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AZ ELMÚLT HÉT
NAGY JELENTŐSÉGŰ ESEMÉNYKÉNT ÉRTÉKELTE

Radzsiv Gandhi szovjetunióbeli látogatását Romes 
Bhandari indiai külügyminiszter-helyettes. Sajtótájékoz
tatóján elmondta, hazája kormányfőjének Konsztantyin, 
Csernyenko temetésén már volt alkalma Mihail Gorba- 
csovval találkoznia, mégis most először, fogják behatóan 
megvitatni az érdeklődésre számot tartó kérdéseket. 
Bhandari. meggyőződését fejezte ki, hogy a látogatás 
hozzájárul a két ország kölcsönös előnyökön és egyenlő
ségen alapuló baráti kapcsolatainak erősödéséhez. Utalt 
arra, hogy a gazdasági együttműködés lényegesen hoz
zájárult India iparának fejlesztéséhez, s igen tekintélyes 
a kereskedelmi forgalom. A Pravda különtudósítója be
szédes számokkal .illusztrálta;: a. Szovjetunió részvételét 
az ázsiai országbeli beruházásokban. Egyebek között 
megemlítette, hogy,hazája segítségével harminc év alatt 
közel hatvan ipari létesítmény készült el, , jelenleg, pedig 
további harminc van tervezés vagy építés alatt.

IIÉTÉVI SZÜNET UTÁN . ÜLT ÖSSZE MOSZKVÁ
BAN a miniszterek vezette szovjet—amerikai kereske
delmi bizottság. Szovjet részről a bizottság munkájának 
felújítását a . kétoldalú kereskedelem élénkítése felé tett 
lépésként értékelik.; Ügy vélik, ebben tükröződik az ame
rikai üzleti köröknek az a. törekvése,, hogy a kapcsolato
kat kivezessék a zsákutcából. Az 1974-ben létrehozott 
bizottságok ajánlásaival és döntéseivel nagyban előse
gítette a két nagyhatalom kereskedelmi forgalmának 
egyenletes növekedését, s 1974-re az Egyesült Államok a 
Szovjetunió második legnagyobb tőkés külkereskedelmi 
partnerévé vált. Washington, politikai okokból elrendelt 
megkülönböztető és tiltó rendelkezései nyomán viszont 
az áruforgalom 1983-ra 1,9 milliárd rubelre csökkent és 
az USA a hatodik helyre csúszott vissza a kereskedelmi 
partnerek sorában. Az amerikai szállítások zömét egyéb
ként a Szovjetunió gabonavásárlásai, tették ki. Január
ban megbeszélést folytattak a két ország kereskedelmi 
munkacsoportjai, megállapítva, hogy reális feltételek 
vannak a gazdasági kapcsolatok bővítésére. Azonban 
Washington általános politikáját figyelembe véve, 
Moszkvában sem áttörést, sem gyökeres fordulatot nem 
várnak a bizottság mostani ülésétől.

.A BRIT KORMÁNY KÜLPOLITIKAI VONALÁT' 
El e m e z v e  a moszkvai Pravda megállapítja, hogy némi 
haladás látszik Londonnak a nukleáris . leszereléssel kap
csolatos álláspontjában. A láp emlékeztét Thatcher mi
niszterelnök újabb keletű nyilatkozataira, amelyekben a 
feszültség enyhítésének és a kelet—nyugati jobb köl
csönös megértésnek a szükségességéről szólt, valamint 
állást - foglalt >a fegyverkezési hajsza megfékezésé, a vi
lágűr militarizálásának megakadályozása mellett. A köz
ponti szovjet lap utal Howe külügyminiszter előadására 
a „csillagháborús” tervek veszélyeiről, amiért durva tá
madásban részesült, ám Richard Perle amerikai hadügyi 
államtitkár kirohanásait Londonban nem utásítottálc 
vissza. Hasonló következetlenséget lát a Pravda abban 
is, hogy a brit kormány egyfelől hangoztatja feltétlen 
hűségét a NATO iránt, másrészt „függetlennek” nyilvá
nítja saját atomerőit, s ném hajlandó' tudomásul venni, 
hogy a leszerelési tárgyalásokon azokat is számításba 
vegyék az erőegyensúly meghatározásakor.

FELHŐK MUTATKOZNAK AZ UTÓBBI IDŐBEN a
francia—nyugatnémet kapcsolatok: egén — ismerte el 
Genscher, a bonni diplomácia vezetője, aki a francia te
levíziónak adott nyilatkozatában- egyebek között -beje
lentette, Párizsba látogat Mitterrand elnök és Kohl kan
cellár május 28-án, az NSZK-ban tartandó találkozójá
nak előkészítésére. A külügyminiszter mindemellett úgy 
vélekedett, nincsen ellentét a két ország között az alap
vető stratégiai és biztonsági kérdésekben. Genscher nyi
latkozatával egyidejűleg Fabius francia miniszterelnök 
viszont bírálta a bonni kormánynak a közös piaci agrár
kérdésekben tanúsított magatartását. „Következetlen
nek” nevezte azt, hogy a nyugatnémetek a brüsszeli ag
rárkonferencián vétójogukkal fenyegetőzve megakada- 
K Ä Ä s t  a gabonaárak kérdésében. Párizsban 
azt vetik Kohl kancellár szemére, hogy míg korábban o 
sürgette a legjobban az EGK 'politikai ^tegr^io janak 
meggyorsítását, mostani magatartásával nagyon me^ 
nehezíti e téren az előrehaladást. A csiUaghaborus PnoD- 
ram é fa  ker«L delm i tárgyalások kérdésében Washing
tonnal egyetértve Bonn megakadályozta egyseges nyu- 
T t-éLrópai front kialakítását, s ezt még csak tetézte 
fzzal hogy Brüsszelben vétót emelt a gabonaarak csök
kentése ellen.

A NYUGAT-EURÓPAI UNIŐ „REAKTIVIZÁLÁ-
C t ií/y” HOZOTT tavalyi döntés próbája lehetne a net 
tó sáli a m”  parlamenti küldöttségének részvételevei Pa-

szak. A francia lapok azonban nem sok esélyt l a t i b a
szervezet komoly nemzetközi f  errf a4v^zálást ’ ̂  Wade Paris szerint a Párizs sürgette .Jeaktmzalast
shington nyomása *effa ita törekvéseket,mányzat „diszkréten szabotálja a J _ ■ , NATO 
mertfn e m  óhajtja, hogy a
vetélytársává váljon. Egyébként a gyu‘®?f„neháboI.úsl. 

jelentőségét.
IZRAEL HIVATALOSAN IS MEGERŐSÍTETTE,

b o g y ^ N — i £ * K £kezdődött a korábban bejelengttífogoftger ,
rétében három izraeli. k a to n a it . cserebe 1150 palesztin 
és Libanoni foglyot bocsátanák szabadon,. ,

Örökös bajok
A népszerű Tancrédo: ;NéveS elnököt eltemették. A demok

ratikus átalakulás híveinek most nemcsak az örökül kapott ka
tasztrofális gazdasági helyzettel, hanem a több mint két évti
zedig hatalmon levő diktátor-katonák visszatérése eshetőségé
vel is számolniuk kell.

.Tancredp éli”, „Traneredo 
él!” — kántálta a gyászoló tö
meg, amikor április végén egy 
brazíliai kisvárosban utolsó 
útjára kísérték Tancredo Ne
vest, Brazília márciusban meg
választott elnökét, aki beteg
sége miatt azonban már egyet
len napot sem töltött hivata
lában. A brazilok szemében'a 
húszéves katonai diktatúra 
után Neves testesítette meg 
egy új demokratikus korszak 
eljövetelét, halála felélesztette 
azokat a nagyon is élő félel
meket, hogy egy esetleges po
litikai válság ismét a tábor
nokok diktatúrájába ránthat
ja vissza a dél-amerikai orszá
got.

A  braziloknak alighanem 
elegük lehet a katonákból. Ne
ves utódjának, Jósé Sarney 
eddigi alelnöknek a katonák 
hagyományozta csődtömeggel 
kell szembenéznie. Az örökül 
kapott gondok közül a gazda
ságiak a legsúlyosabbak.

Brazília a világ legeladóso- 
dottabb országa: a Nemzetközi 
Valuta Alappal (IMF) és a 
külföldi bankokkal fennálló 
tartozásai meghaladják a 100 
milliárd dollárt. Neves még 
úgy vélte, a hiteltörlesztéseket 
úgy kell átütemezni, hogy az 
éves törlesztések nagysága ne 
Haladja meg az exportbevéte
lek .20 százalékát, vagyis je
lenleg mintegy 5 milliárd dol
lárt. A néhai elnök azt iá han-' 
goztatta, hogy a nézetkülönb
ségek ellenére nem szabad 
megszakítani a kapcsolatokat 
az IMF-fel, s rendre intette né
hány hívét, aki a hiteltárgya
lások egyoldalú felfüggesztése 
mellett tört lándzsát.

Sarney másik, nem : kevésbé 
súlyos öröksége az éves szin
ten több. mint 200 százalékos 
infláció. A hihetetlen mértékű 
pénzromlás fő okát. a szakér
tőik abban látják, hogy a tá
bornokok . korábban nyakló 
nélkül növelték az állami ki
adásokat, s elmulasztották a 
hiteiellenőrzés külföldről
ajánlott megszigorítását is. 
Most — vélik a megfigyelők 
— sürgősen át kellene állítani 
a volt katonai kormány „fá
raói méretű” programjait, 
vagyis a gigantikus méretű 
költséges termelő- és infra
strukturális. beruházásokat, bár 
a nagy Carajos program be
indítása véleményük figyel
men kívül hagyását mutatja.

Az adósságválság és a sú
lyos infláció a szociális ellen
téteket is kiélezte. A 130 mil
lió lakosból 30 millió analfa
béta, a 41 millió nyilvántartott 
aktív keresőből 17 millió 10— 
18 éves gyermek. Aggasztó _a 
munkanélküliség: csupán Söo 
Paulo államban az elmúlt két 
évben' 450 ezren vesztették el 
munkájukat, s jelenleg a mun
kaképes lakosság 15 százaléka 
van állás nélkül. Emellett to
vább nő az európai ember 
számára már nehezen elkép
zelhető . nagyvárosi nyomor.

Gazdasági Sémák 
az SZ É P  P B  ülésén

Részben az infláció hatására 
az egy főre jutó jövedelmek 
reálértékben tetemesen csök
kentek.

Ilyen katasztrofális gazdasá
gi körülmények között az új 
elnöknek nincs sok lehetősége 
a bajok orvoslására. Igaz, 
Sarney a gyógymódról eddig 
még vajmi kevés szót ejtett. 
Neves az új munkahelyek te
remtése, az infláció radikális 
visszafogása, s a javak igaz
ságos elosztása mellett vá
lasztóinak még arra tett 
ígéretet, hogy mindent meg
tesz a gazdasági növekedés 
felgyorsítására. Ennek érdeké
ben — hangoztatta — mozgás
ba hozza a belföldi piacot, 
ösztönzi majd a kis- és közép
méretű . vállalatok tevékeny
ségét, véget vet az óriási be
ruházásoknak. Hogy Sarney 
mit tesz, az még a jövő kér
dése. Annyi bizonyos, Brazília 
eddig csak a külkereskedelmi 
mérlegegyensúly helyreállítá
sában mutatott fel eredményt: 
tavaly a katonai rendszer már 
13 milliárd dolláros kereske
delmi aktívumot tudott felmu
tatni — nem mindennapi drá
kói importmegtakarítások nyo
mán. - -

Sok szakértő rámutat: Bra
zília helyzete nem ilyen kilá
tástalan. A kontinensnyi nagy
ságú, ország természeti, kin
csekben gazdag: itt vannak a 
világ legnagyobb vasérclelő
helyei, tetemes a bauxit-, 
ólom-, arany- és nemesfém- 
vágyon. A hetvenes évek „bra
zil gazdasági csodája” eredmé
nyeként ma a dél-amerikai or
szág nem csupán a világgaz
dasági konjunktúra szeszélyei
nek kitett feldolgozatlan ás
ványi anyagok és mezőgazda- 
sági termékek exportőre. Fej 
lőflő státusa ellenére a világ 
egyik legnagyobb acél-, fegy
ver-, autó-, cipő- és. textil- 
gyártója, Illetve exportőre. Sőt 
a csúcstechnológiákban is lát
ványos eredményeket mutatott 
már, fel. A brazil cégek pél
dául a fejlődő országok mirii- 
számítógép-piacán állítólag 
már 40 százalékos részarányt 
tudtak kihasítani. Brazília 
várhatóan hamarosan betör a 
rakéta-: és műholdgyártás terü
letére is. Az év elején bo
csátották fel az első, teljes egé
szében brazil gyártmányú űr
rakétát. Jelenleg a hírek sze
rint olyan hordozórakétán dol
goznak, amely 1989-ben Föld 
körüli pályára juttatja majd 
az első brazil műholdakat’.

Aligha valószínű azonban — 
hangsúlyozzak a szakemberek 
— hogy Brazília egyhamar el
érné, a hetvenes évtized máso
dik. felének kétszámjegyű gaz
daságnövekedési ütemét. So
kan hangoztatják: Sarney el
nök alkalmatlan a rá váró fel
adatok megoldására. Megfi
gyelők ezért is találgatják: va
jon a katonák ismét megpró
bálnak majd beavatkozni az 
államügyek vitelébe?

Az SZKP PölitiÜaí Bi
zottsága legutóbbi ülésén 
jóváhagyta a kőolaj- és 
földgázlelőhelyek feltárásá
val kapcsolatos geológiai 
kutatómunkálatok meg
gyorsításának programját. 
A program azoknak áz in- 

. tézkedésekn>ek a sorába tar
tozik, amelyek _ cél ja _ az 
olajbányászat utóbbi idő- 

. ben tapasztalt lemaradásá
nak pótlása, a ' megle
vő készletek nagyobb 
arányú kitermelése, az 
olajmezőkön folytatott
rossz gazdálkodás meg
szüntetése. A PB ülésen ., a 
kenyér-és más élelmiszerek 
fogyasztásának ellenőrzé
sével is foglalkoztak, 
ugyanis mind : gyakrab
ban előfordul, hogy a 
kolhozok, szovhozok és ma
gánszemélyek a kiskereske
delemben vásárolt kenyeret 
és más élelmiszert állatok 
takarmányozására használ
ják. A Politikai Bizottság 
utasította , az érintett szer
veket,, hogy vessenek, véget, 
az élelmiszerek pazarlásá
nak, s intézkedjenek, hogy 
a lakosság megfelelő meny- 
nyi'ségben vásárolhasson a 
háztájiban tartott állatok

számára takarmányt. A 
PB-ülés napirendjére, ke
rült a kiskertgazdálkodás 
is. Megállapították, hogy a 
kertbarátkörökön keresz
tül kiutalt állami tulajdo
nú parcellákon folytatott 
zöldségtermesztés a mező- 
gazdasági termények ki
egészítő forrásává vált. 
Sok köztársaságban többen 
szeretnének csatlakozni a 
kertbarátkörök tagjaihoz, 
mint ahány kiskert az erre 
kijelölt területeken létre-, 
hozható.. Ezért a PB dönté
se alapján L98S-tól. növelik 
a kollektív kertművelésre 
kijelölt területek nagysá
gát. Ugyanaltkor felhívták 
a figyelmet arra, hogy_ fo
kozottabban kell ellenőriz
ni a kertbarátkörök tevé
kenységét. A kiskertekből 
származó , termékek első
sorban a család szükségle
teit hivatott, kielégíteni, s 
az e célra kijelölt földek 
nem hasznosíthatók más 
módon. Az utóbbi, időben 
ugyanis gyakorta előfor
dult, hogy a kiskertekben 
üdülők épültek, a. földterü
letet pedig nyerészkedésre, 
haszonszerzésre használták 
fel — mufat rá a szovjet 
sajtó.

A dinárrorrilós veszélyei
Az infláció társadalmi, belpolitikai veszélyeire hívta fel 8 

figyelmet a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bi
zottságának legutóbbi ülése. Ha nem sikerül megfékezni a je
lenlegi évi 70 százalékos inflációt, Jugoszláviában a társadal
mi konfliktus lehetőségével kell számolni — figyelmeztetnek a 
párt vezetői.

„Ha nem értjük meg az inf
láció problémáját teljes mély
ségében, akkor eleve kétséges
sé válik, hogjl megvalósítha
tó-e ’ a gazdaságunk stabilizá
lására elfogadott hosszú' távú 
program, és országunkra tár
sadalmi konfliktus vár” — je
lentette ki Nikola Sztojanovics, 
a. Jugoszláv Kommunisták Szö
vetsége (JKSZ), elnökségének 
tagja, miután a, JKSZ Köz
ponti Bizottsága április (végért 
megvitatta az infláció és más 
gazdasági válságjelenségek 
kérdéskörét. A kiadott doku
mentum hangsúlyozza.: a hosz- 
szú távra szóló stabilizációs 
program nem hozott kielégítő 
eredményeket, és az infláció 
„a legnagyobb gazdasági, tár
sadalmi és politikai problé
mává” vált.
'A  csaknem1 három évvel ez

előtt útnak indított gazdaság
stabilizáló program az 1980. 
évi 40 százalékkal szemben ez 
évre már csupán 10 százalé
kos inflációs ütemet irányzott 
elő. A pénzromlás ütemének 
leszorítása helyett azonban az 
utóbbi években a kiskereske
delmi árak évente 50 száza
lékkal szöktek feljebb, és az 
év eddigi négy hónapjában a 
pénzhígulás üteme rekord
szintre, 70 százalékra emelke
dett: Hivatalos adatok szerint 
az utóbbi öt esztendőben az 
életszínvonal átlagosan 40 szá
zalékkal csökkent.

A most nyilvánosságra ho
zott közlemény-szerint az élet
színvonal-romlás egyre növek
vő politikai elégedetlenséget 
váltott ki a munkásosztály és 
az egész lakosság soraiban. 
„A növekvő infláció miatt az 
emberek egyre kevésbé bíznak 
abban, hogy a JKSZ és a töb
bi szocialista erő képes lesz-e 
sikerre vinni a hosszú távú 
gazdasági stabilizációt.” A 
Tanjug jugoszláv hírügynök
ség ugyanakkor a KB-üIésen 
elhangzottakból azt a részt 
emeli , ki, amelyben hangsú
lyozták: a termelékenység ja
vítására, az irányítási módsze
rek fejlesztésére van . szükség. 
Hozzáteszi azonban, hogy a 
JKSZ KB előző két ülése is 
ugyanezeket a feladatokat je-

SCüIföldi h ite lk á rtya  az  NDSC-har»
Az NDK-ban külföldi sze

mélyek ezentúl hitelkártyával' 
is fizethetnek. Ez elsősorban 
az NSZK-ból és Nyugat-Ber- 
linből érkező több millió láto
gató számára fontos, akik 
készpénz helyett most már 

‘ American Express, Bank of 
, America, Visa Card, Diriers\ 
' Club vagy Eüírbcard hitélkáir- 
.tyáikat is használhatják, ha, 
í utazási kiadásaikat, üzleti ven

déglátások vagy ■ fogadások; 
költségét akarják kiegy.enlíte- 

j ni, illetve személyes használa-, 
ti cikkeket vásárolnak. A kül
földieknek egyben lehetőségük

nyílik arra, hogy 2 ezer nyu
gatnémet márka értékhatárig 
hitelkártyával fizessék ki azo
kat az NDK-ban vásárolt áru
kat, amelyeket az NDK-ban 
óhajtanak elajándékozni (pél
dául rokonaiknak). Az NSZK 
és az NDK közötti hitelkártyá
val ; törtpnö, fizetés módozatai- 
ról á  nyugatnémet Bundes
bank és az NDK Á llam i,illet
ve Külkereskedelmi Bankja 
állapodott meg . egymással. A 
hitelkártya..használatának be
vezetése- ném érinti a nyugati 
látogatók napi 25 márkás be
váltási ... kötelezettségét, -

Az OECD a hitelpiacokról
Számottevően -javult az 

utóbbi három évben a kelet
európai szocialista országok 
adóssághelyzete — állapítja 
meg a legfejlettebb tőkés or
szágok gazdasági szervezeté
nek, az OECD-nek a jelentése. 
Az európai szocialista orszá
gok — beleértve a Szovjet
uniót is — bruttó tőkés adós
sága az 1982-és 87,2 milliárd 
dollárról 1984 végére 83,9 mil- 
liárdra mérséklődött. A nettó

lölte meg legszükségesebb 
teendőként.

A KB ülését követően a ju
goszláv sajtó több _párt-_és ál
lami vezető felszólalását kö
zölte. Így például Ivan Stam- 
bolic, a szerbiai KP elnöke ar
ra a megállapításra jutott, 
hogy az infláció a tartományi 
költségvetést is meglékelte: 
„A beruházások csökkennek, s 
a személyi kiadások, amelyek 
a dolgozók életszínvonalának 
alakulásában meghatározó , je
lentőségűek, olyannyira visz- 
szaesték, hogy elértük a tűrő
képesség legvégső határát.” 
Sztojanotlics, a JKSZ elnöksé
gének tagja azt hangsúlyozta, 
hogy „sürgősen tenni kell va
lamit az infláció ellen a súlyos 
jövőbeli következményekkel 
fenyegető társadalmi konflik
tusok megelőzése végett.” Ér
tésre adta, hogy a párt ezen
túl egységes megközelítést fog 
szorgalmazni az infláció prob
lémájának és leküzdésének 
eszközeit illetően. „Ezek az 
eszközök magukba foglalják- a 
nem jövedelmező vállalatok 
bezárását, az adminisztratív 
dolgozók állományának csök
kentését é s ’ mindazoknak a 
megbüntetését, akik akadá
lyozzák a gazdasági talpraállí* 
tás politikáját” — mondta.

A 22 milliós országban eköz
ben terjedőben vannak a mun
kabeszüntetések, főleg a nagy
városokban. Az infláció, amely 
még 1983-bah átlagosan 58,4 
százalék volt, tavaly ugyan 
52,8 százalékra csökkent: en
nek érdekében több hónapra 
be kellett fagyasztani az ára
kat, ' de ami ennél fontosabb, 
egy sor áremelést el kellett 
halasztani 1985 elejére.

Hivatalos adatok szerin t. a 
bérből és fizetésből élők négy 
év alatt vásárlóerejük csakr 
nem 40 százalékát veszítették 
el, és 1985 első negyedében je
gyezték fel a második világ
háború óta a legnagyobb reál
bércsökkenést, A statisztiku
sok számításai szerint egy 
négytagú család élelmiszerki
adásai legalább havi 40 ezer 
dinárra rúgtak januárban, és 
51 600 dinárra áprilisban. Ez
zel szemben az átlagos havi 
munkásfizetések nem haladják 
meg a 25 000 dinárt.

Két évvel ezelőtt a nagyvá
rosokban csak nehezen lehe
tett fellelni a legfontosabb 
árucikkeket, a hús például 
sokszor teljesen hiányzott a 
boltokból. Most viszont az üz
letek t.ele vannak élelmiszer
rel, de túlságosan magas az 
áruk, hogy sokat lehessen vá
sárolni belőlük. A sajtó sze
rint a szegényebb családok 
nem fizetik ki lakbérükéi, te
lefon- és villanyszámlájukat. 
A sajtójelentések, .alapján 
Belgrad 1.5 millió lakosának 
egyötödére -lehet érvényes ez a 
megállapítás, és hasonló aadósságok ezalatt az idő alatt 

71,65 milliárd dollárról 65,1 I helyzet számos más nagyvá- 
milliárd dollárra csökkentek. Irosbatn



< * a r t n M > 6 1935. MÄJÜS Sí.

V o l t  j o b b

Magyarország az idén az első három hónapban dől* 
íárért és ruháért értékben egyaránt több árus vásárolt 
külföldről, mint amennyit a határokon túl eladott. A 
konvertibilis külkereskedelmi forgalom egyenlege —94,8 
millió dollár volt, a rubelelszámolású forgalomé —103,9 
millió rubel.

Az idei első három hónapban a magyar konvertibi
lis export mennyisége megközelítette a tavalyi eiső ne
gyedévit, de dollárban mért értéke annál 9 százalékkal 
kisebb volt. Az. értékben kisebb exporton belül agrár
termékeket körülbelül ugyanannyi dollárért értékesített 
a külkereskedelem, mint tavaly. A konvertibilis beho
zatal első negyedévi dollárban számított 11 százalékos 
növekedését jórészt az energiahordozók többletimport
ja okozta. A Központi Statisztikai Hivatal nemreg el- 
készült számításai szerint csak a gépek, szállítóeszközök 
és egyéb beruházási javak dollárimportja csökkent ja
nuár-márciusban — 18,3 százalékkal , egyébként az 
import árucsoportonként 6-13 százalékkal nőtt, A Koii 
adatai szerint a dollárkivitelen belül a gépek szállító
eszközök, beruházási javak exportja 7,7 százalékkal, az 
agráripari termékeké 6,6 százalékkal nőtt.

Rubelért anyagokból, fél-késztermékekből és _ alkat
részekből került kevesebb külföldi áru az országba — 
13,7 százalékkal — a tavalyi első negyedévihez kepest, 
egyébként mindén árucsoportban nőtt a behozatal. A 
rubelkivitelen belül a legjobban a fogyasztási cikkek 
exportja nőtt. a KSH számításai szerint 20 százalékkal.

M ii mond  
Csikós-N agy Béla?

M agyar kilátások
Magyarország - és Brazília 

egymás közötti forgalmáról a 
Magyar Külkereskedelmi Bank 
(MKB) ügyvezető igazgatóját, 
Gyöngyösi Nándort, a dél
amerikai országban évente 
megrendezésre kerülő Nem
zetközi Hét állandó meghívott 
előadóját kérdeztük.

ön alig néhány héttel ez
előtt Brazíliában járt. Hogyan 
ítéli meg a magyar—brazil 
forgalom idei kilátásait Neves 
elnök váratlan halála után?

Brazíliával külkereskedel
münk már évek óta Megyen- 
súlyozatlain. Tavaly például 
csak 6 minis dollárt tettek ki 
ottani eladásaink, nagyjából 
2,5 százalékát a 239 millió dol
láros Brazíliából származó 
magyar behozatalinak. A nagy 
mérleghiány — többek között 
— ánirüak is tulajdonítható, 
hogy Brazília a súlyos eladó
sodottság miatti radikálisan 
visszafogta áz imjSöftjáSií--Bár 
. vállalataink’ á ‘3 köxéimüItbári 
számos - biztató üzleti tárgya
lást folytattak vasúti tolató- 
mozdonyok, úszódanuk export
járól, esetleges ftiftös gyártá
sáról. reálisan nézve továbbra 
te mérleghiánnyal keli szá
molnunk. A brazil—magyar 
áruforgalom kérdéseiről Falu
végi Lajos miniszterelnök- 
helyettes is folytatott tárgyalá
sokat brazíliai látogatása so
rán. E megbeszélések alapján 
került aláírásra egy csoimag- 
tenv, amelyben vállaltuk, hogy 
exportunk értékénél három
szor több brazil árut vásáro
lunk.

Az MKB mit tehet a defi
cites kétoldalú kereskedelem 
kiegyensúlyozásáért?

Van égy számil-amegáilapo- 
dásunk a Banco Central do

Brasilia!. Ezen a számlám, ha 
valamelyik fél nem tudja sa
ját termékével kitölteni, a hi
telkeretet, idegen áruk szállí
tására is lehetőséget'kap. En
nek két formája’- tehetséges: 
vagy a brazil hatóságok köz
ük velünk, milyen értékben 
és amilyen terméket szeretné
nek vásárolná,. vagy magán- 
importőrök keresnek meg ben
nünket, hogy tegyük lehetővé 
elsősorban ipari fogyasztási 
cikkek importját a magyar 
számlamegállapodás keretében. 
Két évvel ezelőtt például rossz 
volt a rizstarmésük és mi szál
lítottunk oda 60 millió dollár 
értékű távol-keleti származású 
rizst.

Miért éri meg egy több ezer 
kilométeres távolságra levő 
fejlődő országgal meglehető
sen bonyolult formában keres-
ffiédnifeh íus.'i -íbíöj .nea ; 
;*:lVíeggyő¥ááéséiií,' hogy ha 
B ráz iS ,;égyszér kilábal válsá
gos gazdasaga helyzetéből, a vi
lág gazdaságii nagyhatalmai 
közé kerülhet ásványkincsei, 
ipari potenciálja alapján. Ilyen 
ígéretes piacon a jövőre is 
gondolva már ma jelen kell 
lennünk. De Brazília bizonyos 
termékekből ma ás fontos szál
lítónk: évente 140 millió dol
lár értékben veszünk szóját, 12 
millióért kakaót, 15 millióiért 
kávét, de importálunk nagy 
mennyiségben pamutfonalat és 
konfekcióipari termékeket is. 
A pesti utca emberéhez is kö
zelebb kerül majd ez a távoli 
óriás ország: a Rákóczi úton, 
a volt Erzsiké presszó helyén, 
hamarosan megnyílik a Cafe 
do Brasil kávéház, ahol erede
ti brazil kávét fogyaszthatnak 
az arra járók.

A magyar gazdaságnak a vi
lággazdaságban elfoglalt he
lyét, lehetőségeit elemezte a 
közelmúltban egy rádióbeszél
getésben Csikós-Nagy Béla 
közgazdász. Az alábbiakban az 
interjúnak a magyarországi, 
működő-tőkeimporttal fogial- 
kozó részéből közlünk egy 
részletet.

— Kihasználta-e Magyaror
szág az elmúlt években a nem
zetközi tőkepiac nyújtotta le
hetőségeket?'

— Az . elmúlt évtizedben 
azok az országok fejlődtek 
gyors ütemben, amelyek élni 
tudtak a nemzetközi együtt
működés új formáival, és be
kapcsolódtak a nemzetközi tő
kepiacba is. Ez a- folyamat az
zal kezdődött, hogy Nyugat- 
Európából néhány iparágat, 
amely a környezetet szennyez
te vagy arra veszélyes volt, át
telepítettek máshová — első
sorban Ázsiába. De az áttele
pítés a fogadó országok szá
mára megtakarítást is jelen
tett, ez pedig számos ország
ban — Hongkongban, Dél-Ko- 
reában — segítette a működő
tőke-importot. Míg Magyaror
szág döntően. bankhitelek for
májában egészítette ki azt a 
tőkeállományt, amely az évi 5 
százalék körüli gazdasági nö
vekedéshez szükséges volt, sok 
országban a bankhitelek he
lyett a működő tőke import
jához folyamodtak. Kérdés: 
melyik a célszerűbb? A bank
hitel kétségkívül csábítóbb le
het, mert szabadabban hasz
nálható fel, s a gazdaságpoli
tika így látszólag megőrzi sza
badságát a szerkezet átalakí
tásában. A működő tőke be
hozatala viszont kötöttségekkel 
jár, hiszen a külföldi tőke 
csak azokba a termelési ágak
ba és fázisokba vonul be, 
amelyekbe a befektetés itibelő- 
nyösebb, mint a saját országá
ban.

— Nem volna-e Magyaror
szág számára előnyös, ha nem
csak a három-öt évenként le
járó- Ji$teleki felvételére kon- 
cemtrálnai íbÓlSÖtí® -gazdaság
ba szervese,n .beépülő külföldi 
működő tőke megszervezésére

t
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A japán Chinon fényképező
gépgyár az Ofotért budapesti 
kiállítótermében bemutatót 
rendezett fotótermékeiből: 
egyebek között kiállította a 
magyar piacon újdonságnak 
számító CP—58, a CP—60 és a 
CP—X j elű 35 millimeter es tü
körreflexes, valamint kompakt 
fényképezőgépeit. E gépek 
szolglátatásai között az úgy
nevezett kettős programú 
automatikus expozíció és a 
pontíénymórés szerepel. Bacsó 
László, az Ofotért kereskedel
mi igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, hogy vállalata az 
új modellekből, az idén nem 
fog vásárolni, mivel az 1985- 
re rendelkezésre álló keretet 
már elköltötték. A japán fény- 
kópezögépgyár egyébként régi 
szállítója az Ofotértnak: na
gyobb mennyiségiben ad él va
kokat, filmfelvevőket és vetí
tőket is. A Chinon magyaror
szági eladásai azonban évek 
óta • csökkennek: a korábbi 
egymillió dolláros forgalom az 
idén várhatóan 500 ezer dol
lárra apad. Sámson Ferenc, a 
japán cég genfi képviselője el
mondta, hogy a Chinon, amely 
a legkisebb japán fényképező
gépgyártók közé. tartozik (alig 
1440 főt foglalkoztat), a film
felvevők világméretű vissza
szorulása miatt igyekszik több 
lábra állni: személyi számító

gépekhez mágneslemez-meg
hajtóegységeket, sornyomitató- 
kat, valamint videokamerák
hoz objektíveket is gyártanak. 
A cég a közelmúltban még 
szorosabbra fonta együttműkö
dését a Kódokkal: az amerikai 
óriásvállalat 13 millió doEárt 
fektet a Chinonba, amely 
évente egymillió kompakt 
fényképezőgépet szállít az 
amerikai cégnek. Ezek ott 
Kodak néven kerülnek forga
lomba.

Kludi szalon 
Budapesten

A nyugatnémet—osztrák
Kludi Armaturen cég fürdő- 
berendezéseinek értékesítésé
re szalont nyitott, május 9- 
én Budapesten a , Baross ut
cában a Vasért Vállalat. Az 
üzlet csaptelepeket készpén 
zért, a 20—60 ezer forintba 
kerülő komplett fürdőszoba 
berendezéseket, illetve önálló 
fürdőszoba-berendezési tár
gyakat előjegyzésre árusít. 
Kivétel ez alól a köralakú 
műanyag kád, amelyre még 
nem vesznek fel előjegyzést, 
mert a magyar és a külföldi 
cég között még tart az árvita.

A magyar gazdaságirá
nyítás is, a külföldi beruházó 
is hatékony gazdálkodásra tö
rekszik. A magyar kormány 
azt a feladatot adja tervezői 
számára, hogy olyan gazdasá
gi struktúrát alakítsanak _ ki, 
amely optimális eredményt 
hoz, A döntés autonómnak tű
nik. de - valójában hatékonysá
gi kritériumok döntenek. Nem 
törvényszerű, hogy ez sikerül. 
Ha viszont a beruházó külföl
di, akkor fel sem merül a kér
dés, vajon valóban a haté
konysági kritériumok szerint 
járt-e el. Sőt, esetleg éppen a 
külső szemlélő ítéli’ meg job
ban, melyek a magyar gazda
ság fejlesztésre érdemes terü
letei. Ráadásul a bankhitel 
igénybevételénél általában 
csak a második legjobb, úgy
nevezett követő technológiá
hoz tudunk hozzájutni, míg a 
működő tőke importjánál a 
tőkés elemi érdeke, hogy ese
tenként a legfejlettebb tech
nikával vegyen részt a vállal
kozásban, hisz ő ezzel kocká
zatot vállal és a nyereségen 
osztozik.

— Csakhogy nem puszta el
határozás dolga, hogy egy-egy 
ország á növekedéséhez szük
séges forrásokat miképpen 
szerzi meg. Kérdés, hogy az 
ország képes-e' egyáltalán fo
gadni a kívülről jövő techni
kát, vagy hogy egyáltalán a 
fejlett ipari ország részt 
óhajt-e venni a fogadó ország 
gazdaságának működtetésé
ben, s nem a kockázatokat 
mérlegeli-e inkább.

— Való igaz, hogy mi a het
venes évek óta többször kifej
tettük, hogy szívesen látnánk 
Magyarországon közös vállal
kozásokat. Ezt számos rendelet 
könnyíti, meg. Ennek ellenére 
a reagálás kétségkívül gyönge 
volt. Á különböző szervezetek 
most. vizsgálják, hogy milyen 
új elemekkel kell vonzóvá 
tenni az együttműködésnek 
ezt a formáját. En úgy látom, 
hogy a működő tőke import
jának a szorgalmazása az 
.egész KGSTMjérs égi(számára 
ihasapot >Jtazhátna.;,::.EzáfltaT búj 
iparfejlesztési bázis alakulhat
na, s ez nemcsak magyar ér
dek.,,
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Ötszörösére emelte a bel
városi parkolási díjakat az 
idegenforgalmi idényben a 
Fővárosi Garázsipari Vál
lalat (FGV). Május 15-töi 
szeptember 14-ig az eddigi 
óránkénti 4 forint helyett 
20 forintba, egyéb idősza
kokban 12 forintba kerül a 
várakozás a Vigadó, a 
Martinéin és a Petőfi té
ren, továbbá a Váci, a Pes
ti Barnabás, a Városház, az 
Apáczai Csere János, a Ré
giposta és a Petőfi Sánd,or 
utcai kiemelt (K) kategó
riájúnak minősített _ órás, 
illetve jegyes parkolókban. 
Ugyancsak 20 forintot kell 
fizetni április 1. és október 
30. között alkalmanként 
(tehát nem óránként) a Ci
tadella környéki, a városli
geti és a margitszigeti, va
lamint a BNV idején a vá
sárvárosi parkolásért. A  fő
város többi parkolóhelyén 
egész évben 8, illetve 4 fo
rintba kerül ezentúl órán
ként a várakozás, az ed
digi 4, illetve 2 forint he
lyett. ' Például 8 forintot

kell fizetni a . Blaha Lujza 
és az Engels téren, továbbá 
a Lenin és a József kör
úton, míg 4 forintot többek 
között a Szabadság téri és 
a Népköztársaság úti par
kolókban, A főváros vala
mennyi (szám szerint 5580) 
fizető parkolóhelyét érintő 
áremelés előtt az FGV par
kolási díjakból származó 
éves bevétele . 20-22 millió, 
forint volt. A megnöveke
dett összeget a _ vállalat 
újabb parkolók létesítésé
re is fel kívánja használni, 
például . a várkerületi Szik
lai Sándor utcában és a 
kispesti Centrum Áruház 
mellett. Az FGV tervei kö
zött a most épülő _ Arany
kéz utcai parkolóházon kí
vül újabb parkolóház, ti-, 
letve föld alatti parkolók 
építése nem szerepel. A 
mostani ■ j dí j emel és előzmé
nyeihez ttartozik, hogy _ ta
valy ősszel az Országos 
Anyag- és Árhivatal az ad
digi hatósági áras parkolá
si dijakat szabadárassá mi
nősítette. rb

Egy ülés m argójára

R a d io  D an u b iu s
Budapestem járt a múlt hé- ’ 

ten Gerd Bacher, az Osztrák 
Rádió és Televízió (ORE) fő- 
iintendóinsa, azaz magyar szó- 
használattal: vezérigazgatója. 
Az ORF vezetője (Ausztriában 
közös intézmény a rádió és a 
tévé) a Magyar Televízió és a 
Magyar Rádió vezetőivel az 
együttműködésről, közös mű
sorokról tárgyalt, fogadta őt 
Marjai József miniszterelnök
helyettes, és szakmai közön
ség előtt előadást tartott a 
Gellert Szállodában a tömeg
kommunikáció távlatairól. Ez 
után kértük a főíinitemdáinst 
egy rövid interjúra.

Előadásában, említette, hogy 
közös magyar—osztrák rádió
állomást fognak Magyarorszá
gon üzemeltetni, s már el is 
keresztelték Radio Danubius
nak. Pontosan miről is van 
szó?

G. B.: A tárgyalások már 
konkret stádiumba jutottak a 
Magyar Rádióval arról, hogy a 
Balatonnál legyen egy közös 
rádióállomás. Ez nyári, vaiká- 
ciós adó lenne, főleg a Ma
gyarországon tartózkodó . né
met nyelven beszélő turisták 
számára — természetesen a 
Magyar Rádió kezelésében és 
felügyelete alatt. A  közös .mű
sorhoz mi osztrák részről sok 
programot kínálunk, ezenkívül 
megpróbálkozunk hirdetéseket 
szerezni Ausztriából és az 
NSZK-ból.. Az elvi. megállapo
dás már megvan, a műszaki, 
illetve pénzügyi részleteket 
kell még kidolgozni.

Nyilván a szórakoztató prog 
ramok mellett híradásokat i_ 
terveznek a műsorban. Ki ad
ja majd a híreket?

G. B.: A program hírrovata 
a tervek szerint a magyar fél 
felelőssége lenne, 'de mi min
den információt rendelkezésre 
bocsátunk, amire ehhez a ma
gyar kollégáknak szüksége le
het. De hozzáteszem: ilyen ko
rai fázisban még nehéz ponto
san eldönteni, hogy ki, mit, 
milyen munkamegosztásban 
csinál majd.

Milyen hónapokban, illetve 
mennyi ideig sugározna majd 
az adó?

G. B.: Májustól szeptembe
rig sugározna. Az adásidő pon
tos terjedelme még nincs rög
zítve.

S mikor kezdi meg a műkö
dést?

G.B.; Remélem jövőre. 
Budapesti előadásában, ame

lyet a „Tömegkommunikáció 
határtalan világa’’ címmel tar
tott, szót ejtett a magyar és 
az osztrák tömegkommuniká
ciós intézmények egyéb együtt
működési elképzeléseiről is. 
Mit tart közülük kiemelendő
nek?

G. B.: Televíziós szakemibe- 
reinik néhány héttel ezelőtt te
kintélyes együttműködési lis
táról tárgyaltak. Például októ
berben innen Budapestről, a 
Hungária Kávéházból fogjuk 
sugározni. „Café Cenral” című 
kulturális műsorunkat. Egy sor 
közös dokumentumműsort is 
el tudunk képzelni, amelyek 
például az osztrák—magyar 
ifjúság problémáival, avagy 
éppen a környezetvédelem té
májával foglalkoznának. Van 
egy rádiós és televíziós együtt
működési megállapodásunk, és 
hozzá kell • látni, hogy ezeket 
több tartalommal töltsük ki. A 
televíziós együttműködésben 
elképzelhető a 3SAT osztrák 
—nyugatnémet—svájci műhol
das műsor magyar részről való 
átvétele te kábeltelevíziós 
hálózatok részére. A műholdas 
műsorszórásnak egyébként itt 
Európában még csak a kezde
tén tartunk, de 1986—1987-ben 
miár pályára bocsátják Fran
ciaországban, illetve az NSZK- 
ban a közvetlen műsorszóró 
műholdakat, amelyek 60-90 
centiméter átmérőjű „parabo
latányérral” már az egyéni 
vételt is lehetővé teszik. De 
visszatérve az együttműködés
re: az osztrák és magyar film
ipar is dolgozhatna gyakrab
ban közös terveken, mint ami
lyen a Mephisto vagy a Red
ßzredp .s  v n l f  i

Az elmúlt héten Budapesten 
tartotta ülését a Nordic In
vestment Bank igazgatótaná
csa. A helsinki székhelyű 
skandináv bank hitelpolitiká
járól és tevékenységének ed
digi magyar tapasztalatairól 
kérdeztük Bert Lindström el
nököt és Peter Laurson alel- 
nököt.

Van-e valami különleges 
oka, hogy éppen Budapestet 
választotta soros évi igazgató- 
tanácsi ülése helyszínéül a 
Nordic Isvestment Bank, a 
NIB?

B. L.: A  NIB, amely Dánia, 
Finn-ország, Izland, Norvégia 
és Svédország államközi szer
vezete, fenmállásánaiK' eddigi 
tíz évében mindig valamely 
skandináv országban tartotta 
igazgatótanácsi ülését.. Ez az.el- 
8SÓ -a kálóm, .hogy-iíarmactU-or
szágban gyűltünk össze. Két 
és fél -éve ugyanis új típusú 
'kölcsöimpolitikába kezdtünk: 
nemcsak tagországainknak, ha
nem szocialista és fejlődő or
szágoknak is nyújtunk köl
csönöket — eddig összesen 200 
millió dollárt S hogy miért 
Magyarországra esett a válasz
tásunk? Elárulhatom, hogy 
volt egy alternatíva: Grön
land, de azután egyhangúlag 
Budapest mellett döntöttünk, 
márcsak azért is, mert tapasz
talataink szerint kölcsömeimket 
a magyarok célszerűéin hasz 
nálták fel.

Az önök bankja — nevéből 
is kiderül — fejlesztési intéz
mény, s mint ilyen, beruházá
sokat finanszíroz. De milyen 
feltételekkel?

P. L.: Hitelfeltételeink ha
sonlítanak a  Világbankéhoz, 
például a 15 évi lejárat és vi
szonylag kedvező kamatunk 
tekintetében. Három kritériu
mot említenék meg, amit vizs
gálunk a kölcsön folyósítása 
előtt: az adott ország hiteiké, 
pessége; az, hogy a hitelből 
megvalósítandó beruházás a?.

■ illető ország kiemelt gazdaság
politikai céljait szolgálja-e; s 
végül — ez már sajátos, de 
szigorúan vett kikötés — le
gyen benne valamiféle skandi
náv érdekeltség.

önök a Magyar Nemzeti 
Bankkal korábban alá,Írtak egy 
együttműködési megállapodást, 
amelyben 35 millió SDR, azaz 
hozzávetőlegesen 30 millió dol

lár értékben vállalták magyar
országi beruházások finanszí
rozását. De hogyan jón létre 
konkrét ügylet?

P. L.: Magyar viszonylatban 
az MNB a kezdeményező fél 
— bár volt már fordítva is —, 
s szintén ő dönti el, hogy az 
illető beruházás a magyar- nép
gazdaság kiemelt fejlesztési 
céljait szolgálja-e.

Eddig öt kölcsönt nyújtot
tak Magyarországnak, ebből 
négyet tavaly.

B. L.: Az első egy 5 millió 
dolláros kölcsön volt, amely 
a magyarországi gabonaterme
lést és -tárolást fejlesztő Vi
lág bank-program része volt 
Tavaly azután 5 millió SDR 
értékben nyújtottunk hitelt a 
Vas megyei Bükön épülő szál
lodához: a meghirdetett ver
senytárgyalás alapján a hotelt 
á sí'éd ABV''bég Wíbi,-dé’F im r 
országból Is történnek' számítá
sok.’ 'A máéódilt tavalyi;’’é’Jú'lí- 
lió SDR-es kölcsönünket előre 
gyártott" faházak Sopron mel
letti gyártására adtuk, A vál
lalkozásban .egy dán. cég vesz 
részt, kulcsrakészen .. szállítja 
a faházakat, a faanyagot pedig 
több,, északi országból szerzik 
be. Ugyanekkora összegű hi
telt nyújtottunk a tihanyi üdü
lőfalu felépítéséhez és meg
szervezéséhez. Végül, a Viló,g- 
bankkal közösen nyújtunk köl
csönt a magyar állattenyésztés 
fejlesztésére, ötmillió SDR ér
tékben.

Vannak-e hitelügyleteik más 
szocialista országokkal is?

B. L.: Egyelőre még nincse
nek. Tárgyalások folynoik, se  
szempontból különösen . elő
nyös, hogy a szocialista .orszá
gokban most készítik elő az. új 
ötéves terveket. Jártunk a 
KGST moszkvai Beruházási 
Bankjában, ahol bíztató tár
gyalásokat folytattunk. Ma
gam voltam Kínában is: kilá
tások vannak élelmiszeripari 
létesítmények kulcsrakész szál
lítására, amit mi meghitelez
nénk. Végezetül hadd emeljeűi 
ki, hogy Magyarországgal mái- 
csak azért is különleges a  kap
csolatunk, mert itt volt az el
ső sikeresen tető alá hozoft 
ügyletünk, amikor kiléptünk 
hitelezésünkkel Skandináviá
ból. Itteni dolgunkat meg
könnyíti, hogy stábunkban 
dolgozik magyar származású 
szakértő is. \

J o g á s z o k  a  k ü lö n á l ló r ó l
Az érvényes és kívánatos 

gazdasági tendenciák ellen ha
tónak minősítette a Magyar 
Kereskedelmi Kamara jógi 
tagozatának elnökségi ülése a 
kisvállalkozásoknak megren
delést adó vállalatokra az 
idén kirótt úgynevezett kü
lönadót. A tagozat elnökségi 
ülésén a felszólalók kiemel
ték: ezzel a rendelkezéssel a 
gazdasági munkaközösségek, 
szakcsoportok hátrányosabb 
helyzetbe kerülnek a piaci 
versenyben, mint például a 
kisiparosok. Megállapították, 
hogy az intézkedés nem se
gíti elő a kisvállalkozások és 
környezetük zökkenőmentes

ték, hogy a jogszabály meg
fogalmazása sem egyértelmű, 
A Kamara tagvállalatai igény
lik, hogy egy-egy ilyen ren
delet megszületése előtt ajz 
illetékesek kikérjék vélemé
nyüket — hangsúlyozták ,az el
nökség tagjai (a gazdálkodj 
szervezetek képviselői) a ta
nácskozáson. A Kamara jogi 
tagozatának elnöksége végül 
úgy döntött, hogy a követke
ző hetekben a kisvállalkozói, 
s szükség szerint más kama
rai tagozatokat is bevonva 
folytatja a különadóval kap
csolatban felmerült, problé
mák vizsgálatát és rövid idoh 
bélül a Kamara ügyvezetősé-
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A. szessaéljiség  T ádéi
Az emberek többsége érzékenyen reagál arra, ha becsüle

tét, jó hírét valamilyen támadás éri, Érthető is a felháboro
dás ilyen esetben. Az ember személyéhez fűződő jogai között 
szerepel a jó hírnév védelmének joga. Az a jog tehát, hogy az 
ember a róla kialakult, számára elfogadott, általában kedvező 
képet megóvhassa, s ne legyen céltáblája személyére vonatko
zó, azt. sértő, valótlan állításoknak, mendemondáknak, plety
káknak.

Ez a védelem azonban nem
csak a feddhetetlen, „tökéletes” 
embert illeti meg, aki udvari
as, figyelmes, segítőkész, ön
zetlen, soha büntetve nem 
volt, s , még sorolhatnánk to
vább a jó tulajdonságokat, ha
nem minden embert, függetle
nül attól, hogy van-e valami
lyen jó vagy rossz tulajdonsá
ga. Az emberről környezete 
kialakít valamilyen képet, ez 
lehet pozitív, negátív vagy 
éppen közömbös. Ha ezt az 
értékítéletet valaki elfogadja, 
nem érzi személyére nézve 
sértőnek, s konkrétan szemé
lye ellen nem irányúi ezt a 
képet megváltoztatni szándé
kozó támadás (pl. őt kedve
zőtlen színben feltüntető plety
ka), nincs szükség jogi vé
delemre. Mindenki maga dön
ti el ugyanis azt, hogy mit 
tart sértőnek s mit nem. Ha 
azohbán úgy érzi, hogy ró
la más előtt a becsület csorbí
tására alkalmas tényt állítot
ták vagy híreszteltek, esetleg 
ilyen tényre közvetlenül utaló 
kifejezést használtak, lehető
sége van büntetőjogi védelmet 
is igénybe venni. Erre a rágal
mazás törvényi tényállása 
nyújt lehetőségét. Ilyen címen 
magán i,nd í tványt térj es zth e t
elő és kérheti az őt rágalmazó 
személy elmarasztalását.

Mint említettük,,
a rágalmazás az ember 
becsületét, mint szemé
lyisége lényeges alkotó
részét sérti, poníosab-. 
ban a társadalmi meg
becsülést.

Nézzünk egy példát: -valaki: 
letöltötte szabadságvesztés-, 
büntetését. Üj lakóhelyet és 
munkahelyet keres és sikerül 
új környezetbe beilleszkednie. 
Egyszer csak azt veszi észre, 
hogy vele szemben az embe
rek V megváltoztak, állandóan

összesúgnak a háta mögött, 
nem keresik a társaságát. 
Megtudja, az egyik kollégája 
azt terjeszti róla, hogy már 
többször volt büntetve, és jó 
lesz vigyázni vele. Egyértel
mű, hogy ez a híresztelés a 
társadalomban, a környezeté
ben kialakított kedvező érték
ítéletet lerontja, jó hírének el
vesztését jelenítheti. Indokolt 
tehát az ilyen magatartások 
büntetőjogi úton történő 
szankció nálása.

Nézzünk egy másik példát. 
Valaki ugyanabba a környe
zetbe kerül vissza, szabadulása 
után, ahol lakott, dolgozott. Is
merik tehát viselt dolgait, s a 
róla kialakított kép nem túl 
hízelgő, Tudják, hogy italozó 
természetű, kötekedő, de beteg 
édesanyját példásan ápolja. Ha 
valaki azt állítja róla, hogy az 
utóbbi időben annyit iszik, 
hogy már az anyjával sem tö
rődik, azért súlyosbodott an
nak állapota, ez ugyanúgy rá
galmazást valósít meg, mert a 
környezet megítélése kedve
zőtlenebbé válik (vagy vál
hat).

Amint a példákból is kitű
nik,

a becsület védelme nem 
függ attól, hogy az em
ber milyen társadalmi 
elismerést vívott ki, az
az akkor is igényelheti 
a védelmet, ha éppen 
társadalomellenes csele
kedetei folytán a társa
dalom megbecsülését el
vesztette.

Ugyanígy az. emberi méltósá
got sértő - tám adások :esetén - is 
feltétlen védelem illeti meg 
(ezek a magatartások .azonban 
nem a rágalmazás, hanem a 
becsületsértés törvényi tény
állása szerint büntetendők, p.1. 
ha valakit lehülyéznek, vagy 
más sértő szóval illetnek).

szabálysértési vagy fe* 
gyelmi eljárás megindí
tásának lenne helye, 
vagy ha társadalmi meg
becsülésének, emberi 
méltóságának elvesztését 
eredményezné.

A bűnoselekmény akkor befe
jezett, ha a becsület csorbítá
sára alkalmas tényállítás, hí
resztelés más előtt elhangzott 
vagy más tudomására jutott, 
(pl. levélben, szóban, vagy 
akár hírlap, rádió, tv útján.) 
A rágalmazás megállapításá
nál nincs jelentősége annak, 
hogy esetleg az állítás igaz. A 
lényeg: alkalmas-e a becsület 
csorbítására. Vannak azonban 
olyan esetek, amelyek kizár
ják a bűnösség megállapítását, 
illetve amikor rágalmazás mi
att megindult ugyan az eljá
rás, de az elkövető nem bün
tethető. Nézzük először, mi
lyen esetekben kizárt a szán
dékos bűnösség megállapítása!

Kizárja a cselekmény tár
sadalomra veszélyességében 
való tévedés, vagy ha az elkö
vető nem ismerte fel. hogy ál
lítása vagy híresztelése alkal
mas a becsület csorbítására, 
(gondatlanság); vagy ha a cse
lekmény társadalomra veszé
lyessége kizárt.

Vegyük sorba ezeket!
1. Kizárja a rágalmazás jog

ellenességét az állampolgáro
kat és a hivatalos személyeket 
terhelő feljelentési kötelezett
ség teljesítése (pl. ha a nyo
mozóhatóságnak hozza a tudo
mására a tényeket).

2. A tanúzási, szakértői kö
telesség teljesítése. (A tanú és 
a szakértő a hatóságok felhí- 
vára köteles tanúvallomást 
tenni, szakvéleményt adni, s 
lehet, hogy az olyan megálla
pításokat, tényeket is tartal
maz, amelyek egyébként al
kalmasak a becsület csorbítá
sára. Ennek ellenére nem bün
tethetők, kivéve ha valótlant 
állítottak. Ekkor viszont cse
lekményük hamis vádat vagy 
hamis tanúzást valósít meg.)

3. Hatóság előtt folyamatban 
levő ügyben az ügyfél vagy 
képviselőjének tényállítása, ha 
az ügy lényegét érinti, nem 
számít jogellenesnek, még ha 
a becsület csorbítására alkal
mas is, mivel enélkül az ügyet 
nem lehetne megnyugtatóan 
rendezni, eldönteni. A nyilat
kozatnak azonban az üggyel 
összefüggőnek és az ügyfél ér
dekében szükségesnek kell len
nie.

4. A közérdek vagy jogos 
magánérdek miatt, a hibák ki
küszöbölése érdekében tett pa
nasz vagy bírálat ugyancsak 
kizárja a jogellenességet. Még 
akkor sem lehet rágalmazást 
megállapítani, ha utóbb bebi
zonyosodott, hogy a ; panasz 
vagy a bírálat nem volt meg
alapozott, s a tényállítás nem 
felelt meg a valóságnak.

5. Végül kizárja a jogelle
nességet. a nyilvános bírósági 
tárgyalásról a sajtóban közölt 
tudósítás, ha a tárgyalás anya
gát hűen, tárgyilagosan közli. 
Ez utóbbiról kicsit részleteseb
ben i.s indokolt szólni.

A  nyilvánosság előtt

H á g s l a a i a z á s

Nézzük, mikor kerül sor a 
rágalmazás megállapítására! 
Az elkövetés tény állításával, 
illetve híresztelésével, vagy 
ilyen tényre közvetlenül utaló 
kifejezés használatával törté
nik. Lényeges, hogy ezek más 
személy előtt hangozzanak el, 
vagy más tudomására jussa
nak. Az közömbös, hogy a sér
tett jelen volt-e. Hogy kire vo
natkozik a kedvezőtlen tény, 
annak egyértelműnek kell len

nie. Például az az állítás, hogy 
az üzembeá lopnak, nem fe
lel meg ennek a követelmény
nek, az viszont, hogy X. Y. el
lopott valamit, az már konk
rét tényállítás és meghatáro
zott személy ellen irányul.

Általában olyan tényál
lítás alkalmas a becsü
let csorbítására, amely
nek valódisága esetén a 
sértett ellen büntető,
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Nem véletlen, hogy májusban, a természet megújhodá
sának szép havában ünnepeljük az édesanyákat es a 
gyermekeket. A hónap első vasarnapjan az édesanya 
kát, az utolsón pedig legfőbb kmesunket. a “c
köszöntjük, kívánva nekik, hogy bizalom, szeretet es 

szülői törődés kísérje életüket

A sajtónak, rádiónak, TV- 
nek . jogában áll bírósági tár
gyalásról még az ítélet jogerő
re emelkedése előtt is tudó
sítani. Fontos kötelességük vi
szont az említett szerveknek, 
hogy a valóságnak megfele
lően tájékoztassák olvasóikat, 
hallgatóikat.- Ennek akkor 
tesznek eleget, ha a vádirat, a 
tárgyalás, a nem jogerős ítélet 
tartalmát, a vádlott védekezé
sét a dokumentumoknak, té
nyeknek megfelelően (valóság
hűen) közlik.

A büntetőeljárásról sző
lő sajtótájékoztatást te
hát jogszabály nem kor
látozza. Az eljárás ne
velő hatására tekintettel 
indokolt lehet a nyilvá
nosság bővítése. A tár
gyalás egyébként is 
nyilvános, oda az érdek
lődők bemehetnek, s 
természetes, hogy a szé
lesebb közvélemény tá
jékoztatása is indokolt 
lehet bizonyos esetek
ben.

Fontos azonban, hogy a tudó
sítás ne fejezzen ki előzetes 
ítéletmondást, ne jelölje meg 
kétségtelen, befejezett tény
ként a bűncselekmény elköve
tőjének azt a személyt, akit ez
zel még csupán vádolnak. 
Mindaddig, míg a vádlott bű
nösségét a bíróság jogerős íté
lettel meg nem állapította, 
még csak terhelt, s ez más mi
nőség, mintha már a jogerős 
ítélet megszületett volna.

A rágalmazás elkövethető 
sajtó (rádió, TV útján is), ha 
az említett kereteket túllépi 
a tudósítás. Ilyenkor a na
gyobb nyilvánosságra tekintet
tel a rágalmazás minősített 
esetét állapítják meg. Van 
azonban a Btk-nak egy olyan

speciális szabálya, amely sze
rint a rágalmazás (becsület
sértés, kegyeletsértés), miatt 
nem büntethető az elkövető, 
ha a becsület csorbítására al
kalmas tény valónak bizonyul.

A valóság bizonyításá
nak akkor van helye,-ha 
a tény állítását, híresz
telését, illetve az arra 
közvetlenül utaló kifeje
zés használatát a közér
dek vagy bárkinek a 
jogos érdeke indokolta,

A becsület csorbítására alkal
mas, de valós tény állítása, hí
resztelése önmagában még 
nem jelenti azt, hogy az elkö
vető mentességet élvez. Ehhez 
az szükséges, hogy közérdek 
vagy jogos egyéni érdek tegye 
használatát indokolttá. Vissza
térve korábbi példánkra: aki 
szabadságvesztését letöltötte, 
(új munkahelyen dolgozik, 
más helyre költözik), annál 
éppen az a társadalmi érdek, 
hogy beilleszkedjen a közös
ségbe, s nehéz lenne olyan jo
gos egyéni érdeket elképzel
ni, ami a rágalmazó magatar
tást indokolná. Ilyen esetben,

ha a sértett magánindít
ványt terjesztett elő, a 
a bíróság meg sem en
gedi az elkövetőnek a 
valóság bizonyítását, így 
a büntetés alól nem 
mentesülhet.

A rágalmazás büntetése alap
esetben egy évig terjedő sza
badságvesztés, javító-nevelő 
munka vagy pénzbüntetés le
het. Minősített esetekben (ha 
a rágalmazást aljas indokból 
vagy célból; nagy nyilvános
ság előtt; jelentős érdeksérel
met okozva követik el) a bün
tetési tétel két évig terjedő 
szabadságvesztés.

Helyreigazítás a safrfúlian

A jó hírnév védelme nem
csak büntetőjogi eszközökkel 
van védve. A Polgári Tör
vénykönyv szerint a jó hírnév 
sérelmét jelenti, ha valaki 
más személyre vonatkozó, azt 
sértő, valótlan tényt állít vagy 
híresztel, vagy való tényt ha
mis színben tüntet fel. Ha ez 
a magatartás a napilap, folyó
irat, (időszaki lap), rádió, te
levízió, filmhíradó útján tör
ténik (kártérítési és egyéb 
igényén felül) követelheti 
olyan közlemény közzétételét, 
amelyből kitűnik, hogy a köz
lemény mely tényállítása va
lótlan, mely tényeket tüntet 
fel hamis színben, illetve me
lyek a való tények. Ez az úgy
nevezett sajtó-helyreigazítás.

Az ilyen megalapozott 
igényt a kézhezvételtől 
számított nyolc napon 
belül köteles az érintett 
hírközlő szerv teljesí
teni, azaz a közléssel 
azonos módon és nap
szakban helyreigazítást 
adni.

Természetesen a sajtóban (rá
dióban, TV-ben) közölt tények 
is alkalmasak lehetnek arra, 
hogy valamely személy becsü
letét csorbítsák. A rágalmazás 
mellett ilyenkor a sajtó-hely- 
reigazítási és a kártérítési 
igény is fennállhat egyidejű
leg.

Dr. L. Gy.

Az eltérített
Az a tény, hogy olvasóink zöme felnőtt, feljogosít ar

ra, hogy bármilyen témáról legyen szó, felnőtt modi a 
írjunk, beszéljünk róla. Azt hiszem, nincs értelme, hogy 
kényesnek minősítsünk olyan témát, amely sokak sze
me előtt, naponta lejátszódik. Ez pedig nem mas, mint 
az azonos neműek kapcsolata! ■ .

Számos ember hozta előttem szóba ezt, s ki így, ki 
úgy magyarázta, ítélte el. Voltak olyanok, akik egy 
vállrándítással, mint érdekességet, mint egzotikumot 
dobták a hátuk mögé, azaz nem törődtek véle, nem há
borodtak fel, nem ítélték el. Egyszerűen úgy fogtak fel, 
mint mindennapi tényt, egyet a sok közül, amivel együtt 
kell élniük. Lehet, hogy ez a látszólagos közömbösség 
nem volt őszinte, de hát mit tehet ellene? Ezért nem is 
foglalkozik vele komolyan, hanem behunyja a szemét, 
s úgy tesz, mint aki se lát, se hall.

A legtöbb ember, aki szóba hozta, föl volt háborod
va. Főleg amiatt, hogy gyakran ezek a _ kapcsolatok 
erőszakkal párosulnak, s az erőszak — miért is lenne 
másképp — mindig a gyengébbik ellen irányul.

Bizonyos, hogy mindig voltak lopva, titokban ilyen 
kapcsolatok, de úgy tűnik, hogy mostanában mintha 
több lenne. Ráadásul egyre nyíltabban, gatlastalanab- 
bul támad ez a szenvedélybetegség, s a kezdeményező 
fél mintha büszke is lenne arra, mit elkövet.

★
Amikor arról szólunk, hogy mindezt nyíltan vagy 

nyíltabban teszik mint korábban, akkor a zárkanyilvá
nosságra gondolunk. És legtöbbször jól is számítanak, 
hiszen ami a zárkában történik, az tabu! Onnan nem 
kerül ki semmi, s ezáltal azt tesznek, amit^ akarnak. És 
így, ekképpen válnak egyre agresszívebbé, gátlástala- 
nabbá.

Hogy ezek az emberek ilyenekké váltak, abban nagy 
szerepe van a zárkaközösség nagy többségének, annak a 
tétlen közömbösségnek, amely az efféle eseteket ma
gánügynek nyilvánítja, s mint ilyet, bár megkérdőjelezi, 
de nyilvánosan nem ítéli el, nem lép fel ^ellene. Ez a 
közömbösség odáig fajul, hogy azt is eltűrik, amikor 
már-már a súlyos testi sértésig megy el az erőszak!

Épp azért, mert felnőttek vagyunk, kell, hogy annyi 
felelősségérzet legyen bennünk, hogy ha teljes egészé
ben nem is tudjuk megakadályozni az ilyen kapcsola
tok kialakulását, legalább azt érjük el, hogy az erő
szak ne legyen e szenvedélybetegség kerítője. S nem 
szabad elfelejteni azt sem, hogy aki ilyesmit lát, ta
pasztal, az akarva-a ka rattan, ha nem tesz semmit, cin
kosává válik az elkövetőnek. Hiszen az ő közömbössé
gé, tétlensége teszi lehetővé az atrocitást.

A tétlenségnél?, az elnézésnek, a közömbösségnek van 
még egy félelmetes következménye: ha mindezek csak 
a zárkán belül válnak ismeretessé, azaz a felügyelet, a 
nevelők nem szereznek róla tudomást, akkor kialakul 
az ilyenféle kapcsolatoknak a hallgatólagos elismerése. 
Mert ha a zárkaközösség nem háborodik fel, nem szól, 
nem tiltakozik, akkor úgy tűnik, látszólag minden rend
ben, tehát nem kell-, „külső .embernek” , beavatkozna, 
vagyis ha az ilyen atrocitásokat belső üggyé teszik;,, akr 
kor az áldozatokat teljes mértékben kiszolgáltatják.

★
Hogy mennyire nem belső ügy, nem magánügy az 

ilyen kapcsolat, azt mi sem mutatja jobban, mint azon 
szerencsétlen fiatalok sorsa, akik szabad emberként 
másfajta kapcsolatot akarnak kialakítani, de már kép
telenek rá. Az eltérített ösztön nem találja a helyes utat. 
És ezek a szerencsétlenek nem a kezdeményezők, hanem 
az áldozatok soraiból kerülnek ki, s hogy életük vakvá
gányra siklott, az annak is „köszönhető”, hogy a zar- 
kaközösség nem védte meg őt, sem őt, sem sorstársait. 
Vajon a zárkaközösség tagjai hogyan számolnak el lel
kiismeretükkel, ha ezek a fiatalok megerőszakolt, meg- 
csonkított, megalázott életüket eldobják, ha önként ki
lépnek az életből, ha öngyilkosok lesznek?! Ugyanis er
re nem is egy példa van. „

Az emberek ösztönélete rendkívül finom és sérülé
keny szövetből van szőve. Ha ezt összegubancolják, ak
kor az ember maga sem ismer magára. Elveszíti azo
nosságtudatát. Es ez olyan zavart támaszt benne, hogy 
nem tud vele megbirkózni.

Az ilyen zavart ösztönű, azonosságtudatát elvesztett 
ember nemcsak önmagára, hanem a többi emberre is 
veszélyes lehet. Hiszen egyes embereknél az életösztön
nél is erősebb lehet a szexuális ösztön! S ha a vissza
térés nem sikerül, a kudarc okozta düh. a kétségbeesés 
olyan erős lehet, hogy mások ellen fordul. Azok ellen, 
akik még nála is védtelenebbek: kisfiúk és kislányok 
ellen. És eljuthat egészen a gyilkosságig. A. megzavart, 
ösztön hatása szinte kiszámíthatatlan. Minden bizony
talan, csak az az egy biztos, hogy az ilyesmi jóra nem 
vezet!

★
Az ember a legfinomabb műszer, s ha avatatlanul 

vagy erőszakkal nyúlunk hozzá, akkor elemeire esik- 
szét. Ez tény! És ezt a tényt vegyék fontolóra azok az 
emberek, akik felnőttek és komolyan gondolkodnak, 
akikben van némi felelősségérzet, akik _ tudják, hogy 
nemcsak azért vagyunk a világon, hogy bámuljunk, ha
nem azért, hogy néha tegyünk is valamit — embertár
sainkért.

Ezért meghökkentő, sőt bántó, hogy sokan úgy vé
lik, és bár kuncogva vagy utálkozva beszélnek róla, de 
mindig úgy, mintha teljesen elszigetelt, semmi követ
kezménnyel nem járó érdekes esetről lenne szó, hogy 
mindez szigorúan csak magánügy!

Holott egy ember tönkretétele, méghozzá egy-egy kö
zösség nyilvánossága előtt, soha nem volt és nem is le
het magánügy.

Lehetetlen, hogy ne akadjon néhány értelmes és ko
moly ember egy-egy zárkában, aki képes felfogni, hogy 
mi játszódik le a szeme előtt. Aki. fel tudja mérni meg
fontoltan és józanul, hogy milyen következményekkel 
jár egy-egy ilyen atrocitás. S akkor már tudja, hogy 
tennie is kell valamit ellene.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak önmagun
kért, han-em másokért is felelősek vagyunk. Az ember a 
legnehezebb körülmények közepette is ember tud ma
radni. ha él benne és eleven marad az emberi szolida
ritás érzése. Ez arra kötelez mindnyájunkat, hogy védjük 
oltalmazzuk a gyengébbet, hogy ellenálljunk a nemte
len erőszaknak. Mert ami ilyen esetben történik — ne
vezzük nevén — nem más, mint a legbruláfisabb erőszak,

A. J.
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Törés-zúzás virtusból?
Gyakran jelennek meg eze- olvasta, mondván, bizony nem volna hivatva, hogy idevonz- 

kfen a hasábokon, olyan írások, mindenben ért vele egyet. zák a  fiatalokat, s nem ezt 
amelyek arról szólnak, hogy Amiben nein ért egyet, az a tették, hanem azoktól féltet- 
.—- sajnos — egyre több fiatal következő: „Nein tudom el- tók, akik miatt ezeket a ná- 
lép a törvényszegés útjára. Az- hinni, hogy a virtusból. törés- zafeát létrehozták! Mintha 
az sok a fiatal bűnelkövető! zúzás elkerülhetetlen, ha a érintetlenül akarták volna 
Miután „fényűzés” egyetlen fiatalok nem kapnak több szó- éket megőrizni és átadni a 
ember letérése is a rendes út- rakozási lehetőséget. Szükség jövő századoknak, 
rói, hiszen az országnak, a van ennek fejlesztésére is, az _ Ebben az egész kérdéskör- 
társadalomnak nem bűnözők- biztos. De azért, mert egy t>en az a legbosszantóbb, 
re, hanem értelmes és hasznos hónapban négy-öt vasárnap hogy több száz millió fo- 
eínberekre van szüksége, ért- van, még nem kell mind- rintért felépít&ttünik_ egy oso- 
hető, hogy nem örömmel ma- egyiken kétszáz forintot elköl- mó művelődési házat, és 
gyarázzuk és'kutatjuk okait teni. Lehet például színházba, ezek nem töltik be íela datu- 
ennek a fájdalmas irányzat- moziba járni, kirándulni. Ezek kát, mert úgyszólván senki 
niak. mindegyike olcsóbb, és készül- nem látogatja őket. Ezek mű-

Bbbe a kérdéskörbe vágott ni is lehet rá, úgy, hogy az ködése — tisztelet a kevés 
ab a cikk is. amelyet az óbu- egész napja ünnepibb köntöst követelnek — kimerül ne
dűi tatárjárásról írtunk. Fel- ölt. Mert ha este színházba ha-ny ünnepi rendezvényben, 
tételezve, hogy előbb-utóbb megyek, az már reggel érez- Eközben kulcsos _ gyerekek 
nyakon csípik a tetteseket, tett hatását. Készülődés, ru- őgyelegnek a lakótelepeken, 
ami, íme, be is következett, ha stb. Nincs kedvem délelőtt kamaszok lármáznak a _ lép- 
Arról is ’ elmélkedtünk, hogy szóralcozni menni — kétszáz csdiházakbam, fiatalok álldo- 
rsemcsab a pénz, hanem a forintért. A kirándulás pedig gátnak az utcasarkokon, ahe- 
virtus vonzza ezeket a fiata- egész napra szól. Igaz, Eszter- lyett, hogy ezekbe a házak-

gom — vonattal hetven fo
rint, egypár szendvics — öt-

lakat, ám, kétségkívül a leg
nagyobb kísértés — a pénz, a 
pénz megszerzése,

A pénz kapcsán, megemlítet
tük, hogy milyen drága lett a 
fiatalok szórakozása, hogy a 
legegyszerűbb időtöltéshez is 
százasok kellenek, s azt is 
megkockáztattuk, hogy ez a 
tény is közrejátszik a telefo
nok kifosztásában, hiszen el-

ba mennének, s ott — in
gyen! —■ értelmes szór&ko- 

ven forint. Ezek sem olcsók, zással töltenék az idejüket. 
de mások! Egy színházjegy Azon lehet és kell is. vítat- 
például csak nyolcvan fo
rin t. . .  Csak érzékeltetni

kozni, hogy ez az áldatlan 
helyzet miért és hogyan ala-

Igazi
kiállítás

Bár a múlt héten képekkel 
színesített tudósítást közöltünk 

márianosztrai képzőművé
szeti kiállításról, e _ mostani, 
személyesebb hangvételű írás 
is közlést kíván. A maga ne
mében ugyanis egyedülálló 
kezdeményezéssel és annak si
keres megvalósításával talál
kozhatunk. Nem titkolt célunk 
az, hogy a márianosztrai ötle
tet mások is hasznosítsák, kö
vessék.

★

A művelődési körlet órák 
alatt átalakult kiállítási helyi
séggé. A festmények és rajzok 
között az ablakmély edésb en 
szobrok, torzók, díszdobozok, 
makettek, faragott motívumok 
keltettek komoly érdeklődést. 
A bejáratnál található ven
dégkönyvbe írt sorok igazolják 
a kiállítás osztatlan sikerét.

A látogatók megállnak egy- 
egy alkotásnál és megilletőd- 
nek társaik, az alkotók ügyes-

akurtam, hogy lehet máshogy kulit ki, de azon nem érde- 
“ " “ mes, hogy ez így van. Ugyan

is ez a.z utóbbi — tény!
Az is tény, hogy a fiata-

is eltölteni szabad időnket.”

★

Azt emlegettem, hogy

szönhető. hogy a tettesek elő
kerültek. i

Ellenvéiemény
Kovács István, a Fővárosi 

Bv. Intézet II. lakója vette a

lók nem mindegyike jár szó
rakozni, hanem otthon keres 
magának elfoglaltságot, ta 
nul, sportol, kirándul, mozi
ba, színházba megjn S teszi 

Mert
vannak szülei, s a szülők 
megértők. Tudják, ha a gye
rek kilép az ajtón, az máris 
pénzbe kerül. És a szülők 
inkább magukat húzzák ösz- 
szébb, de a gyereknek meg
adják, ami kell. De ml vein 
azokkal a gyerekekkel, akik 
nemhogy szórakozásra, de az

eddig kockázat nélkül törték ifjúság nem feltétlenüiF érzi 
fel a perselyeket, nem nagyon jól magát a presszókban, 
kaptunk hírt arról, hogy el- vendéglőkben, a drága he
fogták volna a tetteseket. De lyeken Olyan helyet kellene ^  szü;űk pénzéll( 
most, hogy ilyen sok telefon szamukra találni, ahol ma
vált használhatatlanná, s gmk vannak és maguk szer- 
egész városrészek maradtak vezik meg a szabad idejüket, 
nyilvános telefon nélkül, a úgy, hogy azt csinálják, ami 
rendőrség számára is komoly- örömet szerez nekik, amiből 
lyá vált a helyzet Ennek kő- tanulnak, miközben játsza

nak, beszélgetnek, sportol
nak.

Nem szabad ugyanis elfe
ledkezni arról a puszta tény- egyszerű létfenntartásra sem 
ről, hogy ezeket ^  közösségi kapjak meg a pénzt, mert a 
házakat — ifjúsági, művelő- szülőknek kisebb gondja is

__ ______       _ diési ház, Mub stb. — azért nagyobb, mintsem azzal fö
fáradságot, és levélben jelezte hozták létre, hogy odamen- rődj-enek, hogy mi kell a 
észrevételeit a cikkel kapcso- jenek az emberek korra gyerekeknek! 
latban. való tekintet nélkül. Erre a Ezeknek a gyerekeknek

Azt írja, hogy minden év- P é n z t  megadta a kormány- lenne jó, ha Ingyen, vagy 
nek van jelzője — rokkantak, támogatta a község, a nagyon olcsón értelmes el-
iőősek nők gyermekek éve a Var0S'’ a H f S S ’ SZ UafT ’ í°gIa;ltság(>t találnának, r moseK, no», gyermeKeí eve a asaz a működés anyagi fel- ezeket a . sráteokat kellene be-
moátemnak _pechg $ fiatalok tételei rendezettek voltak, és csalogatni az említett házak- 
ett a mottója. Es ezt nagyon ami a legfurcsább, ám, ért- ’on, sporttelepekre, hogy , lás- 

helyesli,; hiszen a fiatalok hefő, hogy ezek a helyek sák, érezzék, hogy a világon 
megérdemlik, hogy rájuk irá- nem váltak vonzásközponttá! van más is, más életforma, 
nyúljon a közfigyelem. A cik- Én azokat az embereket mint a bűnözés. Nem sízabad 
két mégis némi fejcsóvilással hibáztatom, akik arra lettek ugyanis elfelejteni, hogy

legtöbb esetben a bűnözői 
életforma úgy kezdődik, hogy 
ha akarom, máig felfoghatom 
gyermekes-ínynek is. És egy 
fiatal még nem tudatosan, 
hanem ösztönösen, vagy 
rosszabb esetben — kény
szerből válasizt. S általában a 
könnyebbik utat „helyezi 
előtérbe”, s ehhez jön majd 
később a teória, az ideológiai 
indoklás, amit — sajnos 
már gyakorlott bűnözőiktől 
tanul el.

Ilyen következményei le 
hetnek tehát az üres sport
telepeknek, művelődési há
zaknak. És hangsúlyozni sze, 
retném, hogy helyük van 
póniz iis, csiak é.pp az emberi 
tényező hiányzik ahhoz, hogy 
igazi megelőző munka foly
jék. Ezért is íródott ama 
cikk.

Ä. J.

Az est
Az est megszokott időben 
ma is csendben érkezett.
Hallgatok, A falakon túlról 
felbúg egy-egy autóbusz, 
lassan ér el hangja 
teljes erejéig. Aztán tovatűnik, 
csak a gumik surrogása halkul bele 
egyre távolodva az éjszakába.
Vajon hány embert vitt tovább 
a négy kerék?.. .  Aki szabad, 
vajon boldog-e mind? A falakon 
őrlámpa fénye kúszik nesztelen, 
belopakodik az ablakon. Szobánk 
falán rácsok árnyéka... Szeleteli 
a csendet, a méla elmélkedést, 
rácsorog lassan az alvókra, 
irigylem őket. Álmukban ők 
talán már a falakon túlra jutottak...?
S csorog tovább arra is, ki még 
ébren van. Kezükben a lassan fogyó 
cigaretta. A lusta szippantások 
közt perceire bomlik a múlt, 
szorít a vasmarokba zárt tudat, 
a jelen! De idültebb már annál, 
mintsem hogy fájjon. Hát csak 
fekszem hanyatt, felettünk sugárhajtású 
gép erőlködik egyre feljebb. . .
Fedélzetéről látják-e vajon e két 
egymásba érő furcsa, földhöz lapult, 
csaknem méteres falakból álló csillagot?
Aztán újabb autóbusz. Ez éjjel 
talán az utolsó . . .  Távol harang 
kondid, a csend hátán hozza el méla 
búgásáí az ércnek. A nyitott ablakon 
besurran a szél. Enyhe az éjszaka, 
április van, tavasz. . .  íze mint a 
remény beteljesülésének boldog percei.
Talán egyszer még te is így simogatsz?
Itt a falakon belül
egészen más az élet, ha rád gondolok, 
léggömbökkel játszom, gondolataim 
selymes, virágos rétekig érnek, 
és szállnak, hintáznak a szélben 
a színes álmok. . .  Gyerek vagyok 
újra, üveggolyót gurítok, pecekkel 
játszom Esztergomban a réten, a 
libák mind távolról gágognak és 
szemberagyog a nyár . . .  Nagyapám 
galambjait hívom füttyögve és 
téged, míg el nem ér az álom — 
mindaddig hiszem makacsul, most 
éppen te is ériem vagy ébren...

Rónaszéki Róbert 
Budapesti Fegyház és Börtön

ségén, szorgalmán, olykor azo
nosulnak magával az alkotás
sal is. Faragott rusztikus szé
kek láthatóak a terem vagy a 
folyosó egyes részein. Egyedi 
darabok, komoly munkát, ér
zéket tanúsítanak, készítőjük 
nagy fantáziával rendelkezik, 
kézügyessége pedig egyedül
álló.

A kézzel faragott tárgyak 
igazán ízlésesek, készítőik ■< 
népies motívumokát, díszítése
ket hangsúlyozták.. A, képek.az 
alkotói frissesig bizonyító 
kai: témájuk a  fiatalság, sze
relem, a nő. A tájképek, virá
gok lelki megnyugvásról, re
ményteli jövőről árulkodnak. 
Ezek" láttán megpihennek gon
dolataink, s azonosulnak ál 
mainkkal. . .  A játékos hajó- 
makett, a paraszrtszekér han
gulatot áraszt. A csúcs: a fá
ból faragott, s összerakott pa 
rasztház. A gómeskút, a kerí
tés a házzal együtt a lelkűnk
be hatol, az otthont idézi föl 
néhány pillanatra.

Dicséret illeti az alkotókat, 
akik a maguk belső egyensú
lyát megteremtve olyan kiállí
tási tárgyakkal jelentkeztek, 
amelyek a közösség javát is 
szolgálják. Aki itt megfordult, 
gazdag tapasztalatokkal, élmé
nyekkel távozott.

Az alkotások versenyen vesz
nek (vettek?) részt, és zsűri 
dönti el, hogy miként mutat
ták meg alkotóik magukat — 
kézügyességük és gondolataik 
révén — a közönség előtt. De 
egy bizonyos: igazi képzőmű
vészeti kiállításit láttunk Má- 
rianosztrán!

Tibolya László

Vértes György nevét, sze- Vértes és társai két; dofőg- 
mélyét jól ismerik a bünte- ról azonban mpgfeledkeatek. 
tésvégrehajtási intézetekben. Először a-rrol, ho<gy elobb-

•* .......... ’’1 utóbb minden' bum-cselekmeny-
re fény -derül és a. cselekede-Harmiincesztendös kora elle

nére mér megjárt minden fo
kozatot. Szinte még gyermek 
volt, -amikor elkövette első 
bűncselekményeit, majd foko
zatosan egyre súlyosabb _ be
töréseket követett el. A kisza
bott büntetések nem érték el 

kívánt célt. Nem okult be
lőlük, s szabadulásai után ott 
folytatta, ahol korábban ab
bahagyta.

Veszélyes bűnöző lett, aki
nek legfőbb célj-a a betörés, 
a könnyű meggazdagodás. 
Cselekedeteit alaposan ^meg
fontolta”, s szervezetten, tár
sak közreműködésével hajtot
ta végre. Gyakran huzamo
sabb időn keresztül figyelte, 
tanulmányozta a betörésre ki-

tér.t — ha tetszik, ha nem 
vállalni kall a súlyos követ
kezményeket. Vértes egyéb
ként ezt nagyon jól tudta, 
hiszen életének nagy részét 
különböző börtönökben töltöt
te. Mit ért el bűnöző élet
módjával? Fiatalságának leg
szebb éveit herdálta el a bör
tönökben.

Vérteséit nem gondoltak 
arra sem, hogy hiába szervez
ték meg nagy gondosságigai 
körültekintéssel akcióikat, a 
bűnüldöző szervek hatalmas 
apparátusának egyre szoruló 
gyűrűjéből — ha ideig-óráig 
sikerült is — nem tudtak ki
bújni, S törvényszerűen ho-

szeme.lt áldozatok mindennapi ro-g-ra akadtak. Vértes tag-
életét, szokását, mozgását, újabb betoressorozata ezzel 
Csak a biztosra, a nagy zsák- befejeződött, A bíróság toen- 
mányra vadászott. Tegyük egy évi /egyházban tetolten- 
hozzá a pontosság, a hiteles- do szabadságvesztésre ítélte és 
ség kedvéért, hogy gyakran egyben elrendelte a  ̂ szigori- 
eredményes-en. így aztán időn- tott őrizetet is. Társai szí 
ként sok pénzhez jutott. súlyos szahadságv-esates-ibun-

A maga különös szenvedő- ,
lyében, úgymond, profi volt,
aki előtt minden zár felpat
tant, vagy kinyíltak a páncél
szekrények ajtajai. Ha kel
lett, otthonosam mozgott a 
háztetőkön. „Betörőkirályként

A Legfelsőbb Bíróság íté
letének indokolásában hangsú
lyozta, hogy Vértes György 
esetében a korábban kisza- 

emiegették. A börtönökben bott, elsősorban nevelő jelle- 
egyesek szinte istenítették, gű ítéletek nem vezettek ered- 
Csodáiták, minden szavát áhí- fényre. A társadalom védiefl-
tattal hallgatták. Közben nem 
jutott eszükbe, ho.gy Vértes 
hamiskártyás módjára keveri 
a lapokat, és csak önző cél
jaira akarja felhasználni őket. 
Persze csak addig, amíg szűk

me, a megelőzés tette szüksé
gessé a súlyos ítéleit kiszabá
sát.

Nem tudom, hogyan alakúi 
a továbbiakban Vértes György

ségé van rájuk. Utána már élete, de egy biztos: a bünte- 
sohasem érdekelte segítőinek tésvégrehajtás a  bíróság íté-
további sorsa. Számtalan em
bert sodort újabb é® újabb 
bűncselekményekbe. Olyano
kat is rá tudott szedni, akiik 
belátták, hogy a bűnözés nem 
kifizetődő üzlet, hanem nagy

letét maradéktalanul teljesíti.
Társadalmunk nagyon sókat 

tesz, hogy a bűnelkövetők sza
badulásuk után megtalálják 
helyüket az életben, s hely-

veszítenivaló, hiszen a bíró- rehozzák „meggondoiaüars.sá- 
ság a többszörös visszaesőket gukat”, de mindennek van 
néma - megtévédit -- bárányként- határa. Éffln«k"a‘z áttépéSe’Vé- 
kezeli. Vértes azonban nagy sz^ eimes következményekkel 
zsákmányt, tökéletes kivitele- já r , űgy góndolom> ez eísőt
zést csiiillantott fel előttük.
Hittek neki, hiszen azon ke
vesek egyike volt, akinek si
került megszökni a szegedi 
{egyházból. Fegyvere, pénze, 
hamis személyi igazolványa Vertes Gyoigy elatutjabol, 
volt. —ZIMM—

sorban az intézetekben levő 
fiatalkorúaikra, fiatal • felnőt
tekre vonatkozik. Nekik még 
nem késő! Érdemes okulniuk

/
Úgy tudlak elfogadni

Űgy tudlak elfogadni, 
ha nekem tudod adni 
önmagad.
Nemcsak testedet, hangodat — 
mindened akarom!
A léted is, 
és életed napjait. , .
Csengő hangodat,
álmodat, — mi eddig csak tiéd volt. 
Örömöd, bánatod és a jövőd is 
akarom!
Csak így tudlak elfogadni, 
s szeretni örökké!

Sohn János 
Szolnok

M IK S Z Á T H  K A L M A N :

Bede Anna tartozása
jl/f ind \,együtt ültek a bírák, zik az imént letárgyalt bűn- szendén lesütv^, magas, dom- 

O tt‘künn a köd nekime- ügy személyzete: a beidézett ború homloka elborulva, meg- 
hezedett az idomtalan épület- tanúk és vádlottak. jelenésében báj, mozdulatai
nak s szinte összébb szórttá — Van-e még odakünm va- ban kecs, szoknyája suhogá- 
annak falait, ráült az abla- laki? — kérdi vontatott rideg séban varázs, 
kokra, és alhomályosítá a jég- hangon a szolgától. — Mi járatban van gyér-

falról, hogy csak beszélje el 
azt a nagy bajt.

Ott az írás, majd elmondja 
az; csakhogy azt még előbb, 
meg kell keresni a keblében, 
ki kell gombolni a pruszlík 
felső kapcsát, s kezeivel be
nyúlni érte. Oh, a csúf kapocs!. 
Ni, lepattant. . .  leesett. Mi
lyen elbűvölő "látvány, amint, 
lehajol érte szemérmesen, s az 
írás is kihull onnan.

A kegyetlen szürke fej, az 
elnöké, elfordul, csak a nagy,

— Egy lány — mondja a mek? — kérdi az elnök közö- kövér kéz van kinyújtva az
szolga. nyösen. (Az ilyen merev, szi- írás felé.

— Hadd jöjjön be az a lány. gorú hivatalmoknaik nincs éi> — Egy végzés — dünnyögx,
Az ajtó kinyílt, és a lány zéke semmi iránt.) amim szúrós szeme elszalad az

liníkaszag, s a legfelső ablak- belépett. Üde légáramlat sur- A lány megigazítja fekete iraton,—  Bede Anna felhiva- 
táblán csali lassan, lombán ránt be vele, mely szelíden kendőjét a fején, és mély só- tik, hogy félévi fogságbünteté- 
forgott az ólomkarika. meglegyintette az arcokat, s hajjal feleli: sét mai napon megkezdje.

A bírák fáradtan dőltek ha- megcsiklandozá a szempillá- — Nagy az én bajom, na- A lány szomorúan bólint a 
nyatt székeiken, az egyik be- kát: a vastag ködön át mint- gyón nagy. fejével, s amint azt mélyen
hunyta szemeit, s kezét bá- ha egy sugár is lopózott volna Hangja lágy és szomorú, a lesüti, hátracsúszik rajta ,a 
gyadtan leeresztve, hallgatta a az ablakhoz, és ott táncolna a szívekig hat, mint a zene, mely gyászkendő, s a gazdag, fekete 
jegyző toEának percegését, a jégvirágok között, megsokszo- mikor már alihal is, mintha haj egy vastag fonata kioldoz- 
másik ásítozva dobolt ironjá- rozya magát a tárgyalási te- még mindig zendülme a leve- va omlik arcára. Jobb is, ha 
va,l a zöld asztalon, míg az rém falain és 'bútorzatán. gőben, elváltoztatva mindenkit eltakarja, mert ha fehér liliom 
elnök, letolva pápaezemét orra Takaros egy teremtés. Dél- és mindent. volt előbb, olyan most a szé-
• hegyére, izzadó homlokát tör- cég, arányos termet, melyre a A bírák arca nem olyan mo- gyemtől, akár a bíbor,
lé kendőjével. Szürke, hideg kis. virágos ködmömke olyan górva többé, a király képe, — Ma. egy hete kaptuk az 
szemed fürkészve szegeződtek módon simult, mintha szobor- meg az országbíróé is odébb, írást — rebegi töredezve. — 
az ajtóra, melyein most távo- ra lenne öntve; fekete szemei nyájasan integet neki a néma Maga a bíró uram hozta, me*

virágokat. Minek is ide a vi
rágok?

A teremben nehéz, fojtott 
levegő volt, ködmön- és pá-
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Félelmek és valóság
A munkámhoz tartozik, 

hogy beszélgetek emberekkel, 
mielőtt a letöltőházba kerül
nek és azután is, ahiikar a 
büntetésüket letöltöfcték. Meg 
kell mondanom: a szabadul
takkal a börtöíibeli ; viszonyok
ról szinte nem leihét szót vál
tani, noha némelyikük előze
tesen megígérj a „nagy szto
rit”, azaz, hogy mindent el
mond, mindenkit léleplez és 
így tovább. Aztán mégis elma
radnák a konkrétumok, . sőt, 
úgy tűnik, mintha már kint
ről nézve az illetőnéik vi
szonylag jó véleménye lenne 
k börtönről.

Ha ugyanezzel az emberrel 
mint előzetes letartóztatottal 
találkozom, főként ha első 
feűntényes, nagyjából ezt 
mondja: már. belenyugodtam 
abba, hogy egy . ideig távol 
leszek az ottíioniakfó', .csak 
egytől félek: azoktól az embe
rektől, akik társaim ' lesznek 
a zárkában és a munkahe
lyen.

A válasz egyszerű(?)
Mi táplálja ezt az előzetes 

félelmet? . A válasz sokkal 
egyszerűbb, mint gondolnánk. 
Aki még bem volt börtönben 
— vagy már régebben volt —, 
az, ugye, a mindennapi élet
ben keveset hall, olvas a bör
tönökről, viszont annál többet 
a bűncselekményekről. A la
pokban megjelenő rendőrségi, 
bírósági tudósítások, riportok 
azonban többségükben kiemel
kedő ügyekről szólnak, no és 
a súlyos bűnesetek tetteseiről. 
Ez az emlék rémlik fel ilyen
kor, hátha éppen nekem lesz 
a zárkatársam valamelyik 
„nehézfiú”?.
. Elvileg, persze elképzelhető, 
főként fegyház íozo’katban, és 
kis részben a börtönben (gya
korlatilag) .is, hogy valamelyik 
„híres” eset főszereplője lesz 
a. zárkatárs. Am a félelem 
ilyen. roegfmt.píásdkbo,l ./még--' 
sem reális. Javítsanak , ki, . ha 
tévedek, de . azt tapasztaltam,, 
hogy a börtönbeli magatartást

nem határozza meg alapve
tően az, hogy valaki honnét 
jött? Ezt persze jelképesen 
értem: ebben benne van, hogy 
milyen volt az előélete, mi
lyen módon és milyen fajta 
bűncselekményt követett el. 
Egyáltalán nem biztos, hogy 
az adott pillanatban kegyet
len, brutális rablótámadás tet
tesé kellemetlenebb társ lesz, 
mint az alkalmi tolvaj, a meg- 
téved't sikkasztó stb. Lélekta
nilag mindez igazolható .is. 
Eltekintve a kimondottan ag
resszív, szinte klinikai esetek
től, az adott tett, annaik vég
rehajtási módozata többnyire 
nem azonosítható az illető 
egész személyiségével, jelle
mével. A részeg vagy ezzel 
határos állapotban elkövetett 
erőszakos cselekmény tettese 
sokszor józánul egészen - más 
ember. Gátlásos, visszahúzó
dó, szorongó, béketűrő — fát 
lehet vágni a hátán — s ép
pen ezen tulajdonságainak el
lensúlyozására nyúl a • pohár
hoz és válik agresszívvá. Ide
bent aztán helyreáll a „rend”, 
ismét olyan lesz,' mint előtte 
volt. S megfordítva: köteke
dő, alkalmazkodni képtelen, 
nagyhangú és agresszív sze
mélyiségjegyek domborodhat
nak ki a bűnözési mércével 
nézve piti .ügyek elkövetőinél.

AI kai m axkodlási 
képesség

Vagyis a félelem maga he
lyénvaló, de egészen más in
dítékból. Miután a börtönbeli 
kényszerközösség igazán sem
mihez sem hasonlítható tel
jességében, az itteni viselke
dés döntő mozzanata: az adott 
ember alkalmazkodási képes
sége! Mert kint is vannak 
kéríyszerközösSég-ak: 'iskolá
ban, munkahelyen, rokonság
ban, katonaságnál, kollégium
ban, de ezek részben a. nap
nak . csak egy meghatározott 
szakáravonatígaasskc--, másfeir. 
löt1 tágabb: -mozgástérben • jön
nek létre ' 'éis -'bizonyos 'mér
tékig a társak megválasztha-

tőak. A börtönbeli munkahe
lyen, de döntően a zárkában 
viszonylag kis térben, olyan 
intimitások közepette élnek az 
elítéltek, amely egyébként 
csak s.zűk családi körben kép
zelhető éli S választási lehető
ség nincs, a rokonszenv és az 
ellenszenv kialakulása a nagy 
számok törvénye szerint egy
aránt valószínű. Szinte szó 
szerint véve: együtt élni olyan 
valakivel, akit utálok, bizony 
kemény próbatétel. Az ilyen 
ellenérzések legyőzéséhez nem 
elég az ösztönösség, tudatosan 
kell felmérni az adott helyze
tet. Azt, hogy elítélttársunk a 
mi normánk szerint még nem 
tud kultúráltan viselkedni, az 
nemcsak az ő hibája. Nem kí
vánok- naturális példákat 
mondani — az olvasók úgyis 
értik, mire gondolok —, de 
egy másfajtával azért érzékel
tetem. Amikor az egyik inté
zetben megnyílt az ebédlő és 
egymás előtt kellett' asztalnál, 
tányérból, késsel-villával en
ni, jó néhány emberről kide
rült, hogy a pörköltet eddig 
csak kanállal ette. De aztán 
megtanulta,, hogy melyik kéz
be kell fogni a kést,, lehet -úgy 
is kanalazni a levest, hogy azt 
ne hallják az intézet másik 
végében, stb. Az embernek 
ugyanis az a természetes — 
eszébe sem jut. hogy-másként 
is lehet —, amit otthon látott, 
tapasztalt, gyakorolt. S ne fe
ledjük: amikor mi egy másik 
ember rossz szokását kiszúr
juk, mások meg a mieinket 
veszik észre. Az nem helyes, 
hogy Z. „csúnyán eszik”, .de 
más miatt legalább ugyan
ilyen idegesítő, ha valaki ál
landóan nagy hangon, kiabál
va beszél, mert így szokta 
meg.

A segítséget . 
viszonozni ülik

Mindezen rossz szokások, 
amelyek többnyire nem 'jel- 
ilemäeir. ''.hibák, leküzdhetőek, 
;há az emberisen megvan a. 
hajlandóság az alkalmazko
dásra. S itt mindjárt hangsú-

A sértett bosszús!
Nem nagy eset, de sajnos 

■elég gyakori: a házunk előt
ti parkolóban egy éjszaka 
feltörtek hét Zsigulit és an
nak rendje-módja szerint 
kirámolták. A módszer is
mert: a Ids háromszögletű 
ablakot nyomták be keretes
tül, ami komoly . fizikai erőt 
kíván. Lett is pánik az au
tósok körében, többen még 
aznap riasztóberendezést sze
reltettek föl, noha nyilván
való, hogy a tettes, a tettesek 
egy ideig elkerülik a környé
ket. Ennek ellenére a követ
kező éjszaka két ilyen riasz
tó duda is működésbe lépett. 
Talpon volt - az egész ház, de

csupán zárlat történt, ettől 
lett a hajnali ébresztő.

Ennyi a történet, amely
nek azonban van egy mozza
nata, amit még elmondok az 
olvasóknak. Miután szemé
lyesen ismerem a sértett au
tótulajdonosokat, módomban 
állt másnap reggel meghall- 

. gátol a véleményüket. Igen-, 
csak bosszúsak voltak. Most 
azon túl, hogy a káruk egy 
részé sohasem, vagy csak 
nagyon lassan térül meg — 
még el kell fogni a foszto
gatókat, el kell ítélni őket, és 
majd a rabkeresményükből 
elkezdődik a levonás —, s ez 

' sem öröm. Ráadásul ráment 
az egész napjuk. El kellett

vinni a kocsikat a szervizbe 
javításra, s azért fizetni , .is 
kellett.

Vagyis,az igazságszolgálta
tás az ő szemszögükből néz
ve sohasem lesz teljes. Ne- 

- kik szinte mindegy, hogy el
ítélik vagy sem a tettest, hi
szen arról nem is tudnak 
majd. Viszont az izgalmakat, 
áz elrontott napot, a kivett 
szabadságot és némelyik tár
gyakat sohasem „kaphatják” 
vissza. S talán ilyenkor kel
lene ’ a tettesnek elgondol
kodnia, hogy önmagában a 
büntetés letöltésével nem 
született meg teljesen az 
egyensúly. S ez lehet az 
egyik oka — sajnos, jogos 
oka — az előítéletnek, amely 
a szab,adulókat fogadja né
melykor.' — f —

lyozam: nem elvtelen dolgok
ra gondolok. Például aki kint 
trehány, rendetlen ember volt 
— náluk soha nem vetették 
be napközben, az ágyat —, an
nak a többiek érdekében is 
erőszakot kell vennie önma
gán, hiszen a zárka az 5 hi
bájából kedvezményektől es
het el.

Ahogy a tapasztalatok mu
tatják, kisebb-nagyohb kocca
násokai, de végül is a zárkák 
többségében összecsiszolódnak 
az emberek. Némely' dologban 
segítenek is a másiknak, ame
lyet az másképpen viszonoz. 
Ez utóbbi, a viszonosság me
gint olyan valami, ami termé
szetes módon kialakul. Ha en
gem megkínálnak cigivel, én 
is ezt teszem. Ha megkínál
nak a hazaiból, nekem is illik. 
Ha nagyobb a zárka, akkor 
mindez párokban vagy kisebb 
csoportokban jön létre és ezt 
az egész közösség tudomásul 
veszi, tiszteletben tartja. S 
nem jószívűségből, hanem 
mert saját érdeke is ezt kí
vánja.

Szándékoltan a végére hagy
tam a jellembeli, személyiség
ben kérdéseket. Mert más a 
viselkedés, az alkalmazkodási 
készség — ez elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a közösség elvi
selhető legyen — és egészen 
más minőség az utóbbi. Hogy 
miként látja társunk a vilá
got, milyen nézetei vannak 
politikáról, erkölcsről, jogról, 
az emberi kapcsolatokról stb., 
nos, ez a terület az, ahol ta
nulhatunk egymástól — jót, 
rosszat egyaránt. De miután 
nincs objektív mérce, az erről 
szóló viták, beszélgetések meg
ítélése idebent szinte lehetet
len. Ebből a szempontból 
még nagyobb szerepe van a 
szerencsének: nyilván jobb 
lesz a közérzetünk, ha tár
saink a nekünk fontos kérdé
sekben hasonlóan vélekednek. 
De ha nem, az sem tragédia, 
ilyenkor kivonhatjuk magun
kat a vitából, helyette olvas
hatunk vagy mást csioálha- 
, tünk.

■M®gs*áp'üí "ö műit?
Nem akarom persze elken

dőzni, s faként színesre feste
ni a zárkabeli együttélés 
problémáit. De nem lehet vé
letlen, hogy. a kezdeti félel
mek után az elítéltek többsé
ge — kivételek mindig van
nak, s a kirívó esetek felna
gyítódnak — megfelelő módon 
tud alkalmazkodni társaihoz. 
S ezért lehetséges, hogy a sza
badulás után — amikor a 
benti hétköznapok bajai már 
elcsitulnak — nincsenek rossz 
véleménnyel egykori zárkatár- 
sarkról, sőt valamiféle szolida
ritással gondolnak rájuk. Va
lahogy így: mégiscsak lehúz
tunk . együtt jóban-rosszban 
ennyi vagy annyi időt.

Vagyis a letöltőintézetbe 
kerülő előzeteseknek annyit 
lehet mondani: a kényszerkö
zösség a vártnál jobb lesz, de 
csak a vártnál. . .

i s , magyarázta az értelmét, 
édesanyám pedig így szólt, sze-. 
gény: „Eredj, lányom, a tör
vény törvény, ' nem lehet vele . 
tréfálná.” Hát én" eljöttem, 
hogy kiiáUj-am a, fél esztendőt.

Az elnök kétszer is rnegitö- 
röig-eti a szemüvegét, mérges, 
hidsig tekintete fölkeresi a kol
légák arcát, az ablakot, a pad
lót, a nagy. vaskályhát, mely
nek Íikácsos ajtaján szikrázó 
tűzszemek nézik vissza mere
ven és azt morogja önkóntele- 
nül: „A törvény törvény.”

M a jd  újra még újra ” végig - 
J * olvassa az1 idéző végzést, 

azokat a kacskaringós sz-aiika- 
íébaik&t a fehér lapon: de bi
zony következetesen azt mond
ják, / hogy' Bede Anráa orgaz
daság vétsége miatt félévi 
fogságra van ítélve.

A bácogkarika őrült sebes
séggel kezd forogni,- ESizonyo- 
sari szél támadt ódakünm, 
aminthogy rázza is már az afo- 
laktáblakát s mintha valakinek 
a hazajáró .lelke volna, hideg; 
borzpnigatást keltve;, bésüyít a 
nyílásokon: „A .törvény tör
vény.”

A kegyetlen fej helyeslést 
bólint a’ túlvilág! hangnak, -a 
nagy, kövér kéz pedig a csen
gettyűt rázza meg a törvény- 
szpigának:

— Kísérje ön el Bede’Annát 
a fogházi felügyelőhöz.

A szolg-a átveszi az iratot, a 
lány némán fordul meg, de pi
ci piros ajka, amint görcsösen 
megmozdul, mintha szavaikat 
keresne.

— Talán valami’ mondani
valód van még?

— Sem m i... semmi; csak 
az, hogy'én Erzsi vagyok, Be
de Erzsi, mert tetszik tudni, 
a testvéxnéniám, az az Anna. 
Ma egy hete temettük sze
gényt. '

— Hisz akkor nem ’ te vagy 
elítélve?
- cOfr, ©des istenem! g á t miért 

: ítélnének el engem? Nem vé
tek én a légynek sem.

— De hát akkor minek 
jössz ide, te bolond?

— Hát úgy volt az. kérem, 
hogy mialatt ez a dolga a 
király tábláján já rt meghalt 
Mikor kitérítve feküdt a, virá
gos kamrában,, ékkor jött ez a

. parancsolat á fél esztendő mi

att, hogy mégis ki kell állami. 
Oh, mennyire várta! Beh jó, 
hogy nem bírta kivárni. Nem 
ezt várta

Könnyei megeredtek a visz- 
szaemlékezésben, alig bírja 
folytatni:

— Amint ott feküdt mozdu
latlan, becsukott szemekkel 
örökre elnémulva, megsiketüi- 
ve, megígértük neki az anyám
mal, mindent jóváteszünk, 
amit a szeretője miatt elköve
tett. (Mert nagyon szerette azt 
a Kártomy Gábort, miatta ke
veredett bűnbe.) Azt gondol
tuk h á t . . .  .

— Mit, gyermekem?
— Azt, hogy legyen meg a 

teljes nyugalma a hal-ó porá
ban. Ne m-oin-dhaissa senki, 
hogy adósa maradt: édes
anyám a kárt fizeti ki, én meg 
a vármegyénél szenvedem el 
helyette azt a fél esztendőt.

A bírák egymásra néznek 
mosolyogva: „Milyen naiv,
milyen együgyű Lány!” Az el
nök arca is., mintha nem volna' 
már olyan szertartásos hideg 
Sárga kendőjével nem' fis atom
nyira a homlokát törli, talán 
lejjebb valam it. . .

— Jól van, lányom — szól 
halkan és szelíden —, hanem 
megállja csak, most jut eszem
b e . . .  .

Széles > tenyerét homlokára 
tapasztja, s úgy tesz, mintha 
gondolatokba mélyedme.

— Igen, igen, naigy tévedés 
van a dolgoban. Hibás írást 
küldtünk hozzátok...

agy, mélázó szemeit élén
ken emeli fel a lány az 

öregre, s mohón szód közbe:
— Lássák, lássák!-
Olyan fájó szemrehányás 

van a hangjában, hogy az 
öreg elnök megint a zsebken

dőhöz nyúl. A kegyetlen em
ber egészein el va-n érzéké* 
nyülive. Odalé-p a lányhoz, 
megsimogatja gyengéden azt a 
holló hajat a fején.

— Odaíö-n-t másképp tudó
dott ki az igazság. Eredj haza, 
lányom, tísztel-em édesanyá
dat, mondd meg neki, hogy 
Anna ártatlan volt.

— Gondoltuk mi azt! — 
suttogá, s kis kezét szívéhez

. szorította.

M Á B m m S Z T B M

H étköznapik
Ha- villan a vaku, sokszor ékes szavaknál maradan

dóbban megörökíthető egy-egy ellesett pillanat a fény
képezőgép segítségével. Márianosztrai utunkon lencse
végre kaptunk néhány — önmagában is jellemző — 
helyzetet, mozzanatot az intézet hétköznapjaiból.

Ezek a fiúk — munkájukból adódóan — sok-sok kilomé
tert gyalogolnak naponta a kötélüzemben. Érdemes hát 
megállni egy pillanatra, legalább a fénykép kedvéért. S 
ha a kép mosolygósra sikerül — mint ezúttal —, az kü

lön szerencse

Biztosan finom az ebéd, nagy a tolongás a „húsos fazék” 
körül. . .

íme, egy jóllakott. . .

Aki többre vágyik: sok mindent megtalál az üzletben 

-------------------- ---------- ---------------------------— ........  —__ _ »

Még egy jellemző mozzanat a kötélüzemből: most nem 
szorul a hurok. . .
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SIÓVAL -  HANGGAL
Legutóbb azzal fejeződött be ugyanezen az oldalon a 

stúdiók belső életéről szóló cikk, hogy vannak úgyneve
zett „fekete lyukak”, azaz olyan intézetek, amelyekbe 
csak megérkeznek a szalagok, illetve kazetták vissza 
már nem kerülnek a Központi Stúdióba. Szándékosan 
nem neveztem meg intézetet abban bízva, hogy az érin
tettek magukra ismernek, és visszaküldenek néhány da
rabot a. sajátjaink közül. Részben így történt, de artad 
azért még mindig oiyan hely, ahol — a jelek szerint — 
„süket” a stúdió (vajon mit hallanak munkajukool az 
adott bv.-intézetek?).

Jelenleg a listavezető
SZEKSZÄRD

stúdiója; könyvelésünk áttanulmányozása után az _ de
rült ki, hogy éppen egy esztendeje nem küldtek vissza 
semmit. Tavaly májusban kaptunk onnan utoljára sza
lagot . . .

Ismeretes, hogy a Ludas Matyi című szatirikus heti
lapunk egy évben egyszer — az olvasók javaslata alap-
j á n _ úgynevezett „Döbrögi-díjat” adományoz egy val-
lalatnak vagy intézménynek, nevezetesen annak, ame
lyik a legutóbbi hasonló alkalom óta a leginkább „lu
das” valamiben (nem átgondolt intézkedést hozott, bosz- 
szantó hibákat követett el, selejtes terméket gyártott, stb.) 
Valami ehhez hasonló „díj” elnevezésén törjük most a 
fejünket a Központi Stúdióban: „kitüntetettje” mindig a 
leglustább, legrosszabbul dolgozó stúdió lenne. Ha az 
olvasók — hallgatók — között valakinek ötletes elneve
zés jutna az eszébe, s megírja azt e rovatnak címezve — 
szívesen felhasználjuk javaslatai.

A közelmúltban már jó néhány példa bizonyította, 
hogy semmi ördöngösséget nem kívánunk, amikor sze
retnénk visszakapni a szalagjainkat vagy kazettáinkat. 
Fálhalma vagy Miskolc esetében elég volt egy telefon az 
illetékes nevelőnek vagy szólni neki valamilyen alkalom 
adta személyes találkozáskor - ,  s azóta megszűntek a 
hasonló problémák. Másutt még ennyi sem kellett: hosz- 
szú hallgatás után egyszerre- csak visszajött mindén,- 
ottlevő kazetta, s azóta is rendszeresén, időben megka
punk mindent. Sőt: Balassagyarmat vagy újabban Ma- 
rianosztra például rendszeresen anyagot is küld, hogy 
Nyíregyházáról már ne is beszéljek! A tetoválásról ké
szített riportműsorukat ugyanis remekül tudtuk haszno
sítani. , ,

Amikor hirtelen „hangos” lesz egy addig „néma stú
dió az ember óhatatlalnul arra gondol: uj kezekbe ke
rültek a készülékek. A személyi változások szuksegsze- 
rűek mindenütt, hiszen előbb-utóbb minden studios sza
mára is elérkezik a szabadulás pillanata. Mas ok is sze
repet játszhat a változásban, mint ahogy az megtörtént 
éppen a Központi Stúdióban: ez pedig a nem megfelelő 
magatartás. Nem fegyelmi vétségekre kell gondolni, ha
nem arra, hogy a stúdiós „bizalmi” munkakört lat el, 
bármelyik intézetben legyen. Éppen tevekenysegenek j e 
lege kötelezi arra, hogy nemcsak szabályszerűen, hane 
példamutatóan viselkedjen, ne legyenek masokkal sze
mélyes konfliktusai, alkalmazkodni tudjon az ot körül
vevő környezethez és így tovább. Az egyik -  immáron 
volt -  munkatársat hiába figyelmeztették társai mind
erre: nem használt a szép szó. Bár munkája eilen ko
molyabb kifogás nem merült föl, viselkedése miatt 
stúdió „belső békéjének” megóvása erdekeben -  le kei
déit váltani. . . . .

Néhány szót műszaki berendezéseinkről. Most m arki
tűnő kazettás és szalagos magnetofonjaink vannak 
ám a hangminőség még mindig nem teljesen 
Ennek az a magyarázata, hogy az a keverőpult, aöfielyen 
keresztül történik a másolás, meglehetősen elavult (19o2 
ben készült!). Egy új beszerzése már f o l y a m i g  »»», 
amint munkába áll, nemcsak a hangminőség vál k ^ '  
hallhatóan jobbá, hanem lehetőség lesz egy regi terv 
megvalósítására: sztereóban is küldhetünk néhány he y- 
re műsorokat. Tudom, hogy sehol sem me A a t ó  az 
intézeti hálózat „sztereósítása”, am arra mindenütt van 
lehetőség hogy a szabadidőkörleten, a könyvtárban vagy 
!S s  e l e  a S r a  alkalmas helyen legyen egy sztereó 
magnetofon a hozzá tartozó hangfalakkal együtt, s ott 
lehessen ily módon is hallgatni a KS anyagait.

Ismét érdeklődtek néhány helyről, hogy adott esetben 
milyen típusú készülékeket vásároljanaK. Sza agos mag
netofon vételének a szándéka esetén ajánljuk az

AKAI GX 4000 DS vagy D
típust’ (más néven: „üvegfejes” Akai), kazettás készü

lékek esetén a , , , .
PIONEER CT 506 és a kapható AKAI-deckek vala

melyikét. Nagyon sok működik ezekből a készülékekből 
a bv. intézetekben; hangminőségük kiváló, élettartamuk 
megfelelően hosszú ahhoz, hogy érdemes legyen meg
vásárolni valamelyiket. Ha az adott varosban egyik tí
pus sem beszerezhető, ám van másfajta: az a keresun , 
hogy ilyen esetben érdeklődjék meg az illetékesek levél
ben vagy telefonon, hogy azt a készülékét ajanlatos-e 
megvenni.

Végezetül: Szabó Pál műveiből készül hangjátek 
felvételét tartalmazza soron következő magazinunk 
„B” oldala: az íróról, életéről ezert olvasható egy rövid 
ismertetés.

II. A.

Elítélttársaim körében több
ször beszélgetési téma a teto
vált testrész „ízlésessége”. 
Most a saját véleményemet, 
„élményemet” szeretném leír
ni intő példaként azoknak, 
akik még nem tetováltattak, 
de úgy látják, hogy a tetová
lás egyfajta vagányos külsőt 
kölcsönöz.

A két karomon nekem is 
vannak tetoválások és annak 
idején a fizikai fájdalmak el
lenére is szívesen csináltat
tam meg, talán én is azt érez
tem, amit annyi fiatal, hogy 
ez most a „menő”. Azóta jó 
néhány év eltelt, és rájöttem, 
mennyi hátránnyal jár egy- 
egy ilyep „bélyeg” az ember 
testén. Több nőismerősijm 
megjegyezte: „mennyire ron
dák azok a rajzok a testeden”. 
Az is. hozzátartozik az igaz
sághoz, hogy emiatt szinte 
gátlásossá váltam, hisz a leg
nagyobb hőségben sem hord
hatok rövid ujjú inget, mert 
úgy gondolom, hogy egy nor
mális nő szóba sem áll ve
lem. Én pedig inkább azt a 
társaságot igénylem, amelyik 
megveti az efféle primitív 
rajzokat, feliratokat! (Vannak 
más, a társadalom peremén 
helyet foglaló hölgyek is, aki
ket ez egyáltalán nem zavar.) 
Én minden fájdalmat vállal
nék azért, hogy eltüntessék 
ezeket a rajzokat a bőrömről, 
de attól is tartok, hogy csú
nya heg marad utána. Min
denesetre, ha alkalmam lesz 
rá és az orvostudomány is 
azon a szinten lesz, nem fo

gom magammal a sírba vinni 
ezt a néhány giccset.
: Több társam azt bizonygat

ta, hogy nagyon is tetszik a 
tinédzser korosztálynak a te
tovált test. Igen ám, de az az 
időszak minden fiatal életé
ben elmúlik, megkomolyodik 
az ember és utána egész 
másként lát sok mindent, a 
valamikor szépnek gondolt 
rajzok-ábrák maradandónk és 
a későbbiek folyamán vissza- 
taszítóak lesznek még azok 
szemében is, akik talán még 
rá is beszélték társukat a te
toválásra. Tapasztalatom alap
ján inkább a tizenéves kor
osztály az, amely hajlamo
sabb az ilyen dekorációk ké
szítésére, az idősebbek már 
azt is megbánták, amit 10-20 
évvel ezelőtt készítettek (csak 
azok nem, akik értelmi szin
ten nem állnak a helyzet ma
gaslatán). Sokan vannak, akik 
már az elkészülés után gon
dolkodnak és saját maguk 
akarják eltávolítani az előtte 
néhány nappal vagy héttel 
készült „remekművet”, de ez 
nagyon fájdalmas, és ráadásul 
csúnya heggel jár, ami sok
szor visszataszítóbb, mint az 
ábra volt, és még a fertőzés 
veszélye is fennáll.

Tanulságként csak annyit 
szeretnék társaim figyelmébe 
ajánlani, hogy aki még eddig 
nem tetováltatott, az ezután 
se tegye, mert ez a szégyen
folt az élete végéig elkíséri. 
Akiknek már van, azok viszont 
próbálják meg lebeszélni tár
saikat . . .

Ellenségek?
A bv. intézetekben és talán 

még a szabad életben is örök
ké visszatérő problémát sze
retnék a figyelem központjá
ba helyezni ezzel a néhány 
soros írással: A Fővárosi Bv. 
Intézet könyvtárosaként dol
gozom közel 7 hónapja. Ez 
idő alatt sok esetben tapasz
taltam, hogy jó néhányan a 
könyveket nem tudásuk fej
lesztésére, általános művelt
ségük gyarapítására használ
ják. Ez a — szerencsére — 
kisebbség olyan szellemi érté
ket tud tönkretenni, amely 
mások számára pótolhatatlan!

Intézetünk rendelkezik egy 
bizonyos kerettel, amit a 
könyvtár állományának bőví
tésére használnak fel minden 
évben, vásárolnak új könyve
ket annak érdekében, hogy a 
szabad időt hasznosan, egy- 
egy jó könyv elolvasása után 
szellemileg felüdülve lehes
sen eltölteni. Sajnos, az utób
bi időben nagyon elszaporo
dott a könyvek szándékos 
rongálása: van, aki cigarettát 
csavar a vékonyabb papírla

pok egy részéből és van olyan 
is, aki csak vandál ösztöneit 
éli ki az ártatlan és pótolha
tatlan könyveken. Általában 
az olyan szépirodalmi műve
ket rongálják meg, amelyek 
mindenki számára keresettek 
(bár a rongálok többségének 
ez mindegy). Ezeket a példá
nyokat a kártérítési kötele
zettségek után természetesen 
kiselejtezik; így egy-egy újon
nan érkezett könyvet csak né
hány olvasó tud elolvasni, pe
dig az igény sokkal nagyobb 
lenne. Ha az olvasók tudná
nak oda hatni, hogy társaikat 
meggyőzzék saját kártékony
ságukról, szellemi értékeink 
gyarapodását rövid idő alatt 
észrevehetően érzékelnék azok 
is, akik ebben nem érintettek. 
Saját érdeke mindenkinek, 
hogy a könyvállomány épség
ben maradjon, hisz ezzel a 
választék lényegesen bővülne 
és az igényeket sokkal maga
sabb szinten tudnánk kielégí
teni !

Binder Béla
Főv. Bv. Intézet

KI IRTA?
Szabó Pál (Biharugra, 1893. 

ápriiis 5.): író. Zsellércsaládból 
származott, egyholdas gazda és 
kőművessegéd volt. A Tanács- 
köztársaság bukása után for
radalmi szervezkedésért két 
évre lakóhelyén internálták. 
Móricz Zsigmond előtt a Kelet 
Népe c. folyóiratot, majd a 
Szabad Szó c. parasztújságot 
szerkesztette. A Független 
Kisgazdapárt, később a Nem
zeti Parasztpárt egyik alapító, 
tagja s 1938-tól 1944 végéig el
nöke volt. A felszabadulás óta 
mint országgyűlési képviselő 
és a Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsának elnöke (1954— 
56. között), majd elnökségi tag
ja, tevékenyen részt vesz a 
magyar politikai és társadalmi 
életben. Harminchét éves ko
rában jelent meg első regé
nye, az Emberek (1930), amely 
a népi írói mozgalom indulá
sának előjátékaként hozott 
hírt a faluról, a paraszti vi
lág válságáról. Szabó Pál há
nyatott sorsú népi hősei már 
nemcsak felismerik életük el-

Megfordultam már az or
szág legkülönbözőbb ré
szein lévő bv. intézetek
ben; volt alkalmam arra, 
hogy megfigyeljem az inté
zetben működő (vezetékes) 
rádió kihasználtságát és 
azon keresztül egy-egy házi 
stúdió munkáját.

Mindannyiunk előtt köz
ismert, hogy minden letöl
tő- vagy előzetes intézet
ben mások a helyi szoká
sok, vannak eltérések, ame
lyek az elítéltek foglalkoz
tatottságából adódnak, to
vábbá más a zárkák elosz
tása, férőhelyek száma stb. 
De sajnos, személyes ta
pasztalatom. alapján, egy 
dolgot valamennyi helyen 
egyformának találtam: ez 
pedig a házi stúdió mun
kája. Jelenleg mindenütt 
megfelelő a stúdiók működ
tetéséhez szükséges techni
kai felszerelés (gondolok 
itt a nem, csekély összege
kért megvásárolt stúdió
magnókra, lemezjátszókra, 
erősítő berendezésekre). És 
hogy ezek a berendezések 
ne csak egy kisebb közös
ség igényét elégíthessék ki, 
valamennyi zárkában el 
van helyezve egy hangszó
ró, amely tudomásom sze
rint nem mindegy, hogy 
mikor és miért lehet be
kapcsolva. Véleményem 
szerint ezen technikai be
rendezések hivatottak arra, 
hogy — a nevelői szolgálat 
munkájának részeként — 
az elítéltek érdekeit szol
gálja.

A helyzet megítéléséhez 
elég, ha a házi stúdió egy
heti munkáját nézzük meg 
(ugyanez tapasztalható egy 
hónap vagy egy év alatt).

Hajnalban indul a prog
ram, mégpedig a „rendes” 
rádió műsorával, amelyből 
az ember pontos tájékozta
tást kap a piaci árhelyzet
ről, megtudja az Ütinform- 
tól, hogy merre _ ju t' a leg
gyorsabban munkahelyére, 
valamint hogy milyen név
napot is ünnepelhetnek 
aznap, feltéve, ha van 
olyan nevű elítélttársunk. 
Aztán a reggeli torna pat
togó ritmusára megindul
nak a körlet lakói a mun
kahelyükre. Innen délután 
van visszatérés: a fáradt 
emberek „lazíthatnak” a 
zárkában, ahol is 17.00-kor 
megszólal a hangszórón ke
resztül a délutáni összeál
lítás. A nagyobb optimiz
mussal rendelkező (nemrég 
érkezettek) várakozással te
kintenek a kis szürke do
boz felé, de aztán ők is le
hangolóan veszik tudomá
sul, hogy minden a régi. 
Pontosabban a már végte
lenségig agyongyötört mag
nószalagokról ugyanazok a 
könnyűzenei felvételek 
hangzásiak el, amelyek már 
hónapokkal korábban is a 
könyökén jöttek ki minden
kinek! Nem csoda tehát, ha 
felkerekednek a zárkák la
kói és megindul a céltalan 
vándorlás egyik helyiség

ből a másikba, elkezdőd
nek az üresen eltöltött 
órák. A helyzet szombaton 
és vasárnap sem lesz jobb, 
amikor mindenki pihenés
re, kikapcsolódásra vágyik: 
úgy látszik, ezzel a dolog
gal a stúdió megbízott ke
zelője is így van, tehát ő is 
„kikapcsol”, tehát szól — 
helyette — 12 órán keresz
tül a Petőfi rádió műsora.

Jól tudom, mindezek egy 
kissé eltúlzott dolognak 
tűnnek így, első elolvasás
ra, i de én ezt tapasztattam, 
főbb vonalaiban ez a jel
lemző. És ez nincs rend
jén! Minden• elítélt ennél 
jóval többet kaphatna és 
kell is, hogy kapjon a rá
dión keresztül. A feltéte
lek adottak: egy rátermett, 
kiválasztott stúdióson mú
lik az, hogy a rádióban az 
hangozzon el, ami a leg
több embert érint! A ne
velési szolgálat kisegítőié
ként, azzal együttműködve 
az elítéltek érdekeit, céljait 
szolgálva olyan műsort ál
lítson össze, ami nemcsak a 
bent eltöltött napjainkat 
teszi könnyebbé, hanem 
elősegíti Icisebb-nagyobb 
problémáink megoldását.

Egyikünknek sem mind
egy. hogy az itt eltöltött. 
idő mennyire telik el ha
szontalanul. Hasznos, ha 
tovább tudjuk képezni ma
gunkat a bennünket érde
kelt területen, legyen az 
akár irodalom, komoly ze
ne, esetleg világtörténelmi 
ismeretek. Minden „főállá
sú”. házi stúdiósnak meg 
kell értenie azt, hogy műn* 
kdjük nemcsak ' egy — bör- 
tönviszonyok között — ké- : 
nyelmesnek mondható 
megbízás, hanem komoly, 
bizalmi feladat, amelyet 
ugyanolyan jól kell elvé
geznie, mint másnak pl.

■ egy futball-labda : rhegvar- 
-rását! Mivel ideje .ewgedA;: 
vegye a fáradságot és ér
deklődjék elítélttár sáltól: 
ki mit hallana szívesen — 
lehetőségei a témákat ille
tően szinte felsorolhatatla- 
nok. A véletlen folytán je
lenleg a Markóban egy zár
kában vagyok a Központi 
Stúdió dolgozóival. Nagyon 
jó az egymáshoz való vi
szonyunk, ami abban is 
megnyilvánul, hogy meg
beszéljük a munkánkkal, 
kapcsolatos örömöket-bá- 
natokat.

Havonta két magazinmű
sort postáznak a börtönök 
stúdióinak. Nehéz helyzet
be kerültem, amikor véle
ményemet kérték az ö 
munkájukról, mivel ez 
idáig egyetlen egyszer volt 
alkalmam hallani a Köz
ponti Stúdió műsorát. Pe
dig ők várják az elhangzot
takkal kapcsolatos vissza
jelzéseket, de hogyan 
mondjunk véleményt arról, 
amit nem hallunk?

Mészáros László 
Fővárosi Bv. Intézet

torzulását, hanem a maguk 
módján lázadnak is ellene. A 
Papok, vasárnapok (1933) rá
döbbent arra: ha az ormán
sági egyke és a szellemi elma
radottság ellen akarunk küz
deni, a grófi birtok ellen kell 
fellépni. Szabót Móricz Zsig
mond fedezte fel és mutatta 
be az irodalmi közvélemény
nek a Nyugatban: a mester 
hatása érződik korai írásain. 
A részletek és a jellemek pon
tos miliőrajza felől csak ké
sőbb nyitott utat a nagyobb 
sodrású epika távlatai felé. A 
korai regények központi cse
lekményét — erőteljesebb 
kompozíció s különösebb drá
mai feszültség híján — még 
megbontják a szabadosán sor
jázó melléktörténetek, az 
anekdotákká kerekedő vagy a 
szociográfiai és helytörténeti 
leírásokból kibomló epizódok. 
Az Ö°zi vetés (1940) látszatra 
igénytelen témája a hétköznapi 
élet pillanatnyi zsánerképeiből 
nő ki. A Harangoznak (1942) 
egy esendő lelenclány, Istenes

Juliska . megrázó története a 
faluvégi koldusputritól a mó
dos gazda portájáig. — A né
pi írók politikailag és művé
szileg egyaránt megoszlott tá
borában sosem volt puszta 
krónikása a rideg és „ténysze
rűen igaz” valóságnak. Nála 
az esetleges szociográfiai le
írások is mind a fantázia révén 
kibomló mesének vannak alá
rendelve. Innen ered írói stí
lusának költői intenzitása és 
lírai telítettsége. Mindenek
előtt elbeszélései maradandók; 
ezek némelyikében a falusi 
szegénység életének kímélet
lenül valósághű ábrázolásával 
is megrázóan szépet alkotott. 
A szegénység belső világát 
azonban helyenként eszményí
ti a külső valósággal és az'úri 
világ fakultságával szemben, s 
ez sok tekintetben provinciális, 
szemléletből fakad. — írói pá
lyájának második szakasza La
kodalom, Keresztelő, Bölcső 
(1942—43) c. regénytrilógiájá
val kezdődik (ez a felszabadu
lás után, 1949-ben Talpalatnyi 
föld címmel jelent meg és 
film is készült belőle). Közben 

_ politikai szemléletében is meg
változott: a Szakadékban

(1939) szertefoszlott az az illú
ziója, melyet a parasztságból 
felfrissülő értelmiség felől 
táplált. A falu felőrlődő s ki
égett értelmiségi figuráinak 
helyébe a földbirtok ellen szer
vezetten fellépő parasztok iga
zi képviselői kerültek,, mint 
amilyen a Talpalatnyi földben 
Piros Góz, vagy a felszabadult 
falu első regényében, az Isten 
malmaiban (1949) Mezei 
László. Az Űj föld (1953) a 
szocialista szövetkezés útját 
választó parasztság átaiakulá- 
lásának regénye (színpadi vál
tozata már 1952-ben megje
lent). Nyugtalan élet (1954—58) 
címmel életének történetét 
dolgozta fel regényes formá
ban, négy kötetben. Összegyűj
tött. mintegy félszáz novellá
ját Most és mindörökké cím
mel 1948-ban, majd újra 1956- 
ban adták ki... Dózsáról szóló, 
a harmincas évek végén irt 
történelmi regényét is (A nagy 
temető. 1947) a demokratikus 
átalakulás szolgálatába állí
totta.

Színművei közül leginkább 
említésre méltó a Nyári zápor 
(1950), melyet a Nemzeti Szín
ház mutatott be.
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T Ű É  F Á K
Néhány havi munka után 

Alberto egy bőrönd dollár
ral tér haza Amerikából 
Szicíliába.

— Mit csináltál ott. hogy 
erinyit tudtál keresni? — 
kérdezi a szomszéd.

— Az atombombákról tö- 
tölgettem le a port.

— Ez nagyon veszélyes! 
És ha felrobbantak volna?

— Ml- közöm hozzá? 
Nem az én atombombáim!

Az utcán egy kisfiú ; sír- 
dogál.

— Miért sírsz kisfiam? 
— kérdezi egy járókelő.

—■" Eltévedtem. '
— fis hol laksz?. ,
j r  Nem tudom, ,?jiá k ő f  

töztünk egy új lakásba.
— És hogy hívnak?
— Nem tudom, a mama 

tegnap m en t ' újra férjhez.

— Mikor nevezte önt elő
ször orrszarvúnak a vád
lott? — kérdezi a bíró.

— Három évvel ezelőtt 
— mondja a felperes.

— fis miért v csak most 
tett bejelentést?

— Mert tegnap voltam 
először az állatkértben.

— Nem szeretem a sze
rencsejátékot, nem iszom, 
nem dohányzom, nincsenek 
adósságaim — mondja egy 
művész az újságírónak.

— Ez azt jelenti, hogy 
semmi hibája nincs?

— Hacsak az nem, hogy 
szeretek füllenteni.

' — Mi történt veled, miért 
vagy ilyen nyugtalan?

— A feleségem gyereket 
vár!

— fis kire gyanakszol?

ÚJ divat: „beépített" számítógép
Az amerikai Sacramefatában elkészült a világ, első 

olyan lakókörzete, ahöl a számítógépekéit eleve beépítik 
a lakásokba. A kaliforniai városban egy 360 családi ház
ból álló lakótelepen minden házban egy, számítógép-szo
bát alakítottak ki, és elhelyeztek benne egy Apple Macin
tosh (512K) típusú személyi számítógépei. A számítógép 
közvetlenül csktlakozt’áthátó a telefonvonalakhoz és így 
a házban élők gond nélkül kapcsolatba- léphetnek szá
mos amerikai adatbankkal és számítógép-hálózattal. Az 
új házakat elsősorban azoknak ajánlják, akik otthon 
dolgoznak és munkaadójukkal számítógépen tartják a 
kapcsolatot. Az USA-ban becslések szerint jelenleg 100 
ezer ilyen dolgozó él, legtöbbjük épp Kaliforniában. Né
hány kaliforniai szoftverház alkalmazottainak már 75 
százaléka dolgozik otthonában számítógépen.

SA R LA TÁ N O K  A Z  USA-BAN
Az USA-ban-több mint-tízezer — egyes szakértők sze- 

riíít .451 ezer — öiysú öi'yöS pralniíái,, akinek nincs vagy.. 
hamis a diplomája.. Becslések szerint az;,áldok,tprpk,éYffi- 
te 36 millió amerikai beteget kezelnek.. Ezzel hozzák 
összefüggésbe á 1 szakemberek, hogy a hetvenes évek kö
zepe óta megháromszorozódott a műhibák kapcsán indí
tott perék száma az USA-ban: száz orvos,közül ma már 
15 ellen folyik kártérítési per. A károsultaknak megítélt 
összeg 1983-ban'túllépte a 2 milliárd dollárt. Az ame
rikai szakemberek szerint az orvosokba vetett, bizalom 
megrendülése erősen megdrágítja az egészségügyi ■ szol
gáltatásokat. Az orvosok ugyanis, hogy fedezzék magukat, 
egy sor nem feltétlenül szükségéé vizsgálatot, és keze
lést is előírnak. Az amerikai orvosszövetség becslése 
szerint az effajta, „túlbiztosítás” évi 14-50 millió dollár
ral növeli a lakosság egészségügyi kiadásait.

SZÁMÍTÓGÉP-MÚZEUM SÓSTÓMBAN,
Számítógép-múzeum nyílt egy üresén álló bostoni ki

kötői raktárépületben. Kenneth Olsen, az, amerikai Digi
tal Equipment Corporation (DEC) alapítója hosszú évek 
óta gyűjti a kimustrált számítógépeket, s most a nagy- 
közönség elé tárta kincseit.

Az elmúlt hónapokban —■ a múzeum megnyitásának 
hírére — a világ kilencven számítógépgyártó cégétől ka
pott régi és új gépeket, hogy kiegészíthesse gyűjtemé
nyét. A kétemeletes raktárházban a negyvenes évek 
élektroncsöves számítógépei mellett megtalálhatók a leg
modernebb nagy teljesítményű miniszámítógépek is. Az 
érdekességek között található az,, az „Univac’ számító
gép, amellyel az 1952-es amerikai elnökválasztás szava
zatait számlálták össze. Látható a világ első sorozatban 
gyártott számítógépe is.

Amerikai tévéműsor Nyugat-iurópabási
Az amerikai Cable News Network (CNN) kábéltévé- 

tärsasäg éjjel-nappal sugárzott hírszolgáltatása ősztől jó 
néhány nyugat-európai tévékészüléken is fogható lesz-— 
jelentette be a cég vezetője. A CNN 25 millió dollár 
értékű szerződést kötött a Communications Satellite 
Corporationnel (CSC) és a British Telecom Internatio- 
nallel (BTI), hogy szeptember 15-től egy Európa felett 
levő műhold segítségével az amerikai adást sugároz
zák majd Nyugat-Európára is. A vételhez nagyméretű 
parabolaantenna szükséges,, ezért kábeltévé-vállalkozá
sok, tévétársaságok, intézmények megrendelésére szá- 
mítanak műsoruk átvételével kapcsolatban-. Az 1980- 
ban beindított CNN hírműsorait becslések szerint, je
lenleg 25 millió amerikai nézi rendszeresen.

MOiVÉG BŰVÁRROiOT
Mini búvárrobotot dobott piacra áprilisban a norvég 

Norsk Shell- és 'a  Benex-cég. Az új búvarrobot alig 41 
kilogrammot nyom, de 60 ezer dollárba kerül. A teve-- 
■kamerával ellátott berendezés 600 méteres mélységben 
is képes különféle feladatokat elvégezni, többek kozott 
csöveket és vezetékeket elvágni és mintákat felszínre 
hozni a tengerfenékről. A két cég azt remeli, hogy tíz 
éven belül több száz darabot tud majd piacra dobni a 
búvárrobotból.

Júniusi randevú
Nem kell hozzá közgazdász

nak lennie, hogy valaki belás
sa: annak, hogy Magyaror
szágon a vállalatok néha hör
csög módjára próbálják gya
rapítani a folyó termeléshez 
szükséges készleteiket, első
sorban a hiány az oka. Ez 
persze nem menti fel a kész
letgazdálkodásra specializáló
dott szakembereket az alól, 
hogy szakterületük külön tör
vényeit kutassák. E munká
jukban nemzetközi szervezet 
is segíti őket.

„A japán autógyártók meg
tanultak anyá^itéásdét nelkui 
dolgozni” — " jelentette ki1 
Joichi Shinkai oszakai pro
fesszor egy keszletgaz'dá'lik'ödá-

magyar szakárhtoeréké az éf- 
ctem, hogy kezdeményezői vol
taic az első ilyen témájú ta
nácskozás, az 1. Nemzetközi 
Készletgazdálkodási ‘ Szímpo- 
zion összehívásának Budaipes
ten, 1980-ban. Két évvel ké
sőbb, a következő tanácskozá
son, megalakult. a. • Nemzetközi 
Készletezési Tudományos Tár
saság (ISIR), amelynek titkár
sága a magyar fővárosban 
működik. A társaság elnöke a 
világhírű amerikai Nobel-díjas 
közgazdász, Kenneth J. Arrow, 
főtitkára Chikán Attila, a 
Marx Károly Közgazdaságtu
dományi Egyetem docense, a 
19 tagú végrehajtó bizottság
ban neves külföldi és magyar 
közgazdászok foglalnak helyet. 
A. jelenleg már 220 .külföldi

■ egyéni és Intézményi tagot
■ számláló társaság — a hazai

sl tabulrhányában.' Természeté-; intézmények: közül 32 lépett 
sen nem arról van szó, hogy be. — szimpozionok rendeze- 
Japánban a „levegőből” vara-. sén kívül. (a legutóbbit tavaly 
zsoljiák elő a kocsikat, pusztán tartották), nemzetközi, kutafá- 
arr.óí — s ez hazai szemmeí . sokat ’ is szervez, egyebek kő-

Ú j  k ö n y v e k

Germanusnc Kajári Kató: KELET VARÁZSA 
Magvető. jKiadó Fűzve: 35,— Ft

.- .jHáfom ék fél .évtizedes jházasságunk .közös eltdéTiyelt,
kok megoszlott .'tapasztalatot és. gondoláiét idézek fe l  e / 

■ •‘•könyvbfen. Közös utazásainkat, életiíöfe öipittéité gond
jait. Germanus Gyula még bennünk élő arcát igyekszem 
átmenteni a jövőnek” — írja könyvéről a .szerző.,

CSIGALAGZI
Móra Kiadó Kötve: 46,— Ff
A kötet magyar, költők gyermekverseit tartalmazza 

Ágh Istvántól Weöres Sándorig. A könyvet szerkesztette, 
a verseket válogatta Farkas László. A kiadványt Kalmar 
István rajzai díszítik.
Cserje Zsuzsa: PÉCSI SÁNDOR 

Múzsák Közművelődési Kiadó Fűzve: 36,—■ Ft
Cserje ..Zsuzsa könyve a . Madách Színház nagy színé

szének, Pécsi Sándornak állít emléket. A könyv elem
zőén ír a nagy előadásokban nyújtott kiemelkedő sze
repeiről. A rövid életrajz és a fotók érzékletesebbé te
szik a művészi pályaképet.

szinte több, mimt varázslat —, 
hogy a távol-keleti szigetor
szág autógyáraiban másod
percnyi pontossággal érkezik a 
szarelöszaiiagra az aJkkoir éppen 
szükséges alkatrész, részegy-, 
ség.. Ba meggondoljuk, hogy a 
magyar ipar átlagosam 70 na-

zött' • a"' készletbéíuházásök' 
nemzetközi összehasonlításá
ról, a kisszámítógépekmek a 
készletezésregyakorolt hatá
séról, a készletezéssel kapcso
latos különböző elvek feltér
képezéséről. •

A- Nemzetközi Készletezési
pi felhasználáshoz ' elegendő Tudományos Társaoságm&k az 
készletet'tárol, leszögezhetjük, egyes tagországokban — tár
sok még a tennivalónk.'

A „korrepetálásban” - neití- 
csask a szakirodalom . segít a 
hazai válaiatokmál és a tudo
mányos intézményekben dol
gozó szakembereknek, .hanem

sadalmi szervként — nemzeti 
bizottságai- is működnek. A 
hazai nemzeti bizottság szer-■ 
vezésében az idén június 5—6- 
án konferenciát tartanak a 
Budapest Kongresszusi Köz-

a téma kutatóinak rendsz-epes pontban. „A készletezési kuta- 
szeimélyes érintkezése is. -Az tások külföldi eredményeinek 
élet által fölvetett kérdésekre hazai hasznosítása” címmel a 
— például, hogy mekkora téma -kiemelkedő szakértőinek 
milyen összetételű legyen egy' szám ító. külföldi és magyar 
vállalat vagy akár egy egész előadók részvételével. A kofa- 
nemzetgazdaság készlietálilomá- ferénciasZ-ervezők szándéka az, 
nya, milyen módszerek segít- hogy a hazai szakemberekkel, 
het-iík a zavarm entes készlet- , a vállalatok vezetőivel megisr ,
gazdálkfldásí;,,,,. .hogyan.... .h^sz- ,, merte.|^éky-*--'leiírissabl^-.k'uta?. -
náiha-tó "fel a' kérdések :mogvá - tiéd' eredményeket,.' fejlesztés' ' 
lisjszoiáisétían á matemátikáv a- téndencíafet,' köztük1 Afemcsak “ 
számitástechhika — persze olyan-„utópisztikus” ' jelensége- 
nemcsa-k Magyarországon ke- két,, m int-a bevezetőben emií-

líővigyázatos General Motors
A General Motors (GM) amerikai autóipari konszern 

összesen 1.8 millió darab 1978—1930 között eladott kö
zepes méretű személygépkocsit és kisteherautót hív 
vissza utólagos javításra a hátsó fékek esetleges hibája 
miatt. A cég azt követően szánta rá magát e lépésre, 
hogy 11 olyan balesetről értesült, amely fékhibára volt. 
visszavezethető; (Az érintett kocsik között különféle 
Chevrolet, Buick, Oldsmobile és Pojitiap típusok van
nak.) Az amerikai cég folyamatosan kicseréli a vissza
hívott gépkocsik fékberendezéseit. Addig is a GM szó
vivője megnyugtatásul közölte: „Az első fékek még a 
hátsó fékek meghibásodása esetén is megállítják a gép
kocsit, mivel 70 százalékban ezek végzik a fékezést.”

resik a feleletet. Mindenesetre

Brazil űrállomás
Brazília több mint 5 milli

árd dollárt áldoz arra, hogy a 
világűrt hasznosító nemzetek 
sorába lépjen: áprilisban meg
kezdték egy űrközpont építését 
182 niétgyzetkilométef-és- terüle
ten, Alcantara város közelé
ben. Az állomás hasonlóan 
fcedv-ező startfeltételeket biz
tosít, mint a tőle 1600 ki
lométerre fekvő francia-gua- 
yaoai Kourou, ahonnan az eu
rópai Ariane-rakélák indul
nak. Az Egyenlítő közeléből 
sokkal gazdaságosabban, keve
sebb üzemanyag-felhasználás
sal lehet geostacionárius pá
lyára állítani a műholdakat, 
mint az amerikai Cape Cana- 
v éráiról.

Madonna az ű| rocksztár
Sikert sikerre halmoz az 

USA új énekes . popsztárja, 
Madonna (25 éves). „Szűz tur
nénak” elkeresztelt április vé
gén kezdődött koncertkörútján 
zsúfolásig megteltek a kon
certtermek, s az új sztár leg
utóbbi nagylemeze már több 
mint hárommillió példányban 
fogyott el.

Istengyalázó cipők
Istenigyalázás vádjával az 

egyiptomi rendőrség 44 ezer 
pár kínai importcipőt foglalt 
le a napokban 140 ezer. dollár 
értékben. A Kínából érkezett 
lábbelik sarokrészén lévő dísz
varrás ugyanis arabul olvas
va értelmes szót: „Allahot” 
formázott. Az inkriminált ci
pőkből Szaúd-Arábiába is ju
tott. A rijadi kormány röp
lapokon és plakátokon óvta a 
gyanútlan lakosságot az isten
káromló cipő megvételétől 
Bár az Allah szót az arab vi
lágban díszítésre fel lehet 
használni, á cipőt a muzulmá
nok „tisztátalannak” tartják, 
valakit „cipőnek” csúfolni pe
dig egyenesem sértés.

MILLIÓK EGY HISRÄMO SUI2ÁÉRT
Minden eddigi nyugat-európai rekordot megdöntve, 2,5 

millió francia frankért (260 ezer dollár) kelt el egy 
1935-ös évjáratú Hispano Suiza személygépkocsi a XVII, 
században épült, Párizstól 30 kilométerre, levő fontamé- 
bi.eauri..ka&télybaa ii^ez^yA icteráb& tóaukción, (Az 
eípző,-,európai-. i-Eekpfdót-95>,Q,«szgr Tyap)íl^l., egy ^úp ftti-  
mpdeii .tartotta)^ Az,,újságíróknak nem sikerült. kiszi- 
matolniuk, hogy ’a 12 hengeres cabriolet kik között cse
rélt gazdát, azt viszont igen, hogy ebből a modellből Ősz- 
szesen tíz készült, és közülük négy még rníndig műkö
dik. A kalapács alá került Hispano SuiZät Koger Moore 
is vezette a „Moonraker” című James Bond filmben.

tett japán „csoda”, hanem a 
hazai lehetőségekhez mérete
zett, szerényebb, valóságosan 
elérhető célokat is.
^XXX'NXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXX'̂ XXXXX'X.XNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXV
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3 1 « n g í & p e t é s
M érkőzés  u tá n  így  

szól u la b d a rú g ó k  edző 
je  a c sa p a th o z :

—. M eg lep e tést o k o z ta 
to k  n ek em  f iú k : — 
M ajd  -így  fo ly ta tja . —- 
V ízsz. 16., 43. é s  68.

V íz sz in te s : V. Az E ze r
e g y é jsz a k a  m esé ib ő l is 
m e r t  a la k . 8. M olibdén - 
szu lf id o s  k e n ő an y a g . 13. 
E te lk a  becézése . 16.- Az 
edző s z á v a in a k  élső  r é 
sze: 19. Ü n n ep é ly  je l
ző je  le h e t. 20. S a lv ad o r! 
p én zn em . 21. T a r tá s t  
adó  fo ly a d é k k a l b ev o n 
ja .  22. S p a h y o l fe s tő  
(S a lv ad o r). 24. N obe l- 
d íja s  d á n  b io k é m ik u s  
(H enrik . 1895—1976.). 25. 
E llen ő r , röv , 27. í r d  
v issza ! 28. K ö n n y en  r á 
sze d h e tő  e m b e r. 30. 
F ra n c ia  író . 33. K im  . . .  
S z é n ; k o re a i p o litik u s . 
34. B ék é sc sa b a i n y o m 
d á szc sa lád . 35. C se rjé s . 
36. Ig ek ö tő . 37. M agas 
heg y ség . '38. N ép sze rű  

, f ia ta l színész. (G áb o r). 
'39, H o llan d . ú szónő  

(A da). 40. P e d ag ó g u s. 41. 
C ave . . .! (Ó vakod j a 

.k u ty á tó l!)  42. Í ro rszág  
n eve  s a já t  n y e lv é n . 43. 
Az edző sza v a in a k  m á 
so d ik  ré sze , 4.6. . . .  
ia c ta  e s t ;  a  k o c k a  el 
v a n  v e tv e . 47. G y ű jtö g e 
ti. 48. A rró l a h e ly rő l. 
49. Ism e . 50. H egy B elg- 
rá d tó l d é lre . 51. Ü veget 
m e g re p e sz t. 53. D á tu m 
rag . 54. P e ly h e s  k is c s ir 
k e . 55. V íz fo ly ás. 56. 
M enet e le je ! 57. V ívp-

sö rte . 58. F ü g g ő zá r. 59. 
'ágadószó . 60. M es té rsé - 

ges n y e lv . 61. A n itro r  
g én  és az  a rg o n  v eg y - 
je le . 62. S a tu  . . S z a t
m á rn é m e ti. 63. D u n a  
m en ti község  F e jé r  m e 
gy éb en . 65. M ag y a r 
s z á rm a z á sú  o s z tr á k  köT; 
tő  (N iko laus , 1802— 
1850). 67, V íz inövény
szá ráv a l fö d , : befon

IM
í  gi

s'ú. 5. Á llóvíz, név e lő 
vel. 6. Z sabó  ré sze ! 7. 
É lelm isze rbo lt. 8. K o
vács  A n d rá s  f ilm je  
(1967); 9. M uszk li. 10.
M atiné  e g y n em ű  b e tű i. 
I li  S ó h a j. 12. R óm ai ö t- 
v e n k e lte s . 13. A ttila . 14. 
M ondabeli sv á jc i hős. 
15. V onatkozó  névm ás. 
17.. . . . - t ó ;  á llöv íz  az 
A lp o k b an . 18. A k é t . . . 
(J ó k a i- re g é n y ) .. 23. A
fe lk a v a r t  k ú t ily en  (két
szó). ; 25. A fö lddel 
egyen lővé  te te t, 28. A d- 

v a g y  k e r ít ,  68, Az edző  dig  á ll, am íg  a- k ésőbb
/  sza v a in a k  befe jező  ré -  in d u ló  is rn eg é rk éz ik ,
/  sze. 71 F ohász. 72. B o r-  29. . . .  V egas. 30. H ely- 
^ so d -A b aú j-Z e m p lé n  m e- ség  F e jé r  m eg y éb en . 31. 
^ gye i he lység . 73. P ép es  Dolog la tin u l (RÉS). 32 
y ü le d é k k e l sze n n y e ze tt.
/  F ü g g ő leg es: l. C soda- 
/  lá m p á ja  seg ítségével
jí k in c se k e t s ze rze tt. 2.
t  ö ltö g e tv e  rögz ít. 3. So-
y m ogy i h e ly ség  la k ó ja . 4.
/  K is sé  n eh éz k e s  fe jfo g á -

D iad a l, 34. H á zcso p o rt a 
m ezőn. 35. K om árom  
m egyei h e ly ség b ő l való. 
36. H a jn a lb an . 37. . . .  
h e g y sé g ; a S a lz b u rg i-  
A lpok  k a rs z to s  része. 
38. J a p á n  g é p k o cs im á r

k a . 39. Sav , lú g , rozsda 
te sz i. 40. A m e rik a i a t lé 
ta , . 1932-ben . o lim p ia i
b a jn o k  volt. 41. M ohács 
fö lö tt a  D u n áb a  to rk o l
ló p a tak - 42. T e s tü le t 
veze tő  tisz tség v ise lő je . 
43. V álasz tóvonal. 44. 
R u h á k a t készít.. 45. Nem 
szó rak o z ta t. 50. Áz a r 
z én  é s  a  kén  vegy jele. 
51. E g y ip tom i., A rab  
K ö z tá rsa ság . 52. A bosz- 
szu á lló  so rs . 54. A te s t 
szilárd, v á zán ak  a n y ag a .
55. K o n y h a k e r ti  n ö vény
56. O lasz v á ro s 1 D élrTi- 
ró lb a n . 57.
58. E n y h én  le jtő s  d o m b 
o ldal. 59, " H a tá ráb a n
geodézia i sz in tezési
a la p p o n t ta lá lh a tó , 60. 
U gyanaz  la tin u k  61. A 
nem esgázok , eg y ik e . 62, 
S zá szv á rra l e g y es íte tt
h e ly ség  B a ra n y á b a n . 63. 
A k is  A n ikó . 64. J u 
g o sz láv ia  é s  a  V a tik án

b e tű je lé  gép k o csik o n . 
65. -L im ited  rö v . 66* Tu 
rá n i eg y n em ű  b e tű i. 67, 
H a n g ta lan 1' nesz!' 69. 
idegen  h e ly eslé s . 70: 
T o p n a sú ly .

B ek ü ld és i k a iá r id ö ; 
1985, jú n iu s  7f ■

Á H eti H írad ó  XXIX. 
év fo ly am  v 18. íszám ában  
m e g je len t k e re s z tre jt
vény  hé ly es  m e g fe jté s t 
a  k ö v e tk ező ;

Az e lism erés  n é lkü li 
s ik e r  o ly an , m in t a  fü- 
szérté lén ; ó te l. c s il la p it -  

A n ek d o ta . j a  az é h ség e t, de  nine* 
sem m i íze.

K ö n v .iu ta lm at n y e r 
te k :

M aczkó O szk ár, F ő v á 
rosi Bv> In té z e t I I .;  Za~ 
ji J án o s , M ár’ian o sz tra  
T ó th  S á n d o r  -előzetes 
D ebrecen;; H a m ar Is t
ván , E g e r: M átra i G á
bor, S o p ro n k ő h id a .
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U t ó l a g o s  k o m b i n á c i ó

Mint várható volt, a válogatott keddi balsikere után 
arra is elhangzottak célzások, bizonyára kevesebbet aján
lott az, akinek győzelmünk a biztos mexikói részvételt 
jelentette volna. Vagyis, eredményesen „überolt” a má
sik csapat, amelynek akkor is megérte az áldozatot, ha 
a Mun diaiért még egy mérkőzést meg kell nyernie. Mon
dom, a nem éppen kifogástalan májú híresztelés menet
rendszerűen megérkezett, hogy másodszor is letörje azt, 
akit a keddi meccs már egyszer elkeserített. Bizony le
törje, hiszen úgy látszik, az évtizedek óta várt jó sze
replés, a sokáig páratlanul pompázó sorozat, a csoport- 
elsőség sem győzött meg mindenkit arról, hogy becsület
tel álltak helyt a mieink, s ha éppen jutalmak is szóba 
jöttek, hát az a bizonyos nem eladó.

Tévednék, hogy aligha a magyar futball hozzáértő 
közönségéből kerülhetnek ki a képtelen feltételezés rab
jai? Az igazi szurkolók ugyanis jól tudják, hogy a ma
gyar válogatottnak valóban így megy, ha nem megy. 
Ha fölényesen próbálja venni az akadályt, rosszul szá
mítják ki az ellenfél taktikáját, későn is ébred, meg a 
szerencse sincs a sarkában. Szóval nem megy ez jobban, 
ha azután még árra sem vállalkozik a csapat, hogy na
gyobb akarással jó előre megcáfolja a becsületébe vágó 
utólagos kombinációt...

A Real Madridé a kupa

Mégis szép volt, V id i!
S t k i f ß t ä S  S B s i s ß & i i

NB I
Ki lesz a másik kieső?

Négy nap alatt lejátszot
ták'az első osztályú bajnokság 
25. és 26. fordulóját, kivéve a 
Videoton—Csepel mérkőzést,
amelyet június 5-re halasztot
tak. E két forduló után még 
bonyolultabb a helyzet, mint 
korábban. Csak a Honvéd el
ső és a SZEOL utolsó helye 
a biztos. A harmadik helyért 
még több csapat verseng, mert 
a Rába egymás után kétszer 
kikapott, de az sem elképzel
hetetlen, hogy a győriek fel- 
javulása’ esetén még a máso
dik helyre is pályázhatnak.

Viszont a 9. helytől lefelé 
még minden csapat veszély
ben váh, Feltámadt a Pécs, 
leállt a Dózsa és a Vasas, 
szorgalmasan kapaszkodik az 
FTC, míg a Tatabánya és áz 
MTK-VM egyre veszélyesebb 
zónába került. A. kieső: helyen 
álló Eger láthatóan nem adta 
fel, ott liheg a többiek nya
kán, s bizony a hátralevő for
dulókban emiatt váratlan 
eredmények sérti elképzelhe
tetlenek. '

A szurkolók kíváncsian 
várják: vajon . az , élet-halál 
harcot folytató csapatok . mi
lyen eszközökkel próbálnak 
érvényesülni. Remélhetőleg' a 
bajnokság tisztasága nem fo
rog veszélyben.

A 25. forduló eredményei:
Honvéd—Vasas 2-2; FTC— 
Dózsa 1-0; Rába—Pécs 0-2; 
Haladás—Békéscsaba 3-3; 
SZEOL—ZTE 0-1, Debrecen— 
Videoton 1-0; Csepel—Eger 
1-0; Tatabánya—MTK-VM 
4-3.
A szerdai forduló eredményei:
Ferencváros—Rába 5-2
Eger—Dózsa 3-1
Pécs—Tatabánya 3-2
MTK-VM—Vasas 2-1
Békéscsaba—SZEOL 3-2
Honvéd—Debrecen , 2-1
ZTE—Haladás 1-1

A  b a j n o k s á g  a l l A s a :

Madridban 110 ezer nézó 
előtt került sor az UEFA Ku
pa döntő visszavágóra. A Vi
deoton a hazai 0-3 után végső 
győzelemre nem számítha
tott, de tisztes helytállást re
méltünk.

Nem is csalatkoztunk a fe
hérváriakban. A legjobb ösz- 
szeállításban kezdő Vidi végig 
egyenrangú ellenfele volt a 
hazaiaknak és a 110 ezer né
ző többnyire csendben fi
gyelte a jó iramú, időnként 
színvonalas mérkőzést. Ami
kor a 7. percben Disztl Péter 
büntetőt hárított, már érez
ni lehetett: ezen az estén is
mét a régi, a kupadöntőbe el
jutott Vidi játszik. Mindkét 
oldalon jócskán akadt hely

zet, bár a magyar kapus bra
vúrsorozata jelzi: azért a 
madridiak voltak többet a 
mi kapunknál. Mégis pár 
perccel a befejezés előtt a 
visszatérő Májer szép gól
jával megszereztük a. győzel
met, és ezzel némi elégtételt 
vettünk a . fehérvári 0-3-ért, 
amelyet most sajnálhatunk 
igazán.

Így is szép volt a Videoton 
kupateljesítménye, . amelyet 
ezzel a győzelemmel megko
ronázott. A magyar labda
rúgás nagy sikere-a Videoton 
egész kupaszerepdése, amely
nek befejező mérkőzésén a 
Videoton bizonyította: mél
tán került a kupa döntőjébe.

-f-

Vsds-méslsg

1. B p. H onvéd
2. V ideoton
3. B ába
4. Csepel
5. Z a laegerszeg
6. D ebrecen
7. H aladás
8. B ék éscsab a
9. V asas

10. Ü. D ózsa
11. F e ren cv áro s
12. Pécs
13. MTK-VM
14. T a ta b á n y a  
13. E ger
16. Szeged

26 17
25 13
26 12
25 10
26 10 
26 10 
26 9 
26 10 
26 7 
26 9 
26 10 
26 8 
26 10 
26 9 
26 9 
26 4

6 10 
11 8
7 10 
5 11
8 10
4 12
5 12 
4 13 
2 20

52-21 39 
38-21 32 
45-44 30 
21-15 28
33- 30 27 
31-29 27 
28-26 27
34- 44 26 
44-39 25 
33-29 25
31- 34 25 
28-30 24
32- 36 24 
37-41 23 
23-36 22 
23-58 10

A  V ideo ton—C sepel m é rk ő z é st 
jú n iu s  5-én já ts sz á k .

Következik: (május 25—26.) 
Csepel—FTC, Debrecen—Pécs, 
Haladás—Tatabánya, Eger— 
Honvéd, Vasas—Békéscsaba, 
Rába—MTK, Dózsa—ZTE,
SZEOL—Videoton.

A Videoton—Real Madrid 
UEFA Kupa döntő világossá 
tette, hogy már van olyan lab
darúgócsapatunk, amelyik ké
pes eljutni-a döntőig. A szer
vezésiben, a közvetítésben, a 
rendezésben és a  reklámban 
érdekeltek azonban korántsem 
mutatták egy összeszokott csa
pat benyomását.

A televízió huszonhárom té
véállomásnak adta el a talál
kozót. Ezért az Eurovíziótól 
153 ezer svájci frankot, a 
mexikói, a venezuelai, az an
golai tévétől pedig összesen 
7500 dollárt inkasszált. A be
folyó összeg 25 százaléka ille
ti az UEFA-t, a fennmaradó 
háromnegyeden osztozik 70-30 
arányban az OTSH és áz 
MTV. Az előbbi még lead a 
Videotonnak is a ráeső rész
ből. Az első látásra jó üzlet 
ellenére a tévések panaszkod
nak a Sportpropaganda Válla
latra. A cég, amelyik állítólag 
a tévé kizárásával 65 ezer dol
láros üzletét csinált a reklám
helyek kiárusításából, a tévé
sek jelenlétét nem vette figye
lembe, így azok csak a Video- 
ton-pálya rendezőinek erélyes 
közbelépése ‘ után tudták úgy- 
ahogy rendeltetésének megife-

NB II A Siófok, Veiét* lépéselőnyben
A másodosztályú labdarúgó-’ 

bajnokság vasárnapi, 31. for
dulójában a listavezető Bp. Vo
lán súlyos vereséget szenve
dett Salgótarjánban, 6-0-ra ki
kapott. A Siófok nyert és az 
élre állt.

Salgótarján—Bp. Volán 6-0 
(2-0). Salgótarján, 2000 néző, 
vezette: Juhász. Góllövők: Föl
di, Jónás (2-2), Lipták, Oláh.

Siófok—Kazincbarcika 1-0
(0-0). Kazincbarcika, 2500 né
ző, vezette: Eőry. Góllövő: Bó- 
cii.

Keszthely—Dunaújváros 0-0.
Keszthely, 2000 néző, vezette: 
RadicS. A keszthelyi Sebes
tyén a 85. percben büntetőt 
hibázott.

Baja—Meíripond SE 1-1
(0-0). Baja, 1800 néző, vezette: 
dr. Rákópzy, Góllövők: Sárkö
zi, illetve Adorján. Kiállítva: 
Adorján (Metripond SE)

Vác—Debreceni Kinizsi 2-2 
(1-1). Vác, 3000 néző, vezette: 
Nagy ’ B. Góllövők: Kovalik, 
Fehér (öngól),... illetve László 
(2) .

Bakony Vegyész—Tapolca 
7-0 (5-0). Veszprém, 1000 néző, 
vezette: Komáromi. Góllövők: 
Házi (3), Bognár (2),'Tóth, Fü- 
löp.

Sopron—Oíd’ 3-1 (1-0). Sop
ron, 2500 néző, vezette: Ka- 
ráth. Gólíövők1. Dercsár, Hor
váth II., Fehér fi:, illetve Ko
vács.

Diósgyőr—Szekszárd 4-1
(0-0). Szekszárd, 1000 néző, ve
zette:'Sárkány. öótlövők: Fo
kú (3), Szovák (tizenegyesből 
illetve Vígh.

lel (fenj működtetni a kapu mö
gött elhelyezett kameráikat.

A Sportpropaganda Válla
lat viszont éppen a rendezők
re panaszkodik, mondván: 
túl sokan voltak, és eltakarták 
a reklámtáblákat, veszélyez
tetve azok teljes hatásának 
érvényesülését és az üzlet si
kerét — amit máris több rek
lamáló külföldi megrendelő te
lexe is igazol.

Mondhatnék végül, hogy a 
lényeg nem ez, hanem a csa
pat mérlege. Nos, ami a gólo
kat .illeti, abból a Videoton e 
mostani Real-meccs kivételé
vel . jelentős kiviteli többletet 
tudott felmutatni. A mostani 
deficit azonban — a madridi 
győzelem ellenére — a játé
kosoknak mégis sokba ke
rül majd. Másfél millió fo
rinttól esik el. a csapat: eny- 
nyit osztottak volna szét a já
tékosok között győzelem ese
tén.. Ráfizetés azért így sem 
lesz, a döntőbe vezető úton 
már másfél millió forint volt 
a sikerkivívó labdarúgók ju
talma, nem is szólva aZseljez- 
nyicsar meccsek, utáni külön 
egymillió forintos honorárium
ról.

Utcai rangadókkal kezdődött

Asnyu, a kapitány

Nagykanizsa.—23. sz. Volán 
2-0 (1-0). Rákoscsaba. 1200 né
ző. VezetteT Kendi. Góllövők: 
Martinkovics, Hegedűs.

Szolnok—Nyíregyháza 1-0
(1-0). Nyíregyháza, 3000 néző, 
vezette: Plasek. Góllövő: Ros
tás.

★
A másodosztályban is volt 

hétközi forduló. A feljutásra 
esélyes három csapat közül 
csak a Volán győzött. /

Volán—Nyíregyháza 3-2
Diósgyőr—Salgótarján 4-0 
Hódgép—Kazincbarcika 3-2 
Nagykanizsa—Baja 2-0
Debr. Kinizsi—22. Volán 4-0 
Dunaújváros—Vác 0-0
Özd—Szekszárd 0-0
Bakony Vegyész—Siófok 1-1 
Keszthely—Szolnok 1-0
Tapolca—Sopron 2-1

a  b a j n o k s á g  Ál l a s a :
Siófok 
Bp. V olán 
Vác
Szolnok
D ebr. K inizsi
S a lg ó ta rján
N yíregyháza*
Sopron
Diósgyőr*
D u n aú jv áro s
K azíncbarc .
M etripond
K esz the ly
özd
B aja
N ag y k an izsa  
B akony  V. 
S zekszárd  
T apolca  
22. sz. V olán

32 19 7 
32 19 7 
32 16 10 
32 IG G 
32 14 10 
32 15 7 
32 16 7 
32 13 9 
32 14 10 
32 11 12 
32 11 11 
32 11 10 
32 10 7

G 55-30 45 
6 65-41 45 
G 55-29 42 

10 52-32 38
8 55-44 38 

10 43-32 37
9 47-23 35 

10 41-40 35
8,63-46 34 
9 38-41'34

10 41-38 .33
11 37-34 32 
15 36-38 27
14 33-401-27
15 34-45 26
15 44-57 26
16 36-511 24 
15 29-52 24 
20 30-77 16 
22 32-71 14

*A N y íreg y h ázá tó l és a D iós
győ rtő l 4-4 b ü n te tő i  .-nt levonva.

A salgótarjáni sportkedve
lők négy évvel ezelőtt bizony 
csóválgatták a fejüket, ami
kor meghallották, hogy a há
romgyerekes Kiss . Lászlóné 
Pestre a Feminába megy fo
cizni. — Nem való ez neki 
— mondogatták. De aztán na
pirendre tértek az eset felett. 
Mostanság aztán újból össze
súgnak az emberek a háta 
mögött. — Milyen nagyszerű 
nő ez a Kati, bekerült a női 
fociválogatottba, sőt ő a csa
patkapitány.

— Hogyan került kapcso
latba a labdarúgással?

— Édesapám és két bátyám 
is igazolt játékos volt. Nem 
véletlen, hogy a labda .bűvö
letében nőttem fel. Fiútestvé
reim állandóan. fociztak, ezért 
nekem is meg kellett tanul
nom bánni a labdával. Te jó 
isten, hányszor szidott össze 
az édesanyám, amikor sza
kadt cipőben, kék-zöld foltok
kal állítottam haza egy-egy 
utcai rangadó után. Ahogy 
nőttem,; minden sportba bele
kóstoltam, de a labdától nem 
tudtam elszakadni, kézilab
dázni kezdtem. Hosszú éveken 
át az NB II-ben játszottam. 
1981,-ben aztán a Femina 
együttese hírverő mérkőzést 
játszott Salgótarjánban. Á he
lyi csapatot nehezen tudták 
'összeszedni, és szóltak nekem 
is. A . mérkőzésen kikaptunk 
3-2-re, de nekem jól ment, 
mind a két hazai gólt énrúg- 
tam. Néhány hét múlva pe
dig már mint Femina-játékos

részt vettem egy NSZK-beli 
túrán.

— Mit szóltak a gyerekek a 
mama döntéséhez?

— Eleinte furcsán néztek 
rám, de ma már a leglelke
sebb szurkolóim.

— A Feminában nyújtott 
teljesítménye után bekerült a 
magyar válogatottba is.

— Ez egy olyan álom, ami
re én már nem számítottam, 
35 éves koromban vehettern 
fel először magamra a címe
res mezt, s részese lehettem 
egy olyan sporttörténeti’ pilla
natnak, ami csak ritkán adó
dik az ember életében. Az el
ső hivatalos női válogatott 
mérkőzésen győzni tudtunk az 
NSZK ellen. De ott lehettem 
a spanyolok eller.i első tét
meccsen is, ami számomra, 
sajnos, nem a legjobban sike
rült, mert megsérültem és je
lenleg is cinkcsizmát viselek. 
Jó lenne, ha a május ,25-i 
EB-selejtezőre rendbejönne a 
láb.am . és ott lehetnél? a töb
biek között Gyöngyösön az 
Olaszország elleni mérkőzé
sen. I

SA JTÓ SZEM LE
S z e rife sz ti: • j  - *

; a sze rkesztő ' b izo ttság  
.; B u d ap es t 

V., S te lnd l u tca  8. sz. 1054 
K ia d ja :

az Igazságügy i M in isztérium  
Bv O rszágos P a ra n csn o k ság a  

85—2402. S z ik ra  L ap n y o m d a , 
B u d ap e s t

Sokan azt mondják, hogy 
az erős, tagbaszakadt em
berek jámbor türelműek, 
amolyan kedves, nagy mac
kók. Erősíti ezt a megáll- 
pítást Baczakó Péter, a 33 
éves súlyemelő olimpiái 
bajnok, aki néhány perccel 
azután, hogy a „kínzókam
rában”, a BKV; Előre tor
nacsarnokában vállán ás 
kezében súlyzókkal viasko
dott, kedélyesen, fiatalos 
hévvel, imponáló nyuga
lommal, szinte ideális ri
portalany módjára vála
szolt a kérdésekre.

— Szakkörökben úgy 
tartják számon, mint rit
ka szerencsés sportolót. A 
moszkvai olimpia előtt pél
dául a 90 kilós súlycsoport
ban szinte előre oda lehe
tett volna adni az arany
érmet a szovjet Rigertnek, 
aki magasan a világ leg
jobbja volt. S mégis Ba
czakó Péter állhatott a' do
bogó tetejére.

—  A sportban a győzel
met nem szokták magya
rázni,, inkább a vereség kö
rülményeit, szépíteni. Ügy 
látszik, ebben kivétel va
gyok. A súlyemelés talán 
az egyetlen sportág, ahol 
nincs döntő jelentősége a 
szerencsének, de annál 
több a balszerencsének. Itt 
felkészülés nélkül nem le
het odaállni, hogy hátha 
szerencsém lesz és nagy 
súlyokat emelek fel. Az 
viszont már balszerencse, 
ha valaki túlértékeli pilla
natnyi erőállapotát. Így 
történt ez Moszkvában is. 
Rígert, aki versenyzői ideá
lom, előzőleg egy súlycso
porttal feljebb indult, s a 
versenyre lefogyasztott 90 
kilóra. Egyforma teStsúly- 
lyal mérlegeltünk, szakí
tásban 170 kilóig jutottam 
és Rigertnek ez volt _ a 
kezdő súlya. De nem bírt 
vele. Ezen a napon — ép
pen a fogyasztás miatt —, 
nem azt a Rigertet láttám, 
mint azelőtt. Szerencse, 
hogy teljesítettem az ösz- 
szetettben 377,5 kilót, vagy 
inkább Rigért balszeren
cséje, hogy , nem tudta fel? 
emelni a kezdősúlyt.

—  A súlyemelés-a fiata
lok körében divatos sport
tá vált. Mi a népszerűség 
magyarázata? 1

— Kétségtelen, hogy az 
edzések, versenyek fejlesz
tik a test felépítését. Innen 
már csak egy lépés, hogy 
azt gondolják, a súlyeme
lők biztosan erősek. Ki nem 
szeretne ilyen lenni. Ha 
még hozzáteszem, hogy 
nem is olyan régen a sport
ág legfelsőbb, szintje izom
kolosszusokból állt, akkor 
érthető a vonzalom a súly
zás iránt.'

— Manapság azonban 
megváltozott a helyzet. Ko
rántsem deltás,-inkább kis 
túlzással: karcsú fiatalok 
döntögetik a világrekordo
kat.

— A tudomány segítség
gé, a korszerű edzésmód
szerek, az egész életmód 
változása azzal jár, . hogy 
ma már nem elég erősnek 
lenni, technika nélkül.; A 
súlyemelés igénybe veszi 
valamennyi testrészt, lába
kat, karokat, hátizmokat, 
speciális izomcsoportokat 
erősít, amihez még kifogás
talan idegállapot is szük
séges. Ezek együttesen ala
kítják ki az ideális ver
senyzőtípust.. S ha szabad 
a saját példámra hivatkoz
ni: 63 kilós srácként kezd
tem, a súlyemelés erősített, 
ma 93 kiló vagyok..

— Kétségtelen a súly
emelés testszépítő szerepe, 
mégis ebben a sportágban 
üzentek elsőnek hadat a

az anabolikus szerek .szedé
se .izomnövekedéssel járódé 
az eredmények hajszolása 
óhatatlanul túlzásokhoz ve
zet, s ilyenkor az egészség 
csak másodrendű. Szeren
csére ez az időszak a meg
szigorított ellenőrzésiek 
miatt hamar lejárt. Meg
győződésem, hogy miután 
a teljesítőképesség határa 
még messze van, a rohamos 
fejlődés tiszta eszközökkel 
is újabb csúcsokat eredmé
nyez.

— Mi a véleménye a 
magyar súlyemelésről?

— Jó gárda jött össze. 
Csak az a mi bajunk, 
hogy a régiek már abba
hagyták, a fiatalok meg 
még nem értek be teljesen.
Ha el tudnánk érni, hogy 
a váltás akkor történjen, 
amikor még az idősek ver
senyben vannak, nem len
nének hullámvölgyek, ki
hagyások.

— Ez egyben magyarázat 
is, hogy például a velünk 
csaknem azonos lélekszámú 
Bulgária hogyan csinálja?

— Bulgáriában, csakúgy, 
mint másutt, egyes sport
ágak előnyt élveznek. Ezek 
közé tartozik a súlyemelés. 
Nem műhelytitok, hogy a 
legjobb erőket is összponto
sítják, orvosi, tudományos 
módszerekkel már a kivá
lasztásra nagy gondot for
dítanak, kollégiumi rend
szerben nevelik a fiatal te
hetségeket, s ezzel a.fejlő
dést segítő rivalizálást is 
megteremtik. Ahol súlycso
portonként tucat tehetség 
egymást igyekszik felül
múlni, mindenki több kilót 
tetet a súlyzóra, hogy bizo
nyítsa képességeit. Közülük 
aztán könnyű kiválasztani 
a legjobbakat. Megint csak 
egy hazai példa. A moszk
vai olimpián elért 170 kilós 
szakításommal elértem a 
„bolgár szintet”, csak az 
volt a különbség, hogy ők 
időben, évben ezen már 
túl voltak.

— Térjünk vissza a 
mélyes pályafutáshoz, 
tart ma az olimpiai 
nők?

— Egy évvel az olimpia 
után megsérültem, két mű
tétem volt. úgy éreztem, 
nincs tovább. De az átállás 
mindig és mindenkinek ne
héz. Villanyszerelő a szak
mám, de mivel felajánlot
ták egyesületemben, hogy 
legyek az utánpótlás edző
je,. elvállaltam. így naponta 
kétszer lejárok edzésre, ta
pasztalatokat gyűjtök az 
oktatáshoz, s közbén ma-, 
gam is beállók közéjük. Oly 
nagy a súlyok mágneses 
ereje, hogy állandóan kísért 
a gondolat: van-e reális 
esélyem a visszatérésre, 
az újból kezdésre. Eddig el
hessegettem a kísértést az
zal, hogy majd az év vé
gén döntök véglegesen, mit 
csinálok, mit vállalok, a 
versenyzést vagy a neve
lést, Az új feladat ugyanis 
ösztönöz, szeretnék sok 
mindent csinálni, de más
képp, mint eddig.

— Megvan ehhez a hát
tér?
' — Ha szerencsével kezd-, 

tűk, hadd térjek vissza, 
hogy a családi életem ki
mondottan az. Van egy hét
éves kislányunk, Katalin, 
és április elején megjött a 
trónörökös, Péter. Ugyan
azokkal az adatokkal, ahogy 
én ̂ születtem:1-53 centi és 
két kiló 75 deka. Nem tu
dom, fűlik-e majd a foga a 
sporthoz, ha igen, akkor 
nagyon segítem.
, — Elégedett az életével?
' — Talán dicsekvésként 

hat, mégis kimondom: nem 
minden embernek teljesül
nek álmai. A sportolóknál a

sze
llői
baj

doppingolás miatt. Miért legnagyobb dicsőség az 
jutott idáig a sportág? olimpiai bajnokság. Nekem 

— Tagadom, hogy csak sikerült. Ez a boldogság 
súlyemelésben akadnak erőt ad a jövőhöz otthon, és 
ilyen próbálkozások. Igaz, mindennap áz edzéseken is.


