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A Z  ELMÚLT HÉT
EREDMÉNYESNEK ÍTÉLTE ia genfi csúcstalálkozót, 

s mindent mérlegelve kedvezőnek a szovjet—amerikai 
kapcsolatokra, valamint az egész nemzetközi helyzetre 
gyakorolt hatását a szovjet televízió Kilences stúdió 
című műsora. Vitadij Kobis, az SZKP nemzetközi tájé
koztatási osztályának alosztályvezetője felidézte az el
múlt hat-hót év mélypontjait, s ennek alapján úgy vé
li, hogy „a helyzet kedvező irányba változik”. Hozzá
fűzte azonban, hiba volna a kapcsolatok gyors felme
legedésére, a leszerelési kérdések látványos, hirtelen 
megoldására számítani. Vitaliij Zsurkin, az akadémia 
levelező tagja a pozitívnak nevezett politikai kötelezett
ségvállalásokra helyezte a hangsúlyt, arra, hogy Mihail 
Gorbacsov és Ronald Reagan egyaránt elutasította az 
atomháború • gondolatát, kinyilvánította: egyik ország 
sem töreksiziik a katonai fölény megszerzésére.

A TALÁLKOZÓ VISSZATÉRŐ TÉMÁJA a szovjet 
lapok elemzésiéinek is. Junij Kornyilov, a Szelszka.ja 
Zsiznyben a párbesizéd folytatásának méltatása mellett 
bitért arra is, hogy nem sikerült megoldást találni a 
fegyverkezési hajsza beszüntetésének legfontosabb kér
déseire. „Ugyanakkor joggal állapíthatjuk meg azt is, 
hogy megkezdődött a nemzetközi helyzet javításához 
vezető út megtisztítása.” Teljesen reálisnak nevezte ezt 
a folyamatot, a szovjet—amerikai kapcsolatok szélesí
tésének a lehetőségét a Szovjetszkiaj-a Ross-zija is — 
amennyiben Washington jóakaratot tanúsít. A lap sze
rint az elvekről folytatott viták nem akadályozzák meg 
a közös harcot a biztonságiért, s azt 'sem találja lehe
tetlennek, hogy idővel a kölcsönös kereskedelem meg
sokszorozódik. A Szovjetunió ugyanis hatalmas, még ki 
nem aknázott gazdasági lehetőségekkel rendelkezik, az 
Egyesült Államoknak pedig új piacokra és nyersanyag
forrásokra van szüksége. A gazdaság így szorosan ösz- 
szeíonódiik a politikával — mutat rá az elemzés.

A RÉSZI ETEKKEL ISMERKEDNEK BRÜSSZELBEN,
a genfi csúcstalálkozót tekintik újból át a NATO-tag- 
országok hadügj'miinlszterei és vezérkari főnökei is. 
Bár az alapvető kérdésekben Reagan elnök tájékoztat
ta már szövetségeseit, most ismét előtérbe kerülnek az 
egyes témakörök. Mindenekelőtt a közép-hatótávolságú, 
nukleáris fegyverek számának a csökkentése Európá
ban. A genfi megállapodás értelmében ugyanis ez a 
részlet.kikerül a stratégiai eszközökről és az űrfegy- 
verkíséfletékrő! folytatott tárgyalások együtteséből.

Brüsszelben napirendre tűzik Hollandia kérését is. 
Hága az eurorakétáik befogadása fejében felmentést kér 
a NATO egyéb nukleáris kötelezettségei a,lói. S mert az 
észak-atlanti szervezet főparancsnoksága ezt elutasította, 
Ruud Lubbers miniszterelnök' megismételte, hogy ra
gaszkodik kéréséhez. A brüsszeli központban aggodal
mat kelt, hogy a példa követőkre találhat más tagor
szágokban is. NATO-ikörökber. azt hangsúlyozták, ha 
létrejönne iis egy megállapodás a közép-hatótávolságú 
fegyverek- kölcsönös csökkentéséről, a Nyugat-Európá- 
ban már hadrendben levő katonai eszközöket csak fo
kozatosan és egységes terv szerint lehet leszerelni.

A DÉL-AFRIKAI SZAKSZERVEZETI KONGRESZ-
SZUS, a COSATU küldöttei ülésükön felszólították a 
külföldi vállalatokat, vonják ki tőkéjüket Dél-Afriká- 
ból, s ne eszközöljenek új beruházásokat az ország
ban.

A küldöttek a pretoriai kormányhoz, is fordultak, kö
vetelve, hogy hat hónapon belül szüntesse meg az úgy
nevezett belső útlevelek rendszerét. Ilyen útlevéllel — 
amelyet a húszmillió feketének keld 'magánál tartania 
— korlátozzák a fehér hatóságok a feketék szabad 
mozgását az országon -belül:, különösen a „fehér övezet
nek” tekintett városokban.

Az apartheid rendszer elleni fegyveres küzdelmet 
folytató Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) támoga
tásáról biztosította az új szakszervezeti tömörülést.

Megfigyelők szerint a ,36 szakszervezetet egyesítő 
COSATU megalakulása az apartheid rendszer felszá
molásáért .vívott harc legfontosabb esemeny-e azóta, 
hogy két évvel ezelőtt, ugyancsak fehéreket, színese
ket és feketéket tömörítő különböző társadalmi szerve
zetekből megalakult a ma már kétmillió tagot számlá
ló Egyesült Demokratikus Fyom$ nevű mozgalom.

Egy johannesburgi lap által elvégzett közvélemény- 
kutatás adatai szerint az ország fekete lakosai a 22. 
éve börtönben raboskodó Nelson Mandelát akarják lát
ni a majdani, többségi uralmú Dél-Afrika elnöki széké
ben. Mandela után a második helyen Desmond Tutu 
püspök áld.

ÜJ ALKOTMÁNYT DOLGOZNAK KI DÉL-AFRIKÁ-
BAN — jelentette be Pieter Botha államelnök, miután 
több napon keresztül tárgyalt a Pretoria^ által „függet
len államnak” nyilvánított-fekete lakosságú bantusztá- 
nok, vihetve félig önálló törzsi területek vezetőivel. Ezek 
a vezetőik többségükben a; dél-afrikai rendszer kiszol
gálói. és az általuk irányított területek önállóságát Pre
torián kívül sehol sem ismerik el.

Botha — saját homályos megfogalmazásé szerint 
„megállapodásra jutott tárgyalópartnereivel arról, me
lyek lesznek a fő elemei azoknak a jövendőbeli tár
gyalásoknak, amelyek eredményeképpen újjászervezik a 
dél-afrikai társadalmat”. Egy kormányszóvivő szerint

hét napon ót folyt. tárgyálásokba bevonták a nem fe- 
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JAPÁN

Nincs megállás?

húr közösségek minden olyan vezetőjét, aki 
megoldás híve'1

Amennyiben az ezredfordu
lóig hátralévő években is az 
eddigi ütemben nő Japán 
kereskedelmi és folyó fizetési 
mérlegtöbblete, márpedig a 
jelek egyelőre erre vallanak, 
ez nehéz próba elé állítja 
kapcsolatait legfőbb gazda
sági és politikai partnereivel, 
az USA-val és Nyugat-Euró- 
pával — vallják egyre többen 
á távol-keleti szigetországban.

A tavalyi kiugróan gyors, 
5,7 százalékos, a viszonylag 
gyenge jen és az export által 
fűtött gazdasági növekedés 
után Japánban . a lassulás első 
jelei mutatkoznak: az idei 
pénzügyi évre 4,6 százalékos, 
a jövő április elsejével indu
ló új pénzügyi évre pedig 
3,4 . százalékos gyarapodási 
vámak. Ezzel együtt á japán 
gazdaság növekedése még 
mindig gyorsabb lesz, mint a 
többi fejlett tőkés országé. A 
kérdések kérdése azonban to
vábbra is az, hogy a jen . ár
folyamának m-estereség-es fel- 
nyomára, az exportdinamika 
megfékezése' érezhetően csök
kenteni tudja-e majd Japán 
nyomasztóan nagy és növekvő 
keresike.del.mi és folyó fizetési 
mérlegtöbbletét, enyhíteni a 
pattanásig feszült keueskedel- 
mr vitákat.

Az Industrial Bank of Ja
pán (IBJ) már néhány hó
napja jelezte: ha nem áll be 
fordulat, úgy 1983—1990. kö
zött Japán összesen 40Ü mil
liárd dolláros kereskedelmi 
többletet fog felhalmozni, 
vagyis durván ugyanannyit, 
amennyit az OPEC-országok 
együttesén zsebeltek’ be 1974 
és 1981 között. A parttalan 
japán aktívum — egyre több 
szakértő szerint — ugyanúgy 
megrázhatja a világgazdasá
got, mint ahogyan az olaj- 

■ kartell tette a hetvenes évek 
második félében. A legneural
gikusabb pont a krónikusan 

- kiegyensúlyozatlan japán— 
amerikai kereskedelem: ta
valy Japán 33 milliárd dollá
ros többlettel zárta árufor
galmát. legfontosabb keres
kedelmi partnerével, a több
iét az i-dén csak nagyobb le
het, A Közös Piac is tekinté
lyes, 10 milliárd dolláros 
hiánnyal zárta kereskedelmét 
a szigetországgal;

A szinte mindenhonnan- tűz 
alá vett Tokió az utóbbi 
években jelentős intézkedése
ket hozott a vi-lág' második 
legnagyobb piacának meg
nyitására. Tagadhatatlan, 
hogy a fejlett i-pari országok 
közül is Japánban a legala
csonyabbak ma már a vá
mok az ipari termékekre. 
Ugyanakkor, bár a j apán ag
rárprotekcionizmus ma még 
jóformán’ sértetlen, a sziget- 
ország ■ így is a világ -második 
legnagyobb -agrárimportőre.

A probléma mélyén tulaj
donképpen az rejlik, hogy 
Japán páratlan ütemben nö
veli a. feldolgozóipar haté
konyságát. A szigetország- im
portja 70 százalékban ene-r- 
gia-hordoz,ókból és nyersanya
gokból áll, míg kivitelében 
egyedül a gépek és a közle
kedési eszközök csoportja 
ugyancsak 70 százalékkal sze
repel. A mikroelektronikai 
if'orradatom k i bontakoz ás áva 1 
rohamosan csökken a japán 
-termelés anyag- és energia- 
igénye: 1973—1983. között
másfélszeresére , nőtt. a japán 
társadalmi össztermék,- - mi
közben az olajfelhasználás 25 
százalékkal csökkent!

A japán-amerikai rivalizá
lás jegyében telnek el — eb
ben minden, szakértő egyetért 
— az ezredfordulóig hátralé
vő esztendők: a. szigetország 
az- alkalmazott-, - technológiák,' 
a gyártási technológiák, á 
munka termelékenysége,, : a 
iimhőségeilenőrzás szín vona
la és a hosszú távú ménedzs-

ver-
min-

men-t-stratégia terület-én 
hetetten, míg az USA 
dernkénél erősebb az alapvető 
technológiák és az új termé
kek kifejlesztésében, a mar
ketingben, a finanszírozás- 
bam, a külföldi jelenlétben, a 
szervezeti rugalmasságban, 
valamint az Információ-szer
zésiben, -hasznosításban. Ja
pán ma társadalmi összter
mékének 2,5 százalékát költi 
kutatás-fejlesztésre, i-ga-z, ez 
az összeg — 36 milliárd dol
lár — csak harmada az 
Egyesült ’ Államokénak, de 
második legnagyobb a nyuga
ti országok körében. . (Ja-pán 
sajátosság, hogy a szigetor
szág kutatási-fejlesztési ki
adásainak háromnegyedét a 
magán-gazdaság produkálja.)

A minden évben újabb re
kordot. döntő japán aktívum 
vizsgálatának másik, legalább 
ennyire fontos oldala, hogy 
j-elnleg a japán tőkeexport 
zöme az USA-ba irányul. A 
kiáramló pénz nagy részéért 
kötvényeket vásárolnak, vagy
is Tokió, az amerikai költ
ségvetés -egyik fontos finan
szírozója.
■ Ja-pán, amely a világ eiiső 
számú hitelezőjévé lépett elő, 
egyre fontosabb pozícióhoz 
jut a világ pénzügyi, gazda
sági és természetesen politi
kai életében - is. Ha a japán 
kereskedelmi aktívum és tő
kekivitel olyan ütemben fog 
bővülni, mint ahogyan sokan 
tartanak tőle, ’ úgy- néháhy 
éven bélül Tokió döntő béfo- 
- lyás-sal lehet, világ,mértékben 
az árfolyamok, a kamatlábak 
és az egyes országok folyó 
fizetési mérlegeinek alakulá
sára.

KGST VB-wiés M oszkvában
Rendkívüli KGST-üIésszakot tartanak még. az idén 

— hozták nyilvánosságra a Moszkvában tartott soron kí
vüli KGST végrehajtó bizottsági ülést követően. A 117, 
vb-ülésen a tagországok képviselői áttekintették a ta
valy nyári KGST-csúesértekezlet határozatainak azt a 
részét, amely a tudományos-műszaki fejlesztési komp
lex program kidolgozásáról szól. Az ülésen tervezetet 
fogadtak el a 2Ö00-ig szóló tudományos-műszaki együtt
működésről, amelyet a még idén összehívandó, soron 
kívüli, 41. KGST-ülésszak elé terjesztenek elfogadásra. 
A KGST felső szintű tanácskozásán tavaly Moszkvá
ban határozatot hoztak arról, hogy az egyes tagorszá
gok nemzeti programjai alapján hosszú távú komplex 
tudományos-műszaki fejlesztési programot dolgoznak 
ki. ö t súlyponti területen (elektronizálás, komplex 
automatizálás, az atomenergia gyorsított fejlesztése, uj 
anyagok kidolgozása és alkalmazása, a biotechnika 
gyorsított fejlesztése) az érdekelt tagországok szakem
berei megkezdték a programtervezetek kidolgozását. Az 
eredeti tervek szerint ezeket a programokat & KGSl 
jövő nyári ülésszakán kellett volna, megvitatni, szovjet 
kezdeményezésre azonban felgyorsították a kidolgozás 
ütemét.

Kuvait lépésről lépésre terjed 
a  sivatagban

A Jahra-kapu, amely a bel
város nyugati szélén egy lu
xusszálloda közelében áll, a 
régi Kuvait egyik utolsó ma
radványa. A modern világvá
rosban meghagyták a kaput a 
régi idők emlékeként.

A mai Kuvaitnak jóformán
semmilyen közös vonása sincs 
e régi idők fővárosával. Él
nek még régi hagyományok és 
az emberek arab viseletét 
hordanak, de a beduin ro
mantikának vége. Allah olaj
jal áldotta meg az országot, és 
az olajból származó jövede
lem néhány évtizeden belül 
a XX., sőt a XXI. századba 
katapultálta a várost. Har
minc évvel ezelőtt még festői, 
de egészségtelen városnegye
dek jellemezték a városnak a 
tengertől néhány lépésnyire 
lévő központját; ma itt ma
gas épületek és felhőkarcolók 
emelkednek, amelyek között 
csaknem eltűnik a számos új
jáépített mecset. A Dhau-ki- 
kötő inkább díszlet, mint va
lóság, mert a lapos arab csó
nakok, mint szállítóeszközök 
nagyrészt már elvesztették je
lentőségüket.

A város állandóan növek
szik. Kuvaitot útgyűrű veszi 
körül, de dél felé újabb autó
pályák épülnék ki. Már a ha
todik gyűrűnél tartanak; a

A rengések után
A nagy mexikói földrengés 

másnapján egy amerikai tele
víziós forgatócsoport repülő
gépet bérelt, és elindult Aca
pulco felé, hogy megnézze: 
megvan-e még a világ egyik 
leghíresebb tengerparti üdülő
helye. Acapulco megvan . . .

A puszta számok is mutat
ják, mi dőlhet romba, miután 
lakóházak, kórházak, szállo
dák omlottak össze a föld
rengés pillanataiban. Tavaly a 
16,6 milliárdos olajbevéteiek 
után a turizmus volt Mexikó 
második legnagyobb jövede
lemforrása. Az olajpiac pan
gása miatt idén a fekete arany 
becslések szerint kétmilliárd
dal kevesebbet hoz majd- a 
konyhára.

Az idegenforgalomból vi
szont az első félévben majd
nem pontosan terv szerint be 
is jött 1,1 milliárd. Össze! 
azonban a szállodákkal együtt 
a turisták bizalma is alapjai
ban rendült, meg. Az öt leg
jobb csendes-óceáni fürdőhe
lyen — Acapulco, Puerto Val- 
larta, Manzanillo és az össze
épült Ixtapa-Zihuatanejo — 
panaszkodnak a szállodások: 
5-13 százalékra esett vissza a 
házak kihasználtsága. Acapul- 
cóban napi ezer helyfoglalást 
törölnek:

Az évente Mexikóba érke
ző. 4,5 millió turista 90 száza
léka amerikai. A kormány 
most kampányt kezdett a lá
togatók visszacsalogatására, de 
sokan úgy vélik, hogy Mexikó 
képéről akkor tűnnek el a 

■repedések, ha sikerrel lezaj
lik á jövő évre tervezett lab
darúgó-világbajnokság.

Addig azonban a kormány
gazdasági embereinek kell tá
madásba. lendülniük. Gólt 
azonban csak akkor rúghat
nak, ha jő labdát kapnak a 
Nemzetközi Valutalapból
(IMF). Paradox, módon erre 
most többe esélyük van, mint 
korábban. Könnyen lehet.

hogy a földrengéskárokra hi
vatkozva most megkaphatják 
azt, amit eddig hiába kértek. 
Három éve ugyanis elfogadták 
az IMF három évre szóló 
programját. Ez csökkentette az 
inflációt, jót tett a kereske
delmi mérlegnek, és végső so
ron két nagy átütemezés se
gítségével bár, de lehetővé 
tette az adósságok törleszté
sét. A mérleg másik serpe
nyőjében viszont harmadával 
csökkent a dolgozók vásárló
ereje és duplájára (16 szá
zalékra) nőtt a munkanélkü
liség.

Érthető, ha a mexikói gaz
daság irányítói új tárgyalá
sokra törekedtek az IMF-fel. 
Ügy tűnik, a földrengés hihe
tőbbé teszi érveiket, amely 
szerint valamiféle pénzügyi 
automatizmussal mindannyi
szor új külföldi pénzeket kel
lene injekciózni a gazdaság
ba. valahányszor a kamatter
hek meghaladnak egy bizo
nyos mutatószámot. Ez melles
lég hasonlít ahhoz az eljárás
hoz, amelyet Latin-Amerika 
egy másik nagy adósa, Peru 
nemrég vezetett be egyoldalú 
döntéssel.

A közhangulat közben még 
radikálisabbá vált Mexikó
ban. A szakszerveztektől kezd
ve ■ az egyházig szinte min
denki azt sürgeti, hogy a föld
rengés miatt az ország egysze
rűen szüntesse meg az adós
ságok törlesztését. Ezt persze 
nemcsak a földrengés utáni 
napokban elhangzott kor
mánynyilatkozatoknak mon
dana ellent, hanem a reális 
lehetőségeknek is. Miguel de 
la Madrid elnök egyelőre ke
ményen tartja magát: őrizke
dik bármiféle.egyoldalú pénz
ügyi döntéstől. Egyre általá
nosabb azonban az a véle
mény, hogy Mexikó és az 
IMF kölcsönös megegyezéssel 
végül könnyíteni fog az adós
ságterheken.

világváros gyűrűről gyűrűre 
terjed a sivatagban. A gyű
rűk között új városnegyedek 
épülnek, szociális lakóépületek 
és villaszerű házak. A lakás 
Kuvaitban ingyenes, mint sok 
minden ebben az országban, 
amelynek az öböl menti há
ború, az OPEC-kartell széf- 
hullába és az olajbevételek, 
csökkenése ellenére még min
dig sok pénze van. „Sürgős 
szükség van a békére” — 
mondja egy európai, aki évek 
óta az országban él. A szállo
daiparban dolgozik, és panasz
kodik az iráni—iraki háború 
okozta pénzügyi nehézségek 
miatt. De még mindig elég 
pénz áll rendelkezésére a 
nagy építkezések céljára.

Kuvait összenőtt Salmiya 
várossal. A két város, lakosai
nak száma csaknem 1 millió. 
Égész Kuváitbán 1,4 millió 
ember él. Csak körülbelül fél
milliónak van kuvaiti útleve
le. Ha összeszámoljuk a nagy
családok és a nemzetiségek 
tagjait, akik az ország ősho
nos „beduin nemességéhez” 
tartoznak — nincs több mint 
9 vagy 10 ilyen család —, ak
kor arra az eredményre ju
tunk, hogy az országban kö
rülbelül 100 ezer eredeti ku
vaiti él; A többi állampolgár 
arab országokból vagy Irán
ból vándorolt az utóbbi évti
zedekben az országba. Ezek
hez jáíülnak pakisztáni, in
diai, Fülöp-szigeteki, egyipto
mi, iraki és más öböl menti 
országokból jött vendégmun
kások, akiknek nincs kuvaiti 
útlevelük és bármikor kiuta
síthatják őket.

A kuvaiti lakosság egyik 
csoportját körülbelül 250 ezer 
Palesztinái alkotja. Magas 
képzettségük alapján vezető 
állásokba kerültek. De 1983- 
han állítólag csaknem 50 ezer 
Palesztinái hagyta el Kuvai- 
tot. Az itt keresett pénzzel. 
Nyugatra mennek, ahol ígér 
nyesebb és változatosabb éle
tet élhetnek.

Kuvait tulajdonképpen nem
városias. A város északkeleti 
részén lévő két víztornyon és 
a nagymecseten kívül nincse
nek jellegzetes nevezetessé
gei. Kuvait belvárosában csak 
ritkán látunk gyalogost; a 
belváros gépkocsik számára 
épült és nem csábít kószálás
ra, - sétára. Ha nem lenne a 
két magas víztorony és né
hány könnyen felismerhető 
felhőkarcoló, az ember elté
vedne az autók és az örvény
lő forgalom egyformaságában. 
Sok európai panaszkodik a 
város sterilitására,, amelyet 
sok pénzzel szélsebesen épí
tettek fel, és nem természete
sen; spontán módon fejlődött 
ki. A kuvaitiak azonban álta
lában büszkébbek erre a vív
mányukra, mint beduin múlt
juk emlékére.

USA-üzletemberek
Vietnamban

ötven amerikai céget kép
viselő, több mint száztagú üz
leti delegáció érkezett hivata
los látogatásra Hanoiba. Az 
amerikai cégek képviselői fel 
kívánják mérni, hogyan fej
leszthetnék a két, ország kö
zötti kereskedelmi kapcsolato
kat. Pham Van Dong vietnami 
kormányfő a küldöttség veze
tőivel találkozva elmondta, 
hogy Vietnam kész a kapcso
latok . rendezésére az USA-vah
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Napok óta töröm a feje

met, hogyan lehet vissza
élni a szakszervezeti bélyeg 
felhasználásával, de semmi 
okos dolog nem jutott az 
eszembe. Levelet nem le
het feladni vele, hamisí
taná nem érdemes, eladni 
lehetetlenség. Pedig kell, 
hogy legyen valami titkos 
visszaélési recept, külön
ben kénytelen lennék fel
tételezni, hogy az egyik ke
rületi OTP tisztviselői tör
ténetünk főhősével szem
ben nem előrelátóan ébe
rek, hanem simán bürokra
ták voltak. De nagyon ....

A dolog úgy történt, hogy 
az illető hölgy — nevezzük 
Nagynénak — egy leány- 
vállalat alkalmazottjaként 
Kissnével együtt volt jogo
sult az OTP-től pénzt és 
szakszervezeti bélyeget fel
venni. (Ne tessék moso
lyogni, minden hónapban 
onnan vitték az apró billo
gokat, s ők osztották szét 
a többiek között a fizetés
sel együtt.) Legutóbb Nagy- 
né — egyéb elfoglaltsága 
miatt — attól tartott, hogy 
nem lesz ideje betérni a 
kerületi OTP-be a bélye
gekért, s ezért az arra 
rendszeresített hivatalos 
formában meghatalmazta 
Kissnét, hogy ő menjen el 
érte. A félreértések elkerü
lése érdekében jegyzéküket 
előre el is küldték az 
OTP-hez.

Tudjuk azonban, hogy 
szürke minden elmélet, de 
zöld az élet aranyfája; a 
kérdéses napon a sors úgy 
hozta, hogy épp Kissnének 
akadt halaszthatatlan, dol
ga, míg Nagyné bőven rá
ért a bélyegekért elmenni. 
Ügy is tett. De az OTP- 
ben bélyeg helyett csak ki
oktatást kapott. Mivel nem 
ővolt a meghatalmazotti!), 
kénytelen volt dolgavége- 
zetlen távozni. Nagyné 
persze eleinte azt hitte, 
hogy az egész .csak rossz 
vicc: még jó, hogy nem ő 
a meghatalmazott, amikor 
tulajdon kezeivel ruházta 
át Kissaióre a bélyegfelvé- 
tel jogát, vagyis ő írta a 
meghatalmazást . .. ! A bé
lyegeket felügyelő hölgyek 
azonban hajthatatlanok vol
tak, s megmagyarázták, 
hogy azért nem hagyhatják 
ebek harmincadjára a bé
lyegek sorsát, mert azokkal 
illetéktelen személyek visz- 
sza is élhetnek. . .  Hogy 
mi módon, azt nem részle
tezték, bár a jelek szerint 
Nagyné nem is volt túlsá
gosan kíváncsi, mert ma
gából kikéivé távozott. Az
óta már pontosan kidolgoz
ták a jövőben alkalmazan
dó taktikát. Amikor eljön 
a bélyegfelvétel ideje, elő
ször kölcsönösen felhatal
mazzák majd egymást 
Kissnével, majd mindket
ten meghatalmazzák saját 
magukat is. Elvégre: rend 
a lelke mindennek.

B u d a p e s t  f ü r d ő v á r o s ?

V a s  é s  s z ö g
A szerződéses vállalkozók 

tanácskozásán felszólalt a 
Vas- és Edénybolt Vállalat 
egyik szerződéses üzletveze
tője, Gáncs Péter. A rendez
vényt követően benyomásai
ról és a kisvállalkozók han
gulata felől érdeklődtünk.

— A tanácskozáson el
hangzott, hogy a szerződéses 
rendszer fontos vonzereje a 
vállalatok és a vállalkozók 
között fennálló egyenrangú, 
partneri viszony, ön nem így 
fogalmazott!

— Nem az igazi a mellé
rendeltségi viszony — még a 
szerződés megkötése után 
sem. Ha egy vállalat esetleg 
—- lehet, hogy tévedésből — 
rosszul számítja ki az üze
meltetési díj egyik összete
vőjét, a szerződéses boltveze
tő, mivel a tételes kimutatást 
nem ismeri, nem is reklamál
hat. Ha viszont a kisvállal
kozó a versenykiírás feltéte
leiben megszabotthoz képest 
még égy munkaerőt vesz félj 
a vállalatnál emiatt felme
rülő többletköltségeket is áll
nia kell —, de ha egy fővel 
kevesebbet alkalmaz, akkor a 
cég megtakarításából nem ré
szesüli.

— Többen felvetették, hogy 
a szerződéses boltvezetők nem 
fektetnek be elegendő tőkét 
üzleteikbe. Mivel magyaráz
ható passzivitásuk?

— Tegyük fel, hogy egy tö
rekvő vállalkozó öt éven ke
resztül — miközben biztosít
ja családija megélhetését —• 
minden többletjövedelmét 
boltjába fekteti. A szétválás
kor aztán viheti haza a hasz
nát — az én esetemben 
szögben és vasban. Persze 
megtehetné, hogy az utolsó 
évben kiárusítja felhalmozott 
árukészletét. Az én javasla
tom inkább az lenne, hogy a 
Vállalat olyan feltételekkel 
hirdesse meg újra a -boltot, 
hogy a nyertes új vállalkozó
nak készpénzben kelljen bú
csúzó elődjének az árunövefc- 
ményt. a máj- befektetett -tő
két _ megfizetnie. A másik le
hetőség: a vállalat vásárolja 
Vissza a forgalom bővülésével 
arányos készletet.

— Szóba került a mostani 
tanácskozáson az is, hogy 
kisvállalkozásoknak, köztük a 
szerződéses rendszer terjedé 
sének vegyes volt a fogad
tatása.

— Ugyanaz zajlik le itt is, 
mint a butikoknál: rengete
gen belevágtak és sokan bele 
is buktak. Ott is voltak sze- 
rencselovagok, itt is vannak. 
A _ közvélemény egyébként 
mindig annak alapján hábo- 
sodifc fel-, amilyen tájékozta

tást kap. Nagyon ritkán né
zik a másik oldalt, a munkát 
és a tényleges eredményt. Én 
az ötödik év végén, h-a egy
általán ki tudom venni az 
üzletből a hasznomat — talán 
egymillió forintot a napi 
10-12 óra munka mellett —, 
bizonyára jobban fogok járni, 
mintha hagyományos üzemel
tetésű boltban dolgoztam vol
na. Addig viszont havonta 
tízezer forintot fizetek ma
gamnak — két gyermekem 
van, feleségem pedagógus . . .  
Nincs en élt anyagi go-ndjainik, 
de költekezésre n-em telik, 
már csak azért sem, mert 
nem tudhatom, hogy az ötö
dik év végén mihez kezdhe
tek: lehet, hogy egy maszek 
üzlet beindításához már nem 
lesz elegendő tőkém.

Élénk reagálást váltott 
ki a szerződéses vállalkozók 
között az adórendszer most 
bejelentett tervezett változta
tása. Mire számítanak az új 
helyzetben?

— Önmagáiban nem az a 
problémám, hogy 8 millió fo
rintos árbevétel fölött ezen
túl nem a forgalom, hanem 
a jövedelem után kell fizet
ni az adót. Ez a változtatás 
már régóta várható volt. Bár 
a PM szerint 1986-han az 
adóterhek összességükben 
nem nőnek, ha 600 ezer fo
rint fölött van valakinek az 
éves jövedelme, 35 milliós 
üzleti forgalom mellett eddig 
150 ezer forint volt az adója 

ezentúl számításaim sze
rint hozzávetőlegesen 350 ez
ret fog fizetni. Igazából az új 
rendszer végrehajthatósága 
jelenti a legtöbb gondot: az 
adóbevallás előzménye a kö
telező leltár 30-40 millió fo
rintos forgalmú iparci'-kkbol- 
toknál ez akár egy hónapig 
is eltarthat — ha lehúzom a 
redőnyt, attól még az üze
meltetési díjat fizetnem kell. 
Az általános ellenérzést így 
nem is az adóemelés mérté
ke okozta, hanem az, hogy a 
szerződéses boltoknak eddig
— s ez volt a vonzó bennük
— alig-,- kellett adminisztrál
niuk. Ennek most vége. Ami 
még nagy baj: ha én pél
dául évi 200 ezer forintos jö
vedelmet hagyok bent áru 
formájában a boltban, s az 
ötödik év végén túllépem az 
egymillió forintot, a prog
resszív jövedelemadóztatás 
következtében — legalábbis a 
tanácskozáson kapott tájé
koztatás szerint — ekkor már 
75 százalékos adót kell fizet
nem. Most aztán már az sem 
lesz érdeke a boltvezetőknek, 
hogy hasznukat beilt hagyják 
az üzletben. ✓

A Széchenyi gyógyfürdőt 
évente 2,1 millióan keresik 
fel. Rengeteg a külföldi, aki
ket mágnesként vonz az a 
tény, hogy a magyar főváros 
szívében van egy patinás, 
gyógyító vizű fürdő. De med
dig? Ugyanis a fürdőt 1908. a 
megnyitás óta nem korszerű
sítették.

Október elsején délután há
romnegyed ötkor a női ter
málfürdő kupolájának belső 
vakolatából leesétt egy körül
belül egy négyzetméteres da
rab. Örülhetünk, hogy sze
rencsére senki nem sérült 
meg, s így végre le lehetett 
zárni a napi 13 órán át üze
melő fürdőrészt, s szemügyre 
lehetett venni a többi szerel
vény állapotát is. A szemle 
során több, előre nem várt 
esemény következett be.

Amikor a fűtéshálózat csö
veit vizsgálták, a csövek az 
első érintéstől kilyukadtak. A 
kiürített medence oldalfalából 
tíz négyzetméternyi csempés- 
től betonostól kidőlt, amikor 
megkopogtatták. Az öltözők
ben elmozdították a szekré
nyeket, s ekkor derült ki, 
hogy a hátsó szekrényfalak 
szinte kivétel nélkül elrohad
tak. A vizsgáló műszakiak fi
gyelmesek lettek arra, hogy 
az öltöző egy pontján kong a 
csempepadló. Miféle üreg le
het ott, ahol a tervrajz sem
mit nem jelölt?

De nemcsak az elmúlt he
tek, hónapok bővelkedtek elő
re nem várt eseményekben. 
A fürdő állapota már tavaly 
is aggodalomra adott okot. 
Egy csendes éjszakán lezuhant 
az egyik kőváza arra a terü
letre, ahol egyébként reggel
től estig a bámulni vágyók 
süttették magukat. Ekkor tá
volították el a többi kővázat, 
és nem sokkal később lezárták 
a teraszos napozót.

A strandlépcsőházakat és az 
éttermet akkor dúcolták alá, 
mikor a már meglevő hajszál
repedések a falakban ijesztő 
tempóban szélese’dni kezdtek. 
Az 1975-ben épült szauna te
teje egy napon megroggyant, 
azóta „ereszt”, vastagon dől a 
gőz kifelé a szabadba. Egy 
hétfő reggel az egyik négy
mázsás csillár tisztítás közben 
tíz méter magasból lezuhant. 
Azóta már mindhárom csil
lárt — balesetvédelmi okokból 
— leszerelték, s most az alag
sorban várják a jobb időket. 
A míves csillárok helyén mű
anyag armatúrák éktelenked
nek a századeleji miliőben.

Eddig szerencséje volt a 
Széchenyinek. Mert az ülőfür
dő bejárata fölötti vakolat is 
éjszaka' zuhant le. És a kény
szerű leállás miatt végre ki 
tudták cserélni az évek óta 
csendes egykedvűséggel csö
pögő radiátorokat, és újakat 
tudtak felszerelni a rossz, ré
gi csaptelepek helyére.

— A korábbi munkahe
lyemről azért jöttem el, * mert

ott kevés volt a munkám — 
mondja Németh István, a Szé
chenyi gyógyfürdő műszaki 
vezetője. — Itt aztán nem pa- 
naszkodhatom az eseményte- 
lenségre! Huszonnégy embe
rem van a karbantartási mun
kákra, és ha csak a mi für
dőnket kellene gondoznunk, 
talán meg is tudnánk birkóz- 

ä feladattal. De a Széche- 
nyin kívül hozzánk tartozik 
még az a 42 kilométer hosszú 
vezeték is, amin keresztül a 
külső fogyasztók — így pél
dául az Orvostovábbképző In
tézet, a Mozgássérültek Inté
zete stb. — a gyógyvizet kap
ják a Hősök terén, illetve a 
Kacsóh Pongrác út sarkán le
vő forrásokból. A termálvíz 
roppant agresszív összetételű, 
így a csőrendszer folyamatos 
karbantartása nagyon sok 
energiánkat emészti fel.

Egyébként nemcsak a ter
málvíz, de az a híg sósav is 
marja, emészti a csöveket, 
amellyel mindennap át kell 
mosni a medencéket. Olyany- 
nyira, hogy a maró folyadék 
még a fűtéshálózat csőrend
szerét is elérte, és az olyan 
mértékben korrodálódott, hogy 
mikor hozzáértünk, elporladt 
az ujjunk alatt. A nagyme
dence oldalfalában megörege
dett a beton, nem csoda, hogy 
az sem bírta tovább.

A Fővárosi Fürdőigazgató
ság évente mintegy 160. millió 
forintot tud a fürdőkre köl
teni. Szerény becslések szerint 
csak a női-férfi termál és a 
közös fürdő rendbehozatala 
nyolcszázmillióba kerülne a 
Széchenyiben. Egy teljes, pin
cétől padlásig terjedő felújítás 
pedig legalább két és fél mil- 
liárdot emésztene fel.

, ÜÍautópálya-szakasz
November 22-én adták át 

Magyarország negyedik autó
pályájának, az M5-nek az el
ső szakaszát. Budapest hatá
rától Öcséig egy .18 kilométe
res autópálya, Öcsától Ör
kényig pedig egy 23 kilomé
teres félautópálya épült meg. 
Elkészült az autópálya buda
pesti bevezető szakaszának 
egy része -is. A Határ utat 
egy félautópáíya köti össze a 
főváros határával, ahol* az M5 
teljesen kiépült szakasza kez
dődik. A bevezető szakasz 300 
millió forintba, a 18 kilomé
teres teljes autópálya 900 mil
lió forintba, vagyis kilométe
renként 50 millió forintba ke
rült. A 23 kilométernyi fél
autópálya költsége 80Ó millió 
forint, kilométerenként tehát 
mintegy 35 millió forint volt. 
Az M5 építése tovább folyik: 
a jelenlegi tervek szerint 1988- 
ra az Örkényi már megépült 
bal oldali pályát meghosszab
bítják Kecskemétig.

Cliipgyártás
a M ikroelektronikai V állalatnál

A két és fél évvel ezelőtt 
elindított mikroelektronikai 
kormányprogram egyik fon
tos beruházását adták át az 
elmúlt héten: felavatták Bu
dapesten a Mikroelektronikai 
Vállalat (MEV) bipoláris in
tegrált áramkörű chipeket 
gyártó sorát. Az új egység 
hozzávetőlegesen kétmilliárd 
forintos,, tíz év alatt vissza
térítendő állami kölcsönbőlés 
összesen mintegy 1,5 milliárd 
forintot kitevő, több forrás
ból származó K +  F alapok
ból jött létre, döntően szov

jet licene alapján. Ebben az 
üzemiben, valamint a másfél 
éve működésbe lépett MOS 
(fém-oxid-fél vezetőket előál
lító) gyártósoron évi 60—60 
ezer, összesen 120 ezer szili- 
ciumszeletet, azaz — durva 
becsléssel — együttesen 20 
millió darab chipet készít
hetnek: míg a régebbi egy
ség, elsősorban memóriaegy
ségek és mikroprocesszorok, a 
most üzembe helyezett sor 
leginkább ipari és közszük- 
szükségleti lineáris áramkö
rök gyártására szolgál

Széntermelés vgm~ben
A mélyművelésben dolgozó szénbányászok is alakít

hatnak túlmunkára vállalati gazdasági munkaközössé
get — így döntött nemrégiben az Ipari Minisztérium. 
Azóta — alig egy hónap alatt — 155 vgm alakult meg • 
3620 taggal a Dorogi és a Mecseki Szénbányáknál, s 
vgm-ek létrehozását tervezik más szénbányásizati vál
lalatok is. A szénbányászat termelési átlaga az idén 
műszakonként és személyen,ként 4,8 tonna volt, a vgm- 
ben dolgozók e rövid idő alatt átlagosan 9,4 tonnát 
termeltek, s ezzel műszakonként 2 ezer forint körül 
tudtak keresni az eddigi túlmunkáért kapott 700-800 
forint^ helyett. Jelenleg Magyarországon a szénbányá
szok évente 50-70 túlműszaikot vállalnak. A Bányászati 
Dolgozóik Szakszervezetétől kapott tájékoztatás szerint 
az ércbányászatban és a szénhidrogén-bátiyászatbian 
dolgozóik továbbra is csak felszín feletti munkára szer
vezhetnek vgm-et.

A  g rá rterh ek
Irányt vált a magyar ag

rárgazdaságot érintő költ
ségvetési politika — ez de
rült ki abból az előadásból, 
amelyet Csendes Béla, az 
Országos Tervhivatal (OT) 
elnökhelyettese, a Magyar 
Közgazdasági Társaság me
zőgazdasági szakosztályá
nak ülésén tartott- A nyolc
vanas években a költségve
tési elvonások a mezőgaz
daságban eddig évről évre 
nőttek, a jövő évtől viszont 
az élelmiszergazdaság költ
ségvetési befizetése 2,8 mil
liárd forinttal csökken. A 
„kurzusváltást” — mint az 
előadó mondta — az agrár- 
gazdaság műszaki fejlődé
sének megtorpanása, nem
zetközi versenyképességé
nek csökkenése kényszerí
tette ki, továbbá az, hogy 
számos gazdaság pénzügyi 
helyzete kritikus.

A mezőgazdasági és élel
miszeripari üzemek terme
lési költségei jövőre vár
hatóan mintegy 2,5 milliárd 
forinttal emelkednek — 
mondta az OT elnökhelyet
tese. A keresetszabályozás 
mértéke úgy változott, hogy 
a mezőgazdaságban dolgo
zók átlagkeresete a tavalyi
nál 1 százalékkal lassab
ban, 5—5,5 százalékkal
emelkedjen jövőre.

Több intézkedés javítja 
majd az ágazat jövedelme
zőségét. A tejtermelésre

adott árkiegészítést például 
literenként 2 forintról 2,90 
forintra emelik. A kukori
ca ára ugyan nem emelke
dik, de a termesztők hek
táromként 800 forint jöve

delemadó-kedvezményt 
kapnak. A tehenészeti tele
pet létesítő gazdaságok 
1986-tól a költségek 50 szá
zalékát kapják meg támo
gatásként az eddigi 30 szá
zalék helyett, a gabonatá
rolók építésére adott 30 
százalékos állami szubven
ciót pedig ezentúl akkor is 
igénybe lehet venni, ha 
korábban más rendeltetésű 
épületet alakítanak át tá
rolónak. A kiegészítő tevé
kenységek ösztönzése érde
kéiben — mint elhangzott
— 1986-ban 300 millió fo
rinttal csökkennek e szek
tor adóterhei.

Az élelmiszeripar jövő 
évi terheit is növeli a nye
reségadó 35 százalékról 40 
százalékra történő emelése. 
Ennek ellentételezéseként
— mondta Csendes Béla*— 
az év közepétől 3 száza
lékkal csökken az általános 
vállalati szabályozás alá 
tartozó élelmiszeripari vál
lalatok felhalmozási módja. 
Az élelmiszeriparban ter
melői árkorrekcióra kerül 
sor jövő évtől, ennek szak- 
ágazatonkénti mértékéről a 
közeljövőben várható dön
tés — jelentette ki Csendes 
Béla.

Metrómegálló
Egyre nehezebb idők jár

nak a budapesti metróra, 
lassul az építkezés üteme, 
mind távolibb jövőbe vész a 
korábbi elképzelések megva
lósításának ideje. A korábbi 
tervek szerint 1985-re már 
végig, egészen az újpesti Ist
ván térig meg kellett volna 
épülnie a 3, vonalnak, de 
még az észak—déli metró 
építés alatt álló új szakaszá
nak sincs pontos átadási ha
tárideje. Ezt az Árpád-hidas 
a IV. kerületi Bajcsy-Zsi- 
liniszky út közötti szakaszt — 
egyes elképzelések szerint — 
az évtized végére építenék 
meg. A káposztásmegyeri la
kótelepre költözőknek tehát, 
akiket sokáig azzal biztattak, 
hogy időben „odaér” majd a 
földalatti, várniuk kell. Az 
pedig végképp bizonytalan, 
hogy mikor kerül sorra a ne
gyedik vonal építése — bár 
a tervek már készen állnak. 
Ez a metró — ha végleg el
készül — a Kelenföldi pálya
udvart köti majd össze az új
palotai lakóteleppel, miköz
ben érinti a Móricz Zsigmond 
körteret, a Kálvin teret és a 
Baross teret is: A tervek sze
rint — bár ennek pillanat
nyilag gyakorlati jelentősége 
nincs — először a körtér és 
a Kálvin tér közötti szakasz 
épülne meg.

Így aztán az utazóközön
ségnek be kell érnie kevésbé 
hasznos és látványos újdon
ságokkal. 1986 első felében, 
bár csak kívülről, de megis
merkedhetünk az új, magyar 
metrókocsikkal, a Ganz- 
Mávagná.1 már készülnek a 
próbadaraibok. Búcsút mond
hatunk a megszokott, köny- 
nyen kijátszható pénzbedo
bós belépő-automatáknak is. 
Valamikor jövőre ugyanis

svéd jegykezelő készülékeket 
állítanak fel a bejáratoknál 
Az új rendszerbén az uta
soknak egy villamosjegyet 
kell majd lebélyegezniük, 
Jobban is teszik, ha erről 
nem feledkeznek meg, mert 
rövidesen a metróban is 
megjelennek az ellenőrök, s 
a kocsikban vagy a kijárat
nál is kérhetik majd a je
gyeket.

Nehézkesen alakulnak a 
magyar metróépítők külföldi 
vállalkozásai, amelyek a ta
pasztalatok hasznosítását és a 
kiépített kapacitások működ
tetését szolgálnák. 1980-ban 
az Uvatérv, a KÉV-Metró és 
a Beton- és Vasbetonipari 
Művek 1,7 millió dolláros 
megbízást kapott a kalkuttái 
metró egy 900 méteres sza
kaszának elkészítésére. Az
építkezés azonban csúszik r- 
a hírek szerint nem a ma
gyarok hibájából. Mint illeté
kes helyen hallottuk, kevés a 
gép, szakképzetlenek az in
diai munkások, s a különle
ges talajviszonyok is nehezí
tik a munkát. Közben az 
Uvaterv megszerzett egy,
nagy értékű líbiai megrende
lést is: 28 millió dollárért el
vállalta Tripoli két metróvo
nalának a tervezését. A ter
vek ára azért ilyen tekinté
lyes, mert Tripoliban össze
sen 70 káilaméternyi föld
alattit kívánnak építeni. Csak 
összehasonlításképpen: jelen
leg Budapesten 22,6 kilomé
teren futnak a szerelvények. 
Az eredeti elképzelések sze- 
r'pt 1986-ban kellene megkez
dődnie az építésnek, erre 
azonban — bár a magyar 
fél időben leszállította az 
esedékes tervrészieteket — 
anyagi okok miatt már nem
igen van esély.

m  év számokban
A hatmilliárd forintos fej

lesztési program eredménye
képpen megtízszereződött a 
hazai számítógép-állomány, és 
1985-re elérte az 5000 dara
bot. A vállalatok 80 száza
léka saját számítógéppel ren
delkezik, míg 20 százalékuk 
bérel, vagy szolgáltató válla
latoknál végeztet adatfeldol
gozást.

A számítógéppel rendelke
ző vállalatok
70 százaléka anyag- és kész

letgazdálkodásra,
41 százaléka értékesítési in

formáció feldolgozására,
44 százaléka személyzeti és 

munkaügyi feladatokra,
40 százaléka költséggazdálko

dásra és
60 százaléka számviteli nyil

vántartásra

használja meglevő számítás- 
technikai kapacitását.

A VI, ötéves terv ideje 
alatt megoldódott az ESZR- 
géppark szoftverellátása, ■ a 
számítógép-perifériák szocia
lista országokból való impor
tálása, és a mikrogépek el
terjedésével megkezdődött az 
operatív termelésirányítás el
terjedése is.

Az előzetes számítások sze
rint a VII. ötéves tervben a 
vállalatok 10 milliós nagy
ságrendben fejlesztik számí
tástechnikai kapacitásukat. 
Ennek egy része az elhaszná
lódott technikai eszközök pót
lására, nagyobb hányada pe
dig új gépek és szoftverek 
beszerzésére szolgál.
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Olvasóink kérdezték
O

•— Miért minősítő körülmény az emberölésnél az aljas in
dok, amikor más ember életének kioltása — szándékosan — 
mindig ilyen indokból történik?

— A kérdés .mögött az hú
zódik meg, hogy ha a felté
telezése igaz, akkor a bíró
ság bármelyik emberölés ■ tet
tesét akár a legsúlyosabb 

. büntetéssel ás sújthatja, s így 
tulajdonképpen nincs is alap
esete az emberölésnek.' Ez 
azonban tévedés.

Vegyünk egy példát. Az 
erősen, ittas elkövető és a ré- 

7 szeg „áldozat az udvaron ve
szekednek valamin — például 
egyikük csalt a’kártyában —, 
és a szóváltás vége az, hogy 

1 a tettes, fölkapja a keze ügyé
ben lévő haltát és fejbe vág
ja áldozatát, aki meghal. 
Amikor ezt észleli, átmegy a 
szomszédba, ahol telefon van, 
s kéri az ottíévőket, hogy 
telefonáljanak mentőkért és 
a rendőrségért, mert rhégölte 
a komáját. Már ekkor bánja 
tettét, később meginkább.

Mi lesz a eselekménye mi
nősítése? Erős felindulásból 
való elkövetésről- nem . lehet 
szó, mert egyrészt ittas volt, 
másrészt hiányzik a méltá
nyolandó ok, bár a harag, a 
felindulás jelen volt. Van-e 
valamilyen .minősítő körül
mény? Sem az előre kiter- 
veltség, sem a különös ke
gyetlenség vagy a nyereség
vágy nem áll meg. A még 
számításba jöhető minősítő 
körülmények között szerepel 
a. más aljas indok, illetve cél. 
Aljas indok lehet a bosszú, 
korábbi sérelemért, s aljas 
cél, hogy egy lánynak udva
rolnak és az áldozat tűnjem 
el az útból Esetünkben sem
mi ilyen nincs,, tehát ez a 
„sima” emberölés, amelyért 
öttől tizenöt évig’terjedő sza
badságvesztést lehet kapni, 
de életfogytiglanit vagy halál
büntetést nem lehet kiszabni.

Az aljas,: indok tehát ‘ -nem . 
mindig ván , jelen,' a példá
ban az ittas tettes indulatá

ban ölt, mert a részeg áldo
zat provokálta őt, pedig 
egyébként jó kómas ágban
voltak..

Mitől függ az, hogy öt 
vagy netán, tizenöt évet kap? 
A közismert büntetéskiszabá
si szempontokon — előélet, 
családi állapot, megbánás stb. 
— túl, a szándékos ember
ölésnél mindig vizsgálják- a 
szándék milyenségét.

Van az egyenes szán
dék, amikor az elkövető 
kívánja az eredmény 
létrejöttét és Van az es- 
lietőleges szándék, ami
kor csupán belenyugszik 
az eredmény lehetséges 

bekövetkeztébe.
Itt tulajdoniképpen egy érzel
mi elemet kell elhatárolni, 
mert a tudati elem ugyanaz, 
hiszen mindkét esetben fel
merül a halál bekövetkezté
nek lehetősége: Amikor -vala
kit baltával fejbe ütnek, an
nak éles felével, a szándék 
egyértelműen egyenes, abban 
a pillanatban az elkövető kí
vánta az áldozat halálát. 
V-agyig példánkban ez a bün
tetés kiszabásánál súlyosító 
körülmény lesz.

De például aikkor, amikor 
éjszaka az alvó sértettre rá
gyújtják a lakást, s az illető 
meg is hal, a ' szándékosság 
esihetőleges fajtája állt fenn, 
hiszen a sértett fel is ébred
hetett volna időben, vagy 
mások figyelmeztethették vol
na stb., 1 tehát az elkövető 
csupán belenyugodott az 
eredmény bekövetkeztébe. Éz 
utóbbialtat azért szükséges 
hangsúlyozni, mert ebből fa
ltad az. hogy látszatra hason
ló cselekményekért miért 
kapnak lényegesen eltérő 
büntetést-, az- emb eröj-ás::• t ette - 
sei, .bár „ez, más -.bűncselek
ményeiknél is vizsgálandó.

felolvasnák a véleményeket, 
hiszen így nem lehet kérdé
seket feltenni. Ezért a bün
tetőeljárási törvény kimond
ja: ha több, ellentétes szak
értői vélemény áll a bíróság 
rendelkezésére, nem mellőz
hető a szakértők megidézése 
és meghallgatása a tárgyalá
son.

Azt azonban hozzá kell 
tenni: a bíróság a bizonyíté
kokat szabadon értékelheti, 
így a szakvéleményeket is, de 
az ítéletben indokolnia kell, 
hogy miért éppen azt a véle

ményt fogadta el valósnak, 
helyesnek.

Tehát elképzelhető, hogy 
egy írásban benyújtott szak
ér-tői vélemény alapozza meg 
az elítélést, de csali akkor, 
ha azt a tárgyalás folyamán 
felolvasták. Ha ez nem tör
tént meg, akkor is hozhat 
döntést a bíróság, de ebben 
az esetben a szakértői véle
ményre nem hivatkozhat az 
indokolásban, azt úgy kell 
tekinteni, mintha meg sem 
írták volna.

0
— Tekinthető-e a lopás kísérletének az, ha a tettes, mielőtt 

a nyomozás elkezdődött volna, az ellopott dolgot visszaadja a 
tulajdonosnak?

©
— A gyermek elhelyezésénél dönthet-e úgy a bíróság, hogy 

ahhoz a szülőhöz kerüljön, akihez nem akar menni, illetve mi 
történik akkor, ha a bírósági ítélet ellenére az egyik szülő 
nem adja kJ a gyereket?

Az az elv közismert, hogy 
ha váláskor' a gyerek elhe
lyezésében a szülők nem 
tudnak megegyezni, a bíróság 
a gyermek érdekeit szem 
előtt tartva dönt. Ha a gyerek 
nagyobb, ennek során szak
emberek végeznék úgyneve
zett kötődésviizsigálaitot, en
nek azonban csak akkor le
het döntő jelentősége, ha 
mindkét szülő egyébként tel
jes mértékben alkalmas a 
gyerek nevelésére és ehhez 
megfelelő, egyaránt jó körül-, 
rpenyek ■ járulnak. Az esetek 
többségében azonban ilyen 
Vagy olyan okból az egyik 
szülő alkalmasabbnak látszik, 
például azért, mért van saját 
lakása, míg a. másik 'albérlet- ■ 
be kényszerül,, vagy olyan a 
munkabeosztása az egyikük
nek — három műszakban 
dolgozik —, hogy emiatt más
ra kéne bízni időnként a 
gyereket. Ilyenkor a gyerek, 
főleg a kisebb, befolyásolha
tó „véleménye” nem perdön
tő és „tiltakozása” ellenére a 
másik szülőhöz került. Nyil
vánvaló, hogy rövid időn be
lül meg is változik a viszo- 
nyuk. %

Tegyük fel, hogy ilyen eset
ben,, a bírósági ítélet után át 
kell mennie a gyereknek a

másik szülőhöz. A per he
tekig, hónapokig húzódik, ez
alatt az a szülő, akinél ideig
lenesen volt, nyilván erősen 
befolyása alá vonta a gyere
ket, s arra biztatta, hogy ta
gadja meg az átköltözést. Ez
után arra hivatkozik, hogy ő 
kiadná a gyereket, aki vi
szont nem akar menni. Mi
után a bírósági ítéletek vég
rehajtása jogpolitikai szükség- 
szerűség, azon a címen sem 
lehat semmibe venni, hogy, 
mondjuk, a 10 éves gyerek 
m ást' akar. Ha nem elég a 
rábeszélés, ez kissé kegyetle
nül hangzik, a másik szülő 
kérheti á  bíróságtól, hogy 
karhatalommal szerezzen ér
vényt az ítéletnek. Vagyis 
adott esetiben „erőszakkal” is 
kényszerítik a vétkes szülőt, 
illetve a gyereket az átköltö
zésre. Ezért helytelen az a 
szülői önzés, hogy a gyereket 
olyasmiben befolyásolja, ami
nek a végső , kimenetele ■ még 
kétséges. Szégyen a szülőire 
nézve, ha karhatalommal kell 
intézkedni, mert ez kétségte
lenül nagy megrázkódtatás a 
gyereknek. Egyébként ez rit
kán fordul elő, mert éppen az 
előbbiek miatt a vétkes szülő 
belátja a helyzet tarthatat
lanságát.

— Nézzünk egy példát! A 
tettes és a sértett a munkás
szállón egy szobában lakik. 
A tettesnek megtetszik a sér
tett magnója. Amikor ő nincs 
otthon, elveszi és eldugja a 
közös konyhába a szekrény 
mögé, azzal a céllal, hogy 
majd - alkalmas ■ pillanatban, 
hétvégén hazaviszi. A sértett 
keresi a magnót, tűvé teszik 
érte az egész szállót és már 
éppen telefonálnának a rend
őrségre, amikor a tettes szól 
a sértettnek, hogy ott van a 
szekrény mögött.

Vegyük sorra a lehetséges 
stádiumokat. Előkészület miatt 
az büntetendő, aki a bűncse
lekmény elkövetése céljából 
az ehhez szükséges, vagy ezt 
könnyítő feltételeket biztosít
ja. Itt a tettes ezen már túl
van — azért jött haza ko
rábban a munkából, mert 
tudta, hogy üres a szoba stb. 
—. d;e egyébként is, a lopás 
előkészülete nem büntethető. 
Kísérletért pedig az bűnhő
dik, aki a szándékos bűncse
lekmény elkövetését megkez
di, de nem fejezi be. Ugyan
akkor nem büntethető emi.att 
az, akinek önkéntes elállása 
foly„tán maradt el a. bűnöse- 
íékméhy befejézése. Példánk
ba, n lopás., — kísérlete? — 
történt. Ez akkor válik befe
jezetté, ha dolog — a 
magnó — kikerül a tulajdo
nos birtokából, s mivel az 
számára ismeretlen helyen 
van, nem is tudja birtokába 
venni. Illetve a tettes oldalá
ról: akkor kerül a birtokaiba, 
amikor annak helyéről csak

ő tud, azzal rnár ő rendelke
zik. Amikor a tettes a mag
nót eldugta a szekrény mögé', 
mindez bekövetkezett, tehát 
nem a lopás kísérletéért 
vonják felelősségre, hanem, a 
— befejezett — lopás minősí
tett esetéért, mivel ráadásul 
a helyiséget — a szálló lakó
szobáját '— közösen, használó 
sérelmére követte öl.

Itt legfeljebb a tevékeny 
megbánás kerülhet szóba.

A büntetés korlátlanul 
enyhíthető — különös 
méltánylást érdemlő 
esetekben mellőzhető 
—, ha a lopás (stb.) el
követője a cselekményt 
— mielőtt felfedezték 
volna — a hatóság
nak vagy a károsultnak 
bejelenti és a kárt 
megtéríti, illetve ennek 
érdekében minden tőle 
elvárhatót megtesz.

Itt a lopást „bejelentette” a 
károsultnak, a kár „megté
rült”, azaz nem is keletke
zett. Igaz, a cselekményt tu
lajdonképpen már ■ felfedez
ték, keresték a magnót, de 
ha nem vallja be és megta
lálják, aligha lehetett volna 
rábizonyítani, hogy ő dugta a 
szekrény mögé.

Visszatérve a kérdésihez: 
egy adott bűncselekmény kí
sérletét vagy befejezettségét 
nem a tettes lelkiállapota ha
tározza meg, hanem az, hogy 
a törvényi tényállásban leírt 
elemekeit megvalósította-e 
vagy sem. !

Dr. L. Gy.

©
— El lehet-e ítélni valakit olyan perdöntő szakértői véle

mény álapján, amelyet csak írásban nyújtottak be?

— A szakértő szerepe az, 
hogy az adott ügyben olyan 
szakkérdésekről mondjon vé
leményt, amely speciális fel
készülést, tudást igényéi. _ Pél
dául súlyos testi Sértésnél, 
amikor a tettes és a sértett 
négyszemközt volt, s .ellenté
tesen vallanak, a sérülések
ből lehet következtetni, hogy 
hátulról vagy elölről ütöttek, 
milyen testhelyzetből stb.

A szabály az, hogy

a szakértőt általában a 
tárgyalásról értesíteni 
kell, de annak sincs 
akadálya, hogy távollé- 
teben a szakvéleményét 
felolvassák a bizonyítás 
során.

Sokszor azonban nem egy 
szakértő szerepel az ügyben, 
s a szakvélemények ellent
mondanak egymásnak, akár 
teljesen ellentétesek; is lehet
nek.. A közvetlenség elvét 
sértené, ha ekkor is csupán

'  ITT A MIKULÁS!'
Menthetetlenül megérjük lassacskán ennek az évnek 

is a végét. Egymásba érnek majd az ünnepek. Ki így, 
ki úgy elvégzi majd magában a számvetést. Lesz, aki 
úgy értékeli ezt az évet, mint a számára legszomorúb
bat, s lesz, aki azt mondja majd: volt rosszabb!

Szerkesztőségünk az ünnepek közeledtével hozzákez
dett az ünnepi számok előkészítéséhez. Mint ilyenkor 
minden évben, idén is válogatást adunk majd közre 
olvasóink írásaiból, rajzaiból. Még néhány nap van 
tehát arra, hogy az immáron elkészült, karácsonyi szá
munkba való küldeményeket a szerzők postára adják.

Ezúttal olvasóink az átlagosnál bövobben találkoznak 
a lapban Juhász Attila rajzaival. Sopronkőhidai szer
zőnk eddig is bizonytíotta már kiváló rajzkészségét és 
jó humorát.

Mikulás ünnepén mi is örülünk, ha mosolyt fakasz
tanak az általa készített rajzok. . .  T. A.

— Hallottam, kis Kovács, hogy sok fegyelmid van..

így szokta meg, még odakint. Teljesen mindegy, mit 
iszik, jaffát vagy málnát. . .

FEGYELMI UTÁN
— Már megint jogtalanul 

fenyítettek meg.
___ ,  ?
— A zárkatársaim közül 

egyedül én mondtam meg 
az igazságot.

— És ezért fenyítést kap
tál?

— Igen, mert csak én 
tudtam arról, hogy ellop
tam a társam cigarettáját.
AZ ÉTKEZDÉBEN

A nevelő . a helyes étke
zési kultúráról'tart előadást, 
s külön „is, felhívja a figyel
met, árrá,. libgy ' mindenki 

, tanuljon meg . késsel-villával 
enni, mire az egyik hallga
tó közbeszól:

— Jó, jó, de akkor me
lyik kezembe vegyem a 
húst?
A BÄTOR

— Jól megmondtam a 
véleményemet a nevelőnek
— dicsekszik az egyik fog- 
vatartott.

— Na, ne viccelj! S nem 
lett belőle botrány?

— Nem, mert amikor a 
nevemet . kérdezte, gyorsan 
letettem a házi telefon kagy
lóját.
LÁTOGATÁSON

— Mi újság van, hogy te
lik a büntetésed?' — kérde
zi a látogató.

— Minden rendben van, 
azonkívül, hogy a  nevelőm 
állandóan rejtvényeket ad 
fel.

— Rejtvényeket?
— Igen, tőlem például 

állandóan azt kérdezi, hogy 
mikor. javulok már meg 
végre?
OKTATÁSON

— Ha 10 ember 5 nap 
alatt megvarr 500 munka
ruhát, . akkor 5 ember hány 
nap alatt varrja meg ugyan
ezt a mennyiséget? — kér
dezi az oktató.

— Ugyanezt a mennyisé
get, amit már egyszer meg
varrtak, minek megvarrni 
még egyszer? — feleli a 
hallgató.
SZERELÉS

— Nem adom oda a ka
lapácsot, mert megütöd az 
ujjad — szól a szakmunkás 
az egyik segítőjéhez.

— Ne aggódj, szakikám, a 
szöget a társam fogja tar
tani — feleli a segédmun
kás.
t isz t a sá g

— Az arca szép tiszta, de 
mitől olyan piszkos a keze?
— kérdezi a felügyelő.

— Mert megmostam az 
arcomat — hangzik a válasz.

SZABADSÁG UTÁN
— Fiúk, míg odavoltam 

szabadságon, rájöttem, hogy 
miként lehet azt meghosz- 
szabbitani.

— Elárulnád nekünk is?
— Persze! Mindennap haj

nali háromkor kell felkelni.
ÍGÉRET

— Nem megígérte, hogy 
jól fog viselkedni?

—. De, felügyelő úr. ,
— És nem megígértem, 

ha nem viselkedik jól, fe
gyelmi lapot, fogok kiállí
tani?

—j'iién , felügyelő, úr. De, 
mivél én nem tartottam be 
a szavamat, így önnek sem 
kell. .,
MENÜ

A zárkafelelős megkérde
zi a főszakácstól:

— Mondd, mit főztetek 
vacsorára?

— Nem tudom, ugyanis a 
címke már levált a konzerv
dobozról, amikor mi meg
kaptuk,
ÉTVÁGY

A délutáni rendes pihenő 
alatt Géza elkezd enni, mi
közben kinn zuhog az eső.

— Miért ilyenkor eszik' 
maga? — szól hozzá a fel
ügyelő.

— Mert a múltkori elő
adáson is azt mondták, hogy 
akkor együnk, amikor „jól
esik” — hangzik a válasz.
KIHALLGATÁSON

Nevelő:
— Feltételezem, hogy a 

fegyelmit elkövető erős fel-- 
indusásában nevezte önt 
birkának.

Sértett:
— Ellenkezőleg, nevelő 

úr! Előzőleg sokig nézte az 
arcomat. . .
VETÉLKEDŐ

A zárkatársák unatkoz
nak, s kitalálják, hogy a te-, 
levízióban látóit műsor 
alapján megrendezik „a leg
csúnyább arcot vágó” ve
télkedőt. A verseny győztese 
Béla lesz. Amikor át akar
ják adni neki az első helyért 
járó két doboz cigarettát, 
megszólal: •

— De hiszen én nem is 
játszottam.
JAVÍTHATATLAN

A brigád vezető . a. zárkafe
lelőssel beszélget.

— Béla magatartása elvi
selhetetlen. Soha nem hall
gat rám. Csak a rendetlen
kedő, mihaszfia emberek 
véleményére ad. Beszélj 
vele te, hátha rád hallgatni 
fog!

T. J.



KI ÉRTI EZT? (5-)
M ár régóta készült, hogy 

Otthagyja Fedákot.
Hosszabb-rövidebb egyedül
létei alatt többször végig
elemezte az életét, kislány
korától egészen mostanáig. 
Az utóbbi hónapokat szinte 
egyedül élte meg. Éjszakára 
egyedül maradt. Ilyenkor vé
gignyúlt a heverőn, lehunyta 
a szemét, és megpróbálta vé
gigjárni a Fedákkal közösen 
eltöltőt időt. Néha megállí
totta az emlékek folyamatát, 
időnként egy-egy fejezetnél 
hosszabban elidőzött.

Fedák Laci, az akkor ti
zennégy éves fiú, az iskolai 
focicsapatban középcsatárt 
játszott. A járásban már 
mind sorban legyőzték el
lenfeleiket, következtek a ti
zenkét járás legjobbjai. Va
sárnaponként előállt a téesz 
sárgára festett Csepel teher
autója, szállította a csapatot 
és a szurkolókat. A legerő
sebb hangjuk a nyolcadikos 
lányoknak volt. Kórusban 
harsogták: A R A N C S!
A R A N C S !  H A J R Á
A R A N C S ! Laci általában 
pompás gólokat rúgott, lehe
tett rá számítani. A csapat 
vezéregyénisége volt. A lá
nyok őt figyelték, lesték min
den megmozdulását, minden 

' villanását Ha hozzá került a

labda, rákezdték a lányok: 
LACIKA!... LACIKA...! 
LACIKAAAA ...! Edit hang
ja kiérződött a kórusból. Ha 
Laci feléjük küldött egy-egy 
hálás pillantást, a lányok 
arcát " büszke pír ülte meg. 
Fedák Laci volt a kedvenc, ő 
lett az ideál.

Egyszer éppen Ágvölgyből
indultak vissza Arancsra.
Legyőzték a megye egyik 
legerősebbnek vélt csapatát. 
Míg a fiúk öltöztek, a lá
nyok a pályát körülvevő
árokparton virágot , gyűjtöt
tek a fiúknak. Nagy volt az 
öröm, hiszen elnyerték a me
gye legjobb csapata címet. A 
tanács húszezer forintot
ajándékozott az iskolának 
sportfejlesztési célokra. A lá
nyok izgatottan várták a fiú
kat. Mind Fedák Lacinak sze
rette volna adni a sebtében 
gyűjtött csokrot. Editnek sze
rencséje volt, ő ért legelőbb 
Laci közelébe. Fedák lépett 
ki elsőként az öltözőből, és 
Edit, faképnél hagyva tár
sait, szaladt, egyenesen hoz
zá. Előtte megtorpant, testé
ben vibrált a feszültség, 
kislányarcán lobogott a tűz. 
Zavartan nyomta Laci kezébe 
a tarka csokroc.skát, aztán 
megfordult, szaladt vissza a 
lányokhoz, míg a többiek

csalódottan, hogy megelőzték 
őket, új fiút választottak.

— No, fiúk! ...ra jta! Pu
szit a lányoknak a szép vi
rágért! — Szecsődi tornata
nár hangja volt, és a kama
szok hallgattak rá. Sorra 
csókolták a lányokat, akik 
hangosan nevettek. Laci tá
volról nézte Editét! Szép
nek, nagyon szépnek látta, de 
a fiú nem mozdult. Kislá- 
nyos mellei sejtelmesen dom
borodtak a vírágmintás blúz 
alatt. Edit csak állt lesütött, 
szomorú szemekkel. A többi 
leány harsogott.

— Fedák nem meri meg
csókolni Editet...!

Az autón egymás mellé 
kerültek. Karjuk szorosan 
összeért, átérződött a testük
ben lobogó tűz. Mereven fi
gyelte az utat, a váltakozó 
gyümölcsösöket. Laci volt 
minden gondolatában, de 
nem mert ránézni. S Laci is 
csak ült, nem volt bátorsá
ga Edit szemébe nézni, így 
hát hallgattak mindketten. 
Az utat nézték, és fájó gyer
meki szívvel ' hallgatták a 
többi lány és fiú vidám, 
boldog fecsegését. Napokig 
kerülgették egymást, és ak
kor jött a pesti Kirándulás. 
Május, sokat ígérő tavaszi 
nap volt, a fénye máig meg
maradt.

A telefon csengetésére fel
ébredt. A tejszínű októberi 
délelőtt, fénye beszűrődött a 
függönyön. Felült,-, rápillan
tott az órájára: 11 óra. A te
lefon már harmadszor, csen
gett. Felemelte a hallgatót, 
beleszólt.

— Tessék.
Odakint szürke pára ka

vargóit, szórakozottan figyel
te.

— Jó reggelt, kisasszony! 
Ne haragudjon, hogy meg
zavarom, tizenegy óra van... 
— kellemes férfihang szólta 
kagylóból. Ösztönösen meg
igazította gyűrött hajfürtjeit.

— Kérem, csak érdeklődni 
szeretnék, a reggelit a szo
bába kéri vagy esetleg lefá
rad az étterembe?

p d i t  elmerengett, fogalma 
sem volt róla, hogy mi 

a helyes, aztán a kényelme
sebb megoldást választotta, a 
szobájába kérte. Hosszú per
cekig  ̂ült még az ágyon, a fá
radtságot még ott érezte min
den sejtjében. Mikor felállt, 
belenézett a tükörbe. Arcán 
még látszottak a kimerültség 
nyomai. A Rákóczi útról fel
hallatszott a forgalom zaja. 
Belépett a fürdőszobába 
megnyitotta a kád csapját. 
Ebben a percben kopogtak. 
Összehúzta, derekán a kön
töst, sietve kinyitotta az aj
tót. Fiatal fiú állt az ajtó 
előtt, karján tálcával.

— Parancsoljon, a reggeli
je — mondta, és belépett. A a

Az emberekkel beszél
getve, hallva, amiiket mon
danak, hogy milyen ábrán
dokat, életformát dédelget
nek magukban, mindig 
meghökkenek, hiszen ha 
nem felnőttekről lenne szó, 
az ember hajlamos lenne 
rá, hogy mint gyerekes 
dolgokkal, ne is foglalkoz
zon.

De miután felnőttekről 
van szó, akiket az élet 
nem nagyon kényeztetett 
el, azt hiszem, mégis érde
mes beszélni erről. Egyre 
több embert foglalkoztat 
az, hogy ha kimegy, a gaz
dagodás új útjaira lép. Ez 
első pillantásra jól hang
zik, de az a bökkenő, hogy 
ez nem is olyan egyszerű. 
Mert mit is akar az em
berek többsége? Azt színe
zi magában, csak felülete
sén ismerve a mai magyar 
valóságot, hogy farmot — 
azaz tanyát vesz! — s ott 
remek aranyemberré vá
lik.;. .

Ez mind rendben is len
ne, ellene senkinek nem 
lehetne kifogása, hiszen ha 
becsületes úton jut valaki 
vagyonihoz, senki nem 
irigyli tőle, még talán az 
egykori társaik is megbo
csátanák neki, s nem tör
nének a vagyonára, hogy 
korrigálják- a társadalmi 
egyenlőtlenséget.

Csak egyvalamiről fe
ledkezik meg álmodozónk. 
Arról, hogy egy ilyen üzle
ti vállalkozáshoz pénz is 
kell, s méghozzá nem ke
vés. Akármilyen aprójó- 
szággál is akar foglalkozni 
az illető, azt meg kell- ven
ni, legyen az liba, , kacsa, 
baromfi, nyúl, vagy neta- 
lántáin- kékröka. De ha ezt 
vagy ezeket megveszi, azo
kat etetni, itatni, gondozni 
kell, különben, a nyakába 
olyan igát vesz, hogy élete 
végéig nem tudja letenni. 
Azaz csődbe- juit. . ;.

De ha — mondjuk,' — 
lenne erre pénze, vagy.,va
lahonnan szerez, akkor 
sem lenne megnyugtató a 
helyzete, hiszen az állatok 
gondozásához nem elég 
annyi, hogy belőlük -akar 
meggazdagodni, azokhoz 
érteni is kell! Csák a min
dennapi élettől élsZákadt 
emberek gondolhatják azt,

, hogy állatot nevelni min
denki tud. Hiszen nem kell 
mást tenni, csak etetni, 
itatni, aztán a többi megy 

- magától. Ez óriási tévedés. 
Az állattenyésztésnek ren
geteg csín ja-ibínija van, s 
még azokat is megtréfálja, 
akik értenek hozzá. Szám
talan olyan ember akad, 
aki ért hozzá, és mégis 

'csődbe jutott, mért olyan 
volt az állomány, hogy ha 
meg is tett érte mindent, 
csak nem akart ötről hatra 
menni.

És most nézzük még, 
hogy mit tud felmutatni

az az ember, aki semmi 
másít nem akar, csak meg
gazdagodni? Ha jól bele
gondolunk, semmit. Azon
kívül, hogy — mondjuk — 
a munkaerejét felajánlja. 
De ez édeskevés. Marad 
tehát az, hogy ábrándozik, 
s eközben elszáll mellette 
az élet.

Senkit ne tévesszen meg 
az, hogy a sajtó, a tévé, a 
rádió gyakran foglalkozik 
a kis- vagy háztáji gazda
ságokkal. Ezek gyakran 
családi vállalkozások, még 
akkor i;s, ha egy ember ne
ve fémjelzi őket, hiszen 
egy ember nem is lenne 
képes a munkát ellátni. 
Hajnaltól napestig ad mun
kát a jószág, s ha mindig 
velüik marad, akkor mikor 
szerzi be az élelmet, a 
gyógyszert, amit a táp kö
zé kell kevernie, s hogyan 
tölti el az ünnep- és va
sárnapokat? Egyetlen em
ber az, ilyen vállalkozás
ban menthetetlenül tönkre, 
megy, nemcsak anyagilag, 
hanem fizikailag-idegileg 
is.

Azt hiszem, mindezzel 
kellőképpen bizonyítottam, 
hogy a mostanában lábra 
kapott effajta gazdagodási 
lehetőség enyhén szólva 
divat, sőt, ha pontosan 
akarunk fogalmazni, káros 
divat, ami balutakra viszi 
a jobb sorsra méltó embe
reikét.

Sokan készpénznek ve
szik az újsütetű karriere
ket, pedig ha egy kicsit 
jobban megnézzük az úgy
nevezett sikerembereket, 
kiderül, hogy nagyon so
kan mar-már átlépik a 
törvény mezsgyéjét, s szin
te csiak idő kérdése, miikor 
állnak bíróság elé.

A divatlovagok homokra 
építenek, hiszen sem szak
ma, sem hivatás nem tá
mogatja őket, nem tá
masztja alá semmi más tö
rekvésétkét, mint az, hogy 
meg- akarnak gazdagodni. 
De ez a vágy nagyon ké
vés. Csak ideig-óráig ké
pes őket fenntartani, hogy 
aztán elmerülj eniek.

Ezekből az ábrándozá
sokból még egy tanulság 
levonható: akik álmodoz
nak, nem ismerik azt a 
környezetet, ahol élnek, te
hát ezt az országot. Nin
csenek -tisztában vele, hogy 
mit is lehet és mit is kell 
tenniük, hogy végre saját 
lábra álljanak, s testük ne 
%z álom. meghosszabbított 
része legyen.

Nem ártana tehát, hogy 
az álmodozók arra irányít
sák álombéli lépteiket, ahol 
a valóság kemény földje 
Yah. Többek között arra 
kell gondolniuk, hol, mi
lyen helyen lakjanak, hol 
dolgozzanak, s egyáltalán 
arra, hogy ne a jövőt, ha
nem először a jelent nyer
jék meg maguknak.

A. J.

Idebent is öröm a találkozás, de otthon az igazi

Képek villannak. Elfogó- 
dott, megszólalni nem akaró, 
a szokásosnál is zárkózottabb 
asszony, aki szinte kicserélő
dik, egyből beszédes lesz és 
szinte „Udvarol” a nevelőnek: 
„Ugye, mint tavaly, az idén is 
elenged?” Boldog férj érkezik 
vissza, legszívesebben a neve
lő nyakába ugrana: amiért 
ment, azt elvégezte sikerrel, 
az asszony — szándéka elle
nére — mégsem válik. Hosz- 
szú büntetését töltő középkorú 
ember, egykori neves sporto
ló, szinte nélkülözhetetlenné 
teszi magát, olyan intenzitás
sal dolgozik, hogy fiatal élet
társa legalább évente egyszer 
láthassa.

Igen, ők valamennyien, sok
sok társukkal egyetemben 
nemcsak ismerik, hanem ré
szesei, élvezői voltak — le
hettek — a rövid tartamú el
távozásnak. Hogy időszerű ír
ni róla, nem vitás: mindig jól. 
esik néhány napot eltölteni 
szeretteinknél, s - -ha az még 
az év végi ünnepekre esik, az 
külön öröm.

Köztudott: aki hosszabb
büntetést tölt, annak ez a le
hetőség a jutalmak jutalma. 
Fogházban kiérdemelhető és 
megszokott, a börtönben kivé
teles jutalom. Évente sok szá
zan részesülnek belőle, több
ségük rendben, időre vissza
tér.

Nevelők lidérces álmaiban 
azok a pillanatok bukkannak 
föl, amikor éltetik a megsza
bott idő és a korábban oly 
hálás nevelt nem jön vissza. 
Emberi dolog ez, noha nem ő 
vallott kudarcot, hanem az el

ítélt, áld már a „-próbaszaba- 
duláson” elbukott.

Megint csak képek idéződ
nek fel. Már a körletre érkez
ve mondják: beszéljen Z-vel, 
úgy hozta be az URH egy 
kocsmából, nem jött vissza a 
rövidtartamúról. Az egyébként 
közel sem egységes belső „köz
vélemény” ebben a kérdésben 
egyöntetű: elítéli az illetőt, hi
szen ez nem igazán magán
ügy. Leváltott közösségvezető

Jönnek az ünnepi látogatók

— Hát ennek mi baja?
— Tudod, többszörös visszaeső, és össze akarta szá

molni, hány karácsonyt töltött eddig idebent!?

Jutalmak jutalm a
panaszkodik, vele mindig elé
gedettek voltak, de most két 
nap késésért megvonták tőle 
a bizalmat. (Joggal!)

Nem magánügy
Miért nem magánügy? Em

berünk saját magát valóban 
elvágta egy életre — egy 
büntetésre mindenképp —, de 
a társak is érzik a „hatását”. 
Hiszen érthető: akiért a ne
velő „tűzbe” tette volna a ke
zét, s az nem jön vissza, ez
után többszörösen elgondol
koztatja a nevelőt, hogy kit 
javasoljon.. Igaza van! Végté
re a rövid tartamú eltávozás 
célja pontosan meghatározha
tó. Olyan jutalom, amely a 
családi kötelék megerősítését 
szolgálja. Miért is vállalja azt, 
hogy esetleg azt gondolják ró
la: nem ismeri az embereit? 
De hát nem is emiatt történt 
a baj, hiszen látszatra minden 
rendben volt. Csakhogy az 
életbeli helyzeteket előre nem 
lehet kiszámítani. Senki sem 
látnok, még a nevelő sem. S 
bizony az is megesik, hogy a 
boldog hazaérkezőt olyan kép 
fogadja, amelyre enyhén szól
va nem számított. Ilyenkor 
aztán az indulat, az elkesere
dés minden fogadalmat hát
térbe szorít. S talán ez az, 
ami jó ha a távozóknak min
dig ott lebeg a szeme előtt: 
„bármi is lesz, időben vissza 
kell mennem!” No, persze ezt

könnyű mondani. Mégis 
kell, ha másért nem, a neve
lőért, aki bízott benne, es a 
társakért, akiknek árthat.

Tudom, sokan azt mondják: 
nézzem meg egyszer, kiket en
gednek el? A többség vala
milyen közösségvezető, vagy 
bizalmi állásban lévő ember. 
Nem vitatkozom velük, mert 
van igazságuk. De gondolkod
janak egy kicsit: ők, nem 
ugyanígy cselekednének, s 
azokat engednék el, akik töb
bet vállalnak a társaiknál, s 
ráadásul segítik a nevelők és 
mások munkáját? Mindamel
lett nem hiszem, hogy ez a 
tény kizárja, hogy a magia te
rületén kiválót nyújtó és pél
dásan viselkedő másik embert 
ne engednék el. De ne feled
jük: olyan kivételes jutalom 
ez a börtönben, amelyet ki 
kell érdemelni, s bizony eh
hez „villogni” sem árt néha.

Közelednek tehát az ünne
pek, s ilyenkor a szokásosnál 
többen távozhatnak el né
hány napra. Jó lenne, ha csak 
ennyit kellene mondani, s nem 
azt, hogy bizony a szokásos
nál többen nem jöttek vissza 
Az okát már kifejtettem..

S még valamit: a többség 
nem részesül ebben, így hely
telen lenne csak erre figyelni. 
Sokféle jutalom teheti kelle
mesebbé az ünnepekeit, olya
nok is, mint a soron kívüli 
beszélő, amely végül is, a várt 
találkozást meghozza, esetleg 
egy hónapon belül kétszer. De 
jólesik ilyenkor a csomag is, 
hazai ízekkel, szóval minden 
jó, ami az otthonra emlékez
tet.



porondon
Évek óta számtalanszor mu

tattuk be a bv. intézetek mű
kedvelői együtteseit — szín
játszók, irodalmárok, zené-

iákból, amely nem tudja sza
vakká formálni, Rogy mit 
akar. S ha nem értik meg, ak
kor tör-zúz, üt. Azt gondolja, 
hogy nincs más érv, mint az 
erő érve, vagy a követelésé. 
Talán soha nem volt annyi 
követelődző gyerek ebben az 
országban, mint most! S ha 
nem teljesük a követeléseit, 
akkor megszerzi maga — bár
mi áron!

Érzelmileg 
gazdagabban

A gyakorló szülők a meg-

Természetesen nem, hiszen nyára mind a két lány asz- 
a szerepek nem cserélhetők szony, s talán vannak gyere- 
fel, de hogy módosul, embe- keik, és nem vagyok róla meg- 
ribbé válik, az kétségtelen, győződve, hogy gyerekeiket ér- 

szek stb. —, sokan talán meg Nem kell nagy képzelet ah- zelmileg is fel tudják nevel- 
is mosolyogták, miért „hízel- hoz, hogy lássuk magunk ni. Azért, mert aki nincs tisz- 
günk” olyan embereknek, előtt a szereplők vidám mó- tában azzal, hogy milyen ter- 
akik ahelyett, hogy megjavul- kázását, s a másnapi munkát, mészetű érzelmek vannak hen
nának, még színpadot is kap- a felügyelő vagy munkáltató ne, az idegessé, türelmetlen- 
nak, s ott mindenféle mókás nemcsak az elítéltet látja — né válik, képtelen arra, hogy 
szövegeket mondanak! Nem a azt is! —, hanem a szürke a másik embert megértse, 
tehetségüket, hanem a hiúsá- ruha mögött az embert is. És Nem érti meg, mert nem tud- mondhatók hogy mennyi baj, 
gukat viszik a közönség elé, ez a lényeg. A művészet — ja felfogni, hogy a másiknak mennyi tragédia származik 
mondogatták, ám a közönség, teremtsék azt akár műked- éppoly érzékeny belső világa abból, hogy a gyerekek élete 
amely itt is „ezerfejű Cézár”, velők vagy hivatásosok —, kö- van, mint neki. Épp akkor érzelmileg sivár. Persze a pe- 
másképp szavazott, s lám ez- zelebb hozza egymáshoz az szomorú, épp akkor örül, mint dagógusok vezetői is rájöttek 
úttal neki lett igaza. embereket, árnyalja-módosítja akik nem részesültek a művé- a tragikus tévedésre, de any-

Ezer éve tudjuk, hogy a szín- az emberi kapcsolatokat. szét áldásaiból, azt hiszik, nyira nem, hogy minden visz-
ház, az irodalom a szavak és És abban a korban, amely- a többi ember. Azok tehát, szaálljon a tizenöt év előtti 
a.gesztusok művészete, sorsok, ben vagyunk, amikor egyik R°gy csak ők vannak a vilá- állapotba. Nem! A tanórákon 
életek tűnnek fel a színpa- ember a másiktól csillagnyi §orb csak az ő érdekeiknek, folyik minden úgy, ahogy 
dón, s nemcsak a közönség, távolra kerül, s ha ezt a tá- az ° vágyaiknak kell érvénye- már-már megszoktuk, de utá- 
hanem akik előadják, azok is volságot valami vagy valaki sülnie, mert ezek vannak, a na a veszélyeztetett gyerekek- 
mások, jobbak, gazdagabbak lerövidíti, máris komoly tét- többieknek ilyen nincs! így nek, tehát nem mindenkinek,
lesznek, ha vége az előadás- tét hajtott végre, 
nak. Nem más ez, mint meg
sokszorozott élet, felmutatván ★
azt, hogy milyennek látjuk mi 
az embereket, az életet.

És persze, erről sohasem le
het megfeledkezni, milyennek 
látjuk önmagunkat,

jön létre a „magányos tömeg”, úgynevezett szituációs gya- 
amely képtelen arra, hogy korlatokat iktatnak be, ami 
szavakba formálja érzelmeit, nem más, mint az életből el- 
gondolatait. lesett, vagy regényben megfo-

Nem ismert mást, mint kö- galmazott élethelyzetek elem- 
nyörtelen taposást, nem szá- zése! Tehát az, amit a gyére

imen. „  mól mások érdekeivel — úgy kék tizenöt évvel ezelőtt az
mert feíésél még m ifőtt kilépett tud*a- ilyenek nincsenek! “ • iskolában az órák alatt csinál‘

Régebbi -és lassúbb korok
ban az irodalom, a művészet 
már zsenge gyerekkorban ma

többnyire rólunk szól a me- ' isknlábó hiszen ab- s ezáltal válik kegyetlenné az tak, s utána a különféle kép-
se! Itt a bv. intézeteken be
lül van ennek a műkedvelői 
mozgalomnak olyan vonása is, 
amely a többiekre — a kin
tiekre — nem jellemző. Köz
ismert, hogy az intézeten be
lül nemcsak elítéltek vannak,

éve _ ezerszámra hemzseg- ,nye; Mindez azért, mert vala- Épp ezért kell üdvözölni azt
tek az iskolákban az önkép- k! kitalálta, hogy csökkente- a természetes törekvést, hogy 
zőkörök a színjátszók kői- m , ke,11 az irodalomórák sza- a fiatalok minél több művé
tők, írók, műveikkel fogták ™at> flö T e ,ezffmrfainm^ä SZÍ élménnyel találkozzanak,kézen a gyereket, s vitték . ^  es a kőtelező irodalom, a itt a bv. intézetekben is, hogy

. * . . . . . .  ... olyan tájakra, olyan emberi könyv. legyen szavuk önmaguk meg-
hanem okét felugyelo-nevelo helyzetekbe amit majd csak A csökkentés miatt olyan határozására,
emberek is. később, felnőttkorban ismert nemzedék került ki az isko- A. J,

Akik munkájukat végezvén, meg valóságosan, de lelkileg 
sajnos, eléggé gyakran csak mdr felkészült rá. Lelkileg és 
kiélezett helyzetekben talál- érzelmileg nyitott maradt, 
koznak az elítéltekkel — fe- 0iyan, aki kész minden szép 
gyelmezés, jutalom! —, s bár és jó befogadására. S ha jöt- 
ismerik az embereket, tudnak tek az élet megpróbáltatásai, 
is arról, hogyan élnek, ho- csak felidézte emlékezetében 
gyan gondolkodnak, de mind- a- régj könyveket — verset, re- 
ezt csak sajátos szempontból, gényt, novellát, drámát — s 
De arra nincs mód és lehe- máris tudta, hogy milyen 
tőség — épp a viszony sajátos helyzetbe keveredett, 
volta miatt!, hogy megismer- végzetes tévesztése a mai 
jék őket érzelmi oldalukról is, iskoiának, hogy azt hiszi, ha 
hogy szavaik, gesztusaik ön- a természettudományokat mű- 
magukéirt beszéljenek, és ez Veli, mellőzheti, második hely
nem lehet más — mint embe- re rangsorolhatja a szépmű- 
ri beszéd. vészeteket. Ezelőtt tíz-tizenöt

évvel hallottam két kis- 
Helyes törekvés lány beszélgetését, az utcán

mentek, olyan hetedikes-nyol- 
Mostanában jó és helyes tö- cadikos lányok lehettek, s az 

trekvés kap lábra. Ahöl elké- egyik nagy lendülettel beszélt 
szül egy-egy jó előadás, sike- arról, hogy minek neki, s 
rés rendezvény, nemcsak az miért kell neki egy Csokonai- 
elítélttársaknak mutatják be, verset „kívülről” megtanulnia, 
hanem a felügyeletnek is. És hiszen ha felnőtt, sohasem lesz 
-  ez talán természetes! rá, szüksége! A másik buzgón 
nemcsak a társak, hanem a bólogatott.
fpliiwplpf előtt is sikert arat- Kis hl|a> hogy nem szoltamfelügyelet előtt is sikert arai Ha megtettem volna,
nak. Tisztában vagyok vele, az(. mondfam volna nekik, 
hogy ez eset kapcsán is lesz- bogy azért van szükségük ér
nék — vannak — fanyalgók, re a költeményre, hogy le- 
akik azt mondják: Na és? Ak- gyenek érzelmeik, s azt ki is 
kor mi van? Változik-e vala- tudják fejezni, azaz meg tud- 
mit a viszony? ják fogalmazni. Ma már bizo-

Szenvedély — szükséglet?
A nyolcvanas évek elejéd a azt is, hogy csomagban beküld- 

bv. intézetek egyik központi jék. De ez inkább csak a kávé
problémája volt — mármint ra vonatkozott, így megnőtt a 
az elítéltek oldaláról —, hogy tea ázsiója, 
lehet-e kávét, teát vásárolni és Mindez — az ember néha 
azt miként lehet megfőzni, • s szándékosan naiv — termé- 
emberi módon fogyasztani. Ez szetesen a múlt, mostanában 
utóbbira tenném a hangsúlyt: már nincsenek ilyen problé- 
sajnos némelyek a teát „nar- mák, mert ahol egyik vagy 
kotikumként” fogyasztották, másik, nefán mindkettő^ meg
ami nemcsak az egészséget vásárolható, beküldhető, ott 
károsította, hanem az üzemben nincs szükség az üzletelésre — 
balesetveszély forrása lett. csak a hiány veri föl az ára-

Aztán elcsitultak a kedélyek, kát —, s ott nyilván a szüksé- 
úgy látszott, mint minden új, ges melegvíz is rendelkezésre 
ez is a helyére került. Sajnos áll.
nem így történt, mert e két él- Ügy látszik azonban, hogy 
vezeti cikk sok bajt okozott a nincs egyetlen téma sem, 
későbbiekben is. Egyrészt az- amely örökre megoldódik. M. 
zal, hogy nem mindenütt tud- L. váci olvasónk arról számol 
tak megfelelő hőmérsékletű be, hogy náluk olyan hírek ter- 
meleg vizet adni, ezért megin- jednek, hogy „begyűjtik” a 
dúlt a zugforralók gyártása, zugfőzőket — azaz a házi ké- 
másrészt a nem kávézók és szítésű vízmelegítőket- — és 
teázók, kihasználva mások igé- egyáltalán változások lesznek 
nyét, meglátták benne az üzle- a tea-fronton. Mint írja: ő igá
iét. így egy doboz neszkávé zán nem akar tanácsot adni 
néhol 50-100 doboz cigaretta senkinek, de úgy érzi: nem 
egyenértéke lett, de olyat is megoldhatatlan az, hogy az el
hallottam, hogy ötszáz forint a ítéltek naponta mondjuk két- 
„feketepiaci” árfolyama. Na, szer nem kézmeleg forró
most az üzletelés, a pénz léte, 
a balesetveszélyes zugforralók 
elkészítése mind-mind fegyel
mi ügy lehet, lehetett.

vízhez jussanak.
Van egy mondata, amelyet 

idéznék: „jól jön az a kora 
reggeli tea, amely elűzi az ál
mot a szemünkből”. Megmon-

Igy aztán nem csodálkoztam, dorn őszintén, ez volt a legfon 
hogy jöttek a hírek: itt és ott tosabb érve, amely miatt a 
egyszerűen megtiltották ezen cikk megírásra került. Tudni- 
eikkek vásárlását, sőt néhol illik szeretném a teát a „he

lyére” tenni. Mondjuk így: 
nem szenvedély, hanem olyan 
szükségleti cikk, amelyet, mint 
egészséges élénkítőt az orvosok 

’is javasolják kávé helyett, nor
málisan fogyasztva. Akinek 
van egy kicsi beleérző képes
sége, az megérti: bizony a haj
nali munkakezdés előtt egy 
pohár meleg — forró — tea 
milyen jól esik? Még a munka 
is jobban megy, nem bóklász
nak álmosan az emberek.

De azt hiszem, félelme túl
zott: ismerve az intézetet» 
meggyőződésem: amilyen szi- 

# gorral és következetességgel 
járnak el a zugfőzők — a 
zugmelegítők — ellen, ugyan
úgy megtalálják annak is a 
módját, hogy helyette — na
ponta legalább egyszer — min
den olyan körlet — és elitéit 
— forró vízhez jusson, ahol er
re szüksége van. S attól se 
tartson, hogy megtiltják a tea 
vásárlását, föltéve, ha a tea
ügyben az elítéltek partner
ként viselkednek és nem élnek 
vissza a lehetőségekkel.

—f—

asztalra helyezte a tálcát. Mi
kor kilépett, még egyszer 
visszafordult. — Ha bármire 
szüksége van, asszonyom, 
csak szóljon nyugodtan...! — 
mosolygott, aztán végleg tá
vozott.

★
Éppen csak megcsörrent az 

ébresztőóra, Béla máris le
nyomta a gombot. Felült, ki
dörzsölte szeméből az álmot. 
A hézagosra eresztett redő
nyön át halványan derengett 
a hajnal. Öt óra múlt néhány 
perccel. Óvatosan lelépett az 
ágyról, rápillantott az asz- 
szonyra. Hálóienge felgyűrő- 
dött, teste csúpaszon emel
kedett és süllyedt a légzés 
ütemére. Eligazította rajta a 
takarót, az asszony megmoz
dult, de a szemét nem nyi
totta ki. Nesztelenül keresz
tülment a gyerekek szobáján. 
Tekintetével végigsimította az 
alvó csöppségeket, majd 
mindkettőt megcsókolta. Pár 
percig még hallgatta egyen
letes szuszogásukat, majd 
halkan kisurrant a szobából. 
Felöltözött, felhörpintette az 
előző napról maradt feketét, 
majd ismét átfutotta a Fe- 
dáktól elhozott levelet.

'Mit lehetne csinálni, ho
gyan lehetne megoldani? — 
latolgatta a lehetőségeket. _

A garázsban kétszer is in
dítózott, de a Wartburg nem 
indult. Kiszállt, óvatosan be
zárta az ajtót, kitolta az ap
jától rámaradt öreg kerék
párt. Menet közben, jutott

eszébe; már csak ez az egy 
van belőle a faluban. A több
ség új kempingkerékpárok
kal közlekedik. Üres volt az 
utca. A csendben hangosan 
sereitek  az utat követő vil
lanyvezetékek. Tapadós, ne
héz volt a levegő. Amint ki
ért a házak közül, károgó 
varjúcsapat repült el a köze
lében. Terebélyes szárnyaik 
lustán suhogtak a levegőben. 
Majd sorra mind megültek a 
közeli szántáson. Lomha tes
tükkel esetlenül, furcsán bil
legtek a földön.

Lassan hajtotta a kerék
párt. Az elhasználódott 

út gödreiben megült az éj
szakai esővíz. Felületük tük
rösen fénylett a lámpák kör
nyékén. Végignézett a sártól 
fényes útszakaszon. A távol
ból köd gomolygott. Ügy tűnt, 
mintha az ég lecsúszott volna 
a földre, és most éppen bir
kóznának egymással. A nyir
kos, hideg levegőt a bőréig 
érezte. Agyában sorjáztak a 
gondolatok. Keserűnek érez
te a száját. Sietségében még 
a fogmosásról is megfeledke
zett. A gondolatai Fedák kö
rül keringtek.

— Nem értem, nem tudom 
megérteni. Lacit rajtam kívül 
talán csak az anyja ismeri a 
legjobban. Ismertem | minden 
mozdulatát. Még azt is tud
tam; mikor vesz levegőt... 
Szájába vett egy cigarettát, 
nehezen gyújtotta meg. Het
venben volt az esküvőjük,

tűnődött. A tanújuk voltam, 
Julissal együtt. Az esküvőjén 
sem ivott két pohár bornál 
többet. Mindennek öt éve... 
És most? Most mi van?! 
Nem értem. Nem kezdték ne
hezen az életüket. A ház már 
készen volt, Edit anyjáék be
rendezték. Lacinak hatvanezer 
forint megtakarított pénze 
volt. Mindig jól keresett. Het
venegytől van a téesznél 
traktorQS, gépszerelő, olyan 
mindenes, hiszen sok min
denhez ért. Jól keres, nem 
panaszkodhat. Edit is haza
viszi a négy-ötezret. Két éve 
kapták meg az autót, együtt 
járattuk be. Milyen nagyvolt 
az öröm. Edit is megszerezte a 
jogosítványt, gyakran járt be 
Szegedre autóval vásárolni. A 
hétvégeket azokban az idők
ben gyakran töltötték együtt. 
Aztán kezdtünk elmaradozni 
egymástól, nem engedte az 
üzlet. Korán nyitottunk, ké
sőn zártunk. Nálunk a máso
dik gyerek is megszületett, 
nehezebben tudtunk kimoz
dulni a lakásból. De ők sem 
jöttek, pedig hányszor hívtam 
Lacit. . .

Eldobta a körmére égett 
cigarettát, másikat gyújtott 
meg. Mozdulataiban látszott, 
a teste tele van feszültség* 
gél. Arcát a hajnali levegő 
pirosra csiszolta. Juliskával 
többször is beszéltünk róluk, 
talán a gyerek is hiányzott 
nekik, nem tudom.

Rónaszéki Róbert
(Folytatjuk)

Siker: másodszor is
Sok helyen és sok jóru

mon elhangzott már, hogy 
a „szürke hétköznapokat” 
is változatossá lehet tenni, 
az eseményeket is ünnepivé 
lehet varázsolni, s mind
ezekhez legalább két ténye
ző megléte szükséges: lehe
tőség és igény. Mindkét té
nyező együtt volt a közel
múltban a kecskeméti bv.- 
intézetben büntetésüket töl
tő elítélt nőknél, amikor 
ünnepi műsort adtak a 
nagy októberi szocialista 
forradalom tiszteletére.
Hogy miért írok erről az 
eseményről? Mert számom
ra is meglepően jó színvo
nalon, ötletgazdagon ren
dezték meg az ünnepséget. 
Az eseményt az évforduló 
napján tartották meg, s azt 
meghallgatták az elítétttár- 
sak és végignézte a nevelő
jük is. A következő napok
ban a nevelő olyan határta
lan örömmel és lelkesedés
sel számolt be az ott látot
takról. hogy kértem, ha le- 
hét, adják elő műsorukat 
még egyszer, s örülnék, ha 
engem is meghívnának. 

Három nap múlva jött is 
a meghívó, s megismétlő
dött a nagyszerű előadás. A 
nézőközönség ezúttal a fel

ügyelők, munkáltatók sorai
ból került ki, s a szereplési 
láz ezúttal még nagyobb fe
szültséget ébresztett az elő
adókban. A műsor kerek 
egész volt, színesítette iro
dalom, történelem, zene. Az 
előadók igazi emberi érzése
ket szólaltattak meg.

A jelmezek jól érzékeltet
ték az adott kor hangulatát, 
felhasználták ehhez a meg
varrt munkaruhákat, ken
dőket, törlőruhákat. Már ez 
is meglepetés volt, hogy 
ennyi ötlettel, anyagi rá
fordítás nélkül is lehet al
kotni. A következő megle
petés az volt, hogy a hosz- 
szú, egymásra épülő anyagot 
tizenegyen adták elő. Még 
nagyobb volt a meglepetés, 
amikor a szereplőket meg
láttam: volt olyan, akit 
addig szinte csak fegyelmi 
kihallgatáson láttam, volt 
olyan, aki alig 1—2 általá
nos iskolai osztályt végzett, 
akadt nagyon fiatal, s ját
szott idősebb. Az előadáson 
azonban egy célért, fegyel
mezetten dolgoztak. Vers
mondásuk, játékuk, jelké
peik bizonyították, hogy fá
radságos munkával jutottak 
el idáig.

Sikerüknek, a dicsérő sza
vaiknak végtelenül örültek.

Megkérdezheti valaki, 
hogy mi a hasznuk ebből? 
Sok minden. Tanultak nyil
vánosság előtt megszólalni, 
verset mondatni, s remélhe
tőleg így könnyebben meg
értik a forradalom eszméjét 
is.

Természetesen hasznos az 
is, hogy értelmesen hasz
nálták ki szabad idejüket. 
A felügyelet tagjait segítet
ték a megismerésben, újabb 
ötleteket kaptak, s adtak is 
a nevelőknek a jövőre néz
ve.

Azzal kezdtem a cikket, 
hogy két fettétel megléte 
esetén milyen nagyszerű 
dolgokat lehet elérni. A le
hetőség, . illetve feltétel 
szinte ráfordítás nélküli, az 
igény már sokkal több, de 
nem anyagiakban, hanem 
szellemiekben, akaratban. S 
ha a két fettétel megvan, 
akkor jöhet az igazi tartal
mi munka, s ez képezi a 
megfizethetetlen értéket. Bí
zom abban, hogy e kezde
ményezésnek lesz folytatása. 
Remélem, hogy a lehetősé
gekkel a jövőben is élnek 
és továbbra is igényesen, 
jól felkészülve töltik el ä 
szabad idejüket.

T. J.
intézetparancsnok

Kecskemét
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Azonos alapelvek

^LEGFELJEBB
Néhány nappal ezelőtt Nagyfa „ven

dége” voltam egy rövid ideig. (Akik 
nem ismernék: itt működik a Munka- 
terápiás Alkoholelvonó Intézet — ahol 
jó néhányan azt vallják, hogy szíveseb
ben töltenék az idejüket inkább vala
melyik börtönben. Szerintük' ott csak 
jobb tehet...)

Az intézmény életre hívását kimondó 
jogszabály majdnem tízesztendős: ha
sonló időben lépett életbe, mint a párt
fogó felügyelet vagy a szigorított őrizet. 
Annak idején — úgy vélték a hivatalos 
szervek — ijesztő méreteket öltött a 
magyarországi alkoholizmus: mintegy 
négyszázezerre volt tehető az alkoholtól 
súlyosan veszélyeztetettek száma, s kö
zülük körülbelül százötvenezer volt köz
vetlen alkoholbeteg, vagyis olyan ember, 
akinek a szervezetében az italozás már 
vissza nem fordítható, azaz maradandó 
károsodást okozott. Valamivel egysze
rűbben megfogalmazva: az alkohol ká
rosítja — többek között — a májat is, 
egy bizonyos ideig azonban, ha az il
lető abbahagyja a mértéktelen ivást, a 
sérült májszövetek még „helyrejönnek”. 
A határ túllépése — pontosabban: túl- 
ivása — után azonban már maradandó 
a máj károsodása, teljesen egészséges 
többé nem lesz ez a szerv (sem). A „sú
lyosan veszélyeztetett” pedig azt jelenti, 
hogy az ebbe a táborba tartozó maga is 
iszik, s olyan környezetben él, ahol a 
berúgás mindennap megszokott prog
ram, következésképp várható, hogy az 
illető — amennyiben nem változtat élet
módján — előbb-utóbb maga is alko
holbeteg lesz. Megközelíthető másképp 
is: az alkoholbeteg közvetlen környeze
te is veszélyeztetett, hiszen — a legtöbb 
esetben — együtt iszik a férj és a fe
leség vagy élettárs, s ha már bizony
talanná váltak a lábukon, rendszerint a 
gyereket szslajtják le a következő adag 
italért a sarki kocsmába. A gyereknek 
ily módon természetessé válik ez a lég
kör, magától értetődő életformává az 
ivás, hamarabb rákap maga is.

A jelenlegi helyzetről csupán annyit, 
hogy egyes becslések szerint az alko
holtól közvetlenül veszélyeztetettek szá
ma immár hatszázezerre tehető.

Csökkenő mértékben
Egy hely azonban van, ahol a statisz

tikák egyértelműen azt mutatják ki: 
Magyarországon örvendetes módon csök
kent az alkoholizmus. Éz a hely: Nagy
fa, a Munkaterápiás Alkoholelvonö In
tézet.

A magyarázat egyszerű: a kezdeti két- 
hárpm év után csökkenni kezdett a be
utalások száma. Az utóbbi években ál
landósult, hogy kb. száz ágy állandóan 
üres.

Megint csak a járatlanok kedvéért: 
elég bonyodalmas a Nagyfára való el
jutás, nemcsak földrajzi értelemben. A 
gondok már a bejelentéssel kezdődnek, 
ugyanis a családtagnak kell — kellene 
— jelezni a lakóhely szerint illetékes ta
nácsnál, hogy szeretné, ha férjét — fe
leségét, mert itt is kezd megvalósulni 
az egyenjogúság — beutalnák Nagyfára. 
Az iszákosok többsége egyáltalán nincs 
elragadtatva az ötlettől, ezért — mihelyt 
kitudódik — kezdődik az otthoni csete
paté (mint oly gyakran máskor is). 
Amint a hivatali gépezet fogaskerekei 
megindulnak, következik a környezet- 
tanulmány: vagyis, az illetékes szakem
berek némi vizsgálódás után immár pe
csétes papíron is rögzítik az egész kör
nyék, sőt, sokszor az eljárást végző szerv 
által is jól tudott tényt, hogy X. Y. al
koholista. Ezután egészségügyi, pszicho
lógiai vizsgálódások következnek, majd 
bírósági eljárás keretében mondják ki 
a végső szót. Az egész lezajlik egy 
röpke év alatt. ..  Hogy ez mit jelent az 
otthoni légkör szempontjából, azt talán 
felesleges részletezni. Igaz, a hivatalos 
szervek magyarázata is méltánylást ér
demel: azért szükséges a hosszadalmas 
hercehurca, hogy még véletlenül se 
kerülhessen be olyan ember Nagyfára, 
aki nem odavaló, ne lehessen az egy 
vagy két esztendőre szóló beutalás sze
mélyes bosszú műve.

A gyógyulás útján
Ahogy az alkoholizmus és valamilyen 

bűncselekmény elkövetése nem áll mész. 
sze egymástól, úgy a Nagyfára vezető 
út kezdete is közel van a börtönhöz. A 
szegedi Csillagtól nem messze, a piactér 
egyik sarkán levő kis utcából indulnak 
a beutaltakat szállító autóbuszok. A 
piacon kora hajnaltól késő estig nagy a 
nyüzsgés, több italmérő helyiség is kí
nálja portékáit, ennek megfelelően so
kan engednek a csábításnak, s jól „be
tankolnak”, mielőtt felszánnának az au
tóbuszra. A gyors iramban felhajtott ita
lok hatása körülbelül abban az időben 
jelentkezik teljes pompájában, amikor a 
busz bekanyarodik a befogadó helyiség 
elé. Némelyik utast így azután nemhogy 
lesegíteni, hanem lecipelni kell a jár
műről . . .

Nehéz időszak következik ezután a be
teg életében. Az első hónapban azt pró
bálják meg elérni az orvosok, ápolók, 
hogy a beteg egyáltalán gyógyítható le
gyen, azaz olyan fizikai állapotba kerül
jön, hogy képes legyen beilleszkedni az 
intézet rendjébe, képes legyen együtt
működni a többiekkel úgy a munkában, 
mint az ezt kísérő különböző progra
mokban. A sokéves, esetleg évtizedes ál
landó ivás ugyanis mintegy beleépül a 
szervezet háztartásába, az alkohol állan
dó jelenlétéhez hozzászokik az emész
tőrendszer, a vérnyomás, az idegrend
szer stb. Az ivás kényszerű abbahagyá
sa elvonási tüneteket vált ki, amelyek 
hasonlatosak a másnapossághoz csak 
sokkal súlyosabban, jelentkeznek. A 
gyengeségen, rosszulléteken kívül még 
hallucinációk is előfordulhatnák.

Ha valaki a gyógyszereidnek és az 
ápolásnak köszönhetően valamennyire 
már ura az érzékeinek, akkor megkez
dődnek az intézeti kivizsgálások. Megál
lapítják a szervezet fizikai károsodásá
nak mértékét, feltérképezik a gyógyítan
dó — és egyáltalán gyógyítható — terü
leteket, megállapítják a munkavégzésre 
való alkalmasság mértékét. Lehet, hogy 
valaki képes lesz még akár egy traktor 
vezetésére is, de az is előfordulhat, 
hogy valaki képes lesz még akár egy 
traktor vezetésére is, de az is előfordul
hat, hogy a kábelbontóban végzendő 
„komoly” tevékenységet is nehezen le
het vele megértetni.

Az idő múlásával a beteg mindinkább 
beleilleszkedik az intézet mindennapi 
életébe, s előbb-utóbb eljön a nagy pil
lanat is: az első kimenő.

N Szemben az itailal
A beutaltak tekintélyes része Nagyfára 

kerülése óta ilyenkor kapja meg az el-, 
ső lehetőséget, hogy önként — ne igyon. 
Fogyasztanak alkoholt az intézeten be
lül is: egyrészt az áverziós kezelések ve
lejárójaként, másrészt pedig a legkülön
félébb módszerekkel beszerzett vagy ké
szített italok elfogyasztásával. A bv. in
tézetekben is előfordul, hogy iít-ott meg
próbálnak valamilyen, ihatónak kineve
zett szeszes folyadékot „előállítani”, ám 
ezek a kísérletek .szánalmas., próbálkozó-, 
sok csupán a nagyfaiak ötletességéhez 
képest. . Talán nincs is olyan anyag "a 
környezetükben, amelyből ne próbáltak 
volna italt készíteni. Csupán azzal nem 
számolnak, hogy az állandó gyógyszer
szedés következményeként nagyon is 
jellegzetes tünetekkel lesznek rosszul, s 
így nagyon hamar lelepleződnek. Néha' 
a hozzátartozók is megpróbálnak „be
juttatni” egy kis „szíverősítőt”. Persze, 
itt is rég lejárt már az injekciózott gyü
mölcsök vagy a „feljavított üdítőik kora, 
meglepő ötletekben azonban nincs hiány. 
Volt aki egy üveg pecsenyezsírt hozott. 
a „párjának” — csakhogy a zsír mé
lyén egy kétdecis cseresznye húzódott 
meg.

Elindul tehát az autóbusz az első ki
menőre. Hamar elröpül a kint tölthető 
néhány óra, s a busz újra ott áll a piac
tér sarkán. Amint megtelik utasokkal, 
elindul vissza az intézetbe, ahol legelőbb 
megkérdezik: ivott-e az imént visszaér
kezett szeszes italt? Utána következik a 
véralkohol-vizsgálat, amelynek eredmé
nye kétségbevonhatatlanul megállapítja, 
igaz volt-e a válasz vagy sem. Sokfajta 
trükkel próbálták már kijátszani a mód
szert — ám hiába.

Aki megállta a próbát, az hamarosan 
megint kimenőre, majd — ha továbbra 
is ellenáll a csábításnak — haza is utaz
hat a családjához néhány napra.

Ez a következő nagy erőpróba, s egy
úttal arra is ad némi felvilágosítást: 
mi lesz az illetővel, ha letelik a kezelés 
ideje? A környezet ugyanis ugyanaz eb
ben az esetben, mint ahonnan eljutott 
Nagyfára. Ugyanazok a cimborák fogad
ják, akikkel korábban is együtt ivott; 
ugyanaz az otthon, lakás, ahol olyan 
sokszor itta már a részegek nehéz ál
mába magát.

Az esetek nagy részében adott a jó 
szándék: „Nem iszom!” Ám mivel szo
kás nálunk fogadni a messzi útról ha
zatérőt? Természetesen itallal. Mivel il
lik felköszönteni a régen látott barátot? 
Itallal. Mivel lehet leöblíteni az ebédet- 
vacsorát? Itallal. Hogyan szokás kezde
ni a napot? Itallal. Soroljam tovább? 
Nagy akaraterővel kell rendelkeznie va
lakinek ahhoz hogy sorra-rendre szem
beszálljon a kísértéssel. Rendszerint ott 
történik az elbukás, amikor a gyanútlan 
félig gyógyult azt gondolja magában: 
„Egy pohár bor igazán nem, árthat meg. 
Ittam én már többet is . . .” A második 
pohár csak alig több, mint az első. S 
akit kettő pohár nem gyűrt le, az' nyu
godtan bevághat még egy harmadikkal 
is. Különben is, nem aznap kell vissza
menni, hanem másnap vagy harmad
nap ...

Akadnak, persze, jő néhányan, akik 
tényleg ellenállnak, s visszautasítják a 
kínálást, s ital helyett a mérgüket nye

lik le, amikor a többiek „gyávaságuk” 
miatt gúnyolják őket. Ilyenkor már ko
moly az esély a gyógyulásra.

A visszaérkezés után következnek a 
„szokásos” vizsgálatok. Aki már több
ször volt otthon, s közeledik az első esz
tendő vége, annál — indokolt esetben — 
megkeresik levélben az illetékes taná
csi vagy egészségügyi szerveket, újabb 
környezettanulmányt kérve. Ivott-e a 
beutalt, amíg szabadságon volt? Panasz- 
kodnak-e a hozzátartozók? Volt-e újabb 
botrány?

A pozitív válaszok esetén az első év 
után elbocsátják a beteget. Ha nem si
került a gyógyítás: Nagyfán kell tölteni 
a második eszandőt is.

Vélemények
Míg az előző sorokat kopogtam az író

gépen, kilencéves kisfiámat megkértem: 
beszéljen egy kicsit a részegekről. Fel
írtam neki néhány kérdést egy darab 
papírra, s a másik szobában elmondta a 
válaszait egy magnóra (fölényes bizton
sággal kezel minden ilyesfajta készülé
ket...). Íme:

„Honnan tudod, hogy valaki részeg? 
Mit csinál?”

„Amikor az utcán jár, olyan, mintha 
sántítana, dülöngél egyik oszloptól a 
másikhoz. Aztán bedülöngél mindegyik 
sörözőbe, hogy italhoz jusson.”

„Mit kell csinálni, ha részeggel talál
kozol?.”

„A részeg emberek nagyon könnyen 
megvadulnak. Elég egy olyan szó, ami 
nem tetszik nekik, és akkor már baj 
van. Azt hiszik, hogy ők az erősebb',;!;. 
A legjobb békén hagyni őket, mert le
het, hogy tényleg ők az erősebbek.” 

„Miért isznak a felnőttek?”
„Nem tudom, hogy mi lehet a jó ben

ne. Az, hogy megisznak egy vagy két 
pohár pezsgőt vagy bort, amikor szüle
tésnap van vagy valami ilyesmi, az nem 
baj. Nem tudom, miért kell berúgni, 
miért jó az? Inni lehet egy kicsit, de 
nem túlozni nagyon.”

„Hogyan lehetne lebeszélni a felnőt
teket az ivásról?” .

„Talán úgy, hogy. nem engedjük, hogy 
sokat igyon. Elvesszük tőle az italt és 
eldugjuk tőle. akkor, . amikor .úgy -érez
zük, hogy baj lesz. Szerintem, ha az il
lető megivott már négy, pohár bort, 
akkor kezd belejönni igazán. Ezért kell 
előbb eldugni.”

Egy rövid közvélemény-kutatást Nagy
fán is végeztem, nagyjából hasonló tar
talmú kérdéseket föltéve. Következzenek 
most ezek, s természetesen utánuk a vá
laszok:

„Miért kezdett el inni?”
„Szerelmi házasság volt az első, de 

n.em sikerült. A második kárpótolt 
ugyan, de akkor, már késő volt. . . ” 

„Tulajdonképpen a Sörgyár miatt. 
Ugyanis, ha kértek valamilyen sürgős 
alkatrészt, a teherautó mindig hozott 
néhány kanna sört. Csak nem öntöttük 
ki a csapba . . .”

„A válásom után kezdődött. Mindig 
egyedül voltam — az ital jó volt.”

„A férjem ivott. Azt hittem, majd én 
leszoktatom. Nem sikerült. Elváltunk 
ugyan, de nekem akkor már késő volt.” 

„Lehet gyógyítani az alkoholizmust?” 
„Igen.”
„Mindenkinek magánügyé, hogy meny

nyit iszik. Ha jólesik, minek gyötörni?” 
„Csak akkor, ha én is akarom. Min

denki a saját maga főorvosa.”
„Amíg munkahelyi ivászat van, addig 

ném. Hiába nem iszom otthon, ha be- 
tankölok munka közben . . .”

„Ha valamilyen csoda folytán telje
sülne ,egy kívánságuk, mint a mesében, 
mit kívánnának?”

„Egy jó lakást meg egy jó asszonyt.” 
„Kitörölni tíz évet az életemből és. on

nan újra kezdeni. Mint egy filmet, ha 
visszapergetnek.”

„Szeretnék megházasodni, elvenni új
ra a volt feleségemet.”

„Szeretnék alkohol nélkül élni a hát
ralévő időben. Ha nem megy, legfeljebb 
visszajövök. . .”

★
Ugye, .ez a legutolsó mondat ismerő

sen cseng? Hallottam már — a szaba
dulás előtt. Tervekről beszélgetve tréfás 
könnyedséggel — de azért egy csöppnyi 
remegéssel, hallottam félig komolyan, 
nagyvonalú legyintés kíséretében (elvég
re hallgatóság, közönség is van a vi
lágon, s egy „nagymenőnek” adnia kell 
a jó hírére!), s hallottam fásult beletö
rődéssel is. Ügy, mint ahogy ott, Nagy
fán elhangzott. Szinte benne van a foly
tatás is: , , . . .  úgyis így lesz.”

Az intézet főorvosa által elmondottak 
szerint körülbelül minden negyedik-ötö
dik beteggel ismét találkoznak, vagyis 
nem. tudnak megmaradni kint. Persze, 
ez még „csak” tíz év statisztikája. Vál
tozhat éppúgy, mint az alkoholbetegek 
vagy mint az alkoholtól veszélyeztetettek 
száma...

H. A.

És háttérben a
Amikor sokakat érintő, alapvető jogszabályok mó

dosulnak, annak országos visszhangja .Van, a tömegtá
jékoztatási eszközök' kampányszerűen foglalkoznak a 
témával. A közelmúltban módosultak a rendőri fel
ügyelet szabályai, de erről érdemben csak a Heti Hír
adó számolt be, abból a megfontolásból, hogy a benti 
közvéleménynek ez „országos” ügy. Bár nincsenek a 
birtokomban statisztikai adatok, bizonyos vagyok ben
ne, hogy az állampolgároknak legfeljebb^ néhány tize
dét, a fogvatartottaiknak legfeljebb tíz százalékát érin
ti közvetlenül. Idebent mégis sokakat érdekel,^hiszen a 
ref lehetősége elvileg miniden szándékos bűnösei ek- 
mény tettesét és főiéig a visszaesőkét joggal ve_ 
sízélyezteti.

Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy elkezdem 
magvarázni, hogy ez — mármint a fef miért jó a 
s zabád ufónak. Alighanem képzeletben a fejemhez vág
nák a lapot. Mert a ref, mondjuk ki: kényszerűitézke- 
d'és, s ' mint ilyen, nem örvendhet — nem is ezért szü
letett — népszerűségnek. Mármint azok körében, aki
ket érint vagy érinthet. Az más kérdés, hogy a kinti 
közvéleményt — hogy igazuk van vagy sio'cs, azt most 
ne firtassuk — megnyugtatja az a tudat, hogy a po
tenciális bűnelkövetők egy részére a rendőrség „ügyel”.

Nincs szándékomban a ref egyes előírásainak bon
colgatása, magyarázgatása. csupán annyit jegyeznék 
meg: a H. H.-ban is közölt módosítások nem olyan 
mértékűek, hogy azok az intézmény eddigi jellegét 
megváltoztatnák. Kétségtelen viszont, hogy elrendelésé
nek köre bővült, a magatartási szabályok esetenként 
szigorúbbak is lehetnek.

Nyilván ez az oka annak, hogy szóban és írásban 
elég sok megjegyzés .kísérte, nem éppen örvendező 
hangsúllyal. Megfogalmazódtok azután olyan félelmek 
is, amelyekre már válaszolnunk illák. Ennek lényege 
az: ha a „refes” nem tarthat fenn kapcsolatot „bűnö
ző elemekkel”, mi lesz azokkal a munkahelyekkel, 
Csepel Autógyár, Köfém stb., amelyek nagy számban 
foglalkoztatnak szabadul ókat, illetve az a. félelem is, 
hogy a személyibe beírt ref miatt nem tudnak elhe
lyezkedni. Volt olyan, aki odáig ment, hogy azt mond
ta: ezt az egészet azért csinálják, hogy a refeS ne tud
jon elhelyezkedni, így aztán kmk-ért, mint szigorított 
nevelő munkára ítélt, lényegében visszatér a börtönbe.

★

A félelmek természetesen — indokoltok, noha nem 
ilyen összefüggésben. Az eleve nyilvánvaló: ha az az. 
előírás, hogy ne találikbzzon „bűnözőkkel”, ez nem vo
natkozik az olyan munkahelyekre, amelyek éúpen a 
beilleszkedést előségítgndő, szervezetten foglalkoztat
nak szabadulófcat. Ráadásul e rendelkezést úgy kell. 
érteni, hogy ne találkozzon azokkal az emberekkel, 
akiknek társasága, rossz határa stb. őt a bűnözés út
jára vitte. Magyarán: a szabaduló nem bűnöző, csak 
büntetett előéletű, akiről mindig azt feltételezzük, hogy 
felhagy korábbi, helytelen- életvitelével.; Tehát S ' „bű
nöző;’ . kategória szabad életbeli fogatom, olyan embe
rekre érvényes, akiil; bűncselekmény elkövetésére ké
szülnek. Az elítélt, ezért elítélt, a szabaduló ezért; 
„csak” büntetett előéletű. S ez nem a szavaikkal való 
játék. Ha például a szabaduló meglátogatja egykori 

. zárkatársót abból a .célból, hogy beszélgéssértek stb., 
nem bűnözővel találkozott, miként akkor sem. ha olyan 
munkahelyen dolgozik, amely más, börtönből jöttékét 
is alkalmaz. Az efféle gondolatmenet tehát rossz, a 
munkahely keresésében, megválasztásában senki sincs 
megkötve — emiatt.

Hagy nem alkalmazzák, azért, mert be van írva a 
ref, nos. ezzel vitatkozom. Amikor valakit egy válla
latnál felvesznek, a személyzeti,, megszerzi róla a lé- , 
nyeges adatokat. Vagyis, hogy szabaduló, hogy szabad
ságvesztésre ítélték, azt úgyis megtudják. Ha erkölcsi 
bizonyítvány kell, akkor biztosan nem alkalmazzák, 
mert büntetett előéletű. Ha ez nem kell, és szükségük 
van a munkásra, nem függetlenül a korábbi tapaszta
lataiktól. alkalmazzák vagy sem. Nem hiszem, hogy a 
ref ténye itt nyomna valamit a latban. Ha előítélettel 
vannak a szabadulóka.t illetően, akkor az,, hogy ref fel 
vagy anélkül jön, teljesen’ mindegy, elzárkóznak a fel
vétel elől, mondván: létszámstop van. Ha meg em
berségesek, vagy munkaerőhiányuk van, úgyis felve
szik, hiszen nem az a döntő, hogy refes,. hanem az, 
hogy börtönben volt. Ráadásul a ref'egyféle biztosítékot 
jelent arra, hogy az illető rendszeresen be is jár dol
gozni, hiszen ellenőrzik. Lehet, hogy tévedek, de az 
érveim logikusak, noha nem cáfolhatatlanok.

Ebből az is következik, hogy a refesben kmk-s után
pótlást látni, illetve azt. hogy így „szervezzük” a szi
gorított javító-nevelő munkásokat, badarság. Meggyő
ződésem szerint ugyanis a ref senkit sem akadályoz, 
hanem inkább ösztönöz arra, hogy munkát keressen. 
tf'Sy fogalmazhatok, hogy ez inkább a szabadidő 
szférájába avatkozik bele, néha nem kellemesen, s 
n,em is kellően tapintatosan, amiről viszont nem a ren
delet' tehet. De az is igaz, hogy a kényszerintézkedés az 
érintettre nézve mindig kellemetlen.

★
Sajnos azonban a félelem, a szabadulás utáni időkre 

vonatkozóan, mégis reális. A vállalatok, intézmények 
többsége nem szívesen alkalmaz visszaeső bűnelköve
tőket, abból kiindulva, hogy aki kétszer botlott, az 
hat madszor is megteszi. Ráadásul az ország egyes kör
zeteiben nagyon kevés a szabad munkahely, s ha egy 
büntetlen ember és egy büntetett „verseng” a helyért, 
ez utóbbi nem nyerhet, bárha jogszabály tiltja az ilyen 
megkülönböztetést, De hát ritka az olyan személyzetis, 
aki a közvéleményben meglévő — sajnos részben jo
gos — előítéletet figyelmen kívül hagyná.

Munkaalkalom persze mindig akad. ezért szükséges, 
hogy mar bentről megkezdjék a keresést, úgy,, hogy a 
szabadulás előtt akár tíz vállalatnak is levelet. ír az 
érintett. Ebben a nevelő partnere, neki kötelessége is 
a segítségnyújtás. Mert az kétségtelen, hogy „ref” be
írással a személyiben, s üres zsebbel, lakás nélkül elég 
nehez. a kívánatos gyorsasággal elhelyezkedni. Ezért 
kell a szabadulásra már a börtönben ilyen módon is 
felkészülni.;Ebben; senki sem akadályozza a szándéká
ban tisztesseges elítéltet.

—f—
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Mostanában
történt

Az állami kezelésben le
vő nagy londoni múzeumok 
közül a Victoria and Al
bert lesz az első, amely 
belépődíj helyett önkéntes 
adományt (felnőttektől 2 
fontot, gyermekektől 50 
pennyt) kér majd. A belé
pés eddig ingyenes volt, de 
úgy látják, hogy nem he
lyes az adófizetők pénzéből 
fedezni a múzeumlátogató 
kisebbség és a külföldi tu
risták épülését.

★
Delhiben a túlzsúfolt 

külügyminisztérium a  je
lék szerint nem építtet új 
irodaépületet, hanem át
költözik az Akbar Hotelba. 
Az indiai fővárosban ha
talmas fölösleg van szállo
dai szobákból, mert nem 
következett be a turizmus 
várt fellendülése, pedig 
négy éve több mint duplá
jára emelték a férőhelyek 
számát.

★
A Boeing 747—400-asra 

megérkezett az első rende
lés a Northwest Orient 
légitársaságtól. így meg
kezdődhet a gyártás, és a 
gép 1988 végén a levegőbe 
emelkedhet. A világ legna
gyobb hatósugarú utas- 
szállítója lesz: 400 utast re
pít leszállás nélkül 13 000 
kilométerre.

★
A három nagy amerikai 

tévéadás közül az NBC 
vásárolta meg az 1988-as 
szöuli nyári olimpia közve
títésének jogát 300 millió 
dollárért, ami nem is szá
mít soknak.

★
A British Telecom 10 

százalékos részesedést ven
ne a La Manche-csatorna 
alatt tervezett alagút épí
tésére alakult egyik társa
ságban, az Euroroute kon. 
zorciumban. Így plusz ká
beleket helyezhetne el, 
amikor egyébként egyre 
n.agyobb a zsúfoltság a 
nemzetközi távközlésben,

★
Kína sajátos módon száll 

be a párizsi divatüzletbe: 
fájdalomcsillapító ruhák
kal. Hagyományos gyógyfü- 
vekkel bélelik vállbán, de
rékban, térdnél és más fon 
tos helyeken a ruhadara
bokat. Javallat: nátha, le 
vertség és stressz ellen.

A  barlangkutató alpinista í Mi lesz Adria ha,aiva,?
Adamkó Péter barlang- voltak a leggyönyörűbbek is. 

kutató (35 éves) zsáknyi szí- Tibet központjában például
nes utóval érkezett, J a la -  három csoportra oszlottunk és vatáss‘z"rűen ’ csak'20 ’ éves ko- 
mennyi felvetelet a fold fe- így mentünk Nepal fovaro 
lett készítette. Igaz, számunk- sáig. Út szinte nem is léte

— Mikor kezdte?
Még 14 évesen, de hi-

rom óta csinálom. Hét ész-
ab. i. ».CSA I.C .IC . u i  M i i u e  n e m  is  l e m -  . j  v o l t a , - n  a ?  O r s z á g o s
ra egzotikus világról. Hét zett. A mi csoportunk például Környezel1 és Természetié-
f t t n c m r o l  i T o i r í i r i o o f o  »  n u d o  _ c r i  I l y c Z © L  c ö  A o l  I lI t r a Z C b  V 'ctársával végigjárta a Buda- 50 nepálival két napig kuk- 

pest—Ulánbátor—Peking— sóit szakadó esőben egy te-
Környezet- 
detail Hivatal barlangásza, 4

— Hol járt eddig?
A fellegek között most

Szu-Csou—Sanghaj—Kanton herautó tetején, hegyomlás f I f h ^ d o W t a m  b
-K unm ing-Lassza-K at- miatt nem engedtek tovább hangban ̂  dolgoztam, 
mandu—Golmud—Budapest bennünket. Sokat kellett gya-

útvonalat. A Himalája havas logoinunk 3—4 ezer méteres 
csúcsait, csipkézett kőerdő- magasságban, ahol kevés volt voltam először. Korábban vi 
két, a dalai láma kolostorát, a levegő, menni is alig tud- szont megjártam már több- 
aranytornyú pagodákat, ima- tünk, nemhogy csomagokat szőr a föld mélyét. Részt vet- 
malmokat, hindu halottége- cipelni, erre hegyi vezetőket, tem például a 240 méter 
test, i hátizsákot • cipelő serpá- serpáikat fogadtunk. mély becsembüki zsomboly,
kát, mesébe illő tájakat, vá- — Mit vittek magukkal? vagyis függőleges atonabar- 
rosrészeket, piacokat és temp- — A hegymászó-félszerelé- lang néhány évvel ezelőtti 
lombelsőket látok itt Kína sek közül csak a legszüksé- feltárásában. Külföldön ennél 
középső és keleti részéből, Ti- gesebbeket, de így is alapo- mélyebben, úgy 500 méter 
betből és Nepálból. san meg voltunk pakolva. Fő- mélyen is megfordultam, de

— Hány felvételt készített? zőeszközöket és élelmiszert is a legbüszkébb mégiscsak a
— Két gépet és 120 tekercs kellett vinnünk, mert a tibe- vecsembüiki leszállásokra va-

fdlmet vittem magammal. De ti fennsíkon alig lehet éle- gyök, hiszen társaimmal egy 
a társaim is hoztak fejen- lemhez jutni. csodálatos új barlangot fa
ként 50—60 tekercset. — Mit ettek? - deztünk fel itt. Sokat jártam

— Fotótúra volt? — Hazait, amíg volt. Ezen külföldön, megfordultam töb-
— A Magyar Természetba- kívül mindent, amihez hozzá- beik között Skócia és az Egye- 

rát Szövetség hivatalos expe- jutottunk: sült kutyát és cse- sült. Államok jelentősebb 
díciója, amelyen a Rózsadom- rebog-arakat, pörköltet ham- barlangjaiban is.
bi Kinizsi Barlangkutató és busznádból, szépiát, csigát, — Ezek szerint csak sike- 
Hegymászó Sportegyesükét hét teknősbékát. A legfinomabb rekből áll az élete? 
hivatásos és amatőr baílan- az amgolnapörkölt volt, a 100
gász- és egy rádióriportéi napos tojást viszont pálinka kudarcokért is naiv erőfe

Mit keresnek a rozsa- enm. példaként a nagyoldali zsom-
dombiak a Himaláján? — Jo kondícióban van! boly Már tí é óta á k

Ne™ jártunk a Himalá- -  A hazaférésem óta szed- táram m al. Magyarország 
jan, csak egy jövendő Hima- tem föl. A kéthónapos utón leKmélyebb aknabarianeiát
!á5a- ™  ,expeAdícÍf  ^  14 “ “  Ef y s z f S n k  fMfedeznkészítettük elő. A legmaga- nevű kis faluban például ha- Nyaranta hosszú heteket töl. 
sabb pont, ahova feljutottunk rom napig várakoztunk, min- tüak a környékén, de a meg-
a két, 8 ezer meteres csúcsa den e l e i e m feszített munkatempó ellené-

-  Ez volt a legnehezebb? re eddig csalk 33 ^
-  Nem, hanem a^szuteéges tudtuk kibontani a bejára.

papírok bizonyítványok e s tat_ Természetesen nem ad- 
V1“  e n n X Zke^It a ki- * *  fe3’ szabadidőnkben foly- 
r á n d u S  tet3uk a munkát-

-  Csak az útköltség 22 ezer “  H»vá szeretne eljutni 
■Iának feltérképezése: élőké- forint volt, plusz a költő- m®S? 
szítése csak az egyik célunk pénz, A sportkörünk fizette. — Természetesen ugyanide.

Mount Everest és a Sisa Pag- 
ma között 5600 méter magas 
hágó volt.

— Sikerült elérni a kitű
zött célt?

— Két év múlva sorra ke
rülő nagy expedíció útvoma-

Elsősorban az olasz tengeri tengerbe zúdított foszfor es 
halászat, illetve az algásodás nitrogén mennyisege évi 2000, 
az oka, hogy az Adriai-ten- illetve 43 ezer tonna kői ui 
gerben élő halak nagy szá- volt, 1985-ben pedig e két 
zaléka még az egyéves kort adat 5 ezer, illetve 90 ezer 
sem éri meg-. tonna. .Az ipari hulladékok,

Az olaszországi Fano ten- a . P?rti,„ZpV?,k fltaHnos°körl 
gerbiológiai intézetének ku- 1Tiinc részé az
tatói szerint az Adriai-ten- ”yezef ' TÖÍ  
gerben a halaknak egysze-
rűen nincs rá esélyük, hogy 
megérjék a „békés öregkort”.

ben úgy vélekednek: 
valamennyire is helyreálljon

Az 1982 óta 
végzett halbiológiai vizsgála
tok során

;;̂ s T ™  biológiai egyensúly, szűk-
séges lenne — a szennyezés

idősebb »gy  közép-
k»rt m m  A tengeri ^ha- »  « £ £ * * *

halak biológiai ciklusával. Ez 
E S  J S ' Ä T aÍ S S  * « f  “  még telin hass- 
életkor csökkenése olyan is- n°t is kozna, hiszen a koro  ̂
mert halfajtákat érint, mint s-abb, kifejlettebb halak piaci 
a márna, a rákok, a tintahal értéke jóval nagyobb, 
vagy a macskacápa. Ma ott tartunk, hogy az

Ha ez a negatív előjelű ifjoncok vannak többségben, 
tendencia nem változik, ak- s mindössze néhány, hamar 
kor 1995-re az előbb említett ivaréretté váló faj húzott 
halak 350 más halfajtával és hasznot a többiek megritku- 
tobb ezer egyeb vízi élőlény- . . , , , , ,
nyel együtt az Adriai-tenger- lasaboL A szakemberek _ jel
ben ritka, kihalófélben levő zese szennt a kővetkező evek- 
állatfajokhoz fognak számi- ken a szardellák létszámának 
tani. Az Adria lakóinak éle- növekedése várható, ami ma
tét a kutatók véleménye sze- ga uitán vonja a tonhalak szá
rúit elsősorban az olasz ten- porodását is, mivel az előb- 
geri halászat rövidíti meg, T>ielv alkotják az utóbbiak fő 
Ä o  “ S Ä f l  táplÉékát. Ez önmagában

kedvező folyamatnak látszik,egy 60 százalékát ebből a 
tengerből szerzi. De ok még a ,
parti vizek magas szerves- de a látszat, mint sok eset- 
anyag-tartalma miatt bekö- ken máskor, itt is csal. Az 
vetkezett algásodás, mivel az így egyeduralkodóvá váló 
szinte megfojtja a tenger élő- tonhal szervezetében ugyanis 
lényeit. Az algásodásért leg- összegyűjti az' összes mérgező 
főképp a háztartásokban és a anyagot, kiváltképp a hi-
mezőgazdaságban használt ganyt, amely a táplálék köz

vetítésével elju't hozzá. Afoszfor, illetve nitrogén a fe
lelős. Ezek a vegyi anyagok . . .  . . , . _
a folyók vizével kerülnek a tonhal kis túlzással „mereg- 
tengerbe. A fanói szakembe- raktárrá” válik. Némely 
rek azt állítják, hogy aszeny- megvizsgált példány húsának 
nyezés sokkal gyorsabban nő, higanytártalma háromszor- 
mi-n-t a védekezés hatásfoka, négyszer annyi, mint amit az 

Mindezt az alábbi adatok olasz egészségügyi előírások
is alátámasztják: a hetveüés..mint * maximumot megenged-
években a Pő folyó által a nek.

T U E  F Á K
— Pincér, ez a rántott

szelet ehetetlen, rágós. Hív- 
ja az üzletvezetőt!

— Attól tartok uram, 
hogy ő sem tudja megrág
ni!

★
— Szívesen alkalmaz

nám, de a cégünknél való
ban nincs munka az ön 
számára!

— Ez engem egyáltalán 
nem zavar, igazgató úr!

★
— Jól teszem doktor úr, 

ha egyszer elbeszélgetek a 
16 éves lányommal a nemi 
életről?

— Hát persze, asszo
nyom. Jó pap holtig tanul!

★
V - Mindennek megvan a 

maga határa, Kari úr!
— Igen, a magú ellenál

lásának is, Susi kisasszony!
★

— Ez az- átlátszó ruha 
szerintem nagyon merész, 
Alip rejt el valamit a bá
jaidból!

— No és. Egy tisztességes 
nőnek végül is nincs rej
tegetni valója.

★
— Az évekkel együtt 

megjönnek a tapasztalatok.
— Az nem is lenne 

olyan nagy baj, csakhogy 
a tapasztalatokkal együtt 
megjönnek az évek is!

vo4t.- Ezt ttiUP-is teljesítettük, De állami támogatást -nem Tibetbe. a Himalájára,ahon- 
hiszen eredetileg csaik 1 Tibe- kaptunk, az utolsó fillérig nan most jöttünk le. 
t-ig akartunk eljutni, hogy magunk teremtettük elő. A ' ~ *
bejárjuk a nagy út első sza- József-hegyi barlang feltáró-
kaszát. Kína tavaly nyitotta sáért kapott pénz ment rá. 4 ------------ 1____ . . .  á
meg Tibetet a turisták előtt, — Kinek az ötlete volt az 
éltünk is a lehetőséggel, sőt út? 
tovább is mentünk, egészen 
Nepál fővárosáig, Katma-n- 
duig.

— Mi volt á másik cél?
— Ellátogatni a Kunming

melletti úgynevezett kőerdő- tálybarlang felfedezőinek. Ez 
be és a Kúp-ikarszbra, s fel- a siker adott lendületet, hitet 4 
vételeket készíteni e szakem- és némi hírnevet is a mostani 4 
berek számára is . kuriózum- úthoz.
nak számító tájról. E vidéken Milyen korúak az expe-
már jártak magyarok, de jó úíció tagjai? 
minőségű felvételeket még — Kecskeméti István a leg- 
nem készítettek. A Kúp- fiatalabb, 21 éves és dir. Dé- . 
karszt geológusok és barlan- nes György a legidősebb, 62 g 
gászok számára is. rendkívüli éves. Ő egyébként útközben 
érdekesség, hiszen mindössze ünnepelte a születésnapját, 
kettő van e kőiképződmény- Akárcsak az expedíció egyet- 
ből a világon. A másik Viet- len nő tag ja, Varga Kinga, aki 
namba-n, a Sárkány-öböl part- a rádiónál munkaügyis és a 
ján. A kőerdőből pedig, ami világ legmagasabb csúcsának 
szintén geológiai csoda, kettő tövénél, 4500 méter magas- 
is található egy 50 négyzet- Ságban töltötte be a 29. évét. 
kilométeres körzetben. — Nem volt semmi baj ve-

— Először jártak ezen a vi- le? Vagy miatta?
déken? — Se vele, se miatta. Ti-

— Az expedíció tagjai kő- zenöt éve barlangász már, s 
zül ketten, de egymástól füg- volt ideje hozzászokni az 
getlenül, már voltak indiai ilyen megpróbáltatásokhoz.
Tibetben. Mógos János, az Ha pedig arra gondolt...,
ELTE földrajzszakos hallgató- ilyen kimerítő utazáson eszé- 
ja két évvel ezelőtt feljutott be se jut az embernek, 
a Himalája egyik 6500 m-es — önnek mi a foglalko- 
pontjára, Leél-Össy Szabolcs zása?
geotógus pedig e táj- egy; ré- _  Az Albatech Mpinista és

Barlangkutató Technikát Al
kalmazó GM ügyvezető igaz
gatója vagyok. A társadalmi 
funkciómat tekintve a Ró- 

-u A hosszú tavakat repü- zsadombi Kinizsi Sportegye
lővel, hajóval és vonattal tét- sülét elnöke, a barlangi men
tük meg. A legkeservesebb tőszolgálat egyik vezetője, 
szakaszokat pedig teherautó- Egyébként szenvedélyes ba-r- 
s-toppal és főként gyalog. Ezek la-ngkuiató.

Sakk-matt
D r. G e len cez i E m il: A  s a k k 

k ir á ly  m a g á n é le te  c. k ö n y v éb ő l áb écé  b e tű je .
4-nJI Á - í t n  1— n  » » í r t , - -  n i  j a  rr — n n  * ir  i—   

v á ltó p é n ze . 83. Svéd író n ő , a n ő 
m ozga lom , a h a la d ó  
n ev e lés  h a rc o sa  
1926). 84. A zo n b an .

szónek földrajzi 
zéséért kitüntetést is kapott 
idehaza.

— Mivel utaztak?
m án c . 25. K ilép  az ág y b ó l. 26. l i t ik u s (H ay a to , 1899—1965). 4. m a n n , 1840—1876).ri Ú7 ooiHlz c nó/4 K r; ni Í -:_:, _K a ss á k  fo ly ó ira ta  vo lt. J7. Ig en  S zó tlan . '5 . 'Á z " e g y ik  szü lő . 6.’ 'p&á-hátíTMMy''n e v e . MÖG v a k o - í  
la ssú  te m p ó ra  u ta ló  je lz és  a  ze- D a tá l. 7. . . . C apone . 8. B a rá t i  r l tó  ig eképző  92. A h S & T S .  ála ssú  te m p ó ra  u ta ló  je lz és  a  ze- D a tá l. 7. . . . C a p o n e .  8. B a rá t i  r í tó  igelcépző '  92.“Ä ’ " ‘h a lá lT a í  ?  
n e b en  28. A rra  a  h e ly re , 29. a llam . 9. . . . P u r p l e ;  ro c k e g y ü t-  o k o sk o d ás  (M a d á c h / i l  Z
S zo ln o k i s p o rte g y e s ü le t, rov , 31. te s . 10. i l le tv e , rö v . n  - - -
E s k ü v ő re  k észü lő  hö lg y . 32. E l- L a jo s . 12. É re t t  g a b o n á t’ 
b o rít ,  ta k a r .  33. Az e zü s t v eg y - 13. F é rf in év . 14. írá s je g y , 
je le . 34. . . . K a l e h ;  a l-d u n a i sz í-  A— '-*■----- ■*é n ek h a n g . 16. H a tá ro zó rag .

y g e t vo lt. 36. A k is  E m ő k e. 38. P a p p  L ászló  edzőj 
4 E lsö té títő  b e re n d ez é s  a b la k o n . A m e rik a i m é rn ö k  
£ 40. V eszeksz ik . 42. R övid  k a r!  43

Csalóka műtárgyárak ?
Elvileg jobban jártak azok, akik az elmúlt 12 hónap

ban részvényekbe fektették pénzüket a fejlett tőkés 
országokban, ahelyett, hogy műkincseket vásároltak 
-volna — ez derült ki á londoni Sotheby’s aukcióház 
most nyilvánosságra hozott jelentéséből, amelyben 1984. 
augusztusa .és 1985. augusztusa között vizsgálták az ár
verésre került műtárgyak áralakulását. A részvények 
árfolyama ugyanis a londoni Financial Times című lap 
szerint az említett időszakban 26,6 százalékkal növe
kedett, míg a tíz legfontosabb műtárgykategóriáé átla
gosan csak 9,3 százalékkal.

szó lít: 105. r!. . .  te h e te tle n s é g i n av ig ác ió  m e g a l- F é lé d e s! 104. R övidén"
Az o ro sz  k ö zm o n d ás  m áso d ik  k o to ja . 19, A lő rész  ré sze ! 20. Az e rb iu m  v eg v ie le  
ré sze  46. V ilág h írű  f ra n c ia  g ra -  M o ste t. 22. s z o v je t  g é p k o c s im á r-  B ek ü ld és i h a tá r id ő :  1985. . d e - í  
i ik u s . 48. O sz trák  á lla m fé rf i ( J u -  ka . 23. F e rru m . 28, A v ö lg y b en  c em b e r ?0
liu s , 1891—1964). 50. O lga b ecézé - 30. M ag a s ra  ta r t .  31. " — -------  »
se. 52. A fö ld re  h u lla jt .  54. B ra 
zília  tag á llam a . 56. P á t b e tű i,

n évelővel. 82. É szak i á lla m o k  58. K ik ö tő v á ro s  A lg é riáb an . 60! jó s , F őv . B v. In té z e t XI,
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„WORLD SOCCER”-SZAVAZÄS

Magyarországé a legjobb válogatott
A világ egyik legismertebb nemzetközi labdarúgó

szaklapja, az angol „World Soccer” közzétette idei rang
listáit.

A „World Soccer” szerint a világ legjobb labdarúgó
ja 1985-ben is (miként 1984-ben) a francia Michel Pia- 
tini, aki a szavazatok 20,6 százalékát kapta. A dán 
Elkjaer-Larsen a második (11,2) és az argentin Diego 
Maradona a harmadik (7).

Az „Év csapata” az angol bajnokságot nyert, és a 
KEK-ben is diadalmaskodott Everton: a szavazatok 42,3 
százalékát érdemelte ki. Utánuk az Európa Kupát nyert 
olasz Juventus (8,4), s az olasz bajnok Verona követ
kezett (7,4).

A csapatok rangsorában a szakértők Magyarország 
válogatottját tették a negyedik helyre a szavazatok 7,2 
százalékával. Mint a jelentések kiemelik: ez a 4. hely 
azt jelenti, hogy a válogatottak között Magyarország 
az első.

MNK: támadások kereszttüzében

Erényítoitan vagy vakara?
Több támadás is érte a Ma

gyar Labdarúgó Szövetséget, 
amiért az MNK-ban, a leg
jobb négy közé jutásért irá
nyította a sbrsolást. Mi taga
dás: ’ van létjogosultságuk 
ezeknek a kritikáknak, hisz a 
kuparendszer — eddigi is
mereteink szerint — nem tű
ri a beavatkozást. Legalábbis 
az ilyen mérvűt nem. Most 
tudniillik kiemelték az NB 
I-es csapatokat, s melléjük 
sorsolták az alacsonyabb osz
tályúakat. Vajon miért volt 
szükség az irányításra? — 
kérdeztük Czékus Lajostól, az 
MLSZ főtitkárhelyettesétől.

— Nagyon sokat kínlódtunk 
már eddig is a magyar ku
pával; szeretnénk, ha végre 
valóban lenne rangja. Eddig 
minden kísérletünk kudarcba 
fulladt. Ügy véltük, hogy nem 
lenne helyes a szerencsére 
bízni, hogy ki játssza majd 
a döntőt Mindössze három 
élvonalbeli csapat maradt 
Versenyben, s így könnyen elő
fordulhatott volna, hogy két 
alacsonyabb osztályú játssza a 
finálét. Gondolom, egyáltalán 
nem mindegy, hogy ki képvi
seli külföldön a magyar lab
darúgást.

— Ez igaz. Viszont az is, 
hogy az NB 1-esek is gyorsan 
kiestek a kupákból, márpedig 
erre egy NB ll-es gárda is 
képes ...

— Valóban, de azért egy 
NB I-esnek mégiscsak na
gyobb az esélye a továbbju
tásra.

— Talán igen, de akkor ezt 
a versenykiírásban is rögzí
teni kellene, ott ugyanis 
ilyesmi nem szerepel.

— Nem, de az ellenkezője 
sem. Így tehát nem vétettünk 
a szabályok ellen. Mellesleg 
korábban is irányítottuk a 
sorsolást, figyelembe vettük — 
többek között — a területi
séget, nevezetesen azt, hogy 
például — egy nyírségi csa
patnak ne kelljen Zalába 
utaznia. Egyébként a világ
bajnokságon — végeredmény

ben az is egy sajátos kupa — 
ugyanúgy irányítják a sorso
lást, nem teszik ki magukat 
annak, hogy egy kifejezetten 
gyenge csapat — szerencse
sorozata révén — eljusson a 
véghajráig.

— Ügy érzik tehát, hogy 
a támadások ellenére sem kö
vettek el hibát?

— Biztosak vagyunk ben
ne, hogy nem. Legfeljebb any- 
nyiban, hogy kénytelen a szö
vetség óriási erőfeszítéseket 
tenni a kupa rangjának eme
léséért, s mindez nem megy 
magától. Fölmeltük a díjakat 
is; az első négy helyezett kap
hat a központi keretből. A 
győztesnek mi 300 ezer fo
rintot fizetünk, ezt még az 
egyesület megduplázhatja. 
Ennyiért pedig esetleg érde
mes már komolyan venni.

— Az elhangzottak alapján 
arra következtetek, hogy jö
vőre sem változtatnak a sor
solás menetén .. .

— De igen. Eltérünk a ko
rábbi gyakorlattól, s végig 
irányított lesz a sorsolás. Ne 
feledje: az MNK-nak pro
pagandafeladatai is vannak. 
Komoly hírverést, az adott 
községnek rangos eseményt 
jelent, ha egy jó nevű'NB I-es 
csapatot láthat vendégül. Még 
a környező településeket is 
megmozgatja egy-egy ilyen 
MNK-mérkőzés.

— Ezek az intézkedések 
mentenék meg az MNK-t?

— Azt nem tudom, de 
annyi bizonyos, hogy adnak 
némi segítséget. Nálunk di
vat az angol kupára hivat
kozni, ahol mellesleg mégis 
vaksorsolással kerülnek pár
ba a csapatok. De hiába áb
rándozunk mi, ha egyszer 
nincs olyan rangja a kupá
nak, mint Angliában. Sok 
mindenben eltér egymástól a 
két ország, többek között 
ebben is. Ami nem jelenti 
azt, hogy, mi beletörődünk eb
be a helyzetbe. Hisz éppen 
ezért kísérletezünk, hozunk 
új intézkedéseket.

Szófia mar készül
Az 1986. évi súlyemelő-vi

lágbajnokság rendezésére ki
jelölt Indonézia visszalépett, s 
helyette Bulgária kérte és 
kapta meg a rendezés jogát. 
A sportágban főszerepet ját
szó bolgárók már három EB 
(1965. és 1971. Szófia, 1980. 
Várna) házigazdái voltak. Vi
lágbajnokságot először bonyo
lítanak le.

— Villámlátogatást tettem 
Szófiában, s örömmel tapasz
taltam, hogy a bolgárok már 
most nagyon készülnek a vi
lágbajnokság sikeres lebonyo
lítására — mondotta dr. Aján 
Tamás, a Nemzetközi Súly
emelő Szövetség főtitkára. — 
A bolgár súlyemelés színvo
nalához, rangjához méltó szer
vezőbizottság alakult. A szer
vezőbizottság elnöke Georgi 
Karamanev, a' bolgár minisz
tertanács elnökhelyettese, s a 
bizottságban csaknem minden 
minisztérium egy-egy jelentős

a súlyemelő vb-re
embere helyet kapott. Céljaik 
egyértelműek, s ezt nem is 
titkolják: a súlyemelés törté
netének legnagyobb világbaj
nokságát akarják lebonyolíta
ni. Rekordmezőnyre számíta
nak az országok és a ver
senyzők számában egyaránt.

A világbajnokságot 1986. no
vember 8. és 15. között ren
dezik meg. Az első és az utol
só napon 2—2 súlycsoport 
küzdelmeire kerül sor, a to
vábbi napokon pedig 1—1 ka
tegória képviselői küzdenek 
egymással. November 5-én és 
6-án tartják a bizottsági ülé
seket, a Nemzetközi Súlyeme
lő Szövetség kongresszusára 
pedig november 7-én kerül 
sor.

A világbajnokság színhelye 
az Universiade-csarnok lesz, a 
központi szálláshely (verseny
zőknek, vezetőknek) pedig a 
Park Hotel Moszkva.

•  r | a

Interjú Szerényi Sándorral, 
a sakkszövetség elnökével

A Magyar Sakk Szövetség 
elnöke, Szerényi Sándor elé
gedett sakkozóink szereplésé
vel, a luzerni csapat-világbaj
nokságon elért második hely- 
lyel. Elégedett még akkor is, 
ha egy pillanatra felvillant a 
a győzelem lehetősége is.

— Egyáltalán reális volt-e 
ez az esély? — kérdeztük Sze
rényi Sándortól.

— Nem volt. A  románok 
elleni 4,5:1,5 arányú győzel
münk után 10,5 pontot kellett 
volna elérnünk a lehetséges 
12-ből ahhoz, hogy utolérjük 
a Szovjetuniót. Ám a hét for
duló után a már nagyon fá
radt csapat — amelynek leg
jobb indulattal is csak öt „hú
zó” embere van — erre nem 
lehetett képes.

— Végül négy ponttal előz
tük meg a rivális Angliát, a 
legutóbbi olimpia ezüstérme
sét. Talán másképpen, jobban 
készítették fel a csapatot, 
mint eddig?

— Igaz, néhány dologban 
eltértünk az eddigi gyakorlat, 
tói. Ezúttal például nem tűz
tünk ki konkrét célt a csapat 
elé, csak annyit: legyen össze
tartás, legyen jó küzdőszel
lem. Azért persze bíztunk a 
dobogós helyézésben, pedig 
voltak súlyos tehertételek, el
sősorban Portisch és Ribli 
balsikere a világbajnok-jelöl
tek versenyén.

— Volt-e szerepe a siker
ben az új szövetségi kapitány
nak?

— Feltétlenül. Elmondha
tom: Navarovszky László óta 
dr. Liptay László teremtette 
meg a legjobb kapcsolatot 
sakkozóinkkal. Taktikája is 
bevált, amikor Saxot a har
madik táblára tette; elfogu
latlan és bátor sakkozó, erős 
ellenfelekkel szemben szinte 
ugyanannyi esélye van, mint 
az alacsonyabb minősítésűek
kel. A fordulónkénti összeállí
tást teljesen rábíztuk Liptay 
Lászlóra, senki nem szólt be
le a szakvezetők közül. Na
gyobb hatáskört kapott, mint 
elődei, de nagyobb volt a fe
lelőssége is. Nem volt köny- 
nyű dolga, hiszen, például a 
betegségekkel is számolnia 
kellett. -

_

NB II

— Valóban ilyen nagy gon
dot okoztak a megbetegedések? 
Azért kérdezem, mert akad
nak, akik olyasmit állítanak, 
hogy a betegség csak kifogás.

— Nem volt az. Saxot már 
a második fordulóban ki kel
lett hagyni, de szerencsére, 
gyorsan kikúrálta magát, s 
legközelebb már újra asztal
hoz ült. Adorjánt nem tudtuk 
rávenni a pihenésre, s bár 
valóban nagyon fájt a torka, 
eljött a versenyre, izgult a 
többiek, játszmáinál, ahelyett, 
hogy igyekezett volna kilábal
ni bajából. Nagy kár, hogy a 
szövetségi kapitány azután 
már nem számíthatott reá.

— Mi volt a versenyek leg
nagyobb pozitívuma?

— A jó csapatszellem. Az 
erőltetett ütem mellett is 
mindenki segített a másiknak. 
És ebben —. mint mindig — 
Portisch járt az élen.

— Voltak, akiktől legutóbbi 
sikereik alapján többet vár
tunk. Ön szerint másképpen 
kell sakkozni egyéni és csa
patversenyen?

— Aki szívvel-lélekkel küzd 
a csapatért, annál nincs kü
lönbség. De vannak olyan al
katú sakkozók, akik ilyenkor 
talán túlságosan nagy felelős
séget éreznek. De ez bonyo
lult dolog. Közrejátszhat, hogy 
valaki azért elégszik meg a 
döntetlennel, mert fél, hogy 
ha veszít, legközelebb kima
rad a csapatból. Ez lehetett a 
probléma Faragóval, aki olyan 
ellenfeleket sem győzött le, 
kik gyengébbek nála. És a 
csapatérdek furcsán kevere
dik az egyénivel, az Élő-pont- 
számok miatt. A csapatban el
ért eredmények is módosítják 
äz Élő-póntszárhokati ,éá ala
csonyan minősített sakkozóval 
szemben sokat lehet veszíte
ni.

1— Jogos észrevételnek tű
nik, hogy csapatunk tagjai 
hosszú évek óta nem cserélőd
nek. Nincs baj az utánpótlás
sal?

— Talán ennek Is az „Élő
pontvadászat” az egyik oka. 
Olyan tehetségek, mint Hor
váth József — Ribli tanítvá
nya — vagy Utasi Tamás 
mintha nem is törekednének

■arra, hogy bekerüljenek a vá
logatottba.

Ő szi zárás
A 19. fordulóval a . labda

rúgó NB II-ben is véget ért 
az őszi idény. A záróforduló
ban már nem is számított 
meglepetésnek az Eger hazai 
pontvesztése, a SZEOL-Délép 
magabiztos győzelme és a 
Dunaújváros Kazincbarcikán 
szerzett két pontja. Érdekes
ség, hogy á 'hétközben Veszp
rémbe szerződött Handel gól
lal mutatkozott be.

Szolnok—Metripond 2-1 
(2-0). Szolnok, ezer néző, ve
zette: Mészáros. Gólok: He
gedűs, Sugár, illetve Kovács 
G.

Szekszárd—Baja 1-1 (0-1).
Szekszárd, háromezer néző, 
vezette: Szabó T. Gólok:
Lauer, illetve Bognár.

Salgótarján—H. Szabó L.
SE 4-1 (1-1). Salgótarján,
ezer néző, vezette: Eőry. Gó
lok: Oláh B., Nagy, Oláh O. 
(öngól), Svéd, illetve Csató.

Veszprém—Debreceni Kini
zsi 1-1 (1-1). Veszprém,
ezerkétszáz néző, vezette: Ko
máromi. Gólok: Handel, illet
ve Andirkó.

Eger—Keszthely 0-0. Eger. 
kétezer néző, vezette: Varga 
S. Kiállítva: Megyesi (60. 
perc).

Vác—Kcmló 2-1 (1 -1). Vác, 
háromszáz néző, vezette: 
Aczéi. Gólok: KoVaiik, Bera 
(tizenegyesből),' illetve Takátis 
Kiállítva: Kovalik (Vác) a 
67. percben.

Dunaújváros—Kazincbar
cika 2-1 (1-0). Kazincbarcika, 
ezerkétszáz néző, vezette: 
Csáki. Gólok: Boldóczky, Ta
tár, illetve Leskó.

Sopron—Diósgyőr 3-2 (2-1).
Sopron, kétezer néző, vezet
te: Molnár L. Gólok: Bogáti 
{2, egyet tizenegyesből), 
Wlczek, illetve Dzurják (2).

N agykanizsa— Ganz-M AV AG 
0-0. Nagykanizsa, ezerötszáz 
néző, vezette: Kaibás. A
Nagykanizsa kihagyott egy ti
zenegyest (55. perc: Hozbor) 
és tíz emberre] fejezte be a 
meccset, mert a 87. percben 
Martinkovicsot kiállították.

SZEOL-Délép—Nyíregy
háza 3-0 (1-0). Szeged, há
romezer néző, vezette: Nagy 
L. Gólok: Deák (2), Grubo- 
rovics.

AZ NB II ÁLLASA
1. Szeol-D élép
2. E ger
3. D iósgyőr
4. G anz-M ,
5- D u n aú jv áro s
6. K esz the ly
7. K om ló
8 Szolnok 
9. S a lg ó ta rján

10. Szekszárd
11. N y íregyháza
12. Sopron
13. B aja
14. M etripond
15. V eszprém  
Uy. VáC
17. D ebr. K inizsi
18. H. Szabó L. SE
19. N ag y k an izsa
20. K azin cb a rc ik a

19 12 3 4 41-18 27 
19 9 9 1 33-13 27 
39 9 6 4 36-23 24 
19 9 6 4 32-20 24 
19 8 7 4  31-18 23 
19 7 7 5 21-20 21 
19 9 2  8 33-32 20 
19 9 2 8 29-28 20 
19 7 5 7 22-19 19 
19 6 7 6  19-27 19 
19 8 2 9 24-25 18
19 6 6 7 24-26 1,8
19 7 4 8 >7-39*1’$
19 6 4 9 26-31 16
19 6 6 8 18-25,16
19 6 4 9 1.4-27 16
19 4 7 8 24-29 15
19 6 3 1 0  23*31 15 
19 3 7 923-3413
19 3 5 11 18-33 11

Á L O M
Micsoda megkönnyebbü- órájában sem nagyon lát- 

lés, micsoda táviatok! Alud- ni. Az a meccs akkor is 
tam már rá néhányat, nem félbeszakadt, komoly bün- 
fogtam könnyelműen, az tetőst akkor sem szabtak 
első öröm okozta, talán il- ki. Mert ugye a szegény 
lő mámor bódulatában az hoki... Áz ág is húzza, 
íráshoz. De ahogy múlnak De, hogy a korongozók 
a napok, úgy erősödik ben- előtte mit tesznek az ág
nem a meggyőződés: vaja- gal? Mindegy, akkori fel
mi korszakos dolog történt háborodásom emlék, most 
Székesfehérvárott. pedig — említettem — ez

Látszólag persze rémtör- újabb verekedés napsuga- 
ténet, horror. Az Al'ba Vo- ras távlatokra nyitotta te
lén—FTC bajnoki . jégko- kin tetem, 
rongmérkőzés verekedés Néhány hónapja egy bi- 
miatt félbeszakadt.: Nem a zonyos labdarúgó-mérkőzés 
hokisok bevett és közked- kapcsán a világ szinte min- 
velt egymás közti ütésváltá- dfen lapjának hasábjain pi
sainak egyi-ke tette'lehetet- tyeregtünk, mi, újságírók, 
lenné a találkozó 32. per- hogy mi lesz, meddig megy 
eében a folytatást!. . .  Nem. ez még és mi következhet? 
A nézőkkel akaszkodtak De éppen a mérkőzés bor- 
össze a ferencvárosi jégko- zalmadval kapcsolatban 
rongozók. Valamelyiküket merült fel a minap egy 
ugyanis megdobták hógo- briliáns magyarázat. Esze- 
lyóval. Namármost köztu- rint az olasz szurkolók 
dott, hogy a magyar játé- szinte, maguknak köszön- 
kosok milyen elnyűtt védő- hették a bajt. Az angolok 
felszerelést viselnek. Nyit- ugyanis nem tettek mást, 
vánvalóan érthető, hogy já- mint az otthon megszokott 
tékosunkat pánikszerű fé- erődemonstráló rítusok 
lelem fogta el, amint látta egyikét , alkalmazták: tá- 
a hógolyó röptét. Tudta, ha madást imitáltak. A másik 
akár egy érintő suhintás fél, nem lévén tisztában a 
éri — telitalálatról nem is lelátói szertartás gondosan 
beszélve — ízzé-porrá zú- kimunkált részleteivel, ahe- 
zódik minden, ami rajta lyett, hogy , a beavatottak 
van. Így hát azonnal ellen- félmosolyával a szájak 
támadásba ment át, fel- szögletében ellenerő-ti tog- 
emelt bottal a palánk mel- .tatással válaszolt volna, a 
lett dühöngő nézőknek ron- rémülettől pánikba esett, 
tott, segítségül. társai is Éz okozta — a villogó éles
voltak, számosak. Nem hogy ségű elmélet .szerint — a 
nagyot alkotott. így van ez katasztrófát, 
a korszakos dolgokkal. Vi- Hát kérem, gondolom 
selős velük ,a világ. Nem már mindenki sejti a meg
tudni hol, melyik sarkú- oldást. Kis szervezés és 
ban, miért épp akkor, • de minden megoldódik. Annyi 
életet ad nekik. csak a dolgunk, . hogy a

Magam, amikor néhány nézőket ütlegelő koroogo- 
éve először találkoztam zókat, s egyéb durvaságra 
efféle jelenséggel, még haj- hajlarnps sportoló népeket 
lamos voltam felháborító összetereljük a lelátók ret- 
brutalitásrói, sportbrigán- tegett embereivel. Égy ügyes 
tizmusról beszélni. Mert, ha huzintás, eltűnik a nézőte- 
valaki úgy gondolná, hogy ret a pályától elválasztó 
ez a. székesfehérvári eset palánk, kerítés. ,-Fent äz 
képtelenség, egyszeri őrü- egyébként is verekedésre 
let, téved. Néhány éve pél- készülő szurkolók, alant 
dául egy ifjúsági jégko- bottal, védőfelszerelésekben 
rongmérkőzésen láttam ha- a játékosok. Félreértés, te- 
sonlót. A kitömött, min- hát pánik kizárva. Min
denféle védőfelszereléssel denki tudja, mire számít- 
ellátott, lábukon éles kor- hat. S akkor..., akkor 
csolyát viselő, ütőkkel fel- megkezdődik az igazi 
szerelt, jégkorongozók verni meccs. Remélhetőleg szünet 
kezdték a rájuk megjegy- nélkül, de hosszabbítással, 
zéseket tevő nézőket. En- S a végén, ha igaz, csend, 
né! egyenlőtlenebb harcot, mélységes csend, 
undorítóbb jelenetet nem- S akkor óvatosan, titok- 
ho-gy sportpályán, de még ban. valahol .valakik . .ei- 
a Tv-híradó első negyed- kezdhetnek sportolni.

VÍZILABDA
K e n é z t  m égis e le n g e d ik

Fordulat történt , Kenéz 
György vízilabdázó olaszor
szági szerződéskötése ügyé
ben. A Vasas olimpiák és 
En.rópa-bajnoki sportolóját 
január 1-től szerződtetni 
akarta a Catania csapata, de 
ehhez — amint arról már 
korábban beszámoltunk —, 
nem járult hozzá az angyal
földi klub elnöksége. Hosz- 
szas tárgyalások után az 
ügyet ismét napirendre tűzte 
a Vasas- vezetősége, s ezút
tal úgy döntött a testület, 
hogy Kenéz mégis mehet pro
finak. Szicíliába.

— Ügy érzem, hogy sokat, 
jelentett Vitale Salvónak,. a 
Catania elnökének budapes
ti látogatása, s a Vasas el
nökével folytatott megbeszé
lés, valamint segített a saj
tó is — mondta Kenéz 
György.

— Mikor utazik Olaszor
szágba?

■— A Vasas hozzájárulását 
követően már megkaptam az 
úszószövetség engedélyét is, ,s 
csütörtökön várnak a2 
QTSH-ban a további forma
ságok elintézésére. Ha min- 
d en a ’ tervekn ek megf el el őén 
halad, akkor december 15-én 
kimegyek három napra Ca- 
tániába  ̂ sajtóbemutatóra 
rna.jcl januárban költözöm.

—  Milyen feltételeket aján
lott a Catania?

— Horváth Attila mened
zser csak a jövő héten . jön 
Budapestre. így nem tudok 
pontos tényekkel szolgálni. 
Az előzetes megbeszélések 
szerint körülbelül tizenöt mil
lió lírát fizetnek majd fél 
évre.

— A neivrégiber. Olaszor
szágba szerződött Budavári 
Imre mesélte: Szicíliában már 
nagyon várják. Az újságok 
tele. vannak a fényképével, 
nagy reményeket fűznek a 
szerepléséhez:

— Remélem, nem vallók 
szégyent a profik között. 
Egyébként még., a szerződés- 
kötésemhez tartozik: ígéretet 
tettem, hogy a Cataniából 
majd visszatérek a Vasashoz, 
más magyar klubcsapathoz 
nem igazolok.

SA JTÓ SZEM LE
SíérUeSfctl;

a szerk ŝ/i’A bizottság 
* Budapeei 

V.. Stedtfdr u tca  8 sz. 1054. 
Kisdia:

a* iRazpA-iüs1 ví Mfnls/térturr 
F3v Pqr'HD ««snoksáQ■

85—9390,. S z ik ra  L ap n y o m d a , 
B u d ap es t


