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AZ ELMÚLT HÉT
FOLYTATJÁK AZ EURORAKÉTA-TARGYALAsO-

KAT Genfben. A TASZSZ katonai szakértője ezzel kapcso
latos hírmagyarázatában több körülményre hívta fel a 
figyelmet. Rámutatott arra, hogy a szünetben felelős 
washingtoni személyiségek több olyan kijelentést tettek, 
ami megkérdőjelezi az amerikai őszinteséget. Nyugat- 
Európának is köszönhető, hogy most Washington ismét 
megjelent a genfi tanácsteremben. Ezt a véleményt egyéb
ként igen sok megfigyelő osztja. A párbeszéd folytatása
kor azonban „minden alap megvan annak a feltételezésé
re, hogy az Egyesült Államok a lengyel esemé
nyek körül keltett hisztériával, részben 
zép-hatótávolságú nukleáris fegyverékről 
tandó megbeszélések meghiúsításához is 
geti a talajt”. Az elemző hivatkozik a nyugati 
amely szerint Reagan e földrész háborúellenes hangu
latát igyekszik saját politikai céljaira kiaknázni. így pél
dául ígéretet tett Helmut Sehmidtnek, hogy „enyhébb ál
láspontra” helyezkedik Genfben, ha a kancellár „kemé
nyebb politikát” valósít meg a lengyelországi fejlemények 
ürügyén. A TASZSZ hírmagyarázója nyomatékosan hang
súlyozza, hogy Washingtonnak ugyanolyan mértékben ér
deke a nemzetközi helyzet javulása, mint a Szovjetunió
nak és a többi európai államnak.

A NATO-KÜLÜGYMINISZTERI TANÁCSÜLÉS hatá
rozatai széles körű értékelést kaptak a nyugati sajtóban, 
illetve a politikusok megnyilatkozásaiban. Figyelemre 
méltó, hogy míg Alexander Haig „teljes sikernek” minő
sítette a belga fővárosban hozott határozatot, addig a 
francia külügyminiszter ugyan kielégítőnek találta azt, de 
a benne foglalt elemzést nem tartotta eléggé elmélyült- 
nek, s a társadalmi, valamint gazdasági folyamatok tekin
tetében a Közös Piac korábbi állásfoglalását jobbnak 
mondotta.

A PRAVDA ÜGY TEKINTI a Brüsszelben megfogalma
zottakat, mint Washington törekvését arra, hogy „a len
gyelellenes kampány ürügyén rákényszerítse nyugati szö
vetségeseit, számolják fel kapcsolataikat a szocialista ál
lamokkal, így mindenekelőtt a Szovjetunióval és Lengyel- 
országgal”. A Szovjetszkaja Rosszija az amerikai maga
tartást „rendkívül veszélyes zsarolásnak” nevezi. A szov
jet lapok igen részletesen számolnak be arról, hogy And
rej Gromiko és Jozef Czyrek határozottan visszautasítot
ták a lengyel belügyikbe történő NATO beavatkozási kí
sérleteket.

AZ ALBÄNIAI HELYZET MEGFIGYELŐI, tekintélyes 
elemzői meg vannak győződve róla, hogy Mehmet Shehu, 
a tiranai kormány elnöke az ország legmagasabb szintű 
vezetői közötti leszámolások áldozata lett : meggyilkolták. 
Ez cáfolatát jelenti a hivatalos közleménynek, hogy Enver 
Hodzsa több évtizedes legközelebbi munkatársa tavaly de
cember 18-án öngyilkos lett — mutatott rá kommentár
jában a TANJUG jugoszláv hírügynökség.

Ezzel egyidejűleg azt is jelentik,, hogy Shehu feleségét, 
Fiqretet — egyébként az Albán Munkapárt KB tagját, a 
pártfőiskola igazgatóját — letartóztatták. Információk ér
keznek Shehu híveinek, barátainak, rokonainak tömeges 
őrizetbe vételéről is. Fcor Shenu belügy- és Kadri Haz- 
biu honvédelmi miniszter sorsa (mindkettő Shehu roko
na) ismeretlen.

KÍNA HATÄROZOTTAN TILTAKOZIK a „felemás és 
egyoldalú” amerikai döntés ellen, amely szerint az Egye
sült Államok elutasítja az F-5 és F-16 típusú korszerű 
harci gépek megvásárlására irányuló tajvani kérést, de 
hajlandó azzal majdnem azonos harcértékű F-5E típusok
kal felcserélni a tajvani légierő elavuló gépeit, amelyet 
közösen gyártanának.

Az Egyesült Államok döntéséről a Pekingben tárgyaló 
John Holdridge, a Kelet-Ázsia és a csendes-óceáni térség 
ügyeiben illetékes külügyi államtitkár tájékoztatta a kí
nai kormányt, amely azonnal tiltakozását jelentette be a 
döntés ellen. A kínai külügyi szóvivő szerint Peking ra
gaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy a Tajvanba irányu
ló amerikai fegyverszállítások Kína biztonságát fenyege
tik, ezért erről a kérdésről a kínai és amerikai kormány
nak kell tárgyalnia.

HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERVEINEK MEGFE
LELŐEN kifejleszti a hadászati célokra alkalmas robotre
pülőgépek, más néven szárnyas rakéták rendszerét, ezzel 
megsérti a Szovjetunióval korábban megkötött megálla
podásokat, megbontja a két ország között fennálló hadá
szati egyensúlyt — állapítja meg a Krasznaja Zvezda.

A szovjet hadsereg lapjában J. Csapligin mérnök-vezér
őrnagy rámutat,: az ilyen fegyvereket — amelyeknek ha
tótávolsága meghaladja a 600 kilométert — az Egyesült 
Államok korábban hadászati fegyvernek tekintette, és a 
SALT-II. egyezményben is annak ismerte el. Ma viszont 
Washington, figyelmen kívül hagyva vállalt kötelezettsé
geit, egyoldalú döntést hozott a szárnyas rakéták fejleszté
séről: az elkövetkező évtizedben 13 000 ilyen fegyvert kí
ván rendszerbe állítani.

Az ilyen fegyverek tömeges gyártása, felhalmozása és 
telepítése megnövelheti a nukleáris háború veszélyét — 
állapítja meg a szovjet katonai szakértő, aláhúzva, hogy 
a szárnyas rakéták nem harcászati, hanem hadászati 
fegyvernek tekintendők, és alkalmasak arra, hogy meg
semmisítsék a Szovjetunió stratégiai potenciáljának egy 
részét. Ezért az amerikai döntés a hadászati egyensúly 
megváltoztatására irányul.

Ha a Szovjetunió és az Egyesült Államok között meg
egyezés jönne létre az olyan hadászati fegyverek' számá
nak jelentős csökkentéséről, mint az interkontinentális ra
kéták, a tengeralattjárókról indítható ballisztikus raké
ták és hadászati repülőgépek’, akkor a szárnyas rakéták 
szerepe különösen megnőne az Egyesült Államok hadásza, 
ti potenciáljában — írja a szovjet katonai szakértő.

Értékelés 
és előrejelzés

Az 1981-es esztendőben is
imét nem ragyogott fel a tő
kés világgazdaság várva várt 
szerencsecsillaga. Miközben a 
többször nagy csinnadrattával 
beharangozott fellendülés el
maradt, a gazdaság barométe
re gyakran jelzett erős felhő- 
södiést. Az egyes gazdaságok 
„főkönyvét” azonban az év vé
gén lezárták, s újra lehet re
ménykedni . . .

Ment az OPEC éve...
Pedig az 1981-es év — 

hosszú esztendők után először 
— igazán nem nevezhető az 
OPEC évének, hiszen a Kő
olajexportáló Országok Szer- 

' vezete nem borzolta a mór 
megszokott módon az olajim- 
portáléík kedélyét. Kétségtele
nül az év legnagyobb sikeré
nek könyvelhető el, hogy be
értek az energiatakarékossági 
intézkedések gyümölcse;', a 
fejlett tőkés . országokban ro
hamosan csökkent — összes
ségében több, mint 10 száza
lékkal — a „fekete arany” 
iránti kereslet, s ezzel párhu
zamosam az olajbehozatal. Eb
ben a helyzetben az OPEC- 
nek nem lehetett más válasz
tása, mint az árak egységesí
tése, bizonyos mértékű csök
kentése és befagyasztása az 
1982-es év végéig.

A gazdasági folyamatokat 
mutató előzetes statisztikák 
ugyanakkor kedvezőtlen ada
tokat tartalmaznak, 1981 ..hon 
tovább folytatódott a tőkés re
cesszió, a gazdasági növekedés 
alig haladta meg összesített 
átlagban a 0,5 százalékot, s ez 
gyakorlatilag stagnálást jelent. 
Nagy-Britannia gazdasági nö
vekedése mínusz 2,0, az 
NSZK-é pedig mínusz 1 szá
zalék volt. Mindössze Japán
nak sikerült 4 százalékos nö
vekedést elérni. Továbbra sem 
sikerült áttörő eredményt fel
mutatni az első számú közel
lenség, az infláció elleni harc
ban. 24 fejlett tőkés állam 
(OECD) összesített inflációs 
rátája 9,5 százalékos volt, kü
lönösen magas volt a pénz
romlási mutató az USA-ban, 
Nagy-Britanmiaban, valamint 
Franciaországban. Rohamosan 
romlott, a foglalkoztatási hely
zet is. Az év végén már 27 
millió munkanélkülit tartottak 
nyilván a fejlett tőkés, álla
mokban. Az USA-ban az ál
lástalanok száma már elérte a 
10 milliót, Nagy-Britanniában 
pedig a 3 milliót, vagyis az 
aktív munkaerő 10 százalékát.

A világkereskedelem 
gondjai

Az olajimport csökkenésé
nek hatásaként 44 milliárd 
dollárra olvadt le a fizetési 
mérlegek összesített hiánya az 
OECD-országokban; a fejlődő, 
olajjal nem rendelkező álla
mok fizetési deficitje viszont 
97 müliárdra növekedett, 
adósságaik pedig megközelí
ti]: az 500 milliárd dollárt. A 
nyersanyagkineesel nem ren
delkező fejlődő országok gaz
dasági növekedése hiába volt 
átlagosan 4 százalékos, hely
zetük — és kilátásaik — 1981- 
ben nagymértékben romlott.

A  tőkés világgazdaság tar
tósnak tűnő javarait elhárí
tandó, igen sok magas szintű 
tanácskozás volt. A megbeszé
lések az eltérő érdekek és 
g. daság. olitikák miatt nem 
hoztak sok eredményt. Csaló
dást keltett a Reagan-féle cso
dát ígérő gazdaságpolitika. 
Nem csökkentek az ellenté
tek a Közös Piac országai 
között a mezőgazdasági és 
költségvetési kérdésekben, 
nem sikerült kiutat találni Ja

pán és az Egyesült Államok, 
valamint Nyugat-Európa már- 
már kereskedelmi háborúval 
fenyegető áruszállítási vitá
jából. Noha az alany ára az 
év során 400 dollár körül moz
gott unciánként, nem volt 
nyugalom a nemzetközi pénz
ügyek területén sem. Az erős 
dollár kikányszarítette több 
közös piaci valuta leértékelé
sét, a tartósan magas ameri
kai kamatszint pedig mágnes
ként vonzotta a pénzeket az 
óceán túlsó partjára — el
vonva Nyugat-Európéböl az 
esetlegesen beruházásra for
dítható, összegeket. Végered
ményben az átgyűrűző magas 
amerikai kamatszínvonal is 
hozzájárult a csaknem — 
stagn..-,ás állapot kialakulásá
hoz.

Az „évszázad üzlete"
A tőkés világgazdaság bajai 

természetesen nem hagyhat
ták érintetlenül a szocialista 
országok gazdaságát sem. 
Ezekben az országokban is le
lassult a gazdasági növekedés, 
visszafogták a beruházásokat, 
s eltérő mértékben,: de meg
bomlott a népgazdasági mér
legek egyensúlyi helyzete. Eb
ben a helyzetben a fő feladat 
az elért életszínvonal megtar
tása és az egyensúlyi helyzet 
helyreállítása volt, és marad 
1982-ben is. Ezeket a nem kis 
célokat most alacsonyabb se- 
bességfofeozatban kell megva
lósítani.

Jóllehet novemberben meg
született az „évszázad üzlete” 
— a Szovjetunió és Nyugat- 
Európa földgázcső-üzlete —, a 
kelet—nyugati kereskedelem
ben némi megtorpanás állott 
be, elsősorban az Egyesült Ál- 
lamoik Szovjetuniót diszkri- 
mináló gazdaságpolitikája 
miatt, amely kontinensünk 
nyugati részén nem találkozott 
egyetértéssel.

A gazdaságkutató intézetek 
az év végével közreadták elő
rejelzéseiket az 1982-es esz
tendőre. Mit mutat a tőkés ál
lamok gazdasági fcristálygömb- 
je 1982-re? Kismértékű gaz
dasági fellendülés várható, a 
növekedés mértéke megköze
líti majd a két százalékot. Az 
USA-ban — ahol csak a má
sodik félévre várnak némi fel
lendülést — a növekedés nem 
éiri majd el az egy százalékot, 
a becslések szerint viszont Ja
pán 6, Franciaország 3, az 
NSZK pedig 2 százalékos nö
vekedésről adhat majd szá
mot.

Mipdez csak optimális eset
ben következik be. A jóslatok 
nem láthatnak előre olyan 
eseményeket (politikai és gaz
dasági eseményeket), amelyek 
megrázhatják az egész világ- 
gazdaságot. A csendes, ese
ménytelen évek korszaka 
ugyanis véget ért' a nemzet
közi gazdasága kapcsolatokban.

Badikáiis gazdasági 
intézkedésekéi terveznek  

G h á n á b a n
Az új ghanai vezetés forradalomnak, és nem puccs- 

nak tekinti a szilveszteri hatalomátvételt. Jerry Raw
lings repülőszázados, a nyugat-afrikai ország élére állt 
katonák vezetője legújabb beszédében jelezte, hogy ha
tározott intézkedéseket hoznak , a megbuktatott polgári 
kormányzat idején elburjánzott korrupció és a hivatali 
visszaélések megszüntetéséért.

Közvetlenül egyelőre nem érkeznek hírek Ghánából, 
de a hírügynökségek a szomszédos afrikai országokból 
arról adtak jelentéseket, hogy a lakosság, különösen 
a nagyvárosok munkásai és fiataljai, örömmel fogad
ták Rawlings hatalomra jutását. Megfigyelők azonban 
megjégyzik: a  kistermelők egy része és a kereskedők 
bizonyára bizalmatlanul fogadják az ideiglenes nem
zeti védelmi tanács rendeletét az alapvető _ árucikkek 
árának mintegy ötven százalékos csökkentéséről.,

Rawlings rádióbeszédében közölte: helyi védelmi 
bizottságokat hoznak létre azzal a céllal, hogy az or
szág minden pontján megvédjék a forradalmat. A 34 
éves tiszt jelezte, hogy ezek a bizottságok irányítják 
majd a korrupció és a törvénytelen gazdasági cseleke
detek elleni harcot.

A hivatalos nyilatkozatokból kiderül, hogy az uj 
katonai vezetők radikális gazdasági lépéseket tervez
nek. Rawlings bejelentette: felülvizsgálják a külföl
di társaságok ghanai befektetéséről kötött megállapo
dásokat, és megállapítják, hogy közülük melyek szol
gálhatják valóban az ország legjobb érdekeit.

A z  idők változása
Ha tavaly januárban ter

jesztik elő azt az egyiptomi 
kormánylistát, amelyet Fuad 
Mohieddin most az elnök asz
talára letett, akkor ez a tény 
aligha érdemel néhány sornál 
többet a világsajtóban. A név
sor leglényegesebb pontjai 
változatlanok. Azok pedig, 
akik szaikembéhként bekerül
tek a kabinetbe, politikai 
szempontból arc nélküli sze
mélyek. Most azonban — hogy 
Szadat elnök három hónapja 
nincs már az élőik sorában — 
hiba volna csupán a folyama
tosság • jelének tekinteni az 
alig változó változatlanságot.

Mint ahogy hiba volna azt 
is az új kormány legfontosabb 
jellemzőjének tekinteni, hogy 
katonák, biztonsági emberek 
foglalják el a kulcspozíciókat. 
A hadügyminiszteri tárcán kí
vül katona Kamal Hasszán Ali, 
a külügyminiszter és minisz
terelnök-helyettes is. A kor
mányfő másik helyettese a 
volt belügyminiszter. A bel
ügyi bársonyszéket az állam- 
biztonság főnöké kapta.

Sokkal fontosabb az, hogy 
az egyiptomi vezetés a régi 
gárdával új politikát ígér. 
Mindenekelőtt újfajta bel- és 
gazdaságpolitikát. Fokozottabb 
figyelmet a szegényebb néipré- 
tegak sorsa iránt. Kemény in

tézkedéseket a korrupt és az 
országon élősködő felső tíz
ezerrel szemben. A nemzetkö
zi kapcsolatok (amelyek Sza- 
da idején minimálisra csök
kentek) bővítésének kísérletét.

Mubarak elnökségének első 
három hónapja azt bizonyítot
ta — a mostani kormányalakí
tás pedig megerősíti —. hogy 
Szadat nélkül nem létezik sza- 
dati politika. A volt elnök nem 
alakította ki — mert diktató
rikus módszereit korlátozta 
volna — a neve által fémjel
zett politikai rendszer intéz
ményeit. Számára bármiféle 
politikai intézmény gyakorla
ti megfontolások alapjára bár
miféle mással felcserélhető 
volt. Az egyetlen állandó, 
archimédeszi pont az elnök 
személye — önmaga volt. „Az 
államfőnek szabadon kell kor
mányoznia az állampolitika 
hajóját a -látóhatár bármely 
pontja felé” — mondta 1976- 
ban a nemzetgyűlésben. Ez a 
szemlélet, miközben rengeteg 
kárt okozott ’ Egyiptomnak, sa- 

f játos módon halála után meg
könnyítheti utóda helyzetét. 
Szadat nélkül a szadati politi
ka folytáthatatlan. A régi — 
és a megváltozott helyzetben 
mégis új — vezetés vállán 
nyugszik a felelősség: bevál
tani a változáshoz fűződő jo
gos reményeket.

A  gsriJSaháborű új szakasza
Salvadorban a hazafias erők 

a nagyvárosokban kezdett 
fegyveres akcióikkal új sza
kaszt nyitottak a nemzeti fel
szabadító mozgalom küzdel
meiben. Joaquin Villalobos,, a 
sál vádőri felkelő erők egyik 
parancsnoka kijelentette, hogy 
totális kudarccal végződött a 
junta 4500 katonája által, 
amerikai tanácsadók parancs
nokságával decemberben Mo- 
razan megye területén kezdett 
offenzíva. (A katonák e ku
darc nyomán gyilkoltak le 
mintegy ezer polgári lakost.)

Villalobos, az FMLN, a Fa- 
rabundo Marti Nemzeti Fel- 
szabadítási Front főparancs
nokságának tagja Managuában

adott nyilatkozatában az or
szágiban kialakult helyzetet 
elemezte. Elmondotta, hogy a 
morazani „tisztogató hadmű
velet” legfőbb célja a „Radio 
Venceremos”-nak, a felkelők 
titkos rádiójának élnémítása 
volt.

A „Radio Venceremos” 
azonban ma is Morazan megye 
területéről sugározza műso
rait.

A junta erőinek morazani 
kudarcához alapvetően hozzá
járult, hogy az FMLN-nek az 
ország más területein műkö
dő egységei az offenzívával 
egyidejűleg általános ellentá
madásba lendültek.

Schmidt kancellár véleménye
Helmut Schmidt nyugatné

met kancellár az ABC ameri
kai televíziónak adott nyilat
kozatában állást foglalt amel
lett, hogy mielőbb tartsanak 
szovjet—amerikai csúcstalál
kozót.

Titkos iratok
Nagy-Britannia kormánya 

annak idején fegyveres be
avatkozást fontolgatott az irá
ni Moszadik-kormány ellen — 
derült ki azokból az 1951-ből 
származó kormányokiratokból, 
amelyeket nyilvánosságra hoz
tak, Londonban.

A harmincéves zárlat letelte 
qtán hozzáférhetővé vált do
kumentumok szerint Clement 
Attlee munkáspárti kormánya 
— értesülve arról, hogy a ha
ladó iráni kormány államosí
tani akarja a brit—iráni olaj- 
társaságot — úgy döntött: 
fegyveres akcióval elfoglalja 
az olajban gazdag és az olaj- 
finomítás központjának szá

mító Abadan körzetét. Számos 
kormányülést szenteltek az ak
ció előkészítésének, megtár
gyalták a brit alkalmazottak 
evakuálását és azt, hogy elő
zetesen brit csapatokat kül
denek Tripoliba. Az Egyesült 
Államok azonban végül „nem- 
kívánatosnak” minősítette az 
akciót, és így lefújták azt. 
Miért nem akart Washington 
brit beavatkozást? Hogy ma
ga lépjen. Mert az már titkos 
iratok nélkül is ismert: 1953. 
augusztus 19-én Iránban az 
amerikaiak a CIA aktív köz
reműködésével megdöntötték a 
Moszadik-kormányt.

Az interjúban Schmidt úgy 
vélekedik, hogy a csúcstalál
kozó elmaradása veszélyt je
lenthet mind Amerika, mind 
Nyugat-Európa, mind pedig a 
Szovjetunió szempontjából. A 
kancellár szavaiból kitűnt, 
hogy az eddigi amerikai poli
tikát félreérthetőnak tartja, és 
szerinte itt az ideje, hogy egy 
csúcstalálkozón világosan ki
fejtsék Washington álláspont
ját.

Schmidt szerint a Szovjet
unió ellen életbe léptetett 
amerikai szankciók gazdasági 
szempontból semmit sem ér
nek. A nyugatnémet álláspont
tal kapcsolatban rámutatott, 
hogy a kelet—nyugati keres
kedelem az NSZK-ban körül
belül 500 ezer munkahelyet 
jelent, s hogy 700 nyugatné
met vállalat függ .tőle.

A kancellár közölte, hogy a . 
lengyel helyzettel kapcsolat
ban nemcsak Jaruzelski len
gyel miniszterelnöknek, ha
nem Brezsnyev szovjet állam
főnek is levelet küldött, 
amelyben kifejtette vélemé-) 
nyéti
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F i z e t e t t  s& e& badság
A z  ötnapos munkahét 

bevezetésére készülődve, 
sok szó esett arról, hogy a 
hét végi pihenőnapok tar
talmas eltöltése milyen 
feladatokat ró a szolgálta
tó hálózatra, s mit kíván 
magától az embertől. 
Mindezzel kapcsolatban 
számos még a megoldat
lan, nyitott kérdés, és 
máris itt az újabb felad
vány, amit a fizetett sza
badság rendjének változá
sa hoz magával.

Könnyen azt hihetnénk, 
hogy a január elsejével 
életbe lépett, s a dolgozók 
túlnyomó többségét kedve
zően érintő rendelet — 
amely az alapszabadság 
mértékét az eddigi 12 nap
ról 15 napra emelte, s a 
maximális 24 napi sza
badságot lényegében egy 
nap híján ötheti pihenő
időre bővítette — nem vet 
fel egyéni, munkahelyi 
vagy társadalmi problémá
kat. Távol áll tőlünk, hogy 
megzavarjuk a közös örö
möt, amely az új szabad
ságrendszer bevezetését fo
gadta. Ám úgy véljük, nem 
ajánlatos kitérni a kérdé
sek elől, s ideje felkészül
ni a rendelettel együttjáró 
feladatokra.

Még a jó is nehezen tör 
át a megszokások, a be
idegződések bővületén, s 
nem is csoda, hiszen az 
eddigi szabadságolási rend
szer éppen harminc éven

át befolyásolta életünk e 
nagyon értékes szeletét, a 
szabadságidőt. Az emberek 
többsége eddig kedve sze
rint elaprózva, többnyire a 
kerti munkák idején, a hét 
végi víkendet meghosszab
bítva vette ki fizetett sza
badságát. Most viszont 
olyan hír járja, hogy a 
vállalatok kollektív szerző
dése, az új rendelethez 
igazodva, már nem ad er
re módot. Bizonyos, hogy 
ilyen és hasonló esetekben 
az érdekütközéssel minden 
munkahelyen szembe kell 
nézni. A többség örömmel 
fogadta a huzamosabb, a 
három-négy-öt heti szabad
ságidőt, de körükben is 
számos kérdés merül fel. 
Sokan arra kíváncsiak: va
jon figyelembe vették-e a 
megnövekedett alapszabad
sággal együtt járó új igé
nyeket az üdültetést, a ha
zai és a külföldi turizmust 
szervező intézmények, 
mert az. idei programok
ban ennek alig lehet nyo
mát lelni.

Bizonyos, hogy a fizetett 
szabadság új rendje előbb- 
utóbb valamennyi korosz
tályban átrendezi az üdü
lési szokásokat. Az elkö
vetkező hetek, hónapok 
feladata lesz, hogy erre, 
csakúgy mint az ötnapos 
munkahét némileg hasonló 
tennivalóira felkészüljenek 
a munkahelyeken, az üdül
tetési, a közművelődési, a 
szolgáltató hálózatban.

CyógyítóiBík betegségei
Már Hippokratész tudta: 

;,Az orvos gyógyító tevékeny
sége során egészségében káro
sodhat . . .  nehéz a betegek 
gyógyítása közben szerezhető 
testi-lelki bajokat elkerülnie.” 
Ehhez legfeljebb annyit fűz
hetünk hozzá; nemcsak az or
vosnak nehéz, de a  nővérnek, 
a laboránsnak, a műtősnek, 
sok más egészségügyi szakem
bernek is.

Bármilyen képtelenségnek 
tűnik: az egészségügyiek hát
rányosabb helyzetben 'vannak 
testi-lelki bajaik megelőzése 
és terápiája terén, mint má
sok. Azért, amiért „suszternek 
lyukas a cipője”?

Nos, nem. Elég csak egy 
okót említem: a több száz — 
az integráció révén olykor 
több ezer — embert foglalkoz
tató gyógyító nagyüzemnek 
nincs üzemorvosa. (A fehér 
holló ritkaságú „van” még in
kább felerősíti a hiányt.)

Minek az üzemorvos oda, 
ahol van röntgenes, belgyó
gyász, sebész, szemész, fogász, 
reumatológus? Hiszen, ha a 
kollégának valamije fáj, so- 
ronkívül, házon belül a segít
ség. Elvileg valóban, a gyakor
lat azonban cáfol. A János 
Kórház főigazgatója elmondta: 
ha egy bizottság megvizsgálná 
például a röntgenosztály dol
gozóinak vérképét, többségüket 
azonnal betegállományba ven
né. A betegellátás sajátos kö

rülményeiből adódik, hogy a 
főleg nőket foglalkoztató rönt
genosztályok és laboratóriumok 
terheseit szinte lehetetlen ve
szélytelen munkaterületre irá
nyítani — nincs helyettük 
szakember. A Budapesti Egész- 
ségvizsgáió Intézet tapasztala
ta, hogy a 30 éven aluli, egész
ségügyben dolgozó nők egy- 
harmada veszélyeztetett terhes, 
közöttük az átlagosnál is több 
a vetélés és a koraszülés.

De említhetnénk az ágy 
melletti szolgálatot teljesítő 
nővérek lumbágóját: a járó- 
képtelen betegek emelgetésé- 
ben semmiféle segédeszközre 
nem számíthatnak — saját 
erejükön kívül. A gerincbete- 
gedés utoléri az emeleteket 
gyalogló körzeti orvosokat is, 
az állómunkát végző műtősö
ket, a fogorvosokat; az orvo
sok infarktushalálozása két és 
félszer gyakoribb, mint a la
kossági átlag: a 40-49 évesek 
között pedig négyszerese. Ho
gyan mondja azt betegének az 
orvos, hogy menjen haza, ne
ki mára elég volt, hajszolt, ki
merült?

Az egészségügyiek egészsége, 
gondozása, rehabilitációja — 
túl az állampolgári jogokon — 
már csak azért is nagyobb tö
rődést érdemel, mert a „civi
lek” ellátása attól függ, ők 
hogyan bírják az ezzel járó 
fizikai-lelki terheket.

J a vu lt a  Csepel M ű vek  
gazdasága helyzete

A VI. ötéves tervidőszak el
ső évében, tavaly javult az 
ország egyik legnagyobb ipar
vállalatának, a Csepel Vas- és 
Fémművek gazdasági és 
pénzügyi helyzete. Az idén a 
szabályozóváltozások nyere
ségelvonó hatása ellenére is 
„további előrelépésre számíta
nak. Konkrét intézkedési ter
vekkel el akarják érni, hogy 
1933-ra egyetlen veszteséges 
gyáruk se legyen.

A Csepel Művek gyárai az 
idén a tervek szerint 18,6 mil
liárd forint értékű terméket 
állítanak elő, s ez az 1981-es 
tervteljesítéshez képest csak
nem három százalékkal, ma
gasabb. E viszonylag szerény 
termelésnövekedést úgy kí
vánják elérni, hogy tovább 
bővítik a keresett, általában 
gazdaságosan és jó áron ér
tékesíthető termékek részará
nyát, s egyúttal visszaszorít
ják vagy legalábbis csökken
tik a veszteséges cikkek gyár

tását. A tervek szerint 1982- 
ben csaknem 500 millió forint 
értékűvel kevesebb nem gaz
daságosan előállított termék 
készül majd Csepelen.

Továbbra is jó piaca van a 
gyáróriás különlegesen finom 
minőségű DFMC rézhuzalai
nak, fúrógépeinek, számjegy- 
és mikroszámítógép-vezérlésű 
szerszámgépeinek, szerszám
öntvényeinek, valamint a-tex
tilipari és konfekcióipari gé
peinek. Ezekből a cikkekből 
már tavaly is többet exportál
tak a tervezettnél. A nagyvál
lalat 1981-ben négy százalék
kal túlteljesítette árbevételi 
tervét, ami szintén annak kö
szönhető, hogy e fontos ter
mékek iránt nagy volt a ke
reslet a világpiacon. Az idén 
a hazai szállítások és a szo
cialista exportkötelezettségek 
hiánytalan teljesítésén felül 
az ilyen termékekből kilenc 
százalékkal többet kívánnak 
eladni a tőkés piacon.

A REMIX Rádiótechnikai Vállalatnál a távszabályozásban és 
az automatizálásban nélkülözhetetlen mikroáramköröket ké

szítenek

IM re k to r le tt  
B o d ro g i G y u lá b ó l

A Fővárosi Tanács művelő
dési főosztályának »vezetője 
beiktatta a Vidám Színpad új 
művészeti igazgatóját, Bodrogi 
Gyulát.

A televízió IV-es stúdiójá
nak büféjében néhány pilla
nat türelmet kér, míg leteszi 
a kabátját. A néhány pilla
natból néhány perc lesz, s 
mikor visszatér, kockás nad
rág és krémszínű paszpólos 
mellény van rajta. Az eltelt- 
idő alatt csinos kis bajuszkája 
is nőtt.

S zeretem  a komenMát
— Oscar Wilde A canter- 

ville-i kísértet című regényé
nek musicalváltozatát forgat
juk Victor Máté zenéjével, 
Bán Róbert rendezésében. Én 
játszom az amerikai család 
fejét, aki a kastélyt megvásá
rolja a kísértetekkel együtt — 
adja magyarázatát a hirtelen 
metamorfózisnak.

— Színészként már számos 
interjút adott, de most először 
nyilatkozik mint színidirektor. 
Miért vállalta ezt a feladatot?

— Amióta a diplomámat 
megkaptam, tehát 1958 óta a 
József Attila Színházban dol
gozom. Nem lehet azt állítani 
rólam, hogy „vándorszínész” 
lennék. Sok jó szerepet ját
szottam, jól éreztem magamat 
a társulatban. Nem eljönni 
akartam onnan. Talán azt 
mondhatnám magyarázatul, 
hogy nagyon szeretem a ko
média műfaját, s új színhá
zamban mint igazgató talán 
többet tehetek érte. A közön
ség kedveli a vígjátékot, a 
kabarét. A szakmában és a 
kritika előtt azonban nincs 
meg a kellő becsületük e mű
fajoknak. Szeretném, ha job
ban elismernék.

— A József Attila Színház
zal megszűnik a kapcsolata?

— Tovább játszom a Háló
szoba komédiában, de sem 
szerepre, sem rendezésre nem 
hívtak.

Fokozíetiían
éfl-zclkcrnyek

— Milyen fogadtatásra szá
mít a Vidám Színpadon? En
nek a színháznak a direktori 
széke már több ember számá
ra nem bizonyult túlságosan 
kényelmesnek ...

— Olyan arénába lépek, 
amelynek porondján már több 
gladiátort fölfaltak az orosz
lánok? Lehetséges! De én úgy 
vélem, ha vannak is oroszlá
nok, most egyáltalában nem 
arra vágynak, hogy fölfalhas
sanak valakit. S miért éppen 
engem bántanának, hiszen 
magam is álruhás oroszlán 
vagyok?! Komolyra fordítva a 
szót: mivel magam is színész 
vagyok, tudom, olyan emberek

munkáját kell irányítanom, 
akik elsősorban az idegrend
szerükkel dolgoznak, tehát fo
kozottan érzékenyek. Azt hi
szem, sokkal szigorúbb leszek 
hozzájuk, mint egy civilből 
lett igazgató lenne, de sokkal 
megértőbb is. Lehetséges, hogy 
nem mindig tűnök majd igaz
ságosnak, de el akarok kerül
ni mindenféle egyenlősdit. 
Pontosan tudom, mi az, ami
kor valaki sókat és neshéz fel
adatot vállal, ós mi az. ha 
éppen csak jelen van. A kol
légák többségét egyébként a 
munkából jól ismerem. Ven
dégszerepeltem is a Vidám 
Színpadon, a Polly Ameriká
ban című darabban. Érzem, 
hogy bizalommal vannak 
irántam, tehát én is bizalom
mal jövök.

— Meg akarja változtatni a 
színház arculatát?

— Nem. A nagy színpadon 
továbbra is komédiát ját
szunk és kabarét. Az utóbbi
nak különösen fontos szerepet 
tulajdonítok. A kis színpadon 
különlegességeket szeretnék 
bemutatni a világ minden tá
járól.

— Akar-e rendezni, játsza
ni?

— Igen; ha akad nekem 
való szerep. Négy-öt éve ren
dezek, ezt a munkát sem sze
retném abbahagyni.

É lets f |ím v o n a lim k
A Központi Statisztikai Hi

vatal új kiadványa — vé
konyka füzet — életszínvona
lunk alakulását mutatja be 
érdekes számokban, adatok
ban a felszabadulástól nap
jainkig. Egy-egy fejezetének 
olvasása- közben érdemes 
megállni és elgondolkozni: 
honnan indultunk és hová 
érkeztünk.

Itt van például az ország 
nemzeti jövedelmének alaku
lása, amely megteremti az 
alapokat az életszínvonal fej
lesztéséhez. 1938-ban a nem
zeti jövedelem kereken 3 
milliárd pengőt tett ki, ami 
a jelenlegi árakon nagyság
rendileg 100 milliárd forint
nak felel meg. Az 1980. évi 
nemzeti jövedelem 581 mil
liárd forint volt, következés
képpen közel hatszorosa a 
háború előttinek. Érdekesen 
változott az elmúlt időszak
ban a foglalkoztatottság. 
1949-ben (a gépszámlálás 
után) 4 millió volt az aktív 
keresők száma az országban, 
a népesség 44,4 százaléka. 
1980-ban viszont már több 
mint 5 millióan dolgoztak (az 
össznépesség 47,3 százaléka) 
Az elmúlt húsz évben 2,2- 
szeresre emelkedett a lakos
ság reáljövedelme. A növe-

T ® M b b á t o r í t á s t  
a  v á lla lk o so k m o k

Csaknem egy éve, hogy élet
be lépett a szerződéses üzlet
forma bevezetéséről szóló kor
mányrendelet. Mint ismeretes, 
eszerint a vállalatok, a szö
vetkezetek egyes üzleteket 
szerződés alapján önálló mű
ködtetésre adnak át az arra 
vállalkozóknak, akik a cég 
nevében és felügyeletével, ám 
a saját felelősségükre és koc
kázatukra gazdálkodnak.

Már annak idején sok vi
tára adott okot ez az in
tézkedés. Némelyek féltek az 
újfajta konkurrenciátől, mások 
attójl tartottak,1 hogy a szak
képzett kereskedőket, vendég
látósokat nagyobb jövedelem 
ígéretével csábítanak el ezek
be a boltokba. Elhangzott 
olyan vélekedés is, hogy a 
szerződéses üzletekben nehéz 
lesz ellátni a fogyasztói érdek- 
védelmét, és a vásárlók még 
jobban ki lesznek szolgáltat
va. Egy év elteltével jogos 
a kérdés: igazuk volt-e az ag
gályos kódoknak ?

Az eddigi tapasztalatok 
egyértelműen kedvezőek. A 
szerződések alapján átadott 
búitokban az addigiakhoz ké
pest megjavították az áruel
látást, rugalmasan alkalmaz
kodtak a lakosság igényeihez. 
Többek között a nyitvatartási 
is a vásárlód szokásokhoz iga
zították. Csökkent a bolti ad
minisztráció, s a családtagok 
bevonásával még a hiányzó 
létszámot is pótolták.

Amire viszont nemigen 
gondoltak: a vártnál kisebb 
az érdeklődés az effajta bol
tok szerződéses átvétele iránt. 
Az év első 8 hónapjában pél
dául a bolti-kiskereskedelem
ben 1630 üzletet hirdettek 
meg, de csak 666-an pályáz
tak, s végül 461 bolt talált 
gazdára. Vagyis a meghirde
tett üzletek 28 százalékára

akadt vállalkozó. Főleg az 
élelmiszerboltok iránt csekély 
az érdeklődés, igaz, ezek kö
zött sok az egyszemélyes na
gyon kis forgalmú, nem nagy 
munkát kívánó, gazdaságosan 
alig üzemeltethető bolt is.

De az okokat kutatva, a 
leglényegesebb talán a válla
latok, szövetkezetek hozzáállá-1 
sóban keresendő. Sokszor elő
fordult, hogy az addig vesz
teséges boltokért indokolatla
nul nagy összegeket —. áta
lánydíjat — kértek. így nem 
csoda, hogy ezekre nemigen 
akadt vállalkozó. Hogy' meny
nyire az üzleteket bérbe adó 
vállalatok szemléletében van a 
hiba, arra bizonyíték: míg Haj- 
dú-Bihar megyében a meghir
detett boltok 62 százaléka 
kelt el, addig Szabolcsban 
csak 19 százaléka. Országos-, 
átlagban egy élelmiszer-kis
kereskedelmi vállalat bárom 
üzletet adott ki szerződéses 
üzemeltetésre. Ugyanakkor a 
szolnoki 26-ot, a szegedi élei-, 
miszer-kiskereskedelmi válla
lat 22-t. Mindez azt bizonyít
ja, hogy ahol reális feltételek
kel hirdetik meg a boltokat,; 
ott az esetek többségében vál
lalkozó is akad.

Kár lenne azonban messze
menő következtetéseket le
vonni az első három negyed
év tapasztalataiból. Már csak 
azért is, mivel teljes körű 
elterjedését 1985-ig tervezik, 
s még akkor is ezek a kis 
üzletek az állami és szövet
kezeti kereskedelem forgalmá
nak mindössze 10 százalékát 
képviselik majd — feltéve, 
hogy a ma még túl óvatos,, 
esetleg a konkurrenciátől félő 
vállalatok szemlélete addjg 
megváltozik, mert hiába ked
vezőek a tapasztalatok, ha 
nincs, aki vállalkozzon.

A z  ®t n a p  é
Januártól az óvodák ..több

ségében is bevezették az öt
napos munkahéthez alkalmaz
kodó új munkarendet. Bár a 
gyermekintézmények legtöbb
je az év elején élt a lehető
séggel, az áttérés időpontja 
nem általános. A tanácsi óvo
dákban ugyanis a területi 
igényeknek megfelelően, az 
illetékes szakigazgatási szerv 
döntése alapján, január else
je és szeptember elseje kö
zött vezetik be a módosított 
nyitvatartást, a vállalatok, az 
intézmények kezelésében levő 
óvodák pedig saját dolgozóik 
munkaidejéhez alkalmazkod
va, a fenntartó szerv elhatá
rozásának megfelelően ala
kíthatják ki munkarendjüket.

A napi nyitvatartást első
sorban a szülők eltérő mun
kabeosztása befolyásolja. A 
Művelődési Minisztérium ál
lásfoglalása szerint a gyer-

„ ü z á m tf ik ö r lie ii”
kedés azonban nominálisan 
ennél sokkal nagyobb — 3,6- 
szeres volt. Ezzel egyidejűleg 
emelkedett a fogyasztási ár
színvonal is.

Az élelmiszer-fogyasztás ér
téke 1980-ban 129 milliárd
forint volt, az összes fogyasz
tás 29 százaléka. Nagymér
tékben nőtt az állati eredetű 
fehérjéket tartalmazó élelmi
szerek, a hús, tej, tojás, va
lamint a zsír, a kenyér és a 
cukor — csökkent viszont a 
burgonya, a zöldség- és a fő
zelékfélék fogyasztása. A fo
gyasztói infrastruktúrában ki
emelkedő helyet foglal el a 
lakás. 1960-ban hazánk 10 
millió lakosának 2,8 millió 
lakásában mintegy 4 millió 
lakószobája volt. 1980-ban a 
'0,7 millió lakos 3,5 millió 
lakásában 7 millió lakószoba 
volt.

Az utóbbi húsz évben to
vább fejlődött a lakosság 
egészségügyi, oktatási, kultu
rális, kommunális és tartós 
fogyasztási cikkekkel való el
látása. 1980-ban ez utóbbiakra 
összesen 33 milliárd forintot 
költöttek. Bútorra 10, háztar
tási gépekre, fűtőberendezé 
sekre 4, járművekre 11. tele
vízióra 3. egyéb tartós javak
ra 4 milliárd forintot fordí
tottak.

s a z  ó v o d á k
metoek életkori sajátosságai
nak,',a pedagógiái követeimé-' 
nyéknek az felel meg, ha 
reggel 6 óránál korábban 
nem nyitnak, illetve este 6- 
nál nem későbben zárnak az 
óvodák. Ha szükséges, ettől 
eltérő munkarendben is dol
gozhatnak. Az előzetes fel
mérések alapján számos in
tézményben valamelyest meg
hosszabbodik a nyitvatartás, 
de a napi 12 órát nem ha
ladhatja meg. Lényeges elv 
azonban, hogy a gyermekek 
naponta 10 óránál többet ne 
tartózkodjanak az óvodában, 
hiszen ebben az életkorban 
kedvezőtlen hatású a szülők
től való hosszabb távoliét.

Az áttérést megelőzően min
denütt tájékozódtak arról, 
mely családok igénylik a 
gyermekek szombati felügye
letét is. Az ötnapos munka
hét egyik fontos célja, hogy 
több szabad idő jusson a 
szülők és a gyermekek ben
sőséges együttlétére, az ott
honi nevelésre, a közös já
tékra. Ezárt az óvodákban is 
arra törekednek, hogy a 
szombatokat családjuk köré
ben tölthessék a kicsinyek, s 
csak akkor vegyék igénybe a 
szülők a heti hatnapos fel
ügyeletet, ha szombaton 
mindketten dolgoznak. Ugyan
csak célszerű szombati fog
lalkoztatást szervezni, ha az 
otthoni szociális, pedagógiai 
körülmények, az esetleges 
hátrányos helyzet azt indo
kolják. Ahol egy-egy intéz
ményben tíznél kevesebb len
ne a szombati gyermeklét
szám, ott ügyeletes óvodák 
kijelölésével oldják meg a 
felügyeletet a tanácsok. A 
kezdeti tapasztalatok szerint 
egyelőre csak kevés helyen 
éltek az összevonás lehető
ségével, sokhelyütt a szülők- 
munkaidő-beosztása is csak a 
következő hetekben válik vég
legessé. Akkor ismét felmé
rik majd az igényeket, s 
azokhoz alkalmazkodva min
denütt lehetőség lesz további 
módosításokra is.

Az óvodák nevelési prog
ramját eddig is heti ötnapos 
ciklusokban tervezték, a pe
dagógiai munkában tehát 
nem jelent változást az át
térés.
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Az ingatlan
eg§zerzésének szabálya I

Legutóbb az ingó vagyon 
megszerzésének módjaival 
foglalkoztunk. Bemutattunk jó 
néhány tulajdonjogot ered
ményező szerzésmódot. Rész
ben hasonlóan, részben elté
rően szerezhető meg az in
gatlan tulajdonjoga is. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy földet, 
telket, házat, üdülőt másként 
lehet megszerezni, mint egy 
kerékpárt, órát, gyerekkocsit, 
könyvet, bútort stb. Hogy egy 
példával is szemléltessük a 
különbséget: ha megveszek 
egy kerékpárt, ahhoz nem kell 
más, mint "hogy a vételárat 
kifizessem, az eladó pedig át
adja a kerékpárt. Ha valóban 
ő volt a tulajdonos, úgy a ke
rékpár az enyém lesz. Ingat“ 
lan, például egy telek ilyen 
módon történő megvételéhez 
ez aligha lenne elégséges. így 
ugyanis bárki megtehetné, 
hogy a vevőt kiviszi egy ide
gen telekre, megmutatja, meg
kötik egymás között a szerző-

az ingatlan tulajdonjo
gának megszerzéséhez 
általában szükséges a 
telekkönyvi bejegyzés. 
A kormány több mint 
tíz éve határozatot ho
zott az egységes ingat- 

lannyilvántartásról, 
amely tartalmazza az 
ingatlanokra vonatkozó 
összes adatokat, az 
azokhoz kapcsolódó jo
gokat és jogi szempont
ból jelentős tényeket.

E nyilvántartás a földhivata
lok dolga. A legfontosabb 
alapokmány a telekkönyvi be
tét. A telekkönyv célja az, 
hogy belőle mindenki megis
merhesse az ingatlanra vonat
kozó fontosabb viszonyokat, 
tényeket, körülményeket, 
megtudhassa, ki az ingatlan 
tulajdonosa, használója, mi
lyen terhek vannak az ingat
lanon. Vagyis az említett pél
dánál maradva: ha valaki tel
ket vásárol mielőtt szerződést

dést, a vételárat kifizetik és a kötne, vételárat fizetne, tájé-
vjavo nm ik-nr in h n l a tplk-pirp” i-— ̂ ...;„ „ '  i ----—
érkezik, meglepődve látná, 
hogy ott valaki dolgozik. Ki
derülne, hogy ő az igazi tu
lajdonos, míg az, akivel szer
ződést kötött, csaló.

E nyilvánvaló képtelenség 
útjában áll az ingatlannyil
vántartás, az, hogy

tálnál, hogy valóban az eladó 
van-e bejegyezve tulajdonos
nak, tehermentes-e az ingat
lan (például nem terheli-e zá
logjog, nincs-e elidegenítési és 
terhelési tilalom vagy haszon- 
élvezet stb. rajta) és1 így to
vább.

A x  in g a í la ir a y i lv á n ía r t á s  e lv e i

Vajon a telekkönyv,, az in
gatlannyilvántartás teljesen 
megbízható? E kérdésre vá
laszt kapunk, ha sorrá vesz- 
szük az ingatlannyilvántartás 
elveit. A közhitelesség azt je
lenti, hogy a nyilvántartás hi
telesen bizonyítja, tanúsítja a 
bejegyzett tulajdonjog, egyéb 
jogok, illetve tények fennállá
sát. Aki tehát ebben bízik, s 
ellenérték fejében szerez va
lamilyen jogot — tulajdonjo
got, használati jogot stb. —, 
annak jóhiszeműségét vélel
mezni kell.. Ilyen, szerzővel 
szemben bizonyítani kell, hogy 
tudott vagy tudnia kellett vol
na a nyilvántartástól eltérő 
tényleges állapotról. (Vagyis 
mégis rosszhiszemű volt.) A 
jóhiszemű szerzőt védi a jog, 
de természetesen érvénytelen 
bejegyzés esetén a jóhiszemű 
fél szerzését is meg lehet tá
madni (nyilvánvaló azonban, 
hogy ilyenkor nem érheti 
anyagi hátrány.)

A bejegyzési elv azt jelenti, 
hogy a nyilvántartásba vétel, 
a bejegyzés létesíti, hozza 
létre az ingatlannal kapcsola
tos — bizonyos — jogokat. 
Ilyen például az átruházáson 
alapuló tulajdonjog, haszon- 
élvezeti jog, használati jog, 
telki szolgalmi jog, jelzálog
jog stb.

Bizonyos esetekben azonban 
a bejegyzési elv nem érvénye
sül. így például öröklésnél, el
birtoklásnál — 10 év után — 
az örökös, a birtokos tulaj
donjogot szerez bejegyzés nél
kül is, míg az előző tulajdo
nos törlés nélkül is automa
tikusan elveszti a jogait. Pél
dául valaki jogszerűen elbir
tokol egy ingatlant, ezzel 
minden tulajdonosi jogosít
vány az övé lesz telekkönyvi 
bejegyzés nélkül. Míg a telek
könyvi tulajdonos a bejegy
zés ellenére minden jogát el
veszti a tulajdonra. (Az in
gatlanoknál azonban hangsú
lyozni kell, hogy ha az elbir
tokló a tulajdonjogát az in
gatta nnyilvántartásba nem je
gyeztette be — megtehette 
volna, de elfelejtette vagy 
nem tudta, hogy erre szükség 
van —, 'a tulajdonszerzésre 
nem hivatkozhat azzal szem- 
ben, aki az ingatlanon az in
gatlannyilvántartásban bízva 
ellenérték fejében jogot sze
rez. Pl. jelzálogjogot stb.)

A nyilvánosság elve azt je
lenti, hogy az ingatlannyil
vántartás nyilvános, azaz bár
ki megtekintheti, a nyilván
tartásból másolatot kérhet stb. 
Természetesen bizonyos ingat
lanokra, személyre a jogsza
bály felállíthat korlátokat.

Az okirati elv a törvényes
ség és a jogbiztonság szolgá
latában áll. Képtelenség len
ne, hogy bárki bemehetne a 
földhivatalba és kérhetné csak 
úgy, hogy ezt vagy azt az in
gatlant írják a nevére, je

gyezzenek be javára valami
lyen jogot. Vagyis

csak érvényes okirat — 
például adásvételi szer
ződés — vagy hatósági 
határozat alapján lehet 
jogot vagy tényt beje
gyezni, illetve törölni. 
Kivételes esetben elő
fordulhat, hogy nincs 
szükség okiratra, ha az 
adott jog vagy tény 
megszűnése magából az 
ingatlannyilvántartásböl 
kitűnik.

(Például az ötéves elidegení
tési és terhelési tilalom az öt 
év elteltével automatikusan 
törlendő.)

A rangsor i elve lényegében

sek rangsorát az iránta érke
zett kérelem érkezése határoz
za meg. *

Ezek után nézzük meg az 
ingatlanok megszerzésének 
jogcímeit,, azokat, amelyeket 
az ingóknál nem említettünk, 
illetve azokat a szabályokat 
emeljük ki, amelyek az ingat
lanokra nézve eltérőek.

Ingót, ingatlan egyaránt 
meg lehet szerezni ha
tósági határozattal, ár
verés útján, elbirtoklás
sal, míg a k i s a j á t í 
t á s s a l  csak ingatlant 
lehet szerezni.

Általában az a szabály, hogy 
közérdekből vagy jogszabályi 
előírás alapján nem állami 
tulajdonban levő ingatlant ál
talában az állam sajátít ki. 
Magánszemély tehát ilyen 
módon nem juthat tulajdon
hoz. A gyakorlatban egy-egy 
út, nagyobb lakótelep építése 
miatt történik kisajátítás, 
legalábbis ezek érintik — 
érinthetik — a magánszemé
lyeket. A szabály az, hogy 
ilyenkor a kártalanítást pénz
ben, csereingatlannal vagy 
mindkettővel lehet, nyújtóm. 
(Például valakinek a lakóte
lepi építés miatt kisajátítják 
a családi házát. A kapott cse
relakás értéke kisebb, mint a 
lebontott házé, tehát még 
pénzbeli kártalanítás is jár.) 
A pénzbeli kártalanítást meg
egyezéssel határozzák meg. Ha 
a kisajátítást kérő által fel
ajánlott kártalanítást megha
ladó követelés merül fel, azt 
bírósági úton kell érvényesí
teni.

Átruházással — adásvétel, 
csere stb. — mint láttuk, in
gó és természetesen ingatlan 
tulajdonjogát is meg lehet sze
rezni. Az ingatlannál azonban 
ismételten hangsúlyozni kell, 
hogy nem elég az érvényes 
jogcím, általában a szerződés, 
a tulajdonjog keletkezéséhez 
szükséges az is, hogy az előző 
tulajdonos bejegyzési engedé
lyé alapján a tulajdonjogot a 
szerző fél javára bejegyezzék. 
Természetesen az ingatlant el
idegenítő szerződés csak akkor

azt, hogy az egymást kizáró 
bejegyzések közül — pl. két 
tulajdonjog ugyanarra az^in
gatlanra — csak a későbbi 
hatályos. Másrészt az egymás
sal összeférő jogok közül —
pl. két jelzálog — a korábbi ke folyó, patak partján van. 
rangsorban szerzett jog meg- A víz odasodorhat iszapot, 
előzi a későbbit. A bejegyzé- földdarabot, amellyel nő az

Szélsőséges peios&ok
Hogy mennyire meghatá

rozó a család, azt azok az 
ifjú emberek el sem tud
ják képzelni, akik jó csa
ládba születtek. Akiket dé
delgettek, kényeztettek, 
akiknek mindent megad
tak, ami éppen csak kel
lett, sőt azon felül is, hi
szen a divat, a luxus nem 
tartozik azon dolgok közé, 
amelyek nélkül nem lehet 
élni.

Pedig ha valakit, úgy egy 
fiatalt nagyon is „feldob” 
egy-egy divatos farmer, 
szoknya, blúz, sapka, stb. 
Vagy — elvégre az elekt
ronika korát éljük — egy- 
egy magnó, filmfelvevő gép, 
s az sem megy csodaszám
ba, ha az ifjú csemetét, 
mondjuk így: a család sze- 
mefényét autóval ajándé
kozza meg a büszke apa, 
ha leérettségizik. Az egye
temi felvétel, az egyetem 
elvégzése — nem is tudom, 
hogy milyen árban van . . .

Persze, a tények azt mu
tatják, hogy az ilyen túl
zások sem érik el a kívánt 
eredményt, hanem talán az 
ellenkezőjét. Mert az ölbe 
pottyantott ajándékok lus
tává, renyhévé teszik a 
fiatalt, nem ismeri meg a 
munka örömét, a küzdel
met, azt, hogy mindenért 
keményen maga dolgozott 
meg, mert később, amikor 
a maga lábára áll, akkor 
hiányzanak belőle azok a 
készségek, amelyek az élet 
pofonjait elviselni segítik.

Ha lehet választani két 
rossz között, az ember min

dig a kisebbik rosszat vá
lasztja, mert inkább ké
nyeztessenek mint verje
nek, s a törődést a brutá
lis pofonokon mérjék le 
a tisztelt szülők. És ez saj
nos nem ritka. Beszéltem 
már olyan fiatalemberrel, 
aki még be sem töltötte a 
tizennyolcadik életévét, de 
olyan természetességgel 
mondta, amikor dadogását 
észrevettem, s kérdeztem: 
„Csak nem verték?” „De — 
válaszolta — természete
sen!” Az apja gyermekko
ra óta verte, s nemcsak őt, 
a húgát is, akit szíjjal- 
ököllel úgy helybenha
gyott, hogy orrán-száján 
dőlt a vér! Ilyen családi 
körben nagyon nehéz fel
nőtté cseperedni.

De ha sikerül is, mivég
re? Mert ugyanez a fiatal
ember mondta el, hogy a 
fizetését fillérre haza kel
lett adnia, s ez a pénz, 
mely úgy két-három ezer 
forintra rúgott, néhány nap 
alatt eltűnt, mert az apa, 
mint rokkantnyugdíjas, 
ahelyett, hogy hasznossá 
tette volna magát, minden 
idejét a kocsmában töltöt
te, s gyermekei nehéz ke
resetét könnyedén itta el. 
Ezek után is kijárt nekik 
a napi, vagy heti pofon . . .

A családi életben is az 
arany középút a járható, 
csak semmi szélsőség! Pe
dig, sajnos, nagyon is sok 
szélsőséges családi gyakor
lattal találkozunk, s a kö
vetkezmény legtöbbször a 
börtön. A. J.

két szabályt állít fel. Egyrészt érvényes, ha okiratba van
foglalva. (A szóbeli szerződés
nek nincs joghatása.)

Érdekes, csak ingatlanra, 
földre vonatkozó tulajdonszer
zési mód a növedék. Előfor
dulhat, hogy valakinek a tel-

ingatlan alapterülete. Ilyenkor 
a föld tulajdonosa megszerzi 
mindazoknak a dolgoknak a 
tulajdonjogát, amelyek utóbb 
váltak a föld alkotórészévé.

A következő két, csak in
gatlanra vonatkozó tulajdon- 
szerzési mód előtt fel kell ele
venítenünk azt a szabályt, 
hogy általában az épület tu
lajdonjoga a földtulajdonost 
illeti meg. (Az alkotórész 
osztja a fődolog sorsát.) Ez 
alól természetesen vannak ki
vételek, hiszen a föld jelentős 
része állami vagy szövetkezeti 
tulajdonban van. Például ha 
magánszemély épít az állam
tól tartós használatra kapott 
földre, az épület tulajdonosa 
is ő lesz stb.

Magánszemélyek között 
írásban kell megegyez
ni a földtulajdonosnak 
és az építkezőnek — az 
építés befejezése előtt 
—, hogy a tulajdonjog 
az épületre az építkezőt 
illesse meg. Ilyenkor 
egyébként a földtulaj
donost az épületre, az 
épület tulajdonosát pe
dig a földre elővásárlási 
jog illeti meg.

Mi történik akkor, ha a 
megegyezés elmaradt, vagy 
valamilyen okból érvénytelen? 
Elvileg érvényesül a fő sza
bály, vagyis az épület a föld- 
tulajdonosé lesz. A ráépítés
— mint ingatlan megszerzésé
nek módja — szabályai vála
szolnak erre. Ráépítésről ak
kor beszélünk, ha valaki anél
kül, hogy erre jogosult len
ne, idegen földre épít. Az 
épület tulajdonjogát a föld- 
tulajdonos szerzi meg, köteles 
azonban a gazdagodását a rá
építenek megfizetni. A föld- 
tulajdonos azonban választhat, 
azt is kérheti — és a bíróság 
a ráépítőt erre kötelezheti —, 
hogy a ráépítő vásárolja meg 
a földet, vagy ha megosztha
tó, annak egy részét.

A gyakorlatban az is elő
fordulhat, hogy valaki téve
désből más földjén épít, te
hát jóhiszeműen. Az azonban 
már aligha jóhiszemű, hogy 
főleg nagyobb építkezésnél, az 
építkezést ne vegye észre a 
földtulajdonos és ne tiltakoz
zon ellene. Ha tehát az épít
kező jóhiszemű volt, az épü
let értéke a föld értékét lé
nyegesen meghaladja és a 
földtulajdonos nem tiltakozott 
az építés ellen, úgy a ráépítő 
szerzi meg a földnek — vagy 
egy részének — tulajdonjogát, 
persze annak forgalmi értéké 
köteles megtéríteni. A bíróság 
a földtulajdonos kérelmére 
azt is megállapíthatja, hogy a 
ráépítő csak az épület tulaj
donjogát szerezte meg, a föl
dön pedig használati jog il
leti meg. Ha az állam a rá
építő, a föld megvásárlása he
lyett megfelelő értékű földet 
'ajánlhat fel.

Az is megtörténhet, hogy 
valaki a más tulajdonában 
levő épületet bővíti, ahhoz 
hozzáépít, vagy azt átépíti, il
letőleg olyan idegen földre 
épít, amelyen már állt épület
— ilyenkor jóhiszeműség ese
tén közös tulajdon keletkezik, 
amely egyébként következő 
heti cikkünk témája. A ráépí
tő tulajdoni hányadát az egész 
ingatlan értékéből a ráépített 
részre eső érték aránya alap
ján kell megállapítani.

A fentiektől eltérően, ráépí
téssel állami és szövetkezeti 
tulajdonban álló ingatlan tu
lajdonjogát nem lehet meg
szerezni és azon közös tulaj
don sem keletkezhet.

Más tulajdonszerzési mód a 
beépítés. Ha valaki idegen 
anyaggal saját földjére vagy 
a használatában álló földre 
épít, beépítéssel megszerzi az 
anyag tulajdonjogát, de az 
anyag értékét köteles megté
ríteni. Ha azonban valaki túl
nyomórészt állami tulajdon
ban levő ányag felhasználásá
val építkezik, az állam — vá
lasztása szerint — gazdago
dásának megtérítése ellenében 
az ingatlan tulajdonjogát vagy 
a beépített anyag értékének 
megtérítését követelheti.

Végezetül ingónak és ingat
lannak egyaránt szerzési mód
ja az öröklés. ;

Or. L. Gy,

A Legfőbb Ügyészség megóvta

KÖUIKBÉSI ÜGYEK
Sok a közlekedési bűncselekmény, jócskán adnak munkát 

a gépkocsivezetők ügyésznek, bírónak. Az esetek; egy részében 
az eljárások, ítéletek, indoklások törvényességének védelme a 
legfőbb ügyész közbelépését is megköveteli. Az alábbiakban 
két, nemrég történt esetet ismertetünk, közös jellemzőjük, 
hogy törvényességi óvás folytán a Legfelsőbb Bíróság — sú
lyosbítva vagy enyhítve — megváltoztatta aiz első és másod
fokú határozatokat.

A budaörsi krimi
Egy decemberi estén történt: a korábban ittas vezetésért 

már két ízben is elítélt férfi jogosítvány nélkül, ittasan indult 
el személygépkocsijával a budaörsi benzinkút parkolóhelyéről, 
három kurjongató utasával. A túlontúl jókedvű társaságra fel
figyelő rendőr kiszállt a közelben tartózkodó URH járőrkocsi
ból, és 30 méter távolságról Megállj-t jelzett. Az autós azon
ban fokozta sebességét, és „Menj előlem, mert eltaposlak!’’’ki
áltással robogott el az utolsó pillanatban elugró rendőr mel
lett. A rendőr szolgálati fegyverével lövéseket adott le a to- 
vábbszáguldó autó kerekére, majd krimibe illő üldözés kezdő
dött. A járőrkocsi utolérte a sérült gumikkal is 90 kilométe
res sebességgel menekülő autót, majd elébe állt. Az ámofcfutó 
járművezető az URH-kocsinak ütközve és azt használhatatlan
ná téve továbhszáguldott. Persze hamarosan az egész díszes 
társaság rendőrkézre került.

A Pestvidéki Járásbíróság közúti veszélyeztetés bűntetté
ért és ittas járművezetés vétségéért 16 hónapi szabadságvesz
tésre ítélte, mellékbüntetésként öt évre eltiltva a járműveze
téstől az országúti fenegyereket. És bűncselekmény hiányában 
felmentette a hivatalos személy elleni erőszak bűntettének 
vádj'a alól. Kölcsönös fellebbezések után a Pest megyei Bíróság 
csupán annyiban vátoztatta meg az ítéletet, hogy tíz évre 
emelte a járművezetéstől eltiltás időtartamát.

Az olvasóban is felmerülhet a hitetlenkedő kérdés, vajon 
miért mellőzték a bírói döntések a hivatalos személy elleni 
bűncselekményt. Nos, a BTK szerint, ha egy elkövető egyetlen 
cselekménnyel több bűncselekményt is megvalósít, akkor 
bűnhalmazatról van szó. Ha viszont adott bűncselekmény el
követéséhez szinte szükségszerűen kapcsolódik egy másik bűn
cselekmény, akkor a jog csupán látszólagos halmazatot állapít 
meg. Az első és másodfokú bíróság ilyen — látszólagos — hal- 
mazatkánt értékelte az ámokfutó autós cselekményeit, s eb
ből a téves okfejtésből kiindulva úgy ítélte meg: a szélesebb 
körű, átfogóbb ese’ekményért jár a büntetés, minden más 
legfeljebb súlyosbító körülményként értékelhető, de nem ön
álló bűncselekmény. A közúti veszélyeztetésbe tehát — úgy
mond — „beleolvadt” a hatóság elleni erőszak.

A legfőbb ügyész óvásának helyt adva a Legfelsőbb Bí
róság a következő érveléssel ítélte törvénysértőnek a határo
zatokat: az adott esetben a közúti veszélyeztetésnek — az it
tas vezetésnek — semmi esetre sem szükségszerű velejárója, 
hogy az elkövető a jogszerűen intézkedő hivatalos személy el
leni erőszakot alkalmazzon, annak testi épségét és életét ve
szélyeztetve. Két különálló bűncselekményről van tehát szó, s 
ezek minden tekintetben elkülöníthetők, így hát nem látszóla
gos, hanem nagyon is valóságos halmazaiként kell értékelni 
azokat.

A Legfelsőbb Bíróság azonban a kiszabott főbüntetést 
egyébként is túlzottan enyhének találta, figyelembe véve a 
vádlott közlekedési „előéletét”, gátlástalanságát, különösen el
szánt és durva magatartását. Ezért — cselekményének társa
dalmi veszélyességével és bűnösségének fokával arányban 
álló — új ítéletet hozott: két és fél évre emelte fel a szabad
ságvesztés időtartamát.

Mikor zebra a zebra ?
Kissé leegyszerűsítve, de lényegében azért ennek eldön

téséhez is szükség volt az alábbi eset kapcsán arra, hogy az 
első és másodfokú bíróság határozata ellen törvényességi 
óvást nyújtson be a legfőbb ügyész.

Egy augusztusi estén Miskolc belterületén 4Ö kilométeres 
sebességgel vezette személygépkocsiját egy 65 éves férfi. Az 
egyik, jól megvilágított útkereszteződéshez érve, amikor már 
erősen közeledett felé egy szembejövő tehergépkocsi, felbuk
kant előtte két gyalogos. Fékezett, de mindkettőt elütötte, 
az egyik súlyosan megsérült, a másik a helyszínen meghalt.

ítélete indoklásában a  járásbíróság megállapította; a 
gázolás zebrán történt, s ez még akkor is igaz, ha a felfestés 
hiányzott a szóban forgó útszakaszról. Egyrészt az autós évek 
óta ismerte ezt az útszakaszt, ahol a korábbi hónapokban a 
burkoltan volt jelzés, s ha átépítés miatt az adott időpont
ban eltűntek is a fehér sávok, a vezetőnek tisztában kellett 
lennie azzal, hogy gyalogátkelőhely felé közelít. Egyébként is, 
a szóban forgó helyszín előtt, a járdán ott volt a gyalogát
kelőhelyet jelző tábla. Kiemelkedően durva szabályszegéssel 
indokolva, egyévi, letöltendő szabadságvesztésre ítélték a gá- 
zolót, és mellékbüntetésként két évre eltiltották a járműveze
téstől. Az ítéletet a megyei bíróság is helybenhagyta.

Nem így a Legfőbb Ügyészség, amely törvénysértőnek ítél
te a határozatokat — a közúti közlekedés egyes szabályainak 
téves értelmezése miatt. A KRESZ és a KPM rendelkezése 
ugyanis kimondja, hogy gyalogátkelőhely csakis útburkolat 
felfestésével létesíthető, a  tábla önmagában nem elegendő. 
Az csupán megkönnyíti a zebra észlelhetőségét, havazás, vagy 
köd esetén, de nem pótolja a burkolati jelzést. Másrészt: a 
közlekedés részvevőinek mindenkor a ténylegesen meglévő 
közúti jelzésekhez kell igazodniuk, ezért tehát közömbös, hogy 
a vádlott korábban tudott-e a helyszínen zebra létezéséről. A 
szerencsétlenül járt gyalogosoknak nem volt tehát elsőbbsé
gük az átkeléskor. Jól lehet a belterületi kereszteződés, a gya
logosforgalom miatt teljes mértékben elvárható lett volna az 
autóstól az átlagosnál nagyobb figyelem, a fokozott elővigyá
zatosság, a sajnálatosan súlyos kimenetelű baleset ellenére sem 
indokolt a durva szabályszegés vádja.

A Legfelsőbb Bíróság már csak azért is túlzottnak találta 
az ítélet súlyosságát, mert az alsóbb fokú bíróságok nem vet
ték eléggé figyelembe, hogy az autós kerek 40 éve vezet 
autót, vétlenül, büntetlen előéletű, többszörösen kitüntetett 
vállalati dolgozó. Mindezeket értékelve a Legfelsőbb Bíróság 
helyt adott a törvényességi óvásnak, és lehetőnek ítélte a 
szabadságvesztés próbaidős felfüggesztését.
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Civilben az utcán
Séta a vámban -  vásárlás -  múzeumlátogatás

Annáéknál -  Szombathelyen
Korábban már hírt adtunk 

arról, hogy Kalocsán az inté
zet parancsnoka fegyelmezett 
magatartásuk. és példás mun
kájuk elismeréseként több 
asszonyt hazaengedett, hogy 
családjuk, hozzátartozóik kö
rében tölthessék a karácsonyt. 
A jutalmazottak között volt 
Kolompár Jánosné — vagy 
ahogyan a társai nevezik: 
Anna — is.

Amikor azon az emlékeze
tes napon a parancsnoknő ki
hirdette, hogy kik és miért 
mehetnek haza, Kolompár Já
nosné meghatottan a követke
zőket mondta:

hullt a hó . . ;  minden csodá
latosan szép volt.

Kolompárék sokan vannak, 
de ezen a karácsony estén va
lamennyien együtt voltak. 
Fiúk, lányok, unokák . . .

— ö  a legidősebb gyerek a 
családban. 8 éve nem volt itt
hon. A kisebb testvérei még 
nem is látták. Nagyon sokat 
emlegettük, és a gyerekek 
számtalanszor megkérdezték, 
hol van Ani — mondta édes
anyja. Majd így folytatta:

— Sajnos, már többször volt 
börtönben. Szabadulása után 
mindig megfogadta, hogy so
ha többet nem kerül vissza . . .

csonykor az édesanyjával le
hetett.

— Ennél szebb ajándékot
nem kaphattam — mondotta 
elérzékenyülve a 8 éves kis
fiú. '

— Rövidesen anyukának új
ra el kell mennie. Neiji lehet 
melletted.

— Tudom — válaszolta a
fiú kissé szomorkásán —, de 
megígérte,1 hogy rövidesen 
végleg hazajön__

A család idősebb tagjai fél- 
revonnak és Anna magatar
tásáról, • munkájáról kérdez
nek.

Január 8-án, csütörtök reg
gel az átmeneti csoport tag
jai közül többen nem a szo
kásos formaruhát, hanem ci
vil ruhát öltöttek.

Délelőtt kilenc óra. Nevelő
jük társaságában kilépnek a 
börtön kapuján.

— Asszonyok, hova menné
nek először?

Valamennyien tanácstala
nok, hiszen még most sem 
akarják elhinni, hogy néhány 
órára kijöhettek a városba 
vásárolni, sétálni, kicsit kö
rülnézni, ismerkedni a hétköz-

Ragyogott a napfény az utcán
meg-megállva érünk el a bár
ba. Félreértés ne essék, nem 
egy éjszakai szórakozóhelyre, 
hanem a főutcán levő tejbár
ba.

ínycsiklandozó illatok, friss 
sütemények, tészták, forró ka
kaó, tejeskávé, kalács, kug
ló f .,.

Természetesen itt nemcsak 
vásárolni, hanem fogyasztani 
is lehet. Ezzel a lehetőséggel 
valamennyien élnek.

— Mikor evett utoljára 
ilyen finom falatokat? — kér
dezem Bertalan Klárát.

Ebédre érkezünk vissza. A 
kintről jövőket azonnal kör
beveszik a többiek, és kérdé
sek özönével árasztják el 
őket. Milyen volt, mit látta
tok, mit vásároltatok?...

Az átmeneti csoport szépen 
berendezett szobájában meg
térítik az asztalt a kint vásá
rolt finomságokkal. Van itt 
minden, Sajt, vaj, felvágott, 
sonka, hal, gyümölcsök, kü
lönböző szörpök, sütemények, 
cukorkák . . .  Nemcsak ők f o
gyasztják, hanem meghívták

Nehéz volt a választás a sok képeslap közül
napi élettel. A nevelőasszony 
javasolja, hogy menjenek be 
először az élelmiszerüzletbe.

önkiszolgáló bolt, mindenki 
a karjára tesz egy-egy kosa
rat. A választék bőséges.

— Olyat szeretnék vásárol
ni, amit bent nem kaphatunk 
meg — jegyezte meg egyikük.

— Sóskifli — csillant, fel 
Fehér Lászlóné szeme.

— Még meleg, én is veszek 
őt darabot. . .  — mondja Ber
talan Klára.

A kosarak egymás után tel
nek meg különböző, főleg 
ínyenc falatokkal.

A pénztárban maguk fize
tik ki a számlát.

Rövid séta után, komótosan 
ballagva, a kirakatok előtt

— Nem tudom, de nagyon 
régen. . .

Papírbolt következik, képes 
üdvözlőlapokat vásárolnak.

— Áz otthoniaknak megír
juk, hogy kintről, a városból 
küldjük.

— Biztosan csodálkozni fog
nak, hogy ilyen is van.

— Lehet, hogy el sem hi
szik .-..

Egy másik üzletben pénz
tárcát, ruhafogast, a húsüzlyt- 
ben felvágottat vesznek.

Az idő, sajnos, itt kint 
rendkívül gyorsan múlik, las
san már délfelé közeledik az 
óra mutatója, de azért még 
szakítunk időt, hogy megnéz
zük a múzeumot. . .

azokat a társaikat is, akik 
majd a következő alkalommal 
mennek ki a városba.

Az átmeneti csoport tagjai 
négyszázötven forint értékben 
vásárolhattak, de egyikük sem 
költötte el a teljes összeget.

— ZIMM -

Nagyon boldog vagyok, 
nem is tudom, hogyan köszön
jem meg ezt a nagy törődést, 
gondoskodást, amelyben ben
nünket részesítenek . . .  Meg
hívom a Heti Híradót, jöjje
nek el, látogassanak meg ott
hon, a családom körében, 
Szombathelyen. . .

Tudtuk, hogy nyolc éve 
nem volt otthon, s az a hat 
nap bizony nagyon hamar el
száll, ezért arra gondoltunk, 
hogy legyen inkább a közvet
len hozzátartozóival, s nem 
zavarjuk, de Anna erősködött, 
hogy csak keressük fel, örül 
nekünk.

A meghívást igy azután kö
szönettel elfogadtuk, s elutaz
tunk Vas megyébe, Szombat
helyre.

Meghitt családi hangulat
ban, a szép fenyőfa alatt per
gessük vissza az elmúlt napok 
eseményéit.

— Anna, milyen volt a ha
zatérés, a viszontlátás, a talál
kozás édesanyjával, gyerme
kével, testvéreivel?

— Hajnalban kinyílt a bör
tön kapuja, s a felügyelő úr 
kellemes karácsonyi ünnepe
ket kívánt, majd az irataimat 
átadva közölte, hogy elmehe
tek . . .  Földbe gyökerezett a 
lábam, mozdulni sem tud
tam . . .  Tessék elhinni, egysze
rűen nem fogtam fel, hogy 
nyolc év után engem ideigle
nesen elengednek, s hat napig 
szabad ember lehetek újra . . .

Az öcsém már a kapu előtt 
toporgott, sűrű pelyhekben

Együtt az egész család
A családunk rendkívül ösz- 

szetartó. A bajban is segítjük 
egymást. Ani annak ellenére, 
hogy börtönben van, csalá
dunk tagja maradt. Gyerme
két gondozzuk, neveljük. Min
den beszélőjére elmegyünk. 
Vigyázunk arra, hogy a csa
láddal való kapcsolata, amely 
számára — szerintem ,— az 
egyedüli kapaszkodó, ne sza
kadjon meg. A férjével nem 
értették meg egymást. Elvál
tak.

— A karácsony a család, a 
szeretet ünnepe — veszi át a 
szót az egyik fiútestvér. — 
Ezen a napon az egész csa
lád együtt van. Anna eddig 
sajnos nagyon sokszor távol 
volt. így az ünnepünk nem 
volt teljes, csak gondolatban 
lehetett velünk.

Tessék elhinni, nagyon sze
retnénk, ha végre komolyan 
venné az életét. Segítjük, és 
segíteni is fogjuk. Mindig szá
míthat ránk. Visszajöhet a 
nyomdába is, ahol korábban 
dolgozott. De neki is akarni 
kell, hogy erről az örökösen 
zsákutcába vezető sínről vég
re letérjen. Szakítson esztelen 
cselekedeteivel, okuljon a hi
báiból. Fiatal még, biztos — 
ha akar — tud is változtatni 
az életén . . .

Őszinte, igaz szavak. A se
gítőkészség sugárzik belőlük.

A legboldogabb természete
sen Anna kisfia volt, aki 
szinte egy percre sem akarta 
elengedni édesanyja kezét. 
Teljesült a kívánsága: kará-

Válaszul bekapcsolom a 
magnetofont, íg^ otthonukban 
hallhatják a parancsnoknő 
szavait, amelyeket az eltávo
zást bejelentő, kihirdető inté
zeti ünnepségen mondott.

„ ...  A legjobbak mehetnek 
most haza, azok, akik maga
tartásukkal, munkájukkal, 
hosszú időn keresztül bizonyí
tották, hogy új, tartalmasabb 
életre készülnek..

— Jólesik hallani a kedves 
szavakat — jegyezte meg az 
édesanyja.

— Anna -feltételes kedvez
ménnyel 1982-ben szabadul
hat. A család milyen segítsé
get tud adni, mire számít
hat?

— Anyagilag és erkölcsileg 
mellette állunk. Neki viszont 
úgy kell venni, mintha az éle
tet most kezdené. A család 
összefog. Nem hagyjuk ma
gára.

Később Annával a szoba 
egyik sarkába húzódtunk, s 
egy pohár borral koccintot
tunk az új esztendőre, amely 
valószínűleg szabadulásának 
éve lesz.

— Mire gondol most? — 
kérdezem.

— M ire?... Nem Is tudom, 
talán arra, hogy ostoba mó
don rontottam el az életemet.

— Még nem késő! Ha nem
csak akarja, de ereje is lesz 
ahhoz, hogy véghez is vigye, 
sok elmulasztott lehetőséget, 
élményt pótolhat.

— Szeretném, ha így len-

„Felejtheteüen élményt nyújtottak a múzeumi látnivalók” Em
léksorok a vendégkönyvbe. . .

IN  G O YÁ N 'Y (!)

Tforró, fülledt este. A bú-
A csúző nap vörös fényben 

égette a nádrengeteg cirmo
sát, és lassan elbágyadt a 
fény, már nem kristályos volt, 
hanem permetező. Fészkükre 
szálltak a vizimadairak, a nád 
hangos zörrenéssel csapódott 
szét. Sűrű pára terpeszkedett 
a tisztásokon. A sirályok za
josan osztozkodtak 1 zsákmá
nyukon, Az asszony és a fér
fi a halásztanya ablakánál ült. 
Szótlanul nézték a fákat, a 
bokrokat.

Olykor lassú szél támadt, 
végigsöpörte a nádast. Szem
ben Agárd nyári fénye lát
szott. Utcai neonok, parányi 
villák nyitott ablakai világí
tottak.

A férfi felvette a poharat, 
két marokra fogta. Ivott. Nám 
nyelte le m indjárt. . .  Sokáig 
ízlelgette a bort. . .  Aztán át
fogta az asszony derekát, ma
gához szorította.

— Nem. gyanakszik a fér
jed? — kérdezte.

— Nem — mondta az asz- 
szony. — A halászok nem 
gyanakvóak. Ügy hisznek az 
asszonyban, mint a szerencsé
jükben . . .

★
Az asszony már régen elvá

gyódott innét. Az urát öreg
embernek tartotta. A lánya le
hetne. Mintha valami sűrű 
anyagon préselte volna át em
lékeit. Kivetette a varos, nem 
volt más választása, mint el
bújni valahol. . .  Eleinte még 
úgy tűnt, hogy minden szép 
A tó, a halászat romantikája. 
Még az egyedüllét is jó. Az 
érzések már régen kihűltek. 
Mindig ugyanazok a szavak, 
ugyanazok a mozdulatok. Már 
csak a magány és a megszo
kás tartotta itt, már minden 
büszkeség nélkül csak tengő
d ö tt..,

Sokszor jött részegen haza 
az öreg, nekiugrott mint egy 
vadállat, letépte róla az ingét, 
csak úgy reccsent a varrás . . .  
Az asszony sokszor még ál
mában is hallotta ezt a recs- 
csenést, felriadt, megtörölkö
zött . . . .  fáradt, hideg volt 
ilyenkor, mintha a jeges tó fe
küdt volna végig ra jta ...

Sötétre váltott az este, fel
hők takarták el a holdat. Sö
tétbe burkolódzott-a tó is A 
gólyalábak alatt hallhatóan 
cuppogott az ingovány, amely 
időtlen idők óta csontig ha
tolt a földbe.

Az asszony úgy érezte, hogy 
most megállt a világ folyása. 
A férfi keze a térdén nyugo
dott.

;— Hogy kerültél ide? — 
kérdezte a férfi hirtelen.

— Furcsa történet.

— Mondd el —, biztatta a
férfi, simogatta . . .
,— Hülyeség... még elme

sélni sem érdemes. Meghall
gatni meg különösen nem . . ,

A férfi átkarolta, megcsó
kolta a nyakát.

— Tízéves voltam, amikor 
meghalt az apám. Anyám ha
marosan férjhez ment. Velem 
nem sokat törődtek. Azt csi
náltam, amit akartam. Az is
kolából kimaradtam. Csövez
tem egy galerival. A fiúk 
mind végigmentek rajtam. Ha 
nem akartam, megvertek. Ro
hadt egy banda volt. Anyá- 
mék dobbantottak. A lakást 
elpasszolták, egy szál ruhában 
maradtam az utcán. Egy ba
rátnőmmel a pesti éjszaka lett 
az élet. Piáltam. Mindig ré
szeg akartam lenni...

A barátnőm lebukott. Mar- 
keeolásért. Még az újság is 
irt róla . . .  Rendes voit. Nem 
kopott be.

Már nyolc éve. Igen, any- 
nyi . . .  Osszeakadtam egy vi
déki emberrel. Olyan részeg 
volt hogy alig tudott magá
ról, és tele volt dohánnyal 
Annyi pénze volt, hogy nem 
vette észre, még másnap sem, 
hogy elvettem kétezer forint
i g  <-Hán°™ napig vele. Szállodában laktunk .



é p í t k e z é s  t é l i d ő b e n
A Fővárosi Bv. Intézet a 

liöztudatban „előzetes ház”- 
ként ismert. Ez a megállapí
tás találó, hiszen az ittlevők 
többsége még a zárkákban 
várja sorsa további alakulá
sát: mit határoz majd a bíró
ság? Tévedés lenne azonban 
azt hinni, hogy csak előzetes 
sefc vannak itt, mert viszony
lagosan naigy azoknak a szá
ma is, akik itt töltik jogerős 
ítéletüket. Közülük is számot
tevőek a műhelyben dolgozó 
karbantartók, akik között 
nemcsak segédmunkások, ha
nem igen jó szakemberek is 
találhatók. Mostanában nagy 
munkában vannak: új műhe
lyeket alakítanak ki a régiek 
helyett.

— Ekkora házban 'bőségesen 
akad munkájuk a karbantar
tóknak — mondja a műhely 
egyik vezetője — hol itt, hol 
ott romlik el a vízcsap, a vil
lany vagy valami más, s azt 
minél előbb meg kell javítani, 
rendbe kell hozni. Mindezek
hez megvan a szakembergár
dánk, vannak eszközeink, fel- 
szereléseiink. A megszaporo
dott karbantartási feladatok 
lassan megérlelték a változta
tás (szükségességét; A régi m ű
helyt, ahol már ' nehezen dol
gozunk, gépészetdleg és terü
letileg is „kinőttük”. Az új 
műhelyrészek' helyét, az épü
let másik oldalán jelölték ki, 
s ehhez még megfelelő belső 
átalakítások is szükségesek.

Az új műhelyrész alapterü
lete csaknem négyszerese lesz 
a réginek.

Amikor az időjárás engedi, az udvaron is dolgoznak

A munkaterületen nagy a 
sürgés-forgás, minden ide be
osztott végzi a feladatát: ki 
vakol, ki betonoz, más éppen 
burkolómunkát végez. Január 
végére szeretnék a belső á t
építést teljesen befejezni, s 
utána mielőbb beköltözni.

A műhelyek közvetlen 
szomszédságában már elké
szült az új anyagraktár. A 
raktár vezetője elégedetten 
mutatja a szemközti polcsoro
kat, ahol már sorakoznak a 
tisztítószerek, s egyéb eszkö
zök. ,

Amikor az építők átadták 
ezt a helyiséget, a  raktárosok

A burkoló az utolsó simításokat végzi
— Tóth József és Grúber 
András — munkához láttak. 
Összeszerelték a Salgó-féle 
állványaikat. A vezető szerint 
derekasan dolgoztak, annak el
lenére, hogy az állványok 
összeszerelése igen aprólékos 
munka; a hatpolcos állványon 
151 csavart kell a helyére il
leszteni, hogy pakolni lehes
sen rá. Nem véletlenül dicsé
ri a raktár vezetője a Tóth— 
Grúber párost, ők az említett 
szerelést egy óra alatt elvég
zik. Eddig jó munkájukért 
egyikük beszélőhosszabbítást,

a másikuk saját szükségletre 
fordítható ’ pénzösszegemelést 
kapott. A műhely vezetője, aki 
egyúttal az építkezés irányí
tója, szintén dicséri a szak
emberek szorgalmas munká
ját. Név szerint megemlíti 
Ács Károlyt, aki a kőműve
sek munkájáért felel, s Bujá- 
ki Lászlót, aki a lakatosmun
kák, Papp Imrét, aki pedig a 
vízvezeték-szerelési munkák 
felelőse. Az elmúlt év végén 
mindannyian pénzjutalmát 
kaptak.

Hamarosan elkészül az egyik műhelyrész Tóth József és Grúber András a raktári állványokat szereli

Volt egy ismerősöm, egy éj
szakai taxis. Egy ideig ő fut
tatott. A dohány felét mindig 
neki adtam. Öt is elvitte a 
rendőrség. Még ma sem tu
dom, mi történt. De gondo
lom, a lányok miatt. Többeket 
futtatott. . .  Megijedtem.

Pénzem még volt. Vettem 
magáimnak egy szép nyári ru
hát, s aznap délben elutaz
tam. A Balatonra akartam, de 
hallottam, hogy ott már sok 
a lány, meg a rendőrök is rá
szálltak a diszkóra és a bá
rokra. Leszálltam Velencén ....

Az öreggel itt, a Halász- 
csárdában ismerkedtem meg. 
Szállást kerestem, három hét
re kértem. Idős férfi, gondol
tam, őt nyugodtan megszólít
hatom. Azt, mondta, ha meg
bízom benne, akkor nála vol
na egy hely. . .  Az volt a szo
bám.

A szoba végét tarka füg
göny választotta el.

Az asszony fáradtan nézett 
arra. Fejét előre, hátra moz
gatta.

— Jól éreztem itt magam. 
Az öreg sokszor elvitt a tóra. 
Több mint száz varsája van, 
és nagyon sok fenékhoroggal 
halászik.. A legügyesebb ha

lásznak tartják a szövetkezet
ben . . .  Ott napoztam a csó
nakjában, és tetszett nekem, 
hogy olyan tisztelettel és áhí
tattal néz. Akkor jutott 
eszembe először, hogy itt 
emellett az öregember mellett 
eltemethetném a múltat, még 
talán boldog is lehetek . . .  Azt 
hiszem, ez a gondolat szépí
tette meg szemeimben az öre
get.

Átfutott rajta a nyolc év 
wír*m előtti este. . Mozgást hal- 

hott. Surranó neszt. Az öreg 
belesett a függöny hasadékám. 
Az ő vetkőző karja félúton 
megállt. A barna, ráncos arc, 
a sávnyi homlok, a dús szem
öldök, a széles, feszes áll a 
jövő, a nyugalom ígéretének 
hatott. Néhány nap óta sza
badnak, tisztának, fehérnek 
érezte magát a régi világhoz 
képest, szinte mindent ígért 
most ez a szikár férfiember, 
ahogy lopakodott. Ő félrehúz
ta a függönyt, és engedelme
sen vonszolta magát az álo
mig .. „

★

Eleinte mindent elfelejtett. 
Az öreg kedves volt és fi
gyelmes. Ö pedig igyekezett 
otthonában és érzéseiben meg

találni a számára legkedve
zőbb helyet. Az öreg nem 
szólt bele semmibe, hagyta, 
hogy minden úgy legyen, 
ahogy ő akarja.

Az öreg halász, aki azelőtt 
néma szoborként ült órákig a 
csónakjában, életre kelt, vi
dáman, fürgén mozgott. És 
mindaddig rendben volt min
den, amíg az asszony egy bo
londos őszinte estén el nem 
mondta múltját az öregnek.

A férfi értetlenül nézte az 
asszonyt, amint fájdalmas 
arccal, riadt tekintettel me
redt a tóra.

— Miért hallgattál el? — 
kérdezte.»

A felhők mögül kibújt a 
hold, aranyhidat vert a par
tok közé. Vadkacsák csaptak 
a vízre.

— Mióta ismered a férje
met? — kérdezte az asszony. 
Belebámult a férfi frissen bo
rotvált arcába. . .

— Hat éve járok horgászni 
a tóra — válaszolta csende
sen a férfi. — Azóta ismerem 
az öreget. Sokat halásztunk 
együtt. Régen áhítozom egy 
kapitális harcsára. Az elmúlt 
héten ígérte meg, hogy segít 
egyet megfogni. Mondtam, a 
szabadságomat is feláldozom.

Ha sikerülne, az sem volna 
mindegy, de az egész tudod," 
hogy miattad van . . .

Az asszony odébb húzódott. 
Levette a férfi kezét a térdé
ről.

— Mit szól a feleséged, 
hogy ilyen sokáig nem vagy 
otthon?

— Megszokta már.
— Szereted?
— Igen. . .  Meg a két gye

rek . . .  t
— Mégis megcsalod?
— Csak saját magát csal

hatja meg az ember . . .
— Ti férfiak . . .  Könnyen 

találtok magyarázatot, ha ma
gatokat kell felmenteni. . .

— Hol maradhat ilyen so- . 
káig az öreg? — szólt közbe 
a férfi, és átkarolta az asz- 
szonyt.

— Gyújtsuk meg a lámpát 
— bontakozott ki az asszony 
a- férfi karjaiból.

Hunyorogtak a hirtelen 
fénybén. „Milyen szép ez az 
asszony, a bőre síma, kreol, 
hibátlan!” — gondolta. Az
után arra gondolt, hogy ez az 
egész történet képtelenség. Az 
asszonyra nézett, és értetle
nül bámult rá.

Cs. E.
(Folytatása következik.)

Csak símen pénzt!
Tíz év nagy idő, ennyit tölt börtönben a most 

huszonhét éves Tóth József, ha a legújabb büntetése 
lejár. Mindezt nem egyhuzamban, hanem kisebb- 
nagyobb megszakításokkal. Hol kiment, hol behozták. 
Jelenleg Nyíregyházán van.

Pedig, ha végigfutunk életkörülményein, meg kell 
állapítanunk, méghozzá teljes tárgyilagossággal, hogy 
akkor élhetne ragyogóan, ha nem követne el sem
miféle bűncselekményt. Mert gondoljuk csak meg, ha
vonta öt-hat ezer forintot keres, a fővárosban dolgo
zik, saját szavaival: „tereprendezőként”, ami magya
rul azt jelenti, hogy segédmunkás kőművesek mel
lett . . .  De .az előbbi megfogalmazás jobban tetszik neki, 
attól függetlenül, hogy bár jól hangzik, de nincs ér
telme!

★
Az élettársával volt fönt Pesten, miközben a gye

rekét, aki az asszonyé, a férfi anyja gondozta, vidéken. 
Kéthetente jártak haza, ekkor adtak pénzt, ha ma
radt, a gyerek ellátására. De legtöbbször nem maradt, 
mert mindketten szerettek szórakozni, ittak míg volt 
pénzük, ha nem, akkor szereztek. Mindegy, hogy kitol 
és mennyit. Legtöbbször „szerencséjük” volt, hiszen a 
más pénzére mindig szeariesebbek voltak, mint a ma
gukéra. A sajátjukat herdálták, miközben a másokét 
dédelgették, olyannyira, hogy például ötvenezer forin
tot amit loptak, körülbelül húsz helyen rejtettek el, 
komoly fejtörést okozva ezzel a helyi rendőrségnek. 
Bezzeg a magukét nem vigyázták ennyire, pedig ketten, 
mármint ő és élettársa, havonta tízezer forinttal gaz
dálkodtak, azaz ennyi volt a fizetésük. De az. olyan 
életforma amit ők alakítottak ki maguknak, énnél sok
kal többet kívánt. Hiszen bárki kiszámíthatja ha éjsza
kánként ezer forintot szórakoznak, azaz isznak el, hány 
napig elég a fent említett összeg?!

Testvérek között is van legalább húsz nap hatra, 
amikor is élni kell, s ehhez újfent pénz szüteegeltetik, 
amit meg kell szerezni. S ők megszerezted. Hol. ettek 
hol attól ragadtak el kisebb-nagyobb összegeket Előt
tük sem volt titok, hogy előbb-utóbb visszakerülnek, de 
nekik ez nem számított, vállalták 3̂ kockázatot.Persze, 
most, amikor bent vannak, egyik Tökölön, masik^ Nyír
egyházán, már másképp látják a helyzetüket, sót du- 
höngenek, hogy milyen méltatlan helyzetbe kei ültek.

De nézzük meg, hogyan telt el neki egy-egy nap
j a . . .

— Mikor kelt?
_ Reggel ötkor ébredtem, hatra mentem a munka

helyre, de csak húsz perc múlva kezdődött a munka, 
ennyi’idő elég arra, hogy bevásároljak, a közértben, 
reggelűt és egy-egy üveg pálinkát vagy sört, mikor me
lyüknek van itt az ideje. Nyáron természetesen sört, ha 
pedig bejött a hideg, inkább pálinkát. Hadd fútsön a 
szesz! Szerettem az italt, ma is a legnehezebb ebben az 
egészben, hogy nem juthatok hozzá, hiszen a szerveze
tem még kívánja, és jói is esne. . .  De nincs, alig vá
rom, hogy szabaduljak. . .

— Mikor telt le a munkaideje?
— Két óra utón tíz perccel miár ott sem voltam, 

vagyis csak akkor, ha az élettársam jött hozzám, ugyan
is egy maszek kőművesnél dolgoztam, aki megengedte 
nekünk, hogy néha-néha a konyháján főzhessünk. Ha ez 
nem volt lehetséges, étterembe mentünk, s akkor, ugye
bár, elengedhetetlen az újabb rundó, sör, bor vagy pá
linka . . .

— Ebéd után mit csináltak? /
— Vagy maradtunk és tovább söröztünk, vagy' ha 

jó filmről hallottunk, elmentünk moziba, s aztán még 
bevágtunk néhány üveg sört, s elmentünk a diszkóba. . .

— És mikor értek haza?
— Este tíz óra felé, vagy még később. Reggel pedig 

újra szólt a vekker, s mentem dolgozni, akárcsak az 
ólettársam. Havonta^ kétszer mentünk haza, anyámék- 
hoz, akkor is ez voft a program, csak a helyszín vál
tozott . . .

— Ehhez az élethez rengeteg pénz kell...
— Jól kerestem, s ha kellett mindig kaptam előle

get. Ha a munka sürgős volt, mi vasárnap is dolgoz
tunk. Egy-egy munka befejezése után egy összegben to p 
tuk meg a pénzt, tehát nem havi fizetésünk volt, hanem 
teljesítményben dolgoztunk. Ezért ihattunk annyit, 
amennyi jólesik, vagy még többet, hiszen, mi akkor is 
folytattuk az ivást, amikor már mások abbahagyták.

— Nem gondolja, hogy ennyi pénzt a elpocsékolni 
enyhén szólva könnyelműség?

— Mire gyűjtsék? Annyi pénzt mindig keresek, 
amennyi nekem kell!

— Hát ez azért pontatlan, hiszen akkor nem kellene 
lopnia, elvenni másokét...

— Nem én loptam, hanem az élettársam, én nem 
is tudtam róla. Én ebben az ügyben teljesen ártatlan 
vagyok, csak a körülmények játszottak közre úgy, hogy 
én is belekeveredtem.

— Annyi a bizonyíték maga ellen, hogy Dunát le
hetne velük rekeszteni, tehát fölösleges az ártatlanságát 
hangoztatnia, s mindent az élettársára fogni. Inkább 
folytassuk. Hogyan is telnek a napjai ha szabadon van? 
Szokott olvasni?

— Nem. Könyvet nem vettem a kezembe, nem is 
érzem a hiányát. Minek oivasni, főleg könyveket! Meg 
aztán drága is. Esetleg Esti Hírlapot veszek néha, de 
azt is csak hetente egyszer-kétszer. Éppen csak átfutom, 
s másnap mór abba csomagolom az ennivalót.

—• Nem gondolt arra, hogy ha már megvan az ál
talános iskolai végzettsége, érdemes lenne, ha szakmát 
tanulna?

— Minek? Keresek én annyit, talán többet is, mint 
egy szakmunkás, s ráadásul nem dolgozom magam 
agyon, akkor pihenek amikor akarok, a kutya sem szól, 
mert ha igen, fogipm magam és odébb állok. Máshol úgy 
megbecsülnek, mint egy falat kenyeret, hiszen mérnö
köt, szakmunkást kaphat bárki, de segédmunkást?! Csak 
nézzen szét egyszer Pesten, bármelyik utcán, ahol gyá
rak vannak, mindenütt ki van téve: „Segédmunkást fel
veszünk!” Amíg ez a tábla kint lóg, addig nem érde
mes beülni az Iskolapadba. Higgye el nekem, cseppet 
sem bánom, hogy nem lettem szakmunkás. Megvan a 
hatezer forintom, néha, ha szombaton-vasárnap dolgo- 1 
7.om, akkor a tízest is leakasztom! Kell-e ennél több? 
Ha kint vagyok, szabadon élek, mint a madár.

— Arra nem gondol, hogy egyszer megöregszik, s 
elmegy az ereje, nem bírja a fizikai munkát, no meg az 
ital is megrokkanja? Akkor miből él majd?

— Hol van az még? Addig sok víz lefolyik a Dunán, 
minek gondolni erre? Ha meg minden kötél szakadj 
majd eltart az állam! Valami csak lesz?! A. J.



^ H m á 1982. JANXJÄR 16.

VITAINDÍTÓ A BEILL

Mikor kezdődik -  meddig tart?
Egy példa

Az elmúlt év utolsó napjai
nak egyikén történt, hogy 
„betörtek” abba az óvodába, 
ahova a gyermekem jár. Az 
idézőjel is mutatja, hogy az 
eset nem ér meg túl sok szót. 
A tettes az egyik közismert 
módszert választotta: napköz
ben besurrant az óvodába, 
majd éjszaka előbújt a rej
tekhelyéről és hozzálátott a 
kereséshez. Nem számítva ar
ra, hogy az épületben gond
nok lakik, meglehetősen zajo
san kutatott. A következ
mény: tetten érték. S itt jön 
a lényeg: arra hivatkozott,

hogy csupán aludni 'akart. A 
kihuzigált fiókokban, szekré
nyekben „párnát” keresett. S 
a tettestől az is kiderült: há
rom héttel az eset előtt sza
badult feltételes kedvezmény
nyel.

Az óvodában természetesen 
sokáig beszédtéma volt ez az 
esemény. Az egyik óvónő 
megjegyzését találónak érez
tem: „ez az ember talán nem 
is teljesen beszámítható, hi
szen az elengedett büntetését 
is le kell töltenie”. Bölcsen 
hallgattam, mert mit is mond
hattam volna?

tik. E — nevezzük így — 
„belső új életnél” van kézzel
foghatóbb, a „külső új élet”. 
Ha például valaki elválik, s 
egyúttal másik városba költö
zik. Minden új lesz körülötte, 
mindent elölről kell kezdenie.

Ez utóbbihoz hasonlítható a 
szabadulás utáni „új élet”, 
csakhogy egy lényeges kü
lönbséggel. Ha valaki önszán
tából elhagyja a családját, s 
más városba költözik, új 
munkahelye lesz stb., legalább 
azzal a megnyugtató érzéssel 
érkezhet az új helyre, hogy 
ott tiszta lappal indul. Ha

ugyanez az ember az új kör
nyezetben csődöt mond és is
mét a régi környezetébe ké- 
redzikedik vissza, már koránt
sem tiszta a lapja. Nos, a 
börtönből szabaduló helyzete 
ilyen. Megsértett, de lagalább- 
is megbántott, ám mindenkép
pen őt rosszallással fogadó ré
gi környezetébe kerül vissza. 
Vagyis új élet, a fogalom iga
zi értelmében, nem létezik. Ez 
csak annak lehet, áld mond
juk 100 évi alvás után feléb
red. Ilyenről azonban nem tu
dok.

Vissza, de hova?
„Fekvőtámasz-verseny"

Az eset kapcsán az intéz
mény vezetője is elmondta 
véleményét. Hangsúlyozom: 
olyan valaki, akinek semmi 
köze a büntetésvégrehajtás
hoz, vagy akár az igazság
szolgáltatáshoz. Ő érthető na- 
ivsággal mondta: pedig az il
letőnek bejelentett lakása is 
van. Igaz, tette hozzá, sehol 
sem dolgozott.
_ Megint nem foglaltam ál

lást, pedig egyértelmű: volt 
olvasónknak elfogyott a bör
tönbeli keresete, ezért próbált 
utánpótlást szerezni. S nyil
ván a bejelentett lakás sem 
volt a megálmodott meleg ott
hon, elhelyezkedni pedig nem 
akart, talán majd jövőre, gon
dolhatta. S elképzeltem, anjint 
pár hónappal korábban a fel
tételes tárgyaláson fűt-fát 
megígért, bizonyította, hogy 
van hol laknia, sőt, talán még 
a jövendő munkahelyével is 
felvette a kapcsolatot.

S ha idáig eljutunk a gon
dolatmenetben, már előlopa
kodnak a kérdőjelek. Az ille
tő előzőleg már volt büntetve, 
ugyancsak betöréses lopásért. 
A bv. intézetben a tények 
szerint kifogástalanul viselke
dett, a büntetés célja „továb-i 
bi szabadságelvonás nélkül is 
elérhetőnek” látszott. így lát
ta ezt a nevelője, majd a bí
ró is. S az sem lehetetlen, 
hogy ő is így gondolata, de 
aztán szabadulása után nem 
sikerült a beilleszkedés.

Beilleszkedés! Találó foga
lom, de annyira általános, 
hogy ha kimondjuk, már-már 
elvesznek lényegi elemei. Mert

mire gondolunk a szó halla
tán? Arra, hogy valaki sza
badulása után „beiljeszkedik a 
társadalomba”. Ezen azt ért
jük, hogy ugyanolyan hasz
nos, becsületes állampolgára 
lesz társadalmunknak, mint a 
bűncselekmény elkövetése 
előtt volt. De vajon egyálta
lán, valamikor is el lehetett 
ezt mondani róla? Hiszen in
kább az a valószínű, hogy ke
reste, de nem találta helyét a 
társadalomban és éppen en
nek következtében bűnözött. 
Akkor pedig hova akarjuk, 
hogy visszailleszkedjen? Ab
ba, amibe sohasem tudott be
illeszkedni? Nem képtelenség, 
de ehhez robbanásszerű sze
mélyiségváltozás és kedvezőbb 
körülmények kellenének. S at
tól, hogy pár évet bent töl
tött, a körülményei — anyagi 
helyzete, családjával a viszo
nya stb. — aligha javultak, 
inkább csak rosszabbodtak, 
legjobb esetben hasonlóak, 
változatlanok maradtak.

No persze, a megközelítés
nek más módja is van. Fel 
kell tételeznünk, hogy éppen 
személyiségének torzulásai mi
att nem tudta még a bűncse
lekmény előtt megtalálni a 
helyét. S talán a börtön az a 
hely, ahol a személyisége 
egészséges fejlődésnek indul. 
S 'ez egyáltalán nem kizárt, 
ha például egy analfabéta 
megtanul írni és olvasni, már 
többet tett e téren, mint elő
ző életében összesen.

Az itt felvázolt, látszatra 
feloldhatatlan ellentmondásra 
is van jól bevált mondatunk: 
új életet kell kezdenie!

Mindebből logikusan követ
kezik, hogy az ember múltja 
az a gombóc, amit le kell 
nyelni, „meg kell emészteni”. 
Elsősorban magának az érin
tettnek, másodsorban a kör
nyezetének.

A fentebb körvonalazott 
valóságos beilleszkedés-foga
lomnak tehát e két alapvető 
része van, bár egymástól nem 
függetlenek. Elsősége azonban 
minden kétséget kizáróan an
nak a folyamatnak — kívánt 
folyamatnak, — van, amely az 
elkövetőben végbemegy a 
bűncselekmény elkövetése és a 
szabadulása között. Ezt sokan 
befolyásolhatják, de nem csu
pán jó irányban. Ügy hiszem, 
a nevelő, a társak —, a bör

tönön belül egyaránt hatást 
tudnak elérni. Mégis, a jóra 
fogékony, önmagát jó irányba 
formálni akaró elítéltnek ked
vezőek az esélyei. Ha a neve
lő eleget tud foglalkozni vele 
—, másfelől ezt ő is igényli 
— a társak önkéntelen „ne
velése” legrosszabb esetben is 
kiegyenlítődik a jó és a rossz 
között. Ritka balszerencse az, 
ha valaki csak olyan társak 
hatása alá kerül — mert csak 
ezekkel, érintkezik huzamo
sabb ideig — akiktől csupa 
rosszat tanul.

Nem titkolom tehát, hogy 
nézetem szerint a szabadulás 
utáni élet lelki alapját a bör
tönben kell megteremteni. 
Hogy egy sportbeli példával

érzékeltessem: az az úszó, aki 
az edzéseken csak a lábát ló
gatja a medencébe, annak a 
versenyen semmi esélye sincs 
a győzelemre, biztos vesztes, 
küzdjön bármi nagy erővel is. 
Márpedig a „lábat lógatok” 
közé tartozik az, aki a bör
tönben töltött időt a kötelező 
programokon túl arra fecsér- 
li, hogy a „fekvőtámasz-ver- 
senyben” rekordot állítson fel. 
Magyarul: mindent megtesz 
annak érdekében, hogy ugyan
olyan ember maradjon, mint 
amilyennek a börtönbe érke
zett. Kínosan ügyel arra, hogy 
önmagát semmivel se gazda
gítsa, véletlenül se tegyen 
olyat, ami a normális érték
rend szerint dicséretes, annál 
inkább benne van az értel
metlen balhékban.

Természetesen nem vagyunk 
egyformák, ezért óvakodni 
kell a sémáktól. Vannak erős 
egyéniségek és vannak gyen
ge, befolyásolható emberek 
idebent is. Az erős egyénisé
get csak közvetett módon le
het befolyásolni — elhitetni 
vele, hogy maga jött rá arra 
a dologra —, míg a gyenge 
egyéniségeknél a tiszta, jó szó, 
a rendszeres foglalkozás ve
zethet eredményre. Ez utób
biakra érthetően nagy hatás
sal van az a közösség is, 
amelyben, élnek.

S amikor azt mondjuk: „be
illeszkedni a társadalomba”, 
mindig és konkrétan arra a 
kisebb közösségre gondolunk, 
amelyben az adott pillanatban 
élünk, létezünk. Esetünkben ez 
a bv. intézet, beleértve ebbe 
valamennyi alkalmazottat é's 
elítéltet. Kézzelfoghatóan azon
ban a zárkabeli és munkahe
lyi „kollégák” jöhetnek szá
mításba, velük kell „gyakorol
ni” azt, amire kint elenged
hetetlenül szükség van. Azt, 
hogy miként teremtsünk és 
milyen kapcsolatokat a másik 
emberrel.

★
A kérdés ezek után az, 

hogy a börtönben mennyire 
lehet felkészülni a szabadu
lásra, azazhogy ez az első lép
cső a beilleszkedésben meny
nyire stabil. Nem kell-e at
tól tartani, hogy odakint, ami
kor e „lépcsőről” fel akarunk 
lépni a másodikra, az össze
roppan? Mert kétségtelen, 
hogy az új bv. szabályzat 
szellemének megfelelően nagy
ban kitágultak azok a lehető
ségek, amelyek az úgynevezett 
kapcsolattartásra irányulnak. 
A keretek azonban önmaguk
ban csak lehetőséget adnak, 
tartalommal nem is olyan 
egyszerű megtölteni.

A z  esélyek

Uj élet?
Jómagam — szerencsére — hányzésról is nehéz leszokni, 

csak annyiban kezdtem új neon beszélve olyan „új éle- 
életet, amennyiben a szilvesz- tét” valóban jellemző fogadal- 
teri fogadalom az elkövetkező makrói, amelyek nemcsak a 
évre érvényes. De még a - do- biológiai szükségleteinket érin-

A KÖRÖN
A körön visszatérő lépések 
visszhangja őrzi a napokat, 
a napok ólomszürke jóslatát 
A körön
a jelen híradása nem 
fecskék röpte se nem az ősz 
hegedűié — csak visszatérő lépések 
A körön
régi drámákban a jő és a rossz 
verítékes összecsapásai vésik 
a lyukakat sűrűn 
A körön
nincs óramutató csak az 
önnön mértékével mért idő 
A körön
ki megy nem számolja a 
perceket mert a végtelen 
folyamok is óceánba torkollanak 
A körön
viasz kell hogy ne halljuk szférák 
vijjogó zenéjét.

Donászi Aladár 
Szeged

A beilleszkedés fogalmának 
szinte egyenértékű megfelelő
jeként használatos a pártfogó 
felügyelet. A pártfogó már a 
büntetés ideje alatt számítás
ba vett tényező és lényegében 
azt a feladatot látja el kint, 
mint amit a nevelő bent. De 
ha elfogadjuk azt az állítást, 
hogy a nevelő mellett a tár
sak szerepe is hangsúlyos, úgy 
a pártfogó mellett a szűkebb 
kinti környezet is ugyanilyen 
jelentőségű. És itt csak ismé
telni tudom a korábban írta
kat: az önmagát jó irányba 
formálni akaró szabadulónak 
kedvezőek az esélyei. Ha a 
pártfogó eleget tud vele fog
lalkozni — miért ne tudna, 
hiszen ez a dolga? — a kör
nyezet önkéntelen . vagy eset
leges tudatos „nevelése” leg
rosszabb esetben kiegyenlítő
dik a jó és a rossz között. S 
az meg itt egyenesen kizárt, 
hogy a családi, munkahelyi,

baráti környezet csupa rossz 
hatást sugározzon.

Ebből az egészből azonban 
ki kell emelni a családot, a 
baráti kapcsolatokat. Itt 
ugyanis az észérveken túl ki
számíthatatlan érzelmi mozza
natok lépnek be, s mint tud
juk, egy nagyobb megrázkód
tatás minden jól felépített el
képzelést pillanatok alatt rom
ba dönthet.

Vagyis megint csak odaju
tottunk el, hogy a szabaduló
nak szinte kizárólagosan saját 
magában kell bíznia, nagyító
val kell — kellene — minden 
kapcsolatát vizsgálnia, ha úgy 
tetszik^ „együgyűen”, azaz; 
mennyiben segíti elő a beil
leszkedését? Tehát nem kelle
ne mindjárt ' beleugrani a 
„mélyvízbe”, hanem csak las
san, fokozatosan „merülni be
le”, akkor, amikor már úgy 
érzi: megtanult „úszni”.

MegvdhszoSatlan kérdések
Az elmondottak aligha vá

laszolnak arra a kérdésre, 
hogy mikor kezdődik és mi
kor fejeződik be a beilleszke
dés? Arra sem válaszolt, hogy 
miként és hogyan kell, lehet 
megteremteni egy „új élet” 
alapfeltételeit? Mennyiben le
het az egyáltalán nem szív
derítő múltat úgy felhasznál
ni, hogy abból nyerjünk va
lamit a jövő érdekében? Hogy 
mindebben kik mennyit segí

tenek, mennyit hátráltatnak, 
az megint csak válaszra vár.

Nevelők, pártfogók és olva
sóink őszinte véleményét, hoz
zászólásait várva abban feltét
lenül reménykedhetünk, hogy 
a megválaszolatlan kérdések 
száma csökken.

A szerkesztőségbe küldött 
hozzászólásak jeligéje: . „Vita 
1982”.

— f —

A Lentin Kohászati Művek meghatározó 
szerepet tölt be az ország második leg

nagyobb városa, Miskolc életében, és termé
szetesen hazánk vas- és acéliparában. Az itt 
gyártott termékek — Magyarországon csak 
az LKM-ben hengerelnek például sínacélt — 
eljutnak a világ számos országába.

A több mint 18 ezer munkás közössége 
egyben jelentős emberformáló erőt is képez. 
A mérce maga a munka, az, hogy ki milyen 
Szorgalommal, akarattal végzi el feladatát. 
Bizonyíthatják ezt azok a szabadultak, utó
gondozottak is, akik a gyár valamelyik üze
mében kaptak lehetőséget életük újrakezdé
séhez. Elöljáróban csak egyetlen szám: a .ko
hászatba felvett utógondozottak 70 százaléka 
megmaradt a közösségiben, s tisztességesen el
végzi munkáját.

A gyár munkaerő-gazdálkodási osztályán 
S. J.-né válaszol a szabadultakkal, utógon
dozottakkal kapcsolatos kérdéseinkre. Az ő 
feladatköréhez is tartozik — többek között — 
volt elítéltek gondjainak, problémáinak meg
oldásában közreműködni, beilleszkedésüket 
segíteni.

— Évente több száz levél érkezik hozzánk 
különböző büntetésvégreha'lási intézetek

től. Érthető, hiszen a feltételes szabadulás 
esetén kikötés a majdani munkahely megne
vezése. Sajnos, a levelek keveset mondanak 
el írójukról. Mi úgy látjuk, hogy kissé sablo
nosak. Nem tartalmazzák a börtönviselt sza
kiunkra fontos adatait, tehát, hogy van-e 
szakmája; milyen oklevele, bizonyítványa 
van erről, vállal-e melegüzemi munkát, több 
műszakot stb. Nekünk tehát egy válaszleve
let kell küldenünk, amelyben megkérdezzük 
a fentieket. így növekszik az adtninisztrá- 
ciónk, ami véleményünk szerint elkerülhető 
lenne. . ,

árait szeretnék elérni...
— Válogatnak-e a jelentkezők között?
— Nem, akinek megvannak a szükséges 

okmányai, például a munka- és katonaköny- 
ve^— annak kiállítjuk a felvételi jegyét. Éz 
még nem jelenti a munkába állást, mert az
előtt a felvételessel még a leendő üzemvezető
je beszél. Hivatalból nem közöljük senkivel, 
hogy korábban elítélt volt, azaz valamilyen 
bűncselekményt követett el, de az őszinteség 
nem árt. Az utógondozottak esetében viszont 
a rendelkezéseknek megfelelően pártfogókat 
kell kijelölnünk, illetve a'jelentkezők közül 
kiválasztanunk, és a megbízólevelet is mi 
állítjuk ki számukra. A társadalmi pártfogók, 
a csoportvezetők, művezetők, esetleg üzemve
zetők köréből kerülnek ki, és jó hatással 
vannak a volt elítéltre. Előfordult már az is, 
hogy barátságot kötöttek egymással.

Jó kapcsolat
Van egy másik út, lehetőség is a volt el

ítéltek gyári elhelyezkedésére. . .
— Igen, kerülhetnek az LKM-be a bírósá

gi pártfogók közreműködésének eredménye
ként is. Osztályunknak nagyon jó a kapcso
lata a Miskolci Megyei Bíróság hivatásos 
pártfogóival. Olyannyira, hogy volt már pél
da többbször elítélt ember felvételére, akit 
már több helyein is elutasítottak, s végre ná
lunk kapott még egy lehetőséget a bizonyí
tásra. Természetesen csak azután, hogy mi is 
elbeszélgettünk vele, s figyelmeztettük: még 
egy „botlás” és a következő eestben már mi 
sem segíthetünk , . :

T> Tibor nehéz csomagokkal érkezik a be-
A *szélgetés színhelyére, az LKM ifjúsági 

klubjába. (Előző nap vállalkozott az interjú
alany szerepére, de kérte, hogy ne a munka
helyén beszélgessünk: „csak ketten tudnak az 
újhelyi fegyházról. . . ”)

A „kantin” választéka sör és kóla. P. Tibor 
az utóbbit választja.

— Megpróbálom betartani a börtönben ön
magámnak tett fogadalmat, és hacsak nem 
muszáj, nem iszom szeszes italt. Annak 
is „köszönhetem” a majdnem öt évet. amit a 
fegyházban töltöttem, s ami elveszett az éle
temből.__ ???

— Születésnap után voltunk^ akkor töltöt
tem be a tizennyolcat. Előző délután és este 
sokat ittunk, másnap meg sörrel gyógyítot
tuk” magunkat, és újra elkábultunk. Volt 
koztunk egy srác — a bűntársam —, aki hara
gudott a lányra. Együtt járt vele, s valamiért 
bosszút akart rajta állni. Balszerencsénkre 
találkoztunk vele az utcán. Hogy kié volt az 
ötlet, azt ma már felesleges volna firtatni — 
de „elvittük” hozzánk a lányt é s . . .  Erősza
kos nemi közösülésért kaptam az öt évet. Én 
adtam neki az első pofont. A másnapi ébre
dést nem kívánom senkinek. Azokat az éj
szakákat sem, amiket álmatlanul töltöttem 
a rácsok mögött. Akkor kötöttem a fogadalmat. 6

— A csomagok?
— Ajándékok. A lányomnak és a felesé

gemnek vettem, karácsonyra. Ez lesz a má
sodik, amit már közösen, hármasban töltünk 
el. Remélem, hogy sikerül meglepetést sze
rezni nekik. Hónapok óta spórolok a pénzzel

Befogadtak a közösségbe
— Hogyan került a kohászatba?
— Amikor kiszabadultam, alig-alig mei 

az emberek szemébe nézni. Arra gondol 
legjobb lesz, ha még azt a környéket is 
hagyom... Albérletbe költöztem, ide a j 
közelébe. Jelentkeztem munkára, felvette! 
szállítási üzembe kerültem, akkor még sej 
munkásnak. Az első hetek, hónapok nag 
nehezek voltak. Szótlan, visszahúzódó let! 
Ha rám néztek, mindig azt kutattam az 
berek szemében: vajon tudják-e rólam? 
pedig valaki halkabban beszélt, esetleg ir 
telem a fejével, összerezzentem. Itt biztos 
lám van _szó. . .  De azután rájöttem, I 
nincs mitől félnem. Idővel befogadtak a 
zosségbe, ^beszéltek velem bajaikról, s 
fordult: tőlem kértek kölcsön.

— Tegnap egy billenős vezetőfülkéj, 
szállt ki, amikor megismerkedtünk.

— Később nekibátorodtam, jelentkez 
egy gépkocsivezetői tanfolyamra — és s: 
rSltj Ugyanabban az üzemben maradt 
anol addig is dolgoztam, de kocsira kerül] 
tem. Először c-ak egy kis „zsukkal” furil 
tam, de azután mindig egyre nagyobb ai 
kaptam, s most ezt a ZIL-t. Jó kocsi, c 
egy kicsit sokat fogyaszt.

— A házasság?
— Több, mint másfél éve ismerkedtem r 

a felesegemmel, itt a klubban. Ö tud a ír 
tamrol, tudnia kell róla. Voltak közötti 
mar nagy veszekedések is, d. a börtöné 
meg sohasem kerültek szóba. Azok csak 
én emlékezetemben maradtak meg — n 
meg ma is felriadok álmomból. Vis 
sohasem! -  ez a legfontosabb számon 
amit szeretnek elérni az életben. Ebben 
git a felesegem, és a munkahely . . ,
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EZER EV MULTAN
Egy ősi vikingtelepülésen pénz” voltaképpen rézből k i

végzett ásatások során egy szült, és csupán vékony ezüst
angol régészcsoport régi arab réteggel vonták be. El keli 
pénzt talált, amely több ezer ismerni azonban réges-régi 
évvel ezelőtt került forgalom- hamisítók mesteri ügyességét 
ba A leletek jegyzékében az ezüstbevonat kiváló rni-
eziistpénzként tüntették fel, n°?;é§ű> azo\  a?., , , ,  , _, _  akik azokban a hajdani ídok-ezt az ertekelest azonban ha- ,_____ J;„------ ^  „ben éltek és nem ismerték a 

pontos elemzés korszerű mód-marosán módosítani kellett. A 
röntgensugarak segítségével szereit — kétségtelenül való
végzett elemzés ugyanis ki- dinak tartották a hamisít- 
mutatta, hogy ez az „ezüst- ványt.

A KAKAÓ A HARMADIK HELYEN ÁLL
A világ kakaótermelése öt nagy zsírtartalma miatt so- 

év múlva előreláthatóan eléri káig nem volt népszerű. Csu- 
a 2,4 millió tonnát, a kakaó- pán 1828-ban találta fel Van 
fogyasztás pedig szilárdan Hooten holland kereskedő an- 
tartja a harmadik helyét a nak a módját, hogyan lehet 
kávé és a tea mögött. Cortezt, a zsírt kivonni a kakaósze- 
Mexikó meghódítóját Monte- mekPoőí. A kakaó azóta agyer- 

az aztékok vezere jo- mekek és felnőttek kedvelt 
illatú itallal kínálta. De nem ... . . . .  p t
sejtette, hogy a kakaó és a ltafava' valt A *vaj<^  F®ter 
belőle készült csokoládé né- P'eĉ S azzal segítette elő a ka- 
hány évszázad múlva az egész kakó karrierjét,  ̂ hogy felta- 
világot meghódítja. A kakaó lálta a tej csokoládét.

AZ ELEKTRONIKUS ÓRÁK BIRODALMÁBAN
Az elektronikus karórák és nyolcféle funkció végzésére 

szerkezete egyre bonyolultabbá alkalmas. Felkért tizennégy 
válik. Már megszokottá vál- embert, hogy állítsa egy órá- 
tak a stopperrel, naptárral, Val előbbre a mutatókat. A 
világító számlappal és ébresz- vizsgált személyek egyik te
tőve] ellátott modellek. Olyan lének emellett módja voltar- 
órák is vannak, amelyekbe ra, hogy igénybe vegye a hasz- 
számológépet szereltek be. nálati utasítást (a japán óra- 
Egyes karórák tulajdonosuk gyártó cégek általában aztta- 
bioritmusát és érverésének nácsolják, hogy az óratulajdo- 
gyorsaságát is jelzik. E nagy- nosok mindig tartsák maguk- 
számú funkció irányításához nál a használati utasítást), a 
sok-sok kapcsoló szükséges, másik felének viszont mind-en- 
Egy-egy billentyű olykor sok- féle „puska” nélkül kellett 
féle funkciót teljesít. Az em- boldogulnia. Az utasítást hasz- 
ber lenyomja egyszer — be- náló hét személy közül csu- 
kapcsolódik a kronométer, pán három birkózott meg a 
lenyomja kétszer — kikap- feladattal — a másik csoport- 
csoiódik, lenyomja háromszor bél viszont egyetlen egy sem! 
— megjelenik az aznapi dá- Éhhez hozzá' kel! tenni azt. 
tűm és így tovább. hogy a kísérlethez kiválogatott

C. Moro amerikai formater- személyek között nemcsak 
vezező viszonylag egyszerű mérnökök, tudósok, tudomá- 
óramodellt készített: ez kro- nyos készülékek beállításával 
nométerből, naptárból, ébresz- foglalkozó szeakemberek vol* 
tőből, három kapcsolóból áll. tak, hanem még órások is.

DIVATOS, DE KÁROS
Osztrák orvosok helytelen!- erős ibolyántúli sugarak azon- 

tik a manapság tömegszenve- ban, amelyeket a kvarclámpa 
déllyé vált kvarcolást. A ^bocsát, mélyen behatolnak a 
kvarclámpa nyújtotta mester- b5rbe g ez alatt az alatta 
séges besugárzás valóban al- lev- szövetek szétrombolásá-

Áz emlékezőtehetség titka?
Egyetlen idegsejt jeltováb- den impulzus nagyjából 

bitó képességének megváltoz- ugyanolyan mennyiségű neut- 
tatása lehet az egyik módja ronanszmittert szabadított fel 
annak, ahogyan az agy az in- a szinapszisban, amely vi- 
formációkat tárolja. De, hogy szent ugyanolyan hatást kel
jöhetnek létre ilyen változá- tett a mögötte levő sejtben, 
sok: Michael Browning és Az agyvelőkampó azonban ki
kollégái Kaliforniában és vétel.
Kansasban leírnak egy enzi- itt a rövid és nagyfrekven- 
met, amely közvetve irányít- ciájú ingerlés a szinapszis- 
ja a sejtek tevékenységét az hatékonyság drámai növeke- 
agy egy részében — az agy- dósét idézi elő, amely hónapo- 
velőkampóban (hippocampus). kjg fönnmaradhat. Browning 
Az agyvelőkampót már régen csoportjának korábbi kutatá- 
összefüggésbe hozták az em- sa; azt sejtették, hogy ezeket 
lékezőtehetséggel, ez a fölfe- a változásokat egyetlen enzim 
dezés pedig közelebb vihet irányítja.
minket a tanulás és emléke- Brbwning és kollégái mintá- 
zes biokémiai megertesehez. kaj. ve^ ek 0]yan agyvelőkam-

Az idegsejtek az informá- pókból, amelyeket Ingereltek, 
dókat egymás közt szinapszj- és olyanokból, amelyeket nem. 
soknak nevezett csatlakozó- Amikor molekulasúlyok alap
sokon keresztül továbbítják. jdn szét tudták választani az 
Itt az impulzusok sorozata anyagot, csak egy összetevő- 
egy ún. neutronszmittert (ve- ben találtak nagy különbsé- 
gyület) szabadít föl, amely vi- get Továbbá ez a változás is 
szont elektromos jelet kelt a csak nagyfrekvenciájú inger
szinapszis mögötti sejtben, fés után volt tapasztalható. 
Annak hatékonysága, amivel a végül is, a  szóban forgó 
szinapszis továbbítja az in- összetevőt, mint piruvát de
formációt, közvetlenül befő- hidrogenáz (PDH) enzimet 
lyásolja a mögötte levő sejt azonosították, amely fontos 
elektromos tevékenységét, szerepet játszik a kalcium és 
Tudnak-e azonban az idegsej- az energiatároló ATP (adeno- 
tek és a szinapszisok „emlé- trifoszfát) sejten belüli 
kezni” a korábbi tevékenység mennyiségének szabályozásá- 
mintájára? D. C. _Hebb pszi- kan. Noha mindkettőről tud- 
chológus meggyőzően úgy, ér- hogy óriási hatást gyako-
velt, hogy ha ezt a_ hatást be colnak a szinaptikus továbbí- 
lehetne bizonyítani, akkor a fagra az agy többi részén, 
tanulási magatartások túlnyo- Browningnak és kollégáinak 
mó részét meg lehetne^ ma- m£g meg kell állapítania, 
gyarázni egész egyszerű mo- hogy valóban ez történik-e az 
deliekkel. Hebb elméletére agyvelőkampóban, és ami ta- 
nézve sajnálatos módon a ian még ennél is fontosabb, 
szinapszishatékonyság hosszú hogy miért ez az agynak az 
távú változatai utáni kutató- egyetlen területe, amelyen ez 
sok az agy legnagyobb részé- az anyagcsere:alakíthatóság 
ben sikertelenek voltak. Min- tapasztalható.

t r é f a k
Bíró: A személyzeti főnök köz-
— Magát már húszon- li az állást keresővel:

négyszer büntették! Cső- — Olyan embert kere- 
dálkozni fog, ha meghallja sünk, akinek -van fantá- 
az ítéletet. ziája, olyan embert kere-

— Mindenesetre örülni- sünk, aki tetterős, határo- 
fogok, tekintetes törvény- zott és tüzes, olyan em- 
szék! Vagy felmentenek, bért, aki sohasem adja fel 
vagy jubileumot ülhetek! a harcot, aki másokat lel-

, késit és magával ragad.
"  Egyszóval: olyan embert

A vendéglős megállapít- keresünk, aki végre el- 
ja: mozdítja az utolsó helyről

— Észre lehet venni, cégünk tekecsapatát! 
hogy közeledünk a hónap

, „ A férjével történt heves
Mm vehető észre. veszekedés után a fiatal-

— Hát mert ilyenkor a asszony így kiált fel: 
vendégek az étlapot nem _  Most hazamegyek az 
balról jobb felé, hanem anyámhoz! És egy valamit 
jobbról bal felé olvassák! mondok neked: hamarosan

^  visszajövünk!

Hellerné így szól az or- ^
voshoz: - Fritz levelet ír a felesé-

— Mondja meg nekem gének az üdülőből:
az igazat, doktor úr — „Kedves Vilma! Odakint 
tud-e a férjem a súlyos vihar tombol, és én min- 
baleset után megint moso- dig kénytelen vagyok rád 
gatni? gondolni!”

ígéretes kísérlet

Tandó barnára varázsolja hez vezetnek. Ez pedig aszö-bőrt és jóformán kizárja a . ,  , ,
leégést, amely a napfürdőzés- vetek es ̂  a bor idő előtti el- 
sel igen gyakran előfordul. Az öregedését okozza.

TETOVÁLTAK KONGRESSZUSA
Hollandiában nemrég feje- ahol tetováló szalonok sora- 

ződött be a második tetová- koznak egymás mellett. A te- 
lási kongresszus. Aki nem is- továltaknak saját klubjuk es 
meri ezt a civilizált emberhez folyóiratuk van, amelyben 
alig méltó „szertartást”, ta- tudományos közlemények is 
talán megállja kétkedő mo- megjelennek. A St. Lawren- 
soly nélkül, ha megtudja, ce-szigeteken nemreg végzett 
bolygónk tetovált lakosainak régészeti ásatások során pél- 
összlétszáma meghaladja az dául az örökké fagyott talaj- 
500 milliót. És ez a szám rétegben egy eszkimónő holt- 
áílandóan növekszik, mivel ez testére bukkantak, akinek vál- 
a hagyomány nemzedékről lát tetoválás borította. Az 
nemzedékre száll. Amszter- izotópvizsgálat pedig kimutat- 
dam kikötőnegyedében ma- ta, hogy az asszony 1600 évvel 
napság egész utcák vannak, ezelőtt halt meg.

NÉGY ÉVSZÁZAD SEM TELT EL AZÓTA

Amikor az ellenanyagok 
veszélyessé válnak

Az ellenanyagok az élő amelyet az immunglobulin és 
szervezet fő védekezési eszkö- a vírus alkot, könnyebben be- 
zei a fertőzéssel szemben, jut a lymphocytákba, ahol az-
Ezek az anyagok a betegség- után a vírus háboríthatatlanul 
keltő csírák körül halmozód- szaporodhat, 
nak fel és akadályozzák azok 
fejlődését. Ám 
esetek, amikor 
gok inkább 
korlátozzák 
csírák működését, 
még a halál i

m ű v észü n k , első öná lló  k o n c e r t
jé t  k ilen cév es  k o rá b a n  a d ta  
(M ik lós). 8. P rá g a i szü le té sű

peiteDD v irtu ó za  (D ávid, 1684— 
1913). Z á rt b e tű k : O, R. 12. Több 
n em zetk ö z i v e rsen y e n  d íja t n y e r t  
e c se llis tán k . 14. A F e re n cv áro s  
la b d a rú g ó ja . 15. R angjelző . 16. 
A ngol fé rf in é v  becézése. 17. Vi
lá g já ró  szo v je t g o rd o n k am ű v ész  
(D anyill B oriszov ics). 20. K özség 
Szabolcs-Sziatnuár m eg y éb en . 2i2. 
B uzogányos m a g y a r  tö rzsfő . 23. 
íz esítő . 24. Az A n n a  .név idegen  
becézése. 25. E nap o n . 26. A n agy  
v a rázsló . 27. E gyek  h a tá rá n a k  
része  a H o rto b ág y  p e rem én . 29. 
, . .  - a k u , a  H ü sv é t-sz ig e t t i tk a  
(H eyerdgh l k ö n y v e). 30. F ran c ia

A kávébabban megtalálható tárgya legfőképpen az volt —• 
egyik enzim lehetővé teszi, miután a hatóanyagot már is- 
hogy a B-véresoporthoz tartó- merték —, hogy. milyen fel
zó vér sejtjeit átalakíthassák tételek között hajtható végre 
nullássá, és ezzel ezt a vért sikeresen a módosítás, 
bármely vércsoport helyett Miután az állatkísérletek si- 
felhasználják — közölte dr. kert hoztak, három, a külön- 
Jack Goldstein, a New York-i böző vércsoporthoz tartozó 
vérközpont sejtlaboratóriumá- önként vállalkozó embernek 
naik vezetője az Amerikai Or- adtak a módosítással nyert 
vosi Társaság lapjának leg- nullás vérből. Az adagolt vér 
újabb számában. sejtjeinek 95 százaléka bizo-

A kávébabból nyert enzim nyúlt működőképesnek 24 óra 
segítségével a B-csoportos vér elteltével, egy hónappal ké
settjeinek felszínéről a kuta- sőbb pedig még mindig 50 
tók egy cukormolekulát távo- százalék élt — ez megfelel a 
lítottak el, így jutottak az igen hétközpapi transzfúzióknál 
keresett nullás típusú vérhez, mért értékeknek.

Az ötvenes években már Goldstein professzor szerint 
végeztek hasonló kísérleteket, már azon is dolgoznak, hogy 
akkor azonban a sejtek meg- hasonló módszert találjanak az 
sérültek, és használhatatlanná A vércsoport sejtjeinek nulr 
váltak. A mostani kutatások lássa alakítására.

Mariestad svéd

üreg a netiai ü;ö ucauvciacmici.
Ez történik például a veszett-  ̂
ség egyes eseteiben is, akkor, § 
ha a beteg az oltást már 
fertőzés után kapja meg. A 
Pennsylvaniai Egyetem orvosi 
fakultásának kutatói ezt a je
lenséget veszettséggel megfer
tőzött egerekén tapasztalták.
Természetesen ezzel még nem 
bizonyítható, hogy az oltás 
egyes esetekben a megbetege
dett embereknél is hatásta
lan. Ebben a vonatkozásban 
kutatásokat is nagyon nehéz 
végezni. Más betegségeknél a 
megfigyeltek. azonban hasonló |
GS'S'tökÓt. n á l r l á i i l  zal rvfrvrnni t  c  írvrv-» .̂Arr; .r. s  i-: ~ j  a

már,
gyulladását
los végű tüdőgyulladást oko
zott akkor, ha közvetlenül a 
fertőzés után kapta a beteg a 
védőoltást. E hatások mecha
nizmusát egyelőre még nem

vendég lő . 36. G a lam b lak . 37. In. 
d íték . 38 K e ttő zv e : becen év . 39.
E g y fo rm a  b e tű k . 40. S zázadunk  
legnagyobb  c se llis tá ja  (P ab lo).
42. M y m a  . . . (a m erik a i film 
sztá r) . 43. A R ábca  m e llék 
fo ly ó ja  a  K isalfö ldön . 45. Zeli 

i s m e r ik ,  d e  a  k u t a t ó k  f e l t é t é -  § ™  . . .  46. K o h ászv á ro s  lak ó ja .
le z ik ,  h o g y  i l y e n  e s e t e k b e n  a z  á b éc é k u l S a .  m .‘ O rész  p o r t o n !  n ég y es  ta g ja k é n t K o ssu th -d lja s

kisváros A dolog úgy áll, hogy abban 
egyik postahivatalába nem- azM őb^n a jé t^ á lla m  ^hadi-
rég különös level érkezett. postai összeköttetés megsza- 
Feladója E. Karensson Dániá- kadt, és a levelet irattárba 
ból küldte... 1611-ben. A ké- tették, s itt bukkantak rá . .. 
sedelemről a dán posta tehet. 370 év múltán.

ÉLJEN A BEL CANTO!
Az olasz vasutasok igazga- megengedi az egyéni és cso- 

tósága érvénytelenítette azt a portos éneklést a vonaton, 
rendeletet, amely szerint a vp- jgaz ugyan, ennek nem sza- 
natokón tilos volt az éneklés. bacj túlságosan hangosnak len-

SitSSá!?«  »«íz  ». »«w* ■ »»«
zajában. Az új intézkedés utast.

HÓFEDÉL ALATT
Bruno Chalumeau francia korlátozott tér viszonyai kö- 

kaszkadőr egy álló hónapig zött. A hóledéi fogságában^ a 
ült autójában, amelyet több 33 éves Chalemeau naplót írt, 
méter vastag hóréteg borított, amelyben feljegyezte megfi- 
A kísérlet a Francia-Alpok- gyeléseit, továbbá a „Minden 
ban történt. Célja az volt, trükkre kapható kaszkadőr” 
hogy ellenőrizze az ember fi- című könyvének szeresztésén 
zikai lehetőségeit a rendkívül dolgozott.

ellenanyagok, mint a lympho- 
cyták által kitermelt makro- 
molekulárús fehérjék bebur-

kam ü v ész , C sa jkovszk ij a  csel- (K áro ly ; z á r t b e tű  
l is tá k  c á r já n a k  nev ez te  (K ari ves szo v je t-o ro sz  _
Ju lje v ic s ) . 53. F a isk o láb an  neve- vész (S zv ja tosz lav  N y ik o la je - v e tk e ző ; 
lik . 56. R om án iai b án y ász v áro s ' a  v ies). 22 K ivá ló  m a g y a r  csel-
C’ ^  ̂w . .  -  „ t - ---- rrrr * 14,Clf,Q Q 'T

lyozó folyamatok közül vala-  ̂
melyik hibásan kezd működ-  ̂
ni, akkor ez a komplexum, ^

61. F é rf i becenév . 63. A s tro n -  g o rdonkam űvész , az egész v ilá - 
„  c ium  v egy je le . 64. K ö l tő i e s e n r e -  Són k o n c ertez ik  (M ilos). 25. K iss

m eg. 66. T án c  k ö zb en i k u r ja n - K a te! V a lak ihez  rag asz -

A F O R IZ M Á K
Amikor rabszolgák nin

csenek — munkájukat a 
szabad szülőktől szárma
zóknak kell elvégezniük.

★
Ahol a türelem végződik 

— ott kezdődik a kitartás. 
★

Óriási hasznot hajtott a 
tudomány számára azzal, 
hogy nem hagyott benne 
nyomot.

★
Érdemes-e gondolkodni, 

ha az ember úgyis mást 
mond?

— Fiam , am ikor Lincoln o ly a n ! 
id ő . volt m int te , ő volt a s 
legiobb tanuló az o sztá ly b a n .!

— Ezt tudom , papa, de am ikor S  
Lincoln annyi idős vo lt, m in t; 
te . ő vdlt az  Am erikai Egye- I 
sü lt Á llam ok elnöke.

K önyvjutalm at n y e r te k : K o -)„  r ik a i g o rd o n k am ű v ész  (Ján o s). H íres o la sz  sz ínésznő  (E leonora). „ „ „  m
& 70. „M inek  az a  se ly em k en d ő . 32- K özség E g e r  közelében . 35. G áb o rn é  e lőzetes É sz te r-1
$ . . .  leán y  nem  k e len d ő ?"  (nép- F riss ítő  ita l. 40. T en g eri h a jó -  ™ cs G áb o rn é  e lőzetes E s z te r - )
S d a l). 71 K ettő s m ássa lh an g zó , zásban  a seb esség  m értek eg y sé - g o to . O ldal Jó zse f e líté lt, B a - _
S 72. A be lga  g o rd o n k a isk o la  m es- ge. 41. M auna  . . .  (vu lkán  a H a- la s s a g y a rm a t; C sák i Ján o s  e l-J
§ te re , „a g o rd o n k a  P a g a n in ije ” . ' w a ii-sz ig e tek en ). 42. N ői bece- íté lt, S o p ro n k ő h id a ; P a k s a  K á - 'í

A d o p tá lta  L isz t F e ren c  és S ay n - név . 44. F öldszoros H á tsó -In d iá -  r oly e líté lt, Főv. B v. In té z é t I.
S W ittgenste in  h e rceg n ő  te rm észe - ban . 47 S zek rén y sze rű  k is  b ú - N ém eth  S á n d o r e lité it. Főv Bv 5

tes  f iá t (A drién  F ran c o is ; z á r t  to rd a ra b . 49. B ala to n i üd ü lő h e ly . ű v - !
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ILYEN MEG NEM VOLT!
Taróesg (Guimthardttal) VIS-ggóstes
Taróczy Balázs, oldalán a 

(svájci Heinz Günthardttal 
megnyerte a férfipárosok vi
lágbajnokságát.

Taróczyék a 2 óra 35 percig 
tartó izgalmas döntőben 6-7, 
6-3, 7-5, 6-4 arányban győzték 
le a Curren, Denton (dél-af
rikai, amerikai) párost.

A mérkőzés nem úgy indult, 
hogy a magyar—svájci pár 
végül is simán nyer. Az első 
játszmában 3-3 után ugyan 
Taróczyék elvették az ellen
fél adogatását, de később, 
majdnem győztes állásnál 
(Günthardt kettős hibát vé
tett) a rövidített játszmát az 
ellenfél megnyerte.

A második, a harmadik és 
negyedik . játszmában azonban 
az egy ízben adogatással szer
zett előnyt a Taróczy, Günt
hardt párosnak végig isikerült 
megtartani és így négy já
tékban megszületett a nagyon 
értékes győzelem.

A mérkőzés hőse Taróczy 
Balázs volt. A tapsok leg
alább háromnegyed része az 
ő „megmozdulásait” (minde
nekelőtt fonák elütéseit és a 
hálónál végrehajtott kereszt
irányú ejtéseit) díjazta. A

szakemberek nem győztek
csettintgetni a finom megol
dások láttán.

A birminghami tornát
egyébként egy építési kon
szern szervezte és finanszíroz
ta. A győztesek jutalma 80 000 
dollár volt.

★
A magyar teniszsport eddi

gi legfényesebb diadalának fő 
részese (ahogy a tudósítások
ból is kitetszik) Taróczy Ba
lázs. Bár már évtizedek óta 
mindig akadt egy-egy kima
gasló hazai egyénisége a sport
ágnak. a jelenlegi elsőszámú 
versenyző jutott legmesszebb
re az örökké jegyzett ranglis
tákon. Taróczv és remek sváj
ci partnere, Günthardt ná
luk eddig jobban ismert, il
letve elismert versenyzőket 
előzött meg. Végág magabiz
tosan szerepelt a duó, ezt ta
lán legjobban az jelzi, hogy 
most legyőzött ellenfelükéi 
korábban a mostaninál jóval 
nehezebb küzdelemben tudták 
csak két vállra fektetni.

Remek versenyzési készsé
gük, összmunkájuk eredmé
nye, diadala a világbajnoki 
cím!

F uíbail világba jnokság 
koncertekkel

Tisztekffegy -  hkjtsd el!

Pénzben nincs tréfa
r 'Ä számítógépek csodás — 
olykor kínos — világában 
elünk. Mi sem természetesebb 
■tehát, hogy néha már a tör
téntek előtt (majdnem) „min
dent tudunk”.

A labdarúgó VB döntőjének 
megnyitó ünnepségétől nagy
jából még egy fél év választ 
el bennünket, de a „jól táp
lált” számítógépek szinte na
ponta közölnek velünk újabb, 
érdekesebb adatokat. Az így 
összeálló képekből ■ máris meg
állapíthatjuk, hogy a spanyol- 
országi VB szervezése — gon
dolunk itt elsősorban anyagi
akra — minden eddigit felül
múlót ígér. A szervezés spa
nyol karmestere, a Real Mad
rid hajdani főtitkára, a mos
tani . VB rendező bizottságá
nak elnöke, Raymond Saporta 
személye biztosíték arra, hogy 
a döntőben részt vevő 24 csa
pat, a FIFA és az érdekelt 
szövetségek anyagiakban tete
mesen megerősödve hagyják 
majd el a küzdelmek színhe
lyét. A VB alapítása (1930) 
óta egyetlen világbajnokság 
során sem kaptak a résztve
vők már jó előre olyan apró
lékos elszámolási tervet, mint 
most Saporta úr bizottságától.

A várható bevétel és annak 
szerteágazó forrásai pontosan 
ismertek. Ez lényeges válto
zást aligha fog szenvedni, és 
amit ebből a tárgykörből az 
„okos gépek” közölnek velük, 
azt egyszerűen mesésnek jel
lemezhetjük.

Az „árulkodó” számítógépek 
a belépőjegyek árából, a tévé- 
és rádióközvetítési jogokból, 
a stadionokban elhelyezett 
reklámtáblák és a szervezők 
által tervbe vett kétórás tom
bola bevételéből 3 és fél mil
liárd (! !) forint összbevételre 
számítanak.

Ami viszont a minden vo
nalon aprólékosan ellenőrzött 
kiadásokat illeti, azok is „me
sések”. A legkülönbözőbb (or
szágos, helyi stb.) adók a 
FIFA és a spanyol szövetség 
jutaléka, a biztosítások és az 
adminisztrációs. költségek el

SAJTÖSZEMLE
Szerkeszti:

a  Szerkesztő bizottság  
B u d ap es t

V., Steindl utca 8. sz. 1054
Kiadja:

az Igazságügyi M inisztérium  
' B v.1 O rszágos P a ran csn o k ság a  

82—164. S zik ra  L apnyom da, 
B udapest

számolása után a 24 VB-döh- 
tős csapatnak minden leját
szott mérkőzése után 7-7 mil
lió forintot fizetnek ki. Ez 
annyit jelent, hogy amelyik 
nemzeti válogatott (a spanyol 
útra jogot nyert, az a lesrasz- 
szabb esetben' is 21 millió fo
rintnak megfelelő dollárösz- 
szeggel lesz gazdagabb. Ehhez 
a fix összeghez lehet még 
számítani néhány százalékot, 
amit a rendezők a végleges 
elszámolás után helyeztek ki
látásba.

A Raymond Saporta vezette 
bizottság a bevétel biztosítá
sáról messzemenően gondos
kodik és ahogy a nyugati saj
tó megjegyezte: ■ „Saporta és 
vezérkara pénzben nem is
mer tréfát, és abban minden
ki biztos lehet, hogy a stadi
onok közül egyetlen pesetát 
sem hagy majd elgurulni”.

Külön fejezetet érdemel a 
kiadások rovatában az a té
tel, amely a résztvevő csapa
tok költségmegtérítését és a 
más alkalmakkor oly liberá
lisan kezelt tiszteletjegyek kér
dését illeti.

A VB rendezői minden dön
tőbe jutott ország 30 tagú 
küldöttségének (22 játékos és 
8 kísérő) oda-vissza első osz
tályú utazást biztosít. A kül
döttség valamennyi tagjának, 
a csapat első mérkőzése előtt 
négy, és az utolsó mérkőzés 
után két napig teljes költsé
gét (zsebpénzét is) magára 
vállalja, 'de mindert más ki
adást az igénylőkre hárít.

A stadionbelépőket drákói 
szigorral kezelik. Minden csa
pat — a harminctagú küldött
ség belépőjén kívül — saját 
mérkőzésére még 140 jegyet 
igényelhet, de ezeket a jegye
ket öt nappal a mérkőzést 
megelőzőleg ki kell fizetni! Ha 
valamelyik csapat — alkalom- 
adtán — csoportjában egy 
másik mérkőzést kíván meg
tekinteni, úgy 35 fizetett jegy
re tarthat igényt. Azok az 
együttesek, amelyek döntőbe 
jutnak, vagy a harmadik-ne
gyedik helyért játszanak, 300 
fizetett jegyre számíthatnak, 
de az úgynevezett tiszteletje
gyek rendszerét Spanyolor
szágban ezúttal mindenkinek 
el kell felejtenie.

— A mesésnek jogosan ne
vezhető bevételből mi min
denkinek érdeme szerint kí
vánunk juttatni, de hogy sza
vunkat pállhassuk, ahhoz a 
megfelelő bevételre szert kell 
tennünk. — indokolta a sajtó 
előtt a jegyek kérdésében 
„zsugoriságát” Raymond Sa
porta.

Párizs. Igaz, hogy a labda
rúgó-válogatottak ötödik Euró- 
pa-bajnókságán&k csoportbe
osztása, sorsolása látszólag 
háttérbe szorult a küszöbön- 
álló Mundial első eseménye 
miatt, a rendező franciák 
mégis emlékezetessé tették. Az 
aktust a Sorbonme-on rendez
ték, mintegy jelképezve a ne
velés es a sport „új házassá
gát”, mint ahogy azt Edwige 
Avice miniszternő üdvözlő be
szédében aláhúzta.

Európa labdarúgó-vezetőit 
láthatóan meghatotta a fel
emelő könyezet, mint ahogy a 
csoportbeosztás sportszerűsége 
is, amelyet semmiféle mellék
gondolat nem befolyásolt — 
ellentétben a Mundial január 
16-i sorsolásával.

— Ennek az „egyetemi órá
nak” a tapasztalatai pedig 
például szolgálhatnának a vi
lágbajnokság szervező bizott
ságának — említette meg 
Fernand Sastre, a francia szö
vetség elnöke.

Ám, éppen a Mundial szer
vező bizottságának elnöke, a 
nyugatnémet dr: Neuberger — 
talán nem is véletlenül — 
nem volt jelen a Sorbonne 
egyetemen . . .  Részt vett vi
szont az „európai futballna- 
pon” Jo-ao Havelange, a Nem
zetközi Labdarúgó Szövetség 
elnöke, aki a sorsfordulás 
utáni fogadáson a hozzá inté
zett kérdésekre válaszolva 
igyekezett megvédeni a külön
böző megfontolások, miatt sok 
tekintetben előre elkészített 
Mundial-sorsolás koncepció
ját.

A EB-sorsolás utáni foga
dás, a beszélgetések szinte es
tig folytatódtak (senki sem 
sietett, mert a máskor oly 
vonzó Párizsba is „beszökött” 
a havas, jeges, esős, kellemet
len időjárás). Sokan elégedet
tek voltak viszont a sorsolá
sukkal. Cuy Tiyss belga kapi
tány: „Legutóbb is Skóciával 
kerültünk össze, s a találko
zás nem sikerült rosszul”. 
Derwall, az NSZK szövetségi 
edzője: „Jó a beosztásunk, a 
pszichológiailag előny, hogy 
Ausztriát kétszer is legyőztük 
a VB-selejtézőkön”. És a ma
gyar csapat egyik ellenfelének 
kapitánya, az angol Green
wood: „Neun rossz a csoport,

Ismerjük valamennyi ellenfe
lünket, a magyarokat is. Azt 
hiszem, majd velük leszünk 
ismét nagy harcban a tovább
jutást jelentő első helyért. 
Látszólag egy kis előnyünk 
van”.

A magyar csapatnak viszont 
alkalma nyílhat a revánsra a 
két vereségért, de az is lehet, 
hogy már a Mundialon, hi
szen könnyen előfordulhat, 
hogy itt újra összekerül a 
két válogatott. Az EB-selejte- 
zők valamennyi dátumában 
március 30-ig kell m< •'állapod
nia a 32 résztvevőnek (a ren
dező Franciaország kiemelt) 
s nagyon valószínű, hogy a 
nyitány már a nyár végén 
meglesz a világbajnokság 
utón, illusztrálva a labdarú
gás folytonosságát.

De addig a figyelem mégis 
a Mundial felé irányul. Alkal
munk volt beszélni Pablo Por
tával, a spanyol szövetség el
nökével, aki érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a szombati 
sorsolásra már minden kész. 
Az esemény, amelyet Felipe 
astúriai herceg nyit meg, 
szombaton 18 órakor kezdődik 
és a jelenlevőkön kívül 500 
millió tévénéző tekintheti meg 
az egész világon.

— A ceremónia után fél 
óra alatt elkészül a csoport- 
beosztás — mondta a civilben 
ügyvéd sportvezető. — Készen 
állnak a sorsolás színhelyén, 
a kongresszusi palotában arra 
is, hogy a világ minden ré
széből érkező tudósítók a leg
jobb körülmények között dol
gozhassanak. De a futballvi- 
lágbajnokság kulturális ese
mény is. Nagy koncerteket 
rendezünk, bemutatókra meg' 
hívunk világhírű sportolókat, 
olyan bajnokokat, mint Kar• 
pov, Fischer, Borg, McEnroe. 
A végleges program február
ban készül el a szervező bi 
zotfság barcelonai ülésén.

A magyar küldöttség — 
egyelőre természetesen csak a 
vezetők (Szepesi György el
nök, Krázsán József főtitkár, 
Mészöly Kálmán szövetségi 
kapitány) — utaznak Madrid
ba a sorsolásra, amely után 
rögtön „főhadiszállást” vá
lasztanak a csapat számára 
Remélhetően 19-én kedvező 
benyomásokkal térnek vissza.

^égi rang,
höl késel az FTC homályában?

Steinmeté, Balta, Müller, 
Debreczeni, Udvardi, Geren
dás: rövid idő alatt egész gár
da búcsúzott az FTC vízilab
da-csapatától. Ha ez így megy 
tovább, lassanként ki se tud 
állni a ferencvárosi pólógár
da . . .

— Katasztrofális a hely
zetünk! — panaszkodik joggal 
a csapatkapitány, Wiesner Ta
más az utolsó mohikánok 
egyike. — Alig több, mint két 
éve még Szuper Kupát nyer
tünk, ám könnyen lehet, hogy 
a következő bajnokságban az 
MTK-VM futballistái sorsára 
jutunk. Az FTC az OB II- 
ben? Még rágondolni is rossz!

— A bomlás kezdete?
— Gerendás bevonult, s át

igazolt a Honvéd'hoz. A kato
naidő letelte után vissza akart 
jönni, ám a szakosztályvezetés 
nem tett érte egy lépést sem. 
Ettől számítjuk a vándorlá
sok korá t. . ,

— Régi rang?
— A múlté. Pedig koráb

ban még a válogatottak is iri
gyeltek bennünket, hogy az 
FTC-ben játszhatunk. Persze, 
akkor még volt hangulat, volt 
csapat, és volt vízilabda...

— És most?
— Jellemző, hogy a közel

múltban külön jutalmat aján
lottak fel nekem, hogy a szin
tén távozni készülő Varga 
Jancsit visszatartsam. Sike

rült, de még így is nagyon 
kevesen vagyunk.

— Az FTC nem igazol?
— Ugyan, a tűzfészekből 

menekülni szokás.
— Felkészülés?
— Hallom, a fiatalok már 

edzenek, jómagam viszont 
nem járok a gyakorlásokra. 
Az elmúlt év decemberében 
NSZK-túrán voltunk, s akkor 
azt mondták: majd értesíte
nek a tréningek kezdetéről. 
Nos, semmiféle levelet nem 
kaptam .. .

— Évzáró, évnyitó?
— Ilyesmit nálunk nem ren

deztek. •
— Elfelejtett csapat?
— A szakosztályvezetés nem 

nagyon törődik velük.
— A játékos—edző viszony?
— Felkart szeretjük: csen

des, jóindulatú. De úgy érzem, 
most egy keményebb tréner
re lenne szükségünk.

— Például Gyarmatira?
— Vele valóban tárgyalt az 

FTC; a volt szövetségi kapi
tány engem is megkeresett, 
hogy segítsek összeszedni a 
gárdát. Azt mondta, 99 száza
lék; hogy hozzánk jön, aztán 
maradt a BVSC-ben. Hogy 
miért, nem tudom.. .

— Remény az előrelépésre?
— Nagyon -kevés; Egy biz

tos: a huszonnegyedik órában 
vagyunk! Tizennégy esztende
je pólózom az FTC-ben, de 
sohasem gondoltam arra, hogy 
egyszer ■ idáig jutunk. . ,

NONSTOP FOCI

ki NB I TAVASZI 
FORDULÓJÁNAK MŰSORA

rilis 3-án és 4-én rendezik meg 
az elődöntőt és a döntőt.

A label arúgó-válogatott a ja
nuár 22—február . 18. közötti 
ausztráliai—új-zélandi túrán 
kívül március 17-én Tapolcán a 
belga Antwerpen ellen játszik, 
március 24-én a Népstadion
ban 125. alkalommal találkozik 
Ausztriával.

A tavaszi labdarúgóidény
ben nemzetközi kupamérkőzés
sel már csak a Haladás szolgál, 
a KK-ért játszik, március 17- 
én idegenben az Osijek, április 
7-én otthon a Milan és április 
21-én idegenben a Vitkovice 
ellen.

Elkészült a labdarúgó NB I 
tavaszi idényének sorsolása. Az 
MLSZ versenybizottsága úgy 
döntött, hogy a december 19- 
én elmaradt fordulóval kezdő
dik a tavaszi sorozat, míg a 
december 16-án elhalasztott 
Vasas—Volán találkozót már
cius 17-én rendezik meg.

Az 1982. évi bajnoki küzdel
mek az NB I-ben február 27-én 
indulnak és május 5-én feje
ződnek be. Február 21-én 
MNK-fordulót rendeznek a 
legjobb 16 közé jutásért. MNK- 
forduló lesz március 10-én, áp-

FEBRUÄR 27., SZOMBAT, 4. FORDULÓ 
Volán—FTC PMSC—D ebrecen
Bp. H onvéd—B ék éscsab a ö zd —Csepel
Tatabánya—D iósgyőr SZEOL AK—N yíregyháza
Z alaegerszeg—Rába ETO H aladás—Videoton
V asas—Ü. Dózsa

MÁRCIUS 3., SZERDA, 5. FORDULÓ
Rába ETO—Haladás N yíregyh áza—ZTE
D iósgyőr—SZEOL AK Csepel—Tatabánya
B ékéscsaba—ó zd  D ebrecen—Bp Honvéd
FTC—PMSC Ü. Dózsa—Volán
Videoton—Vasas

MÁRCIUS 6., SZOMBAT, 6. FORDULÓ
Volán—PMSC Bp. Honvéd—FTC
Özd—Debrecen Tatabánva—B ékéscsaba
SZEOL AK—Csepel ZTE—D iósgyőr
Haladás—N yíregyh áza V asas—Rába ETO
Ü. Dózsa—V ideoton

MÁRCIUS 13., SZOMBAT, 7. FORDULÓ
D iósgyőr—Haladás Csepel—ZTE
B ékéscsaba—SZEOL AK D ebrecen—Tatabánya
FTC—Ózd PMSC—Bp„ Honvéd
V ideoton—V olán N yíregyh áza—Vasas
Rába ETO—Ü. D ózsa

MÁRCIUS 20., SZOMBAT, 8. FORDULÓ
V olán—Bp. H onvéd Özd—PMSC
Tatabánya—FTC SZEOL AK—D ebrecen
ZTE—B ékéscsaba H aladás—Csepel
Vasas—D iósgyőr ü .  D ózsar-N yíregyháza
Videoton—Rába ETO

MÁRCIUS 27., SZOMBAT, 9. FORDULÓ
B ékéscsaba—Haladás D ebrecen—ZTE
FTC—SZEOL AK PMSC—Tatabánya
Bp. H onved—Ózd Rába ETO—Volán
N yíregyháza—Videoton . D iósgyőr—Ü Dózsa
Csepel—Vasas

ÁPRILIS 7., SZERDA, 10. FORDULÓ
Sz Í otTa K—PMSC Z T E -FnT C ~ BP- H° nVéd
Rába ETO—N yíregyh áza Vasas—B ékéscsaba
U. Dózsa Csepel V ideoton—D iósgyőr

ÁPRILIS 10., SZOMBAT, 11. FORDULÓ
?MSC—ZTE Bp. H onvéd—SZEOL AK

N yíregyh áza—Volán
Diósgyőr—Rába ETO Csepel—V ideoton

'.(s<, í ‘l , a  V. D ózsa D ebrecen—Vasas
FTC—Haladás

ÁPRILIS 14., SZERDA
Haladás—Debrecen

ÁPRILIS 17., SZOMBAT, 12. FORDULÓ
y ^ 1Í nr TaI?b4n?'a SZEOL A K -Ö zdZTE—Bp H onvéd H aladás—PMSC
vM .yy.J . V»-i, - I*  Dózsa—DebrecenVideoton—B ékéscsaba Rába ETO—Csepel
N y írcg y h á za -D ió sg y ő r  sepel

ÁPRILIS 21., SZERDA, 13. FORDULÓ
Bp. H on véd -H alad ás (később) ó zd —ZTE
Tatabánya SZEOL AK D iósgyőr—Volán
Csepel—N yíregyh áza B ék éscsa b a -R á b a  ETO
D ebrecen—Videoton FTC—>Ü D ózsa
PMSC—Vasas * U0ZSA

ÁPRILIS 24., SZOMBAT, 14. FORDULÓ
ZTE—T a t a h á n V o l á n - S Z E O L  AK 
ü . D ó J s a -P M lc  V ideoton—
m ^ y ^ e t r.eCen N yíregyháza—B ék éscsab a

ÁPRILIS 28., SZERDA, 15. FORDULÓ
Tatabánya—Haladás SZEOL AK___7t f
Csepel—Volán B é k S c sa b a -D ió sg v ő r
PMbs r Cev ^ Ny/ reSyháZa FTC—Rába ETO
t o d - V a s i s  t<m Bp- H onvéa- ° -  Dózsa

MÁJUS 1., SZOMBAT, 16. FORDULÓ
Vasas—Tatabánya Ü ^ D Ó zs^ ö fd 01 ' AK

N yíregyháza—FTC1Véd S f Ä - D e S n
Csepel—B ékéscsaba S y r  e "recen

MÁJUS 5., SZERDA, 17. FORDULÓ
ZTE—Haladás FTC—Diósgyőr
PMSC—NviVeevházn Bp> Honvéd~R áb a ETO
s z m S r í t ? re, f yháza T atab án ya-Ü . DózsaSZEOL AK—Vasas Özd—Videoton
B ék éscsa b a -V o lá n  Videoton

V  ilág válogató tt
Az olasz futballszurkolók 

körében, rendkívül népszerű 
bolognai sportmagazin, a Gue
rin Sportivo hagyományosan 
nágylétszámú nemzetközi zsű
rit kért fel az év végén, hogy 
állítsák össze a labdarúgó 
.világválogatottat”.

Végül is harminchármán 
voksoltak: a szavazócédulákon 
a legtöbbször (26-26 alkalom
mal), a brazil Zico, az argen
tin Maradona Rummenigge sze
repel. Magyar játékos?' Csak 
Mészáros Ferencet (á Eubut), a 
Sporting Lisszabon kapusát 
említették, éspedig , a váloga

tottban nyújtott teljesíttném 
alapján.

A bizonyíték: Renato Rai 
zanici, a svájci televízió műi 

állította be őt a mag 
külön bejáratú világválog; 
tottjának kapujába.

Végül' is 1981 „világválogí 
tottja” a Guerin Sportivo kői 
kérdésé alapján:

Arconada (Spanyolország) - 
Kaltz (NSZK), Krol (Hollar 
dia), Pezzey (Ausztria), Junic 
(Brazília) — Schuster, Brei 
ner (mindkettő: NSZK), Zic 
(Brazília) — Rummenigg 
(NSZK), Maradona (Argentí 
na), Blohin (Szovjetunió).


