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A Z  ELMÚLT HÉT
AZ ELŐREJELZÉSEKKEL ELLENTÉTBEN AZ NSZK 

LEGNAGYOBB s iparilag a legfontosabb tartományá
ban, Észak-Rajna-Vesztf áliában a választásokon az ed
dig kormányzó SPD nemhogy veszített, hanem még to
vább is erősítette helyzetét. A megfigyelők persze szá
moltak azzal, hogy a közhangulatot alapvetően a bonni 
vezetés gazdaságpolitikájának következményei, ily mó
don a szociális juttatások kurtítása, a változatlanul ma
gas munkanélküliség befolyásolják majd. Az előzetes 
találgatások viszont nem zárták ki, hogy beválik Kohl 
kancellár reménye: a hátrányt ellensúlyozni tudja a Rea- 
gan-látogatás időzítésével, illetve a hetek bonni csúcs- 
értekezletével. Az eredményei! azonban éppen fordított 
hatást tanúsítanak. Űjabb öt évre Johannes Rau alakít
hat egyedül kabinetet a tartományban, s a hírmagyará
zók máris úgy emlegetik őt, mint a szociáldemokrata 
párt fő kancellárjelöltjét a két év múlva esedékes or
szágos választásokon.

A szo c ia l ist a  o rszá g o k  vezető  l a p ja i .ve
z é r c ik k e k b e n  méltatták a Varsói Szerződés meg
alakulásának harmincadik évfordulóját, a tagállamok 
fővárosaiban ünnepi megemlékezéseket tartottak. A ju
bileum eseményei között kiemelkedett a Varsói Szerző
dés parlamenti képviselőinél! budapesti tanácskozása.

JEPISEV HÄDSEREGTÄBORNOK, A SZOVJET 
.HADSEREG és a haditengerészeti flotta politikai főcso
portfőnöke a Szovjetszkaja Rosszijában írt cikkében 
megállapította, hogy a Varsói Szerződés létrehozására és 
érvényességi idejének mostani meghosszabbítására egy
aránt olyan körülmények közepette került sor, amikor a 
Nyugat, és elsősorban az Egyesült Államok vezető körei 
hibájából nagyon kiéleződött a nemzetközi helyzet. Két 
tényezőt említett, amely növeli a nukleáris háború ve
szélyét: a reagani űrfegyverkezési tervet, illetve az Egye
sült Államoknak azt a döntését, hogy nem követi a Szov
jetunió példáját, nem kötelezi magát az atomfegyver el
sőként történő alkalmazásáról való lemondásra.

A VILÁGSAJTÓ VISSZAFOGOTT HANGVÉTELŰ 
KOMMENTÁROKBAN találgatott a bécsi Gromiko— 
■$hullz eszmecsere kimeneteléről. Adalékot szolgáltatott 
a borúlátásra, hogy Weinberger hadügyminiszter meg
erősítette az Egyesült Államok elszántságát az úgyneve
zett stratégiai védelmi kezdeményezés, tehát az űrfegy- 
Vel'kezési ptrogram beváltására. A párizsi Le Matin „fa
gyos légkört” előlegezett meg a külügyminiszterek ta
lálkozójának, mert a januári genfi megállapodások óta 
Washington és Moszkva álláspontja a fegyverzetkor
látozási tárgyalásokon egyelőre összeegyeztethetetlennek 
látszik. A lap szerint mostani találkozójuk jelentősége, 
hogy a párbeszéd folytatódik.

A SZOVJET KÜLÜGYMINISZTER BÉCSI ÉRKEZÉ
SEKOR méltatta az osztrák államszerződés évfordulójá
nak jelentőségét. Mint mondotta, a négy nagyhatalom 
annak idején „realizmusról” tett tanúbizonyságot. _ Han
goztatta, hogy Ausztria építően járul hozzá az európai és 
a világproblémái! megoldáisához. Gromiko elégedetten 
nyilatkozott a szovjet-osztrák kétoldalú kapcsolatoki 61, 
amelyek fejlesztéséért a Szovjetunió a jövőben is min- 
den lehetségest megtesz.

AZ ŰRPROGRAMBAN TERVEZETT NYUGAT-EU
RÓPAI RÉSZVÉTEL kérdése szerepelt a bonni kancel
lári hivatal tanácskozásán. A kabinet több tagja mellett 
gazdasági és kutatási szakemberek vitatták meg az ame
rikai javaslatot, illetve Franciaország Eureca-kezdeme- 
nyezését. Miként a Frankfurter Allgemeine Zeitung tud
ni véli, a nyugatnémet fél egyelőre egyik irányba sem 
akarja elkötelezni magát, hanem tájékozódni kivan. E 
célból utazik Párizsba Genscher külügyminiszter, s a 
francia javaslat részletesebb kifejtésére kerül mai“ sor 
Kohl és Mitterrand e hónap végi találkozóján. A bonni 
kancellár a parlament ülésén megismételte, hogy az 
NSZK kormánya helyesli az amerikai urfegyverkezesi 
programot, de abban csak számos — mmaenekelott gaz
dasági — feltétel teljesítése ecetén mukocuk együtt.

A BUNDESTAG VITÁJÁBAN VOGEL, az SPD parla
m enti frakdójának elnöke élesen bírálta Kohlt, amiért 
szófogadóan” követi Washington politikai irányvona

lát Hélytelennek és veszélyesnek” nevezte, hogy Bonn 
támogatásáról biztosította a világűr nulitarizalasana 
washingtoni terveit.
■ A HADÁSZATI VÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSSEL 
FOGLALKOZOTT Dumas francia külügyminiszter os
lói sajtóértekezletén, kétnapos látogatásának betejezte- 
v l  f e a  valamennyi NATO-mgáUarn közül elso- 
írint nt-isílivtta el az amerikai ajánlatot, s moai tzi,

a Közös Piac optikai, számítástechnikái es mikioe.eütro 
nikai kutatási programja lenne.
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jövő hónapra, tervezett űrutazásuk során.
a SZOVJETUNIÓ JEGYZÉKBEN TILTAKOZOTT aA SZOVJET u n . . katonák pakisztáni teru- 

pakisztám kormánynál szó j ,fél minden felelős
ietek történt halala miatt. A szovjet W  ■ 
séget a pakisztáni kormányra hant a t ó i to k é  
veteti a bűnösök felelősségre vonását. Egyben kitejezi 
reményét, hogy a pakisztáni kormány feiismen, ,niilyen 
következményekkel járhat az ország, reszvete-eaz AJ 
ganisztán elleni agresszióban és a Szovjetunió eden ua- 
nyuló cselekményekben.

Haton egy ellen
„Egy mindenki ellen — min

denki egy ellen.” Egyes nyu
gati kommentárok így jelle
mezték a bonni tőkés gazda
sági csúcstalálkozó fejlemé
nyeit. Az egy Franciaország, 
illetve Mitterrand elnök volt, 
aki megvétózta az amerikaiak 
számos ajánlatát, így azt is, 
hogy jövőre tartsák meg a 
világ kereskedelmi korlátainak 
lebontását célzó újabb nem
zetközi fordulót. Az ameri
kaiakat legfeljebb az vigasz
talhatja, hogy a franciák egye
dül maradtak ellenkezéseik
kel.

De Gaulle büszke lenne leg
jobb tanítványára — jelentet
te ki az egyik újságírókolléga.a 
hét vezető tőkés , ország bon
ni csúcsértekezletének egyik 
főszereplőjéről, Mitterrand 

' francia államfőről. A francia 
küldöttség vezetője ugyanis 
szinte mindenre nemet mon
dott, amit a másik hat tár
gyaló partner javasolt. Ennek 
azután meg is lett a.z ered
ménye: a franciák sajtóérte
kezleteit mindig felfokozott 
érdeklődés kísérte, a zsúfolt 
sajtóterembe szinte alig le
hetett. bejutni.

A háromnapos csúcsértekez
leten a franciák szinte min
dent megoppomáltak. Főként 
azonban ott vitatkoztak a töb
biekkel, hogy az általános 
vámtarifa- és kereskedelmi 
egyezmény, a GATT égisze 
alatt mikor kezdődjenek, és 
milyen termékeket, szolgálta
tásokat öleljenek fel az újabb 
kereskedelmi tárgyalások. "Az 
újabb fordulónak óriási a tét
je, több milliárd dollár keres
kedelmi előnyhöz juthatnak 
azok az államok, amelyek ér
dekeiket sikeresen érvénye
sítik itt. Az USA elsősorban 
azoknak az árucikkeknek, pél
dául a gabonának, illetve 
azoknak a szolgáltatásoknak 
(bank- és biztosítási szolgál
tatás) szabad kereskedelmét 
szorgalmazza, amelyeknél elő
nyös helyzetben van, a töb
bieknél versenyképesebb ára
kat tud felkínálni.

A csúcstalálkozóról kiadott 
záróközlemény ez ügyben 
csak annyit mond, hogy ami
lyen hamar csak lehetséges, 
össze kell hívni az új GATT 
tanácskozási fordulót. A. 
franciák ellenkezésére csak az 
a kitétel utal, hogy „többsé
günk- úgy' véli, hogy ezt 'a ta
nácskozást 1983-ban keli meg
tartani”. A közvélemény utal 
arra is, hogy még a nyár vé
ge előtt hasznos lenne előké
szítő ülést tartani a GATT- 
ban, hogy itt egyetértés jöjjön 
letre a tárgyalások témájáról 
és módozatairól.

A franciák a kereskedelmi 
megbeszéléseket össze akarták 
kapcsolni pénzügyi tárgyalá
soknak a kierőszakolásával 
amelyeken a nemzetközi pénz
ügyi rendszer működésének, 
javításéról lenne szó. Az utób
bit az amerikaiak ellenezték. 
A közös közlemény így csali 
annak megállapítására szorít
kozik, hogy a vezető tőkés 
országok pénzügyminiszterei
nek javaslatait a Nemzetközi 
Valuta Alap, az IMF úgyne
vezett .átmeneti bizottságának 
októberben, a dél-koreai fő
városban tartandó következő: 
ülésén vitatják meg Az árfo
lyamok rögzítéséről, illetve a 
devizapiacok működésének 
összehangolt irányításáról — 
ahogy ezt a franciák javasol
ták — a közös közleményben 
nem esik szó. Ez.t nemcsak az 
USA, de a franciák közös 
piaci partnerei sem akarják.

Ami a tőkés világgazdaság 
általános alakulását illeti, a 

: közös közleményben a hetek 
hangsúlyozzák: óvatos, és ahol 

■ szükséges, fegyelmezettebb 
pénzügyi és’, költségvetési poli

tikát folytatnak a stabil árak, 
az alacsonyabb kamatok és a 
termelői beruházások élénkí
tése végett. Ehhez a kíván
sághoz a résztvevők — külön- 
külön hozzáfűzték saját állás
pontjukat is. Reagan lénye
gesnek tartja, hogy gyorsan 
és számottevően csökkenjenek 
a közkiadások és lényegesen 
kisebb legyen ezáltal a költ
ségvetés hiánya is. Ez ugyan
is ma az USA-val szemben 
jelentkező bírálatok központi 
témája. A franciákat a vi
szonylag magas infláció miatt 
érik kritikák, ezért Mitter
rand annak szükségességét 
hangsúlyozta, hogy folytatni 
kell az infláció visszaszorítá
sát,-szólt a foglalkoztatottság 
javításáról, s mint mondotta, 
a gazdasági növekedésben leg
nagyobb szerepe a csúcstech
nológiákhoz kapcsolódó kuta
tásoknak, beruházásoknak, az 
iskolai képzésnek van.

A japán kormány jelezte, 
hogy további haladást akar 
elérni a jen nemzetközi sze
repének növelése, a piacok 
hozzáférhetőbbé tétele és a 
nagyobb behozatal ösztönzése 
irányában. Ezzel a japán im
portkorlátozások elidn egyre 
élesebben fellépő partnerek 
vitorlájából akarta Tokió ki
fogni a szelet. Ez, úgy tűnik, 
nem vezetett különösebb si
kerre: Margaret Thatcher
brit kormányfő visszaérvén 
Londonba, csalódásának adott 
hangot, amiért a japánok csö
könyösen elutasítják import
juk liberalizálását.

Az NSZK részéről Kohl 
kancellár az állam gazdasági 
befolyásának visszaszorítását, 
a kis és közepes méretű vál
lalatok bátorítását emelte ki.

A hetek megvitatták a fej
lődő országokhoz fűződő kap
csolatok témakörét is, s mint 
azt a záróközlemény kifejti: 
ahhoz, hogy a fejlődő orszá
gokban tarlós növekedés me
hessen végbe és ezek az or
szágok Leküzdhessék gazdasá
gi, pénzügyi nehézségeiket, a 
v i lágkeraskedelem szüntelen 
bővülésére, alacsonyabb ka
matlábakra és nyitott piacra 
van szükség, valamint arra, 
hogy az egyes országok meg
felelő és folyamatos pénzügyi 
t árnoga tásb an részesü 1 j e n ek
Ha h,gsú lyozzák egysz-ersml n d, 
mennyire fontos, a Nemzetkö
zi Valuta Alap és a Világ
bank szerepe az eladósodott 

. országok támogatásában.

Dániel Ortega nicaraguai 
elnök budapesti látogató, 
sárn kijelentette: a múlt hé
ten elrendelt amerikai^ ke
reskedelmi embargó súlyo
san érinti a közép-amerikai 
ország gazdaságát. .

Ronald Reagan amerikai 
elnök múlt heti rendelete 
értelmében az úgynevezett 
külkereskedelmi szükség
állapot-törvény alapján 
amerikai vállalatok május 
7-től nem kereskedhetnek 
nicaraguai cégekkel. Meg
szűnt egyúttal a két ország 
között légi és tengeri köz
lekedés. Washington emel
lett állítólag újabb megtor
ló lépéseket is fontolgat, 
így többek között az USA- 
ban levő, 130 millió dollár
ra taksált nicaraguai va
gyon befagyasztását, vala
mint utazási tilalom elren
delését.

A washingtoni lépések — 
hangsúlyozzák nicaraguai 
politikusok — kétségtelenül 
érzékenyen érintik a kö
zép-amerikai ország gazda
ságát. A 148 ezer négyzet- 
kilométeres. 2,7 millió la
kosú ország Reagan dönté
sével jelentős exportpiacát 
veszítette el. bár az utób
bi időbein az Egyesült Álla
mok részesedése a forrada
lom győzelme előtti (1979) 
40 százalékról fokozatosan 
csökkent a jelenlegi 16 szá
zalékra. A főként kávét, 
gyapotot, banánt, cukrot, 
marhahúst, hatat és kagy
lót exportáló ország az 
1979-es 250 millió dollárral 
szemben tavaly csak 57 
millió dollár értékben szál
lított az Egyesült Államok
ba, míg az amerikai cé°ek 
vásárlásai elérték á l l  mil
lió dollárt. A sandinista 
gazdasági '^vezetés az utób

bi időben tudatosan töre
kedett külföldi piacainak 
kiszélesítésére.

Külön gond. hogy Nica
ragua súlyosan el van adó
sodva: adósságállományát
3,5 milliárd dollárra becsü
lik. holott nemzeti összter
méke 1983-ban alig érte .el 
a 2,7 milliárd dollárt Ma
nagua egy ideje még a 
Nemzetközi Valuta Alap
pal és a Világbankkal 
szemben fennálló adóssá
gait sem tudja időben tör
leszteni. pedig még a leg- 
eladósodottabb kormányok 
is igyekeznek legalább^ e 
két nemzetközi pénzügyi 
szervezetnek menetrend
szerűen törleszteni. A sú
lyos helyzet okának a szak
értők az exportált mező- 
gazdasági termékek lenyo
mott világpiaci ára mellett 
a polgárháborús károk 
okozta termeléskiesést tart
ják.

Az amerikai bevitel le
állítása a legnagyobb gon
dokat az alkatrész-után
pótlás elmaradásával okoz
hatja.1 hiszen a nicaraguai 
ipar gépparkja, valamint a 
közlekedés és a, távközlés 
nagyrészt amerikai techno
lógiát használ. A kieső 
amerikai termékek megfe
lelő pótlása más nyugati 
.piacokról nagy nehézsége
ket jelenthet a sandinista 
kormánynak. Az ország ál
landó katonai fenyegetett
sége miatt — hangoztatják 
Managuábam — ugyanak
kor nem engedhet _ abból, 
hogy az idén immár költ
ségvetésének 40-50 száza
lékát katonai célokra, költ
se. Az amerikai lépés a ni- 
caraguai gazdaság 60 szá
zalékát ellenőrző magán
szektort is sújtja, amely 
mindeddig nagyrészt ame
rikai cégekkel kereskedett.

Szovjet hitelfelvétel
A szovjet külkereskedelmi 

bankban az eredetileg terve
zett 75 millió font sterling he
lyett 150 millió font konzor- 
ctális hitelt nyújtanak nyugati 
bankok, az eredetileg tervezett 
összeget ugyanis az érdeklődő 
pénzintézetek alaposan túlje
gyezték — jelentette be Lon
donban a hitelt szervező 
Lloyd’s Bank International. A 
hétéves futamidejű kölcsön 
törlesztését négy év eltelte 
után kell megkezdeni, a ka
matfelár az első három évre 
0,25 százalékkal, a következő 
négy évre 0,375 százalékkal ha
ladja meg a londoni bankközi 
kamatlábat, a Libort.

A közlemény megkülönböz
tetett figyelmet fordít a kör
nyezetvédelemre is. A hetek 
kiemelik: új módszerekre és 
nemzetközi együttműködésre 
van szükség á környezet ká
rosodásának megelőzésére. Ál
talánosabban és tágabb érte
lemben kell alkalmazni a „fi
zet a környezetszennyező” el
vet. Végül a bonni csúcs részt
vevői abban is megállapod
tak, hogy legközelebb- jövőre, 
a japán fővárosban fognak ta
lálkozni.

A csúcsértekezlet első mér
legét megvonó kommentárok 
kiemelik: Mitterrand és Rea
gan konfrontációja döntetlen 
eredménnyel zárult: a fran
ciáknak sikerült megvétóz
niuk a sokoldalú kereskedel
mi tárgyalások kitűzését 1986- 
ra és — úgy érzik -- az idő
nyeréssel sikerül kivédeniük 
azt. hogy e tárgyalásokat az 
USA gazdasági erőfölénye 
révén saját céljaira kamatoz
tassa. Másfelől Reagan elnök
nek sikerült elszigetelnie a 
franciákat a közös piaci part
nerektől, az utóbbiak ugyanis 

1 az amerikai álláspontot támo
gatták.

Hiperinfláció
Bolíviában

Több, mint 140 millió dol
lárnyi termeléskiesést okozott 
Bolíviában a közelmúltban be
fejeződött sztrájkhullám. A 
boltokból eltűnt a kenyér, a 
tej, a hús, nem lehetett üzem
anyaghoz jutni, leálltak a 
kórházak, szünetelt a légiköz
lekedés. A hiány újabb lökést 
ad az amúgy is szédítően 
gyors inflációnak: becslések
szerint a tavalyi 2700 száza
lék után az idén akár a 15— 
50 ezer, sőt 115 ezer százalé
kot is elérheti az áremelkedés 
üteme! Az óránként emelke
dő árakkal a kormány új pa
pírpénzek tonnáival igyekszik 
lépést tartani. Am mivel a 
bankókat Nagy-Britanniában 
és az NSZK-ban nyomatják, 
a peso lett Bolívia harmadik 
legnagyobb importtétele. Egy 
1000 pesos beszerzési ára állí
tólag 2,7 cent.

Amerikai
tedhmelégiiaembargó
Az amerikai vámhivatal 

ügynökei újabban1 elsősorban 
azok körül .a legkorszerűbb 
technikát tartalmazó amerikai 
szállítmányok körül szimatol 
nak, amelyek Japánba és 
más távol-keleti országokba 
indulnak. Az amerikai vámha 
tóságok ugyanis úgy vélik 
hogy amióta Nyugat-Európá- 
ban bírósági ügyek folynak az 
exporttilalmi listán szereplő 
termékek szocialista exportja 
miatt, a legkorszerűbb ameri
kai technológia új kerülőuta- 
kon, mindenekelőtt Ázsián át 
jut el a szocialista országokba.

Osztrák biotechnikai 
kormányprogram

Május elején beindult a bio
technika és a géntechnika tá
mogatására szolgáló osztrák 
kormányprogram. Az osztrák 
tud-opaányügyi és kutatási mi
niszter a program indítása 
kapcsán rendezett sajtótájé
koztatóján elmondta, hogy a 
gén- és a biotechnikának az 
elkövetkezendő években két
számjegyű növekedést kell el
érnie Ausztriában, ennek ér
dekében a kormány az idén 
és jövőre 40-40 millió schil
ling támogatást ad az ágazat
nak kutatási célokra. 1987-től 
e célra évente 7 millió schil
ling jut majd az államkasz- 
szából. Ausztriában a kutatási 
programok súlypontjai: nö
vénygenetika, enzimtechnika, 
fermentálás, immunanyagok 
és örökletes betegségek kuta
tása.

©Sasz—szovfet 
a c é lü z l s t

A Finsider állami olasz 
a cél vállalat az évtized végéig 
mintegy 6 millió tonna acél
terméket szállít több mint 2 
milliárd dollár értékben a 
Szovjetunióba — erről álla
podott meg a cég a Promszir- 
joimport szovjet külkereske
delmi egyesüléssel. Az elmúlt 
évtizedben az olasz cég ha
sonló mennyiségű acéltermé
ket értékesített szovjet part
nerének.

Távozási prémium 
Belgiumban

A belga kormány jelentős 
összegű végkielégítéssel kí
vánja elősegíteni az ország
ban élő mintegy 15 ezer mun
kanélküli —' főleg török és 
észak-afrikai — vendégmun
kás hazatérését — közölte a 
brüsszeli munkaügyi miniszté
rium. A terv szerint a távo
zásra kész külföldiek egyévi 
munkanélküli segélyüknek 
megfelelő összeget — fejen
ként átlagosan 5 ezer dollárt 
— kapnának majd kézhez. 
Belgiumban a munkaképes 
korú lakosságnak több mint 
14 százaléka nem talál magá
nak munkát, ez az egyik leg
magasabb munkanélküliségi 
arány Nyugat-Európában.

(
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M isa  lo m ja  m  lá s
A New York-i Institu

tional Investor egyike an
nak a számtalan nyugati 
intézménynek, amely veze
tő tőkés pénzintézetekhez 
intézett körkérdés alapján 
időről időre közzéteszi 
rangsorát a világ országai
nak hitelképességéről. Reg- 
újatob felmérés ■ azt sugall
ja, hogy valamelyest erősö
dött a bankok bizalma az 
adósok hitelképességében.

A világ országainak hi
telképessége 1983 szeptem
bere óta most emelkedett a 
legmagasabb szintre — ez 
tűnik ki az Institutional 
Investor New York-i ban- 
kármagazin legújabb, a 
nyugati világ • száz vezető 
bankjához intézett .körkér
dése • alapján félévenként 
összeállított elein zéséből; A 
folyóirat — amelynek neve
is jelzi, hogy profi’pénzbe-
fefcíetők lapja — egy év
ben kétszer teszi közzé hi
telképességi ■ rangsorát, 
amelyben azt igyekszik 
tükrözni, miként változik 
egymáshoz képest a listán 
szereplő országok ■fizetőké
pessége. A lap szerkesztő
sége .a nyugati világ legna
gyobb bankjait kéri. fel ar
ra, hogy egy skáláit érté
kelje az egyes országok 
nemzetközi hitelképességét 
A legrosszabb hited-osztály- 
zat a nulla, a legjobb pe
dig a százas érték lehet. 
Ilyen kimutatásokat termé- 
szétesen .számos más folyó
irat, így például a Elszó
rnaney című londoni pénz
ügyi lap. sőt egyes nagy
bankok is készítenek, és 
gyakran egymástól megle
hetősen eltérő eredmények
re jutnak. A piacok érték - 
ítéletát. a fontosabb ten
denciákat azonban a hitel
képességi rangsor tobbé- 
kevéstoé érzékelteti.

Naha a pénzintézeteik ' a 
vizsgált 109 ország . átlagos 
hitelképességét, ' úgyneve
zett bonitását most ez év 
elején kedvezőbbnek ítélik, 
niiijt az. ezt. mégelőző -léi-, 
mérésékor"(tavaly szentem, 
berben). ez. távüilrój sem je
lenti, hogy a hitelezők 
megrendült bizalma egy  ̂
csapásra helyreállt volna. 
Három-négy évvel ezelőtt, 
mielőtt Brazília, Mexikó és 
Lengyelország fizetéskép

telensége nyomán kitört 
volna a nemzetközi adós
ságválság, az Institutional 
Investor átlagos bondtási 
pomitszáma még 50 körül 
mozgott, a mostani 40,2 szá
zalékponttal szemben. A. 
most márciusban közzétett; 
listán csupán 37 . ország — • 
a vizsgálatban szereplő.' 
nemzetgazdaságok mintegy; 
harmadának.— pontszáma; 
haladta meg az 50 pon
tos szintet és mindössze 32 
ország mondihaitja el magá
in!. hogy hiteles,ztályza-tal 
meghaladja az 1979 szep
temberében mért csúcsér
téknek tekintett 55,4 pontos 
átlagot. A felmérés készítői ■< 
a válaszokat elemezve ár
ra a megállapításra. jutot
tak, hogy az adósságválság 
enyhült ugyan, ennek el
lenére az adósságok és , a 
hozzájuk tapadó seregnyi 
goiíd továbbra is íeninéll. A 
hitelképesség megítélése — 
a hitelnyújtók bizalmának 
és az adósságválság' állapo
tának egyik fokmérője — 
változatlanul rossz. Tény 
viszont az is, hogy az átla
gos hitelképességi mutatós 
szám emelkedését egy. sor 
ország. így például Török
ország, Pakisztán, Ciprus, 
Lengyelország és Románia, 
adóssághelyzetének jelen
tős mértékű javulása, tette 
lehetővé.

Az amerikai szaklap hi
telképességi rangsorát — 
akárcsak a korábbi évek
ben — a fejlett tőkés or
szágok vezetik. A lista első 
17 helyezettjének rangsora 
az elmúlt hat hónapban 
nem sokat változott. A fel
mérésekből az- i-s kitűnik, 
hogy a nemzetköz; pénzvi
lágban az egyes országokat 
mindinkább régiókba so-. 
Tolják be. azaz hitelképes
ségüket globálisan Ítélik 
meg. Például Kínának és 
Nagy-Britanniának Hong
kong jövőjéről kötött , meg
állapodása nyomain lénye
gesen javult az ázsiai-csen- 
; des-óceámd térség több más 
' országának á  ' iáégitéiépS' 
elsősorban Tajvané. Javéit 
a szocialista országok hi
telképessége is.

Magyarország megtartot
ta a 42. helyét, az amerikai 
szaklap kimutatása szerint 
hitelképessége 2,9 ponttal 
jobb. mint korábban.

M ire  sxáisi áí Is s i t in k  ?
A legutóbbi .áremelés óta a 

Posta szolgáltatásainak ..több
sége is jóval többe kéfül, rainíf 
korábban. Ilyenkor az ember 
hajlamos azt hinni; nagyobb 
összeget adtam ki, tehát mi
nőségi. javulást is remélhetek. 
Juhari Istvánná postaszoigá!- 
tatási igazgatót arról kérdez
tük, vajon' csalódunk-e a pos
tában. ha az előbbi logika sze-/ 
rint gondolkodunk?'

— Remélem, hogy nem. S 
mindezt annak ellenére hi
szem így, hogy a tarifa eme
léséből származó összeg nem a 
fejlesztésre szánt eszközeinket 
bővíti, hanem a veszteségein
ket csökkenti. Talán kevesen 
tudják: a Magyar Posta éppen 
úgy gazdálkodik, mint bár
melyik .vállalat, azaz önmagát 
kell eltartania. Nálunk az 
egyetlen, komoly .nyereséget 
hozó forrás a telefon, az egyéb 
területen keletkező hiányokat 
is innen fedezzük. Csakhogy 
ez nem mehet a végtelenségig, 
hiszen amíg 1983-ban (úgy
mond) még csak 250 millió 
forint veszteséget kellett áll
nia a telefonnak, addig ta
valy már 506 milliót.

— S ilyenkor nincs más 
hátra, mint emelni a tarifát?

— Az csupán a harmadik a 
■ sorban. Minden alkalmat meg
ragadunk a költségek csök
kentésére, és az árbevételek 
növelésére egyéb módon, a ta
rifához csak ezután nyúlunk. 
A drágább szolgáltatás ugyan
is nekünk sem érdekünk, hí 
szén ilyenkor mindig vissza
esik a forgalom. Hogy ezt 
megállítsuk, különböző ötlete
ket igyekszünk megvalósítani. 
Bevált a kistelepülések gyógy
szerellátására indított kezde
ményezésünk, a. nagyobb tele
püléseken a sürgős küldemé
nyek másodszori kézbesítése 
csák egy telefonba kerül. A 
Szegedi Postaigazgatóság te
rületén a kenyeret is mi szál
lítjuk a megrendelőknek. Áru
lunk buszjegyet és ahol szük
ség van rá, megpróbáljuk he- 
lyettesíteni_ a kpnyy'^sboljpt^is. 
Tárgyalunk aprói, is, hogy ahol 
nincs, vagy hetente csupán 
egy-két alkalommal van taná
csi kirendeltség, ott az állam
igazgatással kapcsolatos ügy

intézési feladatokat is ellátná 
a posta,,Összesen 1.8. olyan új. 
'ázóItáliatáSunJgí van, amelynél 
a bevétel nem túl nagy, de 
javítja a meglevő hálózat ki
használását, és csökkenti a 
költségeket, s- így a keletkező 
veszteségekét is.

— 4  rengeteg, S olykor túl
zó kötöttségeket nem lehetne 
ritkítani? .

— Dehogynem! Egyszerűsít
jük például a kártérítési eljá
rást, ha a küldemény megsé
rült,.. eltűnt, kifosztották. A. 
kártalanítás Összegét is több
szörösére, ' a tarifaváltozással 
.arányosan fölemeljük. A bel
földi pénzesutalványoknál tíz
ről .20 ezer forintra növeljük 
az egy csekken . befizethető 
összeget, és a házhoz kézbesí
tés felső határát is magasabb
ra tesszük. Ezenkívül beszá
molhatok olyan kedvezmé
nyekről is, amelyeket már 
megvalósítottunk: január 21-e 
óto eltöröltük a 10 ezer forint-' 
nál magasabb összegű posta- 
utalványok kifizetésekor • be
szedendő 40 forintot, és h-a az 
ügyfélnek személyesen keli] 
befáradni a hivatalba a cso
magért, altikor nem kérjük 
többé a''meghiúsult kézbesítés 
díját, a. 12 forintot.

— Azzal is sokak kedvére 
tennének, ha az előfizető va
sárnap is kézÁez kapná az új
ságot. A kézbesítésre vállal
kozók között volt. egy .egyete
mistákból álló gmk 'is'...

A Népsportot , az ország
ban 130 helyre szállítjuk va
sárnap. de ezeken a helyeken 
sem vállaljuk a házhoz kézbe
sítést. ..Nem zárkózunk el az 
elől, ha valaki jobb megoldást 
talál, vagy vállalná a 130 he
lyen a Népsport előfizetői 
kézbesítéséit Mi természetesen 
a. Népsport órából a postán 
maradó 31 százalék azon ré
szét . tudjuk átadni, amely a 
szállítás után megmarad, ez 
példányonként . ,20-30 .fillért 
tesz ki. Az- Ifjúsági Lapkiadó
val .többször, tárgyaltunk, ' ja
vasoltuk, hogy, célszerűbb len
ne bet^ferofi“1á'5'Í® éte“ előfize
tési díj;afe az, egyik,- amelyik 
vasárnapi előfizetést is tartal
maz, a másik pedig a vasár
napi példányokat nem tartal
mazná:

M a g y a r  n a p o k  
n é g y  o r s z á g b a n

Az idén a Szovjetunióban. ,az 1VVK-ban, Indiában ás 
Kanadában rendez magyar gazdasági napokat, a Magyar 
Kereskedelmi Kamara. A Szovjetunióban, ahol minden 
évben sor kerül erre a rendezvénysorozatra. 1985-ben 
Kijev, Ukrajna fővárosa lesz a helyszín. Az IVDK-ban a 
Kamara Gerában -rendez információs napokat az ideri. ; 
Indiában, ahol hét éve nem voltak...magyar .papok, az_oiv; 
szag öt legnagyobb ipari kereskedőink „központja:
Delhi, Kalkutta. Bungalóiéi Madras és Bombay ad maja 
otthont a magyar rendezvénynek. Az indiai napok kelé
tében nemcsak gazdasági, hanem kulturális rendezvé
nyek. filmhét, könyv- és képkiállítás is lesznek, . • , . • • 

Kanadában első ízben szervez magyar napokat a Ka
mara: Montreálban. Torontóban és Calgaryban (a soron
következő téli olim piai játékok siínhelyéy több témában
tartanak majd magyar szakemberek előadásokat. '

M e z ő g a z d a sá g i k f s íe r n ie lé s

H á z tá ji néaEŐpontofc

F ek ete -fe lié i*  f i lm e k  sz á n e sk en

Hug® a  D u n á it
Az Erzsébet hídon az el

használódott útfelület javítá
si munkálatai miatt kétszer 
egy sávra kellett leszűkíteni a 
híd .járműforgalmát. A teljes 
forgalmi bénultságot megelő
ző intézkedésekről kérdeztük 
Daimy Tibor kormánybiztost, 
aki már az ötödik Duna-híd 
átépítését irányítja.

— Már ae Erzsébet híd 
részleges lezárása előtt is min
den különösebb szakértelem 
nélkül előre látható volt, hogy 
a híd útburkolatának felújítá
sa tumultuózus forgalmi hely
zetek kialakulásához vezethet. 
Néhányan azonban fel is ve
tették: miért ne lehetne ide
iglenesen pontonhidat verni a 
forgalmi feszültségek leveze
tésére?

— A pontonhíd alkalmazá
sának tervét már 1977-ben, a 
Margit-híd átépítése előtt 
megvizsgáltuk és arra a kö
vetkeztetésre kellett jutnunk, 
hogy az ötlet nem valósítha
tó meg. Egyrészt a pontonhíd 
és a közutak csatlakozási 
pontjait jóformán lehetetlen 
kialakítani. Másrészt a Duná
nak ilyen híddal történő, csak 
ideiglenes lezárása is a sza
bad hajózás szabályaiba üt
közik. Igaz, de a hidakat ki 
lehet nyitná — mondhatnák 
erre. A gond csupán az, hogy 
a ponton nyitása-zárása szép 
kis summára rúgna. Végül, 
de nem utolsósorban a pon
tonhíd katonás közlekedési 
rendet követel, amit civil 
autósokkal igencsak nehéz 
lenne betartatni.

— Ha póthíd nem jöhet 
szóba, milyen más zsúfoltság
csökkentő intézkedéseket ter
veznek?

— Az építkezések idejére 
úgynevezett operatív közleke
dési bizottságot hoztunk lét
re. A közlekedésrendészet a 
többi között helikopterről és 
gyorsan mozgó motoros rend
őrökkel állandóan figyeli a 
forgalom alakulását, és ha 
válságosra fordulna a helyzet, 
akár a forgalmi rend megvál
toztatásával is elterelik a 
forgalmat. Arra gondolok pél
dául, hogy az Emkénél a Ke
letitől az Erzsébet híd felé 
tartó autókat szükség esetén 
balra nagy ívben elterelhetik 
a Petőfi híd irányába.

— Sokan azt is felvetik, 
miért éppen most, az idegen- 
forgalmi idény nyitányakor, 
tavasszal kellett hozzálátni 
az átépítéshez, amikor amúgy 
is nagyobb a városban közle
kedő jármüvek száma, mint 
mondjuk ősszel vagy télen.

— Hideg, esős időben nem 
lehet dolgozni, mert az alap
rétegre kerülő úgynevezett ér
desített homokaszfalt megder
medne. Ezért visszafelé szá
molva, az átépítést a tavaszi 
fagyok és a BNV, illetve a 
turistafőszezon beindulása kö
zötti időszakra próbáltuk „be
lőni".

— Változatlanul úgy véleke
dik, hogy húsz nap alatt vé
geznek az átépítéssel?

— Az eredeti tervek négy 
hónapig tartó munkálatokkal 
számoltak. Most is úgy lá
tom, hogy nyújtott műszak
kal,'jó szervezéssel a május 
22-i határidő tartható. Ter
mészetesen, ahogy előbb utal
tam rá: az esős napok szá
mával a munka időtartama 
kitolódhat

A Casablanca című filmet 
Humphrey Bagarttal és Ing
rid Bergmannal a főszerep
ben néhány hónapon ' belül 
színesben láthatják az ame
rikai tévénézők. Egymástól 
függetlenül két amerikai vál
lalat (a Color System Tech
nology és a Colorisatt&n Inc.). 
is kidolgozott olyan eljárást, 
amely számítógép segítségé
vel lehetővé teszi fekete-fe
hér filmek s-zínes változatá
nak elkészítését. A számító
gép minden egyes filmkockát 
„letapogat”, pontokra bontja 
szét a képet, digitálisáé tá
rolja az információikat, "majd 
színesben újra összerakja 
azokat. (A színeket egy prog
ramozó csoport tervezi meg.) 
A két Los Angéles-i cég az 
archívumokban porosodó fil
meken kívül számos, korába 
ban készített tévésorozat szí

nes, kópiájának elkészítésére 
is gondol. .A Wall Street Jour
nal cimyi |ap szerint legalább 
16 ezer film és 22 ezer órá
nyi tévéműsor alkalmas ...szí
nesítésre'’. A színes változa
tok elkészítése egyelőre csak 
videoszalagon gazdaságos, 
ezért a fidimek jelenleg csu
pán, a. televízióban használha
tók . fél, mozikban nem. Az 
egyik feltaláló szerint egy- 
perönyi film színesre való át
fordításának költsége 1000— 
'2500 dollár, egy filmé 100— 
300 ezer dollár. A színes vál
tozatok elkészítése a film tu
lajdonosainak megrendelésére 
történhet. Az új eljárás iránt 
különösen a Metro-Góldwyn- 
Mayer érdeklődik: máris 20 
film' színessé tételére szó
ló megrendelést adott a Color 
System Technology cégnek.

Vajon a fiatalok valóban 
nem szeretik a mezőgazdasá
gi kistermelésben végzett 
munkát vagy más az oka an
nak, hogy ez a falusi tevé
kenység csaknem kizárólag az 
öregek „kiváltsága”? Mint az 
Agrárgazdasági Kutató Intézel 
most megjelent tanulmányából 
kiderül, a fiatalok inkább csak 
a munkafeltételekkel elégedet
lenek.

A KSH adatai szerint Ma
gyarországon 1981-ben a mint
egy 3,5 millió háztartásból 
másfél millióan végeztek me
zőgazdásági kistermelést. (Az 
adatfelvételkor az a háztartás 
minősült kistermelőnek, ahol 
legalább 800 négyzetméter volt 
a művelt mezőgazdasági terü
let, illetve ahol a birkából 
vagy ainnál nagyobb négylábú 
háziállatból legalább egyet 
tartottak, vagy ahol legalább 
50 felnőtt baromfi, illetve 20 
anyanyúl, esetleg 20 méhcsa
lád volt. Rajtuk kívül 1981- 
ben legalább további 800 ezer 
háztartásban végeztek saját 
birtokon belül mezőgazdasági 
munkát.) A másfél millió ház
tartásban kistermeléssel fog
lalkozó személyek 6,1 százalé
ka volt 30 éven aluli, 19,3 szá
zalék’«' 30-39 éves rés-50 saáza*-- 
léka 50 évesnél idősebb..

Nemrég készült tanulmányá
ban az Agrárgazdasági Kuta
tó Intézet munkatársa, Halász 
Péter kimutatja, hogy bár a 
mezőgazdasági kistermelők 
tényleg elöregedtek, de vélhe
tően nem azért, mintha a fia
talok annyira aem_, szeretné
nek dolgozni. A mezőgazdasá
gi kistermelésben ugyanis va
lóban viszonylag kevesen dol
goznak, a második gazdaság 
egyéb területein azonban — 
munkahelyükön és azon kívü:
— inkább a fiatalok vannak 
többségben. Mint a tanulmány 
szerzője írja, a mezőgazdasá
gi kistermelésben azért vesz 
részt kevesebb fiatal, mint 
idősebb, mert a falusi népes
ség egyébként is elöregedett, 
továbbá, mert ehhez a tevé
kenységhez kevés kisgépet, s 
csak drágán lehet beszerezni
— s éppen a fiatalok nem

tudnak induláskor nagy ösz- 
szeget beruházni —, illetve,; 
mert a kistermelői: tevékeny-- 
ség miatt alaposan csökken a: 
szabad idejük. Amikor,; azok
ban a fiatal önállósul, akkor 
általában megnövekednek A, 
kiadásai, tehát az addig eset
leg kedvezőtlennek tartott fal-' 
tételek is úgymond átértéke
lődnek. Például kevésbé ide
genkednek a hitelfelvételtől.

A Kecskemét melletti Ho-- 
mokhátságon például megkér-p 
dezték a kistermelőket, elége
dettek-e azzal a támogatással,.
amit e tevékenységükhöz a
téesztől kapnak. Vagyis , sze
rintük a téesz elég gondot for
dít-e a kistermelés megszerve
zésére, legyen szó állatkihe
lyezésről vagy a háztájiból, 
kisgazdaságból származó áru 
értékesítéséről? A..20 , éven. 
aluliak csaknem 74 százaléka, 
volt elégedetlen a kapott tá
mogatással, a másik ellenpó
luson viszont a 75 évesnél idő
sebbeknek csali mintegy har
mada igényelt yplna nagyobb 
támogatást, ;;

A kistermelés miatt lekötött 
szabad idő a fiataloknak 
hiányzik jobban, az időseb
beknek kevésbé. A Tömeg- 
kómmiinikáavós Kutató Inté
zet (TKItofeJméréséí-siaérint — 
hivatkozik rá HalászPéter — 
a szabad -idő hiánya a 18—24 
éveseknek, a 71 százalékát za
varja, a 6.0 éven felülieknek 
csak egyharmadát/' ’

A fiatalok között, többen- 
vannak azok,- akik a főmunka
időn túl végzett kistermelés-, 
bői kellő többletjövedelmet 
várnak, bár itt a különbség á 
fiatalok és az idősebbek kö
zött nem annyira1 egyértelmű, 
A TKI felméréséből az derül 
ki, hogy a fiatalók inkább 
mérlegelik, mennyire jövedel
mező a kistermelésben végzett, 
tevékenység. Mindössze j.ő 
százalékuk nem is gondolkor 
dott. még rajta, hoz-e eleget, A 
konyhára e munka, illetve 
melyik kistermelő tevékeny
ség hoz többet. Az idősebbek
nek viszont ötöde-harmada 
sohasem tette fel még ezt a 
kérdést magának.

Aw. if jú  (‘In&it

Tanfolyam
k i s v á l l a l k o z ó k n a k
Men-edzsertovábbképző tan- 

folyamot szervezett kisvállal
kozóknak a Magyar Kereske
delmi Kamara kisvállalkozói 
tagozata és oktatási csoportja. 
A résztvevők — elsősorban 
gazdasági munkaközösségek 
képviselői és tagjai — az áp
rilis 26—29. között Ráckevén 
megrendezett három és félna
pos intenzív bentlakásos kur
zuson tájékoztatást kaptak a 
kisvállalkozások helyzetéről, 
különféle vállalkozási szituá
ciókban próbálták ki képessé- 
géifeet, és alkalmuk nyílt köz
vetlen Információcserére- is. 
A második tanfolyamot má
jus 9-e és 12-e között tartják) 
ennek résztvevői főként kis
szövetkezetek és szakeióes'O- 
portok vezetői és tagjai lesz
nek. Az érdeklődés igen nagy; 
így ősszel valószínűleg továb
bi tanfolyamok lesznek.

I§íJa:K®íí
Iw d iiis tr i f f l le x p o r í .

Szingapúrban vette át az 
úgynevezett Ázsiai Trófeát, a 
Nemzetközi Kereskedelmi 
Klub díját, Csenki György, az 
Industrialexport magyar kül
kereskedelmi vállalat vezér
igazgatója; A nemzetközi ke
reskedelem ösztönzésére ala
kult szervezet ezt a díjat min
den évben annak a szocialista 
országbeli vállalatnak ítéli 
óda, amely kiemelkedő ered
ményeket szerzett a fejlődő 
országok' beruházásainak segí
tésében. Az Indusrialex'port 
az idei elismerést Irakba és 
íránpa szállított datolyafel- 
dolgozó üzemeiért kapta. A 
vállalat elsősorban fővállalko
zásban szállít szocialista é? 
fejlődő országokba mezőgaz 
dasági és élelmiszeripari üze
meket. oktatási épületeket és 
felszereléseket, építőanyago
kat, valamint'gépipari beren
dezésekét.

Athos Staub 23 éves svájci 
egyetemista, az AIESEC — 
Fiatal Közgazdászok Világ- 
szervezete — Brüsszelben szé
kelő nemzetközi titkárságának 
elnöke szép karriert futott be 
három év alatt Először a St 
Gallen-i egyetemi bizottság, 
ezt követően a svájci nemzeti 
AIESEC-bizottság elnöke,1 az 
idén pedig az egész világszer
vezet vezetője lett.

— Minek köszönheti ezt a 
gyors sikert?

— Több ember lehet alkal
mas egyszerre ugyanannak a 
pozíciónak, betöltésére Az, 
hogy közülük éppen kit vá
lasztanak meg. függ a jelölt 
kapesoia tbererntö. probléma- 
megoldó képességétől, felké
szültségétől és nem utolsósor
ban a szerencséjétől is.

— Melyek az elnök felada
tai?

— Elsősorban a szervezet 
tévéké nységének koo rd í nál á - 
sa. közös pénzügyi stabilitás 
biztosítása a föladatom Ter
mészetesen protokolláris kö
telezettségekkel is jár ez a 
munka: kapcsolat-tartás a pat
ronáló vállalatokkal szerve
zetekkel. Olyan cégek támo
gatását élvezzük, mint az 
IBM, a Philip Morris vagy a

Bayer. Részt veszek a tagor
szágok nagyobb rendezvényein'' 
is így kerültem most Magyar- 
országra.

— Mi okozza jelenleg a leg
több fejtörést önnek?

— Rövid távon szerveze
tünk pénzügyi stabilitásának1 
fenntartása jelent mindennap 
po.s fejtörést, közép- és bőszé 
szú fiivr,n pedig a tagorszá
gok közti jobb kommunikáció 
megteremtését, tartom a leg
fontosabbnak ji

—■ Mi a véleménye a Vili 
ségrádon .megrendezett szemir 
náriumról és a magyar köz-. 
gazdászhaUqutók egyesületé
nek működéséről? ■]

— A magyar szervezet mű-, 
ködösévé! elégedett vagyok.; 
Már megszoktuk hogy magas; 
színvonalú rendezvények tar-:; 
fására; képesek', ’.díszen...td79á 
ben és 1980 ban 'is elnyerték- 
az év lesjobb szakmai prog-í 
rátájáért iára dijat 1984-ben 
pedig „Az év legjobb szer4 
vezeti, rendezvénye”, címet. Aj 
visegrádi szémi.riáríum érde-í 
kés és igen . jó hangulatú volt! 
Most, jártam először Magyar-t 
országon és . meglepett az a 
működési szabadság ^a.mit az 
itten] szervezet élvez.
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J o g i  fe lr ilá g o siítik s

r  Lehetséges-e, kérdezi egyik olvasónk, hogy ugyanaz a cse
lekmény (például egy-két pofon kiosztása) eltérő büntetőjogi 
következménnyel jár? Az egyiket szabálysértésnek minősítik, 
& másikat bűncselekménynek, s ha bűncselekmény, hol garáz
daságot, hol meg testi sértést állapítanak meg. A kérdésfelte
vés annyiban pontatlan, hogy nincs két azonos eset, hiszen 
akár az elkövetés körülményei, akár az elkövető'személye a 
büntetés kiszabásánál eltérő büntetést eredményezhet. A fel
vetés azonban jogos, gyakran adódnak ilyen elhatárolási prob
lémák. E számunkban elsősorban e témakörrel kapcsolatos 
kérdéseket dolgoztunk fel:

r&zda vagy más erőszakos 
bűncselekmény miatt már 
korábban felelősségre von
ták.

Más a megítélése tehát a 
cselekménynek, ha egy ittas 
társaság a törzskocsmából ha- 

i zafelé menet éjjel beveri az 
ablakokat, s beleköt egy ké
sői járókelőbe, s más, ha va
laki a villamoson azért üt 
pofon valakit, mert az. vélet
lenül rálépett a lábára. Ez

utóbbi cselekmény is alkal
mas arra, hogy megbotránko
zást keltsen, de egyetlen ilyen 
indulati' kitörés még nem ala
pozza meg a kihívóan közös
ségellenes magatartást. Me
gint más azonban a helyzet, 
ha a pofont osztó személynél 
az ilyen; reagálás természetes, 
mindennapos esemény, s az 
őt ért sérelem csak kellő alka
lom agresszív hajlamainak ki
élésére.

— Mikor állapítják meg a garázdaság bűncselekményét, s 
inlfcor csak a garázdaság szabálysértését?

—: A Btk. törvényi tényál
lása szerint „aki olyan ki
hívóan közösségellenes, erő
szakos magatartást tanúsít, 
amely alkalmas arra, hogy 
másokban megbotránkozást 
vagy riadalmat keltsen, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem 
valósult meg, vétséget követ 
©1.” Büntetése két évig terje
dő szabadságvesztés. Három 
évig terjedő szabadságvesztés 
e büntetési tétel a minősített 
esetekben, azaz, ha a bűn- 
cselekményt csoportosan, vagy 
b köznyugalmat súlyosan 
megzavarva követik, el. (Mel
lékbüntetésként kitiltásnak is 
helye van.) A szabálysértés 
tényállása ugyanakkor: „aki 
olyan kihívóan közösségelle
nes magatartást tanúsít, amely 
alkalmas arra, hogy másokban 
megbotránkozást vagy riadal
mat keltsen, elzárással vagy 
ötezer forintig terjedő pénz
bírsággal sújtható.

tart. Ilyen pl. az idősek, ter
hes anyák tisztelete, fokozott 
segítése. Végül ugyancsak kö
zös feltétel, hogy az említett 
kihívóan közösségellenes ma
gatartás alkalmas legyen 
megbotránkozás vagy riada
lom keltésére. A megbotrán
kozásnak, illetve a riadalom
nak nem feltétlenül kell be
következnie, elegendő annak 
közvetlen veszélye is. Például

ha legalább két ember 
észleli a cselekményt, de 
akár többen is tanúi le
hetnének a történteknek, 
már a garázdaság va
lamennyi feltétele adott.

— Vannak olyan magatartások, amelyek — miként a ga
rázdaság is — a jelenlévőkben megbotránkozást, riadalmat 
keltenek vagy kelthetnek, ugyanakkor külön szabálysértési 
tényállásuk is van. Például a verekedést lehet garázdaságnak 
minősíteni, de van verekedés szabálysértés is. Mikor melyiket 
állapítják meg?

— Először itt is azt kell 
eldönteni (a már ismertetett 
szempontok alapján), hogy a 
cselekmény társadalomra ve
szélyességének foka eléri-e a 
bűncselekményi megítélés ha
tárát. Ha igen, a garázdaság 
bűncselekményét kell megál
lapítani. Ellenkező esetben az 
ilyen megbotránkozást, ria
dalmat keltő cselekményt sza
bálysértésnek kell tekinteni,

de nem garázdaság szabály- 
sértésének, hanem a külön ne
vesített szabálysértésnek. Így 
(attól függően, mi volt az a 
felróható magatartás) lehet: 
Verekedés, botrányos részeg
ség, csendháborítás, közer
kölcs megsértése, állatkínzás 
szabálysértése. A döntő tehát 
az, hogy a cselekmény elköve
tését mi motiválta.

Egy-két .pofon elcsattanása 
önmagában még nem valósít 
meg garázdaságot. Az elköve
tés módjára és az elkövető 
személyi körülményeire te
kintettel azonban még az is 
megállapítható. A Legfelsőbb 
Bíróság kollégiumi állásfogla
lása szerint a garázdaság bűn- 
cselekménye és a szabálysér
tés között az az elhatárolás 
alapja, hogy az utóbbi cse
lekmény kisebb jelentőségű, 
illetve megfordítva, a bűncse
lekmény nagyobb társadalorn- 

tehát társadalomra na- ra veszélyességű. így pl. nö- 
gyobb veszélyességűvé a véli a cselekmény társadalom

ra veszélyességét

©
— A garázdaság lehet, hogy csak kárt okoz, lehet, hogy 

könnyű testi sértéssel vagy éppen súlyos testi sértéssel jár. Az 
okozott eredmény hogyan mutatkozik meg a büntetés mérté
kében?

Látszólag tehát a tény
állások azonosak, csu
pán egyetlen szóval, az 
„erőszak” jelzővel több 
a bűncselekmény tényál
lása. Az erőszak teszi

kihívóan közösségelle
nes magatartásokat, 
amelyeknél már nem 
elegendőek a szabálysér
tés szankciói.

Az erőszak/irányulhat szemé
lyek és tárgyak ellen. Vala
kinek a pofon ütése, megve- 
résa ugyanúgy erőszakos cse
lekmény, mint például az ab
lak. betörése, gépkocsi meg
rongálása, sőt erőszakos jel
legűnek kell tekinteni az 
olyan fenyegető fellépést is, 
amely az erőszak nyomban! 
bekövetkezésére utal.

Az erőszak azonban (pl. 
egy-két pofon) még nem je
lenti azt, hogy a garázdaság 
megvalósult. Mind a szabály- 
sértésnél, mi.nd pedig a bűn
cselekménynél közös tény
állási elem a kihívó közösség- 
elienesség. Kihívóan közös
ségellenes magatartás például 
©. társadalmi együttélési sza
bályokkal való nyílt szembe- 
helyezkedés, a provokatív, kö
tekedő magatartás. Mindazok
nak a társadalmi normáknak 
a semmibevétele, amelyeket 
az emberek többsége egyértel
műen elfogad és tiszteletben

— az erőszakos véghezvitel, 
különösen, ha az erőszak 
személyek ellen irányul

— ha a cselekményt folytató
lagosan, a nagyobb nyil
vánosság előtt, olyan he
lyen és időben hajtják vég
re, hogy az\pl. az emberek 
éjszakai nyugalmát zavar
ja, ha a garázda cselek
mény gyermekek vagy fia
talkorúak körében váltott

■ ki káros hatást
— ha a cselekmény a társa

dalmi együttélés szabályait 
(pl. az erkölcsi felfogást) 
különösen durván sértette 
meg

—- ha az elkövetett cselek
mény kapcsolatban áll az 
elkövető személyiségével, 
pl. erkölcsileg kifogásolha
tó, italozó életmódot foly
tat, s nemcsak az adott 
esetben, hanem általában 
is ilyen közösségellenes, 
agresszív magatartást ta
núsít

— különösen növeli a tár
sadalomra veszélyességet a 
visszaesés: azaz, ha ga-

— A garázdaság bűncselek
mény törvényi tényállása is 
tartalmazza azt a kitételt, 
hogy csak akkor kerülhet al
kalmazásra, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósult 
meg.

Például, ha a garázdaság 
következtében valaki 
meghal, nem garázdasá
got, hanem emberölést 
vagy halált okozó sú
lyos testi sértést fog
nak megállapítani.

Mindazokban az esetekben 
azonban, amikor a testi sér
tés vagy a rongálás büntetési 
tétele nem súlyosabb, mint a 
garázdaságé, halmazat kelet
kezik. így

a garázdaság alapesete 
halmazaiban áll a 
könnyű testi sértés vét
ségével és a rongálás 
vétségével; a garázda
ság minősített esetei pe
dig halmazaiban állnak 
a súlyos testi sértés 
bűntettével, az aljas in
dokból elkövetett köny- 
nyű testi sértés bűntet
tével és a rongálás nem 
minősített bűntettével.

Minden más esetben a testi 
sértés és a rongálás súlyosabb 
büntetése kizárja, hogy ga
rázdaság megállapítására is 
sor kerüljön.

Mint ismeretes, a halmaza
ti büntetés kiszabása azt je
lenti, hogy több bűncselek
mény miatt egy büntetést 
szabnak ki, de a legsúlyosabb 
bűncselekmény büntetési té
telének alapulvételével. Ha en- 

. nek büntetési tétele (pl. . ha
tározott időtartamú szabad
ságvesztés) nem elegendő a 
büntetési célok eléréséhez, ez 
a felső határ a félévéi emel
hető, de nem érheti el az 
egyes bűncselekményekre 
megállapított büntetési téte
lek felső határainak együttes 
összegét. így pl. a garázdaság 
alapesete büntetési tételének 
felső határa két évig terjedő 
szabadságvesztés, a könnyű 
testi sértésé egy évig terjedő 
szabadságvesztés. Ha a garáz
daság könnyű testi sértéssel 
járt együtt, a maximálisan ki
szabható büntetés csaknem 
háromévi .szabadságvesztés le
het. (Mivel nem érheti el a 
2-)-l év tartamát, maximum 
3 év és 11 hónap lehet.)

— Kihívó közösségellenes magatartás hiányában (pl. egy 
enyhe pofonnak, sérülés nélkül) van-e valamilyen büntetőjogi 
következménye?

— Ha az elkövetés körül- olyan további cselekmények 
«lényei nem utalnak a kihívó 'származhatnak, amelyek vé- 
közösségellenességre, például Sül is a garázdaság (vagy an- 
a cselekmény kifejezetten két nál-sfflyp^b. bunesel^ e py) 
ember ügye, s nem az agresz-

A  társak példája
mintTalán most. a tanév vé- nyitottabb a pálya,

; gén kiderül, hogy érdemes ennek előtte, 
tanulni, hiszen akik nem Nem szabad, elfeledkezni 
tanultak, most akarva-aka- arrói az „apróságról’’, hogy 
ratlan irigykedve nézik bol- nemcsak az számít: mi van 
dog társaikat, akik nernso- a fejekben, hanem az is. 
kára kezükbe kapják álta- hogy erről van-e valakinek 

végbizonyít- bizonyítványa. Ha van, a k -,lános iskolai 
ványaikat.

De ezt a felhőtlen boldog
ságot egy egész oktatási év 
kemény, munkája alapozta 
meg, mert a tanulás ■— 
mármint az igazi! — mun
ka, méghozzá szívós, ön
gyötrő munka. De, mint 
minden küzdelemnek, en
nek is megvan a maga gyü
mölcse, mért azt nem kell 
hangsúlyozni, hogy azok az 
emberek, akik most végez
tek, azok előtt már sokkal

kor kigyullad útján a „zöld 
lámpa”!

És azok, akik. idén nem 
vették sikerrel az akadályt, 
azok tanulhatnak társaik 
példájából: lám, érdemes 
az év szürke napjain köny
vek fölött időzni, a tan
könyvekben ugyanis nem
csak a tudás. hanem a tár
sadalmi érvényesülés is 
benne van.

— a. j. —

szivitás, a társadalmi nor
mákkal való szembehelyezke- 
dés motiválja, nem állapítha
tó meg a garázdaság. Például, 
ha valakire sértő megjegyzést 
tesznek, s ezt felindulásában 
egy pofonnal díjazza, tulaj
donképpen becsületsértést kö
vet el, a tettleges becsület- 
sértést. Lehet, hogy a felek 
ezt az elintézési formát ele
gendőnek tartják, s az egyik 
megy jobbra, a másik balra. 
Ha folytatják, abból már

megállapítását eredményezhe
tik.

Ha viszont büntető úton 
kívánnak elégtételt sze
rezni az őket ért sérele
mért, magánindííványt 
kell előterjeszteniük. Az 
egyikük aztán szóbeli, a 
másik pedig tettleges 
becsületsértésért fog fe
lelni.

A büntetési tétel egy évig 
terjedő. szabadságvesztés, ja
vító-nevelő munka vagy pénz- 
büntetés lehet.

©
— A tettleges becsületsértés meddig számít becsületsértés

nek? Van-e valamilyen jelentősége annak, hogy a sértett or
vosi látlelettel nem rendelkezik?

— A tettleges becsületsértés sor, feltéve,, hogy adott a bán- 
addig marad meg e bűncse- talmazási szándék, s a köny-
lekményi kategóriában, amed
dig a tettlegesség következté
ben nem áll be valamilyen 
sérülés. Ha pl. a pofon kö
vetkeztében feldagad a szeme 
az illetőnek, a szeme bevér- 
zik stb., már könnyű testi 
sértés megállapítására kerül

nyű testi sértés lehetőségébe 
az elkövető belenyugodott. 
Ilyenkor a becsületsértés és 
a könnyű testi sértés elhatá
rolásának nem feltétele, hogy 
rendelkezésre álljon orvosi 
látlelet, elegendő, ha a tények 
ezt igazolják.

Dr. L. Gy,

Vixsg'ók

Figyel az osztály
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Padtársak

Nincs mese: tanulni kell!
Szerte az országban befejezéséhez közeledik a tanév. 

A büntetésvégrehajtási intézetekben is rövidesen számat 
adnak tudásukról az általános Iskolai cs gimnáziumi ta
nulók. Az utolsó napokban, hetekben a szabad idő min
den percét kihasználva készülnek a vizsgára.

Pálhalmán cs a többi mezőgazdasági üzemben dol
gozó elítéltek számára különösen nehéz volt a helyzet, 
hiszen a késői kitavaszodás, a mezőgazdasági munkák 
torlódása következtében az utóbbi időben gyakran szom
baton cs vasárnapokon is a földeken dolgoztak. Így ke
vesebb idő jutott a felkészülésre.

Ennek ellenére, a pedagógusok áldozatos munkájának 
és a tanulók szorgalmának köszönhetően az elmúlt évek
hez hasonló, jó eredmény várható.

— Zimm —

Havi nyolc forint
Ennyibe kerül a Heti 

Híradó előfizetése havonta. 
A többi hetilaphoz képest 
csekélyke havi kiadás, no 
persze annak, akinek van 
miből la,pót vásárolnia!

S 'kinek nincs? A sza
bály erről világosan ren
delkezik: az ezerforintos
letéten felüli összegekből 
lehet csak lapokat rendelni. 
S ez vajon vonatkozik a 
Heti Híradóra is?

Ha azt vesszük, hogy a 
H, H. az elítélteknek is író
dó lap. a büntetésvégrehaj
tás belső újságja, amelynek 
sok más mellett célkitűzé
se az olvasók nevelése, ak
kor aligha vehetjük egy 
kalap alá mondjuk az IPM- 
mel, a Ludas Matyival vagy 
éppen a Népsporttal. Egyéb
ként eme különleges stá
tusza miatt róla nem is 
szólnak ' a jogszabályok, 
vágy ha igen. kivételként. 
Például a fegyelmezőrész

legben csak azt kaphatják 
meg — nyilván nem vélet
lenül' —, a pénz nélkül lé
vő előzetes letartóztatottak 
úgynevezett szolgálati pél-' 
dányokat kapnak stb.

Helyes és szükséges is a 
pénzügyi előírások . pontos 
betartása, általában. De 
megkérdőjelezhető a Po n 
tosság akkor, amikor X- 
nek, Z-nek 511, 622 stb. fo. 
rintja van a letétben, s az 
várhatóan nem is nő a le
vonások miatt. Minek van 
több haszna: ha ebből a 
pénzből havi nyolc forintot 
—■ 96 forintot éúente — le
vonnak, s így az elitéit leg
alább ehhez a sajtótermék
hez hozzájuthat, vagy an
nak, hogy hónapoikig. éve
kig nem olvassa, viszont 
szabaduláskor száz forint
tal többje lesz?

Azt hiszem, itt helyén
való rugalmasságot emle
getni . . .
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V annak emberek* akik bármibe fognak bele, sikerül 
nekik. Azt a férfit, nőt találják meg társként, akit 

elképzeltek, házasságuk a saját szemszögükből boldog, 
mindazon anyagi javakat is megszerzik, amelyekre áhí
tottak, azt a munkát végzik, amit elképzeltek, szóval 
amolyan nyerő típusok. Hogy van egyéniségük, sugár
zik belőlük az erő, a magabiztosság, s hogy szerencsé
jük is van, mindezek után, s mindezek előfeltételeként 
természetes. Miként az is, hogy vannak örök vesztesek 
is, akiknek a legjobb szándéka is balul sül el, bármibe 
fognak, bárkivel társulnak, kudarchoz vezet. Logikus, 
hogy ők a gyenge emberek, akiket a sors ide-oda, ké- 
nye-kedvére dobál és a szerencse is elpártol tőlük. Nyil
ván hiányzik belőlük az egyéniség, mástói várják a 
„megváltást”, így életük kudarcok láncolata.

Magunk megnyugtatására: kevesen tartoznak vegy
tisztán az egyik vagy a másik véglethez, életünk 
egyes szakaszaiban hol nyerők, hol vesztesek va
gyunk, s ettől emberi az életünk. Hiszen a legsikere
sebb emberek is emlékeznek „nehéz évekre”, s a mély
ponton levők is találnak a múltjukban szép pillanato
kat. éveket.

De azért olyan nagyon ne nyugodjunk meg: akinek 
életét most az olvasók elé tárom, inkább az örök vesztes 
kategóriájába sorolható.

Az örök vesztes

Családi háttér
Sz. Ottó 45 éves és 1990-ig 

& Sopronkőhidai Fegyház la
kója. 13 testvére van (volt), 
ebből kilenc édestestvér. A 
család német nemzetiségű és 
annak idején Vecsésen kap
tak telket, földet, ott teleped
tek le. ötszobás ház, hét és 
fél hold föld történelmiünk vi
haros időszakában, majd a 
felszabadulás után egy_ ideig 
elegendő volt a megélheté
sükhöz. A testvérek sokféle
képpen érvény esőitek, de ő 
kezdettől fogva földműves 
volt, segített, dolgozott a szü
lői birtokon. 1956-ban kilenc 
testvére hagyta el az orszá
got. Ez érthetően megzavarta 
a családi egyensúlyt. Édes
apja, aki ma már nem él, az 
ismert események után kül
földre utazott, hogy haza
hozza gyerekeit, de ez nem 
sikerült. így. Sz. Ottó 16 éve
sen teljes jogú családtagként 
dolgozott a földeken.

Erős, izmos, nagynövésű 
emberré lett, akinek a me
zőgazdasági munka feküdt, s 
szerette is a földet művelni. 
Ám eljött a téeszesítés, a 
termelőszövetkezetek megala
kításának ideje. Az ő család
ja és-a szomszédok nehezen 
értették meg a közös gazda
ság előnyeit. Most utólag ő is 
látja, hogy hibát követtek el, 
amikor az összes állatot — te
heneket, lovakat — eladták, 
hogy kevesebb menjen a kö
zösbe. Mert változatlanul ná
luk maradtak volna a jószá
gok, csak nekik már nem 
volt. Mindez azért érdekes, 
mert további sorsa egészen 
másként is alakulhatott vol
na.

Az első hibák
Nincs meg a régi gazdaság, 

de dolgozni kell. Elhelyezke
dett a Kőbányai Sörgyárban, 
egész pontosan a sportkör 
gondnoka lett. 1962-t írunk 
és a huszonéves fiatalember 
mai fejjel butaságot csinál.. 
„Óriási sikerem volt a srácok 
előtt Vecsésen. hiszen ékkor 
még az ilyesmi különleges

volt.” Nincs értelme kertel
ni: eltulajdonított egy igazi 
focit és két tornacipőt. Ami, 
ügye, a gondnoktól legkevés
bé várható.. Nyolc hónap sza
badságvesztést töltött le Ba- 
raeskán és 1963-ban szabadult. 
Oj munkahelye a Minőségi 
Cipőgyár, ahol rendesen dol
gozott és megismerkedett egy 
lánnyal. Akkori értékítéletek 
szerint ő még mindig gazdag 
vecsási földműves fiának szá
mított, míg a lány szegényen 
élt özvegy édesanyjával, mert 
apját a németek elhurcol
ták ... A fiatalok azonban 
nem vették tudomásul, hogy 
a származás elválaszthat em
bereket, s ebbe a szülők is 
belenyugodtak. Sőt Sz. Ottó, 
édesapja egyik testvérétől, örö
költ egy villát a „hegyen”, 
ide költözhetett be a fiatal 
pár és a lány édesanyja.

1965-ben megszületett a 
fia. Néhány hónap múlva 
anyósa rokonai, jelezték érke
zésüket. Méltó fogadásuk és 
megfelelő megajándékozásuk 
érdekében kölcsönt kért ap
jától, nem is keveset: 10 ezer 
forintot, ami, ugye, húsz év
vel ezelőtt még nagy pénz
nek számított. Azt persze nem 
árulta el, hogy a rokonok „el- 
kápráztatása” miatt kéri. De 
a papa megértő volt, s azt 
mondta: majd visszaadjátok, 
ha lesz pénzetek.

Hogy ez hiba volt, az nem 
vitás, hiszen aki mondjuk, ma 
havi 8 ezer forintot keres a fe
leségével együtt, az aligha tud 
százezer forintot visszafizetni 
még évek múltán sem. Ará
nyaiban az akkori kölcsön 
ilyen volt. Alighanem a rossz 
értelmű kivagyiság vezérelté, 
amikor a felesége és anyósa 
kedvéért ilyen tartozásba ver-, 
te magát.

Ám még mindig nem lett 
volna késő, hogy a szülőknek 
bevallja: mire kellett a pénz, 
s hogy egyelőre nem tudja 
visszafizetni. Helyette más 
megoldást keresett és talált. 
„Időnként kaptunk havi jut
tatásként bőrt és cipőfelső
részt a, gyártól. így kínálko
zott a lehetőség, hogy kocká
zat nélkül adjunk el lopott

bőröket is. Együtt csempész
tük ki a gyárból az árut, 
volt olyan, hogy a feleségem 
a „lábán hozta ki” a cipót. 
Ahogy ez lenni szokott, egy
szer lebukott a portán, már 
akkor, amikor az eladott bő
rök árából ötezer forintot 
vissza is adott a szüleinek. 
Leltározás következett és a 
dolgok ilyenkor logikus rend
je szerint az összes hiányt az 
5 számlájára írták. Har
mincezer forint értékű lopás 
1965-ben két és fél év szabad
ságvesztést „ért” meg. De az 
még nem is lett volna baj, hi- 

- szén vállalta az egészet, tisz- 
tára mosta gyermeke édesany- 

; ját — neki a gyereknevelés 
fontosabb! —, de a tárgyalás 
végén kapta a legnagyobb po
font. Felesége bejelentette: el
válik tőle, ilyen tolvajjal nem 
él együtt!

Igaz, az első beszélőre el- 
: jött hozzá bocsánatot kérni, 

de már későn. „Elküldte” — 
a részletek nem lényegesek —, 
és ezért 20 nap magánelzá
rást kapott, ami azért mutat
ja, hogv nem úriemberként 
viselkedett. . .

Újabb házasságok
Szabadulása után föltette a 

„pl éhpof át” és elment a volt 
feleségéhez. Anyósa szívesen 
fogadta és sajnálta. „Amíg én 
élek, fiam, szeretni foglak” 
— mondja —, de a lányomat 
nem tudtam jobb belátásra 
bírni.” Anyósával ma is van 
kapcsolata és első gyermeké
vel is, sőt, e felesége közben 
elvált újból és majdnem ösz- 
szejöttek. Ezt a mostani bün
tetése akadályozta meg, de 
erről később, hiszen a törté
net folyik tovább.

Az egyik fővárosi ruha
gyárban helyezkedett el. s 
közben Vecsésen lakott a 
szülői házban. 1970-ben —
ismétlődnek a dolgok — meg
ismerkedett egyik munkatár
sával és rövidesen házasság 
lett a vége. Vecsésen laktak 
.és megszületett a gyérek is. 
S ekkor olyasmi történt, amit 
úgy viccesei! szoktunk emle
getni: a férjem tíz éve le
ment egy doboz cigarettáért!

— 1972-ben, a húsvét előtti 
napon" munka után az asz- 
szonnyal elmentünk vásárol
ni. Az volt a tervünk, hogy 
az ünnepeket apósoméknál, 
Albertirsán töltjük. Hazaérve 
az asszony .visszaküldött Pest
re, hogy vegyek az apósnak 
egy kalapot ajándékba. Mire 
hazaértem, anyám közölte: a 
feleséged összepakolt és a 
gyerekkel elutazott a szülei
hez. Siess utánuk, indul a 
vonatod! Odaérek a házuk
hoz, zárva van a kertkapu.

Csengetek. Apósom jön és 
közli: megverted a lányomat, 
többé nem akar látni, végez
tünk veled. Még egy ideig 
erősködtem, hogy legalább 
beszéljek a feleségemmel, de 
nem engedték. Hazautaz
tam ....”

Nagyon bölcsen édesanyját 
küldte le anyósáékhoz, hogy 
megtudja: mi a csoda tör
tént, hiszen ő sohasem nyúlt 
egy ujjal sem az asszonyhoz. 
Szegény mama hozta is az 
arcot csapó hírt és annak hát
terét. Bár ezt ő tudta, de 
nem tulajdonított neki je
lentőséget, a felesége családja 
a Jehova tanúi szektához tar
tozott. A felesége korábban 
már jó viszonyban volt az 
egyik szektabeli fiúval, akit 
közben elvittek katonának, s 
most leszerelt. (Értsd: Baracs- 
kán letöltötte a katonai szol
gálat megtagadása miatti bör
tönbüntetését.) Vele újította 
fel kapcsolatát a feleség, aki 
a „verést” csak átmeneti 
ürügyként használta. Elvál
tak, a gyerekkel találkozha
tott, tartásdíjat nem köve
teltek tőle. Mindent, amit 
együtt szereztek, nekik adta.

Űj munkahelyet keresett, 
az egyik nyomdában dolgo-. 
zott és édesanyjával élt. Jól 
fizették, de nem találta a 
helyét, belevetette magát az 
éjszakai életbe, társat kere
sett. Édesanyja szomorkodott 
fia szerencsétlenségén és 
megpróbált segíteni. Egyik 
kolléganőjével éppen a gye
rekekről beszélgettek és _ ki
derült: csinos, „eladó” lánya 
van. A két szülő kieszelte, 
hogy összehozzák : a gyereke
ket. Meghívták őket ebédre 
a lányos házhoz, egy vasár
nap.

Mint a mesében, itt min
den jól sikerült és a fiatalok 
hamar egymásra találok. Ta
lán túlzottan hamar is. Még 
emlékszik rá, az anyakönyv
vezető az igen előtt még egy
szer megkérdezte az új asz-, 
szonyt: tényleg., tudja, kihez 

- megy hozáa ?' Ezzel tó  ̂ múltjá
ra célzott, amelyet azonban 
az asszonyka ismert. Jött az 
igen, aztán a szokásos me
net: kiköltöztek Vecsésre.
1975-ben megszületett a gye
rek, itt az első, neki már a 
harmadik. Ekkor elköltöztek 
a lány szüleihez a fővárosba. 
Az anya nem akart gyesre 
menni, anyagi megfontolá
sokból. de ő szinte kényszerít
ve — elment a munkahelyére 
— „kiíratta” gyesre. S vál
lalta, hogy helyette is dolgo
zik. A hatórás nyomdai mun
ta  után másodállást vállalt 
egy közértben. Több. mint 
havi nyolcezer forintot vitt 
haza. Anyósáék kétszobás la

kásában kicserélte a bútoro
kat, felújította a lakást.

Fesxes nadrág
Zuglóban laktak és egy na

pon azt mondta az asszony
nak: menjünk el szórakozni. 
1979-et írunk, akkor még állt 
a Tere-Fere eszpresszó, ahol 
a teraszon táncolni is lehe
tett. A csinos és fiatal fele
ség1 a tánc szünetében kifelé 
igyekezett, amikor a szomszé
dos asztal háromtagú társa
ságából az egyik férfi nem 
tudott elleSállhi á . kísértés
nek, a feszes nadrágban lé
vő asszonyka, olyan részére 
ütött, amelyre különösen nem 
illendő. Ä tűzről pattant me
nyecske sem maradt adós, 
ahogy az jár,“ visszakézbőí po
fon ütötte & . szemtől énkedőt. 
Ezzel az ügy a lovagiasság 
szabályai szerint elintéződött 
volna, : ha a társaság egyik 
tagja erre nem válaszol. Az 
asszony arcába öntötte a sö
rét. Sz. Ottó ezt már nem 
hagyta szó és tett nélkül, pad
lóra küldte a magáról meg
feledkezett embert. Tovább 
folytatódott a szóváltás, ezért 
távozni készült. Ám a rend
őrséget már értesítetek. Mint 
kiderült: akit megütött, az 
rangos ember volt, így az 
erőszak hivatalos személy el
leninek minősült, s két év 
hat hónap lett az ítélet. Az 
nem vigasz, hogy a . felesége 
pulóverének az árát megtérí
tették. Persze utólag már 
okos az ember: neki kellett 
volna rendőrt hívnia, s nem 
önbíráskodnia . . .
A Kerek Káposztában

A büntetését Sopronkőhi
dán töltötte, s közben levele
zett feleségével és csomagokat 
is kapott, de nem látogatta. 
Szabadulásakor az első útja 
haza vezetett. Ám apósa iro
nikusan megkérdezte: mit ke
res itt? Hiszen már rég el
váltak és a lakásból ki is 
jelentették. Hogy ez miként 
történt, az ö tudta nélkül, ne 
firtassuk, végül is az asszony 
döntött így, a formaságok 
másodlagosak Az érv kézen
fekvő: ő ugyan ismerte az 
előéletét, de arról nem volt 
'szó. hogy újból: börtönbe ke
rül, Hogy. a sértett éppen a 
feleség volt? A lényeg: az 
ilyen „zűrös” embertől sza
badulni kell! Minden ruhája 
és egyebe ma is a harmadik 
felesége, pontosabban szülei 
lakásában van. Mert nem me
hetett be értük és később nem 
is volt rá ideje.

1983 februárjában szaba
dult és nemsokára ismét bör
tönben találta magát. Miután 
a zuglói lakásból eltávolítot
ták, Vecsésre ment a szülői 
házhoz és egyik fuvaros test
vérének dolgozott. Egy napon 
beült a lakáshoz közel lévő 
vendéglőbe és sört ivott. Ek
kor belépett az ajtón valaki, 
aki láthatóan „felismerte” őt.

Kitörő örömmel üdvözölte:. 
Hamar kiderült, hogy egyik 

. külföldre távozptt. testvérének 
. régi „kátoftatársjá ató, aki ösz- 

szetévesztette őket. Azért a 
kicsit már \capatos ember 
meghívta őt. kihozott két ko
nyakot, egy nagvfröccsöt és 
egy üveg sört. Sz. Ottó csak 
á sört itta meg, a többit .» 
rendelő, aki ettől láthatóan 
lerészégedett. S most fi
gyeljünk a részletekre:

— Nekem haza kellett men
nem az állatokat megetetni 
Az „ismerős” erősködött. 
hogy vigyem el legalább ® 
buszmegállóig. Nem Tettem, 
hanem távoztam. Később, es
tefelé mondtam anyámnak: 
leugrom egyet a Kerek .Ká
poszta nevű szórakozóhelyre'. 
Útközben a böktök között 

.felfigyeltem,égy emberre, aki 
hason fekve aludt a földön. 
Odamentem és megfordítqt- 
tam. Látom ám. hogy az _éa 
korábbi, úgymond katona tár
sam. (Jelzem, soha nem vol
tam katona.) Mellette feküdi 
egy táska. Kinyitottam és nem 
akartam hinni a szememnek: 
tele volt pénzzel. Fogtam a 
táskát és elmentem vele * 
rendőrőrsre. Ott jegyzőköny
vet vettek föl, s megállapí
tották: több mint hatszáz
ezer forint van a táskában. A 
nyomozó még meg is jegyez
te: mi az Ottó, megjavultál? 
Aztán az egyik rendőrrel el
mentünk a helyszínre és be
vittük az eszméletlenül részeg 
embert. Orvost, hívtak, aki azt 
javasolta: tegyék be egv zár
kába, maid holnanra kijóza
nodik. Másnap délelőtt hi
vattak a rendőrségre. Kide
rült: az illetőnek volt egy 
pénztárcája, armben 5200 fo
rint volt, állítólag, és azt 
ellopták tőle. Nos._ a tolvaj, 
pontosabban a rabló én len
nék, mondták. Előbb kifosz
tásért, 5 évet, maid másodfo
kon rablásért 7 évet kap
tam.

Tanulság
Sz. Ottó. háromszor nősült 

három gyermeke van é> 
négyszer ítélték el az elmúl" 
huszonhárom évben. Más 
messze a szabadulása, s köze
li-az elítélése.. így nép meg
lépő/- hogy inkább ar. Igazár 
keresi, mondván: ha. szaba dúl 
elégtételt vesz mindazokon 
akik elrontották az élétét.

Mindez remélhetőleg öt é’ 
múlva más .megvilágítást kap 
hiszen a harag rossz tanács
adó. Csak hát hét év nem cse
kélység, főleg egy ilyen élet
út után.

Ebből következik, hogy t 
tanulságot az olvasónak kel 
levonnia . mindabból, ami: 
Sz. Ottó e cikk szerzőjének 
elmondott.

Egyébként äz intézetben ki
fogástalanul viselkedik, bizal
mi beosztásban dolgozik, te
kintélye van a társai előtt. ...

HÁNYFÉLÉK VAGYUNK?

KÖZÖS SZÁNDÉKOK
A múlt héten remek napsütésben a Balaton partján 

egy nagy épület egyik tanácstermében töltöttünk el egy 
délelőttöt oly módon, hogy csak utólag — a program be
ié jeztével, hazafelé — vettük igazán észre: remek nyár 
van körülöttünk.

A nevelők közül azok gyűltek össze tanácskozásra Sió
fokon, akik mindennapi munkájukon túl a közművelő
dés elősegítésére, alaposabbá tételére szakosodtak a sa
ját bv. intézetükben. A részükre rendezett ötnapos to
vábbképzés az újabb módszerek megismertetését, a ta
pasztalatok kicserélését volt hivatott szolgálni; egy dél
előttöt kapott a Sajtóosztály is, hogy képviselői beszél
jenek a célokról, tervekről, lehetőségekről.

Bitkán esett szó ezeken a hasábokon arról, hogy a Bv. 
Országos Parancsnoksága Sajtóosztálya négy tömegkom
munikációs formát képviselő, négy megjelenési formát 
tömörít szervezetileg: egy film- és videotudósítót, egy 
hangstúdiót (KS), egy szakmai kiadványt és a Heti Hír
adót. Mindegyik területről egy-egy képviselő tájékoztató 
előadása hangzott el, s ezt követte több-kevesebb kérdés, 
javaslat. Szűkítve a témákat a lapra és a Központi Stú
dióra, szó esett a kézbesítési gondokról éppúgy, mint 
egy-egy — annak idején nagyobb visszhangot kiváltó — 
cikkről, az intézeti stúdiók munkájának az eddiginél erő
teljesebb segítéséről, a benti élet eseményeit érintő gyor
sabb és bővebb beszámolók készítéséről a két fórum ré
szére stb.

Ahogy a hivatalos kommünikékben is megfogalmaz
zák: a találkozó szívélyes légkörben, a teljes nézetazo
nosság jegyében — már ami a célokat illeti — zajlott le, 
S ahogy a szándékok (ismételt) megfogalmazása közö
sen történt meg, ugyanúgy ezek gyakorlatba ültetése is 
közös feladat. — H —

Dühök, indulatok
AZ INDULATOK azoknak 

a jelenségeknek a fokozott 
megnyilvánulásai, amelyeket 
jellemvonásokként jelölünk 
meg. A lélek időben körülha
tárolt mozgási formái, me
lyek egy előttünk ismert vagy 
ismeretlen szükségszerűség 
hatására hirtelen kisülés for
májában nyilvánulnak meg, 
és éppúgy, mint a jellemvoná
sok̂  célra irányulnak. Nem 
valami titokzatos, megfejthe
tetlen jelenségek, hanem min
dig ott lépnek föl, ahol vala
mi értelmük van, ahol meg
felelnek az ember életmódjá
nak, életvezetési sajátosságá
nak, vezérvonalának. Az a 
céljuk, hogy az ember hely
zetét érdeke szerint megvál
toztassák. Fokozott mozgások, 
melyeket csak olyan ember 
vesz igénybe, aki a többi ér
vényesülési lehetőségről már 
lemondott, helyesebben, aki 
más érvényesülési lehetőség
ben nem hisz, illetőleg már 
nem hisz.

Az indulat egyik oldala te
hát a fogyatékosságérzés, az 
alkalmatlanság érzése, mely 
az embert minden erejének 
megfeszítéséré, és a szokásos
nál nagyobb mozgások vég

zésére kényszeríti, Ä foko
zott erőfeszítés célja az, hogy 
az ember személye előtérbe 
kerüljön és diadalmaskodjék. 
Mint ahogyan például nincsen 
harag ellenség nélkül, épp
úgy ennek az indulatnak a 
célja is csak az ellenség le
győzése lehet. A harag ke
vesebb kitörésével találkoz
nánk, ha nem volna meg a 
lehetősége, hogy az ember 
ilyen módon érvényesüljön.

Külön tanulmányt érdemel
ne ebből a szempontból a 
börtönagresszió, amelyre itt 
most részletesen nem té
rünk ki, csupán annyit kí
vánunk megjegyezni, hogy itt 
az agresszió útján való érvé
nyesülésnek fokozottabb sze
repe van, mint bármely más 
társadalmi intézményben. Az 
elítéltek körében régi tapasz
talat, hogy az értékítéletekben 
és a személyiség minősítésé
ben az indulatoknak vezető 
szerepük van. Az eddig leír
tak alapján nem nehéz meg
találni az alapvető összefüg
gést: olyan helyen és helyzet
ben, ahol az emberek többsé
ge azért tölti kényszerűen rö- 
videbb-hosszabb ideig az éle
tét, mert a társadalmi érvé

nyesülés lehetőségét békés esz
közökkel nem sikerült meg
találnia, ráadásul csökken tér- 
tékűségi érzésének egyetlen 
kiegyenlítési lehetősége az 
agresszió maradt. Nem tud 
lemondani ugyanis erről a 
nyilvánvalóan csődbe vezető 
megoldási módról, már csak 
azért sem, mert másmilyenre 
nem képes vagy nem hajlan
dó. Lehetséges az is, hogy a 
környezete értékítélete ezt 
egyszerűen nem teszi lehető
vé.

Az indulatok is szoros ösz- 
szeíüggésben állnak az egyé
niség lényegével. Nem csupán 
egyes emberekre jellemzők, 
hanem sokak életében bizo
nyos törvényszerűséggel fel
fedezhetők. Mindenki képes 
indulatosságra, ha megfelelő 
helyzetbe kerül. Ezt a kész
séget a lélek indulatkészségé
nek nevezzük. Vannak folya
matok, melyek annyira hozzá
tartoznak minden emberi do
loghoz, hogy azok nélkül el 
sem tudjuk képzelni őket. Ha 
egy embert félig-meddig is
merünk, el tudjuk képzelni a 
lényéhez tartozó indulatokat 
anélkül, hogy valaha is ta
pasztaltuk volna azokat.

A lélek és a test annyira - 
egységbe olvad, hogy a lelki 
életnek olyan mélyreható fo- ' 
lyamatá, mint az Indulat 
szükségszerűen kiterjeszti, há- „ 
tását a testre is. Az indulatok 
fizikai kísérőjelenségei a vér- 
edények és a légzési szervek. 
folyamataiban nyilvánulnak 
meg: szapora a pulzus, elsá- ■ 
padás, elpirulás lép fel, a lég
zés megváltozik stb.

A. h arag

Az ember hatalmi törekvő 
seit és uralmi vágyát szint* 
megtestesítő indulat a harag, ’ 
Ez a kifejezésforma világosan 
elárulja, hogy célja mindéi? 
útjában álló ellenállást gyor- 
san és erőszakkal elseperni. 
Eddigi ismereteink álapján a 
haragosban azt az embert lát- ; 
juk. aki fokozott erőkifejtéssel 
törekszik- a fölény megszerzé
sére. Áz érvényesülési törek
vés néha olyan hatalmi má
morrá fajul, hogy könnyen 
érthető, ha az .ilyenfajta em
ber hatalmi érzésének leg
kisebb érintésére haragja ki
törésével válaszol. Az az ér- j 
zése. hogy ezzel — a talán 
már gyakran kipróbált mód- ' 
szerrel — kerekedhet fölül a 
legkönnyebben, és érvényesít
heti akaratát a legbiztosabban. , 
Ez bizony nem valami magas
rendű módszer, de a legtöbb , 
esetben hat. Talán sokan visz- ; 
szaemlékeznek arra, hogy éle
tük egy-egy nehéz helyzetébe» ■
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Tárki a kön
NYÍREGYHÁZA

Fából készült szobrok

Lázas készülődésnek vol
tam tanúja a márianosztrai 
börtön művelődési körletén. 
A könyvtár folyosója — 
amely' eddig oüvasóterem- 
nek volt berendezve — 
adott helyet a néhány hó
napja megalakult képző
művészeti szakkörnek, s a 
több éve Szabó Imre szob-

relljei és Raffaí; Mihály 
temperával készített képei. 
A szobrász- .és fafaragó- 
szakkör által kiállított 
számtalan tárgy közül Gács 
András díszdobozai, székei 
és nem utolsósorban szob
rai, Horváth Imre paraszti 
portájának és parasztszeke
rének makettje aratta a

rászművész irányításával legnagyobb sikert, 
működő, szobrász-fafaragó- íme, újabb jó példa, a 
szakkör közös Málíításá- szabad idő hasznos, eltö’lté- 
nak, Á: két szakkör számot' sére. Alkotó- és tárlatláto- 
a-dhatott eddigi tevékeny- gató egyaránt gazdagodott
ságéről, munkájáról.
• A tárlat megnyitását kö
vető első kát napon — a 
vendégkönyv tanúsága .sze
rint — több mint 300 el
ítélt volt kíváncsi társai 
munkáira. Á képzőművé
szeti szakkör áltól'kiállított 
festmények, grafikák, kré
ta- és tusrajzok, linómet
szetek közül kiemelkedtek 
Sexes. Sándor olaj festené- szűnj ük! 
gyei,' Hönti Gusztáv akva-

élményekbem, tapasztala
tokban. Ráadásul mindenki 
részese lesz a jövőben is 
az észtétikai élvezetnek, hi
szen a, szakkörök tagjai 
felajánlották munkáikat az 
intézetnek, ezáltal is szé
pítve. csinosítva a ' körlete
ket, folyosókat.

Társaim nevében is: kö-

F. N.

Régi szokásom, hogy egy- 
egy intézetben a riportkor - 
uta-t a könyvtárban kezdem. 
Nemcsak ízért, mert a könyv
táros általában tagjia a helyi 
művelődési vagy kulturális- 
öntevékeny közösségnek vagy 
bizottságnak (az elnevezések 
különbözőek, ám a lényeg 
ugyanaz), s ennek következ
tében gyorsan tudjuk áttekin
teni az érdekesebb programo
kat, tervekét; hanem azért is. 
mert ő az az ember, akinek 
.,gyakorlati” tapasztalatai >-s 
vannak az ottani szellemi 
életről. Ha kevés a kölcsönző, 
s jobbára azok is mindig egy
azon csoport tagjai, ha a 
könyvállomány csak lassan 
gyarapodik — igény híján —. 
ha túlzottan, szinte megbori-

. egy.nagy g-ondidal készült mű 
szinte siránkozik: „de gyö
nyörű voltam!, de hívogató 
voltam valamikor!”. Zsí-rfol
tok, rás-zá-radt ételmaradékok 
„tarkítják” fedőlapját, s a 
benti oldalak is s^amárfülesek, 
pecsétesek, itt-ott szakadtak, 
vagy éppen hiányoznak is, a 
raj zokat-ábrákat goromba 
ceruza- vagy tintavonások 
csúfítják e l. ..  Ez bizony azt 
tanúsítja, hogy a tulajdonos
nak vajmi kevés köze van a 
művelődéshez,, tanuláshoz, az 
olvasási kultúrához, egyálta
lán : a kultúrához.

Igen ám — vethetné ellen 
bárki —,. a könyvek 1 sem 
öröké.letűek! Ha szép a kül
sejük, akkor az a baj, hogy 
nem forgatják. Ha gyűrött, az , 
sem jó: pedig bármennyire

tatlam rendiben vagy ép-pen el- vigyáz rá valaki, kopik, hasz
nálódik ez is, s a,mi több em
ber kezén megy keresztül, 
még a legjobb szándék, mel
lett sem maradhat meg va
donatújnak !

Követendő péída
— Itt volt a közelmúltban 

a megyei könyvtárból egy 
munkatárs, sokat beszélget
tem vele a könyvek megó-vá-

lenkezőleg, hanyag összevise- 
szaságbao sorakoznak a kö
tetek a polcokon — mindez 
bizony azt jelzi, hogy nincs 
igazán „gazdája” a kulturális 
munkának. Lehetne felsorolni 
jó néhány olyan intézetet is, 
a,hol a könyvtárban nagy a 
forgalom, sok könyv helyett 
csak a,kartonjuk, sorakozik a 
tarlókban, s — akár találom
ra kiválasztva néhány olvas
mányt — az tapasztalható, ró.l (is) r-  meséli az intézet
hogy sűrűn! sorakoznak:' raj
tuk a ’nevek,'1 jeléül annak, 
hogy nagy az olvasási, kedv.
Sok esetben elegendő néhány 
lexikont vagy ismeretterjesz
tő könyvét leernélni: ha gyák- vanszó; 
ran, o-lvasisák őkét,1 ez, jelzi: körülbelül 
sokszor van szellemi vetélke
dő, akár totószelvény, formá
jában, akár ünnepi — vasár
napi programiként., Ha. pe
dig a helyi művelődési kö
zösség ezzel törődik, akkor 
minden bizonnyal a szellem

könyvtárosa. Elmondta: ta
pasztalatai szerint a kiiniti 
könyvtárakban egy-egy kötet 
tizenhat-húsz kölcsönzést bír 
ki, ha ragasztott könyvről 

a kémén,yfedelűek 
harminc olvasót 

„élnek tűi”. Nálunk a fűzött 
könyvek is jóval tovább tar
tanak!

Mindezt nem kis büszke
séggel sorolta el.. Érthető és 
jogos az elégedettség, mert a 
régebbi és a mostani kiimuta-

Van-e kézzelfoghatóbb egymásrautaltság, mint a könyv és ai 
olvasó kapcsolata? Könyv híján nincs olvasó, s fordítva, mit 

ér a legnagyszerűbb könyv, ha nincs, ki elolvassa?
ráztam neki: a könyv sem- je hátrány. Nálunk is előfor-- 
csak barát, hanem érték is. dúlt, főleg az előzetesek kö* 
Ha tönkreteszi, szemétlapát- zött, hogy a hivatalos formán 
nak vágy tálcának használja túl egy másodlagos kölcsön- 
— másokat rövidít meg (hí- zés is divatba jotf; zárka- 
szén többen már nem tudják társak vagy a szomszédos 
kézbe venni), ezenkívül pedig zárkák lakói egymás között 
az aláíró felelősséggel is tar- is csereberélték a köteteket- 
tozik az elvitt kötetért. A né- Amíg nem kértem számon 
hány perces beszélgetés után minden- foltot, addig köny- 
megkértem a kölcsönzőt: per- nyébber. lehetett a másikra

Kernek kézművességről árulkodik a kiállított mii

hárítani a felelősséget, da 
amióta - külön is feltüntetem a 
kartonon a könyv meglevő 
hibáit, ■; végső soron az aláíró

; y regen,ói es a inosiama umuw* tei rögzítettem a Könyv sa,r- felel érte. Vagy rábírja a má-
eltun-yulását megakadályozni / fásokból az derül ki, hogy tonján. Amikor visszakerült a sodife kölcsönzőt, hogy ismer -
hivatott más formákkal is bő- napjainkban Nyíregyházán jó- könyv, én néztem át alaposan, je el: ő tette tönkre a. kérdé-
>éggel élnek. Vagyis: nem- SlZeri,vei ismeretlen a könyv- n-nics-é újabb nyom rajta? ses művet — vagy az aláíró

rongálás. Hogyan sikerült ezt Ha volt, szóltam az illetőnek, kapja meg a büntetést. Vá
ciéra!? íme, a „titok” nyitja: és — a nevelési szolgálatnak laki -tehát, mindenképpen fe-

_  Két eszteaidőivel ezelőtt köszönheröen — nem maradt ,lel a'rongálásért— s neki az

gesse át a könyvet, és ahol 
firkálást, szakadást, bármi
lyen foltot talál — szóljon. Az 
észrevett hibákat egy-egy jel
lel rögzítettem a könyv kar
tonján. Amikor visszakerült a

csak papíron,, hanem a való
ságban is élénk a kulturális 
élet, '

.; Gryúíáföi
Egy könyv nemcsak akkor 

mond sokat, ha az ember

kerültem' ''Jete! könyvtárosnak. 
Felsőfokú végzettségem van 
egyrészt, másrészt pedig ko
rábban könyvkötészetet is

végigolvassa. hanem mar tanultam — azt hiszem, nem
a külsejével is beszédes ada
tokat, szokásokat fecseg el.
Amelyik gyönyörű, vadonat
új, szinte ropognak a lapjai, 
ám a belső oldalak valame-

kell bizonygatnom: szeretem 
a könyveket. Azzal kezdtem a 
működésem, hogy átnéztem az 
összes könyvet, s vagy ezer
ötszáz darabot —; a nevelési 

lyikén az úgynevezett kolofon sz0.],gáiat jóváhagyáséval — 
(a könyv „személyazonossági kjS,elejtettem. A többit kata- 
igazolványa”) azt tanúsítja, felfektettem az

új 'kartonokét — szóval, el-hogy jó néhány eve, kikerült 
már a nyomdagépből:, arról 
árulkodik, hogy tulajdonosa 
valószínűleg csak dísznek vet
te meg, s miután föltette, a 
polcra, többet felé sem né
zett. A másik véglet, amikor

végeztem mindazt, ami szük
séges volt a szabadpolcos 
rendszerre . való átálláshoz. 
Azontúl, .ha valaki kölcsönöz
ni jött, részletesen elmagya-

nagyon nehezeknek tűnnek.
A SZIDALMAZÁSON k í

v ül  a dühkitörés tartalmát

a hirtelen dühkitörés — ideig- télén tárgyakat, amiből kive- tán a fogyatekossagerzes fel- 
lenesen — érvényre juttatta hető, hogy cselekedetében törekvése a fölény megszerze- 
akaratukat, tervszerűen jár el, se céljából. Olcsó fogas az, ha

A haragos ember bizonyos az ember a2 önérzeset más ro- 
LEHETNEK OLYAN ESE- kjs körben éi’vényesül ugyan vására és kárára emeli.

TEK IS, amikor a harag ja- indulatával, de érvényesülése A dühkitörést elősegítő té- 
varészt jogosult, de ezúttal azonnal elvész, amint elhagyja nyezők közül külön ki kell
nem ezekről szólunk. Most in- ezf a icört. Ilyenkor aztán in- emelni az alkoholt, melyből alkotják még a tettlegességek, 
kább a kifejezett és kimon- dulata könnyen összeütközésbe egyes embereknek már égé- meiyek néha annyira 'mennek, 
dottan előtérben álló indula- juttatja környezetével. szén csekély mennyiség is h magának haragosnak
tosságról beszélünk. Olyan Az ;.lyen ember tragikumé- elég. Az alkohol hatására tud- irtanak. Ez az a vonal, amely 
egyénekről, akiknél a harag nak égyik lénjnsges vonása ab- valevőleg a gátlások gyengül- az öngyilkosság megértéséhez 
szokásszerűen lép fel. Vannak ban rejlik, hogy nem képes nek. Az így befolyásolt ember vezet ^  öngynkos fájdalmat 
emberek, akik rendszert építe- differenciált felismerésre és úgy viselkedik, mintha soha- Jggg okozni hozzátartozóinak 
nek ebből, és azzal tűnnek fel, cselekvési módozatokra. Nem sem lett volna részese a kul- ^  távolabbi környezetének, 
hogy ez az egyetlen megoldási képes eldönteni és mérlegelni túrának. Elveszti önuralmát, D- - -  - --
módjuk, Ezek fennhéjázó, fe- azt, hogy hol és milyen alka- nincs tekintettel másokra. El
lette érzékeny emberek, akik lommal milyen megoldásokat lenségessége,' amelyet józan 
senkit, bem tűrnek meg ma- választhat, mit tesz lehetővé állapotban nagy üggyel-bajjal 
guik. .mellett vagy fölött, foly-

el a felelősségre vonás sem. 
Ezen túlmenően a könyvron- 
'gálákkal riportot is késizátet- 
tem az intézeti rádió számá
ra, persze nem dicsérő stí
lusban. Mindezek betetőzése
ként akkor, amikor a stúdió
ban elkészült a íenyítéseket- 
dicséreteket közlő műsor, a 
könyvek ellenségeit még egy
szer kiemeltem. A visszhang 
nagyobb volt, mint amire szá
mítottam ..., a rongálónak a 
többiek is alaposan meg
mondták a magukét.

Tavaly, ha jól emlékszem, 
tizennégy esetben kellett 
könyvrongálás miatt felelős
ségre vonni kölcsönzőket, az 
idén eddig, májusig mindös-z- 
sze egyetlenegyet. S ez az 
eset sem kifejezetten rongá
lás volt, hanem az illető el
vesztette a könyvet.

— Minden esetben sikerült

az érdeke, hogy kiderüljön az1 
igazság: Sem tavalyelőtt, sem 
tavaly nem akadt, aki leta
gadta volna a neki tulajdo
nított hibát.

— Hd „természetes módon" 
megy tönkre egy könyv, pél
dául szét jön a ragasztás?

— Az : ilyen hiányosságé-, 
kért, hibákért természetesen 
nem -a kölcsönző felel. Azért 
tanultam könyvkötészetet, 
hogy ilyenkor „meggyó.gyít- 
sam” a könyvet. Ennek, per
sze, előfeltétele az, hogy az 
esetleg kiesett lapokat is visz-, 
szakapjam ...

★
„A könyv a legjobb barát” 

— tartja a sokszor hangozta
tott szólásmondás. Itt, Nyír
egyházán a _ jelek szerint 
olyan komolyan veszik a mö-

nyesíiléséért küzd, és az aka
dályok, melyekkel szembe ta
lálja magát, ha nem is legyőz- egyértelműen tisztázni a fele- Sötte rejlő tartalmat, mint az 
hetetlenek, de mindenképpen lőssénet? emberek az egymás közötti,

— Arra mindig nagyon vi
gyáztam, nehogy a vétlent ér-

i.gazii barátságot.
H. A.

Sakkporti

hogy elszenvedett, mellőzéséért 
ilyen módon álljon bosszút.

Azt mindannyian tudjuk, 
hogy az agresszió kifelé és be-guik mellett vagy fölött, foly- vagy enged meg a környezete, még csak .meg tud fékezni és “ ésennek inee^

ionosán szükségük van tőle- vagy milyen megoldási módo- el tud leplezni, részegségében 1 ,rÍ-f2’úrK íkw-iA
nyűk érzésére, és ezért állan- kat sugaH. gátlástalanul jut kifejezés- ^ L o k Í a ? l  Ötamaaa mla"
dóan arra Ügyelnek, hogy eleg- re . . .  Nem véletlen, hogy el- - ^ ^ ^ é r e  terek^dhá; Magé megbecsülik es nem ser- A HARAG TELJESEN EL éppen azok semmisítésére törekedhet. Maaz a n 
tik-« meg őket. Ezzel több- FOJTJA a közössegérzest. _ A j)erj^c isznak. akik nincsenek ™eg ne”? tudjuk pontosan,
nyíre túlzott gyanakvás jár hatalomra törekvő ember in- kibékülye az élettel. Ezek vi- ^ ^ . , aJ - § f ’ a b£̂ ®*e
együtt, aminek eredményekép- dulata lakozik benne, mely az gaszt ^  fe]edést keresnek az fordított agressziónak mi ye- 
pen senkiben sem bíznák. Ha ellenfél megsemríusitesetol ám egyúttal mindig nek ? szemelyiseghatterei, de
viszont megtagadnak tőle va- sem riad vissza. Ha az em- }3 arra. amit szeret- tis2ían latunk, hogy a
tómit, egy módszert ismer bér indulataiban jelleme Vila- k volna clémi. de nem sí- “ ele tordított agresszió ese- 
csak: akkora rtbilliót csap. gosan megnyilvánul, a harag került teben primitívebb beszukul-
hogy az a hozzá közel álló indulata olyan könnyen meg- W hk1törés 2vermekeknél tebb személyisegrol vaíl szo> 
személyeket ugyancsak fájdal- oldható problémát nyújt, ami s0^ alUgy; k^ bbgymint f  í ne™ ^ép?s mérlegel,n.j.
***** W i :  például tükro- alkalmas ê bensmerf tunk S n l l  Néha a legkikbb indí- helyzeteket- es agressziójával

tár'  gyt ^ t f aembert "olyannak araa! hogy a gyet e^ en a sa ât csokkentértekü-
gyakat rongál, stb. _ keik megjelölnünk, aki ellensé- mek méregbe guruljon. Ez ab-
kei be vagy értékes 

yakat rongál, stb. 
Utólag persze egészen ziottel szemben ból származik, hogy a gyer- 

wiolyan azzal védekezik, hogy ^  ^ t t á L n  iéVő veknél -  nagyfokú gyenge,
nem tudta, mit tesz. Ezt azon- A l  alkalmaz ilyen ségérzése következtében — ár
ban nem hisszük el neki, mert mozdulatokat ilyen vényesüfesi törekvésének vo-
körny^zetétrtiyliyámíóah meg túlhajtott “^~r nala élesebben domborodik .ki.
S S Ä T S  Ä kf h - Ä bÄ  * o . ™ *  « . « « t o
M M S M M a í  B * * *  " "  tü lS räen  tM - dlS . t r ,  M M . »OB- « r t -

ségét leplezi.
Tény, hogy aki saját magát 

pusztítja el, és kilép emberi 
kapcsolataiból, a társadalom
ból, és végső soron magából 
az életből, nem mondható 
egészséges személyiségnek.

R. J.

A pihenőidősök körletén vagyunk Sopronkőhidán 
Amott négyen ádázul küzdenek az asztalifociban, emitt 
az asztalon a sakktábla. Csak az egyik partner ül ott, 
a másikat, a könyvtárost, elhívták. Gyors „házielemíést” 
végzünk és kiderül: világos jobban áll! Láthatóan örül. 
hogy nyerhető az állása, még el is neveti magát, ami 
azért a bv. intézetben ritkaság. Bár néha nem árt a dol
gokat a humoros oldalukról nézni.

Ahogy elneveti magát, ismerős lesz. Három mondat 
után kiderül: életünk egy bizonyos szakaszában hasonló 
utat tettünk meg. Ugyanazon középiskolában érettségiz
tünk, egy üzemben dolgoztunk, de csak látásból ismertük 
egymást. Annál több a közös ismerős. Kiderül, hogy 
nagybátyja egy időben a kollégám volt stb.

Így lassan felidéztem magamban az egész családot és 
megállapítottam: tisztességes, dolgos emberek, akiknek 
„fekete bárányával” találkoztam most. S ahogy a sorsá
ról elmondott néhány mozzanatot, bizony belesajdult a 
szívem.

Arra gondoltam: egy időben, pontosan azonos helyről 
indultunk. Sőt, ő jobb helyzetben volt, hiszen nem al
bérletben tengődött, hanem a családjával lakotr. Ráadá
sul ő már csoportvezető volt olyan üzemben, ahol ak
kor is jól fizettek.

S most találkoztunk a börtönben. Ö mint többszörös 
visszaeső, s én, aki a beszélgetés után szabadon távoz
hattam.

Láttam, jól sakkozik, legalábbis a táblán. Mert az 
élet játszmájában mindez már nem mondható el róla...
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Anyák napja után
Nemrég ünnepeltük az igazi 

édesanyákat. Azokat, akik ko
molyan veszik anyiai hivatá
sukat, s életüket azoknak 
szentelik, akiket világra hoz
tak. De, mint tudjuk, sajnos, 
vannak olyan anyák is, akik 
nem méltók erre a névre, hi
szen, ahogy megszülik gyer
mekeiket, máris' megfeledkez
nek róluk, és egyszerűen nem 
törődnek velük. A gyerekek 
pedig úgy nőnek fél, ahogy' 
épp tudnak. Az állam, a tár
sadalom kezébe adják őkét, 
mondván, legyetek velük amiit 
akartok, nekem semmi kö
zöm hozzájuk.

Amint Bottka Ferenc, a 
Fővárosi B>v. Intézet Il-böl 
írja, számára a nagybetűvel 
írt ANYA ott kezdődik, ami
kor egy érett nő alapos meg
fontolás után váltatja, hogy 
világra hoz egy gyermeket, s 
tisztában van az evvel járó 
kötelezettségekkel. Egy Igazi 
anya a ,.semmibe” nem szül
het, mint ahogy ezt sok meg
gondolatlan nő teszi. Az igazi 
anyának meg kell teremtenie 
minden feltételt ahhoz, hogy 
gyermeke a lehető legjobb kö
rülmények közepette nevel
kedjék, mind anyagilag, mind 
erkölcsileg biztosítania kell 
fejlődését.

Az a nő, hangzók a le
vél következő megállapítása, 
aki nem így jár el, ha nem 
önszántából, hanem ./kényszer
ből” szül, az ugyan anya, de 
nem érdemli meg ezt a ne
vet, hiszen ehhez a szeretet, 
a tisztelet és a becsület jel
zői tapadnak. Hogy mennyi
re nem érdemli meg az anya 
nevet,' arra a legkeményebb 
bizonyíték az állami gondo
zottak számának növekedése, 
s a veszélyeztetett környezet
ben élő gyermekek nagy szá
ma, ‘ és miég lehet sorolni.

■Hogy levélírónk mire is 
gondolt, azt személyes pél
dával támasztja alá, írván, 
hogy nagyon jól ismer olyan 
családot, családokat, amelyek 
az átlaghoz képest hátrányos 
helyzetben vannak. De miért? 
Mert a férj börtönben van, s 
az anya, akiire ilyenkor több 
és komolyabb feladat hárulna, 
egyszerűen hátat fordít kö
telezettségeinek és züllött, er
kölcstelen életmódot folytat. 
Nem csoda, ha gyermekei épp 
csak vegetálnak. El lehet kép
zelni, hogy milyen szellemi és 
fizikai károsodást szenvednek. 
Ez az anya/ s az ehhez ha
sonlók nem érdemlik meg, 
hogy anyáknak tekintsük 
őket!

Nézzük, hogyan folytatódik 
ez az indulatoktól fűtött le
vél!

„Mert ne feledjük, nemcsak 
magukat, hanem gyermekei
ket is tönkreteszik, s ezáltal 
növelik azon gyerekek szá
mát, akik úgy lépnek ki az 
életbe, ha egyáltalán felnő
nek, hogy az égvilágon sem
mit nem értenek, nem tudnak, 
csak â it látjákr hogy mások 
másképp élnek, mint ők. Az 
íiyen gyerekek könnyű pré
daként esnek áldozatul, hi
szen számtalan olyan eset 
van, hogy ezeket a gyerme
keket tudatosán lökik a bű
nözés útjára.

Ez nam is csoda, mert a 
gyerekek szülei nem törőd
nek velük, hát felhasználják 
őket az idegenek, akik tud
ják, hogy az ilyen gyerek még 
tudatlan, s ők „okosítják” ki!

Hány és hány olyan gye
rek került be börtönbe, akik, 
ha normális családba szület
nek, csak harangozni halla
nának arról, hogy börtön is 
van a világon.

Nem célom, hogy bíráljam 
az állami gondozást, amit a 
szakemberek megtehetnek, 
megtesznek, de nem pótolhat
ják, mert lehetetlen, az iga- 
z; édesanyát! Ezért követnek 
el végzetes bűnt azok a nők, 
akik könnyelműen, önző mó
don, csak magukra gondolva, 
ellökik maguktól gyermekei
ket.

Azt mindenki tudja, hogy 
egy vagy több gyerekkel gond 
van, azt nevelni, etetni, taní
tani kell, ott kell velük len
ni, hogyha bármi bajuk van, 
segítsen. A gyereknevelés sok 
időt követel, a gyerekek mel
lett nem lehet inni, éjszakáz
ni, szeretők után járni stb. 
Egy nő, amíg nincs gyereke, 
azt tesz, amit az ízlése dik
tál, de ha már gyereke van, 
akkor nemcsak nő, hanem 
anya is! Sőt, elsősorban anya! 
Aki ezt nem éri fel ésszel, 
az jobban teszi, ha nem is 
szül gyereket, mert csak a 
boldogtalanságot szaporítja a 
földön
■ Amikor az ilyen „anyák

ról” beszélek, nem hagyha
tom szó nélkül az apát sem, 
hiszen ahhoz, hogy gyerek le
gyen, ketten kellenek. Ok is 
belegondolhatnának abba, 
hogy tízezrével várják sóvá
rogva a gyerekek különböző 
otthonokban a szüleiket, az 
apát, az anyát! Minden ide
genben a szüleiket látják. És 
úgy kapaszkodnak beléjük, 
hogy nincs az a kőszívű em

ber, aki ezt érzéketlenül vi
selné el. De mit tehet- az 
idegen? Nem veheti át a kö
zönyös, kegyetlen szülők he
lyét, erre kevés lehetősége 
van. És ha meg is tenné? 
Csak egy-két gyereket tudná 
kiemelni. A többi ezután is 
sóvárogna és Szenvedne a szü
lei után.

Mi, felnőttek, tárgyilago
sadba« tudjuk megítélni, hogy 
miféle bűnöket követnek el az 
ilyen nők és férfiak a gyer
mekeik ellen, s talán mentsé
get is tudunk felhozni malilét- 
lük, de a gyerekek nem bo
csátanak meg. Élhet az ilyen 
gyerek nyolcvan-kilen.even 
évet is, akkor sem felejti el 
azt, hogy miket élt át és ho
gyan nőtt fel. Ugyanis a szü
lői szeretet hiánya elkíséri az 
embert a sírig, s egészen ko
molyan befolyásolja az éle
tét. Más az, ha az ember sze
rető ■ családban, vagy rideg, 
könyörtelen, szeretet nélküli 
környezetben nő fel.

Hogy az ilyen anyák mi
lyen kegyetlenek tudnak len
ni, azt mi sem bizonyítja job
ban, mint az ä tény, hogy 
sokakat, már felnőttkorban 
környékeznek meg. Amikor 
már keres, amikor már úgy- 
aho-gy elboldogult az életben, 
s' ekkor tolják fel magukat 
anyának, apának, s a gyerek 
gyakran el is hiszi, hogy 
nem vétkesek abban, ami ve
le történt.

Számtalan történet bering 
arról, hogy kit, milyen körül
mények közepette keresett fel 
az anya, apa, s aztán mikor 
már kifosztották őt, megint 
továbbálitak. . .

Lehet az iiyan apát, anyát 
tisztelni, szeretni ?

Még a nevet sem érdemlik 
meg, nemhogy a megbecsü
lést. Az ilyen szülők mellett 
ragyog fel a legfényesebben 
az igazi anya, aki ha kell, 
egyedül is felneveli gyerme
keit, aki éjjel-nappal azon 
van és azért küzd, fárad, dol
gozik, hogy megteremtse nekik 
mindazt, ‘ amire'' szükségük 
v'an. Minden elismerésem 
ezeknek az anyáknak, meg
hajtok előttük, s magasztalom 
erkölcsi nagyságukat.

És abban reménykedem, 
hogy az ilyen anyáknak há
lás gyermekeik lesznek, illet
ve vannak, aikik tisztán látják, 
hogy mit tett értük az édes
anyjuk. Mert még elgondolni 
ls szörnyű, ha ennyi erőfeszí
tés hiábavaló lenne.”

Bottka Ferenc 
Fővárosi Bv. Intézet II.
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Hogyan lehetne jobb a lap?
Bármely' lap csak akkor 

töltheti be hivatását, ha ol
vasóin, ak pontosan azt adja, 
amit várnak tőle. Vagyis, 
amire a lap eleve vállalkozott. 
Hogy ezt jól csinálja vagy 
nem, azt azon lehet lemérni, 
többek között, hogy hány ol
vasó keresi fel levélben a 
szerkesztőséget. Ugyanis ez 
jelzi azt, hogy az olvasók fi
gyelnek a lapra, az írásokra, 
tehát a szerzők szava, gondo
lata nem hull a semmibe, ha
nem értő, befogadó elmékre 
talál.

A lap szempont] ából termé- 
szétesen nem mindegy, hogy 
mit tartalmaznak ezek a leve
lek, Érthető, hogy mindenki 
jobban örül annak, ha vala
mit jól csinált, mint az ellen
kezőjének. De végső soron a 
vitázó, érvelő levelek, a cik
keket kiegészítő, helyesbítő 
írások adják a levelezés savát- 
borsát. Persze, nem azok az 
írásc-k, amelyek csak azért 
íródtak, mert szerzőjük még a 
kákán is csomót keres, s ha 
talál, ujjongva kiáltja világ
gá. Azokat a komoly írásokat 
várjuk, amelyek átgondolva a 
mondandót, világosan és, egy
értelműen tükrözik írója ál
láspontját, véleményét.

Több alkalommal szóltunk 
már arról a sajátos helyzet
ről, amelyben ez a lap van. 
Azt hiszem, az értő, figyelő 
olvasónak nem kell magyaráz
ni, hogy a cél közös. Talán 
nincs még egy olyan lap eb
ben az országban, mint ez, 
amelyre, épp e különlegessé
génél fogva, nagyobb felelős
ség is esik.

Aki benne van, az tudja, 
hogy a börtön, még a mai kö
rülmények mellett is — bör
tön, s aki ide kerül, nem jó
szántából tanyázik itt. Vala
hol, valamit végzetesen elron
tott. S hogy ezt jóvátegye, 
hogy korrigálja, ahhoz nem 
elég 'á remény,v nnná! több ' és 
más' kélí. 'Fel kell; 'vérteznie 
magát mindazzal, ami csak 
szükséges ahhoz, hogy új éle
tet kezdhessen.

Ehhez az életformaváltás
hoz szolgáltatnak vezérfonalat 
és adalékokat az itt megjele
nő írások, bárki Ls legyen a 
szerző. Látható ugyanis a 
szerkesztőségnek az a törek
vése, hogy minden hasznos, 
előremutató írás megjelenjen 
a lapban, attól függetlenül, 
hogy ki a szerző, ki az író.

Egyetlen kikötés van, hogy. 
az írás az olvasó hasznára le
gyen. De a hasznosuláshoz 
nem elég a szerkesztőségi aka
rat, ahhoz az is kell, hogy az 
olvasók tudják, hogy az ő lap
jukról van szó, arról ah lapról, 
amely nekik és hozzájuk szól.

Ezt tudatosították már ré
gen Márianosztrán, amikoi 
megalakították a Heti Híradó 
Klubot. Dékány György, aki 
immár szabad ember, volt az, 
aki .annak idején szorgalmaz
ta és meg is valósította ezt a 
tervet. Hogy elképzelése élet
re valónak bizonyult, azt az is 
bizonyítja, hogy szabadulása 
után' is töretlen a klub len
dülete.

Akik részt vesznek ebben a 
munkában, azok talán tudják 
és le is mérhetik, hogy egy- 
egy fogas kérdés megoldásá
ban mennyit segített ez a lap. 
Persze, nincs az a patikamér- 
leg, amelyen kimutatható len
ne igazán, hogy mennyit ér a 
szellemi segítség, csak akiken 
segített, azok érzik, azok tud
ják.

A szellemi munka hatásá
ról sokat vitatkoznak manap
ság ebben az országban. Na
pirendre került már az alkotó 
értelmiségi és a tanár, az or
vos, a feltaláló, stb. Voltak ér
vek és ellenérvek, de például 
a tanárak esetében csak ak
kor mondhatjuk ki a döntő 
szót, ha tudjuk, hogy gyer
mekeink, akiket rájuk bíz
tunk, értelmes és képzett em
berek lesznek.

Ez pedig nem derül ki csak 
később, amikor már valóban 
késő lesz. Egy olyan társada
lomban, ahol már régi és be
vált gyakorlat a munkameg
osztás, nem lemre szabad egy
értelmű dolgokról úgy beszél
ni, mintha most találtuk vol
na fel a meleg vizet.

Nem új. keletű tehát az a 
felismerés, hogy a lap és az, 
intézeti művelődési -bizottsá-’ 
gok munkája közös célt szol
gál. Ez egyértelmű. Inkább az 
a kérdés most, hogyan lehet
ne ezt a közös munkát job
ban egybehangolni. A mária- 
nosztrai példa azért kívánko
zik élre, mert az eddigi gya
korlat bebizonyította, hogy ez 
a forma alkalmas arra, hogy 
bár szűk körben, mégis széles
körűen vitassanak meg egy- 
egy írást, olyat, amely ■ közér
dekű.

Azt hiszem, nem túlzók ak
kor, ha kimondom, hogy né

hány intézetben már olyan 
fejlett közművelődési munka 
folyik, annyira jól' dolgozik a 
művelődési bizottság, hogy ké- 
pás lenne klubalakításra is. 
Nem akarok itt intézeteket 
említeni, nein, célom a kieme
lés, ugyanis nagyon sok inté
zettel élő, eleven a lap kap
csolata, nemcsak az elítéltek, 
hanem a nevelők, szakalkal
mazottak, parancsnokok is 
megtisztelik szerkesztőségün
ket írásaikkal, tudósításaikkal. 
De ha ez így van, akkor miért 
ne lehetne ezt a munkát — 
hangsúlyozom, közös célú 
munkát! — szervezetté tenni.- 

Ez ugyanis azz.a-1 járna, hogy 
nem esetlegesen, hanem tuda
tosan kapnánk információkat, 
beszámolókat, és nem utólag, 
hanem előre. Mindez nem len
ne fölösleges, hiszen számta
lan jelzést, írást, információt 
azért nem tudunk közölni, 
mert az .esemény után íród
tak, s nem szabad megfeled
kezni arról, hogy bár hetilap 
vagyunk, nekünk is töreked
nünk kell a frisseségre. Ez 
pedig csak akkor , lehetséges, 
ha a művelődési bizottságok 
terv szerint küldik az íráso
kat.

★
Jeleztem már, hogy a noszt- 

rai klub élén — örvendetes 
esemény, Dékány György sza
badulása miatt — változás 
történt, Liptai István vette át 
a vezető tisztet. De amikor 
ezt megírta, máris beszámolt, 
hogy milyen programokat tér-, 
veznek, mik a szándékaik, 
mik az ötleteik.

Mindebből kitetszik, hogy a 
többi intézet művelődési bi
zottságának mi lenne a fel-, 
adata. Nem más, mint az elő-' 
rejelzés, ami az otthoni dol
gaikat illeti, és koncentrál
tabb figyelem a lap közérde
kű cikkeire, viták, beszélge
tések szervezése, lebonyolítá
sa, azaz a lap cikkeinek -in
tenzívebb hasznosítása.

Véleményem szerint nia 
már el lehet azt várni, hogy 
a jól működő intézeti műve
lődési bizottságok magasabb 
szintre emeljék munkájukat. 
Ez a szintemelés megint nem 
öncélú, hiszen a szerkesztőség 
és az intézet egy cél ügyében 
tevékenykedik. Miután ez így 
van, miért ne tehetnénk ezt: 
szervezettebben, hatékonyab
ban? Nem máson, csak raj
tunk múlik.

A. J.

Zsákutca, avagy pesszimistán 
az optimizmusról

Nemcsak a Heti Híradó hasábjain, de a 
Központi Stúdió műsoraiban is sokszor szó 
esik a szabadulás utáni beilleszkedésről. E 
témakörrel kapcsolatban már én is sok írást 
olvastam, műsort hallottam, de mindig csak 
nagy általánosságban beszéltek róla, konkrét 
tanácsok sohasem hangzottak el. Saját prob
lémámra sem találok megoldást, pedig — 
úgy gondolom — nem kivételes és egyedül
álló a helyzetem.- Rajtam kívül még szűk 
környezetemben is több társamat foglalkoz
tatja ez a probléma, mert ők is elkeserítő 
és megoldhatatlannak tűnő gondokkal küz
denek.

Az általam elkövetett cselekményt jellege 
miatt a gazdasági bűncselekmények kategó
riájába sorolják. A Legfelsőbb Bíróság hat 
és fél évi börtönbüntetés letöltésére ítélt és 
egyben kötelezett az általam okozott kár —, 
megközelítőleg kettőmillió forint — megté
rítésére.

A tárgyalás után barátaim, ismerőseim vi
gasztaltak, de az idő múlásával egyre ritkáb
ban kaptam tőlük levelet, lassan megfeled
keztek rólam. Akkor még úgy tűnt, hogy csa
ládommal fennálló kiegyensúlyozott kapcso
latom — a nagy ítélet ellenére is — töretlen 
marad. Sajnos, tévedtem, mert ennyi idő alatt 
még a légszorosabb érzelmi kötelékek is fel
lazulhatnak, fellazulnak. Feleségem válóperi 
keresetet nyújtott be, a válás kimondása után 
rövid idő múltán ismét férjhez ment. Ezután 
végleg szinte minden kapcsolatom megszűnt a 
külvilággal. Szabadulásomat csak idős édes
anyám várja, aki maga is segítségre szorul. 
Gyakorlatilag nincs hova mennem, persze, 
pénzzel ez a probléma könnyen megoldható 
volna. Jelenlegi keresetem ötven százalékát 
letiltásom miatt levonják, így elméletileg több 
évi büntetésem letöltése után szinte egyetlen 
fillér nélkül fogok szabadulni. Igaz, havi

háromszáz forintos vásárlási összegemből ta
karékoskodhatnék, de erős dohányos lévén 
elég nagy gondot okoz így is az összeg be
osztása.

De tegyük fel, hogy rendelkezem majd egy-, 
vagy kétezer forinttal szabadulásom után! Eb
ből először egy elfogadható lakást, szobát kel
lene bérelnem és az induláshoz szükséges leg- 
nélkülözhétetíenebb dolgokat, használati tár
gyakat kellene megvásárolnom. Például: ágy
neműt, poharat, tányért stb. Néhány ruhada
rabra is szükségem volna, mert volt felesé
gem a tárgyalás után ruháimat eladta, ami 
a nagy ítélet miatt akkor érthetőnek is tűnt. 
Azt már meg sem merem említeni, hogy leg
alább. naponta egyszer enni is kellene vala
mit, amíg az első fizetést megkapom.

Bármennyire is szerettem a munkámat, 
büntetett előéletem miatt nem kapok erkölcsi 
bizonyítványt, s ez eleve megszabja lehető
ségeimet. Nemcsak a régi munkahelyemre 
nem mehetek vissza, de az általam ismert, 
szakterületen, ahol hosszú évek során az el
méleti, gyakorlati tapasztalatok megszerzése 
mellett elsajátítottam a szakma legapróbb fo
gásait is, nem dolgozhatom. Mivel máshoz 
nem értek, így csak segédmunkásként helyéz- 
kedhetem el, és — reálisan felmérve a kere
seti lehetőségeket —, havonta kb. négy-, öt
ezer forintot kereshetek, amelyből továbbra 
is levonják kártérítés címén az ötven száza
lékot. Havonta kettő, kettőezer-ötszáz forint
tal fogok rendelkezni, ha egyáltalán sikerül 
elhelyezkednem. És ha nem? Már annyiszor 
esett szó a hivatásos pártfogókról, kénytelen 
lennék az ő segítségüket kérni — talán se
gítenének is — és el tudnának helyezni olyan 
vállalatnál, amely rendelkezik munkásszálló
val és helyet is tud biztosítani. De a pártfogó 
által „szerzett” munkahelyen valószínűleg 
ugyanolyan szabadult elítéltek dolgoznak, mint

jómagam, s ugyanazon a munkásszálláson lak
nak majd. Cseberből vödörbe, vagyis hasonló, 
társaságba kerülök, mint ahol most vagyok és 
ahonnan ki akarok szakadni. Nem veszítet
tem el az optimizmusomat,, bízom önmagám
ban, bízom abban, hogy sikerül beilleszked
nem a társadalomba, sikerül talpra állnom és 
új életet kezdenem.

Elképzelhető, hogy valaki kettőezer forint 
jövedelemből, miután kifizette a szállást, tud 
magának biztosítani napi háromszori étke
zést, ruhát, vásárol, néha elmegy színházba, 
moziba, esetleg egy sportrendezvényre és még 
félre is tud tenni csekélyke összeget havonta? 
Ha ez képtelenség, mitevő legyek?! Persze, ha 
volna valaki, aki segítene — egy önzetlen ba
rát, vagy egy lány — minden sokkal egysze
rűbb lenne, azt hiszem. Kapcsolatteremtés és 
barátság? Azt hiszem, ez a.gondolat kapcsoló
dik a legszorosabban a beilleszkedéshez. Nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az em
berek többsége előítéletekkel szemlél ben
nünket.

Ez a magatartás főleg jelenlegi kapcsola
taimban, érezhető, de mostani körülményeim 
között csak az úgynevezett börtönbarátságok
ra támaszkodhatnék. Barátság — barát? Nem 
vagyok maximalista, bár meggyőződésem, 
hogy a barátság önzetlenségen alapszik, s tu
dom azt is, hogy az Önzetlenségnek a határa 
személyenként változik és általában ez a kap- 
csolat kompromisszumokat is igényel.

Társaim körében sokan vannak, akik va
lóban megtévedt emberek, sókat tanultam, ta
nulok tőlük a szó jó értelmében. Meggyőző
désem, hogy ők szabadulásuk után mindent 
elkövetnek a társadalmi beilleszkedés érde
kében, új, becsületes életet kezdenek és nem 
bűncselekmény elkövetésével akarják „meg
alapozni” a jövőjüket. Legtöbbjüknek az in
duláshoz minden feltétel (?) biztosítva van, 
de saját problémáik megoldása mellett — úgy 
érzem — szívesen segítenének nekem is a kez
deti nehézségek leküzdésében, megkönnyítésé
ben. Mégis, ez az őszinte és önzetlen jóindu
lat, barátság — amely néha több évi ismeret
ségen alapszik —, a polgári életben ellen

szenvet vált ki az emberek többségében, pe
dig egy börtönkapcsolat is lehet két tisztes
séges, megtévedt ember kölcsönös megbe-. 
csülése.

Egyszerűbb lenne felkeresni a régi ismerő
söket, barátokat — akik olyan könnyen meg
feledkeztek rólam —, de úgy érzem, leg
alábbis számomra ez nagyon, megalázó lenne.

Anyagi helyzetem meghatározza lehetősé
geimet, új ismeretséget legfeljebb munkahe
lyemen, a munkatársaimmal köthetek, ami 
ugyancsak nem a legszerencsésebb megoldás. 
Felötlött bennem az a gondolat is, hogy meg
ismerkedhetek egy független nővel, de erre 
jelenlegi körülményeim között semmi esé
lyem nincs. Igaz, előzetes házban előfordul
hat, megtörténhet, hogy véletlen folytán talál
kozom egy szimpatikus lánnyal, esetleg régi 
ismerőssel. Hasonló sorsközösségre ítélt nő és 
férfi — /akik hosszabb ideje vannak elzárva 
a külvilágtól —, magányosságuk miatt köny- 
nyen érezhetnek már az első látásra egymás 
iránt szimpátiát, vonzalmat. E vonzalomra 
bárki mondhatja, hogy semmi érzelmi töltése 
nincs, csak az elfojtott vágyak és érzések kö
vetkezménye, Ezzel nem. értek egyet, mert 
úgy gondolom, hogy ilyen körülmények kö
zött is tisztességes lehet két ember közeledé
se, akiket hasonló gondok, problémák foglal
koztatnak és előítéletek nélkül közeledhetnek. 
egymáshoz. Egy ilyen kapcsolattartás nemcsak 
új távlatokat, nyitna előttük, de reményt #s 
erőt is kölcsönöznének egymásnak, mert az 
idő múlásával egyre kevesebbet lehet meríte
ni a múltból, a szabadulás pedig nagyon tá
volinak tűnik. Ha a szabadulás után őszin
tén feltárom és. nem titkolom el a múltamat 
egy büntetlen előéletű hölgy előtt, megítélé
sem szerint minimális esélyem van arra, hogy 
előítéletektől mentes, tartós érzelmi kapcsolat 
alakuljon ki közöttünk. Persze lehet, hogy ne
kem szerencsém lesz. De szerencsére bízzam 
a jövőm?

Nem látok, nem találok megnyugtató meg
oldást, pedig, ismétlem: optimista vagyok és 
hiszek a barátságban és a szerelemben.

Fischbein Nándor ,J  
: Fővárosi Bv. Intézet I» j
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Az agy hőmérsékletének 
mérése

A Szovjet Tudományos Aka- testrészekhez viszonyítva két- 
démia Rádiótechnikai és három C különbségét jelent- 
Elektrotechnikai Intézetében hetnek. - 
kifejlesztettek egy táv-mérő- A tudósok az új mérőmű- 
műszert, amely a másodperc szerrel első ízben kaptak ké- 
tört része alatt még a leg- pet azokról a höroérséklet-iá- 
kisebb hőmérsékletingadozást gadozásokról, amelyeket az 
is megállapítja az emberi test agynak különböző ingerekre, 
bármely részén. A műszer a például fényre és hangra való 
mérés eredményeit diagram reagálása idéz elő. A reagá- 
formijában mutatja ki egy lás annál erősebb volt, a hő- 
képernyőn, Az új műszerrel mérséklet, annál nagyobb mér- 
végzett első kísérletek során tékben tért el a kiinduló hő- 
folyamatosan mérni tudják az mérséklettől, minél erősebben 
egyes testrészeknek a légzés hatott az inger. 1
okozta ritmikus hőmérséklet. ' Az egyes testrészek hőmér- 
Higadozásalt, séfedének távolból való ellen-

A hőmérséklet-ingadozások őrzésére szolgáló új módszer a 
a test bármely részén külön- szakemberek nézete szerint 
böáő tényezőktől, például az különböző . betegségek, diag 
ember emocionális állapotától nózisának új lehetőségeit tár
függnek. Elsősorban azonban a ja fel, minthogy az egyes szer- 
fizikai munka által okozott vek funkciójának zavarait 
hőmérséklet-ingadozások a mindig a hőmérséklet megvál- 
nyugaJlmi állapothoz és más tozása kíséri.

Az agy egyenetlenül öregszik
Az, agy különböző részei több ösztönének helyét sejtik, 

nyilvánvalóan nem egyforma Ebnen az idegsejteic nagysaga 
sebességgel öregszenek, egyes BŐ éves koron túl is változat- 
részei pedig szinte egyáltalán lan marad, csak. 65 év után 
nem. Ez főleg akkor igaz, ha mutatkozik rajta módosulás, 
az ágyat állandó „szellemi Haug úgy .foglalja össze, 
mozgásban” tartják. Erről, hogy „talán a motorikus terület 
számol be Herbert Haug, a lü- kivételevei” még a öl) éven túl 
becki orvosi főiskola munka- sem jelentkeznek említésre 
társa az Umschau című folyó- méltó változások a nagyagy 
iratban, az agy anatómiai ku- kérgében, a pszichoszociáüs 
tatásának azokat az új ered- kéreg magatartása azonban ár
mányéit’ összefoglalva, aime- ra utal, hogy a 65. év mintegy 
lyekből általánosítható köveit- cezúrát jelent az életben, ez- 
keztetéseket is le lehet vonni, után ugyanis egyértelmű ore-. 
Azt, hogy idősebb, sőt nagyon gedés következik — még ha 
sok idős ember szinte változat- egyénenként eltérő időpontban 
lanul tud feldolgozni optikai es ütemben is. 
és . akusztikai ingereket, meg- Ebben az összefüggésben ar- 
magyarázhatjuk, azzal, hogy a ra figyelmeztet a lübecki ana- 
nagyagy kérgének azok a terű- tómus, hogy a munkás életpá- 
leíei, amelyek alapvető és fő- lya idő előtti befejezéséről fö
lérendelt érzelmi és .szenzor!- lyó jelenlegi viták során ne 
kus funkciókat töltenek be,, feledjék; „Az emberi agy bi-
lassaiji,.,sagy. egyáltalán...nem,, zcsayosj,igénybevétele,a szeüe-,.
öregszenek.! Viszonylag korai.- mi. képességek megőrzésének 
öregedést állapítottak meg vi- feltehetőleg fontos eszköze, 
szorít az anatómusok a fölé- Gondoljunk, arra, hogy nem 
rendeli mozgásirányító terüle- mindenki — mint mondjuk egy 
t^n, az úgynevezett pszichomo- egyetemi professzor a nyugdí- 
torikus kéregben, ami viszont jazás után — tud idős korában 
azzal látszik összefüggésben szellemi munkát végezni.
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eves koma urán csökkenti a kat egy g^Ug.jpijeg igényesebb 
testi és sporttevékenyseget, kedvtelés. Sokakban mégis vi- 
Sájátos magatartást mutat az gzonylag csekély az egyéni kez- 
ágynevézett pszichoszociális deményezőlcészség és ezért 
kéreg, amelyben az ember leg- gyorsabban öregszenek.”

Ötletinkubátorok
Vajon a, nyugat-európai nyos park, a cambridge-i fej

egyetemek tudománíyos park- lődése jól érzékelteti az „egye-
jai beváltják-e hozzájuk fű
zött reményeket és katalizál

femi ipar” lehetőségeit. A 
híres brit egyetemi város kö-,

torként segítik-e elő a csúcs- m ma közel 300 cég serény 
technológiájú vállalkozások
elterjedését, úgy ahogy az 
Amerikában már korábban 
végbement? A végleges vá
laszhoz a tapasztala,tóik még

kedik az 1979-es 40-ael szem
ben E vállalatok termelési 
értéke 1,1 milliárd dollár, a 
helyi munkaerő mintegy 20

túlságosan is frissek, minden- százalékát (majdnem 14 ezer 
esetre tény; a tudományos fő) ők alkalmazzák.
parkok száma. Nyugat-Euró- 
pában is szaporodik.

Divat manapság a tudomá
nyos parkokért . , lelkesedni 
Nyugat-Éurópában. Ez a ná-

Ma a cambridge-i egyete
mi vállalkozások abban is 
különböznek az amerikaiak
tól, hogy többségük n,em tody -

lunfc kevésbé ismert sajátos tat tömegtermelést. Az itteni 
vállalkozói képződmény. a csúcstechnológiájú cégek egy- 
felsőfokú oktatási intézmé- harmada meg hat embert 
nyék és a csúcs,technológiákat sem alkalmaz: jellegzetes
megcélzó vállalkozások házas- jíyen helyi vállalatnak tartják 
s,ágára épül: az egyetemekho- a xopexpress nevű tuctoma- 
zománya a szellemi ismere- nyOS tanácsa,dócéget, amelyet 
tek, több esetben a tulajdo- ^et évvel ezelőtt két carnó- 
nükban levő kut:atásr,a-gyár- riüge.i egyetemi tanár ara
tásra _ alkalmas  ̂épületek,_ a puott  Egy másik, a Ca/raö- 
cégeké pedig a tőke és a piac- rfäge Mass Spectrometry 
ismeret. így az egyetem tű- ^ta. összesen tízionyi stábja 
dományos eredményei, talál- geológiai, orvosi kutatásokban 
mányai a tudományos parkok használható lézeranaiizáló ké- 
„inndvációs inkubátoraiban'1 s,züiékeket gyárt. A cég arra 
kifejlődve gyorsam piacképes s^amlt, hogy évente tíz ilyen 
termékké válhatnak, anyagi ,berendezést állít majd elő. A 
hasznot hozhatnak. Ma már e szerény termelési terv bizo- 
parkokbóil Nyugat-Európa- ny^ra összefüggésben állhat 
szerte több tucatnyi található: azzaj jSj hogy napjainkban, a 
Franciaországban főként a csucstecnnologiájú termékek 
Riviérán létesített Sophia tiszavíragéletüek.
Antipolist emlegetik. Hollan
diában Groningent íejlesztik 
erőteljesen, az NSZK-ban. pe
dig a meglevő nyolc mellé to
vábbi riegyvén park létesíté
sét fontolgatják.

A tudományos parkok — 
vélik a szakemberek — -mér-

A gyors növekedés veszé
lyeit illusztrálja a brit sze
mélyi , számítógépipar egyik 
üdvöskéjének, a Cambriuge- 
ból .induló - Acorn cég esete is. 
Az Acornt 1978-ban alig 500 
dollár tőkével alapították; a

Ú j könyvelj
Varga Domokos: KUTYAFÜLÜEK
Kozmosz Fűzve: 20 Ft.
Apró-cseprő civódások. irigykedések, csínytevés utáni

megszeppenések, a kitörő életkedv szertelenségei, a he
tedik szomszédig zengő szülői dorgálás álharagja, az 
igazságtevés fájdalma és reménytelensége, ami mégis
csak mindig bizakodásba fordul — ebből a számtalan 
hangból áll össze ennek a novellafüzérnek a családi kó
rusa.

Kiss Dénes: A CSÖND SZÜLETÉSE
Móra Kiadó Kötve: 22 Ft.
A regény egy év történetét foglalja magába, a háború 

utolsó esztendejét, amikor' is Dini, könyvünk főalakja, 
egy dunántúli kis faluban, Pacsán éli át barátjával 
együtt a háború veszélyeit, a bátorkodó és mégis annyi 
félelmet keltő, „külön háborúsdi” játékokat. A csönd a 
háborús .zajok elültével születik meg egy utolsó, izgal
mas jelenet után, amelyben Dini életét veszíthette volna, 
de megmenekült — és megszűnik az aknák zaja.

Loiigosz: DAPHNISZ ÉS KHLOÉ
Móra Kiadó Kötve: 25 Ft.
Nemcsak a görög, de a világirodalomnak is egyik első 

regénye, ún. pásztoridill. Egy pásztórfiú és egy pásztor- 
leány tiszta szerelmét meséli el számtalan akadályon és 
kalandon át a beteljesülésig. Sikerének titka az áttetsző, 
finom költőiség, a fordulatos meseszövés és a két fiatal 
szerelmének romlatlan bájú rajza.

Nemere István: A KOZMOSZ LOVAGJAI
Móra Kiadó Kötve: 28 Ft.
A kötet hőséit ismerjük már A kupolaváros titka és a 

Műkincsrablók a kisbolygón című kötetekből. A három 
gyerek Don, Ariel és Lars ezúttal is messzi útra indul. 
Kis űrhajójukon nekivágnak a világűrnek. Ütjük azon
ban nem zavartalan.

VcII-tV Ü 0Z.dxvCiIiUCJ.Civ ri““- lii'wX
séke;hetik Nyugat-Európának “ y júliusban záródó penz- 
az Egyesült Államokkal és evben 121 millió dolláros
Japánnal szembeni műszaki- forgalma után a tiszta nyere-
gazdasági lemaradását. Ko- seg 14 ™ ü.° aolla" vo11' Az 
rábban ugyanis -  á llítják -, ev vege tele azonban a cég 
a tudományos kutatási ered- mikrokomputer-eladasaa re 
mények egyebek mellett a szf F í . íl?ok^ n\..1̂ dtek,1 “  
gyorsan reagáló tpke„;hiányá-: Azóta11' az
ban ^sdassao;. kepültesk a t --a-. 
laboratóriumokból’a minden

Első generáció
Az első szovjet, képmagnók 

már megjelentek a piacon, a 
keresletet azonban még távol
ról sem tudják kielégíteni — 
állapítja meg a Komszomol-

a Panasonicra, s alkatrészei 
mind szovjet gyártmányúak. 
Körülbelül 4 ezer darab ké
szült e készülékből. Ha valaki 
hozzá altart jutni, fel kellett

napi gyakorlatba.
A parkok nyugat-európai 

pártolóinak szeme előtt min
den bizonnyal az amerikai öt
letgazdák sikeres példái, le
begnek., Vagy .harminc évvel 
ezelőtt a Massachusetts Ins- ....... ,
titute of Technology oktatói megi.telo bnit

, .  .... . . .. a / r v n h a n  íj .tit i,«

i&cprfi.''részvényeinek közel fe
lét az olasz Olivetti vásárolta 
fel.

Az Acorn bukása azonban 
távolról sem fékezte le a tu
dományos parkokban gomba 
módra szaporodó vállalkozá
sokat. A helyzetet józanul 

szakemberek

Új hid e Boszporuszon
Török, japán és olasz cégekből álló konzorcium ka

pott megbízást a második Boszporusz-hid felépítésére. A 
konzorcium főbb tagjai a Sezai Turkes Akkaya (Török
ország), a Mitsubishi Heavy Industries, a Nippon Kokan 
(Japán), valamint az Impreglió (Olaszország). A hídépít- 
kezést a konzorcium külföldi, hitelekből finanszírozza. 
A beruházást a jelentések szerint még. ebben a hónap
ban megkezdik. ,TJ. . ,

szkaja Prdvda szovjet ifjúsági iratkoznia égy listára. A felét 
napilap, amély a közelmúltban Voronyezsben értékesítették, a 
vitát kezdeményezett a szovjet többit Moszkvában. Ára 1200 
videózás gondjairól. rubel volt. de igen hamar el-

A videomagnóknál — csak- fogyott. Egy-egy kéz alatt váj 
úgy mint a többi keresett tar- sárolt nyugati gyártmányú 
tós fogyasztási cikknél — az a videóért ma a hírek szerint 
szovjet törekvés, hogy az el- 4-5 ezer rubelt;is megadnak, 
látást alapvetően belső erő- „A videomagnóban 1200 al- 
források mozgósításával oldják katrész van, s bizony pontosan 
meg. Mint a Komszomolszkaja ugyanennyi a gondok száma 
Pravda beszámolt róla, „mind- is” — írja a Komszomolszkaja 
eddig kemény diónak mutat- Pravda cikke. Az elektrotech- 
kozott a videomagnó-igények nikai minisztérium például ki
kielégítése, hiszen ehhez olyan jelentette, hogy nem tud olyan 
pontosság'és minőség szüksé- minőségű villanymotort gyár- 
ges, amilyennel á fogyasztási- tani, amilyen a videomagnóhoz 
cikk-gyártás még 'nem talál-1 kellene. A vegyipari miaiszté- 
közott”. ‘ 1 ' mim magára vállalta az im-

Már évek óta 'folynak a ki-' portaikatrészek helyettesítését, 
sértetek a szovjet videomagnók t-ie mindeddig nem látszik 
gyártására; Az idők során vól- eredmény, 
tak orsós változatok is. csak A Moszkvában eladott videp- 
fekete-fehér képet adók is. A magnók közül minden nyolca- 
gyártás fellegvára Vöronyezs, dik javításra szorult a gyár 
de a színes videomagnókhoz kifejezetten e célból az árusító 
legalább ötven. vállalat gyárt üzletbe küldött szakértője sza
ma alkatrészeket. rin.t. Gond az is. hogy bár a

Az első színes, videomagnó moszkvai energetikai intézet 
a Szovjetunióban a,.szakember ígéretet tett szakemberek ki- 
rek szerint külsőleg is könnyen képzésére, eddig ez ügyben 
összetéveszthető volt a Pana- sem történt semmi, egyelőre 
sonic NV 2000 típusú japán ■ nincs, elég szerelő, aki értene á 
készülékkel,. amely , .egyébként javításokhoz. S hiába_ a mind 
1979-es modell és a videoroag- hosszabb lista , a várakozók 
nők első generációjába tartó- névsorával, a videomagnókat 
zik. E szovjet videomagnókban gyártó vállalatok irányításáért 
számos alkatrész .japán gyárt- felelős minisztérium a tavalyi 
mányú volt. E képmagnókból 12 ezres ternieles helyett 4 
csupán í-2 ezer, került piacra, ezerre, az idei 30 ezres helyett 
főként közületek kaptak belő- pedig 20 ezerre csökkentette a 
lük. Azóta új modellt bocsá- termelési tervet írja a Kom- 
tottak ki. Ez már nem hasonlít szomolszkaja Pravda.

és diákjai elhatározták: az 
egyetem tőszomszédságában a 
ma már legendás 123-as szá
mú autópálya mellett üzleti 
vállalkozásokban valósítják 
meg tudományos ötleteiket.
Eközben Amerijía másik vé-, , 
gében, a, 'lalitorníai Stanford fejlodesere. 
Egyetemen szintén valamiféle 
hasonló történt: két frissén 
diplomázott egyetemista, bizo
nyos William Hewlett és Da
vid Packard az egyetemi ve
zetés támogatásával létrehoz
ta a ma már tudományos 
műszereiről és számítógépei
ről jól ismert Hewlett Pa
ckard céget. A staníordi park 
azonban a mikroprocesszor 
megszületésével vált igazán 
világszerte modellként tekin
tett innovációs központtá, s 
belőle nőtt ki a ma már fo
galomként emlegetett kalifor
niai Szilícium-völgy, továbbá 
számos mulfimilliárdos világ
cég, mint a Digital Equipment, 
a Polaroid vagy legújabban az 
Apple. A Stanford Egyetem 
600 holdas parkjában ma 
vagy száz cég dolgozik.

Az óvilágban elsősorban 
Nagy-Brítanniában születtek 
tudományos parkok, abban az 
országban, amelynek lemara
dása az iparilag fejlett nyu
gati versenytársakhoz képest 
a leglátványosabb.1 A sziget- 
országban ma 13 tudományos 
park működik és újabban 13 
yan születőben. Nem a spon
tán szabadpiaci erők játéka
ként jöttek létre ezek a par
kok,' hanem nagyon is irányí
tottan, a kormány törekvései 
nyomán. A gyökerek még a 
hatvanas évekre nyúlnak 
vissza, amikor Harold Wilson 
miniszterelnök először próbál
ta vállalkozói szellemre ser
kenteni az egyetemi tudóso
kat. A tanácsot elsőként a 
cambridge-i és az edinburghi 
Hariot-Watt egyetem próbálta 

'megszívlelni.'
A ma leghíresebb és talán 

á legsikeresebb brit tudbiihá-

azonban azt is megjegyzik: a 
tudományos parkokban az 
idén létesülő 2800 munkaal
kalom .még aligha indíthatja 
ei nemzetgazdasági méretek
ben az ipari fellendülést, de a 
vállalkozások az egyes régióik 

mint például 
a Silicon Glen, 

nagy hatással lehet.

Mercedes-tervek
A Mercedeseket gyártó patinás nyugatnémet Daimler- 

Benz autógyártó cég egyre inkább a tömegtermelésre tér 
át. A stuttgartiak, akik tavaly bel- és külföldön összesen 
480 ezer személyautót értékesítettek, az idén 550 ezer ko
csi akarnak elhelyezni a piacon, 1,986-os tervük pedig 
egyenesen 600 ezer jármű eladásával számol. Ez két év 
alatt 25 százalékos növekedést jelentene. A Mercedes 
hosszabb távon — talán a Mercedes 190-es sikerén fel
buzdulva — az NSZK-ban 12 százalékos piaci részese
dés elérésére törekszik, ez az arány már megegyezne a 
tömegtermelést folytató Fordéval, Az új vásárlókat min
denekelőtt müncheni konkurensüktől, a BMW-től sze
retnék elcsábítani.

SUk&v és htidare
V ízsz in tes : i r S eneca  egy  bölcs 

g o n d o la tá t id ézzü k . Az első  rész 
(zá rt b e tű k :  C, T, H, Z). 13, Aa 
o lasz  re n e sz á n sz  k iv á ló  s z a tir i
k u s a  (P ie tro , 1*492—1556). 14. S ze 
d e tt szöveg  p a p ír la p ra  n y o m o tt 
m ása . IS. A p o n tty a l ro k o n , szá l
k á s  h ú s ú  ha l. -16. F o h ász . 13. 
M ásfele  irá n y ító . 19. Ez a  lap  
v en d ég lő i o lv a sm án y ! 20. P á riz s i 
u tc a !  22. Á llam szerv ező  a ra b  k a 
lifa  (ú r. 634—644). 23. K özépen 
b e ad ! 25. H ite les  m é rté k . 27. 
O lim pia i b a jn o k  ja p á n  to rn á sz . 
28. Z am b ia i v á ro s  a  rézö v eze t
ben . 30. T eh e n e k  c so p o r tja . 32. 
s ze m é ly n é v  m ás. 33. G rú z  ip a r 
v á ro s , T b ilisz itő l é s z a k -n y u g a t
ra . 35. K ötőszó . 36. N eves szob 
rász  (A m erigo). 37. É rzék iség . 
40. S zo v je t-g rú z  k ö ltő  (le s i— 
1954). 42. D ezo x i- ríb o n u k le in sav . 
43. R avaszd i. 45. F é rf in év , tfi. 
K e ttő zv e : s p o rtfo g a d á s . 47. J ó 
zsef A ttila -d íjá s  író  (G yula) 49. 
H óval b o ríto tt .  50. F ra n c ia  film 
csillag  (M arie -Jo sé ) 51. Angol 
fé rf in év , 53. . . .  k irá ly a  (Lalo). 
54. V ilág h írű  m usical c ím e 50. 
T o ln a i község . 57. S zov ie t re p ü 
lő g ép típ u s  b e tű 'e lé . 50. A k ö n y v 
tá r  lá to g a tó in , 61. B^csl ango lna  
(A A U . 63, N ém eta lfö ld i 7^ 0.  
szerző  (C yprian  de. 1515—1565). 
65. F ö ld m érő . 67. C sövek ö ssze 
k ö té sé re  h a sz n á lt fu ra to s  gép- 
elein ,
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m érték . 2. S zü k ség es  3. Az Ü l- 
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ivé. 13. Seneca  g o n d o la tá n ak  be- 
fe jező  ré sze  (zárt. b e tű k : T. E. Y 
B. A). 17. Sváici üd ü lő h e ly . 10 
G örög  be tű . 21. A n agyszü lők  
k edvence . 24. N ém et filozófus, a 
f ra n k fu r ti  isk o la  k ép v ise lő ié  
/T heodor) 25. R angos, előkelő. 
26 R óm ai szám  és a k é tsze re se . 
27. Az O dera  n e v e  lengyel te rü 
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Kének törlik' a büntetését?
A napokban jelent meg az 

OTSH elnökének iránymuta
tása a sportfegyelmi bünteté
sek mérsékléséről. Ezek sze
rint elengedhetik azoknak a 
sportolóknak a hátralevő 
büntetését, akiket 1985. ápri
lis 4. előtt tiltottak el és akik
nek büntetése 1986. december 
31-ig lejár —. ha büntetésük 
feliét már letöítötték.

— A sportfegyelmi minta- 
szabályzat — mondta érdek
lődésünkre dr. Petró László, 
az OTSH jogi osztályának 
munkatársa —, eddig is adott 
lehetőséget a büntetések eny
hítésére. Kérhették mindazok 
a sportolók, akik büntetésük 
felét már letöítötték. Kérel
müket az ügyükben másodfo
kon illetékes fegyelmi ható
ság bírálta el.

— Az iránymutatásban te
hát ehhez képest nincs válto
zás.

— De igen, ugyanis ez ki
mondja, hogy a fegyelmi ha
tározatot hozó szerv külön 
kérelem nélkül vizsgálja meg 
újból az ügyet, és határozatá
ról értesítse az érintetteket. A 
sportolók versenyzési jogát a 
határozattal vissza,adottnak 
keli tekinteni. A szokványos 
eljárás egyébként is bonyolul
tabb, kell hozzá többek kö
zött a szakosztály javaslata, 
az, hogy az eltelt időszakban 
újabb fegyelmi vétséget . ne 
kövessen el a sportoló, vala
mint annak feltételezése, hogy 
a büntetés elérte célját.

— Az iránymutatás azon
ban nem vonatkozik vala
mennyi sportolóra.

— Valóban nem terjed ki 
azokra, akiket vám- vagy de
vizajogszabályok megsértése 
miatt ítéltek el. Mégpedig 
azért nem, mert az ilyen ese
tekre a közvélemény érzéke
nyebben reagál. Mindenki 
tudja, hogy a sportolók az át
lagnál lényegesen több uta
zási lehetőséghez jutnak, ezért 
magatartásukat kritikusabb 
szemmel figyelik.

— Ugyancsak nem vonatko
zik az iránymutatás az ed
zőkre, a versenybírókra és a 
sportvezetőkre. Miért?

— Ők valamennyien foko
zottabb felelősséggel tartoz
nak a sport tisztaságáért.

Egyrészt nekik kell példát 
mutatniuk, másrészt pedig az 
ő kötelességük a szabályok 
alkalmazása és betartatása. ■

— Kötelező-e az, iránymuta
tás alkalmazása?

— Nem, a címében is az 
áll, hogy iránymutatás. Ezért 
nem is fogalmaz úgy, hogy 
kötelez; a szövegben is az in
dokolt és helyes szavak sze
repelnek. Ügy véljük azon
ban, hogy elveink figyelembe
vétele sportpolitikai érdek. A 
sportbüntetések fő célja a 
megelőzés; ezt minden bi
zonnyal sikerült elérni. Az 
érintettek is tisztában van
nak vele, hogy nem mérsék
lik minden évben a bünteté
seket. Az iránymutatás al
kalmazásában egy-két kivétel 
lehetséges, magam is el tu
dok képzelni olyan esetet, 
amikor egy játékos visszaté
rése többet ártana a csapat- 
tának, mint amennyit hasz
nálna. Akadhatnak érdekes 
ésj vitát kiváltó esetek is, pél
dául az időközben átigazolt 
sportolók ügyében. Az ő bün
tetésük hátralevő részét 
ugyancsak a fegyelmi határo
zatot hozó szerv engedheti el, 
vagyis a volt klub fegyelmi 
bizottsága.

— hiány sportolót érint a 
büntetések mérséklése?

— Erről nem készült sta
tisztika, mint ahogy a fe
gyelmi büntetések számát 
sem ismerjük, mert a szövet
ségnek a sportegyesületek nem 
kötelesek bejelenteni. Azt 
tudjuk, hogy az MLSZ 84 
labdarúgó játékjogát adta 
vissza, szinte valamcnnyiüket 
a totócsalás miatt ítélték el. 
Természetesen még jócskán 
lehetnek labdarúgók az érde
keltek között, de erről az 
MLSZ-nek sincs tudomása, 
hiszen büntetésüket nem a 
szövetség szabta ki. Minden 
összevetve feltételezhetjük, 
hogy az iránymutatást 500- 
1000 sportoló esetében alkal
mazhatják. Az OT8H elnöké
nek iránymutatását egyébként 
a jövőben folyamatosan al
kalmazhatják azokra a spor
tolókra, akik az egyéb krité
riumoknak megfelelnek, attól 
a naptól, amikor büntetésük 
felét letöítötték.

öszí,rék bármi, hoiSsrtd öröm

Az ünneplés elmaradt!
Miként a nyolcvanezer né

ző a helyszínen, sok millióan a 
képernyő előtt, képzeletben 
ugyancsak kifütyülték váloga
tottunkat, amely mérsékelt já
tékkal 1-0 arányú vereséget 
szenvedett a hollandoktól. S 
nem lehet ezért elítélni a kö
zönséget, amelyet ráadásul „föl
piszkáltak” a sajtó és a játéko
sok, vezetők előzetes nyilatko
zatai. „Győzelem kell az ün
nepléshez”, „Esélytelen hollan
dok”, „Ausztria a Népstadion
ra figyel” — ilyen és ehhez 
hasonló beharangozások után, 
no és azért, mert a „becsüle
tünkért játszunk” és a sport- 
szerűség is így kívánja, nem is 
beszélve ausztriai vendégjáté
kosainkról, egyértelmű volt, 
hogy legalább döntetlent várt 
a szuriíolóscreg, bár igazán jó 
játékot és győzelmet remélt.

S mit kapott? A néhány he
te Bécsben még virtuóz játékot 
produkáló együttes, amely ak
kor az aranycsapatot idézte, 
most ismét a múltat hozta elő: 
az évtizedekig vergődő, Euró
pa sereghajtói közé tartozó vá
logatottjainkat. Mert ha egy 
jó holland csapattól kapunk 
ki, senki sem mérgelődik — 
végül is ott vagyunk Mexikó
ban —, de kedd esti ellenfe
lünk időnként úgy focizott, 
hogy kapitányuk eltakarta az 
arcát. Igaz, a végén az öröm
től. Sajnos Mezey kapitánynak

JE©M=£eIsér válasszasols fcairwon ScBv®näs&an

A M k  flSiaEsek, s  a k i  m eg y
Már jó ideje beszélték, hogy 

visszatér az Üllői útra, miért 
pont most írta alá az erről 
szóló szerződést? — kérdeztük 
Dalnoki Jenőtől.

— Nincs ebben semmi kü
lönös. Egy hónappal ezelőtt az 
FTC elnöksége felhatalmazta 
Hargitai Károlyt, hogy tár
gyaljon velem.

— A bajnokság végéig még 
Nyíregyházán marad. Nagy az 
elkeseredés, hogy valószínűleg 
nem sikerül visszajutni az el
ső osztályba?

— A kieséssel erkölcsileg és 
anyagilag is szétesik egy csa
pat. A négy büntetőpont pedig 
komoly hátrány.

— Ez utóbbi a döntő ok?
— Nem azért adják a bün

tetést, hogy azt be lehessen 
hozni.

— Legutóbb Salgótarjánban 
önt a játékvezető kiállította. 
Mikorra várható az ügy foly
tatása.

— Ha egyáltalán lesz foly
tatása, akkor kedden.

— Az FTC elnöksége az el
ső évben a 4—8. hely valame
lyikének a megszerzését várja 
el. Reálisnak tartja ezt?

— A nyolcadikat minden
képpen. Nem kenyerem a sok

az 
- ke

nem sikerült a lélektani fel
készítés. Pedig tőle származik 
a mondás: nem az eredmény 
az elsődleges, hanem az, hogy 
jó csapatunk legyen! S bizony 
a szurkolók az elmúlt fél év 
játéka után már-már elhitték, 
hogy tényleg van egy jó csa
patunk.

E becsapottságuknak adtak 
hangot a nézők, amikor a 
meccs végén nem ünnepeltek, 
hanem fütyültek és ez a fütty 
„Bécsből is” idehallatszott.

Nekünk ez a 0-1 intő jel, s 
remélhetőleg a kapitánynak is 
arra, hogy nem „protokoll” 
csapatot kell a világbajnokság
ra küldeni. Éppen a legutóbbi 
világbajnokságon történt ha
sonló: az akkori kapitány ra
gaszkodott a kiküldetést kiví
vó játékosokhoz, holott néme
lyikük teljesen formán kívül 
volt.

De bízzunk a kapitány
szakértelmében, amely a mos
tani kudarcot kivéve szép si
kereket hozott. Csak annyiban 
felejtsük viszont el ezt a 90 
percet, amennyiben az szolgál
ja a mexikói felkészülést!

— f —
★

Lezajlott a KEK-döntő. A 
vártnál izgalmasabb mérkőzé
sen az Everton 3-1-re nyert a 
bécsi Rapid ellen.

NB II
Tovább féri «3 versenyfutás
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beszéd, jobb lenne, ha 
eredmények szólnának 
lyettem.

Dalnoki Jenő pályaedzőnek 
Vépi -Pétert (36 éves) válasz
totta. A hatszoros válogatott 
hátvéd három éve kapta meg 
szakedzői diplomáját. Húsz 
évet töltött a Ferencvárosnál, 
nyert olimpiai ezüstérmet 
utánpótlás Európa-bajnoki 
aranyat és magyar bajnoki 
címet is.

— Meglepődött, amikor 
megkapta az FTC ajánlatát?

— Igen, bár már korábban 
is hívtak.

— Mit gondol, Dalnoki 
miért voksolt ön mellett?

— Talán mert jobban is
mer, mint a többi jelöltet.

— Hét évet játszott a keze 
alatt, milyen volt a kapcso
latuk?

— Örülök, hogy most edző
ként is tanulhatok tőle.

A hamarosan leköszönő Sá
rost László, ki tudja, hánya
dik mentőakcióját végzi, most 
éppen a Ferencvárosnál. 
Benntartotta az NB I-ben a 
Haladást, feljutott vele az 
MTK, megállt két évig a lá
bán a Volán is.

— Ki döntött úgy, hogy 
csak három hónapig marad az 
Üllői úton. Ön, vagy az egye
sület?

— A vezetőség nyíltan meg
mondta, hogy ennyi időre ké
rik a segítségemet.

— Június végén visszatér az 
OTSH-ba, vagy folytatja az 
edzősködést• máshol?

— Folytatom, de ha nem 
kapok olyan feladatot itthon, 
amilyet szeretnék, akkor el
megyek Kuvaitba pénzt ke
resni.

A másodosztályú bajnokság 
30. fordulójában a feljutásért 
harcoló csapatok közül a Bp. 
Volán és a Siófok hazai kör
nyezetben, ä Vác idegenben 
aratott győzelmet, így az él
csoportban a helyzet változat
lan. Meglepő (de megérdemelt) 
fölényes győzelmet aratott a 
D. Kinizsi a Dunaújváros el
len. A DVTK negyedóra alatt 
ütötte ki a Sopront, úgy, hogy 
Dzurják öt perc alatt mester
hármast ért el!

Vác—Nagykanizsa 1-9 (9-9) 
Nagykanizsa, 2000 néző, vezet
te: Kiss G. Góllövő: Króm
mer.

Siófok—Baja 1-0 (0-9)
Siófok, 4000 néző, vezette: 
Kaibás. Góllövő: Jankovics. 

Kazincbarcika—Tapolca 
2-0 (1-0)

Tapolca, 600 názőv vezette: 
Gergácz...Góllövők: Helgert és 
Török.

Bp. Volán—Szekszárd 3-0 
(1-0)

Czabán Samu tár, 3000. néző, 
vezette: Bogyó. Góllövők:
Handel (2) és Szeibert. 

Szolnok—Salgótarján 1-0 
(0- 0)

Szolnok, 4000 néző, vezette: 
Szabó J. Góllövő: Rostás. 

Nyíregyháza—Keszthely 
2-0 (1-0)

Nyíregyháza. 3500 néző, vezet
te: Benkő. Góllövők: Csehi és 
Giron.

D. Kinizsi—Dunaújváros 
4-1 (1-0)

Debrecen, 1500 néző, vezette: 
Szántó. Góllövők: Bruder, Ma
gyar A. (11-esből), László, Bar
na, illetve Boldóczki (li-es-
b ő l) .

DVTK—Sopron 4-0 (4-0)
Diósgyőr, 1500 néző, vezette: 
Inges. Góllövők: Dzurják (3) 
és Lippai.

Bakony Vegyész—Özd 2-0 
(2- 0)

Ózd, 2000 néző, vezette: Mes
ter. Góllövők: Lechner és 
Tóth,

BIeiripond—22. sz. Volán 
2-1 (1- 0)

Hódmezővásárhely, 2000 néző, 
vezette: dr. Szőke. Góllövők: 
Adorján, Tasi, illetve Vad.
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VITORLÁZÁS

EraE,©pffi=.IsafM©lk.s©g llfölíiiíosafáSretlesa
A Magyar Vitorlás, Szövet

ség sokéves munkájának ered
ménye, hogy immár hetedik 
alkalommal lesz rangos nem
zetközi verseny színhelye a 
Balaton. Első ízben rendezik 
meg Balatonfüreden a soling 
nyílt Európa-bajnokságot, má
jus 17—27 között. Külön ér
dekessége, hogy a repülő hol
landiban olimpiai bronzérmes 
Detre-fivérek — Zsolt és Sza
bolcs — is rajthoz állnak eb
ben a hajóosztályban.

— Csak nem süllyedt el a 
hollandi? — kérdeztük a Det- 
re testvérpárt.

— Szó sincs róla. Fokozato
san áttérünk a hollandiról a 
solin.gra. A hollandi a húsz
évesek sportja. Mi már, a 38 
évünket tapossuk. Húsz évet 
vitorláztunk, és ebből 18 a 
hollandihoz kötődik.

— Akkor beszéljünk a sike
rekről és a kezdetről. Miért a 
vitorlázás és miért együtt?

— Ikrek vagyunk. Szá
munkra természetes volt, hogy 
együtt sportolunk. Nagy előny, 
hogy szavak nélkül is értjük 
egymást, Focival kezdtük, a 
sí következett, abban keretta
gok voltunk, majd húszévesen 
ültünk hajóba.

— Jó szelet kaptak?
— Nem éppen. Az. első tíz 

év nehezen telt el. A . fordulat 
1979-ben következett be a 
Kieler Woche világversenyen 
4. helyen végeztünk. A vitor
lázásban ez olyan rangos ver
seny. mint például teniszben 
Wimbledon. Ilyen sikert ma
gyar hajó még nem ért el, A 
moszkvai olimpián 3. helyre 
kerültünk. Mindezért meg
kaptuk a nemzetköz; ..A” mi
nősítést. Sikerült 1983-ban a 
VB-re is kijutni, ott a 4, he
lyet szereztük meg. Nem volt 
könnyű feladat.

Ő k  fmsatffisii

5 62-33 43
6 53-29 42
6 52-26 40 
9 51-31 36
7 45-24 35 
9 37-28 35
8 49-42 35
8 39-34 33
9 37-37 33 
9 38-41 32 
8 55-^5 30

9 11 33-31 29
8 13 32-37 26
7 14 33-42 25
6 15 35-38 24
9 14 28-48 23
8 15 40-57 22
7 16 28-54 21 
6 20 32-65 14
8 19 28-69 74 
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Andruseh József (1956): 4 válogatottság (a továbbiak
ban: vál.). 1984-ben vesztes mérkőzésen mutatkozott be 
(Mexikó 0—2), de utána 3 győzelem részese volt.

Bodonyi Béla (1956): 27 vál., 6 gól. 1979-ben első sike
rei színhelyén, Debrecenben játszott először a nemzeti 
11-ben (Finnország 3—1), de tulajdonképpen csak tavaly 
óta számít „törzstagnak”.

Csithay József (1957): 8 vál. 1983-ban Dánia ellen (1—0) 
debütált a Népstadionban, s legutóbb tavaly játszott 
Ausztria ellen (3—1) — ugyanott.

Dajka László (1959): 14 vál. 1980-ban szerepelt először 
címeres mezben (Spanyolország 2—2). Ezt akkor 2 újabb 
mérkőzés követte, utána viszont 3 év szünet. Tavaly, 7 
találkozón jutott szóhoz. Feltűnő, hogy még nem ért el 
gólt. ..

Détári Lajos (1963): 8 vál., 2 gól. Labdarúgásuk új 
„üdvöskéje” tavaly Svájc ellen (3>—0) mutatkozott be, s 
azóta egyszer sem hiányzott. A mérlege: 7 győzelem, 1 
vereség (Mexikó Ó—2). Csak így tovább!

Diszíl Péter (1960): 6 vál. Szintén tavaly lépett „szín
re”, méghozzá hazai környezetben, Székesfehérvárott, 
Norvégia ellen (0—0). Eddig mindössze 1 gólt kapott 
(Spanyolország 1—-1), azóta rendre győztes csapatokban 
szerepelt, 0-ás mérkőzéseken . . .

Esterházy Márton (1956): 17 vál., 6 gól. 1980-ban mu
tatkozott be (Skócia 3—1), abban • az évben ötször volt 
válogatott. Ezt követőén csak 1984-bén térhetett vissza a 
legjobbak közé és azóta csak egyszer hiányzott (1984. 
Belgium 2—2). Valamennyi gólját tavaly szerezte.

Fitos József (1959) — újonc. A Haladás jeles játékosa 
már volt kerettag, de pályára még nem léphetett.

Garaba Imre (1959): 44 vál., 3 gól. 1980-ban szerepelt 
először (Csehszlovákia 0—1), s azóta csak hatszor hiány
zott. A mai válogatottak rangsorában második. 1984-ben 
a spanyolok ellen győztes gólt szerzett (1—0),

Kardos József (1960): 19 vál., 3 gól. Az újpesti fiú ju
bileum előtt áll: huszadszor öltheti magára a címeres 
mezt. 1980-ban Ausztria ellen (1—3) lépett először pá
lyára, majd az NDK ellen is (0—2) játszott, de azután 3 
év szünet következett. 1983 óta viszont csak 4 mérkőzé
sen hiányzott.

Iíiprich József (1963): 6 vál., 2 gól — tavaly óta. A ta
tabányaiak kitűnősége szintén az „üdvöskék” közé sorol
ható. Feltűnő azonban, hogy csak az Ausztria elleni két 
mérkőzést (9—i és 3—0) játszotta végig .

Mészáros Ferenc (1963): 0 Vál., 2 gól. Mindkét gólját 
tavaly érte el (Törökország 6—0), s csak akkor játszott 
90 percig, a többi mérkőzésen becserélték. Ö a harmadik 
Mészáros Ferenc, válogatottjaink sorában. Első elődje 
nagyváradi játékosként került 1943-ban a legjobbak kö
zé, a második viszont még ma is aktív játékos, Mészáros 
„Bubu”, a Rába ETO kapusa.

Nagy Antal (1956): 16 vál., 2 gól. 1979-ben lett váloga
tott (NDK 3—0), de egy vereség után (Egyesült Államok 
0—2) 4 évre elbúcsúzott-' Tavaly óta tekinthető állandó 
csapattagnak. Csak háromszor játszott vesztes válogatott
ban.

Nyilasi Tibor (1955): 68 vál., 32 gól. „Luxemburg gróf
ja” egy évtizede került a nemzeti 11-be. Első évében 
érte el az emlékezetes bravúrt: Szombathelyen 5 gólt 
helyezett el a luxemburgiak hálójában (8—1), méghozzá 
sorban egymás után! Mai válogatottjaink közül ő a rang- 
első. Legutóbbi, bécsi játékával utolérte az Örökrángsor- 
ban a 68-szoros válogatott „álomhármast”, amelynek tag
jai Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor és Schlosser Imre. 
Mindhárman csodálatos csatárok voltak . . .  Most Tichy 
áll előtte (71 vál.). Hamarosan őt is utolérheti.

Péter Zoltán (1958): 13 vál., 1 gól. 1979-ben az Egye
sült Államok ellen debütált (0—2), ezután 3 év szünet 
következett. 1982-ben tért vissza (Törökország, 6—0). Idén 
győztes gólt lőtt az NSZK ellen (1—0).

Eótb Antal (1900): 13 vál., 1 gól. Egyszer játszott vesz
tes csapatban (1984, Mexikó 0—2), s két kivétellel min
den alkalommal végig a pályán volt. Tavaly november
ben Limasszolban ő egyenlített a Ciprus elleni mérkőzé
sen (2—1).

Salíai Sándor (I960): 23 vál. 1931-es bemutatkozása 
alkalmával (Románia 0—0) valósággal berobbant az él
vonalba és 11 mérkőzésen szerepelt „zsinórban” a leg
jobbak között. Utána 2 év szünet következett, de tavalyi 
visszatérése óta nem hiányzott egyetlen mérkőzésről sem,

Szcndrci József (1954): újonc, többszörös „kispados tar
talék” ...

Szokolai László (1952): 12 vál., 2 gól. Á keret korelnöke 
1978-ban volt először válogatott (Finnország 1—2). A 
nem éppen magas „Szoki” mindkét gólját fejjel érte el! 
Az is feltűnő, hogy csak kétszer töltött 90 percet a pá
lyán ...

Varga József (1954): 27 vál., 1 gól. 1980-ban mutatko
zott be a legjobbak között (Spanyolország 2—2), A gól
ját az 1982-es Mundiálon érte él (Belgium 2—2). Tavaly 
a hollandok ellen is nyílt rá alkalma, de — büntetőt 
hibázott. Sebaj, így is győztünk (2-t—1)

„Seregszemlénk” végére értünk. A folytatást maguk a 
játékosok „írják” — címeres mezben és zöld gyepen ...

Movdk öt öjráilata
- Novák Dezső (46 éves) több 
éves első osztályú tapasztalat
tal rendelkező szakedző pilla
natnyi lag a kieséstől menekülő 
NB Il-es Bajai SK szaktanács- 
adója. Még sincs szüksége 
együttérzésre. Már a követke* 
ző bajnoki szezonra son.do! 
va, versengenek érte az új ve 
zető edző után kutató klubok 

— Jelent-e ez valami* éh 
elégtételt a másfél évvel ez

előtti kényszerű Üllői úti bú
csú után?

'r-> Talán azt is, de minden
ki, örül, ha hívják, és nem 
neki keLl csapat után kilin
cselni

— Eldőlt, már, hogy Debre
cenbe vagy a Hungária körút
ra indul?

— ö t első osztályú alánlat 
van a kezemben, ebből három 
fővárosi Végső választ még 
senkinek sem adtam.


