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AZ ELMÚLT HÉT
LEZÁRULT A FINN ELNÖKVÄLASZTÄS ELSŐ
FORDULÓJA. A szavazók a pártok képviselőit juttatták
be abba az elektori testületbe, amely január 26-án jelöli
ki az államfőt. A legesélyesebb a tisztségre a szociál.demokraiták jelöltje, Mauno Koivisto, akinek pártja 146
elektori helyet szerzett a 301 tagú tanácsban. Koivisto
első hivatalos nyilatkozatában azt ígérte, hogy a baráti
kapcsolatok ápolására törekszik majd a Szovjetunióval,
ha végül is őt választják meg elnöknek.
SZAVAZTAK A FRANCIAK IS, a képviselőházi pótválasztások eredményei élénken foglalkoztatják a köz
véleményt. Az érintett választókerületekben ugyanis az
ellenzéki pártok jelöltjei győztek 3 szocialista párt in
dulóival szemben. A l’Humanité főszerkesztője azt írta,
hogy mindegyik körzet a jobboldal hagyományos bástyá
jának számított a múltban, s közülük hármat csak ta
valy sikerült elhódítani. De meg kell vizsgálni, milyen
okok vezetnek arra, hogy csökkent a baloldali szavaza
tok száma. Az FKP lapja szerint a választók egy része
valószínűleg azért nem járult az urnákhoz, mert úgy
véli, hogy a kormány politikájának a hatásai még nem
mutatkoznak meg elég világosan. A Le Figaro azt fej
tegette, a szocialista jelöltek vereségében minden bi
zonnyal közrejátszhatott az a tény, hogy a kommunista
választók egy része nem ment el szavazni. Ez azt is jelzi
egyben, hogy a szocialisták nem rendelkeznek olyan
mozgásszabadsággal a koalíción belül, mint ahogyan ál
lítják. A lap leszögezi, hogy most két út áll a kormány
előtt, vagy felfüggeszti a reformokat, vagy olyan radi
kálisan valósítja meg őket, hogy „már ne lehessen viszszafordulni”. A szocialistákhoz közel álló Le Matin sze. rint Mitterrand elnök és Mauroy kormányfő nem akarja
sem lassítani, sem gyorsítani a reformok megvalósítását.
Az Elysée-palotában azt hangoztatják; a választási ered
ményeknek nem szabad pánikot kelteniük. Az államfő
környezetében rámutatnak, hogy most jobban, mint valáha, szükség van a széles népi támogatás megőrzésére,
A KÖZJEL-KELETI ESEMÉNYEK sorából kiemelke
dik, hogy Mubarak egyiptomi elnök fogadta az izraeli
hadügyminisztert, aki a Sínai-félsziget kiürítésének mó[i dozatairól tárgyal Kairóban. Sáron az államfőtől távo
zóban kijelentette, hogy „mindkét ország síkraszáll a
: békefolyamat továbbvitele mellett a Camp David-i
egyezményeknek megfelelően”. Ami a palesztin autonó
mia ügyét illeti, a két fél nem tud egyetértést kifejező
megnyilatkozásokat tenni. Az izraeli külügyminiszter
ugyanis a paríamentben nehezményezte, hogy Egyiptom
olyan megállapodást akar elérni, amely nemcsak a
tárgyalópartnereknek, hanem a palesztinoknak is meg
felel.
Bejrútban elmaradt az Arab Liga négyes bizottságá
nak külügyminiszteri szintű ülése. A libanoni jobboldal
ennak ürügyén támadást indított az arab békefenntartó
erők és a válság arab megoldása ellen, összefügghet
ezzel Haig amerikai külügyminiszternek az a kijelen
tése, hogy az arab—izraeli konfliktus rendezése felé
Libanon keresztül vezet az út. Washington érős központi
kormányt akar, és a Szíriái jelenlét csökkentését szeretné
elérni.
A NYUGATNÉMET ELLENZÉKI KERESZTÉNY
UNIÓ PÁRTOK éles kormányellenes támadásainak je
gyében kezdődött meg az NSZK 1982-es költségvetésé
nek utolsó, négy napig tartó vitája a Bundestagban.
Friedrich Zimmermann, az ellenzéki Keresztényszociális
Unió parlamenti csoportjának elnöke szerint a nyugat
német kormánynak a lengyel kérdésben tanúsított fele
más magatartása ahhoz vezetett, hogy „drámaian meg
romlott” az NSZK és a nyugati szövetségeseinek vi
szonya. Az ellenzéki szónok azt állította, hogy Helmut
Schmidt a Kelet és a Nyugat közötti semleges zónába
vezette az NSZK-t.
Willy Brandt, a szociáldemokrata párt elnöke a leg
határozottabban visszautasította az ellenzéki támadáso
kat. Brandt ellenezte, hogy az NSZK leállítsa a Lengyelországba irányuló élelmiszer-szállítmányokat, és csatla
kozzék a szocialista országok elleni amerikai szankciók
hoz. Az SPD elnöke ismét síkraszállt az .enyhülés és a
békepolitika mellett.
EANES TÁBORNOK, PORTUGAL KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK kilátásba helyezte lemondását arra az esetre,
ha a készülő alkotmányreform jelentősen megnyirbálná
államfői jogkörét — jelentette Lisszabonból az AFP.
A köztársasági elnök szóvivője bejelentette, hogy - az
1930 decemberében tartott választáson a szavazatok
56,46 százalékával hivatalában újabb öt évre megerősí
tett államfő a „választók iránti kötelezettségének csak
úgy tud eleget tenni, ha megtarthatja, tisztségének jog
körét, amelyet megválasztásakor kapott”. A szóvivő azt
is jelezte, hogy Eanes visszalépése esetén saját pártja
élén indulna a parlamenti választáson.
A kormánykoalíció és a szocialista párt soraiban nagy
vihart kavart a bejelentés. A kormánytábor és a szo
cialista párt jelenleg tárgyalásokat folytat azzal a céllal,
hogy,valamennyire minimális közös nevezőre jusson az
alkotmányreform kérdésében. Az ország alaptörvényét
a parlament csak kétharmados többséggel változtathatja
meg, ezért a jobboldal kompromisszum kialakításán, fá
radozik az ellenzéki szocialista párttal.
/

Irányított válság
Az önigazgatáson alapuló
jugoszláv szocialista modell ve
zető teoretikusa, a néhai Ed
ward Kardelj figyelmeztetett
egyik írásában; „Egy társadal
mi rend felbomlásához adott
körülmények között az állan
dósult gazdasági diszharmónia
önmagában is elegendőnek bi
zonyulhat . . . ” Amiből logiku
san az is következik, hogy a
krónikus gazdasági nyavalya
„szüli” a politikai feszültsé
get, illetve a kettő egymást
erősíti. Nos, Jugoszláviának az
elmúlt évben volt része mind
kettőben: Koszovo tartomány
ban nacionalista robbanásra
került sor, melynek utórezgé
sei még gyűrűznek, s gazdasá
gi nehézségekben sem volt hi
ány. Ennek ellenére sem
mondható az, hogy fennállnak
az országban a Kardelj által
említett „adott körülmények. A
vezetés képesnek bizonyult a
társadalom mozgósítására, a
heveny bajok- elhárítására, s
így a fejlődés feltételeinek a
biztosításira.
Tény viszont, hogy a gazda
sági élet több disszonanciája
az idei évre is áthúzódott. Ez
azt jelenti, hogy a gazdasági
stabilizáció komplex program
ja, amely évek óta érvényben
van és ezek felszámolására
kötelezi a termelőkét és az in
tézményeket, csak részlegesen
volt sikeres. A Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége Köz
ponti Bizottsága által nemrég
ismét megerősített program
ebben a kulcsmondatban fog
lalható össze: az otí^ektfv piaci
törvények talaján, a társult
termelők érdeke és döntése
alapján, igenis lehetséges ész
szerűbb é3 takarékosabb gaz
dálkodást célzó akciókat indí
tani s elérni végre azt, hogy
az elosztásra a termelő- és al
kotó munka részesüljön előny
ben.

Mérsékelt deficit
Ha már a válság betört a
házba, akkor az okos gazda
ságpolitikának legalább azt
kell elérnie, hogy az irányít
sa a válságot és ne fordítva
történjék — hangzott el a terv
vita során a szövetségi parla
mentben. S tavaly történt is e
téren valami; az ipar négy
százalékkal növelte termelését,
az export növekedése is meg
közelítette a tervezett szintet
(11,1 százalék) és sikerült el
érni a célt, hogy a fizetési
mérleg deficitje ne haladja
meg az 1,8 millárd dolláros
összeget. Bár voltak kisebb el
látási zavarok — kávé, mosó
szerek és más árucikkek idő
szakosan eltünedeztek az üzle
tekből —, lényegében sikerült
lefékezni az életszínvonal eró
zióját. Ezzel szemben az inflá
ció megzabolázása — becslések
szerint tavaly 30 százalékos
volt — elmaradt.
Illúziónak bizonyult, hogy a
dinár 1980-ban történt 30 szá
zalékos devalválása és árfo
lyamának azóta bekövetkezett
további „leszorítása” alkalmas
eszköz az árak kordában tar
tására. Ahhoz, hogy ez a
gyógyszer valóban hatékony
legyen, nem elegendő a ha
zai pénz egyszeri leértékelése:
a reális árfolyamhoz való kö
vetkezetes ragaszkodásra, il

letve ahhoz való folyamatos
igazodásra van szükség. Ezt
persze könnyű mondani, de
kevésbé megvalósítható, ha fi
gyelembe vesszük a jugoszláv
közgazdászok becslését, mi
szerint a vállalati .jövedelem —
ez ezzel együtt a személyi jövedelem — növekedését 93
százalékban az áremelések biz
tosították, míg a munkaterme
lékenység szerény. 7 százalék
kal járult hozzá.
Nagy tehertételt jelentenek
a külföldi adósságok, illetve a
törlesztésük. A JKSZ Központi
Bizottságának őszi ülésén az
egyik küldött — Harko Bulc
— így jellemezte a helyzetet:
„Jelenleg minden egyes lakos
ra átszámítva évente 400 dol
lár
értékben
exportálunk,
ugyanakkor 800 dollárért im
portálunk. Ehhez még hozzá
kell számítani az egy főre eső
ezer dollárnyi külföldi adós
ságot. Olyan egyenlet ez, ame
lyet — összetételének lénye
ges módosítása nélkül — a leg
zseniálisabb matematikus sem
oldhat meg kielégítően . . . ”
A helyzet súlyosságára e té
ren a KB említett ülésén Dobroslav Culafic, az elnökség tit
kára is rámutatott. Közölte,
hogy 1980-ban a kamatok tör
lesztése m iatt a belső fogyasz
tásra szánt anyagi eszközök
ből három százalékot kellett
„lecsípni”, s ebben az évben
ennek a kétszeresét lesz szük
ség. Ez gyakorlatilag azt je
lenti: le kell mondani arról az
igényről, hogy a társadalmi fo
gyasztás egyensúlyban legyen
a társadalmi termelés növeke.désével. Ehelyett hozzá kell
szokni ahhoz a gondolathoz,
hogy a megtermelt többletből
kevesebb jut fogyasztásra. E
tény szem elől tévesztése még
nehezebbé teheti helyzetünket
s elvezethet további gazdasági,
sőt társadalmi konfliktusok
hoz” — figyelmeztetett Cula
fic.

Ne csak adminisztratív
eszközökkel
A kiutat illetően egy kér
désben megegyezik a politikai
vezetés és a gazdasági szak
emberek véleménye: a lehető
legkisebb mértékben szabad
csak adminisztratív eszközök
höz nyúlni. Ehelyett a kívána
tos összhang a kivitel, a beho
zatal és, a külföldi eladósodás
között csak az objektív gazda
sági törvényszerűségek követ
kezetesebb tiszteletben tartá
sával érhető el. A termelé
kenység és a versenyképesség
növelésével,
a
nemzetközi
munkamegosztásba való foko
zottabb bekapcsolódással kell
„megméretnie” a jugoszláv
népgazdaságnak, amely jelen
tős belső tartalékokkal rendel
kezik. Igaz — teszik hozzá —
a világpiacon fúvó hűvösebb
szelektől egyeseknek csak ki
pirul az arcuk, mások náthát
kapnak s lesznek olyanok is,
akik súlyos — esetleg halálos
— tüdőgyulladásnak esnek ál
dozatul. Mégis, csupán ez biz
tosíthatja a jugoszláv gazda
ság felgyógyulását. S azzal is
tisztában van az ország, hogy
ennek a kemény munkát és
áldozatokat is megkövetelő
programnak a megvalósítása
nem egy évre szóló feladat.

Vietnam egyoldalú tűzszüeietet hirdet
A vietnami katonák és ha
tárőrök január 20-tól 29-ig
egyoldalúan tartózkodni fog
nak a lőfegyverek használatá
tól a kínai—vietnami határ
mentén, hogy a határtérség la
kói mindkét oldalon bizton
ságban ünnepelhessék a ha
gyományos holdújévet — je
lentette ki sajtóértekezletén
Nguyen Trong Vinh, Vietnam
pekingi nagykövete.
Emlékeztetett arra, hogy
Vietnam a múlt év végén ja-

vasolta Kínának: a holdújév
tartamára kölcsönösen szün
tessék be a fegyveres tevé
kenységet. A pekingi külügy
minisztérium visszautasította
az indítványt. A nagykövet
hangsúlyozta, hogy ha Kína
folytatja fegyveres provoká
cióit, Vietnam kénytelen lesz
önvédelemhez folyamodni. A
jóakarat további jeleként sza
badon bocsátottak 11 kínai ál
lampolgárt, akiket vietnami te
rületen fogtak eL

Legutóbb 1979 nyarán,
amikor először kerültünk
hatalomra,
megmondtuk:
az a célunk, hogy helyre
álljon a demokrácia Ghá
nában. Megtartottuk a sza
vunkat, törvényes válasz
tásokat tartottunk, és átad
tuk a hatalmat azoknak,
akiket a nép választott.
Visszavonultunk a lakta
nyákba. De az eltelt két év
alatt keserűen kellett ta
pasztalnunk, hogy nem a
demokráciát, hanem a régi
„rendet” állították vissza
az országunkba, visszaélve
a nép bizalmával — nyilat
kozta Jerry Rawlings re
pülőszázados az új év első
napján, az általa vezetett
középtiszti csoport másod
szori hatalomátvételét in
dokolva.
Ghana, a brit gyarmato
sítás történetének mesésen
gazdag Aranypartja 1957ben nyerte el függetlensé
gét. Legendás hírű első ve
zetője, Nkrumah, ha köve
tett is el tapasztalatlanság
ból eredő hibákat, a súlyos
gyarmati örökség felszámo
lásában, mégis megbecsü
lést, tekintélyt szerzett a
fiatal államnak következe
tes társadalomalapító tevé
kenységével, antiimperialista politikájával. Ez, s
nem más volt a „bűne” az
újgyarmatosító
hatalmak
és a velük szövetkezett bel
ső reakció szemében, ezért
1966-ban, az elnök távollé
tét, külföldi utazását ki
használva katonai puccsal
megdöntötték hatalmát. Az
akkori ghanai tábornokok
első intézkedése felszámol
ta Nkrumah iparfejlesztési
programját, visszaadta a
magántőkéseknek az álla
mosított tulajdont, és sza
kított az antiimperialista
szövetségesekkel. Az álta
luk hatalomra segített Busta miniszterelnök a hetve
nes évek fordulóján addig
merészkedett, hogy megkí
sérelje felújítani a kapcso
latokat a fajüldöző dél-af
rikai rezsimmel. Ezzel be
telt a pohár.
Azóta az egymást válto
gató katonai kormányzatok
működését a nem teljesített
ígéretek fémjelezték, eköz
ben pedig az ásványkin
csekben — arany, gyémánt,
nemesfa, bauxit és a többi
—, illetve mezőgazdasági
exporttermékekben, főként
kakaóban oly 'gazdag or
szág a csőd szélére került.
Eveken át 100-150 száza
lékos infláció bomlasztotta,
a fejlesztési program
és
irányítás nélkül amúgy is
széteső gazdaságot. Az or
szág pénznemét, a cedit
teljesen elértéktelenítette a
szüntelen leértékelés,
a
tűrhetetlen mérvű drágu
lás oda vezetett, hogy egy

ghanai munkás — ha volt
állása — két napig dolgo
zott egy kiló kenyér áráért.
Ekkor lépett színre 1979
májusában először Raw
lings, akkori megmozdulá
sát azonban leverték. Két
hónappal később már nem
volt erő, amely megakadá
lyozhatta volna hatalomátvételét, amellyel elsősor
ban a korrupciót akarta
/felszámolni.
1979 végén Rawlings —
ígéretéhez híven átadta a
hatalmat a választásokon
győztes Hilla Limann párt
jának. A „változás” azon
ban csak abban állt, hogy
máspk lettek a korrupció
haszonélvezői. Limann el
nök a századost és tiszttár
sait eltávolította a hadse
regből, majd elég szilárd
nak érezve hatalmát, a gaz
dasági-társadalmi gondok
megoldása helyett kétes
játszmába, kezdett. A gaz
daság
'„liberalizálásával”
ajtót nyitott a magántőké
nek az országra káros spe^
kulációi előtt,
politikai
orientáció gyanánt pedig
szakított az antiimperialis
ta programmal. London fe
lé fordult támogatásért. A múlt év decemberére pola
rizálódott a helyzet. Egyfe
lől a tekintélyes ghanai
szakszervezetek támadták
Limann népnyomorító gaz
dasági
„liberalizálását”,
másfelől a
gyáriparosok
még többet követeltek. Li
mann rendszere az utób
biaknak akart kedvezni;
néhány hete még szeminá
riumot is rendezett Accrá
ban, az együttműködés
módozatairól.
Rawlings
másodszori
színre lépése fontos felis
merés
következménye.
Idézzük őt magát: — A fe
kete burzsoáziának és tá
bornokainak ugyanaz az
érdeke, ami a Nyugatnak:
függőségben tartani népün
ket. Mi ennek az ellenkező
jét akarjuk, a nép akara
tának tettekre váltását —
nyilatkozta.
Ez magyarázza a fiatal
katonatiszt népszerűségét a
fiatal lakosságú (a fele 25
éven
aluli)
Ghánában.
Ezért élvez támogatást
Rawlings katonai tanácsa
a szakszervezetek és a szö
vetkezeti tanács, a néptömegek részéről.
Ghánára nehéz feladatok
várnak a gazdasági és tá r
sadalmi élet konszolidálá
sában. E nem könnyű út,
az igazi változások kihar
colásának reményét jelent
heti a szilveszteri hatalomátvétel.
amelyet
éppen
ezért erős ellenérzéssel és
a politikai nyomás azonna
li megkísérlésével fogadott
Nasy-Britannia és a tőkés
világ.

Tovább mélyül a recesszió
Mélyülő recesszióról tanús
kodnak az USA szövetségi
bankrendszere által közzétett
adatok. Decemberben 2,1 szá
zalékkal, az 1980 tavaszán je
lentkező recesszió óta a legna
gyobb mértékben esett vissza
az Egyesült Államok havi ipa
ri termelése. A jelentősebb
visszaesés augusztus óta ta
pasztalható: Az elmúlt év
nyolcadik hónapjában 0,2 szá
zalékkal mérséklődött az ipar
termelése, majd szeptember
ben 1,3, októberben 1,6, no
vemberben pedig 1,9 százalék
kal csökkent — július óta öszszesen 6,9 százalékkal.

Négy év óta a legalacso
nyabb ütemben emelkedtek vi
szont decemberben a nagyke
reskedelmi árak. Az amerikai
munkaügyi minisztérium sze
rint a késztermékek termelői
árának növekedése az elmúlt
év utolsó hónapjában 0,3 szá
zalék volt, ami éves szinten 3,6
százalékos drágulásnak felel
meg. A decemberi nagykeres
kedelmi árak átlagosan hét
százalékkal haladták meg a
megelőző év azonos hónapjá
nak árait. Ennél kisebb éves
emelkedést — 6,9 százalékost
— 1977-ben regisztráltak.

Növekszik e munkanélküliség
az Ü S A -b sn
Washingtonban nyilvános
ságra hozták a munkaügyi
minisztériumnak a munkanélküliség növekedéséről szó
ló adatait. E hivatalos kimu
tatás szerint decemberben a
munkanélküliek aránya az
előző havi 8,4 millió helyett 8,9
millió nyilvántartott munkanélkülit jelent. Július óta két
millió amerikai vesztette el
munkáját. A ■felnőtt férfiak
között a munkanélküliek ará
nya eléri a nyolc százalékot,
ami a második világháború
óta a legmagasabb. Ugyan
csak azóta nem volt ennyi
fekete
munkanélküli: • 17,4
százalék. .

Az új adatok valóságos po
litikai vihart váltottak ki,
már csak azért is, mert a
recesszió súlyosbodása a várt
nál sokkal gyorsabb. Reagan
elnök mély sajnálkozását fe
jezte ki, nyilatkozata azon
ban a jelen gazdaságpolitika
változatlan
formában való
folytatását vetítette előre. Az
új adatok nyilvánosságra ho
zatala óta demokrata szená
torok és kénviselők minden
eddiginél élesebben támad
ták a hivatalos politikát. Az
AFL—CIO szakszervezeti szö
vetség azonnali intézkedése
ket követelt a helyzet enyhí
tésére.
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KÖNYVMÉUEEG
Az olvasói, érdeklődést Ezek a számok újra bizo
két alkalommal lehet külö nyítják (amit annak idején
nösen lemérni: először a A májmuni kódex á maga
könyvhét, azután a kará ezer forintjával eklatánsán
csonyi vásár szúrópróba mutatott), hogy a két esz
előtti könyváremelés
szerű szondázása néhány tendő
nem gyakorolt negatív ha
dolgot máris jól mutat. tást a vásárlókedvre. Ezt a
Mindenekelőtt azt, hogy a tényt igazolják a szélesebb
kereslet és kínálat aránya körű felmérések is. Magya
ezúttal sokkal kiegyensú rán : árpolitikai okokból
lyozottabb volt, mint ko nem kell — és nem is sza
— kultúrpolitikai
rábban. A polcokra kitett bad
könyvek csaknem mind kompromisszumokat köt
gazdára is találtak. Minde ni.
S az „önmagukat kifize
nekelőtt és még mindig a
sem
tényirodalom. A memoá tő” könyvek terén
történt engedmény ez
rok, például Székely Éváé igen
úttal Szabó Magda Régi
(óriási siker), de Kolozsvá módi történetének harma
ri Grandpierre trilógiája is. dik, a Szemlélőkjének ötö
A naplók: Puskiné, Kafkáé. dik kiadása. Örkény egy
De — érdekes — a lexiká perceseinek hatodszori, a
Álmoskönyv
lis gyűjtemények is, pél Krúdy-féle
dául a Budapest Enciklo nek nyolcadik megjelenése
pédia, vagy a Ki — kicso igazán nem restellnivaló
da? A kortörténeti művek sikerszéria.
(III. Béla emlékezete, NaAz a tény, hogy a szépvarrai Margit; Heptame- irodalmi könyvtermék a
ron, Világtörténet képek mérlegben hátra kerül, an
ben stb.). És — ugyancsak nak is köszönhető, hogy a
meglepetésre — a tudo 'karácsonyi könyvvásáron
mánytörténeti
munkák, kevesebb volt az új, erede
mindenekelőtt
A fizika ti megjelenés. Illyés Gyula
kultúrtörténete,
*
maga válogatta gyűjtemé
A másik megszívlelendő nye (Konok kikelet), Ne
mozzanat a gazdag és érté
kes albumok iránti nagy mes Nagy Ágnes összegyűj
kereslet. A jelek szerint a tött versei, Weöres Sándor
közönség nem is csak kézírásos fakszimile rög
„krisztkindlinek”
elegáns tönzései így is igen kere
ajándéknak vásárolja eze settek voltak: a klassziku
ket, de magamagának is, sok közül Kosztolányi há
tényleges forgatásra. Az rom novelláskötete, vagy
Európai Kódexfestő művé a Nagy Lajos életműsoro
szet, az Egyházi gyűjtemé zat kisregénygyűjteménye.
nyek kincsei, az Ikonok
A téli könyvvásár egyen
könyve már-már pult alat
ti bestsellerek lettek, hol lege tehát pozitív. Kereske
ott áruk meglehetősen bor delmi és művelődéspoliti
egy
sos, a fenti
sorrendben kai vonatkozásban
360, 240, illetve 395 forint. aránt.
í
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„Szántszándékkal,
tudato
san, túlnyomórészt olyan .ese
ményekről írok, amelyékről
nem ü t i k ” — vallotta ön
életrajzi
írásaira
célozva
Kolozsvári Grandpierre Emil.
Ezúttal bizonyára azt mon
daná: ne emlegessük, ne
ünnepeljük 75. születésnap
ja alkalmából. Nem illik. Pe
dig rá valóban nem jellemző
: az életkora. Ma is úgy él, mint
ahogyan azt évtizedeken át
megszokta: a kora reggeli há
rom teával, a délelőtti. mun
kával, az ebéd előtti tornával
és az esti több kilométeres
gyaloglással. (Testsúlya anynyi, mint amennyi érettségi
ző korában volt.) Lakásában
két írógép áll egymás mellett:
ha megunja az egyik munkát,
átül és továbbfűzi a másik tör
ténetét a másik gépen.
Születésnapok
alkalmából
visszatekintést szokás kérni az
ünnepelttől.
Kolozsvári
Grandpierre Emil esetében ez
felesleges; róla mindent meg
lehet tudni visszaemlékezései
nek nagy sikerű köteteiből. Az
első és a tavalyi legutóbbi

megjelenése között 35 eszten
dő telt el. A „Tegnap”, a „Sza
badság”, „Az utolsó hullám”,
a „Hullámtörők”, a „Béklyók
és barátok”, s végül az „Ár
nyak az alagútban” népszerű
sége megérdemelt. Egyszer azt
mondta:
visszaemlékezések
sorát 1956 októberében zárja
majd. Reméljük, erről letett,
és folytatja élete s az őt kö
rülvevő világ bemutatását.
Hiszen egyik szobája telve
jegyzetekkel. Tizenöt évesen
kezdte, s mint közölte: ki
fogyhatatlan kincsesbánya ez
számára. Reméljük — s kívá
nunk hozzá érőt és egészséget
—, hogy könyvek, novellák
lesznek belőlük.
Idén az ünnepi könyvhéten
új Kolozsvári Grandpierreregény kerül az üzletekbe. Cí
me: „Egy házasság előtörté
nete”. Májusban a Magvető
Életmű-sorozatában megjele
nik a „Szeplős Veronika” cí
mű növeli ás kötete. A televí
zió pedig születésnapi köszön
tésül a 2. csatornán örömünk
re ismét műsorra tűzte azt a
filmet, amely „A burok” című
írásából készült. *

T ö b b elem es b ú to r
A Budapesti Bútoripari Vál
lalat /tavaly egymilliárd forint
,. értékű bútort — szobaberendezéseket,
szekrénysorokat,
kárpitos garnitúrákat, aszta
lokat, székeket — gyártott a
hazai vásárlók számára. Ex
portra, a nem rubelelszámolá
sú piacokra és a szocialista
országokba mintegy 350 mil
lió forint értékű bútort szál
lított. Az idén a termelés
mennyiségi növelését nem ter
vezik, folytatják viszont a
gyártmányszerkezet már meg
kezdett korszerűsítését. Ennek
,
megfelelően .— a mai vásár
lói igényekhez igazodva — to
vább növelik a kedvelt, jól
variálható elemes bútorok
részarányát. Tavaly elemes
bútorból a tervezettnél többet,
mintegy 230 millió forint ér
tékűt gyártottak, az egyre nö
vekvő igényeket azonban nem
sikerült teljes mértékben ki
elégíteni. Ezért az idén a nép
szerű Réka és a Horizont ele
mes bútorcsaládból 250—200
millió forint értékű termék
gyártását tervezik.

Megkezdik a hajlított, réte
gelt _ technológiával készülő
ülőbútorok nagyszériás gyár
tását is, ezekből eddig csak
kisebb mennyiséget' készítet
tek — elsősorban piackutatás
céljából. A vásárlók tetszését
megnyerték a skandináv stí
lusirányzatú különböző ülőal
kalmatosságok, előállításukhoz
korszerű présgépeket állítot
tak üzembe.
A _BUBIV kereskedelempo
litikájában js változást hoz
1982. A hazai vásáflók igé
nyeinek jobb kielégítésére s a
piaci információ közvetlen
megismerésére a vállalat kis
kereskedelmi
üzlehálózatot
alakít ki. Januártól saját ke
zelésbe veszik át a BÜTORÉRT-tól a Varia mintaboltot,
s az év első negyedében ele
mes szakboltot nyitnak a fő
városban.
Exportterveikben elsősorban
a meglevő nyugat-európai pia
cok megtartása, s az értékesí
tés növelése szerepel. Emellett
keresik az újabb piaci lehető
ségeket. például a tengeren
túlon.

S zín észek sza v a z ta k
— k i k a le g fo k b ja ik

A Ferihegyi repülőtéren új, közelkörzeti irányító központ
készült el

így iwnkÄdik a vállalkozói
tanácsadó iroda /

A Művelődéskutatő Intézet,
166 kérdést tartalmazó nyom
tatványt adott postára a kö
zelmúltban. A címzettek: az
ország 964 prózai színésze.
(Ennyien alkotják a fővárosi
és a vidéki színházak társula
tait.) A visszaérkezett vála
szok alapján Békés Ferenc
szerkesztésében a minap látott
napvilágot ..A színésztársada
lom helyzete Magyarországon
1980-ban” című tanulmánykö
tet.
Kiderül belőle a többi kö
zött: napjainknak ugyanannyi
á színész, mint 1949-ben, holott
azóta megjelent a televízió, a
szinkron, mind több művészt
foglalkoztat a rádió és a film
gyártás, szaporodtak — első
sorban vidéken — az önálló
társulatok. így érthető: a szí
nészek többsége ki se látszik a
„házon” belüli és kívüli fel
adatokból. Ugyanakkor az or
szág távolabbi városaiban mű
ködő színházak tagjai — a
közlekedési
és
egyeztetési
problémák miatt — jóformán
sohasem részesülhetnek a film
és a televízió országos nyilvá
nosságából.
Figyelemre méltó: a színészak-színésznőfc mindössze 57
százaléka végezte el a Színművészeti Főiskolát. Viszony
lag sok a „színészdinasztia” : az
összlétszám 28 százalékának
családjában volt vagy van szí
nész, illetve más színházi szak
ember.
Kezd elnőiesedni a pálya,
holott a színdarabokban álta
lában kevesebb a női szerep.
Ez is hozzájárul a szeréposztási gondokhoz.

Érdekes kérdés: Kit tart ön
a legjobb öt színésznek, illet
ve színésznőnek? Az. ered
mény: színésznő: 1. Ruttkal
Éva, 2. Dayka Margit, 3. Su
lyok Mária, 4. Törőcsik Mari,
5. Tolnay Klári. Férfiak: 1.
Darvas Iván, 2. Kállai Ferenc,
3. Bessenyei Ferenc, 4. Mensáros László, 5. Sinkovits Im
re. A legjobb színházi rende
zők: Horvai István, Zsámbéki
Gábor. Székely Gábor, Vá
mos László, Ádám Ottó. A leg
jobb színházigazgatók névso
rát Várkonyi Zoltán vezeti
(pedig a kérdőívek kitöltése
kor már nem é l t ...), őt követi
Horvai István, Ádám Ottó,
Malonyai Dezső és Kazimir
Károly.
Hogyan alakul a színházak
művészeti rangsora? E kérdés
re a válaszok: Budapesten: I.
Víg, 2. Madách, 3. Nemzeti. A
vidéki társulatok közül a leg
több szavazatot a kaposvári, a
szolnoki és a miskolci együt
tes kapta.
Arra a kérdésre: a jelenleg!
műsorpolitika kellően figye
lembe veszi-e a közönség igé
nyeit, a válaszolók 65 százalé
ka nemmel felelt. Ugyanakkor
86 százalékuk helyesnek tar
taná, ha lennének olyan szín
házak, amelyek mindaddig
játszanék ugyanazt a darabot
estéről estére, amíg ezt a kö
zönség érdeklődése indokolja.
Magyarán: legyen egyértelmű
a siker, s nem baj, ha kiderül
— éppoly egyértelműen — a
bukás...
Ha újra kezdhetné, ismét ezt
a hivatást választaná? A 964
színész közül 220 — nem-mel
válaszolt a k érd ésre...

Mire adnak engedélyt, hová ravalót megtilthassák? A vá
kell fordulni, hol jegyzik be a lasz: csak az állami vállalatok
magáncégeket, mennyi az adó? és szövetkezetek szerelőinek
Ilyen és hasonló kérdések szá' bérével azonos összeget fizet
zaival fordulnak az érdeklő' hetnek, többet nem; marad a
dók kedd és csütörtök délutá borravaló...
— Fogas kérdések?
nonként a Pénzügyminiszté
rium Ellenőrzési Főigazgató
— Lehet-e magánnyomozó
sága által nemrégiben meg* irodát nyitni? Csak, ha a ta
nyitott Wesselényi utca 4. szám nács engedélyt ad rá.
Ki írhat bele a' munka
alatti ügyfélszolgálati tanács
adó irodához.
könyvbe, személyi igazolvány
Az eddigi tapasztalatok azt ba? A rendelkezés szerint a
mutatják: élénk a vállalkozói polgári jogi társaság és gazda
kedv, az újszerű tanácsadás sági munkaközösség tagjai a
hasznos kezdeményezésnek bi tanácsnál kérhetik a személyi
zonyult. A szolgálat elsősorban igazolványukba a bejegyzést.
a pénzügyi, adózási, számviteli A kisvállalkozásoknál foglal
H á z a s s á g o n k í v ü l ...
és jövedelemszabályozási kér koztatott alkalmazottakra még
désekben való eligazítás céljá nincs külön rendelkezés, így —
„P.
Gabriella,
20 éves, eddig
ra jött létre. Az érdeklődők a kisiparosokhoz hasonlóan — sem állt munkaviszonyban. sem „leányálom”. Élete gya
azonban ennél jóval szélesebb gazdasági munkaközösségeik Gyermeke apjával élettársi korta megfeneklik, tanulmá
nyi fonala megszakad, társra
körben tesznek fel kérdéseket. nél kell leadni a munkaköny
kapcsolatban éltek, de az meg csak nehezen találhat. Noha
vüket,
személyi
igazolványuk
. SzépI . számmal korülnek elő ba viszont már a tanácsnál ír
szakadt, még a születést ’meg jogszabályaink a hátrányos
megalakulással
társadaloipelőzően. Szüleinél laknák, az iinegkülöp.bbztetést. megszün
ják
be
a
szükséges
adatokat.
biztosítással,
munkaüggyel
Meg
lehet-e
követelni
kaució
nagyapa gondoskodik tették, „törvénytelen, gyerek”
kapcsolatos részletkérdések, s letételét? Egyértelműen nem! anyai
tartásukról.
. . H. Györgyi 17 nincs többé, a társadalom to
nemegyszer komoly fejtörést
éves.
Szakközépiskolai
tanul leranciája még korántsem tel
Mennyi
lehet
a
nyugdíjas
jö
okoz a válaszadás.
vedelme vállalkozóként? A fe mányait terhessége miatt fél jes. Gsaládtorzóban, apa nél
A keddi fogadónapok pél lelet: legfeljebb évi hatvan behagyta. Elvált édesanyjánál kül felnőni nem csupán anya
dául «gy debreceni főmérnök ezer forint. Adható-e cím, rang élnek ... Erzsébet 18 esztendős gi szempontból előnytelen.
az iránt érdeklődött, tagja le a vállalkozás irányítójának, le Gimnáziumi tanuló v o lt. . . ” Megfigyelhető a hátrányos tár
het-e a saját nagyüzeménél het-e elnök, igazgató? Erre (Részletek egy közelmúltban sadalmi helyzet az állami gon
létrehozandó vállalati munka- nem tér ki a rendelet. Amíg lezajlott tudományos tanács dozottak ..bővített újraterme
lése”. A nyolc osztályt el nem
közösségnek,
összeegyeztet állásfoglalás nem születik, a kozás anyagából.)
hető-e ez a beosztásával? Egy gazdasági munkaközösség ve
Hazánkban a házasságon végzett anyák gyerekeinek öt
vidéki társaság párkereső szol zetője csak képviselő lehet. El kívüli szülések a születésszám ven százaléka házasságon kí
gálatot kívánna létesíteni, s számolhatnak-e reprezentációt 7,2 százalékát teszik ki, éven vül születik meg! Figyelmezehhez kért tanácsot. Akadt ér és mennyit? Utóbbira: igen, ként mintegy tízezer gyerek jön
deklődő. ak ingatlanügynök- bruttó bevételük 2 ezrelékét, a így a világra — mondja dr. tetőek az egészségügyi követ
iroda létrehozását tervezi. Er többi már saját zsebre megy. Pongrácz Tiborné, a KSH Né kezmények. Sokkal több a szü
re egyértelmű a válasz: "nem.
Adót érintő a legtöbb kér pességtudományi Kutató Inté lési szövődmény, a koraszülés,
a halva születés, a korai cse
Kellemetlen meglepetés érte dés. A jelenlevő szakemberek zetének tudományos titkára.
az elsőként megalakult magán rögtönzött tanfolyamot tarta
csemőhalál ebben a kategóriá
színházi társulatot, mert kide nak az érdeklődőknek. Itt de ..“ Nem nagy ez a szám, kü ban.
lönösen,
ha
az
egyes
országok
rült, hogy az 1955. évi Tvr. rült ki, hogy a gazdasági m un-.
— Tehetetlenek volnánk?
rendelet magánszemélyek ré kaközösségeket is' megilleti a ban tapasztalt 15-20 százalé
— Korántsem. Sokat lehet
szére megtiltja a műsoros elő degresszív adókedvezmény. (Ha kot nézzük. A rekorder své
adások rendezését. Egy japán valaki például 120 ezer forint deknél például minden harma és kell is tenni a szexuális fel
fiatalember a magyarországi jövedelmet ér el egy év alatt, dik gyerek már eleve csonka világosításban, még inkább a
xerox másolóüzemegység szer abból csupán 22 ezer forint a családba kopogtat. Ami ag családi életre nevelésben. Ez
ződéses üzemeltetésére vállal jövedelemadó.) Fontos tudni gasztó: a házasságon kívüli elsősorban a szijlők, a család
kozna, s ehhez kért útbaigazí való még az is. hogy sohasem születések szaporodnak, külö
tást. Gépkocsivezetőkből és maga a tag adózik, hanem a nösen a fiatalkorúak körében. feladata volna., az orvosoké és
autószerelőkből verbuválódott jövedelmet elszámoló gazdasá
— Milyen okok indítanak ma a pedagógusoké is persze. A
társaság
személyszállítással, gi munkaközösség vonja le és egy egyedülálló nőt arra, hogy fiatal nemzedék új erkölcsi
hibaelhárítással, és szerviz fizeti.
gyermekét házasságon kívül normarendszerét .mindenkép
szolgáltatással foglalkozna. Fő
pen figyelembe kell venni. Er
Mintegy százötven születő hozza a világra?
kérdésük úgy hangzott: fizet kis cég képviselői jelentek meg
— Életkortól, iskolázottság ről a témáról a Magyar Csa
hetnek-e
alkalmazottaiknak az elmúlt hét két fogadónap tól, társadalmi helyzettől füg lád- és Nővédelmi Tudomá
olyan magas bért, hogy a bor ján.
gően ez a késztetés rendkívül nyos Társaság múlt héten tar
sokféle. Van, aki ily módon tott konferenciát.
próbál menekülni a családtól.
Más motiváció a 3? év fölöt
F e b ru á ri k o n c e rítc m k
ti, egyedülálló, a gyermeket
C silingel a EEalalíon
tudatosan vállaló diplomás nők
z I ss$33ffs í S í b E & m r M w f á m i p e s t j r ® / ő n
esetében. A fiatalkorú lányok
Az elftiúlt napőkban tovább
nemegyszer a házassági enge
Közeledik a Budapest AC—DC koncertfilmből ve
dély kicsikarása végett vetik hízott a Balaton jégtakarója s
Sportcsarnok
átadásának títenek részleteket. A Start
be ezt a „fegyvert”. E korosz ahogy a . halászok mondják,
időpontja: az ünnepélyes lemezcéggel közösen kon
tálynál azért súlyos a helyzet, már beszél is a tó. Az éjszakák
megnyitó február 12-én lesz. certek is lesznek, a Lobo
mert kapcsolataikban szabado és a nappalok hőmérsékleti
Mindenkit meghívnak, aki gó, a »Ferm, a P. Mobil lép
sak,
érzelemnélküliek sokszor különbségein ?k hatására össze
részt vett az építkezésben, majd színpadra és előre
Ugyanakkor
a szexuális élet a zsugorodó, illetve kitáguló
* társadalmi
munkásokat, haladott tárgyalások foly
fogamzásgátlás
kérdéseiben jégpáncél érdes hang kíséreté
kollektívákat.
Az estet nak a Kanadából érkező
többségük — többnyire önhi ben több helyen végigrepedt.
Nerton- és Koral-koncert Saga Heavy metal rock
báján kívül — teljesen járat A jégmező a repedéskor durzárja. Két nappal később csoporttal.
lan. Jellemző adat; nálunk a rog, csattog. A dörrenést a
indul a Popkatlan; az
Az igazi szenzáció két
16 évnél fiatalabb kismamák hárfáéra emlékeztető, éies,
egésznapos ifjúsági rendez nappal később lehet: a ma
32 33 százaléka nem él házas- pengő hang és csilingelős kö
vényen játékok, vetélkedők gyar és a francia televízió
Ságban. Svédországban, ahol veti. Egyik-másik rianás tíz
lesznek és értékes nyere közös felvételt készít.
A
pedig láthattuk, eléggé divat kilométer hosszúságban szeli át
mények. A Iábteniszbaj- koncert színhelye a Buda
jamúlt dolog gyermeket házas a jégmezőt, Néhány part men
nokság győztes párosa az pest Sportcsarnok lenne! A
ságban szülni, éppen ebben a tig szakaszon >már kisebb tor
Express jóvoltából a spa tervek szerint a világhírű
korosztályban a legalacsonyabb lódások is keletkeztek. A jég
nyolországi labdarúgó VB- Amanda Lear mellett há
?a
leányanyák aránya. Itt nyil munkát ad a hajósoknak is. A
re utazhat. Két vetítés szí rom francia sztár és négy
vánvaló
ok a fiatalok magas kogátakkal védett hajótelelőkmagyar együttes mutatko
ben rendszeres ügyeletet tar
szintű szexuális kultúrája.
nesíti a programot a Kon zik
be. Ezt a koncertet ké
cert című filmből, valamint sőbb Párizsban is megismé
— Ma is ' 'trány még házas tanak. A MAHART siófoki te
lelőjében több mint harminc
ságon kívül születni?
a világhírű rockcsoport, telnék.
vízi jármű körül vágják és tö
~ Finoman fogalmazva nem rik a jeget, hogy az kárt ne te
előny. És leányanyának lenni gyen a hajótestekben.
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A Ptk. 139. §-a szerint: „A hányaduk szerint — viselik a
tulajdonjog ugyanazon a dol dologban bekövetkezett kárt is.
gon meghatározott hányadok
Az állag megóvásához és
szerint több személyt is meg fenntartásához feltétlenül szük
illethet.”
séges munkálatokat bármelyik
Ekkor közös tulajdon kelet tulajdonostárs jogosult elvé
kezik.^ Hogy ez mikor fordul gezni, s az ilyen kiadások rá
hat elő? Az életben szinte min eső részét mindegyikük visel
dennap. Ha a házastársak bú- i ni köteles. E kiadásokról azon
tort vesznek, hűtőgépet, tele ban lehetőség szerint a tulaj
víziót, autót stb., természete donostársakat értesíteni kell.
sen a közös jövedelmükből. (Ha egy szélvihar kiszakítja a
Ugyanígy vásárolhatnak la közös tulajdonban levő üdülő
ajtaját, az észlelő tulajdonoskást, telket is.
Ebből kitűnik, hogy .ingó társ nyilván értesítés nélkül,
ságra és ingatlanra egyaránt haladéktalanul megcsináltatja
fennállhat közös tulajdon. az ajtót. E kiadást ettől még
Mégis, amikor a közös tulajdon közösen fedezik.)
A törvényhozó eme belső
szabályaival megismerkedünk,
elsősorban azokra az esetekre jogviszonyokban is számolt az
kell gondolnunk, amikor ház zal, hogy vita keletkezik. Ezért
ra, földre, telekre, egynél több lehetővé teszi, hogy bármelyik
személynek van tulajdonjoga. tulajdonostárs a bírósághoz
Például a szülők után négy forduljon. Így a szótöbbségi ha
gyerek örökli a balatoni tel tározatnál a kisebbség megte
ket és víkendházat. Vagy: ál heti ezt, ha a többség határo
lami — osztatlan — telken két zata az okszerű gazdálkodást
különálló házat építenek és a sérti, vagy a kisebbség jogos
telek egysége miatt közös tu érdekeinek lényeges sérelmé
lajdon keletkezik. Vagy: ket- vel jár. Sőt, ha olyan helyzet
ten-hárman összefognak, közö alakul ki, hogy nem születik
sen vesznek telket és arra la szőtöbbségi határozat, a bir
toklás, használat, hasznosítás
kásokat építenek.
A viták, pereskedések közös kérdésében, bármelyik tulaj
tulajdon esetén általában in donostárs kérelmére a bíróság
gatlannál fordulnak elő, ak dönt. Ugyanígy bíróság dönt,
kor, ha közeli vagy távoli ro ha nincs megegyezés abban,
konok a tulajdontársak, eset hogy az adott munkálat feltét
leg csak ismerősök, netán ide lenül szükséges-e az állag
genek. Hogy ez miért van, a r megóvásához és fenntartásá
ra az isimert közmondással is hoz.
Amíg az állagot megóvó és
felelhetünk: közös ló n a k ...
Komolyabban válaszolva: a tu- fenntartó kiadások szótöbbségi
1-ajdontársak egymásrautaltsá döntéssel határozhatók, addig
ga, kényszerű közössége, a kö a rendes gazdálkodás körét
kiadásokról, az
zös tulajdon tárgyára vonatko meghaladó
zó eltérő elképzelésük adja 'a egész dolog feletti tulajdonjog
átruházásáról, az egész dolog
magyarázatot. ,
haszonélvezetbe vagy haszná
Hogy ki, milyen arány latba adásáról, biztosítékul va
ban tulajdonos, mekko ló lekötéséhez, vagy más mó
ra a tulajdoni hányada, don történő megterheléséhez a
azt a szerzési jogcím tulajdontársaik egyhangú hatá
dönti el. Például, ha ket rozatát követeli meg a tör
ten vásárolnak telket, vény. Például a komfort nél
fele-fele arányban tulaj küli lakás komfortosításához
donosok. Ha hárman örö minden tulajtíonosfiárs hozzá
kölnek egy házat, egy- járulása szükséges, míg például
harmad részben tulajdo az ajtók lefestéséről — állagnosok.
megóvás miatt — elég a szó
többségi döntés.
Megtörténhet az is, hogy a há
A saját tulajdoni részét ezek
rom örökös közül kettő már szerint a társak beleegyezése
nem él, így helyettük két-két nélkül senki sem adhatja el?
gyermekük örököl pl. egy há De igen!
zat. Ekkor a még élő örökös
A saját tulajdoni hánya
egyharmad, a másik két-két
dával bármelyik tulajdo
örökrészre jogosult egyhatodegyhatod részben tulajdonos,
Ebben a példában tehát öten
tulajdonostársak, de nem egy
forma arányban. Ahogy a jo
gi zsargon mondja: minden
tégla annyi részre oszlik,
Ha számot vetünk az ön
ahány a tulajdonos. Elképzel
tevékeny szervezet 1981. évi
hető, hogy a tatarozás, a hasz
munkájával, bizonyos va
nosítás stb. ilyenkor mennyi
gyok benne, hogy valami
vitát, hoz felszínre. Majd lát
mást csináltunk és főként
ni fogjuk, hogy a közös tulaj
másként, mint az elmúlt
dont meg lehet szüntetni, ám
esztendőkben.
Korábban
ez nem olyan egyszerű.
irigykedve olvastuk a He
Látszólag egyszerűbb a hely
ti Híradó hasábjain megje
zet, ha például hárman örö
lenő tudósításokat, amelyek
kölnek — vagy vesznek <
—i egy
különböző intézetek ese
szőlőst. Három egyenlő rész
ményeiről, rendezvényso
re osztják, é s . mindenki hasz
rozatairól számoltak be. Ez
nálja a magáét. A közös tulaj
már a múlté, nem járok
don azonban a használati meg
messze az igazságtól, ha az
osztással nem szűnt meg, elvi
1981-es esztendőt a nagy
leg bármelyik tulajdonsára ér
változás évének nevezem.
velhet, hogy az ő része roszHárom olyan dolgot sze
szabbul terem, osszák meg
retnék kiemelni, amelyek
másként.
bármelyike önmagában is
E példák már jelzik, hogy a
képes volna egy intézet éle
tulajdonostársaknak van
tét, hangulatát megváltoz
nak úgynevezett belső • tatni.
jogviszonyaik. Így a tuA közösség ereje, a tennijajdonostársak
mind
akarás — parancsnokaink,
egyike jogosult a dolog
nevelőink segítségével —
birtokló,sara és használa
átjuttatott minket a kezde
tára, e jogot azonban az
ti nehézségeken, s nyugodt
egyik tulajdonostárs sem
lelkiismerettel
mondha
gyakorolhatja a többiek
tom, a kezdet sikeres foly
jogainak és a dologhoz-’
tatást hozott.
fűződő törvényes érde
Mint arról már koráb
keinek sérelmére.
ban hírt adtunk, a nevelé
si szolgálat irányításával
Ebből következik, hogy a leg
az öntevékeny szervezet
fontosabb kérdésekben a tulaj
karácsony előtt játékvásárt
donostársaknak — vagy leg
rendezett.
Meggyőződé
alábbis a többségüknek —
sem, hogy nevelőink első
megegyezésre kell jutniuk. A
sorban az apa nélkül ott
birtoklás, használat, hasznosí
hon maradt gyermekeknek
tás, valamint a rendes gazdál
tették szebbé a karácsonyt,
kodás körét meg nem haladó
de nem tagadhatom azt a
kiadások kérdésében ugyanis a
tényt sem, hogy sokunk
tulajdonostársak — általában
számára könnyebbé vált az
— szótöbbséggel határoznak.
ünnepek elviselése és meg
Minden tulajdonostársnak a
nyugtató érzést okozott az
tulajdoni hányada arányában
a remény, hogy néhány
van szavazati joga. Ugyanilyen
boldog pillanatot szerez
arányban illeti meg őket a do
hettünk
hozzátartozóink
log haszna, s terhelik a dolog
nak.
fenntartásával járó kiadások,
Időközben a megalakult
a közös tulajdoni viszonyból
színjátszó csoport — igaz,
eredő kötelezettségek, s ugyan
ilyen arányban — tulajdoni

fe la jtlfM t
nostárs szabadon rendel
kezhet. Ha azonban el
akarja adni, vagy bérbe,
haszonbérletbe, akkor a
többi
tulajdonostársat
elővásárlási,
elöbérleti
cs haszonbérleti jog ille?
ti meg.

osztani. Ha tehát erre van le
hetőség — a dolog osztható —
úgy ez lesz a bírói döntés.
2. Ha a természetbeni meg
osztás lehetetlen, a bíróság a
közös tulajdon tárgyait vagy
azok egy részét — ha ez a tu
lajdonostársak körülményeire
tekintettel indokolt — megfe
Ami az elővásárlást illeti: a lelő ellenérték fejében egy
Legfelsőbb Bíróság rámutatott vagy több tulajdonostárs tu
arra, Hogy az elővásárlási jog lajdonába adhatja. Ehhez a
csak akkor érvényes, ha a vé döntéshez azonban az érintett
teli ajánlat kívülálló harma tulajdonosok
beleegyezése
dik személytől érkezett. Az szükséges. (Ha például egyíkőilyen vételi ajánlatot vala jüknek nincs elég pénze az el
mennyi tulajdonostársnak be lenérték kifizetéséhez, nemet
kell mutatni. (Ennek hiányá mondhat.) Egy esetben azon
ban be lehetne csapni a társa ban nem kell ez, a beleegyezés.
kat, mondván: a ház egyhar- Ha a bíróság a közös tulajdon
madát például 100 ezer forin ban álló ingatlanrészt az ab
tért megvenné valaki, vagy ve ban lakó lakó tulajdonostárs
gyék meg a tulaj dón társak tulajdonába adja, feltétve,
ennyiért. Aztán kiderülne, hogy ez nem sérti a bentlakó
hogy nincs is vevő, vagy jobb méltányos érdekeit. (Három
esetben ■van, de csak a felét ember közös tulajdonában van
fizetni“. Ha viszont van aján például egy kisebb ház, s kö
lat. abból kiderül a reális vé zülük az egyik ott lakik. Nyil
telár.)
vánvalóan az a kézenfekvő
Ha a tulajdonostársak nem megosztási, megszüntetési mód,
jönnek ki egymással, vagy más ha a bentlakó megvásárolja a
okból célszerűtlen a közös tu másik kettő tulajdoni hánya
lajdon, azt meg lehet szüntet dát és ezzel az övé lesz az,
ni. Általános szabály, hogy amit úgyis használ.)
senkit nem lehet mással tulaj
3. Ha a közös tulajdon a fen
donközösségre kényszeríteni, tiek alapján nem szüntethető
illetőleg a tulajdonközösséget meg, illetőleg a természetbe
fenntartani, ha ő nem akarja. ni megosztás jelentékeny ér
Tehát a közös tulajdon meg tékcsökkenéssel járna vagy gá
szüntetését bármelyik tulaj tolná a rendeltetésszerű hasz
donostárs kérheti, követelheti. nálatot — egy szoba-konyhás
A békés és célszerű megoldás lakást nem lehet úgy megosz
az, ha a társak megegyeznek tani, hogy egyiké a szoba, má
a megszüntetésnek , abban a siké a konyha — a közös tu
formájában, amely valameny- lajdon tárgyait értékesíteni
nyiüknek leginkább megfelel. kell és a vételárat kell a tu
Ennek két fő módja lehet: ha- lajdonostársak között megfele
a dolog osztható, természetben lően felosztani. Ez rendszerint
megosztják — földnél, feleknél árverés útján történik. A tulaj
kell az illetékes tanács hozzá donostársakat harmadik sze
járulása —, ha nem, akkor ér mélyekkel szemben ilyenkor
tékben. Ez utóbbi abban áll, is megilleti az elővásárlási jog.
hogy a közös dolgot értékesítik (Ä legtöbbet ígérő harmadik
és a kapott pénzt elosztják a személy által megnevezett ösztulajdoni hányadok szerint.
szeget kell fizetnie, levonva be
Ha a társak nem tudnak lőle a saját tulajdoni hánya
megegyezni a megosztás mód d á t ) jában. az egyetértő tulajdonos4. Elképzelhető, hogy végül
társaknak pert kell indítanik a bíróság sem tud dönteni?
a többi társ ellen, s ilyenkor Igen! A - törvény ugyanis ki
a megszüntetés módjáról a bí mondja:
róság dönt. Mégpedig a követ
a bíróság nem alkalmaz
kezők szerint:
hatja- a közös tulajdon
megszüntetésének olyan
1. A fő szabály az, hogy a
módját, amely ellen vaközös tulajdon tárgyait első
- lamennyi tulajdonostárs
sorban természetben Ifell megtiltakozik. Ekkor to
vábbra is fennmaradt a
közös tulajdon.

A közösség ereje
kezdetleges
eszközökkel
— 1981. december 25-én el
ső alkalommal bemutatko
zott, s minden várakozást
felülmúló sikert aratott és
szűnni nem akaró tapsot
kapott. Egy héttel később
.— a közönség kérésére —
megismételték
előadásu
kat. Minden elismerést és
dicséretet ’
megérdemel
nek, hisz ők talán még nem
is sejtik, hogy úttörői let
tek egy nagyszerű intézeti
rendezvénysorozatnak.
Kevés intézet rendelke
zik képmagnóval, nálunk
ez az eszköz már hozzátar
tozik mindennapi életünk
höz, s kis elfogultsággal a
„technika csúcsán” érez
hetjük magunkat. Az álta
lános és középiskolai okta
tásban rendszeresen al
kalmazzuk, könnyebbé te
szi az adott anyag megérté
sét, és játékos tanulással
sajátíthatjuk el azt, ami
más körülmények között
nehezebben menne. Persze,
nemcsak tanulásra, hanem
szórakozásra is felhasznál
juk a képmagnót. A késő
éjszakába nyúló tévéműso
rokról, játékos vetélkedők
ről felvételt készítünk és
hétfőnként, vagy amikor a
tv érdektelen műsort sugá
roz, levetítjük ezeket a fel
vételeket.
★

Bizakodva kezdtük az
1982-es esztendőt, tudjuk,
csak rajtunk múlik, mi
ként tesszük könnyebbé,
hasznosabbá
eltékozolt
éveinket.
Járóka Péter
Bp-I Fegyház és Börtön

Honnan lehet tudni, hogy
például egy ingatlan közös tu
lajdonban van? Természetesen
a közös tulajdon ténye, a tu.lajdonostársak tulajdoni há
nyada szerepel az ingatlannyil
vántartásban.
Végezetül egy speciális kö
zös tulajdonról, a társasháztulajdonról néhány szót. A Ptk.
140. §-a szerint: „Épületen úgy
is lehet közös tulajdont létesí
teni, hogy az épület meghatá
rozott részei — elsősorban a
lakások — a tulajdonostársak
külön tulajdonában vannak.
Ebből értelemszereűn követke
zik, hogy az épület közös hasz
nálatra szolgáló helyiségei vi
szont közös, tulajdonúak.
A társasháztulajdon alapí
táshoz a szükséges, hogy a tu
lajdonostársak a tulajdon meg
osztásának ebbe a módjába
beleegyezzenek és a társasháztulajdont az ingatlannyil
vántartásba bejegyezzék. Min
den egyes tulajdonostárs ille
tősége önálló jogi egységnek
számít, tehát mindegyiknek
joga van akár élők között, akár
halál esetén átruházni és joga
van külön is megterhelni.
A tulajdonosok egymás kö
zötti viszonyára az alapító ok
irat rendelkezései az irány
adóak, amelyek nemcsak az
eredeti aláírókat kötelezik,
hanem azokat is, akik jogutód
lás folytán az egyes tulajdono
sok helyébe lépnek. A tulajdo
nosokat közösen érintő költsé
gek a tulajdoni illetőség ará
nyában oszlanak meg a tulaj
donostársak között. A társas
háznak a törvény értelmében
külön szervezete is van. Így
közgyűlése, amely a legfonto
sabb anyagi természetű kér
désekben dönt, általában szó
többséggel. A közgyűlés úgy
nevezett közös képviselőt vá
laszthat, amely képviseli a társasház-tulajdonosokat a har
madik személyekkel szemben.
Dr. L. Gy.

TAMÁS ÚS,

Hím...

Évekkel ezelőtt a váci intézetben egy nagyszabású
augusztus 20-i vetélkedőn találkoztam először dr. Ko
vács Jenő — akikor — elítélt tanárral; ő volt az emlí
tett vetélkedő — ha úgy tetszik — főrendezője. Azután
találkoztunk később is, egy Ady Endrére emlékező,
ugyancsak figyelemre méltó ünnepségen. Akkor már
közel állt a szabaduláshoz: Beszélgetéseinket követően
olyan meggyőződés alakult ki bennem, hogy ez az em
ber nem kerül vissza többé a börtönbe. Azután tavaly
nyáron egyik napilapunkban olvastam a rendőrségi tu
dósítást, amelyben arról volt szó, hogy eigy bizonyos dr.
Kovács Jenő tanárt, csalásért, sikkasztásért előzetes le
tartóztatásba helyeztek. (Az említett forrásból származó
tudósítás megjelent a Heti Híradó egyik nyári számában
is.) Mindjárt az jutott eszembe: csak nem az én „régi
ismerősömről” van szó?
Később levelet hozott a Markó utcai börtönből
szerkesztőségünkbe a posta, amelyben az érintett érzé
kenyen reagált az említett írásra. Ekkor határoztam el,
hogy felkeresem. Kíváncsian tekintettem e találkozó elé.
Valóban, az általaim ismert dr. Kovác? Jenőt kísérték
az intézet könyvtárába, ahol azután hosszasan elbeszél
gettünk.
Kovács Jenő vékony testalkatú, sovány arcú ember.
Most 54 éves, ennek ellenére fekete hajában még csak
imitt-aimott csillog egy-két ősz hajszál. Értelmesen, vi
lágosan, szabatosan fogalmaz, fekete keretes szemüve
gén át mindig a beszélgetőpartnere szeméibe néz; ponto
san válaszol a feltett kérdésekre. A meglehetősen fur
csa karriert befutott értelmiségi eP: közé tartozik. Olyan
ember, aki könnyedén megélhetett volna, akár átlagon
felüli módon, igen jó szellemi képességeinek kamatozta
táséiból. Hogy minderről képet alkothassunk, felidézzük
kanyargós életútját.
A Balaton mentén, Tapolcán született 1929-ben,
munikájcsaládiból. öten vannak testvérek, ő a legidő
sebb. Keszthelyen, egyházi gimnáziumiban végzi közép
iskolai tanulmányait. Kitűnően érettségizik. Innen az
egyik főiskolára kerül, ahol ugyancsak a legjobbak
közé tartozik. Tanár szeretne lenni, ezért lehetőséget
kaip arra, hogy a tanulmányait külföldön folytassa. Az
egyetemen is igen jói tanul, az államvizsgán mindössze
egy négyes csúszik be, a többi jeles. Hazatérve sem
hagy fel a tanulással, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gyarapítja ismereteit. Végül is magyar—
■"orosz' és 'külgazdasági szakos középiskolai tanári diplo
m át szerez. Az egyik főiskolán kap tanári állást, de a
tudásvágy még ekkor is sarkallja, aminek következmé
nyeként szláv összehasonlító nyelvészetből
doktorál,
majd orosz és német nyelvből leteszi a tolmács- fordítói
szakvizsgát is.
A hatvanas évek elején leszázalékolják, m ert szívtrombózist kap. Hosszú ideig lábadózik, s a. gyógyulást
követően újra a tanári pályán helyezkedik el. Tanít a
veszprémi közgazdasági technikumban, a tapolcai gimnáziumbian, Budapesten a Mester utcai közgazdasági
szakközépiskolában, s később tolmácsként is dolgozik az
egyik minisztériumiban. A jó képességű, szolid, intelli
gens embert mindenhol szeretik, becsülik. így telik az
élete, amikor a sikeres tanárember elveszíti a fejét:
vagyon elleni bűncselekményt követ el és ezért két év
és két hónap börtönbüntetést kap. Ekkor harminchat
éves. Büntetését a „Gyűjtőben” tölti le, innen harmadkedvezménnyel szabadul.
Az első botlást követi a többi, hasonló bűncselek
ményekért előbb Márianosetrára, majd Vácra kerül. A
börtönökben aktívan tevékenyked- r.: elítélt tanárként és
nevelőírniofeként dolgozik, s mindenhol fellendíti a mű
velődési munkát: vetélkedőket szervez, irodalmi szak
köröket vezet, tanítja, oktatja társait. Mint kint, a bör
tönbán is elismerik munkáját, különböző jutalmak, el
ismerések birtokosa; a magatartása ellen sincs kifogás.
Olyan ember, akiit, szeretnek, becsülnek a társad, s elé
gedettek vele a nevelők is.
Legutóbbi büntetéséből 1978-ban szabadult Vácról;
ekkor m ár közel ti: börtönben töltött év van a háta
mögött. _ Bűncselekményei sohasem a foglalkozásához
kapcsolódtak, ennélfogva hivatásának gyakorlásától
egyszer sem tiltották el. így tehát ismét a pedagógusi
pályán tevökemykedik. Előbb az egyik ferencvárosi álta
lános iskolában tanít, mellette a korábbi főiskoláján is
óraadó, majd a Mechwart András Szakközépiskolában
nevelőtanár. Nyaranta Sió*fokon és Balatonlellén ifjúsá
gi táborokban gyakorolja hivatását. Már-már úgy lát
szik, hogy rendbe jön az élete, amikor — elmondása
szerint — egy réigi ismerősével találkozik, akinek még
a korábbi időkből tiz-egynéhány ezer forinttal tartozik.
A volt ismerős erélyesen követeli a régi kölcsön viszszafizetését, feljelentéssel fenyegeti, ha hamarosan nem
latja viszont a pénzösszeget. Nincs más választása,
pénzt kell szereznie! De, hogyan? Ismét, „előveszi” régi
módszerét: csalással próbálja előteremteni a tartozást.
Jobbára alig ismert, hiszékeny embereknek színes televíziót ígér, az üzletihez képest potom áron, s a jól járni
akaróktól előre felveszi az összeget, azután nem je
lentkezik többé. A várakozók feljelentést tesznek, így
azután ez év tavaszán ismét előzetes letartóztatásba he
ly021 a rendőrség. Ügyében már többször volt tárgya
lás, hamarosan ítéletet is hoznak. Ügyvédje tájékozta
tása .alapján két-három újabb börtönben eltöltendő év
re számít: ez lesz a negyedik büntetése.
Elvált ,ember, áld bentről idős, özvegy édesanyjával
es családos fiával tart levelező kapcsolatot. Mindketten
vidékén élnek. Már jó ideje nagyapa, négy unokája közul a legnagyobb tizenöt éves.
Nos, tanár úr, bizonyára ismeri a régi latin mon
dást: non scholae, séd vitae discimus (nem az iskolának hanem az életnek tanulunk). Mint tapasztalhatta,
az élet iskolájában is meg lehet bukni, többször is. Vigyaznl kellett volna: lehetőleg ne kerüljön sor bukásra
s főleg ne „osztályismétlésre”.
D. K.

^

NE SZTEREÓBAN!

a

t m

á

1982. JANUÁR 23.

felhasználni. Aki a sztereó
felvételtechnikához ért, az —
* if .
szükségszerűen — ért az egy
szerűbb monotechnikához is.
A helybeli stúdió — a helybeli
költségvetésből — az országos
hálózat egy része csupán,
& rw * amely hálózat működését or
szágosan a KS-en keresztül
*—
támogatják a megfelelő szer
$ ^
vek. A Központi Stúdióban
használatos stúdiómagnetofo
Wmm
nok — amelyeket egy szocia
amelyeknél az elkövetett hi lista együttműködési megálla
bák miatt a különben jó mű podás nyomán a Magyar Rá
sorból a Központi Stúdió dió bocsátott a KS rendelke
/ l
csak töredékeket tud felhasz zésére — technikailag magas
nálni. Bármilyen szép és tar fokú munkát tesznek lehetővé,
talmas
gondolatot
hordoz nem beszélve az itt dolgozók
ugyanis egy mondat a hang szintén magas fokú szakmai
■
szalagon, ha a vége, akár csak hozzáértéséről.
az utolsó két magán- vagy
Az eddig leírtak tulajdon
mássalhangzó lemaradt a vá képpen azt feszegetik, hogy —
gás miatt; már értelmetlen, némileg durva általánosítással
esetleg nevetséges az egész — a helyi stúdiók fabatkát
mondat. Minden helybeli stú sem érnek, mert a KS anya „Indíts!” — kezdődik az átjátszás: a kész műsort annyi szalag
dió figyelmébe ajánljuk: az gait vagy lejátsszák, vagy
ra másolják át, ahány helyi stúdió van
írásjeleket nem lehet pótolni sem; a technikai szinttel még
hangsúlyozási
szünetekkel, akkor sem törődnek, ha a Köz magnetofonok, erősítők és a mét a Központi Stúdió zsűrizi
vagyis másképpen kell megír ponti Stúdiónak készítenek va zárkákban hangszórók. Épp először.
ni egy témát, ha újságcikk lamilyen jólfésült anyagot. úgy lehet választ küldeni min
Beérkezési határidő (a Köz
formájában szeretném megje Nem célja ennek az írásnak den anyagra, mint a Heti ponti Stúdió címére!): május
lentetni és megint másképpen, azt firtatni, hogy miért jöhet Híradó esetében. Csak a cím 14.
ha a (belső) rádióban szeret-, egyáltalán létre ilyen helyzet, nem azonos — a KS esetében
5. A közösen kiválasztott há
ném fölolvasni.
rom legjobb alkotást a Köz
hiszen azért van meg ma már a Főv. BV. Intézet.
ponti Stúdió értékeli, s az ered
szinte mindenütt a technikai
lehetőség, hogy azt a megfele
ményt a Heti Híradó nyilvá
„NE sztereóban!”. Nagyon lő irányítás mellett használ
nosságra hozza, majd meg
Tételezzük föl, hogy a bv. kapja a szalagokat minden
fontos mondat: öt-hat évvel ják is az arra jogosultak, s ne
ezelőtt még az volt a legna csak tánczenét közvetítsenek intézetek helybeli stúdiói — bv. intézeti stúdió. A valami
gyobb gond a Központi Stú egész nap, s esetenként ugyan minden támogatás birtokában kori „szavalóversenyhez” ha
dióban, hogy a bv. intézetek azt az összeállítást ismétel — csak olyan alkalomra vár sonlóan, a kellő időben a Heti
helyi stúdiói e g y á l t a l á n gessék minduntalan — holott nak, amikor megmutathatják, Híradó szavazóoédulát ad lej
képesek-e
technikailag
is már régóta mindenkit ingerel hogy mire képesek. Éppen ennek segítségévei alakul majd
megfelelő anyagot összeállíta nek • az egyébként népszerű ezért a Heti Híradó és a Köz ki a végső sorrend.
ponti Stúdió — immár hagyo
ni (nem beszélve ezúttal a dallamok.
szerepel
mányt követve — közös pályá ni Afogszavazócédulán
tartalomról).
a
beérkezési
határidő
is.
zatot hirdet meg, ezúttal két
Azóta elterjedtek az Akai
fordulóban.
„Oda
kell
figyelni"
sztereó magnók, amelyek —
A feltételek a következők:
Néhány — általunk hasznos
műszaki adottságaiknál fogva
Általánosságban volt szó ed
1. Minden intézetből a helyi
— lehetővé teszik a legkülön dig a hibákról: következzenek stúdió tagjainak összessége nak gondolt — tanács a bene
Az
félébb műfajú műsorok készí most az eredmények! Mind benevezhet. A névsor megálla vezni szándékozóknak.
„Oda kell figyelni” jeligéjű
tését, s azt, hogy a Központi kettőre oda kell figyelni. Te pítása a helyi nevelési szolgá pályázat célja elsősorban az,
Stúdió gazdagon informáljon, hát: Sopronkőhida, Márianoszt- lattól kérjük. Külön induló hogy az előbbiekben felsorolt,
érdeklődést keltsejn föl né ra, Balassagyarmat, Miskolc — nincs, hacsak nem egy személy jó munkát --égző bv. intézeti
hány téma iránt, érveljen és a KS munkatársai szerint itt végzi a stúdiós munkát.
2. Az első fordulóban — kö stúdiókon kívül a többieket is
bizonyítson a közfelfogás job- remek stúdiósok s kitűnő segí- zös munkaként, a helyi stúdió versenyre hívja fel. Általános
közössége vagy azok által meg tapasztalat — s ezt a Központi
bízott nevében — beküldendő Stúdió is nagyon hangsúlyoz
egy, legfeljebb öt gépelt oldal za —, hogy a technikai lehető
a lehetőségeket
(oldalanként huszonnyolc-.sor, ségek adottak;
Sok helyén egyáltalán
soronként hatvan , leütés) . ter azonban
jedelmű írás. A stúdiók hasz nem használják ki. Egy jő rá
dió, egy jó magnetofon és egy
nálhatnak fantázianeveket is; jó
erősítő segítségével az egy
ebben az esetben a pályázaton
így szerepelnek a továbbiakban szerűbb utat választók közve
de külön borítékban az alko títhetnek a naoirend szerinti
tók (esetleges jutalmazandók) adásidőben állandóan zenét;
mások viszont ésszerűen föl
névsorát is mellékelni kell.
Beérkezési határidő: már lendíthetik a benti szellemi
életet, figyelhetnek a külvilág
cius 8.
ra riportiaikban éppúgy, mint
3. A következő fordulóban a a benti hétköznapokra, tájékoz
KS és a HH munkatársai kö tathatnak. tanácsot és tanulsá
zösen kiválasztják a beneve_ett gokat adhatnak — és ígv to
stúdiók munkái közül a három vább. Mindebben a Központi
legjobbat. Ezeket a HH közli Stúdió segíthet — de nem pó
és a KS egyazon 'személy fel tolhatja a helvi aktivitást. A
olvasásában megküldi hangsza kettő csunán kiegészítheti egy
Munka közben az úgynevezett vágómagnetofonnál
lagon is minden bv. intézet mást. esetenként — mint volt
bítása érdekében, s végül gon tőtársiak vannak, nem beszélve stúdiójának.
már rá példa — a Heti Híradó
Határidő: március 27.
dokat felszínre hozzon. Önké a hivatalos támogatásról. A
információit kiegészítve „han
nyes a megfogalmazás, de a műsorok elküldését — és le
4. A három leközölt — és gos” kommentárokkal, vagy
gyakorlat — remélem — fe játszását — követően nemcsak hangszalagon megkapott mű épnen a Központi Stúdióhoz
di a valóságot, yisszatérve a válaszlevelek, hanem válasz közül egyből az eredetileg be beérkező jelzések alapján a
„Ne sztereóban” megjelölésre, műsorok is érkeznek.
nevezett stúdiók bármilyen szerkesztőség munkáját támo
csak azoknak a stúdiósoknak
Bizonyára másutt is leforgat „hangosított” változatot készít gatva.
szól ez a néhány mondat, akik ják a készen kapott adagokat. hetnek. Tehát: születhet hang . Végezetül: a pályázat „köte
abban a szerencsés helyzetben Rejtélynek tűnik, hogy vissza játék, monológ zenei vagy lező” témakört nem szab meg,
vannak, hogy minden techni jelzés miért nem érkezik? technikai effektekkel („földú Feldolgozható a benti élet, a
kai felszereléssel rendelkeznek Nincs olyan intézet, ahonnan a sítva” így stúdiós eszközökkel szabadulás utáni első időszak
és — bizonyára saját szórako Heti Híradó ne kapna időnként a cselekményt), dokumentum világa, s mindaz, ami alkalmas
zásukra — sztereó felvételeket valamilyen levelet (kereszt jellegű műsor, ripórtmontázs arra. bosv az ..Oda kell figyel
készítenek és küldenek a KS rejtvény-megfejtés, vers, kér stb. A változatok kimeríthetet- ni” jelige szellemében őszinte
számára. Arra nem gondolnak dés stb.). A KS műsorainak lenek, de lejátszási idejük leg véleményeket, emberi sorsokat,
talán, hogy azt, amit produ ugyanúgy mindenütt el kell feljebb 15 perc. A hangszála* hiteles szavakat mutasson fel.
káltak, másutt nem tudják hangozniuk. Mindenütt vannak gon beérkezett alkotásokat is
H. A-
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(Kölesemévé egy
A fényképek csupán pillanatnyi állapotot tudnak
rögzíteni a KS állandóságából; a hangszalagok szünte
lenül mozognak, riportok, saját összeállítások, a helyi
stúdiókból kapott anyagok formálódnak újabb műso
rokká. A folyamat állandó; ha kevesebb a máshonnan
beérkezett anyag, akkor a „belső” munkatársak többet
ülnek a bemondófülkében, többet forog az úgynevezett
montírozómagnó — vágómagnó a belső szaknyelv sze
rint —, erősebb a feszültség egy-egy ötlet megvitatása
kor és megvalósításakor — ellenkező esetben pedig több
adásanyag készülhet kevesebb erőfeszítéssel, ám több in
formációs tartalommal.
1. Recsegő hangon dünnyög
a . zárka falára fölerősített
hangszóróból valaki (de hogy
kiről, miről beszél, azt már
nem lehet kivenni), majd va
lamilyen zene következik pat
togással, sercegéssel fűszerez
ve : bosszantó, élvezhetetlen,
idegesítő! .Csak már lenne vé
ge! f
2. Mindenki mérges egy. ki
csit a világra. Kinn esik a hó,
a íölvonulás a munkából las
san ment, a sorakozónál to
porogni kellett az udvaron,
valamilyen létszámellenőrzési
gond miatt; a ruha átnyirkosodott, ráadásul elromlott az
ételszállító lift, a gyomrok korgása csak növeli a feszültséget
— s egyszerre csak kellemes
akikordok csendülnek föl, majd
egy
mindenkit egyformán
érintő riportban jól ismert társ
hangja hallatszik.' Ki veszi
észre, hogy nincs még ebéd —
az ingerültség figyelembe csap
át, a „tátika” nyitásának hang
jára — mintegy vezényszóra
— mindenki odapisszeg az
ételosztónak:
„Csöndeseb
ben!”.
Elképzelt helyzetek, ezt nem
tagadhatom. Elvileg mind a
két véglet előfordulhat, s min
den bizonnyal elő is fordul,
ha a Központi Stúdió műsora
kezdődik. A helyi stúdióban
tulajdonképpen semmi külön
leges tennivaló nincs a készen
kapott szalaggal: fölteszik a
magnóra,' bekapcsolják az erő
sítőt — és kész.
Legalábbis ezt gondolják a
Közpo'nti Stúdió munkatársai.
A kívülállók részéről —
mint sok más munkánál is —
több a látszólagos hozzáértés,
mint a valóban értékes, fel
használható ötlet: ezzel lehet
ne summázni a KS dolgozói
nak véleményét. Szándékosan
fogalmazok így, hiszen évek
óta nap, mint nap tapasztalni
lehetne (ha valaki „elbújna”
egy magnetofon dobozában),
hogy milyen hallatlan és jó
szándékú erőfeszítéssel ké
szülnek azok a műsorok, ame
lyek — eljutva az intézetbe —
néhány helyről felbontatlanul
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(tehát lejátszatlanul!) kerülnek
vissza a Központi Stúdióba.
Jönnek időnként olyan javas
latok — hangszalagon rögzítve
—, amelyeket egész egysze
rűen nem lehet felhasználni,
mert benyújtójuk nem gondol
ta végig, hogy a benti világ
ban mit és hogyan lehet. Má
sutt a technikai minimummal
sem törődnek: talán azt gon
dolják, hogy a mikrofon és a
magnetofon — sok helyen ki
tűnő gyártmány mindkettő —
márkája elegendő ahhoz, hogy
csodálatos műsor maradjon a
hangszalagon. Holott nincs jól
beállítva az erősítő, vagy ép
pen a háttérzaj olyan erős,
hogy az érzékeny mikrofon in
kább azt rögzíti, mint a sza
vakat.
Megint másutt — fölhasz
nálva a lehetőségeket — szte
reó adásokat készítenek, s
nem"'gondolnak arra, hogy a
jó szándék kudarcot vall, hi
szen nincs minden bv. intézet
ben sztereó magnó, tehát a
Központi Stúdió ezeket a fel
vételeket nem tudja használni.
Egy úgynevezett kerekasztal-beszélgetés — minden ri
porternek hálás téma — si
kere megbukhat az egyszerű
hibán, hogy a felszólalók —
a mikrofon köré gyűlve, „elő
re betanulva”, vagyis megbe
szélve mondják el jóváha
gyott mondókájukat — vagy
éppen ellenkezőleg, a háttér
ből szólalnak föl, de éppen
nincs mikrofon a közelükben;
hiába mondanak minden jót
és hasznosat, a technikai ap
parátus nem képes rögzíteni.
Ez különben nemcsak a tech
nikusi feladatokkal foglalko
zók szaktudásának a hiányá
ra vezethető vissza; sokkal
inkább a nemtörődömségre.
Egy felvétel minőségét ugyan
is lehet ellenőrizni többféle
módon,, mivel minden erősítőn
és magnetofonon mutatók jel
zik — sokszor többszörös biz
tosítással —, hogy az úgyneve
zett moduláció megfelelő-e,
de ugyanakkor nem törődnek
a helyi műsorokhoz kapcsoló
dó zenei bejátszások erősségé
vel és minőségével, nem be
szélve azokról a helyi korrek
ciókról,
szalagvágásokról,
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i z asszony sírt, folyt a
*■ könny© megállíthatatla
nul.
- Tízre ígérte az öreg,
hogy itthon lesz. Már elmúlt
tíz óra. Délután együtt rak
tuk le a horgokat Az úszó
lápoknál azt mondta az öreg,
ott tanyáznak a harcsák. Húsz
nagy acélhorgot csináltattam
- \ J
a gyárban. Örült neki. Most
neki adtam a felét,* de mind
az' övé lesz . . .
A férfi csak beszélt, beszélt,
nem érdekelte, hogy figyel-e
az asszony, aki a szoba köze
pén állt, ruháját igazgatta.
Zavartan vártak. A férfi tág
ra nyitotta a szemét, és a fod
rozódó vizet figyelte. A tá
A háttérben egy stúdiómagnó és a keverőpult — elöl már cso volban vízi-madarak .sikítottak.
magolják a kész műsorokat
Nehéz lépteik zaja hallatszott

f m&Md M
m u kk

az udvar felől. Magas, hajlott
hátú ember állt az ajtóban.
— Jó estét — mondta hal
kan az öreg. — A sirályok
nagy halat jeleznek. Hallgassa
csak! Vadászik a h arcsa...
A távolban vörös fényben
fürdött az úszó láp. A felza
vart madarak szárnya úgy
lebegett, mint északi fény a
hold sugarában.
Magukról megfeledkezve —
egy ideig — együtt nézték a
csodálatos játékot, amely sok
színű, laza fényével mindent
körülfolyt.
— Már attól féltem, hogy
nem találkozunk — mondta a
férfi megkönnyebbülve.
Kezet fogtak.
— Csak nem gondolja, hogy
lóvá teszem?
Nem jöhettem
előbb. Gyűlés volt az irodán.

De a vízről is későn értem be.
Sok angolnát fogtam, a fene
vigye, a legtöbbet ezekkel a
kígyókkal
vesződik az em
ber .. .
Az öreg jókedvűen, barátsá
gosan beszélt.
— Adj valamit ennem, An
na — szólt csendesen az kszszonyhoz. — Harapok valamit,
aztán indulhatunk. . . — for
dult a férfi fe lé ...
A férfi örült az öreg szavai
nak. Egy ideje
mániákusan
hitt a szerencséjében. Míg az
öreg evett, arra gondolt, hogy
talán nem tud semmit,
az
ablaknál összehúzódva figyel
te a tavat. Széles felhő futott
a hold elé, és rövid időre új
ra eltakarta. Sötét lett a tó.
— Indulhatunk! — kelt fel
,az öreg. — A puskámat! —

mondta az asszonynak,
c
mégis maga akasztotta le ’ké
csövűjét. — Erre is akadh:
valam i. . .
Vihar készült
a távolba
Villámok hasították szét a 1;
tóhatár ,sötétjét.
— Vihar lesz — szólt ha!
kan
az asszony. — Talá
mégsem kellene elindulni. . .
— Nem lesz vihar — emei
te fel hangját az öreg.
— Induljunk.
Az asszony az ajtóba áll
tiltón, eléjük. Arcán nem tue
ta elrejteni az aggódást.
“ Na, eridj innen, mer
feküdni — mondta az
őre;
— Tudod is te, mikor van v:
har a tó n ...
Az asszony nem mozdul
leült a küszöbre. Megeredte
a _könnyei, azokon kereszti
nézte a két távolodó férfit.
★

A két csónak szorosan egy
más mögött siklott ki a víz
re. A tisztásokat keskeny, ná
övezte lagúnák váltották.
i
sűrű nád fenyegetően maga
sodott a szűk csatornák föl<
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ESZTERGOM

ÚJ M U N K A H ELY
A Z ELŐ ZETESEK !«S€
Az előzetes letartóztatásban
levők legnehezebb napjai a bí-.
rósági ítélet meghozataláig
tartanak. Hogy a hetek, hóna
pok jobban teljenek, kapnak
társasjátékot,
válogathatnak
az intézeti könyvtár könyvál
lományából. Mindezek azon
ban csak részben
járulnak
hozzá az idő múlásához; erre
az időszakra sokkal jellem
zőbb az unatkozás, a semmit
tevés, a töprengés a jövőről.

hogy egy-egy előzetes szakem
bert a műhelyben, vagy vala
hol az intézet területén fog
lalkoztassunk. Az előzetesek
rendszeres munkáltatása már
többször szóba került, de nem
tudtunk olyan munkaalkalmat
teremteni, amelyik megfelelt
volna a mi feltételeinknek äs,
ugyanakkor hasznos lett vol
na a munkát adó vállalat szá
mára is.
Tavaly nyáron ismét napi
A nevelési szolgálat vezető
rendre került ez a kérdés, új jével megnéztem a műhelyt.
ból körülnéztünk a helyi üze Jó hangulat uralkodik a dol
mekben; kivel lehetne valami gozók körében. Gyanútlanul
lyen kölcsönösen előnyös meg tettem fel a kérdést, lévén,
állapodást kötni olyan munká előzetesekről szó: ki dolgozott
ra, amelyet a börtönben lehet közülük már hasonló helyzet
ne elvégezni, s amelyhez nem ben? Nem gondoltam, hogy
kell különösebb szakképzett
ség. Így jutottunk el a MEDI
COR Művek helybéli üzem
egységéhez.
Amikor már a tárgyalások
érdemi szakaszba jutottak,
bekapcsolódott a szervezésbe
a váci Dunai Tömegcikkipari
Vállalat is, s ezt követően a
MEDICOR és a DTV hamaro
san megkötötte az együttmű
ködési szerződést. Ennek értel
mében az esztergomi intézet
ben a DTV égisze alatt laka
tosmunkát, végeznek a MEDI
COR részére. A szerződés meg
kötése után az intézet kar
bantartói hozzáláttak a m ű -,
Az apró alkatrész szinte elvész a kézben
helynek kijelölt két helyiség
A zárkatársakon előbb-utóbb előzetes letartóztatottak na szükséges átalakításához. Alig
erőt vesz az ideges hangulat, gyobb csoportjainak rendsze telt el két hét, és. elkészültek
ingerlékennyé válnak, feszült res foglalkoztatását.
a munkával: hamarosan he
lesz a légkör, gyakori az egy
Az Esztergomi Bv. Intézet lyükre kerültek a munkapa-.
más közötti torzsalkodás.
ben, egészen a múlt év őszéig, dók, fúrók, szerszámok, ame
Ilyen helyzetben a legjobb megoldatlan volt az előzete lyek a munkához szükségesek,
gyógyír a munka, a rendsze sek foglalkoztatása. Dolgoztak így a múlt év októberében
A fúrógép melleti
res foglalkozás, a figyelemle a jogerősen elítéltek, dolgoz már dolgozott áz első csoport
kötő időtöltés. Éppen ez a tö tak a szabálysértők, csupán az A MEDICOR ' " MűVek ' által „oktalan”' kérdésemmel általá
rekvés vezérli a bv.-intézete- előzetes letartóztatásban levők gyártott műszerekhez szüksé nos derültséget keltek. Ugyan
ges alkatrészeket mufikalják
ket arra, hogy minél több he morzsolgatták nehezen múló meg: fúrják, sorjázzák Őket is némi kivárás után valaki
lyen rendszeres munkát biz napjaikat a zárkákban.
stb. A munka sem fizikailag, azt mondta: inkább úgy kér
tosítsanak az előzetesek szá
— Valóban így volt — erősí sem szakmailag nem, nehéz, s dezzem, ki az, aki nem volt
mára is. E téren azonban a ti meg a parancsnok — nagy ami ugyancsak fontos, köny- még közülünk ilyen helyzet
ben?!
lehetőségek még korlátozottak, ritkán volt csak mód arra, nyen elsajátítható.
A derültség, a jő hangulat
közepette kiderült,
hogy a
többségük húsz, harminc év
körüli fiatalember, és már
nem először jár a börtönben.
Ez azért elgondolkodtató.
Az új esztergomi munkahely
első tapasztalatai kedvezőek:
javult az előzetesek fegyelme,
kiegyensúlyozottabbak lettek
azok, akik naponta dolgoznak.
Természetesen nem jön roszszul a kereset sem, noha ez
még alakulóban van. A rész
vétel önkéntes, senkit sem kö
teleznek '
munkavállalásra,
mégis mindenki szívesen dol
gozik. Az is igaz, hogy ebben
az esetben nem a kereset von
zó elsődlegesen, hiszen nem
hagyható figyelmen kívül a
kedvezmény sem, amely a
dolgozókat megilleti. A dolgo
zó előzetesek
valamennyien
egy zárkában vannak elhe
lyezve, s este — az intézeti
Mincien szempár a K ép ern y ő re ie«uui
Számos intézetben a jogerő
sen elítéltek mellé osztanak
be előzeteseket, főleg ott, ahol
üzemszerű termelést folytat
nak. Némely helyen azonban
legfeljebb egy-egy előzetes
szakember foglalkoztatására
nyílik időnként lehetőség. Van
viszont már néhány olyan in
tézet is, ahol a szerencsés kö
rülményeknek köszönhetően,
már évek óta megoldották az

A csáklyafák nyomán buboré
kok törtek fel, s a íz alatt
rothadó nád gáza fojtogatóan
ömlött a levegőbe.
— Annyi biztos, hogy ma
megszenvedünk — mondta a
férfi, hogy megtörje a
der
mesztő csendet.
Az öreg valamit morgott. A
vizet nézte. Kusza hínár ta
padt a csónakhoz, kócos szá
lait csavarta, ringatta a víz.
— Sokat várt rám? — kér
dezte, amint a férfi közelebb
került hozzá.
— Jó két órát — válaszol
ta.
— Mit gondol, elhagy a fe
leségem?
A férfit meglepte a kér
dés. Erre nem számított. Ke
zében megállt a csáklya, úgy
tartotta, mint aki nem tudja,
hogyan került hozzá. Szeme
végigmotozoit az öregen, mint
ha keresne valamit. Bizonyta
lanná vált. „Valamit mégis
válaszolni kellene” — gondol
ta.
— Miért gondolja, hogy el
akarja hagyni? — mondta.

— Maga m iatt — mondta
az öreg kurtán.
—
________Miattam . . .
soha nem hagyja el a felesé
ge — a férfi képtelen volt ar
ra, hogy
többet
mondjon.
„Pedig még kellene valamit
mondania. Valamit még mu
száj mondani”, gondolta.
‘C’gyszerre azt látta, hogy az
•*-* öreg hirtelen megfordul,
vállához kapja a puskát, és
feléje céloz.
— Mit csinál, maga őrült?
— kiáltott kétségbeesetten.
Az
örég nyugodtan állt.
Milliónyi madár riadt, szét
szakadt hangja csúszott át a
nádas fölött, ahogy elhalt a
dörrenés.
— Szólt valamit? — kérdez
te keserűen az öreg. — Sem
m i. . . egy gúnár
megmene
kült . . . — mondta.
★
Hirtelen előbújt a hold, és
nappali világossággal árasz
totta el.'a tisztást; a széles láp
elején egy öreg, kiszáradt fűzbokor tövében szivárvány szín
nel szűrte a habokat.

•— Nézze csak! — kiáltott fel
az öreg. — Magának nemcsak
azmiattam
asszonyoknál van szeren
cséje, hanem a halaknál is!
— Nagy h a l. . . — jegyezte
meg a férfi csendesen. Azután,
mintha megfeledkezett volna
az öregről, teljes erejével tol
ta előre a csónakját...
Az öreg szinte öntudatlanul
mozgott, és arra sem emléke
zett, miért is van itt. Langyos
szellő csapta arcon; magára
eszmélve iszonyú erőmutat
ványt látott. Hatalmas harcsa
emelkedett a víz fölé, majd
óriási csattanással visszame
rült a vízbe. Az öreg látta,
amint a sorba akasztott nagy
horgok belevágódnak a férfi
kezébe, karába, látta, amint
belezuhan a vízb”. Aztán fel
bukkant, kézzel, lábbal küz
dött.
Szélroham tört rájuk, a ki
száradt bokorig lökte az öreg
csónakját. Hideg eső zúdult a
tó langyos vizére. A férfi fel
állt, az öreg látta, hogy karjá
ból ömlik a vér. Az öreg el
kapta a zsinórt, egyetlen moz
dulattal elvágta, s a tehetet

len embert a csónakba rántot
ta.
A férfi nehezen szuszogott a
csónak aljában. Szája tele volt
pocsolyaízű vizzel. Felemelke
dett, kiköpte, aztán szó nélkül
átlépett a saját csónakjába.
Űjabb szélroham csapott a víz
re. Mindketten az evezők utén
nyúltak. A gyűlölet gyorsította
a mozdulatokat. Az öreg min
den erejét beleadva lökte el a
férfi csónakját.
— Menjen innen . . . Semmi
keresnivalója nincs itt, szinte
sem m i. . . — dörmögte, hoszszú alakja a vízre dobta ár
nyékát.
Az újabb r-zélroham hátulról
kapta a csónakokat, erősen
lökte mindkettőt a part felé.
Messze eltávolította egymástól.
Az öreg odatartotta cserepes
arcát az esőnek, s az eső be
falazta őt. Vonásain egy nagy
tehertől megszabadult amber
fájdalma és nyugalma ült.
A fűzek alrtt. az ingovány
szélén egv /árakozó asszony
alakját világította meg a haj
nali derengés. . .
Cs. E.

Sorakozó a munka után
program szerint — számukra
is engedélyezik, 'hogy megnéz
zék a zárkában levő televízió
műsorát. Esetükben ez sem le
becsülendő dolog.
Az előzetesek munkába ál
lítása jelentős lépés az intézet
életében, m ert ezzel az inté-

figyelem szükséges
zetben elhelyezettek közül a
munkával
foglalkoztathatók
mind dolgoznak. Az egészsé
gileg alkalmatlanok eleve fel
mentést kapnak, a bűntársak
közül pedig csak egyikük jár
hat le a műhelybe.

Az eddig végzett munka ml«'
nőségével elégedett a munka
adó, a MEDICOR is. Ha a vál
lalati és az intézeti tapasztala
tok egyaránt elégedettségre
adnak okot mind a két fél
nek, s ha a vállalat tud ele
gendő munkát adni, az inté
zet vezetősége szorgalmazza a
jövőre nézve a két műszakos
foglalkoztatást is. Amennyi
ben ez megvalósul, ak^or az
intézetben elhelyezettek közül
minden erre vállalkozó mun
kaképes ember
dolgozhat
majd.
Némi formai változás tör
tént a szabálysértők foglal
koztatását illetően is. Koráb
ban a bv.-intézetnek már volt
szerződése a helybeli Tanácsi
Építőipari Vállalattal. Az el
múlt időszakban ezt a szerző
dést is a Dunai Tömegcikk
ipari Vállalat újította meg a
TANÉP-pel. (A szabálysértők
jelenleg az esztergomi tanácsi
lakások építkezésein dolgoz- '
nalc.) Ez a szerződés azt jelen
ti, hogy a jövőben folyamatos
lesz az év minden szakaszá
ban a szabálysértők foglalkoz
tatása.
★

Á vállalati jellegű foglal
koztatás révén az intézetnek:
lehetősége nyílik a kulturális
alap további növelésére. En
nek pedig a növekvő szabad
idő kitöltése szempontjából
van jelentősége.
D. K.

A.S a hi&öny&s n a p
Mindnyájan jártunk már
úgy, hogy megtettünk vala
mit, s aztán fordult egyet
eszünk kereke, s utána már
szántuk-bántuk. S elkezd
tünk tűnődni, hogy is volt
ez? Igen, megvan! Ha ak
kor ide és oda nem me
gyek, arra a bizonyos eset
re sor sem kerül.
Mindez Gráczol Csaba
esetén
tűnődve
jutott
eszembe, aki most másod
szorra került börtönbe, az
első ismerkedés ezelőtt öt
esztendővel történt. Azon a
bizonyos napon.
Egy barátját látogatta
meg, aki úgymond testi
lelki jó barátja volt.
S
ahogy ilyenkor szokás, re
mekül érezték magukat.
Ettek, ittak, beszélgettek, s
jó társaságban gyorsan sza
lad az idő. Egyszercsak azt
vette észre, hogy már men
nie kellene, igen ám, de a
busz és a vonat már el
ment, mit lehet ilyenkor
tenni?
A barátja azt javasolta,
hogy maradjon náluk, alud
jon ott, s reggel elmegy,
hiszen éjjel amúgy sincs
dolga, ha van, az várhat
reggelig. Ez ésszerű és lo
gikus javaslat volt.
De feldobott érzelmi és
szellemi állapotban kevés
ember hallgat a logikus
szóra. Ö sem tette. Ha
megteszi, akkor sohasem is
merkedik meg a börtönnel.
Ezzel szemben 5 azt ja
vasolta, hogy adja oda neki
a kocsit, azzal gyorsan ha
zaér, s másnap megkapja,
így mindketten jól járnak.
Megkapta a kocsit, s elin
dult. Habár sem vezetői
igazolványa, azaz jogosítvá
nya nem volt, s ami ezzel
együtt jár, nem volt vezeté
si gyakorlata sem. Ennek

ellenére elindult, s nem
is lett volna semmi baj,
legalábbis addig nem volt,
míg
egy rendőrkocsival
nem találkozott össze. . .
Hogy ml tűnt fel a rend
őröknek, mi nem, azt nem
lehet ma már kikutatni, le
het, hogy csak egyszerű ru
tinellenőrzésen akadt fenn.
De minden kiderült. Rá
adásul ivott is, a kocsi nem
az 'övé, semmiféle papír
nincs nála, stb. Tehát ez
után gyorsan peregtek az
események, s a kocsi elvi
telét lopásnak minősítették,
s hat hónap börtönre ítél
ték.
Az ítéletet kitöltötte, a
visszament dolgozni, Egy
szer elhatározta, hogy is
mét felkeresi egyik barát
ját.
A többi már mo§t kita
lálható. Ettek, ittak, szóra
koztak, elment a busz, a
vonat, s ismét elhangzott a
végzetes kérés. — Haver,
add kölcsön a motorodat!
— És megint megkapta.
Megint
összetalálkozott
egy rendőrjárőr-kocsival, az
megint elkapta. S mivel
nem múlt el még az öt esz
tendő az előző bűncselek
ménye óta, büntetett elő
életűnek számítva egy év
börtönt kapott, amit a vá
ci bv-intézetben tölt le.
Mit lehet erre mondani?
Ha az első büntetést nem
is kerülhette volna el, a
másikat már okvetlenül.
Nem kellett volna mást
tennie, csak odafigyelni az
elsőre . . . Persze, van en
nek a dolognak egy má
sik oldala is, mégpedig az,
nehogy ez a szerény kez
det egy nagyon tartós bör
tönkarrier első és második
lépcsőfoka legyen!
A. J.

^EiMMÉ
Szigorított őrizetben

Kiöregedtem
ü „szakmából”
Bevallóim, sokáig gondolkodtam, hogy milyen bevezetőt if
jak e történet elé. A most 44 éves Horváth Ferencet — ^Frédet” — ugyanis sokán ismerik idebent, főleg a „lányok” közül.
S még irigynek gondolnának, ha kétségtelenül kalandos, izgal
mas életét — amelynek szinte természetes része a börtön is
■
— negatív jelzőkkel minősíteném. Végül is azt el kell fogadni,
hogy az élet „percei” nehezek, míg maga az élet rövid. S a.ki
az említett „perceket” képes saját magának megkönnyíteni —
ilyen^ vagy olyan módon — annak valamiféle igazsága lehet. A
kérdés azonban az, hogy az életet mettől — meddig számít
juk? Ügy hiszem, a születéstől a halálig. Márpedig ha az éle
tünk „hossza” mondjuk ötezer méter, akkor Horváth Ferenc
az a távfűtő, aki rosszul osztotta be erejét. Az első kétezer
métert véigigvágtázta, míg a hátralévő távot legföljebb sétálva
tudja megtenni. Azaz, ha célba ér a keserves gyaloglás után,
már rég elfelejti, hogy valamikor szaladni is tudott.
, Jogász papa, artista mama, két lánytestvér a családi háttér.
Mar általános iskolás korában fellép a cirkuszban, s ha az or
vos szivnagyobbodás miatt nem tanácsolja el a pályáról, talán
lures, közismert ember lenne. Ám eltanácsolta, ezért a vendég
látóipart választotta' tevékenységi körének. Ipari tanuló lett
közben az egyik vendéglőben „pikoló” volt. 1955-ben látszatra
váratlanul, illegálisan elhagyta az országot.
Csúnyán összevesztem az apámmal, mert helytelenítette az
életvitelemetcsavargásaimat stb. Erre volt válasz a távozásom.
Három évig maradt kinn, állítólag még az idegenlégiót is
megjárta, nyelveket sajátított'el, s amilyen váratlanul kiment
olyannyira törvényszerűen hazajött, 1958-ban.
. — Efcfcor, Svájcban éltem, de nem találtam a helyem, tá
nyéron osugatásból éltem. Nem éreztem jól magam, hiányzott a
regi környezet, a régi barátok.
már itthon dolgozik, mint pincér. Megnősül, és az
elkövetkező, eveiben három gyermeke is születik. Pár hónap
pal az esküvő után behívják a flottillához, aminek nagy előnye
hogy a fővárosban maradhat, nem kerül távol a családtól.
’
,
En mindig felelőtlen, kalandkereső ember voltam, utáltam. a kötöttségeket, önkényesen eltávoztam a „seregtől” $
ezert két es fél év börtönt kaptam.
’
1961-ben szabadul és úgy látszik az egész csak kisiklás volt.
Űjra a vendéglátóiparban pinoérkedik, éj szaka,, míg nappal vég
zi a vendéglátóipari technikumot.
1983-ig gondos családapaként él, S szinte példának lehet ál
lítani erőfeszítéseit. Ám ekkor kezdődik valami, ami végül is
.egész sorsát a jövőré meighatáirozzá. Megismerkedik egy-' hölgy■gyel, majd. még három-négy „tündérrel”, akik az 5 „védelme”
mellett, s neki „dolgoztak”. Saját bevallása szerint havi 120
ezer forintot juttattak neki több éven keresztül, egészen a le
bukásig. S a család, a feleség?
— Mint pincér éjszaka dolgoztam, tehát a távollétem nem
volt feltűnő. A kapott pénz nagy részét a családomra költöttem.
A-feleségemnek nem volt meglepő a sok pénz, hiszen egy pin
cér jól keresett akkor.
Persze az így kapott pénz „birtoklása” néha ötleteket is
kívánt.
— Például az egyik lány hozott ötezer forintot. Kimen
tünk a lóversenyre, őt leültettem a presszóba, én meg kimen
tem „fogadni”. A futam végén összeszedtem az eldobált tiket
teket és szomorúan mutattam: sajnos nem jött be a tipp, a
pénz elment, gyerünk ismét „dolgozni”.
S ki hinné: a lányok még féltékenyek is voltak. 1967-ben
a többiek kevesebbet kaptak, mint ő. Két és fél évet töltött le
Sopronban, de szabadulása után kitiltották a fővárosból. Ezért
Szegedire utazott. Természetesen a felesége ekkor már elvált
tőle, hiszen kiderült kettős élete.
Szeged: új hely, új remények, ismét a vendéglátóiparban
dolgozik, másodállásban pedig fizikai munkát végez. Szükség is
van a pénzre, mert megismerkedik valakivel,' akivel együtt ól.
Szerelem?
Ekkor úgy látszott, szakítani tudok a múltammal. Na
gyon nem akartam újrakezdeni a régi dolgokat, mert őszintén
megmondom, féltem az újabb börtöntől. A lány szülei egyszer
belenéztek a kintfelejtett személyi igazolványomba és kiderült
a, múltam. De a lány engem választott. Előbb albérletbe költöz
tünk, majd sikerült egy szoba-konyhás lakást szereznem.
E ház másik felében egy látszólag üres lakás volt. Egyik
haverja lakásgondokkal küszködött. Segített feltörni a lakást,
ahol különböző vasakat találtak, amit 860 forint értékben elad
tak a MEH-nek. Ebből, mint várható volt, bírósági ügy lett.
Először két és fél évet kapott, de perújrafelvétel után négy hó
nap^ bentiéttel megúszta, felmentették. S milyen a sors? Az
élettárs közben nem maradt éppen hűséges. Ha már így tör
tént, ám legyen, gondolta, de akkor miért ne tegye jó pénzért,
így végül egy ötös „hölgycsokor” „dolgozott” ismét neki. Tehát
a „szerelem” üzleti kapcsolattá lett:
— A vasöntödében volt állásom. E kisebb városban külön
ben lebuktam volna. Később megint pincérkedtem. Nem mon
dom, csak órákat aludtam, de pénzem az volt.
A lebukás, 1977-ben ismét bekövetkezett. A volt élettársá
val utazott Pestre, ő éppen az italtól bódultán szundikált Állí
tólag a kalauz „macerálta” a hölgyet. Ö felébredt és a keze
gyorsam eljárt. Előtte árulta — szabálytalanul — a tanácsi latoasat, már föl is vett 15 ezer forint előleget. A verekedés kapföltárta, hogy miből él. így mindenért együtt
előbb 5 év 8 hónapot kapott, amit perújrafelvétel után 2 év 2
hónapra mérsékeltek, plusz a már nagyon aktuális őrizetet is
megkapta. Elvileg az ideiglenes elbocsátás közelegne, de nem
tudm, hogy a sók fenyítés mennyire esik latba’
Hogy ő miként látja az életet?
*— Belátom, be kell állni a sorba. Apám és gyermekeim
mellett szeretnék élni. Aki a bűnből akar megélni, az törvény
szerűen a börtönben köt ki.
— A szokásos „szöveg” a megjavulásról?
t~ Nem. De 44 éves vagyok, kiöregedtem a „szakmából”.
Tudja, ha még egyszer kezdhetném, újra „strici” lennék. De
sajnos, az idő eljárt fölöttem. Ez az igazság.. „
Bizony, a „gyaloglás” most kezdődik...
_f_
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géppel, a zsebszámológép _be
vándorolt az ing derekába.
Igen ám, de ebből csak reg
gel lehet pénzt csinálni, ők
pedig még az éjszaka akartak
róla, az egész nem tartott to inni, s ehhez pénz kell, min
vább, mint pár perc, s a duz denáron ...
Ekkor tűnt föl nekik a ré
zadt pénztárca azonmód a lá
nyok blúzában lapult. . . Egy szeg kiskatona, aki alakulatá
Erősen ittas
szemvillanás, s máris a női hoz igyekezett.
vécében voltak, ott megosz állapotban. Előbb a fiúik men
toztak a zsákmányón, azzal a tek oda hozzá, haverkodtak,
felkiáltással, hogy kint a fiuk beszélgettek vele, mire ki bök
is megkapják a maguk
ré ték, hogy kellene nekiik légy
szét. Ám ember tervez, s a kis pénz, nem sok. csak pár
rendőrség végez. A férfi nem forint. A katona adott nekik
is volt olyan részeg, mint hit egy-egy tízest. Erre a lányok
ték, vagy csak tettette magát, is felkeltek s körbevették, Ők
tény, hogy hamar észrevette a is kaptak fejenként harmincharminc forintot.
turpisságot.
Szólt a rendőröknek s el
Látták, hogy .a fiú, azaz a
kezdtek sétálni, figyelve a fel katona pénztárcája tele van
bukkanó arcokat. Nem is kel százasakkal, s elhatározták —
lett sokáig menetelniük, a ri jó tett helyébe jót ne várj! —
kító színű ruhában flangáló hogy megkönnyítik a harcos
lányokat és a lerongyolódott életét, hiszen nyomasztó lehet
fiúikat hamarosan fülön csíp ennyi pénzzel utazni.
ték, a többi már a rendőrök
Amikor a katona leszállt a
dolga volt. A pénzt, nem ta
lálták meg, így a férfiú bár vonatról, öle is vele mentek,
mennyire is hamar kapcsolt, s egy elhagyott zugban, rárocsiaik a
tapasztalat maradt hantaik, a támadás meglepe
meg számára, nem a pénz. tésszerű volt, no meg részeg
Vajon mit szólt hozzá a csa a katona , . . Semmiféle ellen
ládja, amikor
túlfűtött él állást nem tanúsított, s talán
ménnyel gazdagon betoppant ezyvolt a szerencséje, mert
a kies lakásba? ! Bizonyára amint az öt fiatal ellepte, a
nem dicsekedett el vele, hogy
mii volt a lányokról az első kés is előkerült, s mellé a
szitok, a fenyegető hang: „Ha
benyomása. . .
A rendőrségen nem sokra megmoccansz, ha szólsz egy
mentek a díszes kompániával, szót is, elvágjuk a torkodat!”
hiszen készültek az útra,
a Talán a fáradtság, talán az
kalandra, s ezért nem is vit ital, s a túlerő, talán, mind
ték magukkal az
igazolvá egyik hozta úgy, hogy a ka
nyukat. Bemondták a nevü tona tűrte a támadást, s míg
ket,
lakhelyüket,
címűket. a kés éle a torkán hideglett,
Természetesen minden adat a lányok valamelyike kivette
hamis volt. Az ember azt vár a pénztárcáját, s óriási meg
csak
egy százas,
ná, hogy kissé megszeppen lepetésre
benne,
tek,, s hanyatt-homlok rohan egyetlen százas volt
nak haza, hogy kipihenjék fá tehát a tárca iratoktól, iga
radalmaikat.
Eszük ágában zolványoktól duzzadt, nem a
sem volt, a rendőrség
után pénztől! Elvették, s búcsúzóul
hogy néhány
moziba mentek, kinéztek ‘ a fejbe vágták,
Vidám
Parkiba, ettek-ittak, percre elvesztette az eszméle
szórakoztak, egészen
addig, tét, majd magához tért és.be
míg nem
indult a színházi botorkált a helyi rendőrségre,
vonat.
s ott olyan használható szeiEkkor már nem volt pén mélyleírást adott mindegyik
hogy másnap
zük, viszont
az embereikkel támadójáról,
zsúfolt kocsikban nem éi-,.:ék reggel mind az öt. kézrekerült,
elveszettnek * magukat. Míg
S annak rendje
és módja
másnak pénze van, ők sem szerint a bíróság előtt füleltek
lófrálnak üres kézzel. Azt hi tettükért. A lányok közül csak
szem, a színházi előadás nem egyedül
a JNTŰNI gúnynevű
lehetett valami izgalmas, mert kapott komolyabb büntetést
hamarosan elnyomta az álom — három évet, a többiek ke
az utasokat, tátott szájjal, vesebbel „megúszták”. S az
mint békés csecsemőik szjiny- állomásgazda, aki kalauzolta
nyadoztak, s a táskák, szaty a társaságot, két évet kapott,
rok, mint sereg ásító
inas, ami.t Szolnokon tölt le. Egyéb■kínálták portékáikat. . .
■ként az- ő neve nem titok:
Egy mozdulat s máris gaz Csikós Menyhértnek hívják.
dagabbak lettek egy számoló
A. J.

Kés a katona nyakán
Az állomáson fel s alá hul
lámzott a tömeg, Vonataik ér
keztek és indultak. Mindenki
ment a maga útjára. De miit
tegyen az, akinek nincs útja,
aki ráér, akit nem vár sem
munkahely, sem család? Akii
messze maga mögött hagyta a
szülőfaluját, a családját,
a
munkahelyét s most a fővá
ros egyik állomásán lézengi át
a napokat. Éjszakára behúzó
dik az egyik kocsiba, első osz
tályú ülés a párnája, s a saját
ruhája a takarója. Reggelen
te, ha felvirrad a nap,
ki
megy, kibújik búvóhelyéről,
elballag a mosdóba, ujjait be
lemártja a vízbe, megtörd vi
zes kezével az arcát, kimossa
szeméből az álom maradékát,
s tempósan, ráérősen
sétál,
hátba ismerősre talál
Napok óta alig eszik vala
mit, az ennivaló már nem is
nagyon hiányzik, meg
e
szokni, épp ezért nem nagyon
törődik
vele, annál inkább
azzal, hogy legyen mindig ci
garettája,
a dohány hiánya
nagyobb éhséget okoz, mint
az ételé.
Délutánba hajlott már a
nap, amikor falubeli lányok
kal hozta össze a sors, ezek a
lányok úgy tudják, hogy
a
főváros tele van részeg em
berrel, a zsebük duzzad a

pénztől, a fejük az italtól, s
ha csinos lányokat látnak, s
ráadásul ha meg is szólítják
őket, se látnak, se hallanak ...
Kettejük találkozása azonban
megcáfolja a természeti tör
vényeket.
Három lány és egy fiú jött
fel ezen a napon, s úgy talál
koztak vele ... Néhány per
ces beszélgetés után kiderült,
hogy mindnyájan tökéletesen
pénztelenek.
Közülük ő volt a leggazda
gabb, mert neki legalább ci
garettája volt, alig szívtak el
egyet-egyet, mire a nagy terv
már készen állt. A fiú ottho
nosan vezetgette őket, s- úgy
viselkedett, mintha ez az egész
az övé volna.
Bementek a
büfébe, s értő szemmel miér
tek végig a fogyasztó közön
séget. Tekintetük behatolt az
emberekbe,
szinte belülről
forgatták ki őket, mintha hol
mi zsebről lenne szó. Az, igaz
ság az, hogy pontosan erről
volt szó.
S mit ad a természet, m ár
mint az emberi természet, s
ha nem is tálcán, de két lá
bon, amely már eléggé inga
tag volt, felkínálta az
első
áldozatot. A három lány kör
bevette, s az egyik fiú szóba
elegyedett vele, a lányok le
nem vették volna a szemüket

Törvény — az élei
védelm éért
A törvények elsőrendű
feladata az em-ber életének
és testi épségének védelme,
ami egyebek között a szi
gorú ítélkezési gyakorláttal is garantálható. Az
1978-ban újjáalkotott bün
tető törvénykönyv milyen
változást hozott az élet és
testi épség elleni bűncse
lekmények
megítélésével
kapcsolatban? Egyebek kö
zött erről beszélt dr. Kuhnyár László, a ■Legfelsőbb
Bíróság tanácsvezető bíró
ja.
— A statisztika szerint
Magyarországon évente át
lagosan kétszáz szándékos
emberölést követnek el.
Bár első hallásra ez a
szám nem tűnik soknak,
mégis azt kell megállapíta
ni, hogy igen elterjedt ez
a bűncselekményfajta. El
képzelhető-e az élet elleni
bűncselekmények arányá
nak visszaszorítása a bírói
ítélkezés útján?
— Részben. Hiszen álta
lában a bűnözés megelőzé
se nem csupán igazságügyi,
hanem nevelési, társada
lometikai kérdés is. Ami
viszont igazságügyi problé
ma, az az egységes bírói
gyakorlat kialakítása. Eh
hez igyekszik- a Legfelsőbb
Bíróság is segítséget nyúj
tani. A nemrégiben meg-'
született 15. sz. irányelv az
élet és testi épség büntető
jogi megítéléséhez ad tám
pontot. A korábbi
Btkban hiányzott az átmenet
a testi sértés és az ember
ölést okozó cselekmények
között. Ebből adódott, hogy
a bírói gyakorlat számos
olyan cselekményt • is em
berölés kísérletének minő
sített, amely
valójában
nem irányult ölésre.
— Az életveszélyt okozó
testi sértés viszonylag új
fogalom. Valójában mit je
lent?
— Ha valaki szándéko
san okoz testi sértést má
soknak, s ennek következ
tében életveszélybe kerül a
megtámadott. Amíg a tör
vény emberölés kísérletét
5—15 évi szabadságvesztés
sel bünteti, addig az élet
veszélyt okozó testi sértés
miatt kiszabható szabad
ságvesztés tartama 2—8
évig terjed. Tehát súlyo
sabban büntetendő az egy
szerű testi sértésnél, vi
szont enyhébb a megítélés,
mint az emberölési kísérlet
esetében.
— Miből lehet következ
tetni a szándékra?
— Lássunk egy példát! A

konyhában éppen zöldsé
get hámozó feleség az itta
san hazatérő férjet szóvál
tás közben, idegességében
hasba szúrja. Ebben az
esetben az eszköz, az irá
nyítottság
alkalmas az
ölésre. De a két ember kö
zötti ’ kapcsolat, korábbi
életvitelük;' s az, hogy a
szúrás után az asszony
azonnal mentőt hív, segí
teni akar, tehát minden
együttvéve, nem utal ölési
szándékra. Mégis bekövet
kezett egy életveszélyes sé
rülés. S alá egy 25 centiméteres késsel szúr, annak
tudnia kell, hogy ettől életveszélyes sérülés is kelet
kezhet. Bár nyilvánvalóan
nem akarta megölni a fér
jét.
— Az életveszélyt okozó
testi sértés, mint büntetési
kategória, elősegíti-e az
ítélkezés szigorítását?
— Igen. Az újságolvasók
még emlékezhetnek olyan
bírósági
tudósításokra,
amelyek szerint a vádlot
tat emberölési kísérletben
mondták ki bűnösnek, és
kapott mindössze másfél
két évet. A jelenlegi ítél
kezési gyakorlat szerint az
emberölés kísérlete eseté
ben a korábbinál jóval szi
gorúbb a felelősségrevonás.
Ugyanakkor a testi sértés
hez viszonyítva szigorúbb
az életveszélyt okozó testi
sértés büntetése is. Tehát a
törvény lehetővé teszi a
fokozatosságot, ami az íté
letekben is tükröződik.
— Az élet elleni bűncse
lekmények elkövetőit igen
gyakran az ital befolyásol
ja. A törvény elnézőbb-e
az ittas elkövetőkkel szem
ben?
— Nem. Sőt, az ittas ál
lapotot súlyosbító körül
ményként kel.1 értékelni.
Abban az esetben, ha az it
tasság olyan fokú, hogy a
tettes nem ura akaratának,
a vádlott cselekményét úgy
kell elbírálni, mintha jó
zan állapotban követte vol
na el.
- - Bizonyos élet elleni
bűncselekmények esetében
a vádlottak gyakran arra
hivatkoznak, hogy jogos
védelmi helyzetben kény
szerültek a cselekmény el
követésére.
Tulajdonkép
pen hol a határ? Mikor
mondható, hogy jogosan
cselekedett az elkövető?
— Mindenekelőtt tisztáz
ni kell, hogy a magatartás
soha nem lehet jogos véde
lem. A támadás elhárítása
a cél, s ez szabja meg a
határt is.

Nem szeretem a teát!
Vacról hazaérve megkértem a feleségemet, hogv főz
zön egy jo erős teát. Figyeltem mit csinál? A literes teás
kannába a víz forrása után beletett két filtert, levette
nek”
/Ó
i \ f elem.
\ ál!niSőt,
hagyUSöíét«ekem „erős
nek fönííl
tuno teatr talalt
amikor
a hároméves
gve-

inekrnertuttőlebSúinem
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J T né“ iképp megnyugodtam, miközben a teát korS
1! ™ 0 6 " Mégiscsak van ereje a teának. Bár igaz,
de ;íllíí,n‘ / gyana- az elénkítőszer van, mint a kávéban,
de állítólag egeszsegesebb, lassabban hat, s tovább tart
a hatasa Persze csak akkor, ha valóban teaként isszák
S tv e
8 terSZám’ m0ndj'Uk 15 ^rab fiCrrél szí-’
Föltéve, de meg nem engedve, mi történne a k k o r ha
sze™ Azyeuívenl kfen tfÍOir
fáznék, naponta kétemészteAe föl’ a / 1 .^technológiával" napi négy filtert
boz teU kiíp»»
hónapban 120 filter, tehát öt doa kávé’ It!!!™ yennem- Mennyivel olcsóbb lenne, mint
a kave? S mennyivel egészségesebb?
eszS eT u tottanámRSZ‘a” g.?ndo,atok közepette is csak
ó ta
í 6gylk nap délelőtjen Vácott hal-'
lottam. Egyielol azt, hogy egy ember havi két csornai
S
*
~ vagyis 50 darab «»érhez juthat
p T - T i hogy e korlátozásnak mi az oka. Kettő is
Y“ : Egyik, hogy a kereskedelem nem tud többet szálljtani, az üzlet többet beszerezni. A
«AmAi „i
v"zbe°jnkUT nak használják, azaz liternyi mennyiségű
vzbe 19—15 vagy még több filtert tesznek. Ez n-nii’ ko-
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Színhely a bíróság.
Bíró:
— Vádlott) maga azt ál
lítja, beszámíthatatlan volt,
amikor házassági ígéretet
tett a íelperesnőnek. Mi
vel bizonyítja ezt?
Vádlott:
— Talán a hölgy lesz'
olyan szíves és fellebbenti
a fátylát!
★

A tanárnő így szól az
osztályhoz:
— Az életben mindig a
legjobb tudásotok szerint
kell döntenetek. Sylvia, ha
valaki cukrászdába hív, de
iskolába kell menned, ak
kor mit választanál?
— Cseresznyetortát tej
színhabbal!
★

között.
Elsa:
— Mondd, nem nehéz
így, férfi nélkül felnevelni
a törvénytelen gyerekedet?
Paula:
— Dehogy! Amire az
anyám és a nagyanyám ké
pes volt, azt én is tudom
tökéletesen!
★
Párbeszéd a pályaudvar
előtt:
—- Halló, Fritz, mit csi
nálsz itt?
— Kihoztam a felesége
met a vonathoz, elutazott.
— És miért fekete a ke
zed?
— Hát, mert megsimogat
tam a mozdonyt!

★
A skót rákiált a felesé
gére:
—
Főúr,
repedés
van a
— Siess Mary, mosd meg
gyorsan a hajadat és dugd tányéromban!
— Dehogy uram, hiszen
ki a fejed az ablakon. Déli
ez a virsli!
szél fúj!

A HALAK NEM SZERETIK A HIDEG VIZET
Orkánok idején a halrajok elvonulnak a Csendes
óceán déli részén levő vizekről. Szovjet meteorológu
sok megfigyelték, hogy viharok idején a légörvények
alulról a felszínre hozzák a hidegebb tengervizet. A
hőmérséklet erős csökkenése elűzi az ott tartózkodó
halakat és elpusztítja az ottmaradókat. Kb. két hónap
telik el, mire a tenger felső rétegei átmelegszenek, a
halár pedig visszatérnek.

GYÓGYNÖVÉNYEK BULGÁRIÁBAN
Bulgáriában nagyon sokféle gyógynövény van. Az or
szág a gyógynövényfajták számát tekintve Európa egyik
vezető országa. A bolgár kutatók egymás után megvizs
gálták a Duna és a Fekete-tenger között található 3200
fajta növényt, és megállapították, hogy közülük több,
mint 350-nek kiváló gyógyhatású van. A gyógynövénye
ket Bulgária több mint 50 országba exportálja, Európá
ba, továbbá a Közel- és a Közép-Keletre. Egyre emelke
dik az olyan külföldi turisták száma is, akik azért érkez
nek Bulgáriába, hogy ott gyógynö.vénykűrákat vegye
nek. ‘Ilyen kezeléseket a Várna melletti International
szálloda balneológiái központjában kaphatnak, valamint
az Augusta balneológia! szanatóriumban.

MŰEMLÉKEK PUSZTULÁSA
Az erősen szennyezett környezetben a homok- és mész
kőből készült történelmi műemlék épületek évente akár
súlyuk 4 százalékát is elveszíthetik a légszennyeződés,
de főleg a kéndioxid hatására. Ezt állapította meg a Né
met Bányászati Múzeum mellett működő Zollern Inté
zet vizsgálata, amelyet a szövetségi belügyminisztérium
megbízásából végzett az NSZK-20 helységében. A meg
jelölt legnagyobb veszteségeket a kőzetminták kimosódásának és felületük lepattogzásának következménye
ként állapították meg a legjobban terhelt környékeken.
Ezeken a helyeken a csapadék naponta (éves átlagban)
még 126 milligramm kéndioxidot is mértek négyzetmé
terenként. Általános szabály, amint az várható is volt,
hogy annál nagyobb a rombolás, minél nagyobb a kén
dioxid, de ezenkívül a nitrogénoxidok és a sósavas vegyületek töménysége a levegőben.

Korai rokkantság:
a dohányzás az elsődleges okok egyike
Az idült hörghurut keletke
zését előidéző tényezők között
a dohányzás még a munkahe
lyi porterhelést is megelőzi.
Ez az egyik eredménye annak
az átfogó munkaegészségügyi
felmérő
vizsgálatsorozatnak,
amelyet 1974. és 1979. között
a Német
Kutató
Társaság
(DFG) főprogramja keretében
folytattak le, és amelyek ered
ményei
most rendelkezésre
állnak.
A kísérleti programban részt
vettek az erlangen!, kiessem,
bochumi, moersi, , saarbrückeíú, müncheni, recklinghauseni
és heidelbérgi tudományos in
tézetek. Mintegy 13 000 olyan
személy adatait vették
fel,
akik foglalkozásuk körében el
térő erősségben érintkeznek
porral és különböző jellem
zően kiválasztott iparágakban
dolgoznak. Ugyanezeknél a
személyeknél a tudósok már

egy 1965. és 1970. között vég
zett járványtan! felmérő vizs
gálat
atkalmával az
idült
hörghurutnak a legfőbb ke
letkezési okaként a dohány
zást mutatták ki. Az új ta
nulmánynak az volt a célja,
hogy az idült hörghurut
és
tüdőtágulás keletkezése
kü
lönböző oksági tényezői súlyo
zására
vonatkozó
korábbi
adatokat igazolják és biztosít
sák.
Eközben megerősítést nyert
az az adat, hogy a legfonto
sabb paraméter — még a por
hatás és az életkort megelőz
ve — a dohányzás.
A hörgők és tüdő megbete
gedése miatt évente mintegy
12-16 000 ember válik ki idő
előtt a munkából. Ezzel a be
tegséggel az aktív szakmai te
vékenység idő előtti befeje
zésének okai
között hosszú
ideje a negyedik helyen sze
repel.

k é s é s s e l in d ítjá k
A világon még ebben az év
tizedben
kerek 5 milliárd
márkát fognak kiadni rádió
és televízió mesterséges hol
dakra, amelyek műsoraikat a
világűrből először fogják köz
vetlenül a lakásokban
levő
vevőkészülékekhez sugározni.
Azok
az esélyek azonban,
hogy a németek és a franci
ák — akik először kezdték el
az ilyen készülékek fejleszté
sét — a világpiacon is első
ként jelenjenek
meg velük,
csökkennek.
Eredetileg az első közvetle
nül sugárzó mesterséges hol
dat, a német TV—Sat-ot 1983ban kellett volna indítani. A
német repülési és űrutazása,
kutatási
és kísérleti intézet
(DEVLER) munkatársa, Wolf
gang Fabls a berlini rádiókiáliításon, egy szimpózionon
bejelentette, hogy az indítás
napját 1984. október 15-re tet
ték. Két hónappal később en
nek francia ellenpárját, a
TDF—1-et fogják fellőni.
Időközben az amerikaiak az
európaiaknak
mindenesetre
szorosan a nyomában vannak.
Eddig nem kevesebb, mint 14
amerikai társaság
tanúsított
érdeklődést az iránt, hogy
ilyen mesterséges holdakat lő
jön
az űrbe. Emellett
az
Egyesült Államokban többek
között
tervbe vették, hogy
ezeken a mesterséges holda
kon keresztül olyan televízió
műsorokat is fognak sugároz
ni, amelyeket nem úgy, mint
eddig általában szokásos volt,
reklámadásokból finanszíroz
nak, hanem díjelőfizetés elle
nében lesznek vehetők.
Fabls nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy az amerikai
ak bizonyos körülmények kö
zött első közvetlenül sugárzó
mesterséges holdjukat még az
európaiak- előtt fogják teljesen
üzembe helyezni, kivált,
ha
Bonn az első német mestersé
ges holdat először csak kísér
leti célokra akarja felhasznál
ni. Az amerikai mesterséges-
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A hindu rejtély nyomában

A t e le v í z ió s m e s t e r s é g e s h o ld a t

TRÉFÁK
&Párbeszéd két barátnő
,
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Sri Lanka
hindu vallású
lakosai Skanda istennek szen
telt Kataragama ünnep idején,
minden évben egy számunk
ra iszonyatosnak tűnő színjá
tékot hajtanak végre: férfiak,
nők, sőt kamaszok is több tu
cat ujjnyi vastagságú, kampót
akasztanak
a húsukba, és
ezekkel fákra, fali párkányok,
ra, stb. függesztik föl magu
kat. Skanda tiszteletére így
maradnak 10, sőt 12 óra hoszszat, mi több, sokszor egy
egész napot is. Ezt bizonyítot
tan teljesen
önként teszik,
senki sem készteti őket erre.
És most jön az, ami figye
lemreméltó: a tortúra áldoza
tai — ahogyan mi bizonyára
mondanánk — a
ceremónia
után büszkén mutatják, hogy
alig van sérülésük.
Éppígy biztosítanak újból és
újból arról is, hogy egyálta
lán nem éreztek fájdalmat. A
borúlátóknak egyenesen dia
dalmasan mutatnak rá arra,
hogy az egész procedúra alatt
és után egyetlen vércsepp sem
volt látható. Sebeik természe
tesen
sohasem fertőződtek
meg, állítják. Angol orvosok,
akik az évszázad elején nyolc
éven
keresztül
rendszeres
megfigyelés alatt tartottak
mintegy
40 Skanda-imádót,
igazolták ezeket az állításokat.
A kutatók most ezt a jelen
séget vizsgálják. Azt kutatják,

hold-társaság, a COMSAT,
amely egy közvetlenül sugárzó
mesterséges hold gyártását ké
szíti elő, mindenesetre még
nem kezdte el a fejlesztést.
A legeltökéltebben közben a
japánok munkálkodnak. Már
1978-ban egy kisebb (350 kilo
gramm) és nem nagy adóerős
ségű mesterséges holddal kí
sérleteztek, amely később csü
törtököt
mondott.
1985-ig
azonban két további mester
séges holdat fognak
kilőni,
amelyek a 12 gigahertzes tar
tományban két televíziómű
sort fognak sugározni.
Ezek
parabolaantennákkal,’ lesznek
vehetők.
A szakértők
egy dillemét
persze már előre látnak: a vi
lágűr túl szűk lesz, minden
esetre azon a 36 000 kilométer
magas, Egyenlítő feletti pá
lyán, amely egyedül jöhet szó
ba a
közvetlenül
sugárzó
mesterséges holdak elhelyezé
sére. Tekintve, hogy a mes
terséges holdak nem lehetnek
egymáshoz túl közéi,
hogy
egymás üzemelését kölcsönö
sen ne zavarják, ezen a pá
lyán csak mintegy 90 mester
séges hold számára van hely.
Ezek a helyek azonban már
bizonyára ennek az évtized
nek a második felében el lesz
nek foglalva.
Időközben azonban mégis
legalább két kisegítő megol
dás jöhet szóba. Egyik .meg
oldás, hogy a mai hagyomá
nyos mesterséges holdak he
lyébe nagy szuper mestersé
ges holdak lépnek, amelyek
az átvitel kapacitás iránti va
lamennyi kívánságot teljesíte
ni tudják: ezeket a készüléke
ket azonban nagyságuk miatt
egyes alkotórészekből csak a
világűrben lehetne összeszerel
ni, és ezzel igen megdrágul
nának, A második lehetőség
pedig az lenne, hogy egy cso
port kis mesterséges
holdat i
vezeték nélkül úgy kapcsolná
nak
össze, hogy együttesen
úgy működjenek, m int egy
nagy mesterséges hold.

hogy ezek. a hindu vallásúak
talán rendelkeznek a fájda
lomellenőrzés valamiféle eddig
ismeretlen formájával: Vajon
„vallási extázisróí”, a tömeg
hipnózis egy formájáról vagy
valami másról van szó. Azt
tervezik, hogy először labora
tóriumi kísérletekkel foglal
koznak és a jövő év júliusá
ban, a legközelebbi Kataraga
ma ünnep alkalmával mérni
fogják a horgokat
húsukba
akasztó
önként jelentkezők
agyimpulzusait. Egy további
mérést
akkor szándékoznak
végezni, ha az illetők
már
néhány óra hosszat függtek a
horgokon.
A pszichológusok
azt remélik, hogy egyértelmű
en megállapíthatják
majd,
hogy a kétségtelenül lecsök
kent fájdalomérzetnek mi az
oka.
A hinduk a maguk részéről
szilárdan meg vannak győ
ződve arról, hogy Skanda az,
aki minden
testi fájdalmat
megakadályoz. Ezért százezrek
zarándokolnak Sri Lanka dél
keleti részébe a dzsungel mé
lyére, ahol
istenük ereklye
tartóját őrzik, hogy kikönyö
rögjék a fájdalommal szembe
ni érzéketlenséget. De nem
csak erről van szó:
Skanda
„a nagy gyógyító” is.
Akárhogy áll a dolog: a ku
tatók
végre tudományosan
szeretnék tisztázni a Sri Lanka-i hindu rejtélyt.
>

Könnyű ülések a repülőgépeken
Üzemanyag-megtakarítás céljából égy re könnyebb re
pülőgépeket gyártanak — legújabban az ülések is alu
míniumból készülnek. A hetvenes évek elején az üzem
anyag az üzemeltetési költségeknek 24 százalékát tette
ki, ez a nyolcvanas évek közepén 57 százalék lesz. Súly
megtakarítás céljából a repülőtársaságok már a külső
mázt is elhagyják; az utasterekben könnyebb szőnyege
ket ragasztanak le, és kevesebb folyóiratot raknak ki. Az
új alumíniumülések már csak fele olyan nehezek, mint
a. velük összehasonlítható üléskombinációk az ötvenes '
években (akkoriban egy hármas ülőpad még egy mázsát
nyomott). Ezenkívül az új alumíniumülések lehetővé te
szik, hogy a légiutasok lábaikat 11,5 centiméterrel meszszebbre nyújtsák ki".

GONDOLATOK
Körös-körül minden fo
rog, de a kör közepe moz
dulatlan.

+
Miinden igazságot kd le
het mondám, de nem Igaz
ságot hallgatnak meg.

+
A gyáva ember nem sza
bad.
~h
Egyesek akár a bal ol
dali, akár a jobb oldali ab
lakon néznek ki, pontosan
ugyanazt látják. És azt hi
szik, hogy tárgyilagosak.

+
Ha igazunk van, az ön
magában még nem ok az
elégedettségre, amíg be nem
tudjuk bizonyítani másak
nak, hogy ők viszont té
vednek.
Minden párbeszéd olyan,
mint amikor a falon lab
dázunk, csakhogy ebben a
játékban mindegyik part
ner egyszer játékos, egyszer
fal.
Hogyan lehet a világot
kormányozni és hogyan le
het háborúkba sodorni? A
diplomaták hazudoznak az
újságíróknak, majd amikor
elolvassák az újságokban
ezeket a hazugságokat, kez
denek hinni bennük.
HRossz emberek azok, akik
nevetés ’közben megcsúnyulnak.

+
A legutolsó illúzió: hinni
abban, hogy már minden
illúziónkat elveszítettük.
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SZERINTEM
bejuthatunk a legjobb 12
csapat közé. . . De az én
véleményem csak egy a
sok közül, hiszen minden
igazi labdarúgó szurkoló
nak van véleménye a VB
csoportbeosztásáról. Sport
oldalunkon számos szak
ember mndja el vélemé
nyét, álljon tehát itt egy
laikus, azaz szurkolói hoz
zászólás is.
Szóval az a vélemé. nyem, hogy jobb a cso
portbeosztásunk, mint négy
évvel ezelőtt Argentínában
volt. A csapatunk pedig
nem rosszabb, mint az ak
kori. Vagyis minden azon
dől el, hogyan készülünk
fel? Nem csak fizikailag,
szakmailag, hanem lélekta
nilag. Meg kell értetni a
játékosokkal, hogy nincs
egyetlen, mindent eldöntő
mérkőzés. Ne történjen így,
de akár Salvadortól is ki
kaphatunk, ha a másik két
ellenféltől nem kapunk ki.
, Emlékszem még arra a
VB-re, amikor egy erős
csoportban, előbb simán
kikaptunk a portugáloktól,
majd remek játékkal legyőztük a brazilokat és
továbbmentünk.
Szerintem helytelen az
a szemlélet, hogy sopánko
dunk a könnyebb ellenfele
kért és így akarunk „ered
ményt” felmutatni.
Ki
örülne — persze abszur
dum — ha mondjuk há
rom kis csapatot sorsoltak
volna hozzánk és simán a
12-be kerülnénk? Ha in
nét továbbjutunk, az igazi,
é r t é k e s siker lesz, ha
pedig kiesünk, de tisztes
séggel helytállunk, sen
kinek a fejét nem kell kö
vetelni. Nem vagyunk sem
esélyesek, sem esélytele
nek.
Azt is megkockáztatom:
az úgynevezett
„könynyebb” csoportokban sok
lesz a meglepetés. Miért
hiszi bárki, hogy a Peru—
Olaszország vagy Lengyelország,
Chile—Ausztria,
avagy
Észak-lrország—
Spanyolország vagy Jugo
szlávia mérkőzések könynyebbek, mint mondjuk a
belga—magyar? A szov
jet, brazil, skót, valamint
az angol, francia és cseh
hármas pedig egy fikarc
nyival sincs
könnyebb
helyzetben, mint mi.
Amikor nekivágtunk a
VB-selejtezőknek,
még
olyan vélemény is elhang
zott, hogy talán be sem
kellene neveznünk,
mi
nek égetnénk magunkat
tovább? Ráadásul megint
csak a mi „csoportunkat”
: kiabáltuk a legnehezebb
nek. Nehéz volt? így utó; lag, az eredmények ismerétében nem. Hiszen az
utolsó
mérkőzésre már
biztos továbbjutóként áll; hátiunk ki.
Tehát én úgy hiszem,
egyet kell tenni: úgy ké' szülni a VB-re, hogy a cél
maximális legyen. Vagyis
mi akarjuk megnyerni a
világbajnokságot! Ne szá
moljunk, ne taktikázzunk,
ne keressünk már előre
magyarázatokat a kudarc
ra, hanem csak a győze
lemre törjünk.
Meggyőződésem,
hogy
ami ebből kijön, végül az
mindenkinek a megelége
désére szolgál.
Válogatottunk felkészü
lési terve nem sokban kü
lönbözik attól, ami Argen
tína előtt volt. Egy kis ala
pozás, túra, majd bajnoki
fordulók, aztán másfél hó
nap rákészülés. Ügy gon
dolom, ez a másfél hónap
a fontos, a döntő. Ekkor
már remélhetőleg az „ide
genlégiósok” is itthon lesz
nek és lehet gyakorolni, le
het csapatot „építeni”. Ad
dig aligha.
—f —

A kocka el van Tetve
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MSspan a *82 h a d m ű velet
A kocka el van vetve, meg
történt a nagy izgalommal
várt sorsolás, pontosan úgy,
ahogy azt a bennfentesek már
régen „megjósolták”. Csupán
egyetlen kínos „bukfenc” tör
tént, szinte az egész világ sze
me láttára, Belgium és Skócia
csapatait — miután a táblán
már elhelyezték a feliratokat
— csereberélték, mondván,
pardon, tévedtünk ...
N em k ö n n y ű ,
de nem is nehéz
Különben a kiemelt hatot
valóban nem sorsolták, s úgy
végezték azután a további irá
nyítást is, hogy Peru és Chile
elkerülje Argentínát és Brazí
liát. „Európának 14 lehetősége
van a világbajnoki címre, DélAmerikának csak négy. Jogos
tehát ,az igény, legalá,bb az el
ső szakaszban a két gyengébb
ne bukjon rögtön el” — ez
volt a hivatalos indoklás. A
rendező Spanyolországgal kap
csolatban ugyan nem hangzott
el semmi, de „a várakozásnak,
megfelelően” a kiemelés mel
lett _még a legkönnyebbnek
látszó csoportban (Honduras,
Jugoszlávia, Észak-lrország az
ellenfelei) is játszhat.
— Talán még az olasz és a
nyugatnémet csoport nem túl
erős, a többiben nagy harc
lesz a továbbjutást jelentő két
helyért — mondta Mészöly
Kálmán szövetségi kapitány,
aki a további 23 ország egyegy képviselőjével már még is
jelent a színen, azaz a Soala
Varieté színpadán a „sorteo”
alkalmával rendezett díszelő
adás kezdete előtt és a csinos
görlöktől ő is átvett a Mundialra készülő Adidas-labdákból hármat.
A magyar válogatottnak neun
könnyű, de nem is megoldha
tatlan a helyzete — éz volt a
véleménye Szpesei Györgynek,
az MLSZ elnökének. — Két
olyan csapattal is összekerült,
amelyek közül az egyik, Ar
gentína a világbajnok, a má
sik, Belgium pedig szenzáció
san szerepelt a legutóbbi Európa-bajnokságion.
Minden
esetre az nem rossz, hogy az
első mérkőzést, amely egy
szersmind a megnyitó, Barce
lonáiban ez a két együttes
játssza. Nekünk viszont már
Salvadorral szemben feltétle
nül tekintélyt kell szerezni.
A szegi cipők
városában
A helyszínekre egyáltalán
nem lehet panaszkodni. Sal
vadorral (június 15.) és Bel
giummal (június 22.) Elehében, Argentínával (június 18.)
Alioantéhan lesz a mérkőzés.
A két város 445, illetve 416
kilométerre esik Madridtól, és
egymás között a távolság alig
20 kilométer, így a magyar
csapat csak kiruccan,, ugyan
azon a szálláshelyen lakhat.
Alicantéban (300 ezer lakos)
néhány éve játszott barátsá
gos mérkőzést az együttes, 1-1
volt az eredmény Spanyolor
szággal. A gyönyörű tenger
parti városban júniusban 22,7
fok az átlaghőmérséklet. A pá
lyán (ez az első osztályú Herculesé, itt játszik jelenleg Mül
ler) 35 886 nézőnek van^hely.
A másik város, Elche (150
ezer lakos) szintén nagy tu
risztikai központ és arról is
híres, hogy itt gyártják a leg
szebb spanyol cipőket. A he
lyi csapat három éve esett ki
az első osztályból, de idén is
reménye van, hogy visszake
rül. A világbajnokság alkal
mával itt épült az ország egyik
legmodernebb stadionja, ame
lyet 1976-ban avattak fel és
55 000 a befogadóképessége. Az
átlaghőmérséklet ' júniusban
szintén .22,7 fok. A két város
nak közös repülőtere van (12

kilométerre Alicantétól, 9-re
Elekétől), s a magyar csapat
különgéppel Budapestről köz
vetlenül elérheti.
Feltételes belyfoglalás
A ceremónia után máris
kezdődik az „Espana 82 had
művelet”. A magyar csapat ve
zetői már vasárnap reggel 7
órakor elrepültek Madridból a
helyszínre,
ahol megfelelő
szállást kerestek. Hétfőn to
vábbmentek . Barcelonába, itt
is feltételesen helyet foglaltak,
mert továbbjutás esetén eb
ben a ' városban kell folytat
ni a küzdelmet június 27. és
július 6. között az olasz—len
gyel—perui és a brazil—szov
jet—skót válogatottak közül
két együttessel.
De hát ez még messze van.
Mészöly Kálmán szövetségi
kapitány hazatért Budapest
re, már 21-én útra kelt a vá
logatott keret 18 játékosával
Ausztráliába és Űj-Zélandba,
ahol összesen nyolc 'mérkőzés
all majd a Mundial előkészü
leteinek szolglatába a február
17-i hazatérésig. Közben a 11-i
mérkőzésnek Űj-Zéland együt
tesével az is az érdekessége,
hogy ez az első olyan próba,
amelyen a VB 24-es döntőjé
nek két részvevője játszik ..,
íg y látják
a kapitányok
Enzo Bearzot, Olaszország:
— Bizakodással várjuk az első
fordulót, hiszen még gondol
ni is rossz volna arra, hogy
éhből a csoportból ne jussunk
tovább. Lengyelország a leg
erősebb ellenfél, s külön öröm,
hogy vele vívjuk az első mér
kőzést.
Jupp Derwall, NSZK: —
Újra együtt Ausztria váloga
tottjával . . . Ez már komikus.
Továbbjutásunkat az elmúlt
évben látottak alapján nem
fenyegetheti veszély. A sze
rencse ismét mellettünk volt...
Ron Greenwood, Anglia: —
Annak örülök, hogy mindhá
rom mérkőzésünket Bilbaóiban
játsszuk és Kuvait csapatával
utoljára találkozunk. A kis
olajország ismeretlen 'csapata
a leggyengébb ebben a cso
portban, játékosai a harmadik
mérkőzésre valószínűleg elfá

radnak, elfogy a lelkesedésük.
Franciaország és Csehszlová
kia komoly feladat elé állít
bennünket. S bizony, lehetne
könnyehb is a sorsolásunk.
Michel Hidalgo, Franciaor
szág: — A mi csoportunk és a
hatodik a legnehezebb. Három
európai csapat együtt, ez több
a soknál. Nálunk Anglia,
Csehszlovákia és a mi együt
tesünk egyenlő eséllyel pályá
zik. a továbbjutásra.
Jose Santamaria, Spanyolország: — A legerősebb cso
port a harmadik és a hatodik,
ott az argentinok és a brazi
lok az első kiemeltek. Igaz,
nekünk sincs könnyű dolgunk,
hiszen nemcsak Jugoszlávia,
hanem Észak-lrország csapa
tára i? oda kell figyelnünk.
Miljan Müjanics, Jugoszlá
via: — Sorsolásunk kedvező,
de azért kár lenne elbízni ma
gunkat. A spanyol válogatott
erejét hazai közönség növel
heti, Észak-lrország pedig na
gyon harcos csapat.
Billy Bingba, Észak-lrország:
— Jugoszláviát kell legyőz
nünk a továbbjutáshoz és ez
egyáltalán nem lehetetlen fel
adat. A spanyoloktól is elve
hetünk egy pontot, Hondurast
pedig biztosan' legyőzzük. De
rűlátó vagyok, jó dolog egy
csoportban leírni a házigaz
dákkal.
Tele Santana, Brazília: —
Kimondottan erős csoportba
kerültünk, de a mai brazil
csapat is nagyon erős. A szov
jet válogatott társaságéban,
csoportelsőiként jutunk tovább.
Konsztantyin Beszkov, Szov
jetunió: — Minden ellenfél
erős, minden mérkőzés döntő,
hiába, ilyen a labdarúgás. Csa
patom ennek ellenére megold
ja feladatát. Brazília váloga
tottja kiváló, háronjszor nyert
világbajnokságot, de a mai
gárda neim éri el a régiek szín
vonalát, a szovjet válogatott
még a brazilok ellen is esé
lyes a győzelemre.
Jbck Stein, Skócia: — Nem
is lehetne rosszabb a sorsolá
sunk. Egy csoportba kerültünk
Brazília és a Szovjetunió vá
logatottjával és ez a két gár
da akár a döntőben, a világbajnoki címért is szembe ke
rülhetne egymással. De azért
nem adjuk fel, három mérkő
zésen négy pontot mi is öszszegyűjthetühk. . .

IC a v é c s k a c s k á r i s i g ó s

hazatérése Tarjátiba
Kovács István hosszú, kacska,ringós út után ismét a Sal
gótarján játékosa lett. Vajon
miért tért vissza a másodosz
tályba i— az NB I-ből, a 28
éves, tízszeres válogatott játé
kos?
— Kellemetlen emlék?
— 1977-ben végigjátszottam
valamennyi világibajnoki selej
tező mérkőzést, de Argentíná
ba nem jutottam el. Nem tud
tam udvarolni, képtelen vol
tam a képmutatásra, s az ilyen
embernek legtöbbször kevés
babér terem.
t
— Mikor került a Salgótar
jánhoz?
— A Nagytoátonyfeól 1971ben. aztán 1972—173-ban har
madikak lettünk a bajnokság
ban, akkoriban nagyon szeret
tek bennünket, ünnepelt em
berek voltunk,
— Később a Vasashoz iga
zolt?
— Gk voltak a legszimpatikusabbak, pedig akkoriban
.egymást érték a nagy csapa
tok gépkocsijai Salgótarján
ban, Búcsújárás volt itt. Hí
vott az Újpest, a Fradi, a Hon
véd, a Videoton, sőt a Tata
bánya i s . .,
— Három év múlva tovább
állt. . ,

— Néhányan nem fogadtak
be, ez elég volt számomra,
hogy elkedvetlenedjek.
— Ez furcsa, hiszen Mészöly,
már kapitányként beválogatta.
— Egy beszélgetésen el
mondtuk, hogy ki miiben hi
bás. Sok mindenre rávilágí
tott és bizony én is beláttam:
néhányszor tévedtem. Egyéb
ként Mészölyt tisztelem, mert
harcol játékosadért. Szerintem
így lehet ismét egységes válo
gatott.
— Önvizsgálat!. . .
— Sokszor önfejű voltam, s
emiatt többször kerültem kel
lemetlen helyzetbe.
— Most Lakat Károllyal ve
szett össze, s jött el Tatabá
nyáról?
— Ez nem igaz. Semmiféle
problémám nem volt a mes
terrel. Azért mentem az NB
Il-es hazába, mert feleségem
állapotos, harmadik hónapja
veszélyeztetett terhes, kisfiam,
Krisztián első osztályos, s
amikor táborba kellett men
nem. nem volt kire bíznunk a
gondozását;, anyám, anyósom,
minden rokonom Salgótarján
ban él. Ezért kényszerültem
ilyen megoldásra. Az sem el
hanyagolható, hogy a Salgó
tarján nagyon őszintén és sze
retettel hívott vissza.

I. CSOPORT
Június
Június
Június
Június
Június
Június

14:
15:
18:
19:
23:
33:

Olaszország—Lengyelország, Vigo.
Peru—Kamerun, La Coruna,
Olaszország—Peró, Vigo.
Lengyelország—Kamerun, La Coruna.
Peru—Lengyelország, La Coruna (21 óra).
Olaszország—Kamerun, Vigo.
A kezdési idő: 11.15 óra.
II. CSOPORT

Június
Június
Június
Június
Június
Június

16:
11:
20:
21:
24:
25:

NSZK—Algéria, Gijon.
Chile—Ausztria, Oviedo.
NSZK—Chile, Gijon.
Algéria—Ausztria, Oviedo.
Algéria—Chile, Oviedo.
NSZK—Ausztria, Gijon.
A kezdési idő: 11.15 óra.
III. CSOPORT

Június
Június
Június
Június
Június
Június

13:
15:
18:
19:
22:
23:

Argentína—Belgium, Barcelona' (20 óra).
Magyarország—Salvador, Elche.
Argentína—Magyarország, Alicante.
Belgium—Salvador, Elche.
Belgium—Magyarország, Elche.
Argentína—Salvador, Alicante.
A kezdési idő: 21 óra.
IV. CSOPORT

Június
Június
Június
Június
Június
Június

16:
11:
20:
21:
24:
25:

Anglia—Franciaország, Bilbao.
Csehszlovákia—Kuvait, Valladolid.
Anglia—Csehszlovákia, Bilbao.
Franciaország—Kuvait, Valladolid.
Franciaország—Csehszlovákia, Valladolid.
Anglia—Kuvait, Bilbao.
A kezdési idő: 11.15 óra.
V. CSOPORT

Június
Júnjus
Június
Június
Június
, Június

16:
ll:
20:
21:
24:
25:

Spanyolország—Honduras, Valencia.
Jugoszlávia—Észak-lrország, Zaragoza.
Spanyolország—Jugoszlávia, Valencia.
Honduras—Észak-lrország, Zaragoza.
Honduras—Jugoszlávia, Zaragoza.
Spanyolország—Észak-lrország, Valencia.
A kezdési idő: 21 óra.
VI. CSOPORT

Június
Június
Június
Június
Június
Június

14:
15:
18:
19:
22:
23:

Brazília—Szovjetunió, Sevilla.
Skócia—Űj-Zéland, Malaga.
Brazília—Skócia, Sevilla.
Szovjetunió—Üj-Zéland, Malaga.
Szovjetunió—Skócia, Malaga.
Brazília—Űj-Zéland. Sevilla.
A kezdési idő: 21 óra.

Kedvező helyzetben a startnál
Vass Károly 37 éves és 110 kilós
Komoly feladat előtt áll a
magyar férfi kézilabda-válo
gatott: február végén az
NSZK-ban sorra kerülő világbajnokságra készül. A csapa
ton már az utolsó simításokat
végzi Faludi Mihály szövetsé
gi kapitány, aki immár kilen
cedik éve irányítja a legjob
bak munkáját.
— A tatai edzőtáborban ké
szülünk — mondja a kapitány
—, a csapat gerince adott, hi
szen ez a társaság jó néhány
éve együtt játszik már. Bartalos Bélát, Kovács Pétert,
Kontra Zsoltot, Szilágyi Ist
vánt mindenki ismeri, és re
mélem, hogy a VB után a
szurkolók és az ellenfelek is
emlegetik majd Tóth Géza és
Gyurka János nevét. Mint is
mert, a 19-esi keretibe a 37
éves Vass Károly is megkap
ta a behívóját. Kerettagságá
nál taktikai meg-gondolások
vezettek. Ügy érzem ellenfe
leinket a kétbeállós játékkal
lehet legjobban megzavarni.
Remélem, hogy Vass 110 kiló
jával megkeseríti majd a vé
dőik dolgát. A további prog
ram? Január végén és feb
ruár elején megkezdődik a
formába hozó időszak. Ebben
a periódusban több nemzet
közi meccset játszunk majd
Csehszlovákiává] és Svájccal.
A magyar válogatott ilyen
kedvező helyzetből még soha
sem startolt nagy világverse
nyen. A négy sfelejtezőcsoport
egyikét vezeti. A kiemelést a
moszkvai olimpián elért 4. he

lyének köszönheti. Az előcsatározásokból három együttes
lép tovább, egymás elleni
eredményeiket magukkal vi
szik a legjobb 12 közé. Itt két
hatos csoportban körmérkőzés
formájában folytatódik a küz
delem. A világ,bajnoki döntőt
a_ két hatos csoport győztes^
vívja majd egymással.
Az ellenfelek?
Látszatra
könnyű a helyzet: Svédország
gal, Spanyolországgal és Algé
riával került a csapat egy cso
portba.Igaz, Svédország nem
rég legyőzte a világ,bajnok
NSZK együttesét is, a spanyo
lok ötödikek voltak a moszk
vai olimpián. Ha továbbju
tunk, a középdöntőben előre
láthatólag ismét szembetalál
kozunk a régi riválisokkal, Ro
mániával és Jugoszláviával.
— Jól együtt van a társa
ság — említette Faludi. — Cé
lunk, hogy a VB-n a legjobb
hat között végezzünk és ezzel
kvalifikáljuk magunkat az
1984-es olimpiára. De termé
szetesen szeretnénk minél jobb
helyezést elérni. . ,
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