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AZ ELMÚLT HIT
EGYNAPOS KORMÄNYVÄLSÄG VOLT BELGIUM

BAN, miután a Martens-kabinetből kiléptek a liberáli- 
sok, tiltakozásul a belügyminiszter felelősségét eltussoló 
jelentés miatt. A május végi stadiontragédia hatására 
bekövetkezett politikai összezördülés azonban csak fel
színre hozta a koalíció kebelében régóta lappangó ellen
téteket^ kevesebb, mint fél évvel a már kitűzött par
lamenti választások előtt. A Mariens-kormány négy 
évig volt hivatalban, ami rekordidőnek számít Brüsszel
ben, hiszen megelőzően nagy gyakorisággal váltották 
egymást a hatalomban a különböző összetételű csopor
tosulások. A most megbukott kabinet szigorú fogyasz
táskorlátozó gazdaságpolitikájával próbálta helyreállíta
ni a megbillent pénzügyi egyensúlyt, s eközben erősen 
csökkentette a szociális kiadásokat, és megnyirbálta a 
szakszervezetek jogait. Az idén tavasszal pedig nagy 
belső ellenállás után fogadta be Belgium területére az 
amerikai cirkálórakétákat. Vagyis a miniszteri felelős
ség okán kirobbant kormányválság halmozódó feszült
ségekre utalt, s az elnapolt lemondás ezen mit sem v á l 
toztat.

A 7^ EUREKA-PROGRAM KÖRVONALAINAK kidol
gozását várják Párizsban attól a nemzetközi konferen
ciátok amelyet megrendeztek a francia fővárosban ti
zenhét európai tőkés ország külügy- és kutatási minisz
tereinek, illetve azok képviselőinek a részvételével. A 
francia államfő áprilisban vetette fel az Eureka-prog- 
ram tervét, szoros nyugat-európai technológiai együtt
működést javasolva, elsősorban a Washington kínálta 
űrprogram nem katonai alternatívájaként. Nemrégen a 
Közös Piaci kormányfők milánói értekezlete támogatta 
a javaslatot, ennek eredményeképp hívták össze a mos
tani konferenciát.

PÁRIZSBAN PERSZE KEZDETTŐL FOGVA hangsú
lyozták, hogy noha technológia-alternatíváról van szó, 
az Eureka-program nőm az amerikai stratégiai terv ve- 
télytársa, bár lehetnek katonai téren is felhasználható 
eredmények, amit azonban másodlagosnak tekintenek. S 
Mitterrand korábban azt is megpendítette, hogy hidakat 
lehet majd kiépíteni a két program között. Busch ame
rikai alelnök párizsi látogatása előtt pedig azt hangoz
tatta, hogy Washington nem ellenzi az Eurekát. A leg
több francia kommentátor most arra mutat rá, hogy a 
26 milliárdos amerikai űrprogram várhatóan jóval na
gyobb kutatási kapacitást fog lekötni Nyugat-Eúrópá- 
ban is, mint az Eureka, amelynek finanszírozásáról most 
fognak dönteni, és a költségvetési gondokkal küzdő ál
lamok siettek közölni ódzkodásukat nagyobb összegek 
felajánlásától.

FIDEL CASTRO, A KUBAI KOMMUNISTA PÄRT
KB első titkára, az állam- és minisztertanács elnöke 
üzenetet küldött több latin-amerikai és karibi állam 
vezetőinek,. kiemelkedő politikusainak, parlamenti kép
viselőinek és ebben azt javasolttá, hogy július 30-án 
tartsanak Havannában találkozót a térség . gazdasági 
problémái, elsősorban az adósságterhek megvitatására.

Az összesen több mint 3G0 milliárd dollárnyi külföldi 
adósság egész Latin-Amerika és minden latin-amerikai 
állam, legsúlyosabb gazdasági problémájává lett, és az 
adósságterhek a jelenlegi nemzetközi helyzetben elvisel
hetetlenek a térség számára. Súlyosbítja a problémát, 
hogy nemcsak a változó konjunkturális körülményektől, 
hanem alapvetően a fejlődő országok és a fejlett tőkés 
államok közötti gazdasági . kapcsolatok . szerkezetétől 
függ.

„Meggyőződésem, hogy Latin-Amerika képtelen visz- 
szafizetni adósságait. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, 
hogy a hitelezők és az adósok elengedhetetlenül szüksé
ges párbeszédében az adósok képviselőinek azonnal 
ilyen álláspontot kell elfoglalniuk. A távlatokat tekintve 
azonban az adósság visszafizethetetlen, éppen ezért al
ternatív megoldásokat kell keresni” — írja a kubai ál
lamfő.

A NŐK NAIROBI VILÁGKONFERENCIÁJÁN sike
rült kompromisszumos megoldást kialakítani a legfon
tosabb ügyrendi kérdésben: a határozatokat közmeg
egyezéssel fogadják el, de kérni lehet a szavazást is, 
hogy érzékeltetni lehessen az erőviszonyokat egye?. 
problémák eltérő megítélésénél. Az amerikai nőküldött
ség — amelyet Maureen Reagan, az elnök lánya vezet 
— azt követelte, hogy a határozatokat csak egyhangú
lag lehessen elfogadni, míg a fejlődő országok küldött
ségei, elutasítva a várható obstrukciós próbálkozásokat, 
a többség szavazatai alapján elfogadott határozatok 
mellett szálltak síkra.

MAUREEN REAGAN AZZAL FENYEGETŐZÖTT
felszólalásában, .hogy az amerikai küldöttség kivonu.l a 
tanácskozásról, amennyiben a fejlődő országok képvise- 

. lői „politikai síkra terelik a konferencia munkáját”. A 
tizenegy napos konferencia első két napján felszóiaió 
küldöttek ugyanis élesen elítélték az Egyesült Államok 
agressziós politikáját Afrikában, Közép-Amerikában és 
a Közel-Keleten, azt, hogy Washington támogatja a 
fajüldöző dél-afrikai rendszert és a jobboldali rezsi- 
meket.

A LIBANONI FŐVÁROS NYUGATI FELÉBEN' meg
kezdődött a Szíriái segítséggel kidolgozott biztonsági 
terv végrehajtása. A rendőrség járőrei a hajnali órák
tól az utcákon cirkálnak, hogy biztosítsák a fegyveres 
milíciák kivonására vonatkozó megállapodás végrehaj
tását. A fegyveres szervezeteit kiürítették a városköz
pontban levő irodáikat is..

Nyugalom van Dejrútban, a szíriai felügyelet mellett 
megvalósuló terv első részériek végrehajtása' nagyobb 
incidensek nélkül zajlott le.

A béke diplomatája
Kcvcs politikusnak adatik 

meg, hagy olyan szép ívű 
karriert mondhasson a ma
gáénak, mint Andrej Gromi- 
ko. Több, mint négy és fél 
évtizedet töltött el diplomá
ciai szolgálatban, ebből hu
szonnyolc évet a külügymi
niszteri poszton. Még nyugati 
ellenfelei is elismeréssel be
szélnek, írnak róla, korunk 
nagy egyéniségének tekintik.

Kiemelik következetességét, 
mélyreható történelmi és gaz
dasági ismereteit, páratlan 
emlékezőtehetségét és közis
mert munkabírását. Akik pe
dig az általa fémjelzett, kö
vetkezetesen békeszerető szov
jet külpolitika elkötelezett
jei, a személyes kvalitáso
kon túlmenően elismeréssel 
adóznak e nagy formátumú 
politikus gyakorlati tetteineK 
is, amelyek a világban elural
kodott feszültség csökkentésé
re, a népek közötti együttmű
ködés elmélyítésére és a bi
zalom légkörének megterem
tésére irányulnak.

Andrej Gromiko tipikusan 
szocialista szovjet életutat 
járt be a kétkezi munkástól a 
miniszteri, miniszterelnök-he
lyettesi tisztségig. A párt po
litikai bizottságának 1973-ban 
lett tagja.

Közgazdasági tanulmányo
kat végez Minszkben és 
Moszkvában, majd egy me
rész elhatározással váratlan 
lépésre, szánja el magát: va
dászrepülőnek jelentkezik. 
Huszonhat éves ekkor és túl
koros.; ezért nérn veszik fel a 
pilótaképzőbe. Fiatal közgaz
dászként viszont szép jövőnek 
néz elébe, hiszen harmincéves 
korára már a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája 
Közgazdaságtudományi Inté
zetének főmunkatársa, majd 
tudományos titkára. Ekkor 
azonban váratlan fordulat kö
vetkezik be az életében: dip
lomáciai pályára irányítják.

Beszédeinek és visszaemlé
kezéseinek tavaly Párizsban 
megjelent gyűjteményes ki
adásában így ír erről: „1939 
elején a párt központi bizott
ságának egy magas szintű fó
ruma elé hivattak, amely új 
kádereket toborozott a dip
lomácia és a külügyek szolgá
latára. Amikor a megjelölt 
időben jelentkeztem, felismer
tem a fórum tagjai között 
Molotovot, továbbá más is
mert párt- és állami vezető
ket. Velem együtt három má
sik jelöltet is beidéztek. 
Mindannyian vártuk, kinek 
kedvez a szerencse."

Neki kedvezett. Bevallja, 
ma sem tudja pontosan, mi
ért éppen rá esett a választás. 
Ügy véli, hogy a döntő té
nyező harcos, aktív kiállása 
volt, és hogy beszélt angolul, 
bár — teszi hozzá némi ön
gúnnyal —, akkori ismeretein 
még akadt csiszolnivaló.

Így került harmincévesen a 
Külügyi Népbiztosságnak (mi
nisztérium) az Egyesült Álla
mokkal foglalkozó osztálya 
élére. Alig fél évig maradt 
ezen a poszton. Majd az 
Egyesült Államokba küldik a 
Szovjetunió nagykövetségére.

Négy évvel később az ame
rikai sajtó szenzációként adta 
tudtul a hírt, hogy a Szov
jetunió Andrej Gromiko sze
mélyében egy 34 éves fiatal
embert nevezett ki washing
toni nagykövetévé. Érthetően 
merész lépésnek tűnt ez a kí
vülállók szemében, hiszen a 
világháborús időkben egy tu
lajdonképpen ismeretlen dip
lomatát állítottak a, többszö
rösen is kényes posztra. Az 
új szovjet nagykövetet azon
ban hamarosan megismerték 

. kivételes képességéről/.
... A diplomácia területén el
töltött negyvenhat év alatt 
Andrej Gromiko szinté min
denütt ott-volt, -ahol az álla

mok közötti kapcsolatok 
kulcskérdései szóba kerültek. 
Washingtoni nagykövetként 
részt vett az ENSZ megalapí
tásában és társszerzője volt a 
világszervezet alapokmányá
nak. Szakértőként dolgozott a 
jaltai és a potsdami értekez
leten, ahol megalapozták a 
háború utáni világ rendezé
sét. 1946-tól két évig külügy
miniszter-helyettesi rangban 
ő volt a Szovjetunió állandó 
ENSZ-képviselője. Még negy
venéves sincs, amikor a kül
ügyminiszter első helyettesé
vé nevezik ki. Közben égy 
évig londoni nagykövet, majd 
1957-ben — immár mint az 
SZKP Központi Bizottságának 
tagja — átveszi a külügymi
nisztérium vezetését.

Andrej Gromikót joggal te
kinthetjük a szovjet külpoli
tikában érvényesülő folyto
nosság megszemélyesítőjének. 
A háború után egyetlen nagy
hatalom külügyi tárcáját sem 
irányította ilyen hosszú ideig 
ugyanaz az ember. Rangját 
mégsem ez adja. A szovjet— 
amerikai viszony elismert 
szakértőjének tartják. Nyolc 
amerikai elnökkel tárgyalt 
hosszú külügyi szolgálata ide
jén. Otthonos az európai biz
tonság és a leszerelés bonyo
lult kérdéseiben. S mindemel
lett a közgazdasági tudomá
nyok doktora, aki részt vesz 
az akadémiai életben is. Egy 
sor könyv, tanulmány szer
zője, amelyeket G, Andrejev 
álnéven publikált,

Ami másnak történelem, 
könyvek, levéltárak anyaga, 
az neki személyes élménye, 
magasra ívelt pályája egy-egy 
mozaikköve. Nem csupán 
szemlélője, hanem alakítója 
volt annak az időszaknak, 
amikor megtört a hideghá
ború jege és nemzetközi mé
reteket öltött az enyhülés.

Atomsorompó-szerződés, 
SALT-megállapodások, csúcs- 
találkozók; aztán megint visz- 
szakanyarodás a hűvösebb 
időkhöz, szembeszegülés az 
enyhülés ellenzőivel. Andrej 
Gromiko rendíthetetlenül állt 
a posztján, szolgálta azt a 
külpolitikát, amely alapján 
soha nem változott, csak al
kalmazkodott a külső közeg 
mozgásához. Ö volt a diplo
mata, tegyük hozzá: a béke 
diplomatája.

A haza szolgálatában vég
zett kiemelkedő tevékenysé
géért két alkalommal tüntet
ték ki a Szocialista Munka 
Hőse címmel, és sok egyéb 
kitüntetés birtokosa.

Andrej Gromiko tevékeny
ségével jelentősen hozzájárult 
a szocialista közösség orszá
gai és a testvérpártok közötti 
együttműködés erősítéséhez, 
rendszeres konzultációkat tar
tott a szocialista országok 
külügyminisztereivel. Méltán 
tekinthetjük hazánk jó isme
rőjének és barátjának. Leg
utóbb tavaly áprilisban járt 
hazánkban. Hetvenötödik szü
letésnapja alkalmából az El
nöki Tanács a Magyar Nép- 
köztársaság rubinokkal ékesí
tett Zászlórendjével tüntette 
ki.

10 659 000 lakos
É i e S é é s t k  s z á m o k b a n

A Statisztikai Kiadó 
Vállalat gondozásában 
megjelentek a múlt évi kis 
népszámlálás (mikrocen- 
zus) adatai.

Az ország népessége ta
valy októberben 10 659 000 
volt, ötvenezerrel — 0,5
százalékkal — kevesebb, 
mint öt évvel korábban. A. 
nemek aránya viszont alig 
változott: az ország népes
ségének 48 százaléka férfi, 
52 százaléka nő. A korösz- 
szetótelre az elöregedési 
folyamat jellemző, a 40 
éven aluliak 220 ezerrel 
kevesebben, az ennél idő
sebbeik viszont 170 ezerrel 
többen vannak, mint a 
megelőző népszámláláskor.

A statisztika szerint a 
lakosság iskolázottsági 
szintje tovább növekedett, 
a tanköteles korból kilé
pők 95-96 százaléka vé
gezte el az általános isko
la nyolc osztályát, s a 18 
évesnél idősebbek 27 szá

zaléka fejezte be a közép
iskolát. Jelenleg a 25 éves
nél idősebbek 8 százaléka 
diplomás.

A korábbi évekhez ha
sonlóan tovább csökkent 
az iparban és az építő
iparban munkát vállalók 
létszáma, de az utóbbi 
években csökkenő tenden
ciát mutat a közlekedés, a 
posta és a távközlés, vala
mint a vízgazdálkodás te
rületén dolgozók létszáma 
is, noha ezeken a helyeken 
az előző évtizedben folya
matos volt a növekedés.

A kereskedelemben va
lamivel többen dolgoznak, 
mint korábban, a növeke
dés üteme azonban az 
utóbbi években mérséklő
dött. Lelassult a mezőgaz
daságban és az erdőgaz
dálkodásban dolgozó aktív 
keresők létszámának csök
kenése, s mind többen vál
lalnak munkát a mellék
üzemágakban.

FRANCIAORSZÁG

A  jobboldal dilemmája
Nehéz dilemma elé került 

a francia jobboldal. A külön
böző helyi választások és köz- 
véleménykutatások már hosz- 
szú ideje azt sejtetik, hogy 
az 1986. évi márciusi válasz
tásokon a ma ellenzékben le
vő jobboldali pártok szerzik 
meg a többséget.

A szocialista kormányzás 
gazdasági mérlegét, elsősor
ban a 2,5 milliós munkanél
küliségre hivatkozva, egyr 
aránt negatívan vonják meg: 
ám olyan helyzetben kellene 
ellenreceptet nyújtaniuk, ami
kor Laurent Fabius kormánya 
már több mint egy év óta 
sikereket ér el az infláció 
megfékezésére, a költségveté
si deficit mérséklése terén, 
amikor véget vetett a francia 
külkereskedelem addigi sú
lyos vérveszteségeinek, azaz 
egy sor olyan gazdaságpoliti
kai intézkedést hozott, ami
vel az ellenzék vitorlájából 
fogja ki a szelet. A jobbol
dali tábor ráadásul” megosz
tott is: a korábbi elnök, Va
lery Giscard d’Éstaing, vala
mint két volt miniszterelnö
ke, Jacques Chirac és Ray
mond Barre között éles ver
sengés folyik a majdani el
nökségért, s gazdasági nézete
ik sem vágnak egybe.

Raymond Barre, aki nem 
tartozik egyetlen párthoz 
sem, továbbra is „a realitások 
embereként” óhajt fellépni. 
Egy jobboldali választási győ
zelem esetén sem tart lehet
ségesnek gyors gazdasági for
dulatot, nézete szerint továb
bi szűk esztendőkkel kell szá
molni. Keményen bírálta azo
kat a felelőtlen jobboldali 
ígéreteket, amelyek szerint a 
választások után alig három 
hónapra volna . szükség a 
pénzügyi egyensúly helyreál
lítására, mintegy hat hónap
ra a gazdasági fellendítésé
hez, és csupán egy esztendő
re ahhoz, hogy a munkanél
küliek száma csökkenni kezd
jen. Barre a párizsi Kong
resszusi Palotában a közel
múltban tartott, „liberális 
konvención” .mondta el mind

ezt, ahol Jacques Chirac, al 
gaulleista UPR vezetője, pári
zsi polgármester főként az 
ellenzéki erők szövetségének, 
egy koalíciós program megfo
galmazásának szükségességét 
hangsúlyozta. Az RPR és a 
jóval lazább giscard-ista párt- 
szövetség (UDF) már koráb
ban megállapodott arról, hogy 
győzelem esetén közösen fog
nak kormányozni.

Giscard d’Estaing olyan ak
ciókat szorgalmaz, amelyek 
fellendítik a francia gazdasá
got, növelik expanziójának 
ütemét. Az RPR által kidol
gozott tízpontos programsze
rint ez. elsősorban az államo
sított vállalatok újbóli ma
gánkézbe adását, az állami 
kiadások évi 40 milliárd fran
kos lefaragását és adócsök
kentéseket jelentene, vagyis, 
mint sokan megfogalmazzák, 
a reaganizmust honosítaná 
meg Franciaországban.

Arról nem esett szó a jobb
oldali pártérlekezléten, hogy 
honnan (a kórházaktól, a la
kásépítő szövetkezetektől, a 
mezőgazdaságtól vagy éppen a 
közoktatástól) vonnák el a 40 
milliárdos megtakarítás java 
részét. Az sem került teríték
re, hogy a három agilis poli
tikus közül kit fogadnq el a 
jobboldal elnökjelöltnek. „Aki 
konkrétumokat, számban ki
fejezhető adatokat várt a 
Kongresszusi Palotában tar
tott rendezvénytől, az hoppon 
maradt” — állapította meg a 
Le Monde francia napilap. 
Még az egykor baloldali 
sztárként ismert, ám újabban 
kemény jobboldali nézeteit 
hangsúlyozó színész, Y vés 
Montand sem tud megfelelő 
jobboldali elnökjelöltet java
solni. Montand, akire egy 
közvéleménykutatás szerint 
1984 elején a franciák 36 szá
zaléka lett volna hajlandó 
szavazni, ha jelöltként indul 
az elnökválasztáson, ma így 
nyilatkozott: „Azt szeretném, 
ha Mitterrand maradna a köz- 
társasági elnök, az ellenzék 
csupán a gazdaságot venné 
kezébe.”

Magyar járművek Kínának
Több mint 60 millió sváj

ci frank értékben ezer autó
buszalváz, illetve -fenékház, 
valamint 200 Ikarus—256 tí
pusú légkondicionált távolsá
gi busz idei szállításáról írt 
alá megállapodást a MOGÜRT 
Külkereskedelmi Vállalat, az 
Ikarus és a Csepel Autógyár

A gyarmatosítás elleni ENSZ-deklaráciő 25. évfordulója

Ä szocialista országok nyilatkozata
Továbbra is a gyarmatosítás felszámolása a legfontosabb 

feladat ■ hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet a szocialis
ta oiszagok küldöttségei adtak ki közösen a világszervezet 
gazdasági és szociális tanácsának második ülésszakán Genf
it®”’ _a , gyarmati országok és népek függetlenségéről szóló 
ENSZ-deklarácxo 25. évfordulója alkalmából.

A nyilatkozat szerzői rámutatnak arra, hogy a gyarma
tosítás minden formáját — így a gazdasági elnyomást is — 
^  számolni. A szocialista országok támogatják a fej
lődőknek azt az- igényét,* hogy hozzanak létre új, igazságos 
gazdasági világrendet.

A feladat csakis a nemzetközi biztonság légkörében old
ható meg. A cél megvalósítása föltételezi a fegyverkezési haj
sza megszüntetését és a bizalom megteremtését a nemzetközi 
kapcsolatban — olvasható a nyilatkozatban.

a pekingi China National Ma
chinery Import and Export 
Corporationnel. Ezzel a szer
ződéssel a magyar járműkül- 
kereskedelem Kínába irányu
ló exportja az idén eléri a 
120 millió svájci frankot. A 
kínai partner idei szállításra 
korábban már rendelt 1000 
autóbuszt, 300 Rába és 200 
Csepel tehergépkocsit Ma
gyarországtól. (A két, ország 
közötti hosszú lejáratú keres
kedelmi megállapodás 1986— 
1990-re évi 1000 magyar te
hergépkocsi, 170 autóbusz és 
mintegy 1300 autóbuszalváz 
exportját irányozza el.) A ki
szállított buszalvázak először 
kínai gyárakba kerülnek, ott 
építenek rájuk karosszériát. 
(Kínába 1952 és 1900 között a 
magyar járműipar ösrzesen .4 
ezer járművet, főként teher
gépkocsit és dömpert szállí
tott.) A forgalom fellendülése 
miatt a MOGÜRT Pekin,^ben 
kereskedelmi iroda és több 
vevőszolgálati állomás létesí
tését tervezi.
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Eltemették Marosvásár
helyt e század egyik leg
eredetibb, egyik .legered
ményesebb magyar színhá
zi rendezőjét, a román 
színház jeles művészét, 
Harag Györgyöt 

Pályafutását, művészi út
kereséseit már életében is 
kitűnő tanulmányok ele
mezték. Szerencsénk .volt, 
mert nemcsak Kolozsvá
rott, Marosvásárhelyt, Bu
karestben, Szabadkán, ha
nem Budapesten, a Nem
zeti Színházban, a győri 
színházban és Gyulán is 
láthattuk rendezéseit. Mű
vészetét. Alázatát és láza
dását. Mert Harag György 
alázatos volt a művészet 
előtt: feladatának azt te
kintette, hogy az érvényes 
művészi értéket- bontsa ki 
az irodalom remekeiből a 
színpad egyenrangú lehe
tőségei között. És lázadt, 
mert mindig a minőséget 
akarta felszínre hozni. 
Közismert, hogy amikor el
ső jeles sikerét aratta, 
Nagy István réges-régi. 
drámáját, az Özönvíz előt- 
töt színpadra állítván, a 
szerző, a puritán kommu
nista, az eszmékhez min
denkor következetes mes
ter először idegenkedve 
szemlélte, hogy ő volta- 
képpen „modern” szerző. 
Harag György az erdélyi 
sikert megismételte Buda
pesten, a Nemzeti Színház 
színpadán, Kállai Ferenc 
és Sinkovits Imre közre- ; 
működésével, azaz hogy az;: 
ő zseniális tehetségüket 
hívta segítségül a maga 
nagyszerű színházi láto
másához. A bemutatón 
Nagy István is jelen volt. 
Akkor ismerte iéi, hogy ez 
a valamikor a' .harmincás 
években született dráma

hogyan _ lesz igazán szín
házzá. És az is igaz, hogy 

ia század , második,, felében 
t.Sütőr András drániai mű
vészete új helyzetet terem
tett a magyar nyelvű szín
játszásban, bárhol valósul
jon is meg. De Sütő And- 

. rás drámáit a legmélyeb
ben. ő. Harag György ér
tette, Ö adta eddig a .leg- 

, szebb megvalósítást.
i,Végignéztem, az egyik 

. próbáját” mondotta
egyszer róla Törőcsik Mari. 
— „Ennyi is elég volt fel
ismerni, hogy olyan ren
dezőről van szó, aki képes 
megteremteni azt, a titok
zatos színházi valamit, azt 
az igazit, amiért a, pályát 
érdemes csinálni. A »ti
tokzatos« elsősorban nem 
a szakmai tudási Heti; en
nek mérhetőek a normái; 
a titok. az. egyéniségből, a 
szemléletből fakad.” Ha
rag . György , elkötelezett 
baloldali . művészként élt 
és dolgozott. Égy csinált 
világnézeti színházat,' hogy 
a világnézetéhez hozzátar
tozott a tehetség maximá
lis tisztelete, a progresszió 
igenlése és az igény, hogy 
mindig jobbat és újra még 
jobbat kell teremteni. A 
magyarság hasznára. Az 
emberiség boldogul ás áért.

Nagy veszteség érte a 
magyar színházat, az euró
pai színházat Harag 
György halálával.

Alig egy hónapja irmait, 
hogy hatvanadik születés
napján köszöntöttük. S 
már nem láthatjuk többé. 
A vigasz banális, mégis 
igaz: művészete, igényes
sége, humánuma, prog
resszivitása velünk marád. 
Mostantól kezdve csak em
lékezhetünk reá.

Autópálya Budapest körül

#a«iás a lagú t és  D u n a-h íd
. Vállalkozó kerestetik a budapesti gutópáíyagyűtű épülé

séhez. Harriarosan közzéteszik a nemzetközi' pályázatot a kül
földi szaklapokban. Űj Duna-híd épül a főváros déli határá
ban. Jövőre kezdik az első négy sáv munkálatait.

E re d m é n y je lz ő k  á  s z ö u l i  o l i m p i á r a
Nemcsak a magyar sporto

lók készülnek az 1983-as szöuli 
olimpiára, hanem a külkeres
kedelem is: magyar ered
ményhirdetők is szerepelnek 
majd ott. Az üzletről az Elefet- 
roimpex Külkereskedelmi Vál
lalat vezérigazgatóját, Urálik 
Ferencet kérdeztük.

— Az utóbbi időben álig 
volt olimpia magyar ered
ményjelzők nélkül. Szöulban is 
ott lesznek. Mit és mennyiért 
szállítanak?

— Az'Elektroimpex a szöuli 
olimpiai, szervező bizottsággal 
a közelmúltban írt alá megál
lapodást, amely szerint mint
egy 2 millió dollárért Szállít 
magyar • eredményhirdető 
rendszereiket az olimpiára, A 
torna és a vívás Budapest 
Sportcsarnokban már működő 
eredményjelző rendszeréi a re
ferenciánk, ezekhez hasonló
kat szállítunk majd Dél-Ko- 
reába is. A számítógépvezérlé
sű, automatikus adatfeldolgo
zással kombinált: eredmény- 
hirdetőket az Elektronikai 
Gyár — a VBKM-ből most ki-, 
vált vállalat — gyártja, s 
1986 márciusában szállítjuk. A 
rendszerek technikailag 'magas 
színvonalat képviselnek,-főleg 
a szoftvermegoldások tartoz
nak a világ élvonalába. Olyan 
programjaink vadnak, ame
lyek a világon szinte 'egyedül
álló szolgáltatásokra képesek. 
A Szöulba kerülő magyar 
eredményhirdetők, további ér
dekessége, hogy a kiírást an
golul, kínaiul és koreaiul vég
zik.

kill-
kereskedőknek' " ■ is. legalább 
olyan fontos szereplési alka
lom, mint a sportolóknak.

— Természetesen, de nem
csak az olimpiák íbntosák az 
eredményhirdetők .: exportjá
ban, hanem a kü!öiifé|e egyéb 
nemzetközi sportesemények 
is. Csupán néhány példát mon
danak: eddig több : mint 300 
komplett elektronikus rend
szert szállítottunk stadionok, 
sporttelepek, ‘ sportlétesítmé
nyek részére, több mint. 40 or
szágba, ezek között a mexikói, 
a müncheni, a montreali olim
piai játékokra, a Mexikóban 
rendezett pánamerikai játé
kokra, a , Damaszkuszbán tar
tott pán-—arab játékokra. a 
grenobie-i téli olimpiára, az 
Indiában zajlott ázsiai játé
kokra — a moszkvai olimpián 
pedig, mi voltunk a fő szállí- 
íók.

Rendszereinkből az idén 10 
millió rubelért adunk el a 
Szovjetunióba.- Görögország
ban nemrég adtuk át a pireu
szi atlétikai csarnokban leg
újabb: konstrukciójú, . ered
ményhirdetőinket. Algériába, 
Setif városába az idén viszünk
ki.... atlétikai eredményjelző
rendszereket. Ezek egyik érde
kessége, hogy mind arabul, 
mind franciául megjelenítik a 
szöveget. Ugyanide Delphin 
uszodai időmérőt is szállítunk, 
amelyet a Fok-Gyem 'Szövet
kezet gyárt. Ugyancsak még az 
idén Egyiptomba is eladunk 
'eredményhirdető táblákat,

Az MO-ás autópályagyűrű 
mintegy 90 kilométer hosszú 
lesz. A tanulmánytervek sze
rint 23 kétszintes közlekedési 
csomópont, 3 völgyhíd, Buda
pest északi és déli határán 
egy-egy Duna-híd lesz rajta, s 
a búdai hegyekben 1200 méter 
hosszú alagutat is kell fúrni. 
A sokmilliárdos költség miatt 
a fővárost megkerülő autó
pálya több szakaszban épül 
meg. Elsőként a déli, az Ml-es 
autópályát az M5-sel összekötő 
negyedkörív.

— A munkálatok a jövő 
nyáron kezdődnek — tájékoz
hatott Karsay László, az, 
UVATERV autópálya-irodájá
nak vezetője. — Több változat 
elemzése után már döntés szü
letett a végleges nyomvonal
ról: az első szakasz 31 kilomé
ter hosszú lesz. Ennek 1986 és 
1990 között megépülő része a 
6-os számú (balatoni) főközle
kedési úttól kezdődik és a 
Hárossziget déli csúcsánál éri 
el a Dunát. Itt épül majd az 
autópálya forgalmát átvezető 
800 méter hosszú új Duna-híd. 
Csepelen az ide tervezett üdü
lőterületeket érintve halad át. 
Dunaharasztit északon kerüli 
el és Pestámrénél csatlakozik 
az M5-ÖS útpályához az új 
gyűrű. A program során Bu
dán új Duna-parti főútvonal 
épül északi és déli irányban, 
amely a 6-os számú (pécsi) 
főközlekedési útba torkollik.

Budán az új Duna-hídtól 
nyugati irányba halad tovább 
az autópályagyűrű. Nagyté
tényt egy kevésbé beépített' 
sávon szeli át, megkerüli a, tö- 
nökbáliinti üdülőtelepet, s ez
után éri el az Ml-est. E 14 ki
lométeres B szakasz lakó- és

üdülőterületeket érintő ré
szein mindkét oldalán zajvé
dő falakat létesítenek.

Jelentős megtakarításokat 
eredményezett a nyomvonal 
többszöri, ésszerű módosítása. 
Csepel-szigeten például egy 
kilométerrel rövidítették a pá 
lyát. Törökbálintnál sikerült 
olyan változatokat kidolgozni, 
miáltal az eredetileg tervezett 
Í40 üdülőtelek és nyaraló he
lyett elegendő lesz csupán 
harmincat kisajátítani. Egy 
számítógépes program segítsé
gével pedig sikerült a föld
munka költségeit 100 millió 
forinttal csökkenteni.

Az autópályagyűrű teljes 
kiépítésében hat sáv széles 
lesz, kétoldalt egy-egy leálló- 
sávval. Részint takarékossági 
okokból, részint a forgalom 
miatt is célszerűbb előbb fél 
szélességben, fokozatosan 
megépíteni a teljes gyűrűt, 
csak később a másik pályát, 
így olyan döntés született, 
hogy az első gyűrűszakaszok 
négy sávosak lesznek, s 100 
kilométeres óránkénti sebes
ségre készülnek. A felüljáró
kat és a csomópontokat — a 
Duna-híd kivételével —, azon
ban már nyolcsávosra építik.

— A menetrend?
— Szeptemberre elkészülnek 

a végleges tervek. Augusztus 
végétől Európa-szerte meghir
detik a MO-ás építésére kiírt 
pályázatot. Év végéig lehet 
benyújtani az ajánlatokat. Ér
tékelés tavasszal. A legkedve 
zőbb ajánlat alapján dől majd 
el, milyen lesz, milyen eljá
rással és szerkezetek felhasz
nálásával készül az új Duna- 
híd és a gyűrű. A győztes a 
jövő nyáron kezdheti a mun
kát.

E llen o rö tt m u n k áb an

Készül a magyar világatlasz
Az elmúlt négy évtizedben ugyancsak átrajzolódott 

földün'k térképe. A változások, mind sürgetővé tették 
olyan térképkiadvány megjelenését, ami pontosan eliga
zítja az érdeklődőket. Hét esztendővel ezelőtt kezdett 
hozzá a Magyar Kartográfiai Vállalat az új nagy Világ
atlasz elkészítéséhez.

A százezer földrajzi adatöt, 136 több színű térképet 
tartalmazó, négyszáz oldalas kötetben megtalálható min
den adat az egyes országok' állat- és növényvilágáról, 
természeti kincseiről, gazdaságáról.

Valamennyi adat az 1985. évi helyzetet tükrözi.
A magyar Világatlasz munkálatai befejező szakaszhoz 

közelednek, A nyomda most készíti a térképek utolsó 
íveit, és a napokban kezdik a kötészeti munkát.

A magyar Világatlasz még a karácsonyi könyvvásár 
előtt megjelenik a könyvesboltokban.

A Társadalombiztosítási Fő- 
igazgatóság Pest megyei Igaz
gatóságának munkatársai ja
nuár 1-től május 31-ig 1010 
munkanapot fordítottak a 
táppénzes betegek ellenőrzésé
re. Ez idő alatt 30 962 beteget 
ellenőriztek; 2156 észrevételt 
tettek. Ennek következtében 
717 elvonási javaslat született, 
amelyek nyomán 1840 táppén
zes nap elvonását javasolták, 
így különböző okok miatt 
136 419 forint táppénzt vontak 
meg.

— A főosztályon belül há
rom ellenőrzési osztály műkö
dik — mondja Szemők Sándor 
osztályvezető. A kifizető- 
helyeket, a munkáltatókat és 
végül a biztosítottakat ellen
őrző osztály.

— Ezek szerint munkatár
saik ellenőrök és nem beteg
látogatók?

— így. van. A csoportveze
tők utasítására naponként je
lentkeznek a kijelölt kezelő 
orvosoknál. Adataik alapján 
lakásukon keresik fel a bete
geket. A cél az, hogy megálla
pítsák, a beteg betartja-e a 
gyógyulása érdekében az orvos 
által rendelt utasításokat. Leg
inkább a fiatalok köréből te
vődik ki azoknak . a száma, 
akik főként a nyári időszakok
ban szórakozást vagy „pihen- 
getés” céljából vétetik magu
kat _ táppénzes állományba. A 
járóbetegeknek az úgynevezett
kijárási időszak” után otthon 

kell tartózkodniuk.
— És ha nem?
— Az ellenőr egy forma- 

nyomtatványon észrevételt 
tesz, amelyen feltünteti, mi
kor járt ott. A fölösleges ad
minisztráció elkerülése végett 
aznap vagy másnap vissza
megy és tisztázza a helyzetet. 
Ha a beteg nem tudja igazol
ni a távoUétet, jegyzőkönyvet 
veszünk fel, és a cselekmény 
súlyától függően a csoportve
zetők tesznek javaslatot a táp
pénz elvonására.

— Milyen végzettségre van 
szükség e munkakör betöltésé
hez?

— Arra törekszünk, hogy le
hetőleg középiskolai végzett
séggel rendelkezzenek az el
lenőrök, de nyolc általánossal 
is lehet ezt a munkát jól vé

gezni. Az újakat először; a ré
gebbi kollégák mellé osztjuk 
be, aztán tesznek munkaköri 
vizsgát egy bizottság előtt.

— Érződik a fizetésükön, 
hogy mennyit „térítenek visz- 
sza” az államkasszába?

— Igen. Minden elvont táp
pénzes nap után — amit a ki- 
fizetőhelyekről visszaigazol
nak tíz forintot adunk. Van, 
akinél ez igen szép összeg
re rúg egy fél év alatt. Ennek 
ellenére, sajnos nálunk is van 
betöltetlen állás, és. nagy a 
fluktuáció. Egyrészt a munka 
fizikai nehézsége miatt, más
részt, mert ez a feladatkör 
meglehetősen népszerűtlen.

— Ön is járt ellenőrizni?
— Hogyne, a kollégákkal 

időnként ma is eljárok még 
vidékre is.

— Mit tapasztalt, veszélyes 
munkakör ez?

— Bizony olykor sok min
dent le kell nyelni. Ha az el
lenőr belemegy a „csín,be”, 
minden megtörténhet. . .

— Volt példa ilyenre?
— Előfordult már, hogy 

nemcsak szóval bántalmaztak 
ellenőrt. Az illető megúszta ti
zenkétezer forintos büntetéssel, 
és a perköltséggel. 1

— S ezek után az ellenőr 
ment betegállományba?

— Annyira azért nem volt 
súlyos a helyzet. . .

TÁPPÉN Z ,

A  t ö b b  —  k e v e s e b b !

Egy . átlagállampolgár ma 
már szinte lei sem tudja szá
mítania " betegsége ’ esetén 
mennyi táppénz is jár nekj. 
Az idén január elsejével élet
be lépett új törvényerejű ren
delet sokak számára tovább 
bonyolítja a számítgatásokat.

— Mi a legfontosabb eleme a 
táppénzre vonatkozó új ren
deletnek?

— Az egyik jelentős válto
zás, hogy ezentúl a táppénz 

| összegének megállapításánál 
a nyugdíj járulékkal, általá
nos jövedelemadóval csökken
tett átlagkeresetet kell figye
lembe venni — adja meg a 
.feleletet dr. Kiss Lenke, az 
Országos Társadalombiztosí
tási Főigazgatóság jogi és 
szakigazgatási főosztályának 
helyettes vezetője. — Harminc 
napon belüli keresőképtelen
ség esetén, továbbra is csak a 
munkabért, a bérpótlékot — 
.kivéve a 310 forintot — és a 
prémiumot lehet beszámítani a 
táppénz alapjába, ami ennek 
az átlagkeresetnek általában a 
75 százaléka.

— Mi volt a módosítás célja?
— A változások egyrészt a 

táppónzfegyelem további meg
szilárdítását hivatottak segí
teni, másrészt a táppénzrend
szerben rejlő feszültségek fel
oldását.

— Melyek voltak ezek?
i — Korábban a kórházi ápo
lás idejére a beteg csak a táp
pénz 70, illetve 90 százalékát 
kapta, miközben joggal pana
szolták a dolgozók, hogy aki 
huzamosabb ideig beteg, azt 
jóval nagyobb anyagi veszte
ség éri, mint a néhány napig 
keresőképtelent. Mostantól te
hát a betegség harmincegyedik 
napjától öt százalékkal emel
kedik ,a táppénz mértéke, s a 
kilencvenegyedik naptól újabb 
öt százalékkal. Ahhoz, hogy 
ezeket az intézkedéseket meg
valósíthassuk, központi forrás 
híján, belső átcsoportosítást 
kellett végrehajtani. A fede
zetet a korábbi bruttókereset
ből. illetve a mostani h'éttó- 
ke-osétből ki:szá'rtíított 'táppépz 
különbsége teremtette meg; 
ez a-z :öászeg részben hozzá
járul á gyermekgondozási díj 
és a gyermekápolásra kivet
hető megnövekedett táppénzes 
napok kifizetésére.

— Voltaképpen mennyi ez?
— Ma még nem lehet erre 

választ- adni. Egy év múlva 
rendelkezünk majd pontos 
adatokkal az 1985-ös kiadá
sokról.

— Számítások ide vagy oda, 
a dolgozók most azt mondják, 
rosszul jártak, mert ha beteg
állományban vannak, keve
sebb összeg 75 százalékát kap
ják kézhez!

— Tény, hogy - alacsonyabb 
lett a harminc napon belül ke
resőképtelen dolgozók táp
pénze. Rövidebb megbetege
désnél érezhető a csökkenés, a 
hosszabb betegségben szenve
dő viszont kevésbé érzi meg a 
keresetkiesést, és a kórházban 
ápoltat sem éri hátrány. Ma a 
sérelmek jobbára abból fa
kadnak, hogy a táppénz ki
számításakor a  legtöbb eset
ben az elmúlt évi keresetet 
kell, figyelembe venni, s ma
napság, amikor az árak és a 
bérek évről évre emelkednek, 
az előző évi1 kereset után meg
állapított táppénz alapja lé
nyegesen eltér a megbetegedés

Napijegy a budapesti 
h&slehedésben

Kétféle napijegyet lehet váltaná július 15-től a BKV 
37 pénztáránál a budapesti tömegközlekedési eszközök
re. A kék színű 24 forintos napijegy az érvényesség 
napján korlátlanul felhasználható busz-, villamos-, tro- 
li-, metró- és — a közigazgatási határig — HÉV-utazásra. 
A 16 forintos sárga jegy autóbuszra nem érvényes. A na
pijegyekre a pénztárnál írják rá az érvényesség napját. 
(Az előre megvásárolt, de felhasználni nem kívánt je
gyeket az érvényessége előtti napon pénztárzárásig, 3 
forint kezelési költség levonásával visszaváltják.)’ A 
BKV egyelőre 400 ezer kék és 130 ezer sárga szelvényt 
hoz forgalomba pénztáraiban. Ha a vállalatnak a juta
lékról sikerül megegyezni a viszonteladókkal, akkor ut
cán, trafikokban, újságosoknál is kapható lesz a napi
jegy.

időpontjában meglevő fizetés
től-,

— Miért ragaszkodnak a 
jogszabályok az elmúlt évi 
kereset átlagához?

— 1976-ig a táppénzt a meg
betegedést megelőző három 
hónap keresetéből, állapították 
meg. Ezért ha egy dolgozó há
rom hónapig sokat túlórázott 
vagy prémiumot kapott, job
ban járt, ha betegállományba 
vonult, mert ugyanannyi táp
pénzt kapott, mint amennyi a 
fizetése, esetleg még annál 
többet is. Ennek megakadályo
zására született az akkor he
lyes döntés, hogy a táppénz ki
számításakor az elmúlt évi 
kereset legyen az. alap. Azóta 
azonban alapvetően megvál
toztak a gazdasági körül
mények.

—- Ahogy 1976-ban új ren
delet láthatott napvilágot egy 
kialaky.lt kedvezőtlen folyamat 
megállítására, nem lehetne 
ugyanúgy most is változtatni 
ezen a helyzeten?

— Annyit tudok mondani, 
hogy a táppénzkérdést a kor
mány napirenden tartja.

— Említette. hogy az új ren
delet a táppénzfegyelem meg
szilárdítását is szolgálja. Segít
hetik-e jogszabályok a fegye
lem javulását?

— Talán ma már kevésbé 
csábító a táppénz azok számá
ra, akik korábban szívesen 
maradtak otthon pihenni. A 
notórius táppénzen levők szá
mára nem kívánjuk vonzóvá 
tenni ezt a lehetőséget. Ennek 
ellenére látjuk, hogy ilyesfajta 
jogi eszközökkel nagy ered
ményt elérni nem lehet. Fon
tos feladat, hogy a munkálta
tókat érdekeltté tegyük a táp
pénzcsalók leleplezésében, A 
munkáltatóknak ma is joguk 
van a táppénzt megvonni 
azoktól, akik „betegségük” 
alatt dolgoznak vagy nem 
tartják be az orvos utasításait. 
Ez azonban ma még ritka, a 
közhangulat elnéző a táppénz
zel visszaélőkkel szemben, és 
az orvosok sem túl szigorúak. 
Érdekes tapasztalat: a mező
gazdasági dolgozók 'köriében 
lényegesen nagyobb a fegye
lem. A téeszben jobban isme
rik egymást a tagok, a faluban 
látják egymást az emberek és 
meg is kérdezik az illetőt,'mi
ért építi a házát, ha betegállo
mányban van . ..

Dr. Fónyad Gyöngyvér, az 
Országos Társadalombiztosí
tási Főigazgatóság egészség- 
ügyi főosztályának osztály
vezetője kiegészíti jogász kol
légáját:

— Akkor lenne reálisabb a 
táppénzrendszerünk, ha nem
csak orvosetika, hanem beteg
etika is lenne!

— Meg lehet becsülni, hogy a 
táppénzes napok hány száza
lékát töltik otthon, egészséges 
emberek munkával, pihenés
sel?

—■ Erről seminiféle adat 
nincsen, megbecsülni sem le
het — csóválja fejét az osz
tályvezetőnő. — Éz megfog
hatatlan, hiszen bármikor or
voshoz fordulhat valaki, mond
juk, hogy fáj a feje. a dereka. 
És mindez igaz is lehet.. A 
munkáltatók is olykor munka
szervezési problémáikat a táp
pénzzel kívánják megoldani. A 
táppénzhelyzet nem csupán 
orvosetikai, nem is csak beteg
etikai kérdéseket vet fel, ha
nem társadalmi szociálpolitikai 
kérdéseket is.

Á t r iu m  H y a tt—S A S  
tá r s u lá s

A budapesti Atrium Hyatt- 
szálló és a SAS svéd, norvég 
és dán közös tulajdonú légitár
saság megállapodást kötött, 
mely szerint a skandináv légi- 
társaság felveszi férőhely-nyil-v 
vántartásába az Átriumot, rek
lámozza és elsőként ajánlja 
budapesti utasainak az ötcsil
lagos szállodát. A budapesti 
Hyatt ennek fejében garantál
ja mindazokat a szolgáltatá
sokat, amelyeket a pontosság
ra és a színvonalra sokat adó 
SAS légitársaság biztosítani 
kíván utasainak. Ma a SAS-já- 
ratok által érintett városokban 
összesen 17 saját SAS-hotel és 
a budapesti Átrium Hyatt-tel 
együtt 30 társult SAS-szállo- 
da van.
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Elképzelhető-e, hogy a lopott dolgot átvevő orgazdát 
elítélik, míg a lopás tettesét nem?
— E kérdés alkalmat kínál, 

hogy részletesen foglalkozzunk 
az orgazdaság bűncselekmé
nyével. Ez azért is aktuális, 
mivel a szaporodó vagyon el
leni bűncselekmények tettesei 
sók esetben azért követik el 
tettüket, mert tudják: a meg
szerzett dolog értékesítése nem 
probléma, mindig számíthat
nak az orgazdákra. Az más 
kérdés, hogy ilyenkor a zsák
mány értéken alul kel el, de 
így fizetteti meg az orgazda a 
kockázatát, s az értékkülönbö
zetből származik az ő haszna.

Az orgazdaság tehát 
járulékos bűncselek
mény, a bűnkapcsolat 
egyik esete. Két irány
ban is veszélyes a társa
dalomra: egyrészt ösztö
nöz a vagyon elleni 

bűncselekményekre, 
másrészt megnehezíti 
azok felderítését.

Tényállása így hangzik: 
aki lopásból, sikkasztásból, 
csalásból, hűtlen kezelésből, 
rablásból, kifosztásból, zsaro
lásból, jogtalan elsajátításból 
vagy orgazdaságból származó 
dolgot vagyoni haszon végett 
megszerez, elrejt, vagy elide
genítésében közreműködik, or
gazdaságot követ el. Minősítő 
körülmény az érték — kisebb, 
nagyobb, jelentősebb, nagy ér
ték —, a visszaesés, az üzlet- 
szerűség, ha kétezer forint 
alatti dolgokról van szó, vagy 
nagyobb értékről, s az is, ha 
muzeális tárgyra nézve valósul 
meg. A büntetési tétel ennek 
megfelelően növekszik: egy év 
szabadságvesztéstől egészen 
nyolc évig terjedőig.

Az orgazdaságnak a megál
lapítása néhány alapvető tényt., 
féltétsiez.; SzándSkös . bűncse
lekmény, tehát az elkövetőnek 
ismernie kell a dolog erede
tét. Például a piacon valaki 
magnetofont árul, megállapít
hatóan olcsóbban, mint azt 
előtte gondolnánk. Aki megve
szi, köteles meggyőződni arról, 
hogy az honnét származik, 
esetleg bolti számlát kérni, de 
legalább annyit megtenni, 
hogy elkéri a feltételezett tu
lajdonos személyi igazolvá
nyát. Akkor elmondható, hogy 
megtette a szükséges óvintéz
kedéseket. Kétségtelen, hogy 
annak bizonyítása jelenti a 
legnagyobb nehézséget, hogy 
elkövető tisztában volt-e a do
log eredetével, vagyis azzal, 
hogy az a felsorolt valamelyik 
bűncselekményből származik. 
Erre persze lehet következtet
ni számos jelből. így a feltű
nően alacsony vételárból, csa
vargó külsejű birtokos üzletel 
különlegesen korszerű áruval, 
abból, hogy ilyesmit csak kö- 
zületek árulnak, s az eladás 
helyéből, körülményeiből, az 
eladó viselkedéséből stb. Azt 
nem kell tudnia, hogy ponto- 

. san milyen bűncselekményből 
származik, a lényeg, hogy fel
merüljön a jogellenes birtok
lás gyanúja.

Ezenkívül még egy feltétel 
döntő: az elkövető célja a va
gyoni haszonszerzés legyen. 
Például a gyanús külsejű bir
tokos forgalmi értékén árulja 
a lopott holmit. A vásárló 
azért veszi meg tőle, mert 
hiánycikk, tehát nem az olcsó
sága miatt. Haszna így nem 
keletkezett. Ez nem orgazda
ság a Btk szerint, de mint ké
sőbb látjuk: szabálysértés.

Ami az elkövetési magatar
tásokat illeti: a megszerzés 
bármilyen jogügylet lehet, an- 
naik sincs jelentősége, hogy 
adott-e ellenszolgáltatást az 
orgazda. Például átveszi a dol
got a tettestől, hogy majd 
megpróbálja értékesíteni. El
rejtésnek számít az is, ha a 
lopott gépkocsit átfesti, a ru
hát átalakítja stb. Az elidege
nítésben való közreműködés 
többnyire a jól ismert közve
títő szerepet jelenti, ellenszol- 
szolgál tatásért — anyagi ha
szonért —, összehozza a tet
test a vásárlóval.

Most jutottunk el a konkrét 
kérdéshez. Az »említett magnó 
áruházi lopásból származik, a 
tsttes azonban egy nagy növésű

13 éves fiú. A jogügylet után 
a rendőrség lecsap a szerep
lőkre, később mindkettőt bí
róság elé állítják., A lopás tet
tesét, aki gyermekkorúnak 
minősül, nem lehet megbün
tetni, ez kizáró ok. Az orgaz
dát viszont, amennyiben el
múlt 14 éves, igen.

Ha tehát az alapbűn
cselekmény elkövetője 
bármely okból nem 
büntethető, ez az orgaz
da megbüntetését nem 
zárja ki. Ha azonban az 
alapcselekmény nem 
bűncselekmény, hanem 
csak szabálysértés, úgy 
az orgazda is legfeljebb 
ezért felel.

Tegyük fel, hogy az orgaz
da felismerte, hogy a birtokos 
gyermekkorú vagy elmebeteg. 
Ilyenkor a bírói gyakorlat az, 
hogy orgazdaság helyett lo
pást állapítanak meg.

Van-e annak jelentősége, 
hogy az alapbűncselekmény 
minősített eset? Például a lo
pást nagyobb értékre követték 
el, de az orgazda csak kisebb 
értékű zsákmányt vett át. 
Nincs, hiszen az orgazdaság 
minősített esetei önállóak. 
Például a lopás csak szabály
sértési értékre történt, ezt vet
te meg az orgazda, de mivel a 
különös visszaeső, már nem 
szabálysértő lesz.

Mint láttuk: az orgazdaság 
az alapbűncselekményből 
származó dologra, követhető el. 
Mit jelent ez? Például a tol
vaj az ellopott magnót elcse
réli valakivel egy kis televí
zióra, majd ezt adja át, az or
gazdának. Más: a . sikkasztó 
szöveteket tulajdonít el, majd 
.abból- kés zíijett mad magokat, t a d
Ézéih "esetekre is vonatkozik á 
következő: . az alapbűncselek
ményből származik az a do
log is, amelyet elkövetés után 
feldolgoztak, átalakítottak és 
a dolog eladásának ellenérté
ke is.

Amikor azt mondtuk, hogy 
az orgazdaság célzatos bűncse
lekmény, tehát anyagi haszon

szerzésre irányul, azt nem tet
tük hozzá, hogy ennek be is 
kell következnie. Például a 
birtokos áron felül adja el a 
bűncselekményből származó 
árut, vagy az ellenkezője: 
ajándékba adja, a becsapás — 
a csalás — illetve az ajándé
kozás ténye nem zárja ki az 
orgazdaság megállapítását.

Tegyük fel, hogy a lo
pott holmit az „orgazda” 
csak azért veszi át a tet
testől, mert jó barátok, s 
ezért önzetlenül megőrzi 
későbbre, hogy az ere
deti tettes akkor majd 
nyugodtan értékesítse. A 
célzat, az anyagi ha
szonszerzés lehetősége 
tehát nipcs meg. Ekkor 
természetesen nem áll 
meg az orgazdaság, vi
szont az ilyen cselek
mény nem más, mint a 
bűnpártolás.

Végül vegyünk még egy le
hetőséget. A tolvaj átadja, ba-. 
rátjánák a lopott holmikat, 
mondván: érzi, hogy nyakán a 
rendőrség, le fog bukni. Kéri, 
hogy őrizze meg a zsákmányt, 
s majd ha őt lecsukják, az 
ügyet lezárják, akkor adja át 
az egészet az élettársának, aki 
majd értékesíti. Ez viszont is
mét orgazdaság, hiszen az 
alapbűncselekmény elkövetőjét 
kivéve mintegy, hogy az anya
gi haszon kinél jelentkezik, 
tehát nem szükséges, hogy az 
orgazdánál. Vagyis a baráti 
cselekedet ilyenkor orgazda
ság.

Sajnos a bűnözés még kü
lönlegesebb helyzeteket is kí
nál. Az orgazda azzal, hogy a 
lopott vagy másként jogelle
nesen megszerzett dolgot meg
veszi, értékesíti, kétségtelenül

ösztönöz az újabb cselekmé
nyekre. Mindez olyan mérté
ket is ölthet, amikor a betö
rést, a lopást az orgazda kife
jezett megrendelésére követik 
el. Ekkor viszont az orgazda
ság mellett az alapbűncselek
mény felbujtójaként is felelős
ségre vonhatják az elkövetőt.

Mikor szabálysértés az or
gazdaság? Mindenekelőtt ak
kor, ha a megvett, elrejtett 
stb. dolog értéke nem haladja, 
meg a kétezer forintot, s az 
orgazda például nem különös 
visszaeső. Ezenkívül így hang
zik az orgazdaság szabálysér
tési tényállása:

aki valamely dolgot 
olyan körülmények kö
zött szerez meg vagy 
rejt el, amelyekből gya
níthatja, hogy lopásból, 
sikkasztásból stb. szár
mazik, vagy ugyanilyen 
körülmények között az 
elidegenítésében közre
működik.

Ilyenkor pénzbírság a bünte
tés. A különbség jól érzékel
hető: egyrészt hiányzik a cél
zat, az anyagi haszonszerzés, 
másrészt nem tudja az orgaz
da, hogy a tárgy bűncselek
ményből származik, hanem 
csak gyanítja.

Tehát a cikk elején példa
ként említett alkalmi piaci or
gazda, aki értékén veszi meg 
az árut szabálysértő, míg nyil
vánvalóan a bűnözőkkel szoros 
kapcsolatban lévő — úgyne
vezett közismert orgazdák —,. 
egyének mindig tudják a do
log jogellenes eredetét, hiszen 
ez tevékenységük lényege. 
Ök viszont mindig a Btk. sze
rint kerülnek a bíróság elé.

—■ Ha valakinek állandó munkahelyé van, de emellett 
olyan személytől kap anyagi támogatást, aki üzletszerű 
kéjélgést folytat, ezért elítélhető-e?
— Erkölcsileg mindenkép

pen, hiszen a pluszjövedelme 
olyasmiből származik, ami ön
magában is bűncselekmény. 
De a jog erre az esetre is gon
dolt, amikor a kitartott azért

Összhangban
Múlt heti lapszámunk

ban jelent meg tudósítás, 
amelyben a Márianosztr.á- 
ról megszököttek bírósági 
tárgyalásáról tudósított az 
újságíró. Mint szinte mind
egyik ilyen írásban, itt is 
szerepelt az utalás arra, 
hogy szökés esetén mozgó
sítják a rendőrségét, illet
ve a társ fegyveres szerve
zeteket is. ,

Mindezen néhány nappal 
ezelőtt gondolkoztam, el a 
Duna fölött, amikor a Ma
gyar Rádió riportereként 
egy rendőrségi helikopter
ben röpködtem.

A legutóbbi hétvége már 
minden szempontból igazi 
nyár volt, ragyogó napsü
téssel, tomboló kánikulá
val. Aki csak tehette, ki
mozdult a forró levegőjű 
fővárosból, a beton- és pa- 
neldzsungelböl, és valahol 
egy vízparton próbált eny
hülést keresni. A víziren
dészeti akció célja az volt, 
hogy folyamatosan ellen
őrizzék a nagy és kis Du
nában és — mint az egyre 
gyakoribb — a Pest kör
nyéki bányatavakban für- 
dőzőket. Sokan feledkez
nek meg ilyenkor a legele
mibb óvatosságról is, a fe
lelőtlenségük eredménye 
tragédia is lehet. Ki tudja, 
hány ilyen szomorú esetet 
előztünk meg, miközben 
egy-egy magáról megfeled
kezett és a hajók útjába 
sodródó lubickolót küld
tünk ki a partra vagy ép

pen kényszerítettünk más 
módon a veszélyes rész el
hagyására.

S éppen ez a „más mód
szer" juttatta eszembe He
ti Híradós mivoltomat. 
Föntről, a levegőből jól 
láttunk mindent, s a ma- 
kacslcodók esetében elég 
volt egy rádión leadott 
utasítás: a gyorsjáratú mo
torcsónak percek alatt a 
helyszínre száguldott. Ha a 
parton volt valami sza
bálytalanság: a földön
bennünket „kísérő” járőr
kocsik valamelyike pilla
natok alatt ott termett. 
Alacsonyabbra ereszkedve 
néha még a kárvallottak 
meglepődését is láthattuk: 
feltehetően arra gondoltak, 
hogy ugyan már, mit tud 
tenni egy helikopter? Majd 
továbbrepül, nem érdemes 
törődni vele.

Tudom, hogy ez nem le
hetséges, de jó néhány, a 
szökés gondolatával kacér
kodó ember letenne szán
dékáról, ha részese lenne 
egy-egy ilyen akciónak: 
látná a magasbók mennyi
re nem Lehet hosszasabban 
elbújni, a fent és lent 
mozgósított erők milyen 
kitűnő összhangban és mi
lyen gyorsan tudnak in
tézkedni.

Esetünkben pedig „csak" 
néhány, önmagáról megfe
ledkezett fürdözöről volt 
szó. ..

H. A.

vállal hivatalosan munkát,
hogy ne érje vád. A Btk.
ugyanis kimondja:

aki üzletszerű kéjélgést 
folytató személlyel
egészben vagy részben 
kiiaríatja magát, bűn
tettet követ cl és három 
évig terjedő szabadság
vesztéssel büntethető.

A kitartottság nem azonos aa 
eltartással. A kitartott és a 
kitartó viszonya nem elsősor
ban szexuális, hanem üzleti 
természetű. A kapott támoga
tásért valamilyen ellenszolgál
tatást nyújt, például védelmezi 
többnyire a kitartót harmadik 
személyekkel szemben, né
melykor ő határozza meg és 
kapja kézhez az üzletszerű ké- 
jelgés, a prostitúció 'ellenérté
két. Ebből a szempontból te
hát közömbös, hogy egyéb
ként munkaviszonyban áll, sőt 
az is, hogy a kitartó is. csak 
„másodállásban” árulja ma
gát, neki is van hivatalos 
munkahelye. Erre utal a rész
beni kitartottság megnevezés. 
Az is előfordulhat, hogy a ki
tartót nem büntetik meg üz
letszerű kéjelgésért — mert 
nem beszámítható stb. —, 
de ettől még a kitartott fele
lősségre vonása megtörténhet. 
Természetesen a részleges ki
tartottság csak akkor állapít
ható meg — munkaviszony 
mellett —, ha a kitartottság 
rendszeres és nem jelentékte
len és a kitartott életszínvo
nalát jelentősen emeli. Az pél
dául, hogy néhány üveg italt 
vesz a kitartó a kitartottnak, 
nyilván nem alapozza meg e 
bűncselekményt.

Abban az esetben, ha tel
jes egészében kitartanak va
lakit — tehát nem dolgozik —, 
nem kerül sor a közveszélves 
munkakerülés megállapítására, 
az beleolvad a kitartottság 
bűncselekményébe, hiszen en
nek büntetési tétele nagvobb. 
ráadásul ennek megszűnése 
esetleg rákényszeríti a koráb
bi kitartottat, hogv munkát 
vállaljon a szabadulás után.

Tehát a munkahely nem ali
bi a kitartottságra.

Dr. L. Gy.

MARTONVÁSáR

E képek még tavasszal készültek Marton vásáron,^ a szi
gorított javító-névelő munkára ítéltek szálláskor 1 éten. 
A képeken jól látszik a serénykedés — és annak ered
ménye is —, amelynek folyamataként az ide befogadot
tak megfelelő, kulíurált környezetben élhetnek. így akik 
a képeken szerepelnek, szálláscsinálói voltak később ér
kező társaiknak. Természetesen egy idő után csak át
menetileg tartózkodnak itt. Nők és férfiak küiün-kulon, 
külső munkahelyen dolgoznak és laknak majd bünteté

sük idején
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A cím megtévesztő, ezért magyarázatra szorul. Ese

tünkben a „szabadság” egy keszthelyi szórakozóhely ne
ve, a „szerelem” pedig nem több, mint tánc, ismerke
dés és ivászat, no és ami ezzel jár, ha a táncolok eljut
nak odáig, s közben nem tör ki á tömegverekedés. Az 
már csak nyelvi játék, hogy Horváth Károly éppen a 
„Szabadságban” szerezte meg azolzat a rossz pontolcat, 
amelyek szabadsága tartós elvesztését eredményezték.

Ráadásul rá igazán érvényes 
a mondás: szabad volt, mint a 
madár. A kelleténél is szaba
dabb. Úgynevezett mutatvá
nyos családba született, ahol a

Aztán eljön 1982 szilvesztere. 
Egy falusi vendéglőben bú
csúztatják az óévet, vele van
nak rokonai, nővére, annak 
gyerekei. Bezsgőbontás után

vándorlás városról városra következik az igazi bál, a szo- 
élettforana. Ő már gyerekfejjel késes módon: töimegvarekedés- 
a szülőkkel tartott, segített a sei fűszerezve. A társaságuk- 
céllövöldénél, a körhintánál, hoz tartozó valamelyik hölgyet 
de többnyire ott lebzselt eb- macerálja valaki a folyosón, 
ben a kavargó-színes világ- Nyilván az ital, a felfokozott 
ban. Népszerű lett a lányok- hangulat készteti az illetőt a 
nál, fiúknál, hiszen a haverok- bizalmaskodásra, amit normá
nak néhány ingyenmenet csak lisabb embereik nem vesznek 
kijárt. Hogy közben, már ne- komolyan, 
gyedikben abbahagyta az isko- ők igen. A kivagyiság, a 
hit, s további kettőt már a rosszul értelmezett önérzet, no 
börtönben végzett el, nos, ez meg az ital ismét megteszi a 
akkor nem tűnt veszedelmes- hatását. Ő szokásához híven 
nek. Bárha fölmerül 
emberben vajon a
gondolnak-e ilyenkor a gyere
kük jövőjére?

Persze lehet, hogy gondol
tak, de már későn, hiszen Ká
roly fiuk hamar megkezdte az 
elszakadást, 16 évesen ugyanis 
Tökölön találta magát. Igaz, 
ez otthon, a lakóhelyén tör

sz még időben lelép, de éppen 
szülők saját öccse mondja el a rend

őröknek, hogy jelen volt, Az 
hagyján, hogy kap másfélévet, 
de az őrizet hátralévő három 
évét is le kell töltenie.

Most 33 éves és láthatóan 
megkomolyodott. „É benti »el-

tenit, miként későbbi bűnöse- vonókúra« viseszadta az esze- 
lÄnenyeinak többségé is. met és ma már látom, hogy 
,,.c olszedett” egy 16 éves lányt, az ital a döntő baj. Azt ter- 
s azzal a nem titkolt céllal in- vezem, ha jövőre szabadulok, 
ault el vele, hogy az övé lesz. hogy fölhúzok egy kis házat. 
Igen ám, de néhány haverja Aztán van élettársam, aki jár 
mindezt meglátta, s arra gon- hozzám. Vele együtt újrakez- 
aoltak: ők miért ne? A fél tu- dem az életem.”
catnyi fiú nem is kímélte a 
lányt, s noha ő kimaradt az 
egészből, mint „kerítő” és je
lenlevő hármat megkapott az 
összesen kiszabott 37 év sza
badságvesztésből.

Nem hiszek neki, de ő cáfol. 
„Én még sohasem mondtam, 
hogy nem jövök vissza, de 
most igen.” Aztán halkan ki
böki: — Tudja, jó magavise- 

. . .  ... . leiemért elenged a nevelő úr
következik a „szabad- rövid tartamúra. Elmegyek a 

sag korszak. Étteremben tán- lányhoz, de inni nem fogok, 
colt egy lannyal, s a másik fiú Annyira vágyom a szabad- 
szemet vetett ra. A 'mejgotóás; sägfa’—'n o ’nem'áz éttefémré 
ifnínt- a kásásoknál, Kétertffek- —í hogy:-éáak -raős£‘'jöttsm rá, 
Z?'r 1 f  .fdas; Persze » fcihí- milyen őrültséget követtem él • o telek ilyenkor nem ismerik sorozatban. Gondolja csak 
a sportszeruseget, így nem meg: vagy 15 évet ültem már,

s még csak 33 éves "vagyok.bánják, hogy oldalukon csat
lakozik néhány haver. Ebből 
lesz a tömegverekedés, amit a 
jog garázdaságnak minősít. 
Egy év hat hónap ez utób
biért.

Hát ennek aztán nahes értel
me.

Később megkérdem a neve
lőt, tényleg megkapja-e a rö
vid tartamút. Igenlő a válasz, 

A film pereg tovább. Vácra, néhány hónapon belül, feltét- 
majd Bemátkútra kerül, de lenül. Igaza van, hiszem jövő- 
fegyelmik miatt kedvezményt ve úgyis szabadul. E hat nap 
nein kap. Aztán megint Készt- csak próba lesz, az előadás 
helyen vagyunk, az ismertét- majd jövőre, 
teremben. Most éppen „élet-
társával” van, ekkor már ren
desen iszogat is, amikor oda
jön annak bátyja, és fölteszi 
a nekünk nem éppen logikus 
kérdést: mit akar a húgától? 
Érveik helyett megint pofonok, 
a jogászok ilyen tiszta esetek
re találták ki a garázdaság 
megfogalmazást. De még mi
előtt ezért elítélnék betéved 
részegen a cirkuszba, ahol, 
mint később kiderült — őnem 
emlékszik —, egy lányt fogdo- 
soít, majd valakit megvert. A 
kettőért együtt két évet szab
nak Id.

Szabadulása után elhelyez
kedik, de alig telik el néhány 
hónap, ismét „muri van” a 
Szabadságban. Az ugyancsak 
büntetett előéletű bátyjával és 
unoka öccsével iszogatnak, ami
kor a bátyja felismeri régi 
börtömibeli haragosát. Mit kell 
ilyenkor tenni? Az illető ki
megy a mellékhelyiségbe, ő 
követi.  ̂A gyanútlan embert 
„lefejeli”, a többi már a ro
konok dolga. Ö haza is megy, 
az URH csak a másik kettőt 
viszi el. Másnap aztán jönnek 
érte, gyengécske a tagadási kí
sérlet, hogy ott sem volt, mert 
a sértett felismeri. Most már 
komoly a dolog, mint több
szörös, sőt különös visszaeső 
nemcsak három év börtönt, 
hanem a „puttonyt” is meg
kapja.

Mellesleg közben a család 
„eltűnt”. A szülők meghaltak, 
a testvérek széthordták min
dent. Hat osztállyal, szakma, 
háttér nélkül most már egye
dül kellene boldogulnia. Az 
őrizet második éve után meg
kapja a lehetőséget. Sőt mé; 
van hova mennie, a nővéré
hez. Dolgozni kezd, szükségla
káshoz is hozzájut, s már-már 
úgy látszik, lefékez,

De arra a kérdésre, hogy a 
garázda fiatalember valóban 
megszelídül-e, aligha tudna 
bárki is válaszolni.

MESmEMET
Kóbeltefevízié és klubszoba

A kecskeméti bv. Intézet 
kis intézet ugyan, mégis pezs
gő élet jellemzi. A konfek
cióüzem, amely a Kalocsai 
Börtön és Fegyház „leányvál
lalata”, első félévi tervét nem
csak teljesítette, hanem az 
előirányzottnál több munka* 
ruhát készített. A silier titka, 
ahogy a szalagvezető fogal
mazott: a lányok és asszo
nyok fegyelmezett, szorgalmas 
és egyenletes munkája. Jó és 
eredményes munkájuknak.kö
szönhető, hogy az „A” mű
szakban szinte már vala
mennyien kaptak jutalmat, 
dicséretet. Csupán azok ma- pénzre, hiszen a feleségem

Echrity József nyolc hónap
ja kalapál. Elmondta, hogy 
számára az lenne a legna
gyobb büntetés, ha egész na-p 
a zárkában kellene ülnie. így 
jobban múlik az idő, pénzt 
keres, ' ráadásul több a spor
tolási lehetőség és egyéb ked
vezmény. Többek között néz
heti a televízió különböző 
műsorait is.

Tóth Balázs két hónapja 
dolgozik a műhelyben, így 
érthetően még nincs olyan 
gyakorlata, mint a többiek
nek.

— Nagy szükségem van a
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ra-dtak ki az elismerésekből, 
akik csak néhány nappal ko
rábban kerültek gépre és 
most tanulják a varrást.

A szalagvezetőtől, Hand! 
Máriától megtudtuk, hogy a 
havi átlagkereset — tisztán 
— meghaladja a kettőezer fo
rintot. Nem ritka a kétezer
ötszáz forint sem, de elérhe
tő havi háromezer forint is. 
Csak szorgalom és akarat 
kérdése, hogy havonta meny
nyi kerül a borítékba. A bör
tönben nem lehet meggazda
godni, de azért anyagilag le
het segíteni az otthoniakat, 
vagy törleszteni a különböző 
letiltásokat.

★
— Az előzetes letartózta

tásban lévő férfiak nehéz fi
zikai munkát végeznek. Re- 
szelőket készítenek. Egy

augusztusban szül. Minden 
fillért hazaküldök, hogy leg
alább ezzel is enyhítsem a . 
gondjait.

A műhelyben az átlagkere
set — teljesítménytől függő
en — ezerhatszáz kettőezer 
forint között változik.

m  m
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Ilyen virágtartók teszik hangulatossá a klubszobát

Kecskemét nyolcvanhat ki
lométerre fekszik a főváros
tól. Ennek ellenére a telvízió 
vételi lehetőségei nem a leg
jobbak. A gondon úgy segí
tettek, hogy a város legma
gasabb épületének a tetején 
elhelyeztek egy nagy teljesít
ményű antennát, ahonnan 
kábelen keresztül jut el a 
kiváló minőségű sugárzott 
műsor. A kábeltelevíziót a 
börtönbe is bevezetik. Min
den zárkában lesz a készülé- 

húsz-harminc centiméter kekhez szükséges csatlakozás,
hosszúságú reszelő domborza- Az esetleges félreértesülések 
tának kialakításához ezeröt- elkerülése végett az intézet 
száz-ezerhatszáz kalapácsütés parancsnoka közölte, ez nem 
szükséges. Nyolc óra alatt egy azt jelenti, hogy minden zár
ember tizennégy-tizenöt re- 
szelőt állít elő. Elképzelhető, 
milyen fizikai erő szükséges 
e munkához.

kában tévékészüléket helyez
nek el. Az eddigi gyakorlat
nak megfelelően a tizenkét 
készüléket a munkájukkal azt

Bár még nyár van, de már készülnek a télre: szerelik a ra
diátorokat

kiérdemlő közösségek nézhe
tik. A hálózat kiépítésével sa
ját szerkesztésű műsorokat is 
készítenek. Az éjszakai fil
meket képmagnón rögzítik és 
egy későbbi időpontban sugá
rozzák. A szórakoztató filme
ken kívül felveszik az iskola 
tévéműsorait is, sőt, a Kék 
fény egyes részleteit is meg
nézhetik.

A videorendszer rohamos 
elterjedése fokozatosan hát
térbe szorítja az eddig hasz
nálatos 16 milliméteres film
vetítést. Ezek a kölcsönözhető 
filmek régiek, elavultak és él
vezhetetlenek. Kecskeméten 
már lehet videoszalagot köl
csönözni, így az intézet is er
re tér át. Örömmel közölhet
jük, hogy augusztus 20-án az 
alkótmánynapi ünnepségekről 
készült műsort már kifogás
talan minőségű képen nézhe
tik.

Kecskeméten is sók nehéz
séget okozott az idősebb korú 
asszonyok foglalkoztatása. A 
kemény mezőgazdasági mun
kához szokott nők a legna
gyobb igyekezet ellenére is 
nehezen tanulják meg a var
rást. Ezért kellett számukra 
megfelelő munkakört keresni, 
ők a városban, parkokban 
dolgoznak. Hozzá kell tenni, 
hogy nagy örömmel és becsü
lettel. Reggelenként Ikarus 
autóbusszal viszik a nőket 
munkahelyeikre.

Olyan börtönben még nem 
jártam, ahol időnként kisebb-

nagyobb átalakításokat ne vé
geznének. Ezen nem lehet cso
dálkozni, hiszen az épületek 
állaga folyamatosan romlik, 
ugyanakkor az új közösségi 
helyiségek kialakítására köz- 
falakat bontanak, meszelik a 
folyosókat, zárkákat, néhol 
éppen felújítják a víz- és 
elektromos hálózatot.

Bár még nyár van, de idő
szerű a közmondás: a jó gaz
da előre tervez. Az intézetben 
már szerelik a földgáztüzelé
sű radiátorokat, amelyek 
majd éjjel-nappal egyenletes 
hőmérsékletet biztosítanak a 
folyosókon és valamennyi he
lyiségben. Ha már a felújí
tásokról írtunk, szólni kell 
arról is, hogy a nők részére 
a szabad idő jobb kihasználá
sára klubszobát alakítanak ki, 
ahol nyugodt, csendes, meg
hitt körülmények között ze
nét hallgathatnak, kényelmes 
fotelokban olvashatják a fo
lyóiratokat, könyveket. Ép
pen ezért nem kuttúrkörlet- 
nek nevezik, hanem klubnak,

A klubhelyiség egyik kiala
kítója Majzik Bálint, a resze
lő üzemrész írnoka. Csedála- 
tosan szép virágállványokat, 
csillárokat készít szabad ide
jében. Azt gondoltam, hogy 
i-parművész, pedig az eredeti 
képzettsége kereskedő.

— Apám és testvéreim ko
vácsok. Nagy kövér gyerek 
voltam, ezért nem engedtek 
közel a tűzhöz. Féltek, hogy 
a sok hájtól „meggyulladok” 
— meséli nevetve. A vas sze- 
retete, a formálás „izgalma” 
azonban megmaradt bennem,

Alkotásai hangulatossá va
rázsolják a klubszobát.
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A szerencsétlen
J^émely embert a szerencse berséges János mester, kiről 
, ..a tenyerén hord, míg a ha megmondjuk, hogy már 

másik szamara csak azért tart Metternich idejében is dra- 
tenyeret, hogy megpofozza bantkáplár és viceporKolábvele.~ , , , , - v°lt, nemes Pest városánál is,

Egy esetet tudunk, mely mindamellett Metternich meg- 
mmd a két speciesére a sors bukásával hivatalból ki nem 
szeszelyenek élő példát fog esett — mint ez a megbukott 
“ e mutatni. _ minisztériumok adhaerentiái-

Eimondjuk, amint hallót- val rendesen meg szokott tör
tük, egy szót sem téve hozzá, ténni —, mindját egyelőre 

• v ü gy körülbelül 1848. de- gyaníthatóvá tesszük, miként 
cember derekán már meg- az, akit a szerencse válasz- 
lehetősen kívánta minden em- tottainak prototípusául kisze- 
ber a háborút, s különösen itt meltünk, bizonyára ő lesz
K Bv Ä S n kíVÜ1Í „ Valamint’ ha megmondjuk, 
lármázlak e k Z Z n -  f -^ T z e m e 'k e t  vrteget°, £

dtLe^eteT’L ls z m tt^ u r -S i  ^sl^gény ,62 abból “ i s ^ l ő ^  bői hallgattam; «™! ágyúztak
háb ü ’ t az euryPal sejtheti ipindenki, hogy ezt a az utcán, s nem találtam ben-

CsuDán eev asztalnál fiit iráf- szerencsének nagyon kell ül- ne semmi szépet.Csupán egy asztalnál ült két dözni, nemcsak azért, hogy - |ános mester mindig több
J  okot talált a gyanúra. 
Egyet gondolt, leitatja

rényletben kell tömi a fejét.
Közelebb rukkolt hozzá.
— Honnan jött az úr? — 

kérdé furfangos ábrázattal az 
idegentől.

— H ja j... Bécsből — só
hajtó amaz, kancsója feneké
re tekintve.

— Mi újság ottan?
— H jaj. , .  Semmi jó.
— Hogyhogy? Semmi jó? 

Hát mi bajuk van?
— H ja j,.. Nagyon félnek a 

háborútól.
— Félnek? Ez szemtelenség! 

Hogy mernek félni?
— H jaj. . .  Uram, harminc 

mérföldről én sem félek at
tól, de már egyszer a pincé-

Smetth azSatVa ^ i t Ík a " É S S  JánOS’ szeme-
mond: ’ azért^*hoev^M í  legki.váIt ̂ gyet gondolt, leitatja az

„Der eine schweigt, de an- «7poi,£^nB̂ it^ar0rhZ?Sr^ embert, még így tán valami dere hört zu.” Jottszegkovacs létere ahol azt veszélyes komplottnak jöhet
„„ . a furfangos művészétét mm- nyomára
Mert az egyik csakugyan a den falu végén en gros űzik Mi kél! 

legnagyobb figyelemmel lát- az oláhcigányok. 1161
szott azon gondolkozni, hogy rän«,

_ .. ", , lenézte az embere arcáról, muai laji
figyel metes férfi senki hogy ennek bizonyosan vala- nos mester,

sem volt egyeb, mint az em- mi kontrarevolúcionális me- — Éljen a szabadság! — ki-

egy szegkovács 
gyomrának, hogy részeg le
gyen? A második kancsó ser
re már hátravitte a feje, s 
alig bírta mozgatni a nyelvét.

Most rajta! — gondolá Já-

álta felemelve poharát, s 
várva, hogy a szegkovács 
koccantsa össze a magáét ve
le.

Az nem soká váratott ma
gára, s amennyire tántorgó 
nyelve engedé, utánakiáltá az 
éljent.

— No, most már. kend 
igyák valakiért — biztató ra
vaszul kiszemelt áldozatát a 
viceporkoláb.

— Tudja isten, én csak ma
gamért szoktam inni.

— Ne elménckedjék kend! 
Hanem igyék azért, akit leg
nagyobb emberének tart a vi
lágon!

_— Az egész világon? — 
kérdé a szegkovács, elgondol
kodva, hogy az egész világ 
ugyan derekasan nagy, de ab
ból ő szép keveset ismer.

,— Igen, az egész világon! 
Az egész kerek földön — bi
zonyító János mester.

A szegkovács gondolkozott, 
az orrát vakarta, a fülét va
karta, az egész fejét megva
karta, s utoljára is az sült ki 
belőle, hogy:

— Éljen Slimák mester!
A viceporkoláb elborzadt e 

nyilatkozaton. Világos volt 
előtte, hogy az a Síimák mes
ter bizonyosan valami puska
poros összeesküvés fővezére. 
Ezzel — se tette, se vette — 
galléron fogá a jámbor szeg
kovácsot, s brevi manu bees- 
kortírozta a városházához.

Ott valami szobába beve
zette, s egy kövér, veres úr 
előtt talpra állító az ártatlant.

— Ez az ember gyanús -  
monda ott annak a kövér, vö 
rös úrnak. — Először is elé, 
vakmerő félni a háborútó: 
másodszor elég szemtelen hé 
órától fogva fél tízig eg; 
helyben ülni, anélkül, hog; 
egy szót szólna, s végtére elé( 
istentelen nyiivánságosai 
tusst inni bizonyos SlimáJ 
mester egészségére, aki szint' 
valami gyanús ember lehet. .

— Ki az a Slimák mester 
— kérdé szigorúan az a kő 
vér vörös úr.

— Senki sem az, uram -  
felelt a remegő szegkovács —- 
csak az én volt gazdám, eg; 
emberséges szegkovács, aki 
nél négy esztendeig szolgál 
tam, most is ott volnék nála 
ha a felesége meg nem ver 
volna.

— Az nem lehet — feleli 
a kövér, veres úr. — Olyat 
személyekért nem szoká: 
nyilvánosságosan pohara  ̂
emelni.

— De hát én nem tudom 
hogy mi itt a szokás.

— Ha inni akart ön, miér: 
nem ivott így: éljen az alkot
mányos szabadság!, éljen i 
felső-dunai és az alsó-duna: 
hadsereg, éljen a sajtósza
badság által garantírozotl 
nyilvánosság?, s több efféle.

— Hjaj, uram, egy hónapig 
sem tudom én azt mind meg
tanulni.

_— De három hónapig, úgy 
hiszem, _ hogy meg fogja ta
nulhatni. János mester, ve
gye oltalma alá ez embert.
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A  m űvelődés k ö zp o n tja i
í^elmérhétetlen annak je- 
1  léntősóge, hogy a bv. in

tézetekben kialakult a könyv
tári hálózat. Ezek a könyv
tárak nemcsak nevükben 
azok, hanem olyan munkát is 
végeznek, amely méltó hoz
zájuk. Igaz, erre minden le
hetőségük megvan. Nemcsak 
a helyiség adott, hanem az a 
pénz is, amely lehetővé teszi, 
hogy évről évre megújulja
nak. Hogy ez a rendkívül ked
vező helyzet létrejöhetett, 
abban nagy szerepe van an
nak, hogy a legtöbb intézet
ben meghonosodott az ' ipar.

A * issem Jelenléte

Márpedig ha az ipar vala
hol gyökeret ver, s ott jól 
működik, akkor nemcsak rö
vid, hanem hosszabb távon 
is megteremtődik az adott kö
zösség boldogulásának felté
tele. Gondoljunk csak arra a 
pénzre, amely a jóléti alapból 
áramlik. Enélkül nem lett 
volna ilyen gyors az intéze
tek kulturális életének gazda
godása.

Azokban az intézetekben, 
ahol régóta működik — és 
jól! — gyártott már évekkel 
ezelőtt természetes volt, hogy 
a helyi stúdiónak gazdag és 
korszerű a berendezése, hogy 
lemezek, kazetták állnak ren
delkezésükre, hogy csaknem 
minden zárkában van tele
vízió, gazdag és széles kö
rű választékot nyújtanak a 
játékok, a sportszerekre-esz- 
közökre sem lehet panasz, sőt, 
olyan intézet is akad, ahol ar
ra is .gondoltak, hogy szinten
ként hűtőszekrényeket helyez
zenek el.

Az a tény, hogy ma már 
ezekben az intézetekben több 
jut kultúrára, jelzi, hogy nem 
járok messze az igazságtól. 
Mert ha belegondolunk azok
ba az újszerű formákba, mint 
például játékvásár, könyvvá
sár, lemezvásár, látszólag 
felékhez, nincs köze az üzem
nek, gazdaságnak. Pedig van, 
méghbzzá nem is kevés. 
Ugyanis kinek lenne pénze, 
hogy egy-egy ilyen vásáron 
költekezzen, ha nem tudna ke
resni, ha nem fizetne az üzem.

Nézzük csak meg a váci 
könyvvásárokat! Évente négy
szer rendezik meg, s egy-egy 
alkalommal nyolcvanezer fo
rint értékű könyv talál gaz
dára. Ez évente 320 ezer fo
rint! Hiába lenne meg a 
könyvvásár lehetősége, ha 
nem lenne erre pénze az em
bereknek. Az otthon ugyanis 
erre már nem tudna mozgó
sítani pénzt, tehát az üzem, az 
ipar itt is úgy lép fel — ha 
közvetve is •—, mint kultúra- 
támogató.

S ha a könyvvásárt emlí
tettük, nézzük rheg ugyaneb
ben az intézetben, hogy meny
nyit költenek — évente két
s z e r— játékvásáron az em
berek . . .  A legutóbbi játékvá
sáron 47 ezer forintnyi játék 
került új gazdája kezébe. Ez 
az adat is jelzi — vélemé
nyem szerint — eléggé meg
győzően, hogy egy-egy üzem 
jelenléte nélkül bajosan tud
nának annyi eredményt fel
mutatni az intézetek, mint 
most!

Mi&jtywíár és iskoSa

A váci könyvtárban 14 500 
kötet van. Évente csak a 
könyvtárellátótól 20 ezer fo
rintért vásárolnak új könyve
ket, ezenkívül ugyanennyit 
vásárolnak el úgy, hogy egy
szerűen bemennek a városba, 
s a kívánt könyvet megve
szik. Persze, hiába sorakozik 
a sok szép és új könyv a 
könyvtár polcain., ha nem ve
szi kézbe senki, akkor ez nem 
több, mint holt érték, amely 
még őrzi a reményt, hogy va
laha, valakinek szüksége lesz 
rá. Szerencsére, itt nem ez a 
helyzet. A könyvtárnak 787 
beiratkozott olvasója van. Egy 
ember három könyvet vihet 
ki egyszerre, s ezt két hétig 
tarthatja magánál.

Ahogy Sziklay János könyv
táros és iskolaírnok elmond
ta, náluk is a szépirodalom él
vez elsőbbséget, regények, no
vellák, kisregények, ezek 
azok, amelyek után élénken 
érdeklődnek az emberek. 
Nemcsak a hazai szépírók, 
hanem a külföldiek is hódíta
nak. Mint az előzőekből már 
kiderült, nincs pénzügyi aka
dálya annak, hogy a legjobb 
munkák ide kerüljenek, ebbe 
a szép és tágas, rendezett 
könyvtárba.

Mint közismert, a váci in
tézetben általános-. és közép
iskola is működik, életfontos
ságú tehát,' hogy a diákok 
élő, eleven kapcsolatban le
gyenek a könyvtárral, hiszen 
az ajánlott és kötelező olvas
mányok máshol nem szerez
hetők be.

Egy-egy intézetet az is fém
jelez, hogy milyen tanterme
ket tudott kialakítani. Ha be
nézünk és szemügyre vesszük 
a váci tantermeket, meg kell 
állapítani, hogy sok esetben 
jobbak, felszereltebbek, kor
szerűbbek, mint kinti, ha
sonló társaik. Nézzük meg 
alaposabban a fizika tanter
met! Ebben minden szemlél
tetőeszköz megvan, csaknem 
félmillió forint értékű mű? 
szerrel, segédeszközzel ren
delkeznek.

Ha szépek, korszerűek a 
tantermek, akkor ugyanez el
mondható a tanári szobáról 
is, ahol az óraközi szüneteket 
töltik a pedagógusok. Az ál
talános iskolai munkát 8, a 
középiskolait pedig 6 bejáró 
tanár végzi. Ebben a szobá
ban kulturáltan, szép környe
zetben pihenhetik ki a tan
órák fáradalmait. Ez már 
több mint figyelmesség! Hoz
zá tartozik ahhoz, amit úgy 
szoktunk megnevezni, hogy 
megvan a tanítás tárgyi fel
tétele.

Az intézet arra is törekszik, 
hogy akik elvégezték — si
kerrel — a középiskolát, azaz 
itt tettek érettségit, azoknak 
tablót készített, amelyet az 
iskolakörlet falán helyeznek el, 
ezáltal is serkentve a többie
ket, hogy kövessék az elődök 
példáját.

★
Lassanként közkeletűvé vá

lik, hogy az információ, szán
nák továbbadása elsőrendűen 
fontos, hiszen aki nem tud

Az iskolakörlet falán nemsokára feltűnik az érettségizettek
tablója

valamiről, az számára nem 
létezik. Az információátadás 
helyi központja a stúdió. Itt 
minden délelőtt 11—12, vala
mint minden délután 15—16 
óra között a helyi események
ről ad számot a munkatársi 
gárda.

Az említett időpontokban 
önálló műsorokat, programo
kat közvetítenek, így például 
beszámoltak az iskola esemé
nyeiről, a vizsgákról, a tanul
mányi eredményekről, riportot 
adtak az érettségiről. Beszá
moltak a munkahelyekről.

Tehát az a figyelmes em
ber, akit érdekel a közvetlen 
környezete, mindent megtud
hat. De nemcsak hallgatója, 
vagy passzív élvezője lehet a 
programoknak, hanem aktí
van kiveheti belőle a részét. 
Senki elől nem zárkóznak el. 
Ami a technikai berendezést 
illeti, remek helyzetben van
nak, maga a stúdió 180 ezer 
forint értékű, a technikai be
rendezés pedig 150 ezer fo
rint. Nem csoda, ha program
jaikat megküldik a Központi 
Stúdiónak. Erre nemcsak a 
technikai, hanem a szellemi 
feltételek is megvannak.

«S© partner 

a Vöröskereszt

Szólni kell még arról, hogy 
komoly felvilágosító szellemi 
munkát, ismeretterjesztést 
vállalt magára a városi Vö
röskereszt, amikor megszer
vezte a maga előadássoroza
tát, amelyre esetenként 100— 
110 ember megy el. Évente 12 
előadás hangzik el, különféle 
ismereteket adnak át a hall
gatóknak, megtudhatják pél
dául, hogyan kell elsősegélyt 
adni, mi a véleménye a pszi
chológusnak a családi konflik
tusokról, hogyan kell a gyer
mekeket nevelni, hogyan kell 
rendezett,- -kiegyensúlyozott» 
„családi ,;.l#.gk£rl.:: fcereqtfeni, s 
mindezt népszerű, közérthető 
nyelven.

Azt hiszem, mindabból, 
amit itt elmondtam, látható, 
hogy a váci intézetben — de 
a többiben is — számtalan 
közvetlen és közvetett szelle
mi hatás éri az embereket, s 
aki csak egy kicsit is nyitott 
és fogékony, az sokat haszno
síthat belőle. S ezáltal válik 
igazán erőteljes bizonyosság
gá, hogy a könyvtár és a hoz
zá kapcsolódó társkörök — is
kola, szakkör, stúdió, ismeret- 
terjesztő előadás — a művelt
ség, a művelődés igazi.1 köz
pontjai, amelyeknek hatása 
felmérhetetlen.

Ä. J.

Az emberséges János mes
ter tehát fogta az elítélt de
likvenst gallérjánál, úti sup
ra, s vitte az illető hűs hely
re, aholott is annak elegendő 
üres ideje lön gondolkozni ar
ról, hogy miért jutott oda?_

A három hónap elmúlt, 
március közepe lévén.

Az emberséges János mes
ter pontosan kiereszté a bün
tetését kiállott szegkovácsot, 
ki hogy bebizonyítsa, mennyi
re megjavultak érzelmei a fe
gyelem által, és hogy János 
mester előtt is jobb véle
ménybe állítsa magát, ünne
pélyes, mégpedig igen nehezé
re eső ünnepélyes hangon ek
képpen fejezé ki magát:

— Éljen a szabadság, élje
nek a magyar katonák!

János mester elszörnyedve 
esett a falnak e szavakra. A 
falnak elsőbb, de azután a 
szegkovács többször tisztelt 
gallérjának, s mielőtt az ma
gához jöhetett volna ijedté
ből, már ismét a szűk szobá
ban volt vele.

•A kövér, vörös úr helyett 
most egy sovány, fekete úr 
volt o,tt, ki amint megérté a 
delikvens kihágását, szóhoz 
sem hagyta őt jőni,' hanem 
leszidta tetőtül talpig, s tud
tára adta, hogy ha azt akar
ja, hogy ezentúl rosszabbul 
ne legyen dolga, jövő alka
lommal ezt kiáltsa: „Éljen a 
császári hadserg! Éljen az en
gedményezett alkotmány! Él
jen az egy és erős Ausztria!1'

Ezúttal egy háromhónapi 
börtönnel megmenekül

het a gonoszabb következ
ményektől.

A szegkovács tehát, mielőtt 
hármat lépett volna, börtöne 
ajtajától, ismét visszavitetett, 
és ült újra tisztességes három 
hónapokat.

A három hónap megint el
múlt. Vala ekkor június nem 
tudom hányadika.

Az emberséges János mes
ter kiereszté a maga rabját. 
A nyavalyás még a tömlöc- 
ajtóban elkezdé deklamálni a 
kiengesztelésül betanult igé
ket:

— Éljen herceg Windisch- 
graetz! Éljen a dicső Auszt
ria!

János mester csak azt néz
te, hogy miféle fegyver ne
mével fogja el a megjavítha- 
tatlan embert.

— Hát nem volt elég, hogy 
kétszer bezártak? Még most 
sem tudod, hogy mit kell 
mondani? Gyere csak odább?

S vitte harmadszor is a 
szűk szobába.

A fekete, sovány úr helyett 
most ismét a kövér, vörös úr 
vette őt kérdőre.

— Megátalkodott ember! — 
förmedett az reá, megértve 
vétke nagyszerűségét. — Tu
dod-e, hogy azért, amit szá
don kieresztél, ha most elég 
kegyelmes nem volnék, saját 
felelősségemre újabb három 
hónapokra bezáratni, hanem

a vésztörvényszéknek átad
nálak: négyfelé vágatnál!!!

Az ember kénytelen volt 
megörülni az újabb háromhó
napi börtönnek, annyira meg
ijedt.

— De hát mégis, mit kel
lett volna mondanom?

— Azt kellett volna mon
danod, hogy „Éljen a respub
lika, éljen a demokrácia, él
jen a revolúció”.

Az ember még egyszer el
mondatta magának a viváto- 
kat, s ígérte, hogy meg fog
ja tanulni, s hagyta magát 
egész rezignációval újra beté
tetni a sötétség országába.

A bekövetkezett három hó
nap alatt sok minden meg
változott, csak János mester 
sorsa nem, őt hivatalából 
semmi balsors ki nem bírta 
ütni, mint annyi számtalan 
mást, ő most is viceporkoláb 
volt, mint hajdan. A szeren
cse őt tenyerén hordozá.

Szeptember volt az idő.
A szegkovács ideje letelt. 

János mester előszók tá őt a 
börtönből.

Már messziről látszott a fo
goly arcán, hogy most vala
mi nagyon okosat akar mon
dani, megfogta János mester 
kezét, s elérzékenyültében 
könnyeket sírva, így kezdé 
hozzá mondását:

— Mondja meg, János mes
ter, annak az úrnak odabenn, 
hogy csókolom a kezeit alá
zatossággal, s kívánom neki

tiszta szívből, hogy „Éljen a 
ribillió!”

Mint a veszett farkas a bá
rányt, úgy kapta át derékon 
e szóra János mester a szeg
kovácsot, s nagy ideig tar
tott, míg annyira magához 
tudott jönni, hogy mikor a 
szűk szobába letette, szavak
ba bírja önteni indulatjának 
mivoltát.

A szobában a veres, kövér 
úr helyett ismét a sovány, fe

ke te  úr volt.
János mester elmondd a 

vádat, s igen nagy volt a 
megbotránykozása, mikor a 
sovány, fekete úr ahelyett, 
hogy mint rendén lett volna, 
kerékbe töresse a vakmerőt, 
csupán újabb három hónapra 
parancsold azt vissza a bör
tönbe.

November harmadikén _ az 
apróbb politikai vétsége

kért elítéltek szabadon bo
csáttattak, köztük a szegko
vács is.

Mikor János mester kinyi
totta neki az ajtót, az ember 
zsebkendőjével bekötötte a 
száját, úgy defilírozott el 
előtte, s csak pantomimikájá- 
val adta tudtára az embersé
ges viceporkolábnak, hogy 
ezentúl a devise-eket magá
nak fogja tartani.

No de vigasztalására szol
gáljon az, hogy nem ő az 
egyedüli a világon, ki rossz 
időben kiáltotta el magát.

Mintegy tizenötezer könyvből válogathatnak az érdeklődők

Vhsm- és előretekintés
A váci bv. intézetben a 

60-as évek elején indult 
meg intenzívebben az okta
tás. A rendszeres, minden 
bv. intézetben folyó oktá- 
tás eredményeként sokan 
elvégezték a nyolc osztályt, 
s egyben összegyűlt az alsó 
tagozatban a „szociokultu- 
rálisan elmaradottak” cso
portja, akik a 160 óra alatt 
nem tudtak megtanulni 
írni-űlvasni-számolni.

Az évenkénti 100-120 ta
nuló között 25—30-ra nőtt 
a számuk, így tenni kel
lett valamit. E szervezet) 
lépést összekötöttük a 6 
szakterem (magyar—törté
nelem, matematika—fizika 
és földrajz—biológia) ki
alakításával, melyek szép 
bútorral, mintamegvilágí
tással kerültek kialakítás
ra, A váci bv, intézetben 
hely i, erőből, a m^tpmatika-^ 
fizika^szakteremben a pa
dokból nyomógombos fele
letkiválasztó hálózatot ala
kítottak ki. Ugyancsak 
1974-ben indítottuk meg a 
4 alsós normál osztály 
mellett a 4 „szociokultu- 

■ ralis elmaradottak” osztá
lyát. Itt speciális-türelmes 
módszerrel osztályonként 
320+65 korrekciós órával 
(a normál óraszám négy
szerese) jó eredményeket 
értünk el, s olyanokat is 
megtanítottunk, akik más 
intézetekben nem sajátí
tották el a betűvetést és 
számolást.

A felső tagozatban a ta
nítási órák mellé „közmű
velődési” sorozatot is szer
veztünk, ahol a különböző 
korok képzőművészetét, ze
néjét, műveltségi szintjét 
igyekszünk bemutatni. Ezt 
TlT-sprozáttal egészítjük 
ki1 (a városi tanács fizeti), 
amely előadásokon erköl
csi, jogi témákat ismertet
nek a város, szakemberei.

Két nagyfilmet külön az 
iskolásoknak vetítettünk. 
Ezek kapcsolódnak a kö
telező olvasmányokhoz. 
Szorgalmazzuk, hogy a bv. 
intézet jól ellátott könyv
tárát látogassák hallga

tóink. Az egyre romló 
hallgatói összetétel ellen- 
súlyozására szemléletesebb 
órákat szervezünk, frontá
lisan igyekszünk foglalkoz
tatni az órákon mindenkit.
E munkát jól segítik az 
intézet által jól felszerelt 
szaktantermek.

★
Jó munkakapcsolatot 

alakítottunk ki a nevelési 
szolgálattal. írásban jelle
mezzük hallgatóinkat.
Évente együttes ülésen be
széljük meg a közös ten
nivalókat, és mindkét fél
év elteltekor jutalmazási 
listán javaslatot teszünk a 
kiemelkedő tanulók jutal
mazására. A tanév végi 
ünnepélyen mi oklevelek
kel, a nevelési szolgálat 
könyvjutalmakkal ismeri el 
a,, ml munkát. .,,.

Segítettük a gimnázium! 
oktatás megindulását. A 
lemorzsolódások viszont 
arra a gondolatra ösztökél
tek bennünket, hogy szak
munkásképzést kellene in
dítani. Sajnos, nincs meg 
az asztalos szakmára a 
szükséges 20 jelentkező, 
akinek a nyolc osztály 
mellett 4 éves betanított 
faipari gyakorlata lenne. 
Elkezdtük a betanított 
szakmákkal való foglalkoz
tatási lehetőségek vizsgá
latát. Hogy melyeknek 
vannak meg a feltételei az 
intézeten belül? Indulhat 
targoncavezető, villany- és 
gázhegesztő tanfolyam.

A 75 elméleti +  60 gya
korlati órát igénybe vevő 
targoncavezető tanfolyam
ból 2 év alatt 4-et indítot
tunk. Részvételi díj szemé
lyenként 1450 forint. Hogy 
országos érvényű legyen 
a bizonyítvány, az Ipari 
Szakmai Továbbképző In
tézet bevonásával történik 
az oktatás. Ügy gondolom, 
mindezen intézkedéseink 
segítik az elítélteket, hogy 
magasabb műveltségi szin
ten kerüljenek a szabad 
életbe.

Berke Árpád 
igazgató

Minden igényt kielégít a tanári szoba. A szünetben 
kulturált körülmények között pihenhetnek a tanárok
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SIÓVAL - HANGGAL
Szeretnék egy — a jelek szerint terjedőiéiben levő 

— félreértést eloszlatni: a Központi Stúdiónak nem áll 
szándékában Keravill-üzletté átalakulni, illetve tovább
ra is csak műsorokat készít, nem pedig kazettákat vagy 
szalagokat árusít.

Azért fontos mindezt határozottan leszögezni, mert 
néhány intézeti stúdió úgy tesz, mintha a tőlünk kapott 
kazettát és szalagot a sajátjának tekinthetné, mivel 
nem küldik vissza. Ebből a szempontból a leginkább 
érintettek

Pálhalma (10),
Sopronkőhida (7),
Sátoraljaújhely (7),
Tököl (3)

stúdiói, illetve stúdiósai. A zárójelben levő szám azt jel
zi, hogy hány darab kazetta vagy szalag van. náluk a 
Központi Stúdióból küldöttek közül. Másként kiemelve 
adatokat a KS könyveléséből: Sopronkőhidáról és Tö
kölről március óta, a másik két intézettől április óta 
nem kaptunk vissza kazettát.

Havonta általában kétszer küldünk ki műsort az in
tézeti stúdiókba; egész egyszerű számtani műveletekkel 
kiszámítható, hogy a „listavezető” intézeteknél mennyi 
kazetta hányódik. Annak idején, amikor erre a mód
szerre tértünk át — nincs még egy éve sem —, 150 
kazettát vásároltunk azzal a szándékkal, hogy bősége
sen maradjon tartalékunk. Egyforma darabokat vettünk, 
mindegyikre ráírtuk a Központi Stúdió nevét az egyik, 
és a címzett intézet nevét a mások oldalra annak érde
kében, hogy még véletlenül se keveredjenek össze a sa
ját és a KS-kazetták.

Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a legutóbb szétküldött 
magazinhoz az utolsó kazettákat használtuk fel.

MISKOLC, NYÍREGYHÁZA, SZEGED a lista másik 
végén szerepel, ékes bizonyságául annak, hogy nem kí
vánunk lehetetlent, amikor visszavárjuk saját kazettá
inkat. Nehéz eldönteni, a stúdiósok vagy az őket fel
ügyelő nevelők érdemelnek-e több dicséretet a tényért; 
valószínűleg mindannyian ügyelnek arra, hogy a kapott 
műsorokat lejátsszák, majd visszaküldjék a kazettát 
vagy szalagot,, Ha megkérdeziifeifct a^tl utóbb felsorolt 
intézetekben ,.a stúdiósokat,' hogy’ vajon ' m(é"rt"'tudják 
rendben, hiánytalanul' visszák&deríí“ azt,";ami díétti az 
övék, valószínűleg értetlenül néznének ránk s Valami 
olyasmit válaszolnának, hogy nincs ebben semmi külö
nös, ők „csupán” rendben elvégzik a munkájukat.

Ami — minden bizonnyal — megfelel a valóságnak.
H. A.
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Mem mindegy, hogyan!
írjak vágy ne írjak? Közel mert nem dohányzóm és ne-

egy év birtokában mégis tol
lat ragadok, hogy gondolatai
mat papírra vessem. Őszintén 
megvallom, más elképzelésem 
volt — mint a kinti emberek
nek jelenleg is van — a bör
tönről, a börtönviszonyokról.

If vára, a Pillangó világa és 
az ehhez hasonló rémtörténe
tek élnek a szabad emberek
ben: kalodák, bilincsek, lán
cok és tüzes fogók. „Szárnya
kon”, a szabadság szárnyán 
száguldva hasonló képek éltek 
bennem is, ha börtönről esett 
szó. Igaz, eddig ssim a csalá
dom, sem pedig az ismerőseim 
körében nem volt börtönvi
selt. ember.

De megtörtént a tragédia! 
A „Sirály” szárnyain zátonyra 
futott egy emberi sors. Egy 
gondatlan pillanat, s a szülő
földtől távol, Becsben láttam 
meg először a rácson belüli 
életét. Rövid idő után a Mar
kóba kerültem. Csak itt döb
benteim rá, hogy sokkal embe
ribb körülmények fogadtak, 
mint amit valaha is a börtön
ről feltételeztem. Azzal ter
mészetesen tisztában voltam 
— és erről meg is győződtem 
—, hogy a magatartási szabá
lyok betartása nemcsaik köte
lező, hanem célszerű is, arról 
nem is beszélve, hogy a be
csületes munkavégzés nem
csak megkönnyíti a szabadság
vesztés, a bezártság el viselé
siét, hanem bizonyos kedvez
ményekkel is jár. Hiszen sen
kinek sem lehet közömbös, 
hogy a kedvezmény mennyivel 
hozza előbbre a várva-várt 
szabadságot! A szabadulás 
ugyan még távol van, de a jó 
munka és a fegyelmezett ma
gatartás mindenki számára 
biztosíthat egy-egy rövidebb 
eltávozást, amelyet a családja 
körében tölthet. Akár jutalom
képpen, akár az évi szabad
ság terhére. Hiszen ez sokkal 
kellemesebb, mintha szabad- 
ságos zárkában telne el ez az 
időszak.

Az összezártság megnehezíti 
az-egymáshoz való alkalmaz
kodást: Egy „hajós” fogalma 
sok embernél marcona, szakál
las, szivarozó, pipázó és rumot 
vagy „matrózfröccsöt” ivó sze
mély képében jelenik meg. 
Ezek után ki tudná elképzelni, 
hogy az alkalmazkodás szá
momra például azért is nehéz,

hezen viselem a füstfelhőket 
és a cigarettavégekkel teli ha
mutartókat? Az alkalmazko
dás másik fő problémája az 
összezárt emberek különböző 
életkora, korábbi életvitele. Ez 
néha kisebb-nagyobb súrlódá
sokkal jár, de a szabad idő 
céltudatos kihasználásával is 
megoldható. Körletünkön van 
tv, rádió, könyvtár és több 
szakkör is működik, nyelv-iro- 
dálom-fafaragó szakkörök, 
amelyek valamelyikében min
denki megtalálja — megtalál
hatja — érdeklődési körének 
megfelelő elfoglaltságát.

Az értelmes szabadidő-ki
használás elsősorban a mi ér
dekünk, ugyanakkor a fel
ügyeletnek is jó, mert a sza
bad idő céltudatos eltöltéisével 
az elítéltek kevesebb gondot 
okoznak számukra. Ebben ta
lálkoznak a közös érdekelt. A 
bőrt önfegyelem emberiessége 
elősegíti azt, hogy ne szűnjön 
meg önmagunkkal szemben az 
igényesség, és az önkontroll. 
Természetszerűen először bi
zonyítani kell, de alti fegyel
mezett, annak ez nem jelent 
gondot. Főleg azoknak nem, 
akik valóban csak „megté
vedt” emberek, altikre a ki
szabott büntetés egy egész 
életre intő például szolgál. Alti 
az életben csak „megbotlott”, 
annak már itt meg kell kez
denie a visszailleszkedést a 
társadalomba. Nem törvény- 
szerű ugyanis, hogy nagy lé
péshátránnyal induljon a sza
badulása után. A lehetőségek
hez képest meg kell őriznünk 
igazi személyiségünket. Szaba
dulásunk után a környeze
tünknek . is be kell bizonyíta
nunk; csupán botlás volt, hogy 
ide jutottunk. Nem könnyű 
ugyanis, de le kell győznünk 
az emberek előítéletét, és el
sősorban rajtunk múlik, hogy 
ez mennyi időt vesz igénybe!

Arra is gondolnunk kell, 
hogy családjaink visszavárnak, 
és nem mindegy, milyen em
bert kapnak vissza ebből a 
zárt világból.. Ne egy „dörzsöl- . 
tebbet, csiszoltabbat”, hanem 
a régi, immár nagyobb ön- 
kontrollal rendelkező férjet, 
édesapát.

Ezért vallom azt: letölteni 
— de nem mindegy, hogyan!

Gyurics József
Főv. Bv. Int. I.

felelősség —
Olvastam u zárkafelelö- 

sök helyzetéről és felada
tairól szóló írásokat, ehhez 
szeretnék hozzászólni, mert 
megítélésem szerint nem 
minden zárkafelelős van 
tisztában e megbízatás je
lentőségével. Sokan nem 
tudják, mit is várnak el 
tőlünk, csak a „kiváltságo
kat” látják, ám amikar 
egy zárka élére kerülnek, 
veszik csak, észre, mire is 
vállalkoztak. A szégyenér
zet azonban visszatartja 
őket attól, hogy lemondja
nak, m,eghátráljanak. Ez
zel magyarázható, hogy a 
fiatalkorúaknái meglehető
sen magas a. fenyítések 
száma. Én a zárkafelelősö
ket hibáztatom mindeze
kért. Nekik kellene idejé
ben közbelépni, hogy ne 
történjen fegyelmezetlen
ség. Ha viszont nem képe
sek rendet tartani, ne fél
jenek bevallani alkalmat
lanságukat. Nem könnyű 
ugyanis embereket irányí
tani, vezetni!

A bent eltöltött közel tíz 
hónap alatt több olyan 
emberrel találkoztam, akik 
felelőtlenül, meggondolat
lanul elvállalták a megbí
zatást. Nem gondolták át 
kellően, mire is vállaikoz-

önmagunkért
pák, mert nem az erő, sok
kal inkább a határozottság 
lehet az elsődleges szem
pont. Saját környezetem
ben úgy látom, hogy kevés 
a jó zárkafelelős. Ehhez 
persze h zárkatagok is 
nagymértékben hozzájárul
nak. Nálunk a szinten csak 
egyetlen zárkában nem 
volt „esemény”, a mi kö
zösségünkben pedig szinte 
hetente változik a zárka 
összetétele. Kívánom a 
kollégáknak, érjék el ők 
is, hogy minél kevesebb 
fegyelmezetlenség foglal
koztassa a felügyeletet és 
a nevelési szolgálatot.

Előzetesként írom le vé
leményemet, egy olyan 
szintről, ahol zömmel fia
talkorúak vannak. Ezek1 a' 
fiatalok becsvágyóak, „tett- 
rekészejc”, olyannyira, hogy 
nem riadnak vissza társuk 
megalázásától és sanyar
gatásától sem. Persze csak 
ott, ahol ezt a zárkafelelős 
megengedi vagy kénytelen 
megengedni, mert nem 
elég határozott. Azért me
rek ilyet állítani, mert a 
renitenskedő vagy a szen
vedő alany a mi zárkánk
ba kerül .,utókezelésre” . ..  

1
Főv

— Csak ne vágj fel, te Berkcsit szívsz, de én Doszto-

Bucs Csaba (Főv. Bv. Int.) rajza

r&s&B’ein ént, hm sseretmem&h!

A vonzalom lélektana
AEONSONT, A NEVES AMERIKAI SZO

CIÁLPSZICHOLÓGUST hívjuk segítségül 
ahhoz, hogy megtudjuk, melyek azok a té
nyezők, amelyek az emberek közötti rokon- 
szenvhez vezetnek.

Ez a kérdés nagyon régóta foglalkoztatja 
az embereket: hogyan viseljedjünk, hogy a 
fickó a szomszéd munkapadon, a szomszéd 
házban, vagy a szomszédos ország polgára 
egy kicsit jobban szeressen bennünket, vagy 
legalábbis tartózkodjon attól, hogy ránk tá
madjon? Mit tudunk az emberek közötti von
zalom okairól ?

Ha barátainktól, barátnőinktől megkérdez
zük, mitől van az, hogy bizonyos ismerősei« 
két jobban kedvelik, mint másokat, akkor 
valószínűleg nagyon sokféle választ kapunk.

Ilyen, leggyakrabban előforduló válasz
típusok:

1. Azokat az embereket szeretjük, akiknek 
a miénkhez hasonló érdekeik és nézeteik van
nak.

2. Akiknek bizonyos készségeik, képessé
geik és szakértelmük van.

3. Akiknek bizonyos jó, vagy éppen csodá
latra méltó tulajdonságaik vannak, például: 
hűségesek, értelmesek, becsületesek, nyájasak.

4. Akik minket is viszontszeretnek.
Ezek az okok mind értelmesen hangzanak. 

Egy amerikai szerző receptkönyvet írt arról, 
hogyan szerezzünk barátokat és hogyan gya
koroljunk hatást embertársainkra. A könyv
ben szerepel egy középiskolások körében ké
szült felfnérés, amely kimutatta, hogy a gye
rekeket elsősorban az érdekelte, hogyan rea
gálnak rájuk mások. A legjobban arra vágy
tak, hogy szeressék jobban őket az emberek. 
Ez az igény a serdülőkorban a legkifejezet- 
tebb, amikor a kortárscsoport jelentősége 
nagyon megnő.

A szerző receptje megtévesztően egyszerű: 
ha azt akarjuk, hogy valaki szeressen benün- 
ket, akkor legyünk hozzá kedvesék, tegyünk 
úgy, mintha mi szeretnénk őt, csináljunk 
úgy, mintha mi is érdeklődnénk az iránt, ami 
őt érdekli, ne fukarkodjunk a dicsérettel,

Úgy tűnik azonban, hogy az ilyenféle, re
ceptre felírt taktikázás csak nagyon korláto
zott mértékben hatékony. Különféle vizsgáin« 
tok tanúsítják ugyanis, hogy jobban szeret
jük azokat, akik kellemes tulajdonságokkal 
rendelkeznek, mint azokat, akik kellemetlen
nel. Jobban szeretjük azokat, akik szeretnek 
bennünket, mint azokat, akik nem szeretnek. 
Jobban szeretjük azokat, akik együttműköd
nek velünk, mint azokat, akik versengenek.

Jobban szeretjük azokat, akik dicsérnek, mint 
, azokat, akik bírálnak bennünket. Mindezt 
nagy általánosságban úgy lehetne mondani: 
azokat az embereket szeretjük, akiktől a leg
kisebb költség (erőfeszítés a meghódítására, 
tehát időbefektetés mellett a legnagyobb nye
reséget), tehát a már említett együttműkö
dést, szeretetet, dicséretet megkaphatjuk.

Ez a jutalomelmélet a vonzalomból na
gyon sok mindent megmagyaráz. Megmagya
rázza például azt a tényt, hogy a kellemes 
külsejű embereket jobban szeretjük, mint 
azokat, akik nem mutatósak. A kellemes 
külső ugyanis esztétikai jutalmat jelent szá
munkra. Vagy például azért szeretjük job
ban azokat, akikkel egy véleményen va
gyunk, mert ők azzal jutalmaznak bennün
ket, hogy a véleményünket egyetértésükkel 
igazolják, azaz hozzásegítenek ahhoz, hogy 
azt higgyük, a nézeteink helyesek.

A HÉTKÖZNAPI ÉLET SZÁMTALAN 
PÉLDÁJÁT lehetne itt felsorolni: pl. igazunk 
alátámasztására bennünket igazoló tanúkat, 
eseteket stb. keresünk. Ugyanez áll a koope
rációra is, vagyis az együttműködésre. Az 
együttműködő viselkedés jutalmazó jellegű, 
hiszen aki velünk együttműködik, az segít 
bennünket, meghallgatja gondolatainkat, ja
vaslatokat tesz, és sok mindent levesz a vál
tunkról.

A vonzalomnak ez a jutalomelméleti meg
közelítése meglehetősen sokat megmagya
ráz az okokkal kapcsolatban, de a világ azért 
mégsem ilyen egyszerű. Ennek az elméletnek 
az alapján azt vélhetnénk, hogy például azo- 
kát az embereket fogjuk elsősorban szeretni, 
akik a közvetlen szomszédaink, mert így ki
sebb költségráfordítással (nem kell messzire 
utaznunk) ugyanolyan nyereségre teszünk 
szelt, mintha távolban lakókkal kötnénk ba
rátságot. Az tényleg igaz, hogy általában több 
az olyan barátunk, aki közel lakik hozzánk, 
de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fizi
kai közelsége tette őket számunkra rokon
szenvessé. A fizikai közelség csupán meg
könnyíti az ismeretség kialakulását. Ha pedig 
egyszer megismerjük őket, akkor rendszerint 
tetszeni fognak nekünk. Sőt, azt is tudjuk 
hogy az emberek általában megszeretik azo
kat a dolgokat, amelyekért megszenvedtek

és azokat az embereket, akikért áldozatot 
hoztak. Például sokkal jobban megbecsüli az 
az ember az autóját, akinek sokévi keser
ves nélkülözés árán sikerült megvennie, mint 
az, aki a mellényzsebéből ki tudja fizetni egy 
új kocsi árát. Ismeretes továbbá az is, hogy 
akiknek sok. megpróbáltatást kellett kiállniuk 
azért, hogy valamilyen általuk kívánt és nagy
ra becsült csoport tagjai lehessenek, azok 
jobban szeretik azt a csoportot, mint azok, 
akiknek kevesebb energiát és időt kell felál
dozniuk a bekerülés érdekében. Mi a juta
lom? A szenvedés enyhülése? Hogyan tesz 
szert jutalomértékre a csoport? Mindez nem 
teljesen világos. Ügy tűnik, a jutalomelmélet
tel a vonzalmat csak részlegesen lehet ma
gyarázni.

Emlékezzünk vissza az amerikai szerző re
ceptjére: „ne mérjük szűkmarkúan a dicsé
retet”. Ebben tényleg lehet valami: barátokat 
nyerhetünk magunknak, ha magasztaljuk va
laki képességeit, ügyességét avagy szépségét, 
kedvességét. Kérdés, hogy vajon mindig így 
van-e? Vannak ugyanis olyan helyzetek, ami
kor a kritika hasznosabb, mint a dicséret, és 
az illető jobban becsüli a kritizálót, mint az 
elvtelenül dicsérőt. Vegyünk egy példát, ame
lyen a dicséret mögött valamilyen hátsó szán
dékot lehet sejteni!

Tegyük fel, hogy János esztergályos, és ké
szít egy szép munkadarabot. „Nagyon szép 
munka, János” — mondja a főnöke. Nagyon 
valószínű, hogy ez a kijelentés jutalomként 
hat, János tehát valószínűleg jobban fogja 
kedvelni a főnökét, mint eddig. De képzeljük 
el azt is, hogy Jánosnak rossz napja van — 
hiszen nem vagyunk automaták, nem tudunk 
egyforma színvonalon termelni mindennap — 
és elég trehányul végzi el a munkáját. Ezt 
maga is jól tudja. De a főnök most is oda
megy hozzá, és ugyanazon a hangon megis
métli az elmúlt alkalommal elhangzott dicsé
retet. Felmerül a kérdés, hogy ebben a hely
zetben is jutalomként hat-e a dicséret? Egyál
talán nem biztos. Meglehet, hogy a dicséretet 
János úgy veszi, mintha a főnöke jóindulatú 
akarna hozzá lenni, és a rossz minőségű mun
ka ellenére biztatni szeretné, s a megértésről 
tanúskodó magatartása miatt talán jobban 
megkedveli, mintha jó munkájáért kapott

volna tőle dicséretet. Az is lehet azonban, 
hogy mindenféle hátsó szándékot tulajdonit 
a főnökének, esetleg arra gondolhat, hogy a 
főnök gúnyolódik vele, manipulálja, nem tud 
különbséget tenni, hazug, lenéző vagy ostoba. 
Mindenesetre olyan tulajdonsággal rendelke
zik, ami csökkenti Jánosnak vele szemben ér
zett rokonszenvét. A példából az derül ki, 
hogy a helyzet egészen csekély megváltozása 
büntetéssé alakítja át azt, ami az előbb még 
jutalomként szerepelt. A témakörben végzet! 
vizsgálatok arra utalnak, hogy az emberek 
ugyan szeretik, ha dicsérik őket, és általában 
megkedvelik azt, akitől a dicséretet kapják, 
de akinek van önbecsülése, az nem szereti, ha 
manipulálják. Ha a dicséret túlságosan hí
zelgő, akkor meg nem érdemeltnek tűnik, 
vagy csak azért hízeleg valaki, hogy meg
nyerje mások jóindulatát, és így személyesen 
is hasznot húzzon belőle. Az ilyen embert 
nem nagyon kedvelik.

A SZÍVESSÉGTEVÉS JUTALOMKÉNT 
FOGHATÓ FEL, s általában szeretjük azokat 
az embereket, akiktől ilyen fajta jutalmat ka
punk. Egy javítóintézeti lányok körében vég
zett vizsgálatból kiderült, hogy a lányok közül 
azok voltak a legnépszerűbbek, akik a leg
több szolgálatot tették a többieknek. Vagyis 
akik a legtöbb új és érdekes tevékenységei 
kezdeményezték, és egyben a többi lányt is 
bevonták ezekbe a tevékenységekbe. Akik 
szívességet tesznek nekünk, azokat még ak
kor is kedvelni szoktuk, ha nem szándékosan 
teszik. Ezt látszik bizonyítani egy kisgyere
kekkel végzett kísérlet: hármas csoportba osz
tották a gyerekeket, majd olyan játékot ját
szattak velük, amely abból állt, hogy egy kép
zeletbeli aknamezőn biztonságos kiutat kel
lett találniuk. Akik biztonságos utat válasz
tottak, meg is nyerték a játékot, akik viszont 
nem, azpk „szerencsétlenül” jártak. A gyere
kek tehát felsorakoztak az „aknamező” elején 
(az aknák robbanás után is működőképesek 
maradtak). Ha a sor elején lévő gyermek 
rossz utat választott, akkor „felrobbant” és 
kiesett a játékból. Az utána következő gyer
mek ekkor természetesen másik utat válasz
tott. Ha viszont az elöl álló véletlenül a helyes 
utat választotta, akkor az utána jövők is sike
resen végigmehettek az „aknamezőn”. Az 
eredmények arról tanúskodtak, hogy akik ju
talomban részesültek, azaz biztonságosan el
jutottak a célig, azok jobban szerették játék- 
partnereiket (akik a cél ■ eléréséhez eszközül 
szolgálták), mint azok, akiknek nem sikerült 
elérniük a célt. R »
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Ä  dohányzás ára

„A dohányzás káros az 
egészségre” — tudatja kötele
zően minden egyes csomag 
cigaretta a vásárlóval. De va
jon a dohánygyár elhárította-e 
magáról a felelősséget a pusz
ta figyelmeztetéssel? Amerikai 
jogászok úgy látják, hogy a 
változó gazdasági viszonyok és 
dohányzási szokások immár 
lehetségessé teszik, hogy az 
amerikai jogrendszer eszközei
vel megfogják a dohánygyára
kat.

John Galbraith ügye a nyá
ron kerül bíróság elé. Galb
raith már nem él: hörgőrák- 
ban halt meg. A kártérítési 
perek királyaként ismert kali
forniai ügyvéd, Melváft Belli 
most azt igyekszik majd bizo
nyítani, hogy az erős dohányos 
haláláért a cigarettagyárak fe- 
lelősefcy tehát fizetniük kell.

Nem ez lesz az egyetlen 
ilyen ügy az idén. Egy tavaszi 
napom Bostoniban találkoztak a 
füsitellenes kampány vezér
alakjai. Stratégiájuk egyik fő 
pontja — hiszen tőkeerős el
leni elekkel, az ipar nagyjaival 
állnak szemben —, hogy több 
helyen támadva igyekeznek el
véreztetni az alpereseket, ne
hogy érvényesíteni tudják fö
lényüket.
, Legutóbb, jó néhány évvel 

ezelőtt, a dohányzásellenes 
erők azt érték el, hogy az 
ominózus figyelmeztető felirat 
a csomagokra került, és a ha
tóságok sok helyen megtiltot
ták a dohányzást. Azóta állí
tólag sokat változott a helyzet. 
Először is, az ügyvédeit szerint 
már elegendő orvosi szakvéle
mény bizonyítja, hogy a do
hányzás rákot okoz vagy leg-, 
alábhis összefüggésbe hozható 
bizonyos, ritkábban előforduló 
daganatos megbetegedésekkel. 
Másodszor a közvélemény Is 
lassan egyre inkább füstölög 
a füstölés ellen. Az amerikai 
statisztikák szerint '2Ó~ev’iJatit 
43-ról 32 százalékra csőkként 
a dohányos felnőttek skama, a- 
cigarettavásáirűás pedig 1982 
óta óvd 2 százalékkal esik 
vissza. A harmadik, jogi 
szempont, hogy gyökeres vál
tozás következett be a gyártók 
felelősségének bírósági meg
ítélésében. Korábbam a fo
gyasztóké volt a felelősség,* 
hogy a terméket rendeltetés
szerűen használják-e? Manap
ság az amerikai bíróságok haj
lanak arra, hogy ha baj tör
ténik, a .gyártót marasztalják 
el, még akikor is, ha bizonyít
hatóan figyelmeztette a vásár
lót az esetleges veszélyre.
, Ennek az új elméletnek az

alapja az, hogy termékeik 
„társadalmi költségét” a gyár
tóiknak kell viselniük, nem pe
dig az egész társadalomnak. 
Ami a cigarettát illeti, a fo
gyasztói érdekvédelem egyik 
jogász apostola szerint a- do
hányosok gyógykezelése évi 
százmilliárd dollárba kerül, és 
— ahogy ezt az Egyesült Ál
lamokban nem mulasztják el 
hozzátenni, ha a közkiadások
ról van szó — ez az adófizetők 
pénzéből megy el. Más szóval 
ezt jórészt a nemdohányzók 
állják, tehát ideje volna, hogy 
a  ̂költségeket a dohányosokra 
hárítsák. Ez úgy valósítható 
meg, ha ezt is beépítik a ci
garetta árába. Erre viszont az 
kenyszaríthetí a dohánygyára
kat, ha tudatára ébrednek, 
hogy akár bírósági ítélettel is 
kártérítésre lehet kötelezni 
őket. Itt zárul be a kör, ez áll 
a fogyasztói érdekvédelem új 
dohányzásellenes kampányá
nak hátterében. Fizessenek a 
dohányosok. többet (minden 
egyes doboz cigaretta árával 
együtt), és ha baj van és fi
zetni kell, akkor a dohány
gyárak is fizessenek.

. Máris született olyan bírósá
gi ítélet (az alperesek a Lig
gett Gro-uő, a Philip Morris és 
a Loews voltak), amelynek in
doklása kimondta: a csomago
kon található figyelmeztető 
szöveg nem mentesíti a gyár
tót a felelősségtől. Vannak 
persze esélyei a dohányóriá- 
soknak is. Bár az amerikai 
egészségügyi miniszter szerint 
a dohányzás évente 350 000 ha
lálesetet okoz az Egyesült Ál
lamokban, az ipar egyelőre 
joggal bízhat abban, hogy 
nemigen akad olyan orvosi 
szakvélemény, .amely a tár
gyalóteremben is megállja a 
helyét. Emellett nem minden 
bíróság egyformán radikális. 
Sak jogtudor-' úgy-Véli, hogy 
olyasmiéirit -ftiégsem lehet fele
lősségre vonni a gyártót, ami 
gyártmányának immanens tu
lajdonsága. Megint mások 
azonban azzal cáfolják ezt a 
nézetet, hogy bármennyire 
nyilvánvaló is a dohányzás ká
ros hatása, olyan szenvedély
ről van szó, amelynek rabjai 
nem képesek józanul mérle
gelni.

E szomorú tényt látszik alá
támasztani John Galbraith 
ügye is: az ügyvédek arra fog
nak hivatkozni, hogy a beteg 
még halálos ágyán is időnként 
levette az oxigénmaszkot, hogy 
egyet-kettőt szippanthasson 
cigarettájából.

A GŐZMOZDONY RENESZÁNSZA
Több amerikai cég ismét fantáziát lát a gőzmozdony

ban: az Americal Coal Enterprises Inc. például még az 
idén meg akar ja.kezdeni egy gőzmozdony prototípusának 
a gyártását (eddig már négymillió dollárt fektettek a kí
sérletbe). Ä másik két nagy amerikai dízelmozdony-gyár- 

! tő, a General Motors és a General Electric is vizsgál
ja, hogy a gőzmozdony nem lehet-e ismét alternatívája 
a dízelmozdonynak. A fejlesztők új utakat keresnek, 
hoigy a szén elégetésével előállított gőzt lehetőség sze
rint nagyobb hatásfokkal, gazdaságosabban használják 
ki: például gőzmeghajtású generátor segítségével ára
mot akarnak fejleszteni, amely villanymotort hajtana

Újra tejesüveg Ausztriában?
Az osztrák üveggyárak nagyszabású propagandakam

pányt indítottak a piacról már teljesen kiszorult tejes- 
üvegek újbóli bevezetésére. Az egyik felső-ausztriai 
üveggyár bejelentette: az eddigi 55 dekáról 37 dekára 
sikerült leszorítaniuk az üvegek súlyát, amelyek így 

; olcsóbbá is váltak. Több üveggyár négyszögletes alakú 
tejesüvegek gyártásába is belekezdett, ami a vizsgálatok 
szerint jobb helykihasználást tesz lehetővé. Az üveg
gyárak szeretnék meggyőzni a fogyasztókat, hogy a pa
lackos tej „környezetbarát”, mert akár haitvanszor is fel 
lehet használni, s az üvegek tisztítása sem jár nagyobb 
mennyiségű szennyvíz keletkezésével.

A kávé csők rutünmunkára sarkall
Aki azt hiszi, hogy egy jó adag koffein fokozhatja szel

lemi felfogóképességét, alighanem téved. Karl Battig, a 
Zürichi műszaki egyetem magatartáskutatási intézeté
nek professzora, 48 személlyel végzett kísérletei során 
kiderítette, hogy a kávé izgatóanyaga felpezsdíti ugyan 
az intellektust, de csak „szellemtelen”1 rutin tevékenység-, 
re ösztönöz. Az éleselméjűséget és szellemig erőt kívánó 
tesztfeladatoknál a kávé nem tett jó szolgálatot.

Magyar kulafónő felfedezése

Á foltos csillag titkai
A H. K. Lacertae egy fényes 

óriás csillag. Univerzumunk 
távoli, titokzatos lakója. Azok 
közé az égitestek közé tarto
zik, amelyek felszínén foltok 
láthatók. S ezen égitestek, 
már vagy tíz esztendeje, na
gyon érdeklik Oláh Katalint, 
az MTA Csillagászati Intéze
tének kutatóját. A Lacertaeről 
ő bizonyította elsőként a vilá
gon, hogy a felszínén látható 
foltok közül az egyik gyor
sabban, a másik lassabban fo
rog, és közelítenek, egymáshoz.

— Hét éve, 1978-ban Var
sóban, egy hivatalos úton is
merkedtem meg egy amerikai 
csillagászkollégával, aki szin
tén a foltos csillagokkal fog
lalkozott. Együtt folytattuk a

megfigyelést az amerikai, majd 
néhány európai csillagásszal. 
A. közös megfigyelések adatait 
én dolgoztam fel.

Hiába az újságíró szenzáció
éhsége, a kutatóhő következe
tesen elutasítja a „világon el
sőként” hangoztatást. A csil
lagászat ugyancsak demokra
tikus tudomány. A bizonyí
tást, ami esetenkénti monoton 
számítógépes munkát jelent, 
végezheti egy ember, de az 
adatok megszerzéséért tucat
nyi kutatónak kell paroláznia 
a csillagokkal.

— Igazi felfedezésem, hogy 
a csillagászat nem fér össze 
a babonával — mosolyog Oláh 
Katalin. — Ez volt ugyanis a 
tizenharmadik publikációm.

Drága város -  olcsó város
„A világ legdrágább városa” 

címért aligha versengenek a 
metropoliszok, mégis minden 
évben több intézmény is ki
számítja, kit illet c korántsem 
hízelgő titulus. Mit mutat az 
idei körkép? — erről szól ösz- 
szeállí tásunk.

Továbbra is a nigériai La
gos a világ legdrágább váro
sa, de a dollárral fizető kül
földi utazóiknak ugyancsak 
mélyen kell a pénztárcájukba 
nyúlniuk Tokióban, Teherán
ban és Kairóban is — ez derül 
ki abból a jelentésből, ame
lyet a genfi Business Interna
tional nevű statisztikai cég bo
csátott ki a közeli napokban.

A listán, . amely a" New 
York-i megélhetési költségeket 
veszi 100-nak, a 140 pontos ni
gériai főváros utcahosszal elő
zi meg a 118 pontot gyűjtött 
Tokiót és a 116, illetve 114 
ponttal rendelkező Teheránt 
és Kairót..
^'A ' tíz lé®»á|gb!,;y;arcjs,. kö
zött egyébíkérit öt ^amerikai

található, élükön . Chicágóval. 
A vén kontinens árlistáját az 
északi Oslo vezeti 87 ponttal, 
a norvég fővárost Svájv két 
nagyvárosa, Zürich és Genf 
követi 75, illetve 74 ponttal.

Az összeállítás'szerint Belg- 
rádban tudnak a legkedvezőbb 
feltételekkel költekezni azok, 
akik dollárral, fizetnek: a 
jugoszláv főváros átlagos ár
szintje — dollárban számolva 
— a New York-inak mind
össze 40 százaléka, s nem sok
kal rosszabb a helyzet a bra
zíliai Sao Paulában (45) és Rio 
de Janeiróban (46), valamint 
két afrikai nagyvárosban, a 
dél-afrikai J ohannesb ur gb an
és a zimbabwei Haráréban 
(48-48) sem.

Lagos egyébként annak kö
szönheti kiemelkedően rossz 
helyezését, hogy a felmérés so
rán figyelembe vették az egyes 
városok feketepiaci árait is, és 
az afrikai metropoliszban 
egy.ejdaj, MflgWWf .illegálisad 
forgalmazott rizs ára eléri á

J : 5 '

Ú j k ö n y v ek
Simái Mihály: BOHŐCORSZÁG CÍMERE
Móra Kiadó Fűzve: 16,—Ft.

.■Simái Mihály gyerekeknek szóló bensőséges hangú 
. versei a: feriúészet, ázépségeire való rácsodálkozást öro- 
■ kítik meg. Dallamos, vidám strófái-az ötletes nyelvi já- 
' tékák lázdág 'tárházát mutatják bé. A szép^kis könyvet 
Réber László rajzai illusztrálják.

Gerő János: TANKOK ÉS KIRÁLYOK
Népszava Könyvtár Kötve: 28,—Ft.
Sokak számára mélyen bevésődött emlék, másoknak 

távoli történelem a szovjet felszabadító csapatok meg
jelenése hazánkban. Az író három kisregényében ezt 
az időszakot eleveníti fel, a háború utolsó napjait, az 
új rend kialakításának és. megszilárdításának történe
tét. A hazánk felszabadulásának emléket állító kisre
gényeket Károlyi András rajzai kísérik.

Jókai Anna: JÖJJÖN LILIPUTBA!
Szépirodalmi Kiadó Kötve: 62,—Ft.
Jókai Anna új kötetében mindazt megtaláljuk, amiért 

írásművészetét 1968 óta kíséri izgalommal a szokatlanul 
egybehangzó olvasói és kritikai érdeklődés. Az író éles 
társadalombírálata, hőseink életteljes ábrázolása és a 
fordulatos cselekmény párosul műveiben a hiteles lélek
tani tudással, s oly erős bölcseleti képességgel, amely 
nem elégszik meg a világ, a bennünket gyötrő konflik
tusok felmutatásával, hanem azok elrendezésének íra
nyába tör.

Gorillák is készítenek eszközt!
A gorillák a jelbeszéd el

sajátításában lehagyták a 
Csimpánzokat, míg,— a csim
pánzokkal ellentétben — szer
számokat nem készítenek ,és 
nem használnak, ha csak erre 
— fogságban — nem tanítják 
.meg őket. Ezt az eddig, általá
nosan elfogadott védekezést 
vitatja az International Zoo 
News hasábjain R. Wood, a 
Port Lympne Állatkert em
berszabású majmainak fel
ügyelőié. Leírja, hogy némely 
gabuni gorilla kialakította a 
gyümölcsök elkaparintásának 
technikáját: maguk készítette 
szerszámokkal elhorgászták az 
5 cm2 lyukú drótkerítésen át 
a szomszédos ketrecben tar
tott csimpánzoknak juttatott 
gyümölcsöt. Miközben a csim
pánzok 1 a rácson át fenyeget
ték és vízzel leköpdösték őket, 
a gorillák — ezt figyelmen kí
vül hagyva — a rácson át bo
tokkal megkaparintották a 
csimpánzok gyümölcseit, Ha 
nem volt a „kezük ügyében” 
megfelelő bot, kerestek egyet 
és — hogy átférjen a keríté
sen — gallyait letördelték 
vagy megrövidítették.

Miért nem tapasztaltak 
ilyenféle viselkedést a vadon
ban? Meglehet, hogy csak 
azért nem, mert az erdőben 
nem adódott olyan helyzet,

M agyar iro d a  
Los Angelesben

Három magyar szájiloda,vál
lalat, a Danubius, a Hungar 
Hotels és a Pannónia rész
vénytársasági formában be
jegyzett magyar—amerikai ve
gyes vállalatként működő kép
viseletet nyit szeptember 1-től 
Los Angelesben. A 85 száza
lékban magyar, 15 százalék
ban pedig az amerikai Tho
mas Vagi Associates tulaj
donában lévő képviselet cél
ja, hogy fellendítse az USA- 
bál és Kanadából Magyaror
szágra irányuló turistaíorga- 
mat

amely az eszközkészítést és 
-használatot szükségessé tet- 
.te, , volna. Hiszen van olyan 
megfigyelés, hogy a vadonban 
élő gorillák ■ például ledönte
nek egy fát, majd azt egy pa
takon átvetve hídként hasz
nálják,, vagy. egy-egy kis fács- . 
kát létraként vesznek igény
be, amikor nem érik el egy- 
egy csupasz törzsű, magas fá
nak a gyümölcsét.

Memoárok jó pénzért
Az Egyesült Államok képviselőházának elnöke, Tho

mas O’Neill a Washington Post értesülése szerint több 
mint- egymillió dollárt kap majd emlékirataiért a Ran
dom- House kiadóvállalattól. A 72 éves O’Neill öreg 
washingtoni róka: 34 évi politikai pályafutás után jö
vőre vonul nyugdíjba. A honoráriummal Gerldine Fer- 
rarót, a, djemoű ráták alelnökjelöltnőjét ütötte el az első 
helytől; az ő önéletrajzát kereken egymillióért vették 
meg.. Ferraro viszpnt Jeane Kirkpatrickot, az USA volt 
ENSZ-képviselőjét előzi meg, aki 900 ezer dollárért írja 
meg, vissza emlékezéseit.

A  KÍNA* NAGY FAL HOSSZÚSÁGA
A mintegy 2400 éves kínai Nagy Fal valószínűleg 4000 

kllo'ftiéferrél, hosszabb, mint .azt. eddig, feltételezték. Kí
nai kutatók az ország távoli, északi hegyvidékein, Honan 

'és.'Sanhszi tartományok között rábukkantak a fal ma
radványaira, ami; árra enged következtetni, hogy a kí
nai Nagy Fal, valódi hosszúsága mintegy 10 ezer kilomé
ter. Erről Lou Csöven kutató számolt be a China Re
constructs című magazin hasábjain. Űj mérési eljárá
sokkal és az infravörös fény alkalmazásával például ki
derítették, hogy a fal Pekingnél 180 kilométer helyett 
valójában 500 kilométer hosszú. A történelemkönyvek 
eddig 6000 kilométerben adták meg a fal hosszúságát. 
A lexikonok ugyáriakkör csak 2450 kilométerről beszél
nek. A kétemeletes őrtornyokkal és kapukkal megerő
sített falat időszámításunk előtt 221—210 között a Csin- 
dinas/.tia idején Csín Si Huang császár építtette. A Nagy 
Fallal Kína az, észak felől beözönlő nomádok támadásai 
ellen védekezett.

y
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Ami ni adásból kimaradt

Válaszok 
a hallgatóknak

Szepesi Györgyöt, az MLSZ 
elnökét és Mezey György szö
vetségi kapitányt hívta leg
utóbb mikrofon elé a rádió 
„Hívja a 33-43-22-es telefon- 
számot!” — című műsora. 
Több kérdésre, amelyre a rá
dióadásban már nem tudtak 
sort keríteni, az alábbiakban 
válaszolnak.

Szepesi György, az MLSZ 
elnöke

— Van-e beleszólása és mek
kora a válogatott csapat ösz- 
szeállitásában?

— Semekkora. Ez kizárólag 
a_ mindenkori szövetségi kapi
tány, jelen esetben Mezey 
György feladata, jogköre, fele
lőssége. Én ebbe semmi kö
rülmények között nem avat
koznék bele, ő pedig semmi
lyen körülmények között, sem 
tőlem, sem mástól nem tűrné 
r~ ás ez így is van rendjén.

— A bajnokság hajrájában 
több bundagyanús eseményről 
írtak az újságok, sőt volt 
olyan eset, nevezetesen a Ha
ladás—Tatabánya mérkőzés, 
amikor bejelentés alapján 
vizsgálat is indult. A vizsgá
latok eredményeiről miért 
nem tájékoztatták a nyilvá
nosságot?

— Az ominózus esetek 
egyikében sem tudtuk ,a ma
gunk eszközeivel egyértelmű
en megállapítani,_ mi több, bi
zonyítani, hogy megegyezés 
vagy akárcsak — miint a Ha
ladás—Tatabánya mérkőzés 
előtt szárnyra kapott — erre 
Való kísérlet történt volna. 
Egy szélesebb körű rendőrsé
gi vizsgálat talán fényt derít
hetett volna, hogy melyik gya- 
púpak volt álapja és melyik 
volt csupán légből kapott vá
daskodás, tekintettel azonban 
a közelgő világbajnokságra, a 
sportág iránti felelősségből 
úgy ítéltük meg, hogy egy 
ilyen inkább zavart okozna, 
semmint segítené a kibontako
zást.

— Milyen büntetést fognak 
kapni a metró rongálói?

— Ennek eldöntése a rend
őrség, illetve a bíróság dolga, 
®zt azért mindenesetre elgon
dolkodtatónak tartom, hogy a 
letartóztatottak túlnyomó 
többsége többszörösen bünte
tett előéletű volt.

— Ha történetesen ön az 
TJEFA elnöke, megelégszik a 
brüsszeli tragédiát követő in
tézkedésekkel?

—_A magam részéről való
színűleg hamarabb léptem vol
na fel a már korábban is mind 
fenyegetőbbé vált vandaliz
mussal szemben, úgy, ahogy a 
nemzetközi szövetség, a FIFA 
tette 1934 novemberében. Az 
akkori körlevél a kormányok
hoz fordult, az ő segítségüket, 
beavatkozásukat kérte e bar
bárok megfékezésére, s kor
mánygaranciákat is kért mind 
a világbajnoki selejtezők,mind 
az 1990-es világbajnokság, za- 
zartalan lebonyolítását illető
en. Meggyőződésem, hogy az 
egyetlen járható út a kérdés
ben csak ez lehet.

— Miért büntetnek csapato
kat a közönség miatt?

_— Valamit feltétlenül ten
ni kellett, a közönség egészét 
büntetni nem lehet, jó esetben 
is csak néhányat a rendbon
tók közül sikerül felelősségre 
vonni, ezért vált szükségessé, 
főként a további hasonló ese
tek megelőzése végétt a csapa
tok büntetése. Nyilvánvaló, 
hogy ez a sújtott játékosokra,, 
magára a csapatra nézve, bizo
nyos mértékig igazságtalan, és 
személy szerint mindenki saj
nálja az érintett .kitűnő sport
embereket, ám muszáj volt 
ilyesmihez folyamodni, hogy 
gondolkodjanak el a rendbon
tásra hajlamos szurkolók, hogy 
többek .között saját kedvencei
ket is milyen következmé
nyeknek teszik ki, hátha ez 
visszatartja egy részüket.1 Ne
kem egyébként személyes 
meggyőződéseim, hogy sajnos 
ezen esetekben többről volt 
szó, egyszerű huliganizmusnál,

tartok tőle, hogy a politikai 
életből kiszorult szélsőjobbol
dali erők szervezet próvoká- 
ciósorozata idézte elő a tra
gikus eseményeket,

— Miért nem írja meg él
ményeit? Azelőtt több könyve 
jelent meg.

— Naplót rendszeresen ve
zetek, évtizedekre visszame
nően minden fontos esemény, 
minden jelentős élmény gon
dosan meg van bennük őrizve. 
Hogy mikor lesz majd mind
ezekből könyv? Talán, ha 
majd nem lesz mi újabbat fel
jegyeznem ...

Mezey György, szövetségi 
kapitány

— Mennyi pénzt kapott ön 
és mennyit a válogatott tagjai 
ezért a valóban szép eredmé
nyért, hogy csoportelsőként si
került kiharcolni a részvételt 
a mexikói VB-n? ,

— A csapat tagjai mérkőzé
senként, teljesítményüktől füg
gően, tíz és harmincezer forint 
közötti prémiumban,, részesül
tek fejenként,, ezenkívül még 
megkapták a nemezetközi szö
vetségtől a bejutásért járó 
nyolcszázezer és egymillió dol
lár közötti összeg bizonyos há
nyadát forintban. Az én jöve
delmem is ugyanezen keretek 
között, Ugyanilyen módon ala
kult,

— Ügy érzi, van már meg
különböztethető stílusa a válo
gatottnak? Sikerül elérnie a 
gyakorlatban, amit elméletben 
elképzelt?

— Igen. Függetlenül attól, 
hogy éppen jól megy vagy nem 
megy jól, nyer vagy veszít a 
gárda, ennek a csapatnak van 
PSy iiffítitév nagyon határozot
tan kirajzolódó arculata, ka
raktere, vagyis egyénisége, 
amiben más — ez nem érték
rend, csupán sajátság! —-, mint 
bármely egyéb válogatott. En
nek a csapatnak vannak olyan 
jellemzői, amelyek immár 
mérkőzésről mérkőzésre egyre 
jellegzetesebben mutatkoznak 
jó és rossz oldalakkal egye
temben. Elképzeléseimet sike
rült’ maradéktalanul végrehaj
tanom, mivel .kezdettől fogva 
ahhoz kerestem meg a megfe
lelő játékosokat, emiatt is volt 
az,, hogy nemegyszer — mivel 
nem illettek abba bele vala
milyen óknál fogva — na
gyobb tudású .játékosokról is 
lemondtam.

— Van maguk elé kitűzött 
céljuk Mexikóra?

— Igen, szeretnénk képessé
geink szerint a maximumot 
nyújtani. Erre készülünk, ezért 
fogunk a hátralévő időben is 
mindent megtenni. Bármi 
konkrétabb cél megnevezése 
csak blöff volna, mert renge
teg függ a sorsolástól, a kinti 
sajátos viszonyokhoz való al
kalmazkodástól, és ezen felül 
a fociban éppen úgy, mint sok 
másban rengeteg függ a pilla
natnyi tényezőktől: diszpozí
ciótól, ellenféltől,, szerencsé
től, bírótól és még ezer egyéb
től Lehet csapnivaló teljesít
ménnyel is győzni és remek 
játékkal is vereséget szenved
ni. Mi azon leszünk, hogy a 
tőlünk telhető legtöbbet adjuk.

— Mexikói útjukon milyen 
tapasztalatokat gyűjtöttek?

— Rengeteg hasznos tapasz
talatot szereztünk, mindezek 
birtokában már nagyjából 
tudjuk, hogy a minél sikere
sebb . szereplés- érdekében ho
gyan kellene felkészülni.

— Nemrég azt nyilatkozta, 
hogy jelenlegi hazai viszonyok 
között nem érdemes több időt 
letölteni ezen a poszton és a 
VB után leköszön. Kifejtené 
részletesebben?

— Lehet, hogy nem fejez- 
.tem ki magam egészen ponto
san. Valászínüleg,érdemes vol
na, mert- gyönyörű munka, 
csodálatos élmény, megtiszte
lő feladat' — csak éppen ne
kem nincs több erőm," energi
ám hozzá.. A VB-lg tisztesség
gel el tudom látni posztomat, 
utána. azonbansi-becsületesebb, 
ha átadom a helyem másnak.

Egy hónapon belül két korosztályos VB-n az ifik

Nem ferde szemmel
A napokban egy, a szokvá

nyostól eltérő, nyári ifjúsági 
építőtáborban jártunk. Lenin- 
városban, ahol a fiatalok szor
gos munkával napi „két mű
szakban” a csapatépítést gya
korolták.

— Szükségünk van , erre a 
feszített tempóra — mondta a 
táborvezető, azaz Bicskei Ber
talan, a magyar ifjúsági lab
darúgó-válogatott kapitánya 
—, hiszen rövidesen kezdődik 
a világbajnokság. Egy hóna
pon belül két korosztályos 
VB-n veszünk részt.

— S tudnak már bánni a 
pálcikával a fiúk?

— Azzal még nemigen, de 
úgy érzem, a labdával már 
egyre jobban. Remélem, hogy 
nem vallunk szégyent a 16 
éves korosztály nem hivatalos 
világbajnokságán Kínában.

— Hány nemzet vesz részt 
a tornán és kik lesznek cso
portbeli ellenfeleink?

— 16 ország válogatottját 
hívták meg a világ miniden ré
széből. Európából az olaszokat 
és az NSZK-t, mint a korábbi 
tornák győzteseit, minket pe
dig dr. Csanádi Árpád emlé
kének adózva látnak szívesen a 
rendezők. Csapatunk 25-én kel 
útra és 31-én játssza első mér
kőzését Sanghajban. Ellenfe
leink a brazil, a mexikói és a 
katari együttes.

— Kikre épül a magyar vá
logatott és van-e közöttük már 
ismert NB l-es játékos?

— Ebben a korosztályban 
még nemigen lehet egy csa

patra vagy egyesületre építe
ni. Az ország minden részéből 
vannak itt labdarúgók. Mind
össze a Békéscsaba és a Vi
deoton ad két-két játékost. Az 
NB I még korai lenne nekik, 
de meggyőződésem, hogy rö
videsen többek is helyet köve
telnek majd maguknak az el
ső osztályban.

— Akkor lépjünk egy kor
osztállyal feljebb. Tavaly 
Európa-bajnokságot nyert 
együttesével a Szovjetunióban. 
Most ugyanott lesz a világbaj
nokság.

— Szerencsés helyzetben va
gyok, mert a tavalyi EB-csa- 
patból szinte mindenki ittivan 
a táborban. Ennek ellenére 
nincsenek hiú reményeim, 
mert ezúttal egy korosztállyal 
feljebb a juniorok között kell 
bizonyítanunk. Tisztes helyt
állást várok, hiszen a csapat 
minden tagja az élvonalban 
játszik. A válogatott a Fe
rencvárosra épül! Eredetileg 
nyolc embert hívtam meg a 
zöld-fehérektől, sajnos Haaz és 
Fischer nem tud a munkában 
részt venni.

— Mikor lesz a junior-vi
lágbajnokság és ott kik lesz
nek az ellenfeleink?

— A VB 16 csapat részvé
telével augusztus 24-én kez
dődik. Mi a jereváni csoport
ban Kolumbiával, Tunéziával 
és Bulgáriával játszunk. Ha 
innen sikerül a továbblépés, 
akkor a brazil, a spanyol vagy 
az észak-ír csapattal kerülhe
tünk szembe.

Egyszer lenn, egyszer fenn

,l i f t e z i k ”  a z  E g e r
Az Eger labdarúgócsapata 

hősies szereplés után, nagy 
harcban elvérzett, de emelt 
fővel búcsúzott az NB I-től. A 
kiesés fájt mindenkinek: já
tékosnak, sportvezetőnek, szur
kolónál!, de ugyanakkor még
sem volt temetői a hangulat. 
A csapat 25 pontot szerzett, 
ennyivel tíz éve nem esett ki 
együttes a leigmagasabb osz
tályból. A városban érthetően 
már előretekintenek, Szölgyé- 
ni Ferenc ügyvezető elnök elő
ször arról számolt be, hogy mi 
a változás a játékoskeretbem.

— Együtt maradt a csapat, 
mindössze három labdarúgóval 
nem kötöttünk szerződést. 
Kiss Tibor visszavonult, Bél
apátfalván, területi csapatnál 
lesz edző. Kovács István, a 
volt válogatott csatár fél évre 
jött hozzánk, visszaköltözött 
Salgótarjánba, Teljes vétel
ára 500 ezer forint lett volna, 
ennyit nam ért meg nekünk, 
de hadd tegyem hozzá, Eger
ben semmi probléma nem volt 
vele, jól kijöttünk egymással. 
A jobbhátvéd Berecz István, 
Bélapátfalvára igazolt. Szebe- 
gyinszkyt, noha szerződése 
csak egy év múlva járt volna 
le, kiadtuk a Csepelnek. Fele
sége nem érezte jól magát vá
rosunkban, megértettük távo
zási szándékát. Hatszázezer 
forintot kaptunk érte. Hozzánk

került á hódmezővásárhelyi 
góllövő, Tasi Lajos, valamint 
a ferencvárosi nevelésű gyön
gyösi Csomány Imre. A veze
tőedző Csank János maradt, a 
pályaedző pedig Vigh Tibor 
lett, aki ezt megelőzően a ju
nioroknál tevékenykedett.

Az Eger első számú terve, 
hogy visszakerüljön az NB I- 
be. Ehhez miniden adottság 
megvan, megfelelő a mened
zselés és az ösztönzés. Jellem
ző adat, az elmúlt évben a la
kossági bevétel közel négymil
lió forint volt. Ügyesen gaz
dálkodnak a vezetők az anya
giakkal, a mez-reklám, s a 
különböző mérkőzésbevételek 
5,5 millió forint volt, a költ
ségvetés pedig 7,5 millió. 
Mindez azt jelenti, hogy a lab
darúgó-szakosztály 2 millió fo
rintos költségvetése az NB I- 
ben is elegendőnek bizonyult. 
Az amerikai Philip Morris cég 
rendszeresen támogatja az 
Egert. Ami nagyon régen for
dult elő á városban, most meg
valósul, július 27-én és 28-á.n 
labdarúgótornát rendeznek. 
Résztvevők: Dynamo Dresden, 
az NDK-bajnokság második 
helyezettje, a Besztercebánya, 
a csehszlovák bajnokság he
tedik csapata, valamint a 
DMVSC és a házigazda együt
tes.

¥idi-vaüáció

K a p ó s  a  K o v á c s
A nyári szerződtetések kap

csán egy másik sztáredző ne
ve is sokszor szóba kerül: be
szélik, hogy a Videoton mes
tere, Kovács Ferenc megvá
lik a fehérvári klubtól.

— Nem igaz — mondja Dér
falvi Imre, a labdarúgó-szak
osztály elnöke. — Persze,, si
keres kupaszereplésünk után 
több egyesület is megkereste 
őt, de Kovács úgy nyilatko
zott, hogy továbbra is rendel
kezésünkre áll.

— .... és a játékosok. Állí
tólag többen szeretnék kül
földön folytatni. . ,

— Csak Burcsa Győzőnek 
van tárgyalási engedélye. 
Ö tehát. külföldön folytathat
ja. Mindenki’ más marad,

— Szabó József?
— Neki sok ajánlata van, 

viszont nincs tárgyalási enge
délye.

— Üj fiúk?
— Szeretnénk végre erősí

teni, Csucsánszky és Kurucz 
már a miénk . .'.
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— Milyen érzés az 

MTK-VM vezető edzőjének 
lenni?

Both József mosolyogva 
válaszolt:

— Nagyszerű, legalábbis 
ez a három hét úgy telt 
el. A fiúk végtelenül szor
galmasak, s most úgy tű
nik, valamennyien egyet 
akarunk.

— Ügy hírlik, Tóth Jó
zsef Törökországba szerző
dik. Ki kerül majd a he
lyére?

— Tudomásom szerint 
Tóth senkitől se kapott 
ajánlatot. Ha mégis elmen
ne, nagyon érzékenyen 
érintené a csapatot. Ebben 
az esetben Turner lenne a 
középhátvéd, bár most ő 
sérüléssel bajlódik. Szei- 
bert már a miénk, a fiatal 
Balogh Tibort is. szerződ
tettük. Burgasban, az In- 
tertotó-mérkőzésen nagyon 
tetszett a játéka.

— Tóth András?
— Azt hallottam, hogy 

Gödre megy játszani.

— Kajdy marad?
— De még • mennyire! I 

Eddig nagyon jó benyo
mást keltett, miként Var
ga II. is, aki biztos, tagja 
lehet a csapatnak.

— Mi van a váci Sza- 
layval?

— Nagyon szeretném, ha 
nálunk játszána. Húszéves, 
nagyon tehetséges játékos.
A tárgyalások egyelőre 
holtponton vannak.

Both Örül, hogy Tóth 
József egyelőre még az 
MTK játékosa. A váloga
tott viszont bosszús:

— Ügy hallottam, hogy a
törökök Kerekes és Tuli
pán után nem szerződtet
nek több magyart. Balsze
rencsés vagyok, hiszen 
akikkel Argentínában
együtt játszottam a VB-n, 
valamennyien külföldre 
szerződtek. Nem hiszem, 
hogy én voltam közöttük 
a legrosszabb játékos . . .  
Ügy látszik, marad az 
MTK-VM. És ez sem 
rossz! . . .

Még mindig nem teljes a zöld-fehér lista 

Nincs tolongás
Az átigazolás havának felé

ben a lista érthetően még se
hol sem teljes. A Ferencváros
nál egyelőre annyi biztos, 
hogy a két hete már ott gya
korló három új és egy vissza
tért játékos hosszabb-rövidebb 
időre szerződést kötött az 
egyesülettel. A legerősebb csá
bításnak közülük az irányító 
középpályás, Kincses Sándor 
(24 éves) volt kitéve, aki Cse
pelről érkezett. Szívesen látta 
volna a Vasas, a Dózsa, az 
MTK, a Rába ETO és a 
DMVSC is.

— Miért választotta az 
FTC-t?

— Ha most azt mondom, 
hogy gyerekkorom óta erre 
vágytam, biztos, hogy sablo
nosán hangzik: pedig így igaz.

Nem tudni még, beéri-e 
majd a tartalékos kapusi cím
mel a Józsa helyéré érkezett 
Zsiborás-termetű 25 éves Er
délyi Károly.

— Tíz évet töltöttem a Me
gyeri úton, de 18 évesen a 
külföldre távozott Tóth Zol
tán helyét csak egy spanyol 
torna erejéig foglalhattam el. 
1981-ben a Dózsa elcserélt. A 
Ganz-MÁVAG játékosaként,

két hete a Délép elleni osztá
lyozó után kerestek meg a 
Fradi vezetői.

A sok meglepetést szerző vá
ci ászok egyike a beállós lé
tére sorsdöntő gólokat szerző 
Strausz László (29 éves).

— Tavaly klubjával négy
éves szerződést kötött, mégis 
elengedték. Miért ez a nagy
lelkűség ?

— Az elmúlt évben szóban 
abban is megállapodtunk, hogy 
ha fővárosi első osztályú csa
pat hív, elmehetek. Betartot
ták a szavukat, en-geim ez neoj 
lep meg.

Húsz év a Ferencvárosban, 
egy a Dózsában, ez a 32 éves 
Ebedli Zoltán mérlege,

— Gondolt a visszatérésre?
— Biztos voltam benne.
— Most hogy került erre 

sor?
— Mikor kiderült, hogy Dal

noki Jenő lesz az edző, felhív
tam telefonon.

— Mit mondott?
— Majdnem azt, hogy ősz- 

szecsomagoltam-e már.
— Ha nem ö az új edző, 

akkor is telefonál?
— Idegeneket, gondolom 

senki sem szeret felhívni.

Variációk kei névre

E í t o s :  l e h e t ,  M é s z á r o s :  M e n t

Ezekben a napokban sokat 
emlegetett két név a szombat- 
helyi Fitos Józsefé és a pécsi 
Mészáros Ferencé. Állítólag 
mindketten a fővárosba, köze
lebbről Kispestre tartanak.

— Igaz, hogy Fitos a Hon
véd felé kacsingat?

Török Péter, a Haladás el
nöke:

— Ügy tetszik. Előrehaladott 
tárgyalásokban állunk a pi
ros-fehér klubbal, annak elle
nére, hogy Jóska szerződése 
csak 1988-ban járna le. Meg
értjük, hogy a bajnoknak 
szüksége van az erősítésre, ha 
megfelelően akar szerepelni a 
nemzetközi porondon. De azt 
se szeretnénk, hogy csapatunk 
nagyon meggyengüljön. Ezért 
a Honvédtől cserébe játékoso
kat is kérünk. Mivel Komora, 
Imre és együttese még külföl

dön edzőtáborozik, így későbl? 
ülünk a tárgyalóasztalhoz.

— Kik jönnek, és kik men
nek?

— Eddig csak a kaposvári 
kapus, Kutasi Csaba átigazo
lása biztos. Hauser Tibor be
fejezi pályafutását. Az ifjabb 
Szarka Zoltán pedig a Saba- 
riához igazol.

— Mi újság a Mecsek alján? 
— kérdeztük Sági Sándort, a 
PMSC elnökét.

— Mészáros Ferenc jól érzi 
magát nálunk. Szerződése 
1987-ig: szól. Az azonban igaz,, 
hogy a Budapesti Honvéd ko
molyan érdeklődött utána, és 
szerette volna Kispestre vinni. 
Nekünk _ viszont szükségünk 
van Feri gólerősségére. Így az 
átigazolási tárgyalások befe
jeződtek a Honvéddel.

A.
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A magyar teniszsport legnagyobb sikerét érte el múlt 
szombaton Taróczy Balázs. A svájci Heinz Cünthardt- 
tal porban megnyerte a wimbledoni teniszverseny férfi 
páros versenyét, s így a torna történetében először avat- 

, tak magyar bajnokot. A 31 éves Taróczy és társa a dön- 
- tobe i győzelemért összesen 47,5 ezer 'fontot kapott. A 

közei 2 millió font összdíjazású versenysorozaton a leg
nagyobb pénzdíjat a férfi egyes győztese kapta: Boris 
Becker 130 ezer fontot vehetett fel a végső diadalért 
Navratilova 117 ezer fonttal lett gazdagabb a női egyes 
dontoje után. A női párosban 40 ezer font, vegyes páros- 
^an ^0ze  ̂ ezer vo^  a győztesek pénzdíja.


