak akkor kap
ják meg a devizában fizetett 
munkabért, ha feladatukat 15 
nap alatt fejezik be. Ha pedig 
ennél rövidebb idő alatt vé
geznek. prémiumot is kapnak. 
Ezenkívül a hibátlan munka
végzés zálogaként, prémiumuk 
csupán csak akkor növeked
het, ha nem lesz minőségi 
reklamáció. Reméljük, a fe
lettes szervek — már csak a 
tapasztalatszerzés miatt, is — 
hozzájárulnak ehhez a. kor
szerű érdekeltségi formához.”

■I»®*árá»a
A Mozambik fővárosában, 

Maputóban működő1 magyar 
•kereskedelmi kirendeltség 
munkáját április 30-án 
meghatározatlan időre — fel
függesztette a Külkereskedel
mi 'Minisztérium. A magyar 
kereskedelmi érdekek képvi
seletét a ma pútól magyar 
nagykövetség veszi át, Tavaly 
Mozambikból nem érkezett 
áru Magyarországra, a ma
gyar kivitel értéke csupán 15,3 
millió forintot tett ki. mint
egy tizedrésze volt az egy éy- 
jVel korábbinak. A kétoldalú 
forgalmat már azt megelőző
en is jelentős magyar aktí
vum jellemezte; 1981 és 1933 

.között a Mozambikba irányu
ló magyar export összesen 346 
millió forint, míg az import 
csak 200 ezer forint volt.
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BAN FOGLALKOZTUNK a
fiatalkorúakra vonatkozó kü
lön büntetőjogi anyagi jogsza
bályokkal. Jeleztük: a bünte
tőeljárás során is vannak olyan 
rendelkezések, amelyek eltér
nék a felnőttekétől. Ezeket 
foglaljuk össze röviden.

A fiatalkorúak elleni bünte
tőeljárásban a fiatalkorúak 
ügyésze jár el, akinek kellő 
szakismerete és tapasztalata 
van. Az ügyész részvétele az 
első és másodfokú bírósági el
járásban kötelező, magánvád
nak nincs helye, mint a felnőt
teknél. Ugyancsak a szaksze
rűség és a nevelési szempontok 
indokolják, hogy a bíróság ösz- 
szetétele is sajátos. így az igaz
ságügyminiszter jelöli ki az el
ső fokú bíróságon a tanács el
nökét, másodfokon pedig a ta
nács egyik tagját. Ezen túl

az első fokú bíróságon a 
fiatalkorúak tanácsának 
egyik tagja nő, s egyik 
ülnöke pedig pedagógus.

Ä bíróság hatásköre azonos 
& felnőttekével, de illetékessé
gét tekintve van megszorítás, 
így járásbírósági hatáskörbe 
tartozó ügyekben a megyei bí
róság székhelyén működő já
rásbíróság, a fővárosban pedig 
& Pesti Központi Kerületi Bí
róság jár el.'E bíróságok. ille
tékessége a megye, illetve a fő
város területére terjed ki. 
Megtörténik, hogy az úgyneve
zett „vegyes” ügyekben az 
ügyész az általános szabályok 
szerinti bíróságnál emel vádat. 
Ilyenkor — tehát amikor fia
talkorú és felnőttkorú szerepel 
egy ügyben, mert bűntársak — 
nem lesz sajátos a bíróság ösz- 
szetétele, de egyebekben a fia
talkorúval megkülönböztetett > 
módon kell eljárni.

Így a törvényes képviselő, 
legtöbbször a szülő, általában 
a védő joghélyzetében van. 
Megtekintheti az ügy iratait, 
indítványokat tehet stb., de az 
eljárásban nem szólalhat fel, 
párbeszédet nfem tarthat, ez az 
ügyvéd — a védő — feladata, 
akinek a részvétele a fiatal
korúak bírósági tárgyalásán 
mindig kötelező.

Az is szabály, hogy a bizo
nyítás során a fiatalkorú gon
dozóját i f  szülőjét, nagyszülő
jét vagy aki ténylegesen gon
dozza —

mindig tanúként kell ki
hallgatni, ilyen módon 
lehet felderíteni a fiatal
korú egyéniségét, értelmi 
fejlettségét és életkörül
ményeit.

A tanúvallomások megtagadá
sára vonatkozó általános sza
bályok — a hozzátartozó fel
mentése — náluk nem alkal
mazható, e tanúvallomás meg
tétele kötelező. Mindezeken 
kívül a fiatalkorú környezet- 
tanulmányát, és iskolai vagy 
munkahelyi jellemzését be kell 
szerezni.

Egyébként a környezettanul
mányt a bírósági tárgyaláson 
fel kell olvasni. Az ítélet tar
talmára érvényesek az általá
nos előírások, egy kivétellel. A 
javítóintézeti nevelést ugyan 
ítéletben kell elrendelni,

de ilyenkor mellőzni kell 
a fiatalkorú bűnösségé
nek kimondását.

Az első fokon kimondott in
tézeti neveléssel kapcsolatos 
fellebbezésnek nincs halasztó 
hatálya a végrehajtásra, de a 
bíróság mérlegelve a személyi 
feltételeket, a végrehajtást fel
függesztheti.
■ Lényegében kimondható: a 

társadalomra veszélyes maga
tartást tanúsító fiatalkorúak 
büntetőeljárásának során — a 
felelősségrevonás mellett _ — 
biztosítani kell a fiatalkorúak 
helyes nevelését és egészséges 
fejlődését. így természetes, 
hogy a tárgyalás nyilvánossága 
a fiatalkorú érdekében korlá
tozható vagy kizárható, sőt 
egyes esetekben az

6 érdekében meg lehet 
tiltani, hogy a szakvéle
ményt vagy a környezet

tanulmány egy részét 
megtekintse.

Természetesen e korlátozások 
nem járhatnak a fiatalkorú 
terhelt alapvető védelmi jogai
nak sérelmével.

B
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hány részkérdésben módosul
tak a bírósági végrehajtás sza
bályai. Olvasóinkat elsősor
ban az érdekli, hogy mindez 
mennyiben változtatta meg, 
érthetően az adós. szemszögé
ből, az eddigi gyakorlatot?

Azt senki sem vitatja, hogy 
a Bírósági eljárásnak, a meg
hozott határozatnak csak akkor 
van értelme, ha az a gyakor
latban is megvalósul. A leg
gyakoribb esetre utalva: aki 

. tartozik, mert kárt okozott 
vagy a kölcsönt nem adta még 
stb., azaz adósi helyzetben van, 
attól kényszerjellegűen is be
hajtható a tartozás.

A bírósági végrehajtás alap
elve változatlanul a gyorsaság 
és a hatékonyság. Ezzel egyen
értékű elv pénzkövetelésnél a 
fokozatosság.

Ez azt jelenti, hogy a 
pénzkövetelést elsősor
ban az adós munkabéré
ből kell behajtani,

s ingó vagy ingatlan vagyon 
csak akkor kerülhet végrehaj
tásra, ha az előbbi előrelátha
tóan túl lassú lesz vagy ered
ménytelen, mivel az adósnak 
kevés a bére, illetve már több 
tartozás terheli. Az a szabály 
nem változott, hogy a munka
bér 33, illetve 50 százalékáig 
terjedhet a levonás. (Például 
azzal az adóssal szemben, aki
nek két gyerek után 40 száza
lék levonása van, több tízezer 
forintos egyéb tartozás behaj
tása letiltás . útján túlzottan 
lassú lesz — csak a bére 10 
százaléka —, tehát ilyenkor 
előtérbe kerülhet az' ingó vég
rehajtása. Ingóság például a 
televízió, magnó, rádió, gép
kocsi stb.)

A bírósági végrehajtás elren
delésének feltétele, hegy le
gyen végrehajtható okirat. 
Ezeknek az a lényege, hogy —

pénzkövetelésnél .maradva — 
az adós tartozása már nem vi
tatott, azt elismerte, illetve 
erről a bíróság ítélkezett. Ilyen 
okirat a végrehajtási lap, ame
lyet akkor állítanak ki többek 
között, amikor büntetőügyben 
polgári jogi igényt is elbírál
nak és természetesen a polgá
ri eljárás során hozott marasz
taló határozatok alapján, ide 
értve a fizetési meghagyást is.

Ilyen okiratnak számít 
egyébként a különböző 
vagyoni hátránnyal já
ró büntetésekről kiállí
tott értesítés, kivonat.

(Pénzbüntetés, vagyonelkobzás, 
bűnügyi költség stb.)

Az előzetes letartóztatásban 
levő vagy szabadságvesztés-

büntetésüket töltő adó
soknál nem változott a 
levonásokra érvényes 
szabály.

Eszerint tehát a rabkeresmény
ből előbb levonják az adót, 
majd mindent megelőzve az 
ellátásával kapcsolatos költsé
gekét — rabtartást — és azt 
az összeget, amelyet saját szük-> 
ségleteire fordíthat. Csak a 
fennmaradó összegre vonat
kozhat a végrehajtás.

Annak azonban nincs- aka
dálya náluk sem, hegy a bí
róság — ha a munkabérre vo
natkozó végrehajtás lassúnak 
vagy eredménytelennek látszik
— párhuzamosan vagy helyette
— az ingóságaira, esetleg ingat
lanjára ik végrehajtást rendel
jen el. (Képtelen és igazságta
lan helyzet állna elő például 
akkor, ha a .sértettnek okozott 
százezer forintos kárt évtizede
kig törlesztene, mert gyermek
tartásdíja van, s közben házas- 
társa nagyértékű ingóságokkal 
rendelkezne, gépkocsi, színes 
tévé, képmagnó stb.) Ehhez 
tudni kell: a házassági életkö
zösség alatt

bármelyik tiazástárs1 bir
tokában lévő ingóságot 
bármelyik bázastárs el
len vezetett végrehajtás 
során egészében le lehet 
foglalni,

mert vélelmezhető a vagyon
közösség. A jogszabály váltó-

Késő bánét « •  *

A hallgatás vélemény?
Néhány hete „Felelősség 

egymásért” címmel amo
lyan. vitacikket írtam az
zal a nem titkolt céllal, 
hogy a témához olvasóink 
is hozzászólnak. A téma 
közérdekű és húsbavágó, 
szó szerint is, hiszen az ön
gyilkossági kísérletek, az 
öncsonkítások, a falcolá
sok értelmetlenségét ma
gyaráztam. Pontosabban e 
jelenségek hátterét, követ
kezményeit vettem sorra.

A legfontosabb kérdésem 
az volt: vajon a zárka tár
sak miért nem avatkoznak 
közbe, amikor valaki ön
veszélyessé válik? Miért 
nézi például egy egész zár
ka közömbösen, hogy egyik 
társuk elkéri a fellelhető 
összes nyugtatót, majd le
fekvés után beveszi? Mit 
gondolhatnak ilyenkor? 
Hogy számolni tanul? Tu
lajdonképpen ilyenkor köz- 

- reműködnek az öngyilkos- 
sági kísérletben, hiszen ha

nem adnák oda az ő. gyógy
szerüket, a baj meg sem 
történhetne.

Gyanítom, hogy az olva
sók hallgatása ezúttal nem 
közömbösséget takar, ha
nem a lelkiismeretűket a l
tatják el. No és benne van 
az. önvédelem is: tőlem so
ha senki nem kapott 
gyógyszert, aki ezt állítja, 
hazudik!

Mert ez már idáig is ki
derült: egyetlen vélemény, 
egyetértő vagy ellentmondó 
sor sem érkezett a szer
kesztőségbe. Ez persze úgy 
is felfogható, hogy a hall
gatás elismerés, azaz egyet
értés, hogy a 'közömbösség, 
az egymással való nemtö
rődés helytelen magatartás. 
No azért az, is lehet, hogy a 
cikk rosszul fogta meg a 
témát és nem ösztönzött 
vitára.

Örülnék, ha a fentiekben 
tévednék!

Van itt minden: zsilett, szög, drót, biztosítótű

zatlanul meghatározza, hogy 
mely vagyontárgyak mentesek 
a végrehajtás alól. (E kört szű
kítette az új rendelkezés.)

Ezek a következők:
— a foglalkozás gyakorlásá

hoz és a rendszeres tanulmá
nyok folytatásához nélkülözhe
tetlen eszközök,

— a szükséges ruhaneműk 
.és ágyneműk,

— az adós háztartásához tar
tozók számának megfelelően 
szükséges bútor,, konyhai és 
háztartási. felszerelés,

~  az adós betegsége és testi 
fogyatékossága miatt szükséges 
gyógyszerek és segédeszközök,

— a gyermekek részére szol
gáló tárgyak,

— a szükséges élelmiszer és 
tüzelőanyag,

— a be nem takarított ter
més, gyümölcs,

— az államkölcsönkötvény. 
Többek között mentes az ál

lampolgár takarékbetétje , is, 
kivéve azt az esetet,

amikor büntető bírósági 
ítélete szerint az állam
polgár bűncselekmény
ből származott pénzt he
lyezett el a takarékbe
tétben.

A fentebb említett szabályok 
azonban nem újak, a jogsza
bály-módosítás inkább csak a 
behajtás gyorsítására vonatko
zik. így a munkabérre és já
randóságra vezetett végrehaj
tás egyszerűsödött. (Szélesebb 
körben lehet alkalmazni a köz
vetlen letiltást.) Az adóssal 
szemben alkalmazható kény
szereszközök hatékonyabbak 
lettek. A végrehajtás akadá
lyozása miatt 10 ezer forint 
bírságot is ki lehet szabni és 
szélesebb körben alkalmazha
tó á rendőrség közreműködése. 
S  még egy lényeges újdonság 
amellyel a tártásdíjak behajtá
sának' eredményességét kívánta 
a törvényhozó növelni. így 
végrehajtási lapot

a lejáró tartásdíj-részle- 
tekre is kJ lehet állítani

és emiatt eljárás alá vonható a 
kitüntetéssel és címmel nem 
járó jutalom, díj, újítási és ta
lálmányi díj is. De a főbb sza
bályok, amelyek elítélt olva
sóinkat érintik, lényegében 
nem változtak.

0
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e l ő t t  á l l ö  o l v a s ó in 
k a t  ÉRDEKLI, hogy mennyi
ben változott a táppénzre vo
natkozó szabályozás?

A változás lényege az, hogy 
1985. január 1-től több táp
pénzt kap az, aki hosszabb 
ideig beteg, illetve kórházi 
ápolásra szorul. Viszont csök
kent azoknak a táppénze, akik 
rövid, ideig betegek.

Megváltozott a táppénz alap
ja. Korábban a táppénz össze
ge a bruttó keresmény 65, illet
ve 75 százaléka volt. Az új 
rendelkezés szerint a nettó ke
resmény jön számításba.

Vagyis a havi kereset 
nyugdíj járulékkal — jö
vedelemadóval — csök
kentett összege.

Ezt, tehát a nettó kereset 75 
százalékát kapja a beteg a ke
resőképtelenség 30. napjáig. A 
31. és 90. nap között öt száza
lékkal nő a táppénz, azaz 80 
százalék lesi, míg a 91.. nap 
után újabb ötszázalékos az 
emelkedés, azaz 85 százalék 
táppénz jár.

korábban a kórházi kezelés 
idejére a táppénz 70 százaléka, 
eltartott hozzátartozó esetén 
90 százaléka járt, Ezt a ren
delkezést megszüntették és a 
kórházi ápolás idejére éppúgy 
jár a teljes táppénz, mint 
egyébként.

Olvasóinkat a szabadulás 
után — amíg nem lesz meg a 
két év biztosítási idő és meg
szakítás nélküli munkavi
szony —

a nettó keresetük 65 szá
zalékát kitevő táppénz 
illeti meg,

amely a 31. naptól öt és a 91. 
naptól újabb öt százalékkal 
növekszik. Kórházi ápolás ide' 
jére is ezeket az összegeket 
kaphatják.

Dr. L. Gy.

Az emberek,. bármilyen rossz tapasztalatot is sz®re_z* 
tek a házasságról, mégsem mondanak le róla. 'la-an 
azért, .mert .nincs jobb helyette. Nem véletlen tehat, 
hogy se szeri, se száma azon kísérleteknek,, amelyek ezt 
az „intézményt” pótolni akarják. Az egyik magyar gon
dolkodó fogalmazta meg pontosan, mi is az igazi há
zasság, amely nem más, mint érzelmi és gazdasági vál
lalkozás. ........... ,

Sajnos, ami a házasság érzelmi részét illeti, korunk
ban hamar lemondanak erről. Hogy ez így van, mi sern 
mutatja pontosabban, mint az, hogy egyre növekszik a 
válások száma. És legtöbb esetben ma már a válásokat 
a nők kezdeményezik, mondván, érzelmileg elhidegul- 
tek a férjüktől, s keresnek m ást. . .  Ez még nem is len
ne baj, hiszen érzelmileg ki lehet heverni ezt a csapást, 
de' a következményeit — az anyagiakat — nagyon ke
vesen bírják elviselni. A statisztika arról gyoz  ̂ tneg 
bennünket, hogy a házasságok — általában — tíz ti
zenöt év után bomlanak fel. Márpedig egy férfi elete- 
ben ez az időszak a legtevékenyebb: úgy dolgozik hogy 
nemcsak magára gondol, hanem a családjára is. Manap
ság egyáltalán nem olcsó mulatság az, ha valaki _ -akast 
vesz, illetve épít. A mai árak nem teszik lehetove, hogy 
egy ’vállrándítással lemondjon a férfi tizenöt évi mun
kájáról, s egy „köszönöm, elég volt” mondattal te.epjen 
a színről, s átadja helyét a szerencsésebb utódnak! 
Legtöbb esetben ugyanis a lakás a feleségnek jut. Ez a 
gyakorlat olyannyira kifejlődött, hogy ma mar ezt a 
tényt sok nő zsarolásra is felhasználhatja. Azaz, ha nem 
úgy táncol a férfi, ahogy ő fütyül, könnyen kimondja:
„kívül tágasabb!” , . . ,

A szerencse kegyeltjének kell lennie annak, aki ke
resztülhúzhatja asszonykája fondorlatait. Nem is igen 
találkozik az ember ilyenekkel, csak elvetve ritkán. 
Eme ritka találkozás az, amelyben Marianosztran ré
szem volt.

A férfi későn nősült meg, tehát még legényként szer
zett meg mindent, amire egy férfinak szükségé j a t t .  
Lakást, azaz házat, jó állást, némi vagyont is gyujiott- 
magának, hiszen nem ivott, nem dohányzott, nem lum
péit, hanem a munkájának élt. így, ha lassan is, de szé
pén gyarapodott. A faluban jó partinak számított, sok 
nő nézte ki magának, s ő választott közülük olyat, aki
vel __ úgy gondolta — életre szóló lesz a kapcsolata, 
szépen éldegélnek, nevelik gyerekeiket, s a tevékeny 
életkor után mindkettőjüknek boldog öregség jut majd 
osztályrészül.

Ez volt az elképzelés, amelyből röpke egy év alatt 
nem lett semmi. Az asszonyka mindent megtett, csak 
azt nem, amire „vállalkoztak”. Sem érzelmileg, sem  
anyagilag nem vette ki részét a házasságból. Nemhogy 
gyarapította volna a .közös vagyont, inkább elpredatta. 
Eleinte a férfinak ez nem szúrt szemet, arra gondolt, 
hogy az asszonyka még nem ismeri úgy a dolgokat, 
ahogy egy asszonynak feladata. De számított ra, hogy 
hamarosan megváltozik. De ez hiú ábrándnak bizonyult, 
mert ha változott is, csak rosszabb lett.

A férfi nem tudta mit csináljon, hiszen már terhes 
volt a nő, nemsokára meg is született a gyerek, és ekkoy 
robbant a bomba. A férfi tétovaságát kihasználva a nö 
lépett előbb. Azt hivén, hogy ami Itt van — mármint 
a portán — az mind az övé. fogta magát s egyszerűen 
kizavarta a házból, mondván, boldoguljon, ahogy tud, 
de ide ne tegye be a lábát. A férfi nagy szemeket me
resztett. de m en t. . . ' Szerencsére a szülők befogadtak s 
megindította a pert, hogy amit csak lehet, visszaszerez
zen. Ismervén a honi szokásokat, derekasan fel is vér
tezte magát türelemmel, no meg pénzzel.

Váltakozó szerencsével folydogált a per. Annak elle
nére, hogy mindenféle kellemetlenségre számított s fel 
is készült, a történtek úgy megviselték, látván, hogy 
minden igyekezete meddő és megtörik az asszony fon
dorlatain, hogy egy végső, kétségbeesett lépésre szanta 
el magát: Felgyújtotta a saját házát, A ház nem egett 
le de a férfit letartóztatták — tegyük hozza jogosan! — 
közveszély ok ozás miatt, és súlyos börtönbüntetésre ítél
ték- Az asszonyka örült, hiszen kettős csatát nyert: egy
részt megszabadult a férfitól, másrészt sikerült börtön
be juttatnia. Olyannyira eltfizakodott, hogy a férfi 
immár helyrehozott házába beköltöztette szeretőjét — 
élettársként, s boldog bizonyosságban ringatózva élvez
ték a másik ember munkájának a gyümölcseit.

Csak arra nem gondoltak, hogy ez az eset már közfel
háborodást vált ki. Olyannyira, hogy új perbe lendültek 
a szülők és rokonok, s ügyvédi segédlettel, annak elle
nére hogy a férfi börtönben van, megnyerték a pert!!! 
És a bírósági határozatot példás gyorsasággal végre is 
hajtották, s szégyenszemre — a' falusiak nagy oroirwre 
— ki kellett a „galambpárnak” költöznie a kakukkfé
szekből.

Az volt a szerencséje a férfinak, hogy a házat és min
den vagyonát legénykorában szerezte, s a házasság rö
vid ideje nem volt elégséges ok arra, hogy ezt a koráb
bi vagyont megosszák s minden a ravaszdi menyecské
nek jusson.

Most bánkódik igazán csak a férfi, hogy korán esett 
kétségbe. Ha még vár, vagy jobban előkészíti a pert, 
ma boldog legényember — azaz elvált ember lehetne, s 
nem töltené idejét a márianosztrai börtönben. De 
hogy is mondja a közmondás? — késő bánat, eb gon
dolat.

Ez a mondás illik arra az elhatározására is, hogy bár 
későn, de mégis korán lépett a házasság szent kötele
kébe. Ez az eset ismét-bizonyítja azt, hogy a házasság, 
komoly dolog, s gyakran eldől egy-egy ember — akar 
nő, akár férfi — sorsa már akkor, amikor kiválaszt ma
gának valakit.

Ez az eset látszólag szerencsésen végződött, de ha be
legondolunk, hogy mit élt, illetve mit él á t.a  cserben
hagyott férj, akkor láthatjuk, hogy e történet mélyen is 
tragédia húzódik meg.

Egyértelműen le lehet tehát szögezni, hogy a házas
sághoz nemcsak két ember kell, hanem hosszabb idő is, 
mely alatt komolyan megismerik egymást. Enélkü! 
ugyanis előre látható, hogy válás lesz a vége. s még 
akkor azt mondhatjuk, hogy minél előbb, annál jobb. 
Mert ha később szánják el magukat erre a lépésre, ak
kor már komoly vesztesei lesznek. Nemcsak a volt 
házasfelek, hanem a gyerekek is.

Az árvaság sohasem volt jó dolog, de válási „árvá
nak” lenni, nem, leányálom. Kétszer, gondolja meg tehát 
mindenki, hogy kihez köti sorsát!

A. J.
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Április 29-én tárgyalta a Sá-
tora'lijáiúálhélyi Városi Bíróság _a 
fogolyszökés bűntettével vá
dolt Ónodi Károly, Leichtner 
László, valamint a szökésüket 
elsősegítő Baga István elítél
tek bűnügyét.

A fegyház nagytermében 
megtartott nyilvános tárgyalá-

Havazott! A tárgyalóteremben 
azonban forró volt a légkör. 
Égtek az intézet stúdiójának 
lámpái. A stáb képmagnóra 
rögzítette a tárgyalást, hogy 
később valamennyi elítélt ta
núja lehessen. Nézzük, mi tör
tént tehát január 24-én este 6 
órakor.

A hallgatóság soraiban elítéltek is ültek
Sonl iha jól számoltam, több 
mint harminc elítélt is részt 
Vett.

(Feszült várakozás előzte 
íneg a bírósági tárgyalást, hi
szen ilyen -rendkívüli esemény 
huszonnégy évvel ezelőtt tör
tént utoljára Sátoraljaújhe
lyen. Akkor a fegyházból töb
ben megszöktek. Igaz, ők sem 
jutottak messzire, valameny- 
hyiüket elfogták és cselekede
tükért méltó büntetést kaptak.

A mostani tárgyalás napján 
hidegre fordult az időjárás.

A többszörösen -büntetett 
ónodi Károly pontosan meg 
nem határozható időben kö
zölte Leichtner Lászlóval, hogy 
elege van a börtönből, a sok 
fegyelmi büntetésből, s 'elha
tározta, hogy megszökik. 
Leichtner helyeselt, s mondta, 
hogy ő is unja az itteni életet, 
jolbto lenne odakint. Különben 
is, ketten szerencsésebben bol
dogulnának . . .

Nem okozott különösebb 
gondot olyan személynek a ki
választása sem, aki fedezi szö

késüket. Baga István, aki egy
szer' már Kalocsáról kórházba 
szállítás közben szökést kísé
relt meg, tökéletesen megfele
lőnek tűnt erre a feladatra. 
Különben is, 'hozzájuk hason
lóan már számtalanszor meg
fenyítették, ráadásul börtönös
ről fegyházasra súlyosbították 
a fokozatát.

Az alkalmas Időpont január 
24-én érkezett el. A délutános 
műszakban dolgoztak. Este 
hat óra körül Baga István se
gítségével nagyon veszélyes 
körülmények köáött sikerült 
kijutniuk a fegyház épületé
b ő l.. .

. . .  Erősen havazott, hideg 
volt. A szálloda parkolójában 
gépkocsit törtek fel, de nem 
tudták beindítani. . .  Máshol is 
hasonló eredménnyel jártak.

Leichtner sürgette, tűnjenek 
el minél előbb, mert Sátoralja
újhely határőrváros és olyan 
erőkkel fogják őket üldözni, 
hogy rövidesen lebuknak. . .

Kegyetlenül fáztak. Szántó
földeken vánszorogtak. Éhe
sek voltak, reggel óta egy fa
latot sem ettek.

Késő este volt, amikor Sá
rospatakra értek.

Elhatározták, hogy betörnek 
az egyik élelmiszerüzletbe. 
Ónodi a tetőn keresztül bemá
szott és egy nagy cukroszsá
kot vett a vállára, megrakva 
különböző konzervekkel, ital
féleségekkel —

Az utcákon bolyongva 1500- 
as Ladát vettek észre. Ezzel 
minden körülmények között el 
kell mennünk, szólt Leichtner.

ónodi a  magával hozott tű
éles reszelővei kinyitotta a le
zárt gépkocsi ajtaját és rövid
del később sikerült beindítani

a motort. Örömük nem tartott 
sokáig, mivel a koicsi lejtős lö 
szén állt, és a  fagyos talajon 
a kerekek kipörögtek. A túráz- 
tatást meghallva a háziból két 
főiskolai hallgató kirohant. 
Megdöbbenve látták, hogy az 
ő gépkocsijukat akarják ellop
ni.

A váratlan incidens megré
mítette a szökevényeket, s el
szaladtak . . .

„Csak szökött rdb 
lehet!"

A kocsmából hazafelé ban
dukolt az egyik sárospataki la
kos, amikor feltűnt neki a há
tán zsákot cipelő ismeretlen 
fiatalember. Amint elhaladt 
mellette, meglátta a ruháját is. 
Szinte elállt a lélegzete. Na
gyon jói ismerte e ruházatot, 
mert nem is olyan régen még 
ő is ilyet hordott.

Azonnal a rendőrségre sza
ladt és elmondta az előbb lá
tottakat. Perceken belül el
fogták a szökevények, egyikét, 
Leichtner Lászlót.

Vli UafíXlítH • a

| A bíróság ítéletet hirdet
Természetesen a szökevé

nyek elfogására indított akció 
a iszökés felfedezése után azon
nal megkezdődött. Nagy erők
kel lezárták a környéket, min
den járművet ellenőriztek, or
szágos körözést rendeltek el. 
A szökevények elfogása csu
pán idő kérdése volt.

De térjünk vissza a még szö
késiben lévő Ónodi Károlyra. 
Az utolsó gépkocsi feltörése es 
sikertelen „elkötése” után út
jaik elváltak. Bármennyire 
igyekezett minél messzebb 
jutni, újabb gépkocsit nem ta
lált, így gyalog vágott neki a 
Miskolc felé vezető útnak.

Már világos volt, amikor egy 
Lada húzott el mellette. Ta
lán arra gondolt, milyen jó 
lenne benne ülni. Néhány mé
terre tőle a gépkocsi féke
zett és a volán mögül a veze
tő kiszállt, s ibegkérdezte az 
elcsigázott, átfagyott fiatalem
bertől, merre tart. Válaszul 
motyogott valamit. Az udva
rias autós felajánlotta, hogy 
elviszi. Ón ódának, amikor be 
akart szállni, csattant kezén a 
bilincs. Az udvarias vezető 
ugyanis ® sátoraljaújhelyi 
rendőrkapitány v o lt .. .

. *
A tárgyalás során több ta 

nút meghallgattak. A-feltört 
gépkocsik tulajdonosait, a ká
rosultakat. A Leichtner elfo
gásában döntő szerepet játszó 
személyt, valamint néhány el
ítéltet. A peribeszédek után a 
késő délutáni órákban hirde
tett ítéletet a sátoraljaújhelyi 
bíróság.

Ónodi Károlyt háromévi és 
tízhónapi fegyházra ítélte, va
lamint elrendelte szigorított 
őrizetét. Leichtner László há
romévi fegyházbüntetést ka
pott. Segítőjük, Baga István 
egyévi fogházat. A bíróság ha
tározata értelmében egyiküket 
sem lehet feltételes szabadság
ra bocsátani.

Ónodi az ítéletet tudomásul 
vette. Leichtner enyhítésért

fellebbezett. A tárgyalás so
rán mindvégig tagadó Baga 
István szintén fellebbezett.

A fogolyszökés a társada
lomra rendkívül veszélyes 
bűncselekmény, amely zavarja 
a 'büntetésvégrehajtási intézet 
zavartalan működését, veszé
lyezteti biztonságát. Mint> a 
fenti eset is bizonyítja, a sző- . 
kevények a legtöbb esetben 
azonnal • bűncselekményeket 

. követnek el, hogy élelemhez, 
pénzhez, ruhához, járműhöz, 
jussanak. Minden büntetés- 
végrehajtási intézet jó kápcso- 
latot alakított ki a  polgári la
kossággal. Az emberek minden 
segítséget megadnak, hogy. a. 
szökevényeket minél előbb el
fogják.

A tárgyalás szünetében és a.t 
Ítélet kihirdetése után több 
elítélttel beszélgettem. Va’.a-. 
mennyien elítélték Ónódiék 
tettét. Nemcsak azért, mert. 
ezáltal saját maguk hosszab
bították meg büntetésüket., ha
nem azért is, mert az intézet
ben szigorúbb rendszabályom.' 
kát alkalmaznak velük szem- . 
ben is. Többek között, kevesebb 
a  kedvezmény és a  mozgási le
hetőség.

Az elfogásban közreműködő 
személyeket az intézet pa
rancsnoka pénzjutalomban ré- 

-  szesítette.- Többek között •••«bí • 
az egykori ejítéltet is, aki va
lamikor Sátoraljaújhelyen tői» 
tötfe büntetését.

— Megfogadtam, hogy soft* 
többet nem teszem be a lá
bam a  Sátoraljaújhelyi Fegy- 
házba. Erre mit az ad élet! 
Szívélyes levelet" kapok a pa
rancsnok úrtól, hogy a meg
adott napon keressem fel. 
Képzelheti, hogy dobogott a 
szívem. Barátságosan hellyel 
kínált. Megköszönte segítsé- ■ 
gémét és ezerötszáz forint ju
talomban részesített. Elbeszél
gettünk, érdeklődött a sorsom 
iránt és még koccintottunk is,

— ZIMM —

ANYA ÉS FIA
•A férfi belépett. Körtilné- 
** zétt. Meglátta a fiút.
— Űj László vagyok, édes

anyád már sok jót mesélt ró
lad . . .

— Marton Gyula — felelte 
a fiú.

Az asszony ott állt mellettük, 
összekulcsolt karján csillogtak 
a szőke szőrpihék.

—- Szükség is van arra, hogy 
szót fogadj az édesanyádnak! 
Sokat kellett dolgoznia, hogy 
felnevelhessen.

Még mindig szorította a fiú 
kezét: — Ragyogó szakmád 
van — mondta.

A fiú elnevette magát, visz- 
szahúzta a kezét, lopva az asz- 
szonyra figyelt, majd amint 
hátrált, még egyszer végigmér
te a férfit. Látta, hogy átöleli 
és megcsókolja aztenyját. Ár
nyék borult a lakásra, felhő 
takarta el a Napot. Az asszony 
szemében öröm parázslóit: ki
nyílt, mint egy virág. A fiú tá
vozni akart.

— Már nagyon vártunk — 
■mondta az asszony —, a rádió 
szerint nagy forgalom van az 
utakon, egymást'érik az autók.

— Miattam sohasem kell 
idegeskedned. Én nem hétvégi 
autós vagyok. A munkám meg
kívánja, hogy naponta a volán
hoz üljek.

A fiú, mielőtt behúzta 
volna maga mögött az ajtót,

még hallotta az utolsó szava
kat. Micsoda magabiztosság, 
gondolta, ki kíváncsi, hogy te 
minden este beülsz az első ki
adású Ladába? Akár ezer ki
lométert is vezethetsz naponta, 
fitymálta magában a hallotta
kat, s öltözni kezdett. A haját 
fésülte, amikor belépett az 
anyja.

— Amíg a tésztát kifőzöm, 
igazán bemehetnél hozzá! Illet
lenség őt egyedül hagyni!

Szembefordult az . asszony
nyal.

— Nem marad egyedül,- hi
szen te ott leszel vele. . .  Hoz
zád jött, édesanyám! Én meg
adom nektek a lehetőséget, 
hogy zavartalanul örüljetek 
egymásnak.

Egy pillanatra lesütötte a 
szemét, majd ismét fölnézett 
az anyjára.

— Nem szabad haragudnod, 
mert elmegyek! Én sem harag
szom, hogy meghívtad őt — 
mondta, s mosolyogni próbált 
—, hiszen még valóban fiatal 
vagy. Örülök, hogy sikerült 
összehoznod vele pár boldog 
órát, és ■ remélem, ma is lesz 
néhány, csak. . ;

Ekkor váratlanul elhallga
tott. Becsukta az ablakot, ki
kapcsolta a magnetofont.

— Lehet, hogy ma este át
megyek Gyöngyösre az apáim

hoz, és talán ott is alszom. Le
gyetek nyugodtak. . . !

Már nem volt ideje elhajolni 
a pofon elől. Arcán égett a te
nyérnyi bőrfelület. Elszomoro
dott. Pár kedves szó, néhány 
ölelés, egy-ikét régen hallott 
bók, és máris teljesen elolvadt, 
elvakult, mondta. félhangosan, 
de az asszony már nem volt. a 
szobában. A fene sem érti, le
gyintett, aztán kilépett, s csen
desen becsúkta maga mögött az 
ajtót.

★
Késő este volt, amikor haza

ért. Az anyjával találkozott az 
előszobában. Nyugodtnak látta 
az arcát. Igyekezett fellelni az 
előző napi veszekedés nyomait, 
de nyoma sem volt. Valami 
okosat akart mondani, de sem
mi értelmes nem jutott az 
eszébe. Levette a zakóját, fel
akasztotta a fogasra. Minden
képpen időt akart nyerni. Tud
ta, előző napi viselkedéséért 
nem maradt el a számonkérés. 
Elindult a szobájába. Az asz- 
^;ony állította meg. Ujjait ott 
érezte a karján.

— Szeretném, ha szánnál 
rám néhány percet. . .  !
~\J isszafordult, csak. most fe-,
’ dezte fel anyja szemében 

a fáradtsággal keveredett szo
morúságot. Elindult, követte az 
asszonyt.

— Ülj le!
— Fontos, hogy beszéljünk?
— Képzeld, fontos! — kez

dett indulatossá válni a hang
ja. Leült a szemközti székre. 
Rágyújtott. Látszott, mindent 
elkövet annak érdekében, hogy 
fia nyugodtnak lássa. Néhány 
másodpercig hallgatott, maga 
elé. lehelte a füstöt, hosszasan 
figyelte, merengett, mint aki a 
gondolatok sokaságát igyekszik 
megforgatni, hogy aztán a leg
megfelelőbbeket válassza ki.

— Feleségül akar venni.— 
mondta és ismét heleszívott a 
cigarettába —, én pedig, úgy 
gondoltam, hozzámegyek!

— A ti .dolgotok — válaszol
ta a fiú, s unottnak tűnt a 
hangja, majd váratlanul fel
csattant.

— Mi közöm van tulajdon
képpen az egészhez? Nem az 
én kedvemért autózott le Du
naújvárosból Szolnokra...

— Kivel beszéljem meg, ha 
nem veled?

A fiú cigarettáért nyúlt, az
tán az anyjára figyelt.

— Megengeded, hogy rá
gyújtsak? — kérdezte, majd 
választ sem várva kihúzott egy 
szálat, meggyújtotta, s ismét 
szembenézett az asszonnyal. — 
Nem értem, miért fontos, hogy 
beszéljünk minderről, hiszen 
csakis kettőtökre tartozik és . . .

— Folytasd csak!
— Biztos vagyok benne, 

hogy nem az én véleményem 
dönt, megbántani pedig nem 
akarlak.

— Hát nem érted, hogy fele
ségül akar venni?!

— Mondta vagy csak gondo
lod? .

— Ez mit jelentsen?
— Más mondani és más cse

lekedni . . .
— Rajtam múlik. Ha bele

egyezek, feleségül vesz.
— Hát egyezz bele! De én 

a helyedben egyetlen szavát 
sem hinném e l . . .  Anyám, ne 
haragudj, de nekem valóban 
nincs bizalmam iránta. Az első 
perctől kezdve, amikor meg
láttam, s hallottam, ahogyan 
beszélni kezdett, ahogy dicsért, 
nos, nekem nagyon ellenszen- 
vés! Mintha mindent csak 
azért tenne, ho^y mielőbb, 
„megszerezzen” téged. Az én 
dicséré,se<m is kizárólag neked 
szólt. Nyilván tudja, biztosan 
elmondtad neki, - hogy több 
mint tíz éve nem volt dolgod 
férfival. Tisztában van vele, s 
egy-eay jól irányzott bókkal, 
kedvességgel könnyen megszé
dít. A közeledbe került, sike
rült felébresztenie benned az 
asszonyt, az eleven hús-vér 
asszonyt, hogy a te szavaidat 
használjam. Vigyázz, nehogy 
csak ezt használja k i ...!

— Ezt nem teheti meg!
— Milyen törvény tiltja?
— A saját tisztessége.
— Ennyire ismered őt?
Az asszony felpattant, az ab

lakhoz lépett. Megállt, végig
tekintett a sötét útiján. A szem
közti ház ablakából kiszűrőd
tek a sötétítők által tompává 
szűrt fények.

— Nem tudom, kisfiam. Ta
lán valóban Igazad - van r 
mondta anélkül, hogy megfor

dult volna. — Valamikor a te
levízióban hallottam egy pszi
chológiai műsorban; a gyere
kek többsége csupán ösztönei-, 
re hallgatva könnyen kiszűri a 
felnőttek’ viselkedésformái kö
zül a válóban tisztességes 
szándékokat. Különösen vonat
kozik ez a csonka családokban 
felnőtt gyerekekre, a lelkileg 
sérülteikre, hiszen azok jóval 
érzékenyebb „lelki lokátorok
kal” rendelkeznek. Valahogy 
ilyesféleképpen mondta az elő
adó.
jVj egfordult, moisolyogni pró- 

bált. Odalépett a még; 
mindig ülő fiúhoz. Megállt a 
háta mögött, mindkét tenyerét 
a vállára helyezte.,

—• Lehet, hogy neked van 
igazad. . .  — mondta egészen 
halkan. :

Messziről, a kertek felől ku
tya vonyítását hozta az éjsza
kai szél. Az asszony megkerül
te az asztalt, leült a fiával 
szemben. Ism ét. cigarettáért 
nyúlt.

— Sokat dohányzol.
— Nem Haragszom, hidtí el, 

kisfiam, nem haragszom rád! 
— mondta, s meggyújtotta a 
cigarettát. Maga elé engedte a 
füstöt. A mozdulatlan levegő
ben lustán lebegett közte és a 
fiú között. Azon át figyelte fiá
nak az arcát.

— Sohasem hittem, volna, 
hogy egyszer ilyen témákról 
beszélgetünk majd.

A távoli kutyavonyítást vo- 
natkerekek kattogása nyomta,, 
el.



te*$, MÁJUS ill .
mm

1 kegyetlenség — kSiipyf
M iért nem segítenek ?

Mindig öröm számunkra, ha a lap valamely írása olvasó
inkban visszhangra talál, ha felfigyelnek rá, ha elgondolkod
nak rajta. Még nagyobb, teljesebb az öröm, ha olvasóink nem 
restellik a fáradságot és 'tollat ragadnak, hogy elmondják á 
cikkel kapcsolatban észrevételeiket, benyomásaikat, vélemé
nyüket.

így tette ezt Kovács István, a Fővárosi Bv. Intézet II-ből 
is, aki érdekes többlettel egészítette ki, kapcsolta össze a Cilik
ben foglaltaikat. Elsősorban, a szabadulás utáni gondokkal. Ta
lán emlékeznek még erre a cikkre, amely a lelki kegyetlenség 
egy jelenségével ismertette meg az olvasót.

S y ó g y i t ó - í i c v e l o  c s o p o r t o k

Zárt kapukat dönget...

Kovács Istvánnak az a vé
leménye, hogy nemcsak- a .testi 
erőszak,. a fizikai bántalmazás 
kegyetlen, hanem a lelki is. 
Ezzel ugyanúgy lehet bántani, 
tönkretenni embereket, mint 
a másikkal. Tehát — hangzik 
a levél — közügynek kell te
kinteni az olyan bántalmakat, 
amelyekét a féltékeny, előíté
letekkel teli emberek okoznak 
társaiknak. Talán megkockáz
tatható, hogy ebbe a témakör
be soroljam a szabadulok be
illeszkedésé! is. Az ember ki
lép a börtönkapun, tele cél
lal és bizalom,mai, kilép egy 
másik szférába, a társadalom 
egy másik világába, és így 
szól: — Megvalósítom régóta 
dédelgetett, átgondolt tervei
met, család, otthon, munka 
hármas egységében gondolko
dóim, mert tudom, az élet 
szép, érdemes érte küzdeni, 
vállalni. . . .  ■■

Ismétlem - j- hangzik a le
vélíró üzenete —, tele biza

lommal, jóindulattal, egészen 
addig, amíg a régi környeze
tébe nem ér. Bár nem akar 
bűnözni, de a régi környeze
te bűnözőként fogadja. Fenn
tartásokkal! S bár az újonnan 
jött ember szeretné levetni 
múltját, a környezete nem en
gedi. Kérdezem én, miért ez 
az előítélet? Miért nem segí
tenek? Miért nem nyújtanak 
kezet? Az élet kis és apró dol
gokból tevődik össze, a jól és 
a rosszul vezetett élet egy
aránt! Ezek az apróságok, 
amelyek nem is olyan jelen
téktelenek, például segítség a 
munkában, a család 'összetar
tása stb. mind-mind olyan 
dolgok, amelyek .befolyásol
nak, meghatároznak mindet. 
&  ez közügy!

Nem mondom, van ellenpél
da is. Sajnos, sokszor a szaba
duló nem tesz eleget köteles
ségének. Nem azt teszi, amit 
tennie kellene.

Ihény ember —  annyiféle szabadulás
Eddig a levél; az idézetből 

látható, hogy lényeges kérdés
ről van szó. Arról, hogy job
ban kellene egymásra figyel
nünk, s arra törekedni, hogy 
sem szóval, sem hallgatással, 
sem mással ne bántsuk meg 
egymást, inkább segítsünk, hi- 
zén emberek vagyunk, jók, 
gyengék, esendők, de embe
rek . . .  És jó lenne, ha. minden 
környezetben szépen hangza
na ez a szó: ember!

De, sajnos, ez nem olyan

Ami, a szabadulás utáni 
helyzetet illeti, ez olyan szen

tessel kell közelednem má 
sokhoz.

Nos, .ahhoz, hogy a kapcso
latok' — az otthoniakkal — 
jól alakuljanak, az kell,., hogy 
magunk is belássuk, nem vol
tunk mindig „angyalok”. Fia 
ez megtörténik, a többi már 
könnyebben megy. De az első 
lépést, akár akarják, akár 
nem, a bentieknek kell meg
tenniük. Hogy miért? Bár
mennyire szokatlanul hangzik, 
azért, mert elsősorban nekik 
van erre szükségük. Ne feled
jék el, ha valaki börtönbe ke
rül, az nemcsak neki tragédia, 
hanem a hozzátartozóknak is. 
Ráadásul ők váratlanul ke
rültek kellemetlen helyzetbe, 
míg az illető tudta, tudhatta, 
hogy előtíb-utóbb „kopogtat
nak” . . .  Tehát a jószá-ndék 
azt diktálja, hogy az kérjen 
elnézést először, aki a baji 
okozta.

2f csoMá
a legbiztosabb háttér
Sokan azonban úgy vannak 

ezzel, hogy csak magukkal, 
maguk esetével foglalkoznak, 
gszükbe sem jut, hogy az 
esetük másokat is érint, olya
nokat, akik neki kedvesek, 
szeretetteljesek. Vagy leg
alábbis azok voltak. Ez talán 
azért van így, mert az életben 
is önzők voltak, csak rhaguk 
kai törődtek, nem figyeltek 
arra, hogy a környezetükben 
mások is élnek. Kint az örö
möt, itt bent a tragédiát sajá
títják ki, mondván mi a ti bá-

Régóta hordozok magamnál egy levelet, amelynek re Nagyfa hivatott deter- 
tartalmán ,o ta . gondolkodtam. A • * -
gyító-nevelő csoport egyik volt tagja írta, s szándéka nft feiec;jük: az alkohol meg- 
félreérthetetlen. Saját élményét, tapasztalatát akarta töri az akaratot, meghajlítja a, 
közreadni, hátsó gondolat nélkül. Ráébredt ugyanis jellejnet, _ az alkohol rabja 
arra, hogy egyrészt a kívülállók — a többiek — nem 
értik ennek lényegét, másfelől azok, akiket ide sorol
tak, sem mindig fogják föl a -jelentőségét. De mielőtt 
folytatnám, olvassuk e] együtt a levelet, amelyet Körösi 
János írt.

teágazó, hogy ahány^ ember, natotok az enyémhez képest
annyiféle szabadulásról lehet 
és kell beszélnünk. Nem lehet 
és nem szabad általánosítani. 
Nem szabad elfelejteni, hogy 
a családi háttér, a családi jó 
kapcsolat hiánya vagy meglé
te nem lehet társadalmi kér
dés. Ez teljességgel magánügy. 
Ezért mindenki maga felel.

Azt hiszem, azt nyugodt 
szívvel le lehet írni, hogy csa

egyszerű, mint ahogy.. szépen ládi: segítség nélkül vajmi ke-

H.a evvel a szemlélettel leszá
molnak, egyből könnyebb lesz 
minden, hiszen az öröm is 
dupla, ha többen osztoznak 
rajta, így van ez a tragédiával 
tó. Ha másók részt vesznek, 
részt vállalnak a terhekből, 
akkor megkönnyebbül az em
ber.

A lélek könnyen sebezhető, 
nagyon még lehet bántani az

Nsm elvonókúra
„Itt Sopronkőhidán is mű

ködik gyógyító-nevelő csoport, 
de azt hiszem, éppen azok a 
társaim nincsenek tisztában 
azzal, hogy miért van, -mi a 
célja, akikért létrejött. S itt 
rögtön szeretnék egy tévedést 
eloszlatni. Sokan azt hiszik, 
hogy e csoportba tartozás egyet 
jelent az felvonóval-«, ami, 
ugye, egyesek szerint szégyen, 
mert akit ide utaltak, az elő
zőleg az IMSl-ben, azaz a 
»megfigyelőben« részt vett a 
diagnosztizáláson. Pedig álko- 
holelvonásról nem lehet itt 
beszélni, azon túl, hogy senki 
sem juthat italhoz, de ez az 
egész börtönre érvényes.

Szerintem e csoport elsődle
ges feladata, hogy a börtön 
izolált világába való beillesz
kedést könnyebbé tegye. Az 
ide tartozók jelentős részénél 
ugyanis ' kisebb-nagyobb sze
mélyiségzavarra utaló jelek 
vannak. Ez esetben az alko
holizmusnak, az alkoholnak a 
szerepe közvetett, bár nem el
hanyagolható. Elég, ha■ arra 
gondolunk, hogy hány társunk 
nem lenne itt, ha cselekede
tét nem as alkohol vezette vol
na. Meggyőződésem, ha az elő
forduló magatartászavarokat 
sikerül részben legyőzni, ak
kor már itt is és kint is köny- 
nycbb a beilleszkedés...

rűen azt mondják: nem érde
kel ez a hülyeség! Persze, 
mondanom sem kell, hogy ők 
azok, akiknek a legnagyobb 
szükségük lenne arra, hogy 
szembenézzenek saját hiányos
ságaikkal. Pedig e foglalkozá
sokból lehetne . tanulni, sőt el
tenni, elraktározni a falakon 
túlra is. De a közönyi a neve
lő sem tudja legyőzni;' hiába 
igyekszik, ha egyszer zárt ka
pukat dönget! . . . "

★

Hadd folytassam azzal: jó 
néhány olyan nevelőt, pszicho
lógust ismerek, aki gyógyító-

más optikából nézi a világot, 
.gondolkodása beszűkül, több- 
értelműen is együgyűvé válik. 
Egy idő után az alkohol már, 
nem fizikailag hiányzik — eb
ben az értelemben a börtön 
tökéletes elvonóhely —. hanem 
úgy, mint mikor valaki lég
üres térbe kerül. Az ivás pót-: 
cselekvés, elmaradása hiányt 
jelent, amelyet mással kelt 
(kellené} pótolni. Hogy mivel, 
és hogyan? Ebben segít a cső-, 
port. \

Türelemmel,
megértéssel

Nem titkolom, bizony be
szélgettem néhány olyan pszi
chopatával, akinek szellemi 
frissesége, mit ne mondjak: 
tompasága, egészen lehangoló 
volt. E sötétségből, az alagút
ból kell kivezetni őket úgy, 
hogy valami fényt mutatunk

nevelő csoportosokkal foglal-, nekik. De olyannal is beszél- 
kozik. Hivatásszeretetük, em
berségük minden beszélgetés 
során megfogott. S ők tulaj
donképpen megértőbbek, mint 
a lev.élíró: tudják, hogy a kö
zöny, a befelé fordulás éppen 
egyfajta személyiségzavar je
le, amelyet csak rendkívüli tü
relemmel lehet legyőzni, eset
leg. Mert mindenkinél nem si
kerül. .

Kétféle ok

elképzeljük. Hogy ez ■ vala
mennyire is így legyen, azért 
nagyon sokat kell tennünk.

Többek között úgy, hogy 
nem maradunk közömbösek. 
Mindenki megteheti ezt — a 
maga környezetében. Nagyon 
jól tudjuk' hogy az egész vi
lágot nem lehet egy embernek 
„megváltania”, de arra mind
nyájan képesek vagyunk, ha 
akarjuk, ha merjük, hogy va
lamicskét változtassunk saját 
környezetünkön. És ez nem tó 
olyan kevés. A levélíró által 
említett kis és apró dolgok 
közé. tartozik ez is. De ha ez 
elmarad, akkor érezhető csak, 
hogy milyen lényeges lenne, 
ha megtörtént volna.

vó» .leáietűőége-.marad a Szaba
dultnak a helytállásra. Ha va
lami kikristályosodott az el
múlt évek vitáiból, akkor ez 
az. Tehát minden benilévőnek 
az lenne az elsőrendű köteles
sége, hogy amíg nem késő, 
rendezze otthoni dolgait. 
Higgyék el, ha ez megvan, ak
kor a benti élet is elviselhe
tőbb. Bent van idő, hogy el
gondolkodjanak, s a kintiek, 
a hozzátartozóik szemével- is 
mérlegre tegyék, szemügyre 
vegyék magatartásukat. Ez az 
önvizsgálat lehetővé teszi, 
hogy az indulat, az érzelmi 
túlzás ne homályosítsa el a 
látást. Ha azt akarom, hogy 
megértsenek, nekem is megér -

téreh óvatos . és,, megfontolt.
A legokosabb, ha a család

hoz fordulunk. Ha a család 
megbékül velünk,: akkor arra 
is számíthatunk,, hogy később 
segít feloldani a leendő mun
kahelyi konfliktusokat tó. 
Mert a szabadulónak, ha állva 
akar maradni, ez a két legfon
tosabb pillére: a család és a 
munkahely.

A társadalom, előítéletei, is 
csendesednek, tompulnak, ha 
észreveszi, hogy á szabaduló 
nincs egyedül, ha felismerik, 
hogy a családja, a munkahe
lye kiáll mellette.

A. J.

Van azután itt egy köztu
domású tévedés, amelyet a le
vélíró is érint. A gyógyító-ne
velő csoportba kerülés oka két
féle, jde egy eredőjű. Vannak, 
akik úgynevezett pszichopa
ták, de nem annyira, hogy a 

„beszámithatóságukat ez kizár

tén», akinek érdeklődése, sőt 
műveltsége meglepően széles 
volt, s csak az élet egy-egV 
részterületéről árult el tu
datlanságot, derült ki, hogy 
nézetei, véleményei torzak. S 
vannak közöttük olyanok is, 
akiknek csupán az idegrend
szere sínylette meg az alko
holt, tehát a benti viszonyla
gos védettség indokolt, és 3 
gyógyulást szolgálja;

Nem cáfolom, viszont azt* 
amit a levélíró pontosan diag
nosztizált. A közönyösség és 
zárkózottság teljes mértékben 
igazolható. Ugyanis okai van
nak. Ezek az emberek sajátos, 
szemüvegen keresztül nézik fj 
világot, társaikat, és sajti ofi. 
fordítva - is , igaz: társaik, ISNéhány mondáihoz leírom, r,á. s  vannak az alkoholisták. - ,, -

hogyan zäjlöit le nálunk az akik éppen az alkohol hatása .?¥«*• *8# neve.ő, pszichologu-
flí. Mária és L. László neve
lők . által vezetett kiscsoportos 
foglalkozás. A  foglalkozásokat 
külön erre a célra berendezett 
tágas, világos és nem túlzás, 
hangulatos foglalkoztatóban 
tartották, amelyet civil intéz
mény is megirigyelhetne. A  
foglalkozás vezetője úgyneve
zett ■ »célzott« műből olvas fel 
történetet, amely alkalmas ar
ra, hogy a lélek mélyén szuny- 
nyádó érzéseket felkeltse. Ez
után következik a mű elem
zése, kötetlen beszélgetés for
májában. Sajnos néhányon kö
zömbösen hallgatják, s ha meg
kérdik őket a véleményükről, 
csak hallgatnak, vagy. egysze-

miatt lettek „betegek”, azaz 
amiatt torzult el a személyisé
gük. S én még ide sorolnám 
az egyéb kábítószer-élvezőket, 
akiknek száma — de csak így 
— viszonylagosan kisebb. A 
gyógyító-nevelő csoportban 
nem folyik elvonókúra — er-

1egyen a talpán, aki miijei ezt 
föloidja. De éppen olvasónk 
levele bizonyítja, hogy a be
zárt kapuk egyszer csak meg
nyíltiák. Csak türelemmel, 
megértéssel kell kopogtatni!

— Késő van, ez a Tisza 
„express” — mondta a fiú. 
Felállt, odasétált az ablakhoz. 
A szemközti épület ablakai 
már mind sötétek voltak.

•— Talán nem is kéne mind
erről beszélnünk. — kezdte új
ra, anélkül, hogy megfordult 
volna.

— Szükséges! Elég nagy 
vagy már ahhoz, hogy mindent 
megérts. Talán valóban túl ol
vadékonnyá váltam. A régóta 
nélkülözött ölelés, a csak kizá
rólag nekem címzett bókok, a 
szavak kedves csengése túlsá
gosan hamar megolvasztott, de 
azért hidd ei, fiain, boldogok 
voltak a vele töltött órák!

Felállt, odalépett a fiúhoz. 
Szorosan a háta mögé állt, át
fogta a derekát, fejét a vállára 
hajtotta, arcát az arcához si
mította. Egyfajta meghittség 
uralkodott el rajtuk.

— Bízom benne, hogy tisz
tességesek a szándékai. Kicsit 
tálán már szeretem is Őt. Iga
zán boldog lennék, ha összeba
rátkoznátok. ha esténként va
csorával várhatnálak bennete
ket!

A fiú megfordult. Percekig 
csak az anyja szemét figyel
te. majd beszélni kezdett.

— Ha ő is akarja, a barátom 
lesz.

Két tenyere közé fogta az 
asszony arcát:

— Olyan szép vagy — 
mondta —, érdekes, eddig még 
sohasem figyeltem meg igazán 
az arcod. Ügy szeretném, ha 
boldog lennél.

„Lacikám!
A fiammal együtt nagyon 

vártuk, hogy ígéretedhez híven 
ismét meglátogatsz minket va
sárnap. Készültünk rá. Még 
egy táviratot sem adtál fel, 
így most igazán nem tudom, 
mire helyes gondolnom. Gon
dolatok tucatjai fordultak meg 
a fejemben. Elevenek bennem 
a veled töltött órák emlékei, a 
csodálatos kirándulás a Mátrá
ban, minden, ami hozzád köt. 
Ha elmerengek, testemen ér
zem kezed simogató melegét. 
De félek, hogy nem ért-e bal
eset?! Vigasztalom magam: 
nincs semmi baj, csak talán 
közbejött valami halaszthatat
lan. Gyuszika, a fiam vigasz
tal. Két napja még a barátai
hoz sem ment el; Nagyon ara
nyosan viselkedik, azt mondja: 
„ne gondoljak semmi rosszra, 
biztosan közbejött valami ha
laszthatatlan!” De legalább 
egy táviratot feladtál volna! 
Most mennyivel könnyebben 
viselném a távollétedet, ha 
tudnám; nem ért baleset, nem 
vagy beteg!

Édesem, ugye, azonnal vá
laszolsz?! írjál, hadd nyűgöd-! 
jak meg!

Sok-sok szeretettel: Viktória”

A csengetésre negyven kö
rüli asszony nyitott ajtót. Kü
lönös, gondolta Viktória. Laci 
sohasem említette, hogy nő
vére is van. De miket is gon
dolok?! Hiszen ideje sem le

hetett, alig két. hónapja is
merjük egymást, összeszedte 
magát

— Űj Lászlót keresem — 
szólalt meg. és alaposan fel- ■ 
mérte az asszonyt. Idősebb 
Lacinál, futott át rajta, rá
adásul erősen festi magát. 
Biztos, hogy a nővére. Pon
gyoláján fénylettek a redőfc. 
Szegénykém, biztosan beteg, 
ugráltak a gondolatai, és most 
ez a nő ápolja.

— Nincs itthon — válaszol
ta a hölgy.

— Csak nem érte baleset?!
A nő elmosolyodott. Arcán

nyugalom, egyfajta fásultság 
ült,

— Kiről beszél?
— Üj Lászlót keresem — 

ismételte meg, kissé nyoma
tékosan.

— Nincs itthon a férjem.
— Rossz helyen járok? El

tévesztettem az emeletet? — 
mondta ki gondolatait, zavar
tan. némiképp megrökönyödve.

A pongyolás hölgy arcán is
mét ott fényesedéit a mosoly.

— Jó helyen jár, Üj László 
a férjem! Éppen a barátaival 
horgászik.

p e rc e k  teltek el, míg fel-
A fogta a hallottakat. Meg

fordult vele a világi Minden 
sejtje zokogott, de arcára nyu
galmat erőltetett. Megköszön
te a választ, megfordult, s el
indult lefelé a lépcsőkön.

A taxi közel háromezer fo
rintért vitte vissza Szolnokra. 
Szótlanul ült egész úton. Ami
kor kiszállt, a fiát látta az ab

lakban. Melegség öntötte el a 
testét, de nem volt ereje, hogy 
mosolyogjon.

— Mondd! Mi történt?! — 
ölelte át a fiú, amikor a la
kásba lépett. — Sápadt 
vaigy. . .  Mi történt, anyám?

— Autóbaleset érte. meghalt 
— mondta, s elindult a szo
bájába. Hallotta maga mögött 
a fia lépteit, összeszedte ma
gát.

— Ugye, megteszed, hogy 
magamra hagysz reggelig!? — 
kérte, s minden erejére szük
ség volt, hogy végigmondja. 
Aztán belépett a szobába. Be
csukta az ajtót, ráfordította a 
kulcsot. Már zokogott. Egy 
üveg konyakot vett elő, tele- 
töltötte a poharát, egyetlen 
hájtásra kiitta. A könnyek 
már ellepték az arcát. Újra 
töltött. Rákönyökölt az asztal
ra. Odakint aranysárgán lo
bogott a nyár. Bekapcsolta a 
rádiót. ..Nehogy meghallja a 
fiam, hogy sírok!” Ismét fel
hajtotta a poharat. „Reggelre 
el kell felejtenem . . . ” Felállt, 
sétálni kezdett. Megállt a tü
kör előtt, szétmosódott fények 
verődtek a szemébe. Mint a 
szivárvány, annyi szín . . .  
Hangosan nevetni ■ kezdett: 
„Mii.t márciusi fény, jött fe
lém a remény, hogy valaki 
v á r . . .” kezdte énekelni, és 
nevetett a tükörbe, nevetett 
keserű féktelenséggel.

Rónaszéki Róbert 
Budapesti Fegyház és Börtön

BRLBSSaGYBBMIT

Kinek van igaza?
A címben szereplő kér

dést még sokszor fel fog
juk tenni a vezetékes rádió 
egyetlen hullámhosszán. Az 
emberek szívesen vitatkoz
nak — ebből a feltevésből 
indultunk ki, amikor útjá
ra indítottuk az új soroza
tot. Hiszen gyakran megfi
gyelhetjük egymáson, hogy 
a legegyszerűbb problémát 
vagy témát képesek va
gyunk órákig tartó vitává 
duzzasztani. Szeretnénk le
hetőséget biztosítani min
den társunknak erre a 
nemrég induló sorozatban. 
A televízió népszerű „Fele 
sem igaz” műsorát egy 
képzeletbeli tyrmixgépbe 
töltjük, Ofdunk hozzá egy 
csipetnyi hagyományos 
szellemi totót, majd szelle
mes összekötő szöveggel, 
stílusban igazodó zenével 
tálaljuk a hallgatóknak. 
Játékunknak három, állan
dó vendége van: Mr. 1.. 
Mr. 2. és Lord X. Mindhá
rom úr fantáziaországból 
érkezett hozzánk.

Szerény személyem a 
műsorvezető, aki a kérdé
seket felteszi. A vendégek 
válaszolnak, és a hallga

tóknak kell eldönteni, ki
nek van igaza. Adásonként 
tíz-tíz kérdést vitatunk 
meg, s a legtöbb találatot 
elérők a jövőben is részt 
vehetnek a videovasárna- 
pon.

Jó, jó, mondják mások, 
minek ez a felhajtás, volt 
és lesz vetélkedő, akárhogy 
is hívják. Ehhez csak any- 

' nyit: annak idején olvas
tuk a Heti Híradóban a 
„Március” című írást, ami 
azzal a szomorú ténnyel 
foglalkozott, hogy a nagy 
ünnep előtt sokán téves 
gondolatban élnek, azt hi
szik, hogy a kiszabott bün
tetést nem kell letölteni. 
Balassagyarmaton több 
kulturális eseménnyel is 
felkészültünk az ünnepek
re. amiről ma már múlt 
időben beszélhetünk, azaz 
sikeresen lezajlottak. Az 
első tavaszi napfénytől új 
erőre kapva, újabb tervek
kel készülünk. Vagyis: a 
„nagy híresztelések” idő
szakában sem eresztettük 
félárbocra a vitorlát, te
hát nem az volt a fő téma. 
ami elmaradt,

Deli László

Versike
Elkorhadt gémeskút Károg a varjú, mely
Áll magában vártán Zsákmányát lesi,
Gaz nőtte tövében Gúnyosan fiittyéntget
Szőlőszemet számlál. Egy rigó neki.

Halmes Mihály
Sopronkőhida
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SZÓVAL-HANGGAL
ÖRÖMMEL ÍROM LE, hogy rovatunk immár komoly 

múltra tekinthet vissza, tekintet nélkül arra, hogy tu
lajdonképpen mikor alapítódott. Emlékszem ugyanis ar
ra az időszakra, amikor — a korábbi évektől eltérő — 
útját kereste a KS és a HH együttműködése, különféle 
szervezeti intézkedések nyomán (amelyek sem a lap ol
vasóit, sem a KS hallgatóit közvetlenül nem érintették), 
ugyanis akkor . vált hivatali döntésként is együvétarto- 
zóvá, egyazon kútfőből táplálkozó információs forrássá 
az írott és a hangos sajtó.

Amikor az elsői „Szóval-hanggal” fejléccel (vagy ro
vatcímmel) ellátott összeállítás megjelent, akadtak, akik 
azt mondták: fölösleges külön oldalt adni a Heti Hír
adón belül a Központi Stúdiónak. Mondják el a vélemé
nyüket a magazinműsorokról hangos formában azok, 
akiknek van véleményük! Az idő múlása — úgy tűnik 
— rácáfol erre a vélekedésre. Ahhoz ugyanis, hogy va
laki egy adott műsorral kapcsolatban rögtön kifejtse a 
maga véleményét, elvileg két lehetőség áll rendelkezé
sére: vagy megírja a gondolatait, vagy — a műfajhoz il
lően — valamilyen úton-módon mikrofon előtt mondja 
el. Egyértelmű a következtetés': sokkal egyszerűbb, sok
kal megvalósíthatóbb a nagy többség számára az, hogy 
egy-egy magazinműsor meghallgatása után papírra vet 
néhány gondolatot a „Szóval-hanggal” rovatnak címez
ve, minthogy nekiálljon-stúdióit keresni, időt egyeztetni 
vele (mikor lenne jó és mikor lehet szalagra mondani 
a véleményt), majd ha mindez sikeres, akkor kényelmet
len körülmények között, egy szűk kuckóban kuporog
va — már ahol van úgynevezett „süketszoba” — ter
mészetesnek vélt hangon egy személytelen mikrofonra 
meredve próbálja meg mondandóját közreadni.

EZEK SZERINT TEHÁT semmi értelme sincs annak, 
amit T- ugyanezen az oldalon — több alkalommal is 
hangsúlyoznak a Központi Stúdió munkatársai: vagyis,- 
inkább az írásos hozzászólás a KS rovatában — ha már 
van ilyen —, semmint a hangos kínlódás némely stúdiós 
kárörvendő mosolygása közepette!

Nos, nem így van, mert igenis szükség van a hangos 
visszajelzésekre is. Milyen módon? Például úgy, mint 
ahogy Balassagyarmat teszi. Szó volt már róla: egy tel
jes vetélkedő hanganyagát és forgatókönyvét küldték el, 
és azóta újabbat kaptunk már. Amit készítettek: tulaj
donképpen független a hangminőségtől, technikai trük
köktől, magnetofonkészüléktől, egy tényező csak a meg
határozó: tenniakarásuk, segíteni vágyásuk. Megértették, 
milyen természetű-jellegű, anyagokat hiányol — többek 
között — a .Központi Stúdió, és aszerint cselekedtek. 
Igaz, máshonnan is érkezik visszajelzés: Kalocsa, Mis
kolc, Márianosztra — hogy csak néhány olyan intézeti 
stúdiót említsek, ahonnan rendszeresen bizonyítják a 
visszaérkező szalagok azt, hogy nem lehetetlenséget ál
lít a KS oldala, amikor más intézetekből származó, 
több hangfelvételt hiányol.

Külön kiemelést érdemel Nyíregyháza. Néhány lap
számmal ezelőtt az ő példájukon, -keresztül, mutattam, 
be, hogy miért céltalan, ha a szalagdobozon kívül, pos
tai úton küldik az adott műsorhoz tartozó tartalomjegy
zéket vagy kísérőlevelet.“ Kétszeres örömmel írom le, 
hogy az év elején készült felvétel — sok-sok órai ku
tatómunka eredményeképpen — megkerült és a felfe
dezés adta az egyik örömet. A másikat pedig a készí
tett anyag kitűnő minősége és magvas gondolati tartal
ma. Ezekután fokozottan kérjük az említett intézet stú
diójától (más stúdiók okulására is!): a kísérőlevelet a 
szalagdobozba (kazettát tartalmazó borítékba) tegyék!

LELTÁRT KÉSZÍTETTÜNK ismét a Központi Stúdió
ba visszaérkezett szalagokról, illetve kazettákról. Né
hány stúdió — nevük megegyezik az előzőekben megdi
csért, szorgalmas, igyekvő, élénk kulturális életüket 
nemcsak kimutatásokkal bizonyító intézet nevével — 
kiemelkedik az átlagból, utánuk. következik a középme
zőny, amelyek passzívan „elnyelik” a 'magazinokat, de 
legalább visszaküldik a szalagokat (kazettákat); végül 
néhány helyről semmilyen visszajelzés hém jön. Való
sággal olyanok, mint a sci-íi regényekben szereplő (és a 
csillagászat által is elismert) fekete lyukak: ami oda 
megy, arról a legcélszerűbb lemondani. Se visszajelzés, 
se szalag vagy kazetta . . .  H. A.

Kapcsolatok
Ha valaki megkérdezné a túrbizottságok, csak éppen 

Központi Stúdió munka- „nem teszik közzé” “ötleteiket, 
társait, hol működnek, a leg- Ok tudják (tudják?), miért 
eredményesebben a kultúrbi- nem.
zo-ttságok, mindenekelőtt Ba- Nemrégen olvashattuk pél- 
lassagyarmat, Márianosztra és dóul, milyen élénk, esemény- 
Kalocsa neve „ugrana be”, dús kulturális élet folyik Vá- 
Rendszerésen kaounk ugyanis con. Minderről azonban egy 
mindhárom intézetből híreket, provokatív olvasói cikk kap- 
tudósításokat az ottani életről, csán szereztünk tudomást. Az 
a különböző rendezvényekről, erre válaszoló olyan progra- 
sőt riem egy esetben iól szer- mókát, kultúreseményeket so- 
kesztett összeállításokkal, ön- rolt fel kapásból, amelyekből 
álló műsorokkal is meglepnek a ' Központi Stúdió is szívesen 
bennünket. A Központi Stúdió „tallózott” volna. Arról _nem 
á kapott anyagokat — ha azók is_ beszélve, hogy a szerző ki- 
hangminősége megfelelő, és a váló íráskészséggel rendelke- 
beszámoló nem vesztett idő- zik, s ezért szívesen vennénk, 
szerűségéből — minden eset- ha a „Szóval-hanggal” című 
ben „beépíti’.’, azaz felhasznál- rovatba is_ küldene tudósí tá
ja magazinműsoraiban. Nyil- sokat, beszámolókat, 
vánvaló ugyanis, hogy a házi Bár elvétve, de akadnak 
stúdióktól kapott beszámolók egyéni kezdeményezések is, 
— az információkon, a helyi Ilyen például Márton Ferenc 
kezdeményezések ismertetésén jelentkezése Sopronkőhidáról; 
túl — színesítik, változatosab- 198 kérdésből álfó_ vetélkedő- 
bá, aktuálisabbá teszik össze- összeállítást küldött, amelyet 
állításainkat, ugyanakkor öt- alkalomadtán felhasználunk. A 
leteket adnak más intézetek- közelmúltban pedig Nyíregy- 
nek a szabadidő értelmes, vál- házáról _ kaptunk egv ügyes 
tozatos kihasználásához. A há- összeállítást a tetoválásról és 
zi stúdiósok jelentkezése tehát annak intézeti visszhangjáról, 
dupla hasznot hozna, arról Ezek a tudósítások azonban 
nem is beszélve, hogy a KS-en meglehetősen ritkák. Ohatat- 
keresztül kialakítana egyfajta lanul is felmerül az emberben 
egészséges információcserét az a kérdés: mi ennek az oka? 
ország különböző intézetei kő- Lehet, hogy nincs meg a kel 
2ött lő kapcsolat a házi stúdiósok

a’ félreértések elkerülése é“s a kultúrbizottságok között?' «  . elkerülése Nem tartjuk valószínűnek
vegett hadd jegyesem  meg, a h stúdiÓ6ak munkája min-
Kozponta Stúdiónak termesze- denké en összefügg _L mert 
tesen megvan a z , onailo mu- ^  armak _  kl}ltúrbizott_ 
sorterve, .tehat nem arro.1 van k tevékenységével
szó, hogy temahianyban szén- f  tudunk olvan stúdiós- 
vedünk; a fentieket a változa-

hogy a Központi Stúdió szíve-
f  A sén felhasználta"--1 sőt igéhy-■ sebb hallgatok.többször, is.hall- m  _ a  különböző intézetektől 

h a ltak in tézeti osszeallitaso- beszámo!.ókat; Elsö lelkese_ 
kát műsorainkban, tehát iga- désé5en fel is ai.áni0tta segít-KS-síí s  n  s
X “ a “ S i ' S tás??*

Mivel mi „előzetes ház” va
gyunk, sokan megfordulnak

örömmel feldolgozzuk, sőt ki
egészítjük azokat.

Ám ahhoz, hogy ez a már intézetünk falai között, s így 
sokszor hangoztatott együtt- gyakran hallunk olyan „füle. 
működés létrejöjjön, az eddi- seket”, hogy milyen nagyszerű 
ginéi több intézet kultúrbi- kultúráiét folyik ebben vagy 
zottságának és házi stúdiójá- abban az intézetben, 
nak segítségére lenne szükség. Mennyivel jobb lenne, ha 
Nem hisszük ugyanis — és itt ezek az információk nem csak 
szeretnék visszatérni bevezető szájhagyomány útján terjed 
gondolatomhoz —, hogy csak nének, hanem kihasználhat 
Balassagyarmaton, Mária- nánk azokat a technikai lehe 
nosztrán vagy Kalocsán élnek tőségeket, amelyek minden in 
okosan a körülmények adta tézetben adottak. Nem miat- 
szabadidővel. Meggyőződésem, tunk — hallgatóink miatt! 
hogy sok helyen értékes prog- Bradics János
ram-okat dolgoznak ki a kul- Központi Stúdió

- 1 Körkép 
-  salát szemmel

Valahogy úgy hozta a sors, Nem kellett felügyelői szigor, 
hogy az eddigi 2 év 6 hónapp- az elítéltek tnégis betartottak 
mat négy különböző intézet- a fegyelmet. Habár minden 
ben töltöttem le. Volt, ahol 8 intézetre.egy szabály a noérv- 
hónapot dolgoztam, , másutt adó, itt mégis könnyebben 
csak ötöt. Egyik sem hosszú teltek napjaim. Itt „lazább 
idő, ahhoz azonban elég, hogy kulturális életet tapasztaltom, 
megbízható összehasonlítást te- ez talán a túl nagy létszám- 
gyen az ember: hol, milyen mai magyarázható, 
kulturális élet folyik, rhikép-
pen élnek, dolgoznak, tanul- ' DEBEELLN 
nak az elítéltek. E bv. ;nt,ézet szintén sok

Az persze mindenki előtt változatosságot rejtett magá- 
nyilvánvaló, hogy a börtönre- b,an. Ritkábban vannak kui- 
gyelem és -szabályzat minden túráidé programok, bár erre a 
intézetben egységes, írásom- célra szép kultúrterem áll 
ban inkább — a „házi sajátos- rendelkezésre. Zárkózottab- 
ságokat” figyelembe véve — bak az emberek, aminek okát 
egy-egy intézet különlegessé- nem tudtam megfejteni. Ví
géról szeretnék beszélni. szont kevesebb a fegyelmi ,vét-

v v fn r rv H Á 7 4  séget elkövetők száma, ami aN I í  REGI HÁZA keményen fellépő szintfeleló-
Itt kezdtem „pályafutáso- sok (közösségvezetők) érde- 

mat”, s bár az első hónapok— me.
mint minden eiső bűntényest, pgy^R O SI By . INTÉZET L 
engem is — idegileg elegge
megviseltek, sikerült viszony- Jelenleg itt vagyok. A le- 
lag hamar beilleszkednem a kö- írt sok változatosság, után, 
zösségi életbe. Ott-tartózkodá- talán már fel sem tűnik egy 
som alatt hat alkalommal volt újabb változás . . .  Első benyo- 
vetéikedő (függetlenül a piros fá sa im  közül kiemelendő — 
betűs ünnepektől); mintegy ami talán döntő szempont a 
saját szórakoztatásunkra ren- bosszú éveket töltő elítéltnek 
deztük a nevelési szolgálat — a zarkak tisztasága, rende- 
irányításával. _ Valamennyi -^ttsége, s az, hogy meleg vi- 
hasznos időtöltésnek bizony ült. z,grt sem kell a fürdőbe menni, 
Pedig s ez volt számomra ez  ̂ közvetlenül a zárka csap- 
a legnagyobb meglepetés -  az jábó, kapjuk. Csodálkoztam, 
ehteltek nagy része nem ren- amikor a f0iyosón „rezsót” 
deikezik még a nyolc általa- j^ttam, amit mindenki hasz
nossal sem, most járnák az n^ihat kávé vagy tea főzésé- 
intézetben allami oktatásra. re_ Az előző intézetekben 

Mégis, az ő .érdeklődésük ilyennel, nem találkoztam, vi
vőit a legnagyobb a vetélke- Sizont sok volt azoknak a 
dők iránt. Szép eredményeket számú, akik úgynevezett „ke- 
értek el azokkal szemben, raió” segítségévéi jutottak 
akik a költségvetési rendszer- forró vízhez, fenyítéssel 
ben dolgoztak, vagyis, leg- együtt. Bár itt nincs kul-túr- 
alább valamiképpen szakkép- terem, de a körlet falain raj- 
zettséggel rendelkeztek. Min- zok> grafikák, festmények 
dig szívesen vették, ha egy- vannak kiállítva, amelyeket 
egy ilyen rendezvényre sor az ilt,t működő képzőművé- 
került. Több kikapcsolódást &zeti szakkör tagiad készítet- 
nyújtott ez az intézet a “sza- tek. Van fafaragó szakkör is, 
bad idejükét töltő elítélték- szabad idejükben a tagok 
nek. De a testedzés sem ma- zárkájukban is faraghatnak 
radtel, jól berendezett kondi- _  a késiz műveket időnként 
cionáló terme van, amit szí- kiállításon mutatják be. Itt 
vesen látogatnak mindennap. js vannak vetélkedők, melyeket 

BUDAPESTI FFGYHÁZ na'gy figyelemmel kísérnek, 
BUD ÉS BÖRTÖN de nemcsak azért, mert a

helyezetteket a nevelési szol- 
Ebbe az intézetbe kerülve gálát megjutalmazza. A fo- 

ezek után, mintha a szabad lyosón két pingpongasztal 
életben járnék. Nem győz- biztosítja a sportlehetőséget, 
tem ^sodálni, hogy ami az IEik szólnom körlet- és 
előző helyen tiltott volt, itt , , .
az a legtermészetesebb. Az ^rkatársaim ró is, mert ne- 
elhelyezési körleten jöttek- k-1*1 1S köszönhetem,i hogy 
mentek az elítéltek, mint az ilyen véleményem alakult ki. 
utca forgatagában a járóke- Valóban ritkán kerül össze 
lőlc. Kellemes érzést váltott olyan körlet és zárka, ahol 
ki belőlem, hogy a körleten megértés van, egymást segí- 
belül én is szabadnak érez- Elk mindenben — de itt, ers
tem  magam a megengedett re ifi ráta.láItam. 
határokig. Több elítélttel is
merkedtem meg és meghív- Dubiczld Béla
tak egy-egy beszélgetésre. Fővárosi Bv. Intézet I.

T Á R G Y A ( I N ) KÜ lök egy helyiségben. Négy fala van, mint 
minden helyiségnek, ami eddig számom, 

ra kedves volt. Négy fa l . . ,  mennyi mindent 
tudnak körbezárni. . .  és mennyi mindennek 
a hiányát! Emlékszem; ha az ablakkal szem
ben, az íróasztal bal oldálán levő írógép pö- 
työgtetéséhez készültem valamikor, akkor 
megnyugtató tudat volt ,a számomra, hogy a 
bal kéz felé eső könyvespolcon éppen, ha 
hátranyúlok — ott sorakozik egymás mellett 
a Szinonima-szótár, a kislexikonok sorozata 
(Munkásmozgalmi, Esztétikai, Vallási, Film-- 
történeti, Művészeti stb.), egy polccal lejjebb az 
anyanyelvűnkkel, vagyis a magyar nyelvvel 
foglalkozó könyvek sora (Nyelvhelyességünk 
kérdései, Hivatali nyelvünk kézikönyve, Ér
telmező kéziszótár, Értelmező nagyszótár, A 
retorikáról, Mit, hogyan mondjunk stb.). 
Mennyi könyv... Sok év alatt gyűjtöttem 
össze őket, és most hirtelen arra sem tudok 
visszaemlékezni, hogy a harmadik polc felső 
részén az a zöld kötésű könyv, amire két 
hanglemezt és egy köteg kéziratpapírt rak
tam, vajon milyen címet viselt? És az egész 
tetejére — emlékszem — begyömöszöltem egy 
magnószalagot, amelyen valami nagyon fon
tos felvétel v o lt... Vajon, most hol lehet?

És hol lehet a. fiam „játékvárosának” (a 
szoba jobb hátsó oldala) egyik fő dísze, a 
plüsskutya? Valamikor, amikor egy névnapi 
ünnepségre készülve megkérdezték a kollé
gák, mivel „lepjenek, meg” ajándékképpen, én 
egy olyan nagy játékállatot kértem, amivel az 
akkor még: magzatként létező fiam majd ját
szani fog . . . ' megkaptam .. . fiam már nyolc
éves is elmúlt, de ehhez a játékhoz azóta is 
ragaszkodik.. .

És a tollak! Tolltartóim sorozata! Kollégáim 
között szóbeszéd volt, hogyha én tollat kérek 
kölcsön, akkor arról jobb lemondani. Mindig 
tohantam valahoyá, minden alkalommal köl

csönkért írószerszámmal firkantottam alá a 
nevem, ha kellett valahová, és, bizony, sok
szor — a . szokás hatalmánál fogva — legott 
zsebrevágtam a tollat. Mire a tulajdonos fel
ocsúdhatott hivatalnoknyugalmából, én már 
a harmadik helyen próbáltam ideges türel
metlenséggel, a zsebembe gyömölszölni újabb, 
vélt tulajdonomat. Esténként azután elké
pedve szemléltem az aznapi „zsákmányt”, 
hiába próbálva azonosítani utólag az írószer
számok szerint a tulajdonosokat. Kiraktóm 
valamennyit a zsebemből, és másnap újra 
kezdődött az egész. . .  Vajon, most hol van
nak?

O ádiós vagyok kamaszkorom óta (a szó 
szoros értelmében, mert, tizenöt évesen, 

szünidős diákként már a Magyar Rádiónál 
dolgoztam), minden érdekel, ami a hangokkal 
összefügg. Az elmúlt húsz évben ismerőseim 
körében bárkinek volt — számára — használ
hatatlan magnója, rádiója, én készséggel ha. 
zacipeltem. Van már vagy öt régi „zajíádám”, 
négy orsós és három kazettás magnóm, az 
új módi szléreókészülékekből pedig szintén 
majd ugyanennyi. Valami hibája mindnek 
van, amiért (mások) teljes joggal kidobták 
(volna), én azonban... gyűjtöm őket pincé
ben, szekrény mögött, polcalátétként ügyesen 
álcázva és így tovább. Ma már, ha konyhá
ban a fűszertartó mögött csendül fel egy slá
ger, vagy a fürdőszobában enyhe áramütést 
ad egy szép fehérre festett faliszekrény — 
senki sem csodálkozik, mint ahogy azon sem, 
ha a bojler csapját kinyitva, muzsika hangzik

fel valahonnan . . .  Most minden visszhango- 
san süket.

Kóborolok emlékezetem szerint, egykori la
kásomban. Látom minden tárgynak a régi 
helyét,_ de magam köré pillantva: egészeh 
mást látok. Sehol sem az van, mint amit sok 
év alatt OTTHON megszoktam. Csúfosan ne
vetnek rám az üres falak.

★
Hiába a falak képzeletbeli gúnyolódása: 

egy szép napon minden fal az lesz, mint ami 
régen volt. Minden tárgy visszakerül a régi 
helyére, mindent ott látok majd — körülnézve 
egy valamikori nap délutánján —, mint ahol 
lenniük kell. Igaz, tárgyakról van szó, önma
gukban személytelen és jellegtelen holmikról: 
összességükben azonban valami egészen mást 
jelentenek: környezetet, otthont, lakást — és 
még lehetne sorolni a rokonértelmű fogalma
kat. Valamennyiben közös, hogy valami ojyat 
jelentenek a tárgya(in)k, amelyek csak ránk, 
vagy még pontosabban: csak rám jellemző. 
Persze, ugyanezt mondhatja el ki-ki a saját 
környezetéről.

Ha van.
*

Mindezt, amit leírtam, megfogalmazhatatla- 
nui lassan, .már három hónapja hordozom 
magamban.. Azóta, amióta a Központi Stúdió
ban egy riportalany — csak úgy mellékesen — 
azt mondta:

Nincs nekem semmim odakinn. Majd 
jól felbosszantom a bírónőt, hogy jobban meg
mérjen. Mi dolgom lehetne a börtönön kí

vül .11 .Az asszony a sitten, a fiam a sitten. 
Se lakásom, se semmim . . .

igyis: tulajdonképpen elmondhatná mind
azt, amit e cikk elején leírtam az idegen 

környezetről, ahol — szétnézve a csupasz, ri
deg falak között — minden ellenséges.

De: csak átmenetileg. Mihelyt ugyanis vé
get ér a lakásfelújítással, a szereléssel-fes- 
téssel-mázolással-paikettcsiszolással-bútor- 

tologatással-nagytakarítások sorozatával járó 
szörnyű állapot, utána az összezsúfolt, ide- 
óda hurcolt, helyükről kiszakítva idegen tár
gyak megint összeállnak egy — számomra — 
barátságos otthonná. Igaz: a személytelen tár- 
gyák némelyike harminc év elmúltával keresi 
a saját, megszokott helyét, amelyet, ha ismét 
megtalál, mindkettőnk együttes örömére fog
lal újra el; nemcsak én ragaszkodom vala
mennyihez, hanem — úgy képzelem — ők is 
hozzám. Végső soron 1 eladhatnám bármelyi
ket, g az értük kapott pénzért — no meg némi 
OTP-kölcsön összegéért — kaphatnék újabb, 
modernebb bútorokat, berendezési tárgyakat, 
manapság divatos holmikat — ám nem te
szem. Nekem ők az otthon, s nekik köszönhe
tem, hogy van otthonom.

IV em éltem mindig ilyen környezetben; aa 
én éveimbe foglaltakon túl halott szüleim 

évtizedeinek erőfeszítése is benne van a 
tárgyaimban s abban, hogy nem válók meg 
tőlük. S ha egyszer valamiért elpusztulna 
mindez: egy faforgácsszilánk számomra is
mét újra teremtené ezt a tárgyi légkört.

Ha valaki ragaszkodik “árgyaihoz: nem ma
rad egyedül. Ha megbecsüli azt, ami körül
veszi: nem mondhatja a „ninps senkim, nincs 
semmim” ál-megható formuláját.

A tárgyak adhatnak nekünk otthont — s 
mi emberséget nekik.. H. A.



^siir E Z  IS , MZ IS... •  E Z  IS , MZ SS...____ :_
W

Alternatív földművelés

Zöldségek pro és kontra
Évekig hallgattuk, . hogy a 

modem, mezőgazdaság kémiai 
módszerei tönkreteszik a kör
nyezetet és megmérgezik , az 
embert. Mit lehet tenni, ami
kor még az úgynevezett alter
natív mezőgazdaság sem nyújt 
igazi alternatívát, sőt, állítólag 
a bioterm-elés sem egészsége
sebb, midit a „hagyományos” 
modern?

Az alternatív földművelés
ről lassan annyit hallhatunk, 
olvashatunk manapság, mint
ha a világ mezőgazdasági össz
termelésének már számottevő 
hányadát ekképpen állítanánk 
elő. Azután, ha megvizsgáljuk 
a statisztikákat is, látnunk 
keli, hogy az ügy legalábbis 
egyelőre nem több, mint a 
nagy egészre épp csak befo
lyást gyakorló, a nagyságren
deket illatáén szóra is' alig ér
demes irányzat. De az, hogy 
szak- és főleg átlagemberek 
mégis oly nagy számban ér
demesítik nem is kevés szóra 
és vitára, bizonyítja: az ügy 
valószínűleg messze túlmutat 
szakmai jelentőségén.

Alternatív földművelésnek 
nevésnek ma minden olyan el
járást, amely részben új mód
szerek . felhasználásával elveti 
a modem mezőgazdáságban 
mostanra szinte egyeduralko
dóvá vált kémiai növényvédel
mi és termésnövelésj módsze
rek alkalmazását. A gondolat 
nem új, az irányzat első hul
láma századunk húszas-har- 
míricas éveiben tetőzött, hatá
sa és léptéke azonban lénye
gesen meghaladja a fél század
dal előbbi, mozgalomét. A kül
földön járó magyar ’ turista ma 
számos fejlett tőkés országban 
lépten-nyamon találkozhat a 
kizárólag biókertészet termé
keit áruló boltokkal,, illetve ta- 
pasztalfiáfjá, hogy az ilyen ter
mékeket választékbővítésként 
árulistájukra vevő áruházi 
osztályok nem kis mértékben 
merítenek .az alternatív mező
gazdáság termékeiből.
' Az üzlet a forgalom egészét 
tekintve ina még nem jelen
tős. Áz NSZK-bain, az alter
natív mezőgazdaság gondola
tának egyik fontos támasz
pontján például az ily módon 
művelt termőterület alig éri 
el az összes , megművelt terü
let 0,1 százalékát, 13 ezer hek
tárt. A bio-élelmiszertermékek 
forgalma sem haladja meg az 
összforgalom 0,2 százalékát. 
Tegyük hozzá mindjárt, hogy 
ez az alacsony arány 1983-ban. 
2 milliárd márkát jelentett az 
NSZK kiskereskedelmi élelmi
szerforgalmában. Ekkora for
galomra már odafigyelnek a 

■piacot tanulmányozók. A nyu
gatnémet reklámszakemberek 
még is rajzolták a következe
tesen életreformot folytató, 
ezen belül bioélelmisz&zt vá- - 
sárló fogyasztó fantomképet. 
Ez a fogyasztó „haladó szel
lemű, természetes beállítottság 
gű, minőségi vásárló. 92 száza
lékuk nem használ aerosolos 
vegyszereket, 88 százalékuk 
kerüli a műanyag palackokban 
árusított üdítő italokat, 86 szá
zalékuk elvetve a Szintetikus 
kozmetikumokat,' csak termé
szetes készítményekkel ápol la 
a bőrét, 71 százalékuk pamut
ra, lenre, selyemre, és- gyapjú
ra cserélte a korábbi mű
anyag alapú textíliákat, 64 
százalékuk lehetőleg tartózko
dik az .édességek, fogyasztásá
tól és- cukoréhségét gyümölcs- 
csel csillapítja, s több mint 
egynegyedük nem fogyaszt 
húst.”

A piacot kutató marketing- 
szakemberekkel- szemben, akik 
többé-kevésbé pontos informá
ciókkal szolgálhatnak, na
gyobb zavarban vannak azolí, 
akik az alternatív földművelés 
valóságos létjogosultságát  ̂ és 
értékét firtatják. A vitákat 
ugyanis olyannyira áthatották 
a politikai szenvedélyek, az 
‘üzleti érdekek és a tudomá
nyos dilettantizmus, s oly _ke- 
vés a mértéktartó vélemény, 
hogy az álláspontok ismerteté- 
téséyel legfeljebb az egymás
sal szemben álló frontok fő vo
nalait lehet érzékeltetni. Ami 
a mezőgazdaság szakmai terü

letén belül folyó vitákat illeti, 
ott a kemikáliákat gyártók 
egyszerűen csak a versenytár
sak hitelrontó próbálkozásai
ként intézik el azokat a vizs
gálati eredményeket, amelyek 
a túlvegyszerezott, „agyonmér- 
gazett” termékek, hormonnal 
felpumpált állatok egészségre 
ártalmas- voltát igyekeznek bi
zonyítani. Ugyanakkor mindig 
készen áll az érv, hogy a mai 
népességszám és piac követel
te mennyiségi és minőségi igé-' 
nyékét szintetikus növényvédő 
szerek és műtrágyák nélkül 
a ' mezőgazdaság sohasem len
ne képes produkálni.

★  "
A biotermékek hívei, illet

ve az alternatív mezőgazdasá
gi termelés mellett érvelők is 
számos támadási felületet 
hagynak. Itj; elsősorban nem 
csupán az eseteit egy részé
ben a veszélyt eltúlzó, a na
gyobb hatás kedvéért drama
tizált totális vegyszerellenes- 
ségre kel! gondolnunk, hanem 
arra is, hogy az alternatív 
földművelés technológiájának 
kidolgozatlansága legalább 
annyi tisztázatlan kérdést vet 
fel, mint amennyit a kemiká
liák. Ráadásul a harc gyakran 
nem is az érvek, h-aném az ér
zelmek szintjén folyik, annál 
is inkább, mivel ,a kétféle mó
don termelt cikkek között nem 
egy esetben nem, vagy csak 
alig lehet érzékszervi különb
séget tenni. Másrészt az altar* 
natív földművelés híveinek 
több termék esetében, számol
niuk kell azzal is, hogy az ál
taluk propagált • élelmiszer 
külső megjelenése nem állja 
ki az összehasonlítást a hagyo
mányosan „gusztusosra”
adjusztált termékekkel. Az ér
zékszervi vizsgálatok minden
eseire azt bizonyították, hogy 
a fogyasztónak e termékek 
megvásárlásakor mindenkép
pen belső meggyőződéséből, 
„hitvallásából,” kell kiindulnia. 
Az alső-száázországd mezőgaz
dasági minőségellenőrző inté
zet kutatásai legalábbis azt bi
zonyítottak, hogy a fogyasztók 
pusztán íz, szag és látvány 
alapján nem képeseik különb
séget tenni. -

Áz, alternatív földművelés 
híveinek ma még meg kell 
küzdeniük azzal az ellenve
téssel is, hogy terméshozamaik 
lényegesen alacsonyabbak, 
mint a hagyományosan mű
velt módszerekkel termelőké. 
Myugat-euróipai vizsgálatok 
szerint a gabonáknál mintegy 
20-25 százalékkal alacsonyabb 
a hozam, a kapásnövényeknél 
valamivel kisebb a különbség. 
Az NSZK-foan egy nyolc évig 
tartó kísérlet során összeha
sonlították a kétféle almater
mesztést is. Alternatív műve
léssel hektáronként alig 4 ton
nás eredményt értek el a mo
dern művelés 17,3 tonnájával 
szemben. Az állattenyésztés
ben pedig, igya szakemberek: 
— tápszerek alkalmazása, nél
kül legfeljebb közepes hoza
mokat lehet elérni, például te
henenként alig haladható meg 
a 3000-4000 literes1 állatonkén- 
ti tejhozam.

Az alacsonyabb termésho
zam és az alternatív terméssel 
törvényszerűen együttjáró ma
gasabb élőmunkaigény termé
szetesen egyáltalán nem taszí
tó szempontok a legfejlettebb, 
tőkés országokban. Az évek 
óta halmozódó élelmiszerkész
letek és a rendelkezésre álló 
munkaerők viszonylag nagy 
száma e vidéken szinte kívá

natossá teszi a valódi alterna
tívák' kutatását. Nem véletlen 
— mondják a gazdaságtörténé
szek —, hogy az ügy mellett 
kardoskodó pionírok éppen a 
század hú&zas-harmincás évék 
fordulóján, a nagy gazdasági 
világválság idején alkották 
meg a  most újrafelfedezett 
koncepciókat. Más kérdés 
azonban, hogy tud-e az alter
natív földművelés a nagy élő- 
munkaigény és az importkí- 
mélő vegyszerigény mellett 
már ma is olyan termelési 
technológiát ajánlani, amely 
egyben a fejletlenebb orszá
goknak az említetteknél na
gyabb problémáját, az éhség 
mindennapos kérdését is meg
oldja.

A kérdések kérdése persze 
leginkább az, hogy mely ter
melési módszer produkálja az 
emberi fogyasztásra valóban 
alkalmasabb termékeket. Az 
alternatív mezőgazdaság pro
duktumai — elvileg — aligha
nem minden összehasonlítás
ban megnyernék a versenyt. 
De csak elvileg, mert még e 
termelési mód józan szakem
ber hívei is elismerik, hogy a 
mezőgazdaság ezen útja az es®~ 
tek nagy részében nem több, 
m in t. pontos végiggondolásra 
váró gondolat és óhaj. Nem vé
letlen hát, hogy a  kemikáliák 
termelésében érdekelt nagy- 
vállalatok bőségesen tudnak 
legalább annyi hitelt érdemlő 
ellendokumentumot _ szolgál
tatni a bioélélmiszerek „lejá
ratására”, mint ahányat azal- 
térnatívhívek termelnek őel- 
lenüfe. Az érvelések egyik fe
le arra irányul, hogy a termer 
lés az alternatív módon meg
művelt területeken is a mai 
világ természeti viszonyai kö
zött zajlik,. így a  ..vizek njúió-

a ...Icv.egö, j .c s a p a d é k :
szennyezettsége eleve irreális
sá teszi a „tiszta” termék fo
galmát. Másrészt maguk az al
ternatív mezőgazdasági mód
szerek is használnak segéd
anyagokat. így például — ál
lítólag rákkeltő anyagokat 
tartalmazó — petróleu
mot, fahamut adagolnak a 
permetezéshez használt „ter
mészetes . főzetekhez”. Egy. az 
NSZK-han nemrég lefolytatott, 
ellenvizsgálat-sorozatban 1900 
„modern” és ugyanennyi a l
ternatív. terméket vizsgáltak 
meg. Eszerint míg a modern, 
termékek 0,3 százalékában volt 
nagyobb a mérgező nitráttar
talom a megengedett határér- 
. tőknél, az alternatív termékek
nél ez elérte ennek hatszoro
sát. A magyarázat logikusnak 
tetszik: az alternatív termelés
ben kizárólagosan felhasznált 
szerves trágya és hulladékok 
egyértelmű okot szolgáltatnak 
erre..

A mezőgazdasági szakembe
rek higgadtabb része mindén 
esetben azt vallja, hogy bár 
ma az' ellentétek még kibékít- 
hetetlennek tűnnek, a nem is 
túlságosan távoli jövő való
színűleg kompromisszumot is 
eredményezhet majd. Ha a 
kérdés visszaminősül. egyszer 
szakmai feladattá, minden bi
zonnyal lehetőség lesz arra is, 
hogy ha nem is a  világon min
denütt használható recept for
májában, de megállapítható 
legyen egy-egy olyan optimum, 
amely — az adott Viszonyok
ra alkalmazva — „keresztez
heti” az alternatív földműve
lés sikeres elemeit a jelenleg 
még nélkülözhetetlennek ítélt 
kemikáliákkal.

Aac egyiptomi szfinx ssakdjlo
A nagy gizehi szfinx szakái Iának egy darabját, amely 

166 éve a londoni British Museum birtokában van, a 
Szfinx szemöldökének darabjaival együtt visszaadják 
Egyiptomnak, ahol a szfinx fejét a töredékekkel res
taurálni akarják. Kétévi tárgyalás után kötötte meg a 
megfelelő egyezményt az angol múzeum és az egyipto
mi °kormány. Ellenszolgáltatásképpen az egyiptomiak át
adják a British Museumnak Anubisz isten torzóját, 
amelynek sakálfeje már a múzeum tulajdonában van. A 
brit múzeum hangsúlyozza, hogy ez- az egyezmény nem 
precedens, amire esetleg hivatkozni lehetne a Görög
ország által követelt Parthenon-szobrok visszaadása 
ügyében.

T B  É F Á  K
*— Az utóbbi időben rosz- 

szul alszom, doktor úr.
— Nem tesz túl sokat a 

feje alá?
— N em . . .  Csak tízezret.

★
Gondolkoztál már a 

házasságról?
— Igen. Ha nem gondol

koztam volna,, már rég há
zas lennék.

★
— Azt a jelenetet, ami

kor a férj elmegy otthon
ról, rosszul játssza, élette
len, nem meggyőző — 
mondja a rendező a szí
nésznőnek.

— Ne. haragudjon, nem 
tudok eléggé figyelni. 
Problémáim vannak ott
hon.

— Milyen problémái?
— Tegnap a férjem el

ment otthonról. . .

— Akkor a holnapi vi
szontlátásra, gyerekek! — 
mondja a tanító néni az el
sősöknek.

— Hát holnap is el kell 
jönnünk? — kérdezi Ká- 
rolyka.

★
Két hölgy beszélget.
—- Vajon miről beszél

getnek a férfiak, amikor 
egymás közt vannak?

— Bizonyára ugyanarról, 
amiről mi, nők, amikor 
egymás között vagyunk.

— De hiszen ez szörnyű!

Súzi panaszkodik egy 
pszichiáternek: — a prob 
lémám a következő: szere
tek egy csodálatos, gazdag 
férfit. O is szeret engem. A 
szülők beleegyeztek a há
zasságba. ■■ -ms; .

— De Hiszen akkor min
den rendben van.

■— Nem, mert nem tudom., 
hogyan mondjam meg a 
férjemnek.

Ú j könyvek
Auguste Renoir .
AZ EGYETEMES FESTÉSZET MESTEREI
Corvina Könyvkiadó Kötve: 78 Fi

A könyv a Szovjetunióban őrzött Rehoir-képekbői ad 
válogatást. Ezek a festmények a múlt század hetvenes, 
nyolcvanas éveiben születtek. Ebben az időszakban vart 
Renoir festészete egyedivé, ekkortól beszélhetünk az 
egyik legszínesebb impresszionista festőegyéniség meg
születéséről. Alkotásaiban a természetes kifejezésmód 
a klasszikus hagyomány sizinte áhítatos, mély tisztele
tével párosul. jf
Varga Domokos: BUDAPEST _  .
Corvina Könyvkiadó Kötve: 11

A 315 színes képpel illusztrált könyv Budapest ezer 
arcát mutatja be: a Várnegyed műemléki hazait, a va
ros lakóinak kedvelt pihenőhelyét, a Margitszigetet, a 
várost átívelő hidakat. A könyv végigkíséri a történel
met is. A középkort a Várhegyed, a török uralmat a fui- 
dők, a reformkort a 'Nemzeti Múzeutn és' kincsei, a nagy
várossá válást a századforduló pesti építészete idézi lei.

Jakob Wassermann:
KOLUMBUSZ KRISTÓF, AZ ÓCEÁN
DON QUIJOTÉJA. Századok, emberek
Európa Könyvkiadó Kötve: 42 Ft

Kolumbusz neve az évszázadok folyamán jelképpé és 
fogalommá vált az emberiség számára. De ki is 
volt vallójában, milyen tulajdonságok, alkották, miléle 
érzelmek és indulatok kormányozták? Mindezekre a kér
désekre ma már szinte lehetetlen választ adni. Jakob 
Wassermann mégis megkísérli a lehetetlent, és Kolum- 
busz korának alapos ismeretében lát hozzá, hogy ele- 
venné tegye számunkra emberi arculatéit

Könyvritkaságok kalapács a le tt
Nem kevesebb, mint 1,3 millió francia frankért talált 

űj gazdára Párizsban Charles Baudelaire francia költő 
verseskötetének, a Romlás virágainak egyik első kiadá
sa. A vékonyka piros könyv értékét megsokszorozta, 
hogy dedikált példányról van szó: a szerző közeli ba
rátjának, Eugene Delacroix-nak, a romantikus festőór-- 
ásnak ajánlotta művét, mint. írta, „örök csodálattal . A 
könyvritkaságot,. Pierre Beres magyar származású pári- 
zsi antikvárius vette meg.

New Yorkban április 24-én került kalapács alá 
egy másik ritkaság: William, Shakespeare összegyűjtött 
műveinek 1623-as kiadása, amely a nemrégiben elhunyt 
dalszövegíró, Paul Francis Webster tulajdonában volt.
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I í .sfk í a® is l& a lá l ja f s
K a ti, m in t m á r  an n y isz o r , ma 

is  e lk é s ik  az isk o láb ó l. E zú tta l 
a zo n b a n  í r á s t  is  hoz az  éd esap 
já tó l .

A lev é lb en  ez á l l :  —• Vízsz. 1., 
51.

— P is ti ,  a do lg o za to d  te lje sen  
h ib á tla n , de  szó ró l szó ra  m eg
egyez ik  a m e lle tted  ülő  K a r
c siév a l, M ilyen k ö v e tk e z te té s t 
tu d n á l ebbő l lev o n n i?  — kérd ez i 
a  ta n á r .

— F ügg . 20. — fe le li P is ti,
V íz sz in te s : 1. A? első  vicc

p o é n já n a k  kezd e te  (zá rt b e tű k : 
E, R, L. É). 20. Új sze rv eze t e l
ső g y ű lése . 21. M iatt, nép iesen
22. M u zs ik u so k a t képző  in tézet 
vo lt. 23. H o lnap  m á r  te g n a p  
lesz! 24. A Z em p lén i-h eg y ség b en  
eredő  p a ta k . 25. M iiné egy ik  sze
m ély n ev e . 26. V árosi já rm ű . 2?. 
K o ro n á ja  van . de  nem  k irá ly !
23. M érték e g y ség ren d sz e r . 20. Fél 
m o n d a t! V arsó b an  fiz e tn ek  ve
le. 31. A m en n y ib en , 32, ö n á lló  
ta n á c s ú  község , rö v , 33, Pózna 
ré sze ! 35. Szabó Is tv án  O scar- 
d íja s  film je , 37. A m erik a i m es
te rség es  ho ld . 39. K v azá r. 42. K a
m a ra d a ra b !  43 Ü res  k ú t!  45. ö t .  
ill. h é t k ra lc á r t  é rő  p é n zd a ra b  
vo lt. 46. AleDoo .m ásik neve. 47. 
A ján d ék o z . 49. Az i t tr iu m  és a 
fo sz fo r v eg y je le , 51. Az első  vicc

p o é n iá n a k  b e fe je zé se  (zá rt b e 
tű :  ö ) .  54. K é tv á lla s  győzelem , 
56. J á té k s z e r .  50. Vége a  v a k á 
c ió n a k ! 59. G ézzel k ö tik  be. 61. 
Fél p e rc ! 62. A lép ítm én y  je lleg ű  
sze rk eze t. 63. H abzó  ita l,  ré g ie 
sen . 65. V ég telen  id ő ! 66. ín d u - 

.lá tszó . 67. G y ó g y sze r je llem ző je . 
69. R eped a jég . 70. K apásbó l vá 
laszo l. 72. L íb ia  h a tá ra i!  73. Ma 
m á r  t r a k to r  h ú zza , 74. N agy  p á r t  
az N S Z K -b an . 75, Nem lesz  rá  
tö b b é  szü k ség , (k é t szó).

F ü g g ő le g e s : 2. K o lu m b ia i po 
li t ik u s  (C am argo  A lb e rto ), 3. 
M érték eg y ség ek b en  e z red m il-  
liom od ré sz t je le n t, 4. K em ény  
tu s k ó t h as ító . 5. N ag y  m en n y i
ségben  á ra sz tó . 6. K ésn ek  van , 
szó n ak  le h e t. 7. T a rtó s ító sz e r , fi. 
B eszélgetés tá rg y a . 9. F ö ldszo ros 
K átsó -T nd iában . 10. L ap  is van  
ily en , l l  K is R eb ek a . 12. Az 
é n ek ó ra  k özepe! 13. N ek ilá t. 14. 
í .s z e re lm e  (Csingiz A jtm a to v ). 
15. M eggyőződés n é lk ü li. 16. Ze
ne i h an g o k . 17. Igekö tő . 18. 
K ö n n y en  rá g h a tó . 19 Az ő h i
b á jáb ó l. 20. A m ásik  vicc  p oén 
ja  (z á rt b e tű k : G, S. O, N ). 25. 
B a la to n i ü d ü lő h e ly . 28. S z ip o r
ka. 30, R észben v íz h a tlan !  33. L í
ra i v e rsek . 34, A m a g y a r  s p e k 
tro sz k ó p ia i k u ta tá so k  eg y ik  e l
in d ító ja  (Rezső, 1904—1943.). 36. 
L engyel és  belga a u tó k  je lzése . 
38. K ö v e tk ezm én y  k iv á ltó ja . 39. 
F é n y k é p e t k ijav ító . 40. P ro g ra 
m o t m e g v á lto z ta t. 41. A s e jt

g y á r tá s  m e llé k te rm é k e . 44. M un- 
k á e s y -d ija s  ö tv ö sm ű v ész  (M ar
g it) . 45. P a ra g u a y i é s  svéd  g ép 
k o c sik  je lzése . 40. D ip lom ácia  
T e s tü le t. 50. A fő v á ro sh o z  közel 
eső  p a rk e rd ő  je lz ő je . 52. G va- 
k o rító  ig ek ép ző .. 53. Egy he ly re  
sem . 55. P esti f ilm sz ín h áz . 37. 
. . .  -A rá b ia , á llam  az  A ra b -fé l
sz ig e ten . 60. Hű tá r s .  64.. Tdegen 
női név . 65’. E lképze lés . 66/ Szűr-, 
re a lis ta  ango] fe s tő  (P au l. 186!)— 
1946). 68. P á rn a tö lte lé k . 70. K ö l
tői n a p sz a k . 71. H o llan d  á s .th a i
fö ld i g ép k o cs ik  je lzése . 72. K öz
v e te tt  s za b a d rú g á s  j á r  é rte . 73. 
K özség  P áp á  kö ze léb en . 75. K if
l id a ra b !  76. G itá ro zn i kezd ! 77 
S p o rteszk ö z .

B ek ü ld és i h a tá r id ő :  t985. m á 
ju s  24,

A H eti H írad ó  XX IX . év fo lyam  
16. s zám áb an  m e g je len t k e re sz t-  
re jtv é n y  h e ly e s , m eg fe jté se  a  kö 
v e tk ező  :

L á z á r  G y u la , D u n a i A n ta l, Bé
ré n é l P ál, K om ora  Im re , K ovács 
Im re , B ár fi A n ta l, B ene F erenc . 
N agy  L ászló , B a k a  L ászló , No- 
vak  Dezső.

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  tf rb án  
E rn ő  e líté lt, S o p ro n k ő h id a  : M át
ra i G áb o r e líté lt. S o p ro n k ő h id a ; 
H o rv á th  Jó zse f e líté lt. Szeged * 
H egedűs Ilona  e líté lt. G y u la : 
V ízhányó  J u l iá n n á  e líté lt. G y u 
la .
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Videoton—Real Madrid 0-3
Gyorsított ütemű bajnokság, MNK

Indulás Mexikóba: 
1986. május 17-én

Őszi ellenfeleink (?): Jugoszlávia, 
Csehszlovákia, Skócia és Mexikó

FORTÉÉ ,
3Méss«iítg G&síb

A bujkáló tavaszi napsü
tés örömteli kikandikálá
sánál egy jól ismert zi
mankószlogen jutott
eszembe: „Nincs karácsony 
Corvin nélkül”. A Zala
egerszeg Fáy utcai ven
dégjátéka után most en
nek egy módosított válto
zata aktuális: „Nincsen 
Vasas Mészöly nélkül”. 
Ugyanis Mészöly Kálmán 
fia' ezen a napon szerepelt 
először a piros-kékek kez
dő csapatában, vagyis ha
misíthatatlan premier
volt. . .  Több szempon tból 
is megismétlődött a sport
történelem. Ugyanis Géza 
ugyanazon a poszton mu
tatkozott be, amelyen édes
apja is a. világhírig jutott: 
középhátvédként. Az alig 
több mint 18 éves (1967. 
II. 27-én született) újonc 
mélyvízbe kerülése még 
abban is hasonlít a nagy 
elődre, hogy Mészöly Kál
mán 1959-ben, vagyis 18 
éves korában debütált a 
Vasasban. Egy legendás 
csapatban, amelynek . ve
zéregyéniségei, Bundzsá'k, 
Beréndi, Kárpáti és 
Machos segítette az ifjú 
titán gondtalan beillesz

kedését. Annak a 25 
esztendővel ezelőtti klasz- 
szis Vasasnak és a mai 
gárdának is a kortalan, CO 
éven felül is lobogó, el- 
nyűhetetlen lllovszky Ru
dolf a mestere. Negyed- 
százada az apát a követ
kező szavakkal küldte a 
pályára: „Ebbe a csapatba 
nehéz bekerülni, és a töb
bi csak rajtad múlik. Ad
va van a lehetőség, pusz
tán élned kell vele.” ,

Szinte szó szerint meg
ismétlődött lllovszky útra- 
valója most, szombaton a 
Zalaegerszeg elleni talál
kozót megelőző utolsó tak
tikai értekezleten. Vagyis 
egy játékos apja nyomdo
kába lépett, s az ifjúsági 
válogatott címeres meze 
után most az élvonalban 
is követi a legendás közép
hátvédet. A kis Mészöly 
átlépett egy jelképes kü
szöböt, és csak elszántsá
gán, hitén, valamint szor
galmán múlik, hogy vá
gyaiból mennyit tud meg
valósítani. Adalék: Fabu- 
lon a bőre őre (lásd Vasas 
mezrekiám), s a fiatalem
bernél legyen ez a forma 
őrzője is . . .

Mestersége a gólgyaríós

H an del a V olán ból
több éves szerződésém kötött

Egy ország állt fel csalódot
tan a 'képernyő elől, s vette tu
domásul szomorúan, hogy a 
bravúrokat halmozó Videoton 
a döntőre kifáradt. Már az elő
jelek figyelmeztették a várha
tó kudarcra. A szarajevói 
meccsen csak nagy Szerencsé, 
vei nyertünk, a Honvéd ellen 
kifejezetten «tervéitan játszot
tak a fehérváriak, s végül a 
legdöntőbb: a Vidi három 
legjobb játékosa — Csongrádi. 
Majer és Szabó — pótolhatat
lan.

A szurkoló lélektana, hogy 
a meccs közeled távéi, a labda 
kerek elvből kiindulva, még
is reménykedik. Így tett a né
pes fehérvári szurkolóserég 

.is, amely azonban csak fél 
óláig reménykedett igazán. Az 
első félidő 32. percében No- 
vabh hibájából remek beadás 
érkezett és a spanyol balszél
ső kapásból az ellenkező sa
rokba lőtt. Ettől kezdve, bár 
á Vidi lelkesen hajtott, csak 
egy csapat volt a pályán, a 
spanyol. Egyre-másra vezet
ték a kontrákat, amelyek kö-

A székesfehérvári szuper- 
rangadó volt az első osztályú 
bajnokság legutóbbi forduló
jának slágere. A Videoton— 
Honvéd összecsapás végül is 
nem okozott csalódást. Még 
akkor sem, ha a Vidi ezen a 
találkozón a vártnál keve
sebbet nyújtott. Így történhe
tett meg, hogy a Garaba kiál
lítása után — jogos volt! — 
tíz főre csappant fővárosiak 
nyerni tudtak. Igaz, első gól
jukat ajándékba kapták. Ez
után egyenlített a hazai csa
pat, de a folytatásban a Hon
véd jobb volt, akár több gólt 
is lőhetett volna. Előbb Sikes- 
di hagyott ki tiszta helyzetét, 
de aztán Dajka már nem hi
bázott. Ezzel a bravúros és 
megérdemelt győzelemmel a 
Honvéd előnye négy pontra 
nőtt, ami a sorsolás ismereté
ben azt jelentheti, hogy a kis
pestiek megvédik, bajnoki cí
müket. A Videotonnak a má
sodik helyért még harcolnia 
kell, hiszen ott van a nyomá
ban a Rába.

Egyébként e három csapat 
dobogós helye szinte bizo
nyos. Utánuk azonban még 
minden lehet. Élesedik a ki
esés elleni harc. Pécsett az 
edzőváltás sem hozott meg
váltást, míg az Eger otthon 
szorgalmasan gyűjti a ponto
kat. Változatlanul igaz, hogy 
az ötödik helytől lefelé bár
melyik csapat kieshet.

zül kettő a második félidő 
hajrájában sikeres volt. Jel
lemző. hogy a Videotonnak 
csak 0-2 után volt helyzete.

Ezen a napon nem volt egy 
súlycsoportban a két együttes. 
A fehérváriak mestere, Kovács 
Ferenc sem tudott csodát mű
velni, csatárok nélkül nem le
het gólt lőni. Márpedig a Vidi 
csatárok nélkül játszott, tá
madásaiban nem volt átütő
erő. A 0-3 ilyenformán reális, 
noha a lelkesedés legalább a 
beesületgólt megérdemelte 
volna.

Elkeserednünk mégsem kell, 
hiszen az a tény, hogy magyar 
csapat játssza a nemzetközi 
kupa egyik döntőjét, önmagá
ban óriási siker. így érezte ezt 
a közönség is, amely a hármas 
sípszó után. ..szép volt fiúk” 
ütemes kiáltásával köszönte 
meg a Videoton sikeres tava
szi kupasorozatát.

A madridi visszavágó for-' 
maiiitásnak tűnik, de a teljes 
csapattal kiálló Videotonnak 
azért presztpskérdás. hogy 
megmutassa igazi tudását.

Eredmények:
Videoton—Honvéd 1-2
Rába—SZEOL 4-1'
Pécs—FTC 1-1
Eger—Tatabánya 1-9
Dózsa—Haladás 1-1
Vasas—ZTE 3-1
Debrecen—Csepel 0-0
Békéscsaba—MTK-VM 2-0

a z  n b  I Ál l a s a :

1. Bp. H onvéd 24 18 4 1 48-18 36
2. V ideoton  24 13 6 5 38-2Ö 32
3. K ába ETO , 24 12 6 (í 13-37 30
4. .Csepel 24 9 8 7 80-13 26
5. O. Dózsa 25 9 7 8 32-25 25
G. D ebrecen  24 9 7 8 23-27 25
7. H a lad ás  24 9 7 8 24-22 25
8. V asas 24 7 10 7 41-35 24
9. Z a laegerszeg  24 9 6 9 31-29 24

10. B ékéscsaba  24 9 5 10 28-39 23
11. MTK-VM  24 9 4 11 27-31 22
12. T a ta b á n y a  24 8 5 11 31-25 21
13. F e ren cv áro s  24 8 5 11 25-32 21
14. P écs 24 6 8 10 23-28 20
15., E ger 24 8 4 12 20-34 20
16. SZEOL AK 24 4 2 18 21-54 10

GÓLLISTA

15: Détári (Honvéd).
14: Kiprich (Tatabánya).
11: Szabó J. (Videoton).
10: Bodonyi (Honvéd), Kiss L.

(Vasas), Szentes (Rába).
9: Hannich (Rába).

Következik: (május 17., 18., 
19.) Debrecen—Videoton, Va
sas-Honvéd, Dózsa—FTC, 
Rába—Pécs, SZEOL—ZTE, 
Tatabánya—MTK-VM, Hala
dás—Békéscsaba, Csepel— 
Eger.

Az MLSZ idénykezdet előtti 
szokásos sajtótájékoztatóján 
dr. Páncsics Miklós, a szövet
ség főtitkára az 1985-ös fut- 
bailműsorról szólva megemlí
tette: alternatív programot ké
szítettek, az egyiket arra az 
esetre, ha nem jutunk el a vi
lágbajnokságra, a másikat ar
ra, ha a csapat kiharcolja a 
csoportelsőséget.

— Kérem, tekintsenek el en
nek ismertetésétől — mondta 
Páncsics Miklós —, tudják, 
kicsit babonásak vágyunk...

A jelenlevők tökéletesen 
egyetértettek a főtitkárral, így 
aztán nem is firtatta senki a 
részletes műsort. Április 17. óla 
azonban már nyugodtan ter
vezhet a szövetség: a magyar 
válogatott a zárótalálkozó 
eredményétől függetlenül biz
tosította helyét. a mexikói vi
lágbajnokság huszonnégyes 
döntőjében. Következésképp: 
életbelépett a mexikói menet
rend. Ennek alakulásáról kér
deztük Czékus Lajost, az 
MLSZ főtitkárhelyettesét.

— Az új bajnokság augusz
tus 10-én kezdődik — mondta 
Czékus Lajos — és november 
23-án zárul. Ezen időszak alatt 
19 fordulót bonyolítanak le, 
vagyis i négyet előrehozunk ta
vaszról. A tavaszi idény már
cius 1-én rajtol és április 26- 
án zárulnak a bajnoki küzdel
mek.

— És az MNK?
— A kupasorozat augusztus 

20-tól április 20-ig tart, vagy
is meglehetősen nehéz erőpró
ba előtt állnak az .élvonalbeli 
labdarúgók. A sűrített prog
ram miatt itt-ott ütközik az 
MNK a nemzetközi kupák mű
sorával, ha tehát valamelyik 
magyar csapat érdekelt lesz a 
végküzdelmekben, akkor az 
MNK kiírásán módosítunk. 
Nem bánnánk, ha erre sor ke
rülne. ..

— Mikor lesz az átigazolás- 
időszak?

— Júliusban, bár ennek a 
szerződtetett játékosok eseté
ben nincs jelentősége. Egyéb
ként hamarosan közzé fogjuk 
tenni azoknak a névsorát, 
akiknek most jár le a szerző
désük. Azért nem tettük ed
dig, mert esetleg felesleges és 
nem kívánatos mozgolódást 
idéznénk elő.

— A klubcseréket a jövőben 
is az MLSZ hagyja jóvá?

— Igen, hiszen egyéztetni 
kell a játékosok árát. Mint 
tudja, a szövetség meghatároz
ta az egyes játékosok értékét, 
vételi árát, amit szeretnénk 
betartatni az egyesületeikkel.

— Kovács Ferenc, a Video
ton mestere legutóbb úgy nyi
latkozott, hogy égy válogatott 
labdarúgó értéke nyolcszáz
ezer forint, ez a maximum. 
Valóban így van?

— Nem, mint már többször 
megjelent, a plafon egymillió 
forint.

— Visszatérve a program
hoz: miként alakul a váloga
tott felkészülése?

— A nyitányt egy előkészítő 
utazás jelenti: júniusban Me- 
zey György, Páncsics Miklós 
és Mohácsi - doktor felkeresik 
Mexikóban a világbajnokság 
hat színhelyét, megvizsgálják 
a körülményeket, kiválasztják 
a legmegfelelőbb szállodát, s 
orvosilag is tanulmányozzák a 
lehetőségeket, hogy a decem
ber 15-i sorsolás után azonnal 
bejelentkezzenek a szállodába. 
Ami a csapatot illeti: ősszel 
három vagy négy mérkőzést 
játszik, jobbára korábbi köte
lezettségeinek tesz eleget. 
Eszerint találkozik Csehszlo
vákia, Jugoszlávia és Skócia 
(legjobbjaival'. Tartozunk Me
xikónak is egy mérkőzéssel, 
erre december 14. után kerül
ne sor.

A válogatott mexikói utazá
sáról még folynak a tárgyalá
sok; az MLSZ azt szeretné, ha 
december 15. -után, vagyis a 
csoportküzdelmek h ely szí nő
nek, ismeretében játszhatna té- 
hány találkozót a majdani vi
lágbajnoki pá,lyán. Ugyancsak 
folynak a tárgyalások a stutt
garti nemzetközi teremtorná
ról is; ezt.a magyar válogatott 
már két ízben megnyerte, s a 
rendezők ezúttal is várják a 
csapatot. Ez a torna januárban 
lesz, miként a benidormi, 
mintegy háromhetes edzőtábo
rozás is. Ennek végleges idő
pontja a stuttgarti tornától 
fü g g .

,— Tavasszal hány előkészü
leti meccset játszik a váloga
tott?

— Egyet, a z t, azonban még 
nem tudom, ki ellen. Többre 
nincs idő a gyorsított ütemű 
bajnokság miatt. A sok feladat 
éppen elég fárasztó lesz, ezért 
április 26. után szabadságra 
mennek a játékosok, majd két 
hót múlva megkezdődik a köz
vetlen felkészülés a világbaj
nokságra; a május 17-i eluta
zásig már együttmarad a tár
saság.

Mint megtudtuk; azok a já
tékosok is, akik netán kül
földre szerződnék. Erre mel
lesleg két válogatottnak van 
engedélye, mégpedig a Bp. 
Honvédből Nagy Antalnak és 
Bodonyinak.

A tizenegy éves, vékony- 
dongájú . kissrác, Handel 
György, izgatottan jelentkezett 
a Dózsánál, labdarúgó szere
tett volna lenni. Szerencséjé
re hamar felfigyeltek tehetsé
gére, egyenes út vezetett a 
felnőttcsapatig. Olyan meste
rek oktatták, mint Kaszás Gá
bor, Szentmihályi Antal. 
Happy end nem következett 
be, ugyanis a Dózsa első csa
patában akkoriban remekelt 
hétről hétre a Fazekas-Törő- 
csik-Fekete trió, a három, ki
váló képességű labdarúgó on
totta a gólokat Handeln,ak be 
kellett látnia, ebbe az első 
csapatba ő nem kerülhet be. 
így aztán Várhidi Pál edző 
azt tanácsolta neki, játsszon 
a tarlialékcsapatban. Nem 
ment el a kedve a játéktól, 
39 gólt lőtt, elkezdtek róla 
beszélni,' és Kovács Bélával 
elcserélte őt a Megyeri úti 
csapat,’ így az ,NB I-ben az 

-MTK-VM játékosaként mu
tatkozott be.

— Jól éreztem magam a 
Hungária' körúton, de az el
múlt év nyarán Palicskó Ti
bor vette át a csapatot, noha

a Hungária kőrúthoz, a mes
ter egyértelműen megmondta, 
vagy átigazolok a Volánba, 
vagy pedig a junioroknál foly
tathatom. Megint csak a cse
re várt rám, Kajái jött, én 
mentem . . .

A Volán az NB II. éllova
sa, s a múlt heti fordulóban 
Handel két ' gólt lőtt a Ba
kony Vegyésznek, ezzel meg
ismételte őszi teljesítményét, 
akkor is kétszer zörgolte meg 
a  Vegyész: hálóját.

— 26 éves vagyok, azt hi
szem, ez a legjobb kor egy 
labdarúgónak. A Volán min
den vágya, hogy feljusson az 
NB I-be. Ezért mindent mag 
is teszünk, remélem, sikerül, 
Nyáron lejár itt a szerződé
sem, mindenképpen az NB 
I-ben szeretném folytatni pá
lyafutásomat.

Handel ügyes, technikás já
tékos, talán egyetlen gyengé
je, hogy nem elég kemény. 
Nehezen bírja a védők dará
lását. Pedig komoly megmé
retés vár még rá is a máso
dik vonalban, hiszen még jó 

forduló i hátravan...

NB II
Csökkeni a Bp. Volán előnye

NB I

Eldőlt a bajnoki dm?

néhány

Elfogyott ez üzemanyag

At l é t ik a

Nincs döntés a szöuli időrendről
Nemrégiben Rómában ülé

sezett a Nemzetközi Amatőr

Többen fcSedtok, a győztest kizártákA labdarúgó NB II-ben va
sárnap a 29. fordulóban léptek 
pályára a csapatok. A Bp. Vo
lán egy pontot szerzett Sop
ronban, a Siófok és a Vác vi
szont győzött, így a listavezető 
előnye egy, illetve három 
pontra csökkent velük szem
ben.

Siófok—22. sz. Volán 2-0 
(Ó-0). Rákoscsaba, 800 néző, 

vezette:. Lovassy. Góllövők: 
Zsadányi, Kiss.

Baja—Bauxitbányász 2-0 
(0-0). Baja, 2100 néző, vezette: 
Bubori. Góllövők: Morvái, 
Szabó (tizenegyesből).

Salgótarján—Nyíregyháza. 
1-0 (1-0). Salgótarján, 3000 né
ző, vezette: Kurmaí. Góllövő: 
Oláh M.

Sopron—Volán 1-1 (0-1).
Sopron, 3500 " néző, vezette: 
Ádám. Góllövő: Tamás, illetve 
Benkő (öngól).

Dunaújváros—Nagykani
zsa 3-1 (1-0). Dunaújváros,
2000 néző, vezette: Varga L. 
Góllövők: Simon (2), Boldócz- 
Jty, illetve László (tizenegyes
ből).

Kazincbarcika—Özei (0-0).
Kazincbarcika, 3000 néző, ve
zette: Csáki.

Vác—Metripond SE 1-0
(0-0). Vác, 4000 néző, vezette: 

'Márton. Góllövő: Kovalik. Ki
állítva: Riczu (Metripond SE).

Bakony Vegyész—Diósgyőr 
1-1 (1-0). Veszprém, 1000 né
ző. vezette: Radics. Góllövők: 
Tóth, illetve Sztiíka.

Keszthely—Debreceni Kini
zsi 1-1 (0-1). Keszthely, 2300 
néző, vezette: Vanfcó. Góllö
vők; Kanász; illetve Fehér.

Szckszárd—Szolnok 1-0 
(0-0). Szckszárd, 2000 néző, Ve
zette: Segovits. Góllövő: Suba.

AZ NB II ALLASA
1. Bp'. V olán 29 17 7 5 59-33 41
2. S iófok 2S 17 6 G 52-29 40
3 Vác 29 15 8 P 51-26 38
4. S a lg ó ta rján 29 14 7 8 37-27 3.»
5. Szolnok 29 14 G 9 50-31 34
6. N y íregyháza 29 15 7 7 43-24 33
7. D ebr. K inizsi 29 12 9 8 45-41 33
8, Sopron 29 12 9 9 37-33 33
9 D u n aú jv áro s 29 11 10 8 37-37 32

io; K. h a rc ik a 29 10 11 8 37-34 31
ii . D iósgyőr 28 11 9 8 50-44 27
12. M etripond 28 9 8 ti 30-29 26
13. ózd 29 9 8 12 82-35 * 26
14. B aja 29 9 7 13 33-41 25
13. K eszthely 29 9 fi 14 35-36. 24
1G. Szekszárd 29 7 9 13 28-45 23
17. N agykan izsa 29 7 8 14 40-5Í}. 22
18. B akony  V. 29 fi 7 16 26-50 19
19. 22. sz. Volán 29 4 6 19 31-63 14
20. T apolca 29 3 8 18 28-67 14

A N yíregyházá tó l és a D iósgyőr-
í (öl 4__4 b ü n te tő p o n t levonva.

Atlétikai Szövetség (IAAF) ta
nácsa. Az értekezletről Gyulai 
István, a testület magyar tag
ja számolt be az MTI munka
társának.

— Az egyik legfontosabb 
napirendi pont még mindig az 
1988-as szöuli olimpia atléti
kai versenyeinek időrendje 
körül .kialakult vita volt — 
mondta Gyulai István. — Az 
olimpia szervező bizottságá
nak képviselői is megjelentek 
az ülésen, és elmondták, hogy 
az ország időjárási viszonyai 
miatt a legkedvezőbb időpont 
a döntők megrendezésére a 
kora délután lenne, s kérték 
az IAAF tanácsát, fogadja e! 
ezt az időrendet. Négy tech
nikai delegátust neveztünk ki, 
dán, francia, és kínai, sport
vezető mellett tagja a bizott
ságnak az IAAF elnöke. Pri
mo Nefiolo is. Az ő feladatuk, 
hogy megegyezzenek a házi

gazdákkal, a végső döntést pe
dig várhatóan a tanács követ
kező ülésén, július 12. és 14. 
között Athénban hozzuk meg.

Ezután Gyulai István az 
IAAF fejlesztési programjáról 
beszélt:

— Ez a fejlesztési program 
-nagyarányú, olyannyira, hogy 
az elkövetkező három évre a 
költségvetés épp hatszorosa 
az elmúlt három évinek. A 
magyar sport elismerését je
lenti, hogy a fejlesztési prog
ram igazgatója dr. Sír József 
lett, aki egyébként elődöm 
volt a tanácsban. A fejlesztési 
tervezet keretében elsőként 
1986.januárjában-. Kampóiéban 
állandó IAAF edzőoktató tá
bor nyílik, ahol elsősorban a 
fejlődő ország, -képviselőinek, 
négyhónapos tanfolyamokat 
tartanák... A római ülés na
pirendjén egy új tagország 
felvétele is szerepelt, a világ 
legnépesebb szervezetének 174. 
tagja á. Maldiv Köztársaság 
lett.

Imolában rendezték meg a 
San Marínó-i Forma I-es 
Grand Prix-t;az idei ha; madik 
világbajnoki futamot. A ver
seny több mint százezer néző 
előtt1 zajlott le. A 60 körös. 302 
kilométer hosszú viadai^drá- 
mal befejezést hozott. A hosz- 
szú ideig vezető brazil Senna 
és a svéd Johansson ugyanis 
az utolsó három kört már nem 
ludta megtenni, mert kocsi
jukból kifogyott az üzem
anyag. Ezt a lehetőséget a leg
jobban a francia Prost hasz
nálta ki, elsőként ért át. a cél
vonalon. Nem sokkal a befe
jezés után azonban kiderült, 
hogy Prost kocsija nem érte 
el a minimális 540 kilós súlyt, 
ezért a versenyzőt diszkvalifi
kálták, s a másodikként, eéiba- 
érkező De Angelis lett a győz
tes.

A tavalyi, világbajnok oszt
rák Lauda idén először ért el 
pontot érő helyezési, negye
dik lett. A verseny legismer
tebb résztvevői, közül ugyan
csak feladásra kényszerüli 
Nelson Piquet — ő is keveset 
tankolt.

A sorrerd: 1. De Angelis 
(olasz. Lotus-Renauit), 2. Bo- 
utsen (belga, Arrows BMW), 
3., Tarnbay (’francia, Renault),
4. Lauda (osztrák, McLaren),
5. Mpnsell (angol, Williams- 
Honda), G. Johansson (svéd, 
Ferrari) — az utóbbi három 
kör hátránnyal végzett, mi
után ennyi volt hátra, amikor 
feladta a versenyt.

A VB pontverseny állása: I. 
De Angelis Iff. 2 Alborcto 12, 
3. Tambáy 10, 4-5. Senna és 
Prost 9-9, Boutsen 6, 7. Man
sell 4.
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