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AZ ELMÚLT HÉT
AZ ELLENTÉTEK JEGYÉBEN KEZDŐDÖTT a szov

jet—ameriKai külügyminiszteri találkozó Genfben. And
rej Gromiko megérkezésekor minden tekintetben a köze
ledési készségét hangsúlyozta. Megfigyelők nem számí
tottak Haig hasonló magatartására. Az előző hetek 
nemzetközi eseményed már előlegezték azokat a témá
kat, amelyeket a State Department vezetője megvitatni 
szándékozott. Ezeknek a köre igen szűk, lényegében a 
lengyel és az afgán helyzetre akartak összpontosítani 
amerikai részről, míg a szovjet fél többször kifejtette a 
rendkívül széles körű eszmecserék szükségességét. A 
korábbi tervekkel ellentétben csak huszonnégy órára 
korlátozott megbeszélés a hírügynökségi beszámolók 
szerint kénytelen volt nélkülözni olyan lényegbevágó 
pontot, mint például a leszerelés.

MAUNO KOXVISTÖ A KŐVETKEZŐ HAT ÉVBEN
a Finn Köztársaság elnöke. A megválasztott elekto
rok a szavazás első fordulójában Koivistóra 167 sza
vazatot adtak le, s ezzel a Finn Szociáldemokrata Párt 
elnökjelöltje megszerezte az elnökké váláshoz szükséges 
abszolút többséget.

A Finn Köztársaság kilencedik elnöke, Mauno Koivis- 
to 1923. november 25-én született, Turkuban. Asztalos
család gyermekeként nőtt fel. Kikötői munkásként, 
majd ácsként dolgozott, s a munka mellett tanult. 1953- 
ban a turkui egyetem szociológiai szakán végzett, s 
1956-ban doktorált. 1947 óta tagja a Finn Szociálde
mokrata Pártnak. 1959—67 között a baloldali munkás
takarékpénztár igazgatója volt. 1968-tól a Finn Bank 
kormányzójaként több nemzetközi pénzügyi szervezet
ben képviselte hazáját. Először 1966—67-ben pénzügy- 
miniszterként lett tagja a kormánynak. 1968 • márciusa 
és 1970 májusa között volt először miniszterelnök. 1979 
májusa óta állt másodszor a kormány élén, s Kekkonen 
megbetegedése, 1981. szeptembere óta ő Finnország 
ügyvezető elnöke. Koivisto anyanyelvén kívül svédül, 
angolul, németül és oroszul beszél.

A SZEJM PARLAMENTI VITÁJÁBAN Wojciech Ja- 
ruselski hadseregtábornok, a Nemzeti Megmentés Ka
tonai Tanácsának elnöke után az egyes pártok parla
menti klubjai és csoportjainak képviselői szólaltak fel- 
Kifejtette véleményét a LEMP, az Egyesült Parasztpárt, 
a Demokrata Párt, a Pax Egyesület, a Katolikus Társa
dalmi Szövetség és a Keresztény Társadalmi Szövetség 
képviselője,

A szejm törvénybe foglalta az- államtanács négy de
cemberi dekrétumát, majd határozatot alkotott a Jaru
zelski miniszterelnöki beszédében elhangzott legfonto
sabb társadalmi-politikai kérdésekről. A Katolikus Tár
sadalmi Szövetség képviselő csoportja nem szavazott a 
szükségállapotról szóló dekrétumok törvénybe iktatásá
ra. '

A szükségállapot bevezetése, elkerülhetetlen volt 
Lengyelországban, mert a szocialistaellenes anarchista, 
destruktív erők már a Lengyel Népköztársaság társadal
mi rendjének alapjait, szövetségesi kapcsolatait veszé
lyeztették, megbénították a népgazdaságot és a közéle
tet — hangsúlyozza a határozat!

A tavaly decemberben kialakult helyzetben az álla
mot csak rendkívüli eszközökkel lehetett megmenteni. 
Ugyanakkor az állampogári szabadságjogokat korláto
zó intézkedéseket fokozatosan enyhíteni kell, és foly
tatni kell a szocialista megújulást, mégpedig a nemzeti 
egyetértés alapján. A szejm határozata aláhúzta az egy
háznak a lengyel nép életében betöltött szerepét, egy
ben annak a reménynek ad hangot, hogy az egyház to
vábbra is a nemzeti egyetértés szellemében cselekszik.

LENGYELORSZÁG EREDMÉNYES FEJLŐDÉSÉNEK 
biztosítéka az erős és igazságos államirányítás. Tovább 
kell fejleszteni a szocialista demokráciát, és ki kell zár
ni a közéletből mind a bürokratikus intézkedéseket, 
mind az államellenes erőknek kedvező anarchiát. A 
válság legyőzésének kulcsa a gazdasági reform, amely
nek megvalósítását a szükségállapot körülményei kö
zött is folytatni kell. A szejm megállapította, hogy az 
elmúlt hetek termelési eredményei hosszú idő óta elő
ször a nemzeti jövedelem további csökkenésének meg
állítása felé mutatnak.

A nyugati országok, egy része által Lengyelország el- 
lén szervezett gazdasági bojkottra való tekintettel a 
szejm kötelezi a kormányt, hogy dolgozzon -ki _ progra
mot az ország fokozott önellátására, különösen az 
élelmiszerek vonatkozásában.

AZ EURÓPAI SEMLEGES ÉS EL NEM KÖTELE
ZETT ORSZÁGOK képviselői hangot adnak aggodal
muknak, hogy a madridi találkozón február 9-ére tervezett 
„Dengyelország-vita” súlyosan veszélyeztetné az enyhü
lési folyamat sikerét — állapították meg kilenc európai 
ország képviselői egynapos bécsi tanácskozásuk végén. 
A semleges és el nem kötelezett országok képviselői — 
miután elhatárolták magukat a lengyelországi rendkí
vüli állapot intézkedéseitől — leszögezték: mindent meg 
kell tenni a madridi találkozón már elért eredmények 
megőrzése érdekében.

BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT kíván előter
jeszteni az izraeli parlamentben az ellenzéki Munka
párt és a „Mozgalom a változásért” elnevezésű politi
kai csoportosulás. Azt követően gondoltak erre a lé
pésre, miután a törvényhozásban vereséget szenvedett 
Begin öt hónapja hivatalba levő jobboldali kormány- 
koalíciója. E fiaskó oka az volt, hogy nem sikerült 
megakadályozni annak a határozatnak _ az elfogadását, 
amely az úgynevezett sínai jóvátétel ügyében döntött. 
Eredetileg ugyanis Beginék csillagászati összeget kíván
tak fizetni a Sínai-félsziget kiürítése után hazaköltöző 
izraeli telepeseknek. Ez az elgondolás több kabinettag, 
így például a pénzügyminiszter ellenkezését is kiváltot
ta. Aridok ugyanis ellenzi az államkassza „megcsapolá
sát politikai szenvedélyek miatt”*

Merre tart
a

A közös piaci belépésről 
folyó tárgyalások finiséhez ér
kezett 1982-ben Spanyolor
szág és Portugália. Az idén ki 
kell dolgozni az integrációs 
okmányok utolsó részleteit, 
mivel jövőre — elvben — 
nem maradhat más hátra, 
mint hogy a tagállamok par
lamentjei véleményezzék a do
kumentumokat. A két főváros
ban is érződött, hogy ez az év 
meghatározó a tárgyalások 
menetében, a felmerült és. a 
felmerülő problémák kompro
misszumos megoldásában.

Kezdjük a sort a kisebb 
gondot okozó Portugáliával. 
„A belépésről az igazi tárgya
lások nem Brüsszelben vagy 
az EGK-tagországokban, ha
nem a portugálok között foly
nak” — állapította meg nem
régiben a lisszaboni O Jornal 
hasábjain1 egy ismert portugál 
Közös Piac-szakértő. E hang
zatos és némi túlzott maga- 
biztosságot árasztó kijelentés 
mögött az áll, hogy ezeddig az 
EGK-tagországok vezető po
litikusai támogatásukról biz
tosították a lisszaboni vezetést 
a belépést illetően. Viszont 
Portugáliában is tudják, hogy 
a belépés nemcsak az EGK és 
Lisszabon, hanem az EGK és 
Madrid között folyó tárgyalá
sok függvénye is, mivel a két 
országnak egyszerre, azonos 
időpontban, 1984. jamuár 1-én 
kell belépnie — az eredeti 
tervek szerint. Portugáliában a 
gazdaság modelljének átalakí
tását, a nyitott gazdaság lét
rehozását célzó tervek szerint 
— a közös piaci feltételekre 
válaszolva — létre kell hozni 
az együttműködést az állami 
és magánszektor között — ará
nyaiban ez utóbbi felé eltolód
va. Ennek megvalósítása fel
tételezi az alkotmány reform
ját, amely lehetővé teszi a 
jobboldal követelésének vég
rehajtását, miszerint magán
kézbe adják vissza az államo
sított bankokat és biztosító- 
társaságokat. A jobboldal és a 
kormány ettől a lépésből azt 
várja, hogy fellendül a beru
házási kedv, könnyebbé válik 
a külföldi tőke beáramlása, és 
így megnyílik az út a gazda
sági szerkezet átalakítása előtt.

Gcszdoség és politika
Ramalho Eanes elnök újévi 

beszédében a gazdasági kér
désekről szólva utalt arra, 
hogy az idén „a gazdasági 
kérdések állnak majd a kö
zéppontban, függetlenül a po
litikai események menetétől”. 
Pedig a politikában is moz
galmas évre számíthatnak a 
portugálok. Mint az előbbiek
ből is kitűnik, napirenden sze- 

. repel, az alkotmány módosítá
sának kérdése, ugyanakkor az 
ezt ellenző testület, a Forra
dalmi Tanács elleni támadá
sok felerősödtek az utóbbi he
tekben, és végül az idén köz
ségtanácsi választásokat is tar
tanak. Ez utóbbit az elnök 
azzal indokolta, hogy „a de
centralizáció az az út, amely a 
központi bürokratikus szerve
zetek ' közötti ellentéteket 
csökkenti”.

Az EGK viszonyulása a két 
ibériai országhoz gazdasági 
fejlettségük függvénye. Ma 
még elég sók gondot okoz 
Spanyolország olyan integrá
lódása, hogy közben sem a be
lépni kívánó, sem az EGK ér
dekei ne szenvedjenek csor
bát. Gaston Thorn, az Euró
pai Közösségek Bizottságának 
elnöke december végén mad
ridi • tárgyalásait követően ki
fejtette: „Kívánatos lenne, ha 
Spanyolország és Portugália 
egyszerre válna az EGK tag
jává, bár a két ország ügyét 
különböző gazdasági adottsá
gaik miatt, külön vizsgálják.” 
Thorn — a spanyolok meg
nyugtatására — a tárgyalások 
viszonylag lassú menetét az
zal indokolta, hogy, az EGK- 
nak még a kiszélesítés előtt 
meg kell oldania költségvetési 
és mezőgazdasági gondjait.

F r a n c ia  é s  s p a n y o l1 
e l l e n t é t e k

Ez annál is inkább indo
koltnak látszik, mivel a meg
levő gondokat a spanyolok 
belépése tovább súlyosbítaná, 
növelné a közös piaci — és 
elsősorban a francia — ter
melők kevésnek semmiképpen 
sem nevezhető problémáit. A 
spanyol—francia határon már 
több alkalommal dúlt „kamion
háború”. A francia gazdák — 
félve az olcsó spanyol áruk 
versenyétől — többször is le
zárták az utakát, felgyújtot
ták az árukkal megrakott spa
nyol' teherautókat. A spanyol 
mezőgazdasági termékek
mennyiségi kontingensei je
lentik ma a legfőbb problé
mát a tárgyalások folyamán. 
Néhány termény — így az olí
vaolaj, a bor, a gyapot — 
mennyiségéről már megálla
podás született, de a zöldség
félék, a gyümölcsök és a ga- 
bonaneműek szállításáról szóló 
megállapodás még függőben 
van.

Spanyolország 1982-es költ
ségvetésére a „liberalizálás” 
nyomja a bélyegét — állapítja 
meg a madridi ABC, hozzáté
ve, hogy ez elsősorban a tő
kések érdekelnék kedvez. A 
gazdasági szerkezet átalakítá
sa, Portugáliához hasonlóan 
itt is gond — persze, más elő
jellel. Az országrészek szint- 
rehozásának egyik lehetséges 
módját az autonómia meg
adásában látják, bár ez a mos
tani különbségek növekedését 
is maga után vonhatja. Az 
elkövetkező évek költségveté
sei várhatóan az idei tenden
ciát fogják követni.

A belépés feltételeinek vég
leges tisztázására még egy év 
van. A lisszaboni Diário de 
Noticias hasábjain a két ibé
riai ország belépéséről írva 
megállapítják: „Spanyolor

szágnak és Portugáliának — 
oár tudvalevő; hogy a teljes 
integráció egy hosszú átmene
ti időszakot követően valósul 
csak meg — arra kell töre
kednie, hogy a csatlakozásról 
folyó tárgyalásokon végleges 
megállapodás szülessék, és ne 
ismétlődjenek meg a Nagy- 
Britanniával és Görögország
gal kapcsolatos problémák”.

A brazil küMSSSséff 
márciasbaa visszatér

Brazília közvéleményét 
továbbra is foglalkoztatja 
a brazil kereskedelmi tár
saságok szövetsége kül
döttségének Kubában tett 
látogatása. A brazil vállal
kozók és nagykereskedők 
küldöttsége a Kubai Köz
társaságban töltött egy hét 
alatt az ország legmaga
sabb rangú vezetőivel Bra
zília és Kuba kereskedel
mi kapcsolatainak felvéte
léről tárgyalt. Ezenkívül 
szó volt a két ország kö
zötti kapcsolatok általános 
normalizálásáról is.

A két latin-amerikai or
szág között az Egyesült 
Államok nyomására 1964- 
től mostanáig nem volt 
sem kereskedelmi, sem 
diplomáciai kapcsolat. A 
Havannában folytatott tár
gyalásokon megállapodtak 
abban, hogy a brazil kül
döttség márciusban újabb

tárgyalásokra visszatér 
Kubába.

Ruy Barreto, a Kubában 
járt küldöttség vezetője 
Visszaérkeztével kijelentet
te: a kubai látogatás rend
kívül gyümölcsöző volt, s 
a két ország közötti keres
kedelmi kapcsolatok felvé
telének időpontja immár 
csak attól függ, hogy a bra
zil kormány mikor adja 
meg az exportengedélyt. 
Norton Masedo brazil el
lenzéki parlamenti képvi
selő arra szólította fel a 
kormányt, hogy az ország 
által követett független 
politika bizonyítékaként 
létesítsen normális diplo
máciai kapcsolatokat Ku
bával. A teljes diplomáciai 
kapcsolatok helyreállítása 
— mondotta — elősegítené 
egész Latin-Amerika füg
getlen fejlődését.

II. Jáitos Pál nem támogatja 
a Varsót sújtó intéz kedéseket

A vatikáni sajtóiroda cáfol
ta, hogy II. János Pál pápa 
támogatná a Lengyelország el
leni amerikai szankciókat. A 
hivatalos nyilatkozat azután 
látott napvilágot, hogy Reagan 
elnök sajtóértekezletén azt 
állította, hogy a Szentszék he
lyesli a Lengyelország ellen a 
szükségállapot miatt beveze
tett gazdasági intézkedéseket.

A pápa Reagan elnöknek 
január 4-én küldött levelében 
azt hangsúlyozta, hogy támo
gatja az olyan politikai lépé
seket, „amelyek nem Lengyel- 
ország léte és haladása ellen 
vannak”, hanem segítik a len
gyel népet törekvései megva
lósításában, és különösen nagy

ra értékeli az olyan konkrét 
émberbaráti segítséget, mint 
amilyenek az élelmiszersegé
lyek. E levélben II. János Pál 
az amerikai elnöknek 1981. 
december 17-én és 19-én kelt 
leveleire válaszolt.

Vatikáni forások megjegy
zik, hogy II. János Pál köz
vetlenül nem támogatott egyet
len olyan külföldi politikai 
akciót sem, amelyet a lengyel 
események elleni tiltakozásul 
kezdeményeztek; A pápa az 
említett levélben elvileg elítél
te ugyan a szükségállapotot, 
de sem politikai, sem gazda
sági szinten nem érezte magát 
illetékesnek a beavatkozásra 
— közölte a vatikáni sajtó
iroda.

Reagan újabb levele Begínhez
Reagan amerikai elnök há

rom héten belül másodszor 
intézett „rendkívül szívélyes 
hangú” üzenetet Begin izrae
li kormányfőhöz, kifejezetten 
azzal a szándékkal, hogy meg
felelő légkört teremtsen Tel 
Aviv és Washington között a 
holtponton levő palesztin 
autonómiatárgyalások felújí
tását célzó amerikai diplomá
ciai erőfeszítések számára.

Egyébként a kairói külügy
minisztériumban azt közölték, 
hogy Haig külügyminiszter 
közelgő látogatásával össze
függésben amerikai részről

kérték: napolják el az ön- 
kormányzatról tanácskozó 
szakértői bizottságok meg
beszélését.

Kamal Hasszán Ali egyipto
mi külügyminiszter leszögez
te: országa szerint az auto
nómia az izraeli katonai kor
mányzat hatáskörének átruhá
zását jelenti a ciszjordániai és 
gázai lakosság választott ve
zetőire, s hogy ebbe területi
leg beleértendő Kelet-Jeruzsá- 
lem is. Izraeli felfogás szerint 
az önigazgatás mindössze ad
minisztratív jogkörökre ter
jedhet ki.

TANZANIA

A forradalmi párt hatáskörének szélesítése
A Tanzániai , Forradalmi 

Párt rendkívüli kongresszusá
nak küldöttei több, a párt 
szervezeti szabályzatára, a 
felsőbb pártszervek megalakí
tásának rendjére vonatkozó 
határozatot fogadtak el. A 
szervezeti szabályzatot érintő 
változások és kiegészítések 
elősegítik a párt demokra
tikus alapjainak megszilárdí
tását, s a kitűzött feladatok 
hatékonyabb végrehajtását — 
jelentette ki kongresszusi fel

szólalásában Julius Nyenyere, 
a párt elnöke, államfő. A mó
dosított szervezeti szabályzat 
kimondj^, hogy a tanzániai 
forradalmi párt elnökét és al- 
elnökét ezentúl titkos szava
zással választják meg. Kiegé
szítést fogadtak el a párt or
szágos végrehajtó bizottságá
nak és központi bizottságának 
jogi helyzetére vonatkozóan, 
azzal a céllal, • hogy kiterjesz- 
szék ezeknek a pártszervek
nek hatáskörét.

Román törvénytervezet 
a mezőgazdasági mankók 

javadalmazásáról
A Román Kommunista Párt 

KB Politikai Végrehajtó Bi
zottsága törvénytervezetet ha
gyott jóvá, amely a termelő
szövetkezeti tagok új munka
javadalmazásáról rendelkezik.

SZIBÉRIA

Tótérkép
Ä Szovjetunió Tudományos 

Akadémiája szibériai tagozata 
több más kutatóintézettel 
együtt, tudoráén, os atlaszt ké
szít a Bajkál-tóról és vízgyűjtő 
területéről.

A térképen feltüntetik a leg
újabb kutatások alapján szer
zett adatokat: például a nor
málistól eltérő mágneses és 
gravitációs területek elhelyez
kedését, a Bajkál-tóban fellel
hető víz alatti zátonyok helyét 
és magasságát, a tó környéké
nek geotermikus forrásait.

Párizsban befejeződött a COCOM-eszmecsere
Párizsi jelentések szerint a 

tőkés államok szocialista or
szágokba irányuló exportjá
nak ellenőrzésére hivatott tes
tület, a COCOM tanácskozá
sán az Egyesült Államok nem 
tudta szándékainak megfelelő 
mértékben rábírni szövetsége
seit — Japánt és NATO-part- 
nereit — arra, hogy a lengyel 
eseményekre Is . „válaszul” ki
bővítsék azoknak a fejlett
technológiájú termékeknek a 
körét, amelyeket nem szállít
hatnak a szocialista orszá
gokba.

Mindazonáltal a szigorúan 
titkos tanácskozáson Washing
ton szövetségesei „teljesen 
egyetértettek” abban,. hogy 
szigorítani kell az ellenőrzést 
az úgynevezett COCOM-listán 
szereplő, hadászati fontossá
gúnak minősített technológiák 
szocialista országoknak törté
nő eladása fölött.

A nyugat-európai országok 
úgy vélik — állapította meg 
a tanácskozásról az UPI ame
rikai hírügynökség —, hogy az 
exporttilalom több százmillió 
dolláros üzlettől fosztaná meg 
őket.

Mint Bukarestben közölték: 
a tervezet megszabja, hogy a 
mezőgazdaságban dolgozó szö
vetkezeti tagok és vezetők ja- 
vadálmazása közvetlenül függ
jön attól, „milyen mennyiségű 
és minőségű munkát végeztek, 
milyen termelést értek el és 
hogyan csökkentették a költ
ségeket”. A Politikai Végre
hajtó Bizottság szerint a tör
vénytervezetben megszabott 
normák hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szövetkezeti tagokat 
érdekeltté tegyék a mezőgaz
dasági . termelés növelésében, 
mintegy „jövedelmeik 70 szá
zalékát az általuk elért terme
lési eredményekből realizál
hatják”.

Romániában elnöki rende
lettel, egészségi állapota mi
att, felmentették egészségügyi 
miniszteri tisztségéből Ion Ce- 
terchit. Az új egészségügyi mi
niszterré Gheorghe Chivules» 
cut nevezték ki.
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n a g y v á r o s a i n k  b a n
A környezeti ártalmaktól együttműködve. ' Hústala- 

leginkább szenvedő nagy- nított csonthulladékait az 
városainkban — Miskolcon, Állatifehérje. Takarmányo- 
Debrecenben, Szegeden, Pé- kát Előállító Vállalathoz
esett és Győrött — sok 
milliós bírságok szállnak el 
a szennyes füstben és úsz
nak el a szennyezett vízzel. 
A megelőzés és a védelem 
eredményeiről — talán, 
mert ezek nem annyira 
szembetűnőek — kevesebb 
szó esik. Ezúttal néhány 
ilyen, nem látványos, ám 
nagyvárosaink „környezet
védelmi életében” mégis 
fontos előbbre lépésről szá
molunk be.

Miskolcon, a December 
4-e Drótművekben végleges 
megoldást sikerült találni a 
vízszennyezés megszünte
tésére. Néhány éve még 
egymillió forintos bírságot 
fizetett a vállalat a Sajóba 
engedett, 
szennyező, 
felület-előkészítésnél hasz
nálatos páclé miatt. Szak
emberek utánajártak, ho
gyan lehetne a fáradt pác
lét felhasználni, a terme
lésbe visszajuttatni? Meg
tudták, hogy a váci Hír
adástechnikai Gyár vas- 
oxidgyártó üzemet akar 
építeni Romhányban, ahol 
használt sósavban feloldott 
vashulladékból vasoxidot, 
vaskloridot és regenerált 
sósavat nyerhetnének. A 
miskolciak rábírták a vá
ciakat; ne Romhányban, 
hanem náluk épüljön fel ez 
az üzem.

Az új gyárban a fáradt 
páíléből évente 1800 tonna 
sósavát nyernek vissza, mi
közben 400 tonna vasoxid 
keletkezik. Ezt mind a ko
hászat, mind a híradás- 
technika alkalmazni tudja 
Az országnak jelentős valu
tamegtakarítást jelent ez az 
intézkedés — a környezet
védelemben pedig „kézzel
fogható” eredményt.

A Debreceni Konzerv
gyár — számos gondja kö
zül — példamutatóan gon
doskodik a rengeteg hulla
dék megfelelő hasznosítá
sáról, más vállalatokkal

szállítja el — ott feldolgoz
zák —, az üvegtörmeléke
ket az üveggyár veszi át. A 
konzervgyártás selejtes ter
mékeit felvásárolják a 
téeszek takarmánykészítés
hez, pálinkafőzéshez.

Szegeden említésre mél
tó a Kőolaj- és Földgázter
melő Vállalat termelő- és 
feldolgozó üzemének jól 
működő környezetvédelmi 
szervezete, amely számító- 
gépes rendszerrel „figyeli” 
a "talajszennyeződést. A me
zőgazdasági károk elkerülé
se céljából — ha mégis ki
folyt az olaj — teljes talaj
cserét végeznek az adott 
területen. Ez drága mulat-

... _ _____  ság — ám a kártérítésnél
nagymértékben ’olcsóbb. Igen nagy gond- 

sósavtartalmú juk, az olajiszap megsem
misítéséről még ebben a. 
tervidőszakban végleges 
megoldással, berendezés 
beállításával kívánnak gon
doskodni.

Jelentős intézkedés, hogy 
a gyártási hulladékfajtán
ként tárolt anyag nyilván
tartásával, közegészségügyi 
és környezetvédelmi ellen
őrzésével a megye a Pécsi 
Köztisztasági és Ü tkarban
tartó Vállalatot’ bízta meg. 
Ezen belül szolgáltató üzem 
is működik majd, amely 
szakszerűen szállítja, ártal
matlanítja a hulladékot — 
és olyan üzemrészt is építe
nek, amelynek a még hasz
nosítható hulladékok „ki
nyerése” lesz a feladata.

Győrben a műanyag-fel
dolgozó GRABOPLAST ép
pen nem tartozik a környe
zetvédelem kedvenc válla
latai közé; hulladékai ár
talmatlanításának még nem 
találta meg a megfelelő 
módját. De előrelépett a 
szennyvízkezelés megoldá
sában; még ebben az év
ben üzembe állít egy olyan 
béren dézést, ’ 'amely jelentő-! 
sen csökkenti az üzemi 
szennyvizek lúgosságát és 
cinktartalmát, j.

Rengéstérkép a fővárosról
Térkép a falon; fővárosunk 

negyvenezredrészére zsugorít
va. Buda és Pest. A Duna sza
lagja. Hidak, Margitsziget, de 
utcák terek helyett csak szí
nek. Piros, sárga és zöld szek
torok váltakoznak.

FÉL ÉVEZREDES 
FÖLDREGÉNY

— Nagyon különböző a laza 
és kemény kőzetek föld moz
gás okozta elmozdulása — ma
gyarázza dr. Ádám Oszkár, a 
.Központi Földtani Hivatal fő
osztályvezetője. — A gránit a 
legföldrengésállóbb. Az úgyne
vezett laza „kőzetek” — agyag, 
homok, kavics és lösz — vi
szont erősebben fölnagyítják a 
földmozgást. Ennek mértéke 
attól is függ, hogy ezek a szét
eső kőzetek vízzel mennyire 
telítettek, és milyen rétegek 
találhatók a szomszédságában. 
A térkép készítésénél a ma
gyar-szakemberek egy szovjet 
módszerrel dolgoztak. A tere
pen robbantással vagy súlyej
téssel mesterségesen keltett 
mini földrengéshullámok ter
jedési sebességét műszerekkel 
mérték. Ezenkívül földolgozták 
a főváros és környéke 400-500 
éves szeizmikus históriáját. A 
.vízföldtani viszonyokat és a 
földtani felépítést is figyelem
be vették. A végeredmény; a 
térkép. A pirossal jelzett ré
szeken viszonylag nagy a ren
gés okozta elmozdulásokat föl- 

. nagyító hatás, a sárga szín kö
zepes, a zöld kisebb veszélyez
tetettséget jelez.

— Hazánk földrengéstörté
nelme azt mutatja: szerencsé
re, távol esünk a veszélyzó
náktól. Mi szükség hát e tér
képre?

— Még ha kicsinyek és rit
kák is nálunk a földmozgások, 
az épületek tervezésénél \a 
földtani adottságokat figye
lembe kell venni. Méretezik is 
a házakat rezgésre, két-há- 
romszoro." biztonsággal. Az 
egyes épületelemeknek meg
felelő játékot hagynak, és a 
szerkezet anyagának megvá

lasztásában sem közömbös,
mekkora alatta a kőzetek moz
gási „hajlandósága”. A térkép 
az építész tervezőket még az 
eddigieknél is pontosabb infor
mációkkal segíti.

TÍZEZER KÜTATÖFÜRÄS
— Ez a felmérés egyébként 

csak kis része volt annak a kö
zelmúltban zárult tízéves
munkának, amellyel Budapest 
mérnökgeológiai térképét el
készítettük — veszi át a szót 
dr. Fodor Tamásné szakági fő
geológus. Egyebek között föl
kutattunk és lajstromoztunk 
valamennyi fúrást, kutat a fő
városban, az összes csatornát, 
valahány ember okozta föld
sebet. Szisztematikusan meg
vizsgáltuk a felszínközeli kép
ződményeket, hol található ka
vics, hol dolomit stb. A mun
kában hat intézmény vett 
részt, sok tízezer kutatófúrás 
készült. Tízmillió forintokban 
mérhetők a költségek. A vár
hatóan' emberöltőnyi távlatban 
használható több mint ötszáz 
térképlap nyomtatása már 
megkezdődött, és 1985-ig befe
jeződik. Az összesített térké
pek jó alapot nyújtanak egy- 
egy konkrét létesítmény, épü
let tervezéséhez. Az adatokba 
bárki — magánépítők is — a 
Magyar Állami Földtani Inté
zetben betekinthet.
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A Kőbányai Vas- és Acélöntődében befejeződtek a termelé
kenységet és a munkakörülményeket javító rekonstrukciós 

munkák

V igyázat, végrendelet!
— Napjainkban újra divat 

a végrendelet — kezdi a be
szélgetést dr. Bókái Judit, a 
Budapesti Állami Közjegyzők 
Irodájának vezetőhelyettese.

Évről évre több a hagyaté
ki eljárás. Tavaly például 12 
ezer 782 ilyen ügyet intéztek 
az irodán. Ezek felénél vég
rendelet szabályozza az örök
lést. Igaz azonban, hogy a do
kumentum nem mindig sza
bályos . . .

Jogi sorrend

■— Milyen a jó végrendelet?
— Legfontosabb, hogy pon

tosan jelölje meg a megírás 
helyét és idejét, részletesen 
sorolja fel az ingó- és ingat
lan vagyonra vonatkozó ren
delkezéseket. Jó, ha mindezt 
meg is indokolja. A végren
delet készülhet közjegyzőnél, 
ügyvédi munkaközösségben, és 
„magánúton”. Ez utóbbi saját 
kézírással, tanúk nélkül is 
hiteles. Ha több oldalas, min
den lap alján alá kell írni. A 
géppel írott, vagy diktált vég
rendeletet csak két tanú hite
lesítheti. Korlátozottan cse
lekvőképes személy kizárólag 
bíró, vagy közjegyző előtt 
nyilváníthatja ki végakaratát. 
Szóbeli végrendelet csak élet
veszélyben, két tanú előtt te
hető.

— Ki lehet törvényes örö
kös?

— Mindig a legközelebbi 
hozzátartozó. A sorrend a kö
vetkező: gyerek, házastárs, 
szülő, testvér, nagyszülő, il
letve azok leszármazottjai. 
Végrendelet egyébként csak 
akkor szükséges, ha valakiéi
től a törvényes öröklési rend-

Lakóí é rdem ek  
alumíniumból

Űj csarnokban alumínium
ból készült lakótérelemek 
gyártását kezdték meg a Hód
mezővásárhelyi Fémipari Vál
lalat mindszenti gyárában. A 
csarnokban gyártott térele
mekből rendkívül gyorsan tet
szés szerinti méretű és ren
deltetésű épületek készíthe
tők. A térelemek kiválóan al
kalmasak iskolák, felvonulási 
épületek, garázsok építésére. 
Az új csarnokban évente 1200 
ilyen, tizenhat négyzetméteres 
térelem készül.

tői el akar térni. Mostanában 
főleg a gyerekeitől távol élő 
szülők egyike végrendelkezik 
túlélő házastársa, több házas
ság esetén jelenlegi társa ja
vára. Kevesen tudják, hogy a 
gyerekeknek ilyen esetben is 
ki kell adni a köteles részt. 
Ez egyébként a törvényes 
öröklés alapján járó érték fe
le. Kivétel a kitagadás, amit 
csak egyes esetekben lehet 
megtenni; például, ha a gye
rek a szülő sérelmére súlyos 
bűncselekményt követ el, nem 
tett eleget a. kötelező tartási 
kötelezettségének, ötévi, .vagy 
ennél hosszabb szabadságvesz
tésre ítélték. A kitagadás té
nyét a végrendeletben indok
lással együtt kell kijelenteni. 
Házastárs is kitagadható, még
pedig — a jog szerint — ak
kor, ha házastársi kötelezett
ségét duván megsérti. De meg 
lehet bocsátani. . .

Ilouíliy és társai

— .Mikor támadható meg a 
végrendelet?

— Bármikor. Az eljárás 
azonban igen költséges és 
hosszan tartó.

— Emlékezetesebb esöteik?
— Az utóbbi években há

rom ilyen is volt. Honthy 
Hanna évente kiosztandó dí
jat hagyományozott olyan or
vosoknak, akik a kutatásban 
vagy a gyógyászatban kima
gasló eredményeket értek el, 
illetve olyan pedagógusoknak, 
akik állami gondozott gyerme
keket nevelnek. Hidas Antal 
jelentős összeget hagyott a 
fiatal költők támogatására 
Déry Tiborné pedig férje em
lékére létesített alapítványt 
írók és műfordítók részére.

K in c se i o lv asz t a  k is  k em en ce
Az ólomkristályairól híres 

Ajkai Üveggyárban 1982 a 
megújhodás éve lesz. Hosszas 
előkészítés után ebben az esz
tendőben megvalósul a színes 
üvegtárgyak ‘ készítése. Az 
NSZK-beli Fritschler-cég 
know-how ja alapján készült 
el a fazekas kis kemence, 
amelyben naponta 600 kilo
gramm színes üveget olvaszt-, 
hatnak.
RÉZVÖRÖS, VIOLA, ZÖLD
Különleges, értékes ólom

kristály készül itt, aranypiros, 
réz-örös, aranysárga, viola, 
zöld és kék árnyalatban. Az 
arany szó szerint értendő, hi
szen egy-egy olvasztáshoz 10 
dekányi színaranyat tesznek az 
üstbe. Ez már önmagában is 
jelzi, hogy nem hétköznapi te
rítékre kerülnek majd ezek a' 
kelyhek. Értéküket a gondos 
kézimunka is növeli, A színes 
ólomkristály sajátos megjele
nésének titka, hogy két réteg 
üvegből készül. A belső réteg 

i színtelen, csak külső köpenye

színes, s ennek átmetszésével, 
dús csiszolásával érik el sze
met gyönyörködtető csillogá
sát, színhatását. A kelyhek 
mintázata a klasszikus forgó
csillag, amelyet gyémántko
rongokkal csiszolnak. Díszdo
bozokban indulnak piacra, a 
megrendelők, főként a gyár 
legnagyobb vásárlói, az Ameri
kai Egyesült Államokból, Ka
nadából és az NSZK-ból kerül
nek k i . . .

TETSZETŐS PRÉSELÉS
Ilyen lehetőség egyebek kö

zött a centrifugált 'és a préselt 
üveg társítása. A nagyméretű 
gyümölcsös- és tortástálakat 
például az idén már tetszetős 
préselt lábakkal látják el.

A színes üveget olvasztó ke
mence, a bővülő centrifuga
park megmozgatta a tervezők 
fantáziáját Ajkán. Most éppen 
a színben és mintázatban is 
egymáshoz illő, sok darabból 
álló üvegcsaládok kialakításán 
törik a fejüket

A színjátszás történetének 
őskorában az aktorok egy sze
mélyben voltak írók és ren
dezők is. Később ez a három 
hivatás önállósult, de nem sza
kadt el egymástól. Példa er
re — hogy csak a legnagyob
bakat említsük — Shakespea
re és Moliére is, akik íróként 
és színészként is aratták a 
babérokat. Jelenkori színmű
vészetünk kiválóságai között 
is akad, aki — bár nem fő- 
foglalkozásként, de ügyesen, 
tehetségesen forgatja a tollat. 
Közülük kerestünk föl néhá
nyat.

{Színfal mögött

Horváth Terit a közönség 
évek óta nélkülözni kénytelen 
színpadon, filmvásznon, kép
ernyőn. De megjelenése _ óta 
tízezrek kedvenc olvasmánya 
„Sárigyöp” című nagy sikerű 
önéletrajzi regénye. Lesz foly
tatás?

— Könyvpremierem után 
nyomban újabb szerződést ír
tam alá a Szépirodalmi 
Kiadóval — válaszolja. — Az
óta már íróasztalomon tor- 
nyosodik a kézirat. Címe: „Mi 
van a színfalak mögött?” Tar
talma: mindaz, amit a szín
házról tudok s szeretnék el
mondani. Felidézni azt az él
ményt, amikor kislányként 
életemben először voltam szín
házban, azt a csudát, azt a 
varázslatot, amelyet nem le
het elfelejteni. Igyekeztem 
megörökíteni emlékeimet a ré
gi Nemzeti Színházról, legked
vesebb pályatársaimról. Ideje 
lenne már átadnom a kézira
tot a kiadónak, de mindun
talan eszembe jut még vala
ki, akit nem lehet kihagyni. 
Az irás számomra nem pénz- 
kereseti forrás, sokkal inkább 
belső kényszer. Megfogalmaz
ni, „kiadni magamból” mind
azt, amit a színpadról nem 
tudok elmondani.

Megha<ároz«k
— Még diákkoromban; ;... a 

Rákóczi Gimnáziumban kez
dődött — veszi át a szót 
Huszti Péter. — Többedma- 
gammal iskolai lapot szerkesz 
tettem, s írtam, a főiskolán 
pedig kisebb jeleneteket is 
„összehoztam”, s elő is adtuk 
„zártkörű” bemutatókon. Utá
na hosszabb szünet követke
zett, majd néhány évvel ez
előtt azokat az úti élményei
met rögzítettem, melyeket sem 
a fénykép, sem a film nem 
tudott maradéktalanul vissza
adni. Később örömömet lel
tem abban, ha papíron is meg
fogalmazhattam a színészmes 
térség napi „műhelytitkait” ; 
égy próbafolyamatot, meg azt, 
hogy miként épül fel bennem 
a szerep, formálódik az ala
kítás? Megtisztelve érzem ma
gam, amikor dolgozataimat, 
így például a Jágóról és a 
Peer Gyntről szólót leközölte 
a Kortárs, illetve az Űj írás. 
Kötelességemnek . éreztem, 
hogy azokról is írjak, akik 
meghatározták, egyengették 
színészi pályafutásomat, így a 
csodálatos Kiss Manyiról, Pé
csi Sándorról meg, a többiék- 
ről. Már csak azért is, mert 
alkalmam volt megismerni 
őket „testközelből”, próbák so
rán,' színpadi partnerként, 
meglesve a figuraalkotás ihle
tett pillanatait. Mindebből ta
lán egyszer még könyv lesz.

Práféáakövetők
Két jelenet között szokatlan 

munkával foglalatoskodik öl
tözőjében Körmendi János. 
Nyomdai „kutyanyelveket” 
korrigál.

— Készülő könyvek! — 
mondja — magyarázatként. — 
Címe: „Levelek az urológiá
ról”. Az idei ünnepi könyv
hétre jelenik meg. Hogyan 
született? A közelmúltban hó
napokat töltöttem kórházi 
ágyon, s unalmamban, mér
gemben a színpadelvonó kúra 
ellensúlyozásaként írni kezd
tem. Keretül a levélformát vá
lasztottam. Címzettként pedig 
egy elképzelt fiatal kollégát 
aki szakmai tanácsokat kér 
tőlem. Hogy miről? Mindar
ról, ami nanapság engem és 
kollégáimat foglalkoztat, bosz- 
szant, idegesít, illetve öröm
mel tölt el.

— íróasztalfiókja, amint azt
legutóbbi beszélgetésünkkor

elárulta, zsúfolásig tele van 
korábbi kézirataival. . .

— Valóban! Mániám, hogy 
ha megkapok egy szerepet, le
gyen az akár csak néhány 
mondat is, megírom az „élet
rajzát”. Ki ő? Honnan jött? 
Mit akar? Hogy gondolkodik? 
Hogy teljes karaktert sikerül
jön formálnom. Emellett újab
ban kiseb jeleneteket, magán
számokat is írok. A Thália 
Kabaréban például az egykori 
ligeti nevettetőről, Káposztás 
Zsuzsiról szóló tréfámat adjuk 
elő Gálvölgyi Jánossal, a te
levízió szilveszteri Telepódi
um című műsorában én írtam 
a „Próféta” című magánszá
momat, most pedig egy báb- 
jeleneten dolgozom, bábnak 
öltözött színészek adják majd 
elő a Telepódium következő 
műsorában. Főszereplője Vitéz 
László, aki harcra indult a 
bürokrácia ellen.

M agam nak: nem !
Negyedik elemista voltául, 

alig 10 esztendős, amikor a 
székesfehérvári református le
gényegyletben felolvastam Pe
tőfi Sándorról szóló elbeszélé
semet . . .  — emlékszik vissza 
első írói sikerére Gábor 
Miklós. — Három évvel ké
sőbb mesém jelent meg egy 
fehérvári újságban, de aztán 
jobbnak láttam a tanulással 
foglalkozni. Hosszú szünet 
után 1960 körül kezdtem újra 
papírra vetni gondolataimat. 
A megjelent írásokra felfi
gyelt Illés Endre, s ő bizta
tott: állítsak össze kötetet be
lőlük. Ez volt az 1963-ban 
megjelent „Tollal”, kibővített 
második kiadása is rövidesen 
nyomdába került. Ezt követte 
„A színész árnyéka”, majd a 
„Kicsi világháború” című 
visszaemlékezés-füzér katona
éveimről, és egy tanulmánykö
tet a Mizantrophról.

— Nem gondolt arra, hogy 
magánszámot, illetve szerepet 
is írjon a saját számára?

— Sohasem! Ha színpadra 
lépek, elvárom, Hógy a né
kem írt, illetve rám osztott 
feladatot oldjam meg. Vér
beli írók gondolatait, érzelme
it keltsem életre.

Külföldön is
— A magam szórakoztatá

sára kezdtem írogatni jó tíz 
évvel ezelőtt — mondja Káló 
Flórián, — „összehoztam” 
egy hangjátékot, benyújtottam 
a rádiónak, és — elfogadták, 
bemutatták. Ettől aztán vér
szemet kaptam, és gyors egy
másutánban még jp néhány 
hangjátékot írtam, majd égési 
estét betöltő színdarabokat is. 
A „Négyen éjfélkor”-t a bé
késcsabai Jókai Színház mu
tatta be, később tévéjáték ké
szült belőle, s mint értesül
tem, nemrég műsorra tűzte ai 
vilniusi Litván Nemzeti Szín
ház is. „Mai történet” című 
színdarabomat a József Attila 
Színház mutatta be, akárcsak 
a. „Pajzán históriák”-at, 
amelynek februárban lesz a 
100. előadása, a Szabadkai 
Népszínházban pedig, eddig 
már 60-szor került a közön
ség elé. Most filmforgató
könyvet írok Bácskai Lauró 
István számára. Műfaja: tár
sadalmi szatíra. Emellett ze
nés vígjátékon is dolgozom.' 
Az írás — akárcsak a zene- 
hallgatás — csupán kikapcso
lódás, szórakozás, vagy — di
vatos szóval — hobbi a szá
momra. Magamnak még nem 
osztottam szerepet egyik mun
kámban sem, de mostanában 
úgy érzem, illene már írnom 
valamit szegény Káló Flóri
án számára is . . ,

Poci gombóc, darafánk

Nyolcfajta félkész ételt gyár
tanak a Csongrád megyei .'Ga
bonaforgalmi és Malomipari 
Vállalat Dóc községben levő új 
üzemében. Búzából, kukoricá
ból, ^szójából, sárgaborsóból, 
rizsből lisztet, darákat dúsíta
nak itt búzacsírával, tojással, 
kakaóval, tejjel, különféle íze
sítőkkel, s készítenek az őrle
ményekből panfrozóport, gríz
kásához, darafánkhöz és gom
bóchoz való alapanyagot. Po
lietilén tasakba csomagolt ter
mékeik főként az üzemek, ét
termek és gyermekélelmezési 
vállalatok konyháiba kerülnefc
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Amikor tulajdonjogról be
szélünk, lényegében egy egész 
sor. olyan jogosítványra kell 
gondolnunk, amelyek a tulaj
donost megilletik. Ilyen a 
birtoklás és a birtokvéde
lem : az illető jogosult a dol
got használni, a ' dologból 
származó hasznokat szedni, to
vábbá. a dologgal rendelkezni. 
A rendelkezési jog biztosítja 
a tulajdonos számára azt, 
hogy a dolog birtokát, hasz
nálatát vagy hasznainak sze
dését másnak átengedje, a 
dolgot biztosítékul adja vagy 
más módon megterhelje, to
vábbá, hogy tulajdonjogát 
másra átruházza. E széles körű 
jogosítványok megillethetik 
.összeségében a tulajdonost, de 
ez nem szükségképpen így 
van. Például, ha a tulajdonos 
a balatoni nyaralóját bérbe 
adja, akkor a bérbeadás idő
tartamára őt annak1 használa
ta nem illeti meg. Éppen a 
tulajdonjog egyik részjogosít
ványa, a rendelkezési jog te
szi lehetővé, hogy a minden
napi életben a tulajdonhoz 
fűződő jogok egymástól el
váljanak, önállósuljanak. Ész- 
szerűtlen is lenne, hogy a tu
lajdonjog valamennyi részjo- 
gosutlsága csak a tulajdonost 
illethetné meg, s átruházása 
is csak összességében történ
hetne. Ebben az esetben a 
balatoni nyaraló időleges 
használatához az kellene, hogy 
az azt használni kívánó sze
mély megvegye. A tulajdon
jog önállósult részjogosítvá
nyai a földhasználati jog, a 
szolgalom és a zálogjog.

A földhasználati jogról ko
rábbi számainkban már tet
tünk említést. Az állami tu
lajdonban levő földeket az ál
lam gazdálkodó szervei nem 
tulaj dón joguk, hanem föld
használati .joguk alapján hasz
nálják. A tulajdonjog ugyanis 
• az államé. Ugyanígy a már.eim-; 
dített állami telkek tartós 
használatba adása az állam
polgárok részére biztosítja azt, 
hogy az állami tulajdonjog 
mellett az állampolgárok gaz
dasági tevékenység vagy épí
tés céljára azt igénybevegyék, 
használják, sőt ezt a föld- 
használati jogot örököseik 
öröklés útján folytathassák. A 
földhasználati jog tehát közel 

■i áll a tulajdonjoghoz, de hi- 
„ányzik belőle a rendelkezési 
jog.

E számunkban részletesen a 
szolgalmakkal foglalkozunk,

A szolgalom olyan jogvi
szony, amelynél fogva a 
jogosult olyan dolognak, 
amely nem az övé, vala
milyen módon hasznát 
veheti.

Például, a túlélő házastárs 
mindarra a dologra és jogra, 
amit nem ő örököl, haszonél
vezeti jogot szerez. A tulaj
donjog tehát nem lesz az övé, 
-de használhatja, gyümölcsöz-1 
■tetheti az említett vagyon
tárgyakat. Másfelől a tulaj
donos rendelkezhet a tulajdo
nával, de azt csak a haszon- 
élvezettel terhelten teheti 
még. Eladhatja például a há
zat, amelyben a haszonélvező 
lakik, ez azonban nem befo
lyásolja a bennlakó személy 
használati jogait. Más példá
val élve, ha valaki olyan tel
ket vásárol, amely a közútról 
nem közelíthető meg, hogy 
telkére mégis eljusson, kény
telen lesz a szomszédos tel
két átjárás céljára igénybe 
venni. Az említett körülmény
re tekintettel úgynevezett tel
ki szolgalmi jog keletkezik, 
azaz az átjáráshoz szükséges 
mértékben az ingatlant hasz
náló személynek jogában áll 
a szomszédos ingatlant igény
be venni, ,a „szolgáló” telek 
birtokosa pedig köteles az át
járást biztosítani. Az i úttól el
zárt teleknek a tulajdonosát, 
birtokosát tehát e szolgalmi 
jog alapján idegen ingatlanon 
(amelyhez tulajdonképpen 
semmi köze) jog illeti meg.

Az említett példákból jól 
látható, hogy a tulajdonos (a 
szolgalomra jogosulttal szem
ben) nem valamilyen cselek
vésre, hanem éppen tűrésre 
kötples, arra, hogy a másik 
személy jogát ne akadályoz
za, ne zavarja meg.

A szolgalmakat két fő cso
portba lehet sorolni:

a személyes szolgalmak 
csoportjába és a telki 
szolgalmakra. A megkü
lönböztetés a jogosult 
személyén alapul.

A személyes szolgalmaknál 
mindig egy (név szerint) meg
határozott személyt illet meg 
a jog, például azt az özvegyet, 
aki haszonlévezeti jogot szer
zett. A haszonélvezeti jog 
személy szerint őt illeti,. s ha 
meghal, mint személyéhez kö
tött szolgalom, a haszonélve
zeti jog megszűnik. Ezzel 
szemben a telki szolgalmak 
jogosultja a telek mindenko
ri birtokosa. Az útról megkö
zelíthetetlen telek fekvése, 
kedvezőtlen helyzete ugyanis 
azzal még nem változik meg, 
hogy az eddigi birtokos meg
halt, vagy helyébe új birtoL 
kos lépett. Az átjáráshoz az 
új birtokosnak is joga van, 
ellenkező esetben csak heli
kopteren tudná telkét megkö
zelíteni. A telki szolgalmaknál 
a jogosítvány tehát nem a sze
mélyhez, hanem a telekhez 
kötődik.

A személyes szolgalmaknak 
két fő fajtája van: a haszon- 
élvezet és a használat. A 
haszonlévezet alapján jogo
sult a más tulajdonában álló 
ingatlant vagy ingó dolgot 
használhatja, gyümölcsöztethe- 
ti, de a jogviszony megszűné
se után a dolgot állagának 
sérelme nélkül köteles vissza
adni. A haszonélvezet tárgya 
rendszerint ingatlan, vagy el 
nem használható ingó dolog. 
Például élelmiszeren, ami el
használható, nem lehet szol
galmat alapítani, hiszen — ha 
a jogosult, azt használhatná, 
(elfogyasztaná) ezzel elhasz
nálná: ugyanakkor az állag 
sérelme nélkül lenne köteles 
visszaadni a tulajdonosnak. Ez 
nyilvánvalóan képtelenség. 
Más a- helyzet azonban a; 
pénzzel, amely — mint azt 
mindenki nagyon jól tudja — 
elhasználható, akár komolyabb 
erőfeszítés nélkül is.

A pénzre nézve megen
gedett a haszonélvezet, a 
a többi haszonélvezeti 
tárgytól eltérően azon
ban ez a haszonélvező tu
lajdonába kerül.

Különben nem lenne jo
ga elidegeníteni, például vá
sárolni rajta. <A haszonélvezet 
megszűnését követően a pénz
ből természetesen ugyanany- 
nyit kell visszaadni.

Természetesen, ha a ha
szonélvezettel terhelt pénzösz- 
szeg visszaadása veszélyeztet
ve látszik, akkor a tulajdonos 
biztosítékot követelhet. Ilyen 
biztosíték lehet az, hogy a 
pénzt fenntartásos betétkönyv
ben helyezik el a tulajdonos 
nevére, a haszonlévezőt pedig 
csak a kamatok illetik meg.

A haszonélvezet keletkezhet 
szerződés alapján," jogszabály
nál fogva (például a túlélő há
zastárs haszonélvezeti joga), 
valamint bírósági vagy ható
sági határozat útján. A ha
szonélvezet keletkezéséhez ön
magában a szerződés megkö
tése nem elegendő, a haszon- 
élvezet tárgyát a jogosult ré
szére át is kell adni, ingat
lanoknál pedig e jogot az 
ingatlannyilvántartásba is be 
kell jegyezni. Jogszabálynál 
vagy bírósági, hatósági hatá
rozatnál fogva létrejövő ha
szonélvezet azonban az ingat
lannyilvántartásba való be
jegyzés nélkül is létrejön.

A haszonélvezeti jog mindig 
korlátozott és csak a jogosult 
életében áll fenn. A haszon- 
élvezeti jog alapján

a haszonélvező jogosult a 
dolog birtoklására, a do
log használatára és hasz
nai szedésére, a haszon- 
élvezeti jog másnak való 
átengedésére.

Bérbe adhatja például a gyü
mölcsöst valakinek. Kötelessé
ge viszont a haszonélvezeti 
jog gyakorlásában a rendes 
gazdálkodás szabályai szerint 
eljárni, a dolog fenntartásá
val járó terheket viselni, a 
tulajdonost a dolgot fenyegető 
kárról, vagy veszélyről tájé
koztatni és a megszűnést kö

vetően a dolgot a tulajdonos
nak visszaadni. A tulajdonos 
egyébként jogosult a haszon- 
élvezet gyakorlását ellen
őrizni.

A dolog rendkívüli javítta
tásának vagy helyreállításá
nak a terheit a tulajdonos vi
seli. A helyreállításra azon
ban sem a haszonélvező, sem 
a tulajdonos nem köteles. Pél
dául, ha a vihar leszakítja a 
háztetőt, s így a ház lakha
tatlanná válik, ennek helyre- 
állítása rendkívüli jellegű. A 
haszonélvező nem köteles azt 
meg javíttatni, de a tulajdo
nost a kárról értesítenie kell. 
Ha azonban a tulajdonos nem 
akarja azt megjavittatni, s a 
haszonélvező továbbra is a 
házban . akar lakni, kénytelen 
lesz a tulajdonos helyett el
végeztetni a szükséges javí
tást. Természetesen az ilyen 
szükséges költségek megtéríté
sét a haszonélvező követelhe
ti a tulajdonostól.

Mivel a haszonélvező, vagy 
az ő engedélye alapján más 
használja a dolgot, ezért a 
bekövetkezett károkért a ha
szonélvező lesz a felelős.

Neki kell tehát bizonyí
tani, ha kár keletkezett, 
hogy úgy járt el az adott 
helyzetben, ahogy az tőle 
elvárható volt.

A dolog használata is bizo
nyos mértékű károsodáshoz', 
értékcsökkenéshez vezethet. 
Például egy haszonélvezeti 
joggal terhelt gépkocsi idővel 
annyira elhasználódik, hogy 
alig ér valamit. A dolog ren
deltetésszerű használatával 
együttjáró károkért a haszon- 
élvező nem felelős. Ha tehát 
valaki haszonélvezettel terhel
ten szerez meg olyan dolgot, 
amelynek az értékcsökkenése 
nagymértékű, jobban jár, ha 
kéri a bíróságtól a haszonél
vezeti jog megváltását.

Ha. a dolog elpusztul* példá
ul a nyaraló leég, a tulajdo
nos nem köteles azt helyre
állítani, s így a haszonléve
zeti jog megszűnik. Amennyi
ben biztosítva volt a nyaraló, 
a kártérítési összegre nézve a 
haszonélvezeti jog fennmarad. 
Ugyanez a helyzet, ha az ere
deti haszonélvezettel terhelt 
dolog helyébe más dolog lé
pett.

A szolgalmi jogok másik 
gyakori fajtája a használat. 
A haszonélvezettől csak any- 
nyiban különbözik, hogy a jo
gosult a dolgot csak a saját, 
valamint a vele együttélő csa
ládtagjai szükségleteit meg 
nem haladó mértékben hasz
nálhatja, illetve szedheti an
nak hasznait. A szükségleteket 
nem lehet kizárólag az elfo
gyasztásra korlátozni. Például 
egy szőlővel és gyümölcsfák
kal beültetett ingatlan hasz
nálatába nemcsak az elfo
gyasztott szőlő, gyümölcs ért
hető bele, hanem például a 
befőzéshez vagy borkészítés
hez felhasznált mennyiség is. 
A használat jogát nem lehet 
másnak átengedni, mert itt a 
személyes (családi) szükségle
tek kielégítése a cél.

Ha telki szolgalmakról van 
szó, az emherek többsége az 
átjárás, a vízelvezetés jogára 
gondol, pedig e szolgalomfaj
ták felsorolása szinte lehetet
len, annyi van belőlük. Közös 
jellemzőjük azonban az, hogy 
egy adott ingatlan mindenko
ri birtokosa más ingatlanát 
meghatározott terjedelemben 
használhatja. Azt a telket,

amelyet a jog illet, „ural
kodó” teleknek szokták 
nevezni, amelyiken pe
dig a jog fennáll, az a 
„szolgáló” telek.

A telki szolgalom is szerző
déssel, jogszabály útján, vagy 
bírósági, hatósági határozattal 
keletkezhet. A szerződéssel lé
tesített telki szolgalmat az 
ingatlannyilvántartásba is be 
kell jegyezni, ellenkező eset
ben nem jön létre. A telki 
szolgalmat el is lehet birto
kolni. Ez akkor következik be, 
ha a másik ingatlan haszná
lata ellen (például a gyalogos, 
átjárás ellen) a másik ingat
lan birtokosa tíz éven át nem 
tiltakozik. Az előző birtokosok 
hallgatását, azaz a használat
ba való belenyugvását az el

évülési időbe ugyancsak be 
lehet számítani. Szívességből, 
vagy visszavonásig engedett 
jog gyakorlása azonban nem 
vezet elbirtoklásra.

Telki szolgalmat lehet ala
pítani átjárás (gyalogosan, 
gépkocsival), vízellátás, vízel
vezetés, pince létesítése, ve
zetékoszlop elhelyezése, épület 
megtámasztása céljára, vagy a 
jogosult számára más előnyös 
célra. Egyes szolgalmakat jog
szabályok létesítenek, például 
ha valamely föld nincs ösz- 
szekötve megfelelő közúttal, a 
szomszédok kötelesek tűrni, 
hogy a jogosult a földjeiken 
átjárjon. Távközlési berende
zés, elhelyezése céljából pél
dául szolgalmi jogok illetik 
meg — jogszabály alapján — 
a Magyar Postát.

A szolgalom gyakorlá- 
lása . során az ingatlan 
birtokosának érdekeit fi
gyelembe véve, azt kí
mélve kell eljárni.

Ha a szolgalom gyakorlása va
lamilyen berendezés, felszere
lés használatával jár, a szol
galom jogosultja, illetve kö
telezettje a fenntartással járó 
költségeket olyan mértékben 
viseli, amilyen mértékben a 
dolgot használják.

A telki szolgalom megszű
nik, ha: a jogosult azt tíz 
éven át nem gyakorolta, bár 
ezt megtehette volna; a szol
galomról lemondtak; ha a 
szolgáló telket kisajátították 
vagy a szolgalom tárgya meg
semmisült. E megszűnési mó
dok mellett a bíróság a telki 
szolgalmi jogot megszüntethe
ti (vagy a gyakorlását fel
függesztheti),

ha az a jogosult ingatla
nának rendeltetésszerű 
gyakorlásához nem szük
séges.

Például, ha a szomszéd telken 
levő kútra vízvételi szolgalom 
illet meg valakit, ugyanakkor 
időközben az uralkodó telek 
előtt utcai vízcsapot létesítet
tek, nyilvánvalóan nem szük
séges a szolgalom fenntartá
sa. A felek megállapodásával 
létesített telki szolgalmi jogot 
(a .Jemondást kivéve) csak ak
kor . lehet megszüntetni, ha 
időközben a szerződéskötés 
időpontjához képest a körül
mények . lényegesen megvál
toztak, s a bíróság megálla
pítja, hogy az ingatlan rendel
tetésszerű használatához arra 
nincs szükség. Például, ha a 
felek szerződésben gépkocsi
val való átjárás céljára kö
töttek szolgalmat, de régóta 
már csak gyalogosan veszik 
igénybe a szomszéd telket az 
átjárásra, helye lehet az egész 
szolgalom megszüntetésének, 
ha a gyalogos közlekedés sa
ját telkükön is biztosított. A 
jog tehát lehetővé teszi azt, 
hogy a szükségtelenné vált 
szolgalmak ne terheljék to
vább a szolgáló telket, s ne 
korlátozzák a tulajdonjog 
vagy a birtok jog szabad gya
korlását.

dr. L. Gy.

A tél a legtöbb 
helyen ellensége a 
sportnak, hiszen a 
behavazott, elje
gesedett udvaro
kon nehéz és bal
esetveszélyes bár
milyen labdajáték, 
nem beszélve ar
ról, hogy a vas
tag, meleg öltö
zék mindenkit gá
tol a mozgásban. 
Nem véletlen, 
hogy ilyenkor, a 
hidegben a terem
sportoknak van 
előnye a külvilág
ban. A bv. intéze
tek inkább „nyár- 
centrikusak”: a
helyszűke s egy 
sor más nehézség 
gátolja, hogy ki
ki részt vehessen 
egy, a jó időben 
megszokott aszta
litenisz-játszmá
ban vagy röplab
dacsatában.

Az egyik inté
zetben a téli hideg

Padló-
szinten

beállta után nem 
sokkal felszedték 
a folyosókat borí
tó linóleum sző
nyeget, amit egy
szerű és könnyű 
volt tisztán tar
tani; egy ember 
végigmosta, egy 
másik feltörölte, s 
máris ragyogott. 
Most a betonala
pot naponta fá
radságos. nehéz 
munkával öt-hat 
embernek kell vé
gigsikálni, dörzsöl
ni, hogy vala
mennyire elfogad
ható külseje legyen 
a sok sáros-havas 
láb tapodása után. 
Különösen rossz 
időben ez akár tíz
tizenöt elítéltnek 
is ad kimerítő el
foglaltságot, hi» 
szén van, amikor

A  FÁTÓ L A Z  E R D Ő T ...
Sokan vannak és egyre töb- hogy az apa sajnálja tőle azt 

ben, akik nem látják a fától a pénzt, amit nem sajnál ma- 
az erdőt. . .  Vagyis elvált fe- gától vagy a barátaitól, nem 
leségüktől, annak árnyékától szólva a kocsmárosokról, főz
ném látják a gyereküket. S pincérekről. Mert senkiben ne 
ezért nem fizetik’ a gyermek- legyen egy szemernyi kétség 
tartást, olyannyira nem, hogy sem, hogy azt az összeget, 
gyakran inkább vállalják a vagy annak sokszorosát né- 
börtönbüntetést is. hány óra alatt elverik_ a drá-

Senki nem vitatja, hogy a ga szülők, s közben, míg pezs- 
házassági kötelék meglazuló- got vagy palinkat 1®zna *̂ 
sa, majd elszakadása soha «szűkbe sem jut, hogy gyere- 
nem érzett érzéseket hoz fel- kak elöl vedelik el az etelre, 
színre az emberekben, s ezek vagy a ruhara v a ló t... .
az érzések — harag, düh, gyű- d i n n e k ?
lölet stb. — elsősorban a volt számtalan lehet, de_ minek? 
házastárs felé irányulnak. Sok- A helyzet egyértelmű. . .  a 
szór az egész életet végig- gyerek nem kapja meg, ami 
gyűlölködik, s közöttük őrlő- lar neki. _ Pedig meg k e l , 
dik a jobb sorsra érdemes hogy kapja! Meg akkor is ha 
gyerek. Elvakult módon ki-ki netán az egyiknek nem tetszik 
ott árt a másiknak, ahol tud. a wselkedese mert a
Nem riadnak vissza a pertől, legtöbbször erre hivatkozna!, 
a feljelentéstől sem. A gyerek Nagy Janos azt mondja, „mi- 
pedig ámul, hogy mi lett az nek fizessek az asszonynak, 
ő szüleiből. Hiszen már egyik- nem >s„ 1neveli a gyereket, ha- 
nek sincs emberi arca; ha a n™, elhelyezte a yideke^ el 
másikról szólnak, idegesen nővérénél, o meg férjhezÄ  U W  é<A ms , »« f»“ .gombócot rak torkukba, s az gondolhatja komolyan, hogy a
lem ritka, ha hang helyett nover ingyen es bermentve
h orsós tör elő neveli a kislányt • Hogy ezerthorges tor elő. nem ^  és nem kap egy fi_

Jelzőik, amit a másikról ^yjnge{ semi ilyet csak az az 
gyakran a gyerek füle halla- emker képzelhet, aki nem a 
tára szólnak, nem tűrik a földön, hanem a holdon é l . , .  
nyomdafestéket. És közben vagy valamely más bolygón, 
eszükbe sem.jut, hogy a gye- Lehetséges, hogy Nagy János 
reknek egyformán fáj, ha az marslakó? 
apát, ha az anyát éri a bán- Nem hiszem. Inkább arról 
talom. . .  Nem, ők csak a ma- lehet szó, hogy még mindig
guk érzéseivel vannak elfog- benne él az az ellenszenv az
lalva! Borzalmas önzés ez, s asszony iránt, ami akkor tá- 
ami a legszomorúbb az egész- madt benne, amikor elváltak, 
ben, észre sem veszik. Mind- Még abban sem kételkedem, 
egyik úgy érzi, hogy ő mint hogy valóban lehetnek esetek, 
anya, vagy apa, mindent meg- amikor az asszony nem úgy 
tesz a gyerekért, őt nem ér- viselkedik, ahogy kell. Igén 
heti szemrehányás, bezzeg a ám, de kettőn áll a vásár! 
másik! az megéri a pénzét. . .  Most rossz róla a véleménye, de 

Egy pillanat, a pénz. Ne- ifjú házasként jó volt?! Erre 
hogy azt higgye bárki is, hogy mondják azt, hogy ha leszakí- 
/abból a néhányszáz vagy ezer tottad a rózsát, akkor sza- 
valamennyi forintból fel lehet gold! ! ! Aki egyszer összeköti 
nevelni egy gyereket! Tehát, valakivel a sorsát, s gyerekük 
ha minden más ok lehet a születik, attól nem szabadul- 
gyűlöletre, akkor egynek, leg- hat meg soha! _ , 
alább a pénznek ki kellene Ezért kellene jobban meg
esnie ezek sorából. Mert min- nézni, hogy kit vesz el pz 
den embernek ismernie kelle- .ember, illetye kihez . megy 
ne az árakat, s azt, hogy egy férjhez. Addig nincs baj, míg 
gyerekre többet kell költeni, nincs gyerek, de ha már_ ez 
mint amit az apa vagy az . megvan, akkor egészen más; a 
anya gyerektartás címén kap helyzet.
a másiktól. Nagy Jánosnak is voltak

S ez az, amit egyik fél sem tapasztalatai, méghozzá nem 
akar megérteni, hanem az- is, derűsek. Elmesélt egy epi- 
zal állnak elő, hogy én en- zódot, még abból az időből* 
nek a nőnek vagy férfinak amikor fiatal házasok voltak 
nem fizetek egy fillért sem. és nem volt gyerek. Megkap- 
És ekkor jön a felsorolás, t.ak a fizetést, mentek fel az 
hogy miért! Holott nem a öltözőbe. A férfi átadta a fi
volt házastárs apanázsa a gye- zetését, s megállapodtak, hogy 
rektartás, hanem pusztán az, lezuhanyoznak, s a kapuban« 
aminek nevezzük. Hozzájáru- mint mások, ők is találkoz- 
lás a gyerek nevelési költsé- nak. Mások találkoztak is, 
geihez. Semmi több. S ebben csak ők nem, ugyanis az asz- 
egyformán szerepet játszik a ®z?ny }.e sem fürdőit, hanem 
hozzájárulás, a gyerek és a átöltözött s megpattant a két 
nevelés! Sem a volt férj, sem fizetéssel. Két hét múlva 
a volt feleség nincs benne... került elő. És Nagy János 

Itt van például Nagy János, £ f gb°c.sátott’t e.ttői a nő* 
huszonnyolc éves, most má- h ,’ aívl m-1” t 0feles^gt l? me.g! 
sodszor lesz büntetve, s ez 1“ ’ *?ég gyereket 18 vart 
utóbbit azért kapja, mert nem J 1
fizetett gyerektartást! Négy- ,” a té r  i° volt, akkor most 
éves kislánya pedig ez összeg niiért tépelődik azon, hogy ez 
nélkül, ami immár csaknem a na milyen ? Olyan, amilyen, 
tizennégyezer forintra rúg, ha ez mar az ő számára nem ér
akarja az apja, ha nem, de dekes- Neki csak a gyerekére 
növekedik. Remélhetőleg test- leSyen gondja, s miután nem 
ben-lélekben nem sínyli meg, az asszonynál van a gyerek,

hanem a nővérénél, miért 
nem küldi oda a pénzt? Miért 
nem látogatja meg gyakrab
ban, miért nem kísérte job
ban ügy elemmel, hogy mit iá 
csinálnak, azzal a pénzzel, amit 
ő küld? Ha hetenként, vagy 
havonta elmenne a gyerekhez, 
akkor tisztában lenne vele, ml 
is történik, nemcsak vagdal- 
kozna, mondván, hogy néma 
gyerekre költik a pénzt!

Persze, csak egy a bökkenő* 
neki is kényelmesebb, ha nem 
fizet, mint ha utánajárna a 
dolgoknak. Ráadásul a gye
reknek nemcsak a pénzre 
lenne szüksége, hanem az 
apára is, hiszen a gyerekek
nek szeretetből semmi sem 
elég. Ehelyett mit kap? Bíró
ságig tárgyalást, s üzenetet az 
anyától, hogy „apád megint 
börtönben van” . . .

Pedig, ha tudnák, hogy egy 
felnőtt már sok mindent ki-í 
bír, amitől egy gyerek össze-] 
roppan, akkor nem tennék ..; 
Legalább is, nem ennyire dur
ván. Bár, ki tudja? A lényeg: 
egyre több a gy’ermektartásj 
per, kiszabják a büntetéseket, 
s a gyerek meg két szék kö
zött a földre huppan.

Csak az a nagy baj, hogy 
ezt a huppanást már a szü
lők nem érzik. £ . J,

kétszer-háromszor 
újra kell kezdeni 
a tisztítást.

Vannak ebben 
a bv. intézetben 
olyan fiúk, akik 
úgy vélekednek, 
hogy ha beköszönt 
az enyhébb idő, s 
lehet kinn is spor
tolni, akkor újra 
visszakerül a linó
leum a betonra.

A munkaszerve
zésben mindenütt 
adódhatnak zök
kenők. Lehet, hogy 
egy linóleum sző
nyeget egész egy
szerűen azért kel
lett felszedni, mert 
újat szeretnének 
lefektetni helyette, 
s ez valami ok
ból késik.

A tél hosszúnak 
ígérkezik; az idő 
meggyőzően dönt
heti el, melyik a 
gyorsabb — a li
nóleum vagy a ta
vaszi? — H —
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Helytállás 
a £ord idábeii

Az ember, az állat, a gép 
egyaránt nehezen viseli el a 
hetek óta tartó rendkívüli hi
deget, amelyet még súlyosbít 
a sűrű köd és a zúzmara.

A befagyott váltók miatt 
késnek a vonatok. A köd, az 
ónos eső, dara miatt lelas
sult- a közúti forgalom. A 
heves szélviharok következté
ben több bekötő út- járhatat
lanná váll- A hófúvások miatt 
elakadt gépkocsikat gyakran a 
honvédségnek . kellett kimen
teni kényszerű fogságukból. A 
kedvezőtlen állapotokról leg
több olvasónk az újságokból, 
a rádió, és televízió adásaiból 
is értesült.

. . .  Pálhalmára - indultunk, 
hogy megnézzük, a rendkívüli

íúvás sem akadályozza — és 
nem is akadályozhatja — 
meg.

— Nagyon hideg van — 
jegyzem meg az> egyik elítélt
nek, mintegy tízperces kinn- 
tartózkodás után..

— Ugyan, most csak. mínusz 
12 °C .

— Melyik nap volt a leghi
degebb?

•— Több napon át hajnalon
ként mínusz 19 °C-ot muta
tott a hőmérő. . .

II l®E'sia©Iés 
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Ameddig a szem ellát, min
denütt fehér lepel borítja a 
földeket.
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hideg milyen gondokat oko
zott a gazdaságnak?

. „Csffils 12 S®ls”
: Á gazdaság területén mim* 
Üen út járható. Valamennyit 
megtisztították, pedig a Ber- 
íiátkútra és a Mélykútra ve
zető utakat az elmúlt években 
még gyakran torlaszolta ■ el 
hófúvás.

Első kérdésünk; hogyan si
került a mellékútvonalakat is 
megtisztítani ?

— A  gazdaság területén ké
szenléti szolgálat biztosítja 
gépekkel az utak járhatósá
gát. Pia szükséges, ezek a gé
pek éjjel, nappal dolgoznak — 
mondja az egyik elítélt.

Köztudott, hogy a Pálhal- 
mai Célgazdaság gondoskodik 
Dunaújváros tej ellátásának je
lentős részéről. A gazdaság 
vezetői elmondták, hogy a 
szokott időben mindig elin
dulnak a tejszállító kocsik,és 
reggelre a családok rendelke
zésére áll a friss tej. A szál
lítást még a legnagyobb ho-

i c

— Szerencse, hogy a hóta
karó megvédi a vetést a fagy
tól — kezdem jól tájékozott 
módjára a beszélgetést a gaz
daság termelési igazgatójával.

Szó sincs erről — helyes
bít. — Sajnos, a hótakaró 
rendkívül vékony, így az őszi 
vetéseket a fagy károsan 
érinti. Hogy milyen mérték
ben, azt most még nem leliet 
felmérni.,

— A korábbi években ilyen
kor már javában metszették 
a gyümölcsfákat. Hol tartanak 
most?

_•— A helyzet itt is kedve
zőtlen. A zúzmara miatt a 
fák metszését egyelőre abba 
kellett hagyni.

Pálhalmán ipari termelés is 
folyik, részben a szabad ég 
alatt. Jogos a kérdés; tud
ták-e biztosítani a munka 
folytonosságát az acélszerke
zeti üzemben?

— Az eddig szabadban vég
zett tevékenység nasyrászét, a 
meleg, fűtött csarnokba he
lyeztük át — tájékoztat a 
termelési igazgató. — így vé-
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sőt szerdán jut azoknak a kezébe, akiknek szól.
A tények: a nyomdában pénteken délután elkészül a 

Heti Híradó s még az esti — éjjeli postavonatok min
denhova elviszik. Tehát szombaton reggelre minden vá
rosba megérkezik lapunk. Hogy azután a helyi postáról 
mikor kerül az intézetekbe, az kisebb részben 
nagyobb részben bedig az intézeteken múlik! 
az illetékeseket — és most ezúton megismételjük ■ 
szombaton hozassák el a lapot a postáról, 
kiosztásáról is gondoskodjanak — még ;

E cél elérése érdekében kérjük olvasóinkat: írják meg, 
mikor kapják kézhez a Heti Híradót? A jelzések alapján 
kapunk ugyanis tiszta képet, s tudunk — ha szükséges — 
intézkedni.

Várjuk tehát a válaszokat!
A SZERKESZTŐSÉG
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öett helyen dolgozhat min
denki. A továbbra is szabad
ban dolgozók védőitalként 
forró teát kapnak.

Ä tavaszra 
készülnek

I
Jólesik bemenni Sán-dorhá- 

zán a gépműhelybe. Hiszen itt 
a tél kellős közepén, már 
érezni —■ igaz, csak képzelet
ben — a tavasz közeledtét.

— December elsejével kezd
tük meg az erő- és munkagé
pek javítását, felújítását. El
képzelésünk szerint március 
elsejére szeretnénk befejezni 
munkánkat — mondja kérdés 
nélkül is a gépműhely veze
tője. — A karbantartást 
egyébként folyamatosan vé- 

’ gezzük.

Téli gondoskodás
Az előbb már említettük, 

hogy a szabadban dolgozók 
forró teát kapnak, ez azonban 
csak egyik jele a  gondosko
dásnak. A tartós, nagy hideg 
miatt fokozottabban fűtik a 
lakókörleteket és a zárt mun
kahelyeket. Az étel.. minősé
gére is különös gondot fordí
tanak. Ezek a napok, hetek, 
próbára teszik az emberi 
szervezetet: ilyen kemény te
lünk már nagyon régen volt. 
Ennek ellenére nemcsak Pál
halmán — hanem értesülé
sünk szerint a többi gazda
ságban is — megkettőződött 
erővel dolgozik mindenki, 
hogy az állattenyésztésben, a 
gépjavításban és egy sor más 
fontos területen a rendkívüli 
időjárás ne okozzon zökke
nőket.-

Zimra

Lehangoló vagy
MAGA A TÉNY nagyjából közismert: a 

Vácról ideiglenesen elbocsátott szigorított őri
zeteseknek még egyharmada sem tudja kiáll
ni a próbát, újabb bűncselemény miatt vagy a 
magatartási szabályok megszegéséért vissza
kerülnek és le kell tölteniük, általában a hát
ralevő három évet.

Mindezt kétféleképpen lehet kommentálni. 
Ha a visszaeső kétharmadot állítom a közép
pontba, akkor azt kell mondanom: többsé
güknek nem kellett volna megadni ezt a ked
vezményt, hiszen mi más lehet az ok, mint az, 
hogy nem készültek fel megfelelően a szaba
dulásra Pedig nekik kivétel nélkül ott volt a 
pártfogó is. Persze a kérdést úgy is fel lehet 
tenni: miért nem készültek fel? .

Ha viszont a „talpon maradt” egyharmadot 
vizsgálom, de legyen ez akár csak 15—20 
százalék, ebből nagyon is ösztönző következ
tetéseket lehet levonni. Hiszen aki az őrizetig 
vitte, minimum többszörös visszaeső, olyan 
valaki, aki az elmúlt évtizedben vagy évtize
dekben többet volt bent, mint kint. Ha tehát 
egy ilyen ember kiállja a háromévi próbát, 
óriási dolog, ismét megerősíti azt, hogy nincs 
Ireménytglen eset.

VAJON LEHET-E egyáltalán előzetesen 
fölmérni, hogy ki tartozik majd a kétharmad
ba, és ki az egyharmadba? Valahogy úgy le
het válaszolni: lehet is, meg nem is. Egy őri
zetes minimum négy évet tölt bent, ezalatt a 
kinti világban a szűkebb és tágabb környeze
tében annyi minden változik, hogy a benti vi
selkedéséből nem lehet bizonyosan következ
tetni az alkalmazkodó készségére, képességé
re. S nem kétséges, hogy az ideiglenes elbo
csátáson töltött idő — talán ezért is hívják az 
érintettek az őrizetet „puttonynak” — meg
lehetősen nyomasztó teher. Általában nagyobb 
a tét. mint egy sima feltételesnél, szigorúbbak

a megkötések, és az érintettet a „sűrű” múltja 
erősen lefelé húzza.

AMIT EDDIG leírtam, az csak a férfi őrize
tesekre igaz. A nőknél sokkal kevesebb az 
őrizetes, így sokkal kevesebben is mentek 
ideiglenes elbocsátásra, de itt megfordul az 
arány: kétharmad, sőt valamivel több kiállta 
a próbát, míg kevesebb, mint egyharmad, írd 
és mond, hat őrizetes került vissza a kalocsai 
intézetbe. Mindezt kizárólag a nők és a férfiak 
közötti alkati különbség adja?

Nehéz a válasz. Ü^y hiszem a nők őszintéb
bek, nyíltabbak e kérdésekben, jobban feltár
ják nevelőjüknek, társaiknak azokat az oko
kat, amelyek idáig vitték őket. S talán közöt
tük valóban szégyen, ha valaki az ideiglenes 
elbocsátás kedvezményét nem állja ki. Míg a 
férfiaknál éppen a nagy számú visszakerülés 
miatt, már-már kollektív értékítéletként je
lentkezik a magyarázat: te is, én is, „minden
ki”, akkor nem bennünk van a hiba. Vagy 
nem csak bennünk? (!) Jellemzőnek érzem, 
hogy valakit beszélgetésre kértem, aki pár 
napja jött vissza. „Nem, erről nem szívesen 
beszélek, nekem is elegem van belőle. Viszr 
szajöttem, létöltöm a ttárom évet, kár róla 
beszélni.” • ■

LEHANGOLÓ VAGY ÖSZTÖNZŐ további 
erőfeszítésekre mindez? Tapasztalatom szerint 
a váci őrizetesek hangulata nem a legjobb. 
Mégsem kellene elveszniük a részletekben. 
Mondjuk az, hogy az elképzeltnél kevesebbet 
nézhetik a tévét, nem lehet ok arra, hogy teljes 
erőfeszítéssel ne készüljenek a végleges sza
badulásra, avagy az ideiglenes elbocsátásra.

De nem folytatom. A beilleszkedésről szóló 
vitánk egyik érdekes része lehet, hogy az el
mondottakat miként látják az érdekeltek?..)

.o >- s
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"Kartus Sándor utolsó óráit
1J> tölti Sopronkőhidán, a 

kívülállók előtt . legszigorúbb
nak tartott fegyházban.

Maga a háromemeletes, „H” 
alakú épülettömb homlokzata 
az országhatár felé néz. A 
börtönt határoló, vizenyős, 
náddal borított lapályon túl 
kezdődnek a dombok; lejtőin 
gondozott, szabályos szőlőso
rok kapaszkodnak fölfelé, a 
tetőn megpihennek, majd át
buknak a túlsó oldalra, ahol 
eltűnnek a szem elől.

Tavasszal és nyárelőn per
metező helikopterek röpköd
nek az alacsonyra lehúzódó 
felhőpaplan alatt. Meg-meg- 
villan a gép színes fámtéste, 
szemcsés ködfátyolt húz maga 
után, sűrű páracsöppekkel 
szórja tele a szőlőbokrok le
veleit. A helikopter keringé
sét érdeklődéssel figyelik az 
ablakokban könyöklő, unatko
zó férfiak. Az épületet körül
vevő táj, emberek és gépek, 
autók mozgása megszokott 
látvány; kapcsolat a külvilág-' 
gal, ahonnan a törvény szám
űzte őket, lusta hónapokra, 
tuskólábú évekre.

Bartus magas, sovány, moz
gékony férfi. Megszállottja a 
szabadságnak, a korlátozás 
nélküli életnek, s bár képte
lenség, de a féktelen szabad
ságvágya hozza mindig vissza

a börtön falai. közé. Kint csak 
vendég, egy-egy szabadulása 
után heteket, jobb esetben 
hónapokat tölt szabadlábon. 
Ezekben a napokban jól és 
könnyelműen él, sűrítve hab
zsolja az örömöket, ami azok
nak hatványozottabban érté
kes, akik éveket töltenek ■ a 
rácsos ajtók, vastag falak mö
gött: szeretik a jó ételeket, az 
ital mámorát, a könnyű nők 
társaságát.

Életművésznek tartja magát. 
Sajátos, zavaros személyre 
szabott életfilozófiája van. 
Maga gyúrta össze anarchisz
tikus elméletekből, saját el
képzeléseiből. Nem tudja, 
hogy amit eredetinek, a saját 
alkotásának tart, az csak 
utánzás, kötetlen csavargó
szellem; lebegés valóság és 
képzelgés között. A középkori 
hajósok éltek hozzá hasonló 
vándoréletet, akik rozoga, ha
jóikon évekig járták a tenge
reket, nélkülözések között. 
Rágcsálták a romlott húst
ették a zsizsikes borsót, éc, 
aszal ód va a nap alatt azokra 
az örömökre gondoltak, ami
ben a legközelebbi kikötő ré
szesíti a tengeri vándort.

Bartusnál a hajózást az. 
egyhangú börtönnapok egy
másutánja helyettesítette. A 
meszelt falú zárkában fásul
tan. morzsolgatta napjait, de

szabadjára eresztette fantá
ziáját. Képtelen rablómesék
kel szórakoztatta társait. 
Ezeknek csak a töredéke volt 
igaz, de segített agyonütni 
az unalmat, ami könnyen le
veri lábáról- azt, aki nem pró
bál szabadulni a tunyaság sa
rából.

Bartus alapjában véve elé
gedett volt az életével, föl
mérte saját képességeit, szám
ba vette lehetős-egeit. Nem 
volt ereje elviselni az ese
ménytelen hétköznapokat, töb
bet akart, belső nyugtalansága 
kockázatokra ösztönözte. Ér
telmesebb volt a legtöbb csí
kosba bújtatott társánál, tisz
tában volt önmagával. Tár
sainak többsége áldozatnak, 
üldözöttnek érezte magát, az 
i gazs'ágszolgáltatás tévedésé
nek.

Bartus készült a szabadu
lásra.

Élénk képzeletében össze
állította legújabb kikötőjének 
színes mozaikját, de mint a 
lelkiismeretes, tökéletességre 
törő művész, újra átdolgozta, 
továbbfejlesztette a kompozí
ciót, élesebb kontúrokkal lát
ta el a részleteket.

A tapasztalt börtönjárók 
tudják; mindig - a szabadulás 
előtti  ̂ napok a legnehezebbek. 
Óráról órára vékonyodik, ko
pik a szabadságtól elválasztó

időfal, s a nágy pillanat be
látható és elérhető közelség
be kerül. Szakadoznak a ben
ti élethez kötődő 'szálak, már 
kevéssé érdeklik az ittmaradó 
társak, a közös gon-d-ok, a 
mindennapos intrikák, a szok
ványos veszekedések. A sza- 
badulóban megszakad valami, 
eltávolodik a többitől, türel
metlen lesz és ingerült, ide
gennek érzi azokat a társakat 
is, akikkel korábban barátsá
got, egy életre szóló szövet
séget kötött; megosztotta ve
lük az utolsó cigarettáját, s 
közösen tervezték a nagy bal
hét, ami gazdaggá teszi őket.

Bartos kitépett füzetlapok
ból naptárt készített, a sza^ 
badulásig hátralevő időt he
tekre, napokra, később órák
ra -felbontotta, mindennap le
tépett egy papírszeletkét.

Ilyenkor, a legutolsó na
pokban gyakori a kedélyvál- 
tozás, az érz-elmi és hangula
ti ingadozás. Szertelen opti
mizmusa minden átmenet 
nélkül apátiába csap át, né
ha órákig hallgat, máskor 
összevissza fecseg. Űjra meg
kedveli társait, szégyellj ma
gát, úgy érzi, cserbenhagyja 
őket, szeretne segíteni rajtuk, 
ígéri, levelet ír, csomagot küld, 
elintézi az apróbb- n cgyobb 
megbízásaikat. Játék ez, min
denki komolyan veszi, bár 
pontosan tudják, a szavak 
mögött nincs fedezet, a , sza
baduló azonnal elfeledi őket, 
amint becsukódik mögötte a 
kapu.

A távozót az utolsó napok 
alatt körülveszi a hagyomá
nyos szertartásait' 'sokfélesége.
Gjra átélik köz-ös élményei
ket, nevetnek a rossz napó*
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A  házasság nem gyerekjá- 
t'ék — szoktuk mondo

gatni. Tréfának szánjuk, pe
dig egész komoly igazságot 
rejt. Tudósok hada kutatja a 
jó házasság titkát, és ugyan
csak egész sereg tudós foglal
kozik azzal a fogas kérdés
sel, hogy utóbb miért válnak 
el? Az emberek pedig felnő
nek, megházasodnak, elvál
nak, újra házasodnak — élik 
a maguk életüket.

Hamar István sem hamar- 
kodta el a házasságot, rendes 
időben nősült, kislányuk szü
letett, aztán mégis úgy dön
töttek, hogy elválnak. A válás 
nem lehetett egyszerű, mert 
gyakran akadt dolguk a bí
rósággal, no, nem egymás 
miatt, hanem a gyerektartás 
elmaradása okán. Háromszor 
hirdetett ebben hí ügyben 
Ítéletet a bíróság. A dolog 
annyira elfajult, hogy az apa 
nem is látogatja a gyermekét, 
talán két évtizede nem is be
szélt vele. Ahogy Hamar Ist
ván fogalmaz: „Nem tárgya
lok vele!"

Nem sokáig ette az elvált 
emberek keserű-ízes kenye
rét, hanem hamarosan meg
nősült. A második feleségével 
éltek immár 21 éve, szépen, 
csendesen. Igaz, a férfi ivott 
és nem is keveset. De, mint 
csendes ember, soha nem há
borította meg a családi nyu
galmat. Megitta a magáéi, és 
ha végzett a munkával, még 
rátöltött egy keveset, s aztán, 
mint aki jól végezte dolgát, 
lefeküdt. Aludt nyugodtan, az 
olyan emberek biztonságos 
szuszogásával, akinek semmi 
nem borzolja lelkiismeretét. 
És valóban, nem volt rá ok, 
hogy nyugtalankodjon. Egy 
termelőszövetkezet tanyáján 
éltek, szolgálati lakásban, 
mindketten ott dolgoztak, 
mint gyalogmunkások.

A  szövetkezet elégedett 
volt velük, hiszen a munká
jukat elvégezték, méghozzá 
nem is akárhogyan, s ráadásul 
kint laktak. Ez az utóbbi 
oVyan előny, olyan érdem, 
amivel a szövetkezet vezetői 
is tisztában voltak, s úgy is 
bántak velük. Hiszen ma már 
kevesen vállalkoznak arra, 
hogy tanyán éljenek, inkább 
kevesebb pénzt keresnek, de 
városban, vagy legalábbis 
nagyközségben éljenek. Ök 
jól érezték magukat, s fel 
sem tűnt nekik, hogy valami
féle különleges dolgot tesz
nek, csupán azért, mert ta
nyán laknak.

Két évtized után
"Mindezt azért említem, 
■L'-ÍL hogy a bekövetkezett tra

gédiát senki ne írja a tanya, 
az elmaradott életforma rová
sára. Ugyanis minden tárgyi
lagos ember elismeri, hogy 
mindenki olyan életformát vá
laszt magának, amilyet akar, 
azaz, amire lehetősége van. S 
ebből következik, hogy város
ban is élnek úgy emberek, 
mintha tanyán lennének, s a 
tanyasiak sorában is akad 
nem egy, aki különb életet 
teremt magának, mintha vá
rosban élne.

S az is vitathatatlan, hogy 
nincs olyan házasság, ahol ne 
törne el tányér, ahol ne akad
na egy-két olyan nap, amikor 
a házasfelek nehezebben vi
selik el egymást. De ebből 
még nem következik szükség
szerűen az, hogy jobb, ha el
válnak. Mert elmúlik a rossz 
kedv, véget ér a nap, s a kö
vetkező napon már mindegyik 
másképp látja a tegnapot, s 
nevetve emlékezik vissza az 
összezördülés okára.

Az a nap, s az este semmi
ben nem különbözött a többi
től, befejezték a munkát, s 
hazatértek, otthon volt egy kis 
itóka, azt kortyolgatták, nem
csak a férfi, hanem az asz- 

■szony is. Nem voltak része
gek, bár gyakran járt kezük
ben föl-le a merített pohár.

Tfogy miért is jutott eszé- 
be a férfinak, hogy a 

szomszédoknál van pénzük, 
amit még nem adtak meg — 
ki tvydja. Néhány nappal az
előtt náluk dolgoztak, a mun
kabért még nem kapták meg. 
Talán inni akart még? Vagy 
nem bízott a szomszédokban, 
vagy arra gondolt, hogy* jobb, 
ha a saját pénze a zsebében 
van, nem a szomszéd bukszá
jában?

A lényeg, hogy eszébe ju
tott s egyre unszolta az asz- 
szonyt, hogy menjen át, és 
kérje el tőlük. Az asszony 
eleinte csitította a férjét, hogy 
minek, fölösleges, úgyis meg
adják, csak nem szégyeníti 
meg magát, hogy átmegy és 
kéri a pénzt! De a férfi nem 
hagyta annyiban a dolgot, 
egyre csak mondta a magáét. 
Az asszony is védte a maga 
igazát, s egyre hevesebben 
szóltak egymáshoz. Végül kia
báltak, de egyik sem enge
dett a huszonegyből.' Amikor 
aztán újra szóba hozta a fér
fi a pénzt, az asszony elvesz
tette az addigi önuralmát, s 
nekitámadt a férjének. Szó 
szót követett, végül, hogy a 
vitának véget vessen, felkap
ta az asztalról a kést, és be
ledöfte a férjébe . . .

A férfi nem érzett eleinte 
semmit, csak valami meleg-

MAGÁNY HŰVÖSÉVEL
Magány hűvösével tisztítom mjgam.
Megroppan lassan a régi büszkeség.
Marakodnak tört hitem felett, 
összepréselt vágyaimban tűz nem ég.

Vagyok, mint az ismétlődő pillanat, 
mint a furcsán születő dús fellegek, 
mint soha nem szűnő torz félelem, 
mint pokolra lökött bűnös szellemek.

Oly messze még az új, friss-szélű reggel, 
a legutolsó hatalmas küzdelem.
De ha elküldöd csókjaid, a győztes 
én leszek a hasadt égszegélyeken.

A magány hűvösével tisztítom magam, 
vasrácsokon táncol a fájdalom.
Vajon meghallod-e a messzeségben kedves 
millió sebesült sóhajom?

Bagyinszky Katalin
Tököl

ség csordult végig a testén, 
de nem tulajdonított neki je
lentőséget, sőt, hogy neki le
gyen igaza, ő mondja ki a 
végső „szót”, ne az asszony, 
utánarohant és a sarokban ál
ló kisbaltát a feleségéhez vág
ta. Az asszonynak a sarkát 
érte a balta, s egyből elöntöt
te a vér.

Tp'rre már a szomszédok is 
felfigyeltek, s átmentek, 

hogy lecsendesítsék a megva
dult házasfeleket. . .  Akkor 
látták, hogy bár az asszony 
láthatóan nagyon vérzik, 
mégsem neki van elsősorban 
szüksége orvosra, vagy men
tőre, hanem a férjének. Min
denki elszörnyedt, amikor 
látták, hogy a férfi lágyékán 
hatalmas szúrt seb van.

Ha a mentők nem érkeznek 
gyorsan, s nem kerül sor a 
műtétre azonnal, a férfi már 
az árnyékvilágban lenne.

A  műtét sikerült, megmen
tették az életét, s lábadozása 
után egyből le is tartóztatták. 
Hamarosan meg is lett a tár
gyalás, a bíróság első fokon 
meg is hozta az ítéletet, mely 
szerint az asszony ötévi bör
tönt kapott, a férfi pedig en
nek a felét. Nem nyugodnak 
bele az ítéletbe, fellebbezni 
fognak.

A férfi nem szidja, nem 
kárhoztatja az asszonyt, sőt, 
azt mondja: „Én vagyok a hi
bás, nem voltam észnél, ami
kor azt az ostoba pénzt köve
teltem, pedig tudtam, hogy a 
feleségem mennyire ideges, 
mégsem voltam rá tekintettel, 
ötven évet már megértem, 
nem hiányzott ez sem nekem, 
sem a feleségemnek. Szépen 
éltünk és nyugodtan, s most 
minden odavan, mindkettőnk
nek kettétörtem az életét. A 
feleségem soha nem volt bün
tetve, s most — ha megmarad' 
az ítélet •— öt évet kell letöl
tenie. Nem tudom, hogyan 
bírja ki, hiszen beteges sze
gényke . . .  Most is a tököli 
kórházban van, nehéz lesz 
mindkettőnknek.”

f i a  summázni lehet ezt a 
történetet, akkor megint 

a régi szólam kerül előtérbe; 
az ital, és újra az ital, hiszen 
józanon csak nem ugranak 
egymásnak azért a nyomorult 
négyszáz forintért, mert eny- 
nyiről volt szó . . .  S most, 
ezért a négyszáz forintért 
vannak ott, ahol vannak. Iga
za van Hamar Istvánnak, 
egyiküknek sem hiányzott ez 
a tragédia.

Ä. J.

Szakács Károly

3 „NAGYSZERŰ HELYTÁL
LÁSUKNAK KÖSZÖNHETŐ, 
hogy a robbanást követő tüzet 
sikerült lokalizálni” — írtuk 
január 9-én többek között a 
fényképen látható öt emberről 
(valamennyien kaptak jutal
mat) a Váci Bútorgyárban tör
téntekről szóló tudósításban. 
Technikai okok miatt azonban 
a névaláírás akkor tévesen je
lent meg; annál inkább is szí
vesen közöljük ismét fényké
püket és nevüket, mert így_is- 
mét kifejezhetjük elismerésün
ket.

kon, újra megfogadják, hogy 
barátok maradnak, s egyszer 
végre már „odakint” is talál
koznak. Hisznek és bíznak 
egymásban, tervezgetik, mek
kora murit csapnak, ha össze
futnak. Megcsinálják a nagy 
balhét, aztán befejezik, nem 
jönnek többé vissza a  börtön
be. Hiszik, amit mondanak, 
miért ne tenné-k — bár tuda
tuk legmélyén ott motoszkál; 
nem lesz soha akkora szeren
cséjük. Jólesik az átélés, az 
illúzió langyossága. Szép sza
vakba tudják önteni a vá
gyaikat, elképzeléseiket, de 
ezeket soha nem valósítják 
meg.

A szabaduló, ha vagány és 
ad Valamit magára, a börtön
ből nem visz ki magával sem
mi értékeset. Fésűjén és fog
keféjén kívül itthagyja min
denét, szétosztja a barátai, 
haverjai között. Ez az örök
ség sokszor nem csekélység, 
a börtönön belül sajátos ér
téket képviselnek. Ezeknek a 
könnyelmű, a holnappal nem 
törődő embereknek többsége 
idebent kuporgat, biztonsági 
tartalékaik vannak cigarettá
ból, borotvapengéből, pipere
cikkekből, néha pénzből, 
aranytárgyakból. Ezek üzleti 
alapot, csereeszközöket képez
nek. Az írnokoknak, a jobb 
beosztású fiúknak jóindulatát, 
támogatását meg kell fizetni. 
A sok ellenőrzés, a gyakori 
motozás sem tudja megszün
tetni a titkos börzét.

A szabaduló tehát az utolsó 
napokon szétosztja értékeit, a 
barátsággal, a kapott szívessé
gekkel és a lekötelezássel ará
nyosan. A zárkatársak ponto
san tudják, mi mindene van a

szabadulónak, számon tartják 
értéktárgyait, nyíltan vagy 
burkoltan bejelentik igényüket. 
Ezek a napok tele vannak 
ügyeskedésekkel, sértődések- 
kél. Pontosan úgy viselked
nek, mint a csalódott örökösök 
a végrendelet felolvasásánál, 
mert többre számítottak, de 
azért örülnek annak a kevés
nek is, amit kaptak.

A legutolsó nap kicsit ünne
pélyes a zárkában, gondolat
ban együtt készülődnek a sza- 
badulóval, együtt örülnek, 
nincs bennük semmi irigység, 
arra gondolnak, előbb vagy 
utóbb rájuk is sor kerül, a ma
gúk szabadulását egy lépéssel 
közelebbinek érzik. Azonos 
gondolati, érzelmi hullám
hosszra hangolódnak. A fősze
replő természetesen a szabadu
ló; a kedvét keresi mindenki, 
tanácsokkal látják' el, ötletek
kel szolgálnak. Az elmúlt hó
napok eseményei megszépül
nek, megtisztulnak az emléke
zés fürdőjében, a történtek 
más ízt, zamatot kapnak, a tó
nusok meglágyítják a sötét szí
neket. Az utolsó éjszakán ke
veset alszanak, sokáig ébren 
maradnak, közösen várják a 
hajnalt. Éjfél után a beszélge
tés szaggatott lesz, ásítoznak.

A szabadulóra rávirrad az 
utolsó hajnal. Csöngetnek. Ez 
a nap neki már más, mint a 
többi! Nem pattan ki az ágy
ból, nyújtózkodik, ráér, nem 
kell beágyaznia, nem szólítják 
munkára. Utolsónak kel fel, az 
ágy szélén üldögélve nézi a 
többi sürgölődését. Nem regge
lizik, undorral félrelöki a vé
kony szelet gyümölcsízt, a híg 
feketekávét. Gyomra tiltakozik 
a megunt ízek ellen. A hosszú

ra nyúlt éjszakai beszélgetés 
után a zárkatársak is törődöt
tek, mogorvák, szótlanul vég
zik beidegződött napi teendői
ket. A megszabott napirend 
sietteti őket, nincs idő vacakol
ni. Rendbehozzák az ágyaikat, 
váltják egymást a vízcsapnál, 
borotválkoznak, reggeliznek, 
tarisznyába csomagolják ele
mózsiájukat, s ha mindennel 
elkészülnek, annyi idejük ma
rad, hogy rágyújtsanak, ké
nyelmesen elszívjanak egy ci
garettát.

A kolomp fémes hangja so
rakozom, munkára szólítja 
őket. Kicsit ünnepélyesen, szer
tartásosan mennek egyenként 
a szabadulóhoz az utolsó kéz
fogásra, baráti ölelésre.

— Minden jót, barátom! Vi
gyázz magadra!

— Légy jó, öreg!
— Itt ne találkozzunk!
Az ilyenkor szokásos szava

kat mondják. Banális szövegek, 
közhelyek ezek, de illenek a 
helyzethez. Sokszor bevált sab
lonok, amiket előkaparnak em
lékezetük eldugott rekeszéből, 
(sokszor ezek segítenek át a ne
héz helyzeteken), olyanok, mint 
a sokat használt szerszámok 
simára kopott nyele: jó a fogá
sa, jól simul a kézbe.

Bartus mindegyiknek vála
szol, megveregeti társai vállát, 
fejibólintással nyugtázza a jó
kívánságokat. Ebben a pilla
natban teljesen irreális, hihe
tetlen az a lehetőség, hogy va
lamikor újra börtönbe kerül
het. Reméli, ezúttal másképpen 
lesz, a szerencse most, életé
ben először, melléje szegődik.

A zárkatársak elvonulnak, 
nyitva marad az ajtó, Bartus 
látja a függőfolyosón vonuló

társait. Az ismerősök tréfás 
szavakat, malacságókat dobál
nak be. Elhalkul a vonulók za
ja, lent a földszinten sorakoz
nak, utánuk nyúlós csönd ma
rad.

Bartus nem találja a helyét, 
kizökkent a megszokott élet
ritmusból. Várakozik, tűkön ül, 
nem tud mit kezdeni magával, 
Olvasni próbál, de nem köti le 
a betű. Nincs nemmi tenniva
lója.- Kevés megmaradt szemé
lyes holmiját már este becso
magolta egy reklámszatyorba, 
ágyneműje batyuba kötve he
ver a vetetlen ágyon. Újra ki
bontja, átvizsgálja a csomag
jait, mindene megvan, semmi 
sem hiányzik. Végigfekszik a 
csupasz matracokon, derekát 
nyomja valami, nem érdekli, 
lusta megmozdulni, behunyt 
szemmel fekszik, gondolatai 
addig csaponganak, míg el
nyomja az álom. Arra ébred, 
hogy az ajtó fölött megszólal 
a hangszóró. A harsogó rádió
zene visszahívja a szendergés- 
ből, erőszakosan kimasszírozza 
szeméből az álmot. Nagyokat 
ásít, jólesett ez a rövid pihe
nés. Gondtalan, átadja magát 
annak a részegítő örömnek, a 
semmi máshoz nem hasonlít
ható jó érzésnek, ami elfog 
mindenkit, aki a börtönből sza
badul.

Föltápászkodik, járkál a zár
kában. Az ajtótól az ablakig 
hét lépés oda, ugyanannyi 
vissza. A mozgás nem zavar
ja a gondolkodásban, izmai 
automatikusan ráállnák a tá
volságra, hét lépés előre, for
dulás, hét lépés vissza.

Bordács László 
(Folytatása következik.)

. « I K
Kurusa Sándor Németh József

Fúrkó Lajos Jenei Árpád

Fények és árnyak
Még a múlt évi eseményeikről kaptunk (eléggé meg

késve) Baracskáró! Far Sándortól tudósításokat.^ Mégis 
érdemes visszatérni rájuk, remélhetőleg kiderül, hogy 
miért? . , _

★

Az köztudott, hogy milyen széles hatáskörű ön tévé- 
kény szervezet működik ebben az intézetben. S mi több, 
e lehetőségükkel tudnak is mit kezdeni. Karácsony dél
utánján például teadólutant szervezték, ahol megjelent 
az intézet parancsnoka is. Az alkalomhoz illő műsoron 
kívül az öntevékeny szervezet gondoskodott friss, meleg 
teáról és teasüteményről. Az intézet parancsnoka pedig, 
ahogy a tudósító fogalmazott: „meleg szavakkal köszön
tötte az elítélt állományt, s kívánt kellemes ünnepeket”. 
Ugyanígy vidám műsor, szakácsok szervírozta szendvics 
jelentette a szilveszteri „mulatságot”.. S ami még a lé
nyeg: e két rendezvény légköre, hangulata nagy ha
tással volt mindenkire s talán egy kicsit feledtetni tudta 
a család, a barátok távollétét.

Ám amikor sokan azon dolgozták, hogy e két ese
mény egyáltalán megtörténjen és az ünnepeket minél 
kellemesebben töltsék el a  baracskaiak, két ember egé
szen máson törte a fejét.

★
Idézet a tudósítótól: „December 20-án vasárnap dél

után vacsoraosztásra került sor. Borsos István és Prókai 
Lajos tálaló szakácsok a rájuk bízott és kiosztott nyári 
szalámiból megmaradt plusz adagokat a körletükbe 
akarták fölvinni, hogy ott társaik között szétosszák. 
Tervüket azonban a közbelépő és intézkedő ügyeletes 
szolgálat meghiúsította. . .  A parancsnok úr megítélése 
szerint a történtek súlyos fegyelemsértésnek' számíta
nak és komoly morális hiányosságokat vetnek föl, ezárt 
szükségesnek látta az ügy nyilvános tárgyalását..

Amint várható volt, a két magáról megfeledkezett 
embert — az elítélt közvélemény helyeslésével találkoz
va — megbüntették: 10—10 nap magánelzárást kaptak 
és leváltották őket eddigi állásukból.

Far Sándor befejező sorait érdemes ismét idézni, 
hiszen nemcsak e két embernek szólnak:

„A következtetés az, hogy a bizalmi állásokban lévő 
elítélteiknek igenis élniük kell jogaikkal, de ez nem jo
gosíthatja fel őket hatáskörük túllépésére — jelen eset
ben társaik megkárosítására —, előnyös helyzetükből 
adódó visszaélésekre. Mit tehetnék még mindehhez? 
Talán azt, ha valaki nem érzi magát kellőképpen alkal
masnak felelősségteljes bizalmi állás betöltésére, az in
kább gyakoroljon önkritikát, és ne vállalja. Ehhez meg
felelő erkölcsi alapra, példamutató emberi magatartásra 
és a közösség érdekében tevékenykedni kívánó embe
rekre van szükség. S tegye fel magában mindenki a 
kérdést: az effajta emberi jellemvonásokkal a büntetés 
letöltése után vajon milyen módon lehet visszailleszked
ni a társadalomba?”
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Bent (irodahelyiség, illemtudó fiú,, formaruha, 
rácsok.1

— Mennyi ideje van még hátra?
— Tisztelettel, egy hónap.
— A munkahelye rendben van?
— Tisztelettel, igen. A múlt héten kaptam 

meg az X. Vállalat munkaügyi osztályától a 
válaszlevelet, hogy várnak.

— Lakás?
— Tisztelettel, a múltkori beszélőn is meg

mondták a szüleim, hogy visszamehetek hoz
zájuk. Csak rendesen kell viselkednem. De én 
nem is akarok visszakerülni, elég volt a bör
tönből. ígérem, rendes ember leszek.

— Helyes. Látom, felkészült a szabadulásra.
— Tisztelettel, igen.

Kint (nyüzsgő utca, tinédzser-egyenruha, sö
rös jókedv. Szabadság!)

— Jó napot kívánok. Meg tetszik isméim!?
— Persze, a nevelői irodában ott voltam, 

amikor megbeszélték a szabadulást. Mi újság, 
rendben van minden? Milyen a munkahely?

— Kiléptem. Elkezdtek balhézni velem, 
hogy csavargó így meg úgy. Most sörszállítók
nak segítek. Sokkal jobb meló! Csak papír 
nincs. Na bumm!

— Hm. A szülők mit szólnak ehhez?
— Kit érdekel? Találtam egy belevaló 

lányt, összeköltöztünk. Sajnos. Az öregék 
ugyanis kirúgtak miatta. Tegnap meg én hagy
tam ott a Csajt. Loptam hajnalban egy liter 
zacskós tejet, és megitta az egészet egyedül. 
Nem kell az ilyen. Inkább élek függetlenül, 
egészen szabadon!

TŐHÖZ

Gyerekem berek 
felnőtt gondfoi

Talán fölösleges is megem
líteni, hogy mind a két beszél
getés megtörtént. A szabadulás 
utáni élet egyik legfontosabb 
időszaka az első egy-két hónap
— a fiataloknál és a felnőttek
nél egyaránt. Jószándék és 
igyekezet (tételezzük fel: 
őszinte gondolat a munkába- 
állás, a beilleszkedés) mindkét 
„táborban” ugyanúgy van; ne
hézségek, akadályok, buktatók 
szintén.

A közelmúlt egyik lapszámá
ban ezek feltárása, az érintettek 
Véleményének bemutatása ér
dekébei) — próbáljunk szem
benézni önmagunkkal! — je
lent meg a felhívás vitára, or
szágos eszmecserére. Régi ta
pasztalat, hogy a hasonló jelle
gű kezdeményezésekre a fiatal- 
korúaktól kevés a hozzászólás, 
ezért addig is, míg máshonnan 
megérkeznek az első levelek — 
s részben további vitaanyag
ként is — összehívtunk egy kis 
kerekasztal-beszélgetést. A hí
vó szóra hatan jöttek be az 
Irodába, ki csodálkozva, ki ér
tetlenül, ki közönyösen — 
ahogy ez lenni szokott egy vá
ratlan sorakozónál. Néhány 
jellemző adat róluk: a legha
marabb szabadulónak . nyolc 
napja, a legtávolibbnak nyolc 
hónapja van hátra; egy év két 
hónap a legrövidebb ítélet, öt 
év a leghosszabb; egyikőjük 
van másodszor Tökölön, a töb
biek először; hárman családi 
környezetből kerültek . be, egy 
nem ismerte a szüleit, állami 
gondozottként nőtt fel, ketten 
szülőknél is, intézetben is vol
tak.
; Egyébként: fiatalok. Nem
csak diákos fészkelődésükből, 
kamaszos stílusokból világlik 
ki életkoruk, hanem azokból a 
válaszokból is, amelyekben fel
nőtt gondokat próbálnak meg
— „felnőtt” kérdésekre — 
megfogalmazni. Hamar kiala
kult az a kis csoport, amelynek 
szinte mindenről volt valami
lyen véleménye — s a másik 
rész, amelyik inkább az abla
kon bámult ki szívesebben, s 
csak néha-néha szólaltak meg.

Milyenek a kinti világ em
berei? Ki, kitől vár segítséget 
a szabadulás után?

— H át. . .  a szüleimtől. Hova 
tudnék máshová menni?

— Senkitől. Elmegyek majd 
Valamelyik gyárba dolgozni. 
Ki tudja, mi lesz o t t . . .

— Úgysem segít senki, min
denki csak a maga bajával tö
rődik.

— Senki sem tudhatja, ho
gyan alakulnak a dolgai ké
sőbb. Aki biztosra megy, saját 
magát csapja be. Vagy máso
k a t .. .

— Mindenkinek úgy kell 
számolni, hogy egyedül van. 
Ha egy jó pártfogót kifogok, 
az már nyereség. Persze, ez is 
Sokféle lehet. Mert segítség az,

ha kapok újabb helyet ahe
lyett, ahonnan kiléptem; de 
méginkább segítség, ha kikeres 
nekem egy olyan vállalatot, 
ahol kedvem is van dolgozni, 
meg a pénzem is jó!
— Mekkora összeg számít jó 
fizetésnek?

— Tíz-tizenkétezer forint ha
vonta.

— Legalább tízezer.
— Négy-ötezer.
— Legkevesebb nyolcezer, 

de jobb a tíz!
— Tizenötezer. Abból , jól 

lehet élni.
— Nyolc-kilencezer.

— Mit jelent az, hogy „jól le
het élni”?

— Jót eszem, jót iszom. Ru
hát vehetek. .

— Mindig lehet húst enni. 
Meg pörköltöt. Ezek jó ételek.

— Diszkóba járhatok, és van 
pénz hozzá/Azt rendelek, amit 

' akarok. Meg elmehetek más
hová is szórakozni. Jó szerelés
ben.

— Annyi pénzem van, hogy 
gyűjteni is tudok. Félretenni 
valamit, későbbre, takarékbe
tétkönyvbe.
— Ha lenne elegendő pénz rá, 
ki, mit venne?

— Lakást.
— Lakást, meg kocsit. '
— Lakást és berendezném. 

Bútort vennék, és jó magnót, 
sok hangszóróval. Jönnének 
hozzám a többiek.

— Nem gyűjtenék semmire, 
mert minek? Az a lényeg, hogy 
amikor akarok, megvehessek 
akármit. Mindig elvásárolnám 
a pénzem.
— Kinek mennyit keresnek a 
szülei együttesen?

(Néma csend. Végül egy bi
zonytalan válasz érkezik.)

— Olyan . . .  tíz-tizenkétezer 
körül lehet.
— A gyerekek régebben moz
donyvezetők vagy sofőrök 
akartak lenni, ma már pilóták 
és űrhajósok. Kinek van vala
milyen választott foglalkozása, 
vagy elképzelése?

(Ismét csend. Egymást bök- 
dösik oldalba, nevetgélnek.)

— Gépkocsivezető lennék. 
De csak három iskolám van, 
azzal nem lehet.

— Utálok dolgozni. Nyuga
ton legalább van munkanélkü
li segély. Én abból élnék.

(Ezen a többiek is mosolyog
nak: feltehetően a hozzászóló 
maga sem gondolta komolyan 
a második mondatot. Az elsőt 
valószínűleg igen .,.).

— Mindegy, milyen a mun
ka. Csák könnyű legyen.
— Milyen a „könnyű” mun
ka?

— Az ember megfog valamit 
és viszi. Ha-sok van belőle, ak
kor szerzek egy targoncát.

— Ami nem kötelező, az a 
könnyű. Ha muszáj valamit 
csinálnom, azt utálom. Ha ked
vem van hozzá, akkor ráhaj
tok.

— Ez az! De itt betonelem- 
gyártó szakmát szereztem. 
Nem mondom, hogy ez a leg
szebb, d e . . .  legalább vala
mennyire tudom, mit kell csi
nálni. Megszoktam. A kötele
ző munkahelyem meg Tatabá
nyán van, a szénbányáknál. 
Ha tetszik, ha nem, ott kell je
lentkeznem. Már előre tudom, 
hogy nem fogom szeretni.
—Ki, mit változtatna meg, ha 
tehetné? Hogyan lehetne job
ban segíteni a Tökölről szaba- 
dulóknak?

— Jobb munkahelyek kel
lenének. Olyanok, ahol a mű
vezetők nem nézik le az em
bert, mert innen jött.

— Másként kellene a kap- 
■ csőlátókat engedélyezni. Csak 
a legközelebbi hozzátartozókat 
lehet beszélőre hívni; de én 
azokkal nem vagyok jóban. 
Miért nem jöhet például egy 
távolabbi rokonom, aki kinn 
valamennyire még. törődött ve
lem?

— Vagy egy lány, akivel 
összejöttem régebben! Amint 
bekerültem, megszakadt a kap
csolat, pedig ha szabadulok, ta
lán vissza tudna tartani kinn. 
De így? Keres mást magának, 
nekem meg igazán senkim 
sincs.. Papíron van ugyan hoz
zátartozóm, de minek. . .

— Ha engedélyeznék mások
kal is a kapcsolattartást, biz
tos lenne egy csomó visszaélés. 
De előbb meg lehetne nézni — 
mondjuk, beszélő előtt egy 
„előbeszélőn” —, hogy ki az, 
akihez én ragaszkodom? Hát
ha „rendes” az illető, és akkor 
mindjárt van célom,, van kiért 
jónak lenni itt benn!

— Olyan brigádokat szervez
nék, ahova nemcsak odacsöp
pen az ember. Ne toljanak rög
tön le; hagyjanak egy kis időt. 
Az első egy-két alkalomnál ne 
rúgjanak ki, hanem inkább 
szidjanak meg. Törődjenek ve
lem egy kicsit a balhé helyett. 
Akkor biztos jobban vigyáz
nék magamra, mert kapnék 
tőlük valamit. Hogy mond
jam . . .  bizalmat. Mert' azt se
hol sem adnak.

★

Mindössze hatan’ mondták el 
mindezt: szám szerint elenyé
sző töredéke a tököli fiatalko
rúnknak. Minden bizonnyal 
jócskán akad eltérő vélemény 
a. többiek részéről, s minden 
bizonnyal olyanok is akadnak 
szép számmal, akik nem látják 
ilyen bizonytalannak sem ma
gukat, sem a jövőjüket. Lehet, 
hogy túl sötét a kép, ami ki
rajzolódott a válaszokból, s egy 
más alkalommal, ugyanilyen 
váratlanul megrendezett be
szélgetés, ha másokat talált 
volna benn a körleten, derű
sebb hangulatot árasztana.

Nincs pontos adat arról, 
hogy .hányán kezdték be.nti éle
tüket Tökölön a mostani olva
sók közül. A leírtak azonban 
nemcsak az ő számukra lehet 
gondolatébresztő, hanem min
denkinek.

H. A.

A kriminálpedagégia szerepéről, 
lehetőségeiről

A bűnözés visszaszorítása 
társadalmi érdek. Ebben a 
munkában a családtól kezdve 
a belügyi és igazságügyi szer
vekig mindenkinek megvan a 
maga sajátos feladata. A meg
felelő módszerek kiválasztá
sához, alkalmazásához napja
inkban egyre jobban igénybe 
veszik a tudomány segítségét 
is. A kriminálpedagógia, a 
neveléstudomány alkalmazott 
ága az elhanyagolt, veszélyez
tetett, valamint a törvénysér
tő fiatalok és felnőttek átne- 
velésének lehetőségeivel, a 
büntetésük kitöltése után a 
szabadultak társadalomba va
ló visszavezetésével foglalko
zik. Az Igazságügyig Minisz
tériumban a kriminálpedagó
gia magyarországi szerepéről 
beszélgettünk dr. Pál László
val, a neveléstudományok 
kandidátusával.

Pedagógusoknak 
nem tan ítják

— Ez a tudományág — mi
ként a neve is érzékelteti — 
a legtöbbször ma még azok 
problémáit vizsgálja, akik már 
összeütközésbe kerültek tör
vényeinkkel, vagy közel áll
nak ahhoz, hogy ez a konflik
tus létrejöjjön. Hol kezdődnek 
és hol végződnek az Önök 
lehetőségei?

— A kriminálpedagógia 
szakemberei — figyelemmel 
társadalmunk szükségleteire 
— napjainkban négy területen 
fejtik ki tevékenységüket. A 
felvilágosító nevelésnek a kal
lódó, csavargó és „csövezők- 
nek” nevezett fiatalok köré
ben van különös jelentősége. 
Náluk- még megakadályozha
tó, hogy a bűnözők közé sod
ródjanak vagy hogy a bűnö
zők áldozataivá váljanak. To
vábbi területei: a javító-ne
velő intézeti nevelés, a bűn- 
tetésvégrehajtási átnevelés és 
a pártfogói /tevékenység. Ez 
utóbbi , kifejezetten társada
lompedagógiai vagy, ha úgy 
tetszik, szociálpedagógiai irá- 
nyítottságú feladatkör. Ebből 
következik, hogy ez a tudo
mányág sok állami és társa- 
dalmi szerv tapasztalatait 
hasznosítja, így egyeztetésre 
kell törekednie. Ezt a célt 
szolgálta egyebek között a 
Magyar Tudományos Akadé
mián a múlt év végén meg
tartott kriminálpedagógiai ta
nácskozás.

— Az akadémiai értekezle
ten külön csoport foglalkozott 
a bűncselekmények megelőzé
sével. Pszichológusok, taná
rok, orvosok, jogászok, gyám
ügyi szakemberek fejtették ki 
véleményüket. Milyen követ
keztetésre jutottak?

— A tapasztalatcsere egyik 
pozitívuma az volt, hogy le
hetővé tette a büntetőeljárás 
különböző szakaszában tevé
kenykedő szakemberek közös 
gondjainak megvitatását. Ál

talános kívánságként hangzott 
él, hogy szükség volna egysé
ges kriminálpedagógiai mód
szertani útmutatók kidolgozá
sára. Ez hozzájárulna a né
zetek közelítéséhez, a külön
féle intézeti nevelők, _ a 
pszichológusok, illetve a párt
fogók tevékenységének össze
hangolásához. így kiküszöböl
hetnék a jelenleg még gyak
ran előforduló ellentétes in
tézkedéseket. Ez az igény kü
lönösen a tanácsok gyámügyi 
hatóságainál, a javító-nevelő 
intézetekben és a fiatalkorúak 
börtönében dolgozó szakembe
rek körében erős. Érthető, hi
szen az erkölcsileg veszélyez
tetett s gyakran bűnbe sodró
dó fiatalok jelentős része e 
szervek között mozog; a kí
vánt egyeztetés lehetővé _ ten
né, hogy például a javító-ne
velő intézetből a büntetés
végrehajtáshoz vagy pártfo
gókhoz kerülő fiatalokról , a 
jellemzések, környezettanul
mányok gördülékenyen átjus
sanak a következő intézkedő 
szervhez.

Az említett tanácskozás 
részvevői több javaslatot ha
tároztak meg a gyermek- és 
ifjúságvédelem, a veszélyezte
tés és a bűnözés megelőzése 
érdekében. Megállapították, 
hiányos a tevékenység tudo
mányos megalapozása, szak- 
irodalma. Ezen a szakkönyv
kiadásra hivatott szervek és 
a szakfolyóiratok segíthetné
nek. Ezzel szorosan összefüg
gő probléma az is, hogy fel
sőfokú oktatásunkban a kri
minálpedagógiai ismereteket 
mellőzik. így a nevelők — 
főleg az általános iskolai pe
dagógusok — nincsenek fel
készítve az iskola és a család, 
az iskola és a társadalom 
kölcsönhatásaiból eredő konf
liktusok ellensúlyozására, 
megoldására. A pedagógus- 
képzésben helyet kellene adni 
a kriminálpedagógiai ismere
tek oktatásának, hiszen — 
rossz családi háttér esetén — 
a 6—14 éves gyerekeket fe
nyegeti leginkább a bűnözés 
felé sodródás. Az intézményes 
megelőzés az iskolában kez
dődik.

V eszélyezte te tt
család'

— A bűncselekmények meg
előzésének lehetősége az élet
kor növekedésével csökken?

— Úgy gondolom, hogy er
re határozott nemmel kell 
felelni. Az életkori idősza
koknak megfelelően változnak 
a megelőzés eszközei. A meg
előzésben három feladatot: az 
ellenőrzést, a szociális segí
tést és a nevelést kell egyez
tetni. Ebben az összetett fel
adatban, aszerint, hogy fiata- 
labbról vagy idősebbről van 
szó, változóak, sokszínűek a 
módszerek, de mindig megta
lálható a megfelelő megoldás.

VITA’ 1982
Január 16-i számunk hatodik oldalán közöltük azt 

a vitaindítót, amelyhez várjuk a hozzászólásokat. Egy 
cikkbe azonban nem fér bele minden, főleg egy olyan 
átfogó témakörben, mint amilyen a beilleszkedés, mint 
gyűjtőfogalom. Ezért az elkövetkezendő hetekben igyek
szünk olyan cikkeket közölni, amelyek más-más rész
kérdésekben érintik az előbbieket, adalékul szolgálnak 
a várt vitához.

Ezen az oldalunkon máris két írás -— egy riport és 
egy interjú — teljesíti az említett célt. Talán arra hí
vom fel figyelműidet — bár ez anélkül is észrevehető —, 
hogy  ̂a két cikk lehetőséget ad az elmélet és a gyakor
lat ütköztetésére. Egyfelől kiderül, hogy milyen jellegű 
társadalmi erőfeszítésekre kell vagy kellene a hang
súlyt fektetni, másfelől viszont a tököli fiatalkorúak vé
leményei fölmutatják a hibák, hiányosságok „gazdag” 
tárházát.

Aligha kétséges, hogy a beilleszkedés, a „kiilleszke
dés” témakörben olvasóink „professzionisták”. Sokan 
saját sorsukat mutathatják föl ilyen vagy olyan érv
ként, ellenérvkéntr Ha ezek a vélemények egymás mel
lett szerepelnek, előbb-utóbb eljutunk az egyestől az ál
talánosig, azaz levonhatunk majd olyan következteté
sekét, amelyek segítik feloldani az elméleti elképzelések 
és a gyakorlat néhol még kétségtelenül meglévő elté
réseit.

Jó lenne tehát, ha a nevelők, pártfogók és nem 
utolsósorban elítélt olvasóink aktívan bekapcsolódná- 
nak a vitába, elvetnék az. ilyenkor szokásos várakozó 
álláspontot. Vágjunk bele a közepébe, valamennyiünk 
tanulságára! _^_ ,

— A családi háttér, a szú- 
kebb környezet hatásai kivéd
hetetlenek?

— A mikrokörnyezet _ leg
fontosabb társadalmi színtere, 
ahol a gyermek vagy a ka
masz él, és amely a személyi-, 
ségfejlődésre a legnagyobb ha
tást gyakorolja: a család. Ha 
ez a közösség konfliktusos,, 
erkölcsileg és anyagilag zi
lált, esetleg a bűnözésre ösz
tönző, akkor az állami intéz
ményeknek ezt a hatást kikü
szöbölni igen nehéz. Vélemé
nyem szerint a családokra na
gyobb figyelmet kellene for
dítani. Érdemes volna azzal 
a gondolattal foglalkozni, 
hogy a „veszélyeztetett gyer
mek” kategóriája mellett a 
„veszélyeztetett család” fo
galmát is bevezessük.

A megelőzésnek a családvé
delem legyen a kiindulópont
ja. A családvédelem foglalja 
magába a szociális segítést, 
a nevelést (családgondozók ál
tal, s ha szükséges, a család 
pártfogói felügyelet alá helye
zésével), az ellenőrzést, s en
nek eredményeként a szülők
nek a jelenleginél intenzí
vebb felelősségre vonást kö
telezettségeik elmulasztása 
miatt. Mindez a tanácsok 
gyámügyi hatóságainál a jog
kör, illetve a tevékenységi 
kör kibővítését követelné meg*

Humánum és szigor
— Hallhatjuk, olvashatjuk} 

a bűncselekmények elkövetői
nél a bíróságok a szabadság- 
vesztésen kívül más intézke
déseket is elrendelnek: példát 
ül pártfogói felügyeletet. Ez 
mennyiben eredményes?

— A pártfogói intézmény 
rendkívül nagy szerepet ját
szik a bűnözés megelőzésében 
és a megbüntetettnek a tár
sadalomba történő visszaveze
tésében. A pártfogók munká
ja eredményes: nem az ' in
tézményben van hiba, hanem 
abban, hogy nem atokult ki 
megfelelő kriminálpedagógiai 
módszer- és ■ eszközrendsze
rünk. Vita folyik néhány szem 
vezeti és nevelési kérdésben 
is. Például vannak, akik a fő
hivatású pártfogó tevékenysé
gére, mások a társadalmi 
pártfogó munkájára alapoznák 
e feladatokat. Napjainkra ki
alakult a főhivatású pártfo
gók egységes, jól működő ap
parátusa : ehhez viszonyítva! 
gyengébb a társadalmi párt
fogók hálózata. Ezért megol
dást szerintem a következő 
hozhat: a jelenleg jól műkö
dő főhivatású pártfogói appa
rátus mellé fél kell fejlesz
teni a társadalmi aktivisták 
rátermett, megfelelő létszámú 
hálózatát. '

— Amikor a többszörösen 
Visszaeső bűnözőkkel találko
zik, nem tartja túlzónak a 
törvényeinkben is kifejezésre 
jutó társadalmi humánumot? 
Kiben vagy miben keresi 
ilyenkor a hibát?

— Én azt a nézetet vallom, 
hogy a visszaesők is átnevel- 
hetők — a büntetésvégrehaj
tási tapasztalatok ezt igazol
ják —, és a szocialista neve
lésnek, még a legszigorúbb 
büntetésvégrehajtásnak is, a 
humánus bánásmódon kell 
alapulnia. A visszaeső bűnö
zés Magyarországon — az ösz- 
szes bűnözés összetételét te
kintve — nem mondható sú
lyosnak. De kétségkívül, az 
összbűnözésen belül 50 száza
lékon felüli arányszáma nem 
megnyugtató. A velük szem
ben alkalmazott büntetési és 
büntetésvégrehajtási eljárások 
humánusak és nem túlzóak. 
A nevelés persze akkor hatá
sos, ha szükség esetén követ
kezetes szigorral párosul. 
Ezek nem egymást kizáró fo
galmak; gyakorlati alkalma
zásuk akkor hatásos, ha a 
humánum és a szigor össz
hangban van egymással. A 
megelőzés, a pártfogói fel
ügyelet és az utógondozás 
egymással' szorosan összefüg
gő, egvmásra épülő tevékeny
ség. Nem céljaikban, hanem 
feladataikat és módszereiket 
illetően különböznék e fel
adatkörök: közös céljuk a bű
nözés, a bűncselekmények 
megelőzése.
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Kalózok a XX. szazadban

A délkelet-ázsiai vizeken rakott csónakjai különösen ki 
nem halt ki a kalózkodás. A vannak téve á kalóztámadás 
kalózok egyik legfontosabb veszélyének, a Sziámi-öbölben 
tevékenységi területe a Singa- levő számtalan lakatlan szi- 
pore-tól tíz tengeri mérföldre get ugyanis jó búvóhelyeket 
délre eső, szűk Philip-szoros. nyújt számukra. De Malaysia 
A hajók ugyanis kénytelenek partjai előtt is tevékenyked- 
lassan áthaladni a Malaka- nek kalózok, akiknek biztos 
szorosnak ezen a folytatásán, rejtekhelyeik vannak a  mand- 
Az éjszaka sötétjében a káló- roéval borított mocsarakban, 
sok gyors csónakjaikkal a A malaysiai' rendőrségnek 
hajók mellé állnak, vaskam- eddig nem sikerült a „tenger 
pók és rudak segítségével fel- királya” néven ismert, rette- 
másznak a fedélzetre. Ezután gett Tan Mun-g kalózt elfog- 
megszabadítják a legénységet nia, akinek fejére magas . ju- 
értéktárgyaiktól — a  támadás talmat tűztek ki. 
legfeljebb 20 percig tart. A a  Fülöp-szigetek déli Tő
késekkel és pisztolyokkal fel- széhez tartozó Szulu-szigete- 
fegyverzett kalózok a  sikeres ken élő tauszuk réges-rég óta
akció végeztével ugyanolyan 
gyorsan eltűnnek az éjszaka 
sötétjében, ahogyan megje
lentek.

Legújabban a  Philip-szoros- 
ban még nagy tartályhajók is 
gyakran estek kalózok áldoza
tául. A nagy tartályhajók el
len . intézett támadásoknál 
fennáll az a veszély, hogy

hírhedt és félelmetes kalózok, 
akik alkalmasint még komp
hajókat is megtámadnak és 
utasaikat kirabolják. Ezeken 
a vizeken gyakran szabályos 
tűzharcra is sor kerül a ka
lózok és a  Fülöp-szigeteken 
működő ( csempészek között, 
akik a malaysiai Sabahból el
sősorban cigarettát és textil

zátonyra futnak, ha egy dara- árut hoznak a Fülöp-szigetek 
big ellenőrzés nélkül marad- re. Ezek a kalózok lapos fe- 
nak, és olajuk a tengerbe fo- nekű csónakjaikkal mindunta- 
lyik. Ián a sekély vizekre mene-

Senki sem tudja, honnan kelhetnek, ahová a  Fülöp-szi- 
jönnek a kalózok a Philip- haditengerészetének ha-
szoros-ba, ahol évente több nem követhetik őket. 
mint 15 000 hajó halad át. Ez , .Alkalmasint még Manila ki- 
a keskeny csatorna Indonézia kötőjében  ̂ is felbukkannak 
területi vizeihez tartozik, kalózok,. itt megtámadják a 
Ezért feltételezik, hogy a ka- teherhajókat, és rakományuk 
lózoknak az egyik kis indo- eSy részét elrabolják. Sin
néz szigeten van a búvóhe- gapoure-ban is minduntalan 
lyük. A singapore-i hatóságok rajtaütnek a kalózok a révben 
nem akarnak bosszúságot horgonyzó hajokon. 
okozni az indonéz szomszéd- A délkelet-ázsiai, vizeken 
nak, azért az Interpolhoz for- tevékenykedő legtöbb kalóz 
dúltak segítségért,, ez viszont maláj és mohamedán. Leg- 
azt tanácsolta Singopoure-nak újabban azonban mindunta- 
és Indonéziának is, hogy te- lan kínai kalózok is felbuk- 
gyén hatásosabb intézkedése- kannak. A legutóbbi években 
két a kalózkodás leküzdésére a  délkelet-ázsiai vizeken óriá- 
saját vizein. A kalózok cső- sí mértékben fokozódott a  ka- 
nakjai azonban határozoftab- lóztevékenység. A múlt évben 
ban. gyorsabbak, mint a dél- csupán Thaiföld hivatalosan 
kelet-ázsiai' állalhok,,tengeri 200. kalózkodási. esetet közölt,
haderőinek' egységei,

A délkelet-ázsiai kalózok te
vékenységének további színte
rei a Sziámi-öböl és a Borneo 
(Kalimantan) és a Fülöp-szi
getek déli része közötti vizek. 
A kalózok gyakran halászokat 
is megtámadnak, és nemcsak 
kirabolják őket, olykor elve
szik a csónakjaikat, és csak 
2000 dolláros váltságdíj elle
nében adják vissza.

Manapság sok thaiföldi ha
lász csempészéssel foglalko
zik, elsősorban a  Thaiföld és 
Kambodzsa közötti határterü
leten, ahová főleg benzint,

amely területi vizein történt. 
Ez a. szám azonban sokkal 
magasabb, ha a felségvizeken 
kívül a hajók ellen elköve
tett támadásokat is hozzászá
mítjuk.

A délkelet-ázsiai vizeken 
már évszázadok, óta garázdál
kodnak, a kalózok. A XVI. 
században a kínai császár 
azért ajándékozta oda Macaut 
a  portugáloknak, mert meg
tisztították a környező vize
ket a kalózoktól. De akárcsak 
évszázadokkal ezelőtt, a  dél
kelet-ázsiai vizeken még ma
napság is kalózok leselkednek 
a kereskedelmi hajókra. És a

rizst, cukrot és sót visznek. A modem technika csak vak- 
halászok csempészáruval meg- merőbbé tette őket

Újabb adat
a csecsemőhalál okáról

Az Egyesült Államokban változott állapotával hozzák 
évente 10 000 csecsemő hal összefüggésbe. A T—3 meny- 
meg egy rejtélyes csecsemő- riyiségét gyógyszerekkel. csők- 
betegségben. A csecsemőket, kenteni lehet, így feltételez- 
akiket látszólag egészségesen hetjük, hogy a betegség gyó- 
fektetnek le este, másnap gyítható. De ahhoz, hogy a 
reggel holtan találják ágyuk- nagyobb arányú kísérleteket 
ban. A Marylandi Egyetem végrehajtsák, előbb további 
két kutatója arról számolt be, kutatásra, van szükség annak 
hogy a betegséget hormonza- megállapítására, hogy például 
var okozhatja. A felfedezés a hormon mennyisége ezek 
alapján talán egy egyszerű nél a csecsemőknél már szü- 
vérvizsgálattál meg lehet ál- letésükkor túl nagy, vagy csak 
lapítani a betegséget, és meg röviddel haláluk előtt nő- 
lehet akadályozni a . csecsemők vekszik meg. 
halálát.

Dr. J. Tyson és Marco Cha
con kutató orvosok a rejté
lyes betegségben meghalt 50 
csecsemő vérét vizsgálták meg.
Hat kivételével valamennyi 
csecsemő vérében a normá
lisnál magasabb volt a pajzs- 
mirigy hormonjának a trijod- 
hyroninnek a szintje — jelen
tették a kutatók a Pediatrics 
című folyóiratban. Ez az első 
biokémiai közös nevező, ame
lyet a betegség áldozatainál 
meg tudtak állapítani.

A T—3 hormon — vélik a 
tudósok — fontos szerepet 
játszik a te'st akarattól nem 
függő funkcióiban, többek kö
zött a lélegzésben és a szív
verésben. A hormonnak sze
repe van a test anyagcseréjé
ben is, így a tudósok meg
állapítása egybevág más ta
nulmányokkal, amelyek a be
tegséget az anyagcsere meg-:

Harminc év fölött 
öregszik az agy

Hogyan öregszik az ember, Ruge bázeli neuropatológus 
miért öregszik, milyen bioké- azon az állásponton van, 
miai mechanizmusok és bioló- hogy az aggkori elmegyenge- 
giai törvényszerűségek rejle- séget főleg annak a rend
nek az öregedési folyamat szernek a zavara okozza, 
mélyén, és hogy ezeket a ' me- amely biztosítja az agy köz- 
chanizmusokat lehet-e irányi- ponti impulzusainak további-
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tani, vagy feltartóztatni, ezek 
olyan kérdések, amelyekkel — 
többek között — a neuropa- 
tológusolc foglalkoznak. A pa- 
tológusok már a múlt század
ban megfigyelték, hogy a kor 
előrehaladtával az agy térfo
gata csökken. A tudomány 
jelenlegi állása szerint a tel
jes agyállomány kb. á 60. 
életévtől kezd csökkenni, s ez 
a folyamat azután szakadat
lanul folytatódik. . Emellett 
valószínűleg bekövetkezik az 
idegsejtek hanyatlása is az 
agyban, miközben azonban a 
különböző részek nem visel
kednek egyformán; különösen 
erős hatás éri a fejlődéstörté- 
netileg legutoljára szerzett 
agyrészeket, mindenekelőtt a 
nagy- és kisagykérget.

A lübecki orvostudományi 
főiskola anatómiai intézetében

tásait, és amely fontos a 
szellemi teljesítmény, vala
mint a képzettársítások szem
pontjából — főleg az agy bel
ső szerkezetében és az agy
kéregben. *

„Az aggkori elmegyengeség 
esetében nem automatikusan 
bekövetkező öregkori beteg
ségről van szó, hanem igazi 
degeneratív betegségről, amely 
gyakran genetikus eredetű.” 

Az aggkori elmegyengeség
ben szenvedő betegek eseté
ben az anyagcsere-folyamatok 
és ezzel együtt az agy ener
giatermelő folyamatai vannak 
megzavarva. Ennek az a kö
vetkezménye, hogy az ún. 
neurotranszmitterek, vagyis 
azok a  vegyületek, amelyek 
egyik idegsejtről a  másikra

egy kutatócsoport Herbert viszik át az impulzusokat,
Haug professzor vezetésével 
az agykéreg örgedését tanul
mányozza.’ Egyik-másik vizs
gálatuk az agykutatásban ed
dig ismeretlen eredményeket 
hozott. „Megállapításainkban 
az a  feltűnő — mondja. Haug 
professzor —, hogy az agyké
regnek azok a részei, ahol az

csorbát szenvednek, ami vi
szont az idős agy mérlegelő 
és intellektuális teljesítmé
nyének. csökkentését okozza.

Annak érdekében, hogy az 
igen gyakran előforduló agg
kori elmegyengeséget legalább 
a kezdeti stádiumban gyógy-

A cirkuszban az egyik 
néző megkérdi:

— Mi. történt ezekkel a 
trapézosokkal? Miért esnek 
állandóan a hálóba?

.— Hát, mert az elkapó 
artista megbetegedett.

— Akkor hogyan léphet
nek fel?

— Csak nem képzeli, 
hogy egyetlen ember miatt 
lemondanak az egész szám
ról?!

★

Az autóbuszon az egyik 
kényelmesen ülő utas így 
szól a szomszédjához: .

— A mai fiatalok telje
sen neveletlenek.

— Hogy mondhat ilyes
mit? — így a szomszéd. — 
Hiszen éppen az imént egy 
fiatalember átadta önnek 
az ülőhelyét!

— Igen, de nézze csak, a 
feleségem még mindig 
kénytelen állni, bár poko
lian fájnak a lábai!

Schneider így szól a cuk
rászhoz:

— Ezt a tortát szeret
ném.
■ — Felvágjam 12 részre?

— Elég lesz 6 is, többet 
egyszerre úgysem tudok 
bekebelezni!

Bíró:
— Vádlott, a bíróság bi

zonyítottnak látja, hogy 
maga nem lopta el az ér
tékes festményt, és ezennel 
felmenti a vád alól.

— Azt jelenti, bíró úr, 
hogy megtarthatom a ké
pet?

★

— Tudod, nagymami, az 
a dob, amelyet születésna
pomra kaptam tőled aján
dékba, igazán a legkedve
sebb ajándékom.

— Hát annyira szeretsz 
dobolni?

— Egyáltalán nem dobo
lok. Ezért minden héten 
egy ötvenest kapok apu
kától . . .

érzékeléseknek — ipéidául an- szerekkel kezelni lehessen, 
nak, amit látunk, vagy hal- különböző gyógyszertani kon-
lunk ■— tudattá való átalakí
tása történik, szinte nem 
öregszenek, másrészt viszont 
azokon a részeken, amelyek 
az új munkák megvalósítá
sáért . felelősek, 60—65 éves 
korban szemmel láthatólag 
megindul az öregedési folya
mat,”

cepciókat dolgoztak ki. „Az 
agy energiacseréjének javítá
sára az egyik lehetőség az, 
hogy erősítsék a  megfelelő 
neurotranszmitterek hatását 
— az acetilkolinról van szó — 
véli Meter-Ruge —,. a  másik 
járható út pedig az lenne,

GYERMEKEK GYÓGYSZEREZÉSE
A beteg gyermekeknek gyaníthatóan nagyobb győgy- 

szeradagokra vai> szükségük, mint eddig hitték. Ezt a- 
megalapozott gyanújukat nemrég amerikai .gyógyszer
kutatók közölték, az emberi szervezetben a gyógyszerek 
felhasználhatóságáról rendezett kongresszuson. A gyere
kek anyagcseréje ugyanis sokkal gyorsabb, mint a fel
nőtteké. Ennek viszont az a következménye, hogy a 
gyógyszer a gyermeki szervezetből hamarabb kiürül. 
Idősebb emberek esetében viszont a hatóanyagok és a 
bomlási termékek tovább maradnak a szervezetben. Ez 
esetenként mérgező feldúsulásokhoz vezethet, mégpedig 
főleg a zsírban oldódó szerek esetében, az idős emberek 
testszöveteiben ugyanis nagyobb a zsír aránya. Ezért 
kell az idősebb emberek gyógyszeradagját csökkenteni 
a középkorúakéhoz képest. A helyes adagolás meghatá
rozására irányuló vizsgálatok eddig'egészségig, fiatalabb 
felnőttekből indultak ki. Gyermekek számára ennek 
megfelelően a testsúly alapján számították ki az adagot 
—, ami a valóságban nyilvánvalóan nem helyes elv.

>.;1A lübeckr-kutatók "a vizsgá-’ ' högy- fököznék azoknak a i  
latok során mintegy'70 émbe- enzimeknek a  gátlását, ame
ri agyat vizsgáltak meg mik- lyek az acetilkolin lebontását 
roszkóp alatt, mégpedig olyan irányítják. Az út tehát ki 
emberek agyát, akik 25 és 111 van jei~lve 
éves koruk között haltak meg.
Haug professzor szerint az ;£uiii!iiuiiiiiiiiuii!iHmimm!ii:iiiiiiifiiiiMiuiminiiiiiiiniMimiimiiiifiiiiiiiiiiiiti:iiiiimiiiiiiiiiiiiiifmimi:!iimimifiiiiimtiiimiiiMiiniiiiiii!iiiimiiii*ifi'.*agykutatás új formájának " 
kezdetén állunk: a  tudósok 
időközben felismerték, hogy 
az agy minden részét külön- 
külön kell vizsgálni, az egyes 
részeredményeknek az egész 
agyra való vonatkoztatása, 
ahogy eddig történt, már nem 
felel meg. „Ma már tudjuk, 
hogy hamis volt az a tétel, 
mely szerint az egész életen 
át tartó szakadatlan folyamat 
az agyban az id-agsejtek pusz
tulása — mondja Haug —, 
vannak ugyanis agyrészek, 
amelyekben még magas kor
ban sem pusztulnak a sejtek, 
vannak viszont olyanok is, 
amelyek már 30 éves kortól 
öregszenek.”
• Az aggkori elmegyengeség 

problémái felé különös érdek
lődéssel fordulnak az agyku
tatók. Mintegy három éve 
úgy vélik, a neuropatológu- 
sok,. hogy világos koncepció
val rendelkeznek az aggkori 
elmegyengeség patológiás és 
patofiziológiás mechanizmusát 
illetően, ezt a  betegséget azon^ 
ban nem szabad összetévesz
teni az öregedéssel gyakran 
együttjáró gyenge emlékező
tehetséggel. William M-eter-

Gomt&olutok 
I a  g g ó g g tm rb a n

A TAJGA TERJESZKEDIK
Nemrég az volt az általános vélemény, hogy a taj- 

gának stabil területe van, amely legfeljebb csökkenhet 
az emberi beavatkozás, hatására. Az utóbbi időben azon
ban Észak-Szibéri-!ban a kutatók egy ezzel ellentétes 
jelenséget figyeltek meg: a tajga évente legalább 50 
métert „vándorol” előre, a déli sztyeppövezet felé. A 
szakértők ezt különböző módszerekkel állapították meg: 
talajminta-elemzéssel, a kozmikus térségből az űrhajók 
által készített felvételek és az aerofotogrammetria. segít
ségével. Sok helyen, ahol most a  tajga fái susognak, 
nemrég még kiterjedt sztyeppövezet volt. Azt is megálla
pították, hogyan terjeszkedik a tajga-: először a nyírfák . 
jelennek meg a sztyeppén, őket követik. a lucfenyők, 
majd a jegenyefenyők, és végül az erdei fenyők is le
telepednek. Így tehát a tajga az elmúlt ötezer év alatt, 
250 kilométert haladt dél felé a sztyeppén. E jelenség 
fő oka a nedvesség: ezen a területen sokszor esik az eső, 
az esővíz pedig onnan nehezen talál utat a tenger felé. 
A nedvesség és az erdő pedig egymástól elválasztha
tatlanok.

(Hidvéghy Ferenc versének foly
ta tá sá t lásd  a  rejtvényben.)

H allod-e, te  K atika,
Tömve a  sok patika,
Látok ifja t, öreget,
Mind recep tet tereget.

V ízszintes: 1. Emlékeztetőül
írásb a  foglal. 6. A vers ötödik 
so ra  (zárt be tűk : É, T). 20. A 
kum isz -alapanyaga, névelővel. 
21. Rendre egym ás u tán  rak  (két

dődik. 59. Megtöm páros betűi. 
60. A vers nyolcadik sora (zárt 
be tű : H). 65. M ennyboltja; 66. 
P ára ! 67. Csapodár, laza erköl
csű. 68. Idegen szóösszetételek
ben középsőt jelent. 69. Dubrov
n ik  régi neve. 72. Film fény- 
érzékenységét jelöli, névelővel.

lékvize a z ' NDK-ban. 38. G y ű -= 
mölcsszelet. 39. T iitos2ócska. 44Í 5 
Nem törékeny  ivóedény. 46,5  
Nagy sebességgel halad. 47. Te* = 
réz becézése. 49. jó , ha a középl = 
csatár sokat ism er. 52. A szóm- B 
szádba h írt küldő. 53. Város a 2 3 
NSZK-ban, Észak-Rajna-Veszt- §n a  TIT ,  ,  , 7 .  - l e v e l ű v e l .  L \O A iX V - U < in ,  J l . S Z H K - x t ó l I T a - V e E 7 t - *  —

(K u rt0 *Ff"lkus “ liábam. 54. Kettős m ássalhang-§(Kurt, 1902—1958). 75. Magasra zó. 55. Nem megy sim án, rég ié -=
f á r a  TVTrv— c p n  S o  n á t . „ ; u . „  r   ,—  ’ _  —ta rt. 76. Don Ju an  szolgája Mo

z a rt operájában. 80. Város F ran
ciaországban, a  Som m e partján . 
®i-, A vers hatodik  sora (zárt 
be tűk : o, ö). 82. LÖO.

Függőleges: 1. Természetes 
anyagból készült nagyobb doboz. 
2._ N yitány. 3. Lovakat gondozó

sen. 57. Péksütem ény. 58. Bátor, * 
59. Élelem. 61. Egyiptom ' föváro- §  
sa. 62. Az elvégzett m unkáért s  
jár. 63. Nagy töm egben özönlik, = 
64. B arlang. 70. Szappanm árka, = 
71. . . .  round; sokoldalú, 72. B á -= 
csika. 73. Tagadás. 74. Alkotás, 1 
névelővel. 77. Európa Kupa. 78. 1 
Luxem burgi' '  "

Esőn tartózkodás következmé
n y e , 29. R itka férfinév; 32. Baja 
egynem ű betűi. 34. D úr jellegű 
ógörög hangsor. 35. A vers he
ted ik  so-ra (zárt betű : N). 40. 
Mainz nagyobb része! 41. Lumen 
rövidítése. 42. F iatalok köszöné
se. 43. K istarcsával egyesített 
község. 45. K icsinyítő képző. 46. 
A szíj két vége! 47. Foka és he
gye van, pedig nem szárazföld. 
48. Különböző róm ai számok, 605 
az  összegük. 50. A rádium  vegy- 
jele. 51., Az a laphangsor 4. és 5. 
hangja. 52. AE. 53. Száraz for
rásbarlang a  Bükkben. 56. Ku
ru c  brfgadéros (Tamás). 58. 
A m ikor véget ér, rögtön elkez-

7. A m agyar ábécé utolsó betű
je-- ?• Görög kikötőváros Thesz- 
száliában. 9. K iejtett m ással
hangzó. lo. Bevásárlóhely. u ,  
Kólószerű csoportos rom án tánc. 
12. Eszék horvát neve. 13. A 
Zord idő cím ű regény írójának 
m onogram ja. 14. Irá-nyjelző ige- 
kötő, T5. Különböző zenei han
gok. 16. Apró léptekkel haladva 
távozik. 17. Alapos, körültekintő. 
18. Becézett E rika. 19. ö tle t. 24. 
Nyom. 27,. Épület fontos része, 
29. Egyik m inisztérium unk. 30. 
. . .  a  szemét — szégyelli magát. 
31. Káromol. 33. Ógörög pengető
hangszer. 36. Lelkes felkiáltások
kal köszönt. 37. Az Elba mel-

ru á r  13.
határidő : 1982. feb-

A Heti H íradó XXVI. évfolyam 3 
2. szám ában megjelent kereszt- 5 
rejtvény  helyes m egfejtése a  kö- B 
vetkező : 3

Irodalm unknak hasznos, 3
h a  füveket nyírögat, 3
m ert legalább ezalatt 3
verseket nem  Irogat. 3
K önyvjutalm at nyertek : Miklós I  

Béla elítélt, Á llam puszta; Bara- 3 
esi Ferenc elitéit. G yula; Késity 3 
M átyás elítélt, Főv, Bv. In tézet' = 
Orosz Zoltán elítélt, Főv. Bv, 3 
Intézet I.; Molnár Gizella el- 3 
ítélt, Kalocsa. 3
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PLETYKA ÉS VALŐSÁG

j Csapó Gábor 
önmagáról
Csapó Gábor 1973-ban, á 

belgrádi vízilabda-világ
bajnokságon robbant be a 
nemzetközi klasszisok kö
zé, páratlanul magabiztos, 
már-már a szemtelenségig 
könnyed játékával. Ettől 
kezdve az egyik legnagyobb 
volt a tüneményes és sike
res magyar válogatottban, 
de 1980-tól a moszkvai 
olimpiát követően kimaradt 
a csapatból.

— Az uszodában gyakor
ta misztifikálódnak a dol
gok, a bolhából .pillanatok 
alatt elefánt lesz, amit egy- 
egy emberről terjesztenek, 
annak legfeljebb a negye
de ig a z— mondja, amikor 
kínosnak tetsző ügyéről 
szót ejtünk.

— Ez is sok!
. —• Mi mindenről hallott 

velem kapcsolatban?
— Például a vámügy, ami 

! újságokban is napvilágot 
látott.

— Ez nem vámügy, ez 
farmerügy volt.. S milyen 
érdekes, amikor megkap
tam a felmentő ítéletet, ar
ról már senki sem írt.

— Valamiféle hajszeszről 
is rebesgetnek, amely, 
hosszú távon egy gyönyörű 
BMW-vé változott, a külö
nös tranzakció útján.

— Én is hallottam ezt a 
pletykát, amely pontosan 
úgy szól, hogy- mint egy 
külkereskedelmi vállalat, 
hajnövesztőt forgalmaznék 
milliós nagyságrendben, 
Kérdem én, normális embe
rek ilyet állíthatnak?

— A BMW itt áll az uszo
da előtt.

— Igen, ő,e ezt a testvé
rem küldte Amerikából és 
nem is az én nevemen van, 
hanem az édesapámén.

— Szeret kártyázni? Szó
rakozás ez önnél? Szenve
dély vagy jövedelemkiegé
szítés ?

— Hetente háromszor a 
Fészekben játszom, napi 
két és fél, három órát, 
megszokott baráti társaság
ban, ahol szerintem jelen
téktelen alapon mégy a já
ték. Egyébként, miután ki
maradtam a válogatottból, 
attól kezdve járok ide zsu- 
gázni. Sok szabad időm ma
radt. A játékszenvedély pe
dig nem hagy nyugodni, 
ennyi a kedvtelésem, nem 
iszom, nem éjszakázom! 
Óriási nagy bűn?

— Ez pótcselekvés?
— Igen.
— Térjünk vissza mellő

zéséhez. Több újságcikkben 
és riportban azt mondták, 
hogy morális okok miatt 
nem veszik számításba.

— Én is olvastam effélé
ket, de ismétlem, senki nem 
közölt velem hivatalosan 
semmiféle döntést.

— Pedig ez vád!
— Jogász vagyok, ponto

san tudom, hogy ez elég ah
hoz, hogy az emberek agya 
elkezdjen mozogni,

— Hát akkor?
— Világéletemben nagy

szájú voltam.
— A, hosszú „mosolyszü

net” azért elgondolkoztató?
— Persze. Sok mindent 

másként látok.
— Válogatottság?
— A legjobbak között 

lenni, az országot képvisel
ni —  hallatlanul nagy do
log. Nem mondtam le róla!

Portré Mezey Györgyről
*

Másodhegedűs vagy fő stratéga?
Magyar nóta Sydneyben

Forró fogadtatás 
forróságban

A múlt csütörtökön Budapestről útnak indult ma
gyar labdarúgó-válogatott fárasztó utazás) után,  ̂ hazai 
idő szerint múlt vasárnapra virradóra éjfél után 30 
perccel érkezett meg tengerentúli túrája első állomásá
ra, Sydneybe, úgy, hogy összesen 19 óra és 50 percet 
töltött a levegőben Belgrád és az ausztráliai város ̂ kö
zött; a pilóta szerint a gépmadár IS 600 kilométert 
tett meg.

A maratoni légi út alatt a játékosok a legkülönbö
zőbb időtöltési módokat választották. Sallai és Szántó 
több száz sakkimórkőzést vívott,, Váradi és Kiss között 
végeláthatatlan lömicsaták zajlottak le, Törőcsik fény
képezett, amikor csak' tudott, a legjobb alvó pedig Nyi
lasi volt, kihasználta, hogy a légitársaság figyelmesen 
— hosszú lábaira való tekintettel — olyan helyet bizto
sított számára, ahol könnyen elhelyezkedett.

Melbourne volt az első ausztráliai állomás, ide he
lyi idő szerint múlt vasárnap reggel 7 óra 45-kor érke
zett meg a csapat (Budapesten ékkor még szombat volt, 
10 óra az időkülönbség), és ekkor már kitűnt, hogy 
nem mese az, amit a januári-februári nyárról előzőleg 
mondottak. Reggel már 37 fokot mértek és Melbourne- 
ben erre a napra 44-et jósoltak. Sydnyben szerencsé
re nem volt ilyen forróság, „csak” 37 fokig futott fel a 
hőmérő higanyszála. Amikor a csapat elhelyezkedett 
pálmafák között levő szállodájában, mindenki sóvárog
va tekintett az uszoda felé. Mészöly Kálmán szövetségi 
kapitány az ebéd után azonban a helyiek tanácsára 
csak 10 percet engedélyezett a játékosoknak a napon; a 
helyiek szavai szerint: „nehogy olyan vörösre égjenek, 
mint a rák!’.

A forróságot nemcsak a hőmérsékletre kell érteni. 
Olyan fogadtatásban, mint a sydneyi, ritkán van része 
magyar sportküldöttségnek. A fellobogózott repülőtér 
várócsarnokában, amikor a játékosok feltűntek a kijáró
ban, az éppen Sydneyben szereplő Pécsi József népi 
zenekara remek magyar nótákat kezdett játszani, éne
kelt a publikum, a legnagyobb sikere a „Nem lehet a 
magyarokkal kikukoricázni” című dalnak volt. A repülő
térről fellobogózott autóbusz vitte szálláshelyére a gár
dát és még a kísérő gépkocsikon is lengtek a piros- 
fehér-zöld zászlók. Közben Mészöly Kálmán, Nyilasi, 
Törőcsik és Katzirz a televíziónak és rádiónak nyilat
kozott az utazásról, a fogadtatásról, a világbajnokság 
esélyeiről.

Rögzítették a magyar válogatott programját. Esze
rint hétfőn este ausztráliai idő szerint -8 órakor Can
berra (innen 30 perc repülőn) volt az első mérkőzés 
színhelye, a városi válogatottat több ismert labdarúgó
val erősítették meg, többek között egy-két olyannal is, 
aki Uj-Zéland VB-döntőbe került együttesében játszik 

ausztráliai klub tagja. Canberrában megtekin
tettek egy volt válogatott ausztrál futballista farmját 
a birkanyirást, a kengurukat és ott is ebédeltek. Vissza
térés autóbusszal, és szerda estétől nemzetközi torna 
következett, magyar idő szerint délelőtt. Szerdán pénte
ken és vasárnap a jubileumát ünneplő Sí. George Buda
pest volt az ellenfél, utána a Sydney Olympic követke
zett, majd a torna csúcspontja, vasárnap, a Magyar or- 
sza3 - Vo3vodina mérkőzés. Kedden indul majd a kül
döttség Melbourne-be az újabb mérkőzésekre, február 

foffikM dha utazik, ahol az egyik VB-döntős 
csapattal találkozik. A tervek szerint a túra február 

er, v’é®?t> de “ ár jelentkeztek az ugyancsak VB- 
dontog kuvaitiak és nagyon szorgalmazzák, hogy elle
nük is játsszon a magyar válogatott.

E lfe le jte tt fu tb a llista

Jó tíz évvel ezelőtt a BVSC 
megóvta a Bp. Spartacus el
leni NB II-es labdarúgó-mér
kőzésének eredményét, mert 
annak egy játékosa edzőként 
is dolgozott, és ezt a bajnoki 
kiírás nem engedélyezte. A 
dolog pikantériája, hogy ez a 
játékos a BVSC serdülőcsapa
tának volt az edzője. Az érin
tett fiatalember megdühödött, 
és kijelentette a BVSC elnö
kének, hogy. ezentúl egy fil
lér edzői fizetést sem haj
landó elfogadni, viszont a 
gyerekeket annyira szereti, 
hogy őket változatlanul edze
ni fogja. A játékosedzőt Me
zey Györgynek hívták. (Az 
óvást egyébként elutasították, 
mert testnevelő tanár lehet 
edző.)

Később, amikor a BVSC 
felnőttcsapatának lett az ed
zője, labdarúgó szakemberek 
százai látogattak a Szőnyi 
útra, mert Mezey mindig va
lami taktikai újdonsággal lép
te meg az ellenfelet, nézőket, 
szakembereket. Az ő edzősége 
alatt érte el az MTK-VM az 
utóbbi évtizedek legjobb baj
noki eredményét, a harmadik 
helyet. Edzései, változatosság 
és eredményesség tekinteté
ben messze a magyar átlag 
fölé emelkedtek. Nagyon kí
váncsi voltam arra az ember
re, aki a labdarúgás miatt 
megtanult angolul, akit a si
kerek sem tettek elbizakodot- 
tá és a kudarcokon minidig fe
lül tudott emelkedni. Hóna
pokon keresztül jártam Me
zey Györggyel a labdarúgó
mérkőzéseket (hetente 4—5- 
öt), beszélgettünk Tatáról Bu
dapestre, Újpestről Kispestre 
menet az autóban, lakásán 
televíziót nézve, kávéházban, 
az MLSZ-ben percenkénti te
lefoncsöngetések között. Sok
szor láttam Mezeyt szomorú
nak és elégedetlennek, s talán 
egyszer igazán felszabadult
nak. A legelkeseredettebbnek 
akkor, amikor egyesülete nem 
engedte el Liverpoolba (saját 
szabadsága és költsége terhé
re), hogy megnézhesse a Li
verpool alapozását, ahova a 
nyugatnémet Berti Vogtsszal 
együtt meghívták. Felszaba
dultnak a norvégok elleni har
madik magyar gól után lát
tam.

A válogatott sikere után is 
megmaradt a háttérben. Egy 
örökké elégedetlen, mindig 
többet akaró, a labdarúgást 
fanatikusan szerető, de annak 
helyzetét valósan megítélő 
ember képe rajzolódott ki 
előttem.

— A közvélemény egy része 
a Mészöly—Mezey kettősben 
Mezeyt a másodhegedűsnek, 
másik része a fő stratégának 
látja. Mi az igazság, milyen 
kettőjük kapcsolata, munka- 
megosztása?

— Kezdjük az elejéről. 
Munkatársnak: nem az MLSZ, 
(íanem Mészöly Kálmán hí
vott. Bárhogyan is alakul á 
somunk, egy biztos;, ilyen szo
ros baráti, szakmai kapcsolat
ban egyetlen edzővel sem dol
goztam, aki ráadásul a vezető
társam, felettesem is. Nehe
zen alkalmazkodó típus va
gyok, csak az általam logikus
nak és értelmesnek tűnő dön
téseket fogadom el. A felada-^ 
tok elvégzésének módját nem 
külső előírások, hanem belső 
munkamódszerünk határozta 
meg. Mészöly a vezetői- és 
szakmai irányítás követelmé
nyeinek tesz eleget, én pedig 
Mészöllyel együtt a belső 
szakmai irányító és a játéko
sokkal közvetlen kapcsolatot 
tartó vezető szerepét töltöm 
be. A napi gyakorlati munká-

- ban megoszlanak a feladatok, 
úgy osztjuk be a. pályamun
kát, ahogy szükségesnek lát
juk.

. — A válogatott kezdetben 
agresszív, egészpályás letá- 
madásos játékot próbált ját- 
szaní, majd abbahagyta. Miért 
nem folytatta ezt a játékmó
dot?

■— Az általunk elképzelt és 
eddig a világon ilyen formá
ban még nem játszott játék
rendszeri újítással meg akar
tuk lepni a világbajnoki el
lenfeleket. Biztató jelek után 
teljes bukás következett (a 
Szovjetunió ellen 4:l-es vere
ség). A játékosok fizikai, já
tékrendszeri, technikai, takti
kai felkészültségi szintjével az 
új letámadás! rendszer nem 
volt megoldható és hagyomá
nyosabbra tértünk át. A ma
gam részéről azonban nem 
adom fel, hogy valahol, va
lamikor, valamilyen csapattal 
ezt a merőben új játékrend
szert alkalmazni fogom — a 
körülmények és feltételek 
pontos számbavétele után.

— Külföldi ellenfélnézőből 
mindig teli dossziékkal tért 
vissza. Válogatott játékosok 
mondták, hogy így sokat meg
tudtak az elienfelekről, eré
nyeikről, hibáikról. Érdemé
nek tartják, hogy nem csinált 
isteneket az ellenfelekből. Ez 
is edzői „húzás” volt?

— Nem, Szilárd belső meg
győződésen?, hogy a magyar 
válogatott játékosai egyéni 
képességek és adottságok vo
nalán bármely selejtezőbeli 
válogatott fölött állnak. Bár
kit, bármikor megverhetnek, 
ha a felkészültségük, belső 
hajtóerejük eléri a nemzetkö
zi élvonal szintjét. Négy-öt 
olyan játékossal rendelkezünk, 
amilyet az egész világon csak 
egy-két csapat tud felvonul
tatni. Szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy az ellen
félre vonatkozó részletes, ala
pos felkészítést nem én ta
láltam ki. Régebben is volt 
hasonló jellegű felkészítés. 
Nagy szakmái tisztelettel gon
dolok egyik mesteremre, Csor
dás Lajosra vagy Zalka And
rásra, a Testnevelési Főisko
láról, akik rendkívül pontos 
útbaigazításokat adtak ,az el
lenfélről. Az egész dolog je
lentőségét én abban látom, 
hogy így az ellenfél nem 
okozhat meglepetést és a 
felkészített játékos önbizalma 
megnő.

— A  válogatott edzőjeként 
a legjobb magyar játékosok
kal dolgozik. Milyen köny- 
nyebbséget, illetve nehézséget 
jelent ez a klubedzői tevé
kenységhez képest?

— Egyszerűbb meghatároz
ni a könnyebbséget. Ezek a 
játékosok sokkal többet tud
nak a labdarúgás technikai, 
csapatjáték részéről, mint az 
átlag, ezért sokkal kevesebb 
szóból értenek. A dolog nehe
zebb része, hogy óik egészen 
megkülönböztetett, sajátos 
hangnemet, bánásmódot kí
vánnak. Valószínűleg az az 
oka ennek, hogy nemcsak bio
lógiai, fizikai, alkati vonatko
zásban kiemelkedőek, hanem 
pszichikai téren is. Nem le
het besikatulyézni őket, több
féle közlési mód, hangnem 
szükséges. A kívülálló számá
ra talán érdekes, hogy a vá-

A Békéscsaba labdarúgó- 
csapatának új edzője Zalai 
László 26 évvel ezelőtt Hol
landiában az I. osztályú MVV 
Maastricht csapatában ját
szott,, majd egy második ligás 
spanyol együtteshez került. 
Egy súlyos sérülés azonban 
félbeszakította pályafutását. 
Kölnben elvégezte a testneve
lési főiskolát, majd az edzői 
diplomával visszatért Hollan
diába, ahol először amatőr 
együtteseknél dolgozóit. Az el
ső komoly megbízatása': a hi
vatásos I. ósztálybán szereplő 
DWS Amszterdam vezető ed
zője. Majd a DOS Utrecht és 
a PEC Iwolle következett. 
Sok neves játékos volt a keze 
alatt, így: Rensenbrink, Rijs- 
berger, Jongbloed, Schryvers. 
Az elmúlt években Marokkó-

*

logatottak nem túlzottan 
igénylik az újításokat. Felké
szült emberek, csak a konk
rét, célravezető munkát fo
gadják el. A válogatottnál 
nem kísérletezni, újítani kell, 
hanem a meglevő lehetősége
ket célirányosan fölhasználni. 
Be kell vallanom, hogy az 
újítási lehetőségeket illetően 
szakmai téren nem jelent elő
relépést a válogatottnál vég
zett munka.

— Ez azt jelenti, ha június
ban lejár a szerződése és meg 
kívánják hosszabbítani a VB 
után, nem vállalja?

— Valószínűleg nem. Mivel 
azokat az elképzeléseimet, 
amikre már korábban utaltam, 
érzésem szerint külföldi csa
pattal nagyobb valószínűség
gel tudnám megvalósítani — 
és itt megjegyzem, hogy mun
kám megkezdésekor a veze
tők nem zárták ki egy kül
földi edzői szerződés lehető
ségét — és itthon szerződé
sem meghosszabbításáról ed
dig érdemben nem tárgyal
tunk. A jelenlegi helyzetben 
megismételhetetlennek tűnik a 
világbajnokságra való kijutás
hoz való siker, mert a magyar 
labdarúgás jelenlegi szintjének 
nem volt egyenes következmé
nye a selejtezőkön való sze
replés. Tiszteletet érdemel az 
országos -sportvezetés és az 
MLSZ vezetőinek sok elkép
zelése, döntése a magyar lab
darúgás felemelésére. Ezek 
azonban sok áttételen keresz
tül érvényesülnek és átfogó, 
kedvező hatásukat csak jó 
néhány év után lehet érzékel
ni. Edzőként még fiatál em
bernek számítok, sok olyan el
képzeléssel, amelyet az emlí
tett okok miatt a válogatott
nál csak részben tudok meg
valósítani. Tartok attól, hogy 
mire elképzeléseimet valóra 
válthatnám, a labdarúgásban 
eltöltött évek megtörnék len
dületemet, ami egy törekvő 
labdarúgóedző halálát jelen
tené. Arról is szégyenkezés 
nélkül kell beszélni, hogy sok 
hazai egyesületi edző lénye
gesen jobb anyagi feltételek 
mellett dolgozik, mint a szö
vetségi edző.

— Még megkérdezem, hogy 
mi a véleménye a fociról ál
talában.

— A labdarúgás csak já
ték. Szenvedélyeket vált ki, ez 
a játék velejárója. Ne legye
nek azonban borzasztó követ
kezményei a labdarúgásban 
dolgozó emberek, sorsára. A 
profivilágban, is buknak meg 
edzők, de emberségükben nem 
sértik őket. A magyar labda
rúgásban. edzők és családtag
jaik élete, tnent tönkre, mert 
a labdarúgásban sokan nem
csak, játékot láttak és másrg is 
felhasználták a focit. Fogad
juk el, hogy minden jó szán
dék ellenére is tévedhetnek 
edzők, játékosok, vezetők, te
hetségesek és tehetségtelenek 
egyaránt.

ban egy első osztályú csapa
tot irányított,

A csabaiak megkeresték, 
mivel ismerték működését. 
Többször látta a mostani csa
patát Zalai játszani; a tréner 
52 éves, és úgy vélekedik, 
hogy jobb képességű játéko
sokkal találkozott,-mint ami
lyeneket várt. Meglepte azon
ban, hogy taktikailag fejletle
nek. Szerződése a szezon vé
géig szól. A további program? 
Több összeszoktató mérkőzést 
játszik a Csaba nz elkövetkéző 
hetekben,. majd Bulgáriába 
utazik.

A klub elnöke, Kádi Károly 
elmohdta: Zalai László szer
ződtetése előtt körültekintően 
jártak el, a holland szövetsé
get is megkeresték. Ugyan
olyan elbírálásban részesül, 
mint a többi magyar edző.

■ ti'

Híres-neves trióban „mu
zsikált”, Szalai és Répás ol
dalán szőke szólistának be
cézték Básti István. Ma már 
felejtett futballista a tarjáni 
talentum.. .

i— A magyar Corso?
— Szepesi György nyilat

kozta, hogy — miként az In
ter Manója — magam is va
rázsló lehettem volna — em
lékezett az egykori Stécé-fe- 
dezet. — Ám a különbség zon
gorázható volt Corso és Bás
ti közt. . ,

— Adós maradt?
— Nem vitás: játszani min

dig szerettem, gyakorolni so
sem . . .

— NB 1-es tagság?
— Huszonkét éven át, több 

mint 300 első osztályú talál
kozón játszottam.

— Válogatott szereplés?
— A címeres mezt nem 

kaptam meg; talán, ha egy 
nagy csapatban futballoztam 
volna. . .

— Fővárosi ajánlatok?
— Hívott az MTK, az FTC 

és a _ Honvéd is, ám mind
annyiszor lemondtam a szer
ződésről. Féltem, hogy nem 
leszek kezdőember. . ,

— Tarjáni szép napok?
— Nagy emlékek: a 60-as 

évek végén 4-3-ra vertük a 
Vasast, 1979-ben pedig 2-1-re 
a Honvédőt. Tombolt Tarján!

— ötkarikás aranyérem?
— A győztesek közt vol

tam a mexikói olimpián, ám 
mindössze egyszer, Guatemala 
ellen játszottam végig a 90 
percet.

— Búcsú a pályától?
— Három éve köszöntem el.
— Csendben ment el!
— Vissza senki sem hívott. 

Pedig reménykedtem, hogy 
legalább intéző lehetek a Sté- 
cében . . .

— Kapcsolat?
— Szurkoló vagyok, semmi 

több.
— Foglalkozása?
— Fogtechnikus. Ám a fut

ball miatt óriási a lemaradá
som; itt csak négy-öt évi 
gyakorlat után lesz az ember 
„spíler”. Sokszor éjfélig dol
gozom, de nem keresek sokat,

— De Bástinak hívják!
— Ma már ez nem jelent 

semmit. . .
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