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A Z ELMÚLT HÉT
^ e l ő á l l ít o t t á k  az  izr a eli a t l it  bö k tö n-
LQL harmincegy libanoni síita foglyot, és Dél-Libanon- 
bari szabadon engedték őket. Ezt egy katonai szóvivő 
kozolto Tel Aviv ban. A lépést a Nemzetközi Vöröske
reszt bizottságával együttműködve hajtották vévre iz
raeli részről azonban cáfolták, hogy az akciónak” bármi 
köze volna a túszdrámához. Suta vezetők viszont meg
erősítettek, az elrabolt TWA repülőgépről elvitt negyven 
amerikai túsz mindaddig Bejrutban marad, amíg a Tel

inu i vezetés nem bocsátja el az Atlit börtönből mind 
a hetszaz libanoni foglyot.

r».EIĴ í lxTASZlJA XYARI SZABADSÁGÁT RONALD REAGAN, s a korábbi tervektől eltérően nem utazik 
kaliforniai birtokára, hanem Washingtonban marad és 
folyamatos tájékoztatást kér a Bejrutban fogva tartott 
amerikai túszokról. E kérdésről az elnök soron kívüli 
megbeszélése tartott nemzetbiztonsági tanácsadóival s 
bar azt követően a Fehér Ház képviselője ismét azt 
mondta, jelenleg nem foglalkoznak katonai akció gon
dolatava] a tuszcik kiszabadítására, Washingtonban még- 
rs figyelemre méltó fejleménynek tekintik, hogy Reagan 
„válságos helyzetre” utalt. Ezt erősítette meg Weinber- 
®e r hadügyminiszter, aki Nabih Bernnek, az Antal ve
zetőjének az újabb követelésére reagálva közölte: az 
amerikai flotta „feladatot hajt végre” a térségben és a 
hajók jelenléte ott üzenet és figyelmeztetés a terroris
táknak” akik szerinte háborút indítottak az Egyesült Ál
lamok ellen. Weinberger hozzáfűzte amerikai részről, 
ha szükségesnek ítélik, készek felvenni a küzdelmet. Az 
amerikai flotta összpontosításáról kijelentette: „Ez há
borús időszakban végrehajtott hadművelet”.

A FELMÉRÉS ÉS AZ ELŐRETEKINTÉS JEGYÉBEN
végezte munkáját a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta- 

. nacsának negyvenedik ülésszaka Varsóban. A résztve
vők értékelték a havannai találkozó óta eltelt időszak 
eredményeit s megjelölték a soron következő feladato
kat. Az ülésszak * elé került néhány megállapodás-ter
vezet; az egyik az úgynevezett rugalmas gépipari ter
melési rendszerek létrehozásával kapcsolatos sokolda
lú együttműködést szabályozza, a másik kétezerig szó
ló program az anyagtakarékosségról. A harmadik a 
földgáz üzemanyagként való felhasználásával összefüg
gő feladatokat határozza meg. Ezeknek a megvalósítása 
nagy jelentőségű lesz a népgazdaságok, intenzív bővítése 
és a nyersanyag-takarékosság szempontjából.

KÉSZÜL A KGST-ORSZÄGQK TIZENÖT-HÜSZ ÉV
RE szóló műszaki-tudományos fejlesztési programjának 
a tervezete is. Ennek a célja, hogy a tagállamok élvo
nalbeli eredményeket érjenek el az elektronikában, az 
automatizálásban, az atomenergetikában, az új anyagok 
és technikai eljárások alkalmazásában. A végrehajtó 
bizottság beszámolójából kitűnt, hegy jelentős tevé
kenységét folytatnak azoknak a hiányosságoknak a 
magszüntetéséért, amelyek még mindig megmutatkoznak 
a sokoldalú kooperációban. Ezzel összefüggésben azt 
emelték ki, hogy egyes megállaocdásck előkészítése és 
megvalósítása elhúzódik, nem kielégítő az egymásnak 
szállított áruk minősége, a kooperáció fejlődése, külö
nösen ami az alkatrészek és részegységek gyártását 
illeti.

TAPASZTALATAIRÓL SZÁMOLT BE RONALD
REAGANNAK Armand Hammer, ismert üzletember, 
akit néhány’ napja a szovjet fővárosban fogadott Mihail 
Gorbacsov is. A Fehér Házból távozva Hammer el
mondta: mind az SZKP főtitkárával, mind az Egyesült 
Államok elnökével tárgyalt egy szovjet—amerikai"csúcs- 
találkozó lehetőségéről, s benyomásai alapján úgy véli, 
az még ebben az évben létrejöhet. Szerinte jelenleg már 
csupán a találkozó helyéről kellene megegyezésre jutni. 
Hammer jelezte: eszmecseréi nyomán úgy hiszi, az egy 
semleges főváros lehetne,, bár ő arra kérte Reagant, hogy 
látogasson el Moszkvába. Hozzáfűzte azonban, hogy nem 
látott erre hajlandóságot. Véleményét hangoztatva fel
tétlenül szükségesnek nevezte, hogy a két nagyhatalom 
kapcsolatainak jelenlegi állása mellett a vezetők talál
kozzanak. Az amerikai üzletember, aki évtizedek óta 
sok erőfeszítést tett a kelet-nyugati kapcsolatok fej
lesztéséért, ismét fontosnak nevezte a gazdasági együtt
működés -bővítését.

MÉLYÜL A FRANCIA BELPOLITIKA VÁLSÁGA
azzal a vitával, amely Laurent Fabius miniszterelnök és 
Lionel Jospin, a Szocialista Párt első titkára között tá
madt arról, hogy ki irányítsa a nemzetgyűlési választá
si kampányt, és mi legyen annak a tartalma. Az első 
titkár a pártvezetés tagjáiHoz intézett levélében azzal 
fenyegetőzött, hogy lemond, amennyiben nem fogad
ják, el az ő nézetét az igazgató bizottságnak július 6-ra 
összehívott ülésén. Jospin szerint a választási harcot a 
szocialistáknak kell irányítaniuk, míg Fabius egy széle
sebb körű front létrehozását tervezi azoknak a szava
zóknak a megnyerésére, akik nem szocialisták ugyan, 
de nem akarják a jobboldalnak a hatalomba való visz- 
szatérését.

BIZALMI SZAVALÁSRA BOCSÁTOTTA ANDREASZ 
PAPANDREU a parlament elé terjesztett kormányprog
ramját, amelyben elsősorban a gazdasági célkitűzéseit 
fogalmazta meg. Ezek között legfontosabb a jelenleg ti
zennyolc százalékos infláció visszaszorítása. Emellett'fel 
kellene gyorsítani az új munkahelyek létesítését, hogy 
az évtized végére elérjék a teljes foglalkoztatottságot, 
A görög miniszterelnök hangsúlyozta: kabinetjének 
szándéka, hogy azonos versenyfeltételeket teremt
sen az állami és a magánszektor között, ügyelve azonban 
arra, hogy. a köztulajdonba vett vállalatok' ne sor- 

.. vadjanak el. A további szocializálásnak pedig néhány, 
különleges fontosságú gazdasági ágazatra kell korláto
zódnia.

T e r m é s z e t d le n e s s é g
Phenjani elképzelések sze

rint a tengertől hódítanának 
el jelentős termőterületeket. 
Számos intézkedés azt bizo
nyítja, hogy a külfölddel való 
kapcsolatokat is élénkíteni 
szeretnék.

A .dobpergés és a cintányér- 
csattogás eksztatikussá foko
zódott, . amikor a kiskatonák- 
nak éppen a legnagyobb követ 
kellett kézzel legörgetniük a 
vagonból. A dobpergést és a 
cintányércsattogást a hángu- 
latbrigád szolgáltatta a nam- 
pói gáton, a Sárga-tengernél, 
a Tedong-folyó torkolatában. 
Autóbuszuk néhány méterrel 
arrébb állt, hangszórójából ko
moly nőj hang buzdította az 
építőket: „Hajtsatok végre
hőstettet!”, „A fiataloknak 
mindig az élvonalban a he
lyük!”

A nampói gát építői valóban 
fiatalok, s mint Li Jong Guk- 
tól, az építkezést meglátogató 
külföldiek kalauzolását intéző 
nemzetközi osztály helyettes 
vezetőjétől megtudtam, három 
hadosztálynyi katona építi a 
hét-nyolc kilométer hosszú gá
tat, melynek októberben, a Ko
reai Munkapárt megalapításá
nak 40. évfordulóján már el 
kellene zárnia a Tedon-folyót. 
Körülbelül öt kilométernyi 
földből készül, a fennmaradó 
rész pedig — a hajókat át
eresztő zsilipekkel — beton
ból. A földgátból még hiány
zik jó néhány száz méter; sű
rűn érkeznek hajók, földter- 
hüket a már elkészült szakasz 
végéhez szállítva. A tenger fe
lőli oldalon szarv alakú hul
lámtörők védik a gátat.

A nampói építkezés részes 
KNDK-ban folyó hatalmas 
természetátalakító munkának. 
A gáttól azt remélik, hogy 
ezentúl több ivó- és ipari vi
zet nyerhetnek, s emelkedni 
fog a Tedong-folyó szintje. Így 
a nagyobb hajók egészen’a fő
városig, a. hatvan kilométerre 
fekvő Phenianig fel tudnak 
majd jutni. A nampói gát cél
ja persze az is, hogy a hegyei, 
természeti szépségei miatt a 
„Távol-Kelet Svájcaiként em
legetett, de termőföldben szű
kölködő KNDK-ban területe
ket hódítsanak el a tengertől. 
Egyelőre 300 ezer csonbo nagy
ságú (1 csonbo nagyjából egy 
hektárnak felél meg), új szá
razföldi sáv kialakítása a terv, 
s ebből egyelül Nampo kör
nyékére 100 ezer csonbo jut
na.- A .kiszárított területeket 
ugyanis ismét elárasztanák, de 
ekkor már azért, hogy rizst 
termeljenek rajtuk.

A rizs központi kérdés a 
KNDK-ban, rizspalántázáskor 
szinte mindenki a földeken 
található, hogy a munkát ma
radéktalanul elvégezzék. Sok
szor emiatt még az iskolákban 
is szünetel a tanítás. Májustól

a Nampótól Phenjanig vezető 
jó minőségű, de gyér forgal
mú műút mentén is százak áll
tak térdig a vízben; általában 
kézzel, néhol géppel ültették a 
rizs palántákat.

A főváros, Phenjan megvál
tozott panorámával,, új „Sky- 
line”-nal (várqskontúrral) fo
gadja a Nampo felől érkező lá
togatót. Ebben a pályaudvar 
mellett épülő nagyméretű szál
loda kettős tornya a „ludas”. 
A két tornyot középen magas
ságuk felénél folyosó köti majd 
össze. A KNDK új keletű erő
feszítéseket tesz a nyugati tu
risták csábítására, s mint 
Phenjanban mesélik, abban 
bíznak, hogy a Kínát meglá
togató turisták meghosszabbít
ják majd útvonalukat a 
KNDK-ig. Az ikertornyos szál
lodán kívül KNDK—francia 
vegyes vállalkozásban épül egy 
másik hotel, földmunkálatai 
már meg is kezdődtek a Te
dong-folyó egyik szigetén. A 
francia jelenlét feltűnő Phen
janban. Franciák üldögélnek 
a Potong-folyóról elnevezett 
szálloda bárjában, s még disz
kót is rendezhetnek, ha hoz
nak magukkal magnószalago
kat.

A franciák számát is felül
múlják a japánoké. Az ő ese
tük'azonban más; főleg a Ja
pánban élő 700 ezer fős koreai 
közösségből jönnek a KNDK- 
ba, rokorilátogatóba. Előfor
dul, hogy letelepednek az or
szágban, amit Kim ír Szén el
nök politikája is bátorít Ők 
és rokonaik vásárolnak — a 
helyi diplomatákon kívül —a 
phenjani diplomataboltokban, 
amely tavasz óta KNDK—ja
pán vegyes vállalkozásként 
üzemel, s többnyire Japánból 
származó árukat kínál méreg
drágán. A Wall Street Journal 
ázsiai kiadásában beszámolt 
arról, hogy az Aszahi, vala
mint a Ryuko japán kereske
delmi társaságok egész áru
házi láncokat szeretnének lét
rehozni Phenjanban. Az üzle
tekben a japán elektronikai, 
háztartási és ruházati cikke- ’ 
ken kívül szocialista országok
ból. származó nívós árukat is 
forgalmaznának.

A rokonlátogatók mellett a 
japán és a nyugati üzletem-' 
berek egyelőre általában Pe
king érintésével utaznak a 
KNDK-ba. A KNDK nem zár
kózik el az elől, hogy közvet
len Phenjan—Tokió légi. járat 
létesüljön, s olyan hírek is fel
röppentek, hogy az Air France 
is indítana gépet Phenjanba. 
Ezt az információt azonban a 
franciák cáfolták. A főváros 
repülőtere egyelőre a hét na
gyobbik részében zárva van: 
Ma a KNDK fővárosát ugyan
is csak három városból "lehet 
légi úton megközelíteni: 
Moszkvából, Habarovszkból és 
Pekingből.

A külkereskedelem
első negyedéve

>
A tavalyi 2,3 milliárd forin

tos passzívummal zárta nem 
rubelelszámolású forgalmát a 
magyar külkereskedelem az el
ső negyedévben. A rubelelszá
molású forgalom a tavalyi el
ső három hónap 3,7 milliárd 
forintos hiányával' szemben az 
idén keréken 3 milliárd fo
rintnyi hiányt mutatott. A hi
vatalos devizaárfolyamon, ha
tárparitáson, az előkalkulált' 
fuvarköltségek figyelembevé
telével számított adatok sze
rint nem rubel viszonylatban 
a behozatal az első négy cd éy- 

1 ben 6.3’ százalékkal volt ma
gasabb a tavalyi év hasonló.: 
időszakánál, a kivitel viszont! 
10,4 százalékkal maradt él at
tól A rubelelszámolású im
port január—márciusban 2,4 
százalékkal, a kivitel 4,7 szá
zalékkal, volt magasabb, mint- 
tavaly ugyanebben az időszak
ban.

N ic 0 ra g u a  
átütem ezést kér

Nicaragua több mint négy 
milliárdos külföldi adósságé 
nak átütemezéséről kezdődte 
tárgyalások New Yorkban. A 
ország tervezési minisztérii 
mának adatai szerint az idé 
Nicaraguának 460 millió do, 
lárt kellene visszafizetnie, m: 
közben exportbevételei a tel 
vek szerint csak 550 milli 
dollárra rúgnak majd. (A n: 
caraguai kormány az 1970-be 
megbuktatott Somoza-rená 
szertől 453 millió dollár küi 
földi adósságot örökölt, an 
azóta 4,3 milliárd dollárra dús 
/adu  Dániel Ortega, nicarc 
Ouai államfő bejelentette: oi 
szaga összesenv392 millió do! 
.lár: értékben kapott hitelt ( 
humanitárius segélyt május 
nyolc európai szocialista oi 
szagot és öt tőkés állami 
érintő körútja során. A szóéi' 

distá országok 'összesen 2C 
millió dollár értékű, támog: 
tást nyújtanak.

E jie lm u p p a t l ism S á s
Romániában a tervek er

re az évre is rekord gabo
natermeléssel számolnak, s 
a termelést az idén néhány 
nap alatt kellene a raktá
rakba szállítani. Ezért — 
hangoztatta Nicoiac Ceau- 
sescu, az RKP főtitkára — 
az aratás idején éjjel-nap
pal dolgozni kell.
• Lassan már végéhez kö
zeledik az eperszezon, be
érett a korai cseresznye, a 
bukaresti piacokon még
sem könnyű a gyümölcs- é s . 
zö'ldségivásárlá.s. Sokan a 
szinte . kilátástalan sorban 
állás helyett azt a megol
dást választják, hogy a hét 
végén autóval kimennek a 
főváros környéki falvakba, 
és a parasztoktól helyben 
próbálják megvásárolni a 
gyümölcsöt, zöldséget. A 
szárazság ellenére ugyanis 
van bőven gyümölcs, csak 
nem jut el a piacokig, hi
szen a falusiak a földeken 
dolgoznak, szinte megállás 
nélkül.

A serénység oka, hogy 
nemrég kiadták a jelszót: 
alaposan fel kell készülni a 
közelgő aratásra, a betaka
rítással az árpa esetében 
3—4 nap, a búza esetében 
pedig 8—10 nap alatt kell 
végezni. Ez hihetetlenül 
hangzó követelmény, hi
szen a nagy fokú gépesítés 
ellenére tavaly egy hóna
pig is eltartott az aratás, 
igaz az időjárás, a júniusi 
kiadós esőzések, a sáros ta
laj a múlt évben nagyon 
hátráltatta a betakarítást.

Az idén májusban igazi 
kánikula volt, nétha 35—38 
fok meleg, s nem kizárt, 
hogy a hűvösebb, esős idő 
most i,s épp az aratás ide
jén köszönt be. Jelenleg az 
aszály okoz problémát a 
földeken, különösen a Ba- 
ragant, az ország egyik je
lentős mezőgazdasági öve
zetét sújtja a szárazság. A 
vízhiányon öntözéssel pró
bálnak enyhíteni. De a föl
dek sokhelyütt repedezet
tek, csontszárazak.

Pedig az idei -terméstől 
sokat várnak Romániában: 
a gabona- és persze a hús
export adja az ország va
lutajövedelmének tekinté
lyes hányadát. S miután 
az exporttervekbe bevett 
szállításokat teljesíteni 
kell, az esetleges gyengébb 
termés a közellátásra, az 
élelmezés lehetőségeire 
hatna ki. A mérce minden 
eddiginél magasabb: az 
idén 28—33 millió tonnás 
gabonatermésre kalkulál
ták a terveket (az alsó ér
ték is 5 millió tonnával 
magasabb, mint az 1984- 
be.n kimutatott. 23 millió 
tonnás gabonatermés)

ugyanakkora megművelhe
tő területen,

A napokban tartott or
szágos mezőgazdasági ta
nácskozáson Nicolae Ceau- 
sascu, az RKP főtitkára, az 
RSZK elnöke bírálta azt a 
mezőgazdaság; szemléletet, 
amely a kisebb vebássűrű- 
ségtől várja a nagyobb ho
zamot, s egyúttal elutasí
totta azt a javaslatot, hogy 
csökkentsék a megművelt 
földterületet, nyilván a 
rossz minőségű földek ki
vonásával a termelésből. 
Emellett megerősítette: 
változatlanul az a cél, hogy 
ugrásszerűen növeljék a 
hozamokat: általánossá
akarják tenni a 20 tonnás 
hektáronkénti csöveskuko- 
rica-termést és a hektáron
ként 8 tonnás búzahoza
mot.. amit tavaly néhány 
élenjáró termelőszövetke
zetben tudtak elérni — az 
erőforrások koncentrálásá
val, a jó földek kiválasztá
sával. Igaz, előfordul egyes 
vidékeken még hektáron
ként 2 tonnás hozam is, s 
noha az efféle teljesít
ményt éppen elég élesen 
bírálta a vezetés, nem fel
tétlenül. a helyiek rossz 
gazdálkodásának tulajdo
nítható.. Sokszor Bukarest
ből vagy megyei szinten 
szabják meg a művelési 
feltételeket, azt, hogy me
lyik földet mivel és meny
nyire kell bevetni, a mű
trágyázást, növényvédel
met, aratást pedig sok eset
ben a késedelmes szállítá
sok, a gépállomások aka
dozó szolgáltatásai hátrál
tatják.

A mezőgazdasági orszá
gos tanácskozáson erről 
n * ti igen volt szó, viszont 
érdekes módon felmerült 
az agrárárak emelésének 
gondolata. Az indítványt 
végül ugyan kategorikusan 
elutasították, mégis figye
lemre méltó, hogy szóba 
hozták a ráfordításokat 
tükröző árak kialakítását. 
Az elutasítást egyébként 
azzal indokolták, hogy a 
szövetkezeteknek, állami 
gazáaságaknak csakis „a 
munka, a több munka hoz
hat anyagi gyarapodást, 
nem az áremelés”.

A munkafegyelmet ille
tően egyébként éles bírálat 
hangzott el az értekezle
ten: „Egyesek szívesebben 
ülnek az íróasztal mögött, 
mások a falatozóban vagy 
az árokparton, ahelyett, 
hogy katlát ragadnának” — 
mondotta Nicolae Ceauses- 
cu. Hozzáfűzte ehhez azt 
is, hogy a földeken az ara-' 
tás idején éjjel-nappal dol
gozni kell: nappal a beta
karítást kell végezni, söté
tedés után pedig a gépkar
bantartást.

K öln  főpolgármestere' Budapesten
„Nem hiszem', hogy az elekt

ronika térhódítása háttérbe 
szoríthatja a kiállításokat, vá
sárokat, hogy pótolni tudja a 
közvetlen személyes kontaktu
sokat. Persze a sikeres vásár 
alapfeltétele a korszerű, a pia
con érdeklődést kiváltó ter
mékek bemutatása” — mon
dotta Norbert Burger, Köln 
főpolgármestere, egyszersmind 
a kölni vásár- és kiáliításren- 
dező cég felügyelő bizottságá
nak elnöke, aki a Hungexpo 
meghívására Budapesten járt. 
A nyugatnémet vásárvárosban 
évente 32 nemzetközi szakki
állítást rendeznek, átlagosan 
egymillió bei- .és külföldi lá
togató érdeklődése mellett. 
Közülük számos vásáron, így 
az ANUGA élelmiszeripari, a 
Photokino fotó-film-video vá
sárokon a magyar vállalatok 
is rendszeresen részt vesznek. 
Ami az NSZK piacán várható 
idei magyar exportkilátásokat 
illeti, a főpolgármester kifej
tette: elvben kedvezőek a le
hetőségek, hiszen a nyugatné
met felvevőpiac az év végéig 
valamelyest bővülni fog. némi
leg élénkül a lakosság fogyasz
tása. A szociáldemokrata Nor
bert Burger elmondta azt is, 
hogy a Rajna menti városban 
az utóbbi időben jelentős épü- 
letfelújításokat hajtottak vég
re,_ tovább épül a földalatti, új 
múzeumot, koncerttermet ad
tak út A főként a városi élet 
minőségét javító további kom
munális beruházások folyta

tódnak, még ha a szociálde
mokraták el is vesztették ab
szolút többségüket a legutóbbi 
választásokon. „A városi ta
nácsban együtt döntünk a zöl
dekkel és a kereszténydemok
ratákkal” — mutatott rá a fő
polgármester.

Brit—elbán eranyvitei
A negyven éve húzódó brit 

—albán aranyvita megoldásá
ról kezdenek tárgyalásokat a 
két ország képviselői — jelen
tette be Londonban a külügy
minisztérium szóvivője. A tár
gyalások várható időpontját és 
helyét nem közölte. A szóban 
forgó 40 millió 1 dollárt érő 
aranykincs a Bank of England 
trezorjaiban nyugszik azóta, 
hogy Albánia olasz megszállá
sa (1939) után — nyugati köz
vetítéssel — Londonba került. 
A brit kormány azért nem 
szolgáltatta vissza Albániának 
az aranyat, mert Albánia 1946- 
ban állítólag aknákkal e lsü l
lyesztett két brit rombolót, és 
ezért mindeddig nem fizetett 
kárpótlást Londonnak. Albánia 
viszont azt állítja, hogy az ak
nákat nem ő telepítette a part 
menti vizekre. Az aranyvita 
megoldásáról még Enver Ho- 
dzsa közelmúltban bekövetke
zett halála" előtt megindultak 
az első tárgyalások, s ezek 
folytatódnák várhatóan a kö
zeljövőben.
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„Takács Emil telefonon ségítséget kért, aztán visszament 
a többiekért. Azért is halt meg.”

A  s é r i i í ie k  á llu p o ta . h ie te g ítö
Kapási Pál almarendesz 

néhány éve rrlég' — vájár
lakatosként —> együtt dol
gozott Takács Emillel és 
Kovács Jánossal. Most bá
nyamentőkén-!; látta viszont 
egykori kollégáit — halot
tim.

— Aznap otthon voltam, 
itt lakom- a , szomszédban, 
a készenléti házakban, 
vagyis a . Futrinkában. Bá-. 
nyamentő vagyok, riasztot
tak, azonnal jöttem. Ami
kor ideértem, az udvar 
már valóságos csatatér. 
Autók, emberek rohantak 
sebesültekkel, bányamen
tőkkel. Leszálltam ; már az 
utolsó sérülteket hozták ki. 
Lent volt a helyi meg a 
központi bányamentő raj, 
de jöttek a Kossuthból, a 
vasasiak, az Istvá-n-akná- 
ból, vagy tíz csapat. Azon
nal nekiláttunk a gátépí
tésnek. Az egyik másnap
ra lett kész, a másik vagy 
három nappal később. Ak
kor elaludt a tűz.

— Hó.gyan észlelték a 
robbanást a felszínen?

— A diszpécser először is 
„látja” a műszereivel, azok 
pontosan ’jelzik, hol mi tör
ténik a bányában. De, 
ahogy mondják, Takács 
Emil telefonon segítséget 
bért, aztán visszament á 
többi-ekéyt. Ezért is hált 
meg.

— így hát nem egy rob
banás volt?

— Nem. Volt vagy ryolc- 
kilemc kisebib-nagyobb, 
mondják, akik lent voltak.

— Hogyan lehet túlélni 
ezt?

— Lehet, ha nem pont 
/akkor vesz levegőt, amikor

a tűz kilövell, megmarad
hat, ha rajta van az elő
írás szerinti ruha, kesztyű.

— Milyen állapotban 
vannak most, lassan három 
hónappal a baleset után az 
emberek?

— Melyik, milyenben ...  
Még nem dolgoznak. Van, 
amelyik könnyebben sérült, 
de van olyan is, akinek a 
testfelülete 56 százalékban 
megégett. Talán csak a cso
dának meg a különrepülő- 
véí hozatott külföldi csoda
szereknek köszönhető, hogy 
egyáltalán é l . ..  S aztán 
van olyan, aki már másod
szor kerül ilyen állapot
b a ...  Most úgy beszél: vé
ge, nem megy többé bányá
ba. Tudja, az nagyon fur
csa, hogy ki hogyan éli ezt 
át, meg hogy > ki marad 
még. . .  A Decsi Laci bácsi 
á kórházban halt meg . . .  
Ötvenhárom éves volt és 
naponta 8 kilométert kere
kezett á bányába, aztán sitt 
után, ugyanannyit haza. 
Mégsem..bírta k i . . .

— S a társak? Hogyan 
emlékeznek a halottakra?

— Most mit mondjak 
magának? Dolgozik itt né
hány lengyel bányász is. 
Az egyiket Rácz Gábor 
fogta, vonszolta ki a rob
banásból. Amikor meg 
Rácz összeesett, a lengyel 
vette á .vállára. Együtt is 
vitték' - kórházba őket. Az
tán, amikor Rácz meghalt,« 
a lengyel se,m akart tovább 
élni. Négyszer kísérelt meg 
öngyilkosságot! Mert ebbe 
nem lehet beletörődni! 
Nemcsak neki, akit Rácé 
tanított magyarul!

„Elátkozott bánya hírében állt ez”

3 l& rg ú sp h  a  is  sí n g íi- h e k rh ó l
Mindenki "csak GÜngU- 

bárnak hívja a Zobák 
bánya bejárata mellé tele
pült '„műintézetet”, hiába 
az oldalára kiírt, rendkívül 
hangzatos Klub büfé elne
vezés. Állítólag egy Cungli 
nevű egykori bányamester 
építtette, tán mert azt hit
te. hogy a bányász nem 
veti meg az i tó kát.

— Jöjjön, megmutatom a 
bányamentőket — mondja 
az ismeretlen, aki ' nevét 
nem árulja el. Nem', hiszen 
éppen egy fröccs elszopo- 
gatása közben szólítom 
meg, márpedig éppen sitt 
előtt v an ... — Tudja, egy 
fröccs az semmi, de hát 
mindenből olyan nagy 
ügyet csinálnak . ..

Azt hiszem: sok ilyen 
Ismeretlen, nevét nem adó 
dolgozik ma Zobálton. Az 
emberek morognak, féisza- 
vakat, mondatokat harap
nak el, aztán értsen ebből 
az idegen. Különösén ilyen
kor, robbanás után. Meg 
két robbanás között. Mert 
némelyikük szerint mindig 
két robbanás között van
nak. S ami igaz, az igaz, 
az egykor démoni. hatal
mával fenyegetőző, átkot 
szóró sámán is nyugodtan 
hirdethette a csapást, va
lami baj előbb-utóbb min
dig csak adódik.

Itt, Kobakon is.
Elátkozott bánya hírében 

állt ez — már az indulás 
is rosszul Slkéiűlt; Éveken 
át nem voltak képesek az 
ígért és beharangozott ter
vet teljesíteni, ellenkezőleg, 
csak a gondok éi a balese
tek szaporodtak, Csupán 
1964 és 1968 között. 22 ha
lott ...

S ami: másutt nincs, itt 
mindennapos élettár: aszó- 
katlan qiélység, a vágatok
ban ruhát : tépő süvítő szél, 
a 42 fokos kőzelhőmérsék- 
iet, a fokozott gázkitörés, 
veszély.' Az emberek mo
rognak. Meghűlésre, szem
bajokra panaszkodnak, az 
o-rvoso ,̂ meg nem szívesen

beszélnek a sizílí'k&s' mér- 
. tőkéről, meg a föld alatt 
töltött évtizedek egyéb ár
talmairól. Kikészülnek a 
csigolyák és á porcok, s 
olykor az idegekkel is ba
jok vannak. „Az egész or
szág beszél e,gy ilyen rob
banásról — mondja az én 
Ismeretlenem —, de a szi
likózisról hallgatnak!” 

Morognak az emberek — 
a pénzre panaszkodnak. 
Idézik '! az állítólagos bá- 
nyáiszközmondást, misze
rint „a bányászt amúgy 
sem lehet megfizetni, így 
hát m'eg se próbálják”. Bár 
azt azért elismerik, hogy 
nem az ő életkörülményeik 
rosszabbodtak, hanem in
kább másoké javult oly 
gyorsan, hogy az egykori 
kiváltságok eltűntek. Mert 
igaz bizony a havi 14 ezer 
forint, csak igaz az'is, hogy 
azért minden szombatot és 
vasárnapot is a föld alatt 
kell tölteni! S ha a. 14 ezer 
messze is van egy íróasz
taltól, már koránt,sincs oly 
messze mondjuk egy pi
cinyke fóliasátortól, ami. 
mint tudjuk fönt van a 
felszínen, s a metánszivár
gás is ritkán okoz benne 
kavarodást...

Morog az én . Ismeretle
nem, mert azt mondja: 
„Ezeket a szerencsétleneket
most biztos meghurcolják. 
Mert a szabályokban min
dig találnak olyant, ami
nek valaki vét. Csak hát, ha 
minden szabályt és utasí
tást betartanánk, 'akkor 
meg mi lesz a termeléssel? 
Ha ők lent mindent úgy 
csináltak volna, ahogy 
kell, vajon mi lett volna a 
tervvel? Márpedig itt min
den attól függ...” 

így morog az én embe
rem, majd odabök egy mo
dern földszintes épület fe
lé: — Na, itt vannak a 
mentők. — Aztán eltűnik a 
sittre érkezők között, hogy 
leszálljon a mélybe, le, 
ahogy 14 éves kora óta 
mindennap teszi.

A  hét em bere

A  ima vésze ti szervez®
i >; '  öj:

Sok pletyka foglalkozott, az 
utóbbi időben a városligeti Pe
tőfi Csarnokkal. A fővárosi új 
művelődési központ ápruis vé
gén nyitotta meg kapud, hiva
talosan azonban csak próba
üzemelését kezdte meg. Vág.e- 
gés megnyitásról majd csak 
akikor beszélhetünk, ha elké
szül a csarnok előtt a szabad
téri színpad is. Ennek ellenére 
lázas szervezőmunka folyik az 
intézményben, ahol a legtöbb 
szó már a nyári eseményekről 
esik.

Nem kevés a feladata Sza- 
.bó Györgynek sem, a köz- 
művelődési osztály huszonhat 
éves művészeti szervezőjének, 
aki felelőse a kortárs zene, a 
táncművészét, a film, a szín
ház és a jazz eseményeinek. 
Ki hinné, hogy. néhány évvel 
ezelőtt közgazdászdiplomát 
szerzett, s hogy szakdolgoza
tát a munkaerő-közvetítésről 

, írta.' Az egyetemi évek alatt 
azonban már a Közgáz Klub 
szervezőjeként tevékenykedett, 
majd mielőtt a Petőfi 
Csarnokhoz „igazolt”- volna, 
két évig az ÍRI-nél dolgozott. 
Többek mellett az ő nevéhez 
is fűződik az első fiatal mű
vészek találkozója és a Plá- 
num ’84 kortárs zenei fesztivál 
megszervezése.

— Mire ösztönzik a művé
szeti szervezőt az utóbbi esz
tendők társadalmi, gazdasági 
változásai?

— Engem egyértelműen ar
ra, hogy emeljem az előadá
sok színvonalát, Ehhez pedig 
sokkal többet kell dolgoznom. 
Az az ötletem és elképzelésem, 
hogy ugyanazért a pénzért 
egyszerre több produkciót kí
náljak az embereknek, válasz
tód lehetőséget nyújtsa c szá
mokra egyazj í 'rendezvényéi; 
több művészeti ágat sv a  koz
ta lak -fe l számukra. K>'ób
ban rr.ár ilyen volt a P ánurn 
’Sí és a nyárra két has |nló *c- 
mabkájú rendezvényt larve- 
zek. (Június 9-én a Francia 
Intézettel közösen A modern 
táncművészéi ' csodái fiimyétí-

mohé!.: á- gÖSötíoi-ímáiőr 
színház ' tartóit bemutatót a 
csarnokban — A szerk.) Július 
14-én pedig táncszimultánt 
szervezek. Eljön a 180-as cso
port, a Bumeráng együttes, 
Másik János zenekara, egy 
francia és egy jugoszláv tánc
koreográfus, itt lesz a Stúdió 
K., a Modern Kreatív Moz
gásstúdió, a Monteverdi Bir
kózókor, tehát a -zene, a tánc, 
a mozgás, az egymást kiegé
szítő művészetek találkozója 

, lesz ez a - nap.
■— Nem kerül így jóval töb

be a rendezvény, ha nem egy, 
hanem több együttest, csopor
tot hív meg egyetlen estére?

— Elsősorban azokra a mű
vészeti csoportokra támaszko

dom, amelyek- félipróiíkí ama- 
itőrökf ..'és ezért viszonylag ol
csók, mégis magas színvona
lú produkciót, tudnak nyújta
ni. Azonban a színvonalat min
dig garantálni kell, mert egy 
csalódás után legközelebb már 
nehéz a nézőket egy újabb 
programra elcsábítani.

— A - nem hivatásos művé
szeti együtteseket viszont ke
vesen ismerik, nemigen von
zóak a közönség számára!

— Mindegyikünknek meg
van a maga közönségbázisa, 
amely elkíséri fellépéseikre 
kedvenceiket. Dé jelenleg a 
legfőbb nehézség a közönség 
tudomására hozni a programo
kat. Még a rockegyüttesekéit 
is. Gond van a reklámmal is, 
hisz hatékonyságához képest 
aránytalanul drága. Ezer da
rab nagyméretű utcai plakát 
Budapesten körülbelül ötven
ezer forintba kerül. Hogy ez 
miért sok? Mert ez ezer em
bert jelent, aki ötvenforintos 
jegyet vásárol az eseményre.

— Milyen megoldást lát e 
helyzet megváltoztatásál a?

— Megoldás lehet az állami
támogatás növelése, ami, tu
dom,. ma nem, járható út. De 
járható út lenne új reklám- 
formák kialakítása. Sajnos, ma 
'Magyarországon nem létezik 
kultúramenedzselés. A rádió
ban és a televízióban nincs 
olyan mód a programok konk
rét reklámozására, ami meg
érné egy művelődési háznak. 
A rádión és a televízión kívül 
a művelődési központok len- 
nőnek niyatoua-i áns, hogy 
tartalmas programjaikkal for
málják a közízlést, de ennek 
megismertetésében a tömeg
kommunikációs eszközök nem 
partnerek. >

— Melyek az anyagi igények 
az ön úpal’ szervezett prog
ramokkal szemben?

— Arra .nem lehet számíta
ni, hogy rentábilisak legyenek. 
Az idei. esztendő kísérleti év, 
szeretném; ha egy-egy esemény 
megrendezése »után -a költségek 
legalább. hatvan százaiéira 
megtérülne/ ' ;

— Haj rifanapság ennyi ne
hézséggel V kell megküzdenie 
egy művészeti szervezőnek, 
miért vállalta el a feladatot 
ä Petőfi Csarnokban?

— A hit miatt. Az általam 
eddig szervezett bulik olyan 
sikerélményt jelentettek szá
momra, amely ma is éltet. 
Megszállottja vagyok a kor
társ művészeteknek, és hiszem, 
hogy szélesebb közönségigényt 
is kielégíthetnek. A Petőfi 
Csarnok lehetőséget ad ilyen 
események szervezésére, és re
mélem, egy kicsit én is hozzá
járulhatok napjaink művésze
tének megismertetéséhez, nép
szerűsítéséhez.

ItoMiáia p a k s ir a  a  H e r e íly ó n
Megszüntette azt a Romá

niából jött olaj- és pakura
szennyeződést a Berettyón a 
Körösvidéki Vízügyi Igazgató
ság. amelyet több napon át 
észleltek. Azonnal megkezd
ték a merülőfalak építését és 
a  szennyeződés eltávolítását: 
30-40 ember, több teherautó, 
motorcsónak dolgozott éjjel- 
nappal. Mint az Országos Víz
ügyi Hivatalban (OVH) el
mondták, a román tájékozta
tás szerint egy régebbi kőolaj- 
fúráson visszamaradt olajat és 
pakurát mosott bele az eső a 
Berettyóba. A szennyeződés 
okozta kárt és az eltávolítás 
költségeit még nem .számítot
ták ki, az igazgatóságnak er

ről három héten belül elkészí
tendő zárójelentésben kell be
számolnia. (Előzetes becslések 
szerint az eltávolítás több 
százezer forintba került.). Mint 
megtudtuk, a magyar—román 
államközi vízügyi egyezmény 
nem tartalmaz olyan passzust, 
amely lehetővé tenné, hogy az 
OVH ilyen esetekben a román 
féllel szemben kártérítési 
igénnyel léphessen fel. Tavaly 
a magyarországi vizekre ro
mán szakaszról 20 rendkívüli 
szennyeződés érkezett. (Rend
kívülinek az számít, ha a 
szennyeződés nem állandó: a 
települési szennyvíz például 
nem rendkívüli szennyeződés.)

Lesiárt Immizíií v izsgálat
Az Interag Rt., a Dunai Kőolajipari Vállalat és az 

Afor közös vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy 
1985. március 5-én technológiai eredetű víz került négy 
budapesti Shell-kúinál árusított benzinbe — derült ki a 
három vállalaj. közös nyilatkozatából, amellyel egy hosz- 
szas vizsgálat végére kívánnak pontot, tenni. A közle
ményben szereplő „technológiai eredet” arra utal, hogy 
a DKV százhalombattai finomítójában nem sikerült tel
jes mértékben elválasztani a benzintől az üzemanyag 
előállítása közben felhasznált vizet, s ilyen benzint töl
töttek a szállító Shell-tankautókba. A hasonló esetek 
elkerülésére, a vállalatok megszigorították ellenőrzési 
rendszerüket. Az Interag Rt. a szerintük is jogosan rek
lamáló fogyasztókat kártalanította, s erre mintegy 20 
ezer forintot fordított.

PORTRÉ

X & l t é m  M e r é s z e i
— Mikor és miért hagyta 

él Magyarországot?
— Úgy alakult, hogy 

1939-ben elhatároztam, be
iratkozom a Zürichi Mű
szaki Egyetemre. Nem volt 
szándékomban elhagyni az 
országot, de időköziben ki
tört a Világháború és én 
kinnmaradtam.

— 26 évesen lépett be az 
amerikai Dow Chemical 
vállalathoz. Hogyan került 
kapcsolatba ezzel a céggel?

— Az előzményekhez 
tartozik, hogy 1944-ben ön
kéntesként szolgáltam az 
amerikai hadseregben. A 
háború befejezése után is 
katona maradtam, és a 
hadseregben hozott össze a 
sors Dow vegyészeivel. Ők 
hívtak, hogy jöjjek hozzá
juk dolgozni.

— Közel 30 éven át szol
gált ennél az időközben 
hatalmas világkonszernné 
fejlődött vegyi üzemnél. 
Mennyiben tulajdonítja a 
Dow felemelkedését saját 
képességeinek?

— Nem sokkal azután, 
hogy a Dow Chemical al
kalmazottja lettem, Japán
ba kerültem és — alig 26 
évesen — nagy részem volt 
abban, hogy megalakulha
tott az Asahi—Dow ameri
kai—japán közös vállalat. 
Felfigyeltek rám. Tulaj
donképpen karrieremet et
től kezdve számítom; a cég 
vezetése tökéletesen meg
bízott bennem, várták öt
leteimet, és én nem ma
radtam adós. Elkönyveltek 
„ötletembernek”. Sok éven 
át dolgoztam nemcsak 
Japánban, hanem Dél- 
Amerikában és Ázsiában is. 
majd átjöttem Európába és 
felépítettem a Dow—Eu- 
rope-et. Szerénytelenség 
nélkül állíthatom: nagy 
szerepem volt a Dow- 
impérium felvirágoztatá
sában.

A, hetvenes évek vé
gén otthagyta, a ,Uow-t és 
átvándorolt az Öxyhoz. Ki 
hívta oda?

— Kedvenc időtöltésem
nek hódoltam, Svájcban 
síeltem, amikor Armand 
Hammer fölhívott Los An
gelesből. Felajánlotta, le
gyek a helyettese az Occi- 
dentalnál. Amikor híre 
ment, hogy elbúcsúzom a 
Dow-tól, számos igen érde
kes felkérés érkezett a cí
memre: több nagyvállalat 
szerette volna, ha odame
gyek. Végül Ilammernak 
mondtam igent.

— Van-e az Oxynak sa
játos vállalatfilozófiája?

— A cég alig 25 eszten
dős, még gyerek, a többi 
nagyhoz képest. Itt min
den Armand Hammer; 
kreációja, az ő műve. Sa
játos filozófia. kialakításá
ra. még nem volt idő, majd. 
ha túljutunk a serdülőko
ron. De azon vagyok, hogy 
idővel legyen.

A magyar—amerikai 
gazdasági együttműködés
nek van. legalábbis szá
munkra, egy fájó pontja: a 
legnagyobb kedvezmény 
elvének évenkénti megújí
tása. Ezúttal is csak egy 
évre . kaptuk meg. ön. a 
Magyar—USA Gazdasági 
Tanács amerikai társelnö
ke. hogyan vélekedik er
ről?

—, Nem tudom, miért 
okoz ez gondöt bárkinek is.
A megújítás — szerintem 
—- automatikus dolog. Ná
lunk is vannak búrokra- 
ták, nekik is kel) foglal
kozniuk valamivel. A leg
nagyobb kedvezmény elve 
csak akkor kerülne ve
szélybe, - ha Magyarorszá- 
gon problémák lennének, 
mondjuk az emberi jogok
kal. De,erről szó sincs. \z 
önök megítélése igen ked
vező az USA-ban.

— Nézete szerint meny
nyire tudunk élni e kedve
ző képpel?

— Meggyőződésem, hogy 
nem eléggé. Be kell lát
niuk: nem folytathatják azt 
a politikát, hogy csak any- 
nyit lépnek, mint a másik. 
El kell dönteniük, fontos-e 
az önök számára az ameri
kai piac vagy sem. Ha i;g,en, 
.akkor jobban kell igyekez
nünk.

— Mit ért ezen?
— Elsősorban nem a 

nagyvállalatokkal kellene 
keresniük a kapcsolatokat, 
hanem a kisebbekkel. A 
nagyvállalat mindent nagy
ban akar csinálni, s ez nem 
telel meg az önök adottsá
gainak. Az üzleteket eddig 
az esetlegesség jellemezte. 
Még egyszer sem derítet
ték fel módszeresen: mi
lyen iparágakat és techno
lógiákat akarnak áthozni 
az USA-ból. Itt van azOxy 
üzlete, a Világbank által 
finanszírozott olajkutatá
sok és olajfúrások fejlesz
tése Magyarországon. Ez 
számunkra nem olyan fon
tos.

— De akkor mégis miért 
vannak itt?

— Mert rábeszéltem őket. 
tehát Armand Hammernek. 
és az én személyes közben
járásomnak köszönhetően. 
Igaz viszont, ha találunk 
.pia j.at,,;, akkor, ■ üzlettársként 
dqlgQz'fiatónk, ha ■ bár ezt 
nem 'kötöttük ki.'Az' élem
nek atomban van' egy má
sik oldala is. Az önök. or
szágának miért kell olyan 
árut exportálnia, amiből 
túlkínálat van . az amerikai 
piacon, s ezért az árak is 
rosszak? Itt van a sajt: 
miért kell ementálit elad
ni. amivel dugig a pi.ac, 
miért nem kínálnak valami 
extrát?.

— Miközben az USA Re
publikánus Pártjának tagja 
és aktívan politizál, kana
dai állampolgárságú. Mi
ért? ■

— Nem volt rá soha 
szükség, hogy megszerez
zem az amerikai állampol
gárságot. Pedig semmiből 
se.m állna. Egyébként sok 
helyre könnyebben eljutok 
kanadai állampolgárként.

— Mit tart legnagyobb 
hibájának?

— Sokszor gondolok ar
ra, hogy világéletemben 
mindig részvényeseknek 
dolgoztam, soha a saját 
szaká/llamra, Nem lett vol
na-e érdekesebb, sőt eset
leg izgalmasabb, ha saját 
míigarrinak dolgozom? Nem' 
vittem völna-e még többre? 
Persze az is felmerül ben
nem, vaion ugyanolyan 
elégedett lettem volna-e. 
mint amilyen ,ma vagyok?

# Y » m ms«m §o r « p  f j e Á p v i i  m  Í B m s & é n

Az amerikai Commodore-cég Budapesten is bemutatta 
legújabb személyi számítógépeit. A Novotrade Rt. szer
vezete 10 napos számítástechnikai bemutatón, amelyet a 
Lánchíd melletti diszkóhájón rendezték, a szakemberek 
és az érdeklődő nagyközönség l i e g  iskolások) az új gé
pek mellett, kipróbálhatták a már ismert Commodore 
személyi számítógépeket, valamint, a Novotrade ját.ék- 
és üzleti szoftvertermékeit Kényt Gábor, a Novotrade 
igazgatója elmondta, hogy Androméda márkanéven 24- 
féle játékszoftver árusítását kezdi meg kazettán, áí>U— 
400 forint közötti áron. Emellett piacra dobnak Asz— 
.BASIC néven egy játékkártyacsomagot, azzal a céllal, 
hogy a gyerekek számítógép híján is megismerkedhesse
nek e programnyelv alapvető elemeivel A 350 négyzet- 
méteres kiállítást nagy érdeklődés kísérte: mint a No
votrade-tői megfudtuk, a diszkóhajó bérleti dija 350 
etoMorintba. került, negyedannyiba, mintha egy ekkora 
kiállítást a BNV-n rendeztek volna meg.
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Útlevéllel — 'útlevél nélkii I
Itt a nyár, sokan utaznak 

országhatáron kívülre, szocia
lista és nyugati országokba 
egyaránt. A külföldre utazás
ról és az útlevélről szóló jog
szabály szerint minden ma
gyar állampolgárnak joga van 
ahhoz, hogy külföldre utaz
zék, de ez a jog a jogszabá
lyok rendelkezéseinek megfe
lelően gyakorolható; az ezzel 
való visszaélés veszélyes a 
társadalomra, és büntetendő. 
A külföldre utazás lehetősé
geivel — jogszerűen —' két he
te foglalkoztunk. Most azokat 
az eseteket vesszük számba, 
amikor az állampolgár vala
milyen kizáró ok miatt nem 
kaphat útlevelet, kiutazási en
gedélyt, és mégis megkísérli a 
kiutazást, a távozást. Vannak 
Ezután olyan cselekmények is, 
amikor a kiutazás jogszerű, de 
az illető nem vagy csak ké
sőbb tér vissza az országba. E 
bűncselekmények számbavéte
le még azért is tanulságos le
het, mert gyakran előfordul, 
hogy más bűncselekményt el
követők — körözött vagy szö
késben levő sz'emélyek — il
legális módon próbálnak kül
földre távozni, s e sikertelen 
kísérletüknek nagyobb bünte
tés lesz a következménye, s 
azt sem árt tudni, hogy az 
ilyen szándékú személyek se
gítőire is büntetés vár.

A tiltott határátlépés, illet
ve a külföldre utazás és a kül
földön tartózkodás szabályai
nak kijátszása' többféle módon 
valósulhat meg. Így bűncse
lekményt követ el az, aki

■— a Magyar Népköz- 
társaság államhatárát 
engedély nélkül, vagy 
meg nem engedett mó
don lépi át.

— a külföldre utazás 
és a külföldön tartózko
dás szabályainak kiját
szásával, tartósan kül
földön marad

és ezzel a Magyar Népköztár
saság érdekeit jelentősen sér
ti. E két esetben a büntetés 
három évig terjedő szabadság- 
vesztés lehet.

Az első fordulat a klasszi
kus tiltott határátlépés. Mint 
ismertes, az államhatárt csak 
érvényes útiokmánnyal és a 
hatályos rendelkezések szerint 
szükséges be-, illetve kiutazá
si engedélyek birtokában sza
bad átlépni, s ez ellenőrzés 
mellett történik. így nyilván
valóan engedély nélkül lépi át 
a határt — vagy kísérli meg 
— az, akinek nincs kiutazási 
engedélye, ezért olyan helyen 
próbál „átlépni”, ahol nincs 
ellenőrzés. Akinek, ugyanis 
minden okmánya rendben 
van, az a megengedett helyen 
lépi át a határt, hacsak nem 
akar kivinni olyasmit, ami ti
los. Az illegális határátlépés

nek a kísérlete mellett, 
az előkészületé is büntetendő 
cselekmény. Kísérletnek szá
mít, ha a határsávban állítják 
meg, tehát a tiltott határátlé
pést megkezdte, de nem fejez
te be. Az előkészület stádiu
mában marad akkor a cselek
mény, ha az elkövető azzal a 
szándékkal hagyta el lakóhe
lyét, hogy tiltott módon kül
földre távozik, de még nem 
érte el a határőrség felügyele
te alá tartozó területet. Pél
dául a debreceni illetékességű 
körözött személyt Sopronban 
igazoltatják és bőröndjében 
külföldi valutát találnak, ne
hezen magyarázható, hogy a 
tiltott határátlépés kísérlete, 
vagy ha a határsávon innen 
történik, előkészülete nem tör
tént meg. Egyébként előkészü
let esetén két évig terjedő sza
badságvesztés lehet a bünte
tés.

Az egyéb „meg nem enge
dett módon” való átlépésre is 
vonatkoznak az eddigiek. E 
magatartás az, ha hamis vagy 
hamisított útlevelet használ, 
vagy más útiokmányát hasz
nálja, esetleg a hatóságok ki
játszásával szerez kiutazási 
engedélyt stb.

Ha valaki szabályosan uta
zik külföldre, de onnét nem 
tér vissza időben, az bizonyos 
esetekben ugyancsak bűncse
lekményt követ el; ezen tény
állásokat rögzíti a törvény má
sik fordulata. A megengedett
nél hosszabb ideig külföldön 
maradás akkor büntetendő, ha 
az tartós. Például a kiutazási 
engedély egy hónapra szól. Az 
illető azonban hónapokig, éve
kig nem tér vissza, ott állan
dó jelleggel letelepedig, még
ha elhatározását sem szóban, 
sem írásban nem közli senki
vel.

Az is a külföldön tartóz
kodás szabályainak meg
szegése, ha valaki a le
járt határidő leteltével 
nem tér haza, esetleg 
olyan országba utazik 
előbb, ahova nem volt 
engedélye.

Itt látni kell, hogy kétféle sza
bályt lehet megszegni. A kül
földre utazásét, amely tartós 
ottmaradásban jelenik meg, és 
a külföldön tartózkodás szabá
lyát, amikor késve tér vissza. 
Ide értendő a szolgálati célú 
utazás, is, amikor valakit ha
zarendelnek, de ennek csak 
késve tesz eleget. Mindezen 
magatartások azonban csak 
akkor minősülnek bűncselek
ménynek, ha ezzel az orszá
gunk érdekeit jelentősen sér
tik. Például az, elkövető állam
titok birtokában van, vagy 
Magyarországgal szemben el
lenséges magatartást tanúsít 
külföldön.

Ha az előbbi tényállási ele
mek adottak, s az elkövető

szolgálatával vagy hivatalos 
megbízatásával visszaélve kö
veti el, a büntetés minősített, 
azaz öt évig terjedő szabad
ságvesztéssel büntethető. E tág 
büntetési tétel azért indokolt, 
mert elképzelhető, líogy ke
vésbé jelentős munkakörben 
levő személy követi el, s ilyen
kor nyilván kisebb lesz a bün
tetés, mintha fontos beosztá
sú egyén tette volna. Hivata
los személy magáncélú utazá
sa ugyanakkor nem sorolható 
ide.

Tehát a külföldre utazás, il
letve ott-tertózkodás szabá
lyait az szegi meg, aki meg
engedett módon hagyja el az 
országot, tartósan külföldön 
marad és ez az ország érde
keit jelentősen sérti. Egyéb 
esetekben a külföldön mara
dás nem bűncselekmény.

A tiltott határátlépést szi
gorúbban bünteti a törvény, 
ha fegyveresen vagy csopor
tosan követik el. Sőt, öt-tíz év 
a büntetés, ha az légi jármű 
jogellenes külföldre vitelével 
történik. Ha azonban ezt erő
szakkal teszi az elkövető, már 
légi jármű hatalomba kerítése 
miatt felel.

A külföldre utazás és ott- 
tartózkodás szabályainak meg
szegői eme bűncselekmény elő
készületéért is büntethetők. 
Például az elkövető elhatároz
za, hogy tartósan külföldön 
marad. Ezért eladja itthon 
minden vagyonát, értékeit ma
gával vinné, vagy azt már kül
földre juttatta.

Ha a szándéka bebizo
nyosodik és a tartós 
kintmaradása az ország 
érdekeit veszélyeztette 
volna, előkészület miatt 
büntethetik;

(Kétségtelen ugyanakkor, hogy 
az előkészület csak akkor ál
lapítható meg egyértelműen, 
ha az illető tényleg tartósan 
kint marad, és ez Valóban sér
tette az ország jelentős érde
keit. A vagyontárgyak átruhá
zása, és az ebből vásárolt ér
tékek külföldre juttatása már 
önmagában is szabálytalan, 
tehát büntethető.)

Vannak olyan esetek, ami
kor a tiltott határátlépés — 
tehát a nem megengedett mó
don való külföldre távozás — 
nem olyan súlyú, mint általá
ban. Például, valaki nem kap
hat útlevelet, de ő mindenáron 
ki akár menni, mert közeli 
hozzátartozója halt meg. Ha 
szabálytalanul kimegy, majd 
visszajön vagy a határőrség 
meghiúsítja a kísérletet, hely
telen lenne vele szemben olyan 
mércét alkalmazni, mint azzal 
szemben, aki például a bünte
tőjogi . felelősségre vonás alól 
akar tartósan külföldre szök
ni. Ezen esetekre mondja ki a

Néhány hete találkoztam 
Sopronkőhidán valakivel, 
akinek élete egy időszakban 
hasonló volt az enyémhez. 
Azonos középiskolába jár
tunk, egy gyárban dolgoz
tunk. S bárha személyesen 
nem ismertük egymást, a ta
lálkozás. mégis emlékeket 
ébresztett bennem. S óhatat
lan összehasonlítottam akko
ri lehetőségeinket, s szomo
rúan állapítottam meg: ő — 
akiről név nélkül írtam — a 
„kedvezőbb kifutó” ellenére 
sem szállt föl, még csak nem 
is haladd a földön, hanem 
„lezuhant”. Nem sokan is
merhették föl a cikk alap
ján, de ő — nem bántóan — 
azért válaszolt néhány sor
ban, amelynek az volt a lé
nyege: sajnos, ő mindent 
megtesz, hogy családjával 
felvegye a kapcsolatot, de 
ez nem sikerül. Ezért nem 
tartja helyénvalónak, ha én 
azt a cikket — ebben, nem 
biztos — iróniával írtam 
meg.

Ez utóbbi, az irónia emlí
tése az, ami miatt szót kell 
emelnem. Azt ugye nem kell 
bizonygatni az olvasóknak, 
hogy lassan egy évtized alatt

Iróniával?
hány félrecsúszott sorsot is
mertem meg. Vagy legalább
is azt hittem: megismertem. 
Amíg egy sorstragédia lehet 
érdekes, izgalmas, sőt a kí
vülállónak ironikus, mindez 
sorozatban már egészen más 
érzelmeket vált ki az em
berből. Időszakonként le
vertséget, fásultságot, félel
met, szorongást, hiszen aki 
sokszor beleéli a másik 
helyzetébe magát — másként 
nem lehet megírni — az egy 
idő után nehezebben vonja 
ki magát a történések hatása 
alól.

A minap hallgattam a te
levízióban egy előadást a 
bűnözésről. Az előadó azt 
fejtegette, hogy milyen bün
tetőjogi iskolák léteztek és 
léteznek. A két véglet: az 
egyik csupán a tettesben lát
ja a bűnözés okát. a másik 
viszont teljesen felmenti az 
elkövetőt és a társadalmat, 
a környezetet teszi kizáróla
gosan felelőssé. Az én néze
tem ebben egyezik a nálunk 
ma érvényessel: az egyén és 
a társadalom is felelős! Ese

tenként eltérő arányokban, 
de a tettes teljes felmenté
se éppúgy helytelen lenne, 
mit a közegé, amelyben él.

Amikor tehát egy-egy em
beri sorsot megírunk, abban 
— ha jól van megírva —, 
kitapinthatóak azok a pon
tok, pillanatok, események, 
amelyek a felelősség meg
oszlása szempontjából fon
tosak. Egy példa. A gyer
mekeit brutálisan verő, ré
szeges atya képe, amely a 
szülői házból való távozást 
előidézte, társadalmi kérdés 
és felelősség. Míg a csavargó 
és bűnöző gyerek viselkedé
se az egyéni, a tettes felelős
ségét bizonyítja, hiszen még 
ilyen okból történő távozás 
után sem kellene bűnöznie, 
hanem dolgozhatna tisztes
séggel, tanulhatna stb.

A személyes okoktól elte
kintve, már a fentiek alap
ján sem képzelhető el, hogy 
a bárkiről is megírt cikk 
iróniát takarna. Sokkal in
kább segítőkészséget, né
melykor sajnálatot, máskor 
bírálatot, s biztatást, s fi
gyelmeztetést a jövő érde
kében. De iróniát sohasem!

— f —

törvény: a tiltott határátlépés 
elkövetője egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, javító-ne
velő munkával vagy pénzbün
tetéssel büntethető, ha a cse
lekmény —; indítékára, céljá
ra és az eset más körülmé
nyeire — kisebb súlyú.

Egyébként ez utóbbi eset ki
vételével mellékbüntetésként 
vagyonelkobzásnak és kitiltás
nak is helye van. A kitiltás 
nyilvánvalóan a határ menti 
településekre vonatkozik ilyen 
esetekben.

A tiltott határátlépésre, il
letve annak kísérletére legin
kább az osztrák, illetve a ju
goszláv határon kerül sor. Az 
esetek többségében a lakosság 
segítségével, bejelentésével a 
határőrök hamar elfogják az 
illegálisan távozni akarókat, 
hiszen ma már az emberek 
többsége szabályos úton is 
utazhat külföldre — Nyugat
ra is —, így az ilyen próbálko
zások mögött más bűncselek
mények is meghúzódnak. Sok
kal veszélyesebbek azok az 
esetek, amikor az elkövető má
soktól segítséget kap, például 
a határt jól ismerő embertől. 
E magatartás önmagában bün
tetendő, hiszen bűnsegéd! köz
reműködés.

A törvény e körből ki
emeli az embercsempé
szést, és szigorú bünte
tést helyez kilátásba.

Eszerint;
Aki tiltott határátlépéshez 

vagyoni haszonszerzés végett, 
vagy az ilyen cselekményeket 
elősegítő szervezet tagjaként 
vagy megbízásából segítséget 
nyújt, erre ajánlkozik vagy 
vállalkozik, bűntett miatt két 
évtől nyolc évig terjedő sza
badságvesztéssel büntetendő. 
Aki tehát nem vagyonszerzés 
miatt segít, az. sima bűnsegéd- 

..kúptiéié;,. míg a. haszonért se
gítő már embercsempészésért. 
Ha pedig embercsempész szer
vezet tagjaként, vagy megbí
zásából, nem is szükséges, hogy 
a haszonszerzés bebizonyosod
jon, igaz, enélkül ilyesmit sen
ki sem tesz. Egyébként is, 
amennyiben az üzletszerűség 
bebizonyosodik, a büntetés 
már 5-10 év szabadságvesztés 
lehet. Aki egyedül több embert 
juttatott ki anyagi haszon
szerzésből, az máris a súlyo
sabb büntetést.várhatja. Mind
ezeket természetesen külföldi 
is elkövetheti, s annak sincs 
jelentősége, hogy szocialista 
vagy nyugati országba csem
pész ki valakit.

Itt szólni kell arról, hogy a 
tiltott határátlépés kísérlete 
olyan bűncselekmény — mint 
láttuk, három évig terjedő sza
badságvesztéssel Toüntethető —, 
amely szinte minden más cse
lekménnyel halmazatba kerül
het, például az elkövető soro
zatban lop, majd megpróbálja 
elhagyni az országot. Az oko
zott kártól függően lopásért és 
tiltott határátlépés kísérleté
ért vonják felelősségre. Ve
gyünk egy példát. Kisebb ér
tékre elkövetett lopásért há
rom évig terjedő szabadság- 
vesztést kaphat az elkövető, ha 
bűnszövetségben vagy a dolog 
elleni erőszakkal követi el. Ha 
ehhez

társul a tiltott határát
lépés kísérlete, a bünte
tési tétel indokolt eset
ben a felső határ felével 
emelhető.

így nem maximum három, ha
nem négy és fél évet is kaphat.

Végül érdemes tudni: ha va
laki hitelt érdemlő tudomást 
szerez arról, hogy valaki szol
gálatával vagy hivatalos meg
bízatásával visszaélve a kül
földön tartózkodás szabályai
nak megszegésére készül, vagy 
embercsempészést akar vég
rehajtani, azt köteles a ható
ságoknak jelenteni, s azt is, 
hogy ilyen, még le nem leple
zett bűncselekmény történt. 
Ha nem teszi, feljelentés el
mulasztásáért felel, és egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel is 
büntethető. .

Dr. L. Gy.

Beszélgetés 
az irodában

A húszéves Raffael Lász
ló szeme körül jókora kék' 
folt éktelenkedik.

— Mi történt? — érdek
lődöm.

A zárkában néma, der
mesztő csönd. Mindenki a 
vékony testalkatú fiút né
zi. Laci lehajtja fejét, hall
gat, majd alig hallhatóan 
mondja;

— Az ágynak estem . . .
A többiek szemmel lát

hatóan megkönnyebbülnek, 
és egyöntetűen helyeslőleg 
bólogatnak. A zárkafelelős 
még hozzá is teszi, hogy 
takarítás közben megcsú
szott szegény fiú. és fari
zeus képpel jegyzi meg: 
„Valamennyien sajnál
ju k .. .”

— Magát megverték — 
mondom —, amikor négy
szemközt beszélgetünk a 
nevelői irodában.

Idegességéiben kezével 
zsebkendőjét gyömöszöli.

— Nézzen rám!
Felemeli a fejét. Nagy

barna szemeiben ijedtség, 
félelem tükröződik.

— Fél tőlük?
— Igen . . .
— Ezért nem merte je

lenteni ?
' — A napokban megkap
tam a feltételes kedvez
ményt, rövidesen szat)a,clu- 
lok. Nem szeretnék s e m m i 
be belekeveredni. Ók né
gyen vannak, én egyedül. 
Tetszik érteni. . .  ?

— Miért ütötték meg?
— Nem adtam rá okot, 

csak játékos kedvük 
volt. . .

Hosszasan beszélgettünk 
életéről, családjáról, mun
kájáról, és természetesen a 
börtönbe kerülésének kö
rülményeiről.

Tunyogmatolcson szüle
tett. Jó eredménnyel fejez
te be az általános iskolát. 
Kőművesek mellett dolgo
zott, és a későbbiek folya
mán szakmunkás-bizonyít
ványt is szerzett.

— Öten vagyunk testvé
rek, valamennyien családo
sok, gyerekeik vannak. 
Szép házat építettünk, 
együtt élt az egész csatad. 
Két évvel ezelőtt az egyik 
barátom Pestre hívott az
zal, hogy ott jó pénzit lehet 
keresni. Ügy határoztam, 
hogy néhány évig elmegyek 
az egyiilc építkezésre. Sze
rényen meghúzom magam, 
a pénzemet takarékba te
szem, és ha már annyi ösz- 
szejön, akkor visszamegyek 
Tunyoigmatolcsra. és önálló 
házat építek magamnak.

Még. soiha az életemben 
nem voltam Budapesten, 
összesen két városban jár
tam azt megelőzően. Nyír
egyházán és Miskolcon ...

A mi kis csendes falunk 
után rendkívül szokatlan 
volt számomra a nagy for
galom, az emiberáradat, a 
rohanás, a tülekedés. 
Őszintén szólva, féltem. 
Egyszerűen nem tudtam 
elképzelni, hogyan fogok 
tudni itt dolgozni és élni. 
Az előbb említett baráto
mon kívül senkit nem is
mertem.

A munkásszállón szép 
szobát kaptam. Barátom 
elintézte, hogy hozzá ke
rüljek. Szokatlan volt az 
itteni munka is. Tízemele
tes épületen, a felső szin
ten dolgoztam. Nem va
gyok félős alkat, de az a 
borzalmas magasság rémí
tett. Mindig arra gondol
tam, mikor zuhanok a 
mélybe. ..

Nem mondom, szépen 
kerestem. A második hó
napban már hatezer forint 
volt a borítékban. A leg
több estét a szállóban töl
töttem. Néztem a televíziót, 
időnként főztem. Otthon 
szerettem szórakozni, rend
szeresen jártam a diszkó
ba, Gondoltam, ha már 
ide vetődtem Budapestre,

megnézem, hogy itt milyen ' 
egy diszkó. Szép ruhát vet
tem, fehér inget: nyakken
dőt kötöttem, és elmentem 
a szállótól nem messze lé
vő szórakozóhelyre. Csodá
latos volt. . .  Felkértem az 
egyik lányt táncolni. Pár 
perccel később a váltamra 
vert egy hozzám hasonló 
korú fiatalember és gúnyo
san szólt: „Kopj le, te ro
ma!” Miért? — kérdeztem. 
„Még a szagod sem jó” — 
és félrelökött. Ezek után 
hetekig . ki sem mozdul
tam a szállóról. . .  Nem 
tehetek róla, de nem is 
szégyellem, hogy cigány
nak születtem. Családunk 
valamennyi tagja becsüle
tesen dolgozik, soha egyi
kük sem volt büntetve.

Megfigyeltem, hogy _ a 
hozzám hasonló cigány 
gyerekek csoportosan, né- 
gyen-öten, esetleg hatan, 
közösen mennek, akár mo
ziba, a kocsmába, sétálni, 
kirándulni.

— Miért?
— Mert egyedül félnek 

és a csoport biztonságérze
tet és -tudatót ad. Nehogy 
azt gondolja — mint sokan 
mások —, hogy bandába 
verődtünk, mert később én 
is csatlakoztam hozzájuk. 
Nem lopni, rabolni men
tünk. Nem garázdálkod
tunk, nem molesztáltunk 
embereket. De, ha egy csi
nos lányt láttunk és ki nem 
teszi azt, utánafordultunk. 
Bűn ez?

— Nem!
— Mégis számtalanszor 

igazoltatott bennünket a 
rendőrség, pedig higgye el, 
egyikünknek sem volt még 
igazolatlan mulasztása sem 
a munkahelyén.

— A rendőri igazoltatá
sokból származott-e vala- - 
milyen hátrányuk?

— Nem! Sőt, az egyik 
fiú személyi igazol/ványáiba 
véletlenül betette a válla
lattól kapott Kiváló Dolgo- , 
zó jelvényről szóló kis iga- j, 
zoló lapot. Amikor a rend
őr meglátta, gratulált neki. 
Né lássam az anyámat, ha 
nem így történt.

— Csak egymással barát
koztak?

— Hát ki mással...?
— Hogyan történt a bűn, 

cselekmény?
—■ Kérhetek egy cigaret,

tát? ,
— Természetesen.
— Egy szombati napon a 

textilgyárban dolgozó lá
nyokkal sétaihajózni men
tünk. Csodálatosan szép es
te volt. Fényárban úszott a 
budai várpalota. Fényfüzér 
övezte a Lánchidat. Ragyo
gott a Parlament kupolá
ja. A zene andalítóan szólt. 
Táncoltunk, csókolóztunk. 
söröztünk. Minden olyan 
mesésen szép volt, hogy 
észre sem vettük, a köze
lünkben jól beszeszelit f’úk 
árgus szemekkel figyelnek 
és trágár szavakkal illet
nek bennünket.

. . .  Egyszerre jöttek és 
valamennyi velünk táncoló 
lányt lekérték. Ez még 
semmi, de Jutkának, aki
vel én táncoltam — a srác 
azt mondta, hogy ötszáz 
forintot ad, ha vele fekszik 
le. Jutka arcon ütötte. . .  A 
fiú szó nélkül leütötte. Ki- . 
tört a verekedés . . .  Kivet
tem a zsebemben lévő kést 
és szúrtam . . .  Szerencsére 
a gyerek nem halt meg . . .  
Két évre ítéltek el ■..

— Hogyan tovább?
— Jutka és a szüleim, 

rendszeresen látogatnak. 
Ügy tervezzük, hogy sza
badulásom után házasságot 
kötünk. . .

— Felépül az áhított és 
eltervezett családi ház?

— Feltétlenül, Nemcsak 
az én családom, de Jutka 
szülei is segíteni fognak 
bennünket, pedig ők nem 
is cigányok!

— ZIMM —
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Hajas Ilona (aki 15 órakor 
még Balassagyarmaton volt, 
konferált, nyilatkozott a stú
diónak, de 17 óra 50 perckor 
a 2-es műsoron ígéretéhez hí
ven fokozottabban mosolyog
va megjelent a képernyőn. 
Természetesen ez a mosoly
többlet nekünk, a gyarmati 
közönségnek szólt):

Kérdés: Élőfordult már ön
nel, hogy a -legszívesebben

hat-hétórás adásidő, hogy: 
mosolyogtam, konferáltam, 
sírtam, sminkeltem, sírtam, 
mosolyogtam.. ,

Latabár Kálmán dedikált 
fényképeket osztogatott, Ráto- 
nyi Róbert ígéretet tett, hogy 
a stúdió részére lemezt és ka
zettát küld.

A balassagyarmati operett
gálát, pontosabban az erről

A rendkívüli eseményre az 
Intézetünk udvarán felállított 
szabadtéri színpadon került 
Sor, egy júniusi szombat dél- 
tetánon. A múzsák neveletlen 
(gyermekének műsorát Hajas 
Ilona bemondónő nyitotta 
meg, Szellemes beszédével 
szinte pillanatok alatt lefegy- 
'verezte és a könnyű műfaj 
(barátaivá avatta a közönséget. 
Bejelentette, hogy Operettor
szág képviseletében Bóni gróf,

van. Ezért is nagy élmény 
volt a műsor.

Szilárd! Géza: Jól szórakoz
tam. A látottakat felhaszná
lom a helyi színjátszó cso
portban is.

A helyi szerkesztésű stúdió 
riportot, készített Hajas Iloná
val, Rátonyi Róberttel és Gaál 
Gabriellával. A több mint 
egyórás hanganyagon jelenleg 
még dolgozunk, de a közeljö
vőben megküldjük a Közpon
ti Stúdiónak,

Részletek a készülő műsor 
forgatókönyvéből:

Rátonyi Róbert: (akitől több 
olyan színházi információt 
kaptunk, amit még civil új
ságíróknak sem mondott el.)
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sírt volna, de kigyulladt az készült jegyzőkönyvet zárjuk 
adást jelző lámpa, és több mii- e rövid mondattal: 
lió emberrel kellett mosolyog- Felejthetetlen élmény má
vá szembenézni? rad a számunkra ez a napfé-

Válasz: Beletaláltak a kér- nyes júniusi délután, 
déssel. Amikor elvesztettem az Mészáros József
édesanyámat, úgy ment le a Tóth János

*zaz Rátonyi Róbert érkezett, 
aki eddiig 2473-szor játszotta 
«zí a szerepet. Zenés, táncos 
beszámolóját fergeteges taps
vihar kísérte. A „Jaj cica” 
dallamaira szinte minden láb 
ütemesen dobolta a ritmust, 
és az ismert slágerszöveget 
(agyütt énekelték a művésszel.

Klasszikus operett, humor, 
•zínpadi komikumvilág —lát
szólag olyan szavak, amelyek 
különböző fogalmakat jelente
nek, ám egyetlen rövid csa
ládnévben összesíthetők: LA
TABÁR. Latabár Kálmán 
képviseletében megjelenik 
Zsupán báró, Sir Basil, hogy 
esak az ismertebb szerepeit 
•mlítsük.

Az igazi meglepetést Gaál 
Gabriella jelentette, ö  ugyan
is nem szerepelt az előre ki
adott műsortervben, de jött, 
táncolt és győzött.

Álljon itt néhány vélemény 
a nézőtérről, kinek-kinek 
hogy tetszett az esztrádműsor.

Király Sándor: A szabad 
életben nem jártam színház
ba. Valahogy kimaradt az 
életemből. Az itt látott mű
vészeket szabadulásom után a 
színházban is feltétlen meg 
Jogom nézni.

Virág Béla: Nagyon örül
tem, hogy láthattam Gaál 
Gabriellát. Talán ez a nap 
volt az, amikor rádöbbentem, 
hogy mennyi mindenre nem 
figyeltem fel a kinti életben.

Vekerdi Gyula: Mikor lesz 
legközelebb ilyen műsor? Két 
órán át szinte civilnek érez
tem magam.

Bottyán Attila: Huszonkét 
éves vagyok. Ennek ellenére 
rajongok az operettért. Otthon 
több mint 80 operettlemezem

PATKÓS SÁNDOR (Vác) le
velében az Öncsonkító jelek 
című íráshoz szól hozzá. Idé
zünk leveléből: „Tudomásom 
szerint, ha valakiről cikket 
akarnak írni, úgy ezt a ri
portalannyal közölni kell. 
Igaz, velem tudatták, hogy a 
Mad Magazin 1984 novemberé
ben riportot készített a Mar
kóban, s a beszélgetés előtt 
elém tettek egy nyilatkozatot, 
s én beleegyeztem abba, hogy 
a rólam (is) szóló írás a lap
ban megjelenjen. A cikk meg 
is jelent, s valóban az igazsá
got tartalmazta, de nem telje
sen. Jó lett volna, ha a szerző 
a nyilvánosság elé tárja több
szörös visszaeséseim okát is. 
De nem ez a fő ok, hanem a 
következő: nem értek egyet 
azzal, hogy az írást átvette a 
Heti Híradó is. Mert való igaz, 
mások okulására szolgál a 
cikk, de az élet-társam Kalo
csán tölti a büntetését, s at
tól tartok, hogy kikezdik a 
többiek miattam, s emiatt fe
gyelmit vagy fegyelmiket 
szedne össze. Ez nekem na
gyon fájna. . .”

Élettársa, bizonyára jőlesően 
nyugtázza iránta érzett aggó
dását, de úgy gondoljuk, nem 
kell félnie attól, hogy egy új
ságcikk ürügyén elfeledkezne 
a viselkedési szabályzat elő
írásairól. A tetoválásról szóló 
cikk átvételét — ahogyan ön 
is írja, helyesen — elsősorban 
az indokolta, hogy mások is 
okuljanak az abban leírtakból, 
■abból, hogy a tetoválás ké
sőbb titkolt, megszégyenítő bé. 
iyeg lehet a strandon, új kap
csolatban, s egyéb körülmé
nyek között. Ráadásul az írás
ból az is kiderült, hogy a te
toválások eltávolítása koránt
sem egyszerű művelet.

Ezért reméljük, olvasónk 
rriegérti, főként a többség ér
dekét tartottuk szem előtt, s 
nem gondolhattunk arra, hogy 
egyesek félreértik, esetleg -» 
olvasónk szávával 'élvé — .,ki- 
forgaják” az írás tartalmát.

ÁGH ILDIKÓ (Kaposvár) 
saját készítésű keresztrejtvé
nyeket küldött, amelyek híres 
festőkkel, s egy Babits-verssel 
foglalkoznak. Olvasónk meg_j 
jegyzi még, hogy nagyon sze
reti a rejtvényeket, s ha ideje 
engedi, maga is készít egyét- 
kettőt. A rejtvényeket meg
kaptuk, köszönjük, de nem kö
zölhetjük őket, mert több időt 
igénylő, fekete tussal készült 
rajz (rejtvény) kellene ahhoz, 
hogy a küldemény a nyomda- 
technikai követelményeknek 
megfeleljen. Ha olvasónk ezt 
figyelembe veszi, újabb kül
deményét esetleg közöljük.

GALLAI GYÖRGY (Eszter
gom) szellemes, kiváló rajz
készségről tanúskodó rajzot 
küldött, s érdeklődik, újabb 
küldeményeire igényt tar
tunk-e. Hát persze, küldjön 
minél többet!

JANÓ ZOLTÁN a Fővárosi 
Bv. Intézet I-ből beszámol ar
ról, hogy „egyszerű, de csodá
latos tény: a nem dolgozó elő
zetesek is nézhetik a televízió 
műsorát.” Azok érdemlik ki e 
lehetőséget, akik állandóan 
tisztán tartják a zárkát, vi
gyáznak arra, hogy a környe
zetük mindig szalonképes le
gyen. Ennek fejében hetente 
egyszer a készülék a zárkába 
kerül. Így például akadt olyan 
zárka, ahol az előzetesek lát
hatták a BEK-mérkőzést, vagy 
a Real Madrid—Videoton dön
tőt. Olvasónk,' mint régi „visz- 
szajáró”, emlékeztet arra az 
időszakra, amikor még az is 
nagy ajándék volt, ha a rádió 
nagy néha megszólalt.

KÖRÖSI JANOS Sopronkő
hidáról indulatos levelet kül
dött. Soraiból megbántottság 
érződik. Ahogy ő írja: „rázós 
témát feszeget”. Mert az, ugye,- 
jó, hogy egyre több a színvo
nalas kulturális esemény az 
intézetekben, s az is hasznos, 
hogy ezek iránt a műsorok 
iránt nő az érdeklődés. De ol
vasónkat zavarja, hogy .. az 
első sorokban nem lehet látni 
egyetlen »szürke« elítéltet sem. 
Mintha az első sorok valami
lyen o-kbóKcsak a benti »fel
ső tízezernek« lennének fenn
tartva. Mert ott kizárólag kék
szalagosok foglalnak helyet. 
Mintha mi, akik fizikai mun
kát végzünk, nem lennénk leg
alább olyan hasznosak. Ráadá
sul a fellépő művészek műso
ra minket is ugyanúgy érde
kel.”

tAt
E levélben az a legörvende- 

tesebb, hogy Körösi Járos az 
érdek1 odúk névében szót. Mért 
Bizony sokszor előfordul, hogy 
egy-fcgj ismeretterjesztő elő
adásra úgy kell toborozni a 
részvevőket, s bizony, az sem 
ismeretlen, hogy az első so
rok helyett inkább hátra, az 
utolsókba ülnének a hallgatók. 
Lehet, hogy [gy alakult ki 
Sopronkőhidán ez a gyakorlat: 
annyiszor húzódtak háttérbe 
a „szürke” elítéltek, s kellett 
a „bizalmiaknak” megtölteniük 
az első sorokat, hogy később 
ez a megszokás állandósult. 
Aligha hiszem, hogy e helyze
ten, ha ott, a helyszínen kérik, 
ne lehetne változtatni.

T. Á.
„A televízió »Legyen a ven
dégem« show-műsorának leg
közelebbi résztvevője Csong
rádi Kata. Dobozban van már 
Zentai Anna, Ilosfalvi Róbert 
és a közeljövőben vesszük fel 
Ruttkai Éva és Márkus Lász
ló műsorát. Ez egy sorozat, és 
előre láthatólag öt évig je
lentkezem vele a tv-ben . ..  
Novemberben hathetes ame
rikai turnéra utazom.”

Gaál Gabriella (akiről kide
rült, hogy könyvet is ír): 
„Igaz, hogy a szívem leféke
zett kicsit, volt egy infarktu
som, de azt mondják infark
tusa is csak annak lehet, aki
nek szíve van. Sokfelé hív
nak: a nyáron Becsben éne
kelek Madarász Katalinnal, 
majd Csehszlovákia követke
zik. Pihenni a családdal a 
nyíregyházai Sós-tóra uta
zunk, jön a fiam, a menyem, 
a lányom, ősszel a televízió
ban indul egy sorozat, címe: 
40 év legszebb nótafejvételei. 
Szabadidőmben könyvet írok 
a nótáról és a cigánydalokról. 
Most is itt egy spirálfüzet, a 
kocsiban is jegyzetelek. Éne
keljük a nótákat, de a leg
több keletkezésének körülmé
nyeiről nem tudunk semmit. 
Ezt a hiányt szeretném pótol-

(5.)
\ f  égre megérkezett az or-
” vos.
— Mi történt? — kérdezte.
—- Felébredt, a fiát kereste.

Látszott, nincs magánál. Amíg 
lent voltam telefonálni, fel
kelt, s az ajtónál találtam rá, 
a földön.

— Lehet, hogy be kell vinni 
a kórházba.

— Ezt nagyon szeretném el
kerülni, fél a kórháztól.

Az orvos megvizsgálta Évát, 
megmérte a lázát 40,5 fok. 
Űjabb injekciókat adott, az
tán elővette a noteszát.

— Ha bármi adódna a dél
előtt folyamán, ezen a számon 
hívjon, délután újra eljövök.

— Főorvos úr, nem tudna 
ajánlani egy ápolónőt, aki egy 
napig vigyázna a feleségemre, 
haza kell utaznom pénzért.

— Majd utána nézek.
— Köszönöm, főorvos úr.
Éva nem ébredt fel az in

jekcióra sem, aludt csaknem 
délig. Zoltán ott ült mellétté, 
fáradt' volt nagyon, de eszébe 
se jutott lefeküdni. Nézte fe
leségét, akinek arca piros volt 
a láztól, izzadságcseppek gyön
gyöztek rajta. A férfi időnként 
megtörölgette. Dél felé Éva ki
nyitotta a szemét, körülnézett.

—. Zolikám, itt vagy?
— Itt Picim. Hogy érzed 

magad?

— Jól. Mikor. megyünk ha
za?

— Majd, ha meggyógyulsz. 
Nem vagy éhes, mit hozzak 
enni?

— Egy kis levest. Csirke
húslevest!

— Évikém, megígéred, hogy 
nem kelsz fel addig, amíg oda
leszek?

— Meg!
Zoltán lerohant az étterem

be, megnézte az étlapot, ren
delt. Kérte a pincért, hogy a 
számlával együtt vigye fel a 
szobájukba, aztán rohant visz- 
sza.

Éva betartotta ígéretét, ágy
ban várta férjét. Jól is tette, 
mert segítség nélkül a fürdő
szobáig se tudott elmenni.

Délután egy ápolónő társa
ságában jött az orvos. Meg
nézte a beteget, újabb injek
ciót adott.

Zoltán megbeszélte az ápo
lónővel, hogy a következő na
pon vigyáz Évára, ameddig 
vissza nem érkezik.
jVJásnap késő este ért visz- 

sza a szállodába. Éva 
aludt, az ápolónő mellette ült 
és olvasott. Zoltán odahajolt 
feleségéhez, megcsókolta az 
arcát, csak azután fordult az 
ápolónőhöz.

— Mi újság? Nem volt sem
mi baj?

— Sajnos, ma is félrebeszélt, 
a főorvos úr kétszer volt ná
la, Nekem utasítást adott, hogy 
az éjszakát is töltsem itt. Ha 
valami rendelleneset észlelek, 
telefonálnom kell. Amennyi
ben a beteg állapota holnapra 
sem javul, beszállíttatja a kór
házba.

—. Evett a feleségem vala
mit?

— Reggel egy kis teát, dél
ben néhány kanál levest.

— És ön?
— Én hoztam magammal 

ebédet.
— Eszerint még nem vacso

ráztak?
— Nem.
— Évike mit ehet? Mit hoz

zak néki? És ön mit enne?
— A feleségének legjobb 

lesz egy kis gyenge csirkehús 
és hozasson limonádét vagy 
citromot. Nekem pirított má
jat.

Zoltán megrendelte a vacso
rát, kért négy adag kávét is, 
azután odaült Éva mellé a he
verő szélére. Fáradt volt na
gyon, de tudta, ezen az éjsza
kán se fog aludni.

Éva kilenc óra körül ébredt 
fel, csodálkozva nézett a mel
lette ülő ápolónőre, aztán meg
fordult, tekintete a férjére 
esett.

— Zolikám, ki ez a nő? —- 
kérdezte súgva.

Zoltán megcsókolta, érezts 
már nem olyan forró, min; 
volt. Megfogta a kezét.

— Nem kell súgdolózni, Pi
cikém. Ápolónő. Ö vigyázot 
rád ma egész nap, amíg én ott
hon voltam,

— Otthon voltál? Engen: 
miért nem vittél haza? Sze
retnék már otthon lenni.

— Majd, ha meggyógyulsz 
hazamegvünk Most még nerr 
lehet, beteg vagy és nagyot: 
gyenge.

— Már nem vagyok beteg 
jói érzem magam, csak éhes 
vagyok. Mind tárt készítek va
lami ennivalót — mondta és 
fel akart kelni,

A felkelés azonban nem si
került, hiába erőlködött. Né
hány kísérlet után fáradtat 
hanyatlott vissza.

— Segíts, ki kell mennem a 
fürdőszobába.

Zoltán levette a takarót ró
la, felkapta és kivitte. Az asz- 
szony visszafelé a saját lábán 
akart, jönni. Visszaérve liheg
ve, de mosolyogva ült le aa 
ágya szélére,

— Sok baj volt velem? — 
fordult az ápolónő felé.

— Nem. Csak ebéd után 
mindenáron táncolni akart —- 
mondta mosolyogva a nővél 
—, de most égvén, a férje rán
tott, csirkét hozott. Idekészí
tettem, tessék.

— Ti miért nem esztek? — 
kérdezte a férjét.

— Mi már vacsoráztunk. 
Egyél csak nyugodtan. Azért 
hoztam ezt, mert nem tudtam,
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K m á lém sert M tím m sztrén
— Ne haragudj! — állított 

meg egy fiú a folyosón. — Te 
biztosan tudod, hogy mi is 
lesz itt vasárnap délután?

— Korál-ikomcert.
— A Korái Nosztrán?! — 

hitetlenkedett. . .
De nem ő volt az egyetlen, 

aki feltette nekem ezt a kér
dést A hír futótűzként ter
jedt az intézet falain belül.

Vasárnap délután a mária- 
mcsztrai börtön sportpályáján 
több mint négyszáz elítélt 
várta a Koráit, Balázs Feren
cet, Dorozsmai Pétert, Fischer 
Lászlót és Fekete Tibort.

Balázs Fecó Székesfehérvár
ról érkézéit, Herrer Pállal, aki 
mint billentyűs erősítette a 
zenekart, ahogy ez már ko
moly koncerten „-szokás”. El
kísérte őket. Görgényii Zoltán, 
a Magyar Rádió ismert szer
kesztő-riportere is.

Igazi komeertíhangulatiban 
délután kettőikor kezdődött az 
előadás. Régebben a sláger
listák élén álló Korál-dalokat 
hallgattuk. A romantikus, lí
rai dalokat olykor-olykor ke
mény rocikdalok szakították 
meg.

Az együttes koncertjének 
óriási sikere volt, nemc-sak a 
falakon belül, de a falakon 
kívül is. Mert a kerítésen kí
vül a  fá'k is tele voltak fiata
lokkal, ajki-k a koncert végén

az intézet kapujában várták 
az együttes tagjait, hogy au
togramot kérhessenek.

A sikert nemcsak a szűnni 
nem akaró taps bizonyította, 
de lemérhető a koncert vissz
hangjából is.

Az előadás után több tár
sammal beszélgettem, csak' 
néhány mondatot szeretnék 
idézni tőlük:

„Akármikor megnézném 
még egyszer ezt a koncer
te t . ..

„Sok rendezvény volt és 
van. Pályázatok, vetélkedők. 
De kételkedtem, hogy eljön a 
Korái, alig hittem a szemem
nek . . . ”

„Kint, tudod miibe kerül egy 
jegy, ha egyáltalán lehet kap
ni ..

„Egyszerűen csodálatos volt 
a koncert..

A koncert tényleg — nérn 
túlzás —- szenzációs volt. Kí
vánjuk az együttesnek, hogy 
a moszkvai VIT-e.n, ahol Ma
gyarországot képviseli, szin
tén sikerben legyen része,

Fisehbein Nándor

VITA

IS
A hozzászólások már eddig 
bizonyították: igenis, nem 

á-bránd, hogy.egymás iránt fe
lelősséget kell vállalnunk. Az 
öngyilkossági kísérletek, falco
lások, nyelések néma és pasz- 
szív tanúi a szemüket nem 
hunyják be, a történtek elgon
dolkodásra késztetik őket. 
Vagyis a cselekvés, a megelő
zés számos esetben lehetséges 
lenne, az akadályok lélekta
niak.

Ezek leküzdésében is segít
het vitánk, amelyet folyta
tunk, amíg érdemi vitacikkek 
érkeznek.

—  í —

©
Egyéni ismereteim tudatá

ban jelentkezem és szólok az 
öncsonkítások sajnálatosan 
gyakori előfordulásának okai

TETSZETT
Szombathelyen régen jártam. Azóta külsőségeiben is so

kat változott az intézet. Felújították, korszerűsítették a fűtési 
rendszert és a körleteken is eltűnt, a régi, megszokott fekete
fehér tónus. A folyosókon a szem- és. idegnyugtató zöld az 
uralkodó szín, de a zárkákban is színesek a falak, és nem is 
üresek. Anélkül, hogy eltúloznánk mindennek a jelentőségét, 
egy bizonyos: az elítélteik hangulatában ilyen tényezője is köz
rejátszanak, s okát a pszichológusok meg is tudják határozni. 
Ám, eme ismeretekkel nem rendelkezve csak annyit mondha
tok: ez is egyik kedvező megnyilvánulása az elítéltekkel való 
törődésnek, a figyelemnek.

Zalaegerszegen dicsérték az elítéltek a kosztot. No, néz
zük meg a konyhát,, ahpl minden eldől. Mert ugye, ide szűkös 
ételnorma, oda, ha jó a szakács, az „csodákra” is képes. S a 
konyhán ért a legnagyobb meglepetés: nem volt ételszag, mo- 
satlan edény, nyersanyaghulladék, volt viszont patikai tiszta
ság, rend — pedig éppen ebéd után voltunk. Ilyen konyhán 
még nem igen jártam, így aztán jó szívvel mondhattam az 
étkezőknek jó étvágyat! A dicsérő szó a konyhán dolgozókat 
is m SgiHéti: " - - - v - :

Baracska, az öntevékeny szervezet körletének bejárata. Meg
szokott — a foghúzás körletről van szó —, hogy nem látni 
egyenruhát, az ügyeletes brigád engedi ki és be az embereket. 
No, gondoltuk, az Országos Parancsnokságról érkező újság
írókat csak beengedik kísérő nélkül. Be is engedtek az ajtón, 
de aztán néhány udvarias ember közölte: amíg telefonon nem 
kapnak velünk kapcsolatban zöld jelzést, addig szíveskedjünk 
várakozni. Hát jó! Alkalmi fotósunk— mellesleg a lap olva
sószerkesztője —, mint sportbarát, a várakozási időt kihasz- 
nálvá, néhány fényképet akart készíteni a teniszpályáról. Ké
sőbb meg is tette, de akkor ham. Udvarias, de határozott ügye
letes lépett elé és kérte: egyelőre ne fényképezzen! Aztán 
megjött az engedély és tehettük a dolgunkat. De az ügyele
tesek éberségét, szigorúságát elismeréssel nyugtáztuk.

—f—

mikor ébredsz fel, és ez jó hi
degen is.

Éva a kezébe fogott egy 
combot és evett. Férje 

örömmel nézte. Ügy látta, most 
jóízűen eszik az asszony, nem 
erőlteti. Vacsora után ivott 
egy pohár limonádét, majd a 
párnát a háta mögé téve, oda
ült a falhoz törökülésben. 
Szemmel láthatóan nagyot ja
vult az állapota.

— Aludni, hogyan fogunk? 
— Ügy, ahogy eddig — vá

laszolt a férje —, te alszol, mi 
.meg vigyázunk rád.

—- És te mikor alszol?
— Majd, ha meggyógyultál. 
Éva átesett a krízisen. Ettől 

az estétől kezdve, egészsége 
rohamosán javult, mégis el
telt egy hét, mire annyira ösz- 
szeszedte magát, hogy haza
utazhattak. Otthon beledőlt az 
ágyba, és már aludt is.

Zoltán begyújtott az olaj
kályhába, már- éppen feküdni 
készült, amikor kopogtak az 
ajtón. A háziasszony két aján
lott levelet hozott. A férfi az 
asztalra dobta, mondván, majd 
holnap megnézi. Lefeküdt. Fá
radt volt, de nem tudott el
aludni. Egyórányi forgolódás 
után felkelt, rágyújtott. Te
kintete a levelekre esett. A 
nyomdából jött mindkettőjük
nek, valami kemény volt ben
ne. Kíváncsi lett,. felbontotta 
a sajátját. A munkakönyvé 
volt benne „Kilépett” bejegy
zéssel. Gyorsan felbontotta 
Éváét is, az eredmény .ugyan
az.

— Ezt Évicának nem szabad 
meglátnia — mondta félhan
gosan —, majd holnap elin
tézem.

A szekrényhez lépett, betet
te a két levelet. Még egy ci
garettát elszívott, aztán visz- 
szafeküdt a felesége mellé.

Másnap az asszony ébredt 
fel korábban.

— De jó itthon — mondta 
vidáman, miközben nagyot 
nyújtózott.

— Főzök kávét.
Gyorsan felkelt, felkapta 

köntösét, bekészítette a kávét, 
aztán visszaült a férje mellé, 
megsimogatta a haját.

— Aludj, kedves, sokat éj
szakáztál miattam.
T&T isvártatva lefőtt a kávé, 

kiöntötte csészébe, tálcá
ra tette, és csak azután kél
tette fel Zoltánt.

— Zolikám,-nincs'itthon en
nivalónk — mondta' kávézás 
közben.

— Éhes vagy?
— Igen. El kellene menni a 

boltba, valami reggeliért, meg 
főznivalóm sincs.

— Jól van, Évikém, mind
járt elszaladok. Főzniválót 
meg majd reggeli után hozok 
a városból.

— Megreggeliztek, közben 
megbeszélték, hogy mit kell 
hozni az ebédhez.

— Addig míg odaleszel, 
rendbeteszem a ruhákat —. 
mondta búcsúzáskor Éva.

— Jó, de azért sokat ne Ug
rálj, még elég gyönge vagy.

Másfél óra múltán ért visz- 
sza Zoltán a piacról, mindent

kapott, amivel meg lett bízva. 
Örömmel lépett be a szobá
jukba.

— Mindent hoztam — csuk
ta be maga után az ajtót.

Megfordult, elállt a lélegze
te. Éva a földön feküdt, vala
mi nagyon furcsa, természet- 
ellenes pózban, kezében a 
munkakönyvé. Zoltán eldobta 
a. szatyrokat, odarohant hozzá, 
felemelte az ágyra, el akarta 
venni a munkakönyvét, ám 
olyan erősen fogta az asszony, 
hogy az elszállítás veszélye 
nélkül képtelen volt. Éva ke
zei, lábai és az egész teste meg 
volt merevedve. Hiába próbál
ta kezét, lábát hajlítani, meg 
se mozdult. A szive dobogott, 
de egészen furcsán, rendszer
telenül. Zoltán felugrott a ke
rékpárra, elrohant orvosért.

— Merevgörcs — állapította 
meg az orvos. — Kórházba 
kell vinni. Maradjon itthon, 
azonnal küldöm a mentőt.

■Kisvártatva, szirénázva jött 
a mentőautó. Évát óvatosan a 
hordágyra fektették, beszállí
tották az új Megyei Kórház 
osztályára.

Zoltán megkereste dr. Kutz- 
ka adjunktusnőt, aki koráb
ban már kezelte Évát.

— Mi történt? — kérdezte 
az adjunktusnő, miközben az 
ambulancia felé tartottak.

— Bevásárolni voltam, mire 
hazaértem megtalálta a mun
kakönyvét, meglátta „Kilé
pett” bejegyzést, gondolom ez 
válthatta ki. Egyébként teg
nap hoztam haza, nagyon be
teg volt. Tüdő- és melíhártya- 
gyulladás.

— Értem. Várjon meg, még 
szeretnék önnel beszélni, de 
előbb megnézem a feleségét — 
mondta a doktornő és belépett 
a vizsgálóba.

*]?oltán izgatottan sétált a
_ folyosón, türelmetlenül 

várta a vizsgálat eredményét.
Fél óra telhetett el, amikor 

Évát kitolták. Zoltán azonnal 
odalépett hozzá.

— Jöjjön velem — intett ne
ki az adjunktusnő —, hagyja 
most, úgysem tud vele beszél
ni.

Bementek az irodába.
— Nagyon le van fogyva, 

gyöngülve a felesége. Mesélje 
részletesen, mi történt.

Zoltán összeszedte magát és 
elmondta, hogyan folyt le Éva 
betegsége. Elmondta, azért 
nem mutatta meg a munka
könyvét, mert nem akarta ide
gesíteni.

— Igaza volt az orvosnak, 
aki beutalta. Merevgörcs, sőt 
minden valószínűség szerint 
idegösszeroppanással párosul. 
Számítson rá, hosszabb ideig 
kórházi kezelésre fog szorul
ni. Mihelyt magához tér ismét 
megnézem. Most injekciókat 
kapott.

— Mikor láthatom?
— Ma semmi esetre sem. 

Jöjjön be holnap délelőtt, de 
mielőtt a feleségéhez menne, 
keressen meg engem. Viszont
látásra.

Csapé Sándor,
Budapesti Fegyház és Börtön 

(Folytatjuk)

ról. Ezek nem lehetnek kö-. 
zömbösek sem az érintettek
nek, sem azoknak a szemta
núiknak, akik áltálában hát
térből nézik társaikat, szenv- 
telenül.

A falcolés, kísérlet az élet
ben maradásra. Olyan öníté
let, amely rövid időre feled
teti a kudarc állandósulását. 
Azért rövid ideig, mert az élet
ösztön józansága mindig je
lentkezik, amíg nem késő. . .

Benti tapasztalataimból eme
lek ki néhány esetet: olyan 
pszichikai-élettani „kioldok” 
ezek, amelyeket a gyengeség, 
követel. Szarvas hiba lenne 
megkerülni módozatait, pél
dául a lenyelt tárgyak miatt, 
mert ezek a szabad életben 
nem „divatosak”.

Vegyünk egy olyan esetet, 
ahol a falcolés gasztronómiai 
kedvtelését láttam, ezért kés
tem a megakadályozásával. A 
gyengébb idegzetűek ezt a 
részt ne olvassák el.

1981 nyara, Gyűjtő. Szállí
tás közbeni hétvége. Az ablak 
alatt olvastam, amikor mécses
szag átható zsírfüstje kevere
dett a zárkalevegővel.' Kávé
tea készítéséhez szükséges me
leg víz forralására gondoltam. 
Nem ez történt. Két tiszaháti 
ember reggelit készített. Zsí
ron hagymát fonmyasztött, pi
ros aranyat nyomtak bele . . .  
Aztán az egyik felvágta az al
karját, és körülbelül két-há- 
rom deci vért csurgatott a csé
szébe. Kanalával jól összeke
verte, majd a tűzön levő csaj
kába öntötte. . .  Persze, tu
dom, hogy ez a legritkább fal- 
colási ürügy ...

De rengeteg „karácsonyfát” 
és „rózsát” láttam, amelyeket 
drótból, acélhuzalból hajtogat
tak, s cérnával rögzítették. Az
tán a gyomorsav szétmarja a 
vékony fonalat, és kinyílnak 
a gyomorban. Még nézzünk né
hány okot és níődofj egészen 
ciihSzäVakbänV Miffflíaühdpr, 
Szexuális csalódás', fajtalan ki
menetelte!, válóperig idézés, 
túlzott ítéletérzet, kiégés, társ- 
talanság, testi-lélektani terror 
stb. Módozatok: karácsonyfa-, 
rózsamyelés, petróleumbeíúvás 
golyóstollbetéttel, zs'ihéghurok, 
zsilettpenge, tintapor, spiri
tusz, denaturált szesz 'stb.

Külön kiemelendő ok: kibú
vás az ítélet végrehajtása alól,, 
azaz h.arc az igazságszolgálta
tás ellen. A törvény jogot biz
tosít mindenkinek, hogy . úgy 
védje szabadságát, ahogy tud
ja. Ez beépült a köztudatba, 
akár az ábécé első betűi. S egy 
átlag alatti sízeliemiségű, ki
úttalanságában, a rossz példák 
követőjeként, hajlamos a „dör
zsöltek” ugratásainak felülni, 
és simán besétál ebbe az alag
útba. A leggyakoribb ok még- 
gis a széthullott családi köte
lék. E téren olyan hatások'érik 
a személyt, hogy képtelen meg
birkózni sorsfordulásával. Egy
szerűen azért, mert nem sze
retheti azokat, akiket szere
tett, még álmában sem. Sem 
gyerekeit, sem otthonát, 
amelynek emlékeit megszokta. 
Tudatosul benne, hogy a bör
tön miatt le kell mondania jö
vőjéről. A kezdeti kritikus idő
szakban nincs senkije, legfel
jebb marad az édesanyja, ha 
még él. Ekkora veszteséget 
képtelen pótolni, ebben a ne
velő és a pszichológus is te
hetetlen. A stressz, a napi ki
sülések a túlfeszített idegrend- 
szerű és kórosan befolyásolha
tó embert akiégés lejtőjére te
reli. Holott pontosan ez az idő
szak az, amikor a „nadrág
szíj’’-szemlélet érvényes. Hogy 
nem omlok össze, ha fogcsi
korgatva is, lépést váltok, dol
gozni, tanulni, sportolni kez
dek . . .  és készülök egy elfo
gadható élet folytatására, ha 
megcsappant „létszámmal” is. 
Roppantul fontos a tanu
lás, a Látókör szélesítése mi
att. S a munka, valamint a 
sport!

Sokan azt várják a társa
dalomtól, hogy szeretteiket 
visszahessegetik nekik, italt 
dugnak a zsebükbe, szuper ál
lást biztosítanak, mondjuk, ha
vi harmincezerért, napi két óra 
munkáért, csekkönyvet is ad
janak, hiszen ő átkozottul so
kat szenvedett... Nem! A tár
sadalom legföljebb az indulás

létfeltételeit biztosíthatja, A 
többit a szabadultnak kélií í 
megoldania. : , ■

Nagyon nagy szerepük van 
a szemlélet kialakulásában — ; 
adott esetben áz öngyilkossági , 
kísérletek, a falcolások elfcö- > 
vetésében •— a kényszerközös- 1 
ség „vezéregyéniségeinek”, • 
akikre a ’többség hallgat. Saj- . 
nos, befolyásuk lényege álltái- . 
’.lábain: kalandok tömkelegéi . 
kidolgozott fizikum, Luxus élet
vitel. Sokam felülnek az ilyen 
„zárkabetegségeknek”, pedig 
aki így élt, az nem beszél ró
la. És ezek az „egyéniségek” ■ 
mikor segítenek levelet írni, 1 
munkát végezni?

Nagy felelőssége van a kö- ; 
zösségvezetőknek, ők ott van
nak a „lényegközelfoen”. Ha a 
„rózsát”, Zsdlettpengét, gyógy
szert van erő eldobni — eldo- ! 
batrni —, ez. már győzelem. Kői 
telességünk embernek marad- . i 
ni, bármennyi csalódás is ért .. 
bennünket. A halálnak nem le- ' 
hét hazudni, épp elég az, ami- i 
kor jelentkezik önmagától. Va- 
lahagy mindig jobb a napfény, ■ 
mint a sötétség.

Léb János 
Budapest

©
Mielőtt az ember valamiről' 

véleményt mondana, először is 
aiz okot,'az okozatot kell. meg- 
keresni. Hisz minden cseleké;* j 
det hátterében van valarpi- 1 
Íven indító ok. Teszik ezt 
az öncsonkítást stb. — rosszul r 
felfogott érdekből, elkeseredés.- ; 
bői, életuntság'ból., A bv. inté-í 
zetekbem mindhárom ok még? j 
található. Érdekből, i jesztgé-1 
lésből elkövetették száma á '| 
legtöbb, azok teszik, akik nem ‘ 
látják, munkájuk értelmét vagy ■ 
más'munkahelyre akarnak ke--i 
rülni. Ám ezzel inkább árta- i 
nak ügyüknek, véglegesen el-.“. 

. rontják .,. annak megoldását-4
Kzek még:,véletlesnül sem gonk,; 
dőljék komolyain, amit teszAj 
nek, s aztán csodálkoznak, ha-j 
társaik két-hárorn ilyen kíséri:?' 
let után közömbösen elfordul-”1' 
nak, illetve nem akadályozzák 
meg az újabbat.

Az elkeseredés is sűrűn elő- ; 
forduló, ok. Az intézetekben 
sajnos'jellemző társaink még- ’ 
gondöíatlan megbélyegzése:'! 
vamzer, fajtalankodó stb. Van, • 
aki nevetve túlteszi magát az • 
ilyesmin, másokból agressziví- ■, 
fást vált ki, megint mások é l - ’’ 
keserednek, és eljutnak az ön- ’ 
gyilikospág gondolatához is. Ezt fi 
nagyobbrészt sikerülhet meg
akadályoznia annak a környe-.. 
zetnek, amely tudja, hogy a ’ 
megbélyegzés koholmány, szó-' 
beszéd. ■

Az éltetuntság kiváltója: vá
lás, menyasszony cserbenha-': 
gyása, teljes családi elszaka- ,i 
dás, a „soha semmi sem sike
rül” érzésé. A válás itt sokkal ‘ 
nagyobb probléma, mint a sza- ' 
bad életben, mert lelkizőbbek ■ 
vagyunk, és ráadásul nincs ki-.., 
vei megbeszélni, s nincs ho
gyan levezetni feszültséget. Á 
teljes családi kötelék felhőm- 1 
lása annak nagy baj, aki kint 
ilyen környezetben élt. Néme
lyek azt a módszert választják, 
hogy látszólagos öngyilkossági 
kísérlettel zsarolják az ottho
niakat, hátha így megváltoz- t 
tátják elhatározásukat.

A „Soha semmi sem sikerül” 
jelszóval elkövetett, öngyilkos
ságok azokra jellemzőek, akik - 
szülők nélkül, intézetben, ott
honokban nevelkedtek. Miután, 
nagyobb közösségekben nőttek 
fel, érzékenyebbek, lelkizőb- ' 
bek, fontosabbak nekik az • 
egyéni — nem rokoni — kapr : 
csolat.ok.

Hogy mindezeket mi, a tár
sak, közömbösen fogjuk fel? 
Ahhoz, hogy a közömbösséget 
elhárítsuk, e cselekedeteket , 
megakadályozzuk, mindig tud
ni kéne a kiváltó okokat. Éh 
úgy érzem, hogy számomra ez : 
elérhetetlen, és még számos 
társamnak is, hiszen nálunk 
sokkal nagyobb dudással ren
delkező emberknek. is nehézsé
get okoz. Véleményem szerint 
a vita azért' arra nagyon jó, 
hogy sok társunkat elgondol
koztasson, kizökkentse őket 
fásult közömbösségükből. • - 

Szendr.ei Zoltán 
Sopronkőhida
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A címben feltett kérdésre 
még keresi a választ a Magyar 
Vöröskereszt; az országos szer
vezet központjában is erről be
szélgettünk az illetékes osz
tályvezetővel. Első pillantásra 
talán szokatlannak vagy in
kább furcsának tűnik, hogy 
éppen a Heti Híradóban jele
nik meg cikk erről a közismer-

Svájc nemzeti zászlaja vö
rös mezőben fehér kereszt: az 
ettől váló megkülönböztetés 
céljából és innen származó öt
lettel a mozgalom szimbóluma 
a vörös' kereszt lett. Törökor
szág 1876-ban jelentette be, 
hogy ehelyett a vörös félhol
dat használja; példáját több 
mohamedán ország követte.

Véradás
ten emberbaráti teendőkkel 
foglalkozó, nagy hírű szerve
zetről; a későbbiekben azon
ban rátérek majd arra is, ho
gyan került kapcsolatba egy
mással a büntetésvégrehajtás 
és a Vöröskereszt.

Előbb azonban ismerkedjünk 
meg magával az intézménnyel! 
(Az adatok legnagyobb része 
Hantos Jánosnak, a Magyar 
Vöröskereszt főtitkárának „A 
Nemzetközi és a Magyar Vö
röskereszt című könyvéből 
származik.)

A  m o zg cS o m  s z ü le t é s e

Az emberiség történetét vé
gigkísérő háborúk kapcsán év
századokkal ezelőtt felvetődött 
a harctéren megsebesült kato
nák ápolásának és gyógyításá
nak, valamint eltemetésének 
intézményes rendezése. A 
szemben álló felek első, kétol
dali egyezményét 1581-ben, egy 
belga vár feladása során kö
tötték. Ezt követően gyarapod
tak a két- és több oldalú 
egyezmények, de a nemzetkö
zi méretű rendezésre még kö
zel háromszáz évig várni kel
lett.

A történelmileg is szükség- 
szerű lépés megtételét az 1859- 
Iben lezajlott solferinói csata 
ösztönözte. Az ütközet, amely 
az osztrák és az egyesített 
francia—szárd haderők között 
zajlott le, óriási emberáldoza
tot követelt. Az élmények ha
tására Henry Dunant svájci 
üzletember könyvet írt, amely 
1862-ben jelent meg Genfben.

Dunant könyvében javasla
tokat fogalmazott meg a há
ború áldozatainak védelme ér
dekében. Az egyik az volt, 
hogy már . békeidőben hozza
nak létre segélyszervezeteket, 
amelyek háború esetén vállal
ják — önként — a sebesültek 
ápolását és ellátását; a másik 
azt célozta, hogy nemzetközi, 
kormányszintű egyezmények
kel szabályozzák a háborúk 
áldozatainak védelmét, a se
besültek gondozását.

A könyvnek nagy visszhang
ja támadt. Különböző előké
születek után Henry Dunant 
bejelentette, hogy „1863. októ
ber 26-ra nemzetközi konfe
renciát hívnak össze Genfben 
a háború idején megsebesült 
katonák megsegítésére szolgáló 
nemzetközi és állandó segély
társaságok létrehozása céljá
ból’’.

A konferenciára 14 ország 
küldte el képviselőit, akik 
megvitatták, és — némi módo
sítással — elfogadták Henry 
Dunant javaslatait. A konfe
rencián létrehozták a Sebesült 
Katonák Nemzetközi Segélybi- 
zottságát, amely közvetlen 
elődje volt a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottságának.

A bajba jutottak megkülön
böztetés nélküli védelmét hir
dető és megvalósító Vöröske
reszt tehát 1863-ban elindult 
a világméretű mozgalommá 
íejlődés útján.

Sorra alakultak a nemzetkö
zi társaságok; az első világhá
ború végén már 15 európai, 7.. 
amerikai, 5 ázsiai és 1 afrikai 
országban működtek Vöröske
reszt-, illetve Vörös Félhold
társaságok.

Áz első világháborúban 
győztes öt hatalom szerveze
teinek javaslatára 1919. május 
5-én Párizsban megalakult a

és ezzel járuljon hozzá a világ 
békéjének előmozdításához és 
megőrzéséhez.”

A célnak megfelelően, a li
ga feladata az, hogy összekötő 
kapocs legyen a nemzeti tár
saságok között, összehangolja 
munkájukat.

A Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottsága által 1888-ban vá
lasztott jelszó, „Inter arma ca- 
ritas”, azaz „Könyörületesség 
a háborúban”, nem mozgósít a 
békés körülmények közötti ál
dozatvállalásra. Prágában, 
1961-ben ezért a „Pét humaná- 
'tem ad pacem”, ^Emberiesség
gel a békéért” jelszót fogadták 
el. Ebbe beleilleszthető min
den ország mindegyik szerve
zete összes emberbaráti tevé
kenysége.

A  Magyar 
Vöröskereszt

A Magyar szabadságharc le
verése után, az 1867-es kiegye
zést követően a létrejött Oszt
rák—Magyar Monarchia csat
lakozott a nemzetközi szerve
zethez. Az önálló, a mai Ma
gyar Vöröskereszt egykori 
elődje végül is 1881-ben, a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
dísztermében megtartott köz
gyűlésen alakult meg.

•k
' 1945 áprilisában a már Buda
pesten működő kormány el
rendelte a Magyar Vöröske
reszt Egylet országos hálóza
tának újjászervezését. A Vö
röskereszt Nemzetközi Bizott
ságával és a ligával fenntar
tott kapcsolatok révén , jelentős 
mennyiségű segélyadománv ér

mondható, hogy azt nem fog
lalkozási ágak, nem életkor 
vagy bármilyen megkülönböz
tetés szerint szervezi, hanem 
humanítárium szempontok 
szerint, az emberekben megle
vő jóakaratra és segítőkészség
re építve.

A Magyar Vöröskereszt tag
jai a munkahelyeken, a lakó
területeken és az iskolákban 
működő alapszervezetekhez 
tartoznak. A központilag ki
dolgozott irányelvek, tervek 
valóra váltása alapvetően az 
ezekben dolgozó tagság aktivi
tásán múlik. A Vöröskereszt
tagok tehát mindenütt megta
lálhatók, bárhol lehet bizalom
mal fordulni hozzájuk bár
mely emberi problémával.

A Magyar Vöröskereszt ala
kulásának 100 éves évforduló
jára az Elnöki Tanács a Mun
ka Vörös Zászló Érdemrendet 
adományozta a szervezetnek, 
ezzel a magas kitüntetéssel is 
kifejezésre juttatva azt, hogy 
nagyra becsüli és elismeri te
vékenységét.

★
Hosszasan lehetne még be

szélni ,a Vöröskereszt tevé
kenységéről, szervezeti felépí
téséről', működésének szabá
lyairól, a vezetőség összetéte
léről és egyéni feladataikról 
— mindez, ha érdekes is len
ne. a kelleténél valószínűleg 
mélyebb betekintést adna. 
Annyi azonban a leírtakból is 
kiderül: a Vöröskereszt nem
csak a véradómozgalom szer
vezésével, irányításával foglal
kozik; sok. ember ugyanis 
mindössze csak ennyit tud. Te- 
vókenvséeiik nprlía c rí LtL-oI

Önkéntes ápolónők kórházi gyakorlaton
Vöröskereszt Társaságok Ligá
ja.

Iránban 1922-ben alakult 
meg a nemzeti társaság, amely 
a császári hagyományokhoz 
ragaszkodva a Vörös Orosz
lán és Nap elnevezést és jel
vényt választotta. 1980 nyaráig 
a liga hivatalos neve a Vörös- 
kereszt, a Vörös Félhold, a Vö
rös Oroszlán és Nap Társasá
gok Világszövetsége volt;, az 
iráni sah rendszerének buká
sa után módosult a ma is hasz
nált névre: Vöröskereszt és 
Vörös Félhold Társaságok Vi
lágszövetsége.

C élo k , f e la d a t o k , , 
j e l s z a v a k

A liga megalakulása nagy 
esemény volt a Vöröskereszt 
történetében. A háborúkban 
Végzendő feladatok mellett 
előtérbe került a békés körül
mények közötti vöröskeresztes 
tevékenység.

Az 1976-ban megalkotott új 
alapszabály az általános célo
kat a következőképpen hatá
rozza meg: „A liga általános 
célkitűzése, hogy mindenkor és 
minden módon ösztönözze, elő
mozdítsa, megkönnyítse és fel
lendítse a nemzeti társaságok 
humanítárium tevékenységét 
az emberi szenvedések meg
előzése, , enyhítése , érdekében,

kezeit az országba, amely le
hetővé tette, hogy a magyar 
szervezet is tevékeny és ér
demleges részt vállaljon az 
élet megindításában.

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 1955-ben tör
vényerejű rendeletet alkotottá 
Magyar Vöröskeresztről. A 
rendelet kimondja:.„A magyar 
dolgozó nép egészségügyi vi
szonyainak tervszerű javítása 
és egészségügyi kultúrájának 
emelése szükségessé teszi a la
kosság széles körének bevoná
sát az egészségügyi munkába. 
Dolgozó népünknek az egész
ségügyi tevékenységbe való 
bekapcsolása többek között a 
Magyar Vöröskereszt útján va
lósul meg. Ennek megfelelően 
a Magyar Vöröskereszt demok
ratikus tömegszervezet, amely
nek. feladata az egészségügyi 
viszonyok javításában és az 
egészségügyi kultúra fejleszté
sében a magyar dolgozó nép 
részvételének tevékeny elő
mozdítása, továbbá hozzájárul 
az egészségügy területén a 
nemzetközi együttműködés fej
lesztéséhez.”

A tömegszervezeti jelleg ki
bontakozásának államjogi, 
szervezeti feltételei mindjob
ban megerősödtek, a Vöröske
reszt egyre inkább megtalálta 
szerepét, helyét. Tevékenysé
géről — napjainkban is — el-

több, feladataik sokkal szerte
ágazóbbak — ám minderről 
keveset beszélnek. „Csak” vég
zik a munkájukat. S azt sem 
hangsúlyozzák ki sehol, hogy 
a szó szoros értelmében önzet
lenül ; semmilyen előnyük vagy 
hasznuk nem származik belő
le. Marad számukra a jó ér
zés, hogy tudtak segíteni va
lakin.

Részt kértek és a jövőben 
mind több részt szeretnének 
vállalni abból is, hogy lehető
ségeikhez képest elősegítsék a

H. Dunant (1828—1910), a Nemzetközi Vöröskereszt megala
pítója

szabadultakat mindennapi 
gondjaik megoldásában, a be
illeszkedés elősegítésében.

K ísé r le t  h á r o m  h e ly e n
Az egészségügyi és szociális 

osztály kedves, mosolygós ve
zetőjétől mindenekelőtt az 
iránt érdeklődtem: járt-e már 
börtönben ?

— Igen, több helyen is. Ka
locsán, Kecskeméten és Állam
pusztán, próbálkozásunk há
rom helyén már voltam. 
Ugyanaz volt sokszor megdöb
bentő a számomra, mint a kin
ti környezetben,- a „szabad” 
embereknél: lenne lehetőségük 
az egészségesebb életre, ön
maguk ápolására-gondozására 
— mégsem élnek vele. Mun
kánkban az egyik döntő szem
pont éppen minderre a moz
gósítás, börtönökön beiül és 
kívül. Más kérdés, hogy — úgy 
érzem — az intézeteken belül 
sokkal hatásosabb, erőteljesebb 
propagandát kell majd kifej
tenünk.

— A bv-intézetek részére 
külön programokat dolgoztak 
ki, vagy a másutt is használa
tosakat alkalmazzák?

— Is-is. Az egyik nagy té
makör szerint a helyes, egész
séges életvitel előnyeivel, illet
ve gyakorlatával szeretnénk 
megismertetni az embereket. 
Munkahelyeken, különböző 
tanfolyamok keretében másutt 
is oktatjuk a részvevőket ház
tartási ismeretekre, elsőse
gélynyújtásra, gyermek- és 
csecsemőgondozásra; vannak
felvilágosító-ismeretterjesztő 

előadásaink, ahol az egészség- 
ügyi törvényből származó jo
gokkal vagy a szociális segé
lyezés rendszerével és lehető
ségeivel ismertetjük meg a 
hallgatókat. Szóba kerülnek a 
tanfolyamokon a testápolás kü
lönböző fontos mozzanatai, a 
szexuális élettel kapcsolatos 
témák, és így tovább. Szinte 
nincs az életnek olyan terüle
te, amellyel ne foglalkozna 
egy-egy előadó. Az eddigi ta
pasztalatok szerint az említett 
három intézetben szívesen fo
gadták a tanfolyamok meg
szervezését, szívesen vettek 
részt a hallgatók. A megyei 
szervezet figyelmét külön is 
felhívtuk — és ezt a jövőben 
mindenütt megtesszük —, hogy

a legjobb beszédkészségű, a 
leginkább hozzáértő előadókat 
küldjék ki a bv-intézetfekbe. 
S azt is elmondhatom: ők is 
szívesen vállalják ezt a .fajta 
munkát.

A tanfolyamokat szemlélte
tő eszközökkel, plakátokkal, 
kiadványokkal is segítjük, jó
val bőségesebben látjuk el 
mindezzel őket, mint egyéb
ként.

A programok egy másik, 
nagy része a szabadulás utáni 
élet segítésére irányul. Eddig, 
tudomásunk szerint, a pártfo
gók — hivatásosak és társa
dalmi pártfogók — voltak 
azok, akikhez egy-egy szaba
dult fordulhatott. Az a ter
vünk, hogy megismertessük az 
emberekkel: a munkahelyi vö
röskeresztesekhez is fordulhat
nak, ha bármi gondjuk van. 
Egy újabb fórumot kínálunk a 
számukra. Minél több a segít
ségnyújtás lehetősége — annál 
valószínűbb, hogy a' szándék 
valóra is válik.

— Akiket eddig segítettek, 
azok elfogadták, megköszönték 
munkájukat. A pártfogók is 
igyekeztek segíteni, ám ezt a 
szabadultak sokszor úgy érzik: 
beleszólnak az életükbe. Más 
tehát a szándék fogadtatása!

— Az hiszem, a vöröskeresz
tesek mások. A pártfogónak 
több a hivatalos lehetősége, 
hiszen tud például munkahe
lyet szerezni; mi arra gondol
tunk, hogy a már meglevő 
munkahelyen próbáljuk meg

Fiatalok gyakorolják az elsősegélynyújtást

könnyebbé tenni az életet 
Nem ara gondolok, hogy nagy
dobra verjük: „ez az embei 
börtönből jött, nosza, segítse
tek rajta!”, mert, azt hiszem 
ezzel mindenkit elriasztanánk 
magunktól is és a szabadull 
embertől is. A vöröskereszte
sek — néha azt sem tudják 
róluk egy-egy üzemben sokan 
hogy tagjai a ‘szervezetnek — 
csöndben, bizalmat adva és 
várva elsimíthatnak apró koc
canásokat, egy kis beszélge
téssel csöndesíthetik a hábor
gó indulatokat, ha odas.úgnak 
a szakszervezeti bizalminak 
hozzásegítenek valakit egy kis 
segélyhez, és így tovább. Nem 
hivatalos formát akarunk adni 
a segítségünknél;;: a magunk 
módján, észrevétlenül, ám 
eredménnyel szeretnénk köz
reműködni a gondok csökken
tésében. Abban is .segíthetünk, 
hogy egy-egy kis munkatársi 
beszélgetés közben, néhány 
„jól irányzott’ mondat elejté
sével, csökkentsük az előítéle
teket.

Szóval, tervünk és elképze
lésünk van bőven. Maid a gya
korlat mutatja meg értékü
k e t...  h . A.
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Foci, szerelem, pénz

— A futball' mindig az én 
sportom volt. Mindent elér-., 
tem, amit csak labdarúgó el
érhet. De megfizettem s.z 
árút az én sportomnak. Igaz, 
gazdaggá tett. ám meg is nyo
morított. , Izoimszakadások, 
tönkrevert csontok, veserepe
dés tanúskodik erről. ’Most 
már elegem van. Egy . jó kis 
barátságos meccs elég egy 
hétre — mondja a harminc
kilenc éves Franz Becken
bauer, az NSZK válogatottjá
nak kapitánya, majd így foly
tatja: — Külvárosi srác vol
tain), szerény iskolázottság
gal. És híres ember lettem. A 
boldogság .számomra a meg
elégedettség, s én elégedett 
ember vagyok. Boldog va
gyok, ha Münchenben meglá
togatom gyermekeimet. Bol
dog vagyok, ha egy. nyugodt 
estét - töltök élettársamimal, 
Dianával, Kitzbühelben. Bol
dog vagyok, ha egy igazán 
szép* passzom sikerül.

Jómódú -vagyok. Birtokom 
van az NSZK-ban, Ausztriá

ban és Svájcban. Értékpapír
jaim is vannak. Pénzem biz
tonságosan fektettem be. — 
Aktív sportolóként Becken
bauer összesen huszonötmillió 
márkát keresett. De hallgas
sak: csak tovább őt. — Gyer
mekeim jó helyen vannak. A 
legidősebb Costa Ricában. Ott 
céget alapított. Néha. azt sze
retném, ha Dianévdl lenne 
egy, gyermekünk. Most aztán 
igazán tudnék örülni neki. 
Hiszen mé-g jóformán gyer
meki e.j jel lettem apa. És 
amikor labdarúgó voltam, az 
apaság legszebb éveit elmu
lasztottam. Ez olykor nagyon 
elszomorít. Most azonban itt 
van inekem Diane, az igazi 
nagy, nyugodt, bizalommal 
teli szerelem.

Miért nem házasodtunk 
össze? . . .  Néha magam is gon
dolkodom ezen. De úgy ér
zem, hogy erre nincs szüksé
günk. Minek a papír, ha min
den százszázalékosan. jól 
megy? Hiszen már öregek 
vagyunk az esküvőhöz . ...

Afrika Velencéje
Afrika Velencéje — így ne

vezik, legalábbis a beni.ni ide
genforgalmi hivatal kiadvá
nyai, azt a négy cölöpfalut, 
Ganvíéi, Agueguét, Nokouét és 
So-Cianuét, amely az Ouemé 
folyó torkolatában - keletkezett 
homoikszigeteket és zátonyo
kat — a lagúnákat — népesí
ti be. Az itt élő aizók azt tart
ják, hogy a világegyetemet a 
két legfontosabb elem, a víz 
(ossij és a föld (aykumba) al
kotja. Ezek örökös küzdelem
ben állnak egymással. Felfo
gásukat nem nehéz megérte
nünk, ha arra gondolunk, hogy 
az aizók élete a születéstől a 
halálig a vízen zajlik, a ma
guk faragta .csónakokon, a p.i- 

. rogokon halásznak, közleked
nek. A cölöpökön, a víz fö
lött álló házakban laknak. Ám 
az aizók és a négy falu többi 
lakója nem őshonos. Hiszen 
nyelvük is eltér a környező 
„szárazföldi” népekétől: a hó- 

• dító királyok és a fehér rab- 
szalgafcer'eskedők elől jöttek a 
nehezen megközelíthető és for- 

■ májukat is gyakran változta
tó lagúnákra, a Nokoué-lagú-,.

na mocsaras vidékére. Több
ségük őse négy évszázaddal 
ezelőtt menekült ide, a rab- 
szoiigavadászok elől. Az ősök 
utódai viszont állítólag a fran
cia adóbehajtók „helyett” vá
lasztották a cölöpházakat: itt 
ugyanis nem kellett fizetniük. 

Amikor Benin — még Da
homey volt a neve -r  1960- 
ban független lett, Ganvié és 
a többi cölöptelepülés lakói
nak fölajánlották, hogy köl
tözzenek a szárazföldre, ahol. 
ingyen területet kapnak az ál
lamtól — házépítéshez. De a 
vízilakók többsége visszauta
sította az ajánlatot. Pedig széf 
génységükön kívül semmit 
sem .veszíthettek, legfeljebb az 
„adómentességet”. Attól fél
tek, hogy a szárazföldiek le
nézik és kitaszítják őket, és ott 
maradtak a cölöpökön nydg- 
vó, nádból készült házikók
ban. Folytatják őseik mester
ségét. Hálóval, gallyakból esz- 
kábált gátak közé rejtett csap
dákkal és sokféle más módon 
halásznak. Számukra a hal a 
fő táplálék, az apró púétól a 
hosszú fűrészhalig. . .  -

»Belátható időn belül évi 20000 inűtétre kerülhet sor..."

' Fülelektronika
„Szívgyár.” így hívják a 

kétkedők a Salt Lake Cityben 
működő vállalkozást, amely a 
Harvik—7-tel tette ismertté
nevét. A műszív tökéletesítése 
tovább folyik, de a gyógyásza
ti és egyúttal üzleti siker in
kább az elektronikus műfűitől 
várható.

A legdrágább az egészség! 
— szoktuk mondani, de még
sem szívesen veszünk tudo
mást arról, hogy az egészség 
igenis drága lehet. Ameriká
ban, mint tudjuk, ez is más

nagyságú mikroprocesszor. 
Ugyancsak a mikroprocesszor
ba kötik he a fülön elhelye
zett parányi mikrofont. A 
mikrofon által felvett hangot 
a mikroprocesszor elektromos 
hullámokká alakítja és a fül
ben elhelyezett elektródák
ba továbbítja.

Az eddigi vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az erre a, 
gyógymódra alkalmas betegek 
közül 80 százalékuknál hely
reáll az elveszített hallás. Az 
igazsághoz tartozik, hogy mű

képp van. Nem ’utolsósorban f *  .í® do^ k has°n10
azért is bírálták dr. Robert 
Jarvikot, a Symbion Inc. gaz
dáját. Azt vetettek a szemere, 
hogy az üzleti sikerre kacsint
gatva erőitette a meg tökélet
len műszívek beültetései em-

készüléket, de a 3M gyártmá
nya nem hat —, hanem egy
csatornás és beszédmegértés 
helyett csak a hangok észlelé
sét teszi lehetővé.

Nemcsak a Symbion, hanem
berek mellkasába. Az első pá- m®s szakértők is úgy látják,

___ T"V_____  /"'ll -  -.7- O  _____ - Vl OiÖTZ f r\ 1 dl r\n Vn-vl-íil Arrlciens, Barney Clark fogorvos 
esetében a műtét és a kezelés 
költsége 250 000 dollár volt — 
ebből 15 000-et tett ki a mű
szív és majdnem 50 000-et a 
többi gép. Clark 112 nappal 
élte túl a műtétet.

Az orvosi vita tovább folyik, 
aminthogy nem szűnt meg a 
kutatómunka a Symbionnál 
sem. Bízzunk benne, hogy mi
hamarabb a .szívbetegek javá-

hogy belátható időn belül évi 
20 000 műtétre kerülhet sor. A 
szerkezet ára 11 000 dollár, a 
műtét költsége 4000 dollár kö
rül lenne. Mindez hozzásegí
tené a Symbiont, hogy hamar 
nyereségessé váljék. A cég 
1981 végén — egy még min
dig részvényes bank kölcsöné
ből —, 1,2 millió dolláros 
alaptőkével indult. Továbbá 
kölcsönök és tőzsdei művele-

Ú j  k ö n y v e k
Péter Katalin: A CSEJTEI VÄRÜRNÖ: Báthory Er

zsébet
Helikon Kiadó, Fűzve: 30,— Ft.
A sorozat egyik kezdő köteteként Péter Katalin írta 

meg Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet, történetét. A 
csejtei várúrnő mai közvéleményünkben vagy úgy él, 
mint koncepciós per áldozata, vagy mint öregedő, hiú 
asszony, aki fiatal'jobbágylányok vérétől akart megfia
talodni. Valóban ilyen egyszerű lenne az igazság? A kö
tet az ügy kapcsán Létrejött iratok segítségével kérési 
Báthory Erzsébet .életének labirintusában a különös eset 
magyarázatát.

Szabad György: MIÉRT HALT MEG TELEKI LÁSZ
LÓ?

Helikon Kiadó, Fűzve: 32,— Ft.
Szabad György írása Teleki Lászlónak, a XIX. század 

kiváló államféffiáriak, a reformellenzék egyik vezetőjé
nek 1861-ben bekövetkezett halála különös körülményeit, 
világítja meg. A szerző —.jelentős részben kiadatlan le
véltári forrásanyagra támaszkodva — azt vizsgálja, 
hogy a tragikus esemény hátterében miféle lélektani és 
politikai okok húzódhattak meg.

ra dől el a most; még eídön- tek eredményeképpen a cég 
tetten vita, és ismerkedjünk gyorsan fejlődött — bár ez 
meg inkább a kevésbé vitatott, laikus _ számára a _ pénzügyi 
ugyanakkor — vágy talán ép- mutatókból nem látszik: a 
pen ezért? — többet ígérő ku. veszteség egyre nőtt. Szakér- 
tatási iránnyal. tők szerint azonban ez termé-

Az Egyesült Államok egész- szetes: a korszerű technológiát 
ségügyi hatóságai idén adtak meghonosító iparágakban ma
zöld utat az első 200 elektro- . n-apság tízéves megtérülési 
nikus műfül beültetéséhez, idővel számolnak, míg a 
Húsz klinika vesz részt a ki- Sj/mbion_ szerencsés esetben 
sérletben — és a huszonegye- már jövőre átlépi a jövedel- 
difc Genf ben, amely két mű- mezőséget a veszteségtől elvá- 
tétet vállalt. • A szerkezet az la.sztó küszöböt. Addig a 
„Ineraid” márkanévét kapta. Symbion háta mögött állnak a 
Működése elvben -egyszerű, részvényesek: az említett
;ám k iv ite le /c sh 'M  U H I
korszerű mikroé’e l_____ ___ __ . ...... ......................
tette lehetővé. továbbá egy vegyipari cég és.

Hat finom elektródát ültet- egy biztosító társaság, 
nek a belső fülbe. A fül mö
gött csatlakozót — mondhat
juk prózaian konnektornak is 
—, szerelnek föl. Ebbe csatla
kozik az övön vagy másképp 
hordható, cigarettásdoboz

A u s z t r á l  k é t ü t e m ű  s z u p e r m o to r

Ausztráliában egy mérnök olyan kétütemű autómotort 
fejlesztett ki, amely állítólag üzemanyag-fogyasztásban, 
teljesítményében és a károsanyag-'kibocsátásban előnyö- 

i sebbnek bizonyul minden eddigi négyütemű motornál. 
Az elmúlt évtizedben Ralph Sarich ausztrál mérnök 13 
millió dollárt fordított az úgynevezett OOP (Orbital 
Combustion Process) motor kifejlesztésére, amelynek lé
nyege: az üzemanyag-levegő keveréket egy különleges 
befecskendező rendszer, segítségévei juttatják az égés
térbe. Sikerült elérnie, hogy egyetlen üzemanyag-csep
pecske átmérője mindössze 10 mikron — sokkal kisebb, 
mint a ma használatos befeeskendezőknél keletkező 150- 
600 mikronos cseppecske. A keverék tökéletesebben ég 
el, javul a teljesítmény, csökken a fogyasztás, s hír sze
rint még a szigorú amerikai normáknak rs megfelel a 
kipufogógáz kárösanyag-tartalma. Nem tudni, hogy a 
négyüteműeknél egyszerűbb felépítésű új kétütemű (a 
motor mintegy 250-nel kevesebb alkatrészt tartalmaz, 

, mint egy normál;négyütemű), mikor és milyen autótí
pusba jelenik - l e g  először (s azt .sem, hogy a konstruk
ció után érdekiőqíík-'e a Trabant- és a Wartburg-gyárj.
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A hárem helyzete...
A Perzsa-öböl menti kor

mányok fokozták harcukat az 
idegen, főleg a nyugati befo
lyás ellen. A szaúd-arábiai is
kolások és diákok nem hord
hatnak többé európai ruhákat, 
a szállodák nem alkalmazhat
nak külföldieket. Ezzel a Fü- 
löp-ssüg etekről jöttek, a pa
kisztániak, a dél-koreaiak és a 
szingalézek elveszíthetik mun
kaszerződéseiket.

A kuvaiti kormány megtil
totta a frigyet kuvaitiak és 
külföldi lányok között. Az isz
lám könnyű válási szokásai 
mellett az eltaszított külföldi 
nők súlyos problémává váltak 
ott, ahol a 150 000 állami al
kalmazottnak csak a 35 száza
léka igazi kuvaiti.

Más öböl menti államok sem 
engednek be több külföldi 
„menyasszonyt”. Fajid szaúdi 
király felszólította a fiatal fér
fiakat, hogy hazai lányokai ve
gyenek feleségül, ezek éppen 
olyan csinosak, mint az egyip
tomiak, de még szaúdi eré

nyeik is vannak. Abdul Aziz 
Ibn Baz sejk alapítványt tett 
Mekkában, amelyből akár 7000 
dollárt is kaphatnak olyan fia
tal legények, akik hazai lányt 
vesznek el. Katarban hason
lóan járnak el.

Az öböl mentén azért vesz
nek el annyi, egyiptomi és pa
kisztáni lányt, mert ezeknek 
alacsony a menyasszonyáruk. 
Oman maximum 1800 dollár
ban rögzítette a menyasszony
pénzt. Az Egyesült Arab Emir- ' 
ségékben viszont akár 70 000 
dollárt is fizetni kell. Nem 
csoda, ha előnyben részesítik 
az egyiptomi lányokat, akiket 
ügynökségek is közvetítenek.

Az arab kormányok a szo
ciális kiadásoktól is félnek, ha 
a sokkal idősebb férj meghal 
vagy eltaszítja a külföldi asz- 
szonyt Főleg a 60 éven felüli 
férfiak vesznek el 20 éven alu
li külföldi lányokat, hogy az
után azt is eltaszítsák egy új 
asszony kedvéért. Ez olcsóbb, 
mint egy hárem.

P U SZ T U L Ó  P Á M D A K

Kína a jövőben nem ajándékoz többé pandamackó
kat külföldi országoknak — jelentette ki.a-kínai erdő
gazdasági miniszter,: arra utalva, hogy a nyugat-euró
pai állatkert-ekben olyannyira kedvelt fekete-fehér szí
nű mackókból, amelyeknek a sáámát egész Kínában 
alig ezerre becsülik, az utóbbi időben sokan elpusztul
tak. A legtöbb mackó egyszerűén éhen halt, miután a 
táplálékukat jelentő különleges bambuszerdők csaknem 
fele a virágzás után elszáradt. Ä pandák megmentésé
re kínai és külföldi forrásokból 2 millió jüaúnyi ado
mányt gyűjtöttek össze (1 dollár—2,85 jüan), a pekin
gi kormány pedig továtiDi 5,17 millió jüannal járul 
hozzá a ritka mackók megmentéséhez.

T t t É F Á
A bábaasszony megkér

dezi a szülő nőtől: — Kí
vánja, hogy a férje jelen 
legyen a szülésnél, Müller- 
né?

—: Minek? Az előzmé
nyeknél sem volt jelen ki
lenc hónappal ezelőtt. .. !

— Mit. kérsz a születés
napodra, Jancsika?

— Szeretnék egy video
filmét megnézni, amelyik
hez még túl kicsi vagyok.

■— Az új titkárnőnek 
van egy végzetes beszéd
hibája.

— Mi az?
— Nem tud nemet mon

dani.
★

— Gyakran játszom fu
volán a zeneszobában, hogy 
agyonüssem az időt.

— Igen, vannak borzal
mas fegyverek.

— Halló, biztosíthatom a 
házamat önöknél a telefo
non?

— Sajnos, valakit k i kell 
küldenünk u lakásra.

— Kár. Akkor inkább a 
tűzoltókat hívom.

— A férjemnek mindig 
szerencséje van! Tegnap 
kötött biztosítást baleset 
ellen, és ma már elgázol
ták.

■k
— Sajnos 98 éves kor- 

ba,n már nem köthet élet- 
biztosítást.

— Hogy-hogy nem? Iga
zán kevesen halnak meg 
ebben a korban.
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OSZTÁLYOSOK
Izgalmas visszavágók

Az NB II-be jutásért ját
szottak a területi bajnokok. 
Az osztályozok első mérkő
zésein még semmi sem dőlt 
cl, de az idegenben játszó 
csapatok látszólag lépés
előnybe kerültek. Ettől füg
getlenül nem nehéz meg

jósolni, hogy a hét végi 
visszavágókon izgalmas ösz- 
szecsapásokra van kilátás.

Eredmények:
Délép SC—G.-MÄVAG 0-0 
Oroszlány—Szabó L. SE 0-2 
Komló—Sabaria SE 1-0

Göröcs nem fázik
Ezekben a napokban a Ba

laton környéke sem nyújt vi
gasztalóbb képet, mint a sze
zon után az újpesti szurkolók 
„fizimiskája”, a gyengén sike
rült bajnoki szereplés után. A 
lilák újdonsült edzője, Göröcs 
János Alsóörsön tölti a sza
badságát.

— Nem fog megfázni?
— Ha az időjárásra gondol, 

remélem nem. S ráfázni sem 
szeretnék a kispadon.

— A Dózsa múlt évben mu
tatott teljesítménye után so
kan bátor embernek tartják 
Göröcs Jánost.

— Ez nem bátorság kérdése. 
A klubnak szüksége volt i'ám. 
Igent mondtam, hiszen min
den idegszálammal a Dózsá
hoz kötődöm. 1957-ben mutat
koztam be az első csapatban 
és 1970-ben játszottam utoljá
ra a lila-fehéreknél. A Megye
ri úti kispad sem ismeretlen a 
számomra. Két évig, 1974-től 
1976-ig az ificsapatnál edzős- 
ködtem, az 1981-82-es idény
ben pedig Temesvári Miklós 
segítőtársa voltam.

— Mennyi időre szól a szer
ződése?

— Az elmúlt években Ku
vaitiban dolgoztam és Hólya 
István, a Dózsa elnöke kért fel, 
hogy hazatérésem után vállal
jam el a csapat irányítását. 
Szerződésem egy évre szól.

— Tudja mire vállalkozik.
— Sejtem. Az utolsó négy 

bajnoki meccset már mint a

csapat leendő edzője néztem 
végig. Nem a legjobb benyo
másokat szereztem. Az együt
tesből hiányzott a szív, a lel
kesedés, az önbizalom. Nem 
akarok hazabeszélni, hiszen 
annak idején mi is játszottunk 
rosszul, de lélektelenül nem. 
Ezért elsődleges feladatomnak 
tartom a csapat felrázását, az 
önbizalom visszaszerzését.

— Csapatot ■ említett. Van 
már?

— Nagy gondban vagyok. 
Több játékosom külföldre tart. 
Töröcsik András mellett Sar
lós és Fekete is Franciaország 
felé kacsingat, engedélye van 
Ebedli Zoltánnak is a távo
zásra, Kovács József pedig be
fejezte pályafutását. Ö egyéb
ként a jövőben a juniorcsapat 
technikai vezetője lesz. Kar
dos Jóska kivizsgáláson van, 
Bogdán pedig több mint való
színű, máshová igazol.

— Eddig csak a távozókról 
beszélt. Kik jönnek?

— Mivel az utóbbi években 
kevés hazai meccset láttam, 
nem ismerem a fiatalokat, így 
az átigazolások ügyébe nem 
szóltam bele. Azt tudom, hogy 
a klub vezetése mindent meg
tesz, s sokat segít az igazoló
bizottság vezetője, Szusza Fe
renc, akinek értékítéletében 
100 százalékig megbízom. Any- 
nyit már tudok, hogy előreha
ladott tárgyalások folynak 
Kincses Sándorral, Szélpál 
Lászlóval és Rostás Sándorral.

Eírissfí’ijí« helyett straradjpajmes

Profinak memste a gólkirálya«
A múlt héten befejeződött a 

női labdarúgó-bajnokság is. 
A korábban zsinórban hatszor 
bajnokságot nyert P^enovának 
a hetes nem jelentett nyerő
számot, kénytelenek voltak 
megelégedni a második hely- 
lyei. A bajnoki címet a László 

\  Kórház gárdája hódította el 
tőlük. Vigaszként, a gólkirály
női koronát — 32 góllal — ott
hon tartották. Kern Edit, a 
Renova 18 éves, szőke, göndör 
hajú, kék szemű középcsatára 
repetázott. Tavaly is és most 
is ő bizonyult a legjobb éles
lövésznek.

A napokban sikeresen érett
ségizett csatár a pályán is 

• gyakran szerzett négyeseket, 
ötösöket; nem beszélve a hár
masairól; azaz: mesterhárma
sairól.

A 32 gólt 20 mérkőzésen sze
rezte. Ez még a férfiaknál is 
elismerésre méltó tett lenne.

— Nem gondolt arra, hogy
jobb lett volna fiúnak szület
nie? r/jgf

— Különösen mostanában 
gondolok erre. Párizsban átve- 
hetném az ezüstcipőt.

— A hölgyek között mi jár 
a .gólkirálynőnek?

— Legfeljebb egy strandpa
pucs.

— Kitől örökölte góltermő 
képességét?

— Édesapám valamikor a 
Honvédban focizott, ő vitt le 
nyolc évvel ezelőtt játszani a 
Renovába.

— A góllövésen kívül mihez 
ért még?

— Azt mondják, elég jóJ 
cselezek, a ziccereket pedig 
kegyetlenül bevágom. Ha fe
jelni is tudnék...

Kern Edit' a válogatott erős
sége is. Legutóbb az osztrákok 
ellen két gólt rúgott a „sógor
nőknek”.

— Nagyon reménykedem, 
hogy a fiúkhoz hasonlóan mi 
is bekerülünk az EB döntőjé
be. Ősszel az olaszok elleni 
meccsen nagyon fogunk haj
tani. Érzésem szerint ott dől 
el a továbbjutás kérdése.

— Miről álmodik a gólki
rálylány?

— Szeretnék proficsapatban 
játszani.

Játékosok.távoznak as FYG-feől
A Ferencvárosi Torna Club első csapatának a kerete 

alaposan megcsappant az utóbbi napokban. Farkas 
Béla, akiért a télen harcoltak a zöld-fehérek, hogy a 
Debreceni Kinizsiből az Üllői útra igazoljon, két nap
pal ezelőtt visszaköltözött Nyíregyházára. Az FTC-ben 
kevés játéklehetőséget kapott középpályást állítólag két 
NB I-es klub is megkereste. Mészá'.ost — ő csak egy- 
szer-kétszer játszott az első csapatban — a Volánhoz 
hívják. Kovács — elsősorban Vincze Géza idején volt 
stabil tagja a kezdő 11-nek —, ugyancsak távozik a Fe-, 
rencvárosból. Ő a hírek szerint Siófokra tart. Az átiga
zolási elképzelések sem úgy sikerülnek az Üllői úton, 
ahogy tervezték. A soproni balszélső Dercsár vissza
mondta az ajánlatot, lehet, hogy Szombathelyen foly
tatja pályafutását. Kincses Sándor (Csepel) pedig nem 
az FTC felé kacsingat, az utóbbi napokban, hanem a 
Megyeri út irányába. Információnk szerint, őt az Újpesti 
Dózsa akarja szerződtetni.

Kulcsár Győzővel Barcelona előtt

Csorbaköszorülésre készülnek a vívók
— Már köszörüljük a pen

géket — ezekkel a szavakkal 
kezdte a beszélgetést a jó ke
délyéről ismert szövetségi ka
pitány, Kulcsár Győző, ami
kor a Barcelonában megren
dezésre kerülj vívó VB fel
készüléséről kérdeztük.

— Már csak az utolsó si
mítások, „szúrká'lódások” 
vannak hátra. Egy hete együtt 
van a társaság, de1 tulajdon
képpen már az elmúlt ősz
szel hozzákezdtünk a felké
szüléshez, a csapat kialakítá
sához.

— Van mit köszörülnünk?
— Ha a legutóbbi VB-t néz

zük, amelyet 1983-ban Bécs- 
ben rendeztek, akkor feltét- 
lemül, hiszen arany nélkül 
jöttünk haza. Szerencsére 
most van néhány „műköszö- 
rűsünk”, akik aranyéremre is 
esélyesek.

— Nézzük a fegyverneme
ket. A férfi tőrvívás éveken 
át a magyar vívósport sze
gény rokonának számított.

— Számítolt, és ezt most 
már bátran mondhatom, 
mert kialakulóban van egy 
lelkes fiatal gárda, amely két- 
három év múlva betörhet az 
élvonalba. Idén már világku- 
papon tokát is gyűjtöttek. Ér
sek Zsolt pedig ifjúsági világ- 
bajnoki címet szerzett.

— Mi a helyzet a párbaj
tőrvívóknál?

— Nem a legfényesebb. 
Egyetlen megbízható emberrel 
rendelkezünk; Kolczonay Er
nő még álmából felkelve is 
tudja, ami a sikerhez szüksé
ges. Ennek ellenére a csapat
ból bárki más jf fölléphet akár

a dobogó legmagasabb fokára 
is. Sokat várunk Kolczonay- 
tól, akinek legnagyobb ellen
fele Kolczonay. Fia letudja 
győzni önmagát, akkor végre 
felteheti az i-re a pontot.

— Kard?
— Ha nem is fénylik olyan 

szépen, mint az „aranykor
ban”, az első helyre most is 
esélyesele vagyunk, . de az 
ezüstre feltétlenül. Két klasz- 
szissal rendelkezünk. Ha Ge- 
dővári Imre és Nébald György 
jó napot fog ki, „kard-élre 
hányhatják” a mezőnyt. Egy 
adat a csapat erejére: Csong
rádi László, aki 4. volt a leg
utóbbi világranglistán, nem 
fér be az utazókeretbe . ..

— Mi újság a gyengébb 
nem házatáján?

— A gyengébb nem erősebb, 
mint bármikor! Jánosi Zsu
zsa, Stefanek Gertrud és Ko
vács Edit ellen ma már senki 
nem mehet biztosra. És bra
vúrnak számít, ha valaki le 
tudja győzrfi őket. Ha elhiszik 

.magukról, hogy világbajnokok
lehetnek, akkor' azok is lesz
nek.

— Lesz újoncavatás Barce
lonában?

— Egy fól'és egy teljes újonc 
lesz az utazó csapatban. Mind
ketten a férfi tőrvívók között 
találhatók. Az újonc Németh 
Zsolt, Németh Ferenc öttusa 
olimpiái és világbajnok fia és 
Szekeres Pál, aki a barátság- 
versenyen. már bemutatkozott 
a válogatottban, de VB-n most 
indul először.

— Mit remél?
— Legalább egy aranyérmet 

es sok jó helyezést.

Kafzirz -  újabb egy év
Jő, i©bb,

Katzirz Béla (32 éves) a 
múlt ke-dd éjjel érkezett ha
za, s a 24 órás utazás sem za
varta abban, hogy csütörtök 
reggel már családjogból vizs
gázzon. Egyetemi tanulmá
nyait a portugáliai profiévek 
alatt s-e-m szüneteltette: im
máron ötödéves.

— Szerződése lejárt. Minden 
úgy alakult, ahogy remélte?

— Még jobban is. A Spor
ting Lisszabon máris kifizette 
az eddigi 50 ezer mellé az 
újabb 25 ezer dollárt és to
vábbi egy évre szerződtetett. 
Idán ezüstérmeseik lettünk a 
bajnokságban, nálunk azon
ban csak az arany számít iga
zán, s ehhez igazítják a pré- 
miumikifizetés módját is. 
Csak addig keresünk igazán 
jól. amíg az első helyein ál
lunk. Sajnos, ez csak az eliső 
öt fordulón keresztül sikerült.

mégjdbb
— A portugál sajtó szerint 

klubja rendelkezik Kalzirz és 
Damas személyében a mezőny 
két legjobb kapusával...

— A keret harmadik tagja 
sem akárki: 18 éves és B- 
válogatott. ..

— Négy év alatt huszonhét
szer volt válogatott utoljára 
két éve Dánia ellen. Nem hív
ták azóta?

— Egyszer állítólag az an
golok ellen, szóba került a 
nevem. Akit megkértek, hogy 
értesítsen, csak a meccs után 
szólt, de rögtön hozzátette, ne 
bánkódjak: úgyi-s kikaptunk.

— Már nem is reményke
dik?

— Ki nézné meg, milyen 
formában védek? Portugália 
nincs olyan közel, mint Auszt
ria.

LABDARÚGÁS
E a s z á s  c s a p d á l í f f i E t

„A SZEOL AK vezetése ne
vében értesítem, hogy az 1985 
—1986-os bajnoki idényben, 
1986. június 30-ig szóló szer
ződése lejártáig, az utánpótlás
keretnél bízzuk meg edzői fel
adat ellátásával.” .

Pár napja kapta ezt a „más 
fontos beosztásba” helyező le
velet Kaszás Gábor, a klub 
volt edzője.

— Sosem gondoltam volna, 
hogy egyszer pereskednem kell 
a Szegeddel; megígérték, hogy 
legalább a tisztes búcsú lehe
tőségét megkapom. Mielőtt 
még az MLSZ jogászával tisz
táznánk a dolgot, és mert ez 
ailevél egy folyamat utolsó ál
lomása, el kell mondanom né
hány előzményt is:

Az Eger elleni, meccs után 
történtek lezárásaként a klub 
sajtótájékoztatót tartott. A 
szakosztályvezető megkért, 
hogy erre ne menjek el. A 'ki
adott nyilatkozat úgy szólt, 
hogy a döntést (mely engem 
elmarasztalt), velem egyetér
tésben hozták meg. Miután 
nem voltam ott, nem mond
hattam el, hogy ez nem igaz.

Az újságokból tudtam meg, 
hogy Verebes Józsefet szemel
ték ki utódomnak.

Ezek után érkezett meg ez a 
bizonyos levél. Ha elfogadom, 
amit ajánlanak, lehetetlen 
helyzetbe kerülök, amennyi
ben nem azt mondhatják, 
megszegtem a szerződést. 
Csapdában érzem magam. Me- 
mentóként hadd mondjak any- 
nyit: az egyik utánpótlásmecs- 
cset azért nem tartották meg, 
mert kidőlt az eiikorhadt ka
pufa. Nem az a szomorú, hogy 
ez megtörtént, hanem hogy a 
kapufát szidták, amiért pont 
most tört el.

M a iim é
SAJTÓSZEM LE Szerkeszti:

a sze rk esz tő  b izo ttság  
Bu la  pest

V.. S telndl u tca  8, sz. 1054 
K i a d i a :

az Tgazsáeiievj M iniszteri um 
Bv O rs /á ao s  P a ra n csn o k ság a  
85—3055. S z ik ra  L apnyom da, 

B u d ap est

A §fmakwés légkörében
A futball többféle gondja-baja szóba került a Honvéd 

által rendezett beszélgetés keretében. Téma volt termé
szetesen az idei bajnokság. Kérdeztem, melyek voltak 
a kispestiek legnehezebb mérkőzései. Nem azt a választ 
kaptam, amit vártam; meglepő volt Reményi Gyula al- 
tábornagynak, a Honvéd labdarúgó szakosztálya elnöké
nek a felelete.

— Azok a meccsek voltak felette nehezek, amelyeken 
a közvélemény elvárta tőlünk a győzelmet. Valósággal 
rettegtünk, hogy egy gyengébb ellenféllel szemben ne 
maradjunk alul. Mert akkor senki nem mossa le ró
lunk . . .

Reményi Gyula példát is említett. Játszottak Egerben.
Ä hazaiak a kiesés ellen küzdöttek, a Flonvédtól nem le
hetett elvenni a bajnokságot.

— Kínosan alakult a mérkőzés — folytatta az elnök.
— A bíró 11-est ítélt az egriek javára. Egy lyukas garast 
sem adtunk volna a győzelemért. Ha pedig kikapunk, 
mit mond a szurkoló?! Egy Honvéd nem maradhat alul 
Egerben, csak leadhatja a meccset. Andrusch szerencsé
re kivédte a büntetőt; de még így sem voltunk egyenes
ben. A döntetlenért sem kapott volna osztatlan dicséretet 
a csapatunk. Végül Sikesdi egészen váratlanul, jó mesz- 
sziről, vagy 30 méterről betalál a hálába. Túl voltunk a 
kínlódáson, a játékosok emelt fővel jöhettek le a pályá
ról.

Nagyon is értettem, miért volt izgalmasabb ez a mér
kőzés akár egy rangadónál is. A Honvéd nem akarhatta 
hogy a bajnoki elsőségét kétségek és vádak árnyékolják 
be. A múlt esztendőben öt büntetőpontot vontak le ered
ményéből. Nagy Antal és Varga ellen vizsgálat indult, 
megvonták a csapat bajnoki prémiumát, tehát nagyon 
tiszta futball-lal kellett feledtetni a történteket. Mégis 
meddő lett volna az igyekezet, ha becsúszik egy-két 
megkérdőjelezhető eredmény. Mert a mi közösségünk 
nagyon könnyen rámondja egy meccsre, hogy bunda.

Az egész bajnokságot, különösen á tavaszi idényt a 
gyanakvás légköre vette körül. Bundát kiabált a néző a 
mérkőzés derekán, s aztán a hajrában bebizonyosodott, 
hogy szó sem volt megegyezésről, mert a megvádolt csa
pat végül is kicsikarta a győzelmet.

Aztán sor került .olyan mérkőzésekre, amelynek ered
ménye erősen igazolta a gyanút. Buda István, az OTSH 

v elnöke, amikor a bajnokság vége felé összehívta az NB 
I-ben és NB II-ben szereplő klubok elnökeit, keményen 
ráolvasta az egyesületekre, hogy nem tanultak a múlt 
esztendő bundázásainak súlyos következményeiből. Ér
keztek hírek arról, hogy játékosok az öHözőfolyósón 
nyíltan beszéltek á megszülető eredményről, még abban 
is megállapodtak, ki rúgja az első gólt, ki egyenlít. Az 
államtitkár kijelentette, hogy ezúttal nem kívánnak köz
pontilag eljárást indítani, mert az idei megegyezéseknek 
más volt az indítékuk és mozgátóerejük, mint a tavalyi
aknak, de elvárják a kluboktól, hogy saját maguk vizs
gálják ki a történeteket és vonják felelősségre a bűnösö
ket.

Persze, hogy gyanakszik a néző. A tavalyi katarzis 
után joggal várta, hogy idén végre tiszta, becsületes-lesz 
a bajnokság. Nem lett az, bár lényegesen különb volt az 
idei küzdelemsorozat, mint a múlt esztendei. Jobbak, 
izgalmasabbak, érdekesebbek voltak a mérkőzések, né
hány igazán jó meccset is láthatott a közönség, de a 
szájízt mégis megkeserítette egy-két furcsa eredmény.

Tudom, jóval többször érte vád játékosainkat, mint \  
ahányszor erre rászolgáltak. Más országok bajnokságai
ban tudomásul veszi a közönség, hogy lehet rossz napja 
egy csapatnak, hogy az adott alkalommal semmi sem si
kerül neki. Nem boldog ilyenkor1 a néző, mérgelődik is, 
de aztán lehiggadva tudomásul veszi, hogy ilyen a futball.
Ha nem lennének meglepetések, ha mindig az esélyes, 
a képzettebb csapat győzne, unalomba fulladna az egész.

A mi szurkolónk a szerencsátlenkedés, az ügyetlenke
dés láttán már bizalmatlanná válik és ha úgy értékeli,, 
hogy csapata nem küzd a maximális erőbedobással, 
máris hangzik a kórus.

Érdekes módon — ez meggyőződésem — nem volt 
bunda a Tatabánya győzelme a ferencvárosi stadionban.
A mérkőzés után beszélgettem Rab Tiborral voltak ér
vei :

— Ne nézzenek bennünket idiótának! A Tatabányá
nak egy pont is elég lett volna a bentmaradáshoz Miért 
adtunk volna neki kettőt? Miért vállaltuk volna a ke
serves másfél órát a saját húszezres közönségünk előtt, 
éppen akkor, amikor végre feljövőben voltunk'és be
kerülhettünk volna az első hat közé. Gondolhatja va
laki józan ésszel, hogy önmagunk ellenségei vagyunk? 
Hogy 0-2-re leadunk egy számunkra fontos mérkőzést? 
Anyagilag, erkölcsileg nagyon sokat jelentett volna szá
munkra a győzelem, de azon a napon képtelenek voltunk 
e^íog'sdhafoan játszani. Előzőleg Csepelen is szerencse- 
vei szereztünk pontot, már ott éreztük, hogy a nekibuz
dulás után leszálló ágba kerültünk. Sokat kivett belő- 
lunk, hogy a kieső pozícióból mérkőzésről mérkőzésre 
feltornásszuk magunkat.

A szurkolót nem tudom hibáztatni, mert ebben és 
más gyanús, de valójában tiszta mérkőzésen bundát 
veit felfedezni. A magyar labdarúgás múltja és valame
lyest a jelene alakította ki a gyanakvás légkörét. Per
sze hogy. bizalmatlan a néző, amikor tisztában van ve
le, hogy évtizedeken át egyeztek meg minálunk a bajno
ki mérkőzések eredményében, hogy árusították a ponto
kat. mint a nercet, a perzsát az üzletekben. Még akkor 
is érthető lenne a szurkolói gyanú, ha az idén minden 
mérkőzés fenségesen tiszta lett volna. Hiszen rossz 
meccs és váratlan eredmény a világ minden bajnoksá- 
gaban akad, de ha nálunk lát ilyet a néző, persze hogy 
agyába szalad a vér.

Évek nagyon tiszta és becsületes bajnoki szezonjai 
kellenek, amíg a szurkoló majd csak azt látja a pályán, 
ami ott valójában történik, és nem keresi mi fo1yhatott 
le a kulisszák mögött. Ma a labdarúgók tisztes hánya- 
dát bántja, sérti a gyanúsí Iga tás, de mit lehet tenni? A 
közönséget csak tettekkel lehet .meggyőzni. Amíg nem 
egyértelműek a tettek, a néző 'bizalmatlanul nézi a fut
ballt és általánosít. Nem az egyik vagv másik játékost, 
csapatot marasztalja el, hanem az egész bajnokságot 
minősíti tisztátalannak.


