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A Z  E LM Ú LT  H ÉT
A NATO-KÜLÜGYMINISZTÉREK lisszaboni ülésén 

'k ritikus konzultáció várható a SALT—2 s-zerződés jövő
jéről: egy magas rangú amerikai kormánytisztviselő 
szerint Reagan elnök éppen a szövetségesekkel való ta 
lálkozás végett, halasztotta el döntését, illetve annak 
közlését az eredetileg erre június elsejei határidőt szabó 
szenátussal. Gyaníthatóan nem véletlen, hogy éppen az 
atlanti megbeszélés előtt jelent meg a moszkvai P ravdá
ban a Szovjetunió vezérkari főnökének, Ahromejev m ar
sallnak a cikke, amelyben figyelmezteti W ashingtont és 
partnereit: az űrvédelmi program kibontakoztatása az 
első SALT-szerződés megsértését jelentené (a rakétael
hárító rendszerek kifejlesztését tiltó megállapodását), s 
akként voltaképpen lerombolná a fegyverkorlátozás 
alapjait. Hiszen válaszként a Szövjetunió rákényszerül
ne a támadófegyverek számának a szaporítására is.

A WASHINGTONBAN NÉV NÉLKÜL nyilatkozó fő- 
tisktviselő mindenesetre azt hangoztatta a sajtónak, hogy 
kormánya „nem kész döntésről akarja tájékoztatni 
NATO-partnereit, hanem meg akarja hallgatni a véle
ményüket”,’ s erről Shultz külügyminiszter azonnal be
számol az elnöknek, aki majd figyelembe veszi a Lisz- 
szabonból érkező véleményt. A kormánytisztviselő min
denesetre maga is elismerte, hogy a nyugat-európai szö
vetségesek „általában” a SALT—2 szerződés fenntartá
sát óhajtják (vagyis a jelenlegi — ratifikálás nélküli — 
kölcsönös tiszteletben tartását).

A HADERŐCSÖKKENTÉSI TÁRGYALÁSOKON van
lehetőség a megállapodásra a szocialista országok leg
utóbbi javaslata alapján — írta a szovjet hadsereg köz
ponti lapja, a Krasznaja Zvezda, amely szerint egy ilyen 
előrelépés kedvezően hatna a genfi és stockholmi érte
kezletek menetére is. A lap emlékeztet rá, hogy a szo
cialista javaslat értelmében a résztvevőknek először a 
szovjet és az am erikai szárazföldi egységek létszám- 
csökkentésére kellene összpontosítaniuk, am it a fegy
verzetek és. fegyveres erők szintjének befagyasztása kö
vetne; E problémakörben áll legközelebb egymáshoz je
lenleg a. í  etek álláspontja, s ezért e téren lehetne a leg
könnyebben kölcsönösen elfogadható megállapodást el
érni — m utat rá a szovjet hadsereg lapja, amely hang
súlyozza, hogy a szocialista javaslat tartalm azza a NATO- 
tagállamok álláspontjának számos elemét is. Az utóbbiak 
viszont, noha figyelemre és tanulmányozásra méltónak 
minősítették az indítványokat, mind ez ideig nem adtak 
rájuk semmiféle hivatalos választ. Így teljesen a nyu
gati féltől függ, sikerül-e felszámolni a tizenkét éves egy 
helyben topogást.

A KÍNAI PÄRTFÖTITKÄR KIJELENTÉSEIT IDÉZI
egy hongkongi lapkiadó a tajvani kérdésről. A South 
China Morning Postban megjelentetett és Hu Jao-pang- 
nak tulajdonított idézetek szerint Kína végső esetben 
erőhöz is folyamodhat Tajvan és az anyaország ú jra 
egyesítése érdekében. Peking a békés megoldást Szorgal
mazza, ám jogilag nem kötelezi el magát az erő alkal
mazásáról való lemondásra. A hongkongi lapkiadó, Lu 
Keng szerint a főtitkár azt mondotta, hogy „amennyi
ben Tajvan népének többsége csatlakozni kíván az 
anyaországhoz, kénytelenek leszünk keményebb megkö
zelítéshez folyamodni > a makacs kisebbséggel szemben”. 
A főtitkár megállapította, hogy az újraegyesítés ú tjá 
ban a fő akadály a Tajvant támogató Egyesült Álla
mok.

JERZY URBAN, A LENGYEL KORMÁNY SZÓVI
VŐJE bejelentette, hogy Wojciech Jaruzelski lengyel és 
Bettino Craxi olasz kormányfő varsói megbeszélésein szó 
esett a KGST és az EGK közötti együttműködésről is, 
minthogy jelenleg Olaszország tölti be a soros elnöki 
tisztet a Közös Piacban, s Lengyelország képviselője pe
dig a KGST Végrehajtó Bizottságának soros elnöke. En
nek kapcsán Urban azt közölte, hogy a két gazdasági 
csoportosulás kapcsolatainak élénkítésében „a közeljövő
ben jelentős előrelépés várható”.

M int emlékezetes, ugyanezt a kérdést megvitatta Mi
hail Gorbacsov, és Bettino Craxi moszkvai találkozóju
kon, ahol úgy vélekedtek, hogy a KGST—közös piaci 
együttműködés: hasznos lenne az általános európai hely
zet megjavítása szempontjából.

AZ NSZK ÉS A SZOVJETUNIÓ EGYETÉRT ABBAN,
hogy a kétoldalú gazdasági kapcsolatok „szilárd alapot 
szolgáltatnak” a politikai jóviszonyhoz. Ezt a közös kö
vetkeztetést vonták le Bonnban, miután Hans-Dietrich 
Genscher nyugatnémet külügyminiszter egyórás meg
beszélést tarto tt Jakov Rjabov szovjet miniszterelnök
helyettessel.

A két politikus áttekintette a gazdasági együttműkö
dés kérdéseit, és megállapította, hogy, a- lehetőségeket 
még nem használják ki teljes mértékben. Hangsúlyt ka
pott a tárgyaláson a technológiái csere kérdésköre.

A bonni külügyminisztérium megfogalmazása szerint 
Genscher kijelentette: el kell kerülni Európa technológiai 
megosztottságát, H zzáfűzte: amilyen mértékben sike
rül konkrét előrehaladást elérni a genfi (szovjet—ame
rikai) tárgyalásokon, úgy csökken a kölcsönös fenyege
tettség érzése és nő az esélye a technológiai csere bőví
tésének — ide értve az úgynevezett csúcstechnológiát is.

Nicaragua az embargó tatán
25 napos európai körútjáról 

hazatérve, Daniel Ortega ni- 
caraguai elnök bejelentette, 
hogy legtöbb európai tárgya
lópartnere elítéli az ország 
ellen hozott Washingtoni em
bargót. Svédország ígéretet 
tett, hogy összesen 11,1 millió 
dollár segélyt hagy -jóvá N i
caraguának, Finnország az 
idén és jövőre ugyancsak 11 
millió dolláros segélyben ré
szesíti a közép-amerikai or
szágot. Mitterrand francia 
államfő is ígéretet te tt arra, 
hogy gazdaságilag támogatja 
Nicaraguát.

A managuai^ kormány az 
embargót követően még szo
rosabbra kívánja fűzni kap
csolatait a Szovjetunióval: né
hány héttel azután, hogy Or
tega elnök kétoldalú kereske
delmi megállapodást írt alá 
Moszkvában, a TASZSZ  szov
je t hírügynökség jelentése 
szerint újabb gazdasági meg
állapodás született a két or
szág között. A Szovjetunió  
vállalta, hogy annyi olajat 
szállít az idén Nicaraguának, 
amennyi megfelel az ország 
éves fogyasztása 80-90. száza
lékának. (Nicaragua napi 
olajszükséglete mintegy 12-15 
ezer hordó, egy hordó 159 li
ter). A Szovjetunió  25 nicara- 
guai beruházás építésében is 
részt. vesz.

A managuai kormány maga 
is intézkedéseket hozott az 
embargó hatásainak ellensú
lyozására. Leszállították a ba
nán, á kávé, a gyapot és a 
hús exportárát annak érdeké
ben, hogy új piacokra törhes
senek be. Tervet készítenek 
azoknak az alkatrészeknek a 
hazai gyártására, amelyekkel 
a korábban im portált am eri
kai berendezések működtethe
tők.

A nicaraguai mezőgazdasági 
miniszter azt közölte, hogy 
máris megindultak az első ni
caraguai banánszállítmányok 
Nyugat-Európába. Eddig szin
te  kizárólag az Egyesült Álla
mok vásárolta meg az ország 
banánterm ését: tavaly több 
m int 14 millió, dollár értékben 
szállítottak az USA-ba (ez 
adta az USA-ba irányuló ki
vitelük 26 százalékát). Most 
az NSZK, Franciaország, Nagy- 
Britannia és Belgium  is je
lezte vásárlási szándékát.

A nicaraguai központi bank 
elnöke bejelentette, hogy li
beralizálják a devizarendelke
zéseket: ezentúl az ország ál
lampolgárai korlátlanul ta rt
hatnak maguknál devizát , (ed
dig 500 dollár volt a maxi
mum), e ha külföldre utaznak, 
alkalm anként maximum tíz
ezer dollárt vihetnek maguk- 

-kal.

Csehszlovák turisták valutoéHátása
Közzétették a csehszlovák 

turisták idei ~valutavásárlási 
lehetőségeit szabályozó rendel
kezéseket. Eszerint a Csehszlo
vákiából külföldre utazó turis
ták fejenként legfeljebb napi 
35 levát, 100 NDK-márkát, 350 
lejt és 30 rubelt Válthatnak ki. 
A Lengyelországba indulók 
napi legalább 550 zlotyt köte
lesek kiváltani, s legfeljebb 
napi 2500 zlo ty t. vásárolhat
nak. (A tizenkét éven aluli 
gyermekek nevére a felsorolt 
összegek fele váltható ki.) A 
gépkocsival utazók üzem
anyagköltség címén további 50 
levát, 300 NDK-márkát, 1200 
lejt, illetve 180 rubelt vásárol
hatnak. Akik Magyarországra 
készülnek — m int ismeretes, 
múlt héttől 1 koronáért már 
2,22 forintot kapnak — a ko
rábbi 2 forint, illetve a tava
lyi 1,70 helyett — tartózkodá
suk első napjára 250 forintot,

a továbbiakra maximum napi 
400 forintot, de összesen egy 
évb'en legfeljebb 4500 forintot 
válthatnak ki. Aki Magyaror
szágon áthalad, ezen a címen 
mindössze 100 forintot vásá
rolhat, az autósok pedig üzem
anyagra az utasok számától 
függetlenül, minden trapzitút- 
ra 300 forintot kapnak. Azok a 
csehszlovák állampolgárok, 
akik szabadságukra Jugoszlá
viába utazhatnak, összesen 
legfeljebb 30 ezer d inárt kap
hatnak. A nyugat-európai ú ti
célt kitűző csehszlovák turis
ták maximum 400 dollárnak 
megfelelő valutát válthatnak 
ki. Akik utazási irodák, szak- 
szervezeti vagy vállalati szer
vezésben utaznak külföldi 
üdülésre, azok 20 leva, 50 
NDK márka, 850 zloty, 150 lej, 
20 rubel, illetve 1Ö0 forint 
zsebpénzt válthatnak egy nap
ra. '

Levélváltás ca lengyel áremelésekről
Levélváltásra került sor a 

közelmúltban a lengyel szak- 
szervezetek és a kormány kö
zött a küszöbönálló áremelések 
ügyében. A szakszervezeti kép
viselet (OPZZ) levelében em
lékeztetett arra, hogy a m ár
cius végén hozott áremelési 
döntéseket az OPZZ nem fo
gadja el. Megerősítette azt a 
korábbi álláspontját, hogy a 
vaj és a többi zsiradék árá
nak emelését a jegyrendszer 
további korlátozásával kell ösz- 
szekapcsolni, s emlékeztetett a 
kormányzat ígéretére, misze
rin t a nyári tejbőség idején 
szezonális vajárat vezetnek be.

A szakszervezetek — tudatá
ban az elkerülhetetlennek — 
m érsékletre szólították fel a 
kormányzatot a június elején 
esedékes húsáremelés ügyében 
is. A kormány nevében Ciosek 
szakszervezetügyi miniszter 
válaszolt terjedelmes levélben, 
amelyben aláhúzta: nincs mód 
arra, hogy a tervezett és hó
napokkal előbb bejelentett 
harm adik áremelési szakaszról 
lemondjanak. Varsóban úgy 
vélik, hogy a hús és húster
mékek ára átlagban 10—15 
százalékkal nő majd, a vaj és 
zsír ára akár negyedével is 
nagyobb lehet.

Szovjet-indiai egyezmények
Két nagy ' egyezményt írtak 

alá a Szovjetunió  és India 
hosszú távra szóló gazdasági 
együttműködéséről Radzsiv 
Gandhi indiai miniszterelnök 
moszkvai látogatásán. Az 
egyik, számos indiai nagybe
ruházásban való szovjet rész
vételről szól: az egyezmény ér
telmében fit Szovjetunió  egy- 
miliiárd rubel hitelt nyújt In
diának erőművek, kőolajipari, 
szénbányászati, gépipari beru
házások megvalósításához. E 
beruházásokban szovjet válla
latok is közreműködnek majd, 
A másik egyezmény az évez
red végéig megszabja a két 
ország közötti gazdasági, ke

reskedelmi és tudományos
műszaki , együttműködés alap
vető irányait. Mint az indiai 
miniszterelnök sajtótájékozta
tóján elmondotta, ebben az 
egyezményben szó van arról is, 
miként vehetnek részt' indiai 
vállalatok szovjetunióbeli be
ruházásokban és hogyan mű
ködhetnek együtt szovjet vál
lalatokkal harm adik piaci üz
letekben. A két ország közötti 
áruforgalom tavaly 46 milliárd 
rúpia volt (1 dollár == 12,63 
rúpia), ennek összege az el
következendő öt év során a 
tervek szerint meg fog duplá
zódni.

es SfeovietumébsBEi
Az idén novembertől a 

nyugdíjas kolhoztagok és a 
rokkantak minimális havi 
nyugdíját 28 rubelre emelik 
— erről hozott közös ren
deletet az SZKP Központi 
Bizottsága, a M iniszterta
nács és a szakszervezetek. 
A több m int tíz éve meg
állapított munkás- és alkal
mazotti nyugdíjakat is fel
emelik maximum 60 rube
lig. A Szovjetunióban a 
nyugdíj vagy az utolsó év 
átlagfizetésének, vagy az 
utolsó, tíz évből bármelyik 
öt kiválasztott év átlagfize
tésének 50 százaléka. Ez te
kinthető alapnak minden 
olyan esetben, amikor a 
nőnek legalább 20 éves, a 
férfinak 25 éves m unkavi
szonya van, azzal a  meg
kötéssel, hogy a nyugdíj 
nem haladhatja meg a ha
vi 120 rubelt. (Kivétel min
den olyan személy, aki ér
demeire tekintettel szemé
lyi nyugdijat kap.) Ha a 
nőknek 30 éves, a  férfiak
nak 35 éves munkaviszonya 
van, akkor alapnyugdíjukat 
10 százalékkal emelik, de 
ez az összeg sem lehet 120 
rubelnél magasabb. Ha va
laki egyetlen helyen folya
matosan dolgozta le éveit, 
akkor szintén 10 százalék 
többletet kap, így tehát el
mondható, -hogy 132 rubel

nél általában nem kap sen
ki több nyugdíjat.

A helyi tanácsokat az új 
rendelet felhatalmazza, 
hogy munkás- és alkalm a
zotti nyugdíjasoknak, illet
ve családjuknak sürgős 
egyedi esetben nyugdíj ki
egészítést adjanak saját 
költségvetésükből. A nyug
díj és a segély együttes 
összege azonban nem ha
ladhatja meg havonta az 50 
rubelt. A nyugdíjra nem 
jogosult idős, egyedülálló 
állampolgárok havi segélyét 
30 rubelre emelik fel. 20 
százalékkal növelik a szo
ciális otthonokban az élel
miszerre, gyógyszerre és 
más szükséges dolgokra 
fordítható összegek norm á
ját. A rendelet kilátásba 
helyezi, hogy a következő 
ötéves tervidőszakban 8-ról 
12 évre emelik azt a  kor
határt, ameddig az a la
csony jövedelmű családok a 
gyermekeik után segélyt 
kaphatnak. Szintén a kö
vetkező ötéves tervidőszak
ban vezetik be, hogy a  be
teg gyermek otthoni ápolá
sára kényszerülő anya 14 
napig teljes fizetést kap, 
két hét után pedig 50 szá
zalékos táppénz já r neki. 
(Jelenleg a beteg gyerek 
ápolására 7 napig betegsza
badság, majd fizetés nélkü
li szabadság jár az anyá
nak.)

A m e r i k a i

gazdasági növekedés
Az Egyesült Államok gazda

sága 1985 első negyedében 
éves szinten számítva 0,7 szá
zalékkal növekedett, jóval las
sabban, m int azt korábban re
mélték. (Eredetileg a kereske
delmi minisztérium az első ne
gyedévre 1,3 százalékos növe
kedést jelzett előre.) A gazda
sági növekedés tehát jelentő
sen lelassult az USA-ban, hi- 

‘ szán 1984 utolsó negyedévében 
a  növekedés még 4,3 százalé
kos-volt, 1984 egészében pedig 
6,8 százalék, ami az utóbbi há
rom évtized legjobb eredmé
nye volt.

Drágul a moszkvai
közlekedés

Drágább lett a villamos 
és a trolibusz viteldíja 
Moszkvában — jelentették be 
a városi hatóságok. A villa
mosjegy árá t az eddigi 3 ko
pejkáról egységesen 5 kopej
kára emelték fel. Az új rend
szerben egységes lett a  moszk
vai városi közlekedés díja (az 
autóbuszjegy és a metrón való 
utazás eddig is 5 kopejkába 
került). Az átállás a főváros
ban nem okozott nehézséget, 
m ert a  jegyeket heim autom a
tákból vásárolják, hanem az 
utasok a járm űveken egy kis 
perselybe dobják be a pénzt, 
és kézzel tekerik ki belőle a 
jegyüket. Moszkvában évtize
dek óta változatlan volt a  tö
megközlekedés díja és tovább
ra is alacsonynak tekinthető.

Hatmilliőrd földlakó 
2000-ben

Több m int hatm illiárdan 
leszünk a Földön 2000-ben — 
jósolja az ENSZ egyik újabb 
tanulmánya. Az évezred végé
re a Föld népeségének 80 szá
zaléka a fejlődő országokban 
él majd. Bár a népesség sza
porodási üteme az előttünk 
álló tizenöt évben lassúbb 
lesz, m int az utóbbi másfél 
évtizedben, a  Föld lakóinak 
száma még így is évente 89 
millióval nő m ajd 1995—2000 
között. (Napjainkban a világ- 
népesség évi 1,65 százalékkal 
gyarapszik, szemben a hatva
nas években mért átlagosan 2 
százalékkal.) E lassulásban 
oroszlánrésze van annak, hogy 
az egymilliárdos Kínában a 
népszaporulat üteme az 1970 
—1975 közötti évi átlagos 2,4 
százalékról mára évi 1,2 szá
zalékra csökkent. Továbbra is 
az átlagosnál jóval gyorsab
ban szaporodik Afrika és Dél- 
Ázsia népessége, valamivel 
szerényebb ütemben Latin- 
Amerikáé. Ezzel szemben a 33 
fejlett tőkés ország közül 25- 
nek a népessége az utóbbi ti
zenöt évben csökkent, haté 
pedig stagnált.

Vietnami átütem ezés
A Bank of Tokyo képviselő

je bejelentette, hogy 26 japán 
bank elvileg beleegyezett ab
ba, hogy átütem ezze Vietnám 
velük szemben fennálló 160 
millió dolláros adósságát. Az 
idén lejáró tartozást nyolc év
re  ütemezik át, négyéves tü 
relmi időszakkal, am ely a la tt 
csak a  kam atokat kell fizetni. 
A törlesztés kam ata 1 száza
lékkal haladja meg a londoni 
bankközi kam atlábat, a  LI- 
BOR-t. A 160 millió dolláros 
japán kölcsönt a  bankok an 
nak idején a vietnam i acélter
melés növelésére és kikötői 
rakod óberendezések vásárlásá
ra  nyújtották. Becslések sze
r in t Vietnaménak mintegy 5 
m illiárd dolláros külföldi 
adóssága van, amelyből alig 
350 millió dollárra tehető a 
magánbankokkal szembeni 
tartozás, a  többi kormányköl- 
csön.

Jugoszláv
sztrájkstatisztika

Jugoszláviáiban az idén (áp
rilisig) 122 alkalom mal fordult 
elő munkabeszüntetés, tavaly 
összesen 384 sztrá jkra került 
sor — közli a jugoszláv szak- 
szervezeti szövetség által ösz- 
szeállított jelentés. A sztrájkok 
száma öt év óta tavaly volt a 
legnagyobb, több m int 14 szá
zalékkal haladta meg az 1983. 
évi szintet. Az elemzések sze
rin t a tavalyi munkáibeszünte- 
tések döntő részét a  személyi 
jövedelmek m iatti elégedetlen
ség váltotta ki, 312 esetben 
volt em iatt sztrájk. A becslé
sek szerint valam ivel több 
m int 29 ezer dolgozó vett részt 
e sztrájkokban, ez az állami 
szektorban foglalkoztatottak 2 
százalékának feleL meg.

Új brazil
gazdasági program
Az új brazil polgári kor* 

mány legfőbb feladatának á  
szegénység és a m unkanélkü
liség elleni harcot tekinti 
áll Sarney elnök új gazdasági 
programjában. Azt tervezik, 
hogy az ország 100 m illiárd 
dollárt meghaladó külföldi tar
tozásainak átütemezése révén 
próbálják meg, stabilizálni a 
gazdaságot. Meg akarják szün
tetni a veszteséges állami vál
lalatok támogatását, csökken
tik a cukor-, a szeszipar, vala
m int a gabonaimport támo
gatását is. A tervek szerint az 
idén az ország nemzeti össz
term éke (GNP) 4 .százalékkal 
növekszik, az infláció ütemét 
pedig a  jelenlegi évi 250 szá
zalékra szeretnék leszorítani, 
A kormány továbbra is ösz
tönözni szándékozik a kivitelt, 
1985-re 12 milliárd dolláros 
külkereskedelmi mérlegtöbble* 
teit terveznek,
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KiiUöldi események
Magyarország aligha 

mondható . nagy kukorica- 
exportőrnek: egy-egy évben 
legfeljebb 100—200 ezer 
tonna magyar tengeri kel el 
külföldön, . de ha itthon 
rossz a termés, akkor eset
leg még importálni is kell. 
Az idén a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium  
dollárért 100-200 ezer ton
na, rubelért 100-150 ezer 
tonna kukorica ■ kivitelét 
tervezi. Azonban ez a terv 
is csali akkor válhat való
ra, ha az idei termésered
mények „megengedik”. A 
kukoricatermésből ugyanis 
rendszerint elsősorban a ha
zai takarmánytermelés és a 
szocialista országok állam
közi szerződésekben rögzí
tett igényéit fedezik.
... Külföldön a magyar ku
korica legnagyobb része 
szocialista országokban ta 
lál vevőre. Többnyire 
Csehszlovákiában, az NDK- 
ban  és a Szovjetunióban, 
de tavaly példán! Lengyel- 
országban, tőkés országok 
közül pedig Svájcban is 
vettek magyar kukoricát. A 
rossz termés m iatt ugyan
akkor a  Szovjetunióba 
1984-ben szállítandó 180 
ezer tonna kukoricát búzá
val helyettesítette a, gabo
na-külkereskedelemre sza
kosodott hazai vállalat, az 
Agrimpex. Tavaly á termés 
mintegy 2 százaléka, 1601 
ezer tonna magyar kukori
ca kelt él külföldön; kisebb 
része 7,5 millió rubelért, 
nagyobb hányada 12 millió 
dollárért.

Európában — legalábbis 
: mostanában — a kukorica 
keményebb .árucikk, mint a 
búza. Az USA kikötőiben az 
ottani búza tonnája általá
ban 5-10 dollárral olcsób
ban kapható, mint a kuko

ricáé , Európában most en
nek a fordítottja igaz; itt 
a  kukorica drágább, m int

egy 5 dollárral a búza tonná
jánál. Ez elsősorban annak 
tudható be, hogy egy pár 
éve az eddig importőr Kö
zös Piac is elad búzát, de a 
Közös Piac búzakészletei
nek apadása után sem vár
ható akkora különbség az 
európai búza- és kukorica
ár között, amekkora az 
amerikai kikötőkben ta 
pasztalható.

A kukorica tonnánkénti 
átlagára Európában lénye
gében az az ár, am it a leg
nagyobb exportőr, az USA 
kukoricájáért Európában 
fizetni kell: az idén m int
egy 130 dollárt tonnánként. 
(Ez a fuvarköltségek miatt 
vagy 10 dollárral-magasabb 
az amerikai kikötőkben el
érhető árnál. Az USA 
évente 50 millió tonna kö
rül exportál kukoricát, ami 
a világ teljes gabonakivite
lének csaknem a fele.) Mint 
az Agrimpexnél elmondták, 
a magyar kukorica jobbára 
az európai átlagáron adha
tó el; ha lesz az idén ex
portálható magyar tengeri, 
akkor tonnánként 120-130 
dollárért. Május végén a 
No. 3 Yellow minőségű ku
korica jegyzése Rotterdam
ban 134-143 dollár között 
mozgott tonnánként, au- 

, gusztusi eladásra a jegyzés 
132=145,50 dollár között 
mozgott tonnánként. Tavaly 
augusztusban Rotterdam
ban a kukorica á-tlagara 
157,80 dollár volt tonnán
ként, 1883 augusztusában 
169,50 dollár, 1982 augusz
tusában 116 dollár. Ebbői 
az árból a hazai termelők
nek tonnánként 3560 forint 
ju t, lévén ennyi a kukorica 
itthoni felvásárlási ára. Mi
re  azonban a kukoricát az 
Agrimpex — többszöri szá
rítás, kezelés, szállítás után 
— eladásra átveszi, egy ton
na kukorica ára már csak
nem eléri a tonnánkénti 6 
ezer* forintot.

M enuyifoe is k é rn i?

-C s a lá d i't ra f ik
Családoknak bérletre hirdet 

boltot napilapokban a Harmó
nia Kereskedelmi Vállalat. Kik 
jelentkezhetnek a hirdetésre, 
és milyen feltételekkel bérel
hetnek trafikot? — kérdeztük 
Nagy Oszkárt, a vállalat igaz
gatóját.

-i- Mit remélnek a családi 
boltoktól és hány ilyen üzle
tük, van már?

— Munkaerőgondokkal küz
dünk, mert- alacsony az árré
sünk. Amikor 1983-ban és az
óta központilag emelték a do
hánynem űk árát, egyúttal 
-minden alkalommal 1 száza
lékkal csökkentették az árré
sünket is. Üzletvezetőink, 
boltvezetőink, boltkezelőink a 
fizetésükön kívül forgalmi ju 
talékot is kapnak, ezért az_ ár
rés csökkentése igen érzéke
nyen érintette őket is. Az 1983 
előtti forgalomhoz képest az 
áremelés miatt 10—15 száza
lékkal csökkent a teljes for
galmunk, ugyanis a forgalom 
mintegy 70 százaléka dohány
áru, s 350 üzletünkből csak 17 
az ajándékbolt és 20 árul ipar
cikkeket. A jövedelemcsökke
nés mellett az is gondot okoz, 
hogy üzleteink szabadkasszá- 
sok, s nehéz összehozni ojyan 
embereket, akik egymásért 
anyagi felelősséget vállalnak. 
Ezért született meg a családi 
bolt gondolata. Ebben a rend
szerben működik már üzle
teink- mintegy 25 százaléka. Az 
Idén újabb 23 boltot adtunk 
eddig bérbe.

— Ki vehet bérbe ilyen bol
tot, s m it kell vállalnia?

— Az üzletet és a berende
zéseket öt évre adjuk bérbe. 
Ha magárikiskereskedő a bér- 
: lő, akkor az áru t — a do

hányt, az ajándékokat, a já
tékokat, az édességeket — ne
ki kell. beszereznie, ezért in
duláskor legalább 100—150 
ezer forint tőkével kell fen- 
delkéznie. A dohányneműket 
kivéve az összes árucikket 
megveheti magánkisiparostól 
is. Ez azért kedvező a keres
kedőnek, m ert tetszés szerinti 
árréssel árulhatja a portékát, 
többnyire bizománybán.

— Csak magánkereskedők 
lehetnek a bérlők?

— Nem, bárki lehet. Bolt
jaink 22 százalékát bérlik ma
gánkereskedők, a többi üzlet 
úgynevezett boltkezelői forma 
keretében működik, igaz, ez 
valójában nem jelent bérbe
adást. A boltvezetők nem szak
képzett kereskedők, hanem 
egy kéthetes tanfolyamon is
m ertetjük meg velük a szük
séges tudnivalókat, a rendelé
si, elszámolási rendszert. Ez
után, ahogy mondani szokták, 
beugranak a mélyvízbe. Eb
ben a formában nem a bolt
kezelő szerzi be az árut, ha
nem megrendelésükre mi szál
lítjuk nekik. Újabban engedé
lyeztük a boltkezelőknek, hogy 
saját elhatározásuk és lehető
ségük szerint bővítsék kínála
tukat: tarthatnak mondjuk ú j
ságot, jegyeket sportrendezvé
nyekre. színházjegyet. Most 
dolgozunk ki a boltkezelők 
által vezetett üzletek számá
ra a mainál egyszerűbb el
számolási formát, ami a ma
gánkisiparral rendelkezőkre 
nem vonatkozik majd. Erről 
egyelőre csak annyit mondha
tok, hogy az új forma révén 
csökkenteni kívánjuk a bolt
kezelők adminisztrációs mun
káját, jövedelmüket pedig nö
velni akarjuk.

A minap a Magyar Fotiti- 1 
katudományi Társaság a vál
lalatokon belüli vállalkozások 
és a teljesítménykényszer 
összefüggéseiről rendezett vi
tát. Szó szót követett, a vi
tapartnerek felsorolták érvei
ket a vgmk-k mellett és el
lene. Végül abban állapodtak; 
meg, hogyha a gazdasági 
munkaközösségek — egy-egy 
vállalatcsoportnál — sokba 
kerülnek, azaz ha vállalási 
áraik mögött esetenként nincs 
arányos többletteljesítmény, 
annak 'oka elsődlegesen a ne
kik m unkát adó gazdálkodók 
költségérzékeílenségében és 
a piaci viszonyok féloldalas
ságában kereshető. A vgmk-k 
vállalkozási terepe a jövőben 
tehát — vélte a jelenlevő 
szakemberek zöme — a vál
lalat és a vállalkozói csoport 
„költségalkujának” és a ha
sonló feladatokat végző szer
vezetek versenyének függvé
nyében bővülhet, illetve szű
külhet.

Mindez, persze, magától ér
tetődő. Mondhatni: közgazda- 
sági alapigazság. A vezérigaz
gató is szaporán bólogatott 
hozzá, s csupán egy adatsor
ral egészítette ki az általa 
korábban mondottakat. Sze
rinte vállalatuknál jelenleg 
egy fizikai dolgozó főmun
kaidőben végzett teljesítmé
nyének óránkénti költsége 50 
—60 forint. A vállalati gazda
sági munkaközösségek mun
kaóraköltsége ennek kétség
telenül csaknem a duplája, 
azaz 100—100 forint. . Csak
hogy sokféle okból — egye
bek mellett m unkaerőhiány
ból, feladataik halmozódásá
ból és nem utolsósorban a 
keresetszabályozás ellentmon
dásai m iatt is — rákénysze
rülnek, hogy rendszeresen 
foglalkoztassák termelőszö
vetkezetek ipari-szolgáltató 
részlegeit is; ebben a felállás
ban egy munkás egy mun
kaóra költsége náluk 120—130 
forintra emelkedik. Ha pedig 
külső — kooperátor vagy hát
téripari —- vállalattal végezte
tik el ugyanezt" & ' feladatot, 
akkor az egy órára jutó költ
ség m ár kétszáz forintra rúg, 
a legtöbbe pedig — óránként 
300 forintba — a lengyel bér
munkások foglalkoztatása ke
rül. Az utóbbiaknak kifizetett 
pénz azonban — ide értve a 
vgmk-kat is — költségnek és 
nem bérnek tekinthetők.

Kiszámították azt is, hogy 
egy munkaóra költsége és az 
azért nyújtott teljesítmény 
leginkább a vgmk-knál van 
egymással arányban, mivel a 
főmunkaidő bére ■ csak egy 
meghatározott teljesítmény- 
százalékig ösztönző, utána in
kább már tartalékolásra kész
tet. A külső munkaerőnek 
pedig csupán az ára — a költ
sége — magás, a bére kevés
bé, így itt is érvényesül a 
teljesítmény-visszatartás. To
vább kalkulálva arra a követ
keztetésre ; jutottak, hogy — 
mivel a vállalati költséggaz
dálkodásban nem a munka
béreknek, sokkal inkább 
az anyagnak, az energiának 
és a szállítási időnek nagy 
a súlya — leginkább az ér
né meg nekik, ha a főmun
kaidőben is úgy ösztönözhet
nék munkásaikat, m int ahogy 
azok megszervezik önmaguk
nak a. feladataikat, elosztják 
egymásközt a megtermelt ár
bevételt a vgmk-kban. S ak
kor szép fokozatosan le tud
nák építeni a külső — a költ
ségeket ténylegesen növelő — 
kényszervállalkozókat.

Erre azonban ma közvetle
nül nincs lehetőségük. Ezért 
ötletes — igaz, nem teljesen 
szabályos, de annál haszno
sabbnak tűnő — megoldáshoz 
folyamodtak. Azt mondták a 
legmozgékonyabb, a term elé
si folyamat kulcspozícióiban 
dolgozó csoportjaiknak: „Ed
dig naponta 110 százalékot 
teljesítettek, s ezért já rt a 
szokásos darabbér és a minő
ségi prémium. Ha ezentúl nem 
álltok le itt, hanem a 110 szá
zalékot például hat óra alatt 
produkáljátok, a maradék két 
órát már úgy számoljuk el, 
mintha vgmk-ban dolgozná
tok.” S megnőtt a főm unka
időben is a teljesítmény, fel
gyorsult a termelés és összes
ségében csökkentek a válla
lati költségek is. Azaz: jól 
já rt a vállalat és jól já rtak  az 
új ösztönzésre, munkatempó
ra  vállalkozó, csoport tagjai is.

’ IK’re móhdfe a vezérigázgá- 
tó: m ert a legdrágább és a 
költségeket hosszabb távon is 
leginkább növelő munkaerő 
a rosszul fizetett, a teljesít
mény-visszatartásban érdekelt 
munkaerő! Ami megintcsak a 
közgazdasági alapigazságok 
közé sorolható. Csak sajnos 
még mindig nem elég magá
tól értetődő.

G y e r m e k  u s  n u i é l m s ^

„Szörnyű a Szülők fele
lőtlensége gyermekeik biz
tonságát illetően”. Ezek 
Michael Raulf. a Német 
Közlekedésbiztonsági ■ Ta
nács elnökének keserű sza
vai, aki nyomasztó számo
kat is közölt a sajtóval: 
míg a felnőttek 92,! y-a köz

lek ed ik  bekötött biztonsági 
övvel, a gyermekek tovább
ra is nagy baleseti veszély
ben forognak. Tavaly csak 
minden ötödik 15 éven aluli 
gyermeket védtek gyer
mekbiztosító rendszerrel. A 
mérleg is olyan. Több, mint 
52 000 olyan balesetben, 
amelyben gyermek is részes 
volt, 16 000-en súlyosan 
megsérültek, kb. 700 meg
halt. E balesetek nagy ré
sze az autóközlekedésben 
fordult elő, valamennyi 
baleseti áldozat gyerek kö
zül 23% autóban vesztette 
életét. „Az 1983-ban meg
halt 157 gyermek közül sok 
élhetne még, ha megfelelő 
berendezéssel biztosították 
volna” — mondta Raulf, so
kuknál pedig súlyos sérülé
seket lehetett volna elkerül
ni.

Az egyik kétéves gyer
mek apja azt mondta az őt 
kérdezőnek, hogy az ő 
gyermeke jólmevelt és min
dig feszesen ta rtja  magát.

Egy másik szerint az ő sze
mélyes szabadsága, hogy ő 
meg a gyermek odavész-e. 
Mások azt mondták, hogy , 
túl drága, a törvény nem ír
ja.elő és a yár.osi forgalom
ban nincs rá szükség. Hogy 
mennyire szükséges éppen 
ott, azt filmen m utatták be, 
amely gyermek nagyságú, 
báburól készült egy autó
ban, amely mindössze 50 
km/h sebességgel ütközött a 
és a baba a hátsó ülésről 
á trepü lt-az  utastéren — a 
valóságban ez halállal is 
végződhetett, volna.

Raulf szerint a legfonto
sabb szabály gyermekekkel 
való utazás-esetén, hogy 12 
év alatti gyermekeknek a 
hátsó ülésen kell m aradni
uk, még anyjuk karjában 
sem ülhetnek elől. A cse
metéket csak a legvégső 
esetben szabad a kocsiban 
egyedül hagyni — akkor is 
csak sebességbe rakott vál
tóval és behúzott kézifék
kel. Életük első hónapjai
ban a gyerekeket különösen 
gondosan kell védeni.

A szövetségi kormány egy 
olyan kutatásra adott meg
bízást, amelynek eredmé
nyeképpen olyan gyermek
biztonsági ülést kell kifej
leszteni, amely „együtt nő” 
a  gyermekkel.

N u lla  m eg o ld ás

K B -á  sík á ro k  ta itá cslio zá sa  
M o s z k v á b a n

A KGST-tagarszágok kom
munista és munkáspártjai gaz
daságipolitikai kérdésekkel fog
lalkozó központi bizottsági tit
kárainak tanácskozásán _ a 
résztvevők megállapították, 
hogy befejezéséhez közeledik 
a tagországok következő öt év
re szóló népgazdasági tervei
nek egyeztetése, és előkészítés 
álhitt áll a termelési kooperá
cióra és a természeti erőforrá
sok közös kiaknázáséra vonat- 
koz több nagy, sokoldalú meg
állapodás. Ezek között szere
pelnek a gépgyártásban, az 
energetikában, valamint a fű
tő- és nyersanyagiparban foly
tatott együttműködésre vonat
kozó megállapodások. A ta 
nácskozás résztvevői nagy fi
gyelmet szenteltek a tudomá
nyos-műszaki haladás 2000-ig 
érvényes 1 komplex programja 
közös kidolgozásának. Megál
lapították, hogy a jövőben is 
sokoldalú erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy

a  termelésiben miniéi gyorsab
ban és hatékonyabban alkal
mazzák a tudományos ered
ményekét. E célból összehan
golt munka kezdődött olyan 
kiemelt területekéin, m int az 
elektronizálás, a komplex 
automatizálás, az atomenerge
tika, a 7, új anyagok és tech
nológiák kifejlesztése, a bio
technológia. A KB-titkárok ta
nácskozásán hangsúlyozták, 
hogy meg kell gyorsítani e 
programok kidogozását és 
megvalósítását szolgáló konk
ré t megáflapdások előkészíté
sét. A résztvevők véleménye 
szerint nagy hangsúlyt kell 
helyezni a gépgyártás fejlesz
tésére, az e téren megvaló
suló szakosodás és kooperáció 
elmélyítésére. A testvérpártok 
képviselői ismételten kijelen
tették: a KGST-tagországok 
köteleségüknek tartják, hogy 
tovább segítsék Kuba, Mongó
lia és Vietnam népgazdasági 
feji ődésének meggyorsí tás át.

. F é r f i  § » M ® ile I I

Az év második felében férfi 
.sportzakókat, szabadi dőruha- 
kat; ingeket és nyakkendőket 
árusító S-Modéll boltok nyi
tását, tervezi a  Skála — hang
zott ed a cég/divatbemutatóján 
a  G un del étteremben. Arról 
még nem döntöttek, hogy mi
kor, hol és hány férfi S-Mo- 
delT bolt lesz. -

H a p e s t é k s t o p

Két bolgár gyártmányú, 
Anette márkanevű hajfesték 
további árusítását tiltotta meg 
a Kermi. A vizsgálatok során 
ugyanis bebizonyosodott, hogy 
az Anette 13-as hamvasszőke 
és a 16-os platinaszőke hajfes
tékek minőséghibásak, és a 
hajat szőke helyett szürkére 
vagy feketére festik.

EjMxns^Iknrusok K uvaitba
Mintegy félmillió dollár értékben az Ikarus négy 

luxusautóbuszt szállít a kuvaiti hadügyminisztérium 
megrendelésére. A járművek közül három a kuvaiti emír 
testőrségének rendelt csapatszállító luxusbusz, a negye
dik pedig egy nyolcszemélyes konferenciabusz. E jármű 
első részében fotelokkal, asztalokkal nyolcszemélyes tá r
gyalót alakítanak ki. Ezután következik a háló, majd a 
tolaett, a zuhanyozót és a konyhát magába foglaló-„vi
zesblokk”. A kocsikat, amelyek az IK 250 típus luxus
változatai, ez év októberéig kell leszállítani. Az Ikarus 
a British Leyland és a Mercedes előtt, nyerte meg a ku
vaiti hadügyminisztériumnak még az év elején meghir
detett tenderét. A járművek az amerikai Thermo King 
égkondicionálón és a nyugatnémet Rank sebességváltón 

kívül magyar főegységekből készültek. Az Ikarus már 
1977 óta van jelen Kuvaitban. Eddig fele-fele arányban 
250 távolsági és városi buszt adtak el.

Sokasodnak a használhatat
lan utcai telefonok, az üres 
vagy lezárt telefonfülkék Bu
dapesten, egyre nehezebb 
működőképes készülékeket ta
lálni. Egyes körzetekből u t
cáról telefonálni már-m.ár le
hetetlen vállalkozássá vált az 
elmúlt néhány hónapban. El
sősorban a külső kerületek 
lakóit dühíti a mostani hely
zet: néha kilométereket is 
gyalogolhatnak, amíg egy 
működő készüléket találnak. 
Pedig Budapesten több mint 
5200 utcai nyilvános telefon
van és ebben a  száfhbán fn’ég
nincs is benne mintegy 1400 
trafikban, boltban, postahiva
talban elhelyezett nyilvános 
állomás. Sajnos az utcákon 
található készülékeknek alig 
több m int fele alkalm asbel- 
földi távhívásra, külföldet 
hívni csak ötszáz utcai készü
lékről lehet.

„Vjabban nem  is a rongá
lok, hanem a perselytolvajok, 
fosztogatók okozzák a legtöbb 
gondot” — tájékoztat Tóth 
Ferenc, a Budapesti Távbe
szélő Igazgatóság berendezés- 
fenntartó osztályának vezető
je. A posta felkészült ugyan 
a rongálások kijavítására, de 
nem réndezkedett be a per
selyek tömeges pótlójára. 1984 
decemberéig még álltuk a ver
senyt a fosztogatókkal, de 
most már nem bírjuk alkat
résszel.”

Miután a tettesek rájöttek 
a feltörés biztos és gyors 
módjára, leggyakrabban az 
úgynevezett „szürke” telefont 
fosztják ki, sorozatban loo- 
ják el a pénzesdobozokat. Pe
dig 1982-ben éppen azért vet
ték meg ezt a román gyárt
mányú típust — mivel a Me
chanikai M űvek rövid időn be
lül nem tudott megfelelő 
mennyiségű készüléket szál
lítani —, s a szocialista or
szágok választékából ez a íe- 
lefon tűnt a legmegbízhatóbb
nak. Alkatrész híján, sokak 
örömére rövid időre megje
lentek az „ingyentelefonok”. 
Március végén már nyolcszáz 
perselyétől megfosztott te le
fon működött a budapesti ut
cákon: a felül bedobott pénz 
alul kiesett a készülékből — 
miközben lehetett telefonálni 
Ekkor azonban a Posta vége* 
vetett ennek a kényszerű po- 
tyázásnak és lezáratta az al
katrész hiányában javíthatat
lan masinák fülkéit. Igaz, 
közben kijelölték 200 minden 
körülmények között naponta 
kijavítandó „segélykérő” á l
lomást.

Az elmúlt években a Posta 
sokféle módon próbált jav í
tani ezen a szolgáltatásán' öt 
év alatt lecserélték a teljes 
telefonállományt egységesítet
ték a típusokat. Az egyféle 
„őstípust” felváltó anarchia

után — ekkor tizenegyféle 
készülék volt forgalomba — 
ma m ár csak háromféle ke-’ 
szüléket szerelnek fel, sőt a 
jövőben nem vásárolnak 
újabb román készülékeket 
sem. A dolgozók javaslatai 
alapján megpróbálják ellenál
lóbbakká tenni a fülkéket és 
a készülékeket: legutóbb pél
dául vaspántokkal megerősí
tett telefonokat helyeztek egy 
körzetben. A kísérlet első 
eredményei biztatóak, de álta
lános az a vélemény, hogy 
mindén védekezésnek, ■■előbb- 
utóbb énnek is megt&lálják
— sőt egyes tapasztalatok 
szerint már meg is találták
— az ellenszerét.

Persze — mondták a Pos
tán — nem , ez az egyetlen 
mód a fosztogatók elriasztá
sára: vannak szirénával fél- 
szerelt fü lkék  is, sőt olyan 
biztonsági berendezéssel is el
láttak néhányat, amelynek 
lényegéről még lapunknak 
sem árultak el részleteket.

Nagyon valószínű azonban 
az, hogy amíg a fosztogatók 
csekély kockázat mellett vi
szonylag nagy összegeket 
zsákmányolhatnak, aligha ri
asztja el őket bármilyen meg
oldás. Különösen az elhagya
to tt területek alkalm asak az 
efféle pénzszerzésre — sajnos 
pontosan azok a helyek, ahol 
amúgy is kevés a telefon.

A Posta szakemberei sze
rint javítana a helyzeten, ha 
kevesebb lakás jutna egy-egy 
utcai készülékre. A nagyobb 
városokban — a tervek sze
rint — hamarosan elérhetik* 
hogy egy készülékre legfel
jebb kétszáz lakás jusson. 
Budapesten — átlagban — ezt 
az arányt már túl is halad
ták (150 lakásonként egy ké
szülék), persze ebben benne 
van a legjobban ellátott V. 
kerület éppúgy, m int az az öt 
külső kerület, ahol még a 200- 
as arányt se érték el.

Vidéken jobb a helyzet, p 
rongálások 98 százalékét 
ugyanis Budapesten követik 
el. Igaz viszont, hogy az ut
cai telefonok többsége a fő
városban található, sőt. a 
falvak nagy részében nem is 
létezik pénzérmével működő1 
telefonautomata.

A pénzhiánnyal küzdő Pos
tának erélyes, intézkedéseket 
kellene tennie, hogy használ
ható állapotban tartsa az u t
cai1 telefonok rendszerét. Er
re igazán nyomós oka van: a 
telefonhálózat működtetése 
ugyanis pénzt hozó, nyeresé
ges vállalkozás. Arról az ér
dekről már ném is szólva — 
igaz, ez nem is a Postáé —, 
hogy sokak számára, és saj
nos még igen sokáig, a pénz
érmével működő készülék lesz 
szinte az egyetlen lehetőség a 
telefonálásra.
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•— Bűncselekmény-e az, ha a büntetésvégrehajtási inté- nem lehet vitás, hogy a  pszi-
zetben valaki olyat javasol társának, amelynek nyomán szaba- chikai bűnsegély egyértelmű-
dulása után az illető végrehajt valamilyen büntetendő cse- en létreiött-
iekményt? E2=, u t°bbi ..,esetbe”  ~  * •mindez kiderül — a bűnsegéd-

— A válaszhoz meg kell ha- elmondja, hogy hova tervezi re  legalább olyan büntetés vár, 
távoznunk néhány fogalmat, a betörést, és erre a másik ta- m int az elkövetőre. Általában 
Tehát, bűncselekményért az el- nácsot ád, m ert ismeri a hely- azonban a bűnsegéd büntetése 
követő büntetendő. A Btk. színt, pl. valamikor ott dolgo- enyhébb. Erre a törvény le- 
szerint elkövető a tettes és a zott, a pszichikai segítség hetőséget ad, am ikor a kiszab-
társtetteis, valam int a  felbújtó megáll. Például az egyik sza- 
és a bűnsegéd. Vegyünk egy badúló balatoni szórakozó
példát! A zárkatársak beszél
getnek és egyikük elmondja a 
másiknak, hogy börtönbe ke
rülése előtt betörést tervezett 
ebbe és ebbe a nyaralóba, 
ahol nagy értékek vannak, s a

helyre akar betörni. A társról 
kiderül, hogy valamikor ott 
diszkózott. Ha pontosan leírja, 
hogy hol van a páncélszek
rény, hol vannak a magnók,

ható büntetési tételek kétsze- ■ 
rés enyhítését is lehetővé te
szi kísérlet és bűnsegély ese
tében.

Tehát a büntetés idején 
adott, a bűncselekmény elkö
vetésére vonatkozó tippek nem

ház bizonyos időpontokban erősítők, netán azt is tudja és veszélytelenek, felbujtói vagy
elmondja, miként lehet a  ri- bűnsegédi felelősségre vonás- 
asztóberendezést kikapcsolni, sál is járhatnak.

— Aki tudja, hogy előző házassága érvénytelen, de mi
előtt ezt a bíróság kimondaná, újabb házasságot köt, bünteten
dő cselekményt követ-e el?

— Anélkül, hogy a részle- személyi Igazolványát és

üres. A cselekményt szerinte 
sim án végre lehet hajtani. „Te 
előbb szabadulsz — mondja a 
m ásiknak —, ha van kedved, 
csináld meg!” A társ kiszaba
dul és elköveti a cselekményt, 
m ajd a rendőrség hamarosan 
letartóztatja. Nos, felelősségre 
vonható-e a tippet adó zárka
társ?

A válasz: tettesként nem! 
Tettes az, aki a bűncselek
mény törvényi tényállását 
megvalósítja. Értelemszerűen 
társtettesként nem vehető fi
gyelembe, hiszen közös elkö
vetés nem történt.

Netán ő a felbújtó? Felbúj
tó az, aki m ást bűncselek
mény elkövetésére., szándéko
san rávesz. Vagyis a felbújtás 
olyan tevékenység, amelynek 
hatására a felbujtott elhatá
rozza a bűncselekmény elkö
vetését, illetve azt megkísérli. 
Még az sem kell, hogy a fel
bújtás legyen a kizárólagos 
oka az elkövetésnek, csupán 
az a fontos, hogy a felbújtás 
szolgáltassa a döntő motívu
mot. Ha ebből a szempontból 
megvizsgáljuk a példát, alig
ha beszélhetünk rábírásról- 
rábeszélésről akkor, ha a ké
sőbbi elkövetőnek egyébként is 

. szándékában állt újabb bűn- 
' cselekmények elkövetése, csak 

még a helyszínt kereste. Ha 
viszont úgy történt, hogy

hónapokig győzködte a 
társat, hogy érdemes ezt 
a „tuti tippet” elfogad
nia és cserébe bizonyos 
részesedést kért, vagyis 
ő szolgáltatta a döntő 
motívumot, nincs aka
dálya annak, hogy a 
büntetését töltőt is fele
lősségre vonják mint 
felbujtót,

feltéve, ha az elkövető az 
előbbiekről beszámol a ható
ságoknak.

A bírói gyakorlat szerint — 
összhangban a törvényi elő
írásokkal —, a felbújtóra ha
sonló büntetés vár, m int a tet
tesre, sőt némely esetben még 
súlyosabb is. Pia a felbújtás 
eredménytelen m arad — még
sem kísérli meg a betörtést —, 
természetesen a felbújtó sem 
büntethető. Kivéve azokat az 
eseteket, amikor az adott bűn- 
cselekmény előkészülete is 
büntethető, például az em
berölés. Ha tehát a felbújtás 
emberölésre irányult, ha nem 
is hajtották végre, előkészület 
m iatt a felbújtó felelősségre 
vonható. Ellenkező véglet: a 
felbújtás betörésre irányult, 
de az elkövető a lakásban ta 
lált személyt leüti, esetleg 
megöli. A felbújtó csak a be
törésért felel, a továbbiakért 
nem.

A példaként em lített maga
tartás azonban más minősítést 
is kaphat.

Bűnsegéd az, aki a bűn- 
cselekmény elkövetésé
hez szándékosan segít
séget nyújt. E segítség 
lehet fizikai (betörő
szerszám készítése, be
zárt ajtó kinyitása stb.) 
és pszichikai (bátorítás, 
tanácsadás.)

Esetünkben a fizikai kiesik, 
hiszen az illető szabadságvesz
tését tölti. Viszont abban az 
esetben, amikor a zárkatárs

tökbe belemennónk, annyit 
tudni kell:

a hivatalosan megkötött 
házasságot utóbb a bíró
ság érvénytelennek nyil
váníthatja, például azért, 
m ért ez egyik fél még 
nem volt 16, illetve 18 
éves. Amíg azonban a

újabb házasságot köt, mond
ván: az előzőt úgyis érvény
telenítik, csak idő kérdése.

Bűncselekmény történt? 
Igen. A büntetőtörvény alkal
mazásának ilyen esetekben 
nem feltétele a korábbi há
zasság érvénytelensége vagy 
érvényessége. Legfeljebb a 
büntetés kiszabásánál lehet 
szempoht, hogy a büntetendő

polgári, bíróság határo- házasság ilyen módon — ha a
korábbit érvénytelenítik 
mégis érvényessé válik. Vagy
is ,

amíg polgári bíróság 
nem érvényteleníti a 
korábbi házasságot, az 
újább házasságkötés 
minden esetben bűncse
lekmény.

Ráadásul, ha a személyi 
igazolványt meghamisították 
— vagy más okiratot — a

zatban — ítéletben — 
nem érvényteleníti a há
zasságot, addig azt fenn
állónak kell tekinteni.

A Btk. szerint a kettős há
zasság bűncselekményét az 
követi el, aki házasságának 
fennállása alatt újabb házas-"
Ságot köt, vagy aki házassá
gi kötelékbeh levő személlyel 
köt házasságot. Tegyük fel, 
hogy valaki olyan nővel köt 
házasságot, aki akkor még közokirat-hamisítás és a ket- 
16 éves sem volt. Később rá- tős házasság halmazati bün- 
jön arra. ho»;; . e/.en a. címen . tcr.éív Vita. maga . után. .Petiig 
érvényteleníteni lehet a m ár a kettős házasság büntetési 
amúgy is terhes kapcsolatot, tétele is komoly: három- évig 
Bírósághoz fordul, de a tár- terjedő szabadságvesztéssel, 
gyalás még késik. .Közben büntethető, 
megismerkedik egy másik nő- a  példánál maradva: ha az 
vei, aki terhes lesz. és követe-, újabb házasfél tudott a  part- 
li, hogy házasodjanak össze, ner még nem érvénytelenített 
nem tudva az előző házasság- házasságáról, őt is felelősségre 
ról. A férfi nem mond ne- lehet vonni, m iként a „bigé
met, hanem meghamisítja a m iát” elkövetőt.

— Mikor büntetendő az azonos nemű személyek „kapcso
lata”?

— Ha a nemi erkölcs elleni 
bűncselekményeket végigol
vassuk, az azonos nemű sze
mélyek kétségtelenül term é
szetellenes kapcsolata á lta 
lában nem büntethető. Feltéve, 
ha mindkét fél nagykorú vagy 
kiskorú és önszántából cse
lekszik. Az más kérdés, hogy 
a közfelfogás elítéli az ilyen

viszonyt, s bizonyos vonatko
zásban nem ta rtja  a feleket 
normálisnak.

Ha egyik fél kiskorú 
vagy a kapcsolat nem 
önkéntes, a törvény már 
szigorú büntetést he
lyez kilátásba. így az a 
tizennyolcadik életévét

Napsütésben

Ma már olyan természetesen élnek a szabadidő lehe
tőségeivel az emberek, hogy fel sem tűnik nekik, Le
gyen az egyszerű játék, sport vagy olvasás, tévénézés, az 
a lényeg, hogy könnyebbé váljék az ember napja, hogy 
a kikapcsolódás erőt adjon neki a következő időszakra. 
S ha még a napfény is simogat, ez már nemcsak hasznos 
időtöltés, hanem kellemes kikapcsolódás.

— á —

betöltött személy, aki 
ennél fiatalabb, .azonos 
nemű személlyel fajta- 
lankodik, bűntettet kö
vet el és három évig 
terjedő szabadságvesz
téssel büntetendő.

Óhatatlan, Hogy tisztázzuk 
a fajtalankodás fogalmát. F aj
talanság minden súlyosan 
szeméremsértő cselekmény, 
amely a nemi vágy felkeltésé
re  vagy kielégítésére szolgál. 
Függetlenül attól, hogy az 
adott cselekményt a köz
felfogás „norm álisnak” vagy 
„rendellenesnek” tartja . A 
tettes, illetve a sértett le
het nő és lehet férfi, de a cse
lekmény csak azonos neműek 
között büntetendő. A sértett 
kora külön is érdekes: 14—18 
év közötti lehet csak. Ha 
ugyanis 14 évnél fiatalabb, de 
12 éves elmúlt, megrontást 
kell megállapítani. Ha pedig 
még 12 éves sincs, a követke
zőkben tárgyalandó természet 
elleni erőszakos fajtalanság 
kerül megállapításra.

Az olvasókat azonban nem 
ez az eset érdekelheti, hanem 
a következő tényállás. E sze
rint:

aki azonos nemű sze
mélyt erőszakkal, netán 
az élet vagy a testi ép
ség ellen irányuló köz
vetlen fenyegetéssel faj
talanságra, vagy ennek 
eltűrésére, vagy védeke
zésre kényszerít, illető
leg akaratnyilvánításra 
képtelen állapotát hasz
nálja  fel fajtalanságra, 
bűntettet követ el és egy 
évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel bűn- ; 

., tethető.. .

(A 12 éven aluli gyermeket 
minden esetben védekezésre 
képtelennek kell tekinteni).

Erőszak: a komoly ellenál
lás leküzdésére alkalmas fizi
kai kényszer.

Fenyegetés: súlyos hátrány 
kilátásba helyezése, amely 
alkalmas arra, hogy a megfe- 
nyegetettben komoly félelmet 
keltsen.

Védekezésre képtelen álla
pot: ha fizikai adottságainál 
vagy helyzeténél fogva nem 
tud ellenállást kifejteni. Pél
dául a tettes lényegesen erő
sebb, m int a sértett.

A karatnyilvánításra képte
len állapot: a sértett pszichikai 
állapotánál fogva, vagy lelki 
adottságai m iatt teljesen kép
telen arra, hogy a fajtalanko
dás jelentőségét, következmé
nyeit felismerje.) Ilyenkor a 
„beleegyezése” sem zárja ki 
az elkövető büntethetőségét).

Elképzelhető, hogy a cse
lekmény, amely a fentiek sze
rint zajlott le — nem „súlyo
san” szeméremsértő, de azért 
szeméremsértő. Ilyenkor más 
bűncselekmény, például be
csületsértés valósul meg.

A természet elleni erősza
kos fajtalanságnak lehetnek 
társtettesei — akik egymás te
vékenységéről tudva, közösen 
követik el —, s itt is előfor
dulhat a felbujtási és a bűn
segédi magatartás. (Adott eset
ben pszichikai bűnsegédek 
azok a zárkatársak, akik nem 
vesznek részt az erőszakos, ki- 
kényszerített fajtalankodás
ban, de m agatartásukkal és 
egyebekkel bátorítják az el
követőt. Illetve fizikai bűn
segédek, ha megakadályozzák, 
hogy a sértett az őrszemélyzet 
segítségét igénybe vegye.) Az 
előbbiek értelemszerűen ak
kor is érvényesek, ha a tettes 
és a sértett egyaránt fiatalko
rú, s nem felnőtt.

Tehát a homoszexualitás a 
fenti két esetben büntetendő, 
egyébként nem.

Hr. L. Gy.

*J o g i  f e i v i t d g o s í i ú s

O lv a s ó in k  k é r d e z té k ;
T Ő É m

Tanévzáró

Június 1-én, közvetlenül a pedagógusnap előtt m egtar
tották Tökölön az immáron hagyományos tanévzárót

A szülők érdeklődve hallgatták az értékelést, amely fiaik 
tanulási kedvéről adott számot

A legjobbak jutalm at kaptak

Az irodalmi műsor szereplői

íme, a „kisdiákok”
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Szembesítés,
ovesgy a tények tisztelete

Olvasom, olvasom a Heti 
Híradót, és m ár-m ár szoron
gás fog el: valóban ilyen az november 5-tol 
élet? Az ember csak él gya
nútlanul, és ha egy kicsit 
nem figyel, máris a börtön
ben találja magát? Hol egy 
elcsórt fociért, hol a szere-

A második jogerős szabad- tésért 1 év, lopásért 1 év 
ságvesztés-büntetésre 1865. szabadságvesztés. Az össz- 
november 5-től 1967. január büntetés 1 év 8 hó. Ötödik 
5-ig került sor. Ismét a Mo- jogerős szabadságvesztés- 
nori Járásbíróság hozta az büntetéséből 1979. március 16- 
első fokú ítéletet, a bűncse- án szabadult, 
lekmény jogtalan behatolás a  hatodik jogerős szabad- 
ú tján elkövetett lopás, ságvesztés-büntetést a Tapol- 
ítélet 1 év 2 hó szabadság- caj Járásbíróság szabta ki: 

tett hölgytől merő lovagias- vesztés. A bűncselekményt 2 év 6 hónap, 1980. augusz- 
ságból átvállalt cipöfelsőrá- két magánember, tehát nem fyg 18-tól 1983. február 17-ig. 
szert, no meg a „termesze- a cipőgyár terhére követték a  cselekmények változatosak: 
tesen” (?!) nyakába' yarrt te- el. Hogy az ítélet sem két és tartás elmulasztásának véts é- 
temes leltárhiányért, hol pe- fél év, már nem iŝ  meglepő. ge> jármű önkényes elvéte- 
öig azért, mert jogos felhá— Italozó életmódja m iatt kény— lenek vétségé, lopás vétségé, 
boródásában, felesége védel- szerelvonó kezelését is elren- üzletszerűen, részben dolog 
méhen nem kér a pofon előtt delták. elleni erőszak megvalósítású-
igazolványt a „rangos em- A harmadik jogerős sza- val, nagyobb értékre elköve-
bertől”? Olvasok és kételke- badságvesztést is a Monori te tt lopás bűntette. A z  elkö- 
dem. Valóban igaz lehet Járásbíróság szabta ki: 2 év vetések helye is változatos: 
mindéz? Lehetett valaki így 3 hó: visszaesőként jogtalan Monor, Pilis, Révfülöp, Bog- 
és ennyire „örök vesztes” az behatolás ú tján elkövetett lo- lárlelle. Italozó életmódjára 
elmúlt negyedszázadban Ma- pásért. E büntetéséből 1969. tekintettel elrendelték kény- 
gyarországon? november 25-én szabadult. szergyógyítását is.

Egyszerre idegesít és izgat E szabadulását valóban Jelenleg valóban rablás
a dolog. S mivel ikmerem Sz. hosszabb szabadlábon töltött m iatt tölti 7 év szabadság- 
Ottőt, és módomban áll hí- idő követte, majd a Pesti vesztés-büntetését, imm ár  ̂ a 
teles iratok alapján megbi- Központi kerületi Bíróság hetediket. Az ítéletkiadmány 
zonyosodni a szinte mégha- 1974. október 18-án 1 rend- alapján a körülményekről el- 
tó történet valódiságáról, elő- beli súlyos testi sértésért és mondottak pontosításra szo- 
veszem az anyagokat és hoz- könnyű testi sértésért 1 áv rulnak: az első fokú ítéletei 
zákezdek a „szembesítéshez”, javító-nevélő munkával bűn- is rablásért szabták ki, a rab- 
Az eredmény igazából nem tette. Ennek hátralevő 3 hó lás két rendbeli, két külön- 
is meglepő. 26 napját változtatta 58 nap böző sértettel szemben, a

Sz Ottó 1958-ban került szabadságvesztésre 1975. m ár- több százezer forintot tartal- 
először még fiatalkorúként, cius 28-án a Monori Járás- mázó, az egyik sértett tu la j
összeütközésbe a törvénnyel, bíróság, és foglalta 10 hó 10 donát képező táskáról, an- 
Rablásért súlyos testi sérté- nap összbüntetésbe az 1975. nak leadásáról a meglehető
sért kapott 3 hó börtönbün- március 28-án garázdaságért sen bőséges indoklás ellené- 
tetést és 300 Ft pénzbünte- kiszabott 10 havi szabadság- re  sem az első, sem a másod- 
tést a börtönbüntetés végre— vesztéssel. A vádlott Vecses fokú ítéletben nem esik szó. 
hajtását fiatal korára ésak - községben a község utcáján 
kor még tiszta előéletére te- bántalm azta a sértettet. Fén-
kintettel felfüggesztették, ti, immár negyedik jogerős g3> Ottó tehát büntetését
Nem sokáig. A Monori Já -  szabadságvesztés-bünteteset ég az újságírónak azt
rásbíróság 1981. július 31-én 1376. január 5-töl 1976. no- jg eiij;0ndta . tervezi, hogy ha 
kelt ítéletében e büntetést vember 31-ig töltötte le. szabadul, elégtételt vesz
két további ítélettel foglalta a  következő letartóztatás mindazokon, akik elrontották 
összbüntetésbe. Az  ̂ újabb. időpontja 1977. július 18., a az életét. Csakhogy a tények 
bűncselekmények: házközös- v£d- sikkasztás. 1977. augusz- ismeretében, azt hiszem, köl- 
ségben elkövetett lopás, 15_én szabadlábra he_ tői a kérdés: ki is rontotta
könnyű testi sértés, tulajdon »nflusztns 18-án eJ igazából Sz. Ottó. életét?elleni bűntett. Az ítélet: lé v  V « « * .  de augusztus 18 an
3 hó, a büntetést 1960. de- • ismét letartoztatasban
cember 19-től 1962: február van. Az ítéletek: sikkasz- 
21 -ig töltötte le. tásért 5 hó, magánlaksér-

Lát®§atéra várva
Azok az emberek,1 akik el vannak szakítva 

családjuktól, naphosszat gondolnak rájuk. 
Reggel, délben és este, sőt, éjszaka is, amikor 
nem jc>n álom a szemükre. Azon tűnődnek, 
vajon mit csinálnak, hogyan élnek,, milyen 
gondjaik vannak. Nem véletlen, hogy a leve
lekben állandóan visszatérő téma, hogy írjak 
le, m it csinálnak egész nap, szinte óráról órá
ra. S így legalább a gondolat mindig cselek
vés .közben éri őket.

De hiába a levői, azért a személyes^ talál
kozás — m ás! Ilyenkor nemcsak a látás, ha
nem a beszélgetés is többet mond. Hangsúly, 
árnyalat, minden tiszta, nem úgy mint a le
vélben, és ilyenkor rengeteg 'a felgyülemlett 
mondandó. Nem lehet olyan pontos egyetlen 
levél sem, amelyben ugyanúgy le tudja az 
ember írni, am it akar, mint a beszélgetés ide
jén. Ilyenkor még az apróságnak tűnő dolgok 
is különös jelentőségre tesznek szert: mi van 
otthon, mit csinálnak a  rokonok, ki segít és 
ki nem, ki az, aki gondol rá, illetve rájuk.

Kovács Miklós már szerdán azért örül, mert 
szombaton jön hozzá a menyasszonya és a 
szülei. Egészen másképpen fogja kezében az 
ecsetet, m int máskor. Derűsebb, kiegyensúlyo
zottabb, hiszen nemsokára szemtől szembe 
látja azokat, akiket szeret.

Sajnos,, lesz még bőven ideje arra, hogy 
gyakran átélje ezeket az örömöket, hiszen két 
év és tíz hónap a büntetése.

A Tisza mellett született egy kicsiny falu
ban, ahol divat még ma is a szekta, amely a 
harmincas években keletkezett náluk, a nagy 
gazdasági válság idején. Azóta is virul ez a 
kicsiny község, amely a rra  büszke, hogy ha 
náluk kevesen is vannak, az országban annál 
többen. Nem szólva arról, hogy a világon mil
liókra rúg a  számuk.

Sokan bizonyára kitalálták ' már, hogy mi
ről van szó. Igen, a Jehova tanúiról. Ez a 
vallási közösség az, amely nem lépett be & 
Szabadegyházak Tanácsába, mely az úgyne
vezett kisegyházakat fogja össze, s így, az al- 
kotmány értelmében szabadon gyakorolhatja 
hitét, nem úgy, m int a jehovások.

Akkor van esetükben igazán gond, ha az 
illető még fiatal, és fiú. Ez a szekta ugyanis 
tiltja, hogy az állam nak — lett légyen az bár
milyen szellemi és gazdasági berendezkedé
sű 1_ esküt tegyen.1 Márpedig a katonaságnál 
esküt kell tenni. S aki erre nem hajlandó, 
annak következményei lesznek, illetve van
nak.

Ekképpen került Kovács Miklós is Baracs- 
kára. Itt tölti napjait egészen szabadulásáig, 
Holott ha meggondolná magát, egyik napról 
a másikra szabaddá válna. Persze ha így ten- 
ne, nem hiányozhatna a katonai eskütételről.

A lehető legritkább az, hogy erre hajlandó 
egy jehovás. Inkább kitöltik a  büntetést, m int
sem hogy letegyék a  katonai esküt.

Az a kis közösség, ahol élt, ebben a hitben 
nevelkedett. Mint ahogy elmondja, e hitben 
élt az apja, a nagyapja, s ő is így nevelkedett. 
A jehovista elítéli a háborút, a fegyverkezést, 
s a. bókét hirdeti. De ahhoz, hogy ezt vallja 
valaki, nem kell feltétlenül jehovásnak len
nie. Nagyon sok ember áhítja a Földön a bé
két, s e milliókhoz képest a jehovisták száma 
elenyésző.

A beszélgetés summája az lehetne, hogy 
azért a tévhitért, amely vallási köntösben je
lentkezik, Kovács Miklós is nagyon nagy árat 
fizet; a személyes szabadságát tette kockára,, 
s el is vesztette. '

De ezen a szerdai napon különösen boldog, 
hiszen, szombaton találkozik szeretteivel. Va
jon föd teszi-e magának a kérdést: ki a fele
lős azért, hogy nem lehet együtt a szüleivel 
és menyasszonyával?

Ha erre a kérdésre választ tudna adni, bi
zonyára nem lenne Baracskán. Ä. J.

Lőrincz József 
Fővárosi Bv. Intézet I.

Lerágott csont
Többször szó esett már a végül ínyünket is függőleges 

fogápolásról, ám erről nem le- irányban, a fogakhoz közelít
het eleget beszélni. (A fogá- ve. Ez utóbbi művelettel, mint- 
száti rendelések legalábbis ezt egy masszírozással az íny jobb 
bizonyítják.) Sokan nem gon- vérellátását segítjük elő, ezzel 
dóinak arra, milyen fontos a megelőzünk számos betegsé- 
fogak egészsége! get.

Tápcsatornánk első részében Érdemes napi néhány per- 
— a szájban — lényeges elő- cet minderre szentelni, sokszo- 
készítő műveletek zajlanak. A rosan megtérül egészségben, 
fogak aprító munkájával egy közérzetben egyaránt, 
időben nyelvünk összekeveri 
táplálékunkat az amiláz enzi
met is tartalmazó nyállal, ami
nek hatására megindul a szén
hidrátok lebontása. Minél ala
posabb a rágás, annál köny- 
nyebben végezheti fontos 
munkáját a gyomor.

De hogyan rágjunk, ha fo
gaink nem kellően egészsé
gesek?

Mit tehetünk ép vagy rom
lásnak indult fogaink egészsé
gének megőrzéséért?

Mindenekelőtt igyekezzünk 
kezeltetni, vagy ha már nem 
lehetséges, kihúzatni a beteg 
fogakat. Kerüljük a hideg-me
leg ételek (italok) gyors vál
takozását, mert fogzománcunk 
könnyen megrepedhet.

Lehetőleg mindkét oldalon 
rágjunk, ínyünknek, fogaink
nak szüksége van az egyenle
tes nyomásra, ami a rágásból 
adódik. Végül, de nem utolsó
sorban: legalább naponta két
szer (reggel és este) mossunk 
fogat!

Az sem mindegy, mikor, mi
vel és hogyan. Veszít haté
konyságából a fogmosás, ha 
rögtön, étkezés után tesszük. A 
nyelvgyökön ételdarabkák ma
radnak, ami újra a szájba ke
rülhet. Ezért ajánlatos leg
alább 5-10 perccel étkezés 
után elkezdeni á fogápolást. A 
fogkefe ne legyen durva, erős 
szálú, de túl puha sem. Ala
pos száj öblítéssel kezdjünk 
majd a vizes kefére juttatott 
fogkrémmel képezzünk habot 
a szájban. Öblítés és kész — 
mondanák sokan, pedig csak 
most kezdődik a fogápolás, ha 
eredményesen akarjuk csinál 
ni. Fogaink ínindegyik felüle
tót súroljuk meg oda-vissza, és

Mindez tulajdonképpen Sz, 
Ottó ügye m aradhatna, végül 
is ő tudja, m iért volt szük
sége arra, hogy történetét így, 
a tényéktől enyhén szólva 
kissé elvonatkoztatva adja 
elő. A jelenség azonban is
merős: a  büntetésüket töltő 
elítéltek egy réssé hajlamos 
a hasonló önfelmcntésre. Sor
suk alakulásáért mindenki 
hibás: a  környezet, a család, 
a társadalom, a körülmények, 
csak saját felelősségük sik
kad el valahol. Addig és ad
dig alakítgatják történetüket, 
amíg az tetszetős lesz, és ke
rek. Mint a káposzta. Csak 
éppen hamis.

Pedig őszinteség nélkül 
nem megy.

P. T.

A z elmúlt napokban olyan rU”8 T ! igyekeznek mindannyiunkat
s í  kérdést tettek fel ne- I-B* 1 g*| l l \ \ H ' S |  | l r | I  1 felkészíteni a szabad életre, 

kém, mely nemcsak elgon- 8 Dg e3 még minaig nem  elég,
dolkodtatott, de véleményem hisz leginkább mindezért ne-
szerint embertársaimhoz is lelősökre van szükség. Olyan künk  is tennünk, akarnunk 
szólhatott volna. Sőt, szól is, emberekre, akik felelősség- kell.
hisz egy m indannyiunkat gél tartoznak társaiknak. Lé- Persze vannak emberek, 
érintő kérdésről van szó. nyeges, hogy az ilyen „ősz- akik ezt egyáltalán nem  

Már a cím is tükröz vala- szefogó posztra” érett, _ val- akarják elfogadni, tudomásul 
m ennyit a lényegről. Felelős- tozni, változtatni akaró ér- venni. Hogy miért? Ezt most 
ség! Gondolom, az emberi telmes személyek kerüljenek. nem  firtatom. Viszont tu- 
tulajdonságok — nézetek, Hisz e9V jó zárkafelelős jó dóm , hogy sok sorstársam a 
eszmék —, igen sokat árul- kollektívát érhet el, de per- jobb, az emberibb akaratra 
hatnak el egyéniségünkről, sze ez íügg a közösségtől is. törekszik, s igyekeznek itt 

gondolkodásmódunkról. A  nevelési )szolgálat sokat bent is emberként gondol-
M indezek leginkább a zárka- vár el, sőt jogosan követel, kodni, viselkedni, a szabá- 
felelősöket érintiki hisz ez s ennek minden tekintetben lyokat betartani, 
olyan .,megelőlegezett biza- eleget kell tennünk, s ezért Fia m indezt reálisan mérle- 
lom”, amely könnyen elsá- is sok m úlik azon, ki irányít- géljük, gondolkodásmódun- 
fárkodható, eltékozolható, ja a közösséget. Ereznünk kát az igaz célok érdekében 
hisz leginkább érdekből, ér- kell azt, hogy a nevelési szol- használjuk fel, erőfeszíté- 
dekeinkből kerültünk ide. gálát csak a javunkat akar- sünk már nem  volt hiábava^ 
Fontos, hogy a zárkafelelő- ja, érdekeink védelmét tart- ló, s szabadulásunk után a 
sökben legyen felelősségérzet, ja fontos feladatnak, s mind- felelősségérzet is tudatosodik 
hisz, máshogy m iképp is tud- ez úgy a legcélszerűbb, ha a bennünk, mely elősegítheti a 
na „irányítani" egy közössé- nevelők, s a zárkafelelősök társadalomba való beilleszke- 
get, bár igaz, ez még ön- közti kapcsolat aktív. Ügy is désünket. De ehhez elsősor- 
magában kevés, de mégis fogalmazhatnék: pozitív ban az kell, hogy mindenki-
sok esetben igen komoly irányban halad. Ez mindany- ben legyen felelősségérzet, 
feladatok elé állítják. Egy nyiunk közös érdeke, hiszen, nemcsak önmaguk „elvei" 
kollektíva irányítása nehéz gondolom,  ̂senkinek. sem szerint, hanem mások iránt 
feladat, hisz emberekkel m}^degy, miképp, milyen kö- is, mind itt, mind — idővel
tudni kell bánni nehéz hphi Tuhnenyek között töltjük le tua.ni neu bánni, nehez hely-, büntetésünket. Nem véletlen,
zetekoen mert sajnos hogy am int e kapukat bezár-
ilyen is sokszor előfordul —, ják utánunk, igen sok, s fő
komoly, megfontolt zárkafe- leg komoly erőfeszítéssel

a falakon kívül is.

Németh László
zárkafelelős

í l e r e s d  a  n ő t ! (2.)

O osszan  néztek egymás sze- — Megbántottam
mébe, talán egymás gon- Nem akar beszélni? Meggon- rekei?

Fővárosi Bv. Intézet I.

lag jól. Utána Ismét jöttek a csepp ismét ott ragyogott a 
berűgások, a verések. Egyszer szemében, 
ágy megvert, hogy . másnap -— Évike! Éviké, nem sírunk
nem tudtam  felkelni, orvost — fogta meg a kezét Zoltán, 
á  eb ott hívatni. Ekkor megbün- — Nem, ne félj, tegnap elég-

talán? -  Miért? Hol vannak a gye- gé kisirtam  »“ » » •ból. Önként jelentkezett elvo-
dolatait kutatták tekintetük- dolta magát? — morfondíro- — Na látja, tudtam, hogy r^K éiT hónaidm úlva 
kel, talán megérezték, hogy zott. ide fogunk kilyukadni. A gye- széroppanással éh is Kalocsá*
ennek a beszélgetésnek lesz A reggelihez az elsők között fékek m iatt sírtam  tegnap. Na, ra kerültem A gyerekek »
folytatása is. Zoltán szólalt ment ki. ne féljen, ma nem fogok. El- nagyanyjukhoz Az én gyógy- egy osztályba já rt a gimná-
meg eloszor. _  Megkeresem — gondolta mondok mindent, előbb azon- kezelésem nagyon elhúzódott. Wem tételezte volna

Évike, nem akar nekem _  és odaülök az asztalához. ban ^an javaslatom. Q rendszeresen jött hozzám, - -
mesélni sem m it?.............. • Ebben se volt szerencséje. __ i s e g í t e t t  talpra állni. Aztán itt-

—- De igen, majd. Jöjjön, fel- Éva asztalánál hat szék volt,

A férfit gondolkodóba ejtet
te a történet.. Régóta ismerte 
Éva férjét, hiszen a bátyjával

fel róla, hogy ilyen durva, kö
zönséges. Egyébként is utálta

— Zoli, körülbelül egyidősek m aradt a szanatóriumban és a?okat ' a férfiakat,_ akik ver-í rrtmvilr h a  In rinn t, A-t -  - ................ fa ir  e  firA ne i”. í t lmegyünk a büfébe, iszunk egy de mind a" h a t 'f o g la l t  így vaayunk' “ ’ért ne tegezhet- Miskére já rt ki tanítani, 
kávét, utána folytatjuk a be- kénytelen volt máshova ülni. nenk e§v!Tlás-  Sokkal fesztele-
szélgetést.

Ebből azonban nem lett sem
mi. A kávét ugyan megitták, _  olyan lassan haladnak 
de am int lefelé jöttek,_ szólí- ezek a gyógyszerrel, hogy hoz- 
tottáji őket a szobájukba, zajuk képest az ólomtetű fu
rnért a főorvos vizitelni indult, tóbajnok lehetne — mérgelő- 

A vizit elhúzódott — nagyon dött. Majdnem tíz óra volt, n . .
sok volt a beteg a földszinten mire a dohányzóba ért. Éva y ‘ Kezet.

Reggeli u ,á„  JS 3 a f* S á£  i t g *  S“ -
* ' Eevébként is, utálom azt a n folytatom _ mond.a Éva. am iért aztán nagyon kikapott.

szót: maga. Tehát, szervusz — Addig-addig beszélt, kér- Szótlanul ültek egymás mel
nyújtotta a kezét. “ ’S beleegyeztem, hogy lett, gondolataikba merülve. Az

— Szervusz, Évike — rázta L £ y®re£ ek lde’glen<;Sen ma- ebédre hívó csengő berregése 
meg örömmel Zoltán a feléje radfanak a nagyanyjuknál én riasztotta fel őket a meren-J mPÖ 07tmcirnnii*Y>Ao ^ésbŐl

— Délután nagycsoport —

— Nem untatlak? Szívjunk
ték a feleségüket. Élénken élt 
emlékezetében, amikor egyszer 
az apja megverte a nevelő-

“  Már azt terveztük, hogy elad- mondta Éva" fátyolos'" hangon 
mondta Éva, láthatóan felsza- juk a közös lakásunkat és Ka- felállás közben.

meg szanatóriurnos legyek. 
Mondhatnám azt, kibékültünk.

—, s em iatt a vacsora is ké- már ott ült, mosolyogva intett
sett. A vacsora után gyógy- Zoltánnak.
szerosztás, azt is meg kellett _  Jöjjön, Zoli, vártam. A badultan- locsán veszünk egy házat. Ek- — Igen’̂ T udok róla Isme-
varm. Nyolc óra elmúlt, mire tegnap estét jól elrontották. ~  Ismerted a férjemet, kor újra magunkhoz vesszük a rém a szokásokat h iszenvo l-
Zoltán a dohányzóba ért. A nő Képzelje, a főorvos behívatott, ugye? Annak ideién öngyilkos gyerekeket. Mi történt ezután? tam már itt. Foglalok neked
nem volt ott. Cigarettára Arra akar ravenni hogy le- akart ,enni’ m ert az anyám Szanatóriurnos lettem és jár- helyet, legalább együtt unat-
gyújtott, sétált, úgy várta Évát. gyek továbbra is szanatóriu- nem akart bejegyezni a bá- tam dolgozni az itteni fiúne- kozzuk végig
Ő azonban nem jött. Szere
tett volna, de nem jöhetett, 
mert a főorvos behívta a ren-

mos.
eszik.

Ebből azonban nem másságunkba. Most meg — le- velő intézetbe.

delőjébe, erről viszont Zoltán . . ^ em akar szanatóriurnos nveger) elváltunk. A pvereke- ” T  *“  - r í**?
Ienru? ~  harapott a szájába kpt „ bín, sáo „ « Í T *  tonumool, mert megnősül Mis-

gyintett — borzalmas. Tizen
öt évi együttélés után törvé-

Egy szép napon hallom, hogy 
a férjem költözik ki a szana-

nem tudott.
A férfi nyugtalanul forgoló-

Zoltán. két a bíróság nekem ítélte. A 
válás azonban tökéletesen ki-

dott sokáig az ágyában Nem ~  E ^em  ágában sincs! Sza- készített idegileg. Egy évig él- üott sokáig az agyaDan. Nem bad akarok lenni es vissza tünk külön, amikor többszöri
elképzelni, miért nem akarom szerezni a gyerekei- könyörgése után visszafogad- badozok. Hát dióhéjban eny- 

jott Eva. met mondta határozottan, tahi. Két hétig éltünk arány- nyi — mondta és egy könny

kén. Felelősségre akartam 
vonni, de kineyetett. Ezután 
ismét rosszul lettem, most lá-

— Jő, majd megkereslek.
Az úgynevezett nagycsopor

tot a főorvos tartotta. Ilyenkor 
az osztály minden b.etege ösz- 
szegyűlt. El lehetett mondani 
a panaszokat, kívánságokat, 
javaslatokat. Ekkor jelölték ki 
a következő hétre azokat a 
személyeket, akik segítenek qz 
osztály rendben tartásába®»
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Nem tévedek nagyot, ha azt 
állítom: aki rendszeresen gép
kocsit vezet, az állandóan ki 
van téve a kísértésnek, amely 
szokásainkból is takad, Csalt 
néhány példa. A család — fe
leség, gyerekek, apa — meglá
togatja rokonait ilyen vagy 
olyan ünnepi alkalomból. Jó 
magyar szokás szerint ez evés
sél és ivással já r  együtt. Igen 
ám, de este haza kell fuvaroz
ni a családot. A házigazda 
persze készült — nemcsak a 
háziasszony —, még azt is 
tudja, mi az érkező kedvenc 
itala. „Igyunk egyet az érkezé
setek örömére!’’ Vissza lehet 
ezt utasítani? Úgyis csalt .este 
vezetsz, addig kimegy belőled. 
Más. Sikeres vizsga, névnap a 
munkahelyen, esetleg váratlan 
előrelépés, jutalom —, szóval 
m ind — mind ok az ivásra, 
noha azon a napon az illető 
kocsival érkezett, m ert nem 
számított az elkövetkezőkre. 
Egy pohár nem a világ. Attól 
még megy a vezetés. Aztán az 
első pohár után még egy, majd 
jön az önnyugtatás: „Már 
mindegy, hogy kettőt vagy 
hármat iszom, vezetni úgyis 
tudok, ha megszondáztatnak, 
m ajdnem mindegy.” Aztán a 
legfőbb belső hitegetés: „Miért 
pont engem kapnának el? 
Tudok vigyázni!” Persze, aki 
m ér vezetett italosán, az tud ' 
ja: noha nem történt semmi 
— „az autó magától tudta az 
u ta t hazáig” —, azért csak föl
lélegzett, am ikor a háza előtt 
parkolt. Ezt megúsztam, gon
dolja, s ha ma megúsztam, 
holnap is így lehet.

Ördögi kör ez, hiszen minél 
többször iszik valaki vezetés 
előtt, annál jobban erősödik 
a hite: nem lesz belőle baj. S 
tényleg így van: bár a statisz
tikák szerint növekszik az it
tas járművezetésből származó 
balésétek száma, ez közel 
sincs arányban a növekvő it
tas vezetők számával.

Az is tagadhatatlan, hogy 
vannak olyanok, akiknek né
hány pohár ital tényleg nem 
á rt meg, ugyanúgy, • vagy még 
jobban vezetnek, m int józanul. 
Vagy legalábbis ezt hiszik. 
Ezen elmélet persze csak ad

dig igaz, amíg baleset nem 
történik. Mert abban a pilla
natban, az akárcsak fél pohár 
bort ivó vezető is megbánja, 
hogy ivott, s megfogadja: ha 
ezt megúszom nagyobb baj 
nélkül, soha többé!

Igen ám, de a balesetek na
gyon ritkán „tiszták”, mindig 
van néhány felderítetlen moz
zanat. S ha egyszer elszínező- 
dik a szonda, már nincs bí
róság, amely legalább részben 
ne az ital rovására írná a tör
ténteket. Ráadásul az igazság 
soha sem százszázalékosan 
biztos: m ert mindig ott van a 
lehetőség, hátha mégis az ital 
volt az ok, csak nem érezte a 
vezető, hogy milyen mozzanat
nál.

Vannak azután egészen gát
lástalan vezetők is, akik egy- 
egy pohárral kezdték, s mivel 
nem buktak le, egyre többet 
isznak és úgy vezetnek, s még 
ezt is megússzák egy ideig. 
Egyszer aztán elpártol tőlük a 
szerencse — m ár az is csoda, 
hogy idáig velük volt — s 
megtörténik a baj.

★  '
Cs. Viktor 23 éves. Valami

kor szépreményű fiatalember 
volt. Egyetlen gyermek, akit 
szülei taníttattak, külföldre 
já rt egyetemre és ezen felső
fokú tanulmányok után iga
zán szép karrier állt volna 
előtte. S ekkor elérkezett az a 
tavalyi márciusi éjszaka.

De nem véletlenül., Mint 
mondja: eddig két gépkocsit 
nyűtt el, több szerencsés kime
netelű balesete is volt — ezért 
is bízott szerencséjében —, 
bár nem az ital miatt. S az 
sem volt rendkívüli, ha né
hány pohár ital után kocsiba 
ült, csak azt tiltotta meg ma
gának, hogy részegen autóz
zon. S az ugye, megítélés kér
dése, hogy ki, mikor részeg. 
Vannak emberek, akik két li
ter bor után alig látszanak 
spiccesnek, mások fél litertől 
dülöngélnek. S ugyanannál az 
em bernél' hasonló mennyisé;

Nos, Cs. V iktor ezen a na- \ / I T  A  
pon érkezett haza repülőgép- ” 1 ’ ™  
pel külföldről, igencsak jóked
vűen, j hiszen sikeresen tú lju
to tt a vizsgákon. Persze pár 
napja m ár ünnepelt évfo
lyamtársaival együtt és a re
pülőtéren is megittak néhány 
üveg sört, a repülés megköny- 
nyítésére. A jókedvre egyéb 
oka is volt, Ferihegyen csinos 
barátnője várta a szülei gép
kocsijával, az 1500-as Ladával.

S m int ebből kiderül: a lány 
tudott vezetni, s egyáltalán 
nem is ivott később sem, még
is a fiú vezetett. Előbb a szü
lei lakásáx-a mentek, majd egy 
haverhoz — mindenütt lecsú
szott egy-két pohár ital, nem 
sok. csak annyi, hogy az ér
kezőt köszöntsék, aztán robog
tak a népszerű egyetemi disz
kóba. Ott újabb ismerősök, 
pezsgőzés, de csak szerényen, 
főleg a tánc, a zene volt a lé
nyeg.

Éjfélkor indulás hazafelé, 
talán éppen azért sietett, hogy 
e kellemes napot megkoronáz
zák. Kihalt utcák, jól gyorsu
ló autó, a nyolcvan kilométe
res sebesség nem tűnt soknak.
A lány mellette ült és mögöt
te egy haver. A biztonsági 
övét használták. Aztán eljött 
egy pillanat, az egyik keresz
teződésben, s az autó telibe 
talált egy villanyoszlopot. Ta
lán egy elsuhanó autó meg
lökte. talán az egyik kerék 
„beragadt”, talán valami meg
dobta a kocsit, talán . . .

A tények viszont egyértel
műek. A mellette ülő lány 
azonnal meghalt, a  hátul ülő 
haver súlyos lábsérülést szen
vedett. Ö megúszta kisebb 
karcolásokkal. A vérében az 
alkoholszint 2,4 ezrelék volt.
A szerencse kétszeresen is el
hagyta: a lány úgy halt meg, 
hogy a hátul ülő és alvó haver 
ütközéstől előrelendülő feje 
nekivágódott a lány nyakcsi
golyájának, s az ettől tört el.

Vitatkozni utólag is fölösle
ges, az ittasság ténye és követ
kezménye több m int tragikus, 
a büntetés pedig 3 és fél év 
börtön.

Az egyetemnek vége, a lel
kiism eret viszont dolgozik.
Még jó egy év múlva is bele-

nyugtató az is, hogy a zárka- . 
kpzösségbeliek vigyáznak egy
másra, hiszen az intézet lakói-

Zöld u ta t kaptunk és adtunk a v ita folytatására, így 
folyamatosan közöljük a m ár beérkezett hozzászóláso
kat. Reméljük azonban, hogy egy-két hét múlva már na!c többsége „rinyóban”, azaz 
mélységében is kibontakozik a téma, s a megjelent hoz- érdekszövetségben van, amely 
zászólások is terítékre kerülnek. Miként egyik olvasónk 
írta : a cikkeknek tartós folytatása lesz, mivel a vita
partnerek adva vannak. így legyen! — t

bele az önveszélyessé

egymásrautaltságot feltételez 
és kizárja az öngyilkosságot...

kozik Természetesen itt is akadnak

Hozzászólásom m ár azért is 
aktuális, mivel „A hallgatás 
vélemény” című cikk illuszt-

vált ember sorsába, mivel kö- problémák. Akik feleségükben
gömbösek 5 & Ä  S Ä S Ä
iránt, fásulták es nehezen } józan szóra. A nevelési szol
éi a tudatunkig az ilyen hely- g^iat ilyen esetekben kimon-

rácíójaként megjelent „gyűjte- zet komolysága, fragikussága... kottán elővigyázatosan, tapin-
Persze mindez nézőpont kér- tatosan jár el és az értelemremeny” — horgok, tűk stb. — 

személyes gyűjtésem, am it a 
hetvenes évek közepén téves 
életszemléletem alapján „hasz
náltam ” és a Sopronkőhidai 
Fegyház főorvosának adtam át. 
Azt hiszem, nem kell bizony
gatnom, milyen ' meggondolni

dése. Bár konformizmusban 
élünk, mégsem elfogadha
tó a közömbösség egymás 
iránt. Kell, hogy legyen segít
ség és gyógyír, ami jobb belá
tásra b írja a beteg öngyilkos- 
jelöltet és azokat, akik az ön-

hatva győzi meg a csalódott 
embert. Sőt, felhívja a zárka
társak figyelmét is, hogy egy 
ideig foglalkozzanak az illető
v e l . . .

Űgv gondolom végül, hogy a 
falcoiásoknak és az öngyilkos- 
sági kísérletek más fajtáinak

lan dús eseménysorozaton gyilkossági kísérletek trükkjei- csökkentésére van másik mód 
mentem át. Hogy m iért? Ma vei keresik a kiutat problé- 
m ár nem is tudok igazán vá- máikra.
laszolni erre, csupán annyit A téma még koránt sincs ki
mondhatok: hülyeség volt! A merítve, csak egy töredéke a
problém áimat így akartam  valóságnak S nem  hinném, ^  megka?hat:

is. Évek óta hallom, minden 
hétfőn este. Az újonnan érke
zőknek minden kertelés nélkül 
nyíltan megmondják: itt k ivé
tel nélkül m indenki megkapja,

. , ,, . * .. r U.TYllT lOQlZl b.CiSrllíb
megoldani. Veszélyes volt, az hogy a hallgatás közömbössé- csak akkor, ha maradékta-

nek is m ás és más1 a hatása, .sápadj •• am ikor »a történtekről
attól függően, mennyit evett és 
főleg milyen az idegállapota, 
fizikai kondíciója.

beszél, s arról a pillanatról, 
am ikor a lány szüleivel a bí
róságon találkozott.

Azóta m ár já rt otthon rövid 
tartam ú eltávozáson. Beült az 
egyik barátja kocsijába, de a 
barát előzőleg ivott. Nem, ő 
még így sem hajlandó beülni 
a kocsiba, ha nem ő vezet, 
menjenek inkább taxival, 
mondta.

Öt év múlva, m árm int sza
badulása után, visszakapja jo
gosítványát. Vezetni fogok, 
mondja, de italt többé egy kor
tyot sem iszom előtte.

De vajon mindennek meg 
kellett történnie, hogy ezt be
lássa ? '

egészségre káros, no és benne 
volt a csaikazért is, a „brahi”.

A tém a valóban közérdekű, 
elvi és szemléleti kérdés. Volt, 
amikor komolyan gondoltam, 
volt, am ikor színleltem, de a 
kísérlet minden esetben meg
történt: gyógyszer, falcolás,
nyelés, önakasztás változatos 
eszköztárával. Ám valamitől 
még mindig nem tudtak  meg
szabadítani az orvosok: attól 
a tűtől, am it a szívem bal 
kam rájába szúrtam. Leépülés?
Nem. Személyi, akarati, lelki 
problémák, a kiszolgáltatottság 
érzése, perifériára szorulás. E 
problém ák ma is fennállnak, 
de egészen másként közelítem 
meg. Ugyanakkor nem vetem 
meg azokat, akik hasonlót cse
lekszenek, akik hasonló beteg
ségben szenvednek — m ert ez 
valóban betegség —, de meg
győződésem, hogy kezelhető! Iesz miVel a v ita_
Minden önveszélyes embernek loly-atasa , 
merem ajánlani, ha lelki bajai partnerek adva vannak esbiz- 
vannak, hogy forduljon az in- tosan jelentkeznek . . .

Újítás: lenyelhetetien villa, 
kampós fogkefe

get takar, csupán a tém a ko
molysága elgondolkozta tó és 
beleérzőképességet kíván. Sze
rintem  a vitacikknek tartós

tézeti pszichológushoz, vala
m int az orvoshoz. Csak egy pi
ci bátorság kell hozzá!

A „brahizók pedig komo
lyan gondoljanak az egészsé
gükre, az állandóan jelenlevő 
végzetes kimenetel lehetőségé
re, hiszen mindig lehet olyan 
nem várt komplikáció, amely 
ellen nincs segítség.

Cikkükre válaszolva meg
említem, hogy a zárkatársak 
és a kinti életben a környeze
tünk általában azért nem avat-

Patkós Sándor 
Vác

©
Vettem a fáradságot és utó-

Ezenkívül a csütörtöki műso
ros estet is megbeszélik. Min
den csütörtökön ugyanis mű
soros estet rendeznek, melyet 
a betegek állítanak össze és 
adnak elő. A műsor után tánc 
következik, aminek főleg a fia
tal betegek örülnek, de az idő
sebbek is szívesen részt vesz
nek benne.

Ez alkalommal nem sok 
probléma m erült fel a nagy
csoporton. A szolgálattevőket, 
és a szereplőket kijelölték, az
után mindenki m ehetett a dol
gára.

•k
Csütörtök este. A betegek

nagy része civilbe öltözött. Ez ecJy v ______
ilyenkor megengedett. Éva na- megragadta Zoltán kezét, 
gyón csinos volt. Piros^esíkos Ez szabálytalanság volt 
ruha, fekete körömcipő volt ugyan> (je a sokaságban senki 
rajta. A haját besütötte, a sze- gem vette észre eltűnésüket, A 
mét és ajkát halványan kifes,- dohányzóban gyorsan elszív- 
tetíe. Zoltán is igyekezettele- cigarettájukat. Visszafe-

_ Kicsit tudok — mondta kapott csókot. Végül arra gon
Zoltán —, csak nem szeretek 
első lenni a parketten.

Lassú szám következett. Zol
tán merészet gondolt, átfogta 
Éva derekát és közel húzta 
magához. A nő nem ellenke
zett, odasimult hozzá, nem 
bánta azt sem, hogy a part
nere kezén levő gipsz már- 
már nyomta a derekát. Az 
utolsó szám keringő volt, mind 
a ketten nagyon szerették ezt 
a táncot. Önfeledten, szinte 
boldogan repülték a teremben 
körbe-körbe.

Befejeződött az est, menni 
kellett a kórterembe,

— Gyere, még elszívunk 
cigit — mondta Éva

dőlt, ez olyan köszönetféle le
hetett, de hogy miért, azt nem 
tudta.

kozni, de csak egy pillanatig,
aztán karja a férfi nyakára fo
nódott. Egy csókból több lett. 
Nem láttak, nem hallottak

Másnap csak délután talál- senkit, semmit. Ebben a _ né-

gáns lenni, még nyakkendőt is 
kötött, pedig ez nehéz műve
let volt, mert a jobb keze 
gipszben lévén, bal kezével 
kellett megkötnie, ami többé- 
kevésbé sikerült is.

Zoltán lépett először a mik
rofon elé, egy rövid novellát 
olvasott fel. Éva a műsor vé
gén került sorra, az énekkart 
vezényelte.

Megkezdődött a tánc. Éva 
várakozóan nézett, a mellette 
ülő férfira, aki kisvártatva fel
kérte.

—  Már azt hittem, nem 
tudsz táncolni — mosolygott.

lé indultak. Éva az ajtóban 
megállt, hirtelen Zoltán nya
kába ugrott és szájon csókol
ta.

— Köszönöm, Zolikám_ — 
mondta, és beszaladt a kórte
rembe.

A férfi úgy állt ott, mint 
akit villám sújtott. Kezét a 
szájához emelte, mintha arról 
akarna meggyőződni, hogy 
tényleg az ő szája-e. Jó né
hány percig állt ott, mire ma
gához tért és indult lefeküd
ni.

Sokáig forgolódott az agy
ban. Nem tudta mire vélni a

koztak a kórház kertjében, vé
letlenül. A délelőtt folyamán 
igyekeztek elkerülni egymást, 
am it Éva úgy oldott meg, hogy 
ki se mozdult a kórteremből, 
Zoltán pedig kiment a kertbe 
és elbújt egy pádon. Ebéd 
után is oda igyekezett, ám 
amikor befordult a sétány sar
kán álló bokor mögé a pád
hoz, ott találta Évát. Szere
tett volna visszafordulni, de 
nem lehetett, m ert az asszony 
is meglátta. Nem volt m itten- 

és ni, odalépett hozzá.
★

— Szervusz, Évike.
— Szervusz — volt a halk 

válasz.
— Leülhetek?
— Persze — mondta a hő, 

de nem mert Zoltánra nézni. 
Ültek egymás mellett, a férfi 
nézett maga elé és szidta saját 
magát, am iért olyan ügyetlen, 
nem tudja megoldani a hely
zetet.

Éva lábával a földet kapar- 
gatta, láthatóan zavarban volt. 
Nem tudott, nem akart meg
szólalni, várt. Talán tíz percig 
ültek így egymás mellett szót
lanul. amikor Zoltán Éva felé 
fordu't. és megfosta a kezét.

— Évike — szólt, majd h ir
telen átölelte és megcsókolta.

Az asszony egy pillanatra 
megremegett, ki akart bonta-

hány percben csak egymással 
törődtek, úgy ölelték, csókol
ták egymást, m intha ez lenne 
az utolsó alkalom, s utána 
örökre el kellene válniok.

Amikor Éva kibontakozott 
Zoltán karjából, a haja zilált 
volt és kócos, arca piros, őe a 
szeme boldogan csillogott. Már 
nem sütötte le a szemét, nem 
volt zavarban. Talán megsej
tette, élete fordulóponthoz ér
kezett. Derekán még érezte 
Zoltán karjának szorítását, a j
kán csókja ízét. Mindig egy 
erős férfikarra vágyott, aki ve
zeti, segíti. Nem úgy, mint há
zasságában, amikor az erős kéz 
őt ütötte.

Zoltán csak nézett Éva sze
mébe, szerette volna kiol
vasni belőle az érzéseket, de 
most csak a csillogást látta, 
amit boldogságnak vélt.

Ültek. Ültek, mozdulatlanul, 
nézték egymást, aztán a fiú 
átfogta a lány vállát, magá
hoz húzta. Éva odahajtotta fe
jét Zoltán vállára, aki csókot 
lehelt selymes hajára. Ültek 
egymás mellett szótlanul, bol
dogan, amíg a vacsorához hí
vó csengő fel nem riasztotta 
őket.

Csapó Sándor
Budapesti Fegyház és Börtön

(.Folytatjuk)

lanul teljesíti kötelességeit is. 
Nem kérnek se többet, se ke
vesebbet! . . .

Till Gyula 
Sopronkőhida

0
Ebben az esetben talán va

lóban a hallgatás a vélemény, 
m ert nehéz érdemlegesen hoz
zászólni. Hiszen annyira ér
telmetlen egy-egy öngyilkos- 
sági kísérlet, öncsonkítás, fal
colás . . .

Abból indulnék ki, hogy ma
gam is túl vagyok rajta. Ak
kor kétségbeesésemben fordul
tam  e végzetes megoldáshoz. 
Ma, ha visszagondolok, már 
látom: semmit sem oldott meg, 
spt fokozta a nehézségeket a 
következményéi miatt. Egy 
újabb teher nehezedett rám, 
bár annyiban „szerencsés ki
m enetelű” volt, hogy m ara
dandó testi bajt nem okozott. 
S azt hiszem, mások is így 
látiák. akik már egyszer meg
próbálták . . .

Ha valaki ilyen tragikus lé
péseket forgat a fejében, leg
többször nem ad lehetőséget a 
megakadályozásra. A gyógy
szerrel rendelkezők „ébersége” 

lag elolvastam a vitaindítónak >s ki játszható. _oly módon, hogy 
szánt cikket. Felelősség egy- több ^ íté ltt^ r^ ó l k é r , .n  gy- 
m asert? Jól hangzik, de vajon ^  szolgálattó, is. Aztán 
mennyi a valódi erteke, pel- am jjÍOr a kellő mennyiség ösz- 
dáül itt, Sopronkőhidán? Bát- szegyűlt. végrehajtja a kísér- 
ran állíthatom, hogy Sopron- Jetet, ami néha sajnos sikerül 
kőhidán az elmúlt években ön- is. 
gyilkosság vagy öncsonkítás 
alig fordult elő, legfeljebb né
hány falcolásról tudok. S meg 
kell mondanom: ezek az ese
tek sem komolyak, nincs mö
göttük öngyilkossági szándék.
Akkor teszi, am ikor biztos 
benne, hogy felfedezik, vagy 
ha zárkatársai alszanak, fel
kelti őket. Az okok nem em
beri mivoltuk megsértéséből 
adódnak, hanem dac, m unka
undor, a „jól élni, de nem 
dolgozni” elv motiválja őket.
Mert vándorm adár szeretne 
lenni, ma Tököl, holnap Vác, 
holnapután Szeged stb. H át ez 
nem megy! Ha szükséges, itt 
a helyi kórház, aztán vissza az 
intézetbe. S erre sokan rájö t
tek, azért nem cs in á ljá k ,..

Nálunk egyébként is tisztá
zottak a viszonyok. Itt dolgoz
ni kell becsülettel, be kell tar
tani a szabályokat, s akkor 
munka után nem  háborgatja 
az elítélteket senki, pihenhet, 
olvashat, s más megengedett 
dolgokkal foglalkozhat. Persze 
van néhány ember, aki szíve
sen emelne szobrot magának, 
maga állná a modellt, ha 
nem lenne még erre is lusta.
Ök ülnének ugyanakkor az el
ső sorban a tévénél, ők vásá
rolnának a legtöbbet. De aki 
nem dolgozik, az . . .

Közülük kerülnek ki. azok, 
akik megpróbálkoznak a falco
lással. Gyógyszermérgezés itt 
aligha léhet, mert nemcsak a 
zárkatársakon múlik, hanem a 
szigorú ellenőrzésen is. Szóval, 
itt a gyógyszer tabu! Meg-

Szó van a cikkben a közöm
bösségről is. Ne feledjük, ez 
ma m ár társadalm i jelenség, 
amely a börtönben még in
kább felerősödik. Megvan itt 
mindenkinek a maga baja, így 
kevés ember tud azzal törődni, 
hogy valamelyik társának a 
szokásonúl rosszabb a hangu
lata. Igaz, éppen ez a tény 
figyelmeztet bennünket: igen
is oda kellene figyelnünk 
azokra, akik a szokásosnál na
gyobb gondokkal küzdenek. 
Egy-egy jól sikerült beszélge
tés vagy más közbelépés — a 
gyógyszerfelhalmozásra való 
figyelés — megelőzhetné a 
bajt.

Meggyőződésem ugyanis, 
hogy a pillanatnyi lelkiállapot, 
a kilátástálanság érzése a tra 
gédia forrása, ha ezen átsegít
jük, a továbbiakban más mó
don keresi a megoldást. Azt 
kell mindenki előtt megvilá
gítani: éppen a végzetes — 
vagy annak szánt — megoldás 
az, amivel elzárja él^te jobbra 
fordulásának lehetőségét. , .

'Még rövid távon sem jelent 
megoldást a falcolás, az ön
csonkítás és egyéb, hiszen egy 
életre tönkreteheti magát az 
illető. Az egészségét kockáz
tatja! S ne feledjük: bárki is 
vár haza bennünket, nem 
mindegy, hogy egészségesen 
vagy egy életen át nyomorék
ként érkezünk.

Liptai István
M árianosztra
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Felelős beosztás

SZÓVAL -

LASSAN FÉL ÉVE MÁR, hogy megfogalmazódott az 
ötlet: kellene egy műsort készíteni a zárkafelelősökről, 
pontosabban helyzetükről, feladataikról, a velük szem
ben támasztott igényekről.

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben, ezt senki nem 
állítja róluk. Egyszerre, minden irányban eleget tenni 
azoknak a kéréseknek, utasításoknak, amelyek részben 
a szabályzatok, részben a nevelők, részben a tá r
sak felől érkeznek — nagyon nehéz. A kinti, polgári 
életben sem zökkenőmentes a kisebb-nagyobb közössé
gek élete, pedig ott — a börtönhöz képest — jóval na
gyobb a változtatás lehetősége. A közösségvezető is le
köszönhet tisztéről vagy éppen másik munkahelyet ke
reshet magának és a társak is hathatnak oda, hogy az 
általuk választott ember utasításainak engedelmeskedje
nek. A zárkákon — vagy éppen az egyes^ körleteken — 
belül jóval csekélyebbek mindezen lehetőségek . . .  már 
onnan kezdve, hogy a zárkafelelőst; nem a társak vá
lasztják meg, hanem kinevezi a nevelő. S a kijelölt em
ber sem arra készült, hogy börtönben töltsön be felelős 
posztot Biztosan sokszor előfordul, hogy nem vállalná, 
de ezt — rendszerint — csak utólag mondja me'g.

A nevelők és az elítélttársak támasztotta igények ki
elégítésén túl ott van még egy jelenség, amely megkese
rítheti a zárkafelelősök hétköznapjait: az a vélekedés, 
amely szerint ők a „vamzerek”. Hiába mondják az el
lenkezőjét, hiába igyekeznek mindent megtenni társaik 
érdekében — néhány hangadó újra meg újra felszítja 
néhány jól irányzott megjegyzéssel az indulatokat. Más 
kérdés, hogy általában azok az emberek tám adják a leg
hevesebben a közösségvezetőt, akiknek — rendszerint 
éppen saját viselkedésük m iatt — teljesíthetetlenek a 
kérései!

MINDEZEKRŐL SZŐ ESIK a zárkafelelősökről szóló 
magazinműsorunkban. Először egy nevelő mondja el vé
leményét a saját szemszögéből, utána néhány zárka
felelős következik. Szándékosan nem szólaltattunk meg 
„egyszerű” zárkatagokat; szeretnénk, ha ezt az intézeti 
stúdiók tennék meg.

S annak bizonyságául, hogy az elhangzottakról nem
csak a KS-en keresztül lehet véleményt cserélni, álljon 
itt egy csokor a legelső gondolatok közül, amely meg
fogalmazódott a Markó-beli hallgatók részéről. Mint 
ahogy annak idején a hűségről szóló magazinműsor ese
tében történt, ezúttal is szeretnénk, ha a Heti Híradóban 
is kibontakozna egy eszmecsere magazinunk lejátszását 
követően.

A KS tehát várja az írásos és a hangos véleményeket 
a zárkafelelősökről!

H. A.

Soha nem felejtem el azt a 
pillanatot, amikor a felszere
lés súlyától görnyedt háttal, 
kissé elszorult torokkal álltam 
a 416-os számú ajtó előtt. Éles 
csattanással vágódott ki az 
elektromos zár nyelve, és én 
először léptem be egy addig 
soha nem ismert helyiségbe, 
amelynek a neve jellegénél 
fogva: zárka. Csomagjaim le- 
pakolása után egy nálam idő
sebb férfi lépett elém és a ke
zét nyújtotta. A neve után azt 
mondta: „én vagyok a zárka
felelős”.

Valószínűleg a helyzet szül
te zavarom, esetleg tájékozat
lanságom m iatt a rra  gondol
tam magamban: „biztosan va
lami tréfa van készülőben, 
amelynek a főszereplője, én le
szek. Ugyan, ki hallott már 
olyat, hogy .egy elítéltnek fele
lős beosztása legyen? Van itt 
elég hivatalos személy!”

Ma már tudom, hogy min
den zárkában a közösség 
élére a nevelési szolgálat a 
felügyelettel együtt kinevez va
lakit, aki felelős a zárkán be
lül mindenért. Nincs szándé
komban arról írni, hogy ez 
mennyire hálás vagy hálátlan 
feladat, véleményem szerint 
mindig a zárka összetételétől 
és a zárkafelelős személyétől 
függ. Közel hat hónapig jóma
gam is voltam zárkafelelős, 
így személyes tapasztalataim  
vannak. Nem éppen könnyű 
feladatot jelentett az, hogy 
nap, mint nap eleget tegyek a

követelményeknek, am it tá r
saim és a szolgálat elvárt tő
lem. Utólag be kell ismer
nem: nem mindig feleltem meg 
a szerintem nemcsak szóban 
„felelős” beosztásnak. Igazán 
jól az a zárkafelelős végzi a 
m unkáját (mert ezt is egyfajta 
munkának tartom), aki igyek
szik mindenben a rá bízott em
berek bizalmát és megbecsülé
sét kivívni. Ezt nem szabad 
fizikai erőfölénnyel vagy testi 
megfélemlítéssel elérni! Arra 
kell törekednie, hogy kellően 
megismerje társai életét, gon
dolkodását és terveit, egyszó
val: személyiségét.

Jó, ha az újonnan érkezőtől 
érdeklődünk: mi a kinti fog
lalkozása, honnan jött, mi az 
érdeklődési köre. Segíteni kell 
az újonnan érkezőnek a zárka 
rendjének elsajátításában és 
ha m ár munkába állították, 
adjuk á t személyes tapasztala
tainkat. Biztos vagyok abban, 
hogy akkor telik el igazán jól 
és gyorsan egy nap, ha munka 
után a zárkában levők ta rta l
masán töltik el szabad órái
kat. Ez elérhető, ha közös té
mát keresve megbeszélik az 
újságban olvasottakat, eseten
ként egy-egy többek által ol
vasott könyv tartalm át, az elő
ző esti filmet. Ha valaki vala
mely területen járatos (legyen 
az autószerelés vagy klasszikus 
irodalom), az ossza meg tudá
sát társaival.

Mészáros László 
Fővárosi Bv. Intézet I.

lárka és otthon

Ütközési pont
A közösségvezető — ese

tünkben a zárkafelelős — az 
első ütközési pont a felügye
let és az elítéltek között. A 
körletrend és a tisztaság, a fe- 
gyelmezetlenkedők megrend- 
szabályozása az elsőrendű fel
adatok között szerepel. Ugyan
akkor, ha egy kisebb közös
ségben összeférhetetlenség üti 
fel a fejét, vagy a zárkában 
nincs meg a megfelelő rend, a 
zárkafelelősnek jeleznie kell. 
Ezt az utóbbi megoldást az 
esetek többségében csak rit
kán vállalják, mert a többiek 
szemében emiatt a tekintélye 
lényegesen csökken, és ha 
nem is a szemébe, de a háta 
mögött vamzernek titulálják. 
Pedig, ha jól átgondoljuk, 
kötelező a közösség vezetőjé

nek jelenteni a szabálytalansá
gokat! Ugyanakkor az elítél
tek érdekeit is figyelembe kell 
venni és azt a megfelelő he
lyen és időben előterjeszteni. 
Meg kell találni azt az „arany 
középutat”, amely mindkét 
fél részére kedvező. Be kell 
tartani és tartatn i a szabá
lyokban előírtakat és akikor 
a felügyelet is szívesen hozzá
járul az esetleges kérelmek az 
elítéltek vonatkozásában pozi
tív irányú elbírálásához. Ha 
mindenki igyekszik segíteni a 
közösségvezető munkáját, ak
kor ez előbb-utóbb pozitív 
visszajelzést vált ki a felügye
let részéről. S ezzel ki-ki a sa
já t helyzetét könnyíti meg.

Binder Béla 
Fővárosi Bv. Intézet

A közösség érdekében!
Könnyű-e vagy nehéz a- 

közösségvezetők, a zárka-fele
lősök dolga? Van-e erkölcsi 
alapja egy elítéltnek arra, 
hogy társainak utasításokat 
adjon? Nehéz kérdések ezek. 
Egyesek túlbecsülik megbí
zásuk jelentőségét, és peda
gógia helyett hatalomként 
élnek vele, mások viszont el- 
bagatelizálják az ezzel a be
osztással járó felelősséget, és 
nem irányítanak, inkább 
hagyják, hogy a történetek 
irányítsák őket.

Annyi — úgy gondolom — 
mindenképpen igaz, hogy ve
zetőnek lenni, embereket irá
nyítani a polgári életben 
sem könnyű. Hát még a bör
tönben!

Húszhónapos zárkafelelősi 
múltam ideje alatt sok em
berrel laktam együtt: voltak 
közöttük jóindulatúak, segí
tőkészek, akadtak nehezen 
alkalmazkodók, és találkoz
tam rosszindulatú, képmutató 
zárkatárssal is. A zárkakö
zösség összetételétől függően 
tehát hol könnyebb, hol ne
hezebb volt a dolgom. Még
is, ha most visszagondolok az 
elmúlt több mint másfél esz
tendőre, 'nem  emlékszem  
ijesztően éles, kritikus hely

zetekre. De rögtön hozzá is 
teszem: ez nem az én, ha
nem. zárkatársaim érdeme! 
Meggyőződésem ugyanis, 
hogy normális, konfliktus- 
mentes zárkaélet csak olyan 
emberekkel teremthető meg, 
akikben van annyi önfegye
lem, hogy legalább saját ér
dekükben nem követnek el 
szabálytalanságokat. Lehet, 
hogy ezek az emberek való
jában nem akarják elősegí
teni a közösségvezető m un
káját — legalábbis nem szí
vesen teszik —, de fegyelme
zett magatartásukkal, visel
kedésükkel hozzájárulnak a 
megfelelő zárkarendhez — és 
—, légkörhöz. Ha a zárkatár
sak többsége ezenkívül — 
mert ilyen is van — tudato
san vállalja és segíti a kö
zösségi élet normáinak be
tartását, akkor a zárkafele
lős munkája szinte csak for
mális. Ez lenne az ideális 
zárkaélet!

Előfordulhat azonban 
olyan eset is, amikor nem a 
zárkatársakkal, hanem a ki
jelölt közösségvezetővel van 
a baj. Fölmerül tehát a kér
dés: milyen a jó zárkafele
lős? Hogyan viselkedjen, v i
szonyuljon társaihoz, hogy

„fent" . és „lent” is elfogad
ják és alkalmasnak találják 
a funkciója ellátására? Meg 
kell taláni az arany közép
utat, mondhatnánk, ánv a 
kérdés sokkal összetettebb, 
semhogy egy közhellyel elin
tézhetnénk. Azon túl, hogy 
különböző életfelfogású, kor
osztályú és vérmérsékletű 
emberekkel élünk együtt, 
valamennyien érzékenyeb
bek, sérülékenyebbek va
gyunk, mint. korábbi emberi 
környezetünkben voltunk. 
Elég egy hiába várt levél, 
egy rosszul időzített tréfás 
megjegyzés és pillanatok 
alatt puskaporossá válik a 
levegő. És ilyenkor a „hatol 
mi szó” a lehető legszeren
csétlenebb, inkább olaj a 
tűzre!

Csak a segítőkészség, a 
mindenkihez való megértő 
közeledés segíthet. Ezért 
meggyőződéssel vallom, hogy 
csak olyan ember alkalmas 
ebben a zárt világban bár
milyen irányító szerep betöl
tésére, aki — amellett, hogy 
lehetnek számára rokonszen
ves és kevésbé rokonszenves 
zárkatársak —, nem külön
böztet meg semmilyen szem
pontból, nem kivételez, ha

nem következetesen betartja 
és betartatja m indenkivel a 
zárkarendet és az előírt v i
selkedési szabályzatot.

De legalább annyira fontos 
az is, hogy „helyzeti előnyé
nél” fogva ne csak — és ne 
elsősorban! — a saját gond
jait, problémáit közvetítse, 
tolmácsolja a felügyeletnek, 
a nevelési szolgálatnak, ha
nem érdemben képviselje 
társai és az egész zárkakö
zösség érdekét. Persze, 
mindezt ne a „fontos” ember 
mindenható pózában tetsze
legve tegye, mert ez a fon
toskodás a legkevésbé rokon
szenves magatartás, ugyan
akkor a legkevésbé igaz.

Az a zárkafelelős, aki el
sősorban társ, kolléga — és 
nem valami fajta rossz érte
lemben vett zárkabiztos —, 
akinek magatartása valóban 
példamutató, vagy legalább
is elfogadhatóan tárgyilagos, 
és aki nem a zárkafelelős 
előjogainak hangoztatásával 
próbál tekintélyt, elismerést 
kivívni magának, hanem a 
kötelezettségek teljesítésé
ben, a közösségi munkában 
is elöljár, előbb ér el ered
ményt, mint a fizikai erejü
ket fitogtatok vagy fontosko- 
dók.

A személyes példamuta
tást itt bent. is a legmeggyő
zőbb érv. Nemcsak társaink 
között . hanem a felügyelet 
előtt is!

Bradics János 
Központi Stúdió

A szabadságvesztés alatti 
személyiségformálásban a 
zárkának kissé az otthon
hoz hasonló szerepe van — 
természetesen itt nem aka
runk azonosságot vonni az 
összehasonlítással .az ott
hon és a zárka között - , 
csak a munkavégzés utáni 
élet, a kikapcsolódás terén 
teszünk összehasonlítást. _

A zárkában lakók mint 
zárkaközösség szerepelnek 
a benti életben; a szabad 
idő nagy részét a zárkában 
töltjük, ebbői adódóan a 
legtöbb hatás1 itt ér ben
nünket. Ez nemcsak pozi
tív, de negatív vonatkozás

ban is igaz! Nem mindegy 
tehát, hogy a börtönben 
töltött életünket milyen kö
zösségben viseljük el. A 
társak nagyon megköny- 
nyítheíik. de nagyon nehéz
zé is tehetik sorsunkat. A 
zárkaközösség hatással van 
hangulatunkra, m agatartá
sunkra és munkavégzé
sünkre is, és ezt a hatást 
hosszú időre magunkkal 
visszük még. szabadulásunk 
utánra is. A cél tehát olyan 
közösség kialakítása a zár
kán belül, amely emberi 
m agatartásunkat, viselke
désünket jó irányban befo
lyásolja.

Hogyan érhetjük el?
A legfontosabb feladat a 

zárkafelelősi’e vár. Olyan 
ráterm ett embert kell te
hát minden zárka élére ve
zetőnek választani, aki pél
damutatásával, m agatartás
beli sajátosságaival úgy 
léphet fel, hogy az köve
tendő legyen; hogy ezek
nek a tulajdonságoknak 
alapján bátran követelhes
sen bárkitől emberinek ne
vezhető magatartást. Em
berinek azt a magatartási 
formát értjük, amely szá
munkra úgy előnyös, hogy 
ahból másoknak sem szár
mazik hátránya. Ha a zár
kafelelős udvarias társai
val szemben, ha nem hasz
nál durva szavakat, _ nem 
káromkodik, úgy ezt_ joggal 
követelheti másoktól.
(Azért ezzel kezdtem, mert 
nagyon ritkán találkozunk 
ilyen példával.) A börtön
ben az elítéltek többségé
nek eldurvul a beszédmo
dora, ami azért nagy baj, 
m ert ez szokássá válik, s 
levetkőzése nem _ megy 
egyik napról a másikra. 
Márpedig bemutatkozásunk 
egyik alapja újabb közös
ségben éppen a beszédmo
dor,!

★
Alapvető követelmény, 

hogy a zárkában ki-ki a 
sa ját kis körletét tartsa 
rendben, tisztán, étkezés 
után ne maradjon utána 
ételhulladék; edényeit tisz
tára mosva tegye el. Ágyát, 
ruházatát is tartsa rendben. 
Ezeket szintén akkor köve
telheti meg a zárkafelelős, 
ha bármikor meg tudja 
m utatni saját felszerelési 
tárgyait „szemlekész” álla
potban. Lehetne a példákat 
sorolni, hiszen ugyanez vo
natkozik az egyéni tiszta
ságra, a hajviseletre, az 
egészséges külső és belső 
kapcsolatok kialakítására 
stb.

Hamarabb vezet ered
ményre, ha a zárkafelelős 
kialakít maga körül egy 
olyan -kis • kollektívát, amely 
jelenlétében és távollétébein 
egyaránt hangadója a jó
nak, s elítéli a rosszat; 
esetleg szóváltás esetén a 
zárkafelelős intézkedését 
helyesli. Arra gondolunk 
itt, ha valaki önszántából 
nem hajlandó — mert ilyen 
is előfordul — részt venni 
a takarításban, akkor az 
ilyen kis kollektíva kény
szerítő erejének hamarabb 
enged, mint ha azt látja, 
hogy ezt csak egy ember 
akarja. (Ne értse félre .sen
ki, távolról sem gondolunk 
itt tettlegességre!) Oda kell 
hatni, hogy ennek a kis 
kollektívának a köre addig 
bővüljön, míg a zárka va
lamennyi tagja — szinte 
észrevétlenül — beleolvad. 
Ha negatív értelemben néz
zük ezt a példát, akkor — 
azt hiszem — számtalan 
értelemben beigazolódott, 
hogy egy rosszirányú hang
adó is csak akkor ér el si
kereket, ha megfelelő se
gítségre, „közösségre” ■ ta 
lál, Sajnos, ilyen esetben 
előfordul, hogy szinte ész
revétlen csúszik át a ve
zetés olyan ember kezébe, 
aki „művészien” rombolja 
le az addig nagy fárad
sággal kiépített eredménye
ké) is, és miután megke
seríti a zárkafeleiős életét, 
nagyon terhessé válik az

egész zárkaközösség egész
ségesebb felfogású tagjai
ra is. Ilyenkor eluralkodik 
az elviselhetetlen lárma, 
az éjszakai rendzavarás, 
az illemhely körültekintés 
nélküli használata: később 
a rendetlenség, tisztátlan- 
ság, sőt a tettlegessé'g _ is. 
Nincs emberi hang, nincs 
pihenés. A rend helyreál
lítására, kialakítására tö
rekvőket elnémítják, tehe
tetlenné teszik.

Lényeges dolog, hogy a 
zárkát valamennyi lakója 
sajátjának tekintse. Így. 
ha eljutottunk egy-egy cé
lunkhoz, elism erést szerez
tünk, magunknak nyugodt 
körülményeket terem thet
tünk, hívjuk fel a közös
ség. figyelmét arra,_ hogy 
mennyivel jobb ez'így! Ha 
elérjük, hogy saját „lakás
ként” kezeli minden lakó
ja  a zárkát, nem lesz töb
bé gondunk a renddel és 
tisztasággal.

Minden közösségben 
megnyugtató a csend és a 
nyugalom, a művelt be
széd, az udvariasság. Fő
leg, aki napközben zajos 
m unkahelyen dolgozik — 
de más is —, igényli a 
munka utáni. pihentető 
csendet. (Ennek egészség- 
ügyi jelentősége sem vita
tott.) Megfigyelhetjük, hogy 
a túl hangos rádió, televí
zió még nagyobb emberi 
lárm át eredményez. Aka
ratlanul is túlkiabálják az 
„űrből” érkező hangokat. 
Tehát, ha rádiózunk, tévé
zünk, ne azok erősítésével 
próbáljuk érthetővé tenni 
a műsort, hanem hangos
kodó társainkat próbáljuk 
lecsitítani. Itt kell megem
líteni a műsorok hallgatá
sa vagy nézése közbeni 
egymást túllicitáló. ízlés
telen megjegyzéseket, ame
lyek ugyancsak zavarják 
szórakozásunkat, pihené
sünket. Szoktassuk le erről 
zárkatársainkat! Vezessük 
be egy, a műsort követő 
megbeszélés szokását, ahol 
mindenki véleményt nyil
váníthat. vagy meg nem 
értett dolgokat érthetővé 
tehet.

*
Amikor a zárkában be

szélgetünk, csak annyira 
legyünk hangosak, hogy .ne 
lármázzuk tele a zárkát. 
Elég, ha mondanivalónkat 
csak az érti. akihez beszé
lünk! (Más a legtöbbször 
nem is kíváncsidra.) így 
elérhetjük, hogy bármilyen 
nagy létszámú zárkában 
kisebb csoportokban el le
het beszélgetni pihen te
tőén, szórakoztatóan.

Még csak azt kell meg
említeni, hogy mindenütt 
akadhat olyan ember, aki 
semmiképp sem hajlandó 
a közösségbe beilleszkedni, 
Amikor úgy néz ki, hogy 
átnévelése, beillesztése 
nem sikerül, azt a zárka
közösség egészének az é r
dekében azonnal másik 
közösségbe keli helyezni, 
Magának a rendbontónak 
is érdeke ez, hiszen előfor
dulhat, hogy az egyik kö
zösségben ugyan állandóan 
„bukásra áll”, egy másik
ba 'vnyv harmadikba) ta
lán b» lúd illeszkedni.

Aradszlty János 
H. H. Klub 

Márián osztra
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Á Petőfi-kutatő
„A szerző teljesen meggyö- — Hogyan állapította meg 

zően nem tudja rekonstruálni, végül is Petőfi halálának he- 
hitelesen bizonyítani a költő lyét?
halálának körülményeit. De — Amikor már megvoltak a 
nem is tehette ezt meg, és sen- megbízható adatok, semmi 
ki sem érheti el imm ár a eélt, mást nem csináltam, m int a 
h a c sa k .. .  eddig ismeretlen, kizárásos módszert alkalmaz- 
dörjtő bizonyítékokat nem tá r tana. Aprólékos munkával rá- 
fel. Erre azonban alig van re- jöttem. Petőfi menekülésének 
mény” — írta 1961-ben Agár- egyetlen lehetséges útjára. Ki 
di Ferenc a Századok folyó- kellett számolni, milyen gyor- 
iratban Dienes András „Pe- san haladt háromezer orosz 
tőfi a szabadságharcban” című lovas és milyen sebesen tudott 
könyvéről. Ma mégis úgy' tű- lovon vagy gyalogosan mene- 
nik, létezhet ilyen bizonyíték! külni a szintén körülbelül há- 
A három éven át e rejtélyt romezer főnyi magyar csapat, 
kutató Popp Kálmán  állítja, ő A Testnevelési Főiskolán dr. 
pontosan tudja bizonyítani, hol Apor Péter kutatóorvos segí- 
lelhette a költő halálát és ho- tett nekem, tudományosan 
va tem ethették el. Csaknem m ért adatokat nyújtott át ar- 
negyedszázada Dienes András ról, hogy egy átlagember kö- 
vizsgálatainak eredménye él a rülbelül mennyi idő alatt ké- 
köztudatban és olvasható a pes lefutni bizonyos távolsá- 
tankönyvekben, amely szerint gokat. Rájöttem, hogy mikor 
Petőfi Sándor a segesvári üt- Dienes András a helyszínen 
kőzetben, 1849. július 31-én Is- járt, talán tévedésből félre is 
pánkűt mellett halt meg. A vezették, mert neki az ispán- 
kutató szerint a költő a kutat közönséges kútként mu- 
feltételezett helytől legalább ta tták  meg, amely soha nem 
hét-nyolcszáz m éterre nyug- volt, és nem lehetett szökő
szik, s a gyakorlati bizony!- forrás, ahogy ez az áltálam 
fáshoz már csak rövid hely- szerzett geológiai szakértői vé- 
színi vizsgálat lenne sziiksé- leményekben is szerepel. Így 
ges. Dienes más helyszínnel azono-

A 62 esztendős Papp Kál- síto,tta , az eseményeket. Petőfit 
mán valójában tervezőként valószínű halála után több 
dolgozott, a Postai Tervezőin- nappal találták meg, zöld nö- 
tézettől vonult nyugdíjba, be- yényzet között, és á helyi la- 
tegsége m iatt néhány évvel kosok ott temették el a szá-
korábban.

— Mi indította arra, hogy 
korábbi munkájával homlok- 
egyenest ellenkező tevékeny
ségbe fogjon , és olyan titok 
nyorpába eredjen, amelyen a 
szaktudományok máig vita t
koznak?

— 198i-ben akadt a kezem-

m ukra ismeretlen, civil, ma
gyaros ruhában fekvő halottat, 
talán egyméternyire sem attól 
a helytől, ahol rábukkantak. 
És mai megtalálásában azért is 
látok nagy reményt, mert sze
rintem  ma sem feküdhet a 
földben egy méternél mélyeb
ben. J

— Hogyan történhetne meg
be a História egyik száma, a bizonyítás a gyakorlatban? 
amely „Kik beszéltek utoljára — Ha a tudományosan meg- 
Petőfi Sándorral?” címmel dr. alapozott szakvélemény egye- 
Temesvári Ferenc írását kö- zik az én megállapításaimmal, 
zölte. Ebben a szerző közread- akkor látszólag nem lehet ne
ts egy héjjgsfalyi bírtokps hét- héz a bizonyítás. Tudjuk, hogy 
ven évvel ezelőtti visszgemlér Pető/i halálakor a jobb kezé- 
kezését arról, hogyan adta elő nek a negyedik u jján  rajta  
még az ő diákkorában két hu- volt az arany jegygyűrűje és 
szár a Petőfi haláláról szóló zsebében bicskája. Egy fém- 
történetet. Ez felkeltette az ér- érzékeny műszer jelezhetné a 
tlekiő.désemet, és éppen akkor földben levő fémet. És ezek 
utaztam  Erdélybe, hogy Árkos után más vizsgálati módszer is 
faluban megkeressem édes- lenne. Kidolgoztam az elméle- 
anyám rokonait. Ott akadt ke- tét annak a műszernek, amely- 
zembe Dávid Gyula és Mikó nek segítségével le lehetne 
Imre Kriterion kiadású „Pe- fényképezni és árnyékképét 
tőfi Erdélyben” című könyve kapni annak a tárgynak, ami 
is, amelyben a szerzők Dienes a jelzést adta. Ezt a műszert 
megállapításait ta rtják  mérv- a régészek is szívesen használ
ódénak, Ellátogattam a hely- nák és hasznosítani tudná az 
színre, Segesvár környékére és }par js. a  Petőfi-vizsgálatnál 
láttam, hogy a könyvben fog- nagy előnye lenne, hogy nem 
laltakkal nem egyeznek a te- kellene felásni a  költő felté- 
rületen, például a távolságok, telezett sírhelyén az egész te- 
s a leírtak szerint azon a he- rülétet, csupán azt a maxi- 
lyen, úgy nem történhettek az mum néhány négyzetméternyi

Fél kerékkel a japán parton
1984-ben a Japánban el- ami kétszerese egy hasonló 

adott külföldi személygépko- kategóriájú japán autó árá- 
csik háromnegyede nyugatné- nak. Fizetőképes kereslet 
met gyárak em blém áját visel- azonban van: elkelnek még a 
te. Igaz, még így is csak min- 45 ezer dolláros luxuskocsik 
den századik Japánban újon- is. Akik hajlandóak és képe-- 
nan eladott autó ára folyt; be sek. is megfizetni a meglehe- 
a nyugatnémet gyártók kasz- fősen borsos importárakat, 
szájába. úgy mondják, hogy a japán

Tavaly a japán áutókeres- Személyautókra ham ar rá le- 
kedők mindössze 42 ezer da- hét unni, mert „nincs egyé- 
rab külföldi személygépkocsit nisége”. Persze a vásárlók 
adtak el. Mivel azonban a többsége egyelőre k itart a ha- 
szigetországban évente, körül- zai gyártmányok mellett, az 
belül hárommillió új autót eladott új kocsiknak csak 1,4 
vásárolnak,'igazán nem meg- százaléka külföldi típus. Igaz 
lepő, hogy a japán utakon viszont az is, hogy az újonnan 
ritkán találkozni külföldi áu- eladott motorral felszerelt au
tómárkákkal. tónak már egyötöde külföld-

Az is tény, hogy az utóbbi ről érkezett Japánba, 
években m ár nem számít cső- A japán gyártók számára 
dának egy-egy japán rend- mindenesetre figyelmeztető 
számú Mercedes vagy BMW. tény, hogy míg 1981-ben csak 
Ez ugyanis a két legkedvel- 25 ezer nyugatnémet személy- 
tebb külföldi m árka a tehe- gépkocsit adtak el Japánban, 
tősebb japánok körében, de tavaly már több m int 32 ezer 
kezdeti sikereket könyveibe- talált vevőre. Igaz, hogy a 
tett el a Volkswagen, az Audi mérleg még mindig erősen po- 
és a Porsche is a távol-kele- zitív: tavaly a japán gyárak 
ti szigetország piacán. Ezek- 278 ezer személygépkocsit ex- 
nek a típusoknak — -japán hí- portáltak az NSZK-ba. 
veik és a propaganda szerint A nyugatnémetek most 
— „stílusuk és rangjuk” van. megpróbálják kihasználni egy 
Amit persze meg is kell fizet- viszonylag szűk, de fizetó'ké- 
ni. Az olcsó gépkocsik haza- pes vásárlókör izlésváltozását. 
jában egy BMW-ért legalább A BMW például 1982-ben 11 
15 ezer dollárt kell fizetni, millió dollárt ruházott be ja 

pán kereskedelmi hálózatába 
és sikerült elérnie, hogy egy 
cég alacsony kam atú hitelek
kel segítse eladásait. A japán 
gyárak ham ar felfigyeltek az 
exportoffenzívára, . s megpró
bálják visszahódítani az el
pártolt vevőket. „Egyedi ko
csikat kell gyártanunk a fia
talok szám ára” — jelentette 
ki a Nissan egyik vezetője.

Az első menetet — úgy tű
nik — a. nyugatnémetek nyer
ték: évek óta növelik eladá
saikat a szigetországban. A 
világhódító japán autóipar
nak — amply a nyugat-euró
pai piac tíz ' százalékát mond
hatja magáénak — eddig is
meretlen jelenséggel kell 
szembenéznie: idegen konkur- 
renciával hazai utakon. Most 
a hagyományosan rugalmasan 
reagáló japánokon a válasz
adás sora, hogy képesek lesz
nek-e visszaverni a nyugat
németek előzési kísérleteit.

látott m unká-
események.

— Hogyan 
hoz?

— Minden lehetséges részle
tet összegyűjtöttem arról a 
napról. Péidául csillagászoktól 
tudtam  meg, hogy 1849. július 
31-én mikor volt napkelte, 
napnyugta, milyen holdfázis 
volt aznap. Az Országos Mű

részt, ahol a műszer jelzett.
— Mi az akadálya a proto 

típus elkészítésének?
— Nem tudom, hogy hova 

forduljak.
—- Mire lenne még szüksé

ge e műszeren kívül ahhoz, 
hogy sikerrel járjon a kuta
tás?

— Egy újabb helyszíni szem-
szaki M úzeumban azt tudtam  lére, például. De olyan kato- 
még, hogy a korabeli zsebórák nai iratokat is tanulmányozni
mennyire voltak pontatlanok. 
Az Országos Meteorológiai In
tézetben  az időjárásra vonat-

kellene, amelyek csak a bécsi 
Kriegs-archívumban vannak 
meg, és am ik közvetve segít-

kozó adatokat szereztem, hogy hetnék tisztázni Petőfi eltűné
si derítsem, milyen befolyása sének körülményeit. De hiába

r ti E /I 1 11.11 «  170volt az időiárásnak az.esem é
nyekre. Például, hogy kiszá-

utaznék Bécsbe, mivel nem va
gyok sem történész, sem levél

t r é f á a
— Éva autót kap, Marika — Gratulálok, Jäckel ű r t 

nyaralót. M elyiküket vá- Hallottam, apa lett! 
lasztja? — kérdezi az apa — Sajnos nem, igazgató 
a házasulandó fiatalember- úr! Csupán arról van szó, 
tői. hogy a feleségem anya lett!

★

— Nekem, mindig a hét
fő a legnehezebb napom az 
irodában — panaszkodik a 
kollégájának Hans.

— Miért?
— Mindig két lapot leéli 

letépnem a naptárból!

— Talán Évával kezde
ném  . . .

★

— És m ilyen diétát ja
vasol, doktor úr? — kérde
zi a kövér páciens, aki 
mellesleg szenvedélyes 
horgász.

— Csak azt eheti, am it 
k ifo g . . .

★

— A feleségem igen ta
karékos asszony!

— Miből gondolod?
— Csak olcsó üzletekben ugyanis férjhez akarok

csinál adósságokat! '  menni!

★  *
. , , , — Doktor úr, m ik a ki-— A felesegem megcsal látÁsaim?

— Mama! A tanító né
nitől azt a házi feladatot 
kaptuk, hogy rajzoljuk le, 
m i szeretnénk lenni. Nem  
tudom, m it rajzoljak, én

engem. Szeretném figyel- Már nyolcvannegyed-
tetni. Kérem, osszák be S2er csináiom ezt a m ű  te
tt legrosszabb nyomozoju- tgt
kát.

— A legrosszabbat?
— Tudják, m inél keve

sebbet tudok, annál jobb.

No, akkor nyugodt va
gyok.

— Igen, egyszer már si
kerülnie kell.

Üj Coca-Cola
Az amerikai Coca-Cola Com

pany nemrégiben bejelentet
te, hogy 99 év után megvál
toztatják a  világszerte nép
szerű ital egyébként titkos 
gyártási form uláját. A meg
változott receptet nem áru l
ták el, de annyit közöltek, 
hogy az „új Coca-Cola” az ed
diginél valamivel édesebb 
lesz, viszont kevesebb kalóriát 
tartalm az. Az üdítő ital évi 28 
m illiárd dől. áros üzlet az 
Egyesült■ ÁUántóhban: Áz egy 
híján százéves Coca-Cola Vál
tozatlanul ta rtja  vezető-helyét; 
a piac 21,7 százalékát m ond
hatja  ä magáénak.

Hétszázezer dollár 
pókeren

Las Vegasban. a közelmúlt
ban 700 ezer dollárt — az 
utóbbi évek egyik1 legnagyobb 
nyereségét — vágta zsebre egy 
nemzetközi póker-bajnokságon 
Bill Smith dallasi játékos. A 
játéksorozatban á  jelentések 
szerint 140 nagy pókerjátékos 
„dőlt ki” Smith mellöl.

HOBOTGIC Cy&UBÁBAN
Tokió közelében a cukubai Expo ’85 világkiállításon, 

amelyet megnyitása óta m ár több m int 2,5 millióan ke
restek fel, szinte minden nagy japán cég előrukkolt 
egy egy „csoda” robottal. A Sumitomo-konszern  több 
m int egymillió dollárt áldozott egy zongorázó robot meg
építésére: a Vaszubot névre keresztelt gépzongorista ter
veit a Vaszeda egyetem kutatói készítették el — innen 
kapta nevét is. A robot a fejébe épített tévékam era se
gítségével olvassa a kottát, az inform ációkat több kis- 
számítógép „fordítja le” a „kezek” és a „lábak” számára,

Ugyancsak a Vaszeda egyetemen készült a Hitachi 
megrendelésére égy sétáié róÖot, amely t,4 magás és 140 
kilót nyom, a mozgását mikroszámítógép irányítja. Egy 
másik, „Macro" fantázianévre hallgató, 1,5 méter m a
gas robot a vásári robotszínházban szórakoztatja a 
gyerekeket: japánul beszél és játszik velük. A Toshiba- 
cég pavilonjában két robotot bűvészmutatványra taní
tották be: az egyik robot kezében lévő japán kard élé
re egy másik forgó tányért helyez.

A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V < A \\\\\\V \\\\\\\\\^ ^ ^

Szaúdi herceg az űrben í
Szultán ben Abdul Aziz % 

herceg, a szaúdi királyi csa- í  
Iád tagja, a-z USA-ban, a 3 
houstoni űrközpontban gya- 5 
korlátozik: a tervek szerint a  ̂
Discovery am erikai űrrepülő- 
gép legénységének tagjaként  ̂
a szaúdi főúr június 22-én az  ̂
űrbe indul, s az űrrepülőgép 
fedélzetén tudományos kísér-  ̂
leteket fog végrehajtani. |  
(Képzettségéről a lap nem 3 
közöl információt.) $5

mítsam, milyen gyorsan halad- táros, nem kutathatnék és 
hattak az orosz lovascsapatok, pénzem sincsen a költségek- 
Ertékes adatokat kaotam  egy, re. Nem futja a 3500 forintos 
egykor a lovasságnál szolgált nyugdíjamból, 
tiszttől arról, hogy a felázott, — Hároméves kutatasd nagy 
agyagos úton lóval nem lehe- érdeklődésre tarthat számot, s 
te tt haladni a csúszós úton. Az- nemcsak a szakemberek, ha- 
nap pedig zivatar volt, amely- nem az egész orszá,g szeretne 
nek folyamatai bizonyos tör- megismerni elméleti bizonyíté- 
vénvszerűséggel következnek kait és azok gyakorlatig igazo- 
egymás után, tehát ezen ke- lását. Mikor és hol fogja pub- 
resztül utólag is lehet követ- likálni vizsgálatának eredme- 
keztetni a nap pontos esemé- nyelt? __ . . . .
nveire. Az egykori vallomások — A Petőfi Irodalmi Mu- 
alapján az eseményeket pon- zeum  szervezésében a szaker- 
tosán ismerjük, de előttem ma tőknek hatrészes előadássoro- 
már időben is tiszta a kép, zatban számolok be kutata- 
hogy mikor, mi történt, az saimról, az elsőt a napokban 
egymásnak olykor ellentmondó tartottam. A pontos helymeg- 
Visszaemlékezések ellenére. jelölést a nyilvánosság előtt 

Fehéregyháza (Feriház) és nem kívánom publikálni, de 
környéke,. Ispánkút, Petőfi el- zárt körben, mondjuk a Ma
tűnésének máig feltételezett gyár Tudományos Akadémia 
helye A. kutató bizonvítékai részére átadnám  munkámat 
szerint, a költő a helytől 700— Ezt követően kerülhetne ..sor 
800 m éterre nyugatra lelhette helyszíni bizonyításra, aminek 
halálát és ma is ott nyűgöd- — bízom benne nem lesz
hat. semmiféle akadálya.

Büntetés köpködésért
Pekding’bera ezentúl 50 fen 

(körülbelül tíz forlnit) pénzbír
sággal sújtják  a  köpködőket; 
A bírság nyilvános dorgálás
sal já r együtt — jelentette be 
a  napokban a  kínai főváros 
tanácsa. A munkahelyeken és 
a lakóbizottoágiofcban társadat 
mi felügyelők őrködnek majd 
a nevelő célzatú rendelet be
tartáséra.

írói hitvallás 71. T e m a tik a  ré sze !  72. R óm ai 51. PSS. 42. F e lté te le s  k ö tőszó . 43. V.
73. V an ily e n  p a la c s in ta  is. 75. T e rü le t  rö v id ítése . 44. . M aros- 4
B u d ap e s ti p á ly a u d v a r . 76. T a rtó -  p a r t i  város . 46. S z iv a r a la k ú  lég- '/

V ízsz in te s : 1, A vízsz. 49. sz. z ás t m eg ad . 78. É n ek lő  szó . 79. h a jó . 48. H a tá ro zó rag . 50. S é rti- j
s o rb a n  sze re p lő  n é m e t író n ő  h it-  E rk ö lcsiség . 82. R endben  v a n ! 83. lés. 51. Svéd és lu x e m b u rg i gép - 3
v a llá sa , (z á r t b e tű k : N, E, N, M ű alk o tás  h a tá sm ó d ja , am e lly e l k o csik  je lzése . 54. Az o rg o n a  3

a h h a í töTtatt az e m h e rt a  irnznannii- iHiá a á . k ap cso ló sze rk eze te . 57. H iva ta lo s  v.V, G ). 19. T e jsz ín h ab b a l tö ltö tt  az  e m b e rt a  k ö z n ap o k  világá- 
c so k o lád és  fá n k . 20. Ig ek ö tö . 21. bó l k iem eli.
K a lk u lá ln i. 22. E res ! 23. N ői név .
24. T öbb  Á rp á d -h á z i m a g y a r  k i-  F ü g g ő le g e s: 2, V alóságos, lé - ,c ia  L o rca  k ö ltem ényé.

írá s .  59. T év éb em o n d ó  (E sz te r). í  
61. N em  ez a  szem ély . 63. G a r- í  
....... ......... ..... .... ... “  H a r-  }

Drága a csú cs  P á rm á tó l d é lre . 40. A  R aj- leg n a g y o b b  . m e llé k fo ly ó ja . 14. „ ,“ ’ ”, 7
n a  sv á jc i m e llé k fo ly ó ja . 41. A k e se rű  an y ag o k  neve a g y ó - ________ __________________
F ra n c ia  fo lyó . 43. É p ítő an y ag . 45. g y á sz a ib a n . 15. T öbbszö rös o lim - A H eti H íradó  X X IX  év fo - ?

B ek ü ld és i h a tá r id ő :  1985. jú -  ^

C so rte . 47. N ői n év  b ecéze tt for- piai b a jn o k  fin n  fu tó . 16. O tília  ,vam So"'ézá‘éíáhári fneSi'éi’ent ' iL  3 
m á ja . 49. V ilág h írű  n é m e t író n ő , beceneve . 17. E bben  a h ú szo n - í
a  k ö ze lm ú ltb an  h u n y t el. 52. T e- n ég y  ó rá b a n . 18. H a n n ib a l . . .  » i 1 ly  “ eg fe fte sc  í  
n isz já tszm a . 53 Jó l m eg te rm e tt, p o rtá s . 19. A g o n d o la t fo ly ta tá s a  “  ' 2

m á r  12 sékelbe kerül _ jelen- n eh ézk es^ m o zg ású , _55. F o rg a t. 56. (z á rt b e tű k :  M, E, m, L). 24. Ő sz- kudarc csak azt törheti össz- £
tették be Jeruzsálemben. Ha
sonló sorsra ju that a 10 séke- 
les érme is, bár ennek előállí
tása viszonylag „olcsó” 
költsége 20 sékel. Egy 
jelenleg hivatalosan 
0,1 amerikai centet ér,
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NB I

ide rty zárás — kérdőjelekkel
Már az utolsó előtti forduló

ban eldőlt, irogy a SZEOL 
mellett a nagyon szimpatikus 
egri csapat búcsúzik az első 
osztálytól. Igaz, nem mindenki 
érzi tisztának a végkifejletet. 
Feltűnő a Pécs egészen fan
tasztikus feltámadása, s győri 
igyőzelme két hete, majd deb
receni sikere, az MTK-VM 
—Dózsa meccs békés döntet
lenje, s több mint gyanús a 
legutóbbi FTC—Tatabánya ta 
lálkozó. Főleg ha arra gondo
lunk, hogy a félidőben még 
U-O-ra állt a debreceni, meccs.

Az Üllői úton — szfemélyes 
becslésem — legalább húsz
ezer néző várta, hogy a Sárosi 
edzőt búcsúztató zöld-fehérek 
folytatják jó szereplésüket és 
a  Rába, majd a Debrecen után 
a Tatabányát is legyőzik. De 
legalább is megkísérlik. No*s, 
ez nem történt meg, a ferenc
városi focisták- időnként úgy 
álldogáltak a .■ pályán, mintha 
nem is ők szerepeltek volna. 
'A nézők dühét csak fokozta 
Zsiborás magánszáma az első 
gól előtt, a játékvezető gyen
ge bíráskodása. Egy biztos: 
ezén a  mérkőzésen csak a Ta
tabánya akart nyerni, a zöld
fehérek nem. Közbfen Debre
cenben eldőlt a mérkőzés- a 
hazaiak javára, így utólag az 
Üllői úti színjáték még inkább 
érthetetlen. Sajnos' a 90 percig 
Ingerelt közönség t’egy része a 
végén, eléggé el nem ítélhető 
módon a metrószerelvényen 
töltötte ki bosszúját.

Érdekesen alakul, s csak az 
úfoisó . fordulóban dől el az

ezüstéremért folyó harc a  Rá
ba és a Videoton között. Re
mekül szerepel a ZTE, önma
gához képest dicséretes a Bé
késcsaba teljesítménye, míg a 
fővárosi csapatok a Honvéd 
kivételével csalódást okoztak 
szurkolóiknak.

A 29. forduló eredményei: 
Ferencváros—Tatabánya 0-2 
Debrecen—Eger 3-0
Honvéd—Pécs 2-2
Videoton—ZTE 0-1
Csepel—Rába 1-5
MTK—SZEOL 1-0
Vasas—Haladás 2-0
Békéscsaba—Dózsa 4-2

★
MNK-döntő: Honvéd—Tata

bánya 5-0.
Elm aradt bajnoki: Videoton 
■Csepel 0-0.

a  b a j n o k s á g  Ál l á s a  :

1. B p. H onvéd
2. V ideoton
3. R áb a
4. Z a laegerszeg
5. C sepel 
e. v a s a s
7. D ebrecen
8. H aladás 
8. Pécs

10. F e ren cv áro s
11. B ék éscsab a
12. M TK-VM
13. Ü D ózsa
14. T a ta b á n y a
15. E ger
16. Szeged

29 19 
29 14 
29 15 
29 13 
29 10 
29 9 
29 11 
29 10 
29 9 
29 11 
29 11 
29 11 
29 9 
29 10 
29 9 
29 5

6 4
8 7 
6 8
7 9

10 S
11 9
7 11
9 10 10 106 12 6 12
5 138 12
6 13 
5 15 
2 22

59-23 44 
43-26 35 
56-47 36
38- 31 33 
22-24 30 
54-44 29
35- 33 29 
31-32 29 
33-34- 28 
33-36 23
39- 52 23 
42-41 27
36- 35 26 
42-46 26 
24-41 23 
30-72 12

Kánt a farkas,^ 
bent a bárány?

Következik a záróforduló: 
(június 9-én) Rába4—Tatabá
nya, Haladás—Eger, Vasas— 
Videoton, Dózsa—Pécs, ZTE— 
Debrecen, SZEOL—FTC, MTK 
—Honvéd, Békéscsaba—Cse
pel.

NB II
Hármas versenyfutás

Keszthely—22. sz. Volán 1-0 
(0-Ó). Keszthely, 1500 néző, ve
rette: Kaibás. Góllövő: Vad 
.(öngól).

Bakony Vegyész—Debreceni 
k inizsi 3-1 (2-Ó). Veszprém, 
800 rnéző, vezette: Radics. Gól- 
lövők: Csornai, Hági, Bognár, 
illetve Barna.
’ Sopron—Nagykanizsa 3-1 
(Z-fS), Sopron, 2200 néző, ve
rette: Szőke. Góllövők: Vámos, 
Psnesár, Wilczek, illetve Lász
ló .(tizenegyesből).

Kze&szárd—Mcripunt SE 1-0 
‘(0-0). Szekszárd, 1D00 néző, 
Vezette: Horváth Gy. Góllövő: 
jVigh (tizenegyesből).

Salgótarján—Siófok 0-0. Sal
gótarján, 3000 néző, vezette: 
{Szabó J.

Nyíregyháza—Tapolca 1-0
19-0). Nyíregyháza, 1000. néző, 
vezette: Kálm árt Góllövő: Ba
logh.,
■ Szolnok—Özd 0-0. Szolnok, 
4.00Ö néző, vezette: Szekeres.

Bn. Volán—Diósgyőr 3-1
'{3-1). Czabán Samu tér, 1500 
néző, vezette: Bubori. Góllö
vők: .Hatvanger, Huszár, Szei- 
beft, illetve Dzurják.

Kazincbarcika—Dunaújváros 
2-1 (1-1). Kazincbarcika,- 800 
néző; vezette: Csáki. Góllövők: 
Török (2), illetve Tatár.

Baja—Vác 0-0., Baja, 2100
jpéző, vezette: Plasek.,

Szerdán a 36. fordulót ren
dezték a  labdarúgás második 
vonalában. A Bp. Volán ózdi 
sikerével továbbra is biztosan 
haliad az NB I felé. A Vác 
újabb győzelmével egy pontra 
megközelítette a Siófokot. A  
kiesés ellen küzdők közül a 
Szekszárd, a Bakony Vegyész 
és a Baja verte meg ellenfelét 
idegenben.

Diósgyőr—Keszthely 3:0 (2:0), 
Tapolca—Szolnok 1:1 (1:0),
Siófok—Nyíregyháza 2:2 (2:0), 
Szekszárd—Nagykanizsa 2:1
(1:1), Bp. Volán—Ózd 2:0 (2:0), 
Bakony Vegyész—Dunaújváros 
3:1 (2fl), Vác—Kazincbarcika 
1:0 (0:), Baja—22. sz. Volán 
3:1 (2:1), Debreceni Kinizsi— 
Sopron 1:0 (0:0). Metripond— 
Salgótarján 1:1 (0:0).

a z  n b  i i  Ál l a s a

1. Bn. V olán 36 22 8 6 77-46 52
2. S iófok 36 19 11 6 61-36 49
3. V ác 36 18 12 G 59-30 48
4. S a lg ó ta rján 36 17 8 11 48-33 42
5. D c b r.^ K . 36 16 10 10 61-51 42
6. Szolnok 36 16 9 11 56-38 41
7. D iósgyőr 36 17 10 9 70-49 40*
8. S opron 36 14 11 11 46-44 39
9. N yíregyh . 36 17 8 11 50-33 38*10. K azincb . 36 12 12 12 43-41 36

11. D u n aú jv . 36 11 14 11 43-49 36
12. M etripond 36 12 11 13 40-38 35
13. B aja 36 11 10 15 43-51 32
14. S zekszárd 36 10 11 15 42-56 31
15. K esz the ly 36 11 8 17 38-45 30
16. Ózd 36 10 10 16 35-43 30
17. B ak . Vegy. 36 11 8 17 44-56 30
18. N agyk . 36 10 9 17 48-62 29
19. B aux itb . ?6 4 9 23 31-90 17
20. 22. sz, V olán 36 4 7 25 35-79 15

,A sporttól idegen ele
mek . . „ . . .  a fuíballon kí
vülálló erők . . . ”, „ . . .  olyan 
őrült emberek, akiknek semmi 
közük nincs és nem lehet a 
labdarúgáshoz. . . ” — folytat
hatnám a brüsszeli katasztró
fa kapcsán kötelességszerűen, 
percről percre felbukkanó for
dulatok idézését. Görcsös, kí
nos ismétlődésük árulkodó. 
Nem lenne szükség erre a két
ségbeesett kifelé mutogatásra, 
ha a történtek valóban ilyen 
kategorikusan, olyan egyértel
műen külső csapásként, ter
mészeti katasztrófaként érték 
volna a sport, a labdarúgás vi
lágát. Sajnos, azonban nem így 
van. Éppen elég régen ömlik 
az erőszak a sportpályákon is 
ahhoz, hogy az ember adott 
esetben ne beszélhessen a lab
darúgás tiszta, szeplőtelen 
nagy ünnepének bemocskolá- 
sáról. Ha ezt tenné, azonmód 
el kellene számolnia két kép
pel. Az egyiken Scirea, a Ju 
ventus csapatkapitánya nyug
tatja a hangosbeszélőn keresz
tül a szurkolókat. A másikon, 
nem sokkal később, ugyanez a 
Scirea két kézzel tépi a szög
letrúgás előtt embere, Rush 
dresszét. A  labda még nincs is 
játékban. Ugyan már, milyen 
alapon nyugtathatná meg ez a 
játékos az önkontrollját telje
sen elvesztett tömeget? Ez 
persze csak egy kép. Lehet vé
letlen is. A rra viszont talán 
elegendő, hogy tovább keres
géljek. Érzem ugyanis, hogy a 
sport világa őszintétlenségé- 
vel, azzal, hogy még egy ilyen 
katasztrófa árnyékában sem 
hajlandó szembenézni önma
gával, ismét csak kihívja ma
ga ellen a sorsot. Mert ha a 
sport eszméjétől tényleg idege
nek is a Brüsszelben történ
tek, a jelenkor gyakorlatától 
már korántsem. Még akkor is 
így gondolom, ha közben tu 
dom, hogy minőségi a különb
ség az emberéletek sorát köve
telő lidérces BEK-döntő (s 
számos előzménye), valamint a 
sportban szinte már intézmé
nyesült erőszak között.

De már hogyan volna árta t
lan az a sportvilág, amely csak 
a közelmúltból a gyomorfordí
tó jelenetek sokaságát lökte a 
világ elé: — A prágai jégko
rong VB  első Csehszlovákia— 
USA meccsén az amerikaiak 
sorozatban ütik a bot tollával 
nyakon, végével arcon ellenfe
leiket, folyik a vér, s a bünte
tés: esetleg két perc. A szov
jet—amerikai találkozón szin
tén a tengerentúliak provoká
ciója után a két teljes csapat 
a jégen, s ütik egymást szen
vedélyesen, életre-halálra, s 
általában, a jégkorongozás 
közben mindennaDos a vere
kedés. — Vízilabda: a ma
gyar bajnokság zárórangadó
ján például folyamatos az 
ütésváltás, a víz felett is, min
denki szeme láttára. De a 
sportág egyébként is m ár ki
indulásában, alapfelfogásában 
is elfogadja az erőszakot, a 
fogást, a fojtást, s csak kirívó 
eseteit bünteti. — Kosárlabda: 
emlék a . közelmúltból: Kicsa-

•  a  D iósgyS rte il és ,a  N y íreg y 
h ázá tó l 4—4 b ü n te tő p o n t llevonva .

novics (világversenyen!) olló
val kerget egy olaszt, hogy 
megszúrja. — Labdarúgás: 
Minden komoly mérkőzésen a 
kiállítást érdemlő durvaságok, 
közönséges gorombaságok. so
ra. A  kíméletlen játékos pe
dig szinte mindig tovább ma
radhat i a pályán, m int a so- 
kadszorra, egyszer, de látvá
nyosan visszarúgó ellenfele. 
Világbajnokságot nyerhet egy 
csapat, amelyik százmilliók 
szeme láttára a legsportszerűt
lenebb eszközökkel fékezi-fé- 
lemlíti meg az ellenfél leg
jobbjait (Gentile—Maradona, 
Gentile—Zico). Kézilabda: a 
tiszta szerelés magas szinten 
m ár-m ár elképzelhetetlen. A  
játékosok az' edzésen intenzí
ven gyakorolják a szabályta
lan szerelés, védekezés kevés
sé szemet szúró formáit. — 
Ökölvívás: ma már magától 
értetődő természetességgel üt a , 
bokszolok nagy része a gong 
vagy duda megszólalásakor, sőt 
még utána is egyet-kettőt. El
képesztő szemtelenség, de itt, 
a budapesti EB-n is megfi
gyelhető volt, sokan csinálják.

Folytathatnám  a felsorolást, 
de bizonyságul talán ennyi is 
elég. A dopping azonban nem 
m aradhat ki. A sokszoros, bár 
rejtett erőszak eme form ájá
nak itt a helye. A nagy erőt 
igénylő sportágak manapság 
ugyanis már nemigen vannak 
meg e segítség nélkül. A  ver
senyzők így egyfelől erősza
kot tesznek saját testükön, 
szervezetükön. Másfelől egy
szerűen kizárják a sport vilá
gából azokat az országokat, 
ahol nincsenek hatalm as labo
ratóriumok, apparátusok a 
doppingolás szervezésére. Mes
terséges előnyük a többiek 
számára értelmetlenné teszi a 
versenyzést. S végezetül még 
egy visszatérően felbukkanó 
„intellektuális” erőszakforma, 
a bunda.

Mondható-e mindezek után, 
hogy a sportra csakis, kívülről, 
a társadalm i problém ák illet
len átszivárgása ú tján özönlött 
a barbárok árja?

A sport születésekor is na
gyon közeli, mondhatni vérsé
gi kapcsolatban volt az erő
szakkal. Az antikvitásban, de 
már a primitív társadalm ak
ban is az ügyességi vetélkedők 
éppen a harc m intájára szü
lettek. Miként például a d rá
maművészet csírájául szolgáló 
játékok, a sport küzdelmei is 
arra szolgáltak, hogy a valódi 
harc helyett, valami civilizál
tabb, emberéletet nem követe
lő módon elégítessék ki a kö
zösségeknek a győzelem, a más 
legyűrése iránti igénye. De a 
sport így, csakis a szabályok, 
a korlátok tiszteletben tartásá
val az, ami. Ez a lényege. 
Hogy szimbolizálja az erősza
kot, de ne engedje konkrétan 
megnyilvánulni. Ez lenne a hi
vatása. Manapság azonban 
mind gyakrabban éppen a for
dítottja történik. Lesimítottá 
válik az élet. Nem látható az 
ellenség. A sport világában 
azonban az erőszak megfogha
tó form ában mutatkozhat.

N y i l a s i :  í s m e c í  A n s í r i a  W ie n

JkpartheideiSenes h a tárosat
Az ENSZ Apartheidellenes Bizottság által Párizsban 

rendezett nemzetközi sportkonferencia állást foglalt a 
fajgyűlölő dél-afrikai rendszer teljes elszigetelése mel
lett, .

A fconferéncia határozata hangsúlyozza: a del-afrikai 
nép ki akar szabadulni az apartheidrendszer rabságá
ból, s küzdelmében rendkívül nagy fontosságú, hogy a 
sportban és más területeken is megszűnjön minden 
együttműködés Dél-Afrikával.

A határozat, felhív minden sportolót, minden nemzeti 
és nemzetközi sportszervezetet, hogy ne tartsanak fenn, 
semmiféle kapcsolatot Dél-Afrikával mindaddig, amíg 
ott érvényben van az apartheidrendszer.

A határozat több konkrét javaslatot tesz Dél-Afrika 
elszigetelésének hatékonyabbá tételére. így többek kö
zött arra kéri a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, fogad- 

. jón ei egy olyan magatartási szabályzatot, amely meg
tiltja a spórtkapcsolatokat Dél-Afrikával és szankciókat 
is előír a tilalom megszegőivel szemben.

A magyar—holland viágbaj-’ 
noki selejtező mérkőzés után 
olyan hírek terjedtek el Nyila
si Tiborról hogy „meg van
nak számlálva napjai” Auszt
riában. Az egykori ferencváro
si futballista az Austria Wien- 
ben immár második éve re 
mekül helytállt, kedvelt, nép
szerű lett, egyike azoknak a 
sztároknak, akikkel rendsze
resen foglalkozott a bécsi és az 
osztrák sportsajté. Azok a  bi
zonyos híresztelések; miszerint 
valószínűleg nem hosszabbít
ják meg szerződését a bécsi 
lila-fehéreknél,- persze csak ko
holmányok, rosszindulatú. szö- 

. vég elések voltak. Sokan azt i, 
terjesztették, hogy a francia- 
országi Bordeaux-ban folytatja 
pályafutását, mert lehetetlen
né vált számára a bécsi kö
zeg. Mindezt az úgynevezett
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ságai, az ottani törvények 
alapján vonják felelősség
re, letartóztathatják, bíró

„Az eseményekért felelő
sek, szégyent és gyalázatot 
hoztak Nagy-Britanniára 
és a labdarúgásra” — nyi
latkozta a brüsszeli futball
mérkőzés után a brit mi
niszterelnök.

— Kik felelősek azonban 
az eseményekért? Ezt kér
deztük dr. Valki László do
censtől, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem nem zet
közi jogi tanszékének veze
tőjétől.

— Budapestről lehetetlen 
pontosan megítélni a tör
ténteket, azt azonban el
mondhatjuk: a nemzetközi 
jog szabályait figyelembe 
véve az államok a minden
napi életviszonyok diktálta 
keretek között minden tő
lük telhetőt kötelesek meg
tenni a  területükön tartóz
kodó külföldi állampolgá
rok biztonságáért. Belgium, 
amely ebben az esetben 
nemzetközi kupamérkőzés 
megrendezésére vállalko
zott, egyben kötelezettséget 
vállalt, hogy mindent meg
tesz, ami ilyen körülmé
nyek közt általában elvár
ható. Ha ezt valóban telje
sítette, nem felelős a tör
téntekért.

— S más államök?
— Az angol vagy az olasz 

kormány semmilyen körül
mények közt nem felel pol
gárainak m agatartásáért, 
m ert ők magánszemélyen
ként utaztak Belgiumba, s 
maguk felelnek tetteikért.

— Kinek és milyen sza
bályok szerint?

— A nemzetközi gyakor
latnak megfelelően Belgium 
hatóságainak, a belga állam 
törvényei szerint. A jogsér
tőket ugyanis az elkövetés 
helye szerinti ország ható-

n_, ---------------
ság elé állíthatják, s végre- 
hátjhatják  a kiszabott bün
tetést.

— Ez a büntetőfelelősség. 
De ki felel az anyagi káro
kért?

— Ugyanaz, aki a bünte
tő jogszabályok megsértésé
ért. Az általános gyakorlat 
szerint: akinek a büntető
jogi felelősségét — a bűnös
ségét — a jogerős ítélettel 
megállapítják, az viseli az 
általa okozott kárt is. Bün
tetőeljárástól függetlenül is 
indítható azonban kártérí
tési ügy. Más kérdés, hogy 
a károkozás tényét, a kár 
nagyságát bizonyítani kell. 
Ha a felelősséggel tartozó 
szurkolók elhagyják Belgi
um területét, lakóhelyük 
bírósága előtt is perelhetők.

— Ez az eljárás meglehe
tősen nehézkes, még ha — 
adott esetben — a tévéfel
vétel segítheti is a bizonyí
tást, például a tettes, az ál
dozat, a károsult azonosítá
sát. Az államok nem  fize t
nek kártérítést?

r -  Nem, anyagi felelős
séggel nem tartoznak turis
taként külföldön tartózkodó 
polgáraikért. A kár enyhí
tésére felajánlott összegek 
hum anitárius és politikai 
gesztusként értékelhetők, és 
nem a felelősség elismeré
seként.

— A tanulság a jövőre — 
a mi számunkra is?

— Legfontosabb a meg
előzés. Például az emberi 
mivoltukból kivetkőző
szurkolói csoportok távol
tartása a futballpályáktól. 
S a megfelelő rendőrségi 
készültség.

ÖKÖLVÍVÁS
A z  e s k ü  s E e l l e m é b e i a . .

m indentudók. azzal magyaráz
ták, hogy Nyilasi sorsdöntő 
helyzetekben „vétkezett” a 
holland kapu előtt, s ezzel 
szinte egymaga fosztotta meg 
Ausztriát a világbajnoki rész
vételtől.

Szerencsére ezeknek a mon- 
dókáknak semmiféle hitele 
nem volt, fel sem vetődött az 
osztrák futbalLherkekben, hogy 
Nyilasit ilyen kellemetlen, kí
nos minősítésekkel illessék. 
Sőt, éppen ellenkezőleg, úgy 
'fogadták, mintha mi: sem tör
tént volna. Éppoly korrektek 
és tisztességesek maradtak 
kapcsolatai és viszonyai, mint 
korábban. Ahogy az érdfekelt 
elmondta: „Most jöttem csak 
rá . igazán, hogy túl a 7 kétéves 
szerződésen, igaz barátság is 
fűz az osztrák futballhoz és az 
Austriá'hoz”,

Udvari-as ember a magyar! 
Ha kétszer orrba csapják, har
madszor is odatartja a  fejét, 
anélkül, hogy visszaütne. Per
sze, nem a szőri tóban, ahol 
ütés nélkül nincs siker, sok
kal inkább a szorítón kívül. A 
világversenyeken már annyi
szor vertek el bennünket a 
pontozóbírók, hogy összeszá
molni sem lehet.

Igaz, nemcsak minket. De ez 
nem lehet vigasz.

Pontozásos sportágakban 
minden versenyző ki van téve 
egyszerű tévedésnek és tudatos 
rosszindulatnak is. Sajnos, az 
ökölvívást sokszor árnyékolták 
be hamiskártyások, akik cin
kelt lapokat osztanak. Időn
ként még a nemzetközi bíró- 
testület vezérkarába is beke
rültek később szinte hírhedtté 
váló emberek, akik valóságos 
bírómaffiát alakítottak ki. 
Nem 'véletlen, hogy ahányszor 
új elnök került az AIBA vagy 
az EABA élére, mindegyik el
ső nyilatkozatában szerepelt a 
bíráskodás reformja.

A legszimpatikusabbnak a 
mai napig azt tartom, amikor 
1975-ban Harns Hofiman, az 
EABA Katowicében megvá
lasztott új elnöke azt tervez
te: „Ha nem jó! működnek a 
bírók, azonnal hazafcüldjük 
őket, Így kevesebb lesz a k i
adás, s a rossz bírók, akiket 
közben eltiltunk, legalább nem 
üdülnek”.

Nos, mindebből semmi sem 
lett, de azért érezhetően tisz
tul a  szorítok környékén a le
vegő.. A budapesti EB-n az elő
döntőkig , szinte példásnak ne
vezhettük a  pontozást, leszá
mítva persze az eredményt 
nem befolyásoló, elnézésből 
fakadó eltérőket; s a vezető
bírók sem manipuláltak, leg
feljebb tévedtek a leütések 
megítélésében. Mint megtud
tam: a bíróbizottság ezt is 
megtorolta, Emil Zecsev veze
tésével mindennap közel egy
órás értékelés keretében vitat
ták meg a bírói működéseket, 
s aki mondjuk egy 4:1-es dön
tésnél nagy eltéréssel alulma

radt, a következő napon nem 
pontoz hatott. Még súlyosabban 
ítélték meg a szabálytalan üté
sek meg nem torolását, vagy 
ha nem számolt a bíró a meg
roggyant versenyzőre, mert 
ilyenkor a „tettes” két-három 
napra is kikerült a  működők 
közül.

Biztató — m ondhatnám —r, 
ahogy az is a  tisztulás jele, 
hogy számos új, tehetséges, 
fiatal bíró került be az EB- 
keretbe. Csiakbogy, az elődön
tők kezdete után több súlyos 
melléfogás, uram bocsa’, talán 
az sem túlzás: tudatos lepon- 
tozás szemtanúi lehettünk. En
nek több versenyző is áldoza
tául esett, sajnos — s ez áleg- 
fájóbb, ami az orrba csapás 
leírására ösztönzött — a re 
mek formában levő Isaszegi 
Róbert is a vesztesek listájára 
került.

Ez óhatatlanul a rra  készte
tett, hogy fellapozzam a régi 
eredménylistákat, s  kiderült, 
hogy egy-egy svéd, angol, spa
nyol, sőt finn  bíró aligha ked
veli a magyarokat, ami eléggé 
érzékletesen kitűnik abból, 
ahogy ellenük pontoz.

Ezért nem lehet kipellengé
rezni őket, hisz ez nem bizo
nyítható, csupán érzékelhető 
szándékosság, s miután a töb
biekkel nem kerülnek kiáltó 
ellentétbe, még csak eltiltani 
sem lehet őket.

Pedig egyszer m ár megfelelő 
szigorral kellene ráébreszteni 
őket is arra,, hogy a bíróeskü 
rójuk is érvényes: „ . . . a z  
AIBA szabáyainak megfelelő, 
pártatlan és igazságos döntése
ket hozunk”.
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