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A Z  S IM U L T  HÉT
DERÜLÁTÓ GONDOLAT JEGYÉBEN VITATTA

MEG Helsinkiben Mauno Koivisti -finn- elnök-"a har
minchárom európai • és két észak-amerikai ország kül
ügyminisztereinek találkozóját. A jubileumi esemény 
lehetőség arra, hogy a jövőbe nézzünk, hangoztatta a 
Finlandia palota tanácstermében összegyűlt résztvevők 
előtt, ahol tíz évvel korábban annak idején ünnepélye
sen írták alá az európai biztonsági és együttműködési 
értekezlet záróokmányát. Koivisto elégedetten beszélt 
ar.rA  kogy valamennyi résztvevő állam elfogadta a 
külügyminiszteri szintű .megemlékezésre vonatkozó finn 
felhívást. Kijelentette, ebben a tényben annak a jelét 
látja, hogy ezek az országok „komoly elkötelezettsé
get” éreznek mind a záróokmány, mind a későbbiekben 
elfogadott megállapodások iránt.

„Valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy az 
európai biztonsági értekezlet által megkezdett folya
mat nem vihető tovább csupán egyfajta tehetetlenségi 
nyomaték által, m int valami jól olajozott gépezet. A 
haladás a képességektől és a tartalékoktól függ. Minde
nekelőtt pedig az egyes kormányok akaratától”, han
goztatta a finn elnök. Hozzátette, napjainkban is ér
vényes, am it elődje, Vrho Kekkonen  fejtett ki koráb
ban, nevezetesén, hogy „a biztonság nem kerítések épí
tését, hanem ajtók megnyitását jelenti.”

A FINN FŐVÁROSBAN TARTÓZKODÓ GEORGE 
SHULTZ amerikai külügyminiszter nyilatkozatában el
ismerte, a helsinki értekezlet jó alkalm at nyújt a kap
csolatok ápolására. Egyszersmind azonban azt is tudtul 
adta, küldöttsége „nem felejtette otthon” útipoggyászá
nak azokat a tételeit, amelyek korábban is csak ter
helték, nem pedig javították az európai országok vi
szonyát. A State Department vezetője. egyfelől közöl
te, a szovjet—amerikai külügyminiszteri találkozón is
mét „emberi jogi” kérdéseket szándékozik szóba hoz
ni, másfelől, ha nem is hivatalosan, de elutasította 
Moszkvának a nukleáris kísérletek teljes m oratórium á
ra vonatkozó kezdeményezését azzal, hogy újból hang
súlyozta, Washington a helyszíni ellenőrzés nélkül , sem 
hajlandó semmiben megállapodni.

MEGKÜLÖNBÖZTETETT FIGYELEMMEL FOGLAL
KOZIK a találkozóval a finn sajtó. A Helsingiti Sßno- 
mat meg|j|hetős£Q, • elterjedt nézetnék ad hangot,, am i
kor úgy véli, az eseménysorozat legjelentősebb mozza
natai a kétoldalú eszmecserék. Ezeket egyébként a he
lyi újságok egybehangzóan annak az összeurópai poli
tikai fejlődésnek a keretében vizsgálják, amelyet a 
helsinki záróokmány törvényesített. A Suomen Sosiali- 
demokraatt vezércikke szerint igaz ugyan, hogy a 
nagyhatalmi kapcsolatok most mélyponton vannak, 
mégis érdemes arra fordítani a figyelmet, a biztonsági 
folyamat a terveknek megfelelően fejlődött. Kimon
dottan derűlátó a finn kommunisták lapja a Kansan 
Uutiset. Véleménye szerint világos, hogy a feszült nem
zetközi helyzet és a kapcsolatokban mutatkozó nehéz
ségek érezhetők az értekezleten, a külügyminiszterek 
első nyilatkozatai mégis arra utalnak: a megbeszélése
ken az együttműködés légkörének fenntartására töre
kednek majd.

EDUARD SEVARDNADZE A KÉTOLDALÚ KAP
CSOLATOK határain messze túlm utató eseményként 
jellemezte Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkárnak 
Mitterrand francia államfővel és Reagan am erikai el
nökkel tervezett találkozóit. A szovjet vezetés abból 

' indul ki — mondotta —, hogy a találkozók eredménye
ként csökkennie kell a jelenlegi veszélyes feszültség
nek, s kedvező fordulatnak kell bekövetkezni az európai 
és a világhelyzetben.

A Szovjetunió — hangoztatta a külügyminiszter — a 
becsületes, egyenjogú megállapodások híve, ám csa
lódás vár azokra, akik azt hiszik,. hogy az erő pozíció
jából tárgyalhatnak vele. Minden olyan kísérlet, amely 
a jelenlegi katonai egyensúly megbontását vagy egy
oldalú , előnyök szervezését célozta, hatékony ellenállás
ba fog ütközni a Szovjetunió részéről. Másfelől a szov
je t politika célja nem a konfrontáció, s az európai fej
lődésnek sem szabad a konfrontáció irányába haladnia. 
Ebben a szellemben kell felkészülni már most a Hel
sinkit követő bécsi konferenciára, amely a szovjet kül
ügyminiszter szerint akkor lehet, eredményes, ha a 
résztvevőknek sikerül felülemelkedniük nézeteltérései
ken, ha mindannyian partnernek tekintik egymást a 
széles körű nemzetközi együttműködés kialakítását cél
zó erőfeszítésekben.

PIETER BOTHA DÉL-AFRIK AI ÁLLAMFŐ MEGFE
NYEGETTE a szomszédos államokat, hogy Pretoria ki
toloncolja az onnan érkezett munkavállalókat, ha 
szankciókat - alkalmaznak a dél-afrikai rezsim ellen. 
Kilátásba helyezte azt is, hogy kormánya a szállítás 
és a távközlés terén is „büntető” intézkedéseket alkal
maz szomszédai ellen.

Pieter Botha fenyegetése több mint egymillió kül
földi munkavállalót érint. Miután Afrika   ̂déli részén 
a gyarmatosítás korában olyan infrastruktúra épült ki, 
amelyben a Dél-Afrikai Köztársaság földrajzi helyze
ténél fogva kulcsszerepet kapott, a szállítás és a táv
közlés blokádjával is súlyos nehézségeket tud okozni 
Pretoria a környező afrikai államoknak.

A dél-afrikai államfő ugyanakkor elutasította azt, 
hogy találkozzon a Nobel-békedíjas Desmond Tutu ang
likán püspökkel. A fekete bőrű dél-afrikai püspök a 
robbanással fenyegető belpolitikai feszültség békés 
megoldásánál: . lehetőségéről- szeretett volna Pieter 
Bothával tárgyalni.

ÚJ csúcsra várva
Túlzás nélkül állíthatjuk, 

hogy világszerte százmilliók 
megkönnyebbüléssel sóhajtot
tak fel, amikor Moszkvában 
és Washingtonban egyidejű
leg adták h írül: november 
19-én és 29-án Géniben ta 
lálkozik Mihail Gorbacsov és 
Ronald Reagan, s ezzel foly
tatódik a csúcstalálkozók ke
reken harm inc esztendővel 
ezelőtt megkezdődött és hat 
év óta sajnálatosan félbe
szakadt folyamata.

Talán felesleges is monda
nunk, hogy ez a folyamat 
nem a Szovjetunió hibájából 
szakadt meg. A szovjet veze
tők mindenkor igen fo lto s
nak tekintették az állami és 
politikai vezetők közti sze
mélyes kapcsolatokat, am e
lyek hozzájárulhatnak a köl
csönös megértés kialakulásá
hoz és serkentően hathatnak 
a sokoldalú bilaterális kap
csolatrendszer fejlesztéséhez. .

A csúcstalálkozók sűrűsége 
éppen ezért mindig tükrözte 
a nemzetközi kapcsolatok ál
talános helyzetét. Míg az an 
tifasiszta koalíció éveiben 
rendszeresen találkoztak a 
szövetséges hatalm ak vezetői 
(1943 novem ber-decemberé
ben Teheránban, 1945 február
i b a n  , Jaltában és 1945 jú 
lius-augusztusában Postdam- 
ban), a közvetlenül a hábo
rú t követően kibontakozó, 
Washington által ihletett hi
degháborús hullám  tíz évre 
eltem ette a csúcstalálkozók 
gondolatát, s a négy nagyha- 

. falom állam - és kormányfői 
csak 1955 júliusában ta lál
koztak ú jra — Genfben. Ez 
volt különben a háborút kö
vetően az első, s alighanem 
jó ideig áz utolsó négyes 
csúcs, m ert ezt követően elő
térbe került a világ béké
jéért legnagyobb felelősséggel 
tartozó két hátalom, a Szov
jetunió és az Egyesült Á lla
mok vezetőinek személyes. ta 
lálkozása.

A sort Nyikita Hruscsov 
1959. szeptemberi washingto
ni látogatása nyitotta meg és 
ezt követően nyolc szovjet— 
am erikai csúcsra került sor 
— Leonyid Brezsnyev pél
dául háromszor is találkozott 
Richard Nixonnal, s ezeken 
a találkozókon született meg 
a szovjet—am erikai kapcso
latok alapelveirő! szóló nagy 
fontosságú nyilatkozat, elfo
gadták a SALT—1 megálla
podást, kidolgozták a SALT— 
2 alapelveit. A csúcstalálko
zóknak ez a „fénykora” egy
ben az enyhülésnek is fény
kora volt, s a személyes ta 
lálkozók arról tanúskodtak, 
hogy az Egyesült Államok 
politikai vezetői felismerték: 
az egész emberiséget meg

semmisüléssel fenyegető nuk
leáris világháború egyetlen 
alternatívája a békés egymás 
mellett élés.

Sajnálatos dolog, hogy a 
legutóbbi, • 1979. júniusi bécsi 
Brezsnyev—Carter találkozón 
aláírt SALT—2 megállapo
dást már nem ratifikálták, 
m ert az Egyesült Államok
ban — Reagan elnökletével
— túlsúlyba kerültek azok, 
akik  nem. tudtak beletörődni 
a fennálló erőegyensúlyba és 
kísérletet tettek annak meg
változtatására. A hideghábo
rús időkre emlékeztető szov
jetellenes rágalomkampány 
közepette megkezdték az 
am erikai atom rakéták nyu
gat-európai telepítését, és 
meghirdették a világűr, mili- 
tarizálásának program ját, 
amelynek realizálása esetén 
értelmetlennek bizonyulna 
minden leszerelési tárgyalás.

Noha az am erikai adm i
nisztráció elszánt kísérletet 
te tt az enyhülési politika 
egész kapcsolatrendszerének 
felszámolására, ez ä kísérlet 
nem já rt eredménnyel. Az 
Egyesült Államok szövetsége
seinek zöme tövábbra is a 
tárgyalások, a keleti—nyugati 
kapcsolatok bővítésének híve, 
s a többi között a Budapest
re látogató nyugati, sőt 
NATO-politikusok szép szá
ma is bizonyítja, hogy Nyu- 
gat-Európa más szemüveggel 
nézi a világot, m int Wa
shington. Alighanem ennek, 
valam int a  magában az. Egye
sült Államokban tévékeny- 
kedő józan erőknek köszön
hető, hogy a Reagan-kor- 
mányzat is célszerűnek látta 
a már eltemetettelek vélt 
csúcstalálkozó eszméjének ú j
jáélesztését. Már csak propa
gandaszempontból is, hisz 
valamiféle választ kellett ad 
ni az enyhülés elvéhez és 
gyakorlatához ragaszkodó 
szovjet külpolitika kezdemé
nyezéssorozatára.

Lesz tehát csúcstalálkozó, 
de kilátásait illetően csak ta 
lálgathatunk. Tény az, hogy vá
laszút előtt áll az emberiség
— most már nemcsak a szov
je t-a m e rik a i kapcsolatrend
szer jövőjéről, hanem vilá
gunk jövőjéről van szó —, 
vagy folytatódik a fegyverke
zési hajsza, s nőttön-nő a há
borús veszély, vagy sikerül 
megszilárdítani a  nemzetközi 
biztonságot, új lendületet ad 
va az enyhülés eszméjének és 
gyakorlatának. Moszkvában 
úgy vélik, hogy a sz o v je t-  
am erikai kapcsolatrendszer, 
fejlesztésének nincsenek elvi 
akadályai: a Szovjetuniónak 
nincsenek követelései az 
Egyesült Államokkal szem
ben, a Szovjetunió nem tö
rekszik katonai fölényre.

Dél-afrikai terror

Nefnxetkösi tiltakozás
A finn kormány nyilatko

zatban ítélte el a dél-afrikai 
lakosság ellen alkalmazott 
rendőrterrort. A közlemény a 
faji elkülönítés megszünteté
sére hivatott nemzetközi in
tézkedések kiszélesítését sü r
geti.

Spanyolország pretoriai 
nagykövete, aki jelenleg sza
badságát tölti Madridban, to
vábbi intézkedésig nem tér 
vissza Dél-Afrikába — közöl
ték a spanyol külügyminiszté
riumban.

A Jugoszláv Kommunisták 
Szövetsége Központi Bizottsá
gának elnöksége élesen elítél
te a faji elkülönítés folytatódó 
politikáját és a fekete lakos
ság ellen alkalm azott véres 
terrort.

A fajüldöző hatalom brutá
lis megerősítésére te tt kísér
letként értékeli a dél-afrikai 
fejleményeket a kínai ■külügy
minisztérium Pekingben ki
adott nyilatkozata.

Magyar—N SZK  
kamarai kerékasztal

Kerekasztal-beszélgetésen 
magyar vállalati vezetőkkel 
találkozott Mathias W issmann , 
a- nyugatnémet CDU—CSU 
gazdasági munkacsoportjának 
vezetője, aid Beck Tamásnak, 
a Magyar Kereskedelmi Ka
mara elnökének meghívására 
tartózkodott Budapesten. A 
nyugatnémet szakember hang
súlyozta: az NSZK szorgal
mazni kívánja, hogy az Euró
pai Gazdasági Közösség köny- 
nyítse a magyar áruk forgal
mazását, szüntessen meg több 
mesterséges kereskedelmi 
akadályt, de természetesen e 
kérdésben egyedül az NSZK 
nem dönthet. Mint ó nyugat- 
nénjet szakember elmondta, áz 
NSZK-nak Magyarország, a 
KGST-tagállamai közül a har
madik legfontosabb partnere. 
A két ország között 330 koo
peráció keretében 1 működnek 
együtt vállalatok, s az 'elmúlt 
években nyolc, vegyes vállalat 
is alakult.

j P o í s d a m ,  1945
Negyven éve, 1945. július 

17. és augusztus 2. közt ta
lálkoztak Postdamban a 
hitleri Németországot le
győző szövetségesek kor
mányfői, Sztálin, Trumpn 
és Churchill, illetve az 
utóbbit felváltó Attlee. 
Európában ekkorra elhall- 
gatiak a fegyverek, megala
ku lt az ENSZ. A  tárgya
ló felek előtt, az a feladat 
állt, hogy előmozdítsák 
kontinensünk gazdasági-po
litikai konszolidációját, és 
meghatározzák az ezzel 
kapcsolatos tennivalókat.

A  konferencia színhelye 
a német trónörökös egyko
ri kastélya, a postdami Ce
cilienhof, egyike a háborút 
épségben átvészelt kevés 
épületnek. Mivel a helység 
Berlin közelében van, s a 
delegációk vezetőit is ott 
helyezték el, a tárgyalások 
végén kiadott dokum entum  
is a „Közlemény a három  
hatalom berlini konferen
ciájáról” címet viseli. Ez, 
akárcsak a hely megválasz
tása, semmiképpen sem  
lehetett véletlen: a győzte
sek alighanem ily módon is 
ki akarták fejezni szemben
állásukat mindazzal, amit 
korábban Berlin a biroda
lom fővárosaként jelentett.

A  létrejött egyezménye
ket és határozatokat össze
foglaló hivatalos jelentés 
huszonkét fejezetének  
anyagát tizenhárom ülésen 
dolgozták ki. (Az utolsó 
augusztus 2-án nulla óra 
harminc perckor ért véget.) 
A z elsődleges kérdés a né
m et helyzet rendezése volt, 
ezzel kapcsolatban döntöt
tek Németország teljes 
megszállásáról, ■ lefegyver
zéséről és a hadiipar lesze
reléséről. Megállapodtak az 
egész német szárazf öldi, 
tengeri és lég i haderő fe l
számolásában. áz SS, az SA, 
az SD és a Gestapo összes 
alakulatainak megszünte
tésében. Elhatározták, hogy

bíróság elé állítják a há
borús bűnösöket, a kegyet
lenkedések irányítóit és el
követőit. Tárgyaltak a jó
vátétel módjáról és ará
nyairól, döntöttek a fegy
ver-, lőszer- és hadianyag
gyártás, valamint hadiha
jók és repülőgépek előállí
tásának tilalmáról. Döntöt
tek a Külügyminiszterek 
Tanácsának felállításáról, a 
Németország volt szövetsé
geseivel való békeszerző
dések előkészítésére. Elfo
gadták az ideiglenes oszt
rák kormány joghatóságá
nak egész Ausztriára való 
kiterjesztését, és visszavon
ták a londoni emigráns len
gyel kormány elismerését, 
m ert Varsóban a jaltai dön
téseknek megfelelően meg
alakult a nemzeti egység 
ideiglenes kormánya. Len
gyelország nyugati határául 
az Odera és a Neisse folyó
kat jelölték ki és döntöttek 
más politikai és területi 
kérdésekről is.

A győztes hatalmak a to- 
vábiakban is teljes egyet
értésben kívánták rendez- 

. ni az időszerű kérdéseket, 
ennek feltételei azonban 
már a konferencia összehí
vásakor sem voltak bizo
nyosak. A találkozó idején 
ennek még a lig-m utatkoz
nak jelei, de sejthető volt, 
hogy a szövetségesek közti 
összhang megbomlóban 
van. Churchill már azt f i 
gyeli, m ilyen hatással van 
Sztálinra az első sikeres k í
sérleti atomrobbantás be
jelentése. Négy nappal a 
záróülés. után pedig az 
amerikaiak ledobják Hiro
simára, majd Nagaszakira 
az atombombát, ami nem 
csak a még hadat viselő 
Japán két városára hozott 
szörnyű pusztulást, hanem  
egyben — mai szóhaszná
lattal élve — erőfitogtatás 
is volt. A forró háborút 
túlságosan is hamar követ
te a hidegháború korszaka.

HONGKONG
Megtér© sziget

A .k ínaiak  még az első 
ópiumháború idején, 1841-ben 
mondtak le Hongkongról, a 
britek javára. (1860-ban a szi
gettel szembeni Kowloon-fél
szigetről is, 1898-ban pedig 99 
évre szóló bérleti szerződést 
kötöttek a Kowloon mögötti 
„ ú j. területekre”, melyek a ko
ronagyarm at területének 90 
százalékát teszik ki.)

A nemsokára összeülő kí
nai—brit bizottság Hongkong 
Kínához csatolását készíti elő, 
a ,tavaly  ősszel aláírt megálla
podás alapján. Eszerint az „új 
területek” bérletének le jártá
val 1997-ben Hongkong és 
Kowloon is a  Kínai Népköz- 
társaság részévé válik .. A vi
rágzó gazdaságú szigetin „öt
ven évre kötött életbiztosítás
ként” , emlegetik a megállapo
dásnak azt a kitételét, mely 
szerint „egy országban két 
rendszer működhet”. Hong- 
kong-Kína néven  különleges 
közigazgatási övezetet alakí
tanak ki, ahol az ötmilliós la
kosság a jelenlegi társadalm i
gazdasági normák szerint él
het tovább. Az övezet területi 
valutája a hongkongi dollár

.marad, maga dönt költségve
téséről, adórendszeréről, fenn
ta rthatja  kapcsolatait a kü
lönféle nemzetközi pénzintéze
tekkel és gazdasági testüle
tekkel, szervezetekkel. A kor
mányzatot Kína iránt lojális 
hongkongiakból állítják  ösz- 
sze és a  had-, valam int a kül- 
ügyet is Pekingbőí lóg ják  irá
nyítani.

Mit jelent mindez Kína szá
m ára? Hongkong jelenleg a 
világ egyik legnagyobb. keres- 
kédelmi-valutaügyi csomó
pontja, amely a népi Kína 
külkereskedelmének 40 száza
lékát bonyolítja le. Gazdasá
gában egyenlő harm addal, 5 
milliárdos beruházással vesz 
részt Kína, Japán és az Egye
sült Államok. Fejlett techno
lógiával dolgozó ipara különö
sen a textil- és ruházati ága
zatban, valam int az elektroni
kában produkál látványos 
eredményeket. Ami még lé
nyeges; a londoni tárgyaló
partnerek nem tám asztottak 
kifogást, amikor- Peking kö
zölte: jogot formál katonai 
egységek hongkongi állomá- 
soztatására.

Nyugat-európai tévéműsorok
A következő évtől ha t nagy 

nyugat-európai állami televí
zióállomás ,— a francia An
tenne 2, a b rit Chanell Four, 
az osztrák ORF, az olasz RAI, 
a svájci SRG—SSR és a nyu
gatnémet ZDF — közösen pén
zel majd hagy, összesen 26 
órányi tévésorozatokat. Ezeket 
a műsorokat — amelyek a leg
drágábbak és legkeresettebbek 
— angolul, fraciául, németül 
és olaszul sugározzák majd. 
1988-ban ez a maga nemében 
páratlan együttműködés talán 
62 órányira fog bővülni.

A .h a t állomás, összefogását 
május 24-én hivatalosan jóvá
hagyták Párizsban, az új part
nerek „műsorkészítési csopor
tot” hoztak létre, és az szep
tembertől működik majd. Cél
juk: „fokozni az európai tele
víziós együttműködést”, „elő
mozdítani a művészeti és 
gyártási infrastruktúra fejlő
dését Európában” és „meg
őrizni a jövőnek az európai 
tartalm at”, ami a hat állomás 
műsorait eddig is jellemezte.

Egy ilyen egyezmény első 
sorban gazdasági jelentőségű 
Lehetővé teszi főként az adá 
sok költségeinek csökkentéséi 
és versenyképesebbé tesz a; 
Egyesült Államokkal, a soro 
zatok fő szállítójával szembet 
(a „Dallas” csak egy azok kö
zül). Jelenleg a nyugat-euró 
pai televíziók műsorkészítés 
költségei jóval nagyobbak a: 
am erikaiakéinál az egyes nem
zeti piacok szűkösége miat 
(tizennyolc különböző kultúr? 
és nyelv van Nyugat-Európá- 
ban).

E közös struktúra célja a: 
is, hogy „elkülönüljön mái 
csatornáktól, ahol az Európár 
kívülről vásárolt műsorot 
uralkodnak”. Az egyezménytől 
azt várják, hogy lehetővé te
szi az egyensúly helyreállításál 
az európai és angolszász pro
dukciók között. Adott-»esetben 
más partnerek is részt vehet
nek majd a csoport által ké
szített műsorokban. mert% as 
nem Zárja ki „a két- és több 
oldalú koprodukciók lehetősé
gét”.
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Új ösztönzési rendszert 

vezettek be júliustól a ma- 
’ gyár játékfilmgyártásban, 
újjászerveződtek az alko
tóműhelyek is.

Mint Kőhalmi Ferenc, a 
Művelődési Minisztérium•
filmfőigazgatóságának ve
zetője elmondta, a magyar 
filmszakmának meg kell 
találni azokat a lehetősége
ket, ösztönzőket, amelyek 
révén képessé válik az igé
nyesebb, színvonalasabb 
teljesítmények , elérésére.

, Ehhez több lépcsős változ
tatásra van szükség, amely-, 
nek első lépését jelenti a 
stúdiók újjászervezése, En
nek lényege: a négy já ték
filmstúdió teljesítményará
nyosan fog részesülni az 
állami támo'gatásból. Min
den egyes alkotóműhely 
éves teljesítményét a já
tékfilmszemle után, a tárgy- 

. évet követő esztendő már
ciusában a stúdiótanács és 
a filmfőigazgatóság közö
sen vitatja meg,

A  vitában összefoglalják 
az addig megszületett kü 
lönböző minősítő értékíté
leteket. A  stúdió egész évi 
eredményei alapján számba 
veszik a további filmgyár
tási terveket is. Végül a 
filmfőigazgatóság dönt a 
következő évi dotáció mér
tékéről. A z új rendszerben 

.a biztató, színvonalas ered
m ényekét létrehozó stúdió 
nagyobb támogatást fog 
szerezni, m int az, amelyik
nek a tevékenységét több 
kudarc kíséri. Ez szükség
képpen azt eredményezheti, 
hogy egyes, stúdiók pozíció
ja megerősödhet, másoké 
gyengül.

A z  új teljesítménymérési 
rendszer 1986-ban még csak 
•részlegesen érvényesül 
majd, nem lesznek nagy
mértékűek a támogatásban 
különbségek. Viszont vár
hatóan már akkor is szü
letnek olyan jelzések, ame
lyek azt mutatják: melyek 
a támogatásra méltó érté
kek, .

A  IkálM tósEereSi v i lá g a
A fenti címmel jelentetett 

meg egy könyvet a Medicina 
Könyvkiadó a közelmúltban. 
Nyugodtan mondhatjuk, a mű 
hiánypótlónak számít, s már 
réges-régóta várjuk egy ilyen 
kiadvány megszületését. Mos
tanában már szinte közhely
n e k  hangzik a megállapítás, 
Magyarországon sokáig ..indo
kolatlan szemérmességgel 
hallgattunk erről >a témáról, s 
ezért bizony igen nagy ára t 
kellett fizetnünk. Az már más 
kérdés, hogy ez a  szemérmes
ség egyáltalán nem a sajtó 
munkatársainak bűne volt — 
ellentétben azzal, am it ez a 
könyv á llít —, sőt, nem egy 
kollégánk orrára koppintottak 
pár esztendeje még azért, 
mert a  narkomániáról írni 
kívánt.
: A kiadvány nagy és j.eJgQjps ; 
érdenje az, hogy -szin.t8-az.0sz- 
szes forgalqmíián Téva a'^víjag 
Különböző országaiban besze
rezhető kábítószerről beszél. 
Az adatokból és az elemzések
ből kitűnik az, hogy a káb.ító- 
szer-kéreskédélem a föld 

. egyik legelterjedtebb és legve
szélyesebb üzletága. Megtud
hatjuk azt is, hogy az ellene 
való küzdelem csak és kizáró
lag nem zetközi. lehet, mint 
ahogy a kábítószer-kereskede
lem sem ismer országhatáro
kat. .

A könyv olvastán örülünk 
Csak igazán annak, hogy ha
zánk nemrégiben tagja lett az 
ínterpolnak. Bizonyára ennek 
is köszönhető az, hogy a ma
gyar rendőrség 1983-ban pél
dául több mint 3 kiló heroint, 
í  huszpnnégv kiló marihuánát 

'foglalt le. A könyvből azon
ban kiderül az is, hogy ha
zánkba is eljutottak a nemzet
közi kábítőszercsempész ban
dák tagjai.

A könyv — nagyon helye
sen — a kábítószerek között 
taglalja az alkoholt s a gyógy
szereket is. Jogosnak éreztük 
ezeket a fejezeteket, hiszen 
Magyarországon nagyjából

300 ezer idült alkoholista, ,s 
legalább ennyi krónikus nagy- 
ivó él. Az alkohol nagyon is 
könnyen, s viszonylag olcsón 
hozzáférhető narkotikum, s 
mértéktelen fogyasztásának 
társadalmi kára szinte fel
mérhetetlen. Meglehetősen 
szomorú viszont az, hogy erről 
a közvélemény alig vesz tudo
mást. I lle tve . , . ,  illetve mé
lyen megveti a talponállók
ban vedelő toprongyos alako
kat, de illemtudóan félrehajt
ja a fejét a „jobb emberek” 
italozása láttán. Pedig nem
csak az az alkoholista, aki 
vegyesgyümölcs-pálinkát iszik, 
hanem az is, aki napi fél-egy 
liter francia konyak mellett 
társadalmi életet é l . . .  S bi
zony tudnivaló, hogy nem egy 
magyar nagyvállalatnál a se

gédm unkások, mellett a 
;'.Ps:udsveZeto.keá!is".. m e lT ’fcené 
'ölykqr-oljdrtif'''SZóridázfetnl.

Tanulságod és lehangoló “do
log, hogy azok közül, akik a 
fiatal szipózök megregulázása 
kedvéért szívesen kiáltanak 
rendőrért, sokan maguk is 
narkománok. Maximum nem 
vallják be, s ha mondanánk 
nekik, kikérnék maguknak a 
gyanúsítgatásokat. Pedig a 
statisztikai adatok azt m utat
ják, hogy a felnőtt magyar la
kosság minimum egytizede 
gyógyszerfüggésben él, túlzott 
tablettafogyasztó. Azokra 
gondolok, akik marékszémra 
eszegetik a nyugtátokat, a lta
tókat.' Romboló hatásuk 
ugyanolyan ezeknek a készít
ményeknek is, mint a kemény 
drogoknak, csak ezt lassabban 
fejtik ki.

Egyszóval a kábítószer ma 
m ár — nálunk is — a min
dennapi, élet része, s az ellené 
való harc csakis társadalmi 
méretekben képzelhető el. Jó 
szolgálatot tehetne tehát ez 
a könyv is, különösen ..akkor, 
ha sokunkhoz eljutna.

Sajnos, az igénytelen külse
jű, silány minőségű kiadvány 
igen-igen drága, 79 forintba 
kerül. Vajon miért?'

Európai hírű intézmény a balatonfüredi szívkórház
v \\m \\\\\\\v \\k \\\\\\\\\\\\\\^
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Nemrég, á poznani vásáron 
írták alá azt az ú j . megálla
podást, amelynek alapján a 
lengyel Unitra-Polcolor válla
lat újabb magyar hitelt 
kap színestévé-képcsőgyártásá- 
nak továbbfejlesztéséhez, am it 
termékekkel és készpénzben 
fizetnek majd vissza. A Pol- 
colort főleg 1980—-1981-ben 
sok támadás érte, jó néhá- 
nyan a 70-es évek túlzó, 
presztízsberuházásainak egyik 
példáját lá tták  benne,. s meg
szüntetését is javasolták. Ma 
azonban a vállalat szépén fej
lődik, termelése — mint 
mondják — meredeken em el
kedik. A képcsövek 60 szá
zalékát exportálják, egyebek 
között öt nyugat-európai or
szágba is. Ryszard Pamuté
val,- a vállalat gazdasági igaz
gatójával elsősorban a gyár 
magyar kapcsolatairól beszél
gettünk.

©  Mikorra nyúlnak vissza 
az Unitra—Polcolor magyar 
kapcsolatai?

— A Videotonnak és az 
Orionnak 1981-ben kezdtünk 
eladni képcsöveket. Minőség
ben, ár,ban ,és. szállítási ha
táridőben olyan komoly ..ver-' 
senytársakkal kellett megfcüz-- 
denünk, mint a japán Hitachi" 
és a Toshiba, amelyek akkor 
már szállítottak Magyaror
szágra.

@ Ügy tudom, ezt a szí- 
nestévé-képcsövet nem Len
gyelországban fejlesztették ki, 
hanem licencet vásároltak. 
Időközben nem avult el ez a 
konstrukció?

— Az Egyesült Államokból, 
az RCA-tól vettük a színes 
képcső lieencét. De amit 1982 
—1983-ban önöknek szállítot
tunk, az tény, hogy m ár nem 
volt a legkorszerűbb, noha az 
amerikai licenc alapján ké
szült. így hát tovább kellett 
fejlesztenünk, és bár mi is 
tudtuk, a magyar partnerek is 
tudták, hogy milyet kellene 
gyártani., ehhez nem volt 
elég pénzünk. Ezért 1982-ben 
megállapodtunk, hogy a ma
gyar fél hitelt nyújt nekünk.

©  Ügy tűnik, bevált ez a 
finanszírozási megoldás, kü
lönben aligha kerülhetett 
volna sor újabb hitel meg
ajánlására.

— Igen, annak idején • 2,5 
millió dollárt kaptunk önök
től, am it m ár teljes egészé-

; ben törlesztettünk, Persze, ez 
az összeg csak egy részét fe
dezte az akkori költségeknek. 
A magyar cégekkel azóta is 
folytatódik az együttműködés 
Jelentős műszaki eredmény, 
hogy sikerült egységesíteni a 
magyar és lengyel tévékészü
lékek néhány részegységét, és 
így a mi színes' képcsövein
kért cserébe a lengyel tévé
készülék-gyártók magyar 
részegységeket kapnák.

© . Amikor a japán konkur- 
rencia legyőzéséről beszélt, 
arra  gondoltam, hogy a ma
gyar gyáraknak á rubeléri 
vásárolható képcső — persze, 
ha az megfelelő minőségű — 
mindenképp előnyösebb, m int 
a japán. Azután kiderült, 
hogy meg ennek az üzletnek 
is van konvertibilis deviza- 
igénye.

— Igen, ugyanis a képcső 
gyártásához szükséges nyuga
ti import értékét dollárban 
kapjuk m e g 'a  magyar ve
vőktől; Ez, persze, az árnak 
csak egy 'kis része, a többit 
rubelben., fizetik a magyarok. 
A magyaroknak is „ előnyös 
,ez,, mert,, .az., em líte tt, .japán, cé
gektől !'2-ü,S5 dollárért -kap-; 
■ náriat ’l& rt 'Képcsövet','' nálunk 
bedig " darabonként ennek a 
felénél isi kevesebb az a dol
lárim port-tartalom , amelyet 
megtérítenek.

® Hány képcsövet szállíta
nak idén Magyarországra?

t— Várhatóan 170 ezret, 
amelyek 56 centiméteres át
mérőjűéit.

®  Ezek szerint mintegy 5— 
6 millió, dollárt fizet a ma
gyar Vevő az im porttartalo
mért. Olyan sikeres-e a gya
korlatban is az együttműkö
dés, amilyen előnyösnek tű
nik elvileg? Időnként késé
sekről, . szállítási leállásokról 
hallani,

— Amikor még keveset 
szállítottunk önöknek, nem 
volt semmi gond. Havi. 15—16 
ezer darabnál azonban már 
előfordulhat fennakadás. Az 
idén például a tél mindenütt 
sok gondot okozott — mi is 
kevesebb gázt kaptunk, így 
lemaradtunk. De azon igyek
szünk,- hogy a kamionok so
ha ne álljanak, folyamatosan 
szállítsanak. A vasúttal sajr 
nos 'nehezebb á helyzet, né
ha három. hétig is ; megy a 
vágón innen Magyarországig.

V ilág b an k i vcrsem yíárgya!ás® k
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A ssé resséliges Smgzfw&r
Tizenéves lányok beszél

getnek az autóbuszon. Szin
te kötőszóként használják a 
szexualitással kapcsolatos 
trágár kifejezéseket. Bátor
talanul figyelmeztetem őket: 
nincsenek egyedül. „Na és 
:— válaszolja mosolyogva 
egyikük. — Moziban voltunk. 
Ha *o filmben beszélhet
tek így, akkor nekünk is 
szabad,” Az utasok hallgat
nak. Nem vitatkozom velük. 
Leszállók és a következő 
busszal utazom tovább, mert 
jobb tíz percet, várni, mint 
nyilvánosság előtt megszé
gyenülni. Egyébként is le
het, hogy igazuk volt azok
nak a lányoknak. Vagy 
mégsem? Még napjainkban 
is érvényes lenne a régi 
mondás: quod licet lövi. 
non licet bovi? /Imit szabad 
Jupiternek, azt nem szabad 
az ökörnek? Egy közismert 
megállapítás szerint a ma
gas kultúra tekintetében fe j

lett, gazdaságilag közepesén 
fejlett, c. mindennapi kul
túra terén elmaradt ország 
vagyunk: Viselkedéskultú
ránk. alacsony színvonalá
nak következménye az . em
beri kapcsolatok eldurvulá
sa. A frágár beszéd, a bár
dala tlan . stílus merénylet az 
emberi méltóság ellen, a má
sok személyé iránti .tisztelet
tudás hiányának egyik meg
nyilvánulási formája. Az al
pári ..beszédmodor járvány- 
szerű terjedése létrehozhat
ja a legtermészetellenesebb 
állapotot. Azt, amikor az 
emberek a természetellene
set : tartják, természetesnek, 
és már meg sem ütköznek 
azon, hogy útszéli szavakat 
beszédtöltelékként használ
nak.

A szó veszélyes fegyver. 
És ez a fegyver az írástu
dók kezében van. Nem 
mindegy, hogyan használ

ják. Féltő gonddal óvják, 
ápolják-e anyanyelvűket 
vagy elszürkitik? Gondol
nak-e arra, hogy „az adott 
világ varázsainak mérnöke" 
nem a valóság szolgai má
solásától lesz művész? Gon- 
dolnak-e arra, hogy ú, ma
gyar irodalom története 
Balassitól (aki először . írta 
lé fájdalmasan és remény
kedve, szomorúan és boldo
gan: „Ö én édes hazám, 
te jó Magyarország”) nap
jainkig azt bizonyítja, hogy a 
hazaszeretet és az anya
nyelv szeretete egymástól 
elválaszthatatlan. Gondol
nak-e arra, hogy m unkájuk
kal semmi máshoz nem ha
sonlítható hatást gyakorol
nak a társadalomra? Gon
dolnak-e arra, hogy Ha 
„szép”-irodalmi művekben  
trágár kifejezések jelennék 
meg; ha a színpadon cifra 
káromkodások hangzanak 
el, akkor nemcsak anya
nyelvűnk tisztasága ellen 
vétenek, hanem az emberi

együttélés normái ellen is, 
mert divattá teszik azt, ami 
ellen kuzdehünk kellene? 
Tisztelem azokat a lektoro
kat és dramaturgokat, akik 
felkérik a sz'érzőkst a kéz
iratban szereplő obszeeriitá- 
sok mellőzésére. És tiszte
lem dztíkdt' a ’ nézőket,- akik 
megindulnák, a ' Kijárat féléi 
ha művészét ürügyén trá
gárságokkal traktálják őket.

„Száműzzük a trágárságot 
a nyilvános életből, az iro
dalomból, a kultúrából, n 
sajtóból, a televízióból. Ha 
valamely nemzetre érvényes, . 
hogy „nyelvében él a yem- 
zet”, akkor az'-, róluk, ma
gyarokra mindenképpen az. 
N yelvünknek i s . köszönhető, 
hogy 1100 év után is. él, v i
rágzik nemzetünk. Óvjuk 
nyelvünket, s tanítsuk, a 
szép. tiszta beszédre a fia
talokat is.”

A fenti -idézet Kádár- Já
nosnak a kongi-esszusi be
számolóhoz fűzött szóbeli 
kiegészítéséből való.

Kevéssé mondhatók sikeres
nek eddig a magyar vállala
tok a világbanki tendereken, 
vagyis versenytárgyalásokon
— állapítja meg felmérésé
ben az Ipargazdasági Intézet 
kutatócsoportja. Azt azonban 
a vizsgálat alapján nehéz el
dönteni, hogy ebben elsősor- 
banl ki vagy mi a hibás.

Amióta M agyarország. 1982- 
ben a Világbank tagja lett, 
bevett fogalommá Vált a ten
der is, Hiába azonban az ide
gen szó térhódítása — _ ma
gyar jelentése versenytárgya
lás —, ha egyszer a hazai 
vállalatok . valójában , igen 
gyengén tudnak csak tende- 
rezni. Ezt állapította meg 
ugyanis az Ipargazdasági In 
tézet kutatócsoportja, amely, 
az Ipari Minisztérium megbí
zásából igyekezett felmérni, 
vajon igaz-e, hogy a hazai 
iparvállalatok rosszul szere
peinek a V ilágbank-tendere
ken. A kutatócsoport vezető
je, Benedek Tamás elmondta: 
annyi a felmérés összegzésé
nek, már a félidejében is 
megállapítható, hogy ez igaz.

A kutatócsoport számításai 
szerint a hazai iparvállalatok 
1082 júliusa és 1984 vége kö
zött külföldi V ilágbank-ten
deren mintegy 15,7 millió dol
lár értékű gyártásra-szállítás- 
•ra nyertek megbízást. Ha nem 
számítjuk az Agroinvest 
megbízását, am ely szerint, a 
Vállalat’ Tunéziában 2,2 mil
lió dollárért utat épít, akkor 
csaknem 14 millió dollárt gé
pek, berendezések, ellenében 
kap a magyar ipar. A két és 
fél év alatt a csaknem 16 
m illiónak azonban valójában 
a duplájára kaptak megbí
zást házai vállalatok, hiszen 
nyugodtan ideszámíthatjuk 
azokat, a tendereket is, am e
lyeket a  Magyarországnak 
ipari célra nyújtott Világ
bank-hitelekre írtak  ki, s 
amelyeken az Ipargazdasági 
Intézet. számításai. ... szerint 

jqgyaaösäK m integy.. 16 millió 
dollár' értékű gyárfásra-szál
lításra ., ; szereztek megbízást 
hazai vállalatok.

Eszerint az ebben az idő
szakban tendereken felkínált 
Világbank-pénznek legfeljebb 
az 1-2 ezrelékét nyerték el 
magyar vállalatok. 1982 júliu
sa és 1984 vége között ugyan
is a világon összesen m int
egy 36 milliárd dollár értékű 
term ék, létesítmény gyártásá- 
ra-szállítására volt lehetőség 
Világbank-hitelekből. Ennek 
mintegy 80 százalékát a fej
lett tőkésországok cégei nyer
ték el, 20 százalékát pedig a 
többi ország, köztük Magyar- 
ország vállalatai.

Ez az arány tulajdonképpen 
indokolt is, mint. Benedek Ta
más mondta, hiszen a fejlett 
tőkés országok vállalatai á l
talában jobbat kínálnak, mint 
mondjuk általában a magyar 
vállalatok, s nagyobb - a ten
dergyakorlatuk, is. Ezek az 
országok régebben Világbank- 
tagok, ami azzal is jár, hogy 
egy-egy tenderkiírás konzu
lensének éppen a neves, tő
kés. cégek képviselőit kéri fel 
a Világbank. Márpedig többé- 
kevésbé a konzulensen múlik, 
milyenek . lesznek a szállítási 
feltételek, amelyek behatárol
ják a lehetséges szállítók kö
rét. .

Mindezek ellenére nagyon 
kevésnek mondható az 1-2 
ezrelék, am it a majd 40 mil
liárdos üzletből a hazai ipar- 
vállalatok ki tudtak maguk
nak hasítani. Akkor is kevés, 
ha azt vesszük, hogy ugyan
ebben az időszakban a ma
gyar vállalatok — a -hazai Vi
lágbank-tendereket most nem 
számítva — 355 millió dollár 
értékű gyártás’ra-szállításra 
jelentkeztek ^világbanki ver
senytárgyaláson. ~ Az ebből 
megnyert alig 16 millió dol,- 
lár csupán 4,5 százalékos „si
kerarány”. Ez kevesebb, mint 
a nemzetközi átlag: a siker
arány — világbanki adatok 
szerint — általában 10-15 
százalék. Valószínűleg joggal 
fogalmazott tehát' úgy jelen
tésében az intézet kutatócso
portja, hogy „a nyerési arány
— 5 százalék — jelentős 
problémáknak egyetlen ada t
ban kifejezett' m utatója”.

E jelentős problémákat a 
kutatók lényegében két for
rásból gyűjtötték össze: kül

képviseletek, tenderszakértők 
véleményét kérdezték, majd 
54 hazai vállalatnál végeztek 
felm érést (ennek végleges 
összegezésé rrerti ’készült még 
el). Az eddigi tapasztalatok 
azt ■ m utatják, nincs különb
ség abban, hogy a hazai vál
lalatok lényegében .. egyforma 
gyengén szerepelnek minden
fajta tenderen, 1 ami azonos 
értelm ű azzal a. m át közhely
számba menő megállapítással, 
hogy a mag var vállalatok ’ál
talában gyengék, az igényes 
nemzetközi piacokon.

A kutatócsoport véleménye 
szerint e . gyengeség egyik! oka 
a' gazdasági szabályozás: a 
vállalatok gyakran ügy érzik, 
érdemesebb belföldre szállíta
ni, miire külföldre.

A népgazdaság és a vállár 
la t érdekei néhol eltérnek} 
Állami., szemszögből jobb, ha 
Vil'ágtíánk-tendert nyer a ha
zai válMíat, mintha egyebet 
— a Világbankéból ugyanis 
azonnal népgazdasági devi
zabevétel származik. A válla
lat nézőpontjából viszont a 
világbanki tértdér. a rosz- 
szabb.: i t t  akár 10-15 száza
lékkal is alacsonyabbak az 
árak, s más tendereknél jó
val keményebbek a feltéte
lek. A nem világbanki ver
senytárgyalásón ugyanakkor 
a h a z a i. vállalatok általában 
hátránnyal indulnak. Ezeken 
ugyanis többnyire' az nyer, 
aki kedvező hitelfeltételeket 
kínál, ez legtöbbször az ár
nál is fontosabb tényezp. A 
hazai vállalatok viszont hi
téibe nemigen tudnak szál
lítani.

Az ipiportengedély. lassúsá
ga és a hazái árképzés ... is 
gyakran fel panaszolt akadá
lyozó tényező. Ez egyúttal, á t
vezet a Verse.nyképtelénség 
vállalati okaihoz is. M in t. a 
kutatócsoport pieg,állapította, 
az is előfordult már, hogy.ha- 

. zai v á lla la t ' hússzor, negyven.-, 
jSzer, akkora,, árért.,, a jánlotta

m egnyerték,. Ennek!', egy’ik .ma
gyarázata a i, hogy —!. felső
sorban a vállalati inform áci
ós rendszer elégtelen műkö
dése m iatt — sok.hazai vál
lalatnak .néha szó szerint, fo
galma sincs a világpiaci 
árakról, vagyis gyenge lába
kon áll a piackutatás,, a m ar
keting. Annyira, hogy a ten
dert vesztő vállalatok . több
nyire mégcsak azt sem éíem- 
zik, m iért nem nyertek, nem
hogy azt vizsgálnák,, a, kon- 
kurrencia m iért nyerj.

Gyakran már a tenderre 
jelentkezést is meghiúsítja az, 
am ire a felmérésben szerep
lő hazai vállalatoknál, néha 
hivatkoztak: hogy tudniillik a 
Világbank nem mindig pon
tosan arra  írja ki a feltéte
leket, am it ők termelnék. 
Vagyis nem pontosan azokat 
a param étereket .adja ., meg, 
amelyeket a magyar, gyártó 
term éke tud. E z t, a nézőpon
tot némileg indokol ja, hogy a 
term ék kisebb-nagyobb, eset
leg beszállítót igénylő változ
tatása sokszor megoldhatat
lan feladat a magyar ipar
ban. Ennek egyik magyaráza
ta lehet, hogy hazai vállala
tok csak kivételes . esetben 
vonhatnak be , fővállalkozó
ként akár hazai, de főleg kül
földi partnert; ha itthon nincs 
megfelelő gyártó.

Mint a felmérés készítői 
megállapították, általában ke
vés vállalat tud jó, úgyneve
zett prekvalifikációs anyagot 
készíteni, magyarán á műsza
kilag egyébként —■ és leg
tö b b sz ö r— jó term éket nem 
tudják  megfelelő formában, 
hatásosan ismertetni'. Előfor
dul, hogy lekésik a jelentke
zési határidőt, túl hosszú ha
táridőre vállalják ä kivitele
zést, késve küldik meg a tén- 
der-résávételhez szükséges ga
ranciaösszeget. Valószínűleg 
a tenderezési gyakorlatlan
ságnak tudható be, hogy sók 
vállalat nem alul-, - hanem  
túlkínálja a kiírt feltételeket, 
azt hívén, így biztosabb á  si
ker. De teljesen " hiábavaló 
mondjuk 400 lóerős motort 
ajánlani, ha a kiírás- 300 ló
erősre szól; á nagyobb telje
sítmény — lévén a kiírók sze
rin t fölösleges: — még akkor 
is inkább hátrány, ha : az ár 
a megfelelő teljesítményű 
motorénak felel meg.
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O l T a s ó l ü k  k é r d e z t é k

között ?
Mi a különbség az önbíráskodás és a jogos védelem

a különbség. Nem büntethető, 
akinek cselekménye a saját, 
illetőleg mások személye, ja 
vai, vagy közérdek ellen in
tézett, illetőleg ezeket közvet
lenül fenyegető jogtalan tá 
madás elhárításához szüksé
ges. Jogtalan tám adás az, 
amely megvalósítja valamely 
bűncselekmény törvényi tény
állását. Amikor tehát a be
törőt tetten érik és elfogják, 
aki ezt teszi, saját vagy má
sok javait védi. Hasonlón 
cselekszik az is, aki a segít
séget kérő sértettet megvédi 
a rablóval szemben. Ebből az 
is következik, hogy az önbí- 
ráskodóval szembeni védelem 
is jogos lehet. Például, aki a 
betörőt másnap felismerve 
arra  kényszeríti, hogy annak 
lakásában eltűrje a kutatást, 
ha vele szemben védekeznek, 
miután a támadása jogtalan 
volt, e cselekmény nem bün
tethető, de a korábbi betörés 
természetesen igen. ■

A jogos védelem min
dig jogtalan támadás 
elhárítására irányul, 
míg az önbíráskodás 
jogos vagy annak vélt 
anyag! igények jogelle
nes kielégítésére.

így az is egyértelmű: a 
jogos védelmi helyzet helyte
len értelmezése soha nem 
fordulhat át önbíráskodásba, 
hiszen ez utóbbi aktív, tá 
madó m agatartás, míg az 
előbbi — a jogos védelem — 
mindig védekező helyzetet je
lent.

Előfordul, hogy valaki a jo
gos védelmi helyzetet rosz- 
,szul mój'i . fel, s az elhárítás 
m értékét túllépi. Ez két mó
don lehetséges: egyrészt ijedt
ségből vagy menthető felin-

Mindenekelőtt vegyünk két 
példát. Valaki hazaérve be
törőt talál a lakásában. Ügy 
akadályozza meg a szökését, 
hogy bezárja az ablak nélkü
li fürdőszobába, majd kihív
ja a rendőrséget. A másik: 
ugyanez az ember még látja, 
hogy a betörő kimászik az 
ablakon és elmenekül. Na
pokkal később az Utcán fel
ismeri. Kényszeríti, hogy 
menjenek el a betörő lakásá
ra, ahol „házkutatást” ta r t
va, megkeresi ellopott érté
keit.

Az első példa a jogos vé
delemre, a második az önbí
ráskodásra vonatkozik. Á lta
lában megfogalmazható az 
alapvető különbség:

az egyik, a jogos véde
lem büntethetőséget ki
záró ok, míg az önbí
ráskodás konkrét bűn
cselekmény. Mint látni 
fogjuk, csak a közhie
delem tartja őket ösz- 
szetéveszthetőnek, mert 
az önbíráskodás nem a 
jogos védelem helytelen 
alkalmazásának egyik 
módja.

Az önbíráskodás tényállása 
így hangzik: aki abból a cél
ból, hogy jogos vagy jogos
nak vélt vagyoni igénynek 
érvényt szerezzen, mást erő
szakkal vagy fenyegetéssel 
arra  kényszerít, hogy valam it 
tegyen, ne tegyen vagy el
tűrjön, -vétséget követ el és 
egy évig terjedő szabadság- 
vesztéssel is büntethető. Nem 
véletlen, hogy a törvényhozó 
a köznyugalom elleni bűncse
lekmények sorába helyezte el.
Ugyanis*'1 néni, a bselékmény 
célzata veszélyes — az tu la j
donképpen jogos vagy m éltá
nyos —, hanem a jogérvé
nyesítés módja. Nem tűrhető dultságból képtelen felismer- 
el, hogy a jogosultak erosza- ni a támadás mértékét. Más
kos egyéni .fellépéssel érvé- részt ugyanezen okból korlá- 
nyesítsék _ igényeiket. _ Itt tozva van abban, hogy fel
hangsúlyozni kell: a jogos ism erje az elhárítás szüksé- 
vagy annak vélt igény va
gyoni term észetű és a bűncse
lekmény befejezettségéhez 
nem szükséges, hogy kár ke
letkezzen. Elég annyi, hogy a 
kívánt m agatartást az elkö
vető kierőszakolta. A példá
nál m aradva: am ikor a sér
te tt felismerte a betörőt, jo
gában állt volna, hogy őt á t
adja a rendőrnek, vagy ha 
személyi adatait ismeri, fel
jelentéssel megfenyegeti, il
letve azt megteszi. A rra azon
ban nincs joga, hogy adott 
esetben fizikai fölényét fel
használva kényszerítse őt, 
hogy elmenjen vele a laká
sába és ott eltűrje, hogy ku
tasson. De ugyanígy önbírás
kodik az, aki a kölcsönadott 
pénzét úgy szerzi vissza az 
adóstól, hogy elmegy hozzá 
és kényszeríti a tartozás meg
fizetésére. Ennek törvényes 
'ü íja a polgári peres eljárás.

Az önbíráskodás sok
ban hasonlít a zsaro
láshoz, az alapvető kü
lönbség azonban egyér
telmű. Zsarolásnál az 
elkövető j o g t a l a n  
' h a s z o n s z e r z é s r e  
törekszik hasonló mó
don, mint az önbírásko
dó, aki viszont jogos 
igényeit akarja törvény
telenül kielégíteni.

Vannak olyan esetek, am i
kor az erőszak vagy a fenye
getés alkalm azása az igény 
érvényesítésének megengedett 
eszköze. Ekkor nem beszél
hetünk önbíráskodásról. Pél
da erre a birtokvédelem gya
korlásához szükséges erőszak, 
vagy a bűncselekménnyel 
okozott kár megtérítése érde
kében a feljelentést kilátás
ba helyező fenyegetés, gon
doljunk csak a korábbi pél
dára .'

Ha mindezekre tekintettel 
megnézzük a jogos védelem 
beírását, azonnal szembetűnik

ges mértékét. Az első esetben 
egyáltalán nem büntethető, 
míg a második esetben bün- 
tétése korlátlanul enyhíthe
tő., Például valakit többen 
m egtám adnak az utcán. A 
rablók célja csupán az érté
kei elvétele: Az illető azon
ban annyira megijed, hogy 
úgy érzi, az élete is veszély
ben íorpg. Kést rán t és le
szúrja egyik támadóját. Le
het, hogy túllépte a védeke
zés szükséges m értékét — 
még ez sem biztos, hiszen tá 
madói szándékát nem ism er
hette —, de ijedtsége m iatt 
tette, vagyis nem büntethető. 
A korlátozott felismerés a k 
kor fordulhat elő, ha a vé
dekező, miután a támadó 
megfutamodott, üldözőbe ve
szi és további elégtételt vesz. 
Ugyanis annyira felindult az 
őt ért sérelem miatt, hogy 
nem képes megfékezni indu
latait, mégha érzi is, hogy a 
további cselekvés szükségte
len, a veszély, elmúlt.

Vagyis
■ a szükséges mérték 

mindig azt jelenti, hogy 
az elhárító cselekmény 
nem lehet aránytalanul 
súlyosabb, mint a jog
talan támadás.

így például a menekülő betö
rőt nincs joga a sértettnek 
megölnie vagy akár megver
nie. Ha ezt teszi, az már más 
kategória, azaz nem jogos vé
delmi helyzetben cselekedett. 
De ilyenkor nem feltétlenül 
önbíráskodásért felel, hanem 
az adott cselekmény fajtája 
szerint. Ha megölj a menekü
lőt, emberölésért — esetleg 
erős felindulásból elkövetett- 
nek minősülhet —, ha súlyo
san bántalm azza, akkor sú
lyos testi sértésért felél, s 
végül, ha csak a r ra  kénysze
ríti, am it a cikk elején írt 
példában tett, vagyis jogos 
anyagi igényeit jogellenesen 
kielégíti, ekkor ténylegesen 
önbíráskodást követ el. így, 
de csak így lehet összefüggés 
a jogos védelem és az önbí
ráskodás között.

— Elkcpzelhctő-e hogy valaki úgy méri fel, hogy jogos 
védelemben cselekedett, de utólag kiderül, hogy tévedett. Va
jait ilyenkor megbüntetik?

A Rtk. a büntethetőséget 
kizáró okok között felsorolja 
a tévedést is. Ennek két faj- ' 
tá ja  van. Nem büntethető az 
elkövető olyan tény. miatt, 
amelyről az elkövetéskor nem 
tudott. Erre egy példa. A te t
tes felismeri a vendéglőben a 
civil ruhában lévő rendőrt. 
Ügy gondolkodik: nincs szol
gálatban, tehát nem hivatalos 
személy, Megveri, de a bíró
ságon arra hivatkozik, hogy 
ő a hivatalos személy mivol
tának megítélésében tévedés
ben volt. Ez azonban nem 
elfogadható. Ha viszont a szá
m ára teljesen ismeretlen em
berrel került volna sor a .v e 
rekedésre, a verésre, úgy 
hiába hivatalos személy a sér
tett, e tényről az elkövetőnek 
nem volt tudom ása,. tehát a 
tévedés fennállt. Általában 
azt lehet mondani: a szándé
kos bűnösség megállapításá
nak egyik feltétele, hogy az 
elkövető , tudata átfogja a bűn- 
cselekmény törvényi tényállá
sához tartozó körülményeket. 
Ténybeli tévedésnél ilyen kö
rülményekben téved, ezért a 
bűnössége nem állapítható 
meg. Természetesen az nem 
minősül ténybeli tévedésnek, 
hogy a betörő üres lakásra 
számított és voltak otthon, 
hogy arra számított, hogy az 
idős sértett nem védekezik, 
hogy a templomból ellopott 
tárgyról nem tudta, hogy 
„muzeális tárgy” stb.

A tévedés másik fajtá
ja az, amikor az elkö
vető a cselekményt ab
ban a téves feltevés- 

• ben követi el, hogy az 
a társadalomra nem ve
szélyes és erre a felte
vésre alapos oka is van.

Ennek tipikus esete, amikor 
az elkövető valamely tá rsa
dalomra veszélyességet kizá
ró ok téves feltételezésében 
cselekszik, így jogos véde
lemben, végszükségben stb. 
Például a részeges, brutális 
férj, aki korábban már több
ször súlyosan bántalm azta

anyósát, ismét részegen tér 
haza. Széles mozdulatokkal 
közeledik megint anyósához, 
de ezúttal nem akarja bán
tani, éppen békülékeny han
gulatban van. Ha az anyós a 
keze ügyébe kerülő vázával 
fejbe vágja, nem jogos véde
lemben cselekedett, de éppen 
az előzmények m iatt tévesen 
azt hitte, hogy a jogtalan tá
m adást el kell hárítania 
Ilyen esetekben tehát a jo
gos védelmi helyzet felisme
résében való tévedés büntet
lenséget biztosít.

A tévedés alapja lehet a 
hatóságtól kapott téves felvi
lágosítás is. Például a sza- 
badulót a tanácson tévesen 
inform álják arról, hogy ko
rábbi lakásába visszamehet, 
ott csak élettársa lakik, ö  
ezt meg is teszi, holott már 
rég kijelentették, tehát ma
gánlaksértést követett el. Mi
vel azonban a tévedésre a la
pos oka volt, ezért nem von
hatják felelősségre.

Előfordul, hogy a • tet
tes nem a cselekménye 
társadalomra veszélyes
ségében téved, hanem 
annak jogi értékelésé
ben, minősítésében, 
büntetési tételében. 
Vagyis tudja, hogy amit 
tesz, az -tiltott, szabály
talan.

Például azt hiszi, hogy a ve
zetés előtt megivott alkohol 
csak olyan mennyiségű, amely 
még csak szabálysértést a la 
poz meg. Ha utóbb kiderül, 
hogy túllépte a kritikus vér
alkoholszintet, e tévedésre 
nem hivatkozhat, a büntető
jogi felelőssége megáll. Vagy
is az ilyen fajta jogi téve
désnek nincs jelentősége, az 
nem biztosít büntetlenséget.

Tévedni gondatlanságból is 
lehet. Például valaki fel
gyújtja sa ját faházát, mert az 
rozoga, düledező, újat akar a 
helyére építeni. Nem veszi 
azonban észre, hogy a helyi
ségben ott tartózkodik a 
szomszéd gyereke, aki _bujócs
kát játszik. Ha. a gyerek égé
s i ' sérülésekét szenved, úgy 
gondatlanságból elkövetett 
testi sértés m iatt kerül bíró
ság elé, hiszen, a tőle elvár
ható elővigyázatosságot elmu
lasztotta. Természetesen az 
adott cselekménynél, csak ak 
kor van jelentősége’ a gon
datlanságnak, ha a törvény a 
gondatlan elkövetést is bün
teti. Például az autója veze
tését ofyan embernek engedi 
át, akiről azt hiszi, van jo
gosítványa. Nem tudva arról, 
hogy közben az illetőt eltil
tották a  járművezetéstől 
Gondtalanul já rt el ugyan, 
m ert nem kérte el a jogosít
ványt, de mivel a járm űveze
tés tilto tt átengedésének 
nincs gondatlan alakzata, a 
tévedése a szándékos elköve
tést kizárja, nem büntethetik 
meg.

Dr. L. Gy.

A  letiltásokról — 
röviden

r in f  a régi 'munkahelyre vo
natkozó, magas összegű havi 
tartásdíj van megállapítva, 
amit az itteni rabkeresm ény
ből az elítélt képtelen fizet
ni, ugyanakkor kérheti a 
gyerm ektartásdíj gyermeken- 

házastárs" 'vágy ként! egyetemleges megosztá
sát — keresete arányában, az 
illetékes bíróságtól, az ítéletek 
számaira való hivatkozással, 
3 példányos panaszbeadvá
nyon. A panaszbeadványt a 
bv. intézet az illetékes bíró
sághoz továbbítja.

Egyéb tárgyú letiltások ese
tében a bírósági gazdasági h i
vatalok gyakran m utatnak ki 
követelést, általában bírósági 
végrehajtók útján, bírósági 
pénzbüntetés, pénzbírság, 
bűnügyi költség, vagyoni 
előny címén. Ezek általában 
valamely szabálysértés vagy 
bűncselekmény következmé
nyei, s rendőri, ügyészi, bí
rói eljárással vagy ítélettel, 
határozattal függnek össze. A 
bírósági gazdasági hivatal 
ezekből a ■ bírói ítéletekbe: 
végrehajtás alapját képező 
okiratot, kivonatot küld, de 
csak a jogcímet tünteti fe! 
és az összeget. Nem részlete
zi benne külön a bűncselek
ményt. Az ilyen követelések 
jogosságát az adós elítéltek 
sok esetben vitatják. Sokszor 
panasszal fordulnak a pénz
ügyi szolgálathoz, a nevelési 
szolgálathoz vagy az intézet 
parancsnokához. Ezek a pana
szok azonban nem orvosolha
tók, a letiltott összeget elő 
kell jegyezni és le kell von
ni.

Fontos megjegyezni, hogy 
a végrehajtás megszüntetését 
csak akkor lehet kérni, ha az 
elíté lt közokirattal tudja 

, bizonyítani, hogy a letiltás 
alapját képező jogerős határo
zatot hatályon kívül helyez
ték, illetve a tartozást már 
kifizette. Ha ilyen h itelt érr

Gyerm ektartásdíjnál . gyak
ran panaszkodnak az elítél
tek, akiknek több házasság
ból származó gyermekük van, 
vagy házasságon kívüli gyer
mek eltartásáról is kötelesek 
gondoskodni, Ez különösen 
akkor vetődik fel, amikor a 
volt feleség,
élettárs közül valamelyikkel 
szorosabb kapcsolatot ta rt 
fenn, s az illető szabadulása 
után is vele k íván . együttél
ni. így érthető, ha m inden
áron ennél a feleségnél vagy 
élettársnál élő gyermeke el
tartásához ragaszkodik. Igen 
gyakori az olyan eset, amikor 
éppen annak a gyermeknek 
nem utalható tartásdíj, akihez 
leginkább ragaszkodik az el-: 
ítélt, mivel ennek a gyer
meknek a javára nem ítélt 
meg a bíróság gyerm ektar
tásdíjat, illetve a volt házas
társ (élettárs) nem is kérte 
azt. Az is előfordul, hogy 
valamikor m egállapították 
ugyan,, még a szabadságvesz
tés-büntetés megkezdése előtti 
időszakban, de a bv. intéze
te t nem kereste meg sem a 
feleség, sem a bíróság. Ezzel 
szemben viszont letiltás érke
zett a másik feleség javára, 
akivel az elítélt már régóta 
nem ta rt fenn kapcsolatot.
Ilyenkor a tartásdíjra köte
lezett méltatlankodik a le
tiltással szemben. Arra hi
vatkozik, hogy a jogosult 
nem gyermeke javára fordít
ja a megítélt, illetve kiutalás
ra került tartásdíjat. Ennek 
alapján sokan azt kérik az 
intézet parancsnokától, hogy 
a keresményt megosztva, a rá
nyosan küldjük el annak a 
gyermeknek is, akinek nincs 
m egállapított gyerm ektartás
díja, de egykor vele közös 
háztartásban éltek, és eltar
tásukról is gondoskodtak. Ki
hallgatáskor az intézet pa
rancsnoka az ilyen kérelme
két elutasítja, m ert m indad
dig, amíg az adós elítélt a 
bíróság' által megállapított demlő okirat nincs az adós 
gyerm éktartásdíjának vagy birtokában, akkor nincs ér- 
egyéb fizetési kötelezettségé- telme panaszbeadványnak, 
nek nem tesz eleget, nem m ert a bíróságnak nincs le- 
küidhető el a keresmény! hetősége a levonások meg- 
pénze más hozzátartozójának, szüntetésére. Ha azonban a 
Ez esetben gyakran bíróság- fizetnivalót mégis jogtalannak

tartja , akkor a végrehajtást 
kérő ellen pert indíthat, ha

— a perben érvényesíteni 
kívánt tény akkor történt, 
amikor már nem volt- érvé
nyesíthető, vagy

— ha a perben érvényesíte
ni kívánt tény a végrehajtá
si lap kiállításának alapjául 
szolgáló egyezség megkötése 
után következett be.

hoz is fordulnak kettős gyer
m ektartásdíj megállapítása 
végett. Nem árt tudni, hogy 
az ilyen beadványt a bíróság 
érdemi elintézés nélkül visz- 
szaküldi. A bírói eljárást 
ugyanis az a feleség jogosult 
.kezdeményezni, akinél a gyer
mek van, illetve eltartásáról 
gondoskodik, és igényli a ta r
tásdíjat.

★

Előfordul, hogy mindkét 
házastárs jelentkezik és meg
érkezik m indkét letiltás, de 
nem egyformák az összegek. 
Például az egyik ítélet sze-

Javában aratnak, a földieken

\

Mm m m

Valamennyi célgazdaságunkban megkezdődött az őszi kalászosok betakarítása. A kedvezőtlen 
tavaszi időjárás-miatt a korábbi évekhez képest később kezdődött meg az árpa és a búza 
vágása. A nyári időjárás kedvezett a legnagyobb mezőgazdasági munkának. A kitűnően 
előkészített kombájnok és szállítógépek folyam atosan dolgoztak a földeken. Állampusztán. Ba- 
raeskán, Fáíhalmán a betakarításban részt vevő elítéltek a kora reggeli óráktól késő estig 
— munkaszüneti napokon is — példásan helytállnak. Következő számunkban részletes tudó

sításban számolunk be az idei nagy nyári munkákról.
— Zimm —

Kibocsátásra kerülnek még 
állami közjegyző által vég
rehajtási záradékkal ellátott 
letiltások, melyekben a ká
rosult állami szerv, intéz
mény, szövetkezet vagy m a
gánszemély és a végrehajtás 
alapja o lyan '‘okirat, amelyét 
a kérelmező lakhelye sze
rin t illetékes közjegyző vég
rehajtási záradékkal lát el. 
Az így ellátott okiratot a 
közjegyző megküldi az adós 
lakhelye szerint illetékes bí
róságnak. A bírósági végre
hajtó az ilyen jellegű kös’e- 
telések okiratait, kézhezvétel 
után, hivatalból, haladéktala
nul kiadja végrehajtásra, il
letve letiltja az adós elítélt 
rabkeresményéből.

Előfordul, hogy az adós a 
letartóztatása előtti időszak
ban sem érte tt egyet a tarto 
zás kifizetésével, s az idő
közben összegszerűen is nö
vekedett az esetleges kam at
tal és a végrehajtási költség
gel. A letiltást nem ismeri 
el, nem veszi tudomásul. Fél 
kell hívni • a figyelmét, hogy 
a letiltás teljesítése nem függ
het az adós hozzájárulásától, 
mert a m unkáltatóra háruló 
kötelezettségek végrehajtása 
kötelező.

Ezért nem teljesíthető az 
olyan kérelem, hogy a kiadott 
letiltásra ne eszközöljünk le
vonást. A bv. intézetben nem 
lehet kibújni a törvényes kö
telezettség alól, hanem min
den elítéltnek meg kell ta 
nulnia, és tudomásul kell ven
nie a törvények tiszteletben 
tartását.

II. F.-né 
Sátoraljaújhely



Unottan, kényszerűen végezték 
az inkább öregeknek való te
vékenységet. Emlékszem, egy
szer nagy hófúvás után önként 
jelentkezőket kértek a műhe
lyekből hólapátolásra. Vala
mennyien önként jelentkeztek, 
Inkább vállalták, hogy a mí
nusz tíz fok alatti hidegben 
dolgozzanak, m int egész nap 
a kellemes, meleg helyiségbén 
tartózkodjanak, ’

Pontosan húáz esztendővel 
ezelőtt a Pálhalmai Célgazda
ság, és a Dunai Vasmű vezetői 
közösen megtárgyalták, mi
ként lehetne együttesen a két 
vállalat összefogásával az ál-

Solsan szereztek szakképesítést

Sdndorháza n ilip  és felesse
Évekkel ezelőtt nagy gondot 

okozott a mezőgazdasági cél
gazdaságokban a késő őszi és 
téli hónapokban a szabadság- 
vesztésre ítéltek teljes körű 
foglalkoztatása.

Télen a határ elcsendesedett, 
a vetés a hó alatt szunnyadt. 
Csupán az állattenyésztésben, 
a  gépműhelyben, a  fenntartá
si és szállítási részlegnél dol
goztak folyamatosan. A töb
biek, akiknek nem jutott más 
elfoglaltság — életerős férfiak 
— kábeleket, bélyegeket válo
gattak, zacskót >
Unottan, .. 
az inkább

a

közösen

datlan helyzeten változtatni. 
Elhatározták, hogy ideiglene
sen Sándorházán egy rogya
dozó épületet helyreállítanak 
és kísérleti jelleggel a Dunai 
Vasmű által gyártott acélszer
kezeti elemeket itt szerelik 
össze.
. Többekben joggal vetődött 

fel a kérdés, hogy a viszony
lag alacsony iskolai végzett
séggel rendelkező elítéltek mi
ként tudják milliméteres pon
tossággal elvégezni munkáju
kat.

A siker a vártnál nagyobb 
volt! így kerülhetett sor újabb 
.és újabb üzemcsarnokok épí

tésére, mind több term ék elő
állítására. A KGST-program 
keretében itt szerelték össze a 
Vinyicától Albertirsáig kiépült 
elektromos távvezeték több 
m int negyven méter magassá
gú tartóoszlopait. Óriási vál
lalkozás volt, hatalm as felelős
ségvállalással, nagy kockázat
tal, de nyugodtan elmondhat
juk, hogy a Dunai Vasmű 
Sándorházán dolgozó szakem
berei irányításával a feladatot 
időre, kiváló minőséggel ol
dották meg.

Az elmúlt két évtized alatt 
Sándorháza a magyar vasko-

a u f f f K a

Elégedett o főmérnök
Zalaegerszegen is egyre sokrétűbbé válik a 

munkáltatás, az itteni üzem a Sopronkőhidai 
Szövőgyárhoz tartozik. Tőlük kapja a nyers
anyagot, s oda szállítja a készterméket. A 
fennmaradó , kapacitást helyben hasznosítja, 
így például dolgoznak emberei a Ganz-MÁ- 
VAG helyi üzemében. A szabálysértők május 
másodikétól járnak ki az intézetből, s 6—14 
óráig dolgoznak, munkahetük 40 órás.

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy az üzem, valam int a dolgozók kölcsö
nösen elégedettek egymással. Olyannyira, 
hogy a gyár főmérnöke kijelentette: „Az in 
tézetből érkezett emberek hozzáállása, szor
galma, munkája, jobb, m int a civileké! Ennek 
fényében nem  merészség megjósolni, hogy 
tartósnak ígérkezik ez a kapcsolat. . .!

Kezd kialakulni az intézeten bélül is a 
munkáltatás. Ha még nem is teljés m érték
ben jellemző rá a nagyüzemi forma, ennek 
ma még a csirái vannak meg, de a kezdeti 
sikerek azt jelzik, hogy hamarosan szárba 
szökken! Folyik ebben az intézetben a Sop
ronkőhidai Szövőgyár részére — úgynevezett 
fonalmentés. A m ár selejtes, ott m ár másra 
nem használható anyag konténerekben érke
zik, itt  kiválogatják, használhatóvá teszik, 
majd csomagolják, s elküldik Sopronkőhidá
ra, további felhasználásra,

Az Egyesült Izzó helyi gyárrészlege úgyne
vezett dixigépet telepített az intézetbe. Ezen 
a gépen két műszakban négy-négy ember dol
gozik. Fénycsőcsapot készítenek. Ha ez a 
munka beválik, ha elégedett lesz a minő

séggel és a mennyiséggel a megrendelő, el
képzelhető, hogy újabb gép települ az inté
zetbe, s folytonossá válik a bérmunka. S ki
alakulhat az üzemmel együtt a munka főpro
filja: a fénycső alaplemezének szerelése.

Mindez azt jelenti, hogy új üzem születésé
nek vagyunk szemtanúi.

És arra  sem árt felhívni a figs'-elmet, hogy 
az ilyen jellegű üzemek roppant alkalm asak 
arra, hogy a helyi ipar, teermészetsen a nagy
ipar háttérüzemévé váljanak. Azaz olyan ter
mékek gyártását vállalják. — bérm unkában, 
am ire bent már nincs kapacitás, pontosab
ban szólva nincs ember, vagy ha van, annak 
bonyolultabb, nagyobb szakértelmet kívánó 
m unkát adnak, míg az olyan jellegű term é
ket, ami rövid idő alatt gyártástechnológiailag 
.elsajátítható, vagyis készítése nem igényel 
nagy szaktudást, azt átadják az intézetnek.

Vagy vegyük a foríálmentést! ' Ez szinte 
klasszikus példája a másodlagos nyersanyag 
felhasználásának. Hiszen ha itt nem foglal
koznak vele, akkor ez az anyag egyenesen a 
szemétbe kerül. Most meg, am ikor teljes ka
pacitással működik a föhalmentő gépsor, egy 
egy szállítmány 1400-1300 kiló anyagot visz 
Sopronkőhidára, ahol azt ú jra feldolgozzák.

Annak ellenére, hogy a m unkáltatás ilyen 
formái még nem régiek, már ma is komoly 
„bevételi forrást” biztosítanak az emberek
nek. A h a v i '— bruttó  — kereset eléri a két
ezer forintot. Ebből tisztán 1000-1100 forint 
m arad meg. De ha kialakul és megindul az 
üzem, s az új form ák véglegessé válnak, ha 
növekszik a termelés, akkor a pénz is több 
lesz. A. 3.

hászat ipari fellegvárának, a 
Dunai Vasműnek jelentős bá
zisa lett. •

Az együttműködés során 
több ezer elítélt szerzett itt 
különböző feladatokra alkal
mas szakképzettséget. Sokan 
közülük hegesztőit, darukötö
zők, darukezelők lettek. Olyan 
szakmai ismeretekkel szaba
dulhattak, amelyek megköny- 
nyítik a társadalomba való 
beilleszkedésüket.

— ZEWM —

Segítség és sz ig o r
Sokat hallottam tt szaba

dulás utáni nevelés fajtáiról 
és kíváncsi lettem a pártfo
gó felügyelet módszereire. 
Ismereteim erről a témáról 
(első bűntényes lévén) meg
lehetősen szerények voltak, 
így tájékozódtam előnyei
ről, hátrányairól.

A pártfogó felügyelet pon
tosan tíz éve, az utógondozás 
eszköze. Igyekszik megköny- 
nyíteni a beilleszkedést, hol 
humánus, hol kényszerítő 
' jellegű, ‘ 'íntéz&ediséKéí,“ II- 
gyölembe véve a szabadult 
személyiségét, az elkövetett 
bűncselekmény típusát, il
letve az intézetben töltött 
idő alatti magatartását. Ál
talában — a többszörös visz- 
szaesők kivételével — min
den szabadulónak vannak 
esélyei a pártfogó felügye
letre.

A pártfogó már a szabadu
lás előtt megkezdheti mun
káját a szabaduló érdekében. 
Meghatározza az illető je
lentkezésének sűrűségét, idő
pontjait. Tájékozódik annak 
szociális helyzetéről. Szükség 
esetén lakáshoz, munkahely
hez juttathatja a szabadul
tat, sőt segélyeket utfilhat ki 
anyagi helyzete javításához. 
Indokolt esetben - — ha a

szabadult magatartása kifo
gástalan — csökkentheti, 
vagy akár el is törölheti, az 
amúgy kötelező jelentkezé
seket. A pártfogó szigorítá
sokkal is élhet. így például 
— a KEF-hez hasonlóan — 
korlátozhatja a személyes 
szabadságát, eltilthatja az il
letőt a szórakozóhelyek láto
gatásától, meghatározhatja a 
közterületeken való tartóz
kodás időpontjait. Megítélé
se szerint a pártfogolt kere
setének bizonyos hányadát 
visszatarthatja, ha nem látja 
biztosítottnak az összeg nor
mális felhasználását. Ha 
szükségesnek tartja, szabály
sértési eljárást indíthat a 
szabadult eilen, rosszabb 
esetben akár az esetleg meg
levő feltételes szabadlábra 
helyezés eltörlését is java
solhatja a bíróságnak. Ter
mészetesen a pártfogó célja 
nem ez, hanem a beilleszke
dés elősegítése.

Sokat gondolkodtam: mi
lyen lehet az ideális pártfo
gó személye? Nem lehet 
könnyű feladat kapocsként 
szolgálni a hatóságok és a 
szabadult között. Vélemé
nyem szerint egyesülnie kei! 
benne a pedagógus, az ügy
véd közvetlenségének a

rendőr és a büntetésvégre
hajtási felügyelő szigorával. 
Nyilvánvaló, hogy munkájá
nak eredménye csakis a sza
badult hozzáállásától függ: 
ez dönti cl, milyen eszközök
kel éljen.

Noha ismereteim bizonyá
ra hiányosak, és a vélemé
nyem is szubjektív, szerin
tem a pártfogó felügyelet 
rendszere — összes előnyei
vel együtt — nem feltétlenül 
célravezető minden esetben. 
Akadhatnak ugyanis olya
nok, akik büntetésük letölté
se után valóban új életet 
akarnak kezdeni és életkij- 
rüiményeife is rendezettek 
(munkahelye, lakása, család
ja van). Bizonyos vagyok ab
ban, hogy őkét éppen gátol
ják életük további rendezé
sében a pártfogói felügyelet 
kötöttségei.

Tisztában vagyok vele: a 
döntés a hatóságok feladata. 
Mi, leendő szabadulok pusz
tán annyit tehetünk, hogy 
fegyelmezett magatartásunk
kal, jó munkánkkal igyek
szünk — barátainknak és 
egyben magunknak is — bi
zonyítani: esetünkben a be
illeszkedéshez nincs szükség 
az utógondozás eszközeire: 
sem a pártfogó felügyeletre, 
sem a REF-re.

Reményi Csaba
Fővárosi Bv. Intézet II.

BALATONI NYÁR
ÍVJ ár másodéves katona vol- 

tam, általában kétheten
ként otthon töltöttem a hétvé
geket. Lola ilyenkor hol az 
egyik, hol a másik Gyurival 
Velencén vagy Füreden ví- 
kendezett. Egyre gyakrabban 
m aradtam  együtt Judittal éj
szakára is. Nem szívesen já r
tunk szórakozni, csodálatosan 
éreztük magunkat otthon, a 
lakásban. Miénk volt két na
pig olyankor minden. Táncol
tunk, tévéztünk, beszélget
tünk. Szerettem őt. Fiatal volt, 
szép és úgy ragaszkodott hoz
zám, mint addig még soha 
senki sem. Megteltem vele 
minden sejtemig, s bár na
gyon kívántam, mindig vol
tam annyira józan, hogy a 
kellő időben abbahagyjuk sze
relmes játékainkat. Aztán egy 
éjszaka mégis m egtörtént, . .  
A mai napig sem tudom re
konstruálná: miképpen?! Éle
tem talán legcsodálatosabb él
ménye . . .  A nyár már vége. 
felé járt. Lola az egyik Gyuri
val Velencén üdült, Jud it kint 
várt a Keletiben. Gyalog in
dultunk keresztül a városon.

Végig a Rákóczi úton, a Nagy
körúton, egészen á Margit
szigetig. Alkonyodott. A Duna 
csendesen, háborítatlanul 
hömpölygőit medrében. Egyik 
partról a másikra vízibuszok 
úsztak, s a part mentén kaja
kosok, kenusok lapátolták a 
vizet. A folyó jellegzetes illata 
betöltötte az estet. Egymást 
átölelve jártuk a partot, időn
ként megálltunk, csókolóz- 
tunk, csodáltuk a mozdulatlan 
lombú iákat, az időnként le
keringőző, korán elhalt sárga 
leveleket. Judit az apjáról me
sélt. Tízéves volt,” amikor 
meghalt. Egy szombati napon 
bévásárolni indult, részeg 
autós hajtott a tilosba, halálra 
gázolta. Látszott rajta, fájdal
mát azóta hordozza magában 
Amikor csak tehette, meglátó 
gáttá a sírját a megyeri teme
tőben. Nem volt mit monda
nom, tele voltam sajnálattá1 
ügyetlenül vígasztalgattam 
Semmi értelmes nem jutott a? 
eszembe. Talán egy óra is el
telt már, hogy nem beszél 
tem. Szorítottam a kezét, 
éreztem a melegét, és szorítá
sából a viszontragaszkodást, a 
kötődést. így értük el az Ár

pád-hidat. Az est teljes terje
delmével ráhasalt a  ’városra, 
felgyúltak a lámpák, és fé
nyeiket hátára vette a folyó. 
Ringatta, mint apró, táncoló 
csillagokat. Időnként megáll
tunk, figyeltük a sötéten ör
vénylő vizet, a sohasem pihe
nő apró hullámokat, a pillérek 
mögött táncoló habokat. Tes
tünket átjárta  a megérkezett 
este, a szellő, a folyó megfog
hatatlan sejtelmes illata, és 
vittük magunkkal egészen ha
záig. Jutka otthon kötényt kö
tött, húst szeletelt, kisütötte. A 
rádióból zene szólt, és én cso
dáltam kislányos boldogságát; 
lehetősége van vacsorát készí
teni . . . !  Vacsora után néztük 
a televíziót. Soha nem felej
tem el: A fák állva halnak 
meg című színművet közvetí- 
‘ették a Madách Színházból. 
Rajta a szokásos csontszínű 
hálóing, alatta a kötelező nad
rág. Feje a vállamon, frissen 
mosott hajának illata átjárta 
egész testemet. Örák teltek e! 
így, úgy aludtunk el, hogy 
még csak egy szót sem beszél
tünk. Hajnalban Így ébred
tünk, szorosan ölelve egymást 
Forró csupasz teste ott feszült 
a karjaimban.

Zavartan, ügyetlenül igye
kezett eltakarni a testét, majd 
kiszaladt a fürdőszobába: So
káig nem mozdultam. Tud
tam : időre van szüksége, hogy 
megnyugodjon, hogy rendezze 
magában a m ár megmásítha- 
tatlant, hogy a szerelem betel
jesülésének boldogsága le
győzze a történtek felismerése 
által kiváltott lelki megpró
báltatást, mindazt, ami akkor, 
azon az éjszakán történt,

] \  égy vagy öt , cigarettát 
szívtam el, álltam az ab

lak előtt, a sűrű mintázatú 
függöny mögül figyeltem az 
utcát, a két-három percenként 
elhaladó autóbuszokat, a pék
ség előtt sorban álló asszonyo
kat, azon töprengtem; vajon 
milyen lesz Jud it ötven-hat- 
van éves korában? Vajon me
lyikükre fog hasonlítani legin
kább? Elmondhatatlanul bol
dog voltam, egyben tele aggo
dalommal. Vajon mi lesz ez
u t á n . . .?! Tizenhét éves, van 
annyira erős a szerelmünk, 
hogy megmaradunk egymás
nak? Mi lesz, ha Lola megtud
ja?!

Elindultam, benyitottam a 
fürdőszobába. Ott ült a csor
dultig teleengedett kádban, 
testét eltakarta a sűrű hab. 
Csak a fejét láttam, az arcát. 
Mosolygott, felém -nyújtotta 
mindkét karját. Engedtem, 
hadd öleljen; szorítson kedvé-
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A vízilabda, a labdarúgás és 

• a kézilabda világszerte ismert 
és elismert játékosai, dr. Hor
kai György, Wiesner Tamás, 
Müller Sándor és Vass Sándor 
tarto ttak  élménybeszámolót 
1985. július 21-én Márianoszt- 
rán. Számtalan' kérdésünkre 
kaptunk választ, miközben be
pillantást nyertünk vendé
geink sportolói, mi több, ma
gánéletébe iS. Ügy éreztük, 
csalt abban különböznek az á t
lagemberektől, hogy nagyon 
tudnak harcolni az általuk ki
tűzött célért, s szorgalommal, 
k itartással elérik azokat, rá 
adásul a sikerek ellenére is 
szerény és közvetlen, üjókedé- 
lyű em berek máradnak. 
Mindegyiküknek vary közös 
tulajdonságuk, de ezek-között 
is talán a legfontosabb a 
klubhűség; a négy sportoló 
mindegyike több m int tíz évet 
töltött, egyesületében, ami ma
napság nem jellemző.

Dr. Horkai György beszélt 
eddigi sikereiről, élményeiről. 
Véleménye szerint az Európa- 
bajnokságon csapatunk leg
rosszabb esetben negyedik lesz, 
de az aranyérem re is megvan 
ipinden esélye. A rá jellemző 
szerénységgel elhallgatta, hogy 
az olasz bajnokságban nyolc
vannál több góljával a  harm a
dik helyen áll — legjobb kül
földiként a  góllövőlistán. Olim
piai-, világ-, magyar és Euró- 
pa-bajnok csapat tagja, aki 
utoljára, a 275. válogatott 
mérkőzésén, parádés játékával 
segítette győzelemre váloga
tottunkat a  jugoszlávok, ellen.

Nem hallgatta el viszont, 
hogy milyen hátrányokkal 
kell megküzdnie a magyar 
csapatoknak a világversenye
ken, am it egyértelműen bizo
nyít a számunkra mindig hát
rányos kiállítások száma.

Reméljük, hogy még sokáig 
ontja majd a gólokat, vissza
vonulása után pedig sportdip
lomáciai feladatokat vállal, 
mert szükség lenne e téren a 
sportvilágot megjárt, nyelv
tudással, szakértelemmel és 
nem utolsósorban* komoly já
tékosmúlttal rendelkező sport
emberekre.

★
Müller Sándor, aki a Vasas, 

majd az Antwerpen játékosa 
volt, a későbbiekben pedig a 
Hercules Alicante spanyol, je
lenleg viszont az ausztriai F a
voritén csapat tagja, fényko
rában olyan átlageredménnyel 
lett az év játékosa, hogy azóta 
sem nagyon közelítették meg. 
Mesélt a profiéletről. Megtud
hattuk  az okát, mi insprálja a 
technikájából, rutinjából itt
hon jó l megélő játékosokat, 
hogy profiként megújuljanak. 
Természetesen a pénz, ami biz
tosíték a jövőre. Ez is nagyon 
fontos! De kiszakadva megszo
kott környezetükből, bizonyí
tani akarnak, bizonyítaniuk 
kell (!), hogy többet tudnak, 
többre képesek, m int társaik, 
m ert ha csak annyit tudnának 
nyújtani, m int a munkáltató 
ország játékosai, nem volna 
szükség rájuk. Sokan talán el
képzelni sem tudják, milyen, 
nehéz is a profik é le te . . .

Vass Sándor közel ötödik 
éve dolgozik Grázban. S hogy 
milyen eredm énnye l? ... Az

első osztályban addig nem 
„jegyzett”, alig bentmaradó 
csapat bajnok lett. Az után
pótlástól az első csapatig min
denkivel ő foglalkozik. A si
ker olyan elismerést váltott 
ki az osztrák szakemberekből, 
hogy felkérték a válogátott 
vezetésére. Bár nem valószínű, 
hogy az osztrák kézilabdások 
ham arosan feljutnának Euró
pa élvonalába, de a magyar 
szakember ilyen elismerése 
mindenképpen öröm a sport 
barátainak.

. ★
Wiesner Tamás az egyetlen, 

aki nem idegenlégiós. Az 
FTC-ben kezdte és ott is hagy
ta abba a vízÉpolót. . Fanati
kus fradista, aki klubcsapata 
1379-ben nyert Szuper Kupá
já t a válogatottban elért dí
jainál is többre becsüli. Nyíl
tan, őszintén mesélt a sport
ágról. Élménybeszámolójában 
külön „élményt” képviseltek 
utazásaival kapcsolatos törté
netei.

★

A négy sportolóról meg
szám lálhatatlanul sok cikk, 
történet jelent meg. Nem az a 
célunk, hogy ezeket szaporít
suk, de ez az élménybeszámoló 
az ő pályafutásuk esetében is 
rendhagyó esetnek számított. 
Örömet, szórakozást, kikap
csolódást nyújtott a mária- 
nosztrai elítélteknek .. „ Talán 
még néhány tanulságot is le
szűrhetünk a hallottakból. _

Fischbein Nándor és 
Nagyszilágyi László ■

A vendégek

Olvasók 
és levelek

Igazán nem  határozható 
meg az oka, de tény: egy-egy 
intézetből akkor érkeznek a 
szerkesztőségbe nagyobb szám
ban levelek, ha valaki ottjárt. 
M intha a személyes találkozás 
növelné a hitelünket. Persze 
az is lehet a háttérben, hogy 
ilyenkor az adott intézetről 
több cikk íródik, így válik a 
lap  személyesebbé:

Am ikor azt mondom, hogy 
nagyobb számban, rögtön iga
zat is kell mondanom: öt-tíz 
ember veszi a fáradságot, hogy 
tollat ragadjon. S azt is tu 
dom, tudjuk: bizony ettől nem  
lesznek népszerűek a többiek 
előtt, hiszen ilyenkor — úgy
mond — a másik oldalnak 
tesznek gesztust.

A zt csak csendben jegyzem  
meg: noha az elítéltek közvé
leményében van másik oldal, 
meggyőződésem, hogy ez csak 
rossz beidegződés, s valami
nek a nem  kellő végiggondolá
sa. A  büntetésvégrehajtásban 
dolgozók és az elítéltek ugyan
is partnerek, hiszen a társa
dalmi munkamegosztás révén 
dolgoznak az adott poszton és 
az elítéltek tőlük függetlenül 
kerültek a kezük alá. S a cél
— ha elfogadja ezt az elitéit
— messzemenően közös: úgy 
kikerülni innét, hogy a lehe
tőség megmaradjon a vissza
illeszkedésre. 1

E rendbe illeszkedik be a 
Heti Híradó, amely a maga 
eszközeivel a híd szerepét 
igyekszik betölteni. Kétszere
sen is, Egyfelől a kin ti világ 
felé kapocs, főleg olyan írá
saival: amelyek a szabad em
berek véleményét, nézeteit 
tükrözik, másfelől: az egyes 
intézetekben történtekről hír
adó és nem utolsósorban a már 
em lített partneri kapcsolat 
szószólója.

Így nem  fogadható-, el az ft 
nézet, amely néhol már-már 
a „vamzerkodás” vádjával il
leti azokat, a.kik nemcsak ol- 

i vassák,- hanem zmnk'~iS'~trel<?r 
i Szúklálákffttíség ez, égy teher 
tőség elmulasztása, a véle
ménynyilvánításra. Persze, 
a kik  így vélekednek, a •maguk 
szempontjából logikusan gon
dolkodnak: néhány emberrel 
bármit el lehet hitetni, nincs 
ellenőrzés. A  nyilvánosság vál
lalásához mindig kell a bátor
ság és az érvek kellő súlya.

A  lap. hatása, olvasottsága 
azért nem  csak az olvasói le
velek számával mérhető. S 
nem is igazolhatja vagy m ent
heti a mi igényességünket vagy 
igénytelenségünket. A z olvasó 
ugyanis elsősorban olvasó! 
A m it magában gondol, amit 
társainak mond, nos, ez a lé
nyeg. S ezt igazán mérni nem  
is lehet.

— í  —

re. Csókoltuk egymást hosszú 
másodpercekig, majd mosni 
kezdtem a testét. Nem hiszem, 
hogy azokban a percekben, 
órákban volt nálunk boldo
gabb.

★
Elérték a Hősök parkját. Az 

öreg platánok lombjai között 
csak néhol talált u ta t a fény. 
A sétautakon frissen terített 
murva fehérlett. A padok már 
nem voltak üresek, megtöltöt
ték a parkot az üdülők idő
sebbjei. Csend volt, a langyos, 
éledező szellő szép napót ígért. 
Lábuk alatt meg-megcsíkor- 
du lt egy-egy nagyobb kövecs
ke. Lassan, ráérősen sétáltak, 
alig haladtak.

— Hetek, hónapok teltek el, 
Lola semmit sem' gyanított. 
Már november volt. Egyre sű
rűbben esett az eső, kevesebb 
volt a lehetőség szokott nagy 
sétáinkra. Beszorultunk a la
kásba. A napok, mintha le
másoltuk volna őket, ismét
lődtek mozzanatról mozzanat
ra. Megszoktuk, jól éreztük 
magunkat. Lola olyan  ̂volt, 
nvnt az anyám, úgy jártam  
hozzájuk nap m int nap. m int
ha a saját otthonom lenne. 
Kedden a főmérnök Gyuri 
volt a soros, csütörtökön pe
dig az igazgátó. Barátokká 
váltak mindketten és éreztem, 
ők is elfogadtak, Lola voltb a 
legcsodálatosabb, a  „királynő”,

aki irányított, közvetlen asz- 
szonyi érettséggel maga köré 
gyűjtött mindannyiunkat. Bol
dog voltam. Érdekes módon 
ott éreztem először a családi 
harmónia . szükségességét, a 
meléget, holott valójában 
egyikünk sem egyazon csa
ládba tartozott.

Íelhallgatott, előkotort egy 
j  szál cigarettát, ismét rá

gyújtott. A közeli utca felől 
metálzöld Mercedes húzott el, 
utánfutóján kecses vitorlással.

— A „rohadó” kapitalis
ták . . .

— De hozzánk jönnek va
kációzni, . . .  mégiscsak mi 
lehetünk az „egészségeseb
bek”, ha itt érzik jól magu
kat . . .

— Mehetnének éppen más
hová is, . .  .Francia Riviéra, 
Monte-Carlo, Haiti, sorolhat
nám.

— De nem mennek , . . !
— Én szívesen mennék . . .
— Én is, de talán csak azért, 

mert még nem ismerem. Ez a 
mi világunk! Ebbe születtünk 
bele. Szép itt minden,

— Még így is, hogy tele van 
feszültséggel?

—, Magam szereztem, és ez 
is szép. Az enyém! De nem Is 
ez a lényeg. Olyan helyen vol- 

. tam katona, ahol a két év 
alatt valóban bejártuk az 
egész országot. Láttam az Al
föld szomorú, egyhangú síksá

gait, a szétszórt tanyák lakóit,, 
ai-cukon a naptól-széltől 
bronzra cserzett bőrt, és soha
sem tudtak annyit dolgozni, 
hogy ne lássam a szemükben 
az egészséges életörömet. 
Nyugodtak, kiegyensúlyozot
tak voltak. Békések. Sokukkal 
borozgattunk, beszélgettünk, 
sohasem panaszkodtak. Nem 
foglalkoztak a világ híreivel, 
politikával. Végezték a mun
kájukat, és látszott minden 
mozdulatukon; elfogadták — 
talán őseiktől öröklődött tu la j
donság ez —, erre teremtőd
tek. Velük, ismeretségükkel 
máris gazdagabb lett a méla, 
egyhangú síkság, a széltől 
reszkető nádas, a víztől szom
jazó szik. összességében mind
mind szépként rakódott le 
bennem.

—’ Mert csak a vizuális ké
pet figyelted, nem kérdezted 
őket, nem faggattad őket, és 
nyilván így is volt, nem váj
tál beléjük, nem volt alkal
muk kibeszélni magukból azt 
is, ami esetleg csorbítaná a 
véleményedet.

— Jogom se lett volna hoz
zá! Biztos vagyok abban, hogy 
nem alakítottak, egyszerűen 
csak éltek, és napjaik min
dennapos megélése volt szá
momra a lényeg, a meggyőző.

— Túldramatizálsz mindent, 
szerepet játszol, elhiteted ön
magaddal is, hogy meg kell

küzdened, hogy le kell győz
nöd az érzelmeidet, hogy csak 
így válhatsz ismét tisztává. 
Hülyeség! M indjárt sírva fa
kadok. Egyszerűbb az egész, 
mint amilyenné te bonyolí
tod. Volt egy lány, szeretted, 
volt egy asszony, a lánynak az 
anyja, lefeküdtél vele, ha nem 
akarta volna ő is, nem történt 
volna meg! Élmény lehetett 
biztos egy harm inchat éves, 
ére tt asszony ölében, de már 
v é g e .. .  Felejtsd el! Nincsen 
tovább! Most van a feleséged, 
aki — hogy finom legyek — 
prostituált. Ha nem kell, ha 
megbántad, hogy elvetted fe
leségül — Hiszen ő csak . kért 
rá, de te döntöttél — válj el 
tőle, és vége! A holnapot fi
gyeld! No meg azt a finom, 
valósággal megkoreografált - 
mozdulatokkal ringó csípőt — 

jobbra mutatóit, s a strand felől 
vezető útra —, nézd, hogy fe
szül rajta a nadrág! És nézd! 
O tt a másik is ! . . .

Egymásra néztpk, elnevették 
magukat. Istenem, mennyi jó 
nő, gondolták, s később már 
nem tudták, melyikőjük talál
ta ki, de szörnyen egyetértet
tek: enni, inni kell valamit, 
mert mardosta őket az éhség, 
gyötörte torkukat a szomjú
ság.

Rónaszéki Róbert 
Budapesti Fegyház és Börtön

(Folytatjuk.)

ÚGY GONDOLTAM
Ügy gondoltam még nem is 
olyan rég: a nyár, ez' a forró 
idei még meglep szerelemmel 
— veled — immár újra rád találva 

augusztusban,
igen, nemrég még úgy gondoltam, 
kamaszkorom álmai közül a 
legszebb válik majd valóra —- 
—> veled — egy igazi „Indián nyár” 

jut nekünk,
mert bíztam, mint még soha 
senkiben — benned — és mint jövőt 
álmodó gyerek hányszor repültem 
vissza veled a „paradicsomba...”

Hányszor
térveztem eléd tenni 

összes kincsemet szerelmemet, 
neked, az istennek. . .  

mert elfedtem, csak ember 
vagy te is, és szavad is csak 

emberi. . .
nem tévedhetetlen! Már tudom, 
nem lesz veled közös a nyár 

augusztusban,
talán nyár sem lesz többé, csak 

tél
csikorgó.

és álmaim sem lesznek, mert már 
nem is alszom . . .

Rónaszéki Róbert 
Bp-i Fegyház és Börtön

Nyáron különösen fontos

Rendszeresen, naponta elszállítják az üzemi és egyéb 
hulladékot a váci intézetből

Halálos báj ital
A nők, akik a vádlottak 

padján ültek, nem „fárasz
to tták” m agukat közönsé
ges prostitúcióval. A ked
ves mama ennél jobbat ta-. 
Iáit ki magának és két leá
nyának. Ügy gondolták, 
hogy sokkal kényelmesebb 
és egyszerűbb, ha férfi is
merőseiket — akikkel az 
utcákon, tereken kötöttek 
„barátságot”, otthonukban 
meglátogatják, koccintás 
közben italukba gyógyszer
oldatot kevernek, elaltat
ják őket és kirabolják a 
lakást.

Gazdag zsákmány
Főként idős embereket 

szemeltek ki, tudakol ták, 
hogy magányosan élnek-e, 
s ha igen, máris felajánlot
ták, hogy szívesen eltöltik 
velük az üres délutánt.

Az első koccintás után — 
mindig vörösbort vásárol
tato tt a gondos mama, ab 
ban nem látszott az oldat 
— a házigazda tűrhetetlen 
álmosságot érzett és ham a
rosan elszunnyadt. Ezután 
megkezdődött a keresés, 
kutatás, amely soha nem 
volt eredménytelen.

Egyik "helyről ékszeres 
kazettát vittek el, az „ap
róságokon”, órán, fényké
pezőgépen, törülközőn, haj
szárítón kívül. A másik he
lyen betétkönyvet, kész
pénzt találtak,, aztán újból 
ékszereket. A zsákmányt 
sorolni is sok volna.

A rablássorozat szomorú 
eseménye, hogy az egyik 
férfi — ha nem is közvet
lenül a gyógyszeroldat 
m iatt — nem ébredt ■ fel 
többé, meghalt. Az orvos- 
szakértői vélemény szerint 
halálát a gyógyszer, az el
fogyasztott alkohol és a 
meglévő betegsége okozták, 
am elyeket a mérgezés sú
lyossá változtatott.

A Központi Kerületi Bí
róság dr. Müller Józsefné 
tanácsa Szemes Lajosné 
negyvennyolc éves foglal
kozás nélkülit gondatlan
ságból elkövetett emberölés, 
bűnszövetségben elkövetett 
rablás és egyéb bűncselek
mények m iatt kilencévi 
szabadságvesztésre ítélte. 
Gulyás Rózsa huszonkét 
éves foglalkozás nélküli és 
Bátyi AHiláné harmincegy 
éves foglalkozás nélküli — 
az első rendű vádlott két lá
nya öt-, illetve hatesztendei 
börtönbüntetést kaptak.

A Fővárosi Bírőéág Sze- 
mesné és Gulyás Rózsa 
büntetését súlyosbította: 
mindkettőt tíz-tíz évi sza
badságvesztésre ítélték.

Idősek, betegek

Az indoklás hangsúlyoz
ta: súlyosbító körülmény 
többek , között, hogy a sér
tettek idős, beteg emberek 
voltak, .s a vádlottak fele
lőtlenül és lelketlenül — a 
következményeket fel nem 
mérve - -  hagyták magukra 
kifosztott áldozataikat.
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ÖRÖMMEL, SŐT: KIFEJEZETTEN GYÖNYÖRŰ
SÉGGEL olvastam a szekszárdi intézet stúdiójából ér
kezett sorokat. Nem is tudom, tartalm a vagy stílusa tet
szett jobban — az azonban biztos, hogy ez a hangvétel, 
jóleső érzéssel tölt el. Nem mentegetőznek, hanem ked
vesen érvelnék, s közben a tényeket sem hallgatják el, 
nem feledkezve meg az örömteli közlésről sem, amely 
szerint az akadályok immár elhárultak és ismét rend
szeres a stúdiómunka. Talán az is elképzelhető, hogy a 
KS is értesül majd — riportok, tudósítások formájában 
— néhány, a szekszárdiakat is érdeklő eseményről? 
Abban a hangnemben, ahogy a mellékelt válaszlevél is 
megfogalmazódott, szívesen vennénk az anyagokat!

Köszönjük á Szegedről érkezett felvételt. Érződött a 
felvételen, hogy igényes munkával készült; a témát 
igyekeztek minden oldalról megvilágítani, több szem
pontból elemezni. S külön is hangsúlyozandó: immár 
nem az első anyag, amely ebből a stúdióból érkezik 
a Központi Stúdió címére. Megpróbálunk minél többet 
közreadni a kazettán rögzített gondolatokból; határt 
csak a felvétel minősége szab. Nem tudom, milyen 
magnetofonnal készült, arra gyanakszom, hogy úgyne
vezett „rádiós magnóval”, vagyis olyan berendezéssel, 
amelynél a gyártók egybeépítették a vevőkészüléket és 
a magnetofont. Az ilyen készülékeknél általában egy 
kicsi, _ úgynevezett beépített mikrofont alkalmaznak a 
gyártók s meg kell mondani, hogy ennek hatásfoka 
gyakran meglehetősen alacsony. Azaz, sok alapzajjal és 
gyenge, beszédhanggal hallható csak — főleg egy másik 
magnetofonon — vissza mindaz, am it felvettek . . .  Eb
ben az esetben azonban nem tudunk sokat tenni. Ha 
ugyanis az átjátszás során a maximumig erősítjük a 
felvételt, természetszerűleg az egyéb zörejek hangja is 
felerősödik. Olyan szűrőberendezésünk, amellyel a kettő 
szétválasztható lenne, sajnos nincs.

A legutóbbi Szóval — hanggal jelentkezése óta az 
abban megrótt intézetek közül Pálhalma már visszaje- 
lentkezelt néhány kazetta formájában. No, nem felvé
telt küldtek, hanem jó néhány kazettánkat postázták.

A MÚLT HÉTEN RBGÖTA VÁRT technikai beren
dezésekkel gyarapodott a Központi Stúdió eszköztára; 
két új stúdiómagnetofont kaptunk, a Magyar Rádiótól. 
Ezek már nem elavult, agyonhasznált berendezések, ha
nem jó állapotban levő, korszerű berendezések; a Rá
dió montírozóhelyiségeinek, stúdióinak nagyobb részé
ben hasonlók vannak. Üzembe állításuk ismét komoly 
lépést jelent a hangminőség javítása útján. A. Rádió 
műszaki raktárában csodálatos kis keverőasztalt is fel- 
fedeztem; idő kérdése, míg a különféle papírok keresz
tülvándorolnak a különféle hivatalos helyeken, és ak
kor ismét jobb lesz a'hangunk. Sőt, egy régi terv való
ra váltása is lehetséges lesz: bizonyos mértékig á t tu 
dunk térni a sztereóműsorok készítésére. Jelenlegi ke
verőasztalunk ugyanis mono — amelyet az imént emle
gettem, az viszont már sztereó. S az ilyen műsorok ké
szítéséhez elengedhetetlenül szükséges másik előfelté
tel is adott már: új m unkatársunk P. Mezei István sze- 
mélyében immár van gazdája a több stúdió által kért 
könnyű- és popzenei műsoroknak. P. Mezei István 
diszkes (is) volt, szereti és érti ezt a fajta muzsikát, s 
máris tucatnyi ötlettel rukkolt elő. Igaz, még nem tud
ja, hogy a munkaidő a Központi Stúdióban is véges, de 
ha ötleteinek csak az egyharmadát lesz elég kitartása 
megvalósítani, akkor is sok új, régen várt összeállítás 
kerül majd az intézeti stúdiókba. H. A.

’Ü ö h rö g i tíF h a la sa
A Heti Híradóban május 

25-én, a „Szóval-hanggai” ro
vatban megjelent egy cikk, 
amely elmarasztalja intéze
tünket és egyben a közismert 
„DÖBRÖGF’-díjjal jutalm a
zott minket hiányosságainkért. 
Erre senki sem lehet büszke, 
m ert köztudott, hogy azokat 
szokták a nyilvánosság elQtt 
eme népszerű díjjal jutalm az
ni, akik nem tettek eleget a 
köz ügyének. Ilyen a mi ese
tünk is. Hogy az olvasó is 
emlékezzen a cikkre, egy éve 
nem küldött a szekszárdi in
tézet vissza KS magnószalagot.

Sajnálatos, de igaz tény: 
megmérettünk és könnyűnek 
találtattunk. És hogy az olva
só. is segítsen és okuljon vala
mit, megpróbáljuk beavatni a 
„titok” rejtelmeibe. Mert nem 
a Magyar Posta és a hírközlő 
szervek voltak a hibásak ab 
ban, hogy nem érkezett visz- 
sza KS magnószalag! Tudjuk, 
a Központi Stúdió m unkatár
sai nem azért dolgoznak, hogy 
a némaság legyen ítélőbírájuk, 
hanem hogy lehetőleg minde
nütt hallgathassák műsoraikat.

Ennyi bevezető után, íme 
álljon mindenki előtt példa
ként intézetünk kálváriája (vi
gyázat, nem a képzelet szülte 
a történetet)!

★

gunk legnagyobb megelégedé
sére üzemképes házi berende
zésünk, és az időközben fel
gyülemlett 15-20 magnószala
got folyamatosan — heti két 
alkalommal — lejátsszuk, 
majd, mivel a visszaküldésnek 
immáron semmi akadálya, 
utána postázzuk is szorgalma
san. Ezt a tevékenységet az
óta is folyamatosan gyakorol
juk, meglehetősen nagy ru 
tint szereztünk már benne.

A díjat azonban már kiér
demeltük, így visszaadni nem 
áll módunkban. Azonban tud
juk azt is, hogy ez a megtisz
telő cím minden évben mást 
illet, így egyetlen feladatunk 
m aradt immár: JÖVÖRE NEM 
MEGISMÉTELNI AZ IDEI 
REMEK TELJESÍTMÉNYT! 
Készséggel átengedjük a ván
dordíját más intézetnek.

★
Dióhéjban ennyi volt kis in

tézetünk kálváriája, amelynek 
eredményeképpen — ha nega
tív formában is — kiléptünk 
zárt közösségünk nyilvánossá
ga elé. Igaz azonban, hogy ezt 
nem éppen ilyen formában kí
vántuk elérni, mást azonban 
mentségül felhozni nem tu 
dunk.

• -19-84: szeptember 29-tői 1985: 
február 17-ig, a chip csodála
tos karrierje idején, intéze
tünk stúdiója működésképte
len volt. Végre valahára feb
ruárban a türelem új stúdiót 
teremtett. Ö röm m er jelenthet
jük, azóta szerény hallgatósá-

Kérjük szíves megértésüket, 
és egy . kis elismerést olyan 
formában, hogy legalább utó
lag megmagyarázhassuk a bi
zonyítványunkat . . .

Bálbori László 
stúdióvezető

'T A L Á N  FURCSÁNAK
TŰNIK, de ha ki-ki el

töpreng rajta, megérti, mire 
gondoltunk, amikor ezt, a cí
met adtuk írásunknak.

Szóval, hanggal, vitával le
het ugyan bizonyos dolgokat 
megoldani — jó és rossz ér- 
telemben is —, de ha hiány
zik  belőlük az egymás iránti- 
felelősség, akkor bizony csak 
negatív eredményeket érhe
tünk el. Ezt tükrözi a hetek 
óta folyó vitasorozat összeg
zése is, amikor már-már úgy 
tűnik, hogy senki sem talál 
megoldást. Pedig sok érté
kes gondolat rejlik az ezzel 
kapcsolatban megjelent so
rokban! Ezt az is bizonyítja, 
hogy személyes tapasztala
taim szerint igen sok elítélt
től lehet hallani, hogy ráis
mert arra a felelősre, akinek 
a „fennhatósága” alá tarto
zik. Viszont az is baj, hogy 
éppen azok nem nagyon ol
vassák — vagy ha mégis, 
nem értik igazán a megszív
lelendő sorokat —, akik ép
pen beosztásuknál fogva so
kat meríthetnének azokból. 
Van tehát szó, hang, vita, 
csak éppen az hiányzik, hogy 
egymás iránti felelősségből el 
is olvassák, azok. akikre leg
inkább vonatkozik!

Megannyi fogalom: barát
ság, közösség, felelősség, kö
zösségvezetés, falcolás. ön
gyilkossági kísérlet, narkózás, 
elzárkózás — és lehetne még 
folytatni. Nehéz fajsúlyú fo
galmak ezek. Amíg azonban 
el nem sajátítja minden kö
zösségvezető, hogy munkájá
ban is érvényesítse, meddő 
viták maradnak csupán. A 
vita a Heti Híradó hasábjain 
jelenleg ott tart. hogy látszó
lag. nincs megoldás, pedig itt 
van a címben, amit a Heti 
Híradóból, kölcsönöztünk. Fe
lelősség egymás iránt!! Még
pedig sok-sok felkiáltójellel!

SZŐVALHANEGAL? VITÁVAL?

Il iin  I
T I  A V A LA K I NEM ÉREZ 

1 1  FELELŐSSÉGET társai 
iránt, abból nem lehet jó ve
zető, de nem lehet jó tagja 
egyetlen közösségnek sem. Itt 
szeretnék válaszolni arra a 
korosztályok szerinti megíté
lésre, amely szerint ilyen 
vagy amolyan korú elítélt ko
ránál fogva nem alkalmas fe
lelős beosztásra. Szerintem a 
kortól függetlenül lehet bár
ki a közösség javát szolgáló 
eredményes vezető, ha adott 
benne, a jellemében, szemé
lyiségében a mások iránt ér
zett felelősségérzet. Ha ez 
hiányzik, akkor semmilyen 
korú ember sem alkalmas ar
ra, hogy közösségvezető le
gyen! Az idősebb korosztály
ból kikerült közösségvezető
ből nem a fiatalos rugalmas
ság, nem a. fiatalok megérté
se hiányzik, a fiatalokból 
nem a tapasztalai, hanem 
kortól függetlenül hiányzik 
néhányukból az em.berség. 
amelyből önként adódik az 
egymás iránti felelősségér
zés. Ila kissé odafigyelünk, 
hogy egy idősebb zárkafele
lős elítélendő magatartása 
azért tűnik ki a fiataloknál, 
mert ó t  ..legidősebb”, azon
nal kitűnik az is. ha ugyan
ezt a felelőst áthelyezzük egy 
másik közösségbe vezetőnek, 
ahol viszont mindenki a kor
osztályába tartozik, esetleg ö 
lesz a ..legifjabb”; akkor sem. 
tud a közösség javára válni, 
éppen az előzőkben vázolt ok 
miatt! Ugyanezt lehet mon
dani a fiatal vezetőkről is, 
Nem a korban keresendő te
hát az ok.

Más kérdés az, hogy akad 
olyan elítélt, aki egészen odá
ig, míg egy bizonyos pozíció 
betöltéséig eljut, olyan „össz
képet” mutat, amely szerint 
alkalmas lesz a megbízatás
ra. Am ikor az eléri, csaló
dást okoz, mert nctluk egy 
megbízatás elérése egy
ko/rszalag, egy jelvény  — a 
cél megvalósulását, feladataik 
elérését, a beteljesedést je 
lenti. Előnyökhöz jutnak: 
szavahihetőbbek, vissza tud
nak vágni, s érinthetetlenék! 
Velük szemben egy egysze
rűbb beosztású — vagy tel
jesen beosztás nélküli — el
ítélt bizony tehetetlen, na- 
gyon-nagyon háttérbe szorul. 
Példákat, az elmúlt hetek 
Heti Híradó számaiból bőven 
kereshetünk. Ilyen esetekben 
hiányzik az egymás iránti fe 
lelősségérzés, hiányzik az 
emberség.

Sokaknál tehát egy meg
bízatás elérése jelenti a vég
célt. Holott éppen akkor áll. 
a feladatok kezdetén! Ezek 
azt jelentik, hogy dolgozzék 
a közösség, embertársai ja 
vára, az irántuk érzett fele
lősségből. Feladata az is, 
hogy saját egyéni érvényesü
lését éppen a közösség javára 
Végzett tevékenységén ke
resztül igyekezzék elérni. Ha 
igy dolgozik, pozitív irány
ban fog alakulni a rábízott 
közösség, és célját majd ak
kor fogja elérni — és nem 
megbízatása kezdetén! — 
amikor ez megvalósulóban 
lesz. Önmaya is akkor válik 
értékesebb emberré, amikor 
elnyeri a rábízott közösség 
minden tagjának megbecsü

lését, tiszteletét — az ellen
kező esetben így vagy úgy, de 
megbukik. Ez törvényszerű. 
Mert egy közösség — bármi
lyen türelmes is! — csak 
idei-óráig tűr el embertelen, 
segítőkészség nélkül, egyéni 
célokra törő közösségvezetőt.

B e f e j e z é s k é n t  szeret
nénk még szólni egy- 

egy vezető kivételezettjeiről, 
azokról, akiknek kedvében  
jár, akiknek „elnéz”. Ha nem  
egységes egy vezető eljárása 
a közösség minden tagjával 
szemben, akkor eleve csak 
rossz vezetőről beszélhetünk. 
Ebben az esetben azt a tanul
ságot vonhatjuk le, hogy a 
legtöbb esetben éppen a ki
vételezett, „babusgatott” sze
mélyek okozzák a vezető bu
kását. sokszor elég szeren
csétlen kimenetellel. Ennek 
az a magyarázata, hogy a 
karrierista vezetőt karrieris
ta barátok veszik körül.

★
Szóval-hanggai, vitával te

hát csak akkor érhetünk el 
eredményeket, ha azokból le
vonjuk a megfelelő tanulsá
gokat és ápoljuk önmagunk
ban a felelősséget egymás 
iránt. Akkor, ha ebben a 
szellemben segítjük egymást, 
odafigyelünk egymás gond
jaira, oldódnak meg azok a 
súlyos gondok, amelyek ma 
még megnehezítik a jó kö
zösséggé történő átformáló
dást, és'akkbr nem követke
zik be annyi visszás ese
mény. mint a falcolások, az 
öngyilkossági, vagy esetleg 
szökési kísérletek. Hiszen a 
jó vezető irányításával ki 
kell alakulnia egy olyan — 
jó — közöségnek, amelyet 
mindenki elfogadhatónak 
érez a maga szamára.

Liptai István, 
a H. H. Klub vezetője,

Márianosztra

Szökni, de hová?

A neveletlen
Amikor Gy. J.-vel leülünk az 

irodában beszélgetni, zárva az 
ablak. Kérem, hogy nyissa ki, 
de aztán reflexszerben meg
bánom, mert eszembe jut: ő 
az, aki tavaly ősszel megszö
kött az egyik fővárosi intézet
ből. De hát ez képtelenség, 
több emeletnyi magasban va
gyunk, rács az ablakon. Igaz, 
ott is hasonló akadályt küz
dött l e : ; .  De már szégyenke
zem is magamban a gondola
tért, amely nyilván' az ilyen té
májú filmek hatása, ahol a hős 
sokadszor is megpróbálja a 
lehetetlent. Emlékszem a la
pokban megjelent h írre: két 
„veszélyes bűnöző” szökésére. 
Hát ez a 22 éves fiatalember 
lenne az egyik, aki egyáltalán 
nem látszik elszántnak, inkább 
segítségre szoruló, bizonyta
lan, tanácstalan em b ern ek ...

★
Életrajza nem hosszú, de an

nál tanulságosabb. Egy sza
bolcsi városban élt szüleivel, 
két testvérével. Elvégezte a 
nyolc általánost, de nem érezte 
jól magát otthon. Szigorúan 
fogták, ám e látszólagosan he„ 
lyes nevelési módszert beár
nyékolták a családi botrányok: 
apja ivott és ilyenkor eljárt 
a keze, s nemcsak a gyerekeket 
bántotta. Éppen csak közepes 
bizonyítványa nem volt ele
gendő arra, hogy a közeli szak
munkásképzőbe fölvegyék. 
Szobafestő és mázoló akart 
lenni — csak azért ez, mert 
egyik haverja is ezt választot
ta, meg jó keresetet rem élt —, 
így nem m aradt más megol
dás: .irány a főváros. Jól szá
mított. Nemcsak a szakmun
kásképzőbe, de annak kollé
giumába is fölvették. Nem vi
lágos, hogy ez az ap ja ellené
re vagy támogatásával történt, 
de sorsa látszólag sínre ke- 
rü lt.'Á m  két év Utah az1’otthtr- 
ni kötésből kiszabaduló fiatal
ember már eltévesztette a 
mértéket: a szórakozás, az éj
szakai élet mindennél fonto
sabb lett. Fegyelmivel kirúg
ták a kollégiumból és nem volt 
más megoldás, m int hazamen
ni. Ekkor még kiskorú volt, te
hát a szülői parancsot követnie 
kellett. Otthon elhelyezkedett, 
jól is keresett, de a szigorú apa 
és fia között napirenden^oltak  
a konfliktusok. Sőt, ekkortájt 
nem annyira ő, mint inkább 
öccse lett a verések szenvedő
je. Már ekkor elhatározta: 
am int nagykorú lesz, öccsével 
együtt megszökik hazulról, 
vissza Pestre.

1982-ben. egy napon össze
pakolta^ titokban, ő fölvette 
az utolsó fizetését, aztán irány 
a főváros. Ami ezután követ
kezett, szinte törvényszerű. 
Munkahelyek sorozata egymás 
után, kilépés, belépés, csavar
gás, Még a legjobb helyekről 
is el kellett jönnie, mert hiá
ba kapott a maszektól havi tíz
ezret, az igazolatlan hiányzá
sokat sehol sem tűrik meg. 
Valahol majd útközben levá
lik róla az öccse, akiről talán 
egyszer hasonló cikk jelenik 
majd meg.

Természetesen kialakul • a 
társasága, ahogy mondani szo
kás: belekerül a rossz társa
ságba is. Megtört 'nik az első 
zsebel és, áruházi lopás, be
törés. A bűntársak egyike meg
bukik és máris föladja őt is. 
10 hónap a büntetése, de nyolc 
hónap előzetessel „letudja”. Itt 
az utolsó hír az öccsről: ő is 
benne volt a  bűncselekmé
nyekben. De ezután megszakad 
a szoro&jkapcsolat, mert az öcsi 
nem szereti az o apáskodását.

★
Nem sokat volt kint, alig 

egy évet. Ezalatt 'már alig hal-, 
lünk munkahelyről, annál töb
bet bűncselekményekről. Me
gint zsebelés, aztán a galeri — 
nyolcán — nekilátott a fővá
rosi telefonfülkék fosztogatá
sának. Általában párosban dol
goztak, a harmadik figyelt. Jól

választották ki a helyszínt, 
szinte sohasem zavarták meg 
őket. Csak egyszer jött vala
ki, de látva, hogy a telefon 
nem működik, távozott, ö k  
szépen visszamentek és befe
jezték a „m unkát”. Aztán még
is elcsúsztak a banánhéjon. 
Két bűntársa a szokásos kör
ú tra induit. gépkocsival. An
gyalföldön megzavarták őket, 
ezért , továbbhajtottak. S ka
ramboloztak. .Ebből még nem 
lett volna baj, de a kocsiban 
egy táskában már jócskán volt 
zsákmány, kétforintosokból. A 
helyszínelők érkezése előtt a 
táskát a kocsi alá dugták, de 
a rendőrök észrevették. S azt 
is, hogy mi van benne. S mi
után a telefonfosztogatókat 
már régóta keresték, rögtön 
végigmentek a „forró nyo
mon”. A társak persze megint 
„köptek”, s bár ő kezdetben 
tagadott, később rájö tt: nincs 
értelme.

★
Előzetesben várta ' a tárgya

lást. S ekkor találkozott a 
zárkában, mondjuk K.-val, 
akinek kész terve volt a szö
késre. Igaz, ekkor már rosz- 
szabbul állt a szénája: az egyik 
zárkatársát verték meg — ko
rábbi vamzerkodása miatt, 
úgymond —, s ezért bűnvádi 
eljárás indult ellene is. A szö
kési terv egyszerű és klasszi
kus volt. A bűntárs élettársa 
hozta be a szerszámot a beszé
lőre. Aztán elfűrészelték a  sá- 
csot, végigaraszoltak a több 
emeletnyi. mélység fölött, 
majd a nyitva hagyott egyik 
ablakon bemászva a függöny
ből font hágcsón az utcára 
ereszkedtek. Á zárkában levő 
harm adik társat meggyőzték, 
hogy ebből nem lesz baja. ö  
aludt és kész. Persze, a felfe
dezés után bevallotta a nyil
vánvaló igazságot, ezért' őr""is 
elítélték.

Hogy a szökés értelmetlen, 
azt fölösleges bizonygatni, 
előbb-utóbb mindenki előke
rül, ráadásul a szökevényt kül
földről is visszaadják. Nem 
voltak kinn még 24 órát sem. 
Ezalatt üldözöttként vándo
roltak a fővárosban, futásnak 
eredtek, ha megláttak egy 
rendőrkoesít, s egyre jobban 
rájöttek: nincs, aki segíthet
ne. Ö csak ekkor, ébredt rá, 
hogy a társnak nem is volt 
terve, elképzelése, az egész 
csak egy nagy balhé volt, 
am iért drágán fizetett és fizet. 
Egy vendéglőben, iszogatás 
közben fogták el őket.-Az előző 
bűncselekményekért kapott 2 
év négy hónaphoz így hozzá
jött a másfél éy, amelyet ezért 
az alig 24 órás szabadságért 
kapott.

★
Szombathelyen találkoztunk, 

s  bizony nincs róla túlzottan 
jó vélemény. Egyszer fölvette 
ugyan a munkát, de mint 
mondta: nem tetszett neki. má
sik üzemrészbe szeretne men
ni. Igen ám, de a szökés meg
bélyegezte. Érthetően nincs bi
zalom vele szemben, csak 
olyan helyen dolgozhat, ahol 
szem előtt van. Nem. nem akar 
ő még egyszer megszökni, leg
szívesebben elfelejtetné az 
egészet. De valahogy lassan 
ébred rá az igazságra: ő nem 
különleges elítélt, még csak 
büszke sem lehet a történtek
re, hiszen a társak többsége 
őrültségnek tartja az ilyesmit.

★
Gy, J. nem nagy vagány, 

csupán egy neveletlen, az 
életet nem ismerő, meggondo
latlan fiatalember. Most még 
ez. De vajon mi lesz belőle?

Életfilozófiája, hogy szökni 
onnét, ahol nem érzi jó! ma
gát, akkor lenne elfogadható, 
ha értelmes célja js lenne. Így 
viszont legföljebb önmaga 
elől menekülhet, ami, ugye le
hetetlen.
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a szorongás ellen?
Az utóbbi . néhány év sta

tisztikája. azlt m utatja; hogy az 
.orvoshoz' forduló betegek kö
zül körülbelül 51) százaléknak 

' a panaszai lelki eredetűek.' A 
lelki betegségeknek ■ — köztük 
a irtéip-b elégség®,ek' számító neu
rózisnak — 'egyik'- legigyáikio- 
riibto. tünete, a szorongás. E,z 
kínzó , lelki, élmény, de a fe
szültségérzésen kívül különfé- 
ia testi tűmnek — rossz köz- 

' érzet, gyors szívverés,, gyo- 
'moirpániasizok, izzad ás, reme- 

• gés — is gyakran kísérik, Ä 
• égtermé.3ze'-.essbb dótól, hogy 
az. em ber mindenáron szaba
dulni próbál tőle.

'Szorongás ellen an'fták is 
tennie kell valamit, Ski n.am 
fordul orvoshoz, Az aláb
biakban felsoroljuk azt a ■ tíz 
leggyakoribb megoldást,
ámeiiyal az em berek a szo
rongásuk' ellein próbálnak vé
dekezni. A felsőiről ás a káros, 
rossz megoldásoktól halad a 
hasznosabb, érdekesebb meg
oldások felé. A szorongást „ki
tom bolhatja”, ellaka.rha't.j.a, le
tagadhatja az em ber; meg
próbálhatja leküzdeni, feldol
gozni, s a legjobb az, ha meg* 
előzi.

A „kitom bolhatja” azt je
lenti, teljesen szabadjára en
gedi 'érzelmeit, esetleg veszek
szik, sőt, tör-zúz. Az ilyen vi
selkedés.. ugyan a feszültség 
egy ..részét piilanatnyiiag leve
zeti,, de a környezet számára 
kellemetlen, s  magában a szo
rongó emberben is újabb' fe
szültségeket okoz. Szélsőséges
form ája á pániíkál,Iából. Az 
elviselhetetl'annek érzett fe
szültség hatására öngyilkossá- 
gófe is..elkövettek .már. 
fi Szorongásukat,nagyDn sokan 

•Jgyek.s.ze'n.ek ' e; tlrka rrti;eli'edni 
mestersiáges úton: gyógyszerrel 
és alkohollal,- Manapság so
kan túlzásba viszik a  nyugita- 
tók. ha.szná,a:át. mindennapos 
'bosszúságokra, • izgálftiaikra be
kapnak  egy tablettát,’ s ha 
hamarosan • nem éreznek nagy
fokú enyhülést, bizony sokszor 
a következőit is beveszik. A 
nyugtaitok és altatók egy ré
széhez igen ham ar hozzá le
het szokni, a szervezet egyre 
nagyobb adagokat'k íván belő
le; 's ez súlyosan károsíthatja 
a  m áját, a szívet é s ’/az ideg- 
rendszert." A személyiségre is 
torzító hatással v a n ; a túlzott 
gyógyszer-' és alkoholfogyasz
tás, mivel letörli sa já t erőit, 
gyengíti akaratát. • Amellett az 
alapproblémát- nem oldja meg, 
hiszen nem. végzi e l . helyet
tünk feladatainkat, néma segít 
anyagi helyzetünkön, nem, 
változtatja meg családunk lég
körét' és a m unkatársainkat. 
Sőt, saját igényeinkéit, szem
léletünket, tűrőképességünket 
és viselkedésünket. sem téríti 
jobb irányba!

Kevesen tud ják  letagadni 
szorongásukat a  környezetük 
előtt, ám sokán 'vannak, akik 
saját maguk előtt is letagad
ják az érzéseiket. Ügy tesz
nek, . m intha semmi, sem tör- 

■ télit, volna, elhessegetik ma
guktól a rossz .gondolatokat, 
kellemetlen érzéseket. Ezek 
persze ettől voltaképp nem 
szűnnek' meg, s különféle testi 
panaszokat, nyugtalan álmo
kéit okoznak. I.gy ez a meg
oldási kísérlet is károsnak 
mondható. v

■ Félretenni a.-szorongást, már 
nem káros dolog. Olyankor 
történik ez, am ikor az ember 
a problémáin töpreng, aggo
dalmaskodik, s valami várat
lan esemény kizökkenti ebből, 
vagy pedig ha sürgős tenni
való várja, érőt vesz magán. 
é |.  szándékosan fé Írétől ja rossz 
gondolatait. Sokat • problém.áz- 
g.ató. embér-eknek ajánlható, 
hogy naponta rendszeresen 
szakítsanak maguknak ,egy. fél 
órái; amikor, szándékosain, fel-, 
adatszerűén foglalkoznak .a 
gondjaikkal-bajaikkal. Ezalatt, 
h a . valóban a ' negatívumokra 
összpo-ntosítaftíaik — . sőt a le
hető legrosszabb kövei kozmá- 
nyeket próbálják végiggon
dolni — nagy valószínűséggel 
»kimerül” a  szorongásuk, s

utána ■ már legalább aznapra 
valóban „félre tudnák tenni” 
azt. ■

A szorongás el is viselhető! 
Tulajdoniképpen minden em
bernek — az egészségesnek is 
— vannak . időnként kiisehb- 
n.agyo.b'b féleiémérzései, ez 
vele jár az élettel. Az utóbbi 
években az emberek .egyre.ki
sebb mértékű szorong ást ké
pesek, elviselni. Az apró félel
meiket, enyhe izgalmaikat fel
nagyítják magukban,' meg sem 
próbálják azt gyógyszer,.vagy 
alkohol nélkül eltűrni. Pedig 
hasznos dolog me-gtá-huLni el- 
viseliii a  szorongást;'am it le
küzdeni v.agy más módon 
megszüntetnii nem vagyunk 
képesek, azzal legalább pró
báljunk meg együtt élni!

A problémák .megbeszélése 
szint-én' csökkenti a szorongást. 
Kísérletek, kimutatták, hogy 
például amikor az orvosnak a 
beteg elmond ja  a panaszait, 
megkönnyebbül; lélegzése, 
szívműködése, vérnyomása 
rendeződik. A beszélgetés so
rán a szorongó emberben ki
tisztulnak -az addig homályos, 
fenyegető érzések, esetleg a r 
ra  is ráébred, hogy félelmeit 
eltúlozta. Jó esetben még a 
.megoldás is megvilágosodhat 
előtte.

Szorongásunkat, nyugtalan
ságunkat főiképp . munkával, 
sporttal vezethetjük le. A 
szorongással járó feszült ideg
állapotát enyhíti a mozgás, a 
fizikai erőkifejtés', 'mindenféle 
tevékenység. A zaklatottságo,t 
a  megfelelően megválasztott 
zene, is enyhíti.

Olykor le kell küzdénünik 
a szorongásunkat. Mindenki 
volt m ár úgy, hogy félt a sö
tétben, mégis belépett az üres 
szobába,, yagy-vfélit / a- ‘fogor
vostól, .'.végül -, mégis. - .elment 
hozzá. Értékes emberi tu la j
donság, ha valaki megpróbál 
úrrá lenini a félelmén. Igaza 
van a régi anekdotáiknak: a 
harctéren a hadnagy szidja -a 
közlegényt, am iért láthatóan 
retteg a  golyózáporban. A köz
legény így válaszol: „Hadnagy 
úr, ha maga annyira félne, 
m int ón, lehet, hogy már rég 
elszaladt volna!”

A meglevő szorongások meg
szüntetésére . a leghatásosabb 
és leigértéikeseibb' megoldás ,a 
feldolgozás,. (A pszichoterápiád 
ban a megbeszélés, valamint 
az' elviselésére, levezetésére és 
leküzdésére való rátainítás 
közben szintén „feldolgozás” 
folyik.) Ez azt jelenti, hogy 
tudatosan, cselekvő belső m un
kával végig gon dőljük, elemez
zük magunkban feszültségün
ket, bizónytalanságuniknak a 
természetet, lehetséges okait; 
mérlegeljük, hogy indokolt-e 
az; feltárjuk sa ját ' részessé
günket a  szorongáskeltő hely
zet felidézésében; megpróbál
juk reálisan megítélni helyze
tünk elvlseihétőségét; megol

dás ó to t keresünk félelmünk 
megszüntetésére vagy enyhíté
sére. Ilyenfajta feldolgozó- 
m unkát mindenkinek vállal
nia kellene, annak -is, aki-nem 
jár orvoshoz' á féléiméivel, s 
annak is, akit kezelnek.

Mint mindenféle bajra, a 
szorongásra is a megelőzés a 
legjobb -ellenszer. Az emberek 
többsége általában fél a fá j
dalmaktól, a testi károsodás
tól és a lelki izgalmaktól, 
ezért .igyekszik előre elkerülni 
a Veszélyes helyzeteket: pél
dául elhúzódnak a-fertőző be
teg közeléből, nem indulnak 
el hibás járművel, nem já r
nak éjjel egyedül az erdőben, 
így persze elejét vehetik egy 

. sereg fenyegető helyzetnek. 
Aki lámpalázra hajlamos, az 
kerüli a nyilvános szereplést. 
(Persze vannak kalandivágyó 
emberek, akik egyenest ked
velik az izgalmakat és veszé
lyeket.) De minden nehéz 
helyzetet lehetetlenség elke
rülni, nem vonulhatunk ki az 
éíetből. Meg kell próbálnunk 
megszokni azokat a cselekvé
seket és- helyzeteket, amelyek 
félelmetesek számunkra; ezt 
szándékos gyakorlással tehet
jük. Van, am ikor nem kívül, 
hanem belül — bennünk — 
van szorongásunk forrása. Aki 
túlzottan lelkiism eret-íurda- 
láso-s, annak sok szenvedést • 
okoz, ha valamely csslékede- 
tét — vagy akár gondolatát 
— nem megfelelőnek ítéli 
meg. Ezért az egyik legfonto
sabb megelőzési mód az, hogy 
minden,ki próbálja meg telje
síteni azt, am it sa já t.m ércé i 
előírnak, ne szegje m'e,g sa ját 
belső erkölcsi normáit, s ak 
kor békésen: élhet, nyugodtan 
alhat együtt a  lélkiiismeretiá- 
ve.l. Igaz, az elkövetett hibá- 

‘ kaf ■ legtöbbször -jóvá I s ‘tehet
jük, s ettől szorongásunk ug
rásszerű enyhülését várhatjuk.

A megelőzésihez ■ tartozik — 
tágabb érteleimben — az 
egészséges életmód, a mun
kánk és a pihenésnek a he
lyes aránya. Nagyon fontosak 
a jó em beri kapcsolatok. A 
társtalan ■ emberek általában 
sérülékenyebbek, szoro-nigób- 
bak. Az embernek biztonságot 
ad, növeli lelki erejét és ellem- 
állöképessógét, ha érzi, hogy 
szeretik, h,a tudja, hogy szá
m íthat valakire — és viszont, 
h,a ő is felelősséget érez más 
embereik iránt.

A megelőzést nem lehet elég- 
korán kezdeni. A.z lenine a 
legjobb, ha gyermekeinknek 
nem .kellene megismerniük a 
félelm et Erről ma még áb
rándozni is túiZájSi De azárt 
a neveléssel is sokat tehetünk; 
azzal, hogy gyermekeinkéit fel
készítjük a mindennapok fel”: 
adataira és reális veszélyeire,■ 
s az oktalan korlátozásokkal 
nem ébresztünk bennük fö
lösleges bizb.nyta.lanságot, lel- 
kiismeret-furdalásokat.

T K É F Á K
— Papa, a betörők csak 

akkor dolgoznak, ha tiszta 
a levegői

— Persze.
— A kkor a betörők nem 

sokára kihalnak1

— A  halak évről évre 
kevésbé harapnak — mond
ja egy horgász.

— Mi ennek az oka? — 
kérdezi a másik.

— A szennyezett viz. Én 
mondom neked, a halak 
nemsokára már a csalit 
sem fogják meglátni.

■k
Csak tegnap vált igazán 

világossá előttem, hogy m i
lyen szennyezett a levegő, 
amikor észrevettem, hogy 
egy fiatal pár az utcán szá
jon keresztül mesterséges 
légzést alkalmazott egymá
son.

*
— Drágám, látod azt a 

szép bundát a kirakatban? 
Egészen szerelmes vagyok 
belé.

— A kkor gyere gyorsan, 
tovább, m ielőtt fé ltékeny  
leszek.

tk
— Vádlott, maga a pén

zen kívül a betörésnél riiég 
ékszereket és ezüstöt is 
magával vitt.

— Igen, bíró úr. Hiszen 
tudja: a pénz egyedül nem  
boldogít.

★
A  csinos Gabi elmegy a 

bankba, hogy száz márkát 
betegyen a takarékba.

— Sajnálom, kisasszony, 
M .  ez. a.száZMqtfjás..hamis-

— Te jó cg, akkor, az 
élőbb erőszakot követtek  
él rajtam!

★
— A z üzemi étkezőnk 

mindig a televízióra emlé
keztet.

— Miért?
— Mindig ugyanazt ad

ják.

ELEKTR.OSOKKOS BŰNÜLDÖZÉS
Az amerikai rendőrök egy új, vértelen, sokkoló fegy

verrel akarják  elvenni áz „erőszakos egyének, ember
tömegek vagy állatok” (így a gyártó cég prospektusa) 
kedvét a bajkeveréstől: a bajkeverőket magasfeszültség
gel, mintegy 50 000 volttal átmenetileg , harcképtelenné 
teszik. Á fogyasztók választhatnak a Taser nevű kézi 
elektrosokkoló — amelyből, 5 méternyi távolságra lehet 
apró, szigonyszerű elektródákat, kilőni — vagy , a Nova 
kézi készülék közül — amelynek érintésére az ellenfél 
összecsűklik. A hatás m indkét esetben ugyanaz: az ál
dozat remegve megvonáglik, és m int egy rendőr mon
dotta: „Minden harci kedv, kiszáll a tagjaiból.” Már az 
összes amerikai állam, még Alaszka rendőrei is f elf egy-' 
verézték magúkat ilyen „bénító pisztolyokkal”. Hét 
am erikai állam ban betiltották vagy különféle feltételek
hez kötötték a bénító pisztolyok magánszemélyeknek 
történő árusítását: a hatóságok attól tartanak, hogy 
rablók kapnak kedvet a sokkfegyver használatához. Mái
két személy tett jelentést a rendőrség ellen azután, hogy 
Stun Gun-sökkban részesült. „Életemben nem éreztem 
még ilyen fájdalm at” — mondotta jegyzőkönyvbe 
New Yorkban Everton. K. Evelyn 31 éves taxisofőr.

Folytatódik a főidőn kívüli élet keresése
Mint a Nemzetközi Csillagászati Társaság közölte, 

újabb kísérletekbe kezdtek a Földön kívüli intelligencia 
megtalálása érdekében.. Feltételezik, - hogy a Nap jellegű 
állócsillagok 10—20 százalékát veszik körül bolygók. Ez 
azt jelenti, hogy több m int ezer galaxist érdemes á t
vizsgálni. A keresés 1059-ben kezdődött a 21 cm-es hul
lámhosszra hangolt rádióvevők felállításával. Ez a sza
bad hidrogénatomok referencia-hullámhossza, amelynek 
nagy esélye Van arra, hogy kommunikációs hullámsáv 
legyen, mivel ez a fizikai összefüggéseket illető nagy 
tudást jelezné. Ez évtői két vevőállomás működik éjjel
nappal, hogy esetleges űrbéli, állomásokat fogjon. A ka
liforniai Stanford Egyetemen. sokcsatornás vevők építé
sére álltak rá, hogy egyszerre, más hullámhosszakat is 
lehallgathassanak. Egy műhold fedélzetére szerelt telesz
kóp segítségével a csillagászok , remélik, hogy 1986-tól. 
jobban megismerhetik azokat .'a csillagokat, amelyeknek 
bolygó- vagy aszteroidöve infravörös fényben felismer
hető.

Műanyag bevonatú könyvek
,A könyvtárosok és a levéltárosok féltik nagy könyv- 

és folyóirat-állományaikat. Az elm últ 120 évben meg
jelent nyomtatott term ékek esetében ugyanis a papír 
lúgos anyagokat ̂ tartalmaz, igen kjs mennyiségben, Az 
efféle” anyagok ..papírpésfl’st” ' idézhtótnek.’i'élő. Még_ gyor
sabb a széthúlláSi 'folyamat, "Ka' a"papír — például az 
újságoké — lignint táiitklmaz. A szakértők eddig eny
hén savas vegyhatású gázokkal próbálkoztak, ez a mód
szer azonban csak rövid időre állította meg a szét- 
hullási folyamatot. A dél-karoliqai, egyetem tudósai 
most egy újfajta eljárással kísérleteznek.. A nyomtatott 
term ékeket polimerkeverákkel gőzölik, amelyek enyhe 
felmelegítésekor vagy ibolyántúli sugarak adagolá
sakor hártyavékony védőréteget képeznek a papíron. A 
papír porózus felszíne keveredik a műanyaggal.
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Szobrok nylonharisnyából
Palerm óban a kapucinusok 

zárdájának katakom báiban a 
halottakat meghagyták ere
deti helyzetükben, fekve, áll
va, egyedül vagy csoportosan, 
nem tem ették el őket, hanem, 
bebalzsamozva ’ megőrizték 
testtartásukat, furcsa ünne
pélyességet kölcsönözve ezzel 
nekik. Vajon ez a komor re 
mekmű ih lette meg Micheliné 
Jacques-ot, hogy megalkossa 
különleges ■ text!jszobrait?

A . Rencontre galériában 
egyszerre lehangoló és bám u
la tra  méltó kiállítást lá that
tunk: em berpárokat és- feje
ket természetes nagyságukban 
m utatnak be.

Meglepődtünk, , amikor meg
tudtuk, hogy a művész kizá
rólag egy új anyagot, selej
tes nylonharisnyát használ, 
melyet fehéren szerez be, 
majd fest. Nagy felfedezése 
ez a legkönnyebb, bár struk 
túrákból. álló anyagnak.

A domborított lábtól a 
szemmagasságig a nagy lépés

V

m egtörtént: Micheliné Jac
ques kesergő alakjai könyör
telen századunk katakom bái
ból, a sivatagból, romokból 
vonulnak elő. A szoros felü
letekről arád a tragédia, ahol 
a nylon csavart fonatokban 
vagy cső alakban csüng lefe
lé , m int megannyi hosszú haj
fonat, melyek e ltakarják  az 
arcot.

Kétségtelenül nemcsak az 
©miben sors gőgös' és nosztal
gikus illusztrációját kell .lát
nunk ezekben az egyéni ala
kokban. Ezek a nagy bábuk, 
üreges fejek figyelemre mél
tó esztétikai . érzékről tanús-
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Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság elnöke, a VIT tiszteletbeli vendége, olimpai 
érdemérmet adott át Lev Jasinnak, a legendás szovjet 

.labdarúgókapusnak.
— Jasin tehetségével, példás pályafutásával, emberi 

értékeivel nagyban segítette az olimpiai mozgalmat — 
mondotta Saramanch. Vezéregyéniség volt sportolóként, 
s az maradt visszavonulása után is. Az 5 5 'éves Jasin 
1954 és 1970 között a világ valaha látott legkiválóbb 
kapusai közé emelkedett, megkapta a legjobb európai 
labdarúgónak járó Aranylabdát, szerepelt több alkalom
mal is a világválogatottban és beválasztották a futball
világ két évtizedének képzeletbeli 'álomcsapatába is, 
olimpiai bajnok. '

KOSÁRLABDA

Megújult a M AFC
A tavalyi férfikosá-rlabda- 

bajnoltságban — bár csak az 
ezüstérem 'jutott nekik — a 
MAFC csapata keltette a leg
nagyobb . feltűnést. A. koráb
ban elnéptelenedett lelátók 
előtt játszó műegyetemisták 
meccseire ismét sikk le tt'.k i
menni. kétségtelen, hogy in
gadozásaik ellenére is izgal
mas, sokszor színvonalas, 
amolyan közönségcSalögató 

.kétszer húsz perceket produ
káltak.

— Egy évvel ezelőtt felkér
tük a korábban már Csepe
len  kétszeres bajnokcsapatot 
létrehozó Glatz Árpádot, hogy 
legyen a MAFC 'edzője — 
emlékezik dr. Hegyháti Jó
zsef, a MAFC sportköri elnö
ke. — Nagyszerű partner, 
mert . elsődleges .szempontnak 
tartja a modem kosárlabda 
oktatását.

A .látványosság az eredmé
nyességgel párhuzamosan lett 
jellemzőjük: a MAFC egyre 
inkább az érdeklődés közép
pontjába került. Azután jöt
tek a Honvéd elleni rájátszá
sok, amikor a Nemzeti Sport- 
csarnokból csaknem többen 
szorultak ka, m in t’ ahányan 
befértek. Végül ezüstérmes 
lett a csapat, közönségdíjas..

A , nyári holtszezonban' is
m ét a piros-feketék kerültek 
az érdeklődés középpontjába: 
ezúttal Krasovec Péter várha
tó átigazolása, amerikai uta
zása miatt.

— Távozása rendkívül érzé
keny veszteség a klubnak, 
ezért a sa ját nevelésű fiata
lok mellett olyan amerikai 
egyetemistákat is szeretnénk 
leigazolni (itt tanuló vendég- 
diákokból), akik egyszemély-

ben minőségi - kosárlabdázók 
"is,

Sokan tudni vélik, hogy 
Glatz Árpád még egyáltalán 
nem biztos, hogy jövőre is a 
Kinizsi utcai teremben diri
gálja a MAFC edzéseit. Ha pe
dig megy, állítólag több játé
kos is a leállás, illetve az át
igazolás gondolatával foglal
kozik.

— 'Elvileg mégállapodtunk 
Glatz Árpival, hogy az au 
gusztus 5-én kezdődő felkészü
lést ismét ő irányítja — így a 
sportköri elnök. — Amennyi
ben időközben külföldi aján
latot kapna, úgy beugrásra 
kész jelöltünk van. Ami pedig 
a leállásokat illeti, Somogyi 
valóban mondott olyat, hogy 
abbahagyja. En viszont biztos 
vagyok abban, hogy szereti 
annyira a klubot, a kosárlab
dát és a közönséget, hogy még 
évekig marad. Forray esete 
más. Ő egy évvel ezelőtt a 
BEAC-ból vonakodva jött hoz
zánk. Abban állapodtunk meg 
vele, hogy amennyiben nem 
ver gyökeret, nem -kap játék
lehetőséget, úgy idén elengedd 
jük. Ezzel szemben egyre töb
bet és jobban játszott, tőlünk 
lett válogatott, így semmi okot 
nem látok, hogy egyetemista 
létére, kiadjuk a Tungsramnak.

Sokakat érdekel: a MAFC 
az 1985/86-os bajnokságban 
milyen szerepet játszik m ajd?

— Elsődleges szempontnak 
tartom, hogy a csapat a meg
kezdett úton haladva, mindent 
megtegyen a sportág népsze
rűsítéséért. Persze az eredmé
nyesség sem utolsó szempont. 
Minimum a 3. helyre számí
tok, de ez nem azt jelenti, 
hogy mér induláskor lemond
tunk a bajnoki címről.

I.ABDAKÜGÄS

Temesvári és o Bányász találkozása
Borotvaélen táncolt a szebb 

napokat is megélt tatabányai 
együttes a bajnokság hajrájá
ban. . Félszáz kilométerrel 
odébb - a Megyeri úti. kis- 
padon -r- Temesvári Miklós 
nyelte a keserű pirulákat; 
csapata ugyancsak vergődött. 
Most egymásfa talált a Bá
nyász és Temesvári 'Miklós.

— Már a szezon vége előtt 
megkerestek a .tatabányai ve
zetők, mert tudták, hogy Új
pesten lejár a szerződésem t-  
mon'dta Temesvári Miklós, — 
Nem sokat gondolkoztam. El
fogadtam a felkérést.

— M iként értékeli a lila- 
‘fehéreknél eltöltött éveket?

— Magyarázkodásnak nincs 
sok értelme. Büszke vagyok, 
hogy a Dózsa edzője lehettem, 
de amikor négy évvel ezelőtt 
Újpestre költpztem, a csapat 
a nyolcadik helyen állt. Több 
válogatott játékos távozóit, és 
ez. így ment éveken át. Újra 
és Újra neki kellett fogni a

b ű im m é
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S z e rk e sz ti:
a szerkesztő  b izo ttság  

B udapest
V., S te ind l u tca  8. sz. 1054 

K ia d ja :
sz  Igazságügyi M in isz té rium  
Bv. O rszágos P a ra n c sn o k sá g a  

81—7558, S z ik ra  /L a p n y o m d a ," 
B u d ap est

csapatépítéshez. Úgy érzem: 
nem vallottunk szégyent, hi
szen kétszer ötödikek, egyszer 
pedig a negyedikek lettünk. 
Két alkalommal sikerült meg
nyerni az MNK-t, és részt 
venni a KEK-ben. Az idei tel
jesítményre nem találok ma
gyarázatot, habár lehetne. . ,

— Nem lesz könnyű dolga 
ezúttal sem, ugyanis a Bá
nyásztól m indenki sokkal jobb 
teljesítményt v á r . . .

~  Gondban vagyunk, mivel 
a múlt mezonban több meg
határozó játékos is megsérült: 
Udvardit és Barabást megmű
tötték, Schmidt szintén nincs 
rendben, Fischer *5is operáció 
előtt áll. Pillanatnyilag az a 
legfontosabb, hogy a tavalyi 
sokkot kiheverve, visszasze
rezzük az önbizalmunkat, és 
sikerüljön á csapatépítés. 
Ezért is ragadtunk meg min
den alkalm at a komoly edző- 
inérkőzéS’Ckre.

— Kik lesznek az új fiúk  
Tatabányán?

— Hozzánk került Józsa 
Miklós az FTC-ből, a BKV 
Élőiéből Vincze József, ■ Ta
polcáról Udvaréi Ervin, s.még 
nem végleges a lista,

A bajnokság mellett a KEK- 
ben is helyt kell á lln iu k .,.

— Jó csapatot fogtunk, ki a 
Rapid Wien együttesében. Ta
valy a KEK-ben döntősök, 
voltak.' Rájuk épül az osztrák 
válogatott.

A  Fradmck nem kellett

Bálint László 
pályaedzskéüt tért vissza
Kevés embernek adatik meg, 

hogy már az életében legenda 
legyen, az pedig különösen rit
ka, hogy valakinek fiatalon 
jön el ez a megtiszteltetés. Nos, 
Bálint László ebbe a kategó
riába sorolható. Ö volt az első 
magyar futballista, aki kül
földre szerződhetett.

Amikor 1979-ben eldőlt, hogy. 
Bálint László a Bruges játéko
sa lesz, az eseményről megem
lékező ' újságok arról írtak, 
hogy nemcsak a futball lesz a 
dolga Bálintnak Belgiumban. 
Kötelességének jelölték meg, 
hogy tapasztalatokat gyűjtsön 
a profi futballról, hogy aztán 
mindazt, amivel gazdagabb 
lett, itthon hasznosítsa.

ö t  esztendőt töltött Bálint 
László, külföldön, a Bruges 
után a . Toulouse szerződtette. 
Egy esztendeje van itthon, s 
most az új szezonban . Novak 
Dezső segítője lett a Bp. Volán 
első osztályba felkerült csapa
tánál. Mindez arról tanúsko
dik, hogy beilleszkedett a honi 
labdarúgás körülményei közé, 
így okkal kérdezhető meg az 
ötesztendős külföldi kirándu
lás végső tapasztalatairól.

© Amikor útnak indult, el
ső magyar profi labdarúgóként, 
milyen szempontokat kapott, 
mire figyeljen elsősorban?

— Nézze, fél évtized távla
tából az ember mindent más
képpen lát. Ma m ár összeha
sonlíthatatlanul több informá
ciónk van, m int 1979-ben volt, 
már én sem nagyon tudom, mi 
volt az, amit előre tudtam,, s 
mi, amit ott tapasztaltam, eset
leg olvastam. Az biztos, hogy 
különösebb kikötésekkel nem 
terheltek itthon, s arra is pon
tosan emlékszem, hogy kife
jezetten szorongtam. Fogal
mam sem volt, mi vár rám. 
Itthon sokan irigyeltek — a 
maguk szempontjából igazuk 
volt —, de Bruges-ben nekem, 
Bálint Lászlónak kellett meg
jelennem, egyedül.

© A követelményeket kö
zölték önnel, vagy a szerződés
ből derült ki?

— Is-is. De ennél sokkal 
egyszerűbb volt az ügy. Én kí
vülről kerültem bele egy adott 
miliőbe, s miután új ember 
voltam, fogékony mindenre, 
ham ar kiderült, hogy mit vár
nak tőlem. Ehhez' nem kellett 
semmiféle papír, még szerző
dés sem.

© Ha már a szerződésről 
szó ese tt. . ,  Hogy néz ki a ha
tárainkon túl egy ilyen ok
mány?

— Először is egyetlenegy já 
tékos sem tudja, hogy mi
ben állapodtak meg a többiek
kel. Arról már nem is beszél
ve, hogy a jövedelem sem té
ma arrafelé. Mindig azt val
lottam és vallom ma is, hogy 
jobb mindent előre kikötni, 
jobb a részletkérdésekben is 
megállapodni, mint utólag ke
seregni. Egy szerződés akkor 
jó, ha mindkét fél érdekéit 
rögzíti. Mindkét félét, ezen van 
a hangsúly. A mágyar futbal
listák egyáltalán nincsenek 
tisztában a jogaikkal, a köte
lességeikkel már inkább, azok
ról rengeteget hallanak. Ezért 
jó, ha valaki jogásszal felsze
relkezve tárgyal, a klubjával, 
így, ngm érhetik meglepetések. 
Egyébként^ odakint nincsenek 
olyannyira lebontva a jogok és 
kötelességek, mint itthoni Az 
én szerződésem például mind
össze tíz pontból állt. A bér
ről, a prémiumról, a tálcásról, 
általában a szociális körülmé
nyekről esett benne szó, a klüb 
követelménye csak az volt, 
hogy a legjobb tudásom sze
rint a rendelkezésükre UeU sül
nöm. Azt hiszem, ebben — 
függetlenül attól, hogy válto
zik-e a lejárat előtt az edző 
személye vagy sem — minden 
benne van. Egyébként is, 
ahány edző, annyiféle, az egyik 
ezt követeli meg, a másik azt. 
Ezért jobb az általánosabb 
megfogalmazás, persze csak 
ott, ahol vadnak hagyományúi

a szerződésnek, ahol az em
berek már fél szóból is értik 
egymást.

© Egyszer azt nyilatkozta, 
hogy leginkább a futball kö
rüli légkör lepte meg Belgium
ban és Franciaországban.

— így igaz, de hozzá kell 
tennem, hogy ott mások a ha
gyományok — futballban is. 
Ha elmesélem valakinek, hogy 
ott nem szokás lakodalmat ül
ni a győzelemnél, s temetni a 
vereségnél, azt hiszi,’ tanmesét 
mondok. Erről szó sincs, az 
ottani előzmények ismeretében 
ez a természetes.. Emlékszem, 
Bruges-ben egyszer 7-1-re ki
kaptunk a Standard Liege-től. 
A meccs után fél órával már 
mindenki olyan volt, mint 
egyébként, túltette magát a 
vereségen, előre nézett. És ez- 
zel a közönség sem volt más
képpen. Egy héttel, később is
mét kijött a .meccsünkre, aki
nek ez volt a szórakozása, nem 
volt tüntetés, szitkozódás. Ná
lunk Magyarországon az a 
mondás járja, hogy csak a 
győzelmet nem kell megma
gyarázni. Ott mást vallanak. 
A sport mérhető valarpi .— aki 
jobb, az győz.. Ilyen egyszerű 
az egész.

©  Ahogy hallgatom, az az 
érzésem, enyhén szólva nem 
bánta meg, hogy annak idején 
nekivágott az ismeretlennek?

— Egyetlenegy ember ta 
pasztalatai nem lehetnek 
mérvadók, de biztos, hogy jó 
dolog, hogy elszerződhet kül
földre, aki arra érdemes. A 
játékos egzisztenciális érde
keit lészárriítva is rengeteg a 
haszon. A magyar játékosok 
révén kézzelfoghatóan is jelen 
van labdarúgásunk Európá
ban, m ert azért a személyes 
kapcsolatok, még ha egyes já 
tékosok ápolják, akkor is, szá
mítanak annyit, mint a közzé
tett eredmények. A külföldre 
szerződés lehetősége a kapu a 
világra, számtalan olyan or
szágba ju t el a magyar fut
ball híre — például, mint hal
lom, most Törökországba 
is —, ahoi csak keveset tudtak 
rólunk.

© Látom, tapasztalatoknak 
nincsen híján, a kérdés csak 
az, miként, tudja ezt Magyar- 
országon hasznosítani, hiszen, 
mint mondta, nálunk mások a 
hagyományok.

— Amikor kimentem, feltett 
szándékom volt, hogy itthon 
edzőként dolgozóm majd. Igye
keztem hát ellesni a szakmai 
fogásokat, lejegyeztem a kü
lönféle speciális gyakorlato
kat — a szakma, az független 
a hagyományoktól. A körülmé
nyek pedig, ahogy én látom, 
átalakulóban, vannak miná- 
lunk, ebben a folyamatban ne
kem is szerepem lehet, például 
a szerződéseknél, a mecénások 
és klubok kapcsolatánál és így 
tovább,

© A Ferencvárosnál annak 
idején azt hallottam, hogy a 
hazatérte után számítanak ön
re és a tapasztalataira. Most 
pedig a Volánnál dolgozik.

— Ez év tavaszáig volt kap
csolatom a Fradival. Aztán az 
új vezető edző, Dalnoki Jenő 
kijelentette, hogy nem kíván 
velem együtt dolgozni.

© Játékosként milyen volt 
a viszonya Dalnoki Jenővel?

— Nézze, ez a mi kettőnk 
ügye. Dalnokié és az enyém. 
Erről nem kívánok beszélni. 
0  elutasított engem, tehette, 
ő a vezető edző. Azt azonban 
hangsúlyozom, nem szerződ
tem keserű szájízzel a Volán
hoz. Az én szintemen ez éppen 
nekem való feladat — ráadásul 
az. N 3 I-ben. Ha a Fradihoz 
hívnak, örömmel mégyék, egy 
jlyén lehetőséget nem utasít el 
az ember, de úgy érzem, most 
vágyók a helyemen. Ráadásul 
itt is régi Fradisták között 
élek — Novak Dezsővel, Mar
tos Győzővel dolgozom együtt. 
Higgye el, nincs miért panasz
kodnom.

Witnblaion ejfgéstesui
Huszonhat éves, vékony 

fiatalember, jó módú keres- 
kedőcsalád sarja, a neve 
Heinz GühtJíardt. Svájc el
ső számú teniszezője annak 
idején . a bátyja vitte le a 
Lausanne , SC teniszpályá
ra, ott tűnt fel már; igen 
korán, hogy remekül szer
vái, keményen üt.

— Négy évvel ezelőtt 
nem volt megfelelő edző- 
partne-em  — mesélte — 
Taróczy — és egy verse
nyen megbeszéltük Heinz- 
cel, akit akkor még aiig- 
alig ismertem, hogy kiuta
zom hozzá, Svájcba, meg
próbáljuk segíteni egymás 
felkészülését. Körülbelül 
egy szinten játszottunk ak
kor, úgy gondoltuk, hogy 
mindkettőnknek csak hasz
nára válhat az együttmű
ködés. A próba b e v á lt . . .  
Nem sokkal később együtt 
indultunk egy versenyen, 
ahol úgy jö tt ki a lépés, 
hogy egyikünknek sem volt 
párja. Itt ta láltunk egy
másra a páros játékban is: 
akkor jöttünk rá, hogy egy 
„hullámhosszon” vagyunk, 
jól kiegészítjük egymást.

Heinz G ünthardtnak is 
ez ju to tt eszébe az öröm 
pillanatában:

— Amikor 1981-ben Zü
richben együtt edzettünk, 
arra is rájöttünk, hogy ha

sonlóképpen viseljük a ter
helést, hasonló a já tékrit
musunk . . .  Három hónap 
múlva m ár megnyertük 
Monte-Carlót, nyertünk 
Párizsban . . .  A társulá
sunkban szerinten nincs 
„kapitány”, illetőleg min
dig az viszi *a prímet, aki 
éppen jobban játszik. De 
npm is ez a fontos, hanem 
az, hogy a párosban, bár
milyen formában van is az 
ember, ismerje a másik 
szándékát, gondolkodását. 
Egyébként más és más az 
erényünk. Én, azt hiszem, 
keményebben ütök, Balázs 
viszont jobb szögben talál
ja el a la b d á t. . .

Az együttműködés ered
ménye: 1982-ben Birmin
ghamben és 1983-ban Lon
donban fedettpályás páros 
világbajnoki cím, a . W.CT 
Baratt tornán, és most a 
legnagyobb siker, a wimb
ledoni győzelem.

— Természetesen az egyéni 
verseny a teniszvilágban 
rangosabb, fontosabb. Ve
lünk is előfordult és elő fog 
fordulni, hogy más-más 
tornán indulunk egy időben, 
m ert az egyéni esélyeinket 
másutt véljük jobbnak. A 
világranglistán ezért jár 
pont, nagyobb rangot is ad. 
De amikor csak' lehet, 
azért közösen indulunk a 
jövőben is . . .

Vízipólóeséiyek a szófiai EB e!őtf
A nagy világversenyek előtt 

az esélyeket latolgató szurko
lók hajdanán és még a  közel
múltban is szinte fogadtak 
arra, hogy a vízilabdázók a ra 
nyat nyernek. Hamarosan 
Európ.a-bajnokság kezdődik 
Szófiában: milyen esélyekkel 
széliünk vízbe? — kérdeztük 
Rusoran Péter szövetségi ka
p itán y t '

— Kiegyenlítődtek az erő
viszonyok — állítja. — A je
lenlegi európai mezőnyben 
hat-hét olyan csapat van, 
amelyik győzhet, de ki is kap
hat a másiktól. Talán a szov
je t válogatott a  kivéteL, pici
vel jobbak á  többieknél: ezért 
őiket tartom  az arany első 
számú esélyeseinek. Mi a m á
sodik-negyedik hely között 
szeretnénk végezni.

— Ezek szerint eleve felad
juk  „aranyos” reményeinket?

— Erről szó sincs! De mivel 
sportágunkban jelentős őrség
váltás előtt állunk, illetve ez 
a folyamat m ár el is kezdő
dött, most az a kérdés: , mi
ként sikerült ötvözni a fiata
lokat a külföldön szereplő ré
gi, nagy tudású játékosokkal. 
Az idei felkészülés előtt ket
tős célt tűztünk a csapat elé: 
jól szerepelni a kontinensvia
dalon és közben hozzákezde

ni a jövő válogatottjának ki
alakításához. Ezért a fiatalo
k a t idén m ár több rangos to r
nán bedobtuk a mélyvízbe. 
Nem vallottunk szégyent, de 
még egyelőre hiányzik belő
lük az a plusz, az a dörzsölt
ség. amellyel Faragóéik ren
delkeznek. így — a születési 
dátum okat böngészve —■ egy 
idősebb, gárda utazik. Szófiá
ba, míg  a  fiatalok az Univer
siaden kapnak bizonyítási le
hetőséget. Ott 'sem lesz köny- 
nyű dolguk.

— A válogatott csapat k i
jelölése előtt voltak értesülé
sei Csapóról, Sudárról, Hor
kairól és Faragóról?

— Sudárt és Csapót szemé
lyesen is láttam  játszani. Fa
ragóról és Horkairól pedig 
nagyszerű hírek érkeztek.

— Mi lesz a m enetrend az' 
EB-n?

— Már az első két meccsen 
sok mindén eldőlhet. A jugo- 
szlávokkal kezdünk, majd az 
NSZK következik. Aztán egy 
kicsit kifújhatjuk magunkat 
a görögök ellen, hogy másnap, 
a nagy rivális, a  Szovjetunió 
eilen szálljunk vízbe. Aztán 
az olaszok és a spanyolok kö
vetkéznek, s a hollandok e l
leni találkozóval' zárjuk a 
szófiai sorozatot.

ATLÉTIKA

A küs&psserüség ellem
_ A legutóbbi hetek nagy teljesítménye Helsinkiben a t

létáinkhoz fűződik, akik várakozáson felüli csapatered
ményt nyújtottak, s .ha a csúcsdöngetés nem is ment 
mindig sikerrel, de húrom rekord mégiscsak született. 
Ami ennél is több: atlétáink szíve végre a helyén volt 
s minden helyézésért megharcoltak, még ha az nem is 
az elsőséget-jelentette. Szóval megmutatták, hogy tud- 
puií versenyezni, nem akarnak beletörődni a középsze
rűségbe. Igaz, ebben szerepet játszik a Mobil Grand 
Prix is, amely éltető lendületet adott az atlétikának. 
Szalma, Bakos, Bakost, Páióczi és Paragi sikeres nem
zetközi szereplése, a Grand Prix-pontversenyben elfog
lalt előkelő helyezések, mind nagy vonzóerőt jelente
nek. A Népstadionban■ sorjra kerülő - Budapest Nagydíj 
újabb nagyszerű lehetőségét Irinák hogy felébressze a 
sportágak királynőjének házai, alattvalóit Csipkerózsi- 
ka-álmukból. Lehetetlen és megengedhetetlen állapot 

.. hogy hazánkban az egyik legfontosabb és legszebb alap- 
sportág ne közmegelégedésre szerepeljen. A „közmeg
elégedés ’ pedig nem csupán olimpiai aranyérmekben 
világ- vagy Európa-csúcsokban fejezhető ki, hanem az 
egészségesen pezsgő atlétikai életbei}, is* megnyilvánul
hat.


