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A Z  E L M Ú L T  H I T
A NYUGAT-EURÓPAI KORMÁNYOK „tudomásul 

vették” Washingtonnak, a Szovjetunió ellen elhatározott 
gazdasági iniézkedései:. de maguk nem csatlakoztak’ 
hozzájuk. A tíz EGK-ország külügyminisztereinek 

, brüsszeli ülésén gazdasági és kereskedelmi téren mind
össze annyit határoztak: „fontolóra veszik — a lengyel 
helyzet alakulása függvényében —, hogy felfüggesztik a 
további hitelnyújtásokat és a gazdasági segítséget Len
gyelországnak, s azt, hogy a Közös Piac megváltoztatja 
kereskedelmi politikáját a Szovjetunióval szemben”.

Politikai síkon azonban — szavakban — keményen 
elítélték a lengyelországi szükségállapot bevezetését és 
a katonai intézkedéseket, mint „az emberi jogok és a 
helsinki záróokmány, valamint az ENSZ alapokmánya 
súlyos megsértését”.

A KÜLPOLITIKAI EGYEZTETŐ ÉRTEKEZLETEN
Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter 
szállt síkra elsőisorban a Lengyelországgal és a szocia
lista országokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok fenntartása mellett, a brit lord Carrington 
szorgalmazta leginkább azok megszakítását. A tízek 
meghallgatták varsói nagyköveteik jelentését Jaruzelski 
tábornokkal, a nemzeti megmentés katonai tanácsának 
vezetőjével folytatott megbeszélésükről.

Miközben a meglevő gazdasági kapcsolatok súlya 
és a korábban nyújtott hitelek összege óvatos megíon- 

’ tolásra késztette a tízeket a gazdasági és kereskedelmi 
tilalmi intézkedések terén, politikailag nem riadtak 
vissza a határozott állásfoglalástól: a lengyelországi 
szükségállapot megszüntetését, a letartóztatott sztrájk- 
vezetők azonnali szabadon bocsátását, a lengyel kor
mányzat, az egyház és a Szolidaritás közötti párbeszéd 
felújítását sürgették kiadott közleményükben.

A tízek tanácskozásokat szándékoznak kezdeni az 
amerikai kormányzattal, nehogy keresztezzék a washing
toni gazdasági ellenintézkedéseket.

A madridi európai. biztonsági és együttműködési 
találkozón azonban a tízek napirendre kívánják tűzni, 
külön' miniszteri ülés keretében, a lengyel helyzetet. 
„Ka a Szovjetunió és a szocialista országok elutasítják 
a kérést, ez a  madridi értekezlet teljés megbénulását 
eredményezi” — jelentette ki az elnöklő Tindemans a 
tanácskozás utáni sajtóértekezletén.

EGYIPTOMBAN MEGALAKULT AZ UJ KQR- 
MÁNÍ, mM án Hoszni Mubarak elnök elfogadta _ Faud 
MölíWddin miniszterelnöknek a kabinet összetételére 
vonatkozó javaslatát. A kairói vezetésben tizenkét he
lyen történt változás, megtartotta tárcáját az eduigi kul- 
ügy- és hadügyminiszter. Űj ember került viszont a 
belügyminisztérium élére, Hasszán Abu Basa tábornok, 
az állambiztonsági szolgálat korábbi vezetője. (A Szadat 
elleni merénylet után ő irányította a muzulmán _sze!so- 
ségesek elleni akciót.) A kormány új tagjai elsősorban 
gazdasági szakemberek közül kerültek ki, _ mivel Muba
rak a termelés irányításának tökéletesítésével és a kor
rupció elleni harc hatékonyabbá tételével magyarázta a 
változások szükségességét. Megfigyelők az óvatosan mér
legelő kairói politika újabb jeleként értékelték, hogy a 
külügyek. eddigi irányítói megtartották posztjukat. Ka- 

, mai Hasszán Ali mellett továbbra is tagja a kabinetnek
Butrosz Ghali külügyi államminiszter is.

IZRAELBEN MINDENNEK ELLENÉRE továbbra 
is aggodalommal figyelik a kairói belpolitika alakulá
sát. Tel Aviv-i kormánytisztviselők kijelentették: a 

■ CamP ■ David-i megállapodások megsértésének tekinte
nék, ha Egyiptom az izraeli kivonulás után Szaúd-Ará- 
biának adná át az Akabai-öböl bejáratánál fekvő Ti- 
ran és Sanafir szigeteket. Ezt az elképzelést egyébkent 
Fahd herceg vetette fel, aki szerint Mubarak köteles 
lenne erre a lépésre, mivel a szigetek a szaúdi felség
vízen belül vannak:

HÁROM ISZLÁM GÁRDISTA VESZTETTE ÉLE
TÉT, további két személy megsebesült Teheránban bom
bamerénylet következtében. A merényletért az _ ÍRNA 
hivatalos iráni hírügynökség — amely szintén hírt adott 
a robbantásról — Modzsahedin Khalk szervezetet tet
te felelőssé.

A merényletre azt követően került sor, hogy a szer
vezet számos tagját végezték ki Teheránban^, más irá
ni városokban a kormány elleni lázadás ^vadjával. Qt 
modzsahid kivégzéséről az Etteia’at című teheráni je
lentések szerint az elmúlt hetekben összesen több mint 
száz ellenzéki személyt végeztek ki.

REAGAN AMERIKAI ELNÖK ÉS SCHMIDT 
KANCELLÁR washingtoni találkozóján az amerikai 
diplomácia célja — George Bush alelnök szavaival — 
„a lehetőség szerinti legnagyobb fokú egység” kialakí
tása a „lengyel kérdésben”.

Schmidt kancellár nem kíván csatlakozni az ameri
kai szankciókhoz, sőt, magas szintű kapcsolatfelvételt
javasolt a lengyel kormánnyal.

. Bush, alelnök az NBC-televízióban gyakorlatilag el
ismerte: Washington már nem számít arra, hogy Nyu- 
gat-Európa csatlakozik szankcióihoz.

A KUBAI FŐVÁROSBAN MEGGYORSULTAK a 
február 10—15. közötti X. szakszervezeti világkong
resszus előkészületei. A már tavaly megkezdődött 
munka versenymozgalom után most a Trabajoderes, a 
Kubai Szakszervezeti Központ lapja szervezett^ egy 
olyan versenyt Latin-Amerika valamennyi országában, 
amelynek célja a kubai, illetve az egyes  ̂ latin-amerikai 
országok szakszervezeti mozgalma történetének, mai 
helyzetének megismertetése. A kongresszusra külön je
lentés készül erről a témáról, amelynek beterjesztője 
Roberto Veiga, a kubai CTC főf Urára.

A latin-amerikai kontinensen először kerül sor szak- 
szervezeti világkongresszusra. A Szakszervezeti Világ- 
szövetség erre is, mint eddig valamennyire, meghívta a 
világ összes szakszervezetének képviselőit: függetlenül 
irányzatuktól, nemzetközi hovatartozásuktól.

A  T r id e n t - p r o g r a m
A görög monda szerint Pro

métheusz tanácsára Zeusz a 
Küklópszokkal készíttetett 
fegyvereket magának és fivé
reinek, mielőtt háborúba in
dult volna atyja, Kronosz és 
a Titánok ellen. Az egyszemű 
óriások Zeusznak villámot, 
Hadásznak láthatatlanná tevő 
sisakot, Poszeidónnak pedig 
háromágú szigonyt kovácsol
tak. Győzelmük után a három 
isten felosztotta egymás kö
zött a világot; az Eget, az Al
világot és a Tengért.

Az „optimális eset"
Poszeidón háromágú szigo

nya (amit latin utódja, Nep
tunusz is örököit) évezredeken 
át szolgált a hajósok ijesztge
tésére. Most új „szigony” ké
szül: a Trident (szó szerinti 
fordításban „Három fog”, a 
híres háromágú szigony angol 
neve) atomtengeralattjáró- 
rendszer. Ez már nemcsak a 
víz felszínén közlekedőket fe
nyegeti, lévén az egyik legmo
dernebb csapásmérő atom- 
fegyverrendszer, amit valaha 
is kidolgoztak. Az áhított ka
tonai fölényt azonban mégsem 
hozhatja meg az Egyesült Ál
lamok' kormányának.

Nyáron befejeződtek a rend
szer első, „Ohio”, típusú ten
geralattjárójának üzemi pró
bái. A Tridentek váltják majd 
fel az „elavult” Poláris (tíz 
darab) és Poseidon (harminc
egy darab) típusú hajókat, 
amelyek az USA stratégiai 
csapásniiérő erői közé tartoz
nak az interkontinentális ’ ra
kéták és a szárnyasraikétákfcal 
is felszerelt távolsági bombá
zók társaságában.

Az új fegyverrendszer szin
tén három részből áll. A 
18 700 tonna vízkiszorítású 
Trident tengeralattjárók két
szer akkorák, mint elődeik és 
már elérik a felszíni cirkálók 
méreteit. Ezek az óriási cápák 
24-24 ballisztikus rakétát hor
doznak m ajd ,. szemben a Po- 
larisok és Poseidónak 16-16 
hordozó eszközével. A fedélze
ten elhelyezett Trident—1 ra
kéták hatótávolsága 4 ezer 
tengeri mélföld (több, mint 
7000 kilométer), és egyenként 
nyolc MK—4-es robbanófejet 
hordoznak. Így egyetlen hajó
192 célt semmisíthet meg „op
timális esetben”. A rendszer 
harmadik része a kiszolgáló 
támaszpont az északkelet-ame
rikai Washington államban.

Hadsereg kontra 
haditengerészet

A Trident-programnál drá
gább még nem volt az USA 
fegyveres erőinek történeté
ben. Egyetlen egység ára 1,2 
milliárd dollárba kerül — a 
jelenlegi árakon. A költségek 
ugyanis a tervezés kezdete óta 
50 százalékkal nőttek! Az egész 
rendszer, a már módosított
költségvetési előirányzatnál- is 
13 railliárddal többe kerül.

Az amerikai honatyák azon
ban nem elsősorban a borsos 
kiadások miatt vitatkoznak
évek óta az új rendszerről.
Még csók 1 nem is a szokásos 
galamb—héja vagy demokra

ta—republikánus csatározások
ról van szó. Az újabb és 
újabb módosító javaslatok mö
gött a haderőnemek stratégái 
állnak, akiket viszont nem le
het függetlennek tekinteni a 
hadiipar óriásaitól. Azok, akik 
a szárazföldi erőkkel vannak 
kapcsolatban és a hagyomá
nyos fegyverkezés hívei, aktí
van lobbyztak a Tridentek el
len. Többek között a volt had
ügyminiszter, Harold Brown 
környezete is azon a vélemé
nyen van, hogy a program 
nem éppen a legelőnyösebb: a 
túlméretezett tengeralattjárók 
könnyen észlelhetők az elhá
rítás korszerű műszereivel.

Közben már folyik „a leg
újabb Trident—2 rakéták
(kódjelük D—5) kifejlesztése. 
A Trident tengeralattjárókon 
rendszeresítendő D—5 techni
kai adatait tekintve interkon
tinentális ballisztikus rakéta, 
és mint ilyen, már egyértel
műen az első csapásra való 
képesség elérését szolgálja. 
Egy-égy rakéta 14 MK—4-es 
vagy 7 MK—12A robbanófe
jet juttatna célba. Az. utóbbi 
szerkezetek mintegy 200' kilo- 
tonnások és jelenleg a rninu- 
témán rakétákra vannak fel
szerelve.

A Tri-denteket előállító Ge
neral Dynamics (az F—16-os 
vadászbombázók és a ■ Toma
hawk szárnyasrakéták gyártó
ja), valamint a nem kevésbé 
ismert Lockheed, amely az 
újfajta’ rakéták gazdája, már 
több esetben a kísérletezés és 
a gyártás leállításával fenye
getett,, ha az árak ,-,nem kö
vetnék a növekvő önköltsé
get”.. Eddig -még -minden eset
ben követték. . .Felelős nélkül

Egy kongresszusi vizsgálaton 
érdekes tényre derült fény. 
Egyszerűen képtelenség meg
állapítani, hogy a haditenge
részet részéről személy szerint 
ki a felelős a program sike
réért. A felelősség mintegy 
tíz admirális között többé- 
kevésbé egyenlően oszlik meg. 
Ez természetesen nem lehet 
véletlen. Senki sem vállalja 
szívesen, hogy ő az egyedüli 
vétkes egy esetleges váratlan 
következményért.

A Szovjetunió már évekkel 
ezelőtt javasolta, hogy egyide
jűleg állítsák le a Trident- 
programot és szovjet megfele
lőjének, a Tájfun atomten- 
geraiattjáró-rendszemék kiépí
tését. A válasz az első Ohio és 
a Trident—1-ek megépítése 
volt. Nem kérdéses, hogy a 
szocialista országok a maguk 
részéről nem hagyhatták fel
borulni a stratégiai egyen
súlyt. „Nos, kinek volt ebből 
haszna?” — tette fel a kér
dést Leonyid Brezsnyev fcég 
1981 tavaszán. Reagan válasza 
októberig váratott magára: 
„Továbbra is rendületlenül 
folytatjuk a Trident tenger
alattjárók építését”.

A Poszeidón szigonyát ké
szítő Küklópszoknak csak egy 
szemük volt. Századunkban 
két szemmel kellene erre. a 
bonyolult problémára figj’el- 
n i . . .

Memzetbí2ÍCí3iS0^í taroáss alakult 
Bamgladésbctt

Abdusz Szattar Bangladesi 
elnök tíztagú nemzetbiztonsá
gi tanácsot nevezett ki. Hír- 
ügynökségi értékelések szerint 
ezzel engedményt tett Ersad 
tábornok, hadsereg-főparancs
nok követelésének, hogy biz
tosítsanak nagyobb szerepet 
az ország vezetésében a kato
náknak.

Az elnök mellett a tanács 
tagja lett a három haderőnem 
parancsnoka, az alelnök, a 
miniszter, a külügyminiszter, 
a pénzügyminiszter és az ipar
ügyi miniszter. A nemzetbiz

tonsági tanács feladata, hogy 
együttműködjék a kormány
nyal a külpolitikát, a nemzet
gazdaságot. és a belső rendet 
és biztonságot érintő tevé
kenységben.

A hadsereg vezetői koráb
ban azzal indokolták követe
lésüket, hogy Banglades eddi
gi történetének tíz éve alatt 
két elnököt gyilkoltak meg, és 
16 .sikertelen puccskísérletet 
kezdeményezték, ezért „szük
ség van a , katonák, fegyelme
ző módszeréinek érvényesíté
sére a politikában is”.

L e g ú ja b b  s z o v je t  ie s s e s e lé s i  
in d ítv á n y o k

A Szovjetuniónak az eu
rópai nukleáris leszerelés
re vonatkozó legújabb ja
vaslatait tekinti át a Prav
da, megállapítva, hogy azok 
számos új, a korábbi javas
latokat kiegészítő vonást 
tartalmaznak.

A közép-hatótávolságú 
nukleáris eszközök európai 
telepítésének 'felfüggeszté
sére vonatkozó, az SZKP 
XXVI. kongresszusán elő
terjesztett javaslatot kibő
vítve a Szovjetunió kijelen
tette, hogy a későbbi köl
csönös csökkentést mintegy 
megelőlegezve kész. az eu
rópai részen található kö
zép-hatótávolságú nukleá
ris eszközök egy részét 
egyoldalúan leszerelni. Eb
ből az indítványból világo
san kitűnik, hogy a kong
resszuson elfogadott .mora
tóriumjavaslat nem a. kö
zép-hatótávolságú nukleá
ris eszközök számának je
lenlegi szinten történő be
fagyasztását jelentené. A 
telepítések felfüggesztése 
csak ideiglenes, de nagyon 
hasznos intézkedés lenne, 
amely megkönnyítené a 
Szovjetunió és a NATO kö
zötti párbeszédet, kedve
zőbb légkört teremtene szá
maira.

A Szovjetunió kifejezte 
azt a szándékát is. hogy á 
Genfben november 30-án. 
megkezdődött szovjet-ame
rikai tárgyalásokon' határo
zottan síkraszáll a két fél 
Európában állomásoztatott 
közép-hatótávolságú nukle
áris eszközei számának ra
dikális csökkentéséért. A 
csökkentés konkrét szám
adataiban, természetesen a 
tárgyalásokon kell megálla

podni. Ami a Szovjetuniót 
illeti, kész arra, hogy akár 
több százzal is csökkentse 
ilyen típusú fegyvereinek 
számát. _ .

Végül a Szovjetunió kész 
olyan megállapodást kötni, 
amelyben a Kelet és a Nyu
gat lemond valamennyi, 
Európára irányított közép- 
hatótávolságú nukleáris 
eszközéről. A Szovjetunió, 
azt kívánja, hogy végső so
ron kontinensünkön ne le-, 
gyen semmiféle — sem kö
zép-hatótávolságú, sem tak
tikai — nukleáris fegyver.

A Pravda felhívjia a  fi-, 
gyeimet arra is, hogy ezek 
az új javáslatok közvetlen 
folytatását jelentik a Szov
jetunió korábbi fegyverkör- 
látoizási indítványainak. 
Szovjet részről már a 
SALT-1 és a SALT-2 szer
ződésekről folytatott tá r
gyalások idején javasolták; 
hogy vitassák meg az elő
retolt bázisokon állomásoz
tatott amerikai nukleáris 
eszközök kérdését. Az Egye
sült Államok elutasította 
ezt az indítványt. 1979 
őszén, még a NATO-nak a 
Pérsing-2 rakétákról hozott 
döntése előtt a Szovjetunió 
felvetette, hogy a NATO- 
orszáigotokal kezdjenek ha
ladéktalanul tárgyalásokat 
a közép-hatótávolságú nuk
leáris. eszközökről,. A NATO 
ezt a javaslatot is elutasí
totta.

Ma sem mondható, he®’ 
az Egyesült Államok és 
szövetségesei készek lenné
nek egy kölcsönösen elfo
gadható megállapodás meg-, 
kötésére az egyenlőség. és 
97. egyenlő biztonság alap
ján.

Áremelések Europa-szerte
Áremelkedésekkel kezdődött 

az új év Olaszországban. Az 
autópálya-használati díjak 15 
százalékkal, a gyógyszerek 9 
százalékkal, a gépkocsiadók 
pedig 30 százalékkal drágul
tak január l-től kezdődően. 
Emelkedett a cigaretta és a 
só áfa is.

Egész sor szolgáltatás ára 
emelkedett Nyugat-Berlínben 
az új év kezdetével. A lakbé
rek 5 százalékkal, a villany 
ára 10, a gázé pedig 14,5 szá
zalékkal nőtt, emelkedtek a 
múzeumi belépti díjak és a 
színházjegyek árai is. A kö
zeljövőben számos más szol
gáltatás díja emelkedik, s nő
nek egyes adók is.

Január l-től emelkedett szá
mos szolgáltatás díja Kanadá
ban. Drágult valamennyi pos
tai szolgáltatás díja, az egy
szerű levél feladása például 
76 százalékkal kerül többe. 
Felemelték a városi közleke
dés díjait és a napokban vár
ható áremelés a belföldi légi
forgalomban is.

Áremelkedések léptek életbe 
Ausztriában is az új év kez
detével. Emelkedett több szol
gáltatás díja, a gáz ára 20 
százalékkal, a villanyé 16 
százalékkal nőtt, s csaknem

25 százalékkal magasabbak a 
városi közlekedési tarifák, és 
a repülőjegyek ára is. DráguV 
tak a lapok és a folyóiratok.

Január l-től megdrágultak 
az élelmiszerek, egyes szöve
tek és más termékek Finnor
szágban. Mintegy 20 százalék
kal nőttek az egészségügyi el
látás, a kommunális szolgál
tatások és a városi, valamint 
a vasúti viteldíjak.

Az új év első napján meg
drágult a gáz és emelkedtek 
egyes élelmiszerek árai Hol
landiában. Bejelentették, hogy 
az év második felétől feleme
lik a lakbéreket. Nőnek a 
postai díjak, a telefonhaszná
lat, s az újságok árai.

Jelentős áremelkésekkel kez
dődik az új év a franciák szá
mára. A benzinre kivetett adó 
5 'százalékkal nő (1 liter leg
jobb minőségű benzin ára 4,12 
frank lesz), a kórházi ápolás 
díjai 17 százalékkal emelked
nek. Drágulnak a nemzetközi 
és a hazai repülőjegyek, s hat, 
majd a későbbiekben további 
négy százalékkal emelkednek 
a vasúti viteldíjak. Az autó- 
biztosítás díja 16-22, a gépjár
műadó 25, a televíziókészülé
kek ára 18, a cigarettáké pe
dig 11 százalékkal növekszik.

Amerikai felderítőbázis működik 
Kína területén

Az Egyesült Államok a múlt 
év nyara óta a katonai felde
rítés és távközlés céljait szol
gáló haditámaszpontot üzemel
tet a Kína nyugati részén el
terülő Hszincsiang-Ujgur auto
nóm területen, a Lop-Nor tó 
közelében — jelentette tókiói 
kormányforrásokra hivatkozva 
a legnagyobb japán napilap, 
a Jomiuri Simbun.

A japán kormány az erre 
vonatkozó értesüléseit egy har
madik országon keresztül, nem 
hivatalos diplomáciai csator
nákon szerezte. A kabinet és 
á nemzetvédelmi hivatal (had
ügyminisztérium) szerint a 
szovjetellenes tevékenységet 
folytató katonai bázis beren
dezéseit amerikai műszaki 
személyzet üzemelteti. A kí
nai hatóságok a japán fél 
kérdésére reagálva nem voltok 
hajlandók sem cáfolni. sem 
pedig megerősíteni a támasz
pont létezését. Ezért a japán 
külügyminisztérium bizonyí
tottnak tekinti a bázis tényét.

A katonai felderítő és táv
közlési központ eredetileg az 
Észak-iráni Fennsíkon műkö

dött, de a berendezést az irá
ni forradalmi kormány köve
telésére el kellett , távolítani. 
Először Pakisztánba akarták 
áttelepíteni, az ország belső 
helyzetére és földrajzi adott
ságaira való tekintettel azon
ban ettől'elálltak, és Kínával 
kötöttek megállapodást.

Ugyancsak japán kormány
köröktől származik az a má
sik értesülés is, amely szerint 
— mint a Jomiuri Simbun je
lenti — az Egyesült Államok 
és Kína titkos tárgyalásokat 
folytat a Sárga-tenger partján 
fekvő liaotung-félszigeti Táti
én kikötő esetleges amerikai 
felhasználásáról.

Alaszkai csővezeték
Az amerikai képviselőház 

jóváhagyta az Alaszkából az 
Egyesült Államokba vezető 
hatalmas csővezeték felépíté
sének finanszírozási tervét.

A becsült adató« szerint 43 
milliárd dollárból felépítendő 
csővezeték 7500 kilométer 
hosszú lenne, és Alaszkából 
Kanadán keresztül vezetne az 
Egyesült Államokba.
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F elem elték a kötelese  
gjépgúi*mú"bistosítás elsőéit

A Magyar ' Közlönyben 
olvasható az a pénzügymi
niszteri rendelet, amely tar
talmazza a magán- és jogi 
személyek által üzemelte
tett gépjárművek kötelező

gépjánmű-íelelcsségbiz- 
bosítási díjának felemelé
sét. A rendeletnek a közvé
leményt érintő fontosabb 
intézkedéseiről Tar Jenő, 
az Állami Biztosító vezér
igazgató-helyettese a többi 
között elmondta, hogy a kö
telező gépjármű-felelősség
biztosítás díja — évi 460 
forint — 1959 óta van ér
vényben s az összeg már jó 
ideje kevésnek bizonyult, 
így a biztosító a károk egy 
részét kénytelen volt éve
ken keresztül miás forrá
sokból finanszírozni. 1981- 
ben például a ráfizetés e 
módozatnál elérte az 500 
millió forintot Az évek so
rán a jövedelemnövekedés 
folytán emelkedtek a kár
térítési összegek, s hasonló
képpen a gépjárműjavítá
sokhoz felhasznált anyag- 
és alkatrészárak, valamint 
a javítási munkadíjak. 
Megváltozott a személygép
kocsik belföldi ára és nőtt 
az értékesebb gépkocsik ■ 
aránya is.

Ezért 1982. január 1-tól 
a személygépkocsi után, ha 
az üzemben tartó magán- 
személy, gazdasági munka- 
közösség (közös név alatt

működő polgári jogi társa
ság, illetve szakcsoport) a 
biztosítás évi díja 960 fo
rint; ha az üzemiben tartó 
állami, szövetkezeti vagy 
társadalmi szervezet, to
vábbá külföldi jogi sze
mély, az évi díj 3200 forint. 
A motorkerékpár-tulajdo
nosok egy évre 150 forintot 
fizetnek. Azok a  mozgássé
rült üzemben tartók, akik 
az egészségügyi miniszter 
rendelete alapján térítés- 
mentes üzemanyag-utal- 
bányban részesülnek, ter
mészetesen továbbra ás 
mentesülnek a díj fizetése 
alól.

A félévenkénti díjfizetés, 
a díjiigazoló lap használata 
továbbra is érvényben ma
rad. A befizetést ezentúl is 
a gépjárművek időszakos 
műszaki felülvizsgálata al
kalmával ellenőrzik a KPM 
vizsgabiztosai. A késedelmi 
pótlék összege és befizetési 
módja úgyancsak változat
lan. Az OTP átutalási be
tétszámlával rendelkező 
ügyfeleknek nem kell kü
lön kérniük az OTP-től az 
új díjak levonását, mert 
ebben a biztosító már meg
állapodott az Országos Ta
karékpénztárral. A posta
utalványokra a . személy
gépkocsik féléves dijának, 
illetve- a motorkerékpár 
éves díjának összegét elő
re kinyomtatják.

Budapesti s©B,tatas*®!zás *82
FnipIreremdlezffiseK, felvonóit, íefoszeritezeíelt 

Kedvczmósiycs visszatérítés

Idén is erőteljesen « folyta
tódik a fővárosban az állami 
tulajdonban lévő házak és la
kások felújítása. 1982-ben öt- 
müliárd forintót fordítanak er
re, s terv szerint 9200—10 000 
lakás felújítására kerül sor.

A tatarozások több, mint fe
lét a belső városrészekben lé
vő, alacsony konfortfokozatú 
lakásokban végzik. Az V. ke
rületben például 514, a VII- 
ben 1200, a VIII-ban 500, a 
XIII. kerületben 1200 bérle
mény felújítására nyílik lehe
tőség.

A felújításokon kívül továb
bi 6900 lakás korszerűsítésére 
is sor kerül. Ezek zöme olyan 
házakban lévő lakások, ame
lyek 1950 előtt épültek, és 
felújításukra eddig még nem 
került sor.

Nagy ütemben folynak a 
ijSorfélűjításofe”, melyek során 
a homlokzati szépítéssel pár
huzamosan az egész ház tata
rozását is elvégzik. (Egyébként 
azokban a házakban, amelye
ket az elmúlt tervidőszakban 
csak kívülről tatarozták, ütem- 
szerűen sor kerül a belső fel
újításokra Is.) A Eajcsy- 
Zsilinszky út sorfelújításának 
befejezése s a Marx-tér kör
nyékének rendibehozatala egy 
időben kiészül el az újabb met
rószakasz átadásával. Megkez
dődött a Boráros tér és a Fe
renc körút felújítása, s a jövő 
év végéig befejeződik az Üllői 
útig terjedő szakasz. Egyéb

ként az Üllői út és a Baross 
utca közötti városrész rekonst
rukciója kiemelt feladat, s a 
József körút sorfelújítását ás 
ennék üteméhez kell igazítani. 
A Népstadion úton és az új 
Sportcsarnok , környékén is 
dolgoznak az „építők, Megkez
dődtek a  vámegyedd lakóházak 
rendbehozatalához szükséges 
előkészítő munkálatok, A jövő 
évi tennivalók között szerepel 
a Köztársaság téri sortatarozás 
és a Kőbányai városközpont 
kialakítása. (Itt a Körösi Cso
rna utat sétálóutcává alakít
ják.)

A fővárosban 250 központi 
fűtőberendezést kívánnak mo
dernizálni, 1000 felvonót újíta
nak meg, egymillió négyzetmé
ternyi tetőszerkezetet javíta
nak ki, folytatják a függőfo
lyosók cseréjét is. A Fővárosi 
Ingatlankezelési és Építési Fő
igazgatóságon elmondották: a 
munkák átvételénél új és szi
gorú gyakorlatot vezetnék be, 
mindenekelőtt rendszeresebb 
és mélyrehatóbb ellenőrzésre 
kerül sor. A korszerűsítési 
munkálatokba az eddiginél na
gyobb mértékben szeretnénk 
bevonni a lakosságot. Ennek 
ösztönzésére az eddigi hossza
dalmas utánjárást igénylő bér- 
beszámítás helyett gyakrabban 
alkalmazzák majd a kedvez
ményes visszatérítést, ami biz
tosítja a lakók által kifizetett 
'összegek gyorsabb megtérülé
sét.

Hullán is hordható

„Idegesít®*9 gíSmlb
Alarm System jelzéssel új 

riasztókészülék-családot hoz 
forgalomba a SKÁLA-COOP 
áruházhálózat. Valamennyi 
egyetlen ember találmánya.

— A szúnyogokkal kezdődött 
— mondja a készülékek sza
badalmaztató ja, Engler Mihály 
villamosmérnök. — Gyakran 
kijárok a Dunára horgászni, és 
a  szúnyogok mindig összecsíp- 
kednek. Egy szaklapban ol
vastam egy amerikai készü
lékről, amelyet a hadseregben 
használtak. Gondoltam, én is 
megpróbálkozom hasonló ro
varűzővel. Először a szúnyo
gok elektromos frekvenciaér
zékenységét, elektromágneses 
reagálását vizsgáltam. Készí
tettem egy kísérleti modellt, 
s kimentem vele szürkületkor 
a nádasba, ahol a legtöbb a 
vérszívó. Fürdőniadráglban 
várva a csodára, sajnos hiába.

szúnyogok ellen
Többször kellett módosítanom 
a szerkezeten, finomítanom a 
kisugárzott hullámhosszon. Si
került olyan változatot kifej
leszteni, amely ötméteres kép
zeletbeli gömböt von az em
ber köré, s ezen belül úgy 
„felidegesíti” a rovarokat, 
hogy azok inkább meghátrál
nak. BIP-néven februártól ke
rül majd forgalomba, s egy 
darab 1,5 voltos ceruzaelem
mel egy évig működtethető. 
Ruházatra csíptetve is lehet 
majd használni.

A feltaláló kocsiját kétszer 
feltörték, egyszer ellopták, az 
eredmény: egy gépkocsiriasztó 
berendezés, melyet MARS-nak 
nevezett el. Ezt továbbiak: 
lakás-, nyaraló-, valamint üz
let-, és takarékpénztárak stb. 
védelmét szolgáló riasztó ké
szülékek követték. Néhány 
ezek közül már kapható a 
SKÁLÁ-ban-
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relt inkubátorokat is készítenek

Az Elnöki Tanács ülésének napirendijén

fjf szabadsjágoíbiísi F©m®ü®z©r
Szabadságrendszerünket az | 

első munka törvénykönyve 
határozta meg, még 1951-ben. 
Azóta lényegesen megváltoz
tak a társadalmi-gazdasági 
feltételek, a munkavégzés kö
rülményei. Éppen ezért az El
nöki Tanács legutóbbi ülésén 
úgy határozott, hogy törvény- 
erejű rendelettel korseerűsíti 
az alapszabadság és a pótsza
badság meghatározásának je
lenlegi gyakorlatát.

A törvényerejű rendelet, 
melynek fő célja az eddigi
nél kedvezőbb és igazságo
sabb szabadságrendszer beve
zetése, s ezzel a lakosság élet- 
körülményeinek további javí
tása, kimondja: az alapsza
badság mértéke 1982. január 
1-től a jelenlegi 12 munka
napról 15 munkanapra nő. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy 
az eddigi két héttel szemben 
— az ötnapos munkahét beve
zetésével — három hétig pi
henhetnek a dolgozók.

Az alapszabadságot tovább
ra is a munkaviszonyban töl
tött idő alapján járó pótsza
badság egészíti ki, amelynek 
mértéke — az eddigi két év 
helyett — három evenként , .u g- 
rik” egy munkanappal, leg
feljebb azonban kilenc mun
kanapig terjedhet. Így az 
alapszabadság és á munka- 
viszony után járt» pótszabad
ság együttesen maximum évi 
24 munkanap lesz, ami egy 
nap híján öt hét pihenési időt 
jelent az eddigi négy héttel 
szemben.

Az elmúlt évtizedekben el- 
szaporodtak a  különféle cí
meken juttatott pót- és rend
kívüli szabadságok — álla
pította meg az Elnöki Tanács. 
Az új szabályozás értelmében 
ezek egy része megszűnik, 
más részük csökken, de lesz 
olyan is, amely változatlan 
marad. Megszűnik: általában 
az egyes miniszteri rendelke
zések alapján eddig kötelező
en juttatott rendkívüli sza
badság, a jutalomszabadság, az 
építőiparban dolgozók téli pót- 
szabadsága, valamint azok 
pótszabadsága, akik a nyug
díjjogosultság megszerzése 
után nem fizikai munkakör
ben dolgoznak tovább. Csök
ken: a munkaköri pótszabad
ság, a fizikai dolgozók to- 
vábbdolgozási pótszabadsága, 
a tartós külföldi szolgálatot 
teljesítők pótszabadsága, vala
mint a tanulmányi és a spor
tolók rendkívüli szabadsága. 
Változatlan marad a fiatal
korú dolgozók, az anyák, a 
pedagógusok, a bányászok, a 
sugárárta&nas munkakörben 
dolgozók, és a vakok pótsza
badsága. Népesedéspolitikai

| meggondolások miatt ugyan
csak változatlan marad a 
szülési, gyermekgondozási és 
a gyermekápolási szabadság.

Az új szabályozás számot
tevő egyszerűsítést és köny- 
nyítést hoz a szabadságszámí
tás eddigi rendszerébe, 
ugyanis január 1-től megszű
nik a hetenkénti szabadnap
— oly sok félreértést okozó
— beszámítása, a szabadság
ba, Egyszerűsíti a számítási 
a pótszabadságokkal kapcso
latos egységesebb szabályozás 
is: a  dolgozó az őt megillető 
pótszabadságokat általában 
korlátozás nélkül megkapja. 
Ez _alól csak a munkaköri 
pótszabadság és a tartós kül
földi szolgáltatót teljesítők 
pótszabadsága a kivétel. E 
két pótszabadság, illetve a 
munkaviszonyban töltött idfi 
alapján juttatott pótszabad
ság vagylagosan jár, csak az 
egyiket, a kedvezőbbet lehet 
.igénybe venni.

Néhány átmeneti intézke
dést is szükségesnek tartott 
az Elnöki Tanács elsősorban 
amiatt, mert a vállalatok nem 
egységesen vezetik be az öt
napos munkahetet, másrészt 
azért, mert jó néhány — ed
dig pótszabadságban részesült
— dolgozót kedvezőtlenül 
érintene az új rendelet. Az 
átmeneti szabályozások alap
elve, hogy a munkavállalókat 
ne érje hátrány.

Ú j f a j t a  « I p t e é r c í r b

Januárban néhány áruház
ban és szaküzletben újfajta 
méretezésű cipőket hoznak 
forgalomba, kísérletképpen, az 
Ipari és a Belkereskedelmi 
Minisztérium megállapodása 
alapján.

A ruházati termékek egysé
ges méretezési programjának 
részeként fokozatosan a lábbe
liknél is bevezetik a nemzet
közileg ajánlott számozási 
rendszert, amelynek alapján — 
az eddigiektől eltérően — a 
cipő méretét a lábfej millimé
terben megadott hosszúsága 
határozza meg. Az új méret- 
rendszerben a hosszúság 5 
milliméterenként változik, pél
dául 265, 270, 275 milliméter, 
és mindegyik mérethez há
romféle meghatározott bőség 
is tartozik. Ezt az új számozá
si. rendszerben számmal jelö
lik. Ugyanakkor a vásárlók 
könnyebb tájékozódása érde
kében az újfajta jelzések mel
lett a hagyományos számozást 
is feltüntetik még a cipőkön.

É p í t k e z ő k  Síié mái

„ E x p e d í c i ó ”

©gy árdzsuiftgelben
Ki mennyiért vállal betono

zást? Eláruljuk: vidéki kis
iparos 1000 forintért, budapes
ti 1700, építészmérnök vállal
kozó 2000, „luxusvállalkozó” 
pedig 2500 forintot kér köb
méterenként. Meglehetősen 
nagy a zűrzavar a magánépít
kezések egyéb árainál is.

Miért e nagy szóródás?

Állam i, magán

— A kisiparosok által vég
zett építőipari tevékenység 
szabadáras — tájékoztat dr. 
Novák Tamás, az EVM ár- 
osztályánák vezetője._ — Azt 
a piaci kereslet-kínálat sza
bályozza. Ha az építőmester 
a minisztérium nem kötelező 
érvényű kisipari egységárai 
alapján vállalja a munkát, 
nem kell részletes elszámolást 
készítenie. Az állami vállala
tok csak a központi irányárak 
szerint fizethetik a nekik dol
gozó kisiparosokat, s az meg
éri azoknak, mert például 
egy Iskola kimeszelése maszek 
szobafestőnek ugyan kisebb 
hasznot hoz, de a nagy felü
letek miatt szapora a munka 
és a jó minőség sem annyira 
fontos. Magánépítkezéseknél az 
említett irányárak már nem 
kötelezőek. Ennek ellenére 
Nógrádban vagy Szabolcsban 
olcsóbban lehet építtetni, 
mert nem akad elegendő mun
ka, viszont Budán már az 
előbbiek dupláját is elkérik. 
Az 1980-as kisipari egység- 
árgyűjtemiény árai, a vál
tozó anyagárak, az alacsonyan 
megállapított bérek, megemelt 
szállítási költségek miatt ma 
már nem helytállóak. Jó ré 
szüket több közleménnyel már 
módosítottuk. Várhatóan jö
vőre új, reálisabb irányárakat 
tartalmazó kegy-köteteket 
adunk majd ki.

FaníoritválIííM ccszsíli

Sajnos félő, hogy sokan rá
dupláznak az új ártételekre 
is. Hiszen már most is akad
nak kőművesek, akik a napi 
nyolcórai munkáért, csaknem 
2000 forintot számítanak fel, 
s olyan vállalkozók, akik lá
tatlanban 15-16 ezer forintot 
kérnek lakásnégyzetméteren
ként. Nem véletlen hát, hogy 
gomba módra szaporodnak

a legális és illegális építési 
vállalkozók. Az utóbbi időben 
38 építészmérnök hagyott fel 
szakmájával, s lett — leg
alábbis papíron — kőműves 
kisiparos. A legtöbb gondot a 
fantomvállalkozók okozzák; 
nem adóznak, garanciát nem 
vállalnak, csak a pénzt tün
tetik el folyamatosan. (Ben- 
fentesek szerint agy-egy 10- 
12 lakásos társasházon leg
alább egymilliót lehet tisz
tán keresni.

— Mit lehet tenni a visz-1 
szaá,lések ellen?

— Az élethez közelebb álló 
reálisabb irányárak lehetővé 
teszik majd a hatékonyabb el
lenőrzést, hiszen aki e valós 
árakat megkétszerezi, annak 
részletes kalkulációval, szám
lákkal kell igazolnia, mire 
alapozza azt. Ellenkező eset
ben tisztességtelen haszon- 
szerzéssel árdrágítással, csa
lással vádolható. Egy köb
méter betonhoz például 1,3 
köbméter sóder és 270 kilo
gramm portlandcement kell. 
Az előbbi — szállítással együtt 
is — legfeljebb 600-700 fo
rintba kerülhet, a cement 400 
forint. A felszámítható leg
magasabb munkadíjjal 400- 
500 forinttal együtt, legfeljebb 
1400-1500 forint lehet, s ehe
lyett akadnak 2000 forintot 
meghaladó árak is. Vagy ve
gyünk egy másik példát! Egy 
köbméter falhoz 400 kismé
retű tégla szükséges s ez 750 
forint, a habarcs anyag és 
fuvar ára legfeljebb 100 fo
rint, a munkadíj pedig 240 
forint. Ez együtt 1000 fo
rint. Magasabb összegű mun
kadíjjal .is legfeljebb 1250- 
1300 forint az elfogadható 'ár. 
Ezzel szemben egyesek 2000- 
2300 forintot számítanak fel. 
A csempézés 90, Illetve 117 
forintos négyzetméterenkénti 
kisipari egységárai vélemé
nyünk szerint is alacsonyak. 
A reális 150-180 forint. De 
nem 350.

Kérdésünk az illetékesek
hez? Hová, kihez fordulhatnak 
tanácsért, segítségért a csalá
diház-, társasházépítők az ár
ral kapcsolatban?

A válasz: Ilyen szerv, ta
nácsadó iroda nincs!

Summázatul: De miért
nincs?

Szombátlielyi lakáspélda

t g j  is  le h e t g a z d á lk o d n i
Hogyan juthatnak lakáshoz 

a fiatal házasok, az elvált asz- 
szonyok, az egyedülállók? — 
erre dolgoztak ki figyelemre 
méltó módszert Szombathe
lyen.. Milyet?

— Mi úgy nevezzük: komp
lex módszer — mondja Iker 
László, a városi tanács lakás
ügyi osztályvezetője. — Az 
ideiglenes lakásmegoldás mel
lé perspektívát is nyújtunk. 
Közöljük az éredekeltekkel: 
meddig kell ott lakniok, mi
kor kaphatnak végleges na
gyobb lakást, és ezért mit kell 
tenniök. Ezek ismeretében 
könnyebben terveznek és job
ban takarékoskodnak.

Mázasságsegííő
g a r z o n o k

Itt született meg az albérlők 
háza rendszerének egy sajátos 
változata: 334 kislakással „if
jú házasok otthona”. Har
mincezer forint készpénzt, va
lamint az olcsó lakbérek mel
lett havi 800 forint takarék
befizetést szabtak meg a be
lépés feltételeként. A fiatal 
házasok 5 évig e kis garzo
nokban lakhatnak, majd auto
matikusan — akkori jövedel
mük és családi állapotuk alap
ján — jogosultak valamilyen 
nagyobb lakásra. A helyi OTP 
igazgatóhelyettese szerint öt 
év alatt a befizetésekből és 
az előtörlesztésből miritegy 
140 ezer forint takarítható 
meg, s ehhez 320, ezer forint 
OTP-kölcsönt, továbbá 50 
ezer forint személyi kölcsönt 
adnak. A vállalati kölcsönnel 
együtt így több mint félmillió 
forinttal rendelkeznek, s eb

ből már meg tudják venni a 
részükre kiutalt 55—60 négy
zetméteres, több szobás laká
sokat.

De gondolt a város egyéb 
rétegek igényeire is: 80 MOP 
(mérnök-orvos-pedagógus) la
kást is építettek az itt lete
lepedő fiatal értelmiségieknek, 
82 lakást a nyugdíjasoknak, 
s 176 minigarzont az egye
dülállóknak. I Nagyrészt elvált 
asszonyoknak, gyermekeiket 
egyedül nevelő anyáknak, 
hogy partiképessé tegyék őket, 
s így nagyobb esélyük legyen 
az újbóli férjhezmenésre. 
Ezekből a „házasságsegítő” 
garzonokból a napokban ad
nak át újabb 61-et, s még 
ebben a tervidőszakban továb
bi 70 épül.

J ó  í e l m c r é s

— Mi segítjük a lakásprog
ramot — tájékoztatott Magyar 
Elemér, a városi KlSZ-bizott- 
ság titkára. — KlSZ-lakóte- 
lepet létesítünk kétszintes és 
háromszintes épületekből. A 
terület közművesítése január
ban kezdődik. Terv szerint 
1983-tól 1985 végéig évente
130 lakást adunk itt át.

Felmérte a megyei tanács 
a város környéki falvak üres 
épületeit és 400 ilyen családi 
házat találtak. Ezeket a vá
rosba ingázóknak, vagy vidé
ki kertes házba vágvó idő
sebb városiaknak ajánlják.

Szombathelyen tehát rövid 
idő alatt lakáshoz lehet jutni. 
Egy a fontos — mondják az 
illetékesek —. hogy a laká
sok forogjanak. cserélődje
nek. És mindenki biztosan 
tudja, mikor kerül sorra.
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Hogyan lesz valaki 
tulajdonos?

Erre a kérdésre az embe
rek többsége rögtön rávágja: 
természetesen vásárlás útján, 
no meg örökléssel, s ha vala
ki szerencsés, ajándékozással. 
Nem ilyen egyszerű azonban 
a valóságban a tulajdonszer
zés. A Polgári Törvénykönyv 
először is különbséget tesz 
aszerint, hogy ingó vagy in
gatlan tulajdonszerzésről
van-e szó. Az ingónál tízféle, 
az ingatlanoknál pedig nyolc
féle szerzésmód lehetséges.

A szerzésmód az a jogi 
tény, amelynek hatásá
ra a tulajdonjog kelet
kezik. Ez a tulajdon
szerzéshez önmagában 
még nem elegendő, 
szükség van valamilyen 
jogcímre is, hogy a tu
lajdonváltozás bekö
vetkezzen.

Például ha valaki nyaralót 
akar vásárolni, az adásvételi 
szerződés a jogcím, a tulaj
donszerzés módja pedig az át
adás lesz. (A volt tulajdonos 
a szerződés alapján pédául 
átadja a nyaraló kulcsait a 
vevőnek.) Ha az adásvételi 
szerződés érvénytelen (azaz' 
nem volt jogcím) mert nem a 
tulajdonos adta el a nyaralót, 
hanem más személy, a tulaj
donszerzés sem következett 
be. Hiába adta át a kulcsokat, 
azaz teljesített az eladó a 
szerződés alapján, a jogcím 
hiányában nem történt tulaj- 

' donosváltozás.
A tulajdonszerzési módok 

aszerint is két csoportba so
rolhatók, hogy más tulajdo
nos jogába lépett-e a szerző 
fél, vagy pedig eredeti a szer
zésmódja, azaz a dolgon ko
rábban még ‘ másnak nem ál
lott fenn tulajdonjoga, vagy a 
szerzést olyannak kell tekin
teni. E számunkban az ingók 
tulajdonszerzésével, azon be
lül is az eredeti szerzésmó
dokkal foglalkozunk.

Az ingók — minden ingó
ság, ami nem föld, telek, épü
let — eredeti szerzésmódjai, 
hatósági határozat vagy árve
rés, az elbirtoklás, gazdátlan 
javak elsajátítása és a talá
lás.

A Ptk. szerint aki a dolgot 
hatósági határozattal vagy ár
verés útján jóhiszeműen szer
zi meg, tulajdonossá válik, 
tekintet nélkül arra, hogy ko
rábban ki volt a tulajdonos. 
(Ez a rendelkezés azonban 
nem vonatkozik az ingatla
nokra.) E szerzésmód alkal
mazásának indoka, hogy a 
hatóság eljárásába, illetve az 
árverés jogszerűségébe vetett 
bizalom mindenképpen fenn
maradjon, még akkor is, ha 
esetleg például az árverés so
rán olyan dolgot is elárverez
tek, ami nem volt az árverést 
szenvedő, fél tulajdona. A tu
lajdonosváltozás ekkor is be
következik, természetesen _ a 
tulajdonost utótag kártalanít
ják. A hatósági határozattal 
vagy árveréssel tulajdont 
szerző félnek azonban feltét
lenül jóhiszeműnek kell len
nie. Nem jóhiszemű akkor, ha 
tudja, hogy az adott dolog 
másnak a tulajdona, például 
csak kölcsönben volt nála.

A hatósági határozat vagy 
árverés útján eredeti módón 
lehet a tulajdont megszerezni, 
azaz az eredeti tulajdonos jo
gától függetlenül. Így meg-^ 
szűnnek mindazok a jogok, 
amelyek eredetileg a dolgot 
terhelték. Például ha valaki 
árverés útján gépkocsit sze
rez, s azt korábban haszonél
vezeti jog terhelte, e jog meg
szűnik. Ha az állam szerez bí
rósági vagy más hatósági ha
tározat útján kártalanítás 
nélkül tulajdont, a tulajdon 
értékéig felel a volt tulajdo
nosnak a tulajdonszerzéskor 
jogszabály, bírósági és más 
hatósági határozat vagy vissz
terhes szerződés alapján jóhi
szemű személlyel szemben 
fennálló kötelezettségéért. Az 
állam felelőssége azonban 
csak akkor ál! fenn, ha a volt 
tulajdonosnak egyéb vagyon
tárgyaiból a jóhiszemű sze
mély követelését nem lehetett 
kielégíteni. Például valakit 
üzérkedés, miatt hosszabb tar
tamú szabadságvesztésre ítél

nek, s mellékbüntetésként va
gyonelkobzást mondanak ki. 
A bírói ítélettel az elkobzás 
alá eső dolgokon megszűnik 
az elítélt tulajdonjoga. Ha az 
elkobzott tárgyak közé tarto
zik egy gépkocsi is, amit a jó
hiszemű fél szabályos adásvé
teli szerződéssel megvett, vé
telárát is kifizette, csak a má
sik személy . garázsában tar
totta, az állam felelni fog e 
vagyontárgyért. Ennek felté
tele, hogy a gépkocsi árát az 
eljárás alá vont régi tulajdo
nostól végrehajtás útján ne 
tudja visszaszerezni. (Például' 
azérT, mert nem marad más 
olyan vagyontárgy, amiből ki 
lehetne ezt a tartozást egyen
líteni.) Méltánytalan lenne, 
ha a visszterhes szerződés 
alapján a vevő semmit sem 
kapna, mert a bírósági hatá
rozat alapján más (példánk
ban az állam) szerzett tulaj
dont.

Elbirtoklás útján meg
szerzi a dolog tulajdon
jogát, aid a dolgot sa
játjaként tíz éven át 
szakadatlanul birtokol
ja» E tulajdonszerzési 
mód létjogosultsága 
azon alapul, hogy a 
hosszú ideig, háborítat
lanul történő birtoklás 
ellen a hanyag, nemtö
rődöm tulajdonos ké
sőbbi fellépésére a leg
több esetben indokolat
lan lenne jogvédelmet 
nyújtani.

Például valaki vásárol egy 
házat, s annak az egyik szo
bájában egy szekrényben ér
tékes könyveket talál. Tudja 
azt, hogy csak a volt tulajdo
nosé lehetett, de az nem je
lentkezik. Múlik az idő, a ház 
új tulajdonosa — gondos em
ber lévén — rendbe hozatja á 
könyveket, új könyvritkasá
gokat is beszerez, mert elkap
ta a gyűjtőszenvedély. Tíz év 
elteltével megjelenik a régi 
tulajdonos és követeli a köny
veket, mondván, megfeledke
zett róla, de kétségtelenül az 
övé, mert azokat egy aukción 
vásárolta és erről iratai is 
vannak. A könyvek új gazdá
ja úgy vélte, a könyvért már 
senki nem jelentkezik, ezért 
költött rá, restauráltatta, te
hát úgy járt el, ahogy általá
ban azr ember a saját dolgai
val szokott. 10 év szakadatlan 
birtoklásban telt él, és ebben 
őt nem háborgatták, semmi 
jele nem volt annak, hogy a 
régi tulajdonos jogot formál
na az ..ócskaságokra”. Ilyen 
körülmények között az elbir
toklás megtörtént, a könyvek 
régi tulajdonosa semmilyen 
címen nem követelheti vissza 
a könyveket.

Két feltétele van tehát az 
elbirtoklásnak. Az elbirtoklá- 
si idő eltelte (10 év), s az, 
hogy az elbirtokló a dolgot a 
sajátjaként birtokolja.

Az elbirtoklási idő a birtok- 
balépéssel kezdődik. Az elbir
toklási időket egybe lehet szá
mítani, így például ha az el
birtokló személy a könyveket 
öt év elteltével múzeumnak 
ajándékozza, az újabb öt év 
elteltével jelentkező személy 
már nem kapja meg a köny
veket, mert a múzeum mint 
elbirtokló, az előző elbirtoklá

si időt a sajátjáéhoz hozzá
számíthatja.

Nem lehet elbirtokolni 
a dolgot abban az eset
ben. ha a tulajdonos 
nincs abban a helyzet
ben, hogy tulajdonosi 
jogait gyakorolhassa.

Például ha váratlanul hosszú 
időre külföldre kellett utaz
nia, ott megbetegedett, s csak 
tíz év múlva jelentkezik, mi
után súlyos betegségéből ki
gyógyították. Ilyenkor az el
birtoklási idő nyugszik, azaz 
az igényét az akadály meg
szűnésétől számított egy évig 
akkor is érvényesítheti a tu
lajdonos, ha az elbirtoklási 
idő eltelt, vagy abból egy év
nél kevesebb van hátra.

Az elbirtoklásnak folyama
tosnak és szakadatlannak kell 
lennie. Megszakad az elbir
toklás, ha

— a tulajdonos írásban fel
szólítja a dolog kiadására az 
elbirtoklót, vagy pert indít 
ilyen célból (a szóbeli felhí
vásnak nincs jelentősége),

— a tulajdonos a dologgal 
rendelkezik (például eladja a 
könyveket látatlanban valaki
nek, s ,az jelentkezik érte),

— a birtokos a birtokot 
akaratán kívül elveszti és azt 
egy éven belül nem szerzi 
vissza, illetve nem indít pert 
e határidőn belül annak visz- 
szaszerzése érdekében.

Ha az elbirtoklás megsza
kadt, az addig eltelt időt nem 
lehet az elbirtoklás szempont
jából figyelembe venni, de új
ból kezdődik a számítás. Pél
dául, ha írásban felszólítják 
öt év elteltével az elbirtoklót 
a dolog kiadására, de további 
10 évig nem történik semmi, 
a dolog elbirtoklása, a tulaj
donszerzés megtörtént.

A másik feltétel a sajátként 
való birtoklás. Nem szerezhet 
ily módon tulajdont dz, aki 
azt a megbízást kapta a tulaj
donostól, hogy vigyázzon a 
könyvekre amíg jelentkezik, 
vagy például az, aki más sze
mély gépkocsiját bérli. Ezek
ben az esetekben ugyanis a 
dolgot máséként birtokolja az 
illető. Ugyanígy nem eredmé
nyez elbirtoklást az, ha vala
ki bűncselekménnyel vagy 
erőszakos, alattomos úton sze
rezte meg” a dolgot. Például 
valaki ellop egy kerékpárt és 
azt a sajátjaként használja.

Még szigorúbbak az el
birtoklás szabályai az 
állami, illetve a szövet
kezeti tulajdon tárgyai
nál. Ezeket, ha az állam 
vagy a szövetkezet bir
tokából jogtalanul ke
rültek ki, nem lehet el
birtokolni.

A személyes tulajdon szoká
sos tárgyain azonban már le
het ilyen esetben is elbirtok
lás útján tulajdont szerezni, 
ha az egyéb feltételek is fenn
állnak.

Gazdátlan dolgok elsajátí
tásáról, mint tulajdonszerzési 
módról akkor beszélhetünk, 
ha nincs tulajdonosuk, s a 
személyi tulajdon szokásos 
tárgyakról van szó. Nincsen 
tulajdonosa annak a gépkocsi
nak, amelyet a tulajdonosa 
azért hagyott az út szélén vagy 
más elhagyott helyen rend
számtábla nélkül, mert már

VITATKO ZZUN K! (?)
Igen, próbáljuk meg újra. Ha még nincs is hagyo

mánya, de előzménye mindenképpen van a H. H. hasáb
jain a vitáknak. Tapasztalataink — remélhetőleg olva
sóink is így látják — e téren igen kedvezőek. Nemcsak 
a hozzászólások mennyisége, hanem azok tartalma, ér
zelmi és értelmi töltete is bizonyította, hogy nem csu
pán egymás között, hanem a nyilvánosság előtt is lehel 
tárgyszerűen, érdekesen, sőt izgalmasan vitatkozni.

A jövő heti vitaindító témája nagyon általánosan a 
beilleszkedés. Ezúttal azonban szeretnénk c kérdésköri 
egészében megragadni, vagyis azt is vizsgálni, hogy hol 
kezdődik és hol végződik. S elítélt olvasóinkon kívül 
nevelőket, pártfogókat is szeretnénk megszólaltatni, vé
leményüket adott esetben ütköztetni.

Hogy ez miként sikerül, azt az elkövetkező hetek 
döntik cl. Elsősorban törzsolvasóink mind nagyobb szá
mú hozzászólását várjak, ami majd remélhetőleg a 
„csendes többséget” is megszólalásra ösztönzi.

Figyeljék tehát következő számunkban a vitaindítót.
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csak nyűg volt számára. A 
szándékosan elhagyott szemé
lyi tulajdon köréhez tartozó 
dolgokat tehát bárki birtokba
vétellel tulajdonként megsze
rezheti. Más dolgok, ha nincs 
tulajdonosuk, az állam tulajdo
nába kerülnek. Például hiába 
talál valaki egy úthengert el
hagyva, az nem tartozik a sze
mélyi tulajdon .szokásos tár
gyai közé birtokbavétellel, csak 
az állam tulajdonába kerülhet, 
közé birtokbavétellel, csak az 
állam tulajdonába kerülhet, 
így, bármennyire is sok va
sat lehet belőle a MÉH-nél 
értékesíteni, azt magánsze
mély nem adhatja el.

A mezőn kóborolt állat nem 
tekinthető olyannak, mint 
amelynek nincs gazdája, így 
birtokbavétellel nem lehet tu
lajdont szerezni. Nem gazdát
lanok a szabadon élő vadak, 
a folyók- és természetes vizek
ben élő halak, s más hasznos 
állatok, mert ózek. az állam 
tulajdonában vannak. A va
dászterületen elejtett, elfogott, 
illetőleg az elhullott vad a va
dászatra jogosult tulajdonába 
kerül. Például, ha a gépkocsi 
elüt egy nyulat, s a vezető azt 
a csomagtartójában hazaviszi, 
nem gazdátlan állatot vitt el, 
s így lopást követett el. Ugyan
így, ha valaki horgászengedély 
nélkül halat fog ki, „munkájá
nak eredményét” nem élvezhe
ti, legalábbis lelkiismeret-fur- 
dalás nélkül, mivel az a kifo
gással a halászatra jogosult 
tulajdonába került

Végezetül a találásról né
hány szót. A más tulajdonában 
álló, tehát nem gazdátlan do
log puszta birtokbavételével 
nem lehet tulajdonjogot sze
rezni. Ha a  más tulajdonában 
levő dolog senkinek sincs a 
birtokában, például mert a 
tulajdonos azt elvesztette, az 
találásnak minősül és megha  ̂
tározott feltételek mellett mé
gis tulajdonszerzéshez vezet.

Találással csak a személyi 
tulajdon szokásos tárgyaira le
het tulajdonjogot szerezni, ha 
a megtaláló mindent megtett 
annak érdekében, hogy tulaj
donosa a dolgot visszakapja, da 
a tulajdonos a találástól szá
mított egy. éven belül a dolo
gért nem jelentkezett. A találó 
a találástól számított 8 napon 
belül köteles a dolgot a tulaj
donosnak visszaadni, ha pedig 
ismeretlen, akkor a rendőr
ségnek, illetve a tanács igaz
gatási osztályának átadni. A 
rendőrség a dolgot három hó
napon át megőrzi, s ha a be
szolgáltatáskor a találó a 
dologra Igényét bejelentette, 
ezt követően részére kiadja. A 
találó a találástól számított 
egy év elteltével szerzi meg a 
tulajdonjogot, ha a tulajdonos 
addig nem jelentkezik. Egy év 
letelte előtt is használhatja a 
dolgot a megtaláló (az állag sé
relme nélkül), de nem adhatja 
el.

Külön szabályok vonatkoz
nak a közönség számára nyit
va álló épületben vagy helyi
ségben, továbbá a közforgal
mú közlekedési és szállítási 
vállalat szállítóeszközén talált 
tárgyakra. Ezekre' nem lehet 
találással tulajdont szerezni. A 
hivatal vagy vállalat köteles 
azt 3 hónapig őrizni, ezt köve
tően értékesíteni. A jogos tu
lajdonos a vállalattól, hivatal
tól egy éven belül követelheti 
a vételárat.

Ha a találó mindent 
megtett annak érdeké
ben, hogy a tulajdonos 
visszakapja a tulajdo
nát, s ez sikerült is, 
méltányos összegű talá
lódíjra tarthat igényt, 
ha a dolog nagyobb ér
tékű volt. Vita esetén a 
bíróság állapítja meg a 
találódíj mértékét.

Ezzel a megoldással kívánja 
elősegíteni a törvény, hogy a 
tulajdonoshoz visszakerüljön az1 
elvesztett dolog.

A találás sajátos esete a 
kincstalálás. Napjainkban is 
gyakran fordít is az eke a 
földből ezüstpénzeket, találnak 
házak bontásakor elrejtett ér
tékeket. A kincslelet olyan ér
tékes és rejtett dolog, amely
nek tulajdonosát kideríteni 
már nem lehet. Aki megtalál
ta, vajon meg is tarthatja? 
Nem egészen. Köteles azt az 
államnak felajánlani, s ha az 
nem tart rá igényt, a sajátja 
lehet. Ha azonban az állam 
igényt tart rá, a találót a do- 
lok értékéhez mért, megfelelő 
egyszeri ellenérték illeti meg 

Dr. L. Gy.

j/L-
üüstielem  a  lángokktsB

TŰZ A VÁCI BÚTORGYÁRBAN
Vácott az év utolsó munka

napján, december 30-án 11.30 
órakor a bútorüzem poliészter
helyiségében robbanás tör
tént. A detonáció következté
ben a mennyezet és az egyik 
oldalfal kiszakadt. Az ablakok 
betörtek. Személyi sérülés sze
rencsére nem történt, az 
anyagi kár viszont jelentős.

EárnS a  vá sá rié t
Az oltási és mentési munká

ban több elítélt is részt vett. 
Azonnali beavatkozásuknak, 
nagyszerű helytállásuknak kö
szönhető, hogy a robbanást kö
vető tüzet idejében sikerült 
lokalizálni, ami annál is in
kább fontos volt, mert a helyi
ség tele volt gyúlékony anya
gokkal.

Sejben István
pád. Szerencsére nem vesztet
tem el az eszméletemet. Az 
ajtó kirepült, de a bejáratot 
mennyezetig érő láng borítot
ta. Ekkor kiáltottam a társa
imnak, hogy oltsák el a tüzet. 
Szörnyű érzés volt!

&,éBeBs$®B@teBéf
— Mennyi ideig tartott ez á 

pokoli dráma?
— A füst észlelésétől az. elí

téltek eltávolításáig, a robba
násig, a tűzoltás megkezdésé
ig nem egészen egy perc!

— Hogyan tudtak ilyen rö
vid idő alatt aktíván, szaksze
rűen, szervezetten beavatkoz
ni?

— Az itt dolgozók valameny- 
nyien munkavédelmi, baleset- 
védelmi képzésben részesül
tek. A Bútorgyárban különö
sen fontos az óvórendszabá
lyok betartása, hiszen mun
kánk során gyúlékony anya.' 
gokkal dolgozunk.

— Nem féltek?
— Akkor nem, de később,'

terjedt. Hogy melyik raktar- visszagondoltunk, Iád
ból, azt már nem tudtuk meg- tiőrZött a hátunk. Meleg volt 
állapítani, mert egyszerűen a helyzet!
n e m  lehetett látni. _ 1980-ban hasonló tűzeset tör.'

Közben a szomszédos mű- t£nt a váci Bútorgyárban. Az 
helyből a felügyelet az ott tar- g ^ o ri oltási munkákban de- 
tózkodó elítéltét a vészkijara- rekasön kivették részüket á

Szakács Károly
Szakács Károly brigádvezető 

így idézi fel a történteket:
— Az egyik elítélttársam be

rohant az irodába és izgatot
tan közölte, hogy azonnal jöj
jek, mert nagy baj van. Kiro
hantunk a folyosóra. A raktá
rak felől egyre erősebb füst

ton keresztül biztonságos hely
re vitte.

A füst egyre sárgult, mert 
klórgázzal telítődött. A robba
nás másodperceken belül be
következhetett volna. Balogh 
Sándorral és Németh József
fel együtt utolsóként hagytuk 
el a folyosót, i

A folyosót — ahol a raktár- 
helyiségek vannak — vastag 
ajtó választja el a műhelytől. 
Éreztük, tudtuk, hogy minden 
körülmények között be kell 
zárni a vasajtót. Sikerült!

Alig tettünk vagy 10 lépést, 
amikor bekövetkezett az iszo
nyatos erejű robbanás. Beton
gerendák repedtek, ablakok 
csörömpöltek. A vastag vas
ajtó is meghajlott, de a lég
nyomást felfogta.

— Mi történt volpa, ha nem 
sikerül idejében bezárni?

— Arra még gondolni is 
rossz. . .

H ozzátok  
a  poroBtát!

— Olyan látvány tárult a 
szemünk elé, mint a Pokoli 
torony című film képsorai — 
mondta Kurusa Sándor és 
Széli József.

— Ekkor az egyik raktárból 
hangokat hallottunk. Jenei 
Árpi ordított, hogy gyorsan 
hozzuk a poroltó készüléket.

Rohantunk, oltottuk a tüzet!
Jenei Árpád szerencsére ki

sebb karcolásokkal megúszta 
a robbanást.

— Éppen takarítottam, ami
kor váratlanul hatalmas dör
renés és légnyomás vágott a 
földhöz. — mondta Jenei Ár-

most oltást végzők közül Sza
kács Károly, Furkó Lajos és 
Németh József.

Széli József
A tűzoltóság a riasztástól 

számított 4 perc múlva nagy 
erőkkel, a helyszínre érkezett 
és a tüzet eloltotta. Az osztag 
parancsnoka elismerően szólt 
az azonnali szakszerű beavat
kozásról.

★

A Váci Büntetásvégrehajtási 
Intézet parancsnoka az oltás

Balogh Sándor
során tanúsított példamutató 
magatartásáért a következő 
elítélteket részesítette dicsé
retben, illetve jutalomban: 
Balogh Sándor, soronkívüli 
csomag, Kurusa Sándor végre
hajtott fenyítés nyilvántartás, 
hói való törlése, Szakács Ká
roly 500.— Ft pénzjutalom, 
Sejben István 300.— Ft pénz
jutalom, Széli József 500.— 
Ft pénzjutalom, Furkó Lajos 
és Németh József rövid tarta
mú eltávozás.

Kurusa Sándor ZIMM
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BÁBEL TORONY MÉLYKÚTON
Az asszonyok és lányok tá

gas, világos termekben készí
tik, szerelik össze azt az új 
logikai játékot, amely a bűvös 
kocka után, túlzás nélkül ál
líthatjuk, meghódította a vi
lágot.

A Báibel varázstorony a bű
vös kockához hasonlóan fej
leszti a vizuális emlékezőte
hetséget, a logikai gondolko
dást, valamint a kombináció
készséget gyerekeknél és fel
nőtteknél egyaránt.

A toronynak hat elforgatha
tó emelete van, s hat színe
sen árnyalt golyóoszlopa, har
minchat különböző színű go
lyóval. Alapállapotban minden 
golyóoszlopnak csak egy alap
színe van: sötétből a világos
id  fokozatos az átmenet. Ä 
színek az emeletek elforgatá
sával vízszintesen, egy rugós 
szerkezettel pedig függőlege
sen összekeverhetek..

Az azonos alapszínű golyó
kat kell egy oszlopba sorol
ni. Jelenleg az összerakási re
kord. öt perc.

lAr
A mélykúti asszonyoknak 

nagy része van abban,'- hogy 
a  karácsonyi ünnepekre már 
kapható volt az igen keresett 
logikai játék.
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Logikai játékot készítenek az asszonyok

Az idő kérlelhetetlenül
Az valószínűleg a fiatalság hozománya, 

hogy minden új évtől jobbat, többet remél. 
Ha csgk visszagondolok arra, hogy mondjuk 
10 évvel ezelőtt mit képzeltem a jövőmről, s 
mit most, nos, a két minőséget hasonlítani 
sem lehet. Ezzel alighanem mindenki így van. 
Az, persze, megint más kérdés, hogy ebben 
vagy abban túlszárnyaltam legmerészebb ál
maimat is, más dolgokban pedig nemhogy fej
lődtem volna, hanem még vissza is csúsztam. 
Mindezt azonban csak pillanatnyi önvizsgálat
kor látom ilyen tisztán, általában elveszek — 
elveszünk — a részletekben. Valahogy így: 
milyen kellemes, hasznos stb. volt a tegnapi 
napom, avagy milyen kellemetlen stb.

Az év vége, az új év kezdete — ha akar
juk, ha nem — mégis amolyan általános ön
vizsgálatra kényszerít bennünket. Ebben köz
rejátszanak a hagyományok, az, hogy a rá
dió, tévé, és a lapok, mindenki óhatatlanul 
mérleget készít arról, ami volt, s mérlegeli, 
„jövendöl”, mi várható? Az egyes ember e té
ren sem függetlenítheti magát a környezeti 
hatásoktól, így aztán a jókívánságok nem jobb 
esztendőt óhajtanak, hanem csupán azt, hogy 
az új év ne legyen rosszabb, mint a tavalyi. 
Legalábbis az én otthoni környezetemben, 
ahol a fiatalság már csak emlék, bár néha 
még visszajön belőle valami.

Idebent is igazak az előbbiek, bár bizo
nyos módosítás szükséges. Hiszen az elítélte
ket eleve két nagy csoportra oszthatjuk: 
egyik az idén — 1982-ben — szabadul, a má
sik csoport nem. Akik szabadulnak, azoknak 
az új esztendő már eleve jobb lesz, mint a ta
valyi, alakuljon bárhogy is az életük kint. S 
akik nem szabadulnak?

Vajon lehet-e az életük jobb, gazdagabb, 
szebb, mint tavaly volt? Természetesen lehet. 
Most nem a bv. intézetekben tapasztalható 
általános fejlődésre gondolok, bár ez is fontos 
tényező, hanem arra, amit az egyes ember 
tehet a saját sorsáért. No, persze, nem vagyok 
olyan naív, hogy arról írjak, mondjuk X 
megfogadta, hogy a tavalyi húsz fenyítésével

szemben az Idén egyet sem gyűjt be. Arra 
sem, hogy a notórius munkamegtagadó 
egész évben kiválóan dolgozik. Hogy az erő
szakos kötekedőből békés, barátságos em
ber lesz.

Most, hogy leírtam, persze, már nem is 
olyan képtelenség. Mégis inkább másokat em
lítek. Azt például, hogy valaki elhatározta, 
elvégzi az általános iskolát, szakmát tanul, 
többet dolgozik, hogy segíthesse szeretteit, 
fölveszi a kapcsolatot a családjával, akikre 
valamiért megharagudott. Hogy megpróbálja 
önmagában előkészíteni, megalapozni a közeli 
vagy távoli szabadulást.

Mert idebent valamiben előbbre kell lép
ni! Az idő ugyanis kérlelhetetlenül halad elő
re. Egy év elment az életükből úgy, hogy az 
élet örömeit alig élvezhették. Ha tudásban, 
szemléletben, gondolkodásban legalább _ nem 
próbálják meg követni a pergő időt, úgy a 
veszteség nem a bent töltött évek számával 
mérhető, hanem annak többszörösével. Hiszen 
kint az évek egymásra épülnek. Amit tavaly 
megszereztem anyagiakban, szellemiekben, 
arra ráépül a következő év „szerzeménye”. 
Azzal, hogy valaki börtönbe kerül, e folya
matosság megszakad!

Hogy egészen világos legyen mire gondolok, 
mondok egy példát. Ismert, népszerű színé
szünk a börtönben tanult meg egy darabot, 
amivel aztán szabad emberként, elismert szí
nészként hatalmas sikert aratott. A bent töl
tött évekért nem kárpótolhatta magát, de ké
szült a jövőre, hogy legalább ne kerüljön 
kint is hátrányba. Az érintetteknek, ha kisebb 
dolgokban is, valahogy így kell készülniük.

k
E gondolatok ösztönzője Takács Zoltán vá

ci olvasónk volt, aki levelében hasonlókat 
fejtegetett. Befejező sorait érdemes idézni. 
„És egyszer ráébredünk arra, hogy már min
den késő, az idő észrevétlenül elrepült. Meg
öregedtünk! Ezeknek a gondolatoknak a je
gyében kívánok mindenkinek tartalmas 
1982-es esztendőt.” — f —
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Még több kéznek is jutna munka

S t a t is z t ik a :  i l lú z ió  n é lk ü l
Mostanában újra és teljes 

joggal az érdeklődés közép
pontjába került a beilleszke
dés. Érdemes azonban arról 
is szólni, hogy mikor követ
kezik be az ezt megelőző ál
lapot, amit jobb híján „ki- 
illeszkedésnek” nevezhet
nénk. Bizonyára mindenki 
érzi, tudja, hogy nála mikor 
következett be ez az állapot, 
vagy inkább pillanat. Bár ki 
tudja, lehet, hogy sok ember 
évekig készül arra, hogy 
egyszer csak kiperdül a ren
des emberek sorából, s átáll 
azokhoz, akik jobban érzik 
magukat, mondjuk így: tör
vényen kívül.

Én, a magam részéről na
gyon fontosnak érzem, hogy 
mindenki tisztázza magá
ban, mikor, miért és hogyan

következett be nála, hogy le
tért az útról, és besétált a 
zsákutcába. Többek között 
azért is fontos ez, mert en
nek ismerete nélkül bajos 
programot készíteni — test
re és lélekre szabottat —, a 
beilleszkedésre.

Mert ne feledjük, csekély 
kivételtől eltekintve azok 
az emberek, akik bejönnek 
a börtönbe, már nem „ren
delkeznek” sem családdal, 
sem gyermekkel, sem fele
séggel, sem szülőkkel, sem 
lakással, sem munkahellyel. 
Félreértés ne essék, ezek 
mind megvannak, tehát lé
teznek, vagy létezhetnek, de 
már nem töltik be eredeti 
funkciójukat, nem háttér, 
nem bázis, amire lehetne tá
maszkodni.

Az egyik intézetben elké
szítették azt a statisztikai 
felmérést, amely azt mutat
ja ki, hogy 100 emberből há
nyán kerültek vissza. . .  Hat
vanegy ember még egy évig’ 
sem volt kint, hat egy évig, 
23 két évig, és tíz pedig há
rom évig. De, s ez a szomo
rú, három év alatt mind a 
száz visszakerült.

Pedig ők is, amikor kilép
tek a börtön kapuján, az't 
fogadták meg, hogy soha 
többé! De nem elég a fogad
kozás, azzal is tisztában kel
lene lenni, hogy mire tá
maszkodhat valójában. Csak 
így lehet átmenni a kiilesz- 
kedésből a beilleszkedésbe. 
A többi csak illúzió . . .

A. J.

Gyerek: táji és a
Az osztály kacagás zsi- 

vallyal nyomult ki az ut
cára. Komoly méltósággal, 
no,gy pelyhekben szállingó
zott a hó. A srácok csopor
tokba verődve tárgyalták, 
mivel töltik majd a téli 
szünetet.

— Én minden nap körí
tők — mondta a sportos 
Vadász —. a fateromtól ko
rit kapok karácsonyra.

— Az nudli! — vigyor
gott Hlavicsek — az enyém 
ünnepélyes keretek között 
már át is adta szeretett 
magzatának az új sífelsze
relést.

— Jó nektek, engem nem 
engednek sehova. Megfá
zol, kitöröd a lábad, elesel, 
leesel, kificamítod . . .  egye
bet se hallok otthon. Most 
is egy magnót vett az ősöm 
rongyos kétezerötért, hogy 
csak otthon üljek — keser
gett a szemüveges Kóczé.

Bogáti Pista csendesen 
ballagott közöttük. Gondo
latai messze jártak.

— Hát te, pupák? — 
bokszolt a hátába Vadász 
—, te mit kaptál?

Istenem, most mit mond
jak? Mondjam el, hogy 

, apám börtönben van, s két 
könyvet tudott csak külde
ni? Hogy onnan csak köny
vet küldhet? — cikáztak a 
gondolatai. Nem, nem! Apát

nem adom ki — határoz
ta el.

— Na, nyögd már ki! — 
vágta ismét hátba Vadász.

— Hát, két könyvet — 
nyögte ki izzadva Pista.

— Miit? Könyvet?? És 
kettőt??? Hát ez óriási — 
röhögött fel Hlavicsek.

— Te. nem OTP-re vette?
— kontrázott Kóczé halio- 
tázva.

Pisti megállt, szemeit el
futotta a könny.

— Most meg mi bajod?
— állt elé megint Kóczé.

— Semmi, csak eszembe 
jutott az apám . . .

— Mi van vele?
— Beteg. Nagyon beteg.

Tüdőszanatóriumban
va n ... és hát onnan csak 
ezt. . .  ezt a két könyvet 
tudta küldeni. És nem is 
mind a kettő az enyém. 
Egyik a húgomé... — fe
jezte be megkönnyebbülten 
(a bocsánatos hazugságot).

Döbbent csend követte 
szavait.

— Ezt . . .  ezt nem tud
tuk. Ne haragudj, hogy ki
röhögtünk — szólalt meg 
elsőnek a kis Kóczé.

— Nem haragszom — 
mondta csendes megnyug
vással, s játékos fintorral 
kapott el egy nagy hópely- 
het a nyelve hegyével.

—  K  —

TEGNAPI TÖR
A ngéláék háza gyönyörű.

Kiugró ablak, tégla, kő, 
beton, fa, élénkzöld bukszusok, 
gyep kocsifelhajtó. Ragyogó 
lakás. Óriási nappali, könyvtár, 
dolgozószoba, faburkolat, lila 
fürdőszoba. A hatalmas fran
ciaágy előtt medvebunda. Kon- 
zervatívan modem.

Angéla 'gyógyszerész, a férje 
zenész.

Az áruházban figyeltem fel 
rá. Az események néha úgy 
tőrbe csalják az embert, hogy 
a végén már az sem világos, 
hol is kezdődött a baj.

Stílusosan lejtett el a pult 
előtt. Tébolyítóan szép volt. 
Mohón ittam magamba a lát
ványt, a csábos alakot, a feje 
hajlatától a lábujja hegyéig. 
Vértódulásos hatást gyakorolt 
rám hajának bronz sugárzása, 
puha, nyugtalan tenyerének 
soha nem érzett szorítása, fe
szülő mellének soha nem íz
lelt kincse.

Szórakozottan táncoltatta 
ujjait a gines, konyakos és 
vodkás üvegek áttetsző nya
kán. Elnyelte a sok meleg, pu
ha fényt, mely egyaránt pi
hentető a szemnek és a lélek
nek. A csillogó dekorációkat, s 
engem, aki nem tudtam betel
ni kecsesen ráérős, magakelle
tő mozdulataival.

Enyhe pír öntötte csak el az 
arcát, amikor észrevette, hogy

megláttam, amint egy 1 drága 
Napóleont csúsztatott a táská
jába. Alsó ajkát picit beszívta, 
átható pillantással nézett ke
resztül rajtam, és mielőtt 
gyorsan megindult volna a 
kijárat felé, alig észrevehető
en megrándult a szája széle. 
Először valami lappangó elke
seredést, majd engesztelhetet
len dühöt éreztem, mint akit 
gyalázatosán becsaptak.

Utánalódultam. Már bent 
ült a kocsijában, az indító- 
kulccsal babrált, idegességé
ben elvesztette a gyújtáskap
csolót. Azt hiszem, ő nyitotta 
ki az ajtót, de az is lehet, hogy 
én nem tudtam visszafogni ne- 
kihevült lendületemet. Annyi 
biztos, olyan gyorsan történt 
minden, hogy ésszerű kielem
zése az eseményeknek lehetet
len volt.

— Maga ellopott egy üveget 
— nyögtenl mellette, az ülés 
háttámláját markolva és érez
tem, hogy forró hangyara jak 
lepik el egész felsőtestemet. 
Meglepően gyorsan és vadul 
indított. A kerekek csikorog
tak, a bocsi kilőtte magát a 
parkírozóból. Én még mindig 
az ülés támláját gyűrögetve, 
kicsavart testhelyzetben kupo
rogtam mellette.

Vezetés közben mereven 
előre figyelt, talán túlságosan

is tüntetőén, de hangja hihe
tetlenül nyugodt volt:

— Most eljössz hozzám és a 
többit majd meglátjuk.

— Hogyan? De hát é n .. ;  
hm, szóval én csak. . .

Zavarban voltam, a szívem 
kalapált. A táskájában! Lop
t a . . .  Az üveg mellett bőr 
pénztárca, színes divatlap, 
kulcstartó. Az én zsebemben 
pár piszkos papírzsebkendő, 
anya szíve meghasadna’ ilyen 
zsebkendők láttán.

— Lopni akartam, érted! 
Nem vásárolni, lopni! — süke
ten, bénán figyeltem mozdula
tait. — Egyébként Angélának 
hívnak. És téged?

— Zádor. . .  Zádomak,
k

, Nappal van vagy éjjel? Az 
ágy mellett vastag medveprém, 
a faburkolatú falak elnyelnek 
minden zajt.

— Gyönyörű vagy, Angéla. 
Mint egy termékeny oázis.

A nő beletúr a fiú rövid ha- 
j «ba, majd az éjjeliszekrény 
felé fordul, cigarettát keres, 
rágyújt,

— Ez kedves volt tőled. És 
most?

— Nem tudom Én még so
ha . . .

— Tudom, de most menj! 
Nem akarom, hogy többször 
találkozzunk!

Maga köré csavarja a lepe
dőt, felkel, a dohányzóasztalon 
lévő táskából kiveszi a konya
kosüveget.

— Ebből azért még iszunk. 
Gyere ide!

Zavarban van. Nem tudja; 
hogyan keljen fel az ágyból 
Gátlásosán, oldalazva ül az 
ágy szálén, és égő arccal szösz- 
mötöl a medvebundán szétszó
ródott ruhadarabok között. 
Amíg a nő kitölti a konyakot, 
valahogy magára bűvészkedő a 
gönceit. Nadrágban, meztelen 
felsőtesttel, mezítláb áll a kis 
asztal előtt. A nő talán az ál- 
láig ér, érzi bőrének meleg 
kisugárzását.

— Csin-csin . . .  most már 
cinkosok vagyunk.

Nyelve puha, hegyes és 
nyugtalan, szája meleg szilva, 
kicsit édes, kicsit fásult, kicsit 
romlott. A fiú belekortyol a 
sötét, aranyló folyadékba. Az 
ital égeti a- nyelőcsövét, szeme 
előtt homályos karikák táncol
nak.

— Az nem lehet, hogy na 
találkozzunk többet, Angé
la ...!

Meg akarja fogni a kezét, de 
a nő elhúzódik és félréfórdúl- 
va igazgatja magán a lepedő
jét.

— Nem érted? Vége. Nem 
akarok többet találkozni veled. 
Most elmegyek lezuhanyozni. 
Nem kell megvárnod, amí§ 
végzek.

k

A  srácoknál mindig * van 
pénz. Nem tudom, honnan 
szerzik, mert dolgozni egyik 
se dolgozik, de pénzük mindig
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Leli©tisé| van, csak élni kell tele
A Fővárosi Bíróság második 

emeleti folyosóján, ha a húszas 
számot keresi az ember, némi 
jövés-menés után kissé elbi
zonytalanodik: jó helyen jár-e 
egyáltalán? Azután, amikor a 
többi számozással ellentétes 
oldalon megpillantja a kere
sett számot, látja, hogy ez nem 
ajtónak, hanem folyosónak a 
száma, innen nyílnak a bíró
ságon dolgozó hivatásos párt
fogók irodái. (Ez persze nem 
elegendő ok arra, hogy akinek 
itt van dolga, az ne találjon 
ide.) Kilencen dolgoznak itt, 
tevékenységük a főváros va
lamennyi kerületére kiterjed. 
Mindannyian pedagógiai vagy 
jogi képesítéssel rendelkeznek.

Közülük Kiss Lajos tanár úr
— így szólítják a pártfogoltjai
— az elsők közül való, akik itt 
kezdtek dolgozni 1977-ben, 
amikor megjelent a rendelet a 
pártfogó felügyeletről. Ö is 
pedagógus, szociális ügyekben 
szerzett tapasztalatait azonban 
a VIII. kerületi Tanácsnál 
szerezte meg. Őt kerestük fel, 
hogy tájékoztasson a Fővárosi 
Bíróságon dolgozó pártfogók 
munkájáról, tapasztalatairól:

— Hogyan osztják fel a fő
város kerületeit egymás kö
zött?

— Kilencen vagyunk, két- 
három kerület jut egy-egy 
pártfogóra. Mindenkinek van 
belső és külső kerülete. A nagy 
terület, a pártfogoltak megnö
vekedett száma bizony mind

több munkát ad egy-egy párt
fogónak.

Munkánk szempontjából 
nagyon lényeges az a kapcso
lat, amelyet az elmúlt négy 
évben a budapesti kis- és 
nagyüzemekkel építettünk ki. 
A budapesti munkahelyeken 
társadalmi pártfogók tevé
kenykednek, akik együtt él
nek, együtt dolgoznak a párt
fogótokkal, az ő lelkiismere
tes munkájuk igen nagy se
gítség az utógondozói tevé
kenységben.

A másik fontos feltétel, hogy 
a pártfogónak jó kapcsolata 
legyen a kerületi rendőrkapi
tányságokkal, a tanácsok szo
ciálpolitikai, egészségügyi, la
kásügyi és esetenként műve
lődésügyi osztályával is.

— Négy éve végzik a párt
fogói munkát, azóta sok ta
pasztalatot gyűjtöttek, sok 
minden alakult, változott. Mi 
az, ami változatlanul gondot 
okoz?

— Nagyon nehéz szálláson 
elhelyezni a hétvégeken érke
zőket. Sokan jönnek, akiknek 
nincs ismeretségük, hozzátar
tozójuk, s természetesen he
lyük sem, ahol meghúzhatnák 
magukat a következő hét ele
jéig. Most, a szabad szomba
tok bevezetésével ezt a gondot 
még nehezebb lesz megoldani, 
hiszen a pénteken délben ér
kezőket már sehol sem fogad
ják majd. i ,

— Mit tehet ilyenkor a párt
fogó?

— Keveset, mégis tenni kell 
valamit. Hosszú idő óta van 
lehetőségünk arra, hogy a 
szállás nélkülieket a Dobozi 
utcába, a Fővárosi Tanács á t
meneti szállójára irányítsuk. 
Sajnos, ez a minimális igé
nyeknek sem felel meg. Jó 
lenne, ha a későbbiek során si
kerülne kialakítani olyan, né
hány ággyal felszerelt szállás- 
félét, amivel kizárólagosan mi 
rendelkezünk. Talán egyszer 
erre is lesz lehetőség. , Egyéb
ként nem panaszkodhatunk, 
hiszen a budapesti üzemek
nek, vállalatoknak olyan mun
kásszállói vannak, amelyek 
felülmúlják a legjobb albérle
teket is. Gondunk tehát addig 
van, amíg munkába nem , áll 
valaki.

— Melyek azok a munkahe
lyek, amelyek a leggyakrab
ban fogadnak börtönből szaba- 
dulókat?

— Többnyire .azok a gyá
rak, vállalatok, amelyeknél

. állandó a munkaerőhiány. Kö
zülük azonban nagyon sokkal 
már kipróbált, jó kapcsola
tunk van. Ilyenek a fővárosi 
építőipari-, húsipari-, üveg
ipari- és bőripari vállalatok, a 
textilfeldolgozók, a Taurüsz 
Gumigyár több részlege, a 
Ganz Mávag, a Csepel Művek 
kilenc gyáregysége, a Fővárosi 
Közterületfenntartó Vállalat, 
a Magyar Hajó- és Darugyár, 
a faipari, szállítási és köz-

Hárnian a Fővárosi Bíróság hivatásos pártfogói közül

lekedési vállalatok, hogy csak 
a nagyobbak közül 1 említsek 
néhányat. Ezeken kívül azon
ban még számos kis üzemmel, 
szövetkezettel vagyunk kap
csolatban, ahová nyugodtan 
küldhetjük a pártfogoltakat.

— Milyen az igényük ezek
nek a vállalatoknak az újon
nan érkezőkkel szemben?

— A legtöbb helyen több
nyire szakmunkások kellené
nek, de a szabadultak közül 
ők vannak kisebb számban. 
Akik viszont bent szakmát 
szereztek vagy valamilyen be
tanított munkakörben gya
korlatra tettek szert, azokat — 
ha abban a munkakörben 
akarnak dolgozni — minden 
további nélkül el tudjuk he
lyezni. Ezt a munkaadók is 
szívesen veszik és a kereset is 
magasabb, mintha teljesen új 
munkakörben kezd valaki. 
Van aztán arra is példa, hogy 
a bent megszerzett szakmában, 
szakmai gyakorlatban valaki 
tovább képzi magát, a tanulá
si, képzési igényeket minden
hol támogatják.

A fővárosba egyaránt érkez
nek nők és férfiak, fiatalok és 
idősek. A tapasztalat azt mu
tatja, hogy nem mindig mérik 
fel; kellő körültekintéssel, hogy 
valójában mit akarnak itt? A 
fiatalabbak hamar feltalálják 
magukat, könnyebben eligazod
nak a nagyvárosi forgatagban. 
Az idősebbek között bizony 
gyakran akadnak, akik nem 
tudnak beilleszkedni, nem iga
zodnak ki a városban, nem 
tudnak közlekedni, sajnos né
ha még olvasni sem, ezért ők 
maguk kérik a pártfogót arra, 
hogy irányítsa őket vissza a 
régi lakhelyükre vagy annak 
környékére. Éppen ezért, aki 
ilyen okok miatt haza akar 
menni, főleg ha a családja kö
rébe, azt át jelentik az illetékes 
megyei pártfogóhoz.

A fővárosba nők és férfiak 
egyaránt érkeznek, a férfiak 
száma nagyobb, mintegy 75 
százalékra tehető az arányuk.

-r- A férfiakkal vagy nőkkel 
van több gondjuk?

— A nők kevesebben érkez
nek, s tapasztalataink szerint 
többnyire rendezettebbek a 
körülményeik, mint a férfi
aknak, nagy részük hamar be
illeszkedik. Számukra keve
sebb a szálláslehetőség, de ke
vesebben is igénylik, mert 
várja őket a család vagy az 
élettárs, aki befogadja. Nem 
nagy számban, de vannak kö
zöttük, akik eltűnnek, nem

jelentkeznek, mert ahogy 
megérkeztek, kapcsolatot léte
sítenek olyan férfiakkal, akik
nek lakásuk van. Ott élnek, 
nem dolgoznak, eltartatják 
magukat. Őket azután kényte
lenek vagyunk a rendőrséggel 
kerestetni, néha azonban ők 
is csak hetek, hónapok múltán 
találnak rájuk. Az ilyen eset
ben történő eljárás azonban 
már maga után vonja a ked
vezmények azonnali megvoná
sát.

A férfiak körében kevesebb 
a lakással rendelkező, sőt, kö
zöttük több olyan van, akinek 
egyáltalán nincs állandó be
jelentett lakása. Nehezen fo
gadják be őket a munkásszál
lókra is, mert előfeltétel ott is 
az állandó lakás igazolása.

— A lakásviszonyok orszá
gosan is a legnehezebben meg
oldható kérdések közé tartoz
nak. Milyenek a fővárosban a 
távlati lehetőségek a lakással

\ilem rendelkezők számára?
— Néhány esetben, sikerült 

szoba-konyhás szükséglakást 
kiutaltatni a tanács segítségé
vel, ez azonban ritkaság. Ter-

. mészetesen olyanokról van 
szó, akik bebizonyították a 
kintlétük alatt, hogy érdeme
sek a támogatásra.

Volt már olyan budapesti 
pártfogolt is, akinek a bentléte 
alatt szanálták a lakását és el
felejtettek másikról gondos
kodni. Ilyen esetben is gyor
san kell intézkedni, s valami
lyen lakásról gondoskodni.

— Mit tanácsol azoknak, 
akik közelgő szabadulásuk 
után a fővárosban akarnak 
élni és dolgozni?

— Budapestre általában, két 
okból jönnek. Vannak, akik 
meg akarják változtatni a ko
rábbi életmódjukat és a régi 
környezettől távol, becsülete

sen szeretnének élni. Erre 
megvan a lehetőség!

Vannak azonban, akik úgy 
gondolják, itt lazább az ellen
őrzés, könnyen el lehet tűnni a 
város forgatagában; egyszóval 
jobban lehet „lavírozni”, mint 
vidéken. Ez tévedés. A társa
dalmi pártfogókkal a munka
helyeken szinte mindennap 
találkozik a pártfogolt. A hi
vatásos pártfogót azonnal ér
tesítik, ha valami nincs rend
jén és már a kisebb szabály- 
sértések elkövetésekor is van 
arra mód, hogy valakit figyel
meztessünk, felhívjuk figyel
mét az esetleges következmé
nyekre. Ha nem használ az 
időben eszközölt figyelmezte
tés, a pártfogó a rendőrséggel 
együttműködve szabálysértési 
eljárást is indíttathat.

Az olyan pártfogó felügyele
tesekkel is, akikkel^ semmi 
gondunk sincs, legalább két- 
havonként találkozunk, vagy 
személyesen felkeressük _ a 
munkahelyén, esetleg behív
juk. Hozzá kell tennem: ők 
nem kerülik a találkozást.

Van sajnos arra is példa, 
hogy mi kezdeményeztük az 
eljárást, a kedvezmény meg
vonását, de vannak olyanok is, 
akiknél a pártfogó felügyelet 
idő előtti megszüntetését kér
tük. Mi is az utóbbit tesszük 
szívesebben.

A Budapestre érkezőknek 
tehát számos lehetőségük van 
a munkavállalást, a beillesz
kedést illetően. A Fővárosi 
Bíróságon dolgozó hivatásos 
pártfogók a maguk részéről 
mindent megtesznek azért, 
hogy pártfogoltjaik megtalál
ják számításukat a kinti élet
ben. A jószándék, a cselekvő 
tenniakarás azonban nemcsak 
az ő részükről fontos.

D. K.

van és nem is kevés.' Hogy 
honnan, neim merem megkér
dezni tőlük. Nekem elég annyi, 
ha úgy erezhetem, közéjük tar
tozom. Velük valahogy mindéin 
egészen más.

Albert vastag barkós, vörös 
képű, szikár alak. Állandóan 
boxert hord a zsebéiben. 
Tölgyfaleveleset. Nem akarom 
tudni, hogy honnan szerezte. 
Esténként portyára indulunk. 
Anyának bemesélek' valami 
iskolai önképzőkört vagy egy 
mozit. Soha nem néz utána. 
Ehhez is túl fáradt, mint ál
talában mindenhez. Különben 
észrevettem, hogy gyógyszere- 
ziik. Az idegei miatt — de túl 
sokat szed. A kis szekrény te
le van sediuxenes tégelyekkel, 
és mire hazaérek már mindig 
alszik. Az üres konyakos üve
geket a mosogató alatt gyűj
ti, hogy ne vegyem észre.

I7s,azsa húsz év körüli <A- 
gánylány. Arca mintha 

nikotinnal lenne átitatva, de 
a kiéltsége mögött mégis meg
kapó az egzotikuma. Feszes 
combja 'és feneke van, fekete 
bugyit hord. Varázsa talán 
abban van, hogy megközelít
hető és anélkül fekszik le az 
emberrel, hogy szerelmes
nek kéne lenni belé. Talán ép
pen ezért lettem belé szerel
mes, talán azért, hogy Angé
lát ki tudjam irtani magam
ból. Nem tudom.

A többiek a brigád. Arc nél
küli, azonos hangszínű, egyen- 
farmeres, képlékeny tömeg, 
amiben felszívódik, felolvad az 
ember.

Pocsék este. Albert lakásá
ban vágni lehet a füstöt, a 
padlón mindenfelé üres üve

gek. Ma este már túl vagyok 
Zsázsám, a  többieknek pedig, 
úgy látszik, nincs hozzá ked
vük. Majd szétmegy a fejem. 
Talán ezért is nem olyan 
riasztó Albert hangja, holott 
máskor viszolygok tőle. Talán 
a  fogai miatt formálja olyan 
furcsán a bangóikat. Mintha 
duzzadt, sárgás pattogatott ku
koricával lenne tele a szája.

— Meglátogatjuk Zádor fiú 
nagy szerelmét. Még soha nem 
csináltam értelmiségi nővel, 
de ez a srác annyi jót me
sélt róla, hogy kedvet kaptam 
r á . . .

A fejem! Csiak ne akarna 
szétpattanni a fejem. Magam 
számára is idegenül csengett 
a hangom, mintha kavicsokat 
dobálnának valamilyen bádog
lemezre.

— Nem! Azt nem lehet! An
gélát n em . . .

Meg akarom, markolni mel
lén a ruhát, de hátulról vala
ki elgáncsol és lök rajtam 
egyet. Röhögés. Alaposan be
verem a homlokomat a lemez
szekrény sarkába. A bőr fel
hasad, vérzik.

— Hagyjátok abba, hülyék! 
— Zsázsa agyondohányzott, 
rekedtes hangja egy mély üst
ből kúszik felém.

— Nektek semmi sem tabu?
Albert a térdét csapkodja,

úgy röhög.
— Halljátok! Mégbogy ta

b u . . .  ez jó, ez nagyon jó. Hát 
ezt meg hol szedted fel, talán 
az Eötvös k lubban?... Ez jó, 
marha jó!

—i Az ördögbe is! Pont most 
nincs nálam zsebkendő. . .

Kézfejemmel elmaszatolom 
a homlokomból csordogáló 
vért és feltápászkiodom. A tor

kom teljesen száraz, mintha 
homokival lenne betömve.

— Oda nem mehettek! Meg:-' 
értetted, te álla t!. . .  od:a 
nem ...!

A tölgyfalevelesnek kegyet
len húzása van. Villám sül ki 
a fejemben, szinte nem is lát
tam, amikor ütött. A nyelve
met összeharapom és lenyelem 
a vérrel együtt két fogaimat 
is. Tűzkigyók csapkodnak a 
számban, pokolian fáj. Zsazsa 
sikít, a szememet elborító 
könnyfátyolon át látom; hogy 
ketten lefogják és leszorítják 
az arcát a heverőre. Nekiug- 
rok Albertnak. A gyomorszá
ját célzóm meg, de túlságo
san szédült és gyenge a moz
dulat. így könnyűszerrel fél
reüti a kezemet. Hátulról va
laki a vesémre vág, majd új
ra lecsap a tölgyfa,leveles. Min
dent beborít a láng. Nem lá
tok, nem hallok semmit, csak 
egy hosszú csövön csúsizok le
felé, a fejem fölött csapóajtó 
leng és a folyadék habosán 
ömlik az edényből, egyre da
gadva. Az üvegtáblák mögött 
apám arca: „Na ugye, meg; 
mondtam. Még erre sem ké
pes . . . ”

★
A fiú mozdulatlanul fekszik 

az ágyon. Körülötte minden 
fehér. és valószerűtlenül vi
lágos. Űristen, hogy összever
tek — villan át az agyán. A 
szemét is nehezére esik nyit
va tartani. Érdeklődő arc ha
jol föl. Micsoda arc! Világos, 
tejszínű bőr, mélytűzű szem
pár, súlyos szempilláik, komoly 
szemöldök.

— A Csajkovszkij parkból 
hozták be. Mi történt magá
val?

Valóban: mi is történt? Mi 
van vele, Angélával. Zsázsá
val és a brigáddal?

A rendőrtisztnek azt mond
ja: — Semmiről nem beszélek. 
Nem akarok semmiről beszél
ni! El akarom felejteni őket.

— Kiket? Kiket akar elfe
lejteni?

— Hagyjanak nekem békét! 
Nem akarok -beszélni, semmi
ről! Hagyjanak!
TXazafelé lépkedtem a kór-" 

házból, sebzetten, szomo
rúan és megtérten, még min
dig Zsazsa sikolyával a fü
lemben. A levegő tiszta és 
éles. Hatalmas fák, villáik és 
hihetetlenül tiszta járdák, 
Szívsziorongató napfény.

Otthon az ablaknál állok és 
az üveg tükrében végigtapo
gatom barázdált arcomat. Bő
gök, pedig anyám bármelyik 
pillanatban itt lehet. Telefo
náltam neki, hogy itthon va
gyok. Átmegyek a konyhába. 
Benézek a mosogató alá. Az 
üvegek eltűntek. Valami 
eszembe jut. Visszasietek az 
anyám szobájába és átfésülöm 
a kisszekrényt, az íróasztalt. 
A nyugtató* tégelyek is eltűn
tek. A hűtőszekrényben elké
szített hidegtál, tei, gyümölcs. 
A kávéfőző csillog, torz képet 
ad. Ez lenne az én arcom?

Kattan a zár, kimegyeik. 
Anyám átölel. A nagy fény 
tarka foltokban törik meg bú
toraink politúros felületén. 
Anya zokog, fejét belétemeti 
a vállamba. — Az arcod, az 
arcod! Ugye. soha , többé, ugye 
soha ...?

Megsimogatom a haját, de 
nem tudok szólni.

Donászl Aladár ' 
Szeged

jegyében
Nyíregyházán a múlt év decemberétől működik az 

Bntevékeny szervezet. Ezt megelőzőleg úgy rendezték el 
a dolgokat, hogy az intézet második és harmadik eme
letén az elítéltek vannak, s az elsőn pedig az előzetesek. 
Korábbi tervük az volt, hogy közéjük válaszfalat emel
nek, amely alkalmas arra, hogy hermetikusan elzárja a 
kapcsolatok megszületésének útját, hiszen sokan nem 
tartják be azt a parancsot, a büntetések ellenére sem, 
hogy ne kiabáljanak, ne szóljanak át. A pénz hiánya 
mindezt nem tette lehetővé, így meg kellett elégedni egy 
közbeeső megoldással, 1,5—2 centiméteres vastagságú 
bútorlapot helyeztek el, így nem láthatnak át egymás 
körletére, s ezáltal a kiabálás is megszűnt.

Miután az előzetesek és az elítéltek között meg
szűnt az érintkezés, mindenki élheti a maga megszo
kott életét. Az elítélteknél megszervezték az úgyneve
zett szintfelelős-„beosztásokat", ők azok, akik felelősek 
a rájuk bízott emberekért. Ö-k intézik a fürdetést, a 
tisztaruha-felvételt, könyvcsérét, ők szervezik meg a 
köriettakarítást, ők oldják meg, hogy megfelelő legyen 
a zárkarend, s ha valaki orvoshoz, nevelőhöz akar men
ni, nekik szólnak.

Mindebből látható, hogy komoly munkakörről van 
szó! Ehhez az is kell, hogy az emberek bízzanak ben
nük, s a bizalom nem véletlen, hiszen az emberek ma
guk választják maguk közül, annak ismeretében, hogy ő 
az az ember, aki a legrátermettebb az ilyen feladatok 
elvégzésére.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jó irány
ba indultak el, javult a fegyelem, hiszen amit eddig a 
felügyelet végeztetett el, azt most ők, saját maguk in
tézik.

A közösségvezetőkkel gyakrabban tud találkozni az 
Intézet parancsnoka, s kialakulhat egyfajta párbeszéd, 
amely azt célozza, hogy a lehető legzökkenőmentesebben 
oldják meg a felmerülő problémákat.

Többek között így került sor arra, hogy az étkezés
ről szót váltsanak. Nem arról van szó, hogy kevés avagy 
gyönge az étel, hanem arról, hogy eléggé egysíkú, azaz 
annak érzik. És ez nem véletlen, hiszen ha nem is hét
ről hétre, de hónapról hónapra visszaköszönnek az éte
lek. Hogyan lehetne ezt megakadályozni? A megoldás 
önként kínálkozott. Állítsanak össze étlapokat! És meg
történt. Azóta megszűnt a panasz, hiszen ha van miből, 
Igazán lehet válogatni, sőt váltogatni az ételeket.

Sokan nem értették azt az intézkedést, hogy ha már 
nyitva van a zárkák ajtaja, miért nem mehetnek át 
egyikből a másikba?! Miért ne lehetne — kérdezték so
kan — vendégeskedni az ismerősök zárkájában is. A vá
lasz kézenfekvő: ki vállalja a felelősséget, ha valame
lyik zárkából eltűnik valami? S egy-egy szappan vagy 
más eltűnése után a vizsgálat sok energiát kötne le . . .  
Jobb ezt megelőzni azzal, hogy senki nem lép be a má
sik zárkájába, ha valamit meg akar beszélni ismerősé
vel, barátjával, azt a folyosón éppúgy megteheti. És 
nincs gond, nem kell vizsgálgatni, nem kell bizony
gatni . . .

Némi tűnődés után a szintfelelősök maguk is 
egyetértettek az intézkedéssel. Mindez a párbeszédnek 
köszönhető. Ami nemcsak itt a körleten, hanem az 
üzemben is megvan. A termelési értekezleten mindig 
részt vesz a parancsnok, s ott nemcsak a termeléssel 
kapcsolatos kérdésekre, hanem magánjellegű kérdések
re is válaszol. Ezzel, hogy egyértelműen, s méghozzá a 
nyilvánosság előtt tisztáznak kérdéseket, sok mende
mondának elejét lehet venni, megnyugszanak a kedé
lyek, s az emberek arra összpontosítanak, amire kell.

Á. J.
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It a lo s  m e g h a llg a tá so n
Ä közelmúlt egyik lapszá

mában foglalkoztunk már a 
nagyfái Munkaterápiás Alko
holelvonó Intézetben elmon
dott néhány tapasztalattal. 
Visszatérve erre az egyedül
álló helyszínre, ezúttal az 
ottani élet egyik jellegzetes 
eseményére szeretném elkala
uzolni az olvasót: ez a — jobb 
híján nevezzük így — fegyel
mi meghallgatás. Korábban 
már szó volt róla, hogy az in
tézetből jóval gyakrabban le
het hazalátogatni eltávozásra, 
mint pl. egy börtönből; ezzel 
párhuzamosan — sajnos — a 
visszatérőkkel kapcsolatban is 
jóval több a gond. Az igazga
tó főorvos elé azok kerülnek 
egy-egy meghallgatás alkal
mával, akik részegen vagy 
késve jöttek vissza, vagy ép
pen részegen is és késve is.

Szomorúan érdekes arcok 
és érvek sorakoznak ilyenkor 
egymás után. Nehéz szavakkal 
eléggé érzékeltetni, hogy mi
ért különbözik egy ilyen meg
hallgatás mondjuk egy pa
rancsnoki kihallgatástól; úgy 
lehetne talán röviden össze
foglalni, hogy az itt levőkben 
állandóan ott a ki nem mon
dott sérelem, amiért Nagyfán 
vannak, elszakítva családjuk
tól, munkahelyüktől..— és az 
italtól. Ezt az utóbbit ők so
hasem hangsúlyozzák ki, csak 
a külső szemlélő teszi hozzá; 
a beutaltak számára az ivás, 
az ittasság volt a természetes 
életforma.

Még egyben különbözik ez 
a meghallgatás az olvasó ál
tal megszokott formától: há
rom úgynevezett ülnök is 
részt vesz a beutaltak képvise
letében; egy-egy vitás esetben 
az igazgató főorvos az ő véle
ményüket is kikéri, illetve ja
vaslattételre szólítja fel őket.

Ezek után kezdődjék a meg
hallgatás . . .

TÜ
Idős bácsi áz első (persze, 

az „idős” jelző meglehetősen 
félrevezető. Az alkoholisták 
közül némelyik tíz-húsz évvel 
is többnek néz ki, mint 
amennyi valójában). Minden
felé tekergeti a fejét, csak ép
pen szembe nem néz a kérde
zővel.

— Egy nappal később jött 
be. Miért? — hangzik a kér
dés.

— Hát, kéremszépen .. 1 az 
óra miatt. Mert, tetszik tudni, 
rosszul járt.

—  ?

— Nagyon szeret ám engem 
a gyerek. Soha nem akar.visz- 
szaengedni. Most is ő az oka: 
tovább akart velem maradni, 
és elállította az- órát. Lekés
tem a buszt. De erről nem én 
tehetek!

Önként adódik ilyenkor 
ellenvetés: annak idején, 
kor a kocsma volt a fontosabb, 
miért nem tudta visszatartani 
az érző szívű apát a gyermeki 
ragaszkodás?

★

— Engem jogtalanul tartanak 
itt! Nem dolgozok maguknak 
semmit!

Rövid tanácskozás az ülnö
kökkel. Az eredmény: a „lá
zadó” egyelőre külön kerül a 
többi beutalttól. Ha lehiggad, 
talán eszébe jut: hosszadalmas 
és nagyon körültekintő eljárás 
után lesz valakiből nagyfai 
ápolt. Kitartó, következetes, 
„előre megfontolt” italozás 
kellett ahhoz, hogy iaaig jus
son . . .

* ★
Budapesten megszokott do

log, hogy a buszmegállókat 
állandóan áthelyezik, s az em
ber a legváratlanabb helyeken 
bukkan rájuk. Szegeden ko
ránt sincs annyi útépítés, mint 
a fővárosban, de — a nagyfai 
tapasztalatok szerint — 
ugyanolyan nehéz, ha nem ne
hezebb megtalálni a megállót. 
A következő meghallgatott így 
védekezik:

— Én beértem volna időben, 
de sehogy nem tudtam eljutni 
a buszhoz. Rengeteget gyalo
goltam, ezért késtem e l . . .

A dolognak az a szépséghi
bája, hogy emberünk ráadá
sul erősen ittasan érkezett 
meg. Az igazgató-főorvos az 
előzmények után érdeklődik:

— Szegeden voltam benn, 
kéremszépen, egy barátomnál 
a kórház elmeosztályán. Ösz- 
szetalálkoztam benn egy má
sik ismerőssel is, együtt jöt
tünk el. Még ő segítette ke
resni a megállót. Bandukol
tunk erre-arra, és h á t . . .  na
gyon hideg volt. De nem it
tunk sokat!

Hát igen, ahogy mondani 
szokták: télen nagyon hideg 
van, nyáron nagyon meleg 
van. És csavarognak a busz
megállók . . .

★
Befejezésül egy fufcsa eset. 

Egy csomagban kis üveg pá
linka érkezett, belesüllyesztve 
egy pecsenyezsírral teli kis 
csuporba.

A címzett mélységesen fel 
van háborodva:

— Megint az asszony keveri 
a dolgokat! Ő juttatott ide is, 
és most azt akarja, hogy to
vább itt maradjak! Majd ellá
tom a baját, csak kerüljön, a 
kezem közé!

Az utolsó mondat minden
esetre kicsit más megvilágí
tásba teszi a történteket. Az 
alkoholizmus és a garázda 
magatartás közeli rokonság
ban vannak egymással: köny- 
nyen elképzelhető tehát, hogy 
azelőtt sokszor előfordult a 
„majd ellátom a baját”. Az 
asszony is tudja, hogy egyszer 
hazakerül a férj — és a belé- 
ivódott félelem még mindig 
hat, talán már sohasem sza
badul meg tőle. Lehetséges, 
hogy a legutóbbi hazalátoga
táskor „beszélte rá” feleségét 
a férj, hogy küldjön be vala
hogyan italt, mert külön
ben . . .

Talán ez a legutolsó eset 
példázza a legjobban a nagy
faiak életfelfogásának keserű 
summázását: inni, minden
áron. Csak a korty pillanata 
számít, a holnap, a jövő kit 
érdekel. . .

H. A.

® Az Arbeiter Zeitung cí
mű osztrák lap Most már a 
hatévesek is isznak címmel, 
az egészségügyi miniszter in
tézkedéséről számol be, mely 
szerint az autóvezetőknél a 
megengedett véralkoholszin
tet 0,5 ezrelék alatt állapítja 
meg. Erre azért van szükség, 
mert évenként az osztrák 
utako.n 2000-ren halnak meg 
és ebből minden hetedik al
koholos állapotban.

Ausztriában az alkoholiz
mus népszehvedéllyé vált, 
amely egyre komolyabb mé
reteket ölt. Az osztrákok pél
dául 1950-ben fejenként 5,4 
liter tiszta alkoholt fogyasz
tottak éves szinten, időközben 
ez 10,8 liter lett. Karácsony és 
újév között kb. 25 millió li
ter bor talált gazdára.

Különös veszélynek vannak 
kitéve bizonyos népességi 
csoportok:

— a nők, akik partnerük 
halála vagy más okok miatt 
magukra maradtak;

— az egyedülálló férfiak, 
tekintet nélkül arra, hogy 
agglegények, özvegyek vagy 
elváltak.

Hogy mennyire egyedül
álló az osztrákok hozzáállása 
az alkoholhoz, az a statiszti
kailag alátámasztott tény is 
igazolja, hogy a hat éven 
aluli gyerekek kb. 7 száza
lékának különleges alkalmak
kor, otthon megengedett az 
ivás.

Az osztrákok évente 36 
milliárd schillinget költenek 
alkoholra.

© A svájci Neue Zürcher 
Zeitungban az alkoholizmus 
elleni küzdelemre fordított 
milliókról írják, hogy az al
koholizmus leküzdésére a tar
tományok a szövetségi alko
holigazgatóság tiszta jövedel
méből 14,7 .millió frankot 
használtak fel. A szövetségi 
tanács nyilatkozata szerint az 
alkoholizmus, mint mindig, 
Svájc legnagyobb szociális 
problémáját jelenti. A leküz
déséhez szükséges eszközök 
meglehetősen kimerültek. A 
tartományok 6,2 millió fran
kot fordítottak az okok meg
előzésére, a hatások leküzdé
sére 7,8 milliót. Mivel az 
okok leküzdése csökkenti a 
hatások leküzdésének szük
ségességét, a szövetségi ta
nács szerint ésszerű az esz
közök felhasználásánál a 
megelőzés lehetőségét előtér
be helyezni.
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S „Bármennyire jövedelmezőek legyenek is a 
 ̂szeszfőző házak, mi mégis a pálinkát azon át- 

|  kok közé számítjuk, melyek a népen igen 
|  nyomasztóan fekszenek.’’
\  A megállapítás Kossuth Lajostól származik, 
\  s hogy mennyire aktuális az aggodalmas idé- 

zet, azt riasztó tények bizonyítják. A 100 szá-

•  A Die Presse a gyer
mek tv-nézés alatti, és az is
kolai foglalkozások utáni al
koholfogyasztásáról ír.

Idéz egy tanuló Legszebb 
születésnapom c. írásából: 
„Születésnapomon azt mond
ta a papa, hogy egyszer én 
is ihatok bort, mivel már 
nagy vagyok. Mire a mama 
nevetett és azt mondta, hogy 
én már tv-nézés közben is ■ 
szoktam vele inni.”

A szerkesztő a cikk továb
bi részében arról tájékoztat, 
hogy a 15—17 évesek 89 szá
zaléka már rendszeresen iszik. 
A felnőttek 13 százaléka 
napról napra 60 g tiszta 
szeszt és ezzel a biztos ha
nyatlást csurgatja magába: 
közel 3000 férfi, nő, gyerek 
válik minden évben az al
kohol áldozatává.

© Nem ritkán a hatéves 
gyerekek 8%-a már túl van az 
első tapasztalatokon az alko
hollal kapcsolatban.

Dr. Christoph Jenner nem
régen megjelent Kivezető út a 
szenvedélyből c. könyvében 
megállapítja: a családokban,
ahol ha csak az egyik szülő 
iszik, minden utód akut ve
szélyben forog, hogy ugyan
olyan családot alapít, amely a 
gyerekek előtt ismét rossz 
példát mutat az alkohol fo
gyasztásában. Tulajdonképpen 
az ilyen családok vezetik pl. 
Ausztriát az alkoholkataszt
rófához, ahol az évenkénti al
koholfogyasztás az NSZK után 
a legnagyobb növekedést mu
tatja.

A rendszeresen ivók közül 
csak minden 14-iknek van 
absztinens partnere. Habár a 
megkérdezetek 80%-a a csa
ládon belüli alkoholfogyasztás 
korlátozását üdvözlésre mél
tónak tartja, mindkenekelőtt a 
nők hangoztatták, hogy a 
gyermekek fejlődését az alko
hol nem befolyásolja kedve
zőtlenül. Hogy ártana a gyer
meknek, ami magának sem 
árt. . .  És így nevelnek italozó 
apák és anyák rendszeresen 
együtt ivó utódokat.

A következmény nem marad 
el. A 15—17 évesek között 
már kevesebb az absztinens 
(11%), mint a felnőtteknél 
(17%). Még drasztikusabb, ha 
megfordítjuk: Míg a 83% ita- 

. . , , , - ----- — — v'lozó felnőtt közül „csak” 13%,
koholizmus felszámolásához. Ennek — többek |  akik napról napra túl sokat 
koz°tt —- van egy komoly akadálya: az, hogy döntenek le a torkukon, a fia- 
a közfelfogás, szerint inni — sikk. A fiatalok Italoknál 25% a „rendszeres 
rossz modelleket találnak a szülőkben: azok |ivó”. Tehát a duplája. 
ls isznak — a gyerekek követik példájukat. |
A 13-14 évesek (!) között sok a potenciális al-  ̂ © A Ludové Noviny című
koholfogyasztó; a vizsgálatok szerint az ál- |  szlovák lap A részegségért já- 
talános iskola befejezése előtt gyakorlatilag író  büntetések címmel, törté- 

az italt, s ez iskolai gnelxni visszatekintést nyújt az 
Sókori időkbe.

Jó negyvenesnek gondoltam 
a következő idézettet. Iratai
ból kiderül: alig múlt húszon 
hat. Püffedt arc, véres sze
mek. Nem mentegetőzik, még 
annyi fáradságot sem vesz 
magának, hogy kitaláljon va
lamilyen elfogadhatónak lát
szó kifogást, amiért két nap
pal később és ittasan érkezett 
meg. Borízű hangon veti oda:

jelenlétében is.
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A részegséget büntető törvé- 
a legismertebb babiló- 

dinasztia, a -Hammurabi- 
dinasztia idején kerültek ki

a d á s ra  (i. e. kb. 1728—1686).

nőtt

el, i  nyék s 
ú- Sniai dir 
o- Sjdinaszti 

^adásra
aki immár két éve nem |  Ezek egyike kimondja, hogy 

epzelnetetlenül nehéz § amennyiben a borárusító a Sa
lem  a szesz miatt, ha- fcját vendégházában nem tart 
■. ram’ mintha a holdról $ rendet a részegek között, ha- 
í- részvéttel érdeklődik Stellái is büntethető A nkmo_

„ p r■ Samu István ideggyógyász-pszichiáter, (Egy ismerősöm. 
közismert szakértője a témának, egy tanul- iszik, mesélte: 

n- 5; hiányában megrázó alapossággal pzorolja a absztinensnek lenni. Nem 
e-  ̂ betegségeket, majd a tényt: húsz év alatt, nem mert úgy néznek
eg  ̂ 1960-tól, kétszeresére nőtt a dolgozó korú, jöttem volna. Mindenki- részvéttel érdeklődik Stellái is büntethető. A nfeme-

sek nem léphettek ilyen helyi
ségbe: ha megtették, akkor 
megégették őket.

S orvosok, egy égesz hadseregnyi. ember nyo- ahol ismerős — és cinkos1 _ a^nineér tÓ-u I Az athéniak is súlyos bűn-
u.eg «onzu hangon veü oda: ímorúságosan pusztul el. - J szaknyelven kamut S k o n y a k S m é s  | CSel? í nél?ynek minősítették
állótNSm tala tam 3 bUSZmSg'  I S “ kö?etkező megállapítás: a májzsugor semmi macera. Ez az egész azonban Ih L ^ s  hrivielen h T T
aIlot- §husz ev alatt a háromszorosára emelkedett és felelmetes, megdöbbentő és elkeserítő. Miért I tn ín ttá t yt6 ?1 “ eiekedetnek

★  |  meredeken ível fölfelé az alkoholos eredetű P?™ vaSy°k a többivel egyenértékű -  egy |  A aí  .alko1?0,1 fPIs2olSa-

k" ”- I“ “számot adni, hanem arról I Z Z T r- 9yakoribb> mint Vas megyében. 
hogy miért ne# hajlandó dől- I f i ,  d̂ °  f t UB-9 a, maOas Pahnkafogyasztás- gozni? ^ sál, nem utolsósorban pedig a zugpálinka-, s jozcssci,

— En mindig becsületes em- |
bér voltam — löki ki indula- |  1 M M I. 
tosan magából az érveket —, |  w  
soha nem loptam vagy rabol- |
tam. Mi közük hozzá, hogy I ,A szam?s figyelemfelhívó adatot tartalma- 
mit csináltam a pénzzel, ami- I ZP tanulmány végén Samu főorvos a megoldás 
ért megdolgoztam? Ki is tűn- |  űtiait is keresi: 
tettek már!

— Mikor? —
Csöndes kérdés.

— H á t... nem is tudom ... 
tíz éve talán? — bizonytala
nodik el a nagyhangú. Talán 
eszébe jut, hogy valamikor 
volt állandó munkahelye, szép 
keresete is. Azután az emlé
kek hatására újra felhorkan:

I ,.Az. összefogás mellett megfelelő vezetői 
hangzik a I döntések^ szükségesek ehhez. A legmagasabb 

s szintű társadalmi vezetésben látszik is az 
I frre. val0 törekvés, de nem igazodik hozzá a 
 ̂középszintű irányítás.I Az alkoholellenes küzdelem neves és közis- I mert szakembere azt mondja: gondolkodja- 

S nak el a hallottakon elsősorban és mindenék-
|  előtt a fiatalok.i

^szigorúan büntették. Ki vétele
ssen drasztikus törvény volt 
S érvényben a XVI. századi 

is kevés. |  Franciaországban. Akit elő- 
kosa 1918 ^ször, majd másodszor is része- 

. pedig már S gén találták, börtönnel
Lejre, tejtermékre és húsra ugyan-1 tolták, A

akkor 3705 forintot adtunk ki fejenként 1970- |  levágták __
t S vassal kínozták és végül szám-

A 3894 forintos „fejadagból” szépen leve-1  űzték. 
vethető, hogy — mondjuk — egy öttagú csa- |  Ä
leid harmincöt év alatt 681 ezer 450 forintot  ̂ Kanadaban végzett vizs- 
vagyis egy öröklakás árát issza meg. ’ ^gálatokból kitűnt, hogy az

Kossuth Lajossal kezdődött ez a kis eszm e-lcmbercIt többsége hetente több 
futtatás fejeződjön be Széchenyi István sz-i-lmint három alkalommal iszik, 
vaival: „A pálinkafőzés, nem- tagadhatni ! a ^ 3%"uk hetente kétszer, a 
nagy nyereséggel, s még sokkal nagyobbal havonta egyszer, a
jarhat, de ugyan milyen áron? Nem cseké-1 8 '»'“k Wfflig egyáltalán nem. 
lyebbel, mint számtalan embertársaink í-aía-^Az átlagos alkoholfogyasztás a 
esonyításával, testi és lelki meggyilkotíatá-¥érUali ki’7-ött 85,1 cm3, a nők 
savai." |  körében 49,6 cm3 tiszta alko-

© GRÖiííAKÁS ÄRA |sen drasztikus törvény voltSpn/únvhpn ^
Az ivászatnak ára van, nem 

1970-ben hazánk minden egyes lakosa
‘orintot költött szeszre, 1979-ben pedig már § gén találták, oorionnei súi- 
o8M-et. Tejre, tejtermékre és húsra ugyan- |tották. A harmadik eset után

ejenként min Mevástók n lába ujjait, tüzes

.................  ‘ ............ ■■■ ■ '

fogyasztanak, reggelihez majd
nem soha. A férfiak gyakrab
ban isznak az étkezésekhez, 
mint a nők; többnyire sört, 
míg a nők inkább a bort és a 
tömény italokat kedvelik. A 
legtöbben tartanak italokat 
odahaza, és a férfiak többsége 
a társas összejöveteleket al
kohol nélkül nem is tudja el
képzelni (a nők nem így vé
lekednek). A kanadaiak szíve
sebben isznak otthon, mint 
nyilvános helyeken. Nem jel
lemző a „mások egészségére” 
való ivás a baráti kör itatása 
sem. Jellemző viszont a sport- 
események alatti ivás (vö. a 
mi futballszurkolóinkkall).

© Az alkoholfogyasztást 
nyomon követő tanulmányok 
Hollandiában is kimutatták, 
hogy az alkoholisták (iszáko
sok) között a halálozási arány 
jelentősen növekszik, ami fő
leg szívkoszorúér-megbetege
désekből, öngyilkosságokból, 
májzsugorból, a felső emésztő- 
és légutak daganataiból, tüdő- 
gyulladásból és balesetekből 
adódik.

Megállapították, hogy az egy 
főre eső borfogyasztás 1950 
óta 12-szeresére, a sörfogyasz
tás 7-szeresére, a tömény ita
loké pedig több mint 2-szere- 
sére nőtt. -Az ilyen nagyság
rendéi változás nyilvánvalóan 
nem vezethető vissza csupán 
az iszákosok számának növe
kedésére, inkább a holland 
ivási szokásokban bekövetke
zett jelentős változásokra utal. 
Ma már a hollandok is sokfé
le alkalommal fogyasztanak 
szeszes italokat^ és a rendsze
resen, azaz naponta ivók ará
nya az 1958-as 9%-ról 1976- 
ra 23%-ra nőtt.

Jelentős eltérés van a fér
fiak és a nők halálozási ará
nya között (a vizsgált időszak
ban). Mig a 35—74 év közöt
ti férfiaknak a fent említett 
betegségekből bekövetkező ha
lálozása meredeken emelke
dik, a nőké csökken. Ebből ar
ra lehet következtetni, hogy 
a halálozás kockázata e beteg
ségek körében az alkoholfo
gyasztással együtt növekszik. 
Az alkoholisták magasabb ha
lálozásához az is hozzájárul, 
hogy gyakran depressziósok, 
túl sokat dohányoznak, elha
nyagolják az egészségüket, 
jobban kiteszik magukat a 
környezet (pl. a közlekedés) 
veszélyeinek.

© Európa — ivási szokásait 
tekintve — három részre ta
golható: a mediterrán borter
melő országok, a sörivó orszá
gok (Anglia, Írország, Né
metország, Hollandia stb.) és a 
pálinkaivók (pl. Szovjetunió, 
Lengyelország, Svédország, Iz- 
land stb.) — bár a zónahatá
rok némileg elmosódnak. A 
„snapsz-zóna” többi országá
hoz hasonlóan a svédek időn
ként (víkend) a lerészegedésig 
isznak; az augusztusi langusz
ta- (tengeri rák) ünnepély 
szinte szeszrituálénak tekint
hető. (Említésre méltó, hogy a 
bor- és sörfogyasztó társadal
maktól eltérően, a svédek rit
kán isznak nyilvános helye
ken, inkább otthon. A vendég- 
lőknek-éttermeknek Svédor
szágban nincs az a szociális 
funkciójuk, mint pl. Francia- 
országban vagy Olaszország
ban.) E kettősséget a részegség 
elbírálásában az is mulatja, 
hogy „kellő helyen és keilő 
időben” megtűrik, esküvőkön 
megengedett, de temetésen 
nem, és jaj annak, aki a kon
venciót felcseréli! Az ivási 
etiketthez tartozik még, hogy 
munkahelyen nem isznak. A 
vendégmunkásnak, aki ebéd
jéhez bort hoz a munkahelyre, 
erről a szokásáról le kell mon
dania, és bár „férfiasnak” .te
kintik aki „issza és bírja a 
bort”, de csak amíg a szabá
lyokat e tekintetben betartja!

1979-ben a 15 éven felüliek 
fejenként 9,6 I tömény szeszes 
italt, 9,9 | könnyű bort és 
30,5 1 sört fogyasztottak; ez 
100"/,ros szeszre átszámítva, 
7,1, szemben a franciák 17 li
terjével. Az iisszfogyasztást te
kintve Svédország a 25. helyen 
áll, az égetett szeszes italok 
fogyasztásában a 10-en. A lis
ta alján szerepelnek a své
dek a részegeskedők és a máj- 
zsugor-halálozások százalékos 
arányában is. Az alkohol S9%- 
át a férfiak fogyasztják. Absz
tinens a férfiak kb. 10«'„-a, a 
nők 20—30%-a. Az alkohol- 
vasárlás a svédek valamennyi 
kiadásának kb. 6%-át teszi úh

/
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A fa -  egyre érdekesebb 
nyersanyag

A FAO-nak, az Egyesüli 
Nemzetek Élelmezési és Me
zőgazdasági Szervezetének 
becslése szerint a világon el
képzelhetetlen mennyiségű, 
329 milliárd köbméter ía van. 
Az erdőkben ebből a drága 
nyersanyagból sokkal több nő, 
mint amennyit favágás révén 
nyernek. Az erdőterületnek 
csak 10 százalékán folytatnak 
valamennyire is intenzív gaz
dálkodást. Közben a fa ama 
nyersanyagok közé tartozik, 
amelyek ésszerű felhasználás 
mellett gyakorlatilag korlátla
nul állnak rendelkezésre, te
kintettel arra, hogy mindig 
utánanő. Szakértők feltétele
zik, hogy évente mintegy 2500 
millió tonnát termelnek ki. A 
fa jelentősége a jövőben két
ségtelenül növekedni fog, kü
lönösen abban a mértékben, 
ahogyan más nyersanyagoké 
csökken, és ahogyan a tudo
mánynak sikerül a fa előtt 
új, érdekes felhasználási te
rületeket feltárni, mint pél
dául a szintetikus szálak! elő- 

i állítása fából. . .
Az NDK-ban a fával igen 

gondosan kell bánni, mert az 
erdőből a fa, nem termelhető 
ki korlátlanul anélkül, hogy 
ne károsodna, és többek kö
zött haszonfát kell importál
ni, mert meghatározott célok
ra csak. speciális faanyag 
használható.

Még további okok (világmé
retekben is) megakadályozzák 
a fa fokozottabb felhasználá
sát. A fának mindenekelőtt a 
kitermelése, szállítása és elő
készítése viszonylag energia- 
igényes és ezen belül környe
zetszennyező. Ez a kutatást 
ama feladat elé állítja, hogy 
lehetővé tegye a fakitermelés, 
-aprítás és -feldolgozás folya
matainál " kevesebb energia 
felhasználását, és azt, hogy 
belőle értékesebb termékeket 
lehessen előállítani.

A tudósok a faféleségek ké
miai és fizikai struktúrájának 
további kutatásából kiindulva 
már felmutathatnak néhány 
sokat ígérő eredményt. A fa 
körülbelül azonos részarány
ban tartalmaz cellulózt, hemi- 
cellulózit és lignint. Az első 
két alkotórész szénhidrát, 
amelyek vegyi úton (hidrolí
zissel), például etilalkoholban 
belső égésű motorok részére 
ür.'manyaggá alakíthatók át. 
Noha ez az eljárás viszonylag 
költséges, elvileg lehetséges
nek bizonyult.

A lignin bonyolult óriásmo
lekulákból áll, amelyekből 
mindenekelőtt fenolok nyer
hetők. A fenolok a vegyipar

nagyjelentőségű alapanyagát 
képezik, amelyeket eddig 
szénből és kőolajból nyertek. 
Szovjet szakértők ezzel ösz- 
szefüggésben kiszámították, 
hogy a szintetikus szálak 
mintegy 95 százalékát szén, 
kőolaj vagy földgáz nélkül 
csupán a fa vegyi feldolgo
zásából lehet előállítani, még
is a népgazdaságban használt 
fának csak 15 százaléka ke
rül a vegyiparba.

A kutatás egy másik irá
nyának az a célja, hogy ma
gának a fának a tulajdonsá
gait javítsa. A pozsonyi faipa
ri intézetben olyan faműanya
gokkal kísérleteznek, amelyek 
a tiszta fához viszonyítva na
gyobb ellenállóerővel rendel
keznek a vízzel, vegyszerek
kel és biológiai kártevőkkel 
szemben. Itt megoldották a 
fakéreg problémáját is, amely 
a fafeldolgozás során óriási 
mennyiségekben halmozódik 
fel. Olyan fel járással, amely 
lehetővé teszi a fakéreg bio
lógiai felbomlását, trágyát le
het belőle készítem.

Nagy jelentősége van az 
úgynevezett aprítékból álló 
anyagoknak, amelyekhez a 
jól ismert fénylemezek is 
tartoznak. E célból kevésbé 
értékes fák, illetve hulladé
kok dolgozhatók fel különbö
ző nagyságú lemezekké. A ku
tatók ezen a területen is még 
előnyösebb gyártástechnoló
giákat, valamint a természe
tes és a szintetikus anyagok 
további 'érdekes kombinációit 
kutatják.

A fa mai és jövőbeli fel
használási lehetőségeinek tel
jes felsorolása nehéz lenne. 
Olyan anyagokat tartalmaz, 
amelyek többnyire csak a fel
dolgozás folyamán kerülnek 
elő, és már egyre inkább nem 
a szemétbe vándorolnak, ha
nem festékanyagokat, gyógy
szereket, balzsamokat, takar
mány-adalékanyagokat és sok 
más készítenek belőlük.

A fa nem utolsósorban fon
tos energiahordozó, amelynek 
különösen a különböző fejlő
dő országokban van jelentő
sége. De csakúgy, mint a kő
olaj esetében, a jövőben az 
újra kinövő nyersanyagra is 
ez a jelszó lesz érvényes; kár 
elégetni. Ez, mindenesetre, 
ami az NDK-t illeti, már ma 
is érvényes az erdőgazdaság
ban a fahulladékokra — a fa
kitermelésnél felhalmozódó 
ágak elégetése helyett helyén
való ezeket messzemenően a 
lemezek alapanyagának elő
állításához felhasználni.

Papírházak az Ántarkfiszon
Az egyik antarktiszi kutató

állomáson elkészült egy kis 
település, amely műanyag- 
habbal töltött háromrétegű 
kartonpapírból összeállított 
házakból áll. A papír külön
leges technológiával készült, 
és olyan keverékanyagot tar
talmaz, amely jól tűri az idő
járás viszontagságait, a leve
gő nedvességét, a hőmérsék
let-ingadozást, és az erős szél
nek is ellenáll. Egy-egy ház 
325 centiméter magas és 276 
centiméter széles. Az Antark- 
tiszon ezt a kis települést a 
szükséges komplett felszere
léssel együtt nyolc hónap 
alatt építették fel. Ezen a 
környéken a külső hőmérsék
let eléri a mínusz 47,5 Celsius 
fokot is, a jeges szél sebessé
ge pedig a 125 kilométer/őrát. 
A kis kályhákkal fűtött há
zakban azonban normális szo
bahőmérséklet van.

Valószínű, hogy a kartonpa- 
pírból készült házakat rend
szeresén alkalmazni fogják a 
hideg sarki területéken, mini 
lakó- és munkahelységeket. 
Nagyon könnyűek,! szállításuk 
is: egyszerű, vá£y egészben vi
hetik őket helikopterekkel a 
helyszínre, vagy részekre 
szedve szánokon. Könnyen 
összeállíthatók, mert az egyes 
elemek jól illeszkednek egy
máshoz. A kartonpapír házak 
iránt rendkívül nagy az ér

deklődés, mert szükséglaká
soknak más, melegebb terü
leteken is megfelelnek, főleg 
ott, ahol a házakat valami
lyen katasztrófa — földren
gés, árvíz, tűz stb. — pusz
tította el. Nagy előnyük, hogy 
részenként vagy egészben a 
repülőgépekről ejtőernyővel is 
le lehet őket engedni olyan 
területre, ahová semmilyen 
más közlekedési eszközzel 
nem lehet eljutni.

Ennek, a kartonpapírnak az 
egyszerűbb változatát, amely 
nem tartalmaz műanyaghabot, 
más célokra is fel lehet hasz
nálni, például a • bútorgyártás
ban, különböző dekorációs 
elemek összeállítására stb.

Villamos Trabant
Belgrádiban egy villamos

motorral működő Trabantot 
üzemeltetnek. A 10 000 km-re 
tervezett próbaút tapasztalatai 
alapján a villamosautó két tí
pusát akarják kidolgozni. Az 
elképzelések szerint az ele
mekkel működő, villamosmo- 
torral hajtott autó 4 kilowatt 
teljesítmény mellett 50—60 
km-es sebességet ér majd el. 
Az elem egyszeri feltöltésével 
80—100 km tehető meg, később 
pedig már 400 km is.

DIDERGŐ HOROSZKÓP
„N em  fá ra d o k -e  é jé t és n ap o t?  
E láru lom  tu d áso m  m ia tta d , 
M egfertőzöm , m időn  h a sz o n ta lan  
Id ő jó s lá st, h o ro szk ó p o t csin á lo k , 
E ltitko lom , m it le lk em  elfogo tt, 
És h ird e tem , m it jó l tu d o k ,

h am is .”
(M adách : Az e m b e r tra g é d iá ja , 
n y o lcad ik  szín . K ep ler, m in t 
Á dám )

VÍZÖNTŐ
, I. 21.—II. 20.

A Vízöntő jegyében született 
férfi és nő egyaránt érzékeny, 
idealizmusra hajló. Barátsá
guk, hűségük szilárd. Alkotó 
szelleműek, dinamikusak. A 
nők kicsit bolondosak, minden 
életkorban fiatalosak, csak rit
kán komolyak. A férfiak. ked
velik az élénk, mozgékony nő
ket, jól értenek a gyengébb 
nem nyelvén. A nők értenek a 
harmonikus otthon megterem
téséhez. Űj kezdeményezések 
számára a február hónap a leg
alkalmasabb.

HALAK
n . 21.—III. 20.

Nyíltság, segítőkészség jel
lemzi a Halak jegyében szüle
tetteket. Családjukért áldozat
ra készek. Az egyik legroman- 
tikusabb jegy. A Halak jegyé
ben született nők számára a 
szerelem nem mellékes dolog. 
A férfiak jól megértik a nő
ket, könnyen kerülnek velük 
azonos hullámhosszra. Decem
berben ragadjanak meg egy 
jónak kínálkozó lehetőséget.

KOS
n i .  31.—IV. 20.

Szenvedélyesek, lelkesedés 
jellemzi a Kos jegyében szüle
tetteket. Ambiciózusak. Jó tár
sak, de függetlenségüket a há
zasságban is őrzik. Gyors íté
letalkotás jellemzi őket. Köny- 
nyen alkalmazkodnak a válto
zásokhoz. A szerelemben gyak
ran kezdeményeznek. Gyakran 
flörtölnek, de házasságban hű
ségesek, mindaddig, míg házas
társuk megfelel elvárásaiknak. 
Gyermekszeretők. A január jó 
kilátásokkal kecsegteti őket.

BIKA
IV. 21.—V. 20.

A Bika jegyében született 
férfiak és nők kitartóak, oda- 
adóak. Ha döntenek valaki, 
vagy valami mellett, ki is tar
tanak. Soha nem követnek el 
olyan hibát, mely veszélyeztet
né szerelmüket. Otthonukat 
szeretik kellemessé tenni, szép 
bútorokkal berendezni. Ja
nuárban valóra válhatnak ed
digi terveik.

IKREK
V. 21.—VI. 21.

Az Ikrek kedvesek, szorgal
masak — minél több élményre 
vágynak. Robbanóan energiku
sak, egyszerűen nem tudnak 
nyugton maradni. A leginkább 
flörtölő típus. Barátságokat, is
meretségeket is gyakran köt
nek. Ha az Ikrek jegyében szü
letett nő vagy férfi igazán sze
relmes, azonnal házasságra 
gondol. Februárban — a siker 
érdekében — a nagy dolgokra 
összpontosítsanak.

RÁK
VI. 22.—VII. 22.

A legromantikusabb jegy. 
Szélsőséges hangulatok jellem
zik. Minden kapcsolatukban 
igyekeznek meggyőződni arról, 
hogy nem vezetik-e orruknál 
fogva. Szülőként minden érzé
sükkel gyermekeik felé fordul
nak, de gyakran érik őket csa
lódások. Január a párkapcso
lat próbáját jelenti.

OROSZLÁN
VII. 23.—VIII. 23.

Büszkék, hatalomvágyóak, 
energikusak. Szeretetre vágy
nak. Jó szülők, a család nagy 
fontosságú számukra. Szüksé
gük van a dicséretre, az elis
merésre mind magán-, mind 
hivatali életükben. Februárban 
fékezzék szenvedélyességüket.

SZŰZ
V in . 24.—IX. 23.

Kötelességtudás, előrelátás 
.lemzi a Szűz jegyében szülé
iteket. Hagyományőrzők, 
irtnerkapcsolatukban hűsé- 
sek. A Szűz jegyében szüle

tett férfiak félénkek a gyen
gébb nemmel szemben. A nők 
mindenekelőtt rendezett életre 
vágynak, hűséget követelnek, 
ugyanakkor " bizonyos önálló
ságra törekednek. Vénusz sze
relmi sikereket ígér nekik ja
nuárban.

MÉRLEG
IX. 24.—X. 23.

A Mérleg jegyében született 
férfi, nő állandóságra, válto
zatlanságra törekszik. Tehetsé
gük nem párosul elég kitartás
sal, kezdeményezőkészséggel. 
Üj tapasztalatokra és sikerek
re számíthatnak februárban 
mind a szerelemben, mind a 
munkában.

SKORPIÓ
X. 24.—XI. 22.

Az egyik legerőteljesebb 
jegyben születettek uralomra 
vágynak, ambiciózusak. Szen
vedélyesek. Romantikus szere
tők, mindenkori partnerükben 
az ideált keresik. Kötődnek 
hozzátartozóikhoz, gyermek
szeretők. Márciusban úí kap
csolatok várják őket, például 
új, komollyá váló szerelmi 
kapcsolat.

NYILAS
XI. 23.—XII. 21.

A Nyilas jegyében születet
tek idealisták. Az élet minden 
terén aktívak, mozgékonyak. 
Párkapcsolataikban független
ségre törekednek. Körükben 
magas a válások száma. Leg
kedvezőbb hónapjuk a decem
ber.

BAK
XII. 22.—I. 20.

Büszkék, szeretetre vágynak,' 
nem érdeklődnek felületes 
kapcsolatok iránt. Munkájuk
ban kitartóak, érdeklődésük 
középpontjában hivatásuk áll, 
vezető természetűek. Szilárd 
barátságokat kötnek. Decem
berben sikerrel küzdhatnek 
meg a terveiket hátráltató ne
hézségekkel.

T R É F Á K
Éva közli a barátnőié- Az anya így szól a Iá-

vei: nyához:
— Tegnap aukción vol- — Nos, te az Ottót sze-

tam a férjemmel. reted, ugye?
— No és mennyit kaptál — Igen, anyuka, kép-

érte? zeld: mindig egérkémnek,
★ nyuszikámnak vagy ga-

Két színész találkozik: lambocskámnak nevez.
i — Láttalak tegnap. Ezt a fajta férfit jól is-

— Hol? merem — így az anya —,
— A földalattin. később aztán az állatok
— És milyen voltam? egyre nagyobbak lesznek!

„Beszélő könyv"
Az eindthoweni érzékeléskutató intézetben a nyelvta

nításhoz újfajta segédeszközként „beszélő könyvet” fej
lesztették ki, a munkában közreműködött a műszaki fő
iskola és a Philips-cég. Ez a tanuló számára lehetővé 
teszi az olvasott szavak kiejtésének önálló gyakorlását. 
Minden szó alatt van még egy nyomtatott kód, amelyet 
optikai tapogatóval lehet felvenni és szintetikus nyelvi 
egység által mesterséges hangokká átalakítani. Ily- mó
don a tanuló a szavakat nemcsak olvashatja, hanem egy
úttal hallhatja is úgy, ahogyan azokat kiejtik. Az eljá
rás alkalmas rosszul olvasó gyermekek kezelésére vagy 
idegen nyelvek tanítására.

AHOL AZ ESŐ SZÜ LET IK
Az eső születési helyének lehetne nevezni a Szov

jetunió legmélyebben fekvő területét: a Karagie síksá
got a Kazah SzSzK-ban lévő Magislak-félszigeten. 132 
méterrel alacsonyabban helyezkedik el, mint a tenger 
szintje. Hosszan tartó megfigyelések után a kutatók 
megállapították, hogy a katlanban óriási felfelé emel
kedő légáramlatok keletkeznek. Ezek aktívan befolyásol
ják azt a meleg levegőtömeget, amelyet a Kaszpi-tenger 
felől hoz erre a nyugati szél. így a1 nyári időszakban a 
kétféle légáramlat találkozásakor a Karagie síkság felett 
gomolyfelhőzet keletkezik. Az 1000 négyzetkilométer te
rületi katlan mintha csak azért alakult volna, hogy 
„mesterséges esőt” idézzen elő és természetes víztartály 
legyen. Itt egyébként a víztárolók egész láncolatát lehet 
kialakítani, amelyekkel az egész félszigeten öntözni le
het a földeket és az ültetvényeket, Magában a katlan- > 
ban a kutatók nagy kiterjedésű termőföldeket találtak, 
ahol mezőgazdasági növényeket lehet termeszteni.

Messzu&s
idótaltés

V ersfarag ó  b a rá to m  
E gy íű n y író g ép e t vett,
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A bírni döntő után

és csalódások
(Részlet Sebes Gusztáv könyvéből) (2 )

iíÁ mérkőzés után először a ről: „Puskás mindent egy kár- 
győztesnek gratuláltam. Akár- tyára tett fel. Lekezelte Kocsis 
mii éréztem belül, természetes (a nyugatnémetek balösszekö- 
völt számomra, hogy bemen- tője .ebben is tévedett, Hideg
jük a nyugatnémetek öltözőjé- kútit- vélte Kocsisnak) átadá-
b;e, ég ott a szakvezetőnek, az 
egész- csapatnak kifejezzem 
elismerésemet és szerencsekí- 
váhataimat. De a következő 
utam saját játékosaimhoz ve
zetett, akik magukba roskad- 
tgn ültek az öltözőjükben, lát
hatóan gondolkodásra is alig 
képes állapotban. Igyekeztem 
lelket verni beléjük, meg
nyugtatni őket, hisz mindent 
megtettek, amire képesek vol
tak, amit elvárhattak tőlük.

Igen, ez így volt. A harma
dik nyugatnémet gól nem tör
te le, sőt valósággal feltüzelte 
őket. Az utolsó percekben úgy 
Ostromolták ,az ellenfél kapu
ját, hogy az egyenlítést csak a 
határbíró tévedése, a játékve
zető hibája és Turek szenzá
ciós formája (de szerencséje

sát és — gól. . .  Nem, nincs 
gól!. . .  A  magyar csatár lesen 
állt. Láttam is a helyemről, 
hogy Griffiths, a walesi part
jelző jelez a zászlóval. , . ” Vá
lóban jelzett, de Ling, aki ma
ga is látta az egész akciót, 
nemcsak lefütyülte a gólt, ha
nem intett is a felezővonal fe
lé, tehát jelt adott az újrakez
désre. Csak akkor vette észre 
Griffiths jelzését. Ekkor elkö
vette a. mérkőzést, sőt az egész 
világbajnokságot eldöntő hi
bát: megváltoztatta ítéletét, 
megsemmisítette a magyar 
gólt. Persze, a 3:3 még nem 
lett volna elég a győzelemhez, 
de a magyar csapatnak elég 
erőt adhatott volna, hogy akár 
egy, akár harmincegy perc

elkerülhető legyen az, ami az 
V. világbajnokságon előadó
dott: Nyugat-Németország
előbb vereséget szenvedett 
Magyarországtól, mégis a dön
tőbe került, s legyőzte a ma
gyar csapatot.”

Az oslói Syortmanden tudó
sítója azt állapította meg: „A 
világbajnokságon . . .  Griffiths 
volt a legjobb játékvezető, tra
gédiája, hogy a döntőn éppen 
az ő jelzése okozta azt, hogy 
Ling megsemmisítette a ma
gyarok szabályos, egyenlítő 
gólját.” Ugyanebben a cikk
ben olvashattuk ezeket az ér
dekes sorokat is : . . .  „Ha ar
ról beszélünk, hogy Uruguay 
az egész világot megnyerte 
Lausanne-ban sportszerű visel
kedésével, akkor most meg 
kell állapítani, hogy Magyar- 
ország csapata bámulatot kel
tett az ellenséges sorssal szem
ben mutatott önuralmával. 
Pedig a magyaroknak éppen

f fwM

döntőig nehéz volt az út. Hidegkúti gólt rúg a braziloknak a 4-2-re végződött mérkő
zésen A háttérben Kocsis és Czibor

nem álltak rendelkezésére 
korszerű orvosi műszerek, esz
közök (EKG-felszerelés, labo
ratóriumok). A valóság az, 
hogy akárcsak Puskást, min
denkit olyan vizsgálat alá ve
hetett, amilyennek szükségét 
látta.

De beszélhetünk még az ide
gekről és a felelősségről. A né-

met csapat csak nyerhetett a 
8:3-as vereség után. Egy eset
leges kis gólarányú vereség, a 
második hely is örömet jelen
tett volna nekik. A magyarok
tól a világ labdarúgó-közvéle
ménye csak győzelmet várt. Ez 
a felelősség szörnyen nyomta 
a mieinket.

Megdöbbentő fogadtatás itthon
Hazafelé a vonaton — ez 

természetes — egyre a történ
teken rágódtam. A döntő ha
zai visszhangjáról még mindig 
nem kaptunk hírt. Vigaszta
lódtunk a gondolattal: mégis 
csak ' nagy eredményt értünk 
el, legyőztük Dél-Amerika két 
legerősebb válogatottját, má
sodik helyen végeztünk a lab
darúgás világversenyén. Igaz, 
nem hoztuk magunkkal a Ri- 
met Kupát. De láttuk, hogy a 
bécsi pályaudvaron milyen 
ovációval fogadta a közel har
mincezer lelkes szurkoló a vi
lágbajnokság harmadik helyén 
végzett osztrák csapatot. Arra 
gondoltam, ez is értékmérője 
eredményünknek. Legrégibb, 
legveszélyesebb versenytársunk 
közvetlenül mögöttünk végzett 
S mind a ketten legyőztük az 
1930-as és 1950-es világbaj
nok Uruguayt. A mi csapa
tunk küzdött előbb a nyugati 
félteke legjobb futballcsapatá-

. . . . . .  . , val, mégpedig 120 percen át!
is) akadályozta meg, A játék alatt a maga javára fordítsa elég okuk lett volna, hogy fel- Talán mégis ennek a heroikus
V fr P t*  f  P’íP  q mhcfvaV fccm nt a Icii^HpImpf. TTiQ7Pn m ó d  i a t r  i ' y n n o Q n T s  -mn HUIsn-f- ,lr í r ■y.c]öla .m no lr trn lf o 1

Az 1954 nyarán a svájci világbajnokságon második helyet szerzett magyar válogatott

vége felé a magyar csapat 
olyan erővel, lendülettel küz
dött, hogy nemcsak , a veresé- 

. get kerülhette volna el, hanem 
: — talán még hosszabbítás nél
kül is — megnyerhette volna 
a döntőt. Ezt bizonyítja a har
madik nyugatnémet gól' szer
zője, á végig lelkesen, nagy
szerűen küzdő Ráhn, aki így 
írt a Mein Hobby Tore Schies
sen c, könyvében: „ ;•. .Még 
két perc. . .  Már. csak értel
metlenül szaladgáltam... 
Mintha leütött volna a fáradt
ság . . .  A magyarok támad
ják..-. Puskás átjátszotta ma
gát . . .  Gól!. . ,  Odaszóltam 
Fritznek (Fritz Walter): látod, 
minden hiába. . .  — Bolond 
vagy — felelte a barátom —, 
hát nem hallod a sípot? . . .  
Les volt.” Tehát ■ Rahn, aki 
mellől Puskás kirobbant Hi
degkúti ejőreadott labdájára, 
hogy azután Eckel és Liebrich 
között elszáguldva, a kifutó 
Turek mellett belője az egyen
lítő gólt — nem látott lest, ho
lott az ő helyzetéből minden
kit lehetett látni Puskás és a 
kapu között. Egyébként Fritz 
Wklter is írt egy könyvet az 
1954-es VB-ről, s abban így 
emlékezett meg erről az eset-

a küzdelmet. Hiszen még így 
is, az utolsó percben is . . .  Czi
bor a 16-ossal egy magasság
ban kapta a labdát. A szélső 
hatalamas bombát zúdított a 
kapura. Turek azonban jól 
összpontosított, és sikerült a 
labdát a sarokból kiöklöznie. 

★
Seeldrayers, a FIFA elnöke, 

Rímet, a díszelnök, akiről a 
: VB-győztesnek járó díjat is 
elnevezték, T'hommen és Raus 
alelnökök együttesen értékel
ték a világbajnokságot:

„Az 1954. évi világbajnoki 
torna színvonala lényegesen 
magasabb volt, mint az előző 
világbajnokságoké. Nyugat- 
Németország megérdemelten 
győzött, de a legjobb együttes 
minden kétséget kizáróan a 
magyar csapat volt. A legjobb 
mérkőzés, amely nyugodtan 
beillett volna döntőnek is, a 
Magyarország—Uruguay talál
kozó volt. A világbajnokság 
legjobb játékosa'Cípnet Puskás 
Ferenc, a magyár válogatott 
kapitánya érdemelte ki. Utá
na Juan Schiaffino és Kocsis 
Sándor, a gólkirály a további 
sorrend. A világbajnokság le
bonyolításának rendszerét 
meg kellene változtatni, hogy

kép: az „évszázad mérkőzése” után Dobi István, 
»z Elnöki Tanacs elnöke átadja Sebes Gusztávnak a Vörös 

Zászló Érdemrendet (1953).

izgassák magukat.
Izgattuk magunkat. De csak 

magunk között, sőt inkább 
csak magunkban. Vezetők és 
labdarúgók fegyelmezetten, 
sportszerűen viselkedtek. Per
sze, ha a játék szabályainak 
megfelelő, vitathatatlan körül
mények között szorulunk az 
egyébként rendkívül értékes, 
ennek a VB-nek a mezőnyé
ben rangot jelentő második 
helyre, sokkal könnyebb lett 
volna megnyugodni, sőt őszin
te örömet érezni.

Nem tudtam, hogy a döntő 
eredménye otthon, Magyaror
szágon rengeteg emberből még 
szenvedélyesebb indulatokat 
váltott ki. Meggyőződésünk, 
hogy a nyugatnémet csapat — 
ha egyenlő feltételekkel vív
hatjuk a döntő küzdelmet — 
1954. július 4-én nem lett vol
na képes erre.

És mégis akadtak — egyre 
többen —, akik itthon egyet
len magyarázatot adtak a VB- 
döntő eredményére: „rossz 
volt az összeállítás.” Elmond
tam, hogyan és miért alakult 
ki a döntő mérkőzésre küldött 
magyar csapat.

Sokan helytelenítették a tör
téntek után Czibor jobbszélre 
állítását. Az ő játékáról a ma
gam véleménye helyett a Zü
richi Sportét idézem: „. . .A 
szélsők közül a rendkívül 
gyors Czibor kétségtelenül a 
legveszélyesebb. Ez a nagysze, 
rű technikával rendelkező já
tékos az első félidőben Kohl- 
mayerral szemben macska
egér harcot folytatott, és a 
legkisebb területen is rafinál- 
tan rázta le őt magáról”

Nagy  ̂ hiba volt részemről, 
hogy félidőben, elnöki utasí
tásra Czibort átküldtem bal
szélre és Tóth Mihályt jobb
szélre.

Olyan vád is1 elhangzott, 
hogy több focistánk — bár 
vállalta a játékot — nagyon 
fáradt volt már, ezért nem 
tudta a_ tőle megszokott for
mát nyújtani. Miért nem lehe
tett az erőnlétet orvosilag 
megállapítani? ' — kérdezték.
S mindjárt válaszoltak is: 
mert dr. Kreisz Lászlónak

küzdelemnek volt a következ
ménye elsősorban, hogy a győz
tes együttes a legutolsó, döntő 
fordulón, éppen amikor a vi
lágbajnokságért folyt a küzde-

Alighogy örömmel megszorí
tottam Vas Zoltán kezét, oda
futott tizenegy éves leányom 
és tízéves fiam, akik elém 
utaztak. Bocsánatot kértem, 
amiért a két gyerek megzavar
ta a hivatalos aktust, s mind
járt be is mutattam őket köz
ben odaérkező feleségemmel 
együtt. Vas Zoltán ekkor meg
kérdezte:

— És hol Van az asszony 
lányod?

Csodálkoztam.
— Ilyenről nem tudok.
— Hogy-hogy? Nincs asz- 

szony lányod?! — kérdezte 
most már számomra érthetetle
nül ideges hangon.

Erre már én is bosszankodva 
feleltem:

— Nincs. Ennél a lánynál és 
ennél a fiúnál se több, se na
gyobb, se kisebb gyerekünk 
nincs.

— Szóval, nincs?
— Nincs.
Erre Vas Zoltán a mögötte 

csoportosuló újságírók és fotó- 
riporterek felé fordult.

— Ki jött az Esti Budapest
től?

Az egyik fotóriporter hoz
zánk lépett. Vas karon fogta,mír

fejét is követelték az enyém
mel együtt- Azzal sem törőd
tek, hogy nemcsak a brazilok 
ellen játszott nagyon jól, ami
kor 4:2-re győztünk, de 1953- 
ban a prágai 5:l-es és a bécsi 
3:2-es válogatott mérkőzésen is 
kitűnően futballozott. A VB- 
döntőn csapatunk legjobbjai 
közé tartozott.
' A következő meglepetés* 
amelyben még a hegyeshalmi 
Határállomáson részesültem, az 
volt, hogy Vas Zoltán közölte, 
a kormány tagjai aznap este 
vacsorán látják vendégül a 
csapatot — a .tatai edzőtábor- 

, ban. "
Tudtam, a fiúk szeretnének 

már minél előbb hazajutni, á 
felsőbb szervek elhatározásán 
azonban nem lehetett változ
tatni. Végül megbeszéltük, 
hogy a vacsorát a lehető leg
rövidebb idő alatt befejezzük.

Tatán a kormány több veze
tője is megjelent. Az asztalnál 
Piros László belügyminiszter 
mellett ültem, akivel annak 
idején együtt dolgoztam a 
SZOT-ban. Étkezés közben 
időnként elábrándoztam. Sza
kadatlanul a VB körül forog
tak a gondolataim. Ettől való
színűleg arcvonásaim sem vol
tak nyugodtak, fegyelmezettek, 
mind rendesen. Piros László 
nyilván ezért igyekezett meg
nyugtatni :

— Izgulsz? Ne félj! Meg- 
védtük és megvédj ük a lakást.

Mintha fejbe ütött volna.
Akkor ismertette velem a 

VB után lezajlott eseménye
ket. Tüntetéseket rendeztek or
szágszerte, főként Budapesten, 
ahol valóságos ellenforradalmi

Jelenetek Magyarország—Uruguay 4:3-re végződött mérkőzésről. Balról: Kocsis gólja; 
jobbról: Palotás harcban Andradéval

lem, alulmaradt. 
Németországtól az elődöntőben 
súlyos vereséget szenvedett 
Ausztria pedig a 3—4. helye
zést eldöntő erőpróbán, l:l-es 
félidő után „simán” 3 :l-re ver
te a fáradt uruguayi váloga
tottat.

Ä i Ä g t a  a lányomat is, hangulat alakult ki a VB
félrehúzta őket és így szólt:

— Azonnal készítsen felvé
telt erről-a kislányról, Á kér 
pet még a ma megjelenő, lap
ban hozzák le, az első olda
lon, ezzel az aláírással: Sebes

így kavarogtak agyamban a S S l t ö Ä ^  f| »
gondolatok, a számok, a körül
ményekés az eredmények. Ba
rátaimtól hallottam évekkel 
később, milyen nyugtalanul fi
gyeltek rám ott a vonaton. Na
gyon, sápadt, túlságosan kime
rült voltam.

Nem számítottam rá, hogy 
már Hegyeshalomnál hivatalos 
fogadtatásban lesz részünk. A 
fogadó-’bizottságot Vas Zoltán 
vezette. Gondoltam, hát mégis 
értékelik az eredményünket, 
nem elégedetlenek velünk.

Csgk lassan ébredtem a va
lóságra.

jelenleg tizenkettedik életévé
ben van.

Az egész dolgot nem értet
tem, de sem idpm, sem ked
vem nem volt a „tréfa” értel
me után érdeklődni. Csak né
hány nap múlva tudtam meg, 
miért akarta Vas Zoltán olyan 
sürgősen közöltetni a nyilvá
nossággal, hogy a kislányom 
nem Tóth Mihály felesége. Az 
egész országot telekürtölték, 
hogy azért vesztettük el a 
VB-t, mert Sebes Gusztáv „be
nyomta” a csapatba a vejét, 
Tóth Mihályt így aztán az ő

nyomán. Alig ért véget a berni 
rádióközvetítés, már zajongó, 
kiáltozó csoportok gyülekeztek 
a Népsport és a pártsajtó szék
haza előtt. Ez mutatta legvi- 
lágösabban, hogy társadalmi 
rendszerünk ellenségei igye
keztek mégnyergelni a sport- 
rajongók elkeseredését.
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