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MOZAMBIK

A Z E L M Ú L T H ÉT
MOSZKVÁRA IRÁNYULT A FÖ FIGYELEM:
a Szovjetunió legfőbb államhatalmi testületé tartotta ta
nácskozását, amelyen fontos személyi döntéseket is ho
zott. Módosítva az elmúlt néhány év gyakorlatát, nem
az SZKP főtitkárát választotta a Legfelső Tanács az El
nökség elnökévé, hanem — Mihail Gorbacsov előterjesz
tése alapján — Andrej Gromikót, az eddigi külügymi
nisztert, akinek a posztjára a pártplénumon politikai bi
zottsági taggá választott Eduard Sevardnadzét nevezte
ki. A változtatás szükségességét Gorbacsov főtitkár fel
szólalásában a munkamegosztás igényével, elsősorban a
tanácsok jelentőségének a növelésével indokolta.
ANDREJ GIÍOMIKO, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná-.
csa Elnökségének elnöke beszédet mondott a Legfelső
Tanács ülésén:
Küldött eivtársak!
Mindenekelőtt őszinte köszönetemet szeretném kifejezni
Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Párt
ja Központi Bizottsága főtitkárának azokért a jó szava
kért, amelyeket rólam mondott, amikor javaslatot tett
arra, hogy válasszanak meg a Szovjetunió Legfelső Ta
nácsa Elnöksége elnökének. Nem nekem kell eldöntenem, hogy megszolgáltam-e vagy sem ezeket a szavakat.
A javaslatról alig néhány perce hozott határozat mé
lyen megindított engem. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa
irántam való nagy bizalmát mutatja.
Országunkra hatalmas feladatok várnak a gazdasági
és társadalmi fejlődés térén, a szovjet nép jólétének
növelésében.
A Szovjetunióra hatalmas szerep hárul nemzetközi
ügyekben, a nukleáris háború veszélyének megakadályo
zásában, a béke megszilárdításában.
A belső dolgainkat és a külpolitikát illető konkrét fel
adatokat megfelelő teljességgel és határozottsággal fo
galmazták meg azokban a döntéseken, amelyeket pár
tunk központi bizottságának legutóbbi ülésein hoztak. A
párt és a nép bizalmát élvező minden kommunistának az
a dolga, hogy hozzájáruljon e döntések megvalósításá
hoz, és ezzel az iránta tanúsított bizalmat is megszolgál
ja..Üj tisztemben minden erőfeszítést megteszek azért,
hogy becsülettel teljesítsem a párttal, az országgal, a
néppel szembeni kötelességemet.
Mint kommunista, és mint állampolgár mondom ezt
innen, erről a magas tribünről.
A BEJRÚTI TÚSZDRÁMA POLITIKAILAG NEM
ÉRT VÉGET a fogva tartott amerikaiak hazautazásával.
A washingtoni külügyminisztériumban máris Reagan el
nök megtorló intézkedéseiről tettek jelentést: az Egye
sült Államok — a hasonló cselekmények megakadályo
zása végett — felfüggeszti a két nagy, nemzetközi járato
kat fenntartó amerikai légitársaság, a PANAM és a TWA
bejrúti repüléseit, mind az utas-, mind a teherszállító
forgalmat. Ezzel egyidejűleg megtiltják a libanoni szék
helyű közel-keleti társaság, a MEA leszállásait Ameriká
ban. A külügyminisztérium illetékese tudatta egyúttal,
hogy. „ez az első lépés” és Washington más országokat is
rá akar venni, szüneteltessék légi összeköttetéseiket Li
banonnal. Az Egyesült Államok ammani nagykövetsé
gének egyik diplomatája viszont azt hangoztatta, hogy
az idén is megtartandó közös amerikai—jordániai légi
hadgyakorlat nem függ össze „semmivel, ami a térségben
másutt, így Libanonban pegy végbe.” Az egyébiránt ru
tin jellegű, hiszen már négy év óta rendszeres közös ma
nőver a történtek után persze a megszokottnál nagyobb
érdeklődést vált ki talán azért is, mert a részleteket ho
mályban tartják. Kétségtelen: a baljós utalás a további
intézkedésekre tápot adhat mindenféle kombinációnak.
A SZOCIALISTA INTERNACIONÁLÉ VEZETŐI caracasi ülésükön felszólították az adós és hitelező országo
kat, hogy sürgősen tartsanak konferenciát a nemzetközi
fizetési válságról. A hetvenhét szocialista és szociálde
mokrata pártot tömörítő szervezet szerint a kialakult
helyzetért „adós és hitelező országok egyaránt felelősek”,
tehát a megoldást is közösen kell keresni. A Szocialista
Internacionálé elképzelése szerint a javasolt értekezle
ten meg kellene állapodni az adósság-visszafizetés elha
lasztásában és a . kamatok felső szintjének a rögzítésé
ben, hiszen a gazdasági növekedés forog kockán, és a
legtöbb fejlődő ország számára kérdésessé, vagy egyene
sen lehetetlenné váltak a hitelfelvételek. A felszólítás
jelentőségét az adja . meg, hogy a fellett ipari ,országok
és a nemzetközi pénzintézetek egyelőre elzárkóznál: az
átfogó konferencia gondolatától.
A. NUKLEÁRIS HÁBORÚ MEGELŐZÉSÉÉRT. küzdő
orvosmozgalom budapesti kongresszusán olyán fontos
dokumentumokat fogadtak el a résztvevők, amelyek ösz
tönzőleg hatnak az atomfenyegetés elleni küzdelemre —•
mondotta egyebei? között a Pravda tudósítójának adott
nyilatkozatában Jevgenyij Csazov akadémikus, a moz
galom szovjet társelnöke a kongresszus befejezése után.
Nyilatkozatában Csazov megállapítja, hogy a magyar
fővárosban megtartott kongresszuson az orvosok egysé
gesen vallották: a nukleáris fenyegetés sokirányú, s az
eddiginél hatékonyabb módszerekkel Kell ellene küzde
ni.
Reméljük, hogy a mozgalom következő kongresszusát
már olyan körülmények között rendezik meg. amikor a
nemzetközi helyzetre az atomeszközök korlátozása, sót
esetleges számuk csökkentése, lesz a jellemző — mon
dotta Csazov.

Fegyelmezett sorok
A cikk szerzője a helyszí
nen ismerkedhetett meg a
fegyveres támadások sújtotta
Mozambik már-már megbé
nult gazdaságával. A tíz éve
függetlenné vált egykori por
tugál gyarmat mai vezetői
belső
reformintézkedésekkel
és a külföldi kapcsolatok erő
sítésével kívánják a segélyszállítmányokból élő ország
helyzetét javítani.

Előbb Madridban, majd Lisszabonban aláírták a Spa
nyolország és Portugália közös piaci csatlakozásáról
szólp okmányokat. A ceremóniákon a két ibériai orszá
got, valamint Dániát, Írországot, Olaszországot, Hollan
diát és Franciaországot a kormányfők, a többi tagálla
mot a külügyminiszterek képvisellék. Ha a tagországok
parlamentjei ratifikálják a dokumentumokat, Spanyolország és Portugália a jövő év január 1-től lesz a Kö
zös Piac teljes jogú tagja. Mindez azonban nem jelent
azonnali vámmentességet a Tízek és a két új tagország
közötti kereskedelemben. A részletesen
kidolgozott
ütemterv szerint az utolsó vámokat 1993. január 1-én
törlik majd el. Az ibériai országok belépésével a Kö
zös Piac brüsszeli bizottsága 17 főre bővül, az Europa
parlam enten pedig az eddigi 434 helyett ezentúl 518
képviselő ül majd.

megakadályozták a sószállí
tást. Akkor a kormányhadse
reg sikeresen lépett közbe, KGST ES EGK
helyreállt
a
„só-útvonal”.
Most viszont üzemanyag nincs,
Ä k ü l s ő ,k a p c s o l a t ■
így a parasztok megint nem
A Közös Piac külkapcsola- szemben is — amelyeknek
jutnak e létfontosságú szerhez.
tainak időszerű kérdéseiről nincs a Közös Piaccal megál
Az agrárszektorban a szak nyilatkozott F. Engering, a lapodása — magasabb. Ami az
emberek hiánya akadályozza holland gazdasági minisztéri agrárrendtartást
illeti,
éz
a kibontakozást. A mezőgaz um közös piaci ügyekkel meg egyáltalán nem alkalmaz meg
dasági szövetkezetek létreho bízott főigazgatója, aki Buda különböztetéseket, vagyis az
A maputói üzletek kirakatai zását önkányeskedések kísér pesten járt.
Egyesült Államokat éppúgy
már ásítani sem tudnak az ték a korábbi években. Az
A KGST és az EGK közölt érinti, mint Magyarországot.
ürességtől, annyira elfelejtet alacsony termelői árak egyál újra
megindult a párbeszéd. Elismerem, protekcionista jel
ték .természetes rendeltetésü talán nem ösztönözték a piac Ön szerint
mi a' dialógus leg legű, szükség lenne reformjá
ket. A boltokban készpénzért ra termelést. Május
vé
forgatókönyve?
ra. Mi hollandok szorgalmaz
és a rögzített áron szinte gén több mint száz százalék valószínűbb
F.
E.:
El
tudom
képzelni azt zuk is az agrárprotekcioniz
semmit sem kapni, legfeljebb
a
folytatást,
hogy
alacsonyabb
mus. felszámolását, hiszen az
levélpapírt, brosúrákat vagy kal emelték a kukorica és a
tisztségviselők között agrárpolitika nagyon sokba
esetleg csillárt. A belvárosi búza felvásárlási árát, * hogy rangú
létrejön a kapcso kerül a tagországoknak.
sugárúton az egyik üzlet ki növeljék a parasztok áruter hamarosan
lat. Ha sikeresek a megbeszé
zárólag egy cikket árul; gipsz melő kedvét. A fogyasztók lések,
Bár súlyos pénzügyi nehéz
magasabb szin ségekkel
ből vagy valami hasonlóból számára ennél valamivel ki ten is később
küszködik a Közös
megállapodhat
a
két
■készült nagy /hattyút — szo sebb mértékben drágultak szervezet
Piac, .telik kölcsönökre is: ép
olyan
általános
badísznek.
meg ezek a termények. A irányelveket leszögező közös pen most ígértek meg Jugosz
Az élelmiszerek árusítása kormány egyúttal megszüntet nyilatkozatban, amely kerete láviának 270 millió dollárt a
meglehetősen ritka esemény
ket teremthet a kereskedelmi, következő öt évre.
a mozambiki fővárosban. Ám te az ^ellenőrzést számos a gazdasági, az energetikai,
F. E.: A kölcsönt a Közös
' az idegen azt tapasztalja, hogy zöldségféle és gyümölcsfajta, vagy akár környezetvédelmi Piac beruházási bankja folyó
valamint
a
kisebb
haszonálla
a rendelkezésre álló keveset
együttműködés számára a Kö sítja, infrastrukturális célokra
viszonylag igazságosan osztják tok esetében.
zös Piac szervezete és a — elsősorban utak, vasutak
el. Talán ez is közrejátszik
A felvásárlási árak emelésé KGST-országok között.
építésére. Nekünk is érde
abban, hogy az emberek mél től önmagában még nem lehet
künk, hogy Görögország és a
Ezek
szerint
továbbra
is
az.
tósággal viselik el a nélkülö jelentős pozitív változást vár
Közös Piac többi tagországa
zést. A boltok előtt fegyelme ni. A parasztok ugyanis nem a brüsszeli álláspont, hogy a között gyors és kényelmes le
zett sorok állnak, néha ülnek. akarnak az államnak eladni, két szervezet nem köthet egy gyen az összeköttetés. Jugosz
mással közvetlenül együttmű
lávia egyébként a vele kötött
Helybeli ismerősöm panasz
ködési megállapodást?
preferenciális
megállapodás
kodik: egy személynek nem mert értéktelennek tartják a
mozambiki
pénzt,
a
meticát.
F.
E.:
Véleményünk
szerint
értelmében az előző öt évben
elég az egy hónapra kiutalt
Iparcikkért
talán
elcserél
a KGST nem rendelkezik is. hasonló összegű hitelt ka
két kiló rizs és a két kiló ku
koricaliszt, amin kívül csak nék termékeikét, de az ipari nemzetek feletti intézmények pott a beruházási banktól.
esetenként kap fél kiló babot termelés — alkatrészek és kel és a tagországoktól átru
Hasonló
megállapodásuk
olyan
hatáskörrel,,
vagy fél kiló cúlcrot. Nyolcfős szakképzett munkások hiá házott
^vaj} Romániával is.
nyában
—
szinte
leállt.
A
amely
lehetővé
tenné
az
ilyencsaládjának
szigorral kell
F. E.: Téved, Romániával i.
megállapodást.
A
beosztania a havi másfél liter szomszédos Malaviban vásá jellegű
Közös Piac nem. preferenciá
étolajat. Maputóban nem is rolt „éleim,iszersegély” egy KGST leveléből arra a követ lis,
hanem az'iparcikkek ke
látni olyan terebélyes asszony részét valójában mozambiki keztetésre jutottunk, hogy a reskedelmét
meg
ságokat, mint Fekete-Afrika parasztok termesztették, akik KGST megindult a Közös Pi állapodást írtszabályozó
Ez tehál
más országaiban, ahol leg ■előzőleg a határon túl értéke ac politikai és gazdasági rea nem érinti az alá.
agrárterméke
alább a kalóriában gazdag sítették portékájukat fogyasz litásának elismerése útján. ket, viszont számos
iparcikk
Nem akarok bántó lenni, de
kásákkal megtömii'etö a ben- tási cikkekért cserébe.
A kormány szívesen látná, mi létezünk, függetlenül attól, vonatkozásában a Közös Piac
dő.
hogy elismernek-e bennün megszüntette a mennyiségi
A
főváros . egészségügyi ha legalább vidéken sikerülne ket vagy sem.
korlátozásokat'. Ami pedig ér
az
élelemmel
való
önellátás,
igazgatója keserűen mondja,
E létezésnek néhány negatív vényben maradt, arról az
hogy
a
rosszultápláltság ígérik, hogy az egyéni gazda
EGK és Románia kétoldalú
miatt a két és öt év közötti ságokat is jobban fogják ve következményét Magyarország tárgyalások nyomán állapodik
gyerekek közül sokan nem tőmaggal és tanácsadással se is tapasztalja — az ipari és meg. Az így lekötött mennyi
tudnak ellenálni még az eny gíteni. 'Egy május.; hivatalos agrárexportját érintő külön ségek a KGST-összkvóta ter
hébb betegségeknek sem, s ez tájékoztató szerint ezentúl tá- böző mennyiségi korlátozások, hére mennek — a többi szocia
könnyen az életükbe kerül. Az gabb teret biztosítanak a la vámfalak formájában.
lista országra vonatkozó kvó
F. E:: Külön kellene válasz tákat az EGK egyoldalúan ha
éhhalál ugyan ritka Maputó- kosság egyéni kezdeményezé
seinek,
különösen
azokban
az
tani
az
egyes
problémákat.
El
■ban, a falvakban viszont bő
tározza meg. Azt persze hoz
ven szedi áldozatait. Maputói ágazatokban, amelyek jelentő ismerem, hogy a közös piaci zátenném, hogy a Közös Piac
sen
hozzájárulhatnak
az
élet
tagországokba irányuló ma egy más országgal kötendő
számítások szerint az éhínség
gel fenyegetettek száma az színvonal emeléséhez. Az erre gyar iparcikkeket mennyiségi szerződésnél a Romániával
szánt
központi
támogatások
korlátozások sújtják, s mi
1983. év végi 4,5 millióról, s az
elsősorban azok a ma előbb fél kellene számolni kötött megállapodást nem te
ez év elejei 2,5 millióról 1985 zömét
kinti irányadónak.
gánvállalkozások kapják meg,
végéig várhatóan 1,3 millióra amelyek tevékenysége elősegí ezeket. Számításaink szerint
Nem fog-e Nyugat-Európa
csökken, mivel az ország több ti az export növelését és az ez évente 20-30 millió dollá elkülönülni a Közös Piachoz
részében valamelyes javultak import visszafogását, illetve a ros többletexporttól fosztja szerződéssel nem kötődő or
természeti csapások sújtotta meg a magyar külkereskedel szágoktól?
a terméskilátások.
met, s ez azért nem olyan te
Gyümölcsöt, zöldséget csak mezőgazdaság talpr'áállífását.
F. E.: Ez könnyen előforduld
Az ország nagyrészt hite temes összeg. A közös piaci hat. Ahogy a térség integrá
feketepiaci áron lehet kapni.
A „candonga”, ahogy az üzér lekből, segélyekből él. Mo vámok diszkriminatív jellegét ciója előrehalad, nyilván le
kedést nevezik, kulcsszóvá zambik a világ egyik legjob már vitatnám — ezek megfe maradnak azok, akik kiszo
vált. A, candonga-árakat csak ban segélyezett nemzete: csak lelnek a GATT-szabályoknak: rulnak a tudományos-műszaki
279 ezer tonna szál
kutatásból, fejlesztésből. Ezért
áz tudja megfizetni, aki maga gabonából
lítmányra számítanak az Idén. azokkal az országokkal szem is fontos a kétoldalú kooperá
is seftelni kezd. Az üzérke A tavasszal Moszkvában alá ben, amelyekkel preferenciális ció, a keresekedelem bővítése
dők az újságcikkek, plakátok írt megállapodás szerint Mo megállapodást kötöttünk, má a KGST és a Közös Piac tag
fő
célpontjai:
legtöbbször zambik jelentős támogatást, sokkal, így Magyarországgal országai ^között.
„élősködő csalóknak” titulál kap a KGST-országoktól. A
ják őket. A lakosság többségé Szovjetunió legutóbb 20 millió'
nek szemében főleg ők a bű dollár értékű élelmiszersegélyt
Szöul készül az’ olimpiára
nösök minden nehézségért ,— nyújtott, márciusban pedig
rendkívüli
dízelolaj-szál
!í
fás
az ügyeskedők között ráadásul sal enyhítette a mozambiki
A dél-koreai olimpiai szer amely hét évig épült, 62 mil
vező bizottság 230 millió dol lió dolláros költséggel. A szö
nagy számban vannak indiai energiagondokat.
láros költségvetést hagyott
és pakisztáni származású ke
■játékokról
egyébként
Jóllehet a mozambiki — jóvá, amelyből 40 millióért uli
reskedők.
Schmitt Pál, a N emzetközi
amerikai kapcsolatok az utób külföldön vásárolnak beren Olimpiai
Bizottság (NOB) ma
Az élelmiszerhiány alapve bi időkig meglehetősen hűvö dezéseket az 1988-ban esedé
tő oka azonban az, hogy az sek voltak, az Egyesült Álla kes olimpiai játékokhoz, töb gyar tagja, nemrégiben a Ma
gyar Hírlapnak úgy nyilatko
ország területének több mint mok tavaly több élelmiszerse bek között elektronikus hir zott, hogy a következő olim
háromnegyedében a .gazdasági gélyt adott Mozambiknak, detőtáblákat, időmérő beren pián ismét teljes részvételre
futball-labdákat,
tevékenységet, a kereskedel mint bármely más afrikai or dezéseket.
számítani, A NOB —
Washington fel akar kosárlabdákat, céllövő pus lehet
met és a szállítást szinte tel szágnak.
mint mondotta — olyan dön
ja újítani a régóta szünetelte kákat, mélyhűtőket, konyhai tést
kíván hozni, amely min
jesen megbénítja a Dél-Afrika tett fejlesztési segély folyósí
berendezéseket. A pénz egy denkit részvételre ösztönöz,
támogatta. Renamo nevű kor tását is. A délkelet-afrikai or része
— legalábbis remélik
mányellenes fegyveres mozga szág a múlt év'őszén csatla — visszatérül, ugyanis ötven hiszen az utóbbi három olim
lom. Egy kanadai állampol kozott ' a Nemzetközi Valuta hivatalos szállító és száz li- pián — együttvéve — nem
indult a tagországok 50 szá
gári aki hat éven át dolgozott Alaphoz és a Világbankhoz. cencvásárló megfelelő ellen zaléka. A tervek szerint, ha
Mozambik északi területén, Az utóbbi várhatóan a közel érték fej.ében viselheti az egv ország nem küldi el spor
elmondta nekem, hogy Inham- jövőben fogja jóváhagyni az* olimpiai emblémát terméke tolóit az olimpiára, akkor a
dolláros hitelt in. Az olimpia eddigi legna NOB nem tart igényt az adott
bane tartomány déli részén a a 45 millió
elsősorban . a könnyű gyobb beruházása a tavaly állam.
sporldiplomatáira,
lakosságnak két éven- keresz amiből
ipart fejlesztenék, és javíta
tül nem volt sója, mert a nák a fogyasztási cikkek, kíná októberben megnyitott, 100 technikai szakembereire, sőt
ezer ember befogadására al még újságírót sem akkreditál
Renamo akciói tavaly júniusig latát.
kalmas
olimpiai
stadion, hat a játékokra.
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Megtartotta a lakul c) ülését az újonnan megválasztott
magyar országgyűlés. A 386 képviselői mandátum közül
343-at a Hazafias Népfront által ajánlott jelöltek,
43-a.t pedig a helyi választópolgárok által közvetlenül
ajánlott, spontán jelöltek szereztek meg — mondta a
pótválasztások után Molnár Béla, az Országos Választási
Elnökség (ÖVE) titkára. A képviselőház összetételével
kapcsolatban az ÖVE-tisztségviselője hangsúlyozta, hogy
a spontán jelölteknek mintegy háromnegyede az
MSZMP tagja. (Hasonló a párttagok aránya ez összes
országgyűlési képviselő számához viszonyítva, bár er
ről pontos adatok nem álltak még az ÖVE rendelkezésé
re — mondotté Molnár Béla.) Az új parlamentben
egyelőre betöltetlenül marad egy képviselői hely - *—
Keszthelyé és a város körzetéhez tartozó községeké,
mert 48 órával .a szombati pótválasztások előtt két helyi
jelölt, Szendrödi Miklós hévízi ügyvezető körzeti főorvos
és Végh György, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem
tanára bejelentette: nem vállalja a jelöltséget. Az ÖVE
döntése értelmében Keszthely és környéke az 1986-os
időközi választásokon delegálhat képviselőt a Parla
mentbe.

I p a r i liö riayeaetszéB asiyexés
Aligha állítható, hogy a környezetvédelmi beruházások
magyar iparvállalatok maga költsége, ebből az ipar mind
tartására az lenne a jellemző, össze 1,5 milliárdot „vállalt”
hogy minden áron óvni akar magára. A központi környezetalap ennél is keve
ják a környezetet. Bár nyil védelmi
sebb volt — az elmúlt öt évben
vánvalóan nem kizárólag az 500 millió forint —, s bár ezt
ipar a vétkes a környezet- a jövőre kezdődő ötéves terv
szennyezésben, az sem lehet ben megduplázzák, a környe
véletlen, hogy éppen a legfon zetvédelmi kiállításon elhang
tosabb ipari körzetekben, Ma zottak alapján nem a közpon
gyarország délnyugati—észak tosítás látszik a legjobb út
keleti átlója mentén a legld- nak, hanem az ipar és más
fogásolhatóbb a levegő tiszta környezetszennyezők érdekelt
sága. E régió a hazai átlagnál ségének megteremtése. Mint
jóval szennyezettebb — itt él többen elmondták, nem kor
kellene
a lakosság hozzávetőleg egy- mányprogramként
harmada. A környezet el meghirdetni a környezetvédel
szennyeződése miatt például a met, hanem a szabályozókon
hazai tölgyeseknek mintegy 10 kellene változtatni. A bírságo
százaléka károsodott, s ezek is lás, a büntetések helyett adó
elengedéssel, gyorsított amor
ezen ipari övezetben találha- tizációval
kellene ösztönözni
tók,
a gazdálkodókat arra, .hogy
Bizonyításra nemigen szo mérsékeljék környezetszenyrul, hogy az ipar' is hozzájá nyezésüket. Sokan nem tartot
rul ahhoz, hogy a legolcsób ták elképzelhetetlennek, hogy
ban kitermelhető házai vizek környezetvédelmi beruházások
az országban szinte mindenütt megvalósítására a gazdálkodók
elszennyeződtek — hangzottéi kedvezményes hitelt, vagy
„A környezetvédelem ipari akár költségvetési támogatást
háttere” című kiállításon —, kaphassanak. Mint az Állami
olyannyira, hogy a szennyes Fejlesztési Bank tapasztalatai
zettség már a második, alsó’ mutatják, ez sokszor még ki
vízadó réteget is veszélyezteti. fizetődő is lenne, mert számos
Egyebek között: az ipar, köffie környezetvédelmi •• beruházás
nyezetvédelmi érdektelenségé hoz nyereséget.
re utal az is, hogy. alig javul,
a hazai hulladékgazdálkodás,,
s nem csökken a zajártalom.
Mindenesetre az Ipari Minisz
térium helyzetfelmérése csak
Á következő ötéves terv
áZt állapíthatta meg, hogy. az
elmúlt öt évben általában to utolsó éveiben évi 120-130 mil
vább nőtt a hazai környezet lió dollárral javítja várhatóan
majd a hazai külkereskedelmi
szennyezettsége.
Több. mint.. 15 éve nyilvá mérleget az az összesen 650
nosságot kapott már, hogy millió dolláros külföldi kölMagyarországon túl sok kén csöncsomag, amelyet az utóbbi
dioxid kerül a-Jevegőbe, de e hetekben vett föl a Magyar
gondok enyhítésére eddig Nemzeti Bank három kiemelt
szinte semmi sem történt — fejlesztési program finanszíro
hangzott el a környezetvédel zására.
mi kiállításon tartott egyik
harmincmilliárd
előadásban.
Európában az jenTokióban
(115
millió
dollár) összegű
NDK, Belgium, Anglia és konzorciális kölcsön
felvételé
Luxemburg után — területi ről írt alá megállapodást
ve
egységre vetítve — nálunk, ke zető japán pénzintézetek egy
rül a legtöbb kéndioxid a le csoportjával a Magyar Nem
vegőbe.
zeti Bank. Az új kölcsön ki
★
egészíti az MNB 300 millió
kölcsönfelvételét,
Előrelépés az utóbbi években dolláros
az úgynevezett „füterpfogram” amelynél a hitelnyújtók nyu
révén mutatható ki: az elmúlt gat-európai és amerikai ban
öt esztendőben Magyarorszá kok voltak. Mindkét kölcsön
gon évente 120-130 ezer ton szervezésében és folyósításá
nával csökkent a levegőbe ju ban részt vett a Világbank is,
tott gyári por mennyisége, évi amely nemrégiben 228 millió
mintegy 500 ezer tonnára. Öt dollárt közvetlenül folyósított
év múlva az ipar a mainál is Magyarországnak. A hitelcso
körülbelül 140 ezer tonnával mag összesen 650 millió dollár
kevesebb .szilárd szennyező — három gazdaságfejlesztési
anyagot juttathat a légtérbe program finanszírozását hiva
egy-egy évben — ha a ter tott elősegíteni; az állatte
vek szerint folytatódik a fil- nyésztést, a finomvegyiparét
terprogram, vagyis a gyárké és a közlekedését.
mények felszerelése szűrők
Érdemes szemügyre venni,
kel. Az ötéves program tel miképpen oszlanak' meg az
jesítésére 13 milliárd forintot egyes programok között a kül
irányoztak elő.- Míg kéntelení földi kölcsönök, illetve a Ma
tőt nem, porleválasztót hazai gyar Nemzeti Bank által nyúj
gyártásból és szocialista orszá tott 200 millió dollárnak meg-'
gokból lehet szerezni.
Ko felelő forinthitel:
molyabb gondok némely nagy
Ami az egyes programokat
teljesítményű porleválasztóval illeti, az állattenyésztés fej
vannak. Ezeket jelenleg az lesztésére az MNB a Világ
NDK-ból szerzi be a magyar banktól közvetlenül és konzor
külkereskedelem, mert ol ciális hitei révén összesen
csók; ezek a filterek azonban 248,4 millió dollár kölcsönt
— mondják a szakemberek — kap. A cél a magyar állatte
háromszor annyi port enged nyésztés 'hatékonyságának nö
nek át, mint más szocialista velése, az ágazat exportjának
országoktól vásárolható — igaz, gyarapítása, a meglevő felsze
drágább — szűrők, s öt-hétszer relések, berehdezések korsze
annyit, mint a fejlett tőkés or rűsítése, a rét- és legelőgaz
szágokban gyártottak.
dálkodás fejlesztése, a szak
képzés javítása. A külföldi
★
kölcsönök
felhasználásával
Az ipar évente meglehetősen épül többek között egy új prekeveset költ környezetvédelem mixgyártó üzem, korszerűsíte
re. Az elmúlt öt évberí 4,8 nek 58 takarmánykeverőt, új
»ilUárd forint volt a hazai állatlvér-feldolgozó üzem és

A MILLIOMOS
Hazánk talán egyetlen köz
ismert milliomosa Rubik Ernő.
Vagyonát a bűvös kockával
szerezte, s a jólétet senki sem
irigyli tőle, aki csak egyszer
is megpróbálta a rafinált já
tékot forgatni. A milliomos
mégis a reggeli órákban mun
kahelyén álmosan pislogva,
már munka közben fogad. A
kívülállók azonnal kajánkodhatnának, hogy nem a napi
betevő falatjáért dolgozik a
világsikert aratott játék fel
találója. Valóban nem a meg
élhetésért alapított kisszövet
kezetet Kubik Stúdió néven
Rubik Ernő.

A XII. kerületben egy öreg
villában rendezkedett be a
kisszövetkezet, amely 1983 vé
gén alakult.
— Miért alakít kisszövet
kezetet egy milliomos?
—■Ügy érti, hogy miért nem
a hasamat süttetem a napon?
— kérdez vissza Rubik Ernő.
— Igen.
— Mondjuk azért, mert már
barna.
— Elfogyott a pénze?
— ... Nem azért alakítot
tunk kisszövetkezetet, hogy
meggazdagodjunk.
Jogilag
ugyan már 1083-ban léteztünk,
de gyakorlatilag csak 1984
márciusában kezdtünk mű
ködni, amikor beköltöztünk
ebbe az épületbe.
— Mivel foglalkoznak?
— Műszaki fejlesztésekkel.
Ebbe sok minden beletartozik,
ez az ige. A tárgyat pedig a
piac és a működési feltételeink
határozzák meg. Mintegy tíz
féle szakma képviselője dolgo
zik a stúdióban.
— Bevált ez a vállalkozási
forma?
— Erre még nem lehet egy
értelműen válaszolni. j£gy cég
életében egy év szinte’semmit
sem jelent. Ráadásul a teljes
folyamat végigvitelét vállal
juk, a feltalálástól a kivitele
zésig, még a marketingmunkát
is. Az eltelt idő ehhez pedig
túl rövid.
— Ezek szerint- kézzelfog
ható eredményeik még. nin
csenek?

H árom a p ro g ra m
tollfeldolgozó indul be. Jut a
pénzből egy új,, állati enzime
ket és antibiotikumokat gyár
tó. üzemre is. A sertéstenyész
tés korszerűsítésére .32 mezőgazdasági nagyüzem, a. szarvas
marha-tenyésztés modernizá
lására 56 gazdaság kap a hi
telből, továbbfejlesztik hét vá
góhíd technológiáját, és fel
épül kilenc tejfeldolgozó.
A másik (program a finomvegyipar fejlesztését célozza. A
cél az, hogy a termékválaszték
bővítésével és a minőség ja
vításával Magyarország újabb
versenyképes termékekkel je
lenjék meg’ a fejlett tőkésor
szágok piacán. Érre a célra
234,3 millió dollár külföldi
kölcsön jut. Ügy gyógyszereket
és intermediereket fejleszte
nek ki. Évi 25 ezer tonna ka
pacitású poláuretán-alapanyagot gyártó üzem s évi 15 köb
méter kapacitású ioncserélő
műgyantagyár létesül; újfajta
mosószerintermedierek gyár
tása indul be. A környezetvé
delem céljait szolgálja egy évi
25 ezer tonna kapacitású szerveSihulladék-égető felépítése.
Magyar vállalatok növényvé
dő szerek gyártásához és ex
portjához is kapnak ily módon
beruházási pénzeket.
A közlekedésfejlesztési prog
ram legfőbb indoka: Az e cél
ra fordítható külföldi hitel ja
va része a budapesti autópá
lya-gyűrű 14 kilométeres sza
kaszának megépítésére, a.Hungarocamion gépkocsiparkjának
felújítására és a ferencvárosi
rendező-pályaudvar korszerű
sítésére jut. Olyan tanulmá
nyok is készülnek majd, ame
lyek felmérik: miképpen já
rulhatnának hozzá az utak
használói közvetlenül az utak
építéséhez.
Az egyes programok dollárés forintköltségeiről, a beruhál
zással kapcsolatos kockázatok
ról, a fejlesztések konkrét
anyagi hasznáról, az exportra,
gyakorolt hatásairól részletek
be menő, gondos felmérést ké
szítettek a Nemzeti Bank és a
Világbank szakértőd.

Mii ríi its i i i s i a

A minisztériumok és or
A magyar minisztériu
— Ez: is relatív dolog, attól
mok többségét kitevő gaz szágos . hatáskörű szervek
füg|, jhU nevezünk ered
dasági minisztériumok két jelenlegi rendszere az el
ménynek. Egy kész tárgyát ér
nagy csoportot alkotnak. múlt negyven év során
tékesítés előtt vagy azt, hogy
A gazdasági ágazati mi több változáson ment ke
az üzletben már kapkodják a
nisztériumok -a népgazda resztül. A magyar gazda
úgynevezett
vásárlók? Egy általunk kifej
ság valamely ágának,. pél ságirányítás
lesztett Összecsukható bevásár
dául az iparnak az irányí tervlebontásos rendszeré
lókosárral szinte már a pia
tását látják el. A funkcio ben 1988-ig a főszerepet »z
minisztériumok
con vágyunk. Külföldi cégek
nális
minisztériumok ágazati
érdeklődnek, sőt szó van ar
ugyanakkor minden ágazat játszották, amelyek 1949—
között úgyszólván
ról, hogy Amerikába szállí
ra kiterjedően gyakorolnak 1953
tunk belőle. Ha ott a kis szé
gazdaságirányítási, de csak „osztódással” szaporodtak,
ria megállja a próbát, akkor
egy-egy gazdasági mecha számuk 1953-ban 12-vel
továbbfejlesztjük az első for
nizmuselemre (például a „tetőzött”. A tervlebontá
mát és piknikezőelemózsia-,
pénzügyekre) nézve. A je sos rendszer mérséklődésé
talán még mózeskosarat is ké
lenlegi gazdasági miniszté vel, 1956, után fokozatosan
szítünk. A hagyományosnak
riumok közül ágazatinak növekedni kezdett a funk
ugyanis az a fő baja, ha nem
minősül az Ipari Miniszté cionális gazdaságirányító
használják, sok helyet foglal.
rium, a Mezőgazdasági és szervek száma: ekkor jött
Az általupík alkalmazott meg
Élelmezésügyi
Miniszté létre egyebek között a
oldással pedig kis helyen is
rium, az Építésügyi- és Vá Munkaügyi Minisztérium,
rosfejlesztési Minisztérium, az Árhivatal, az OMFB.
elférnek a különleges szatyrok.
a Közlekedési Miniszté Az új gázdaságirányítási
— Tehát a szövetkezet mint
bevezetésével
rium, a Belkereskedelmi rendszer
gyártó is működik?
Minisztérium és részben a 1968-ban alapvetően meg
•— Csak addig, amíg az első
Külkereskedelmi Minisz növekedett a funkcionális
kis szériák vevőre nem talál
térium. Ugyanakkor funk szervek szerepe. Ezzel pár
nak. Azután eladjuk az eljá
cionális feladatokat, lát el huzamosan átalakult az
rást. a kidolgozott technológi
a Pénzügyminisztérium és ágazatiaké, ' ami számuk
át olyan igényszinten, hogy a
az Országos Tervhivatal. csökkenését iis eredményez
világpiacon is megállná a he
.Ez
utóbbi —- elnevezésétől te, elsősorban az iparirá
lyét, a gyártásra vállalkozónak
függetlenül
— miniszté nyítás szervezete 1945-ös
már semmin sem kell változ
riumnak
minősül,
s elnö „eredeti állapotának hely
tatnia. Még a KERMI-vel is
reállításával” — az 1981-től
ke
tagja
a
Minisztertanács
jóváhagyatjuk! az új terméket.
létrejött egységes Ipari Mi
nak.
— Ez a kosár az egyetlen,
A nemcsak elnevezésé nisztérium révén.
amit egy év alatt megalkot
ben, de jogállásában sem
Ugyanakkor az elmúlt
tak?
t
minisztérium
formában évek fejlődése bizonyos
működő országos hatáskö mértékig viszonylagossá is
— Nem, a sok apróbb dolog
rű jállamigazgatásij szervek tette az ágazati-funkcioná
mellett ván még valami más
tekintetében is használa lis különbséget.. Egyes ha
is. Egy játék — mondja titok
tos az ágazati-funkcionális gyományosan funkcionális
zatosan.
megkülönböztetés. Az előb szervek ugyanis ágazati
■
— Egy újabb bűvös csoda?
biek sorába tartozik az irányító feladatokat is el
— Annál sokkal egyszerűbb,
Országos Vízügyi Hivatal, látnak, mint például az
inkább a története az, ami kü
az utóbbiak közé pedig Országos Anyag- és Arhilönös. Idén Budapesten ren
többek között az Országos vatal a termelőeszköz-ke
dezték meg a. Nemzetközi QrAnyag- és Árhivatal, az reskedelem
tekintetében.
vosmozgalom nukleáris hábo
Állami Bér- és Munkaügyi Másfelől az ágazati minisz
rú megelőzéséért találkozót. A
Hivatal, az Országos Mű tériumok egy részének
tudósok úgy gondolták, hogy
szaki Fejlesztési Bizottság, funkcionális feladatai is
kellene egy kis tárgy, amelyet
a Központi Népi Ellenőrzé vannak, mint például az
minden résztvevő emlékbe
si Bizottság és a Magyar ÉVM-nek a városfejlesztés
kapna. A nevem egy amerikai
Nemzeti Bank. A legfonto területén. A Külkereske
professzornak jutott az eszébe,
sabb ■ilyen országos hatás
így készült el végül a kis já
körű szervek vezetését — delmi Minisztérium fel
ték, amely tetszés szerinti koc
a miniszterek által vezetett adatkörében pedig sz'inte
kalapokból áll. Minél több
minisztériumokkal
ellen egyensúlyban vannak az
elemes, annál nagyobb a va
tétben — államtitkárok ágazati, illetve funkcioná
riáció a hajtogatásban, s a
látják el.
lis irányítás elemei.
rátett grafikák,’színek- összeál
■j
-cli, >:,L - ;rj'..'.'hi 1
lításában, Jjfo.bátláposbá' a' ma
gyar színeket tettük, s így az ’
DrágáM »
S p & í e ii s ö r m a l á í á é r i
ügyesebbekúíihajtogathatj ák a
nemzeti zászlót. Valószínűleg
a m a g y a r vízum
1985 karácsonyán
jelenik
az őszi BNV-n már árulni is
fogjuk ezt, a kis játékot.
Belügyminiszteri
rendelet meg az üzletekben a Borso
— Ezekből azonban még emelte fel a külföldiek ma di Sörgyár új terméke,.,a nyu
nem [tudtak megélni!
gyarországi
tartózkodásával gatnémet licenc alapján gyár
— Diszpécserpultokat is ké kapcsolatos egyes díjakat. Az tott Spaten sör. A müncheni
szítünk az asztalosüzemünk egyszeri beutazóvízumért a céggel kötött megállapodás
ben. Hasonló apróbb dolgok külképviseleteken az eddigi szerint évente 50 ezer hekto
ból van árbevételünk, s ,a kí
liter Spaten sört gyárt majd
sérletekhez bármikor használ 300 forint helyett 400 forin a vállalat, amelyet 16—18 fo
tot,
a
határátkelőhelyeken
hatjuk a műhelyt.
rint közötti ár-on, elsősorban
hoz
— Miért éppen a kisszövet 400 forint helyett 600 forintot Észak-Magyarországon
kell fizetni. Közel a duplájá nak forgalomba. Az üzlet -őszkezeti formát választotta?
— Szeretnék mindent kipró ra nőtt a többszöri beutazó, szegét a Borsosdi Sörgyár
bálni. Nem akartam továbbra illetőleg átutazóvízum díja: a nem kívánja nyilvánosságra
is magányos farkasként dol külképviseleteken ezekért a hozni, annyit azonban elmond
gozni. Nem biztos, hogy a füg korábbi 1200 forint helyett 2 tak, hogy a licencért a gyár
getlenség csak előnnyel jár, ezer forintot, a határátkelőhe malátával fizet.
vannak hátrányai is, például lyeken 1600 forint helyett 3
á műfaji behatároltság. Aki ezer forintot kérnek. Az égy
egyédül dolgozik, az csak az
V id eó k Irá ío ré rá
éven túli magyarországi tar
elvekig juthat el.
tózkodásra
jogosító
engedély
— Nem gondolt arra, hogy
Panasonic NV—730-as kép
üzleti vállalkozásuk csődbe — ha azt magáncélra kérik — magnók árusítását kezdték
juthat úgy, mint azé a szö ezentúl 1200 forintba kerül, meg a Centrum Áruházakban.
vetkezeté, amely a kockát szemben az eddigi 200 Ft-tal, A tervek szerint az év végéig
gyártotta? Mire elkészültek a míg a hontalanoknak kiadott í-500 darab NV—730-ast hoz
nagyobb szériával, addigra személyi igazolványt 300 fo forgalomba a vállalat; ezek
Hongkongban nemcsak lemá rintért állítják ki az eddigi szervizelését az Orion-Panasolták az ötletet, hanem el 200 forint helyett.
sonic szerviz végzi majd. A
árasztották vele a nyugati
V HS-rendszerű, kétsebességes,
piacot. így a cég csak szűk
infratávvezérlős
képmagnó
körben tudta értékesíteni az
kért a magyar vásárlóknak
IITV -csod
addig keresett terméket.
64 50Ó forintot, kell fizetniük.
A Centrum árucsere útján
— Igyekszem a negatív ta
Megszüntetik a Híradótech jutott a japán gyártmányú
pasztalatokat
hasznosítani.
Nem hirtelen akarunk . meg nikai Vállalatot (HTV), miután képmagnókhoz. A még tavaly
gazdagodni. S minden létreho a budapesti cég 280 millió fo kötött üzlet keretében a vi
zott tárgyunknál felkészülünk rintos hiánnyal zárta a tavalyi deókért a vállalat bútorokat
a sikerre, hogy ha kell, ugrás évet. A vállalat már 1984 előtt szállít Japánba az Artex Kül
szerűen megnöveljük a gyár is veszteséggel gazdálkodott, kereskedelmi Vállalaton' ke
tást. Csak ritkán lehet foko de a lefolytatott pénzügyi resztül.
zatosan terméket bevezetni. Az vizsgálat szerint a vezetés ko
illegális gyártást pedig nem rábban könyvelési .manipulá
elég csak jogi oldalról meg ciókkal elfedte a hiányt. A D rá g áb b e g ri i»©r«ík
előzni. S egyébként is. nekünk HTV-.t ez idő szerint miniszte
alapvető célunk az extraprofi! ri biztos irányítja, a vállalat
Egységesen tíz százalékkal
kiaknázása. Utána már az áru igazgatóját állásából felfüg emelte minőségi palackos bo
eladási grafikon •görbéje, csak gesztették. A csődbe jutott cé rainak — így a bikavérnek, a
lefelé mehet.
gét a tervek szerint, egy tőke leánykának és a hárslevelű
_— Milyen eredménnyel zár erős vállalathoz csatolják, de nek — az árát az Ege’Vin
ták az elmúlt esztendőt?
hogy melyikhez és miiven Borgazdasági Kombinát. A
— Nem volt nyereségünk, pénzügyi feltételek mellett" — cégnél elmondták, hogy, az ár
az első három évet az alapo erről még nem született dön emelést elsősorban a terme
zásra szántuk. Jövőre nyere tés. A népgazdaságban 1984- lési költségek növekedése tet
ben keletkezett mintegy 2 te szükségessé. A drágulás a
séggel számolunk.
milliárd
forintos vállalati vállalat borfajtáinak mintegy
— Mennyit terveztek?
veszteségeknek
egyébkén!
— Maradjon ez a mi tit mintegy a felét. 19 ipari üzem felét érinti, de ezek teszik ki
kunk — titokzatöskodott Ru okozta, a HTV ‘mellett a a megtermelt mennyiség 70
bik Ernő. pedig ez a számadat Ganz-MÁV AG-ban és’a Láng százalékát. A kombinát a bel
nem veszélyeztetné egyik sza Gépgyárban volt a legnagyobb földi piacon 1985-ben 180 ezer
hektoliter palackos bort hoz
badalmát sem.
a deficit.
forgalomba;
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Ay elmúlt napokban zajlott a bejrúti túszügy, amelynek
jog) lényégé, hogy a repülőgépen utazó amerikai aVlampolgárokat és másokat akkor engedik szabadon a terroristák, ha egy
másik ailam előbb szabadon engedi több száz fogvatartóit társukat. Érdemes megvizsgálnunk, hogy hatályos büntetőjogunk
miként rcnaclkczik az ilyen cselekményekről?

A hetvenes években egyre
szaporodó külföldi repülőgép
rablások, túszdrámák arra in
díttatták a hazai törvényhozó
kat, hogy az egyéni terror el
leni bűncselekmények megfo
galmazása mellett — kénysze
rítés, zsarolás — olyan tény
állásokat is megfogalmazzon,
amelyek az ilyen jellegű cse
lekmények szigorú megbünte
tését helyezik kilátásba.
A
hivatásos és szervezett bű
nözés ugyanis a kényszerítés
nek és zsarolásnak az eddig
ismerteknél félelmetesebb, új
formáit hozta létre. Közös vo
násuk, hogy az elkövetők elő
zetes
biztosíték
megszer
zésével igyekeznek a ku
darc lehetőségét
kizárni.
Személyt
vagy
személye
ket és nagy értékű javakat
kerítenek hatalmukba és kö
vetelésük teljesítéséhez kötik
szabadonbocsátásukat,
viszszaadásukat. E követelések
címzettje rendszerint valame
lyik állam, állami szerv vagy
társadalmi szerveket.
Ennek megfelelően alakult
ki a terrorcselekmény tényál
lása, valamint ennek eszközcselekménye, a légi jármű ha
talomba kerítése.
Ez utóbbival kezdjük.
Aki légi jármű fedélze
tén erőszakkal, fenyege
téssel, avagy másnak ön
tudatlan vagy védekezés're képtelen állapotba
helyezésével a jármű el
lenőrzését magához ra
gadja, bűntettet követ el
és öt évtől tizenöt évig
terjedő szabadságvesz
téssel büntethető.

Ha e bűncselekmény egy
vagy több ember halálát okoz
ta, a büntetés életfogytig tar
tó. szabadságvesztés vagy há
lái is-lehet. A fentiekből kide
rül: teljesen mindegy, hogy
milyen célból szerzi meg az
elkövető a légi jármű fölötti
ellenőrzést — azért, hogy jog
ellenesen külfödre távozzon,
vagy csak „tréfából” stb. —,
ha azt megszerezte, a tényál
lás megvalósult. Az .is közöm
bös ebből a szempontból, hogy
menet közben, felszállás előtt
vagy leszállás után történt ez.
Légi járműnek minősül a re
pülőgépen kívül a helikopter,
de még a léghajó is. Annak
sincs jelentősége, hogy mi
lyen célra rendelt légi jár
műről van szó. Polgári, kato
nai, mezőgazdasági, egészség
ügyi célra használt repülési
eszközre nézve elkövethető.
A légikalózkodás célja az
esetek egy részében a gépen
tartózkodó utasok túszul ejté
se vagy a drága repülőgép
megszerzése, illetve a kettő
együtt. Ekkor a légi jármű ha
talomba kerítése „átfordul” egy
másik bűncselekménybe, amely
már a terrorcselekmény. Aki
ugyanis más személyt szabad
ságától megfoszt, vagy jelen
tős anyagi javakat kerít hatal
mába, és a személy szabadonbocsátását, a javak sértetlenül

hagyását vagy visszaadását ál
lami szervhez vagy társadal
mi szervezethez intézett köve
telés teljesítésétől teszi függő
vé, bűntettet követ el. A bej
rúti eset példa arra, hogy a
légi jármű hatalomba kerítése
csak eszközcselekmény, a való
di cél, a terrorcselekmény vég
rehajtásához. Gyakran előfor
dul, hogy a túszok elengedé
sét magánszemélynek cím
zett követelés teljesítéséhez kö
tik. Például az elfogott személy
hozzátartozójától
követelnek
nagyobb összeget. Nyilvánva
ló, hogy ettől még a terrorcse
lekmény megállhat, hiszen, ha
a hozzátartozó nem képes az
összeg, kifizetésére, máris „ál
lami szervvel” szembenivé vá
lik a zsarolás. Egyértelműen
ilyen a foglyok, elítéltek sza
badon bocsátására, betiltott te
vékenység engedélyezésére, a
büntetőeljárás megszüntetésé
re irányuló követelés.
Áz öt évtől tizenöt évig ter
jedő szabadságvesztés mellett
az életfogytiglani vagy a halálbüntetés is kiszabható, ha a
terrorcselekmény halált vagy
különösen súlyos hátrányt
okozva követték el. Különösen
súlyos hátrány a túszok lelki,
fizikai tönkretétele, a címzett
államnak okozott anyagi, po
litikai hátrány stb.
Aligha kétséges, hogy a bej
rúti túszszedők büntetése —
ha magyar törvények szerint
vonnák őket felelősségre —
akár a legsúlyosabb is lehetne,
hiszen a különösen súlyos hát
rány okozása már megállapít
ható. Szerencsére hazai pél
dák e téren nincsenek, de azt
tudni kell, hogy a külföldi ál
lampolgárok is eszerint bün
tethetők, ha az ország terüle
tén vagy felségterületén kö
vetnek el ilyen terrorcselek
ményt. (Például magyar repü
lőgépen, hajón, buszon stb).
Érdekességként
vizsgáljuk
meg, hogy a mi törvényeink
szerint milyen büntetést kap
hatnának a terroristák, mi
után szabadon engedték tú
szaikat, és visszaadták a re
pülőgépet? Miután nyomosabb
érdek fűződik ahhoz, hogy egy
adott cselekménynek ne le
gyenek súlyosabb következmé
nyei a meglevőnél, az elköve
tő megbüntetése kevésbé,fon
tos. így mindkét cselekményre
érvényes az enyhítő szakasz:
korlátlanul
enyhíthető
annak büntetése, akik a
terrorcselekményt — a
légi jármű hatalomba
kerítését — abbahagyja,
mielőtt abból súlyos kö
vetkezmény származott
volna.

E törvényi rendelkezés alkal
mazásában valószínűleg ki
egyeznének a felek — a terro
risták, és főleg az érdekelt ál
lamok —, hiszen a következ
mények r-vdáthatatlanok let
tek volna, ha nem születik
megegyezés.
Amint láttuk, a két bűncse
lekmény büntetési tételei lé
nyegében hasonlóan szigorúak.

Az ellenérvek elmaradtak
'k é r d e z t é k

A hazai sajtó — az írott és az elektronikus — évtizedes
erőfeszítéséi nyomán a közvélemény érdeklődésének homlok
terébe került a bűnözés, főleg a fiatalkorúak bűnözése. Ezzel
Ennek megfelelően az előké a minősítő körülmény tekinte foglalkozott legutóbbi adásában a televízió népszerű, nagy
születét is büntetik, de míg tében — például halál bekö
a terrorcselekménynél egy-öt vetkezte — a tettest „csak” nézettségű adása, a „Kék fény” is. Több fiatalt vonultatott föl,
év szabadságvesztés jár, addig gondatlanság terheli, ez is ele s a kamera előtt nyilatkoztak sorsukról, bűncselekményeik
a légi jármű hatalomba kerí gendő a legsúlyosabb büntetés ről, s azokról az okokról, amik — szerintük — bűnözővé tet
tésénél kettő-nyolc év. Ez in kiszabásához. Például a légi- ték, vagy enyhébben fogalmazva: a bűn útjára sodorták őket.
csak azért keríti hatal
Amit elmondtak, azt, mint magánvéleményt — tisztelet
dokolt, hiszen a repülőgép ve kalóz
mába a gépet, hogy külföldre ben kell tartanunk —, nem is ezért térünk rá vissza, hanem
szélyes üzem és a légikalózko távozzon. Ha az akció közben
dás többnyire százak életét ve az egyik utas szívrohamot kap azért, mert szakértő is jelen volt, Popper Péter pszichológus
szélyezteti. Egyébként mindkét és meghal, már nem kizárt a személyében, akit azonban — furcsa módon, a műsorvezető
bűncselekményre érvényes: ha minősített eset megállapítása. nem engedett szóhoz jutni —, amikor ennek ellenére egy meg
jegyzést tovább akart fűzni, visszaterelte a műsor „főútvo
Érdekes kérdés vetődött fel. Eszerint: ha valakit a Kék nalára”.
fényben keresnek, például lopásért és az illető jelentkezik ön
Felvetődik a kérdés, hogy miért kell akikor a szakértő, ha
ként a hatóságoknál, érte'imezhetjük-e ezt tevékeny megbá
nem mondhatja el a mondandóját, vagy csa.k azt, amit a mű
násnak?
sorvezető jónak lát?! Nem lett volna pedig haszontalan, ha a
Mindenekelőtt idézzük a Btk. ja a garázs ajtaját és elviszi közvélemény alaposabban megismer néhány lélektani tényt,
332. paragrafusát: „A büntetés az ott talált gépkocsit. Egész azzal kapcsolatban, amit a fiatalok a nézők elé tártak.
korlátlanul enyhíthető — kü éjszaka autózik, de hajnalban
Azt próbálta volna-pedzegetni, hogy a fiatalok túlságosan
lönös méltánylást érdemlő ese megszólal a lelkiismerete. Te simán
mentik fel magukat, s hárítják át a felelősséget saját
tekben mellőzhető is —, ha a letankolja a kocsit, visszavi
lopás, sikkasztás, csalás, hűt szi a garázsba, az ajtót vissza cselekményeikért a társadalomra, a családra, a körülmények
len kezelés, rongálás, orgazda zárja, majd megkeresi a tu re, s eközben teljesen elmosódik az ő szerepük. Ez így nem is
ság, jogtalan elsajátítás, vagy lajdonost, és elmondja ml igaz, hiszen kettőn áll a vásár, nem lehet mindenért a körül
hogy ményekét okolni. Ekkor intette le a műsorvezető, mondván,
a jármű önkényes elvételének történt? Kétségtelen,
használta
az ennek taglalása messzire vezetne! Való igaz, de hát ez lett
elkövetője a cselekményt — jogtalanul
de
az
okozott volna a lényeg. Popper Péter az „elcsaklizott” néhány perc
mielőtt felfedezték volna — autót,
a hatóságnak vagy a károsult kárt megtérítette — meg alatt, azt is megkockáztatta, hogy a sima önfelmentésben ta
nak bejelenti és a kárt megté vette a benzint —, mielőtt fel
ríti, vagy megtesz minden tő fedezték volna, „jelentette” a lán az ő tudománya — a pszichológia — is hibás, hiszen szint®
le elvárhatót a kár megtéríté károsultnak a bűncselekményt. panel-érveket ad a fiatalok kezébe, akik szemrebbenés nélkül
se érdekében”.
Ez tevékeny megbánás. Ha mondják fel a lélektani leckét, nem törődve azok közhely
A válasz ezek után azonban a tulajdonos koráb voltával.
egyszerű: az önkéntes ban felfedezi, hogy eltűnt a
A figyelmes néző csak kapkodhatta a fejét, s felteheti«
jelentkezés még nem te kocsija, hiába hozta volna ma a szokvány kérdést: hogy is van ez? Az is baj, ha jó körül
vékeny megbánás. Rá gától vissza, legfeljebb a bün mények között él valaki, de az is ha rossz?! Baj az, ha elké
adásul
hiányzik két tetés kiszabásakor lett volna
alapfeltétel: a bűncse enyhítő körülmény a kár meg nyeztetik, túlságosan szeretik a fiatalt, de az is. ha nem tö
lekmény felfedezetlensé térítése. Előfordul, hogy a bűn rődnek vele... De hát hogy lehet egy szintre hozni ezeket az
ge és a kár megtérítése. társak közül egyik meggondol „átkozott” körülményeket? Mert az ugye, világos, hogy a jó
Akit ugyanis a tévében köröz ja magát. Az ötödik betörés és rossz körülmény között nagy különbség van, s logikusan
nek, arról tudják, hogy mi után jelentik a hatóságoknak nézve ezek nem vezethetnek azonos végeredményhez! És még
lyen bűncselekményekkel gya a cselekményt és egyben a ná is! Nos, ezt a kiáltó ellentmondást „mosta” el a műsorvezető,
núsítható. E törvényi sza la lévő — a neki osztott — ér s késztette hallgatásra a szakértőjét, holott az ifjúsági bűnö
kasz
jogpolitikai
háttéré tékeket visszaadja a sértettek zésben ez a kérdés a legizgalmasabb.
ugyanis az, hogy a fel nem nek. Véle szemben érvényesül
Ha e kérdés mélyére nézünk, kitetszik belőle, hogy a.
derített
bűncselekményekre a tevékeny megbánás kedvez fiatalokból egyszerűen hiányzik a felelősségtudat, a felelős
ménye,
míg
a
többieknél
erről
fény derüljön és ne keletkez
ségvállalás. S ha ehhez a nyilvánosság előtt segédkezet nyúj
zen kár, vagy az hamar meg nem lehet szó.
tunk, az már hiba. A nyilvánosság erejével nyugtatjuk meg
Visszatérve
a
kérdésre:,
ter
térüljön. Ha ebben az elköve
őket, mondván, nem ti, remek gyermekeink, hanem ml va
mészetesen
az
önkéntes
jelent
tő „tevékenysége” a döntő, úgy
a beismerő ..vallómás a- gyunk a bűnösök, ti csak egyszerű áldozatok vagytok, a fel
a korlátlan enyhítés,, sőt a kezés,
büntetés kiszabásakor enyhítő nőttek önzéséinek, érdekeinek estetek áldozatául, s ha azt
büntetés elmaradása is indo körülmény lehet, de a korlát akarjuk, hogy helyreálljon a világ rendje, akkor nem nektek,
kolt lehet. Vegyünk egy pél lan1enyhítést nem vonja, ma han-ena nekünk.,kell .megváltozni, jobbá, nemesebbé válni. Ha
dát Valaki álkulccsal - kinyit ga után.
■ születtek nem válnak el, ha sei szegények, se milliomosok nem
Bűncse!ekmény-e az, ha valaki az utcán talál egy pénz lesznek, hanem tisztes, közepes vagyonnal rendelkezők, ha le
mondanak önző vágyaikról, elképzeléseikről, ha minden ide
tárcát — több ezer forinttal —- cs azt megtartja?
jüket rátok szánják, akkor megszűnik az ifjúsági bűnözés és
Igen! Aki a talált idegen lelt tárgy, hiszen van esély, mindenki boldogan él, míg meg nem h a l...
dolgot, eltulajdonítja, avagy hogy a tulajdonos visszakap
Magyarán, vagyis röviden, a fiatalok semmi mást nem
nyolc napon belül a hatóságok ja.
akarnak, de azt azonnal, mindent, az egész világot. Aki ehhez
nak, vagy annak, aki elvesztet
Vágyig
te nem adja át, vétséget kö
bárhol találunk idegen nem paríroz, aki ebben nem segít, az az ifjúság ellensége, s
vet el és egy évig terjedő sza
dolgot, azt minden eset mint ilyen, eldobandó, kivetendő. .. Hát pedig ez az, ami nem
badságvesztéssel is büntethe
ben kötelesek vagyunk a megy...
tő. A talált dolgokra vonatkozó
tulajdonosnak, vagy en
Persze, lenne még. egy út, amelyre rá lehetne lépni, a
eljárás szerint a találó köteles,
nek hiányában a tanács fiataloknak, elismerem, ez a nehezebb, de több nemzedék már
a talált dolgot nyolc nap alatt
nak — járművön az
átadni a tulajdonosnak vagy
adott vállalatnak — végigjárta, ez pedig nem más, mint az: tudomásul veszik,
hogy nincsenek egyedül! Egy társadalmat nemcsak a fiatalok
a helyi tanácsnak.
visszaadni, odaadni.
Ha ugyanezt a- pénztárcát a Ezzel teremtődik meg ugyanis alkotnak, vannak benne idősek; középkorúak, fiatalok és gyer
villamoson „találja” valaki és a feltétel, hogy az igazi tulaj mekek. Mindegyik korosztálynak, rétegnek megvan a maga
hazaviszi, eltulajdonítja, már donos valamilyen módon visz- feladata, sorsa, élete, s egyik a másikét nem sajátíthatja ki.
nem jogtalan eltulajdonító, ha szakapja, ami az övé. Az el S a maga felelősségét sem háríthatja át.
nem lopást követ el. Ugyanis veszett dolognak mindig van
is modern ez a kor, nem homályosíthatja e!
megtalálni csak elveszett dol tulajdonosa, az nem gazdát azt aBármennyire
igazságot, hogy elsősorban önmagamért vagyok fe
got lehet. Az utcán elejtett lan, s azt se feledjük: ha köz- lelős, régi
s csak utána másokért, hiszen hogy lehetnék felelős
pénztárca elveszett, mert visz- iorgalmú járművön, üzletben, másokért,
ha magamért sem tudok helytállni?!
szaszerzásére nincs komoly más nyilvános helyen „talált”
Senki nem tagadja a körülmények szerepét, súlyát, de
esély, mivel nem is tudja a dolgot elvisszük, az egyenérté
tulajdonos,
hogy konkrétan kű a lopással. A törvény is azt igen, hogy a körülmények hatalma ellen — vagy ennek
hol vesztette el. A villamoson eszerint bünteti. Ezt mondja a árnyékában — az egyén, az egyes ember semmit nem tehet.
hagyott tárca visszaszerzésére jog, de az erkölcsi kötelességet Ez egyszerűen nem igaz! Ha csak egy kicsit belegondoltak
volna a nyilatkozó fiatalok abba, hogy a fiatalság önmagában
viszont van lehetőség, azt a
BKV visszaszolgáltatja, s amíg se feledjük, hiszen lehet, hogy se nem érték, se nem fogyatékosság, csak puszta állapot, ak
kikerült a tulajdonos rendel olyan ember dolgát nem ad kor nem mondták volna olyan nyugodtan közhelyeiket, mint
kezése alól, addig úgy kell te ták vissza, akinek arra igen a vízfolyás. Akkor felhorgadt volna bennük a kétely, hogy
kinteni, hogy a vállalat meg nagy szüksége van. Például ki amikor azok a bizonyos cselekmények megtörténtek, valóban
őrizte. De ugyanígy nem ta csi a nyugdíj, beteg, több gyer léteztek, voltak körülmények, de én is ott voltam! És az utób
bi a lényeg!
lált dolog a közösség előtt meket nevel stb.
nyitva álló helyiségben meg
Az mindenki előtt nyilvánvaló, hogy egy autó, csak úgy,
Dr. L. Gy.
a körülmények hatására nem lopódiik el, nem törődik fel, egy
ember nem ütődi-k le, nem fosztódik ki, a körülmények melleit
kellenek oda emberek is, akik mindezt végrehajtják. És a
minden úgy történt volna,
végrehajtás ténye — nem tűri el a felelősség hiányát.
ahogy az kell, ahogy a
Egy tényt, egy bűncselekményt lehet magyarázni, lehet
nagykönyvben meg van ír
különféle indokokat, okokat kiagyalni, de nem lehet semmissé
időpontok, amikor megugrik va, nem lett . volna baj.
tenni. Márpedig a fiatalok azt akarják elhitetni, hogy bár
a baleseti veszély, ilyen pél Sajnos, még mindig . sok
megtörtént a bűncselekmény, de ezért ők egy cseppet sem
az
olyan
részmunka,
dául a kora reggeli vagy a
felelősek, hanem a körülmények, amelyek eljuttatták őket
késő délutáni időszak, azaz amely nem kapcsolódik tö
o-da, hogy ilyen dolgokat cselekedjenek.
műszakkezdés és a műszak kéletesen az egészhez, laka
A közvélemény nagy erő, s ennek befolyásolásában fel
vége felé lanyhul a figye tosok, szerelők stb. tudják
mérhetetlen szerepe van a tévének. Jó az, ha a fiatalok el
lem, és következhet be bal azt, hogy mennyi hibafor
mondják, hogy ők hogyan és miképp látják önmagukat, sor
eset. Ebből is látszik, hogy rás lehet egy-egy gépben. S
sukat, azokat a bűncselekményeket, amit elkövettek, csak az
mennyi minden múlik az ha ezek valamelyike nem
a baj, hogy az (álérvek mellett nem hangzottak el cáfolatok,
emberen, s azok a dolgozók nyilvánvaló, csak lappang,
bármikor bekövetkez
s így ez az adás, — rnár aki komolyan vette —, azokban kelt
járnak jól, akik tudják, akkor
bűntudatot, akikben nem kellene. Ennek kapcsán érthető, hogy
hogy rajtuk is áll a dolog. het a baj.
A büntetésvégrehajtás üze
a fiatalok meg sem rezzentek bűneik súlya alatt, hiszen nem
Nem arról van szó, hogy
meinél,
gazdaságainál
nagy
róluk, hanem másokról, a szülőkről, a körülményekről volt
minden baleset oka a fi
szó. S ahelyett, hogy szembenézésre késztette volna a fiatalo
gyelmetlenség, az .összpon gondot fordítanak az ember
kat az adás, inkább megnyugtatta. Ha ez a célja, akkor ezt
tosítás hiánya, hanem arról, védelmére, azaz a munkatökéletesen elérte. De vajon valóban ez volt-e?
hogy nagy részük ebből védelemre, hiszen itt nagyon
sok a szakképzetlen emlDer,
származik.
Nem ártott volna ugyanis emlékezetükbe idézni, h-ogy
aki néhány hetes vagy hó
mindenki a körülmények mellett — vagy ellene — a maga
Vannak olyan balesetek, napos átképzés után kerül
sorsának kovácsa, S akármi történik vele, általa is történik.
amelyek a vizsgálat szerint gépre, aki — érthetően —
S hogy ez milyen minőségű lesz, az a. jellemtől, a felelősségelháríthatatlanok
voltak, még bizonytalan. És a szak
vállalástól függ. Ha erre nem ébrednek rá. akkor csak-tengő
igen ám, de csak akkor,.ab mai bizonytalanság, az eset
lengő önsajnál tató emberkék lesznek, akik sohasem válnak
ban a pillanatban. De, ha leges pánik, gyakran okoz
felnőtté, mert mindig gyermekként fQgad-ják a sors kihívá
a gép telepítésétől kezdve hat váratlan balesetet, (cs)
sait,

Embervédelem — munkavédelem
Az ember akármerre néz,
mindenütt gépekbe ütközik
a tekintete; igaz, ezek a gé
pek megkönnyítik a munkát,
azaz az ember szolgálatában
állnak, de mindannyi egyegy veszélyforrás. Számta
lan olyan ember van, aki a
maga kárán tanulta meg,
hogy nem szabad lebecsülni
a gépet, mert amikor mármár úgy érzi, hogy minden
részét ismeri, akkor csap le
— váratlanul.
Nemcsak az üzemekben
van ma már gépiveszélyfórrás, hanem a földeken, a
gazdaságokban is. A mezőgazdaság soha ennyi gépet
nem használt, mint most.
Nem véletlen; hogy az ipa
rosítás kezdeti szakaszában
nagyon sok baleset volt, ma
már azonban itt is megte

remtették a korszerű mun
kavédelem alapjait, s a bal
esetek
száma
csökkenő
irányzatot mutat.
Persze, a gép, nem . „tu
datosan” árt az embernek,
hiszen a gép semleges; az
ember az, aki könnyelmű
en vagy éppen rosszul végzi
a munkáját, és így követke
zik be a baj. Noha minden
évben s az év majdnem
minden hetében elhangzik a
figyelmeztető szó, kevesen
vannak, akik meg is szív
lelik, legtöbb ember úgy van
vele, hogy mással megeshe'tf
de velem nem! És itt a té
vedés! Nem véletlen vert
gyökeret a köznyelvben az
á szólásmondás, hogy „min
denkit érhet baleseti”.
A vizsgált adatok szerint
vannak különösen érzékeny

A. J.

^mmmé

k férlőiéiek megelőzése

J? történetek szereplői nem
ismerik egymást. Én is
csak futólag, hallomásból tu
dok róluk ezt-azt, annak el
lenére, hogy közülük kettőt
személyesen ismerek, egyikőjüket pedig a lapban meg
jelent írásaiból, illetve az
alábbi történetből. Miért ke
rültek mégis egy írás kere
tébe? Mert sorsuk jól pél
dázza azt a tényt, hogy nem
csak a körülmények képte
lenségei taszítják ide-oda az
embert, hanem a helyzetek
megítélésénél igenis fontos
mozzanat az egyén felelős
sége, a döntés helyesen (vagy
tévesen) megválasztott pilla
nata, s a döntés minősége.
Sok apró részlet, szinte sem
miségnek tűnő választás ala
kítja ki végül az esemény
sort, amelynek következmé
nye az elhibázott pillanat, a
végérvényes kudarc, amely
persze elkerülhető lett volna,
h a ...
E ha minden történetben
előfordul. Nézzünk 'közülük
néhányat!

Végre, itt a nyár! Á hőmérő higanyszála az utóbbi na
pokban, -ha nem is gyorsan; de fokozatosain emelkedik. A me
leg időjárással együtt szánban bizonyos fertőzési lehetőségek
veszélye is fennáll. A zárkákban, lakóhelyiségekben nagyobb
gondot kell fordítani a tisztaságra, a takarításra, a szellőzte
tésre, a hulladékok összegyűjtésére, tárolására, elszállítására.
Elengedhetetlen az egyéni higiénia, az alapos tisztálkodás, az
étkezés előtti szappannal való kézmosás, a munka utáni zu
hanyozás: ,
Különös figyelmet kell fordítani a konyhában dolgozók
nak a főzőedények, a főzőüstök tisztaságára, hiszen néhány
grammnyi ételmaradék is komoly fertőzési veszélyt idézhet
elő. Sajnos, az utóbbi időben erre is volt példa. Elengedhetet
lenül fontos követelmény az is, hogy az elkészült ételt azon
nal tálalják fel.
A nyári szezonban nem irigylésre méltó a mosodában
dolgozók helyzete sem. Az elszívóberendezések ellenére a
hőség fokozottabban igénybe veszi szervezetüket, amelyen csak
némileg enyhít a kapott védőital. A ruhák, érthetően, ebben
az időszakban hamarabb és erősebben szennyeződnek, így a
mosás hosszabb időt vesz igénybe.
Az egészségre veszélyt jelentenek az otthonról küldött
csomagokban lévő könnyen romló húskészítmények, kolbász,
hurka, stb., a krémmel töltött tésztaféleségek. Ajánlatos az
intézetekben vásárolt gyümölcsöket fogyasztás előtt folyó víz
iéi alaposan megmosni, hiszen az erős permetlé is fertőzést
okozhat.
Jó tanácsként ajánljuk, hogy fokozzuk a szellőztetést,
csökkentsük a dohányzást. Ne feledjük, a nyár nemcsak a
legszebb, hanem a legveszélyesebb évszak is egyben. A fer
M ég odakint
tőzés fokozott egyéni és környezeti tisztasággal megelőzhető.
Az esetleges megbetegedést, rosszullétet mindenkinek azon
Feleségem barátnőjének ide
nal' jelentenie kell, a nagyobb baj elkerülése végett.
— ZIMM —
ges, kapkodó szavaiból há
mozom ki az eseményeket.
Meglátogatta öt volt férjének
egykori barátja, akivel annak
idején laza szálú kapcsolatot
tartottak fenn. Évek óta nem
látta, régebben valamilyen
elektroműszerészi ismeretsége
révén a fiatal férfi segített
nekik, akkoriban kölcsönt Is
adtak neki, ezer forintot.
Most, évek múltán, váratla
nul megjelent a férfi, mond
ván, sokáig vidéken dolgozott,
nem hozhatta a pénzt, de íme,
ezúttal átnyújtja tartozását,
az egykori ezrest. Kissé sá
padt volt ugyan — meséli a
barátnő —, és sovány, mint a
A kalocsai bv. intézetben nemcsak a konyha ragyog, hanem templom egere, de hát ez
semmiség, a lényeg az, hogy
a szakácsnők ruhája is fehér
szóba került: elromlott a nő
magnós rádiója, s a férfi
azonnal felajánlotta, elviszi,
megjavíttatja, . s este, de leg
később másnap este vissza
hozza. Ha a javítási költsé
gekre az ezrest visszakaphat
ná, mondja, és felpakolva tá
vozik. Később derül ki, hogy
a 'kis számológép is eltűnt az
asztalról, s gondolom, min
denki előtt világos: a javí
tanivalónak, s a férfinak —
azonmód — nyoma veszett.
A nő, mondanom sem kell,
szidja magát, mint a bokrot,
hogy lehetett ennyire gyanút
lan, hiszékeny és tájékozat
lan, hiszen még a nevét sem
Az étcsészéket nem elég csak egyszerűen kiöblíteni. Használ tudja az ifjú látogatónak.
junk minden esetben mosószert és bőséges meleg vizet, majd Kénytelen kinyomozni, egytiszta ruhával töröljük szárazra az edényeket
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Három
két elejtett szóból következ
tetni arra, ki volt a „készsé
ges” látogató.
Amikor néhány nap múlva
telefonálj s mondja a férfi
nevét, magam is megdöbbe
nek: közismert alakja a mi
(benti) világunknak, remek
formakészségű verselő, iro
dalmi pályázatok sikeres részt
vevője. Megmutatom ismerő
sömnek a „segftö” férfi fáj
dalmasan vágyakozó, szerel
mes lüktetésű verssorait a
Heti Híradóban, s feleségem
barátnője hüledezik: „Micsoda
képmutatás, mekkora különb
ség vágy és valóság között!”
Mert mi is történt7 A
fiatalember, S. Z. frissen
szabadult. Választania kellett.
Kint maradni vagy vissza
kerülni. H a tudja, hogy kint
maradni c s a k
becsületes
életmóddal lehet (vagy sze
rencsével, ideig-óráig), eleve
meg sem kísérli ezt a látoga
tást. Hiszen arra az ezresre
ott már nem számítottak. H a,
ugye, nincs az asztalon az a
fránya számológép, nem is
tűnt volna el. Ha a hölgy
nek éppen működik a szte
reóberendezése, nem kellett
volna „megjavíttatni”... Ha
a nő nem hisz az emberi se
gítőkészségben, nem adja oda
a javítanivalókat, s így to
vább ...
Még folytatom; ha — a
feljelentések alapján — meg
találják S. Z.-t, és visszake
rül, s ha arról ír majd la
punknak, hogy a társadalom
előítéletei mennyire sommá
sak,
h a verseiben majd
áhítozik m e g é r t é s iránt,
nehéz lesz neki illő komoly
sággal válaszolni. Mert már
a legelső választást elhibázta:
ha nein mások hiszékenysé
gére épít,'hanem d saját be
csületére és igyekezetére, fel
tehetően nem kerül vissza.
H a nem tévedek..,

Éppen bent
F. R. jó tollú ember. A fia
tal írók maguk közé tartozó
nak vallották, tagja volt a
FIJAK-nak, s publikációiból,
közszerepléseiből egy nyug
talan, több irányban tájéko
zódni igyekvő, kiforratlan, de
eredeti hangot kereső férfi
arcvonásai rajzolódtak ki.
Irodalmi esteket szervezett,
interjút készített, versekkel
házalt, gyűléseken szólalt fel,

színjátszó csoportot irányított.
Mit mondjak: mozgalmasan
élt. S most legkevésbé az ér
dekes, amiért elítélték. Tör
ténhetett volna másképp is.
Az a héthónapi fogház, amit
büntetésül kapott: megváltoz
tathatatlan tény. Méghozzá
azzal a könnyítéssel, hogy
bevonulóként
kellett
volna megkezdenie bünteté
sét. Ez pedig megintcsak
olyan helyzet, amely az egyén
megfontoltságát, helyes dön
tését igényli. A bevonuló pon
tosan tudja, hogy a jelentke
zést elodázni lehet, de meg
változtatni nem. Ha jogerős
az ítélet, csak rosszabbodik
a bevonuló helyzete, ha húzea-halasztja a dolgot, s meg
várja, amíg elfogató parancs
születik, s félelem és bujká
lás közepette kell számolnia
az elodázhatatlannal.
Ez történt F. R.-rel is,
Adottságai,
felkészültsége
alapján
kerülhetett
volna
olyan munkakörbe idebent,
amelyben előnyös tulajdonsá
gai, tehetsége kibontakozha
tott volna, ahol íráskészség
és szervezői képesség feltét
lenül szükséges. Elég, ha csak
a Központi Stúdió munkatár
saira gondolok. De hát ki tá
mogatja szívesen annak az
ügyét, aki hónapokat késik ...
A nevelők szem előtt tartják
azt az elvet, hogy megfelelő
ember kerüljön a megfelelő
helyre, az írnoknak, ugye,
írástudónak, pontosnak és
megbízhatónak kell lennie, a
szakács nem árt, ha főzni
tud, a lényeg ugyanaz: azon
lehet segíteni, azt lehet támo
gatni, aki azt maga is akarja,
s az ember megítélésében
nélkülözhetetlenek az előzmenyek, az előélet: ilyen
olyan mozzanatai.
Mint ahogy F. R. esetében
legalább ilyen lényegesek a
büntetés előzményei is. Ha
égy irodalmi műsor Buda
pesten sikert arat, mert el
fogulatlan és kíváncsi be
fogadóra talál, miért kell azt
— az olcsó siker reményé
ben? — szélsőséges színpadi
megoldásokat választva olyan
környezetben is bemutatni,
ahol mondanivaló és befogadó
nem talál(hat) -egymásra?
Samuel Beckett Godot-ra
várva című abszurd drámáját
először egy nyugati (talán
skóciai?) fegyintézetben mu
tatták be. A siker — ez ma

Keresd a nőt!
TTgy ment ká Zoltán a kór^ házból, mint akit fejbe
ütöttek. Ment az utcán, nem
nézett se jobbra, se balra,
nem tudta, merre jár, csak
ment, ment. Dél körül járha
tott az idő, amikor egy park
ba ért. Fáradtan ült le egy
padra. Nem sokáig ült ott,
mert érezte, fázik. Nem cso
da, hiszen december közepén
elég hűvös volt. az idő.
— Haza kellene mennem —
motyogta — előkészíteni ÉviS. nyári hőségben különösen nehéz a mosodai dolgozók mun cának hálóinget, köntöst, meg
kája
ilyesmit. Majd holnap bevi
szem neki, .. Hazafelé irányí
totta lépteit, de úgy érezte,
mintha a lábai ólomból len
nének. Halálosan fáradt volt.
Egy eszpresszó esett útjába,
bement. Kávét és konyakot
rendelt. A konyakot egyhajtásra megitta. Jóleső bizser
gést érzett a gyomrában, kért
még egyet. Ott ücsörgött arra
gondolva, hogy haza kellene
menni, de nem mozdult, nem
volt kedve.
Hazamenten? Minek? Hi
szen az ő Évája nincs otthon.
Nézni az üres szobát, miköz
ben a felesége a kórházban
fekszik. Megborzongott.
— Pedig mégis haza kell
mennem — mondta. — Nem
ülhetek itt holnap reggelig.
A konyhai előkészítőknek is nagy figyelmet kell fordítaniuk a
Sötétedni kezdett, mire ha
tisztaságra
zaért. Az olajkályhában égett

a tűz, jő meleg volt a szobá
ban. Elővette a nagy sporttás
kát, belekészített mindent,
amire Évának a kórházban
szüksége lehet. Aztán úgy,
ahogy volt, felöltözve végigfe
küdt a rekamién. Nem akart
még aludni, mégis, mire fel
ébredt, már hajnalodott. A vil
lany égett a szobában, az este
azt se kapcsolta ki. Felkelt,
megborotválkozott, megmos
dott, aztán leült az egyik fo
telba.
— Éhes vagyok — állapítot
ta meg —, igaz, tegnap sem
m it sem ettem.
Körülnézett, a szatyor még
ott volt a földön, ahova az
elmúlt nap reggelén ledobta.
Felállt, kipakolt belőle, de
nem evett, nem volt kedve.
Maradt egy kis kávé, azt meg
melegítette, azt itta meg.
Kilenc órakor ért a kór
házba, megkereste az adjunk
tusnőt.
— Magához tért a felesége,
most kapott gyógyszert és in
jekciót. Állapota nem olyan
súlyos, mint első látásra gon
doltuk. Öt percet beszélhet
vele, aztán menjen el, hagyja
pihenni. Délután bejöhet a
látogatási időben, addigra ta
lán többet tudunk.

— Szervusz drágám. Hogy
érzed magad?
— Nagyon fáradt vagyok,
mindenem fáj, mintha izom
lázam lenne.
— Hoztam neked, Picikém,
hálóinget, köntöst. Itt van a
nagytáskában, beteszem az
ágyad alá, majd vedd fel. .
— Le se ülsz? — kérdezte
Éva.
— Csak öt percig maradha
tok, majd délután újra jövök.
— Add ide a kezed, ülj le
egy kicsit. Nagyon haragszol
rám?
— Miért haragudnék?
— Mert mindig beteg va
gyok.
— Ugyan,'dehogy haragszom
— mondta Zoltán és megszo
rította az asszony kezét.
Éva kis ideig bágyadtan
nézett a férjére, aztán lehuny
ta a szemét és elaludt
Délután Zoltán egy csokor
virágot vitt a feleségének. Az
asszony az ágyban ülve várta.
Mosolyogva csókolta meg fér
jét, megköszönve a virágot.
— Már jól vagyok, csak
mindenem fáj. Jó lenne haza
menni.
;— Azt még nem lehet, Évi
kém, de majd beszélek Kutzka doktornővel.
Az asszony kábultan feküdt
— Azzal most nem tudsz
** a kórházi ágyon. Zoltán beszélni, mert elment. Egy
odalépett hozzá, megcsókolta. órája volt bent nálam. Megint

, már irodalomtörténeti tény —
osztatlan volt, s az elítéltek
Godot-ban vágyaik,
remé
nyeik megtestesítőjére ismer
tek. Ez, ugyes a környezetből
fakadóan, érthető. F. R. kr*
sérlete — mint tudjuk — ez
zel a tényezővel nem számolt

Évek snűiva
Hat évvel ezelőtt — amikor
e laphoz kerültem — éppen
folytatásban közölte a Heti
Híradó Cs. S. kisregényét.
Miként most legújabb novel
láját. Akkoriban — újdonsült
szerkesztőként — meglepett a
szerző könnyed, elegáns stí
lusa, meseszövésének harma
tossága, a mű szerkezetének
arányossága. Később, szaba
dulása után, személyesen is
megismerkedtünk. Cs. S. töré
keny, szeretette áhítozó em
ber. Eredetileg nyomdász volt,
s amikor évekkel ezelőtt fel
keresett a szerkesztőségben,
megtudtam tőle, hogy bűncselekményeit megromlott há
zasságából, becsapoitságából
eredezteti, öngyilkossági kí
sérletei, nekikeseredései ide
jén bátorítottuk, mondtuk,
írjon, dolgozzon, higgyen ön
magában, s meglátja, rende
ződik az élete. Tudtuk, lakása
van. ami az újrakezdésnél
óriási előny. Többször talál
koztunk a szerkesztőségben,
olyannyira meghittségbe for
dult a kapcsolat, hogy biz
tattuk, támogatjuk irodalmi
törekvéseit a könyvkiadónál,
folyóiratoknál. Szóba került
az is, hogy egyszer megláto
gatjuk Kecskeméten. Aztán
eltűnt a szemünk elöl. a kap
csolat megszakadt. Aggódtunk
miatta. Féltettük attól, hogy
kijátsszák, becsapják, meg
alázzák, s akkor — előbbutóbb — valami őrültséget
csinál. Gyengéje — így sej
tettem — a nők. Cs. S. olyan
nyíltsággal, érzelmileg kitakartan közeledett a nőkhöz,
hogy azok szinte törvénysze
rűen kihasználták. Csoda-e,
ha a kiábrándulás, a csalódás
érzése újra meg újra össze
törte?.!
Most újra bent van. Három
vagy négy év után. Mit kö
vetett el? Nem tudom. De azt
sejtem, hogy — belül — job
ban fáj neki a kudarc, erő
sebben kínozza az önmagában
csalódottság érzése, mint az
a szomorú tény: újra idebent
van!
Utólag vettem észre: e tör
ténetek mindhárom szereplője
költészettel, irodalommal fog
lalkozó ember. Véletlenül ez
is közös bennük.
T. A,

megvizsgált, ma már harmad
szor, Zolikám, mi van azzal
a munka könyvvei?
— Évikém, ne idegesítsd ez
zel magad, majd elintézem.
Még én se értem, miért küld
ték ki ahelyett, hogy megvár
ták volna, hogy igazoljuk u
távollétet.
— Hogyan tudjuk igazolni?
— Ugyan, kicsikém, anyám
temetéséről tudunk igazolást
vinni, és a te betegségedről is.
— Igen, ezt ° tudom, de te
hogy igazolod magad?
— Ugyanezzel, hiszen nem
hagyhattalak ott egyedül. Most
ezen ne idegeskedj, majd
megoldódik minden.
Zoltán igyekezett megnyug
tatni feleségét, bár ő se tudta
még, hogy mit fog csinálni.
A látogatási idő végén Éva
megígértette férjével, hogy
mindennap jön hozzá, bár ez
fölösleges volt, mert tudhatta,
Zoltán egyetlen látogatást sem
fog kihagyni.
T ’íz napig feküdt az asszony
a kórházban. Megerő
södve, bizakodó hangulatban
hagyta el az ideggyógyászatot
Zoltán járt a nyomában, de
intézni semmit nem tpdotí,
csupán összeveszett egy volt
kollégájával; aki jelenleg a
munkaügyi osztályon dolgozik.
Ekkor úgy határozott hogy
egyelőre visszamegy ahhoz a
kőművesmesterhez, ahol már
dolgozott, mielőtt eltört a ke
ze. Ezt az elhatározást csak
akkor közölte Évával, -amikor
gyógyultan hazatért.
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1 1érssbai dolgoznék
A baracskai intézetből na
ponta kétszer — reggel és. dél
ben r— indul busz; korszerű,
snip: 'városi autóbusz, hogy a
dolgozókat a városiba — Szé
kesfehérvárra — vigy^; Az
Ikarus gyár fehérvári üzemé
ben körülbelül öt éve dolgoz
nak együtt szabadok és elítél
tek,'
1 A kezdet kezdetéin sokan el
lenezték ezt a tervet, mond
ván, hogy a szabad emberek
megsértődnek, ha közéjük el
ítéltek kerülnek. Szerencsére
nem így történt. Azoknak lett
igazuk, akik azt mondták,
hogy az elítéltek meg tudják
oldani .ezt a kényes helyzetet
úgy, hogy jól dolgoznak s ma
gatartásuk is megfelelő lesz.

suk származott abból, hogy
nem tudtak beilleszkedni egyegy közösségbe.
Sajnos, ma még nem tar
tunk ott, hogy az üzemek ve
zetői figyeljenek arra, hogy ki,
miként viszonyul az adott
munkához, hogyan kötődik . a
vállalatihoz. Érthető, ha az
embereknek gyakran az az ér
zésük, hogy puszta munkaerő
nek tekintik őket. Ez a szem
lélet alaposan visszaveti az
egyéni kezdeményezést, mert
senki nem vállalkozik a
hogy^ ilyen közegben elmondja-előádja egyéni meglátásait,
elképzeléseit.
Pedig az .emberek nagy több
sége nemcsak a pénzért dol
gozik, hanem azért is, hogy el-
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Pontosan ez következett be.
Az embereknek nem volt okuk
arra, hogy továbbra is fenn
tartsák előítéleteiket, hiszen
munka közben alaposan meg
ismerték egymást, s a szabad
emberek szinte testközelből is
merték föl, hogy a másik is
ember, olyan, mint ő. Éppúgy
örül; ha sikerül valami, s épp
úgy bánkódik, ha valami gond
ja van.
Ez az inigáztatás nemcsak a
gyárnak lett kifizetődő, ha
nem az emberek is jól jártak.
Mégis más egy korszerű üzem
ben dolgozni úgy, hogy köz
ben szabad emberekkel érint
kezik, mintha mindig csak fa
lak között lenne. A munka is
azonos, a fizetés sem sokkal
marad el a kintiekétől. Az
ilyen helyzet arra is alkalmas,
hogy az emberek szemében a
munka visszanyerje megtépá
zott becsületét, hiszen az el
ítéltek körében sokan csalód
tak már a munkahelyükben, a
munkájukban, sok konfliktu-

ismerjék — . erkölcsileg is —
őt, az egyént, vagy ahogy mos
tanában divatosan mondják,
vegyék jobban figyelembe,
mint emberi tényezőt.
Kétségtelen, hogy eme sajá
tos helyzet okán nagyobb fi
gyelem összpontosul az elítél
tekre, nem tekintik őket csak
munkaerőnek, hanem olyan
embereknek, akikre szükség
van. Ezt a figyelmet érzik a
dolgozók. Nein véletlen, hogy
-barátságok, munkatársi kap
csolatok szövődnek, s gyakran
előfordul, hogy szabadulok is
itt helyezkednek el, a megszo
kott, a megismert környezet
ben.
Tehát ez a mumkáltatási for
ma az idők folyamán bebizo
nyította létjogosultságát, hi
szen végül, is az a cél, hogy a
büntetés után zökltenőmenter
sen illeszkedjenek be az em
berek a társadalomiba. És —
ki vitatná —, hogy ez sokkal
könnyebb, ha jó a munkahe
lyi légkör.

— Velem mi lesz? Én hol
fogok dolgozni? — kérdezte
az asszony.
— Te egyelőre itthon ma
radsz, aztán, ha összeszedted
magad, akkor visszamész a
pályádra, tanítani fogsz.
— Ebbe a volt sógorom is
bele fog szólni. Tudod, hogy ő
ellenségem. Bár ez még nem
lenne baj, de az oktatási osz
tályon dolgozik, ott valami
főnök.
— Mindegy, megpróbáljuk.
Ha itt nem megy, akkor el
megyünk egy másik megyébe.
Hova szeretnél menni legin
kább?
— Hova? — egy percig gon
dolkodott —, talán Szegedre,
Vagy Szeged környékére. Tu
dod, ott lakik a bátyám, az
egyetlen aki a segítségemre
lesz, az egyetlen akire számít
hatok.
— Jól van Évike, ahogy
gondolod, az a fő, hogy mi
nél hamarabb meggyógyulj.
Zoltán az ünnepek után
munkába állt a kőművesnél.
Eleinte nagyon fájt a csukló
ja, gumifáslit vagy csuklósZorítót használt, később meg
szokta újra a nehéz fizikai
munkát. Éva megpróbált el
helyezkedni, először a város
ban nézett szét. Minden is
kolába bement, érdeklődött.
Néhány helyen, kapott bizta
tást, ígéretet, de egy láthatat
lan kéz mindig közbeavatko
zott és az iskolaigazgatók saj
nálatai értesítették, hogy nem
tudják alkalmazni. Ekkor Éva
fc város környékén lévő falva

kat, községeket járta, de állást
nem kapott. Az egyik ilyen si
kertelen útja után sírva vár
ta haza férjét.
— Mi baj van Évikém? —
kérdezte a férje rosszat sejt
ve.
— Sehol nem kapok mun
kát. Mondtam neked, hogy
utánam lő a volt sógorom.
Még mindig Kovács Endréné
vagyok. Mindenütt megkérde
zik, hogy a Kovács Gyula ro
konom-e? Ezt kénytelen va
gyok bevallani, és ekkor már
elég egy telefon. A személyi
anyagomat már el sem kérik.
Gyula meg gondolhatod, mi
lyen véleményt ad rólam.
Zoltán gondolkodott kis
ideig, aztán így szólt:
— Évica, mi csak egymás
előtt vagyunk férj és feleség.
Engem is zavar sokszor, hogy
nem az én nevemet viseled.
Az lesz a legjobb, ha rövide
sen megesküszünk.
—■ Gondolod, akkor kapok
állást, ha a te nevedet vise
lem?
— Nem, itt akkor sem kapsz
munkát, legalábbis a tanári
pályán.
— Mondjak le örökre a hi
vatásomról, amire, kicsi gyer
mekkorom óta készültem...?
—• Nem, kicsim. A lehető
legrövidebb időn belül meges
küszünk, utána elmegyünk
Szegedre.

A. J.

TV/I árcius ötödikén volt az
esküvő. Nagyon csendes,
nagyon szerény. Csak a két
tanú és feleségeik voltak je

Vigasz helyett
A börtönidőszak legnehezebb pillanatai azok, amikor va
laki megkapja otthonról a „felmondólevelet”. A feleség(férj),
élettárs közli: elválik, nem vár tovább, megismerkedett vala
kivel. Az ilyesmi nemcsak az érintettet rázza meg, de tár
sait is, akik azonnal magukra gondolnak, arra: holnap talán
nekem. Anélkül, hogy, lekicsinyelném ezt, egy valamiben biz
tos vagyok: sokkal kisebb számban esnek meg, mint ahogy
azt sokan gondolják. Azok közül, akiket úgy eresztettek el
otthonról, hogy „visszavárlak” csak elenyésző százalékuk csaló
dik. Természetes, hogy előfordulnak cserbenhagyások, miként
akkor is, ha az ember nincs távol. Ha erről készülne.statisz
tika, bizonyos vagyok benne, hogy kiderülne: az országos
arányokhoz képesít kevesebb hűtlenség fordul elő, noha az
egyik fél — többnyire a férj, az élettárs — börtönben van.
Van ennek egy lélektani része is: az otthonmaradottaik
és környezetük túl az első haragon, egyre inkább sajnálják a
bent lévőt. Ha maguktól nem tennék, a bentről érkező leve
lek, a beszélőik hangulata meghozza a várt hatást. Kevesen
teszik meg, hpgy ilyen bajba jutott embert hagyjanak cserben,
már a saját lelkiismeretűk miatt sem.
Persze a másik türelmével, tűrőképességével nem sza
badna visszaélni. Követelőzéssel, állandó paiiaszkodással, sajnáltatással. A vádaskodásokról, a féltékenykedésről nem is
szólva. Mert ez az a helyzet, ahol a bizalomnak feltétlennek
kell lennie. Képzeljük csak el azt a feleséget, aki két ember
helyett dolgozva, hajnaltól napestig dolgozik a gyerekekre,
kevés örömet lelve ebbe az életben. Teszi ezt abban a re
ményben, hogy a társa majd szabadul, és akkor közösen foly
tatják. Ez bizony hónapokig, éveikig, kemény robot, nagy lel
kierő kell hozzá. S akkor egy napon, pár napra hazatér a férj.
Az első öröm után elkezdi szidni az asszonyt, mert netán új
ruhát vett — kinek akar tetszeni? —, mert más lett a haja,
s egyszer elment a kollégáival vállalati kirándulásra. Köszö
net helyett, hála helyett szidás, sértegetés. Aztán bentről
hiába jönnek a bocsánatkérő sorok — később rájön, hogy hi
bát követett el —, a személyes benyomás többet nyom a lat
ban. S ott lesz a félelem: hát mit kapok ép altkor tőle, ha kiszabdul? Nem, ezt nem várom meg. De hasonló módon el
lehet rontani az egészet egy-egy beszélőn is.
Nem hiszik az otthoniak, hogy bárki is tele van pénzzel
a börtönben, hogy ott dúskál a javaikban. De ők sem otthon,
hiszen sokszor filléres gondokkal küzdenek, s a nagy nehezen
összehozott, szeretettel összeállított csomag után nem köszö
netét, hanem szemrehányást kapnak. Ilyen módon lehet a vé
kony, de azért összetartó szálakat apránként elvágni, s ekkor
tényleg elég egy jó szó mástól, és vége.
De az otthon lévő társsai kapcsolatban még egy nagy gond
is felmerül. Miként viselkedjünk szabadulás után? Lehet, hogy
meglepő, de az a tapasztalatom: évekig kitartó feleségek vál
nak el férjüktől, a szabadulásukat követően, egy-két éven
belül. Ennek oka abban a szemléletben van, amely így hang^
zik: én évekig nélkülöztem, hátrányban vagyok, be kell pó
tolnom az elmaradottakat. Mintha közben az asszony dorfoézolt volna. Holott éppen az ellenkezőjét várná: hűségéért, ki
tartásáért, tehermentesítést, fokozott megbecsülést, és így to
vább.
Hadd mondjak el egy esetet. Z.-t felesége megöléséért ítél
ték el tíz évre. Az ok féltékenység volt. A börtönben jól visel
kedett, enyhébb fokozatba helyezték, és elmehetett rövid tarta
mú eltávozásra. E pár nap alatt:megismerkedett valakivel, aki
ettől ,kezdve,,beszélŐre.. járt -hozzá, leveleztek.^ Sőt a következő
eltávozáson összeházasodtak. Még két év és szabadult, ked
vezménnyel. Eddig; minden olyan, mint a mesében. A lány
szülei ugyan nem fogadták túlzott bizalommal az újdonsült
férjet, ami azért megérthető, Ettől függetlenül apósáék há
zába költöztek, anyagiakban nem volt hiányuk. Ám embe
rünk ezt a számára ajándéknak számító lehetőséget képte
len volt jól használni. Mindent akart, mert hamar felejtett.
Mármint azt, hogy ő nem a szokványos vő és bizony meg kell
húznia magát. Állandósultak a vitái az apósssal és egy alka
lommal tettlegességig elment. Ez esetben a súlyos testi sér
tés nemcsak újabb börtönt, hanem a, kedvezmény elvesztését
is jelentette volna. Vagyis évekre vissza, a börtönbe. Erre rá
jött, de későn. Önkezével vetett véget életének.
Egy kicsit messzebbre kalandoztunk a kiindulástól, de
valahol végig ugyanarról beszéltünk. Az otthonlevőkről, a tár
sunkról, akiket szeretnék megtartani. De a vázolt rossz mód
szerekkel sem idebent, sem odakint nem sikerülhet.
í

len, Két héttel az esküvő
után utaztak Szegedre. Né
hány napi keresgélés után a
rókusi általános iskolában ka
pott ígéretet Éva, hogy szep
tembertől alkalmazzák. Zoltán
bement a Szegedi Nyomdába,
felvették őt is.
Boldogok voltak, elhatároz
ták. hogy Szegedre költöznek.
Zoltán a nyomdában dolgozik,
Éva pedig szeptemberig ott
hon marad. Sikerült lakást
szerezniük, igaz elég drága
volt. Havi kettőezerötszáz fo
rint lakbért kellett fizetniük.
Két hét alatt elintéztek ott
hon mindent, és leköltöztek
Szegedre. Zoltán április köze
pétől dolgozott a szegedi
nyomdában.
Volt egy kis kert a lakásuk
előtt. Éva szabad idejében
mindig ott dolgozgatott. Na
gyon szeretett kertészkedni.
Olyan lakásra vágyott mindig,
ahol kert van.
Sokat sétáltak. Ismerkedtek
Szegeddel. A hétvégeken ki
mentek Éva bátyjához, aki
Dorozsma mellett lakott, ott
segítettek. Paradicsomot szed
tek, kapáltak, elvégezték a
ház körüli munkákat.
így telt el a tavasz és a
nyár.
Augusztus
tizenötödikén
Évának mennie kellett az is
kolába, a szerződés 'megkötése
végett. Zoltán nem tudta elkí
sérni, mert dolgozott. Munka
után sietett haza, kíváncsi
volt, hogy felesége mit inté

VITA

Felelősség egymásért

lévő jelenségekkel kapcsolat
ban.
Én e témakörben nem vi
tázó félként kívánok hozzá
szólni, hanem a lap hasábjain
áíisugározni az olvasóknak
őszinte érzéseimet, önzetlen
tenniakarásomat embertársa
im iránt, akik e problémával
egyedül vannak, mégha tömeg
is veszi őket körül. ..
íme, egy példa. Egy nagy
létszámú zárkában öngyilkossági kísérlet történt. A neve
Lehetetlennek tartom azt az lő elbeszélgetett a zárka kö
álláspontot, hogy valaki az ön zösségével: miért nem akadá
csonkításban találjon enyhü lyozták meg? A válasz egyön
lést bűneire. Ha valaki nem tetű: „Megvan itt mindenki
csak a tragikus helyzetét veszi nek a saját gondja, baja, nem
figyelembe, hanem az előzmé tudnak ők másokra is figyel
nyeket is, rögtön rájön: ezek ni”. A körülményeket ismerve
az emberek az élet nehézsé már-már hajlamos vagyok el
geitől, az újbóli talpraállástól hinni, hogy igazuk van. De
félnek. Szerintem nem a bör mi is történt valójában?
Az öngyilkosjelöltet délelőtt
tönben indulnak el ezek az öngyilkosságra hajlamosító érzel kihívják a zárkából, mivel
mek, hanem már korábbam megjött a régóta várt otthoni
kiint. S valahogy úgy gondol soros csomag. Boldogan veszi
kodnak: az elzártság az utolsó át, nem annyira a tartalma
miatt, hanem mert arra gon
pont az életben.. „
lám-lám őt még min
Pedig bűnözőnek és öngyil dolhat:
szeretik, várják haza.
kosnak senki sem születik. Ép dig
Visszatérve a zárkába, meg
pen ezért a by. intézetben a kínálja
a finomságok
nevelők és mások azon igye ból, hisztársait
így tűnik természe
keznek, hogy a megtévedteket tesnek. Ennek
ellenére meg
jóra terelj,ék, neveljék. Akár kezdődnek az apró
megjegy
olymódon, hoigy próbálják zések. „Hát komám,
helyrehozni, amit a szülők el nem naigyon szívelhetnektéged
ott
rontottak, amiben a szülők fél hon, hogy ilyen olcsó cigit
reneveltek. Csak hát sok; em mertek
küldeni. .. Én agyon
ber még mindig csokoládét, js csapnám
az asszonyt, ha
simogatást várna, de ez ide ilyen vacak tisztasági
bent érthetően nem lehetsé tenne a csomagba.. . . szereket
” S_ így
ges.
tovább, egymást felülmúlva,
Végezetül annyit: a ma és a pedig nincs más a háttérben,
holnap csak annak nehéz, aki mint az irigység. S az előbb
nem mer szembenézni a múlt még boldog ember pillanato
jával. Ha mindenki megtenné, kon belül megváltozik, bár
nem lennének öncsomkítók, nem érti az egészet, ő k vi
öngyilkosok. Amit egyébként szont igen, a torz szemlélet
mélyen elítélek...
szeriint megakadályozták, hogy
társuk jobban érezze magái,
Rónavölgyi Sándor előzetes
mint ők. Nem igaz az, hogy
(Gyula)
nem foglalkozunk egymással.
Mindennapos példák igazolják.
hogy addig „mindent bele”,
amíg megalázzuk, földig sért
Újra írok, mert úgy veszem jük, össze nem romboljuk a
észre, hogy egyes elítéltek, lelkivilágát. S amikor mindez
akik azt hiszik, hogy nálunk megvan, elfordulnak tőle, kö
műveltebbek, valóságos vicc- zönyt, nemtörődömséget mu
rovatot csinálnak e komoly té tatva.
mából. Minit már írtam: én
A másik példa. A 22 szemé
háromszor követtem el siker lyes zárkába boldogan rohan
telen öngyilkosságot, de egy be az egyik ott lakó: újságol
szer sem a börtönben. Most, ja, hagy hat nap rövid tarta
bogy bekerültem, bármilyen mú eltávozást kapott, amelyet
hihetetlen, ha elítélnek; nem otthon, tölthet el. A társai:
fogom leülni. Én már alkal úgy tesznek, mintha örülné
matlan vagyok arra, hogy nek, irigységüket elrejtik. Meg
hosszabb időt töltsék börtön két hét van odáig, az illető
ben, abban a tudatban, hogy tervezget. Egyik nap levelet
ártatlan vagyok, s mert egész kap otthonról, amelynek az a
életem ebből állt: szenvedés, lényege: örülnek a hazajöve
csalódás, börtön és temetés. telének, s várja a börtön
—f —
Hogy ezért ki a felelős? Kár
a feleség -és a két gye
firtatni — bár orvosnak ké előtt
rek. De a levelet ő nem tudja
szültem magam is, de csak elolvasni, mert írástudatlan.
műtős lett belőlem —, senki Megkéri egyik „rinyósát”, hogy
zett. Az asszony a heverő szé sem
tudott meggyőző magya olvassa föl. Az fölolvassa, csak
lén ült szomorúan, szemei ki
rázatot adni. Mármint arról, éppen másként. „Hiába kaptál
voltak sírva.
— Mi újság Évikém? — hogy szép az élet, csak azzá jutalomból eltávozást, hozzánk
kérdezte Zoltán rosszat sejtve. kell tenni! Vagy csak én nem be nem teheted a lábad. Én
értem? Akkor miért vagyunk már másé vagyok, a gyerekek
— Nem vettek fel — vá olyan sokan, akik a halált vá meg nem kíváncsiak ' rád!”
laszolt Éva.
lasztjuk? S miért nem tudnak Emberünk nem akarja elhinni,
—■ Miért?
másik társhoz fordul. De az
■— Nem ment nyugdíjba az bennünket meggyógyítani, ha sem akarja elrontani a játé
tényleg
betegek
vagyunk?
a tanár, akinek _a helyére
kot, így megismétli az előzőe
Amint észrevették, akarattal ket. A társaság kuncog magá
kellettem volna.
— Ezt az igazgatónő mond zártam ki a témából az „ál ban, örülnek a jól sikerült
ta? Miért nem értesített ha öngyilkosokat”, akiket olyan viccnek, főleg, hogy látják
marabb? Hiszen tudta a cí elrettentő videó-műsorra kelle társukon a félelmet, a kétségmünket .. „
ne vinni, ahol a látottak meg beesést. De ez már nem fon
— Nem mondott semmit, győzik őket tettük súlyáról... tos, már ők érzik jól-magukat.
csak azt, hogy sajnos, nincs
Látják, ez a vita soha nem
Az elítélt kimegy a zárká
hely. Érdeklődjek a tanács fog „megoldást” találni. Higy- ból. Még hallja a kitörő neve
oktatási osztályán, hátha ott gyék el, ha csak egyikünket tést, de nem jut el a tudatáig,
tudnak segíteni.
meg tudnák győzni, hogy az ösztönösen nyitja ki a fürdőt,
— Rendben van, holnap be eddig történtek ellenére igen körülnéz, talál egy drótot és
megyünk.
is van értelme az életnek és felerősíti a csővezetékre. Ké
Másnap együtt. mentek a kezdjük elölről —_ szóval, ak sőbb találnak rá, felakasztotta
városi tanácsra. Onnan át kor talán én sem halnék meg, magát. A lábai előtt hever a
küldték őket a megyeire, mert és nem nőne az öngyilkossági levél. A felügyelő a kezébe
a városban csak helyettesítés
veszi, és elolvassa. Érthetetle
lett volna. Az meg olyan, statisztika.
nül csóválja a fejét. Nem érti,
mint a kutya vacsorája.
Takács György
nem értheti!
A megyei tanácson adtak
előzetes
E példákat azért hoztam fel,
nekik néhány címet, a kör
Fővárosi Bv. Intézet I.
hogy megcáfoljam azokat, akik
nyező községekbe, falvakba,
ahol az elmúlt tanév végén
közönyt és fásultságot emle
még pedagógushiány volt.
getnek, ezzel mentik fel ma
Megkezdődött az utazga
Olvastam valamennyi eddig gukat a másik iránti felelős
tás. Nyolc községben voltak,
ség alól. Mert igenis meggyő
de állást nem kaptak, mert megjelent hozzászólást, és ződésem, hogy büntetni keü
olyaií
benyomást
keltettek,
ahol hiány volt, azt már be
— kellene — azt a közösséget,
töltötték, akkorra képesítés hogy hiányzik belőlük a ten- ahol az öngyilkosság, az ön
niakarás, nem tükrözik a va
nélküliekkel.
lóságot, és pontosan hamissá csonkítás előfordul, mert az S
Csapó Sándor
guk
révén akadályozzák, hogy felelősségük a legnagyobb... ;
Budapesti Fégybáz és Börtön
minél előbb állást tudjunk fog
Nagy István
(Folytatjuk)
lalni » vita középpontjában
Bp.-i Fegyház és Börtön
A mostani hozzászólások ér
dekessége, hogy alig van ben
nük közös. A szélsőséges né
zetek éppúgy megtalálhatóak,
mint az egyszerűsítő meglátá
sok. Amit hiányolunk: a kór
kép mellé megoldási javasla
tokat. Mert az egyik alapkér
dés még mindig válasz nélkü
li: mi e téren a kötelességünk
egymás iránt?
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sióim Továbbra is gyűrűzik a vita a zárkafelelősök helyze
téről, szerepéről (lassan már több cikk jelenik meg er
ről, mi ni "anriakid éj én a hűség értelmezéséről). Sőt, úgy
tűnik: egyes írásokban már-már személyi indulatok
csapnak fel, valószínűleg korábban elszenvedett sérel
mek kerülnek élő az emlékezet lomtárából. Érdekes
„melléktermék” is napvilágot lát ebben az összeállítás
ban: a szabálysértőkkel csak nagyon ritkán foglalkozik
a Heti Híradó, s ők is vajmi ritkán ragadnak tollat egyegy gondolatuk kifejtésére. Biztosan arra gondolnak:
mire a cikk megjelenne — ők már régen szabadulnak.
Az „A börtön vendégei?” című írásból azonban más
következtetés is levonható: mire bekerül a lapba egy
szabálysértő anyaga, addigra esetleg már — újra ol
vashatja a Heti Híradót...
A „Markó” házi stúdiójának kezelője — a jelek sze
rint —r „magára vette” a stúdiósokat általában elma
rasztaló sorokat. Tény, hogy az intézeti stúdiók műkö
dése sok helyen kívánnivalót hagy maga után, de az is
tény: nemcsak a cikkíró, Binder Béla, hanem rajta kí
vül még jónóhányan. mindent megtesznek azért, hogy a
hangszóró minél kevesebbet legyen csöndes. Olyan mű
sort nem lehet előállítaná, ami mindenkinek tetszik, leg
feljebb arra lehet törekedni, hogy a többség szívesen
hallgassa akár a helyi, akár a KS-ből kapott anyago
kat. Azt hászem, ez a törekvése a legtöbb stúdiósnak.
Több helyről kértek tőlünk könnyűzenei vagy popze
nei összeállításokat, mondván, unják már azokat, ame
lyeket, hallgatnak, Úgy gondolom; egy lejátszás — leg
feljebb kettő — után a legválasztékosabb ízléssel öszszeállított, ilyen jellegű magazint éppúgy megunnák a
hallgatók, mint azokat, amelyeket emlegetnek... Nem
beszélve arról, hogy mindenütt rögzíthető —, legalábbis
a technikai lehetőségeket illetően — a rádióműsor, s a
munkaidő végeztéig bőséggel lehet válogatni a zenei
„csemegék” között.
Vagy mégsem?
H. A.

Korosztályok ellentéte?
Érdeklődéssel ' olvastam a de jobban kedvelik a zenét, a
zárkafelelősökről szóló cikke társasjátékokat stb.
Nem véletlenül hivatkozó*,!
ket a „Szóval—hanggal” rovat
ban. Sok zárkában megfordul erre. Jelenleg olyan zárkában
tam az elmúlt, huszonhárom lakom, amelyben egy ember
hónap alatt, van tehát össze kivételével fiatalok vannak. A
hasonlítási alapom: milyen is közösség zömé huszonéves. A
a jó zárkafelelős, illetve mi zárkafelelős azonban idős, s
bizony sok esetben nehezen
lyennek kellene lennie?
Igaza van annak a cikkíró érti meg a fiatalok játékossá
nak, aki azt vallja, hogy otl gát, és emiatt nemegyszer vé
lehet jó zárkaközösség, ahol jó leményeltérés támad közöta zárka összetétele. Arról j tünk. Megpróbálunk alkalmaz
azonban, kevés szó esett, hogji kodni, de bántónak és igaz
mi történjék akkor, ha nem a ságtalannak tartjuk, ha ez az
közösséggel, hanem a zárkafe- alkalmazkodás egyoldalú, nem
l.előssel van a gond! Mert pedig kölcsönös, .
Nem tudom, törvényszerű-e,
Ilyen is előfordul. Aligha kell
bizonygatnom — mert statisz hogy egy adott közösségből a
tikailag is kimutatható —, legidősebb ember legyen a
hogy a legtöbb elítélt a 20-30 zárkafelelős? Kétségtelen, hogy
közötti korosztályba tartozik. a legnagyobb tapasztalattal ez
Egy ilyen összetételű zárkában, a korosztály rendelkezik, de
nem szerencsés egy 55-60 éves nem 'biztos, hogy van érzér
embert megbízni a közösség kük az emberek irányításához.
vezetésével, mert nemzedéki Az idős kor önmagában nem
különbség van közte és a rá lehet tekintély — itt bent kü
bízott emberek között. Ez pe lönösen nem —, csak állapot.
Mi megadjuk a tiszteletet,
dig gyakran okoz — okozhat
— nézeteltéréseket. A fiatalok ennek fejében csak megértést
játékosabbak, lezserebbek — kérünk. Természetesen a sza
ami nem jelenti feltétlen azt, bályok keretein belül.
hogy fegyelmezetlenek is —,
Lakatos Gyula
mint az az idősebb korosztály,
Fővárosi Bv. Intézet I.

is szemmel
Bár már a saját bőrömön is
éreztem, tapasztaltam, milyen
felelősséget jelent közösségvezetőnek lenni, most mégis a
„másik oldalról” — azaz, mint
szimpla zárkalakó — szeret
nék hozzászólni a vitához.
Elöljáróban magam is sze
retném megerősíteni az egyik
cikkírónak azt a megállapí
tását, miszerint embereket ve
zetni, irányítani a börtönben
fokozottabb és árnyaltabb ma
gatartást — ha úgy tetszik,
vezetési stílust — igényel,
mint a polgári életben. Eddigi
tapasztalataink szerint kétféle
zárkafelelősi típus jellemző e
benti világra: az egyikre a
maximális lezserség és az eb
ből adódó fegyelmezetlen zár
karend és viselkedés, a má
sikra a diktátori hatalom és
póz a jellemző. Szükséges-e
bizonyítani, hogy mindkét ma
gatartási . forma milyen sok
buktatót rejt magában és mi
lyen súlyos következményeket
vonhat maga után?
Felmerülhet ugyan az em
berben a kérdés, van-e erköl
csi alapja bármelyik' elítélt
nek is arra, hogy utasításokat
adjon elítélttársainak, de min
denkinek be kell látnia, hogy
egy nyolc-tíz — esetleg —20
személyes zárkaközösséget va
lakinek irányítania kell. Mint
köztudott, az az általános gya
korlat, hogy a zárkafelelősöket
és közösségvezetőket a neve
lési szolgálat jelöli ki. Lehet,

hogy egyesek szerint ez a ki
választási mód nem elég de
mokratikus, de meggyőződés
sel mondhatom, hogy a fel
ügyelet részéről történt kivá
lasztások sosem ötletszerűen,
megalapozatlanul
történnek,
hanem körültekintő munka
eredményeként. A nevelési
szolgálatnak legalább annyira
fontos, hogy megfelelő ember
kerüljön egy közösség élére, és
ne történjen fegyelemsértés,
mint nekünk, elítélteknek. A
képlet ugyanis rendkívül egy
szerű: a felügyelet a fegyelem
és a viselkedési szabályzat be
tartását követeli tőlünk, mi
viszont minél rövidebb idő
alatt, minél kevesebb konflik
tussal, problémával szeretnénk
letudni büntetésünket. E két
érdek egyeztetése egyetlen jó
zanul gondolkodó elítéltnek
sem jelenthet . gondot, meg
oldhatatlan problémát.
Aligha szorul bizonyításra,
hogy a lehetséges változatok
között ez utóbbi az egyetlen
ésszerű, értelmes magatartás.
S ha ez így van, akkor a zár
kafelelős funkciója nem hata
lom, hanem a felügyelet és a
nevelési szolgálat közötti öszszekötő kapocs.
Másképpen: zárkafelelős ne
ütközőpont legyen, hanem
közvetítő, az elítéltek érdekeit
képviselő, és a felügyelet mun
káját segítő személy.
Duliczki Béla
Fővárosi Bv. Intézet I.

A übértöst vendégei í
A büntetési időm letöltése
során kozol föl, évig. mint épí
tési csoportvezető dolgoztam.
Munkán^ elvégzése során al
kalmam volt közelebbi isme
retséget kötni olyan emberek
kel, akik szabálysértés miatt
váltak börtönlakóvá.
A börtön felújításán dolgozó
11 tagú szakmunkáscsoport
mellé, Kisegítőként 10-13 sza
bálysértő volt beosztva, akik
nemcsak ruhájuk színénél
fogva, hanem viselkedésük és
emberi megnyilvánulásuk miatt
is mások voltaic, mint azok,
akik bűncselekmény elköveté
se miatt töltötték büntetésü
ket. Feladatom elvégzéséhez
hozzátartozott, hogy utasítá
sokat .kellett kiadjii: aki va
laha is tett ilyet, az jól tudja,
hogy milyen nehéz dolog. Min
denesetre semmi, probléma
nem adódott a d d i g , amíg az
első szabálysértő csoport nem
került hozzánk. Hiába ,kértem
őket a rájuk eső múnkák el
végzésére, szavaim süket fü
lekre találtak. Eleinte teljesen
értetlenül
álltam az új
helyzet előtt.' Elhatároztam,
megpróbálom megismerni őket,
hátha akkor sikerül megértet
nem velük, hogy miért is
vannak munkára beosztva.
Beszélgetni akartam tehát
velük. Egy idő után bizalmuk
ba fogadtak és egyik-másik
élete történetét meghallgatva
egy rendkívül érdekes „börtönréteget” ismertem meg. Azt
szinte valamennyien tudjuk,
hogy1 ezek az emberek több
nyire rendőri felügyelet vagy
a pártfogó felügyelet szabá
lyainak megsértése miatt ke
rülnek börtönbe. Bár nekem
.soha nem .volt ilyen bünteté
sem, az a véleményem, hogy
ha az ember 1 vagy 2 évig
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„meghúzza magát”, nem kerül
het be újra. Ennek ellenére
találkoztam olyannal, aki 24
hónapos REF-jéból már 12 hó
napot bent töltött el.
Az emberben ilyenkor óha
tatlanul felmerül: mikor volt
ideje megszegni a rávonatko
zó szabályokat? Megkérdez
tem tőlük, elmondták, hogy
szinte minden esetben az al
kohol a kiváltó ok, mivel ezek
az emberek egy szőkébb, a
rendőrök által jól ismert he
lyen forognak (a legtöbb eset
ben pályaudvar környékén,
piacok rosszhírt! kocsmáiban,
ahol félóránként van razzia),
így aztán gyakran fennmarad
nak a „begyűjtő hálón”, s en
nek (következménye az 1-2 hó
nap. De az egészben a leg
meglepőbb, hogy legnagyobb
része alig vagy egyáltalán
nem csinál nagy ügyet a lebu
kásból! Szinte családtagként
üdvözlik a raktárost, és az
alig néhány napja leadott ba
kancsot kapják vissza.
Sajnos, elég nagy számban
vannak olyanok, akiket sem
család, sem munkahely és
még csak egy kényelmetlen
ágy sem vár odakint. Ezeknek
.az embereknek nagyon nehéz
az élete. Szinte törvényszerű
az útjuk vissza a rács mögé,
ahol valahogy másnak érzik
magúkat, mint a bűncseleKményt elkövetők. Talán mert
ők nem érzik egyáltalán bű
nösnek magúkat — nem, ők
szabálysértők. Ebből adódóan
1másképpen állnak a munká
hoz, mások a viselkedési nor
máik.
Ök a. börtönök, vendégeinek
mondják magukat.
Mészáros László
Fővárosi Bv. Intézet I.
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Válasz
a „Szemben a hangszóróval1
című írásra
Az említett cikk megragad
ta a figyelmemet, mivel az ott
leírtakat egyszerűen képtelen
nek tartom. Kezdeném talán
az elején, a stúdió felszerelé
sén: nem éppen olyan „virá
gos” a helyzet ezen a téren,
mint azt Mészáros László leír
ta. Elavult technikával ugyan
is nem lehet minőségi műsort
készíteni, és nem utolsósor
ban a szalagok minősége az,
ami akadálypzza ezt. Hiába
próbálom a rádióban elhang
zott műsorokat felvenni, ha a
felvétel minősége egyszerűen
élvezhetetlen és nem lehet le
játszani. Más intézetekben
biztosan korszerűbb technika
áll rendelkezésre, de ón az it
teni viszonyokat' vagyok hi
vatott mérlegelni, hisz a cikk
írója valószínűleg ezeket a
műsorokat kritizálta. Meggyő
ződésem, hogy a saját szakte
rületén a munkáját szakszerrűen és a legjobb tudása sze
rint végzi el, de ha az ő te
rületén sem lennének bizto
sítva a megfelelő anyagok,
akkor, milyen munkát végez
ne?

Egy másik tévedésre is fel
hívnám a figyelmet: a vezeté
kes rádiónak meg van hatá
rozva a munkaterve, amit szi
gorúan be kell tartani. A Fő
városi Bv. Intézet előzetes ház,
így nemcsak a dolgozók érde
keit kell figyelembe venni,
hanem a nagy. többséget, akik
a zárkán vannak; ők szívesen
hallgatják a napi eseménye
ket, híreket. Előzetesként is
tájékozódhat a világban tör
tént gazdasági és politikai ese
ményekről. sőt, talán ez a fő
célja annak, hogy intézetünk
ben a műsorok nagy részét a
rádió egyenes adása tölti kü
A házi stúdió szerkesztésében
hetente 6 óra műsoridő az elő
irányzott; amit ha jól utána
számolunk, még túl is lé
pünk. Általában könnyűzenei
összeállítás szerepel a prog
ramban, de nem ritka a rádió
játék és egy-egy kabarérész
let sem.
Pontosan .1 éve vagyok a
stúdió kezelője, igaz, nem fő
állásban, de ez ideig még élégedettek voltak a műsórok
többségével. Arra egyáltalán

Vegyünk példának egy na hangos vitára mindenki felfi
gyobb zárkát, ahol különböző gyelt és az asztal köré'csopor
fajsúlyú bűncselekményekért tosulták.' Észre sem vették,
töltik büntetésüket az elítél hogy a felügyelet csendben
tek, s ráadásul már többször bejött a zárkába, és figyelte a
megfordultak a börtön falai fejleményeket. A vita hevé
között! így akadnak cimborák ben hirtelen kinyúlt egy ököl
régebbről, aztán kialakulnak a s hősünk ájultan terült el a
klikkek. Namármost. ha pél padlón. Ekkor vették csak ész
dául a zárkafelelos valamelyik re a már korábban benn tar
klikkhez tartozik, a kívülállók tózkodó felügyelőt! Közben a
már nem úgy állnak különbö zárkafelelős is feltápászkodott
ző dolgokhoz, mint azt a sza a földről s a felügyelő elé
bályzat előírja, bár a klikk- lépve kérte, hogy azonnal en
társai segítik, mellette vannak gedje ki a nevelőhöz, mivel őt
— de ez a legtöbb esetben he tettlegesen bántalmazták azért,
ves vitákat, sőt tettlegességet mert megtiltotta a zárkában a
is szülhet. Viszont, ha egyik szerencsejátékot. (Természete
klikkhez sem tartozik, magá sen itt meg kell jegyeznem,
ra marad, még az is előfor hogy a zárkában két csoport
dulhat, hogy kiközösítik, sem uralkodóit és az erősebb,
ren
mibe veszik utasításait, ame nagyobb létszámmal
lyekét a felügyelettől kapott. delkező csoportnak a zárkafeTermészetesen nem-teljesítés ' leiős is tagja volt.)
esetén jelenteni köteles, de
Vizsgálat vizsgálatot köve
akkor a „vamzer”-szóval bé- tett s a végeredmény az volt,
lyegzik meg. Netán kedvezmé hogy aki a tettlegességet el
nye van, az esetben mindent követte, 20 nap fogdával és a
elkövet a zárka, hogy megfe cigarettájával „fizetett”. Hő
nyítsék-leváltsák, és így meg sünk örült, hisz őróla az de
vonják a kedvezményét. ML rült ki, hogy nem engedte a
vei ilyen esetben egy zárkafe játékot.
lelős magára marad a több
Pár nap múlva újra összeüli
séggel szemben, a gyakorlat is kártyázni a társaság. Javában
azt mutatja, hogy bármilyen folyt a játék, a bankban már
hazugságokkal illetik, a fel tetemes mennyiségű cigaretta,
ügyeletnél a többség szava a sőt még pénz is volt. Min
döntő. Tehát háládatlan fel denről megfeledkezve játszot
adat! Egy zárkaközösség ve tak, észre sem vették, hogy az
zetője mindig fekete' pont a őrparancsnok benn van a zár
zárka lakói szemében, mivel kában. Ekkor a hősünk be
az ő utasításait .köteleseit vég szólt., hogy „Ütöm a bankot”,
rehajtani.
mire egy ismeretlen hang —
Nagyon nehéz egy feladatát az őrparancsnoké — megszó
lelkiismereteisén ellátó zárka lalt: „Én meg viszem a ban
felelős helyzete, mert bár mel kot !”. Ezután természetesen
lette van a felügyelet, mégis jött a felelősségrevonás, é'ft a
egyedül van. Viszont ő is egy
elnéző zárkafelelőst
ember, a büntetését tölti, neki mindent
30 nap fogda után leváltották.
is vannak idegei. Sajnos, van Már nem hittek neki és kide
nak olyan elítéltek is, akik csak rült, hogy alaposan félrevezetakkor érzik igazán jól ma tea felügyeletet.
gukat, ha egymásnak ugrat
Szeretnék még égy korrupt
hatnak embereket. Ilyen eset zárkafelelőst bemutatni, aki
ben a zárkafelelősnek is el eléggé szigorú volt, néha még
fogy a türelme és tettlegessé- tettlegesen is bántalmazta zár
katársait. Általában az egy
gig is fajulhatnak a dolgok.
Ismerek egy olyan zárkafe- munkahelyen dolgozókat egy
lelost, akivel évekig közös — zárkába rakják. Itt is így tornagy létszámú — zárkában térit. á BrigádvézétS' iS ebben
a zárkában lakott. „Termé
voltam. Mint tudjuk, a bör szetesen”
nem
takarított,
tönben mindennemű szeren sőt, még a csajkáját is
csejáték és tetoválás tilos. A elmosták.
Ezt a
zárkami zárkafelelősünk, ahogy a felelős elnézte, még segített is
munkahelyről feljöttünk, rö neki, hisz ellenszolgáltatásként
vid pihenés után fennhangon a másik az üzemben el
megkérdezte: „Ki jön játsza nézte, ha nem dolgozott.
ni? Szereztem egy. új zsugát!” A többiek ezt mind lát
Többen is jelentkeztek, de a ták, de kérdem én, ki mer
„fajért” csak négyen lehet ját ujjat húzni az ilyen „menők"szani, így akik nem fértek be kel? Ezek a zárkafelelősök
le a kártyába, nekiálltak „ki- nem éreznek felelősségtudatot,
leneezni” dominóval, persze a példamutatás helyeit ők ma
azt is cigarettában. Dúlt a guk kezdeményezik a tilosban
nagy csata. „Hősünk” zsákjá ' járást, visszaélve a nevelési
ban nem éppen tisztességes szolgálat áLtal megszavazott
módon körülbelül már 100 do bizalommal. Ilyen zárkaközös
boz nyereség volt, amikor be ségben élve egy jobb érzésű
akarta fejezni a játékot. A embernek szinte pokollá válik
vesztesek
megfenyegették, az élete.
hogy ha nyereséggel kiszáll,
Egy zárkafelelősnek — akire
megverik. Vagy pedig adja valóban illik e megnevezés —■
vissza a nyert cigarettát! A olyannak kéne lennie (és van
nak is ilyenek!), akire a zár
kaközösség figyel, mivel tud
nincs idő, hogy egyes elítéltek ják, hogy nem akar rosszat.
kívánságát teljesítsük, mert
jelen esetben mindig a több Tud rendet, fegyelmet tartarii,
ségnek tetsző műsorokat játsz- aLkalmazkodik a kollektívához.
szuk le. Nem áll annyi anyag Ha iskolás van a zárkában,
a rendelkezésünkre, hogy min azt segíti, sőt különböző prob
denkinek a kívánsága szerint lémák megoldására is vállal
szerkesszük a műsorokat. Sze kozik. Meg tudja magyarázni,
rintem a Kossuth és a Petőfi mi a helyes, és mi nem. Meg
rádió műsora Annyira sokrétű, érteti zárkalársaival, hogy itt
hogy mindenki megtalálhatja
is lehet kultúremberhez mél
a neki tetsző műsort.
Szeretném azonban megje tóan élni, nem tesz kivételt
gyezni, hogy a szabadidőt ha senkivel sem, próbál oda hat
tékonyán és célszerűen nem ni, hogy ne hangozzanak el
kizárólag a házi stúdió műso trágár szavak, a heves vitákat
rainak hallgatásával lehet el megfékezi. Megpróbálja meg
tölteni; több szakkör és nem értetni, hogy nem a felügye
utolsósorban a könyvtár igény letnek takarítunk, hanem je
bevételével, valamint asztali
pillanatban itt élünk, ez
tenisszel, sakkozással és még alenjelenlegi
otthonunk.
sorolhatnám tovább.
Nagyon
sokat
lehetne még
A másik témával kapcsola
tosan, amit a Központi Síű- beszélni erről a témáról és
3ió munkájának és műsorai még sok példát úgy felhozni.
nak lejátszásáról írt, egyálta Ügy érzem, taián a leírtakból
lán nem vonatkoztatható min is lehet levonni következte
den bv. intézetre. Én ugyanis téseket. Szeretném, ha bizo
minden KS-műsprt leadok. De nyos zárkafelelősök — akikre
ha valaki a műsoridő alatt amúgyis ráillenek a példák —
pihen, alszik vagy pingpongo okulnának belőle és a helyes
zik, nem hallja a zárkában utat választanák, belátnák azt,
szóló magazinadásokat. Erről hogy itt a börtönben is lehet
azonban a házi stúdiós tehet kullúrember módjára élni és
közösséget vezetni.
a legkevésbé.
Binder Béla
Fővárosi BV. Intézet I.

Hártó László
Budapesti Fegyház és Börtön
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Csók a vállra

Ha egy arab lány hátr-aszeDigitális tévéket, kártya- deómagnő, 600 ezer kompakt- gr a fejét, lesüti a szemét és
Japmeretu rádiókat, karóra- lemez lejátszó, 28 millió té félrehúzza a s z ú já t— ez viszkát, karoraba épített számító- lefon, 185 millió videókazetta, szauíasítást jelent. S "ezt anélgepeket, emberi hangra mű- félmillió színes videokamera, kül hozza a közeledni próbáló
kodo telefonokat, mini kom- 30 millió kazettás magnó, 40 tudomására, hogy akárcsak
pakt-Iemez lejátszókat, a szó- . millió rádió talál majd gaz- egy szó ís elhagyná az ajkát
rakoztato elektronika, a szá- dára az USA-ban
Az arab világiban használamítástechnika,
a távközlés
Sokfajta termék annyira tas arcjáték és gesztusok islegüjabb _ termekéit vonultat- újdonságnak számított, hogy m.érete nemcsak a kisebb keltak fel junius elejen Chicago- a fenti prognózisok még nem lemetlemséigektől óvja meg az
oan, a nyári Consumer Elect- is számoltak velük. Ilyen volt oda vetődő idegent, dé Bejromcs Show, vagyis fogyasztói például a japán Mitsubishi rútban akár az életét is megelektronikai vásár alkalmával, cég ' elektronikus otthona. A mentheti. Manapság, amikor a
Munkatársunk helyszíni élme- mintegy 300 négyzetméteren libanoni utcákon mindennapos
ampjan számol be a ki- berendezett ötszobá's lakásnák a puskaropogás, az arra járó
állítás néhány érdekességéről, már a bejáratánál elámult a éleiébe kerülhet, ha nem érti,
A jövő sokak által elkép- vendég: a félóránként meg- mit jelent, ha egy úttorlasz
zelt_ otthonába csöppenhetett rendezett bemutató azzal kez- mellett álló fegyveres fel és
a látogató Chicagóban június dődött, hogy a bejárati ajtó le lengeti a karját. — Ne hajts
elején az idei nyári fogyasz- nál álló látogatóról egy „őr” tovább, ha kedves az életed!
tói elektronikai vásár három- kamera automatikusan felvé- — jelzi mozdulataival,, ainélszázezer négyzetméternyi te- telt készített.
A várakozót kül, hogy odakiáltama
hirüietén. A főszereplők a mik- ábrázoló fotót a'iakásban le- szén ez esetleg őt is veszélyroelektronika, a számítógépek vők még ajtónyitás előtt kéz- be sodorná.
és a személyi robotok voltak, hez vehették,
A gesztusnyelv rendkívül
amelyek^ lassacskán minden A lakásban egy központi kifejező: az arabok szemük
háztartási ^ es
szórakoztató1 számítógép vezérelte a fűtést, kel, arcukkal, egész testükkel
elektronikai termekbe beépül- a világítást, a sütőt, a kévé beszélnek. Ha valaki a fársanek.
főzőt, ellenőrizte a
Első ismeretségemet is egy gázvezetékeket, a mosógép
robottal kötöttem a chicagói működését, s azt, hogy be
Jaguár-siker
vásáron. Még fel sem ocsúd- vanak-e zárva az ajtók. Ha
tam a meglepetéstől, amikor például munkahelyére érve
Az idei első negyedévben 15
szembetalálkoztam vele, s valakinek az a gyanúja tá- százalékkad
több gépkocsit
maris kérdések özönét zúdí- mad, hogy nem zárta be a gyártott a Jaguár-cég
(tavaly
tóttá ram: „Hogy hívják?” bejárati ajtót, egyszerűen havadít
külön
a
brit
autóipart
„Akarja, hogy cipeljem a cső- zatelefonálhat és megkérdez- uraló British Leylandtól). A
magjat! , „Vagy inkább kér heti a számítógépet, zárva brit cég január és március
egy pohár whiskyt?” — mon- van-e az ajtó. A gép felismeri között
gyártott 10,6 ezer mé
ciotta szamomra is érthető an- tulajdonosa hangját (ponto- regdrága
autója főleg az USAgolsággal. Mint „gazdájától”, sabban szólva összehasonlít- ban kelt el,
de szeretnék euró
iony Clowes-tói, a japán ja azt a memóriájában tárolt. pai forgalmukat
bővíteni:
iom y Kogyo cég amerikai hanggal) és egy beszédszinte- 1990-ig 400 millió isfontot
ru
kepviselpjétol megtudtam, új- tizátorral előállított hangon háznak be, hogy' gyártókapa
donsult ismerősömet Hearold- megszólal. Kedvező esetben citásaikat évi 60 ezer darabra
hívják, 45 centi magas, s megnyugtatja gazdáját: az aj400 dollárért rövidesen az tó zárva van, nem volt be- futtassák fel.
amerikai üzletekben is árulni törés, rövidzárlat, gáz- vagy
fogják. Memóriájában ^ több vízömlés. Sőt, ha valami baj
ember hangját képes tárolni, történik, a számítógép azonGazdag Erzsébet
e hangok tulajdonosait felis- nal értesíti a vele összekötött
11. Erzsébet Európa leggaz
meri, s parancsaikat végre is szerveket, például a tűzoltó
hajtja. A robotot ^ be lehet ságot vagy a rendőrséget. Ha dagabb aszonya — állítja az
programozni ^ például
arra, sonló módon a gépet telefo angol királynőről a Moneyniogy porszivozzon ki a lakás- non lehet utasítani arra is, care című üzleti magazin. A
■*1 ’-J12'en.®f:ekeí továbbítson a hogy;yk^cs.Q.lja .,.be ,a fűtést, National Westminster Bank
-családtagoknak, vagy hozza húzza el a függönyt, vagy kiadásában m'égjéienő ‘folyó
agyba a reggelit. Infravörös hogy nyissa ki a bejárati aj- irat a királyinő- ingó és ingat
erzekeloje _ minden mozgást tó zárját a vendégeknek, ha lan vagyonának értékét 2,5
eszijevesz, így még kiváló ház- azok netán a megbeszélt idő- milliárd fontra becsüli.
orzo is lehet belőle — me- pontnál hamarabb jönnek.
^
Kisétálva a csodálatos, bár
in « S
f
kissé hátborzongató elektroni- Cardin-pékseg Pekingben
düíy
J i T Tlegalább
, - r csegyegftu- t o o S T Ä ’ a Sony
dúl; meg
standján többek között
Pierre Cardin francia divat
cat cég hozott el Chicagóba cég
digitális távirányítású te mágnás
pékséget
nyitott
hasonló termékeket — szak egy
’láthattam (Sony Tri Pekingben. A hosszú francia
nyelven személyi robotokat —, levíziót
KV—25 DXR). Szinte bageftet, péksüteményeket és
csak éppen Omnibotnak, Ele nitron
csak formájában emlé a francia sütőipar egyéb kü
minnak vagy Heronak; keresz már
keztetett a megszokott tévé- lönlegességeit. árusító boltot
telték el őket. A házi robot, készülékhez.
'A számítógéppel
mint újfajta fogyasztási cikk egybeépített tévékészülék 80 rövidesen egy cukrászda meg
persze csak egy volt a sok oldalnyi fontos információ tá
vásári látványosság közül.
rolására képes, s a képernyő
M
Ä
egjdk
á- m ű s o r é nyitni Pekingben és SanghajMcCormick kiállítási központ közbensarkán
ezek az információk banban három és fél napon át megjeleníthetők (a családi ün
1300 cég mutatta be audio, vi- nepek éppúgy, mint a heti
deo számítógép, szoftver és S u s o T T z t k e lő re be
távközlési
újdonságait.
(Mc
Peugeot-üzem
„
,
, .
..
. . ,
,
lehet programozni, hogy miCormick chicagói üzletember lyen műsorokat akarok meg
Kínában
volt, ő alapította a világ egyik nézni, s ekkor á készülék au
legnagyobb mezőgépgyárát, az tomatikusan bekapcsol. Kü
Autógyárat épít Kanton
International Harvestert; az lönleges szolgáltatásnak minő mellett a Peugeot francia
1933-as chicagói világkiállítás sül, hogy egyes tévéprogra autógyár. A nemrégiben aláírt
ra épített központot róla ne mokat tiltólistára lehet tenni: vegyesvállalati szerződés ■ér
vezték el.) Pontosabban szól- ha nem akarom például, hogy telmében az évi 15 ezer kis
va, Hera is a bemutatáson, gyermekem szexfilmeket néz- furgont és. kombikocsit gyár
.sokkal inkább az eladáson zen, az ezeket sugárzó csator tó üzem 1989-ben kezdi majd
volt a hangsúly. A vásárra ér nákat meghatározott időre meg működését; a gyár 74
kezett több mint százezer em „titkosítom”. (E programokat százalékban kínai, 26 száza
ber kétharmada ugyanis kis- csak a titkos kód ismerői tud lékban francia tulajdonban
és nagykereskedő volt, akik ják előcsalogatni.) Persze a lesz. Kína szeretné, ha a ki
Itt döntöttek arról, mivel töl digitális elven működő szá lencvenes
a gyár
tik meg üzleteik polcait az mítógépes tévécsodák még az szalagjairól években
évi 30-35
elkövetkezendő hónapokban. A USA-ban is kuriózumnak szá ezer Peugeot már
gépkocsi gördül
nagyközönséget igyekeztek tá mítanak.
hetne le.
vol tartani, a 18 éven alulia
kat például be sem engedték
a kiállításra. A valódi vásár
KATASZTRÓFÁT OKOZHAT
jelleget bizonyította az is,
hogy bármely újdonság felől
Műholdfelvétel segítségével szovjet tudósok felfedez
érdeklődtem,
azonná] meg
tek egy négyezer méterrel a tengerszint felett fekvő ta
tudták mondani mennyibe
kerül és mikor tudják szállí
vat a Pamírban — és rögtön döntést hoztak a tó lecsatani.
po'lásáról.í Kiderült ugyanis, hogy a hó- és gleccserol
A kiállításon több mint 5
vadásból származó, 150 ezer köbméternyi vizet raktáro
milliárd dollár értékű üzletet
zó tó rendkívül veszélyes. Ha a nyomás hatására ha
kötöttek. Talán ez is jelzi: a
sadók keletkezik a mélyedés oldalán, a lezúduló ára
fogyasztói elektronika ma
dat-perceik alatt elpusztítja az útjába .eső településeket.
egyike a legnagyobb iparágak
A geológusok adatai szerint hasonló katasztrófa tör
nak az USA-ban. Az Arthur
tént mintegy ötszáz évvel ezelőtt. Megtalálták a min
D. Little neves piackutató cég
dent elsöprő kő- és sáráradait nyomait. A kutatok úgy
kiállításra készített tanulmá
vélik, hogy óikkor is a most felfedezett tó volt a bű
nya szerint ez az ágazat más
nös.
fél-'millió amerikait foglalkoz
Elkészültek a mesterséges lecsapolások tervei, meg
tat, s összesen évi 40 milli
indultak az előkészítő munkálatok. Amint az olvadékárd
dolláros forgalommal
víz szintje eléri a számított veszélyes szintet, robbarifébiígádofc indulnak a helyszínre, hogy megkezdjék a ’
büszkélkedhet. A piac mére
víz levezetését. Addig különleges figyelőszolgálat mű
teire utal, hogy 1985-ben vár
ködik a megbízhatatlan falak közé zárt tó környékén.
hatóan több mint 16 millió
•eines tévé, 11,5 millió vi

dalmi -ranglétrán felette álló
személyt homlokon csókolja,
akkor ez azt jelenti, hogy
tiszteli annak bölcsességét. Ha
az orrát illeti csókkal — akkor a méltóságát isimeri el. Ha
a vállát —■ akkor az erejét.
És ha a lábát — akkor az it
.lető rabszolgájának tekinti
magát.
A külföldi számára nem
könnyű az eligazodás. Még az
olyan egyszerűbb jelzés is,
mint a homlokra helyezett
mutatóujj — több mindent
mondhat. Jelentheti azt, hogy
valaki egy kicsit bolond. De
azt is, hogy az illető érti beszélgető partnerét,
a meglepetés kifejezésére az
világban a buzgó fejcsóválás a szokásos. Nem pedig
az Európában megszokott
szemöldökfelhúzás.
Ha egy arab képzeletbeli
szakállát simítja végig, ennek
jelentése: „higgy nekem”,
vagy „tedd meg a kedvemért!”
„ M in i -néz maga engem!” —
„mondja”, . ha kezét álla ma
gasságában lengeti.
Ha egy libanoni manapság
olyan mozdulatokat tesz, mint
ha egy képzeletbeli dobot ver
ne, ezt alkarja jelezni: „hű, de
közel csapódott be a lövedék”!
Az idegennek jó tudni, hogy
a bal kéz tisztátlannak számít
az arab világban. Súlyos sér
tést követ el az, aki bal kézzel
fogadja el például a felkínált
csészé kávét. Egy másik tisz
teletben tartandó szokás: ha
az üzleti tárgyalás komolyab
ba válik, a felek egészen fe
zei húzódnak egymáshoz, s
szinte egymás fülébe suttog
nak.
Az érintés ugyanis a barát
ság jele. Az arab városok ut
cáin megszökött látvány, hogy
férfiak, akár egyenruhát vise
lő katonák is megcsókolják
egymást — üdvözlésképpen. És
kéz a kézben sétálnak to
vább ...

Ú j könyvek
Anna Jürgen: AZ IROKÉZEK FIA
Móra Kiadó

Fűzve: 24,— Ft

Valamikor az ősrégi időkben, amikor az amerikai he
gyekben a Nagy Szellem vándorútra kelt, élt egy kisfiú
családjával egy kis településen. George a francia kato
nák fogságába került, akik átadták az indiánoknak. Az
irokéz törzsfőnök — halott fia helyett — fiává fogadta.
George hosszú évek múlva kiszabadult a rabságból, de
már nem tudott együtt élni kapzsi testvéreivel, s nagynagy kalandok árán visszament — fogadott —, indián
testvéreihez.
Jókai Mór: ERDÉLY ARANYKORA
SzéRirodalmi Kiadó

Kötve: 59,— Ft

Jókai Mór történelmi regénye Apafi Mihály erdélyi
fejedelem udvarába viszi el az olvasót, ahová hol á tö
rök szultán követei kopogtatnak be újabb és újabb adó
kért, hol pedig a váraikból, birtokaikról elűzött magyarországi főurak segítségéért. A regény központi hőse
Bánfi Dénes főispán, féktelen oligarcha, aki ugyanakkor
Erdély önállóságáért harcol. Bánfi áldozatul esik a feje
delmi udvar cselszövéseinek, s legnagyobb ellensége
Csáky, a fejét véteti.

Ved a Paul Getty Múzeum ellen
A Skót Nemzeti Galéria vezetője, Timothy Clifford
szószegéssel vádolja a kaliforniai Paul Getty Múzeumot:
az amerikai múzeum ugyanis, részt vett a londoni Christiels aukcióház árverésén, és ott licitált Andre Mantegna
olasz festő „A kisded imádása” című festményének a
megszerzéséért. (A Getty 8,1 millió fontos ajánlatával
meg is nyerte a licitet.) A Skót Nemzeti Galéria vezető
je szerint a Getty Múzeum megígérte: nem indul olyan
árverésen, ahol valamely brit múzeum vagy képtár meg
akar venni egy brit tulajdonban lévő képet.- Clifford
most azt szeretné elérni, hogy a brit kormány kiviteli ti
lalmat rendeljen el az olasz festő képéré. Ebben az eset
ben ugyanis a kép azé a brit vásárlóé lenne, aki megad
ja a Getty által ajánlott 8,1 millió fontos árat. (Ebből
600 ezer font lenne a Christie’s jutaléka.) A Gettyt a vi
lág egyik leggazdagabb múzeumának tartják: évi költ
ségvetése mintegy 92 millió dollár.
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Befejeződjek az osztályozok

Izgalmas Julias, mozgalmas augusztus

M i i íg é r a F r a d i ?
Játsszunk el a gondolattal:
kik azok, akiket szívesen lát
na zöld-fehérben?
— Détárit, Plotárt, Kiprichet és Róthot. Vagyis azo
kat, akik után mindenki kát
kézzel kapna,
— Az utóbbi időben néhány
találgatás is napvilágot látott.
Nevezetesen, hogy junior
korú játékosokat szabadlistá
ra tesznek...
— Ezek a hírek már csak
azárt sem valósak, mert a ju
niorok között kevés a szer
ződtetett játékos, így „szabad
lista” sincs. Senkit nem aka
runk elküldeni és még senki
nem jelentette be távozási
szándékát. A mostani keret
hez tartozók közül Pogánynak,
Rabnak és Jancsikának enge
délye van külföldi szerződés
re, Rabnak görög, Jancsiká
nak török ajánlata van, Pogánynak egyelőre semmilyen.
— Hétfőn megkezdődötta
felkészülés. Milyen remé
nyekkel?
— Az egyesület és a klub
szurkolóinak elvárását min
den játékosunk ismeri. Azt a
pluszt, amit még el kell mon
daná, majd elmondja Dalnoki
Jenő és Segítője, Vepi Péter,
a szokásos évadnyitó értekez
leten. Az biztos, hogy július
16-ig az Üllői úton gyakoro
lunk, majd két hétre az
NSZK-ba utazik a társasé,
Augusztus 1-én itthon az
Austria-Memphis-szel
ját
szunk, majd 2—3—4-én Siófo
kon, 6—7-én pedig Budapes
ten a Ganz-MÁVAG nemzet
közi tornáján veszünk részt.
Augusztus 10-én pedig kezdőd
het a — remélem számunkra
sokkal több sikert tartogató —
bajnokság.

Vágínység, ravaszság és rugók kellenek

Tatár-járás fél évig

■áém m m é
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Véget értek az osztályozok a másodosztályba való
feljutásért. A hat területi bajnok (közülük a Sabaria
csak második lett) izgalmas oda-visszavágókon döntöt
te el, hogy melyik három együttes szerepeljen ősztől a
második vonalban. Végül ez a Ganz-MÄVAG-nak, (ide
genbeli döntetlen utáii 3-1-re verte a Délépet) a Kom
lónak (egygólos hazai győzelem után elért 1-1-gyel a
Sabaria ellen) és a Szabó L. SE-nek (kétgólos idegen
beli győzelem után csak egy góllal kaptak ki az Orosz
lánytól) sikerült.

A magyar férfi röplabda
válogatott balsikerű EB-selejtező szereplése után nem
sokkal „Tatár-járás” követke
zett a szövetségben. Mi erről
a véleménye a megbízott ed
zőnek?
— Ami igaz, az igaz, mos
tanában gyakorta bejárok a
székházba — mondta Tatár
Mihály, a férfiegyüttes újdon
sült mestere. — Nemrég kap
tam csak a megbízást, amely
egyelőre szeptember közepéig
szól. Három tornára kell fel
készítenem a válogatottat.
Mellékfoglalkozásban kapitányoskodom, mivel főállásban
az Újpesti Dózsa edzője va
gyok.
Tatár Mihályt nem kell be
mutatni a sportág, híveinek,
hiszen közel háromszáz alka
lommal szerepelt a váloga
tottban. Huszonegy évig ját
szott, s a világ egyik legjobb
ütőjátékosaként tartották szá
mon. Tagja volt az Európabajnoki ezüstérmes és az
olimpián hatodik helyezést
elért csapatnak. 1975 óta ed
ző volt a Honvédnél, a Tüngs-

í n

A kupa- és bajnoki eredményérí

■

A klub történetének egyik
legrosszabb bajnoki idényét
maga mögött tudó Ferencváros
háza táján nyilvánvaló volt:
szinte valamennyi poszton
meg kell erősíteni a csapatot.
A kiszemelt játékosok azon
ban — úgy tűnik —, fütyülnek
az. Üllői útiak terveire, Szeibert (Bp. Volán) már biztosan
nem játszik zöld-fehérben, s
valószínűleg a soproni Dercsár
is ott folytatja, ahol június
ban abbahagyta — vagyis az
NB II-ben.
— Már nem vonzó FTC-já
tékosnak lenni? — kérdeztük
Hargitai Károlyt, a Ferencvá
ros ügyvezető elnökét.
— Vagjűk -ki -a végét! —
mondta. — Még javában tár
gyalunk, s az sem lehetetlen,
hogy elképzeléseink bejönnek.
Szeretnénk, ha a csepeli Kin
cses Sándor, a váci Strausz éé
a Debreceni Kinizsiből László
U. a mi játékosunk lenné.
— Hadd maradjunk az ere
deti kérdésnél; miért nem tud
évről cvre „nagyágyúklmí”
erősíteni a Fradi?
— Egészen egyszerűen mi
nem versenyezhetünk egy te
hetősebb vidéki klubbal. Néni
tudunk lakást adni és nálunk
sem lehet „fekete pénzt” fel
venni. A mi klubunk minden
legálisan juttatható pénzt meg
tud adni, hiszen magasak vol
tak _az úgynevezett lakossági
bevételek, de úgy tűnik: ez ma
már kevés. Egyébként, figye
lembe véve a csapat szerke
zetében mutatkozó hiányossá
gokat, állítom, hogy az élvo
nalban kevés olyan játékos
található, akikért érdemes len
ne késhegyig manó harcot
vívni.
— Tellát kevés a klasszis.

t

ramnál és jelenleg á lila-fe
héreknél: Ha valaki, akkor ő
igazán ismeri a sportág csínját-bínját.
— Ez még nem biztosíték a
sikerre, hiszen elődeim a vá
logatottnál szintén jó képes
ségű edzők voltak. Egy-egy
balsikerű szereplést nem le
het az edző vagy csak a já
tékosok nyakába varrni.
— Ha már a balsikert em
lítette, a maribori fiaskó
mennyire veti vissza a csapa
tot és a sportágat?
— Minimum két évvel. Mi
vel a következő komoly meg
méretés az 1987-es EB-selejte2jő lesz. Vagyis két év áll
rendelkezésemre vagy rendel
kezésére annak az edzőnek,
aki a végleges megbízást
kapja.
— Miért ugrott bele ebbe
a félmegoldásba, hogy csak
szeptemberig lesz kapitány?
— Én a röplabdára tettem
föl az életemet, mindent en
nek a sportágnak köszönhe
tek. Nagy megtiszteltetésnek
■érzem ezt a bizalmat, még
akkor is, ha egyelőre rövid
időre szól. Ennek ellenére
úgy vágok neki, mintha vég
leges lenne . a kinevezésem.
Ezt a játékosok is érezni fog. ják. Az edzéseken ugyanis
nem vagyok a félmegoldások
híve.
— Véleménye szerint mi
lyen a jó röplabdás?
— Vagány, ravasz, kiismer
hetetlen, jó erőnléttel, küzde
ni akarással és „rugókkal”
rendelkezik.

Székesfehérvárért Emlékérem
Ünnepeltünk és titkokat
kerestünk Székesfehérváron.
Mind a kettőre volt okunk,
hiszen az elmúlt bajnoki
idény vitathatatlan sikercsa
pata a „csak” bronzérmet
szerzett Videoton volt, az
UEFA Kupában pedig döntőt
játszott az együttes. Mindezt
meglehetősen szerény és szűk
játékosgárdával.
Dósa Mátyás, a székesfe
hérvári . klub elnöke méltatta
az eredményeket:
— Nagy örömmel állapít
hatjuk meg, hogy szurkolóink
elégedettek a csapat teljesít
ményével, hiszen az első baj
noksághoz hasonlóan, most is
bronzérmesek lettünk 14 győ
zelemmel, 8 döntetlennel, 8
vereséggel, 43:28-as gólaránynyal, 36 ponttal, a 48 pontos
Bp. Honvéd és a Rába mö
gött, amely hozzánk hasonló
an, ugyancsak 36 pontot gyűj
tött, de a kiírás nekik ked
vezett. Sokáig versenyben
voltunk a bajnoki címért, de
aztán UEFA Kupa-küzdelme
ink miatt tavasszal már nem
minden úgy sikerült, ahogy
szerettük volna.
Tudatos szakmai munka
— és a kényszer — eredmé
nye, hogy több fiatal beépült
csapatunkba. A nemzetközi
találkozókon való
sikeres
helytállásunk
fellelkesitette
az egész országot, hiszen hét
győzelmet, egy döntetlent és
négy vereséget szenvedtünk a
találkozókon, 19' adott és 14
kapott góllal. Minden ellen
felünket legalább egyszer le
győztük. Ez nemzetközi mér
cével sem rossz teljesítmény.
UEFA Kupa-sikerünket már
ígérte, hogy egy évvel koráb
ban a nyári nemzetközi ku
pában az Intertotó-tornán ve
retlenül csoportelsőséget sze
reztünk. Európa megismerte
a Videotont, és mi segítséget
tudtunk adni az új válogatott
kialakításához is. Most előre
kell tekintenünk, hasznosítva
megszerzett tapasztalatainkat,
mert ezt várják tőlünk szur
kolóink, újra indulhatunk az
UEFA Kupában, és a nyáron
szerepelünk az Intertotó-mérkőzéseken is. Augusztus ele
jén pedig már kezdődik az
új bajnokság, a válogatott
előkészületei miatt sűrített,
feszített programmal.
Dr. Szepesi György, az
MLSZ elnöke nyújtotta át a
játékosoknak
a
bajnoki
bronzérmeket,, külön kiemelte
Kovács Ferenc vezető edző
példás szerepét. Hangsúlyozta,
hogy a Videoton végig tiszta,
becsületes eszközökkel küz
dött, ami nem minden csa
patról mondható el.
— Összefüggés van a szé
kesfehérváriak sikeres, kupa

szereplése és a magyar válo
gatott eredményes VB-selejtezői között — állapította
meg. — A kettő együtt nem
csak felhívta a figyelmet a
Videotonra, és a magyar vá
logatottra,
de
kedvezőbb
helyzetbe juttatja az. egész
labdarúgás megítélését.
A titkokról kovács Ferenc
mesteredzőt faggattuk:
— Csodálatos évet zártunk.
Nemegyszer
4-5
ember
hiányzott húszas keretünkből.
A miértre nincs egyértelmű
válasz, hiszen ki tudja meg
magyarázni, " hogy a lényegé
ben ugyanilyen összetételű
Videoton miért végzett tudá
sa alatt az 1982—83-as baj
nokságban. Sókat beszélget
tem a játékosokkal és két
dologról
igyekeztem meg
győzni okét: az új anyagi
ösztönzők lehetővé teszik,
hogy több pénzt keressenek,
mint korábban. Másrészt ne
várják meg, hogy egyesek
úgy érvelhessenek velünk
szemben, „szerepeljetek job
ban, s majd jön a közönség”.
Nyújtsuk mi a maximálisát,
a látványosat, a szórakozta
tót, az eredményeset és ak
kor büszkén elmondhatjuk,
mi megtettünk mindent a
közönségért. Ma már hat
ezres a nézőátlagunk.
Szakmailag
büszkeséggel
tölt el, hogy az elmúlt baj
noki és kupaidényben 18 em
berrel 62 tétmérkőzést ját
szottunk. Ezeken született a
bajnoki bronzérem és kupa
döntős eredményünk, úgy,
hogy fizikai fáradtságot egy
szer sem tapasztaltam a já
tékosoknál. Szerencsém van,
mert „nyérőtípusű” labdarú
gók állnak rendelkezésemre.
Most már kialakult stílussá!
rendelkezünk, amely az eset
leges cserék esetén sem törik,
meg. Ezért vállaltam, újabb
három évre szerződést
a
klubnál. Az új idényfe sze
retnék erősíteni, de még csak
a tárgyalásoknál tartunk. Fel
tétlenül csatárokra van szük
ségünk.
A városért nyújtott kiemel
kedő teljesítményért Seres
József a városi pártbizottság
első titkára és Balázs Miklós
a városi tanács elnöke a
Videoton labdarúgócsapatának
a Székesfehérvárért Emlék
érmet adta át, ugyanezt kap
ta Kovács Ferenc is. Aztán az
ünneplő közönség együtt éne
kelte
a
Videoton-indulót:
„Szálljon a dal most is az ég
felé ... Sóstó felett újra fel
ragyog a fény... Zsúfolt az
A és B közép, ismét nagy a
té t... Hajrá VIDÍ . . . ”

m h& ub& h é b r e it
Máris megvan az első
kézzelfogható eredménye a
liverpooli rendőrség elha
tározásának, hQgy a köz
vélemény segítségét kéri a
brüsszeli
Liverpool—Ju-.
ventus BEK-dön*tő előtti
zavargások angol szítóinak
kézrekerítésére. Több or"
szagos lap hozta 15 olyan
liverpooli szurkoló fényké
pét, amelyet a mérkőzésen
készült videófelvételekből
merevítették ki.
A liverpooli rendőrség
több mint száz telefonbe
jelentést kapott és ezek
alapján előállítottak négy
azonosított
szurkolót,
akiket később kihallgatás
után — óvadék ellenében
— szabadlábra helyeztek.
A nyomozást azonban
a
rendőrség (tovább folytatja
a többi gyanúsított kézrekerítésére.
Egyébként
nem
járt
eredménnyel négy angol
vezető labdarúgó-egyesület
fellebbezése a brit legfel
sőbb bíróságnál. A Man
chester United, az Everton,
a Norwich City és a
Southampton a nemzetközi,
az európai és a brit labda
rúgó-szövetséget
(FIFA,
UEFÁ, FA) perelte, kérve
a bíróságot, hogy törölje el
a játéktilalmat és így nyíl
jon mód arra, hogy bene
vezhessenek a kontinentá
lis kupavetéikedőikre. A
négy együttes jogi képvi
selője a tárgyaláson azzal
érvelt, hogy számos ok

miatt törvényellenes az
Anglián kívüli játékra el
rendelt' tilalom. A termé
szetes
igazságérzelnek
mond ellent, hogy mások
hibáiért' őket büntessék, s
a tilalom ellentétben áll az
európai közösségek jogszol
gáltatásával, amely a sza
bad mozgást biztosítja és
ellenzi- a megkülönbözte
tést. Arra kérték a bírósá
got, hogy szólítsa fel a
Brit Labdarúgó Szövetsé
get (FA), hogy továbbítsa
nevezésüket a soron követ
kező játékévad kontinentá
lis kupavetélkedőire, dön
téséről
értesítette
az
UEFA-t és á FIFA-t, hogy
ezt tudomásul vegye és
ennek megfelelően járjon
cd. De a jogszabályok ala
pos és több órán át tartó
tanulmányozása után a
bíró az előterjesztett öszszes érvet elvetette. Rámu
tatott: a tilalom az angol
labdarúgás hosszabb távú
legjobb érdekeit szolgálta
és teljesen helytelen lenne
kudarcra kárhoztatni.
A labdarúgópályákon be
vezetni szándékolt alkoholtilalom körül is gyűrűznek
a hullámok. Brittan belügy
miniszter szerint kemény,
de hasznos intézkedésekről
van szó, visz-ont egyes klu
bok úgy vélik, hogy a ke
zelésükben lévő kanonok
ban az italki,mérés és -fel
szolgálás — sokszor — így
mondják — a „túlélést” je
lenti számukra a csőddel
szemben...

Puskás még nem írt alá, de...
N é rtí

b ss több jövés-irtiénás

Elnök ment, elnök jött. Ed Nagy György váratlan beteg
ző ment, edző jött. így lehet sége, majd halála után Petne röviden összefoglalni a róczy Gáboré lett a kispad,
tavaszi szezont Debrecenben. őt pedig Puskás Lajos vál
A DMVSC labdarúgói meg
lepetéssel, méghozzá kettős totta fel.
— Ez akkor kényszermeg
meglepetéssel szolgáltak a
legutóbbi bajnokságban: az oldás volt, hiszen Puskást
eredményekben gazdag, fe csak a ■szezon végéig kérték
lejthetetlen őszi produkciót 'fel. Az új idényben ki irá
egy mihamarabb elfelejtendő nyítja a csapatot?
tavasz követte.
— Kétéves szerződést aján
— Ez olyannyira igaz, ha lottunk fel Puskás Lajosnak,,
ősszel nem szerzünk húsz aki a feltételek egyeztetése
pontot, tavasszal a bentma- után vállalta, hogy Debrecen
radást illetően, igencsak zűr ben marad. A szerződést
ben lettünk volna — mondta ugyan még nem írta alá, de
Nemes László, a klub elnöke, ennek csupán az az oka, hogy
aki jelenleg fizetés nélküli szabadságát külföldön tölti. A
szabadságát tölti a DMVSC- csapat egyébként július 2-án
nél. — Köszönöm ezt a sza kezdte a felkészülést.
badságot, de igaz, magam vá
— A rajt előtt mindenütt
lasztottam. Munkahelyem, a nagy
a jövés-menés. Mi a
megyei tanács ugyanis, egy helyzet Debrecenben?
évre átengedett az egyesület
— Júniusban nyolc labda
hez. .
rúgónak járt le a szerződése.
Jól bevált, hazai gyakorlat, Mi, öt embernek ajánlottuk
hogy a klubvezetés, és az ed fel szerződésújítási: Benyó
35 évesen - m arad
ző tudásának megítélése a Sándor és Deákvári még nem
labdarúgócsapat szereplésének döntött, Somogyi Mátyásnak
függvénye.
S ió f o k i k s a p iíá E B j
mi nem hosszabbítottunk, és
— Mi tagadás, tavasszal ha valaki Tóth Ernő és Mu
Siófok ismét ünnepelt. A
— Nem tudom, még nem jócskán voltak gondjaink. A rai után érdeklődik, őket is
Volán-mérkőzés után az ifjú döntöttem. Két hét gondolko
sorozatban elszenvedett vere elengedjük. A csatársort sze
szurkolók levetkőztették a já dási időm van.
ségek után egyre idegesebb
tékosokat. Talán a legtöbben
— Mégis, merre billen a lett a hangulat, s ezért újabb retnénk erősíteni, ezért tár
a becses 7-es mezre vadász mérleg
gyaltunk a békéscsabai Melis
nyelve?
edzőcserére kényszerültünk. átigazolásáról.
tak, amelynek viselője a mél
— A szerződésem még egy
tán népszerű Bódi Zoltán. (Ki
tudja, most melyik siófoki ott évre szól.
hon dísze a trikó?) Korábban
— Ha abbahagyja, mit csi
Zs&zzsss,
már több NB I-es csapatban nál?
futballozott, ám igazán orszá
— Itt maradok Siófokon, s
ex etusés a s iiii
gos reflektorfénybe a Balaton a Matróz étteremben dolgozom
partján' került: a'tavalyi fe majd, ott, ahol megünnepeltük
Luzernben közzétették a Nemzetközi Sakk Szövetség
ledhetetlen. MNK-diadal során a nagy sikert a szurkolókkal,
hivatalos világranglistáját. A nőknél és a férfiaknál is
hódította el a szurkolókat. Ki
— Milyen esélyt ad a csa
szovjet sportoló áll az élen. A legjobb tíz közölt Polgár
való képességei, munkabírása,
Zsuzsa a második, Verőd Zsuzsa (holtversenyben) a ti
társait lelkesítő ereje nemcsak patnak az NB l-ben?
zedik. Portisch Lajos (holtversenyben) a hatodik, illet
— Tálán furán hangzik: ne
Siófokon példa. Meghatározó
ve Ribli Zoltán (10.) szerepel a magyarok között.’
egyéniség, nélküle nehéz el hezebb bekerülni, mint benc
maradni. Ügy érzem, ezzel a
képzelni a csapatot.
A fiatal magyar sakkozónő, Polgár Zsuzsa áprilisban
elérhetjük újabb cé
volt 16 éves,, jó formában van. Meghívást kapott egy
A mérkőzés után az öltöző gárdával
szeptemberi dortmundi tornára, ahol. neves férfi nagyben egy gombostűt nem lehe lunkat is.
mesterek mellett a női sikk-világranglista két másik
—; tyehéz volt a szezon?
tett leejteni. A rokonszenves
kiemelkedő egyénisége. a vezető szovjet világbajnoknő
és végtelenül boldog kapitány _— A1 Volánnal voltunk iga-,
hellyel,,és pezsgővel kínált. Á zán versenyben. A Nyíregyhá, ■ Maja Csiburdanidze (2450 pont), és a harmadik helyen
álló svéd Cram'lint (2420 pont) is asztalhoz ül. Zsuzsá
szurkolók még a zoknijától' is za és a- Diósgyőr 4 pont be
nak 2430 pontja van.
megfősz to.1ták, min dent elkér hozhatatlan hátránnyal in
tek tőle. Tavaly, a kupasiker dult, a Vác viszont újonc lé
A férfiaknál Karpov (2720 pont) 20 ponttal előz! meg
után azt mondta: még egyévet tére remekül szerepelt. Tavaly
■a világbajnoki címért vele versenyben lévő Kaszaaroy o t.
játszik. Harmincöt éves.
óta vártuk a sikert, most na
— Hogyan tovább, Zoli?
gyon boldogók vagyunk.

/

