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A Z  ELMÚLT HÉT
BETTING CRAXI OLASZ MINISZTERELNÖK 

MOSZKVÁBA tartva megállt Varsóban, és ott hosszabb 
megbeszélést folytatott. Wojciech Jaruzelski lengyel mi
niszterelnökkel.

Véleményt cserélve az időszerű nemzetközi kérdések
ről, a két vezető hangsúlyozta, hogy fokozott erőfeszíté
seket kell tenni a nemzetközi légkör megjavítása és,a kü
lönböző társadalmi rendszerű országok együttműködé
sének fejlesztése érdekében. A két kormányfő kiemelte, 
hogy célszerű volna fejleszteni :a kapcsolatokat a KGST 
és'a Közös Piac között, mert ez jót tenne az egész euró
pai helyzetnek.

Ami a lengyel—olasz kétoldalú viszonyt illeti, Jaru
zelski, és Craxi Xfí'egerősítette, hogy mindkét kormány a 
kapcsolatok sokoldalú fejlesztését kívánja az egyenlőség 
és a kölcsönös előnyösség alapján.

Mint Jerzy Urban, a lengyel kormány szóvivője fo
galmazott- sajtóértekezletén, Lengyelország ' nagyon 
konstruktív partnernek tekinti Olaszországot, s Craxi 
látogatásában a Nyugat-Európával való kapcsolatok, bő
vülését látja.

NAGY-- JELENTŐSÉGŰ ESEMÉNYNEK ÍGÉRKEZETT 
BÉTTINO CRAXI moszkvai látogatása. Varsó érintésé
vel érkezett meg az oiasz kormányfő — kíséretében 
Andreotti külügyminiszterrel — a szovjet fővárosba. Az 
utóbbi időben érezhetően,.megélénkült a két ország pár
beszéde. Andrej Gromiko februárban járt Rómában, 
majd a két külügyminiszternek alkalma volt egyeztetni 
pézeteit Becsben az államszerződés évfordulós ünnepsé
gein. A Pravda megállapította: a Szovjetunióban remé
lik, hogy Craxi mostani utazása elő fogja segíteni a, bi
zalom. erősödését a két ország között, s hozzá fog járulni 
a kétoldalú együttműködés bővüléséhez, a nemzetközi 
helyzet egészségesebbé. tételéhez.

A  t á r g y a l á so k n a k  a  fo n t o ssá g á t  nö v eli
AZ A KÖRÜLMÉNY, hogy közvetlenül a genfi szovjet- 
amerikai fegyverkorlátozási és, leszerelési megbeszélések 
újabb fordulójának nyitányát előzi meg. A római sajtó, 
Craxi látogatásának a célját igy egyebek között éppen 
’abban látja, hogy Olaszország.közreműködjék,az akadá
lyok elhárításában, a genfi tárgyalások sikerének úíjá- 
•ból, Megfigyelők szerint az utóbbi időszakban Itália. 
volt talán a legaktívabb a nyugat-európai államok közül, 
a Kelet és,a Nyugat közötti, párbeszéd előmozdítása ér
dekében. Bettiim Craxi például NATO-szövetségeséit a 
imkétatelépítésekre vonatkozó .egyoldalú -szovjet morató
rium alapos tanulmányozására ösztönözte, s óvott az el
sietett'kategorikus elutasítástól. A megkezdődött ma
gas szintű megbeszélések újabb fontos állomását alkot
ják a moszkvai diplomáciai eseményeknek: a múlt héten 
járt Radzsiv Gandhi indiai kormányfő a Szovjetunióban, 
s a hét eleje óta tárgyal a szovjet vezetőkkel Willy 
Brandt..

FOLYTATÓDNAK a  NUKLEÁRIS ÉS ŰRI F.GYVES
ZETEK KORLÁTOZÁSÁRÓL március közepén kezdett 
s^ovjeé-T-aiperikai tárgyalások. A  moszkvai értékelések 
lényégében úegatív; mérleget vonnak az eddigi munká
ról, s borúlátóan ítélik meg az előrehaladás esélyeit. 
Gyors eredményre ugyan a szovjet fővárosban korábban 
sem számítottak, óm abból indultak ki, hogy az Egye
sült Államok tartja magát a januári Gromiko—Shultz- 
találkozón megfogalmazott tárgyalási célokhoz. 
Washington azonban a külügyminiszteri megállapodás
sal ellentétben mindenáron végre akarja hajtani űrfegy
verkezési terveit. Szovjet részről viszont elfogadhatat-. 
lannak tartják a tárgyalási témák teljes különválasztá
sát, illetve az úgynevezett stratégiai védelmi kezdemé
nyezés megvalósítását. Az űrfegyverek  ̂ létrehozása 
ugyanis alapvető változást idézne elő a hadászati egyen
súlybán, s miként Mihail Gorbacsov fogalmazta, aláásná 
a fegyverkorlátozási tárgyalások alapjait.

WASHINGTON MOST AZ ŰJABB GENFI FORDULÓ 
NYITÁNYA ELŐTT ismételten megerősítette, hogy az 
űrprogram kérdésében nem szándékozik . .visszalépni. 
Weinberger hadügyminiszter ' „visszafordíthatatlan fo
lyamatnak” nevezte annak végrehajtását. Abrahamson 
tábornok, a „védelmi kezdeményezés” irányítására létre
hozott pentagonbeli csoport vezetője szerint sem a foly
tatás már a kérdés, hanem, hogy a kongresszus milyen 
eszközöket biztosít a programra.

FRANCIA—NYUGATNEMET . CSÜCSTALALKOZÖT 
TARTOTTAK az NSZK-beli- Konstanzban. Hivatalosan 
Kohl és Mitterrand a Közös Piac júniusi,- milánói csúcs- 
találkozójának előkészítésére ült össze. Megfigyelők vi
szont a megbeszélések érdemi pontjának azt tartottak, 
hogy sikerül-e. áthidalni Párizs és Bonn ^ellentetet az 
amerikai űrfegyverkezési terv ügyében Mitterrand ha
tározottan elutasítja a részvételt, helyette _ a nyugat
európai technológiai együttműködés, az úgynevezett 
Eureka-programot szorgalmazza. A LHumamte vezei- 
cikke szerint eltúlzott a francia és nyugatnemet »össze
zördülés”, miként a Fehér Ház és az Elysee-palota ellen 
tété- is, hiszen éppen az Eureka-programmal lehet „hl 
dakat” építeni a reagani tervben való részvétéihez.

SZÖULBAN MEGKEZDŐDJEK A KNDK ÉS A DÉL- 
KOFEA KÖZÖTTI Vöröskereszt-tárgyalások. A Shera- 
ton Szállóban megtartott első megbeszélésen kölcsönösen 
faifnü'irlt'ík az ügyrendre vonatkozó eloterjesztest, majd 
mindkét delégációvézétő részletesen ismertette álláspont

u l  megbeszéléssel felújították a két ország vöroskeresz 
tes szervezetei 1973-ban félbeszakadt 
céljában mind a KNDK, mind -pedig a 
sáa (Dél-Korda) egyetért, nevezetesen, hogy kutas-saK tel 
az* 1950-ó^es háborúban kettészakadt esaladokat, te
gyék lehetővé a rokonok kapcsolatfelvete et. A kuldott- 
' fégeli élén a Vöröskereszt-szervezetek elnökhelyettesei 
állnak. . ....

Ki a külföldiekkel!
Nigériában, akárcsak 1333 

elején, az elmúlt napokban- 
hete&ben is tumultuózus jele
netek zajlottak le a határát
kelőhelyeken "<§s á Iagosi -me
nekülttáborban: a nigériai ka
tonai rendszer távozásra szólí
totta fel az országban enge
dély nélkül tartózkodó, a becs
lések szerint mintegy 780 ezer 
külföldit.

Kevés a víz, nincs elegendő 
élelem a nigériai fővárosi. La
gos repülőtere mellett beren
dezett menekülttáborban. Itt 
zsúfolódnak össze a. kiutasí
tott, de egyelőre az országban 
rekedt külföldi vendégmunká
sok tízezrei. A nigériai kor
mány április közepén jelentet
te be, hogy mindazokat a kül
földieket, akik nem tudják a 
hatóságokkal : érvényesíttetni 
papírjaikat, azonnali hatállyal 
kiutasítja az országból.

Nem most . szólították fel 
először, .távozásra' az. illegáli
san ott-tartózkodó külföldieket 
Nigériából: aiig. több mint két 
év,Vei ezelőtt, 1983;: február jó
ban az azóta megbuktatott 
polgári kormány utasított ki 
egyik napról a másikra mint
egy kétmillió külföldit. A 
mostani intézkedés 700 ezer 
embert érint: 300 ezer gha- 
nai.t, 100 ezer nigerit, több 
tízezer csádi, kameruni, beni- 
ni és togói állampolgárt; eny- 
nyire becsülik azoknak a szá
mát, akik a két évvel ezelőtti 
kiutasítás után az országban 
maradták, vagy- az azóta el
telt időszakban visszaszivárog- I 
tak Nigériába. Mohammed Bu
lláéi tábornok kormányának 
április közepén hozott rende
leté nem kevésbé embertelen 
feltételekkel kötött útilaput a 
nemkívánatos idegenek tal
pára, mint az általa élesen bí
rált korábbi polgári, vezetés. 
Az . ország határait, amelye
ket a valutacsempészés,-visz- 
szafogása céljából korábban 
lezártak, május harmadikén 
nyitották meg, és . tizedikén 
zárták le ismét: ez alatt az 
egy hét alatt kellett a 700 
ezer nemkívánatos személy
nek az országot elhagynia.

A távozókat alaposan átku
tatták: személyenként nem vi
hettek többet magukkal 20 
na-iránál, ami 17,65 dollárnak 
felel meg. A Lagos melletti 
menekülttáborban összecsapá
sok robbantak ki a kiutasí
tott vendégmunkások és a 
rendőrség között. A • külföl
diek közül sókan hiába fizet
ték ki a szárazföldi utazás 
költségeit, a határsorompók 
leeresztése után a nigériai 
kormány. csak hajókat haj
landó rendelkezésükre bocsá
tani. A hazaküldött külföl
diek valóságos közelharcot 
vívtak a lagosi kikötőben. A 
nyugati határátkelőhelyeken 
különösen súlyos helyzet elé 
állították a togói és ghanai 
vendégmunkásokat. Nigéria 
nyugati szomszédja, Benin 
ugyanis bejelentette, hogy ki
zárólag saját állampolgárait 
engedi át a határállomásokon, 
más országok; -lakói, .számára 
nem engedélyezi a beutazást.

Márpedig Togó és. Ghana fe
lé — a szárazföldön — Bé
nimén keresztül vezet az út. 
Nigéria, határait aztán május 
10-én ismét lézárták. A dön
tést igencsak szigorúan vet
nék: nigériai határőrök pél
dául egy esetben tüzet nyitot
tak egy vendégmunkásokkal 
telezsúfolt teherautóra, amely 
át akart törni a lezárt határ- 
állomáson Benin felé — öten 
meghaltak, többen súlyosan 
megsebesültek.

A kiutasított vendégmunká
sok jelentős része annak ide
jén, a hatvanas évek végétől 
kezdve érkezett Fekete-Afrika 
legnépesebb országába, hogy 
munkát vállaljon. Az ottho
niakhoz képest itt .paradicso
minak számító körülményeik 
azonban gyökeresen megvál
toztak, amikór . az olajbevéte- 
1 ekre alapozott gazdasági nö
vekedés megtorpant. Nigéria 
nemzeti jövedelme 1981 és 
1983 között nem kevesebb, 
mint 12 Százalékkal csökkent, 
az ország legfőbb kiviteli cik
ke, a kőolaj termelése az 1979- 
es napi 2 millió hordóról 1,3 
millió hordóra esett vissza. így 
egyre súlyosabb terhet jelen
tett Nigériának az állásukat 
elvesztett külföldiek jelenléte. 
A nigériai hatóságok elsősor
ban őket okolták a növekvő' 
bűnözési hullámért is. Buha- 
ri tábornok kormánya a, ki
utasítás szükségességét a nagy-' 
arányú . munkanélküliséggel 
indokolta, s azt ígérte, hogy a

Űj.abb intézkedéseket ho- Megbízta az űrhatóságokat, 
zott a belgrádi kormány hogy kutassák fel a mono- 
az áremelkedések megfé- polhelyzetükkel 
kezesére: az egyik határo
zat szerint több mint 360 

. termékféleségnek, főleg 
■ nyers- és alapanyagoknak
az árát vissza kell állítani, 
azaz csökkenteni kell. 
az idei februári szintre. 
(Ezek a termékek az év el
ső négy hónapjában átlago
san több mint 40 százalék
kal drágultak.)

visszaélő
vállalatokat, s ezek listáját 
küldjék meg: a jugoszláv 
bankszerveknek. A bankok 
mindaddig nem folyósíthat
nak kölcsönt ezeknek a cé
geknek, amíg áraikat visz- 
szá nem állítják a megfe
lelő szintre. A fogyasztási 
cikkek árszintűének mér
séklésére a kormány úgy
nevezett intervenciós im-

A kormány bejelentette, portalap felállítását helyez- 
hogy számos közszükségleti te kilátásba, A jugoszláv
cikk árát is le kell szállíta
ni a februári szilitre. E ter
mékek drágításához ezen
túl a szövetségi árügyi hi
vatal hozzájárulása szüksé
ges. A kormány-egyben fel
szólította a jugoszláv gaz
dasági kamarát, hogy vizs
gálja félül az árakat azok
nál a vállalatoknál, ame
lyek decemberhez képest 

, több mint 50 százalékkal 
emelték termékeik árát.

kormány hangsúlyozta, 
hogy nincs szó újabb árbe- 
fagyásztásróí, nem tér visz- 
sza az elmúlt évek gyakor
lata, amikor az árak 
hosszabb-rövidebb ideig 
tartó befagyasztásával pró
bálták megzabolázni az in
flációt — eredménytelenül. 
Az inflációs ütem május 
elejére minden rekordot 
megdöntőén elérte, a nyolc- 
van százalékot.

Müátkasbaleszőlás Görög-orszásbsiai
A görög kormány rendelke

zése élteimében a legfeljebb 
20 főt foglalkoztató vállala
toknál a dolgozók 1, a 20—25 
fős cégeknél 2, az 50—100 fős 
vállalatoknál pedig 3 képvi
selőt választanak majd maguk 
közül azzal a céllal, hogy a 
vállalatvezetőséggel folytatott 
megbeszéléseken a kollektíva 
szempontjait ' érvényesíthessék 
(nagyobb cégeknél a foglal
koztatottak számától függően 
a munkásképviselők száma el
érheti a 11 főt is). A cégve
zetés és a munkásképviselők 
közösen döntenek majd olyan

kérdésekről, mint a felmon
dási idő hossza, a távolmara
dások ellenőrzésének módja, a 
termelékenység mérése, a mun
kavédelmi szabályok, baleset- 
megelőzés, szakképzés, a szak
mai átképzés. A vállalatveze
tésnek a jövőben kötelezően 
tájékoztatnia kell a munkás- 
kép.vlselőket például a válla
lat jogi státusának esetleges 
változásairól, a fizetések ter
vezett alakulásáról, a cég 
pénzügyi helyzetéről, valamint 
a termeléssel összefüggő szá
mos egyéb kérdésről.

távozott külföldiek kelvén ha- , 
za i. munkaerőt foglalkoztát 
majd. Aligha várható, hogy ez 
jelentősen mérsékelné az 50 
százalékosra becsült munka- 
nélküliséget az országban.

A most kiutasított külföl
diek ^cözül sokan az éhezés 
elől menekültek Nigériába. 
Több környező országban vált 
rendkívül súlyossá az éhín
ség,. Csádban az elhúzódó pol
gárháború is létbizonytalansá
got okoz. Az aszály , egyébként 
nemcsak a környező országo
kat, de Nigéria északi terüle
teit is érinti.

A gazdasági gondokat fo
kozza a kiterjedt csempészhá
lózat is — a határok lezárása 
tavaly a katonák egyik első 
intézkedése volt. Alig múlik el 
nap, hogy ne tudósítana a ni
gériai sajtó olyan kormányin
tézkedésekről, melyeknek célja 
az illegális külkereskedelem 
felszámolása lenne. A lagosi 
kormány az idei év eleién 
egyezményt írt alá Topó. Gha
na és Benin képviselőivel a 
határkörzetek közös megerő
sítéséről. (Egyelőre minden 
nehézség nélkül vásárolhatók 
illegálisan nigériai árucikkek 
a környező frankofon orszá
gok — volt francia gyarma
tok — feketepiacain.) E szer
ződések értelmében együttesen 
lépték volna fel a nigériai be
vándorlási hullám megfékezé
se érdekében is. A nigériai 
kormánv egyoldalú döntése 7.00 
ezer külföldi kiutasításáról, 
megfigyelők , szerint, a szom
szédokkal , való együttműkö
dés végét is jelentheti.

Rekord búzatermés
Mintegy 520 millió tonnás 

búzatermésre lehet számítani 
a világon a júniusban véget 
érő idei termésévben — jelen
tette be a Nemzetközi Búza
tanács (IWC). Tavaly a nem
zetközi szervezet számításai 
szerint a világ búzatermése 
519 millió tonna volt. Az idén 

tavalyinál nagyobb búza
termés várható, többek kö
zött a Szovjetunióban és Ka
nadában, rosszabb termésévet 
zárnak viszont több nyugat
európai országban, Kínában 
és Ausztráliában. Az IWC 
becslése szerint az USA-ban 
— akárcsak tavaly — mint
egy 70 millió tonnás búzater
mésre lehet számítani, a 
Szovjetunióban pedig az 
1984. évi 75 millió tonnával 
szemben az idén 90 millió 
tonna búzát takaríthatnak 
be.

Új magyar—osztrák 
határállomás

A magyar—osztrák állam
határon, Kópháza és Deutsch- 
kreutz között új közúti határ- 
átkelőhely nyílik július 1-én. 
Az új Győr-Sojgron megyei 
közúti határállomás várhatóan 
csökkenti majd a Sopron— 
Klingenbach közötti határ
átkelőhelyre nehezedő nemzet
közi áruforgalom terheit..

A két Korea tárgyaláséi
Panmindzsonban féléves 

szünet után újabb , táligyálá- 
si fordulót tartottak a Koreái 
NDK és Dél-Korea képviselői. 
Li Szung Rok külkereskedel
mi miniszterhelyettes, a KNDK 
küldöttségének vezetője azt ja
vasolta, állítsanak fel észak— 
déli gazdasági együítműködé 
si- vegyes bizottságot, s ennek 
keretében folytassák a megbe
széléseket minisztére.iriök-he- 
lyettési szinten a gazdasági 
kapcsolatok kiépítéséről. A 
dél-kofeai .küldöttség vezetője, 
Kim .Ki.Hvan elvileg egyetér
tett ezzel az indítvánnyal, de 
.szerinte folytatni kellene az 
eddigi tárgyalássorozatot is,

annak érdekében, hogy a két 
ország között az. idén megin 
dúlhasson az áruforgalom. Az 
északi fél mindenekelőtt az 
ásványi kincsek közös kiakná
zását, s evégett a vegyes vál
lalatok létesítését tartja fon
tosnak, A déli fél viszont a 
vegyes vállalatok kérdését bo
nyolultnak tartja és úgy gon
dolja, hogy előbb az' árucse
rét kellene bővíteni úgy, hogy 
fogyasztási cikkekért cserébe 
ásványkincseket. vásárolna 
KNDK-tól., A megbeszéléseken 
a felek csak abban állapodtak 
meg, hogy június 20-án ismét 
találkoznak a „• pá.nmindzsóni 
fegyverszüneti . vonalon.

Osztrák
élslmisser-fölösleg
Ausztriában az 1983—1984- 

es gazdasági évben mezőgaz
dasági cikkekből összességé
ben 8 százalékkal többet ter
meltek a fogyasztásnál — ál
lapítja. meg az ország köz
ponti .statisztikai, hivatalának 
jelentése. Az osztrák terme
lők többek között 600 ezer 
tonna kenyérgabonát, 433 ezer 
tonna burgonyát, 275 ezer 
tonna cukrot, 641 ezer tonna 
húst és 980 ezer tonna tejet 
adtak a fogyasztóknak a múlt 
évben. Búzából például bel
földön 68 százalékkal többet 
takarítottak be a felhaszná
lásnál, rozsból 9 százalék, 
marhahúsból 26 százalék, ba
romfihúsból pedig 4 százalék 
volt a többlet. Tejből 85 szá
zalék, vajból 10 százalék, bor
ból 26 százalék volt a „feles
leg”. összességében az oszt
rák kivitelnek mintegy 5 szá
zalékát tették ki mezőgazda- 
sági cikkek, a bevitelből pe
dig részarányuk 7,3 százalék 
volt.

Késik a Jugoszláv autók 
premierje az USA-ban

Néhány hónappal elhalasz
tották az Egyesült Államok
ban a Kragujevaci Crvena 
Zasztava cég Jugó—45 típusú 
modelljeinek piaci bemutat-, 
kozását. A Zasztava még az év 
elején Jugo-America Inc. né
ven leányvállalatot hozott 
létre az Egyesült Államokban 
azzal a céllal, hogy fellendít
se, amerikai exportját. Az 
USA-ban minden más új ko
csinál olcsóbban, 3990 dol
lárért kínált Jugo—45 gépko
csik az amerikai importőrök 
megállapítása szerint még 
minőségi finomításokat igé
nyelnek, ezért legkorábban 
augusztus végén kezdhetik 
meg árusításukat. A Crvena 
Zasztava gyárban egyébként 
külön üzemben szerelik össze 
az amerikai piacra szánt mo
delleket; mintegy száz ki
sebb módosítást is végrehaj
tottak a konstrukción, úgy 
látszik azonban, eddig nem 
teljes sikerrel. A cég az idén 
36 ezer, jövőre 72 ezer, öt év 
múlva pedig 250 ezer kocsit 

[szeretne eladni az USA-ban.

Amerikai—csehszlovák 
ccélmegáSiapodás

Az USA és Csehszlovákia 
ideiglenes megállapodást kö
tött az Amerikába irányuló 
csehszlovák acélexport korlá
tozásáról. Ebben Csehszlová
kia vállalata, hogy amerikai 
acélexportja a következő öt 
évben nem fogja meghaladni 
az évi 40 ezer tonnát. Tavaly 
63 ezer tonna csehszlovák 
acéltermék került az amerikai 
piacra.

tijjúakárkarrier
„A beruházási bankárok — 

tapasztalataim szerint — a
külügyminiszter-helyettesi 

poszt betöltéséhez szükséges 
képességekkel is rendelkez
nek: gyorsan tudnak dönteni, 
hidegvérűek, s képesek visz- 
szakozni, ha egy-egy lépésük 
balul üt ki” — így indokolta 
Shultz amerikai külügymi
niszter a napokban választá
sát, amikor bemutatta a sajtó 
képviselőinek új helyettesét, a 
83 év.es John C. Whitehead 
személyében, Üi helyettese ta
valy augusztusig az egyik 
Wall streeli -beruházási bank
ház, a Godman Sachs Co. 
igazgatója volt. A leköszönő 
Kenneth W. Dam. aki 1970 
óta dolgozott együtt Shultz- 
cal, az üzleti életben folytat
ja tovább kari erjét: az IBM 
egyik alelnöke less*.



1985. JÚNIUS I.

Masai táppén&bújécéjka
Kéllesnetle»"'- itaéglepetés-. -s vállalatokat ’ és az intézé

séi párosul sokak számára teket arra is, hogy beteg- 
a betegállpraány »ipiiapság látogatás. keretében gon- 
JVlagyaroríságé-si. ' ■ Sokan 
csak most ébrednek rá,
hogy az év eleji társada- 
lombiztosiiák intézkedés- 
csomag esetenként 15 szá
zalékkal is megfaragja a 
táppénzeket. A bérszámfej
tési ügyekben kevésbé já
ratosak ugyanis többnyire 
nem tulajdonítottak jelen
tőséget annak, hogy a . táp
pénzt január 1-től nem 
bruttó, hanem a (nyugdáj- 
járulék nélküli) nettó' kere
set alapján számítják 1 ki. 
Pedig ez nem kevesebbet 
jelent, mint hogy például 
egy havi 6800 foyiat bruttó 
keresettel rendelkező (75 
százalékos táppénzre jogo
sult) betegnek — a kilenc
százalékos' nyúgdíí járulékra 
tekintettel — a korábbi 
3148 forint helyett 4663 fo
rint jár a betegállomány 
első 30 napjára. Igaz, á 31, 
naptól kezdve, öt százalék
kal, a nettó kereset 80 szá
zalékára emelkedik: a táp
pénz összege, de a keresők 
többségénél ez is kevesebb 
— az előző beteg, példájá
nál maradva 4974 forint —, 
mint a régi táppénz. Az űj 
szisztéma szerint még a 90 
napnál hosszabb ideig bete
geskedők sem kapnak min
den esetben a korábbinál 
magasabb táppénzt, amely
nek értéke a netto kereset 
85 százaléka, a mi bete
günk. esetében 5285 forint 
volna.

A változások végül is — 
mint azt a napisajtó meg
írta — körülbelül 10 száza
lékkal, mintegy 950 millió 
forinttal csökkentik becslé
sek szerint az idén a táp
pénzkifizetéseket. Aligha 
állunk messze az igazságtól, 
ha feltételezzük: a táppén
zek megfaragása a betegál
lományban levők számának 
csökkentését is szolgálja.

dbskodjanak a munkából 
néhány napra rendszeresen 
távolmaradók gyors ’ ellen
őrzéséről, továbbá, hogy a 
táppénzfagy elem : megsértői 
ellen — a táppénz megvo
násán túl — indítsanak 
fegyelmi vagy, társadalmi 
bírósági eljárást.

★
Az, intézkedések hoztok 

változásokat. A hetvenes 
évek második felétől kezd- 
. ve a íoglalkoztatoxtákp® 
beiül a táppénzesek ará
nyának növekedése meg
állt, sőt, egyes .években 
csökkent, annak ellenére, 
hogy a táppénzre jogosul
tak köre időközben nem je
lentéktelen mértékben bő
vült. A táppénzhelyzet az 
egészségügyben rendkívüli 
fontosságot, kapott: a kör
zeti orvosoknak hetente 
kell jelenteniük a táppén
zesek számának alakulását. 
Ezeket a statisztikákat —■ 
miként a Magyar Hírlap 
egyik tavaly nyári riport
jából kiderül — több he
lyen , nem hagyják figyel
men kívül a körzeti orvo
sok premizálásánál.

A táppénzfegyeíem meg
szilárdítását célzó intézke
dések hatása több hazai 
szakértő szerint azonban 
nem egyértelműen pozitív. 
„Az a szándék, hogy az. 
egészségügy kivédje a disz- 
íunkcionális táppénzes ese
teket (magyarán: kiszűrje 
a táppénzcsalókat), magát 
az egészségügyi alapellá
tást tette diszfunkcionális- 
sá. Fokozatosan kialakult a 
defenzív medicina rsndsze- 
re, és az orvos-beteg kap
csolatban a bizalmatlan
ság légköre” — írja a Szo
ciológia című folyóirat 
1982. évi 3. számában 
Balló Róbert. A tanul
mány szerzője szerint - eb- 1

A táppénzfegye) enf•' ®ég- /béri pás UéíVzéAb'éh- stí '̂éff^os! 
«ilárdításárá irányúlő/áiía- ■ gyakran gyáriákótíövá; vá
rni erőfeszítések htísszább 
múltra tekintenek' vissza 
Magyarországon. A kor
mány 1976-ban határozat
ban foglalkozott ezzel a 
kérdéssel. „Az utóbbiévek- 
ben kialakult magas táp
pénzes arány nem áll össz
hangban a lakosság' egész
ségügy; állapotával. Ez 
részben a keresőképtelen
ség elbírálásában mutatko
zó lazaságokra, másrészt a 
táppénz igénylése terén ta
pasztalható visszaélésekre 
vezethető vissza”. A Mi
nisztertanács emiatt egész 
sor, máig érvényes rendel
kezést hozott: a táppénzes 
helyzet értékelésére és el
lenőrzésére minden megyé
ben szakfelügyelő főorvost 
neveztek ki, az Országos 
Orvosszakértői Intézetben 
ellenőrző főorvosi csoportot

lik; és Különösén' a- bizony
talan panaszokkal jelent
kező páciensek esetében 
szinte hivatalból „táppénz
csalásra” gondol. „A bete
gek érzékelik ezt az orvosi 
attitűdöt, és ki-ki személyi 
adottságai szerint reagál 
rá. Egyesek megsértődnek, 
mások túlzóan panaszkod
nak, vannak, akik feljelen
tenek, vagy ellenkezőleg, 
hálapénzt lobogtatnak” — 
állapítja meg Balló Róbert.

★
, Ami . a kormányhatáro

zatban előírt egyéb intéz
kedéseket illeti, a vállala
tok körében meglehetősen 
gyakori a vélemény, hogy a 
betegek munkaadói ellen
őrzése többe kerül — ha jut’ 
rá egyáltalán kapacitás —, 
mint a kifizetett táppénz. 
A vállalatok adózatlan, A .. . 1 • VcUicUabUA ÖUU/kUidU
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csökkentése érdekében pe
dig a kormány még 1976- 
ban úgy döntött, hogy a 
négy napnál rövidebb meg
betegedések idejére a táp
pénzt a vállalatoknak adó
zatlan nyereségükből kell 
kifizetniük. A Miniszterta
nács ezenkívül felszólította

zek bevezetése ugyanakkor 
észrevehetően nem csök
kentette a 4 napnál rövi
debb táppénzes esetek szá
mát, a rendelkezés így 
csak másik célját érte el: 
az állami költségvetés 
ezekben az esetekben a 
vállalatok „zsebére” teher
mentesül.

E x o d u s
e g y  l a g o s i  I r o d á b ó l

A Medicor Művek nigériai 
vegyes váilalatának a napok
ban Budapesten járt ügyveze
tő igazgatója, Joseph Akin- 
tundc Aiaba Adebayo elmond
ta, hogyan látja vállalatveze
tői szemmel a nigériai katonai 
kormány szigorú gazdaságpo
litikáját.

As Önök vállalatánál dol
goznak külföldiek, ha mások 
nem, hát magyarok. Hogyan 
érintette a vállalatot a kato
nai kormány határozata a 
külföldiek kiutasításáról?

J. A. A. A.: Az intézkedés 
a cégnél dolgozó magyarokat 
természetesen nem érinti, csak 
azokra a külföldiekre vonat-, 
kozik, akiknek nincs munka- 
vállalási engedélyük.. A dol
gok megértéséhez el kell mon
danom, hogy Nigéria tagja a 
nyugat-afrikai országokat tö
mörítő ECOWAS gazdasági 
szervezetnek. Ennek egyik 
.megállapodása értelmében a 
tagországok állampolgárai út
levél nélkül utazhatnak az 
ECOWAS-országokba, és ott 
külön engedély nélkül kilenc
ven, napig tartózkodhatnak. A 
Nigériában levő külföldiek 
nagy része épp ilyen, kilenc
ven napon túli. illegális, be
vándorló, akiket nyilván, az 
ország olaijövedelmei vonzot
tak.. Tudomásom szerint szá
muk 700 ezer körül mozog, s 
közülük 300 ezer ghanai. A 
Medicor-Nigeria 200 dolgozója 
közül csak egy-két szakácsunk 
és kertészünk volt külföldi, el
bocsátásuk nem okozott fenn
akadást.

Az imént azt mondta, hogy 
csak azokat toloncolják ki, 
akiknek nincs munkavállalási 
engedélyük. Önök ennek hiá- 
nyába-n alkalmazták a szaká
csokat és kertészeket?

J. A. A. A.: A nálunk élő, 
a közeli országokból származó 
külföldieknek túlnyomó része 
szakképzetlen, semmihez sem 
értő ember. Á törvény értel
mében nekem, mint. vállalat- , 
m pi/m ek t?l kÉl’1!'WóC|áMriíjm‘ 
őket, mivet’a nagy munkariéi- 
küliség míáft; munkátokat'ha
zaiakkal is pótolni lehet. Ha 
nem így tennék, gazdasági 
szabotázs címén eljárást in
dítanának ellenem. Miután, az 
idegenek körében gyakori a

B a r a n y a i  T i b | * r
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bűnözás és a prostitúció, ne
kem'is az a véleményem, hogy 
á kormánynak időszerű volt 
lépéseket tennie.

Mi'iesz a kizsúppolásra ítél
tek sorsa?-

J. A. A. A.: A kormány 
hatheti haladékot adott min
den külföldinek a szükséges 
papírok, köztük, a tartózkodá
si engedély beszerzéséhez. 
Persze bizonyos, hogy sokuk
nak ez nem sikerült, s leg
többjük még. az utazáshoz 
szükséges pénzt sem tudta 
összeszedni. Ezért a . kormány 
a lagosi repülőtér mellett 
gyűjtőtábort , állított fél. az
után bérelt hajókon telepítik 
ki őket Nigériából. A többi 
már nem a mi dolgunk.

Általában egyetért a kato
nai kormányzat gazdaságmeg
szorító intézkedéseivel is?

J. A. A. A.: A nigériai gaz
daság katasztrofális állapot
ban van, ami főként a koráb
bi polgári kormány hozzá nem 
értésének tulajdonítható. Ab
ban egyetértek a katonai kor
mánnyal, hogy súlyos betegsé
get csak radikális, beavatko
zással lehet meggyógyítani.

Akkor is. ha a drákói im
portkorlátozások a Medicor 
Nigeria alapvető tevékenysé
gét veszély estetik?

J. A. A. A.: Tavaly mind
össze 4 rríillió dollár volt a 
forgalmunk, s ez is érzékelte
ti, hogy nehéz helyzetben dol
gozunk. A Medicór-Nigeria,. 
mint a budapesti anyaválla
lat és néhány nigériai tőke
vállalkozó közös részvénytár
sasága, kettős tevékenységet 
folytat: egyrészt szervizel! a 
Nigériában eladott Medicor 
gyártmányú műszereket, más
részt a magyar vállalat gyárt
mányait saját számlára érté
kesíti. A közelmúltban úgy 
próbáltunk eladásainkon segí
teni, hogy a berendezéseink 
iránt érdeklődő 
intézményeket 
tűk, őlc járják ki az importén 
„gedélyt,.. elvégre- --egy íbérhéz-. 
•nak tatárí.nó jobban' elhiszik, 
szüksége varr injekciók tűkre, 
röntgenberendezésekre. Az 
idén sem ̂ számíthatunk kiug-. 
ró forgalomra, egyhamar alig
ha tudjuk elérni a tavalyelőtti 
7.1 mUlió - dolláros rekordeladá
sokat.

egészségügyi 
arra ösztokél-

A ir  F r a n c e - ta lá lk o z ó  B u d a p e s te n
Az elmúlt héten a budapesti 

Hilton-szállóban tartotta két
napos regionális értekezletét 
az Air France francia légifor
galmi társaság. A megbeszé
lésen a vállalat kelet-európai, 
irodáinak vezetői vettek részt, 
hogy kicseréljék tapasztalatai
kat a térségben folytatott üz
leti tevékenység további lehe
tőségeiről. Amint azt Henri 
Sauvan, az Air France vezér- 
igazgatója elmondotta, a légi- 
társaság a jövőben különös fi
gyelmet kíván fordítani kelet- 
európai^ szocialista országok
ban kínált turisztikai lehető
ségekre, különös tekintettel 
Magyarországra, amit — mint 
mondotta — a konferencia 
színhelyének kiválasztása csak 
megerősít. Ugyancsak ezért is 
volt hivatalos a budapesti

megbeszélésre az Air France 
három turisztikai leányválla
lata, a Sotair, a Jet Tour, va
lamint a TFI képviselője, sőt 
az utasküldésben esetleg 
ugyancsak érdekelt észak- és 
dél-amerikai irodák igazgatói 
is. A francia légitársaság ve
zérigazgatója azt is elmondot
ta, hogy vállalata kedvező 
helyzetben indítja új piaci oí- 
fenzíváját: az Air France — 
az ú j . környezetvédelmi sza
bályoknak megfelelve — nagy
jából már befejezte géppark
jának felújítását. 1983-bajn 
csupán szerény, 87 millió 
frankos nyereséggel zárták az 
üzleti évet, de tavaly már a 
27 milliárdos üzleti forgalom 
533 millió frank tiszta nyere
séget hozott.

H e ly z e tk é p  a  je lö ld g y ü lé s e k  u tá n

Új méreg rendelet
A mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárások 

átfogó újraszabályozása kezdődött meg minisztertanácsi 
rendelettel. Az 1957. évi, mostanáig érvényes méregren- 
deietet az idők Során több mint félszáz újabb jogsza
bállyal egészítették ki, ami áttekinthetetlenné tette a 
szabályozást. A kormányrendelet szerint mérgező hatású 
az az anyag, amelyből a tudományos adatok, illetőleg 
a gyakorlati tapasztalatok szerint 1 gramm vagy ennél 
kisebb mennyiség áz ember szervezetébe jutva, annak 
halálát vagy a szervezet azonnali, tartós vagy késleltetet
ten megjelenő károsodását okozhatja és amelyet az erre 
illetékes szerv mérgező hatásúnak minősít, illetve jegy
zékbe vesz. A rendelet egyebek között kimondja, hogy 
a mérgező hatású anyagokat minősíteni kell.. A jogsza
bály kimondja, hogy „a lakosság részére kereskedelmi 
forgalomba hozott mérgező hatású anyag vásárlásához 
és felhasználásához nem kell külön engedély”. Az 1986. 
január 1-éií hatályba lépő kormányrendeletet részletes 
végrehajtási rendelet megjelenése fogja követni, amely 
tartalmazza majd például a mérgező hatású szerek cso
magolásáról, címkézéséről szóló szabályokat, de nem tér 
ki a szabályok megszegőivel szemben alkalmazható 
szankciókra.

Négyszázezer választópol
gárral több vett részt a múlt 
héten befejeződött képviselői 
és tanácstagi jelölőgyűléseken, 
mint az 1980-as jelölési idő
szakban Az összesítések sze
rint a jelölőgyűléseken az idén 
mintegy 1,5 millióan vettek 
részt. Molnár Béla. az Orszá
gos Választási Elnökség .titká- 
ra_ elmondta, hogy a 352 or
szággyűlési választókerület 
közül 301-ben kettő, 47-ben 
három, 4 választókerületben 
pedig négy jelölt indul a jú
nius 3-i választásokon a kép
viselői mandátumért. A leg
több hármas, illetve négyes 
jelölés Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén. Fejér és Pest megyében 
történt. A 42 500 tanácstag 
helyre 2354 körzetben hárman 
87 körzetben négyen, a többi 
körzetben ketten versengenek 
majd. Az adatok nem végle
gesek. például Salgótarjánban 
— ahol az égyik képviselője
lölt időközben elhunyt .>—

újabb jelölőgyűlést kell tarta
ni. A képviselői jelölőgyűlé
sekkel kapcsolatban, mint hal
lottuk, 30 kifogás érkezett a 

‘választási elnökséghez, ezek 
közül ■ huszonkilencet elutasí
tottak egy esetben megismé
teltették a jelölőgyűlést. (A 
panaszosok a jelölőgyűlések 
meghirdetését, a szavazatok 
összeszámolását és a ' jelölő- 
gyűlések levezetését kifogásol
ták.) Május 16-án megkezdő
dött a választási előkészületek 
újabb szakasza: a jelöltek jú
nius 6-ig választási.gyűléseken 
ismertetik programjaikat. A 
helyi népfrontbizottságok egy- 
egy országgyűlési képviselője
lölt utazási költségeinek és az 
általuk tartandó agitációs 
gyűlések kiadásainak fedezé
sére 1000-1000 forintot kap
ták. Ezenkívül a helyi nép- 
fröriíszeryek különösszegből 
plakátokat, szórólapokat ké
szíthettek a jelöltek népszerű
sítésére«

— Melyik szakszervezetnek 
tagja és mióta?

— A felszabadulás után köz
vetlenül a vasasszakszervezet
nek lettem a tagja, majd '1949 
februárjában átmentem a köẑ  
alkalmazottakhoz ég azóta is 
odatartozom. 1 -

— Mint a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának második 
embere, miben dönt és miért 
felel?

—. Felelős vagyok a szak- 
szervezeti mozgalom operatív 
irányítási tevékenységéért, az 
apparátus munkájáért, azért, 
hogy a szakszervezeti testű
tek tervszerűen és folyamato
san működjenek. Az én hatás
körömbe tartozik a kormány
nyal, való közös munka kiala
kítása is, s a kapcsolattartás 
a párt illetékes szerveivel. Dön
tök a működés elvi-gyakorlati 
kérdéseiben — szoros össz
hangban az elnökkel.

— Közel 13 éven át dolgo- 
vtt a Központi Bizottságban.

Vajon új pozíciójából más
képpen iátja-e a szakszerve
zetei, mint onnan?

A pártközpontban . min
dennapos kapcsolatban álltam 
a szakszervezetekkel, baráti 
köröm egy része is a szak- 
szervezeti funkcionáriusok kö
réből verbuválódott, s tagja 
voltam akkor is a SZOT-nak. 
Legfeljebb annyiban látom 
másképp a dolgokat, hogy 
most belülről közelítek az 
olyan kérdésekhez, mint bér
politika, szociálpolitika, a tag
sággal való kapcsolatépítés és 
kapcsolattartás hogyanja.

— A kormány és a szak- 
szervezet közötti megállapodá
sok hátteréről, a viták egyes 
fázisairól többnyire alig szi
várog ki hír. Sokan nehezmé
nyezik ezt. ön a szakszerve
zet alternatív elképzeléseinek 
publikálása mellett van?

— Ha ennek értelme és 
haszna van, igen, de úgy fel
lépni, hogy a kormány nem 
akarja, mi viszont igen, az 
nézeterp szerint is .plcgó-nép- 
í»erűs,éghajbászáflfilípnne.,T«,aát' 
nem tartanám helyesnek., ha 
egyoldalúan lépnénk ki anyil-': 
vánosság elé.

— Az ágazati és a csúcs
vezetők keveset szerepelnek. 
Saját személyére vonatkoztat
va kíván-e ezen a gyakorla
ton változtatni?

— Azon vagyok, hogy aki
nek van valamely kérdésben 
egyéni mondandója, az hozza 
nyilvánosságra. Még mindig 
nem használjuk ki eléggé a 
sajtó és a tévé erejét, s az 
1986-os kongresszusunk elő
készítése során ezen feltétle
nül változtatni kívánunk.

— Hogyan jellemezné ve
zetési stílusát?

— Sohasem a tudásom miatt 
tartottak jó vezetőnek, ha
nem, mert az általam irányí
tott közösségből minden eset
ben ki tudtam hozni a maxi
mumot. Ezt pedig nem holmi 
ördöngösséggel értem el, egy
szerűen maximális bizalom
mal. Amíg nem csalatkozom, 
addig mindenki élvezheti elő
legezett bizalmamat, s bárki 
fordulhat hozzám segítségért, 
tanácsért.

— Ha egy ifjúmunkás ön
höz fordulna és tanácsót kér
ne, hogy belépjen-e a szak- 
szervezetbe, vagy sem, rábe
szélné-e; s ha igen, mivel 
győzné meg?

— Nem azzal, hogy mit ad 
a szakszervezet. A közösség

hez tartozás;/ minimumának 
tartóm hogy belépjen
a szakszervezetbe., Egy ember 
önmagában semmit sem ér. 
Aki eldobja magától a közös
séget, a jó szellemet, az egy
szerűen buta.

—  Mér égés®; fiatal korától 
főhivatású .politikus. Ez-■ von
zódás, v a g y v é l e t l e n ,  kény
szere volt?

— Ha azt Szélesebb érte
lemben .vesszük: Vonzódás. 
Már kis körömbari' vonzódtam 
a közösségi téléthez, tagja vol
tam a Csérk'éázszövetségh.ek és 
a gyermekbarát mozgalomnak. 
Már ott megérézte'm;' milyen 
hatalmas erő rejlik a ' közös
ségben, milyen Szép, ha ennek 
rendelünk alá mindent. Ké
sőbb a iVasás ■ ifiknél ‘lettem 
kommunista, majd 17 évesen, 
1947-ben's á párt tagja.

—  Hátidé- éven át ‘tanúit’ az
S Z K P  pblitikái főiskoláján. 
Mit oktaVéak ott? , ’■ .c\

Politikai tudományokat, 
politikai v gazdaságtant, veze
téstudományt, ' netózétközi 
munkásmozgalmat, .filozófiát, a 
Szovj etuní'ó történetét; i.Eje- ok
tatták az ipar .és a. mezőgaz
daság. vezetését és -gazdaság
irányítási ismereteket. is,;-. Já r
tuk az országot,, megismerhet
tük , a . szovjet nép életét,,: Az 
oktatás ezen a főiskolán, a 
klasszikusok alapján. folyik.

— Mit tart a legnagyobb
hibájának? :

— Talán a türelmetlensé
get. Bár azzal a programmal 
jöttem ide, hogy majd min
dent szép lassan, megismerek, 
mégis, a belső vágy máris 
gyorsabban . hajt előre, ebből 
aztán az következik, hogy né
ha kapkodok,vissza-vissza- 
esek.

■ 'Milyen vágyai „nem leU 
jesültek?.,-.

— Azzal, kezdem: minden
álmomat meghaladta, hogy or
szágos vezető. lettem, Eztl'so- 
ha nem , gondoltam vpjfia. 
Ilyen vágyaim tehát sokszoro
san túl tel j esüiiek. Ugyanakkor 
képtelen VáéVök ibeKpznj a?le- 
T^'raíásKÍfiát'* a'Jh ólyasásfihn. 
Hók varinak azok a sz’ép.'iaők, 
mikor rríjnt kis srác : tuyat- 
számra' vitfterri' háza a"könjye- 
ket a bőrösök . és . a szabók 
könyvtárából?' """ .

— Munkájában mire tijfök-
szik: bitre összponiötffóon
napjainkban a szakszervezeti 
mozgalom?

— A saját' tagságára. Leg
főbb feladatunk,. hogy jólfis- 
merjijk , a , tagok v.éleméöyét, 
igazi érdekeit. Ezen ,a téren 
van még, mit tennünk, tori

.Szerződés 
Egyiptommal ^

Húszmillió ej,oílár értékíj. -élő 
vágómarha szállítására .toptak 
alá szerződést Kairót,ári., a 
Terimpe x Külkereskedelmi
Vállalat, az Állatforgaírhi és 
Húsipari Tröszt képviselői, és 
az egyiptomi közellátási,;' és 
belkereskedelmi államtitkár.. A 
két ország közötti’ húskereske
delemben ez az eddigi legje
lentősebb üzlet. Áz elmúlt 
években átlagosán" mindössze 
évi 1 rriillió dollar -értékű hús- 
exportot bonyolított le a ,Te- 
rimpex egyiptomi partnerei
vel. A húszmillió dolláros 
szerződés alapién az idén he
tente -1OOO-1500, Összesén 4!) 
ezer élő marhát szaliiWhák a 
Nílus menti országba tiiféké
ből hajóval. '

-13. hív t*ti igi-i i ff (t 1'sg'z: ( ffs
’ - to';," yó.

Összesen 300 millió forint névértékben.” évf 'tVsz&zá- 
lekos kamatozássá! kötvényeket bocsátott ki a Máaua* 
Nemzeti Bank (MNB) A hamm év türelmi idő után 
nyolc ev alatt visszafizetendő értékpapírokat csak gaz
dálkodó szervezetek legyezhetik valamennyi hazai Szám
lavezető bankszervné! május 6-tól 'egyelőre nem rogzii 
tett határidőig, a bankban ugyanis számítanak va-tetriel 
lyes túljegyzésre. Az így összegyűjtött, forrást az MNB 
a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az erdő- és fafeldol
gozás gépesítése, technológiai fejlesztése érdekében kí
vánja továbbhitelezni a szokásos 14 Százalékos kamato- 
zasú beruházási kölcsön formájában. . A mostani köt
vénykibocsátás újdonság abban az értelemben hogy az 
első olyan MNB-kötvény. amelyet a bank saiáf fhaga 
forrásszerzés végett bocsát ki. s amelyet magánszemé
lyek nem vásárolhatnak 1984. év végi adatok szerint 
két év alatt mintegy 1.8 milliárd fonni értékbenh ho- 
csatottak ki a hazai gazdálkodó szervezet - -k kötvényeket 
ebből 755 millió forintnyi volt a lakosság' áltól jeéváz- 
hető. Az értékpapír-ki bocsátás lebonyolítót(óban hat 
pénzintézet vett részt, a kötvények kétharmadát az Ál
lami Fejlesztési Bank közreműködésével bocsátották 'Id.
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ra.

(Aligha kap végrehajtandó 
szabadságvesztést.) Sőt, ha 
megtéríti a sértett kárát — a 

érzik, nincs betört ablakot megjavíttatja

— Amikor a bíróság úgynevezett kísérleti stádiumban bűnözés ellen hatnak. Ezt 
maradt bűncselekmény miatt szab ki büntetést, milyen elvek olyanoknak jó tudniuk, akik, 
alapján ítélkezik? úgymond,' belesodródnak bizo-

— A Btk. egyértelműen ren- tárgy vagy az elkövetési esz- ny°s törvényellenes cselekmé- 
delkezik, a bíróságokra nézve köz nem abszolút alkalmat- nyeltbe, s ugy_ _ 
is kötelező érvénnyel, a kísér- lan. A másik nézet az elköve- visszaút, mert úgyis megbun- _  nem js biztos, hogy a sér- 
lettel kapcsolatban. Eszerint: tési oldalt hangsúlyozza és tátik őket. Például két ittas tett feljelentést tesz ellene, hi- 
kísérlet miatt büntetendő, aki büntetendőnek tart minden ember meggondolatlanul _ el- szen a magánlaksértés csak 
szándékos bűncselekmény el- olyan kísérletet, amely kite- határozza, hogy feltöri es magánidítványra büntetendő, 
követését megkezdi, de nem jezésre juttatja a bűncselek- kirámolja az üres nyaralót. Az eredmény önkéntes el
fejezi be. Ez történik akkor, mény elkövetésére irányuló Betörik az ablakot, aim- hárítása elsősorban a.z élet és 
áréikor a tolvaj betör az üz- végleges és konkrét akaratot. ^or egyikük megretten, ki'jo- testi épség elleni bűncselek- 
letbe, de megszólal a riasztó- Egyébként alkalmatlan a tárgy zanodik és azt mondja tarsa- ményeknél fordulhat elő. 
berendezés, ezért üres kézzel, akkor, ha azon a szándékolt nak> nem csinálom, maja el- ilyenkor az elkövető a bűn
futva távozik. Ugyanígy jár a eredmény létrehozása nem le- megy. A társ viszont  ̂ folytat- cselekmény törvényi tényállá- 
zsebtolvaj, ha olyan sértett hetséges. (Erre klasszikus pél- .ia _ és befejezi^ a buncselek- s^ban leírtakat már véghez- 
zsébébe nyúl, amely üres. Si- da a már meghalt ember ményt, & néhány holmit el- vitte és az eredmény^ bekö- 
kertelen a kísérleté a gépjár- „megölése”.) Az eszköz pedig visz- Miként alakulnak a to- vetkezte már nem igényel 
mű önkényes elvevőjének, ha akkor alkalmatlan, ha az vábbiák? cselekvést. Például a sértettet
olyan -autót akar. i beindítani, adott körülmények között, az Aki önként elállt a végre- elhagyott helyen megszúrja, az
amely elromlott, vagy nincs adott feltételek mellett, illet- hajtástól, lópásért nem bűn- eszméletét veszti és erősenbenne üzemanyag - - -. .n .n im n .n ii +„+1. ..-t-/- & «..eit- c +■ i.oi-i-i— ..a--.. í 1— w n ni 11. n u v: ai ps el—

A felsorolt példák is bizo
nyítják: az esetek egy részé
ben a bűncselekmény nem az 
elkövető jószándéka miatt ma
radt kísérleti állapotban. Ha 
.pedig ez így van, akkor a cse
lekmény társadalmi veszélyes

ve az alkalmazott mértékben tethető. A másik viszont betö- vérzik. Ha otthagyja és el
és mennyiségben nem alkal- réses. lopás miatt kerül a. bír megy, az eredmény, a halál 
mas a szándékolt eredmény róság elé. A betörés azonban bekövetkezne. Ha azonban a

^  ?z e ‘mveto személyé- csecsemSn£k az élete is -vé
ré. tekintettel — nem kisebb, szél be kerülne attól a vita. 
mint akkor, amikor a . cselek- ami felnöttnek ár.
meny be is fejeződik. Ezért +cllrnatíQr,

létrehozására. A , korábbi pél- megtörtént, hiába máradt ab 
dánk erre vonatkozott: a nyug- ba az eredeti bűncselekmény, 
tató helyett adott vitamin nem Erre mondja_ a _ törvény: 
alkalmas emberélet kioltására, 
az adott körülmények között.
Mert elképzelhető, hogy egy

sértettet kocsiba ülteti és az 
első kórházba viszi, az élete 
nem kerül veszélybe. Ekkor 

Ina a kísérlet önmaga- nem emberölés kísérletéért 
ban megvalósít más felel, hanem csak súlyos tes-
bűncselekményt, az el- ti sértésért, s ez lényeges kü- 
követő emiatt büntethe- lönbség.

a törvény alapelvként 
kimondja: a kísérletre a 
befejezett bűncselek
mény büntetési tételét hiszen 
kell alkalmazni. E sza- vagy a

talmatlan.
Az említett két nézet egyi

két sem abszolutizálja a Btk., 
korlátlan enyhítést 
büntetés mellőzését

bály helyes értelmezése engedi, vagylagosan. Mert a
tehát az, hogy a kísérle
ti cselekményeknél a 
büntetés kiszabásakor a 
befejezett bűncselek-

vitaminnal történő emberölés 
kísérlete alkalmatlan eszköz- lönbözik a kísérlettől? 
zel valósult meg — amiatt 
mellőzni kellene a büntetést

tő. Esetünkben magán- Látható tehát, hogy kísérlet- 
laksértést követett el a nél a kiszabott büntetés szé- 
távozó, ezért . bíróság les skálán mozoghat. Lehet 
elé kerül, de a két cse- ugyanolyan, mint a befej e- 
lekmény büntetési tété- zett bűncselekménynél, de a 
le, a bűncselekmény sú- korlátlan enyhítés mellett 
lyát figyelembe véve lé- egészen a büntetés mellőz 2- 
nyegesen eltér majd az séig elmehet a bíróság.

— Miként büntetendő az előkészület, s mennyiben kü-

— Mint az előbbiekben nem biztos, hogy be is tör,
-----  elkövető szándéka láttuk: gyakorlatilag minden- még akkor sem, ha ilyesmimenyre megállapított —, cte az eiKoveto szanae.ta szán(3ékos bűncselekménynek ről beszél másoknak. Viszont

büntetési tétel 
dulási pont.

6 ttői azonban el lehet térni, 
ha ezt az eset öászes körül- 
ihényei indokolják.

kiin- komoly volt — csupán elcse-1+ „ lehet kísérlete. A gondatlan- súlyosabb bűncselekmények
rtársadalomrae S i Ŝ a k  " t  ^ak  nem. A kísérlet nem be- veszélyekor (mint például az 

Húson- fe-íezett bűncselekmény, míg emberöles), mar az elokeszu- szelyes a cselekménye. Hason ^  előkészület általában nem let olyan veszélyes — az em-
------------------------ lóképpen 1̂ zsa“e™ tu"geV is. büntetendő, .hiszen ilyenkor béri élet fontossága m iatt.—,
A Btk. néhány konkrét okot -*&»- töEvé»yi...h9gy . indokolt az .^őkészütet

"js még'jélöl,- amikor a bünte- --(tényállása.^41tatörl«nem^a- büntetése, meg ha ilyenkon a
tés lényegesen ényhébb leszT'-.^ff ®  i«s«l ,öte®.*feért ,  ■■ büntetés lényegesen enyhébb,
«----- -i~<- «i I- -si Dai. való, hogy veszélyes a taisa az előkészületet a tör- mint a kísérletnél vagy a be-Vagy akár el is’ marad Péj- dalQ— 's alig várja az al- 
daul a tettes elhatározza ho„y kalmat hogy legközelebb si
haragosat elteszi láb alól. E ,__ „ía™
célból italába erős altatót ke
ver olyan mennyiségben,

keresebb akciót hajtson végre. 
Viszont nevetséges lenne, ha 

babonás embert elítélnénkamely szerinte halálos adag. emberölés kísérietéért, mert 
Amikw a sertett megissza ^  megátkozta harag0sát. (Az

átok alkalmatlan eszköz, s a 
személyi oldalon sincs olyan 
ok, amely társadalmi veszé
lyességet mutatna.)

Az esetek többségében azon-

italt, közli is vele, hogy per
cei meg vannak számlálva. 
Erre elrohan az orvoshoz, 
ahol kiderül: a tettes tévedés
ből — vagy tudatlanságból — 
vitamint kevert az italába, te
hát élete nem forgott veszély-

a tör
vény csak akkor bünte- fejezett cselekménynél. Pél- 
ti, ha azt kifejezetten dául valaki lőfegyvert lop, 
előírják a; rendelkezé- azért, hogy haragosát megölje, 
sek. Például, alti ember- Ha ez a hatóság tudomására 
ölesre irányuló élőké- jut, helytelen lenne, ha sze- 
születet hajt végre, há- met hunyna az előkészület fé
rőm évig terjedő sza- lett.
badságvesztéssel bünte- Megtörténik ugyanakkor, 
tendő. De "nem bünte- hogy az előkészület megálla- 
tendő a lopás, rablás, pítható ugyan, de az elköve- 
sikkasztás stb. előkészü- tő mégsem büntethető. Pél-
lete. dául eredetileg azért lopta a 

államellenes lőfegyvert, hogy a haragostlm, ban a kísérlet nem azért ma- (Általában a_ __________ ___  ̂ - ,
ben Helyesnek, igazságosnak rád ebben a stádiumban, mert bűncselekményeknél büntetik megölje, de aztán meggondol- 
tartanánk a bíróság ítéletét, alkalmatlan eszközzel vagy már az előkészületet, is.) ta magát és csak vadászni
ha aljas indokból elkövetett tárgyon követték el hanem ,Az előkészület fogalmát a járt vele szabálytalanul. Ha 
emberölés kísérletéért, mond- azért mert a tettest e„ - (.g„vgny így határozza meg: minderre fény derül, de bízó
juk, húsz évre ítélné a tét- várták vagy s ez külön ha a törvény külön rendeli, ^ t j a ,  hogy letett eredeti
test? Azt a tettest, aki alkal- tegoria — meggondolta ma- előkészület miatt büntetendő, szándékáról, s csak lőfegyver-
inatlan eszközzel kísérelte meg gát es abbahagyta a cse e - akj & bűncselekmény elköve- rel való visszaélésért es lopa-

pmhprölést? menyt. A jog nye vere e tócp réliáhól az ehhez szüksé- s®rt felel. Ugyanez történik,az emberölést?
Nyilván nem. A törvény 

többek között az ilyen ese
tekre is gondolt, amikor .ki
mondta:

a büntetést korlátlanul 
, enyhíteni vagy mellőzni 

is lehet, ha a kísérletet 
alkalmatlan tárgyon 
vagy alkalmatlan esz
közzel követték el.

6  szabály magyarázata az,

dítva: tése céljából az ehhez szüksé
ges vagy ezt könnyítő felté- amikor többen megállapod-

nem  büntethető kísérlet | eléket. bMpsftiía, az elköve- nak a közös elkövetésben, de
miatt, akinek önkéntes 
elállása folytán marad 
el a bűncselekmény he

tesre felhív, ajánlkozik, vál
lalkozik, vagy a közös elkö
vetésben megállapodik. Mind

egyikük ezt a tényt a ható
ságnak bejelenti. Öt nem bün
tethetik, de a többieket tér-_ , , , r, , p _ VCtCoUCll illCAcinajyviunA. ívxiaici .fejezese,_ továbbá az ebből az is következik, hogy meszetesen igen. __

sem, aki az eredmény 
bekövetkeztetét önként 
elhárította.

E rendelkezés azon a jog-

a bűncselekmények egy ré
szének nem is lehetséges elő
készülete — erős felindulás
ból elkövetett emberölésnek

politikai elven alapul, hogy a dppdgy nem, mint az ittas 
k í l S d i k 1̂  jogfértő ered- járművezetésnek stb., vagy hahogy a kísérlet büntethetősé

gének is feltétele a cselek- “  X £ r a d á ^ < £ r mipt~az lehet is, az még nem büntet-
taény társadalomra veszélyes- elkövetö megbüntetéséhez. Rá- hető. Attól például, hogy va-
sége. *Bzzel kapcsolatban két- az -lyen ember nem lakinek , a birtokában, vannak

LSÄ ' n i AraakSak- gátlástalan, dolgoznak benne olyan szerszámok, amelyek
elkövetési olyan indítékok, amelyek a betörésre alkalmasak, mégkor lehet, ha az

S Í
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G ondolatok  
a börtönbarátságról

Az előkészület és a kí
sérlet között alapvetően 
tehát az a döntő kü
lönbség, hogy előkészü
letnél a tettes egyálta
lán nem kezdett bele a 
bűncselekménybe — 
csak tervezi stb. —, míg 
a kísérletnél a végre
hajtás megkezdődött, de 
nem fejeződött be.

Dr. L. Gy,

Sokszor felmerült ben
nem a kérdés: szabadság
vesztésünk ideje alatt le
hat-e egyáltalán barátság
ról beszélni? Tisztában 
vagyok azzal (eddigi ta
pasztalataim alapján), hogy 
mindenkinek más-más vé
leménye alakult ki a barát
ságról. Már ami itt bent ki
alakul. Mindenekelőtt' azon 
érdemes elgondolkozni, 
hogy valójában kit is ne
vezhetünk barátunknak. A 
szabadságvesztés idején kö
tött barátságot még csak 
összehasonlítani sem lehet 
a szabad életben kötött ba
ráti kapcsolattal. Hogy 
miért? Mivel az őszinte ba
ráti kapcsolat alapja fel
tétlenül az érdek nélküli 
érzelem. Véleményem sze
rint itt bent ez az alap 
már eleve kizárt, mivel_ ■ a 
barátság kezdetén válójá
ban még akkor sem ismer
jük egymást, ha azt hisz- 
szük. A barátunknak hitt 
ember igazi énje akkor tá
rul fel előttünk teljes va
lóságában, amikor már a 
barátságnak hitt kapcsolat 
felborul. Más a helyzet a 
kinti életben. Ott nem ját
szik szerepet az összezárt
ság kényszere, tágabb tere 
nyílik egymás megismeré
sének és a kiválasztásnak.

Általában az ember sok 
olyan kapcsolatot teremt, 
amiket nem feltétlenül 
fontos elkönyvelni baráti 
kapcsolatként. Mivel min
denképpen egy közösségen 
belül kell élnünk, nem fel
tétlenül kell azt hinnünk, 
hogy csak szorosan vett' 
baráti kapcsolatok, árán 
tudjuk rendezni az embe
rekhez való viszonyunkat 
és biztosítani valamelyest 
lelki egyensúlyunkat. De ha 

, valaki célul, tű z ik i,  „hogy 
„V-, bar átr kaí>.g.sá|atQt: alakú,*, i,. 

mindenekelőtt arról . győ-, 
ződjék meg, hogy ki is az, 
akit elfogadhat barátjának., 
Vagy ha már kialakult 
ilyen kapcsolat, kísérje fi
gyelemmel állandóan, mert. 
így esetleg még idejében 
kerülheti el a kudarcot.

A börtönön belül hajla
mosak sokféle kapcsolatra 
rányomni a barátság bélye
gét, holott ez a „benti ba
rátság” amolyan elítéltek 
közötti sajátos emberi kap-, 
esolat, amelynek elsődleges 
jellemzői, hogy felületesek, 
nem meggyőződéses alapon 
jönnek létre, nem időtál- 
lóak (sokszor szerencsére!), 
s. mindezek következtében 
— a legtöbb esetben — 
nem is származik belőle 
semmi jó. Gyakran halljuk 
a kijelentést: „Azért lete
tünk barátok, mert koráb
bi büntetésünk ideje alatt 
együtt voltunk”. Ez semmi
képpen sem lehet a barát
ság alapja, mert semmi
képpen sem takar olyan je
gyeket, amelyek igényeink
nek megfelelhetnek. A má
sik — gyakori — megjegy
zés: „Biztosán £óg rajtam 
segíteni, hiszen barátok va
gyunk”. Ebből a megállapí
tásból eleve kitűnik , az ér

dek, nem beszélve arról, 
hogy esetleg a másik tél is 
éppen így gondolkodik! 
Nem akarok, ironikus lenni, 
de én.azt mondanám: „Se
gít, bizony., csak' kapd még 
a csomagot!”;

Mi lenné hát a barátság 
aiapja, amely igaz minden 
körülmények között? Az 
ember, úunt társas lény, 
keresi azt, akivel megérthe
ti magát, akivel megoszt
hatja gondolatait, gondjait. 
De egy bensőséges családi 
vagy más ügy kitárása ,—
főleg elhamarkodottan, 
meggondolatlanul — idővel 
veszélyes is lehet. Éppen 
ezért a „lelki kitárulkozá
sok” során nem árt — sőt 
keIH _■ figyelemmel tarta
ni, meddig tartoznak , tár
samra az én gondjaim, 
meddig mehetek el á  „val
lomásokban”;. Hiszen egy 
bizalmas családi — vágy 
más — ügy ily módon, tör
tént kinyilatkoztatása idő
vel veszély hordozója' is le- ; 
hét. Nagyon sók kinti — 
családi és egyéb — kapcso
lat futott'már zátonyra .az; 
ilyen jellegű benti vallomá
sok m iatt. ,.  (Nem mondok 
ezzé! újat, hiszen a Heti 
Híradó, oldalain..Ls számta
lan ilyen történet .lgtótt 
már napvilágot.);

Idővel minden közössé
gen belül kialakulnak em
beri käpesoialök. Ebbe be-:

- letartóznák a beszélgető- 
partnerek, a feladatok kö-. 
zös megoldására . létrejött 
kapcsolatok. Vagy' feltéte
lezett, vágy válószerű ro- 
konszenven alapuló társu
lások, a-közös ' érdeklődés 
stb. Ez szükségszérű, énébe-' 
rí mivoltúnkból következik. 
De ez még nem barátság.

Ha sikerült olyan kap
csolatot kialakítani, amely;

.-„viOiég-köizelíti á, 
t. barátság . fogaImát, azt *iz- 
tosnak érezzük, -tegyünk--, rá 
büszkék, h.iszen. jó emberis- 
méretünkről, tettünk tanú- 
bizonyságot, Akkor ezt 
őrizzük is meg! Ha olyan, 
kapcsolat alakult ki, ame
lyet .barátinak ;. hittünk,- s 
rájöttünk, hogy a gyanú 
árnyéka felvetődött, szakít
suk meg, az egészet, még a 
kis kudarcok idején. Le
gyen erőnk arra is, hogy 
kellő önbírálattal ellenőriz^

, zük. önmagunkat is, hogy 
éppen . saját kezdeménye
zésünk nem önző-e, amivel 
esetleg megnehezíthetjük 
elítélttársunk amúgy is-ne
héz helyzetét. Leghelyesebb 
azonban. — eddigi tapasz- 

. talataim alapján —, ha sza
badulásunkkor minden vo
natkozásban a feledés fáty
lát borítjuk a börtönben 
töltött időre, minden em
lékére. így a börtönben-ki
alakult barátságból is elég 
— ha ugyan marad ilyen — 
néhány kellemes emlék. De 
a barátság maradjon., a
múlté- és ha. elkerülhető, 
semmiképpen se folytassuk; 
szabadulásunk után.

. Liptai István 
U.'. H.-klubvezető 

Márianosztra'

állomási,ny érkezett a baracskai intézet új körletének építése, hiszen május 24-én megtörtént a műszaki átadás. Az 
» “ v*bbi munkálatok is tervszerűen haladnak. Reméljük az eredeti határidőt tartani tudják

Féltékenység
Már megint a bűnbe 

sodró átkos féltékenység! 
Kiss Pálné budapesti lakos 
azért került a Fővárosi Bí
róság dr. Nagy János ve
zette tanácsa elé, mei-t 
nem bírta fékezni indula
tait. Hirtelen lobbant sze
relemre M. Sándorral, ám 
házasságra mégsem gon
doltak: élettársi kapcsolat
ra léptek. Két esztendőn át 
éltek szép boldogan, ta
valy azonban Kiss Pálné 
féltékenysége vetett véget 
a kellemes égyüttlétnek.
A férfi minden lépését 
fürkésző gyanakvással fi
gyelte a nő. Görcsös érzés 
kerítette hatalmába: élet- 
társa lépten-nyomon meg
csalja! Tehetetlen dühében 
bosszút forralt: M. Sán
dornak hűtlenségéért meg 
kell halnia! A.terv.el is

készült. Közös munkahe
lyük öltözőszekrényébe 
vasrüdat . réj tétt el, Amiítoí 
aztán egy tavaszi napon a- 
kora reggeli órákban élet- 
társával együtt érkezett a 
munkahelyére, ruhaváltás 
közben — egy óvatlán pil
lanatban '— elővette a 
szekrényből az 1100 gramm 
súlyú, 35 centiméter h’.osz- 
szú tömör. vásrudát — és 
fékevesztetten ütni. kezdte 
a férfit. A tragédiának az 
vetett gátat, hogy M, Sán
dornak még maradt apnyi; 
ereje,, hogy ; a gyilkolásra 
szánt szerszámot kicsavar
ja feldühödött . .élettársa 
kezéből.,'

Az érzéseinek ,. paran
csolni nem tüdő nő rrjost 
előre kiteíveltéh elkövpteti’ 
emberölési kísérlet’ miatt 
felel, .

r
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Nélküled
GYÓGYNÖVÉNYEK

a  jövedelmezőség
Zsenge fény szundít a pázsiton 
mozdulatlan, mézes nyála szétfolyik. 
telkemig ér a csend, 
nyugszom, szemem se rebben,
Megbékiilíen — békületlen 
tőled távozóban...
Mint szoptató anya gyermekén, 
arcomon a Nap ott tartja tenyerét, 
viselem hallgatagon tudott-tudatlan, 
a fák közül szellő szökell és 
simogat, nagyanyám kékfestő 
köténye suhog, illata megérint, s 
a tornyos ágy felett ingaóra 
ketyeg mélán. Hol vagy, szép, 
ráncos arcú öreganyámí?
Látod? Magam vagyok! Tenyeremet 
arcomhoz érintem, megkeresni helyét 
a melegnek. Hideg követ tapintok, 
a szellő már ott libeg távol, 
ruhája selymén fény lobog. . .
Elindulok felé.
Te csodálatos! Honnan a tehetséged, 
hogy előcsábíts halálomból?! És 
a pázsiton tüzesek a fények, szellő 
simogat-ringat gyermekded lombokat. . .  
Kőarcomon lobog a NYÁR. Megyek, már. 
nem tétován, nem botladozók, megyek 
NÉLKÜLED, magamhoz ölelni a NAPOT.. .

Budapesti Fcgyház és Börtön 
Rónaszéki Róbert

A magyar mezőgazdáság ol
csón térinél. Ehhez egy adat! 
például a világpiaci ár egy-
harmadáért állítják elő a bú
za tonnáját. Ennek ellenére 
nálunk egyre szélesebb az ag
rárolló, ugyanis a mezőgaz
daság ipari eredetű eszközei 
— gépek, vegyszerek; műtrá
gyák stb. — mindinkább drá
gulnak, s így komoly megter
helést jelentenek a. gazdasá
goknak. Ezt csak úgy lehet 
ellensúlyozni, ha a hagyomá
nyos ' termények mellett, 'mint 
búza, árpa, kukorica — újak
kal is foglalkozni kezdenek.

Nemcsak kertészeti növé
nyekkel— spárgatök, karfiol, 
stb. —, hanem gyógynövé
nyekkel is foglalkoznak. Ha
zánkban szinte minden nö
vénynek van rendszergazdája, 
amely csak erre szakosodott, 
így a gyógynövények legna
gyobb termesztője a Szilás- 
menti Szövetkezet. Ide, ebbe 
a gazdaságba mentek tapasz
talatcserére a baracskai szak
emberek. Tőlük kaptak taná
csot, hogy mivel és milyen 
nagyságrendben érdemes fog
lalkozni. Nemcsak tanácsot, 
útmutatást, hanem szaporító
anyagot is kaptak tőlük.

S már tavaly megindult eb
ben a gazdaságban a gyógy
növénytermesztés. Jelenleg 31 
hektáron termesztenek leven
dulát. Ezt ősszel megnövelik 
70 hektárra.

Idén tavasszal 26 hektár 
tárkonyuk van, ezt jövőre 25 
hektárral növelik.. Idén 90 
hektáron termelnek kaprot, 
hatvan hektáron muskotály- 
zsályát, ez utóbbiban az az, 
ötlet is érvényesül, hogy mi
után a kapor termesztési ide
je egy év, a zsályáé pedig 
kettő, így felülvetéssel .a föld 
kétszer hasznosul.

Az idén kísérleteznek elő
ször — két hektáron — római 
kamillával, azaz most terme
lik meg a szaporítóanyagot, 
hogy jövőre ebből a növény
ből már 15—20. hektáron ter
messzenek. Ezekből a növé
nyekből illóolaj készül, amely 
közismerten drága. Egy liter 
illóolajért ötezer forintot fizet
nek, s egy hektár ennél jó
val többet ad. El lehet képzel
ni, hogy mennyi nyereséget 
hoz így egy hektár föld, ha 
például egy hektár őszibúzán 
a nyereség mintegy 8—12 ezer 
forint.

Á. 3.

Szerződés a

Korszerű szemlélet
Sokan és sokfelé csodálkoz

nak azon, hogy a magyar me
zőgazdaság milyen hatalmas 
eredményeket ér el, s kutat
ják, vajon miféle titok húzód
hat meg emögött? Mint az 
élet minden területén, ha va
lami új, ha valami eredmény 
jelenik meg, itt sincs a hát
térben titok. Egyszerűen arról 
van szó, hogy a mezőgazdasá
gi üzemek élnek önállóságuk
kal, s korszerű szemlélettel, 
szervezik meg a gazdaság hét
köznapjait.

Tudják és nem is titkolják, 
hogy mindnyájan a piacról 
élünk, s a termékek értékét

is kevés pénz kell hozzá, hi
szen ez az út valamifajta be
ruházás nélkül járhatatlan. 
Míg az ipar egyes vezetőit a 
kockázat visszarettenti, nem 
így a szövetkezeti vezetőket. 
Ok bátran belevágnak az új
ba, keresik, kutatják, hogyan 
tehetnék jövedelemzőbbé mun
kájukat.

Megjelentek tehát, közvetle
nül a földtáblák mellett, a kis 
üzemek: a káposztaföldek
mellett savanyítok, a paradi
csomtáblák mellett az, úgyne
vezett lévonal, ami nem más, 
mint, egy gépsor,. amely a kéz
zel. sáStój. p2u:adi?aó^fe-.#- 
nek doT§DZ2a fel, s • innen 
szállítja a' konzervüzem a már 
sűrített levet további feldol
gozásra.

A lényeg az, hogy az ipar 
nemcsak a kiegészítő, hanem 
az alapágazatban is megjelent 
és közvetlenül a föld mellett 
„foglalt helyet”!

Ezáltal a konzervgyárak és 
a hűtőházak piacképes és biz
tos termékekre tettek szert, a 
szövetkezetek pedig részesed
nek a többletjövedelemből. A 
titok tehát egyszerű: korszerű 
szemlélet, piacképes, eladha
tó termék.

Á. J.

BARACSKA

Napsütésre várva
Az elmúlt három-négy évben tele volt a sajtó — és tegyük 

hozzá, teljes joggal — a mezőgazdák, panaszaival, hiszen alig- 
alig esett eső, s mint tudjuk, eső nélkül nincs termés. Hiába 
a leggondosabb agrotechnika, a. legkorszerűbb géppark, ha 
nijics eső, nincs termés. Tavaly az aszály menetrendszerűen 
érkezett, csak a búzát kímélte meg, hiszen akkor is volt má
jusban eső, utána -viszont három hónapig az ország legjobb 
földjeire egy csepp sem esett. Nem csoda, hat a kukorica meg
sínylette ezt az időjárást, s csak a várt termés felét hozta.

Most viszont van eső, talán sok is, hiszen például Borocs
kán már levágták az első jövedékét a lucernának, ám ezek 
rendben hevernek, és áztatja őket az immár sokadnapos eső. 
■ Félő, hogy tönkremegy, ott rothad szét a földön. Ha, és ez a 
lényeg, nem.süt, rá, a nap! Ezért van az, hogy most a mező- 

— mint t&valy — az j&et- fiirkészt. da
nem esői, hahóm yiapsüiést vár,,

Ebben a.'gazdaságban 256 hektáron termesztenek lucernát, 
Ez az évelő növény, mint ismeretes, nagyon: kiváló takarmány
nak, akár úgy, hogy feldolgozzák és lisztként, akár pedig úgy, 
hogy szálas takarmányként —. közvetlenül — feletetik a jószá
gokkal.

A takarmány biztosításéit szolgálja a silókukorica is, ame
ly e t178 hektáron vetettek el az idén. A lehető legkorszerűb
ben -T- az ilgynevezeti nedves tárolással tárolják, ami azt 
jelenti, hogy 30-40 százalékos víztartalommal szedik le a csö
veket, s a csutkával együtt felaprítják. Így nemcsak jó táp
értékű takarmányt, vagyis abrakot nyernek, hanem megtaka
rítják a szárítási költséget is. Ráadásul a jószágok a csutka 
révén — ballasztanyaghoz is jutnak.'

A növénytermesztő ágazat termeszt még 693 hektáron őszi 
búzát, 116 hektáron őszi árpát, valamint 366 hektáron áru
kukoricát,

A. 3.

Két évvel4 ezelőtt kezdték; 
meg ebben a : gazdaságban 
a spárgátok — étkezési tök 
— termesztését. Először 
hatvan hektáron, az idén 
pedig már 139 hektáron. 
Abból a meggondolásból,, 
hogy ezt a terményt, feldol
gozva adják el, szerződést 
kötöttek a ‘környékbeli hű- 
tőházzal, amely. átveszi tő-, 
lük a .terméket. Az első.; év 
sikeres volt. Olyannyira, 
hogy. idén a tavaly szállított 
mennyiségnek , a dupláját 
kérik, igénylik tőlük, azaz 
csaknem kétszáz vagon ter
mékre tartanak számot.

A hat-tizennégy kilós tök 
feldolgozott állapotban 
hagyja el a gazdaságot, 
egy-, illetve négykilós tasa- 
kokban. Közvetlenül a táb
la mellé telepítették a fel
dolgozó üzemet, amely régi 
épület, de a gépek korsze
rűek, újak. A gépi bérén-, 
dezés nagyon fontos, Hiszem 
csak tiszta körülmények 
között lehet ilyen, munkát 
végezni, az . ellenőrzés 
ugyanis roppant szigorú. 
Jellemző, de fontos adalék 
ehhez, hogy a feldolgozás 
folyamán állandóan az 
üzem előtt áll a hűtőház 
hűtőkamiónja, s ahogy a 
szalagról lekerül a tasakos 
termék, egyből viszik a 
kamionba. Nehogy megro- 
moljon.

"Mint eiMiiettenV ra'áf- ta- • 
1 valy kísérleteztek v ezzel a ■ 
termékkel . — sikerrel! ,
tehát a gyakorlatban pró
bálták ki,, hogy .épdemes-e 
ezzel fogialkosni vagy sem,. 
Miután kiderült, hogy van 
benne fantázia, .az idén.,
megduplázták a termőterü-

■ letet és a szállítandó metiy- 
nyiséget is, hiszen szerző
dés, garantálja, a termelés 
biztonságát. ,

Ebből az , is következik, 
'hogy a, regi,;. , feldolgozó, 
üzem , az --új, .„megnövelt, 
mennyiségét képtelen fel
dolgozni. Bele kellett tehát 
jiyúlni a zsebbe, és bele
fogni az új feldolgozó 

. üzem' építésébe. Nagy len
dülettel folyik á munka, 
ma már állnak az oszlopok; 
kész az, épület váza, nem
sokára telepíthetik az‘ új 

.' gépsorokat^' s június 25-én 
' megindul % termelés az új 
üzemben.

Addig íélfokozott tem
pót diktálnak az építők
nek. Kénytelenek minden 
időt kihasználni, hiszen há 
nem készül el időre, akkor 
a szerződés kerül veszély
be. Ez pedig pénzt jelent, 
azaz jövedelemcsökkenés 
fenyeget.

Az építők-, tisztában lé
vén -a helyzettel, ígérik, 
hogy időre készen lesznek.

Á. 3.

5̂—r,

A régi töküzemben teljes, mindenre kiterjedő nagyja
vítás folyik, alkatrészekre szedik szét az egész berende
zést, amelyet lefestenek, kitisztítanak, hogy a legkénye
sebb követelményelmek is megfeleljen. A munka, bár 
sürgős, mégsem kapkodva végzik. Néhány hét és meg
indul ez a régi üzem is, s keresett terméke újra kapható 
fesz az üzletekben.

K e r e s d  a  n ő t ! (i)

Két hónapja szerelték fel a 
tejház „lelkét”, á piHanathű- 
tőí, amely 3-4 fokra hűti le 
a tejet, s ezen a hőfokon 
áramoltatja a tartályokba, 
ahol 6-8 fokon tárolják, s 
innen viszik el hűtőkocsiban 
a tejüzeinbe.
a piac szabja meg. Ha a piac 
úgy ítél, hogy nem kell az 
áru, vagy ha. kell is, de Ol
csón, áron alul, akkor azt a 
terményt nem termelik többé. 
Ha ezt valamilyen oknál fog
va nem tehetik meg, akkor — 
például a búza és a kukorica 
esetében —, csökkentett terü
leten termesztik, úgy, hogy az 
így nyert földterületen mást 
vetnek, ültetnek.

Ismeretes, hogy á mezőgaz
dasági és élelmiszeriparban 
viszonylag olcsó a nyersanyag. 
A piac a feldolgozott készter
méket „díjazza”, azért na. 
gyobb árat hajlandó fizetni. 
Érthető, ha a mezőgazdasági 
szövet' .- /.etek erre az útra lép
tek. De azt is Tudni kell, hogy 
ez az út sok Buktatót, sok koc
kázatot rejt magában, és nem

'T’áskáját a bal kezében vát- 
te, jobb keze gipszben 

volt. Lassan sétált az autó
busz-pályaudvar felé. Fejét 
lehajtva gondolataiba merült. 
Nem vette észre a mellette el
haladó ismerősöket, hiába kö
szöntek rá többen is. Nem lá
tott, nem hallott semmit, sen
kit. A pályaudvarra érkezve 
megnézte., a menetrendet, 
aztán leült egy padra és rá
gyújtott. Mélyet szívott a ci
garettából. A füstöt iássan 
eregetve tűnődött magában 
arról, hogy miért történtek igy 
a dolgok. Csak nézett maga 
elé, nézett, de nem látott sem
mit. Talán egy órányi várako
zás után megérkezett az autó
busz. Felszállt, megváltotta a 
jegyét Kalocsáig. Alig várta, 
hogy megérkezzen, tudta, más
hová nem mehet, ez az utolsó 
menedéke.

Kalocsára érve a postára 
ment, felhívta telefonon a 
kórház pszichiátriai osztályát

— Dr. Bányai Béla főorvos 
úrral szeretnék beszélni — 
szólt beie a kagylóba.

— Sajnos, ma nincs benn — 
válaszolt egy mély női ixang.

— És'holnap?
— Holnap tizenegy. óra. kö

rül kéresse. Esetleg átadjak 
valami üzenetet?

— Nem, köszönöm, majd 
holnap megkeresem-..

Most aztán hová nézett kö
rül, amint kilépett a posta aj

taján. Gondolkodott néhány 
percig, majd úgy döntött, el-. 
megy a szállodába, ott tölti' az 
éjszakát, és a következő na
pon ismét próbálkozik.

Délelőtt tizenegy órakor 
hagyta el a szállodát, ismét 
telefonálni indult. Beszélhetett 
volna a portáról is, de nem 
akarta, hogy a portás hallja a 
beszélgetést.

Ezúttal szerencséje volt, a 
főorvos már megérkezett. 
Megismerte volt betegét a ne
véről, javasolta, menjen be a 
kórházba, beszéljék - meg a 
problémáját személyesen, hát
ha tud segíteni.

Zoltánnak nem sokat kellett 
várakoznia, a főorvos azonnal 
fogadta. Kezet nyújtott, majd 
helyet mutatott neki az egyik 
fotelban.

— Mi újság, Zoltán? Mi tör
tént a kezével? — kérdezte.

— Egy tégla esett rá, eltörte 
a csuklómat, de nem ezért ke
restem fel, főorvos úr.

— Tudom, majd elmondja 
azt Is, hallgatom.

— Tetszik emlékezni arra, 
. hogy engem annak idején a
bíróság elvonókúrára kötele
zett, bár a szabadulásom után 
egyáltalán nem ittam?

— Igen — bólintott a főor
vos —, szedte utána a gyógy
szert!

— Néhány hónapig szedtem, 
de aztán fölöslegesnek tartot
tam, és abbahagytam. Nem is

volt semmi baj. Nem kíván
tam az italt, és akkor sem it
tam semmit, ha valahol meg
kínáltak. Arra hivatkoztam, 
hogy gyomorfekélyem van, és 
olyan gyógyszert szedek, ami
re nem szabad inni. Lassan 
megszokták, és egy idő után 
már nem is kínáltak.

— De én úgy látom, mos
tanában más a helyzet, igaz, 
Zoltán? — nézett rá rosszal
lóan a főorvos.

— Sajnos. Tessék megen
gedni, hogy folytassam. 1980 
augusztusában megnősültem. 
Egy büntetett előéletű nőt vet
tem el. Többen mondták, ne 
vegyem el, most jött a börtön
ből, majd becsap, mégcsal en
gem is. Legyintettem, Bízni 
kell az emberekben. Amit el
követett,- azért megbűnhődött. 
Más életet él majd velem, 
mondtam. Tévedtem. Egyhó
napos házasok sem voltunk 
még,, amikor először eltűnt né
hány napra: Megbocsátottam. 
Visszafogadtam. Két hónap 
rnúiva ismét eltűnt. Megpró
báltam elhinni, hogy ez volt 
az utolsó. Mit szaporítsam a 
szót?! Házasságunk egyre in
kább elromlott, de én ezt nem 
akartam látni, nem akartam 
hallani róla. Féltem attól, 
hogy ismét egyedül maradok. 
Irtóztam az egyedülléttől. .

— Egyik esté, munka után, 
nem találtam otthon. Elindul
tam megkeresni. Már a har

madik cukrászdában jártam, 
amikor összetalálkoztam né
hány munkatársammal. Oda
mentem hozzájuk, leültem. 
Pálinkát ittak sörrel. Kértem 
én is. Nem sokat ittam, de azt 
hiszem, egy kicsit megártott, 
Mire hazamentem, Ica már 
otthon 1 volt. Nagyon össze
vesztünk, bár amint kiderült, 
ő is szórakozóhelyen volt, és 
jóval többet ivott, mint én, hi
szen alig állt a lábán. Egy hé
tig nem szóltunk egymáshoz.
Q  armadikán fizetést kap- 

tam. Gondoltam, veszek 
egy üveg valamit, megpróbá
lom kibékíteni a feleségem. 
Konyakot vettem. A kibékü
lés sikerült, be is csíptünk 
mind a ketten. E naptól kezd
ve minden este ott volt egy 
üveg bor az asztalon. Talán 
ezekben a napokban hetekben 
éltühk a legjobban, pedig ek
kor már napközben is megit
tam égy féldecit, vagy egy-két 
pohár sört.

Huszonötödikére elfogyott a 
havi keresetem. Mit volt mit 
tenni, a főnökömtől kértem 
kölcsön. Adott szívesen, bár 
nagyot nézett, mert ilyen még 
nem fordult elő velem.

— Ica harmadikén felelős
ségre vont. amiért ötszáz fo
rinttal kevesebbet vittem ha  ̂
zä. Hiába magyaráztam, hogy 
a kölcsönt meg kellett adni. 
Azt mondta, két-három rész
letben kellett volna megad
nom. Ezen ismét összevesz
tünk

Két nap múlva föl akartam 
mászni az állásra, amikor a

fal tetejéről a kezemre esett 
egy tégla. Eltört a csuklóm. 
Gipszbe rakott kézzel mentem 
haza. Ica nagyon összeszidott. 
— Bizonyára . sokat ittál — 
mondta, bár az ő szeme csil
logott a szokottnál jobban. 
Próbáltam kiengesztelni, csj- 
títani, dé ő égyre jobban be
lelovalta magát. Végül az 
anyósom is beleavatkozott. Ek
kor elmentem otthonról; Csak 
azután jutott eszembe, hogy 
nincs nálam pénz.- Visszamen
tem, de hiába csöngettem, 
zörgettem, nem engedtek be. 
Az éjszakát egy parkban töl
töttem.

Másnap reggel hazamentem. 
Ekkor már beengedtek. Közöl
ték, összecsomagolták. a hol
mim, vigyem innen és taka
rodjak én is. Ilyen részeges 
fráterre nincs, szükségük. A 
napokban felvett fizetésem 
visszaadásáról, hallani sem 
akartak. Hosszas vita, vesze
kedés után végül adtak ezer 
forintot de kikötötték, a ru
háimat még, azon a napon él 
kell vinnem, . .

Felkerestem egy rokonomat, 
aki nem szívesen ugyan, de 
megengedte, hogy egy-két’ hó
napra elvigyem hozzá a hol
mimat .

Két napig lézengtem, a, vá
rosban, az éjszakákat vagy az 
állomás várótermében., vagy 
egy parkban, pádon ülve töl
töttem, természetesen alvás 
nélkül Sokat, gondolkodtam, 
mit tegyék. Eszembe jutott 
Kalocsa. Tudtam, hogy itt van. 
egy úgynevezett szanatórium*
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Néhány hete » fent! címmel megjelent írásra nem zik be. Eddigi büntetésem
érkezett olvasói észrevétel. Ennek a hallgatásnak az alatt 00-70 ilyen esetről tudok. ■ . . . a no
okát kerestem egy másik cikkben. „A hallgatás véle- 'Nézzük a másik csoportra [az-ata . na e n «timegyeií a :n 
mény?” címmel. Most már nem maradtak el a korábban vonatkozó tipikus példát. Az . , ,r4a ie
is várt hozzászólások, így adva van a lehetőség egy vita elítélt, aki m ár; huzamosabb . m# ib. w 
kialakulásához. A téma ismert: a® öngyilkossági kísérte- ideje lakója az egyik zárka- “y • - ' a -. _ . ,,  — - - ^  v zH_Ká nevében né nvil atkozzon EáJfeloro ígfeti. Ezt is vsAsszol-
tek, a, falcolasok, nyelesek okait kutatjuk, s azt, vajon nak, éjszaka arra ébred, hogy :______ mond1 ej a7 inet5 hatnám a címben feltett kér
sz elítélttársak miért nem akadályozzák meg ezen ön- valaki íogdossa őt. Felriadva __m ]}_  a,a_ _

Ahhoz, hogy segítséget tud- nül indítsa meg az intézet a rt0S f  majSnem
,’unlc adni ezeknek az embe- bún letoel járást. É senki sem állt
reknek szükséges volt. e pél- Nem tudom, hogy .ennél megvertek. Cŝ  
dák leírása. S> most megteszem őszintébben fel lehet-e lepni a kt mellettem. 
javaslataimat is. jó ügy érdekében... De ha

Azt, hogy az elnémított ál- levelem eljut önökhöz, az sza- 
dozatok miért hallgatnak, min- momra azt jelenti, hogy inte- 
denki érti. De a nagy kérdés zetünk nevelési .szolgálata is 
az: mi, akik látjuk e jelensé- egyetért a vita céljavai...

..........  Nagy István
Budapesti Fegyház és Börtön magat

sunk?
Véleményem, szerint ez a té

ma felfogás ;.szerr)lélet kér- 
, A hallgatás vélemény?” dés-e. Valahol a fejekben kéne 
’ .. . rendet tenni, de éz nem megy

másként, csak ha beszélünk
zemélyesen, De tegyük fel, désre. De nem ilyen egyszerű, róla. s közben lépünk egyet

Eddig az idézet és most sza
porítanám a kérdések számát. 
Érdemes-e kiálfni. szót emel
ni, cselekedni olyan esetekben, 
amikor várhatóan mindenfé
le kellemetlenségnek- teszi ki 

jót akaró embertár-

■mS S  i ? p « f i j f e f « . ;  S Ä S Ä S .
előre.

gat, sőt vizsgálatot indít! 
Előbb vagy utóbb kiderül, ki A Nők lapja „Bűnös-e a ta- 

címmel közölt egy cikket,

Németh József 
Vác

romboló cselekedeteket? Indítsuk tehát ®I-a hozzászó- észleli hogy az illető zárka- 
lá,sokat abban a reményben, hogy e közös oknyomozás társ nálánál sokkal erősebb, 
további gondolatokat szül, újabb vitacikkeket eredmé- Mielőtt megszólalna, közli ve-
nyez, 8 talán a végén többet tudunk, mint a* induláskor, lei. ha nem teszi, amit ő akar, ju to t t a  el lavinát. S akkor nü" címmel kozok egy cucneu

— f — megveri, de akkor is, ha csu- • . . , , .  ±ok a önsvilkos- amelyben olyan esetet ír le,
(T) veri, kihasználja, vagy, mivel pán ellenkezik. S ezzel kszde- . Táborába mert a zár- amikor a buszon utazó idős Megragadom az alkalmat és
^  nem közéjük való. kiközösíti, tét veszi az.-amelybe iszonyod- •t a k ö z ^ e  Irözhelé^semet néni táskájából mások szeme a nyilvánosság előtt fejtem ki

Mindkét írást olvastam, de Mikor ezt felméri, kimegy a va, kiszolgáltatva, undoroaya ^ g)joS8~ ,ja láttára lopják el a nagy össze- nézetemet az öncsonkítással,
mielőtt érdemben hozzászól- nevelőhöz és kéri, hogy he- kerül' bele, de a felelem miatt ifincs tehát kiút’ Szerintem get tartalmazó pénztárcát Mi- nyeléssel, falcolassal kapcso
lok 'engedjék meg hogy né- lyeasék át másik zárkába, végrehajtja azt, amire a ma- kor a tettesek leszálltak a kö- latban. Bár. megmondom
hány mondatban képet alkot- Ilyenkor a nevelő megkérdi: sík fel ^ráveszi Utana már va nevU.0 a ÍT lf®  vetkező megállóban, előálltak őszintén, nem értem, miből

7 cikkek íróiról, Sze- kivel, mi a gondja? Az elítélt elalpdm^ugy érzi, a tanúk és apró részletesség- gondolták önök, hogy ebbo-hassak a
rtotem ő sohasem volt bőr- ««m ad konkrét választ, mivel. ■ z íje  a fü S e tS lg y  Ä  van 8®L ecseteltek a meg
tönben, s azt a belső légkört tisztában van azzal hogy ha *  'Ä  I b " t  hogy az önzetlenüfjetentő ~s maga asszonynak a lopás
nem ismeri, amely a mai in- t f t s a u m j^ s z t  & neve- Ahg varja az «bis.s tot. hogy Adott esetben nyert,
főzetekben uralkodik. Ifa nem lo ezt kivizsgálja s a zaíka- J&entse *z esetet. . .  -
így lenne akkor nem tette társak azonnal tudjak, „hon- üe m

„ nét fiii a szel”. S maris meg- tálhoz

gei ecsetelték a meglepett idős v ita kerekedik, 
asszonynak a lopás körülmé- Szerintam — igaz, nem 

minden esetben, —« elsősorban 
A zsúfolt buszom három em- azokat kellene, feielősségie

bér látta az esetet. A kérdés venni, akik közrernukodnek
itt is ugyanaz: miért nem ebben. Felvetődik bennem az
szóltak? Miért nem próbálták is: egyáltalán normális az, aki

-talankodás történik, keménv megakadályozni a lopást? ^yet n
intézkedésre van szükség. E Miért hagyták megkeserítem
jelenségeket még úgy is visz- az idős, láthatóan nyugdíjas tusok, de az ei/-elműt ,^vezemeg u»y visí . .. ' , . fw^pkimaryatott tésére nem ez a mod a-legal-sza lehet szorítani hogy ame- nénit, aki osszenupoigaiott .v„c=a„í

‘lyik zárkában előfordul ön- pénzéből életében_ először kmmasabb. Az ongyn.mssa^.
gyilkosságra irányuló cseléke- akart telezmot vasaromi? g e r i e t e ^  
det, kíméletlenül alkalmazni Be figyeljük csak meg. mit ... , J ’ J l j i s f  _  egvlrt°I-

______ _______ _________  a fenyítés formáit. S mondott az egyik tanú a cikk „ ,feihag°yMm a sorból
oldott volna, megy vissza a Az meg sem fordul a fejük- nemcsak azzal szemben aki végén- Ugyanakkor, amikor y  - ezzei
zárkába. Természetesén a ne- ben, hogy a megfélemlítés megkísérli hanem a zárkako- o leszállt az asszony n, aki ,6bálkozik az már egyálta.
velő ezek után nem látja in- miatt maradt hallgatag. S a *<*<*& valamennyi tagjával elsőként figyelmeztette. Most fán nem normális, és mint
dokoltnak, hogy másik zár- szenvedő alany ezután vagy szemben, hiszen ok ts felelő- néhány percig kettesben a l l - ........ ..................................

J .sefc valamily-en módón azért, tak. A másik megszólalt: —

tóMtekben ^  nem lő ezt kivizsgálja, s a zárka- Jelentse az esetet..-. . . . ,fezetekben uralkodik..!* nem társak azonnal tudják, „hon- De mire odaér a körletasz- -igenis el kell tenni abból a
volna fel a kérdést- vajon a bét fuj a szél’*. S máris me.gr tálhoz ismét átfut agyán á zárkából, hidzen e ^ e l-sok m.n-
z á r ía tá r ik  SSTnem avat- tadul a gépezet: „ezzel vi- felismerés. Ha ezt most jelen- dent meg lehet előzni. Ott vi-
f Ä Ä r « ? «? “■ j? « i t t f g s »  s” m- ‘ h°i hov ta•írsu.nlr önveszélyessé v á l i k B.Z ember, aki önmagának maja, gúnyolni lógjak, úgy ex- 
£ r e T t a  S v  a másol akart emberibb körülményé-' zi bujkálnia kell.-arfól-nem 

ViMrnelr art a címet adta- két teremteni, még rosszabb is beszelve, hogy tarsai a zar-
A S faa tá s  4 e S V r H a  helyzetbe kerül. De mivel kában , tényleg megtorolják,

..........  mindez végigfut az,agyári, ne- ha szöim méi. Masok is ver-
velőjének ismételt' kérdésére szemet kapnak, gondolván: 
csak „hímez-hámoz”. s végül mivel nem tett jelentést, nyü- 
anélkül. hogy bármit is meg- ván benne van a „játékban

ugyanis ismerné a valós hely
zetet, e cím így módosult vol
na: „Félelemből hallgatok!”
-— s e  kijelentés után három 
felkiáltójelet kell tenni. . .

Tekintettel azonban arra, 
hogy én sem cinikus, sem kö-

f l f í K L W  .  ü ’ S S K T S R ' »  „  m u .  miértírójának. Persze arra egyálta- okokat nem ismeri. —  --------—  -  <=. • -
Ián nem számítok, hogy ezzel 
meg is értett mindent és még 
kevésbé arra, hogy változás 
lasz a cikkben vázolt jelensé
gek terén. Hangsúlyozóm: a 
legőszintébben kívánok a té
mával foglalkozni, mivel alap-

Fov iiieip valódik méa el- llyen.k°r Kon?°ly;?“ I? gondolja ja ej magát. Olyan kimenete- szóltam azonnal, abban a pil-
ítélttóvsimk Irtán elhatáro l “ • V&S7 beIenyugszik. a sor- 1$ öngyilkossági kísérleteknél Tanaiban, amikor belenyúlt a

' á ifcw  változtat sába és , kiszolgáltatja magát .pedig, ahol fennáll a kénysze- maga’ táskájába?... Ilyenkor7.a, hogy másként , változtat, 
öngyilkosságot kísérel . meg.
Vigyázat: nem akar ő m'eghaí- ívlruhazott társainak. ..  
ni, csupán ki akar kerülni ab
ból a .közegből, amelyben élt.

ezekkel a ferde ösztönökkel rítés, az erőszak, annak testi az embert elhagyja a lélekje-
vagy lelki fajtája, könyörtels- lenléte. Meg egyszer, a múlt-

vétőén úgy értékelem e cikke- S mivel éppen társai idézték 
két, mintha annak nyomán eló tettet, nem is fogjak vwz- 
felszínre kívánnának hozni szatartam. mondván, legalább 
éz idáig ismeretlen okokat, me- megszabadulunk tőle es . jón 
■yeknek kiküszöbölésével meg- o:yan,^kúk.ozonk va-
szüntettóírir'-yagy-yfegil%b# *  fc i
visszaszorítható az, öngyilko- -bvÉ6®.
sok vagy önveszélyesek száma. IXárkától De to-

A büntetésvégrehajtási' in- vaooi lete meg rosszabb, lesz. 
tízetekben két csoportra oszt- kezdődik azzm. hogy súlyos 
hatók at öngyilkosok vagy azt fenyítést^ kap, annak ellenőre, 
megkísérlők, ide értve a fal- ho|y teljésen-vagy refóben 
colókat, a nyelősöket. Az egyik f« í ^ j a indítékait Bár ez
ily módon szeretne változtatni « f t  r+Tka' A(Ŝ  
helyzetén de ezt különböző letöltése után - többnyire 
tényezők akadályozzák. A ugyanoda kerül vissza, ahon- 
rnásik csoportbélieket közve- net szabadulni akart. S kez-
tett vagy közvetlen módon 
mások kényszerítenek ilyen
cselekedetekre. Nézzünk- egy- 
egy példát!.

Aj elítélt bekerül egy zár
kába. Bizonyos idő után ész
reveszi, hogy néhány társa át-

az az ember benyomása, hogy 
egyesek versenyezve követik 
el az ilyen cselekedeteket. In
tézetünkben az öngyilkossági 
kísér léteknek,, legalább a fele 
ilyen példa alapján követke-

H

átf

A kemény munka közben jólesik a pihenés, ám ilyenkor csak a fizikum pihen, hiszen 
szellemileg az az igazi kikapcsolódás, ha meghányják-veíik közös gondjaikat, nemcsak azo
kat, amik. munka alatt előfordulnak, hanem magánügyeiket is megtárgyalják. Ez növeli az 
egymás iránti bizalmat is. no meg azt az érzést, hogy — legalábbis itt — egymásra van
nak utalva.

— Ebben igaza van, Évike, 
sodik cigarettára. Zoltán én se szeretem látni, ha egy 

beszélni kezdett, először kissé ng sír. Már csak azért sem,
Itt leszokhatnék az ivásról, hogy nálam járt. s kérem: he- -  Itt, sajnos! -  ko-molyo- L * 3 k  t í S 8 S k |o ” ár
bár nem érzem magam aiko-- lyezze el a f öldszinten - '  dott el Éva egy pillanatra sodrir cigarettái a. Zo,„ai
rio;istának. Innen járhatnék nyújtotta kezét' a főorvos. aztán ismét elmosolyodott. .: , , f , , . .
dolgozná és társaságom is fen- múlva már nizsa- Jöjjön, megkínálom egy;;ciia-■-̂ adózva, i-később mai í°yé- mert soha nem tnaom, hogyan»
ne. Eljöttem — fejezte be mély n üldögélt az ágya szé- réttával, és elbeszélgetünk egy konyán, szintestül gyorsan be- mivel lehetne megvigasztalni
«óhajjal a történetet Zoltán. ^  t ö r k e z ]t az ölébe fék- kicsit. szelt Maga ele nezve mondui a sírdogálót. Szeretnem meg-

A ; főorvos nem válaszolt ^  é a gondolt — mégis- Visszamentek, rágyújtottak, e! ,h,az^ agp , es ld® kf ^ lese kérni,^ha nem tart-túlzottan Npyto. volt betegét es arra gonauii, s . - . Á történetét. Rá se pillantott a indlszkretnek, megmondana

a szemét— mondta Éva nf f 7 szomorúságra annak,

ilyen, külön fejezetet érde
mel. Persze aki a „húsbavágó” 
oldalán áll a dolognak, a be- 
számíthatósága annak is vitat
ható. Lehet, hogy most sokan 
felzúdulnak. Kijelentéseim 
tényleg kémények, de gyorsan 
szeretném tisztázni. Én sze
mély szerint az ilyen cselek
ményeket elítélem, de csak. 
magát a cselékményt! Az el
követőjét minden körülmé
nyek • között igyekszem védeni. 
segíteni, s ha ez sikeres volt,, 

„s, többé- hero próbálja meg. 
•lipár, megérte.

Kínt műtősként dolgoztam' 
a baleseti sebészeten, így el
képzelhetik, mi mindennel ta- 
lálkoztaín. Ügy érzem, meg
közelítésem a mi esetünkre is 
igaz: embertársunkon minden 
körülmények között kötelessé
günk segíteni! Akkor is, ha 
részegen fekszik az árokpar
ton, ha nehezen tud a buszra 
felszállni, s akkor is. ha pár
náját , néhány centivel odébb 
igazítsuk.

A fentieket nem bizonyga
tom tovább, próbálja meg 
mindenki magában értelmez
ni. S aki ma nem ért velem 
egyet, nem olyan biztos, hogy 
egy hét. egy hónap vagy egy 
év múlva sem főn.

Brumár János
Budapesti Fegyház és Börtön

_ Zoltán, jól meggondolta radt valami pénzem.
akar Mi történt magával?'

Tngész nap nem
IS á szobából, nem akart is

mozdult ki Megfakult? Amikor utoljára 
- '• • találkoztunk, nem volt ilyen

magát, szanatóriúmos 
lenni?

— Azt hiszem, igen. Meg
nősülni még egyszer nem aka
rok, elegem volt a nőkből. Ta
lán néhány év múlva, ha ha
zamegyek, más ember leszek, 
képes leszek .élni egyedül is.
v ; ^ HT T - ^ t1éSba7aa!akar?á Másnap délben már nagyon jen, nem tartom fel -  mond- kuini magavak haza akarja ,éhfcj ^  űgy határozött, ki- ta láthatóan megsértődve Éva.

a történet végén.
Tessék? — kérdezte a 

férfi, mintegy felocsúdva.

akit talpraesett, vidám terem
tésnek ismertem.

hívni, akkor mit tesz?
Főorvos úr! Icának na-

____— . . . - — Ne hízelegjen, Zoli. Ré-
merössel találkozni, nem volt szófukar. férfi, mintegy felocsúdva^ — gan nem vagyok én már vi-
kedve beszélgetni senkivel. Az — Most sem-vagyok az, csak Éva, maga sir? Miért? Nem dám. A látszat néha csal. Az 
is zavarta, hogy a szobatársai nincs kedvem beszélni. kell engem siratni! — állt fel ember nagyon sokáig_ tudja
nevetgéltek, viccelődtek. Va- _  Úgy? Nem tudtam, hogy dühösen Zoltán. rejtegetné búját-bánatát, de
csorázni se ment ki. inkább megzavarom, bizonyára fontos — Üljön vissza nem magát ®Ztán eljön egyszer egy pont, 
lefeküdt. dolgában. Menjen csak. men- 8Íratom> üljön már vissza! amikor kuakad . Ú g y  játszik,

* J en most eresztem el ennez a
—- Hát akkor miért sir? ponthoz.

megy.' Elvégre nem bujkálhat — Né haragudjon. Teljesen ~  Mald “  ny°S^  ^  ^ — Még mindig nein értem,
állandóan, és miért bujkál, .megzavarodtam. Annyi rossz zen a. no nem tudott .többet gn segítettem hozzá, hogy e.-

gyon sokszor megbocsátottam Ebéd utá„ a dohányzóba in- 'történt
eddig. Megbocsátottam eltu- tíujt> már hagyori kívánta a s0kszor : nem is tudom, mit 
néssit, félrelépéseit csak azért. Gigarettát, hiszen tegnap dél csinálok. Bocsássa meg, .heti
mért nem akartam egyedül „ egyet sem szívott. Amint a '.vés Éva. — kapott észbe a fér maradni, de azt, hogy minden rtás asztala
komoly ok neiku!, betegen, 
törött kézzel, a "fizétésemet 
Vissza nem adva szabálysze
rűen elzavart, ezt' soha nem 
fogom megbocsátani.

mostanában, mondani a zokogástól. érkezzen ehhez a bizonyos 
— Éva. Évike! Ne sírjon! ponthoz?

Miért sír? — Ne haragudjon meg. Zo-
óta egyet sem szívott. Amint a ,vés Éva.— kapott észbe a fér- Meg akarta siirifgatni a ha- U, de ne ugráljon, fel, nem 

d«tt fi. ját de a nő megrándult és Ő keljföljancsi maga. Talán- a
meglátott egy not. Hátúiról _  Há t . . . .  nem is tudom.. . .  ijedtén kapta el a kezét. Nem házassága története, a csaló
látta, mégis nagyon ismerős- nem is tudom. Nézze. Zoli. tudta mit csináljon, hogyan dásai talán csak az, ahogy fe
nek tűnt. , préselje el, mi történt, ha nem vigasztalja meg beszélgető- mondta, ríhatott meg. ae jo ;S

— Ki lehet? Honnan isme- titok. Könnyítsen magán,-hát- partnerét! Eltelt jó néhány Í8y. Kisírtam magani, vala-
rern? — morfondírozott ma- ha jobb lesz.-Nem szabad be- perc, mire Éva úgy-ahogy melyest megkönnyebbültem.

, — Rendben van. Zoltán. ĝ ijan# Elszívta cigarettáját, gubózni,- mert azzal nem hasz- megnyugodott, és a szemét tö- j-1®228. mar mosolyogni is tu-
Felveszem a kórházba. E&y- ' indult vissza a kórterembe. Az. Pál magának az ember leg- rölgetvé megszólalt. dok-
élőre elvonókúrára megy. a ajtóban szinte belebotlott az feljebb, -megőrül. Meséljen _  Nem mag4t sirattam Az aí,ka mosolyra húzódott,
szanatóriumról később heszé- imént látott nőbe. 
lünk.

— Köszönöm. íőÖrvos úr! — 
állt fel láthatóan megkönnyeb
bülve Zoltán.

— Hagyja itt" a személyi 
igazolványát. . keresse meg 
Zsuzsa nővért és mondja meg.

bátran, ne féljen, nem vagyok Zoitán Nekem is van bajom amint' ezeket mondta, de a 
— Bocsánat — szólt zavar- pletykás. • éppen elég.'Amíg magát hail- könnycseppek még ott voltak

tan és tovább akart menni, Zoltán ránézett a törékeny ga-ttam, eszembe jutott min- az^arcan szeineben jnely taj-
termetü nőre,'aki elkapva pll- den. Higgye el. nem akartam dalom, szomorúság uit.
lantását, elmosolyodott. r sírni, de nem tudtam uralkod- Csapó Sándor

Jöjjön, ott van két sza- ni magamon. Tudom, a férfiak Budmesíi Fegyház és Börtön
«tót 'muirtír — fogta, nem szeretik látni a síró no-

„ket.

Zoli! Maga mit keres itt? 
fogta meg a karját a nő. - 
-  Évike, ön is itt van? Nem

ismertem meg ebben a kórhá- bad szék, üljünk le 
»4 ruhában. Bocsásson meg! meg a kezét Éva.

\

(Folytatjyk)

R e p ü lő g é p
Ma már természetes és 

megszokott, ha a mező- 
gazdasági szövetkezetek 
zöldellő táblái felett repü
lőgép kering. Igaz, ez nem 
olcsó mulatság, hiszen — 
minden költséget egybevé
ve óránként 12 ezer forint 
a repülőgép bérleti díja.

De ha belegondolunk ab
ba, hogy a második per
metezés idején veszik ezt 
igénybe, amikor a növé
nyeket lisztharmát, külön
féle gombafertőzés veszé
lye fenyegeti. s ilyenkor 
már lábon áll a növény, 
tehát a földi vegyszerezés 
komoly károkat okozna, 
hiszen gépekkel kellene a 
vegyszert kiszórni, akkor 
érthető, hogy miért veszik 
igénybe a repülőgépet, hi
szen ez nem okoz kárt, 
hanem egyenletes vegysze
rezést tesz. lehetővé.

így történik a kukorica 
felületkezelése is. Egyéb
ként az ilyen jellegű mun
kák munkaerő-megtakarí
tásokkal is járnak, ez sem 
utolsó szempont. Nem sza
bad, elfeledkezznünk arról, 
hogy például Baracskán — 
ha nincs szezonmunka — 
a növénytermesztésben 
csak ,12 ember dolgozik.

. — á. j. —
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Zsákutcák v o n z á sá b a n
Annát idején, amikor meg- ran betegeskedő gyerek ápolá- 

Ismertem H. Ferit, nagyon sának költségeit és a_ mmden- 
rossz idegállapotban volt. napi élet ezernyi más kiadá- 
Hósszú-hosszú, előzetesben sát.
töltött idő állt már mögötte, A kapcsolattartó lapra _ter-

tehetek mást. Próbáljon meg 
segíteni rajtunk, mert .már 
nemcsak én megyek rá erre az 
áldatlan helyzetre, hanem a 
gyerek is . . .  Sajnálom, hogy a 

beszélgetésünk a'l-

Kiderült lassacskán, hogy 
egyáltalán nem volt túlzás 
mindabban, amit az' a bizo
nyos levél tartalmaz. Valóban 
nincs otthon egész nap, való
ban van pénze, valóban egy 
— enyhén szólva is — furcsa 
munkahelyen van bejelentve. 
Saját megfogalmazásában a 
következőképpen él:

— Nem tudom megérteniegyrészt ez viselte meg más- 'Ä “ T  be- S S  én csak csöndben
íekét Pé6s SfeSágH S -  mint szélőcédulák felváltvl érkéz- ültem, és hagytam Ferit szó- anyámat, hogy miért gyűlök
annyian másik a bv-intéze- tek meg a két címre: az el- kásához haven „alakítani”, annyira a felesegemet Soha
S h  -  naíyol hiányolta, mondottak szerint a beszélő- Igaz, akkor meg abban is biz- semmi rosszat nem tett ,e%-
A kislány aha hatéves volt kön az anya továbbra is a vá- tam: ha nem is teljes egészé- ne egy panaszos szót nem
A kislány alig __ . }  buzdított a feleség tü- ben, de legalább nagyreszt lio- hallottam tőle. Hiaba jgyek-

ä ----  ̂ szem szép szóval megbékítem,més csak s a házaspár is ----, -  ----- •--- » ~ . _A
mjndöss'ze’á harminc környé- retemre és nyugalomra^pro- tnolyan g
kén Mée valaki tartozott a bálta inteni a zaklatott férjet. A munkahelyi tervek akkor nem sikerül. Azért is vagyok
Laládhoz® Fért édesanyja aki A mama mégis elkezdte kül- nagyon szépen hangzottak, nala annyit mert nem adtam
f S S Ä S t  -  deni a csomagokat, benne a Most már a tény az. hogy las- .fel a reményt: tálán mégis si- 
minden lehets^gAs eszközzel szabályosan küldhető legdrá- san két hónapja nem dolgozik, kerül megteremteni a beket. 
to t íS e t t  gább holmikkal; ezeket a fiú Illetve, van valamilyen tava- Akkor egy csap ira  megoldód
t a  n á rL k taS áeá tA z  előz- úgy ahogy volt, továbbította ros munkahelye, ahová -  al- na minden gondunk .. Elcse

nnének m ís tr e  nvúmlnak a félesége címére. Onnan pe- lítása szerint -  nem kell be- félhetnénk kétfelé az ő nagy
Vissza V legyen elegendő itt óig érkeztek nap mint nap a járnia, és fizetést sem kap. lakását, eladhatnánk a mién- 
annvi hosv egyáltalán nem levelek, hűségesen beszámolva Viszont a személyazonossági- két, es rögtön megszűnnének 
?Ókoynszen1ezett menyével Fe- a sokasodó gondokról, az apró jában ott a cég neve. Koran az anyag! problémák. Kenyel- 
1  szavafszerlntlnnak idSén örömökről. reggel elmegy otthonról, es mesebben élhetnénk, nem így,
mindent megtett hogy a há- Végül elérkezett az utolsó későn este jön haza. Fogai- összezsúfolódva egy csöpp szó.

ne főhessen létre s tárgyalási nap is, kisvártatva mám sincs, hol mászkál koz- ba-konyhaban. Nyugalom len
t i k o r  mégis így tórtébt leg- rá a szabadulás pillanata. ben. Látom az ablakból, hogy ne: nem kellene két tűz ko-
eiább a békés "hétköznapokat Egy hét sem telt el, amikor sohasem gyalog jön, hanem zött őrlődnöm . ..  Mar teljesen
szerette volna megkeseríteni, megkeresett Feri. Feleségével mindig taxin. Egyszer azt is tönkremennek az idegeim.

4. részletesebben meghall- és kislányával együtt jött el észrevettem, hogy a fizetésnél Elfogadható lenne ily módon 
gatott néhány mozzanat sze- a megbeszélt találkozóhelyre; egy nagy csomó papírpénzt a történet, főleg, ha csak Fe- 
rint az anyós” (nem szívesen elmondták — immár közösen rántott ki a zsebéből; a színük ritői hallanám s abból a bi- 
használöm ezt a kifeiezést ne- — a további terveket. Kidé- után ítélve ezresek lehettek. zonyos levélből nem ismerném 
«átív előjellel mert minden rült, hogy a férj bent töltött Mi agyerekkel továbbra is ab- a feleség érzéseit, aggodalmát,
két emberen múlik, s szép ideje alatt a feleseg aprán- bői élünk, amit én keresek. .. ^  továbbiakból az derült ki
számmal akadnak igazán segí- ként nagyon szépen rendbe És még egy nagy baj van. — immár szépítés nélkül el-
tőkész, derűs, kedves anyósok hozta az addig eleggé elha- Állandóan nyugtátokat, vagy m0ndva a hallottaltat —. hogy 
is), részben a fiatalasszonyra nyagolt. albérleti szobát, majd nem tudom, milyen gyógysze- Feri látszólag „belement” 
próbált minden rosszat mon- — a tanácsi szervek joinduia- reket szed, sokszor olyan, anyjánál a válásba. Ezért kap 
dani, részben pedig nem segí- te s nem, szarencse_ réven mintha részeg lenne, pedig egész napi ellátást, bőséges 
tette anyagilag a fiatalokat, hozzájutott^ kislányává! egy, semmi italszagot nem érzek zsebpénzt, időnként egy-egy 
holott megtehette volna. Szép, ugyan kicsi, de mégis „sajat rajiá, meg egyébként is  ̂tu- nagyobb értékű aranytárgyat 
nagy lakással rendelkezett, főbérlethez. Itt azutan újra dóm, hogy nem szereti a — amit rögtön elad —. s an- 
házassága idején valam elyes elkezdte a felujitást-rendbe- szeszt. Az együtt töltött évek nak ígéretét hogy továbbra-is 
vagyont is sikerült gyűjteni; hozatalt; ennek a nagy mun- alatt összesen nem ivott meg minden támogatás részese lesz, 
miután férje — Feri édesapja kának alvége felé talál,kozha- egy üvegre való italt. ha elvált. Még mindig akad
— meghalt, tulajdonképpen a tett far] evei mint sza- Ho kérdezem semmit nem — bár egyre csökkenő szám
fiatalok és az unoka jelentette ^  «mbgr^ ú n k a h S í  loft mond. Mit tegyek? Hová for- ban - olyan munkahely ahol— jelenthette — volna szá- íoej-n mar munsanay is voix, „vattaznak , azaz minél ala-
mára a családot.. A békés a pártfogó tudott szerezni szá- dúljak?
együttélés helyett azonban ha
rag és gyűlölködés vált az 
uralkodó érzelemmé.

Feri végül börtönbe került.

mára megfelelő állást — úgy 
tűnt tehát, mindketten keres
tek, csökkentek ily módon az 
anyagi gondok; megvolt a la
kás, megszűnt az anyós részé
ről az a zsarolási ok is. mi-

csonyabb fizetéssel vesznek 
fel embereket (akik jobb. ha 

A véletlen közbeszólt: össze- . be sem járnak) azzal a céllal, 
találkoztunk Ferenccel. Első hogy az úgynevezett átlag- 
mondataiban elnézést kért, bérszínvonalat tartani tudják, 
amiért felesége engem „zak- «tetve néhány ember minél 
lat” (persze, biztosítottam: magasabb keresetű legyen.

Nemcsak az uj szabályozoks ekkor — az elmondottak szerint nagy lakasat azonnal _ . „ o u « »  aí. aKaucû w.»«.
szerint — különösen kiélező- elcseréli két kisebbre, amint szó sincs^ ilyesmiro , gy miatt vannak ezeknek a válla- 
dött a helyzet. Az idős hölgy fi» elválik. . „gitsägkero. .level... egyáltalán jafokmak- a napjai'- megszám-
ld jelentette: ha fia 'elválik Ha írem is a legfényesebb kö- nem tekinthető ennek), azután fáivá, hanem azért is, mert az 
„attól a nőtől”, akkor min- ■ rülmények között, de megél- — letelepedve két kávé mellé ilyen’ helyeken előbb-utóbb a
denben segíti, a csomagkül- hetésük biztosítva volt, a to- — elkezdtünk beszélgetni rendőrség nyomozói is megvé
déstől kezdve az ügyvédi költ- vábbi élet „hogyan”-ja pedig mostani helyzetéről. lennek ...
ségelren keresztül mindabban, immár csak rajtuk múlt.
amiben csak lehet egy előze- H. Feri számára tehát két út lehetséges: vagy a bizonyos
tesben levő fiatalembert; ha ~  mértékű kényelemért, jómódért cserbenhagyja a feleségét és
pedig nem, akkor boldogul- Két-három hónap telt el gyermekét, vagy vállalja a szűkösebb körülményeket, és maj-
jon ahogyan tud. A feleségre telén az említett találkozás dán úgy próbálja a békét megteremteni a családban, hogy
a férj nem nagyon támaszkod- utón, amikor egyszer csak le- nem üzleti módon gondolkozik, nem érdekek vezetik, hanem
hatott, mert az asszonyka velet hozott a posta. Néhány az őszinte szándék. _
örült ha fizetni tudta az al- sort mezek belőle: Oly módón ugyanis, ahogy elképzeli — sehol nem vállalja
bérleti szoba (ahol együtt lak- ,,Kénytelen vagyok megzti- az önmaga által kialakított helyzetet —, csak zsákutcába
tak korábban) díját, a gyak- várni ezzel a levéllel, de nem juthat.

Meghívás vagy ?

H. A.

A szabadulás pillanatá
val megszűnik a Heti Hír
adó által létrehozott ka
pocs az egykori riportala
nyokkal, beszélgetőtársak
kal. Aki kilép, a legtöbb 
esetben igyekszik kitöröl
ni magából a bent töltött 
idő emlékeit, „azoknak” az 
éveknek. a mindennapok 
milyenségét meghatározó 
arcait. . .  S ez így van 
rendjén.

Előfordulnak néha más 
esetek is. Van, amikor jól
eső érzés marad meg az 
újságíróban, s van, amikor 
értetlenül áll a tapasztal
tak előtt.

★

Néhány nappal ezelőtt 
másutt dolgozó újságíró 
kollégámmal egy kis eszp
resszóba tértünk be. Az 
egyik asztaltól felénk bó
lintott egy férfi. Nekem 
teljesen ismeretlen volt; 
gondoltam, mögöttem lép
kedő kollégámnak szól a 
köszöntés. Később, amikor 
a mosdó felé mentem, is
mét elhaladtam az asztal 
mellett: a férfi még hang
súlyosabban bólintott fe
lém. Zavartan hátranéz
tem: hátha van valaki mö
göttem. Senki nem volt; 
biccentettem hát én is.

Amikor néhány percre 
egyedül maradtam a saját 
asztalomnál, a férfi felállt 
és odajött. Ismét köszönt, 
majd. így folytatta:

— Látom, nem ismer 
meg, pedig már sokszor 
találkoztunk, lmok voltain 
a Markában. Leülhetek 
egy pillanatra?

— Természetesen — fe
leltem, hellyel kínálva egy 
utólagos mozdulattal.

— A lapot is olvastam, 
meg a stúdiósokkal is so
kat beszélgettem, ezért 
merem megszólítani. Sze
retném elmondani valaki
nek onnan bentről, hogy 
rendben van minden körü
löttem. És vannak rendes 
emberek is, akik segítenek, 
akik igyekszenek könnyeb
bé tenni azokat a nehéz 
napokat. Nagyon sokszor 
láttam bent, amint hol ez
zel, hol azzal beszélget, 
ugye, nem haragszik, ami
ért csak így ideültem?

Biztosítottam, hogy nem, 
sőt: örülök neki, hiszen 
ezek a „visszajelzések” 
azok,, amelyek bizonyítják: 
szándékaink, törekvéseink 
jók. Elmondtam azt is: jó 
néhány olyan eset is elő
adódott már, amikor hó
napok, sőt, évek elmúltá
val érkezett a szerkesztő
ségbe meghívólevél régi 
„ismerősöktől”, azt indít
ványozva: látogassuk meg 
őket azóta megteremtett 
otthonukban. Persze, ezek 
a találkozások, beszélgeté
sek újabb riportokat ered
ményeznek, amelyeket 
„bent” elolvasnak, s ■ — a 
jelek szerint — újabb 
meghívások terve fogalma
zódik meg.

★
A lapnál töltött lassan 

tizennégy év alatt egyetlen 
más . esettel találkoztam, 
azzal is talán két héttel 
ezelőtt. A név nem érde
kes, inkább a szándék az, 
amely annak bizonyult. 
Egy olyan ember, aki épp
úgy gyakran láthatott a 
Markában, mint az előbbi
ekben a másik férfi, elke
rült egy másik bv. intézet
be. Társaival szó esett — 
utólaq — néhány dolgáról, 
nehéz természetéről. A 
zárkában, szerencsére, há
rom olyan társsal volt 
együtt, akik igyekeztek el
simítani — veszekedés he
lyett — a feszült pillana
tok minden lehetséges kö
vetkezményét. S miután 
minden összecsapáshoz 
legalább két ember kell, a 
nehéz természetű a többi
ek józansága miatt mindig 
egyedül maradt. Nem volt 
kivel veszekednie — Így 
hát önmagában duzzogott 
és szőtt mindenféle terve
ket.

Többek között kis listát 
vezetett önmagának arról, 
hogy pl. én, mint egyik 
munkaadója mit, hogyan 
teszek, s hol lehetne olyan 
pontot találni, amiért fel
jelenthetne . . .

Nem tudom, meddig ju
tott. el ezen a listán. Saj
nálom viszont, hogy saját 
— képzeletbeli — listámon 
a szépszámú meghívólevél 
mellett egy újabb rovatot 
kellett megnyitnom.

—II—

HÁNYFÉLÉK VAGYUNK?

OLDÁS ÉS
Nyitottság

Az öröm indulatéban tisztán látható az 
összekötő vonás. Az öröm nem tűri az 
elkülönülést. Megnyilvánulásaiban, mások 
felkeresésében, az ölelésben stb. megmutat
kozik az együttjátszásra, a közlésre, az e§yu% 
létre való hajlam. Magatartása is összekötő, 
olyan mint egy kézfogás, mint a másokra ki
sugárzó és másokat felderítő melegség. A kap
csolódás összes elemei fellelhetek ebben az 
érzésben.

Az öröm tulajdonképpen a nehézségek le
küzdésének igazi érzése, kifejezése. Karöltve 
jár vele a nevetés, amely fölszabadító hatá
sában az öröm indulatának mintegy zárókö
vét jeleníti meg. Túlmutat az egyéniség ke
retein, és mások együttérzését. keresi. Egye
seknél az örömmel kapcsoltában is tapasz
talhatunk visszaélést, minit lényük sajátsá
gos megnyilvánulását. Egyik betegünk pl. 
egy földrengésről értesülve az öröm kifeje
zett jeleit tanúsította, és hangosan felneve
tett. Közelebbi vizsgálatnál kiderült, hogy 
tulajdonképpen azért nevetett, mert nem 
akarta, hogy a gyásszal járó gyengeségérzés 
elhatalmasodjék rajta, és a gyásztól oly mó
don igyekezett megszabadulni, hogy más in
dulat felé közeledett.

Káröröm
Gyakori visszaélési mód a káröröm, az 

az örömnek azon formája, amely nem meg
felelő helyen lép fel, túlteszi magát a közös- 
ség'árzésen. és, megsebzi azt. Ez már elválasztó 
indulat, melynek segítségével az ember fö
lényre törekszik. Gyakran előforduló eset 
hogy valamilyen tragikus hír hallatán — fő
leg, ha az illető egy hozzá érzelmileg is kö 
zelálló személlyel kapcsolatos rossz hírí 
kap — elmosolyodik, netán elneveti magát 
Ilyenkor rosszallóan azt szoktuk mondani, 
hogy az illetőből kiveszett minden emberi

KÖTŐDÉS
érzés, és csak a káröröm vezérli: szinte bol
dog, hogy mást valamilyen tragikus baj ért. 
Az is szinte mindennapos eset, hogy akár a 
világpolitika szörnyű hírei mellett egy kézle
gyintéssel megyünk el, meghallgatjuk, hogy 
itt és itt ennyi és ennyi embert gyilkoltak 
meg, majd a következő pillanatban már nem 
is emlékszünk rá. Felvetődik a kérdés, hogy 
ezekben az esetekben a humanizmus hiányá
ról, elvetemültséről, kárörömről van-e szó, 
vagy valami másról? Különféle mélylélektani 
elemzések ezekben az esetekben azt látszanak 
alátámasztani, hogy a rossz hírt „vevő” em
ber legelső reagálásával, a mosollyal igyekszik 
védeni saját lelkét a hír traumatizáló hatá
sával szemben. Gondoljunk csak bele, hogy 
szeretteink elvesztése előbb-utóbb hosszan tar
tó fájdalmat ébreszt fel, az ember sokszor 
csak több hónapon keresztül képes ezzel a 
fájdalommal megbirkózni. Nos, ha mindez
zel a hír pillanatában kellene szembenézni, 
valószínűleg összeroppannánk,, nem tudnánk 
ilyen mennyiségű fáj dale,mérzéssel egy pilla
nat alatt megbirkózni. A mosoly ilyen esetek
ben tehát védekező reakcióként értékelhető, 
a lélek automatikus védelmi rendszerének 
egy megnyilvánulásaként. Természetesen 
nem minden esetben ez a helyzet, van,- ami
kor valódi kárörömmel találjuk szemben ma
gunkat. A kettőt egymástól nagyon nehéz 
megkülönböztetni, és csak az illető későbbi 
magatartása adhat megfelelő támpontot meg
ítélésünkhöz.

Részvét
A részvét a közösségérzés legtisztább kife

jezése. Ha valakinél megtaláljuk, általában 
nyugodtak lehetünk a közösségérzése felől 
mert ebből az indulatból kitűnik, mennyire 
képes valaki átérezni embertársa helyzetét 
De talán magánál az indulatnál is elterjed
tebb a nevével való visszaélés,. Ez abban 
nyilatkozhat meg, hogy valaki olyan ember
nek tünteti fel magát., akiben különösen hagy

közösségérzés él, tehát túlhajtja annak meg
nyilvánulásait. Ide tartoznak azok az embe
rek, akik a szerencsétlenségeknél mindig elő- 
retóiakodniak, anélkül, hogy valamit tenné
nek, akik csak a nevüket szeretik- szerepel
tetni, hogy ily módon olcsón szerezzék meg a 
nyilvánosságot, a hírnevet. Akadnak, akik 
szaglásznak mások szerencsétlensége körül, 
és alig vihetők el onnan. Ezek az üzletszerű
en jótékony lelkek tevékenységükkel elsősor
ban a fölény érzését igyekeznek megszerezni 
a szegényekkel és nyomorgókkal szemben. Er
re a típusra vonatkozóan mondja egy helyen 
egy híres francia emberismerő író: „Mindig 
hajlamosak vagyunk rá, hogy barátaink sze
rencsétlenségében bizonyos elégtételt érez- 
zünk”. Egyesek tévesen erre a jelenségre ve
zették vissza a tragikus színdárabok okozta 
gyönyörérzést. Ügy magyarázzák, mintha az 
ember annak örülne, hogy nem ő van a 
másik bőrében. A legtöbb emberre ez nem 
áll, mert a tragédia lefolyása iránti érdeklő
désünk az önismerésre és okulásra irányuló 
vágyunkból származik.

Más a helyzet azokban a nem ritka ese
tekben, amikor az utcán közlekedve vereke
dést, vagy akár súlyosabb testi sértést lá
tunk, és csatlakozunk a nézelődő tömeghez, 
ahelyett, hogy közbeavatkoznánk vagy meg
próbálnánk segíteni a tehetetlen, veszélyben 
lévő embernek. Ilyenkor az ember önkéntele
nül valamiféle kielégülést érez, és szinte azon 
kapja magát, hogy valamelyik, vagy mind 
két félnek szurkol, hogy még inkább pü- 
íöljék egymást. Bennünket a részvét ürü
gyén elsősorban most az foglalkoztat, hogy 
miért vagyunk néma szemlélői az események
nek, A kísérleti helyzetekben történt vizs
gálatok arra utalnak, hogy ilyen esetekben 
a nézelődők öntudatlanul is az áldozatta! 
azorrosítják magukat, és ez köti meg a cse- 
lekvőkészségüket. Az, hogy az áldozattal azo
nosítják magukat, körülbelül azt jelenti, hog\ 
a következő gondolatok, rejtett fantáziák lép 
nek ilyenkor működésbe: „Ha beavatkozom 
akkor én is ugyanúgy járok, mint, ő. Ezérí 
jobb, ha nem teszem a bőrömet kockára. Ö' 
már úgyis megverték, miért legyek én a kö
vetkező áldozat’”

Mint látjuk, az ilyen helyzetekben fellé
pő önvédelmi fantáziák nemcsak a cselekvő 
beavatkozást akádádolyozzák meg, hanem a

részvét érzését is. Hiszen ebben az esetben 
a részvét azt jelentené, hogy az illető cse
lekvő módon beavatkozik, mert nem tudja 
elviselni, hogy embertársát brutálisan bán
talmazzák.

Szemérem
A szemérem olyan indulat, mely összekötő 

és elválasztó is egyben. Szintéin a közösség
érzés produktuma, és mint ilyen, nem száműz
hető az ember lelki életéből. Az emberi tár
sadalom lehetetlen volna nélküle, Olyan hely
zetekben lép fel, melyben az ember lelki éle
tébe történő beavatkozás folytán személyi
ségének értéke csökkenni látszik, melyben az 
ember öntudatos méltóságát veszteség fenye
geti. A szemérem hatása erősen átterjed a 
testiekre is. Ez a folyamat a perifériás vér
edények tágulásában nyilvánul meg, ami az 
arcon többnyire vérbőséget eredményez, sőt, 
vannak emberek, akik egészen a mellükig 
elpirulnak.

A szemérem külső megnyilvánulása a kör
nyezettől elválni igyekvésre utal. Elkedvet- 
lenedéstől kísért visszavonulási mozdulat, 
mely inkább a menekülés gesztusa. Az elfor
dulás, a lesütött szem: menekülő mozdula
tok, melyek tisztán mutatják ennek az indu
latnak az elválasztó jellegét.

A szemérem mindig kifejez a szégyenér
zetből valamit, és azt adja tudtunkra, hogy 
az illető személyiségében vannak olyan kész
tetések. amelyekkel szemben közösségérzésa 
tiltakozni kezd.

★
A szeméremérzetet, és a hozzá kapcsolódó 

szégyenérzetet is a személyiség értékes tu
lajdonságának kell tartanunk, mert megaka
dályozzák, hogy a személy olyan cselekedet
re ragadtassa el magát, ami ellentétben áll a 
közösség, érdekeivel. Akinél ez a szemérem- 
érzet és a szégyenérzet hiányzik, ott beszélünk 
gátlástalanságról, ott mondjuk azt. hogy az 
dyen emberrel kerülni kell a találkozást, 
mert képes lehet-a legelvetemültebb- dolgok 
végrehajtására is, olyanra, amely szélsősé
ges esetben embertársai életét sem kíméli, 
csak azért, hogy valamilyen belső kielégület- 
lenségtől megszabaduljon.

R.J.
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Fegyvf rbe fektetni
Egyesek ícstinéiiyekbe, má- 

soli 'szobrokba, "sokán aranyba, 
s; ékszerekbe fektetik p'éiiz'üKet.

De vannak, akik régi fegyve- 
: rekel vásárolnák.

Az...1580-as- évek -tájékén- a 
, Habsburg-ház számára készí
tett--kétcsövű uaijes egészében 

•• vasiból öntött puskái nem. lehe
tett- valami ..hatásos fegyver.

- Vaiübaíi, ha nem oozauartó 
■„ módon kezelték, könnyen. el-

sült a tulajdon©#»: kezében. Na~
' páíeon azonban, • ami igaz,, az . 
■■ igaz,, értett a régiségekhez, így 
á bármi áron is,-- de megszerezte
- a puskát. Ei képzelhető, bogy 
méltó hadizsákmányqiak tár
totta Bécsbe való bevonulása-

- kor. Több mint egy évszázad
dal később Göring is im-sonló-

- képpén vélekedett. Ö? ugyanis,
/ miután a nácik elfoglSlíák Pá

rizsi,'Hitlernek ajándékozta a 
fegyvert. A puskát 1945-bon az

-. amerikai' '  csapatok - szerezték 
meg, s- a fegyver az elkövet
kező 40 év során, különböző 

-j amerikai ■ műkereskedők gyűj- 
. töményét gazdagította, míg 
! legutóbb egy nyugatnémetmú- 
: zéúrri ■ vásárolta meg mintegy 

246 ezer dollárért a maastrich- 
ti (Hollandia) Régiségek Nern- 

. zetközi Vásárán. .
■•Égy ormótlan puskáért csak

ugyan csinos kis összeg, ám a 
szépséget ezzel korántsem fi
zették .meg. Elvégre légi elsü
tő szerkezetével, finoman gra
vírozott arabeszkjeivel, a lo
vaikkal, vadász és csatajelene- 
teklíel díszített csövével igazi

i remekműve a hadtudomány
nak, s egyben szimbóluma az

. Eúroiíállban megrendezett 
képződ és iparművészeti kiól- 

■f lítás-isokszínűségének. '
| '-Ä mintegy 30-10 éiier láto- 
. g&tövnem csupán ásókszínű- 
ség 'fhiiatt kérési fel a kíállí- 

S tásit. Végül is, ha valaki nem 
jj tud 230 ezer dollárt letenni egy 
' Gerard Bou képéri vagy. 2.68 

'eMLdoO^hi áldoz-nii^A^taen 
í Vitjtjiß.stdadVájtdormuzsiku- 
, sóért,' még miiödig akad olyan 
1 tárgy, amelynek megvételéhez 

nem feltétlenül szükséges még 
j egy jelzálogkölcsöaiit felvenni a
ii házrd.

Itt vannak például azok az 
időszámítás előtti IV. századi, 
az itáliai Tarente görög tele
püléséről származó agyag6zoé- 
rocskák, amelyek ára ma 700- 
800 dollár között mozog. Ha 
azonban valaki japán fegyve
reket' gyűjt, 3000 dollárért 
megvehet egy, a XVIII sza
zadból való teljes szamuráj 
fegyverzetet a hozzáillő Saoto- 
m e.. Yoshimusa sisakkal és 
Giken vasrnaszkkáí.. Ha netán 
vaiakinek- saját trónra., fájna 
a...foga, mindössze 2500 dollárt 
kell fizetnie az egyik afrikai 
király kézi faragásé u-ralisodé 
székéért.

Ha azonban a látogató más 
ennyit sem áldozhat, körűibe* 

'ÍÖl '7 dollárért hozzájuthat egy 
Marcus Aurelius lovasszob- 

' jócskához. Az eredeti' szobor 
rnásolátát a Vásárcsarnok kö
zepén helyezték el, ezzel pró
bálván emlékeztetni a látogatót 
az eredeti., az ókorból fenn
maradt egyetlen lovaaszohor 
állapotára. Ez ugyanis rövide
sein az ..örök város” levegő- 
szenny. eződéséheik martalékává 
válik. Az autók ólommal, teli' 

'kipufogógáza oly mértékben 
tönkretette a római szobrot, 
hogy lehetetlen mintát venni 
'az eredetiről. Két hoílatnd mű
vész, /  esy szobrász és. egy 
bronzöntő most arra vállalko
zott, hogy elkészíti az 'eredet-' 
szobor pontos mását. A Mar- 
cus Aurelius alapítvány, amely 
800 ezer dollárral támogatná a 
tervet, úgy becsüli, hogy a 4,2 
méter magas szobor elkészíté
séhez, 2500 kilogramm bronz 
sz-üksóges. Az az összeg, amit 
a Marcus Aurelius Baráti Kör
höz való csatlakozáskor fizet
tetnek, húsz gramm bronz el
lenértékét fedezi. A „lóba való 
befektetés” talán nem is olyan 
rossz üzlet a jövőre nézve. A 
Jegenda - szerint ugyanis az 
e s e d é t i i j k é 
szült,-ám. az aranyat évezredes 
patina rejti el az emberi-szem 
elől. Ha ez a patina eltűnik — 
így szól a fáma — s láthatóvá 
.válik- az arany, közeledik a 
világ vége.

A keménység próbája
Mi az, ami a szibériai épít- hideget, nagy reccsenéssel 

kezesekre csábítja a fiatalé- pednek szét, akár az üves 
kát? Milyen körülmények kö- Szibéria 
zött dolgoznak, s hogyan él- Körzeteiben

és a távoli észak 
a zord éghajlati

viszonyok közt nem minden 
ember .képes 'megmaradni. A 
megfigyelések szerint a szer
vezet „kísérleti ideje” 3—5 év, 
s ennyi idő után' bekövetkez
het a lelki és fizikai törés. 
Ebben az esetben mindössze 

;yományok szerint zenekarral, egyetlen megoldás marad: 
'jrágcsokrokkál- búcsúztatják megváltani a. jegyéi-a- visSza-

nck, akik vállalkoznak a nagy 
kalandra?

A kiemelkedő jelentőségű 
szibériai építkezésekre idén 
körülbelül 50 ezer fiatal ' in
dul útnak kelet felé; A iha-

Ú j  könyv

vjragc
őket. Néhány hónap múlva 
pedig majd valahol a Szovjet-- 
unió közepén egy kis állomá
son leszáll egy fiatalember 
bőröndjeivel a kelet felől . ér
kezett vonatról. Az ő számá
ra befejeződött Szibéria meg
hódítása, hazatért. Márpedig 
az új gazdasági területeket 
meg kell hódítani, sőt arra ás 
gondolni, kell, hogy a körzet
ben mindenki' otthon 
magát.

Háztáji bárányok
Ausztráliában új módszert 

dolgoztak ki a gyapjú minő
ségének javítására.

A birkapásztorok újabban 
nemcsak a pusztákon terelge
tik nyájaikat. A tisztább 
'.'gyapjúhozam reményében 
utóbb ausztrál farmer fedett
pályás állattartást folytat a 
jószágok táplálkozási módjá
nak szigorú felügyelete mel
lett. jyiég lepellel is beburkol
ják őket. Az eredmény az 

' európai és japán luxus kel
mekészítőknek szánt Sharlea 
gyapjút S ez tartósabb, sely
mesebb és fehérebb is társai
nál.

Az élsőosztályú gyapjú ne
vét egy Melbourne környéki 
farmról kapta. Tulajdonosa, 
Wallace Reynolds Tom 

' Harmsworthtal. a melbourhe-i 
textilipari főiskola igazgató
jával közösen kísérletezte ki a 
háztáji állattartást a hetvenes 
évek elején. Az állattartók ki

zárólag angol merinóval fog- 
,-laJ.kozriak. A por, piszok, fagy 
-és meleg ellen akolba zárják 
■a juhokat és védőköpennyé! 
■burkolják őket. Legeltetés he
lyett rendszeresén fogyaszta
nak vitamindús, magas t'ápr 
értékű, szecskázott lucerna, 
zab és csillagfürt keveréket. 
■Még játékot is állnak az álla
tok rendelkezésére: 'gumiab- 
roncsokkal, fatuskókkál és.

útra. Air sajnos, nem csupán 
a fagy és a nyárra jellemző  ̂
szúnyoginvázi.ó serkentheti a ' 
visszatérést.

Űjabb gondok, hogy elszá
mították magukat azok, akik 
a többségében fiatál lakossá
gú, új gazdasági körzetek ur
banizációs kérdéseivel foglal
kozták. Az új városok terve
zésénél a statisztikái átlag 

érezze alapján határozták meg az is
kolák, sportpályák és egyéb 

A gázvezeték építésének szociális, kulturális létesítmé- 
egyik szakaszán a tudósította- nyék számát, s éppen a speci-

Astrid Lindgren: AZ IFJÚ MESTERDETEKTIV 
Delfin könyvek Móra Kiadó Fűzve: 22 Fi
’ Három pajtás él egy távoli svéd 'idsyárosbkn. Mind

hárman nyurgák', talpraesettek, s az eszük vég, akarja, 
borotva, de rendkívüli tulajdonságokkal csgk' egyikük 

'rendelkezik'. Kalle' Blömkvisí. éhnek' 
nek a hőse, aki vórfagyasztóan lí^ifit^'.''kálÍ8fdó^, ̂ ren
getegén ait„ végük is mindéi} titokra .f^nyt jdérít. '
Nagy Katalin: TŰRHETŐ LAJOS-
Már tudok olvasni! Kötve: 16 Ft

A könyvben Kormos Csaba ötödikes hagyfiú ipondjá 
el, miféle pörös ügyei vannak öcesé'hék'az Iskolával és 
a családdal, hógyan széritett „tűrhető*' testvéré-égy kó
bor kutyát, mit adott a talpraesett' Lájos Családjának 
karácsonyi ajándékül, s ini történt, amikor mégerkezétt 
újszülött húgocskájuk, Szilvia.

rmja lehetett egy jelenetnek.
Miközben a. csőfektetők kara
vánja haladt előre, kinyílt az 
egyik lakókocsi ajtaja, s rajta 
olvasható volt a rögtönzött jel
mondat: „A gázt az ország
nak, a pénzt az asszonynak!”

Valóban, Szibériában maga
sak a bérek. Az ideérkezők fi
zetését rögtön 80 százalékkal 
egészítik ki. A 200 .rubeles át
lagjövedelem itt tehát azonnal 
360 rubelre emelkedik, s. az itt 
töltött idővel arányosan to
vább nő. Aki például Öt évet 
dolgozik északon, az 80 szá
zalékkal magasabb bért vihet 
háza. De vajon csak a pén
zért. jönnek a fiatalok?
. .Nem kimondottan a pén
zért A BAM építői közöttmég 
a ’80-as évek elején végzett 
felmérés adatai szerint a fia
talok 90 százaléka azért je
lentkezett, és vett részt a vas- .
Útvonaii*pftésében,iiímer1ii*gy- osztonz3

films „ifjúsági tényezőt” hagy
ták számításon kívül. Szibéria 
egyes vidékein a fiatal anyák 
70 százaléka „kényszerű mun
kanélkülivé” vált, mivel nem 
volt elegendő, bölcsőde, óvoda. 
Ezt a problémát először a 
BAM-nál küzdöttek le, itt a 
szociális infrastruktúra fej
lesztési ütemének sikerült lé
pést, tartania az építkezés üte
mével. És az eredmény nem 
is, maradt el. Az adatok sze
rint ma a. fluktuáció ebben 
■a. zónában semmivel sem na
gyobb, mint más fiatal váro
sokban a Szovjetunió európai 
részében.

Nyugat-Szibériából viszont, 
ahol az ország alapvető gáz- 
és . olajkészletei vannak, min
den Ötödik fiatal egy évnél 
hamarabb elmegy. Ez a hely
zet semmiképpen sem fogad
ható' el. Most már határozat 

az új építkezések és

kulturális és ' szociális'- iétesít-
vánták jellemüket a 
rülmények között.

gumilabdákkal üthetik el ide
jüket.

„A juhok meghálálják a 
gondoskodást” — állítja Keith 
Stott, a Sharlea Ultra Fine 
Society of Australia alelnöke. 
Nem szenvednek semmilyen 
betegségben és nincsenek ki 
téve azoknak a veszélyeknek, 
amelyek a legeltetett állato
kat fenyegetik. A házi bárá
nyoknak igen jő minőségű a 
gyapja, mivel rostja nem 
szennyezett, gyakorlatilag 
pormentes. Az ellenőrzött ét
rend biztosítja, hogy a gyap
júszálak csaknem egyforma 
vastagok.

Az angol, olasz és japán ve
vők szerint a kis tételekben 
előforduló áruhoz mintegy 
négyszeres felárral lehet hoz
zájutni. A japánok még így is 
vevők rá, az európaiakhoz 
azonban csak elenyésző tétel
ben tud bejutni, mivel a ke
reskedők nem szívesen fizet
nek felárat olyan áruért, 
amelynek neve egyelőre sem
mit sem mond a vásárló fülé
nek, ellentétben olyan már
kákkal, mint a kasmír vagy 
vikuna,

A zárt rendszerű állattartás 
■beindulás! költségei azonban 
tetemesek: 35 000 dollár az 
áltól,' 500 darab angol mefinó’ 
ára 15 000 és további 20 000 a 
táplálék egy évre.

ország számára oly ílöhtes .ügy
megvalósításában. E&mí ki- épitésében. A szocjo„

\ lógiai kutatások érzékeny ba
rométere máris reagált: a ke- 

A tősgyökeres szibériaiak, xeti övezetekben a fiatalok el
akik humórosan fogják föl vándorlása lényegesen csök- 
szűkebb hazájuk zord időjá- rteni_ 
rási körülményeit, a „fagy” 
szóval általában együtt 
getik a „szorongat 
igéket. A fagy itt 
zúz és rombol. Egyik
gámhak, miközben les----- _
gépről a jakutszki repülőié-  ̂
reh. á Cipője szétfagyott a

A jeti fantomképe
Szovjet kutatók' elkészítették-’a .-világisok táján kere

sett havasi ember fantomképét. Az expedíció; vezetője, ; 
Kozlov szerint, a jeti — ahogy a szovjet havasi embert < 
nevezik' — erdei ember: a Kaukázus hegyeinek erdősé
geiben és a kínai határon él. A magányosan .járó élő
lény napközben alszik,, és a rossz idő eiől- a fái: alá me
nekül A jeti „olyan magas, mint-egy átlagos ember 
közölte Kozlov a' Szocialisztyicseszkaja. Indusztrija című 
lapban —, de két méter magasra is megnőhet. Örá-niként 
tizenkét km-es sebességgel mozög. Lábai nagyobbak,. - 
mint az emberé, és alkalmasak köves talajon való gyors 
futásra — írta a szovjet kutató. A fantomképet állítóla
gos szemtanúk ötezer leírása, a  jeti lábnyomairól készí
tett ölven kép alapján készítették-ek

. KÖLTÖZIK AZ INTERPOL
Kinőtte a Párizs nyugati elővárosában, Saint-Cloud- 

tían levő központját a nemzetközi, bűnügyi rendőrség, 
az Interpol.' Számos francia várók közül, amely az új 
székhely elnyeréséért versengett, az Interpol végre
hajtó bizottsága végül a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 
Lyon városát választotta. Lyon ,, szimbolikus .összegért 
— egy frankért — 99 évre egy. 14500 négyzetméteres 
telket adott bérbe a szervezetnek: 1987-bén itt kezdő-

j(£,Új lakhely.„Ht.án;j.itpgj., az 1 
szervezet 1983-ban Berlinbe tel 
1946-ban Brüsszelben szervezték újjá, ám még... ugyan
ebben az évben Párizsba tette át székhelyét. A? Inter
pol munkájában 1.36 állam — közte Magyarország — 
bűnüldöző szerve vesz részt, ’

varrásoknál, pedig a lábbeli 
Moszkvában a mínusz 20-25 
Celsiüs-fokot is „jól bírta”. De 
nemcsak a cipők, gyakran a 
fémek sem állják a kemény

. Képgyűjtem ény 3 4  millióért
RékdrdÖfeizégért; 34 millió dollárért kelt el a Sotheby’s 

aukciöház New York-i árverésén a nemrég elhunyt Flo- 
réhee. Gouldnak, égy)"múlt századi vasútmágná.s menyé
nek képgyűjteménye. Az 56 impresszionista és modern 
festmény, valamint rajz közül a legtöbbet, 9,9 millió 
dollárt Van Gogh „Tájkép napfelkeltével” című képéért 
adták. 5.3 millió dollárért talált gazdára egy Toulouse- 
Báutrec-kép!,ótöbb mint 1—1 millióért egy-egy Courbet. 
Monet és 'bégás-festmény. A teljes Gould-vagyon érté
kesítéséből —. beleértve a tavaly árverésre került éksze
reket és bútorokat is. — összesen 48,7 millió dollár folyt 
be.

TRÉFÁK
Az egyik elitéit nő letar

tóztatása előtt megismer
kedett egy arab férfival, 
akinek még a nevét sem 
jegyezte meg pontosan. \ Az 
egyik napon úgy érezte, rá
jött, hogyan is hívják sze
relmét. Gyorsan a karjába 
tetoválta az AHRÄM főne
vet. Ezután viszont sem őt, 
sem társait nem hagyta 
nyugodni a gondolat, hogy 
mit is jelenthet ez a név. A 
vasárnapi csendespihenő- 
nél azután az egyik zárka
társ nagy örömmel felki
áltott: olvassátok csak
visszafelé!

★
A főnök cigarettacsikket 

pillant meg az iroda pad
lóján és szigorúan fordul
a beosztottjához:................

George! A magáé .eé 
a csikk?

—- Nem, uram, az öné! 
Ön látta meg először!

A híres színész hossza.1 
san meséli sikereit beszél
getőpartnerének.

— No, elég — fejezi bé 
végre. — Mindig csak ró
lam beszélünk. Most be
széljünk rólad! Mi a véle
ményed a legújabb alakí
tásomról?

Vízszintes:..!, Vainő Siika- 
niemi, finn költő fenti című 
verséből idézünk négy sort 
(az első sor zárt betűi: D, N, 
A). 10. . . .  Maria déllé Grazie 
(milánói templom, kolosto
rában van Leonardo da Vin
ci Utolsó vacsora c. freskó
ja). 13. Két kastély a Ver
sailles-! parkban. 14. A hi
vatali előrehaladás egy-egy 
szakasza. 16. A falióra is 
megteszi. 18. . . .  Dalmácia
legnagyobb adriai kikötőjé
be való. 19. Dalos. 21. . . .  

. csoport (két, három vegyér
tékű nitrogénatomból álló 
két vegyértékű csoport). 23. 
Verdi híres operája. 24. Más
salhangzó, a c zöngés pár
ja. 25. Léha egynemű be
tűi. 26. A versidézet máso
dik sora (zárt betűk: O, T). 
28. Ez a személy szintén. 29. 
Tűzálló anyag (névelővel). 
30. Nemzetközi vészjel. 31. 
Azonos betűk. 32. .Férfinév. 
33. Bach III. zenekari szvit
jének lassú tétele. 35. A 
nagy varázsló (fordítva), 36. 
Alacsonyabban lévő helyre. 
37. Részesrag. 39. Tetőfedés
re is használják. 40. Meleg
ség (fordítva). 42: Kettőzve: 
afrikai nép. -44. Olvasztóke
mencék. 46. Mindegyik visz 
valahová. 47. „...föld Isten 
kalapja” (Petőfi). 49. • Saját 
erejéből. 51. Szovjet folyó. 
.55. Megelégel. 56. . . .  Zám- 
ky (Érsekújvár). 57. Sípos 
isten. 58. Kissé régies indu
latszó az öröm, a fokozott 
jókedv kifejezésére. 59. Szük
ségépület. 62. Messzire. 63. 
Jelentem.. .  (operettekben 
.katonai jelentéstétel). 65 
Egyfajta színben játszik. 68. 
Mely személyek?
, Függőleges: 2. Nagy ellen

szenvet érez. 3. Macskát hí
vó szó. 4. Üvöltő állat. 5,

Szálkás húsú halfajta. 6, bát, 50. ■ Masina. 52. Miskolc^ 
Ütőhangszer. 7. Úgynevezett,- hegye.- 53. Indulatszó. 54. Né-'^ 
rövl 8. ÁF. 9. Kérdőszócska, mét festő és’grafikus (1887--  ̂
10. Erős korholás. 11. Épüle- 1956). 59. Négy' lábon álló"  ̂
tét helyreállít. 12. Becézett tornaszer. 60. KAE. 61. üsz-^ 
Attila. 13. A versiclézet ne- ’szeállt föíddai'áb: 64; Newton-í
gyedik sora (zárt betűk: L. 
A). 15. A zöld szín egyikár
nyalata. 17. Rosszallás kife
jezése, 20, A .versidézet har
madik sora (zárt betűk: • Z; 
M, N). 21. Erdei, félisten
(névelővei). 22. Indulatszó. 
26. Ág németül. 27. Az egyik 
görög betű. 32. Frank ...; 
fennsík Bajorországban. 34. 
ínyencek, csemegéje. 38. A. 
növényi test felületén igen 
ellenálló anyag. 41. A nap
felkelte körüli napszakban
történő. .43.............. Valloné
(olasz színész). 45. Zöldes
kékbe játszó szürke szín; 
46. A Hawaii-szigeteken 
használt gitárféle. 48. Csuk
lyával egybeszabott, viharka-

méter. 65. Mura tószó (for-< 
diiva). 66. Olaj 'egynemű be-| 
tűi. 67. - . Alaméin-j — ‘'

Beküldési- határidő 
június 14.

csata;
m siá

^ - !
A Heti Híradó XXIX. év-:f 

folyam 19. számában meg-'^ 
jelent keresztrejtvény helyes^ 
megfejtése”a következő: ^

— Elnézést kérek, de há-^
rom lányom és csak egy  ̂
tükröm van.. £

— Azt, hogy Karcsi dol-^ 
gozáta is híhdílah.

Könyv jutáimat nyertek:'^
Vízhányó Julianna, Gyufa 
Roman János. Nyíregyháza :■£ 
Ágh Ildikó, Ka'pósyár; Ma-  ̂
gyár Erika. Raltícsá; RiédierJ 
György, Vác. v : '



NB 1

Bamok a Honvéd'
ÖKÖLVÍVÁS

Nagyot változott a világ
Két fordulóval a befejezés 

előtt már bajnoknak tekinthe
tő a Honvéd, miután előbb 
Egerből-, hozta el a két pontot, 
majd Kispesten négyszer zör- 
rent meg az egyébként kitűnő 

-védelemmel rendelkező Cse
pel hálója. Folytatódik a ki
esés. elkerüléséért folyó harc. 
Az egriek kihagyták a nagy 
lehetőséget és büntetőt hibáz
va vereséget szenvedtek a 
Honvédtől hazai pályán. Ezt 
némiképp enyhíti, hogy Pé
csett pontot szereztek, de-mi- 
után a Tatabánya is gyűjtött 
egy- pontot, továbbra is az eg
riek látszanak a másik kieső
nek. Még veszélybe. kerülhet 
az MTK is, bár az újpestiek
kel megosztoztak a pontokon 
és ez mindkét 'együttesnek 
elégséges lehet a megkapasz
kodáshoz.'Ismét nyert az FTC, 
még elcsípheti az ötödik-ha
todik helyet. -Nyert a Rába .is 
Szombathelyen, így verseny
ben maradt a Videotonnal az 
ezüstéremért. Jól hajrázik a 
ZTE, ha megtartja a negye
dik helyét, ez az egyesülőt 
nagy. sikere. lesz. Meglepetés
re, a SZÉOL házai pályán 
„harap”, előbb a Videotont 
szorította meg, legutóbb -pe
dig, a Vasast le . is győzte. A 
tavaszi idény kezdetén, reme
kül játszó piros-kékek bizony 
alaposan visszaestek, amii 
azért bizonyítja, hogy nem
csak Mészöly Kálmán volt a 
ludas az őszi kudarcokban.

A hátralevő két fordulóban 
ez' Eger és a Tatabanya mér

kőzéseit kíséri nagy figyelem, 
főként azután, hogy a szom
bathelyi meccsel kapcsolatbán 
vesztegetési kísérlet történt.

A 27. forduló eredményei:
Csepel—FTC 0-0, Debrecen— 
Pécs 1-2, Haladás—Tatabánya
3- 1, Eger—Honvéd. 0-1, Vasas 
—-Békéscsaba 3-0, Rába—MTK
4- 2, Dózsa—ZTE 0-1, SZEOL 
—Videoton 2-3.

A 2S. fordulj eredményei:
FTC—Debrecen 2-0
Honvéd—Csepel 4-0
Tatabánya—Videoton 2-2
Pécs—Eger 1-1
Haladás—Rába 0-2
MTK-VM—Dózsa 1-1
ZTE—Békéscsaba 3-1
SZÉOL—Vasas 5-4

a  b a j n o k s á g  Á l l á s a

1. H o n v é d  28 29 5 4 57-21 43
2. V id e o to n  27 14 7 6 43-25 35
3. R á b a  28 14 C 8 51-46 34
4. Z T E  28 12 7 9 37-31 31
5. H a la d á s  28 ID S 9 31-29 29
G. C se p e l 27 10 9 8 21-19 29
7. F e r e n c v á ro s  28 11 G 11 33-34 28
8. V a sa s  28 8 11 9 51-44 27
D. D e b re c e n  28 10 7 11 32-33 27

10. P é c s  28 9 9 10 31-32 27
11. Ü . D ó z sa  28 9 3 11 34-31 2G
12. B é k é s c s a b a  28 10 6 12 35-50 26
13. M T K -V M  28 10 5 13 35-41 25
14. T a ta b á n y a  28 9 6 13 40-46 24
15. E g e r  28 9 5 14 24-38 .23
16. S zeg e d  28 5 2 21 39-G5 12

Következik (június 1-én1): 
Videoton—ZTE, Honvéd—
Pécs, Csepel—Rába, Vasas- 
Haladás, FTC—Tatabánya, Bé
késcsaba—Dózsa, Debrecen— 
Eger, MTK—SZEOL.

Mindig a labdarúgás, állt a 
legközelebb a szívemhez, de 
az ökölvívást is nagyon szere
tem. Megtanultam becsülni a 
kötelek között táncoló, ke
mény. öklű fickókat. Még sü- 
völvényként megcsodáltam a 
Torma-fiúkat, Bogácsot, Vaj
dát, Mártont, a két Benőt és 
Barinkat, no meg Bondit, Ho- 
molyát, meg a többieket. Az
tán úgy hozta az élet, hogy 
krónikásként végigkísértem 
Papp Laci fénykorát, s mint 
ökölvívórovat-vezetö, tudósító
ja voltam három Európa-baj- 
nokságnak.

Hej, hogy elrohant az idő... 
Harminckét évvel ezelőtt ott 
voltam, amikor Varsóban La
ci kikapott a szovjet Tyisin- 
től, s Pietrzykowski elindult 
felfelé. Aztán jött Berlin és 
Prága, a. szovjet Jengibarjan, 
a lengyel Drogosz, s más ki
válóságok, akiket a mai fiata
lok legfeljebb csak hírből is
mernek.

Nagyot dobbant a szívem 
már á hírre is, hogy Buda
pesten lesz a XXVI. EB. Hát 
még, amikor a verseny máso
dik napján beléptem a pom
pás Budapest Sportcsarnokba, 
hiszen különb létesítményben 
aligha rendeztek eddig EB-t. 
Varsó óta mennyit változtak 
a külsőségek...

Most mindenütt — fény és 
csillogás. Már a szorító is 
olyan, mint egy ékszerdoboz. 
A két hatalmas villanyújság 
pedig mindenről tájékoztatást 
ad, s persze, időt is mér. A 
rendezőség udvarias, a vendé
geknek minden óhajuk telje
sül. A sajtó munkatársainak

kényelmes dolgozószobák, me
lyekben telefonok, írógépek, 
televíziók, telexek segítik a 
tudósítók munkáját. Minden 
megy, mint a karikacsapás.

A színpompás külsőségek 
még csak emelik a hatást. A 
versenyzők többsége Adidas- 
költeményben virít, mégpedig 
a. szó igaz értelmében. Fénylő 
nadrágok és mezek, magas 
szárú* kackiás nyelvű' cipők, 
csillogó-villogó köpenyek. És 
először az EB-k történetében, 
színes, piros-fehér és kék-fe
hér kesztyűk. No meg á 
mieink mezén ott van a ne
vük is. Mindebbe valósággal 
beleszédül az ember, s jó ér
zéssel gondol arra, hogy a 
jobb, a szebb élet valamilyen 
formában itt, a szorító kör
nyékén is. lemérhető.

Milyen nagyszerű, hogy el
tűnt a szegényes klottnadrág, 
a boka alatti tornacipő, az 
agyonviselt melegítő. És mi
lyen kár, hogy velük együtt 
eltűntek az ökölvívás ördön- 
.0ös tudású. művészegyéniségei 
is! Avagy ez a feltételezés 
nem más, mint nosztalgia?

No, egy pillanatra sem sze
retném megbántani a maia
kat. Köztük is vannak virtuó
zok, olyanok például, mint az 
apró termetű, csupán 156 ern
es, 48 kilós, 21 éves szovjet 
Abdrahamanov, aki úgy üti a 
horgokat és felütéseket, hogy 
öröm nézni.

Várom a többi kitűnőség 
bemutatkozását. És végtelenül 
sajnálom, hogy Papp Laci 
már a szorító sarkától is bú
csúzik . . .

N B H
A Vctésn megelőzte <s Siófokot

Kazincbarcika—N agykanlzsa 
8-8. KazincBarciká, 1Ö0Ö MM, 
vezette: Varga S.

22. sz. Volán—Dunaújváros
1- 1 (1-0). Rákoscsaba, 800 né
ző. Vezette: Lója. Góllövők: 
Vád, illetve Simon.

Baja—Debreceni— Kinizsi 
4-3 (1-0)..Baja, 180.0 néző. Ve
zette: Köböl. Góllövők: Bog
nár, Pottesz, Szabó, Pekker, 
illetve Bruder, Szűcs, Magyar.

'Siófok—Sopron .1-1 (1-0).
Sopron, 3800 néző. Vezette: 
Hazafi. Góllövők: Horváth II. 
G;, illetve Horváth I. L.

Diósgyőr—Nyíregyháza 1-0 
(1-0). Nyíregyháza, . 3000 néző. 
Vezette: Roxin. Góllövő:
Dzurják (11-esbői).

Szekszárdr—Tapolca 7-0 
(4,-0). Szekszárd, ÍÖO.O néző. 
Vezette:, Varga L. Góllövők: 
Suba, (3), Megyeri (2), Khisz, 
Weitner.

Salgótarján—Ózd 1-0 (0-0).
Sálgótarján, 3000 néző. Vezet
te: Puhl. Góllövő: Zimonyi. 

Bakony Vegyész—Metripond
2- il (1-0). Veszprém, 900 néző. 
Vezette: Horváth O. Góllövők: 
Tóth (2), illetve Tasi.

Keszthely—Vä« 0-0. Keszt
hely; 2600 néző. vezette: Nagy 
L. ' ' -

Szolnok—Bp. Volán 3-3 
(2-2). Szolnok, 3000 néző. Ve
zette: Kendy. Góllövők: Su
gár, Tóth, Romanek, illetve 
Morgós; Szeibert* Kotul.

A második vonalban is volt 
hétközi forduló., A vezető hár
mas közül csak a Siófok vesz
tett pontot és a Volán átvet
te a vezetést. Változatlanul 
tart a harc a harmadik kieső 
hely elkerüléséért.

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

Az élmezőny: 1. Volán 48, 2. 
Siófok 47, 3. Vác 45 pont.

Kapásból továbbadjuk
Göröcs Titi tengetett aztán.

Hazaérkezett Göröcs János, 
az újpestiek egykori váloga
tóit csatára, aki' két évig Ku- 
vaitban . dolgozott edzőként. 
Szombaton már ott volt a Me
gyeri úti pályán,, az Ű. Dó
zsa—ZTE összecsapáson. Fi
gyelmesen szemügyre vette a 
kispadot, hiszen júliustól már 
ö a ■ iila-fehérek vezető edzője. 
Egyébként a kiváló labdarúgó 
volt a vasárnapi hagyományos 
színész—újságíró,, rangadó
egyik partjelzője Bene Ferenc 
mellett a Népstadionban. A 
játékvezető az 50—60-as évék 
klasszikus jobbszélsője Sándor 
Csikar. Szó, ami szó, jól csen
gő nevek . . .  Információink 
szerint Göröcs mellett pálya
edzőként Nagy László, a Dó
zsa volt válogatott balszélsője 
dolgozik majd. Ez sem rossz 
duó!

Előszerződést kötött a Fe
rencvárosi Torna Club a Sop
ron balszélsőjével, Dercsárral, 
a Bp. Volán SC középpályá
sává Szeiberttel, valamint a 
Csepel irányító játékosával 
Kincses Sándorral. A zöld-fe-

A bradfordi tűz után
Európai stadienkörkép

hérek további erősítésein még 
folynak a tárgyalások. ..

Róth Antal, a pécsiek válo
gatott védőjéért az Újpesti 
Dózsa és' a Vasas is harcba 
indult. Eddig csak a Bp. Hon
védről lehetett hallani, kérdés, 
hogy a sok, ajánlat közül Róth 
melyiket választja.

Májér, Burása és Szabó, a 
Videoton három kiválósága 
külföldre kíván szerződni. Ed
dig francia és portugál csa
patok érdeklődtek a labdarú
gók iránt.

Dr. Lakat Károlyt csak négy 
fordulóra bízta meg a Tatabá
nya vezetése a csapat felké
szítésével', hiszen a bányász új 
edzője a nyártól , várhatóan 
Temesvári Miklós (Újpesti 
Dózsa) lesz.

Verebes József a legfrissebb 
győri fülesek szerint nem akar 
a Rába-parti városban marad
ni, holott még egyéves szerző
dés köti azETQ-hoz. Most azt 
beszélik, hogy az MTK-VM is 
tárgyalásokat kezdett az utób
bi időben némaságra kárhoz
tatott szakvezetővel.

A bradfordi stadion tűz 
okozta első döbbenet után 
Európa több ' városában lázas 
tűzrendészen ellenőrzés kez
dődött. Az első megnyugtató 
vélemények szerint nincs ok 
aggodalomra, • mivel a na
gyobb stadionok többsége 
korszerű acél tartószerkezetű 
betonépítmény. Az illetéke
sek szigorúbb vizsgálatai 
azonban itt-ott baljós körül
ményeket is feltártak.

■Amikor például Svédor
szágban alaposabban tanul
mányozták a labdarúgópályák 
felszereltségét, kiderült, hogy 
32 nagyobb stadion felerész
ben fából készült. „A- Brad-, 
fóréban történtekből le kell 
vonnunk a tanulságot” — 
mondotta a svéd labdarúgó- 
szövetség egyik vezetője. A; 
tűzróndészeti hatóságok az 
érintett 16 stadion közül, 
legalább nyolcat tűzveszé
lyesnek ítéltek. Bradfordban 
négy perc alatt vált a tűz 
martalékává a 79 éve épült 
stadion lelátója, s mosí a 
svéd tűzoltóság kénytelen volt 
megállapítani, hogy nem egy 
saját látási tínényűk kísérte
ti ésen emlékeztet a bradfor- 
dira. A legismertebb pálya, 
amely faelemekét is tartal
maz, a Stockholmi . Olimpiai 
Stadion. Egy esetleges tűz 
nem rémikép csupán,, volt már 
rá példa: 1954-ben, a lelátó 
egyik része leégett. Akkori
ban egy gondatlanul elnyo
mott cigaretta okozta a tüzét 
— igaz, nem volt halálos ál

dozat. Svédországban hama
rosan javaslatokat tesznek
részint' a szükséges átépíté
sekre, részint a tűzrendészet] 
előírások megszigorítására.

Az NSZK-ban még nem vé
gezték el a 130 stadion ala
pos ellenőrzését, Tény, hogy 
egy részük fából készült, de 
•—' fűzi hozzá az illetékesek 
— gyakorlatilag mindenütt 
hathavonta ellenőrzik a léte
sítmények állagát. Igaz, soha 
nem zárható ki egy-egy tűz
eset — mondják a tűzoltók. 
Az NSZK-ban mindenesetre 
a nagyobb mérkőzések idején 
a tűzoltóság készültséget, ren
déi el, emellett nem követ
nek el olyan hibát, hogy a 

ivésídújárato'kat lezárják.
; (Bradfordban ezt tették, hogy 
megakadályozzák a potyané
zők bejutását.)

A spanyol hatóságok is 
iúgy. döntöttek: a jövőben min
den jegyszedőt utasítanak, 
hogy a kapukat tartsák nyit
va, csakhogy a nagyobb pá
lyák többségén Spanyolor
szágban drótkerítés választja 
jel a játékteret a közönségtől 
.— erre a szurkolók, fegyel
mezetlensége miatt van szük- 
iség. Márpedig Bradfordban a 
menekülés egyetlen útja a 
pálya felé vezetett; ha kerí
tés állt volna, valószínűleg 
.még sokkal többen vesztették 
volna életüket. ■ Az olasz 
meccseken gyakori a tömeg- 
verekedés, tűzeset vagy' más 
szerencsétlenség azonban 
nem szerepel a krónikában.

T ra g ik u s  BEK*<lön<ő

A  Juventus nyerte es hupest
Halottak, sebesültek, másfél óra késés — ez jellemezte 

• a brüsszeli BEIv-rdöntőt, amelyet végül is bírói segédlet- 
je l  — jogtalan 11-es — a Juventus nyert meg, Ezzel, 
némi elégtételt szolgáltatóit a? óikéi szurkolóiak, .aki
ket a. részeg angol suliancok megtámadtak, s a tömeg- 

. verekedés nyomán; mintegy negyven ember életét vesz
hette. , . ............. ■_. , ÚJ;

A mérkőzés az előzmények után réndkívül sportsze
rű volt, de a két csapat „játékosai teljes erőbedobással 
küzdöttek. Nem lett volna rossz a, mérkőzés, de a tra
gikus előzményeket nem lehet elfelejteni. A foci az 
játék, ezt felejtették él a megvadult angol szurkolók.

Fény és
Valami különös véletlen 

folytán, ahányszor, csak, túl
jutott a Videoton egy ku
pafordulón, rám jutott a 
jegyzetírás sora. Soha kel-, 
lemetlenebb feladatot! Hi
szen. a Videoton útja eltar
tott egészen a döntőig, és a 
hosszú esztendők óta tartó 
magyarországi kupaínség
ben ez az eredmény bá
mulatos sikernek minősül. 
Huszonhat országban lát
ták tévén a fehérváriak bú- 
csúigyőzelmét. Nem vagyok 
naiv, tudom, hogy egészen 
más felfogásban küzdöttek 
volna a madridiak, ha a 
Videoton érkezik előnnyel a 
visszavágóra. De így, 0:3 
után valóságos futballün- 
nep lett a meccsből. Majd
nem azt merném mondani, 
hogy őszintén szerették 
egymást a játékosok, a fair 
play nagy korszakát idéz
ték megmozdulásaik. A kö
zönségnél pedig sportsze
rűbbet, nemesebbet el sem 
tudnék képzelni. Madrid
ban járt kollégáink megír
ták, hagy tapssal, bravóval 
fogadta a fehérváriak győz
tes gólját, a mérkőzés után 
pedig még a „Videoton! 
Videoton!” kórus is fel
hangzót);, tiszteletkört kel
lett futniuk a magyaroknak 
(kár, hogy mi ezt nem lát
hattuk a tévén), a kupa
győztes Reált pedig olyan 
mélysége® szeretettel ünne
pelte, amilyent egy nagy és 
nehéz sorozat nyertesei 
megérdemelnek.

Még valamit a Videoton
ról. Irtuk, mondtuk nem
egyszer, hogy ereje a csa
patjátékban van. Ez így 
igaz. De azt iá hozzátettük, 
hogy niricséiiék magásan 
kvalifikálható játékosai; 
majdhogynem azt bizony
gattuk, hogy egy szürke 
együttesről van szó, amely 
hallatlan küzdőképességé- 
vel, munkabírásával, önfel
áldozó védekezésével telje
sít erején felül. Felüi kell 
vizsgálni ezt az álláspontot! 
Csupán lelkesedéssel nem 
lehet túljutri'i’ öt fordulón a 
kontinens legsűrűbb mező
nyű küpatornáján, riém le
het kiverni a világ egyik 
legtekintélyesebb klubcsa
patát, nem lehet megfoszta- 

* ni sokéves hazai kupaveret
lenségétől egy Real Madri- 
dot, olyan elegáns mérkő
zésen, amilyent máskor is 
szeretne látni a sokat szen
vedett futballközönség. Ha

á rn y ék
elegendő lenne a. lelkese
dés, a ciprusiak is eljutná
nak .kupadöntőbe. A Video
ton ázért került el ilyen 
magasra, mert ezen a tor
nán ő volt a második leg
jobb, különbül futballozott, 
mint 'a  64-es mezőny 62 
csapata.

★
Kevesebb jót lehet vi

szont elmondani a 16 éve
sek magyar válogatottjáról. 
Hosszú, aszályos esztendők 
óta fiataljaink tavaly EB-t 
niyertek, több 1 korosztályos 
csapattok aratott remek 
győzelmeket, és hirtelenjé
ben azt reméltük, hogy 
ilyen lesz a folytatás is. 
Tévedtünk. A magyar fia
talok nem jutottak túl az 
UEFA-tórha csoportmérkő
zéséin, sőt csoportjukban 
még a második helyet sem 
tudták megszerezni. Nyil
ván. nem Bicskei Bertalan, 
az edző hibás ebben, hiszen 
éppen az ő nevéhez fűződ
nek az utóbbi időszak sike
rei. A mostani gyengébb 
szereplés oka nagyon . egy
szerű. A fiatalok nem mind
egyik generációja azonos 
értékű, még egy nagy fut* 
balíkultúrájú országban 
sem..

Jacques, Georges-t, az 
UEFA elnökét kérdeztem a 
pénteki sajtóértekezleten, 
hogy mi a véleménye a ma
gyarországi , tornáról. Ő ,el- 
sőáprbáh az.érdeklődés /hiá
nya miatt döbbent meg. 
Olaszországot kivéve egész 
Európában csökkent a né
zőszám, de azt nem hitte 
volna, hogy. ez a csökkenés 
ennyire kihat a friss, lelkes 
fiatalok mérkőzéseire is. 
Valóban, elképesztően ke
vesen mentek ki a mécs
esekre. A magyar csapat 
mindháromszor 500 néző 
előtt játszott, s nem 
mindegyik .meccse kezdő
dött.. nagy . .esőben. Kétszá
zan látták Szegeden a spa
nyol-olaszt, száz nézője 
volt a norvég—.bolgár talál
kozónak Győrött, három
százan gyűltek össze Keszt
helyen az NSZK—Portugá
lia összecsapásra. Az eziras 
nézőszámot alig pár helyen 
érték el, az egyetlen Kun
hegyesen jöttek össze két
ezren. Lehet, hogy téve
dett Jacques Georges, ami
kor azt mondta, tudomása 
szerint Magyarországon na- 
gyomnagyon szeretik a fut* 
hallt?!

§& U R » k o l4m ik
Már negyed tízkor alig lehe

tett félférni a metróra, pedig 
jöttek, busszal is, kocsival is. 
Tízezrek . érkeztek a Népsta
dionba, a 44. Szuper-SZÚR- 
ra, a színészek—újságírók fo
cirangadóra és természetesen 
az azt megelőző műsorra. 
Mert régen nemcsak fócimér- 
kőzés éz már, hanern nagy né
pi cirkusz.

Aztán tíz órakor kezdetét 
vette az óriási reklámmal be
harangozott műsor. Külföldi 
táncosok léptek porondra, 
majd magyar sztárok hajókáz- 
tak be hatalmas amerikai ko
csikon, biciklin, konflison és 
omnibuszon.

Már csak alig néhány perc 
volt hátra a SZÚR kezdetéig, 
amikor jött az igazi látvá
nyos meglepetés: ejtőernyősök;., 
érkeztek az égből, ők hoztálc 
a labdákat. A „hagy” derbin 
dr. Hegedűs János volt a já
tékvezető, erősen a színészek
nek szurkolt, ami nem fair, de 

, hát, mint szövegéből végig ki
tűnt, bolondozás volt ez a ja
vából. A színészek a követke
ző felállásban indultak: Koós 
János, Zana József, dr.. Török 
Ferenc, Sólymos Antal, Eper
jes Károly, Komlós András, 
Juhász Jácint, Fülöp Zsig- 
mond, Ljubisa Samardzic, 
vagyis Surda, Ihász Gábor és 
Aradszky László. Az újság
írók nem kevésbé jó csapat
tal álltak ki: dr. Boross De

zső, Kopeczky Lajos, Várko- 
nyi Sándor, Gyenes J. And
rás, Vándor Kálmán, Németh 
Péter, Gyulai István, Egri Já
nos, Kiss László, Módos Pé* 
tér és Szabó Illés. Nagy csa
lódás1 volt a nézők számára, 
amikor Surda a 3. percben ki
hagyta a 11-est, de aztán na
gyon igyekezett, és némi se
gítséggel ő is rúgott gólt. Az 
elmúlt évek újságíróg.yőzclmei 
után ezúttal a színészek rúg
tak több gólt. Sok-sok csere 
és kihagyott helyzet után — 
Sándor Csikar bíráskodása 
mellett 6-5 lett a végered
mény a ’ színészek javára. 
Gó.llövők: Samardzic,. Kiss
László (2), Módos Péter. Rácz 
Tibor (3), Juhász Jácint. He
gyi Iván, Lippay László, Vár- 
konyl, Sándor., ,

Ä. itöMisóg' riágy része hő
siesen bírta a kánikulát és n 
több órás, nézni is kimerítő’ 
kavalkádot.
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