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AZ ELM ÚLT HÉT
KÁDÁR JÁNOS. AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTT

SÁGÁNAK első titkára, a KB székházában fogadta 
Jasszer Arafatot.

A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen széles körű 
eszmecserét folytattak nemzetközi kérdésekről, különös 
tekintettel a közel-keleti helyzet legújabb eseményeire. 
Sürgették á  válság átfogó, igazságos rendezését, amely
nek legfőbb akadályát az imperialista terjeszkedő po
litika és az arab nép érdekeivel ellentétes különutas tár
gyalások jelentik. Aláhúzták a térség haladó, imperia
listaellenes erői egységének fontosságát, megerősítették 
készségüket a magyar és a palesztinai arab nép kap
csolatainak fejlesztésére. Kádár János a magyar nép 
szolidaritásáról biztosította az elidegeníthetetlen jogaiért 
küzdő palesztinai arab nép harcát, amelyet egyedüli tör
vényes képviselője, a Palesztinai Felszabadítás:-Szerve
zet vezetésével folytat.

A BÉKÉS RENDEZÉS MÁR RÉGEN MEGVALÓSULT 
VOLNA a Közel-Keleten, és kudarcot vallott volna az 
izraeli ágressziós politika is, ha az Egyesült Államokból 
nem érkeznének újabb és újabb fegyverek Tel. Avivba
— jelentette ki Oleg Trojanovszkij, a Szovjetunió állan- , 
dó ENSZ-képviselője a világszervezet közgyűlésének ' 
rendkívüli ülésszakán. A szovjet diplomata arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Tel Aviv valójában Washingtontól 
kapta a hozzájárulást a Golan-fennsík bekebelezésére. 
Ennek bizonyossága, hogy az izraeli vezetők a már rég
óta létező „stratégiai együttműködés” megerősítése után 
szánták el magukat erre a lépésre — hangsúlyozta a 
fődelegátus.

Szíria egyébként az ENSZ közgyűlése mellett további 
fórumokon is tiltakozik a Golan-fennsík annektálása 
ellen. Khaddam, a damaszkuszi diplomácia vezetője be
jelentette, hogy országa az arab külügyminiszterek feb
ruár 12-én kezdődő rendkívüli értekezlete elé viszi az 
ügyet. Felvázolta továbbá az Izraellel és támogatóival 
szemben követendő stratégia Szíriái alapelveit is. Ennek 
pillérei a szilárd arab szolidaritás, valamint a szoros 
együttműködés, a Szovjetunióval. Ezt egészítené ki egy 
erős Szíria. Khaddam szerint e három feltétel teljesíté
se lenne szükséges ahhoz, hogy helyreálljon az egyen
súly a Közel-Keleten.

AZ ARAB ÁLLAMOKBAN ÉLÉNK VITA FOLYIK
arról, hogyan lehetne az érdekelt országok olajkincsét 
politikái fegyverként felhasználni. Az Arab Interparla
mentáris Unió most arra szólított fel, hogy hirdessenek 
kereskedelmi embargót az izraeli politikát támogató 
Egyesült Államokkal szemben. A szervezet határozata a 
legteljesebb támogatásáról biztosította Szíriát, továbbá 
arra szólított fel, hogy a közel-keleti államok kormá
nyai vonják'ki betéteiket az amerikai pénzintézetekből, 
állítsák le Washington beruházásait a térségben. A kez
deményezés súlyát csökkenti, hogy az ülésszakon Szaúd- 
Arábia nem vett részt. Megfigyelők szerint a nyilatko
zat ezért is nem olajembargóról, hanem tágabban ér
telmezhető „olajfegyverről” beszél.

A LENGYELORSZÁGI VÁLSÁG OKAI a lengyel tár
sadalomban gyökereznek, de bizonyos nyugati körök 
mindenekelőtt az Egyesült Államok kormánya, kezdet
től fogva szovjetellenes és belpolitikai céljaik megvaló
sítására igyekeztek kihasználni ezt a válságot — jelen
tette ki Riszard Wojna, a lengyel parlament külügyi bi
zottságának elnökhelyettese, Lengyelország kölni nagy- 
követségén tartott sajtóértekezletén.

A lengyel vezetés álláspontja szerint — mondta Wojna
— a jövőben is létezhet több szakszervezet, ha azok el
ismerik a szocialista társadalmi rendszert. „A Szolida
ritásnak, amennyiben folytatja tevékénységét — és én 
ezt valószínűnek tartom — nem területi, hanem ágazáti 
elv alapján kell működnie” — hangoztatta Wojna.

Lényegesen megfogyatkoztak, sőt helyenként teljesen 
el is tűntek a sorok az élelmiszerüzletek előtt Varsóban 
az árreform bevezetését követően. Ez részben annak tu
lajdonítható, hogy az emberek rendelkeznek bizonyos 
készletekkel — nagyobbrészt viszont annak, hogy a há
romszoros, olykor négyszeres árak láttán jobban meg
gondolják, mit és mennyit vásároljanak.

Országos körképeikben a központi lapok nem titkolják, 
hogy a családok túlnyomó többsége számára — a széles 
körű rekompenzációs rendszer ellenére — a fokozott 
takarékosság időszaka következik.

ÁRELLENÖRZÖ HELYI MUNKACSOPORTOK meg
alakítására szólította fel a Lengyel. Egyesült Munkáspárt 
Központi Bizottságának titkársága a pártbizottságokat 
és az alapszervezeteket. Mint a felhívás hangsúlyozza, 
az üzemi pártszervezeteknek mindent meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy az önállóan gazdálkodó vállala
tok ne éljenek vissza az árak meghatározásának lehető
ségével, ne próbálják a fogyasztókra hárítani a szerve
zetlenségből, a nyers- és alapanyagok gazdaságtalan fel-

Í dolgozásából eredő veszteségeket.
IDŐSZERŰ ÉS FONTOS ESZMECSERÉNEK nevezte 

az amerikai szenátus külügyi bizottsága előtt Gromiko 
szovjet külügyminiszterrel folytatott megbeszélését az. 
Egyesült Államok külügyminisztere. Haig kifejtette kor
mányának taktikáját a lengyelországi eseményekkel kap
csolatban is. Szavaiból kitűnt, hogy e taktika lényege a

I „válság” mesterséges konzerválása.
Haig szerint a nyolcórás genfi megbeszélésen, ame

lyet Genfben Gromikóval folytatott, „részletes fegyver
zetkorlátozási eszmecserére” is sor került a té t  fél kö
zött. Ezen Haig egyfelől a Reagan által szorgalmazott 
„zéróváltozat” mellett érvelt az európai közép-hatótá
volságú eszközök vonatkozásában, másfelől a szovjet 
partner tudomására hozta: ..az Egyesült Államok aktí
van felkészül a hadászati fegyverzet csökkentéséről

1 folytatandó tárgyalásokra, s kezdeményezni fogja azt, 
mihelyt a feltételek lehetővé teszik”.

Ausztria

Választási gépezet
Mozgalmas hónapokra szá

mítanak az osztrák belpoliti
kában. A kormányzó Szocia
lista Párt eldöntötte: a parla
menti választásokat 1983 áp
rilisában tartják meg. Ezzel 
véget vetett a spekulációknak, 
miszerint idő előtti választáso
kat írnak ki. Bruno Kreisky 
kancellár pártjának elnökségi 
ülése után bejelentette, hogy 
semmi sem indokolja az előre
hozott voksolást. A kormány 
akcióképes, az ellenzék a ter
vezett foglalkoztatáspolitika 
több lényeges pontjával egyet
ért. A törvényhozói intézkedé
seket pedig konszenzussal 
igyekeznek majd elfogadtatni.

A választási gépezet megin
dult. A pártok programja ez
úttal nem csupán az ismert 
gondokból — a munkanélküli
ségből, a gazdasági pangásból 
való kiút keresésében, az ok
tatáspolitika kérdésében kü
lönböznek. Nemcsak merész 
számítások, jóslások, á köz
hangulatra építő javaslatok 
bújnak meg a plakátszövegek 
mögött. Két izgalmas program
pont azonnal elsőbbséget ka
pott a pártvitákban; az új bé
csi konferenciaközpont és a 
zweitendorfi atomerőmű sor
sa.

Kéír évvel a bécsi, ENSZ=vá- 
ros felavatása után a kancel
lár újabb nagyvonalú vállalko
zást sürget. Bár a főváros 
gyakran nemzetközi konferen
ciák színhelye, a vendéglátók 
mégsem tudnak megfelelő ott
hont adni a tanácskozásoknak. 
Az egyetlen, 3508- résztvevőt 
befogadó kiállítócsarnok ki
csinek tűnik. Kreisky most az 
ENSZ-város mellett egy kon
ferenciaközpont megépítését 
tervezi. Bejelentését felzúdulás 
követte. A 7,5milliárd schillin
ges beruházás ötletét először 
saját pártjában kellett megvé
denie. Építési minisztere, Kari 
Sekanina is ellenkezett. Sze
rinte a vásárcsarnokot 1985- 
ben kiürítik, s az kiváló kon
ferenciaszínhellyé alakítható. 
Kreisky ezzel szemben a csar
nok helyén a párizsi Pompi- 
dou-központhoz hasonló kul
turális komplexumot tervez.

Beruházás
vagy

munkanélküliség?
A kancellárban természete

sen korántsem valamiféle 
nagyzási hóbort munkált, ami
kor a parlamentben korábban 
mar elfogadott építkezés ter
vét újból elővette. Az építő
ipar felesleges kapacitását kí
vánja lekötni és újabb mun
kahelyeket próbál szerezni. A 
szinte teljes osztrák foglalkoz
tatottság már csak a közelmúlt 
kellemes emléke. A múlt év 
végére a munkanélküliség 15 
év óta legmagasabb, a 4 száza
lékos határt érte el. A közös 
piaci országok hasonló adatai 
ugyan riasztóbbak, de az oszt
rák közgazdászok mégis nyug
talanok. Az előrejelzések sem 
bátorítóak. Az idén még a 2 
százalékos gazdasági növeke
dés ellenére is 3 százalék körül 
stabilizálódik a munkából ki
rekesztettek aránya.

Két ágazatban különösen ne
héz a helyzet. Az, állástalanok 
száma az építőknél — 1980-hoz 
hasonlítva — 50 százalékkal 
nőtt, és kétszeresére gyarapo
dott a fémipari szakmában. A 
konferenciaközpont beruházá
sa mintegy négyezer ember
nek esztendőkre adna'munkát. 
A sok milliárdos összeg az ál
lamháztartást csak fokozato
san terhelné. Előnyös feltételek 
mellett az Arab Emírségek 
egyik sejksége vállalná, a hi
telnyújtást.

Alighogy a kancellárnak si
került elfogadtatnia pártjával 
a konferenciapalota építési 
programját, megszólalt a ne
héztüzérség. Az ellenzéki Nép

párt vezetői eszelős tervről be
széltek, és katasztrófának ne
vezték, hogy a kancellár köz
vetlenül beleártja magát a gaz
daság ügyeibe. A szerintük ce- 
zaromániás program helyett a 
főváros elöregedett épületeinek 
megmentését, korszerűsítését, 
az úthálózat fejlesztését kelle
ne elkezdeni. Aztán jöttek a 
még igazibb gazdasági szakem
berek. Például a gyáriparosok 
szövetsége elutasította az effaj
ta tűzoltóprogramokat. A fog
lalkoztatáspolitikai gondokon, 
az építőipar nehézségein csak 
a beruházási légkör széles kö
rű javítása segíthet — mond
ták.

A kabinet ülésén Kreiskynek 
sikerült keresztülvinnie elkép
zelését. A Néppárt ezután harc
modort változtatott. Népszava
zást sürget a konferenciaköz
pont építéséről. Továbbá fe
nyegetőzik: ha a kormány el
veti a demokratikus megol
dást, élni fog az alkotmányos 
lehetőséggel. Aláírások gyűj
tésével, a népakarat demonst
rálásával kényszeríti ki az új
kori cseréptörést.

Äz atomerőmű sorsa
Égy másik kényes csomagot 

is elővett a kancellár a mély
hűtőből. A 9 milliárd schillin
ges beruházással elkészült 
zweitendorfi atomerőmű üzem
be helyezését a három évvel 
ezelőtti népszavazás hiúsította 
meg. Bár az atomerőmű az or
szág energiaellátásában csak 2 
százalékkal venne részt, a 90- 
es években az atomenergiának 
— a vízi erőművek . csökkenő 
termelését tekintve — várha
tóan nagyobb szerepe lenne. A 
gazdaságpolitikai koncepciókat 
megvitató kabinetülésen a kor
mányfő rámutatott, hogy a je-, 
lenlegi világpolitikai és gazda
sági helyzetben, az energia
hordozók bizonytalan importja 
miatt az országnak magának 
kell gondoskodnia kiegészítő 
lehetőségekről. Kreisky han
goztatta, hogy tiszteletben 
tartja a népszavazás eredmé
nyét, de ha megválasztják, is
mételten szavazást kezdemé
nyez, hogy feloldhassák az 
atomenergia alkalmazásának 
tilalmát. A Szabadság Párt el
nöke sietett kijelenteni, hogy 
pártja sohasem lépne szövet
ségre az atommal, s ezt az ál
láspontját a kormányban és a 
parlamentben egyaránt képvi
selni fogja.

A Szocialista Párt legkésőbb 
őszig kongresszust tart. A 71 
éves Kreisky, ígérete szerint, 
májusig dönt arról, hogy jelöl
teti-e magát a kancellári és a 
pártelnöki tisztségre. A kancel
lár többi között a konferencia- 
központ és Zweitendorf parla
menti fogadtatásától tette füg
gővé új raj elültetését. A Die 
Pressének adott interjújában 
nem is próbálta elrejteni, hogy 
a választási küzdelem esetle
ges vezetőjeként egy sor kelle
metlen kérdéssel zaklatná hí
veit és ellenlábasait egyaránt.

A parlament ülésén a szo
cialista párti képviselők a kan
cellárt támogatva leszavazták 
a néppárti indítványt a konfe
renciaközpont megakadályozá
sáról.

Ausztria 
és a KGST

Gyorsan növekszik az ener
giahordozók aránya Ausztriá
nak a KGST-országokból. szár
mazó importjában. 1979-ben az 
energiaimport 47 százalékkal, 
1980-ban 54 százalékkal',' tavaly 
azonban már 63 százalékkal 
részesedett a teljes KGST-be- 
hozatalból. A behozott energia 
50 százaléka földgáz.

M Papsandreu-koráiésty 
e lső  s z á z  sssspßa

Nem vártuk azt, hogy 
három hónap alatt min
den megváltozik, de vala
mi megkezdődött Görögor
szágban. A fokozatosság 
elvének hívei vagyunk és 
megtettük az első lépése
ket — hangsúlyozta And- 
reasz Krisztodulidisz, a 
Pánhellén Szocialista Moz
galom (PASOK-) Végrehaj
tó Bizottságának tagja.

Politikai jelentősége van 
például a görög ellenállási 
mozgalom hivatalos elis
merésének.

Görögország belső életé
nek szinte minden terüle
tén megindult a mozgás. 
Csaknem duplájára emel
ték az alacsony nyugdíja
kat, és folyik az új társa
dalombiztosítási törvény 
kidolgozása. A parlament 
most vitatja meg a közal
kalmazottakról szóló tör
vényt.

— A jobboldali ellenzék 
azzal vádolja a PASOK-ot, 
hogy „tisztogatást” hajt 
végre kormányra jutása 
nyomán. Valójában arról 
van szó, hogy az új politi
ka végrehajtásához új em
berekre van szükség — 
mondotta Krisztodulidisz. 
Két-háromszáz helyen tör
ténik személycsere. A kö
vetkező lépés a parla
mentben a decentralizálás!

törvény vitája lesz. A de
centralizálást a PASOK a 
demokratizálás egyik alap- 
jánaik tekinti.

A NATO-ból való kilé
pés a PASOK egyik _ elvi 
célja, a kérdés az, hogy 
hogyan és mikor — mon
dotta külpolitikai kérdé
sekről szólva ■ Andreasz 
Krisztodulidisz. — A Kö
zös Piac hajlik arra, hogy 
számításba vegye Görög
ország helyzetét. Egyelőre 
nem világos, hogy Görög
országnak- a Közös Piac
hoz fűződő „különleges vi
szonya” az Európai Gaz
dasági Közösségen belül, 
vagy azon kívül valósul-e 
meg.

Ami az . országban levő 
amerikai támaszpontokat 
illeti, elmondotta:

— A tárgyalások még 
nem kezdődtek meg a 
kormány és az amerikaiak 
között, de Görögország 
azok megindítását négy 
feltételhez köti: a támasz
pontszerződéseket csak le
járati határidővel lehet 
megkötni,; a támaszpontok 
nem használhatók fel Gö
rögországgal baráti vi
szonyban levő ország el
len; nem tárolható rajtuk 
atomfegyver; végül a gö- 
^ög haderő független az 
amerikai támaszpontoktól.

Első európai kőrútjára készül 
Roncs íd Rengem

Európai körútra készül jú
niusban Ronald Reagan, az 
Egyesült Államok elnöke. Ezt 
közölte a Fehér Ház.

A június 4-i kezdettel terve
zett egyhetes utazás első állo
mása a vezető tőkésországok 
ottawai találkozóját követő 
versailles-i csúcsértekezlet. A 
június 5—6-ra tervezett ver
sailles-i konferencián Reagan 
mellett Franciaország, Nagy- 
Britannia, Olaszország, az 
NSZK, Japán és Kanada veze
tői lesznek jelen. Ezután az 
amerikai elnök egy NATO-ér- 
tekezleten - vesz részt, amely
nek színhelye valószínűleg 
Brüsszel lesz, várható időpont
ja pedig június 9—10. Ronald 
Reagan ezután Rómába láto
gat, ahol fogadja őt II. János 
Pál pápa is.

A tervek között párizsi láto
gatás is szerepel: az amerikai 
elnök Francois Mitterrand-nal 
egyebeit között Franciaország
nak a NATO-hoz fűződő kap
csolatait érintő kérdésekről 
folytatna eszmecserét.

A Fehér Ház jelenleg egyhe
tesre tervezi az utazást, amely 
az amerikai elnök első európai 
körútja lesz. Nem zárják azon
ban ki annak lehetőségét sem, 
hogy az útiprogram a nemzet
közi helyzet alakulásától füg
gően tovább bővül. Washingto
ni megfigyelők szerint azonban 
már most körvonalazódik az 
utazás politikai tartalma. Rea
gan nyilvánvalóan arra törek
szik. hogv egyszeri diplomáciai 
erőfeszítéssel mintegy lökést 
adjon a szövetségesek politi
kai, gazdasági és katonai in
tegrációjának.

Ä fengyelellenes kempésty amerikai háttere
Nem volt még példa rá a 

nemzetközi gyakorlatban, hogy 
egy ország kormánya ilyen lep
lezetlen módon egy másik or
szág elleni durva propaganda
támadás szervezőjeként lépett 
volna fel, mint most ezt az 
amerikai adminisztráció teszi. 
Ezt állapítja meg a Pravda az
zal kapcsolatban, hogy január 
30-án az Egyesült Államok
ban. elnöki kezdeményezésre 
megtartották a „lengyel nép 
iránti szolidaritás napját”.

A lap cikke felhívja rá a 
figyelmet, hogy e hisztérikus 
kampány szervezőinek legfőbb 
célja volt Lengyelországot az 
európai katonai-politikai fe

szültség hosszú időn keresztül 
ható tényezőjévé változtatni. 

Az amerikai tervek szerint 
Lengyelországban kellett vol
na megkezdődnie a II. világ
háború után Európában és vi
lágszerte kialakult erőviszo
nyok megváltoztatásának. Az 
ellenforradalmi erők támoga
tói meg akarták kérdőjelez
ni az európai biztonság, a bé
ke alapjait, a jaltai és a pots
dami szerződéseket. Mivel a 
lengyelországi ellenforradalmi 
erők segítségével nem sikerült 
elérniük céljukat, most a boj
kottal es különböző szankciók
kal való fenyegetőzés eszközé
hez nyúlnak — írja a Pravda.

SPANYOLORSZÁG

Hamarosan megkezdik 
a földgáztárgyalást a Szovjetunióval
A spanyol kormány rövide

sen tárgyalásokat kezd a szov
jet kormánnyal szibériai föld
gáz vásárlásáról — ezt erősí
tette meg Ignacio Bayon Ma
rine spanyol ipari és energia
ügyi miniszter.

A nem hivatalos értesülések 
szerint Spanyolország évente 
2-3 milliárd köbméter földgázt

Palme az eurorakéták 
telepítése ellen

Az új nukleáris rakéták eu
rópai telepítése ellen szólalt fel 
stockholmi sajtóértekezletén 
Olaf Palme, a Svéd Szociálde
mokrata Munkáspárt elnöke. A 
svéd politikus azon vélemé
nyének adott hangot, hogy az 
1982-es évet a leszerelés szem
pontjából döntőnek kell nyil
vánítani, s hangsúlyozta a gen
fi szovjet—amerikai tárgyalá
sok fontosságát.

akar vásárolni a Szovjetuniótól 
annak a csővezetéknek a kibő
vítése révén, amely az eddigi 
tervek — és részben már meg
állapodások — szerint 1984-től 
évi 30 milliárd köbméter föld
gázt szállít több nyügat-euró- 
pai országba.

A spanyol miniszter a maga 
részéről nem közölte, hogy or
szága pontosan mennyi föld
gázt szeretne az importált olaj 
felváltására, amely jelenleg a 
spanyol energiaszükséglet 60 
százalékát biztosítja.

Megfigyelők felhívják a fi
gyelmet: e bejelentéssel Spa
nyolország is azon nyugat
európai országok sorába lépett, 
amelyek — bár szavakban el
ítélik a lengyelországi fejlemé
nyeket és a Szovjetuniót — a 
gyakorlatban igazolják a Szov
jetunió elleni amerikai bojkott
tervek értelmetlenségét. Spa
nyolország lépését figyelemre 
méltóvá teszi, hogy küszöbön 
áll hivatalod felvétele a NATO- 
ba.
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KiesIaEiuióhan a s  mg h á z i r e n d ?
Olvasmánynak száraz, 

stílusa nehézkes, mondani
valója olykor bizony ki
fürkészhetetlen. Mi ez? 
Eláruljuk: a kapuk alatt 
található házirend. Mégis 
tudni kell, mit tartalmaz, 
hiszen a szocialista együtt
élés szabályait ismerteti, s 
a lakóépületek rendeltetés- 
szerű használatát, állatvé
delmét határozza meg. A 
jelenlegi házirend kilenc 
éve született, megérett a 
módosításra.

— Több kérdés is áll a 
vita középpontjában — 
mondja Kanti Ferenc, a 
VII. kerületi IKV igazgató
helyettese. — Az egyik fő 
téma a házi szemét elvite
le. A rendelet szerint azt 
a lakó ajtaja elől a  lakó
ház kezelőjének kellene 
levinnie. E munkára azon
ban mind kevesebb a je
lentkező. „Áthidaló” meg
oldást találtunk ki: az a 
lakó, aki leviszi a kukába 
a szemetet, ingyen kap egy 
fedeles tároló edényt. Ak
ciónk sikerrel járt.

Elmondja az igazgatóhe
lyettes; a gépkocsik par
kolása is sok indulatot 
kavar.

A házirend szerint csak 
200 négyzetméternél na
gyobb udvarban lehet par
kolni. Ezt a paragrafust

is rugalmasabban kellene 
megfogalmazná.. A belső 
kerületekben ugyanis sok 
ennél kisebb udvar- is al
kalmas lenne kocsik, szá
mára. Nem egyértelmű az 
állami tulajdonú bérlemé
nyek használatára vonat
kozó szakasz sem. Az el
lenőrzésre jelenleg a tulaj
donoson, illetve a kezelő 
vállalaton kívül a külön
böző társadalmi szervek is 
jogosultak. De nem sorolja 
fel a házirend, melyek 
ezek? így gyakorlatilag so
kan és sokszor csöngetnek 
be a lakók ajtaján ellen
őrzés címén, megzavarva 
őket munkájukban, pihe
nésükben. Nem örömteli 
az- sem, ha felszólítják a 
házgyári lakás -bérlőjét, 
hozassa rendibe az alatta 
levő lakás beázott plafon
ját. Köztudott; ezekben a 
házakban nem szigetelik a 
fürdőszoba padlóját, tehát 
a fenti lakó nem felelős a 
hibáért.

Sok felesleges cikkely is 
olvasható a házirendben: a 
bennük foglaltakról ugyan
is külön jogszabályok ren
delkeznek. (Például kar
bantartás, felújítás, állat
tartás.)

Előreláthatóan hamaro
san -megjelenik az új, mó
dosított, közérthetőbb házi
rend.

Új szállodai szobák, uszodák
Ä Fórum szálló átadása után 

idén további félezer szobával 
növeli kapacitását a Hungar- 
hotels. Az 1957-ben alakult 
vállalat 25. születésnapján tar
tott sajtótájékoztatóján dr. 
Gyökössy Gyula vezérigazgató 
számolt be a közeljövő tervei
ről.

Május elején adják át a 160 
szobás Expo, a 379 szobás Sta
dion szállót, valamint az Eger 
szálló új, százszobás szárnyát. 
A Szabadság-hegyi Vörös Csil
lag szálló parkjában 62 bun
galót építenek. Az uszodával, 
szaunával és más sportlétesít
ményekkel felszerelt üdülőte
lepet idén átadják.

A Balatonon a szezon köze
pén megnyitják a Margaréta 
szállodát. Az egész évben nyit
va tartó sízállodában 52, kis 
konyhával, fürdőszobával, hű

tőszekrénnyel, tévével felsze
relt lakosztály lesz. 1983 nya
rára fedett uszodát kap az An
nabella, az Auróra és a Ma
rina szálloda.

A Hungiarhotels a negyed- 
százados^ jubileumra ez év 
februárjában valamennyi ét
termiében 25 százalékos áren
gedményt ad, s 1982-ben sem
milyen áremelést nem tervez
nek.

A jövő év elegén, újra meg
nyitja kapuit a  kibővített és 
felújított Lővér szálló, majd 
néhány hónappal később á  bu
dapesti Sport szálló is. A Du
na Intercontinentalban, aRan- 
dez-vous étterem teraszán 
úszómedencét, kondicionálóter
met, szaunát és szoláriumot 
építenek. Ez évben fognak 
hozzá a Béke szálló bővítésé
hez is.

„Hívja”  képernyőre a tv-újságot!
Hogyan tovább Orion? Mi

lyen lesz a közeljövő színes 
tévéje? Milyen újdonságok 
.várhatók az idén?

Kovács László műszaki 
Igazgató: — Még ebben a ne
gyedévben forgalomba hozzuk 
a távszabályozós színes tévén
ket. Sikerült döntő részben 
hazai alkatrészekből előállíta
ni, ezáltal sokkal olcsóbb lesz 
a korábban tervezettnél. Csu
pán 2-2,5 ezer forinttal kerül 
majd többe a jelenleg forga
lomban levő típusoknál. -

Az infratávirányítóval min
den művelet — állomásváltás, 
szín, fény, hang, kontraszt — 
szabályozható, teljesen kikap
csolja és éjszakára sem hagyja 
áram alatt a tévét.

Ami a nagyüzem további té
véterveit illeti: a következő 
5-6 évben fokozatosan csök
kentik, majd teljesen meg
szüntetik a fekete-fehér tele
víziók gyártását.

Az egyik fő célkitűzésük ké
szülékeik energiafogyasztásá
nak további csökkentése. A 
tervidőszak végére elkészülő 
új, alig 40 wattos típusok fele 
annyit fogyasztanak, mint egy 
hangulat- vagy olvasólámpa. 
Ma még csak .egyedül ők ad
nak készülékeikre 3 év garan
ciát. Az elért jó minőség, a 
megbízhatóság további javítá
sa a jelenleg forgalmazott, jól 
bevált, gyorsan és könnyen ja
vítható modultévék helyett 
olyan készüléket szeretnének 
gyártani, amelyeket egyáltalán' 
nem kell javítani.

— Tévékomputerek?
— Néhány év múlva a laká

sok színes tévékészülékei 
egyéb célra is felhasználhatók 
lesznek. Az ehhez szükséges 
műszaki feltételek megterem
tése is fontos célkitűzésünk.

Egy kis dekóderrel például a 
színestévé-tulajdonos a képer
nyőre tudja „hívni” a teletex

tet, vagyis a 200 oldalas tv-új- 
ság tartalomjegyzékét, s a le* 
olvasható kódszámok beprog
ramozásával „lapozni” tud hí
rekre, időjárásra, színházra, 
moziműsorra stb. Másik új 
szolgáltatás lesz a videodata.

— Videomagnó?
— Ez komoly finommecha

nikai és egyéb fejlesztést igé
nyelne — mondja Bánd Béla 
kereskedelmi igazgató —, 
ezért a közeljövőben az Orion 
nem tervezi á gyártását. Gon
doskodunk azonban a hazai 
igények kielégítéséről, A 
Grundig céggel kialakított 
kooperáció során tápegysége
ket szállítottunk a képmagnó
hoz, az így szerzett deviza egy 
részéért kész videomagnókat 
vásárolunk. Ezek az OFO- 
TÉRT-en keresztül kerülnek 
majd forgalomba.

C sik ó k  a B ü k k b e n

Hidegben, hóban is napon
ta megjáratják a lipicai csi
kókat az Egri Erdőgazdaság 
csipkéskúti telepén. A Bükk- 
fennsíkon levő csipkéskúti csi
kónevelőbe hathónapos koruk
ban kerülnek a jószágok, és 
nevelik őket — ridegén ~  há
rom-négyéves korukig. Ezalatt 
fejlődik ki az állatokban a 
lipicaiakra jellemző tartás és 
járásmód, ami miatt . különö
sen kedveltek a fogatderbiken. 
A lovak többsége hátaslónak 
és kocsislónak kél el, igen 
gyakran exportra, sok külföl
di vásárló hagy itt értük szép 
pénzt. A kiválasztottak pedig 
a gazdaság törzsállományába 
kerülnek.

A csipkéskúti ménesben je
lenleg 26 két-három éves és 34 
egyéves csikó nevelkedik.

Téli lehalászás a geleji halászati szövetkezet telelőmedencéjé
ben.
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E g y  a s s z o n y  

a Parnasszusról
Nemesebb célra talán soha' 

nem adtak bérbe sportlétesít
ményt, mint adnak majd ha
zánkban, idén nyáron. A Bu
dapesti Sportcsarnok (a nem
rég átadott gyönyörű modern, 
új létesítmény) ad majd ott
hont a Hematológiai és Vér
transzfúziós Társaságok közös 
világkongresszusának.

Dr. Simonovits István, az 
Országos Hematológiai és Vér
transzfúziós Intézet főigazga
tója: „Eddig már hatvan or
szágból jelentették be részvé
telüket orvosok, kémikusok, 
biológusok. Az USA-ból hat- 
százan kívánnak ide utazni, 
Japánból kétszázan. Jönnek a 
Szovjetunióiból (ahol egyébként 
a világon elsőként szervezték 
meg az égész országot átfogó 
véradóállomásokat), Brazíliá
ból és Afrikából. . .  Mintegy 
négyezer vendégre számítunk. 
Először választott a Nemzet
közi Hematológiai Társaság és 
a Nemzetközi Vértranszfúziós 
Társaság közös elnököt.”

Kedves, elismerő, kicsit 
büszke mosoly . az idős orvos 
arcán, mikor így folytatja: 
„Dr. Hollán Zsuzsa a neve, 
akadémikus. A helyettesem...”

★
Dr. Hollán Zsuzsa késő dél

után fogad bennünket. Várni 
kell rá; rengeteg a dolga. Na
ponta vagy negyven levelet 
kap, kül- és belföldről. Pedig 
hol van még a  kó&igresszus? 
.Közben gyógyít, kutat, oktat 
és tudományos munkát végez. 
Az intézethez egy hematoló
giai betegosztály is tartozik, 
ahol a vérszegénységben, fe
hérvérűségben, vérzékenység
ben, csontvelő-elégtelenségben 
szenvedő betegeket kezelik. 
Aztán nyűik az ajtó, fehér kö-

A sztalo sip ari
tanműhely

Asztalosipari tanműhely épül 
a győri Cardó Bútorgyárban. 
Áz üzem csaknem három évti
zede a városban egyedül fog
lalkozik a bútorasztalos-ipari 
szakmunkástanulók gyakorlati 
képzésével, s ezzel nemcsak a 
saját, hanem a győri bútoripari 
szövetkezetek szakember-után
pótlásáról is gondoskodik.

Az épület már áll, s rövide
sen megkezdik'a gépek betele
pítését. A földszinten kapnak 
helyet az alapvető faipari gé
pek; a szalagfűrész, . a gyalu
gép, a körfűrész és a csiszoló, 
valamint az egyengető. Az el
ső és a második emeleten ren
dezik be az úgynevezett kézi 
műhelyt, ahol a fortélyosabb 
munkafogásokat tanulják meg 
a szakmunkásjelöltek. A mű
helyt szeptemberben veszik 
birtokba a tanulók.

penyban „bsrofoog” egy ma- 
dárcsootú, hollófekete hajú, 
koránál jóval fiaitalabhnak lát
szó, kemény kézfogásé asz- 
szony. Könyvek kéziratok, fo-( 
lyóiratok „nyugodt” társasá
gában beszélgetünk. Az életé
ről kérdezem. Az indulásról.

— Pécsett végeztem az egye
temet — mondja —, de a fő
városban fejeztem be, 1945- 
ben. Segédorvosként a Rókus 
Kórházban kezdtem. Azitán az 
I. számú Belklinikán Rusznyák 
István aspiránsa, maid kandi
dátus . . .  az MTA Kísérleti Ku
tatóintézetében folytattam. 
1973-ban akadémikus lettem-

— Gyakorolta ezt a  hivatást 
valaki a családban?

— Oh! — egy apró kézle
gyintés, derűs szemvillanás 
jelzi a meglepetést; — Apám, 
a Rókus Kórház igazgatóhe
lyettese volt, anyám is orvos. 
Férjem, dar. Révész György 
fül-, orr- és gégeprofesszor. 
Fiam, a II. számú Gyermek
klinika adjunktusa, leányom 
körzeti orvos.

Igazi nagy orv ósdi nasztia 
sarja. Ars poétikája: az életét 
tette fel a  mások életéért! 
Megtudtam tőle: a hematoló- 
glia nem nagy múltra visszate
kintő tudomány. Rengeteg iz
galmas téma közül választhat, 
aki ide kerül. Az intézetben 
harmincféle vérkészítményt 
állítanak elő. Nyolc tudomá
nyos kutató osztályuk nem
zetközileg is elismert eredmé
nyeket tud felmutatni. Ami
vel a kongresszuson — többek 
között — a világ elé lépnek: 
a vérfesifcék és a vérsejtek kó
ros folyamatait okozó általuk 
felismert, finom szerkezeti és 
anyagcsere-változások, új ha
tékony módszerek a vérzé
kenység és a fehérvérűség ke
zelésében.

— Az egész világot bejárta 
a hír, hogy egy amerikai pro
fesszor Jack Goldstein a „B” 
vércsoportból „0”-sat tud ké
szíteni.

— Erről a jelentős új ered
ményről a kongresszuson ő 
maga fog beszélni. De számos 
más, új, úttörő tudományos si
kerről számolnak majd be a 
világ legjobb szakemberei. A 
kongresszus előtt továbbképző 
tanfolyamokat tartunk, tapasz
talatcseréket szervezünk Meg
vitatjuk a hematológia, a vér
átömlesztés, az immunológia 
legújabb elméleti és gyakor
lati kérdéseit. De ne gondol
jon senki csupa „halálosan” 
komoly dologra: ha már sport- 
csarnokban leszünk, megszer
vezzük az öregfiúk focimecs- 
csét, meg létrehozunk egy es
ti, gyertyafényes, tudományos 
eszmecserét is.

Homlokára csap: „Jaj, de 
későre jár, pedig otthon még 
vacsorát kell adnom’’. . .

Ax új in<>íroszakasí. 'átadása után

Hogyan tovább  
a M arx téren?

Él a kék vonal a föld alatt, 
a föld felett, ott feszül az új 
felüljáró és születőben egy új 
Marx tér, szélén az újjáépülő 
Nyugati pályaudvarral. A vo
natok érkezése, indulása köz
ben mi a menetrendje a to
vábbi építkezésnek?

Vágányok

— Európa legnagyobb alul
járórendszere készül a Nyugati 
pályaudvar és a Marx tér alatt 
— tájékoztat Fedák Dezső, a 
MÁV Vezérigazgatóság magas- 
építési osztályának helyettes 
vezetője. — A vasút saját szak
embereivel végezte el a vá
gánycsarnok teljes átépítését, 
amply a rekonstrukció első, 
legszükségesebb és egyúttal 
leglátványosabb része volt. A 
vonatfogadó csarnok felújítá
sával együtt készült el az az 
aluljárószakasz, amely a vá
gánycsarnok alatt vezet át. Az 
aluljáró célja kettős: lehetővé 
teszi a vágányok alatt a bal
esetmentes közlekedést, illet
ve a csarnoki vágányok meg
kerülését, s szerves részét, ké
pezi a tovább épülő földalatti 
járatoknak.

— E munkálatokkal párhu
zamosan már be is fejeződött 
az állomásfőnökség üzemi és 
hivatali szárnyának átépítése a 
Westend-udvar felőli oldalon. 
A csarnok ellenkező oldalán 
vezet fel az aluljáró lépcsője. 
Elkészült a nemzetközi pénz
tár és az új, nagy ruhatár is.

— A pályaudvar kapujába 
érkező utast állványerdő fo
gadja. Hogyan halad a Nyuga
ti homlokzatának helyreállítá
sa?

— Ez a most következő mun
kafázis a műgmlékjellegű ha
talmas Lenin körúti épület 
homlokzatán. A munka folya
matosan halad, és részét képe
zi a Marx teret övező épületek 
általános felújításának. A 
Westend-udvar felőli munka 
azért lassú, mert az aluljáró 
csatlakozása miatt éz"a tömb 
csak részben állványozható be. 
Már látni lehet az állomás Há- 
mán Kató tér felé eső tornyos 
részének megújulását is. Rend
kívül aprólékos, műemlékjel- 
legű, bádogos-díszítő munkát 
kell itt elvégezni, és csak a ta
vaszi hónapokra fejeződik be. 
Az állványok lebontása után 
bontakozik ki eredeti szépsé
gében a felújított pályaudvari 
épület.

— És mi a pillanatnyi hely
zet kint a Marx téren, a Nyu
gati pályaudvar előtt?

— A felüljáró alatt tovább 
épül a hatalmas aluljárórend
szer. A Lenin körút 122. szá
mú vasúti épület lebontáséval 
a felszabadult terület a Nagy
körút szerves része lesz. Az új 
MÁV-épület ettől hátrább, a 
Jókai utca síkjában már lát
ható. A MÁV-irodaház alatt 
vendéglátóipart egység, ettől 
még lejjebb a Skála Áruház 
épül. Ezt nemcsak a felszínről, 
hanem az aluljáróból is meg 
lehet majd közelíteni.

Az új metrószakasz alapjai
ban változtatja meg a pálya
udvar utasáramlási rendszerét. 
A metróperen egyik vége a 
Marx téri aluljáróhoz, a má
sik a Katona József utcánál 
épülő járathoz csatlakozik. A 
jelenlegi utasforgalom szem
pontjából — ma még a fő 
áramlási helyek súlypontja a 
körút és a Hámán Kató téri 
kapuknál van — ezek a csat
lakozó pontok messze esnek a 
pénztárcsarnoktól, csak nagy 
kerülővel közelíthetők meg. Ez 
tette szükségessé, hogy a vo
natfogadó csarnokon kívül, a 
csonka vágányok mentén föld 
alatti pénztárcsarnok létesül
jön a metróból kiáramló és a 
vasútra igyekvő hatalmas utas
tömeg kiszolgálására.

Ehhez csatlakozik a már el
készült vágánycsarnok alatti 
aluljáró. Mindez közvetlen 
kapcsolatot jelent a metróval. 
Megépül az. állomás oldalával 
párhuzamosan egy úgyneve
zett „hosszfolyosó” is a Wes
tend-udvar alatt. Célja: köz
vetlen kapcsolatot teremteni a 
Marx téri aluljáró és a pálya
udvar között. Ebben a folyosó
ban üzletsor is lesz. A még 
meglevő csonka Westend-há- 
zat lebontják, helyéről autóbu
szok indulnak majd. A hosszú 
folyosó és a föld alatti pénz
tárcsarnokok földmunkáit ha
marosan megkezdik.

T ü r e lm e t ,  m e g é r i!

A Marx téren és alatta még 
semmi sem csendes. Már sok 
minden elkészült, de még so
kat kell építeni ahhoz, hogy 
teljes legyen a komplex közúti 
és vasúti aluljárórendszer. Ad
dig az építkezés az aluljáró 
környékén, a pályaudvar men
tén, a Westend-udvar körzeté
ben kétségtelenül zavarja a já
rókelőket. De megéri, hogy tü
relmesek legyünk, mert az 
aluljárórendszer együttese vi
lágvárosi színvonalon megol
dott, célszerű közlekedési le
hetőséget ad minden utazó 
embernek.

Szénkalyhák reneszánsza

Jön a kerámiás és a kandallóform a
Az energiatakarékossági 

programot meggyorsító minisz
tertanácsi határozat a többi 
között kimondja: csökkenteni 
kell az olajkályhák forgalma
zását, a pótlásukra ez évtől 
meg kell kezdeni a jó hatásfo
kú, korszerű széntüzelésű 
kályhák sorozatgyártását.

Plachy György, a Salgótar
jáni Vasöntöde és Tűzhelygyár 
műszaki igazgatóhelyettese el
mondta: a széntüzelésű kály
hák gyártása 1977 óta szüne
tel, helyettük külföldről hoz
tak be ilyen kályhákat. Az 
egyéb fűtőkészlékek — például 
a gáztűzhely — iránt volt 
ugyan kereslet, de a kereske
delem nem tudott megfelelő 
árat adni értük. így gyártá
sukat csökkentették. Öt-hat év 
alatt ezer munkás hagyta el a 
gyárat, s fizikai dolgozóik szá
ma jelenleg már csupán 1600 
fő. A gépek elavultak, több 
üzem korszerűsítésére szorul. 
Ilyen körülmények között kell 
újrakezdeniük. . .

— A kormánytól "48 millió 
forint támogatást és hitelt 
kaptunk — folytatja a műsza
ki igazgató —, a széntüzelésű 
kályhaprogram megvalósításá
ra, Ehhoz egyik meglevő üze
münket alakítjuk át, s az 
olajkályha-termelő gépsorok
ból próbálunk majd minél töb
bet felhasználni.

A nullszéria gyártását már 
januárban megkezdjük, már
ciusban pedig szeretnénk in
dítani az új alaptípus sorozat- 
gyártását. hogy mielőbb az üz
letekbe kerülhessen. „Menet 
közben” folytatjuk az úi. tet

szetősebb, változatosabb típu
sok fejlesztését.

Milyenek lesznek ezek? 
Alakra a kandallóhoz hason
lóak, szögletes formájúak. 
Terveznek különféle színűeket, 
zománcozottakat, szobákhoz 
illő bútormintázatúakat, sőt 
csempézett és kerámiaburko- 
latúakat is.

Hatásfokuk jóval magasabb,' 
mint az eddig ismert széntüze
lésű kályháké. Begyújtáskor 
jobban égnek, majd tartósi 
üzemmódra állíthatók. A most 
készülő 750-es termékcsaládból 
az idén 40, jövőre 70, 1984-ben 
pedig már 90 ezer darab ké
szül.

— További tervek?
— Szeretnénk licencet vá-. 

sárolni és még korszerűbb tí
pusokat gyártani. Saját fejlesz
tésünk eredményeként várha
tóan jövőre forgalomba hoz
zák a Víkend-kályhát, amely a 
hé* vési házak környékén ősz- 
szegyűlt hulladékokkal, galy. 
lyakkal, szőlővenyigével fűt, 
kisebb helyiségeket.

Készül majd egy 10 ezer ka
tonás, nagy teljesítményű 
kályha is, nagyobb irodák és 
közös helyiségek fűtésére.

★

A gáz- és hőtárolós villa
mos-fűtés mellett nálunk is 
komoly jövője van az olcsóbb 
széntüzelésnek. Néhány kér
dés azonban még megoldásra 
vár. Biztosítani keli a jó mi
nőségű szénellátást és gondos
kodni a hamu sorsáról is. 
Mert a mai műanyag kukák 
megolvadnak.



1983. FEBRUAR G. A l i i m é

A birtok és a birtokvédelem
A tulajdonjog, és a tulaj

donjog. önállósult részjogosít
ványainak ismertetése után e 
számunkban a birtokkal és a 
birtokvédelemmel foglalko
zunk. Mindenekelőtt azt kell 
tisztázni, mit is tekintünk 
birtoknak. A régi rómaiak ta-

kinteni. Mindenki köteles te- zette. Vagy ha a tulajdonos 
hát tartózkodni attól, hogy a egy évre bérbe adja a csónak-
gépkocsi tulajdonosát a bir
toklásban akadályozza. Mi 
történik akkor, ha az út szé
lén hagyott gépkocsit valaki 
eltulajdonítja? Ilyenkor

lálóan állapították meg, hogy igénybe vehetők a birtokvé- ezért a tulajdonos nem_ é
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ját valakinek, utóbb nem ve
heti vissza az egy év eltelte 
előtt, mert nincs érvényes 
jogcíme a birtokláshoz. Jog
címre a bérbe vevőnek van a 
bérleti jogviszony alapján, 

élhet
semmi közös nincs a tulaj
donban és a birtokban. Ezzel 
azt' kívánták nyomatékosan 
kifejezésre juttatni, hogy any- 
nyíra eltérő ez a két jogi fo
galom, hogy a legnagyobb hi
ba lenne összetéveszteni. Míg

a tulajdon az „enyém, 
tied, övé” viszonyait fe
jezi ki, a birtok azt je
lenti, hogy a dolog fe
lett valakinek közvet
lenül, vagy közvetve ha
talma van, azaz a dolog 
„nála van”.

Nyilvánvaló, hogy az, akinél 
a dolog van, sok esetben elő

delem eszközei.
A birtokvédelemnek kétfé

le útja alakult ki a gyakor
latban. Az egyik út a birtok
lás tényén alapul, a másik a 
birtokláshoz való joga alap
ján. A példában szereplő sze-

a birtokvédelem eszközével.
A birtokost a birtokvéde

lem mindenkivel szemben 
megilleti, kivéve akitől a bir
tokot tilos önhatalommal sze
rezte. Az a  személy tehát, 
aki az út szélén álló gépko-

mély, akinek az autója eltűnt, csit eltulajdonította, biftoká- 
nyilvánvalóan nem érne célt, nak védelmében felléphet 
ha a birtoklás tányéré hivat- mindazon személyekkel szem
kozna, hiszen már nem ő bir- ben, akiknek a birtokláshoz 
tokolja az autót. Inkább a ugyancsak hiányzik a jogcf- 
birtokláshoz való jog alapján műk, de ha a jogos birtokos 
(például kölcsön kapta a követeli vissza az autót, vele
gépkocsit a barátjától, bérli 
stb.) keresheti az igazát. A 
birtoklás tényén alapuló vé
delemnek az a magyarázata,

szemben a birtoklás tényén 
alapuló védelem már nem ve
zet eredményre.

Nézzük ezek után, mikor
nyösebb helyzetet élvez a tu- hogy általában az emberek jo- kerülhet sor önhatalommal a
Iajdonosnál (aki egyébként a 
birtoklás, használat, hasznok 
szedése és a rendelkezés jo
gosítványaival rendelkezik). 
Ha valaki elvesztette például 
az óráját, hiába tulajdonos, 
sem közvetve, sem pedig köz
vetlenül nem gyakorol hatal
mat, felette. Ugyanakkor aki 
.megtalálta, nem tulajdonos 
Ugyan, mégis közvetlenül 
meghatározza a dolog sorást: 
esetleg felkutatja a jogos tu
lajdonost, hogy visszaadja ne
ki a dolgot, de az is lehet, 
hogy sajátjaként rendelkezik 
vele. Netán mint birtokos, 
még védelmet is kér az el
len, aki e birtoklásában meg
zavarná. Hogyan lehet ez?

A magyar polgári jog sze
rint mindenki birtokos, aki a 
dolog felett közvetlenül vagy 
közvetve hatalmat gyakorol, 
így birtokos az, aki a. dolgot 
magához veszi, vagy akinek 
az más módon került a ha

talmába,.,.. Birtokos az is, aki
től a -dolog időlegesen más 
személy hatalmába került 
(például aki bérbe vette), s 
az is, aki a dolgon földhasz
nálatot engedett. A birtokosi 
minőség független attól, hogy 
van-e valamilyen jogcím a 
birtoklásra,, saját nevében 
Vagy más nevébén birtokol-e 
valaki, jóhiszeműen „ vagy 
rosszhiszeműen. így például,

. ha egy gépkocsit ellopnak, 
birtokos lesz az is, aki eltu
lajdonította, s mint a saját
ját használja, de az is, akinek 
a birtoka időlegesen a hatal
mából kikerült.

A birtokviszony alapján a 
birtokos élvezi azt a jogot, 
hogy háborítatlanul birtokol-, 
hassa az adott dolgot, s min
denki más tartózkodni köte
les attól, hogy birtoklásában 
megzavarja, akadályozza.

Kérdés, hogyan lehet a bir
tokot megszerezni? Általában 
Úgy, hogy a dolgot valaki ma
gához veszi, azaz közvetlenül 
a hatalmába keríti. Persze ez 
nagyobb méretű dolgok, in
gatlanok esetében nem tör
ténhet a szó szoros értelmé
ben. Ilyenkor jelképes átadás
sal, átvétellel történik a bir
tokba adás, birtokbavétel. 
Például az eladott lakás kul
csait a vevő átveszi. A birtok 
megszűnése —' amint az elő
zőekből logikusan következik 
— a hatalom megszűnésével 
következik be. Például vala
ki elajándékozza a dolgot, el
adja, elveszíti azt, s megtalá
lására sincs remény. Ha azon
ban a hatalom megszűnése 
csak átmenetileg következik 
be, vagy a birtoklás szándé
kával hagy fel a hatalom gya
korlásával az illető, birtokosi 
minősége megmarad. Például, 
ha valaki a kertjében a hóba 
ejti véletlenül a gyűrűjét, s 
azt nem találja, továbbra is 
birtokos maradj jóllehet a 
dolog nincs nála. Ha majd 
elolvad a nagy hó, a gyűrű
nek ott kell lennie, ahová 
esett. Ha a birtokos gépko
csiját az út szélén hagyja, 
mert elromlott, de szándéká
ban áll a szükséges alkat
résszel visszatérni, nyilvánva
lóan nem hagyott fel a bir
toklással, s így a gépkocsit 
nem lehet elhagyottnak te-

gosan birtokolják a náluk birtokvédelemre. A Polgári 
levő dolgokat. Ha pedig va- Törvénykönyv szerint a bir- 
laki jogellenes birtokol, ak- tokos a birtoka ellen irányuló 
kor megvan arra a lehetőség, támadást — a birtok megvé- 
hogy a dolgot tőle törvényes déséhez szükséges mértékben 
úton visszaszerezzék, s ne ön- — önhatalommal is elhárít-
hatalmúlag kerüljön sor erre.

A Polgári Törvény- 
könyv a birtokvédelem 
háromféle eszközét is
meri; birtokvédelem ön
hatalommal (mint ki
vételes védelmi eszköz), 
birtokvédelem igazgatá
si úton, végül birtok- 
védelem bírói úton. 
Mindegyiknek az a cél
ja, hogy védelmet 
nyújtson a tilos önhata
lommal szemben.

hatja. Ha a jogos birtokos 
látja, hogy gépkocsiját valaki 
el akarja vinni, birtoka vé
delmében erőszakot is alkal
mazhat. Nem fogja tehát tét
lenül szemlélni, míg az isme
retlen a gépkocsival elporzik, 
hanem azonnal igyekszik el
hárítani a gépkocsiját fenye
gető veszélyt.

A már elvesztett birtok ön
hatalmú visszaszerzésének 
azonban már további feltéte
le is van. Erre csak akkor 
kerülhet sor önhatalommal, ha 
más birtokvédelmi eszköz idő- 
veszteséggel járna, s ez a
birtokvédelmet meghiúsítaná. 

Tilos önhatalomról akkor be- Ha például a tulajdonos meg- 
szélünk, ha valaki a birto- pillantja, _hogy a két napja 
kost birtokától jogalap nél- ellopott gépkocsija a parkolo- 
-kül megfosztja, vagy - a dolog ban várakozik, .volánjánál
birtoklásában -egy ismeretlen fiatalemberrel, 

, , . zavarja. fia számíthat arra, hogy a kocsi 
például valaki a vendéglőben hamar0san eltűnik, esetleg 
tévedésből másnak a kalap- csak roncsként vagy alkat- 
ját teszi a fejére és úgy tá- részként látja viszont, ha'nem 
vozik, jogalap nélkül fosztot- lép azonnal közbe. Nem a ta
ta meg a kalap birtokosát e nács igazgatási osztályát fog
dologtól, s ez függetlenül at- ja tehát felkeresni, hanem 
tói, hogy csupán szórakozott önhatalommal fogja a kocsit 
volt, s nem szándékosság ve- visszaszerezni, ■

Vesztett a nyertes
Nem miittdeímaipi periben pedig nem lehet megália- 

hozott ítéletet a Legfelsőbb pítani.
Bíróság. Az ügy a jogerős ítélet-

Egy szerencsés esemény- tel nem ént véget. Furcsa 
nyel kezdődött á  dolog, is lett volna, hiszen bizo- 
Sz. úr még 1979-ben 5000 nyára sokakban felmerül a 
forintos autónyeremény- kérdés: ezek szerint a; fel- 
betétkönyvével nyert egy árfizetést a hatóságok meg- 
Daciát. Pontosabban egy engedbetőnek tartják, s ha 
utalványt a személygépko- egy ilyen eset kiderül, an- 
csi átvételére. niak semmilyen hátrányos

Neki azonban nem autó- jogi következménye nincs?
na _ inkább pénzre volt Valószínűleg hasonló meg-
szüksége. Kapóra jött tehát fontolások nyomán a Leg- 
H. úr ajánlata, aki hajtan- felsőbb Bíróság törvényes
dó volt azonnal átvenni a ség.i óvássá} újratárgyalta 
kiutalást — 24 ezer forin- az ügyet, 
tért. Megállapította: a külö-

A félreértések elkerülése nős jogvita megítélésénél 
végett: ez a 24 ezer forint abból kell kiindulni, hogy 
a felárat jelentette. H, úr a Polgári Törvénykönyv 
tehát a hőn áhított gépko- minden olyan szerződést 
csat — amely az átvételkor semmisnek nyilvánít, amely 
hivatalosan 96 ezer forint- egyértelműen a társadalom 
ba került — 120 ezerért érdekeibe vagy a szociális- 
vásárolta meg. ta együttélés követelmé-

Mint később kiderült: nyeibe ütközik, 
tudta, miért teszi. A Legfelsőbb Bíróság

Alighogy kijött ugyanis végül a szerződést érvény- 
a vadonatúj kocsival a telennefc nyilvánította, ami 
Merkur-telepről, máris a azt jelenti, hogy a vitatott 
Markó utcáiba hajtott, meg 24 ezer forintot Sz. úr kö- 
sem állt a bíróságig. Be- teles visszafizetni. De ki
perelte Sz. urat: a 24 ezer nek? H. úrnak, aki igen- 
forint azonnali visszafize- csak rosszhiszeműen járt 
tését követelte. Arra hivat- el? Ez nem lenne igazsá- 
kozott, hogy Sz. úr az 6 gos. Ezért a bíróság úgy 
nehezen megszerzett pén- döntött, hogy értesíteni 
zével jogalap nélkül gaz- kell az esetről az ügyész- 
dagodott, s a biztonság séget, amelynek jogában 
kedvéért még hozzátette, áll indítványozni az állam 
hogy ő a vételárban is javára marasztalást. Vagy- 
megtévesztette. is a 24 ezer forint kalan-

H. úr kérelmét az első dós útja az államkasszá- 
és a másodfokú bíróság is ban végződik, 
elutasította. Az indoklás Az ítélet nyomatékos fi-
szerint a felperes az üzlet- gyelmeztetés arra, hogy
tel maga is jelentős előny
höz jutott, hiszen soron 
kívül kapott gépkocsit. A 
szerződés uzsorás jellegét

semmilyen remélt előny 
fejében nem érdemes ha
sonló kétes üzletekbe ke
veredni.

Nem egyszer előfordult már, 
hogy az üresen álló lakásba 
valaki önkényesen beköltözött, 
s amikor a jogos birtokos bú
toraival megjelent, tehetetle
nül topogott az ajtóban, de 
nem bocsátották be. A lakás 
kulcsainak átvételével a bir
tokviszony létrejött, csak idő
közben valakinek a jogelle
nes lakásfoglalása révén a la
kás másnak a birtokába ke
rült. Igaz, ennek a személy
nek nincs joga a birtokhoz, 
mégsem lehet vele szemben 
önhatalmúlag visszaszerezni a 
lakást, mert más birtokvédel
mi eszközzel a kívánt cél, a 
lakás kiürítése elérhető. (Per
sze vannak olyanok, akik a 
néhány hetes eljárást nem 
győzik kivárni, s ilyenkor is 
önhatalmat használnak a la
kás visszaszerzése érdekében.)

Az igazgatási útnak, mint 
birtokvédelemnek rövid időn 
belül (15 nap) be kell feje
ződnie. Akit birtokától meg
fosztanak, vagy birtoklásában 
megzavarnak, a községi, vá
rosi, városi kerületi tanács 
végrehajtó bizottsága igazga
tási szervétől kérheti az ere
deti birtok,állapot helyreállí
tását, vagy a zavarás meg
szüntetését.

Bírósági útra csak ak
kor lehet az ügyet te
relni, ha az államigaz
gatási utat előzetesen 
már igénybe vették. Az 
államigazgatási szerv 
általában csak a bir
toklás tényét alapul vé
ve határoz. A védekező 
félnek kétség esetén bi
zonyítania kell, hogy 
birtokos volt, s birtoká
tól megfosztották, illet
ve abban megzavarták,

A birtokláshoz való jogot az 
államigazgatási szerv kivéte
lesen csak akkor vizsgálja, ha 
a birtokháborító bizonyítja, 
hogy a birtokláshoz a másik 
félnek nem volt joga, vagy a 
birtoklás megzavarása jogos 
volt.

A szakigazgatási szerv ha
tározatát három napon belül 
végre kell hajtani, még akkor 
is, ha a felek valamelyike a 
bírói utat is igénybe veszi.

A birtokper, a birtokláshoz 
való jog vizsgálatából áll, itt 
tehát közömbös, ki az, aki az 
adott pillanatban ténylegesen 
birtokol. Két esetben kerülhet 
sor birtokperre: ha az igazga
tási szerv tizenöt nápon be
lül az ügyben nem döntött, 
vagy ha a felek valamelyike 
nincs megelégedve a szak- 
igazgatási szerv döntésével. A 
bírói útra tartozik a birtokot 
érintő hasznok, károk és költ
ségek kérdése is.

A birtokpert az igazgatási 
szerv határozatának kézbesí
tésétől számított tizenöt na
pon belül lehet megindítani. 
A keresetlevelet a szakigaz
gatási szerv székhelye szerin
ti járásbíróságnál kell be
nyújtani. A bírósági eljárás 
sorén a  birtoklásban megza
vart fél jóhiszeműségét védel
mezni kell. Természetesen ez 
nem jelent előnyt akkor, ha a 
másik félnek a birtokláshoz 
erősebb jogcíme van, mint a 
birtoklásában megzavart sze
mélynek.

A jogos cím védelme 
nem érvényesül azonban 
azzal szemben, aki ma
ga is tilos önhatalom
mal szerezte meg a bir
tokot. Ilyenkor a véde
lem hiányában igazolnia 
kell, hogy milyen alapon 
birtokol.

A birtokvédelem elsődleges 
útja az államigazgatási út. 
Szükségtelen lenne azonban 
ehhez ragaszkodni olyan eset
ben, amikor nyilvánvalóan 
gyors (15 napon belüli) dön
tés az ügy bonyolultsága miatt 
eleve kilátástalan. Kivételesen 
ezért ilyen esetekben lehető
ség van arra, hogy a fél köz
vetlenül a bírósághoz fordul
jon, s a birtoklás jogcíme 
alapján döntsék el az ügyet.

Dr. L. Gy.
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A  KÉRELEM
A JANUÄR ELSEJÉVEL HATÁLYBA LÉPETT kor

szerűsített államigazgatási eljárási törvény célja a ható
sági ügyintézés eredményességének fokozása. Az állam- 
igazgatási szerveknek — mint hatóságoknak — az a kö
telességük, hogy a jogszabályok előírásait a törvényben 
meghatározott eljárási rendben, gyorsan és megalapo
zottan intézzék el; döntéseik az állampolgárok számára 
érthetőek és mielőbb végrehajthatók legyenek. Ebben 
persze főként az ügyfelek érdekeltek, akik sokszor türel
metlenül várják kérelmeik elbírálását, s élénken rea
gálnak az állampolgári jogaikat és kötelezettségeiket 
érintő hatósági intézkedésekre.

A törvény éppen ezért széles körben — a korábbiak
nál hatásosabb garanciákkal — határozza .meg az ügy
felek jogait és kötelességeit, különös figyelemmel a ma
gánszemélyekre. Az ügyfelek legalapvetőbb jogai közül 
a kérelem benyújtásával foglalkozunk.

A kérelmet általában írásban nyújtsák be az ügyfelék. 
Természetesen akadnak, akik csak szóban adják elő ké
réseiket, ez különösen akkor gyakori, ha a megfogalma
zás gondot okoz. Ez esetben viszont a hatóság kötelessé
ge a kérelem jegyzőkönyvezése. Célszerű azonban, ha 
ezzel a joggal csak kivételes esetben élnek az ügyfelek, 
mert írásban jobbára mindenki igyekszik kiemelni a 
lényeget és alaposan megindokolni a kérést. Előfordul
hat persze, hogy szükségtelen írásbeli, vagy jegyzőkönyv
be foglalt szóbeli kérelem benyújtása. Az úgynevezett 
egyszerű ügyek ugyanis elintézhetők akta nélkül: pél
dául a hatósági bizonyítványt, az anyakönyvi kivonatot 
és más hasonló okiratokat minden formalitás nélkül kap
ják meg az érdekeltek.

★
Az ügyfélnek több ügykörben (pl. az építési engedélye

zési ügyekben) jól szerkesztett űrlapok könnyítik meg a 
kérelem elkészítését, s ezek a szükséges adatokra és mel
lékletekre vonatkozóan is eligazítást adnak. De ha az 
ügyfél igényli, akkor a hatóság köteles közreműködni e 
nyomtatványok kitöltésében is.

KÖNNYÍTÉS AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZÄMÄRA, 
hogy az állami-gazdasági szervnek címzett, első fokú 
döntést igénylő kérelmeket az eljáró szerv helyett a la
kóhelyükön is benyújthatják, s a tanács köteles azt ha
ladéktalanul az ügyben illetékes szervhez továbbítani. 
(Ez persze nem jelent soron kívüli ügyintézést.) Ha köz
vetlenül az illetékes hatósághoz írásban nyújtják be a 
kérelmet, áttételek nélkül, azonnal ahhoz kerül az ügy, 
aki a döntésre jogosult.

A kérelemhez — ha azt jogszabály írja elő — mellék
letet is kell csatolni (pl. az építési kérelemhez helyszín
rajzot, műszaki leírást, stb.), vagy adatokat kell igazol
ni. A jövőben azonban nem követelheti meg a hatóság 
olyan adat igazolását — s ez a korszerűsített törvény 
egyik legjelentősebb egyszerűsítése —, amelyet magának 
az eljáró szervnek kell nyilvántartania. További egy
szerűsítése az is, hogy az azonos tanácsnál működő szak
igazgatási. szervek kötelesek egymás között, egymástól 
beszerezni az-adatokat, s az ügyfeleknek ebben termé
szetesen már nem kell közreműködniük. A törvény 
mindamellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a kérel
met — ha azt az ügyfél panasznak, vagy bejelentésnek 
nevezi is —, mindig az eljárásra illetékes szervnek kell 
elbírálnia.

★
A jó kérelem már az első sorokban világosan megfo

galmazza: ki, mit kér és mivel indokolja. Tehát nem 
bőbeszédű, az érveket és indokokat egyértelműen, tömö
ren fogalmazza meg. Az ügyintézést meggyorsíthatj'a az 
is, ha az ügyfél nem vár külön felszólításra, és már az 
kérelemhez csatolja az elintézéshez, döntéshez nélkü
lözhetetlen írásos bizonyítékokat,, megnevezi a tanúkat, 
s a kérelemben jelzi a helyszíni szemlére, szakértő ki
rendelésére stb. való igényét.

A NEMZETISÉGIEKNEK ÉS A KÜLFÖLDI ÁLLAM
POLGÁROKNAK természetesen jogukban áll kérelmü
ket anyanyelvükön is benyújtani. Ha az ügyintéző nem 
ismeri a nyelvet, akkor az eljáró szerv költségére tolmá
csot kell igénybe venni.

Végül, megemlítjük, hogy az államigazgatásban érvé
nyesül az úgynevezett eljárási kényszer elve, ami azt 
jelenti, hogy mindig annak a szervnek kell eljárnia vagy 
döntenie, amelynek hatáskörébe és illetékességébe tar
tozik az ügy. Mégpedig az előírt határidőn belül! Ameny- 
nyiben valamely tanácsi szerv nem tesz eleget ennek a 
kötelességének, helyes, ha az ügyfél közvetlenül az ér
dekelt tanács vb-titkárához fordul.

T É L I  TÁJ

Hel van már a tavalyi hő...?



A Gyűjtőben is
megalakult a — nevezzük így — színjátszó kör. Egy 
tucat ember, többségük jegyházas, akiknek kint is kap
csolatuk volt a színházzal, társaik és saját örömükre, 
első lépésként humoreszkeket adtak elő. A  híres bor
kóstolás Kazal-szám és a többi, nagy sikert aratott, és 
becslések szerint karácsony másnapján a premieren, 
majd január elején az ismétléskor, összesen közel hat
száz ember nevetése igazolta kezdeményezésük életre
valóságát.

„Civil” ruhában játszottak, lemezről „ollózott” zenei 
kísérettel, „rögtönzött” színpadon. Ez a kezdet. A  hírek 
szerint az „alkotó gárda” újabb bemutatón töri a fejét. 
Musicaleket szeretnének előadni a világ nagyvárosairól. 
Más műfaj, s talán nehezebb feladat. Ha sikerül a mű
sort jól megszerkeszteni, előadni, ezzel bizonyosan hosz- 
szú távra biztosítják létüket.

Mert nem kétséges, hogy távolabbi célként komolyabb 
színdarabok is felvétetnek a repertoárjukba. S az is biz
tos, hogy szükségük lesz az intézet vezetőinek anyagi 
és erkölcsi támogatására. Hasznosságuk, eddigi sikerük 
azonban bizonyossá teszi e támogatást is.

Még annyit: nem tévedtünk, amikor körülbelül egy 
hónapja azt írtuk: a kulturális nevelőmunkában vala
mi elkezdődött a Gyűjtőben. A színjátszó kör megala
kulása ékes bizonyítéka ennek, — t  —

AMIS NINCS B A J...
Az ember természetesnek 

veszi, hogy úgy születik a 
világra, hogy megvan min
dene, keze, szeme, lábastb. 
S úgy jár-kel a világban, 
hogy mindezekre ügyet sem 
vet, eszébe sem jut, hogy 
másképp is lehetne. Pedig 
sajnos lehet.

Dóczi Mihály Gyula sem 
gondolta volna, hogy hu
szonnyolc éves korára csak 
fél szeme marad. Pedig így 
történt. Egy téglagyárban 
dolgozott, s ott munka köz
ben egy tégla esett a hom
lokára, bezúzta a koponyá
ját, s kiütötte az egyik sze
mét. Még most, itt, a váci 
intézetben is kötés takarja. 
Ennek ellenére cseppet sem 
mondható szomorúnak vagy 
elkeseredettnek, sőt, az ép 
embereket megszégyenítő 
ügyekbe keveredik. Ahe
lyett, hogy most, ilyen álla
potban, magával törődne, 
nem átall verekedni.. A 
mostani a negyedik bűn,te
tőse. S mindegyiket vereke
désért, garázdaságért kapta.

Pedig egyáltalán nem úgy 
néz ki, mint egy kocsmahős. 
Alacsony, vékony termetű 
emberke. De ha iszik, sen
ki nem állhat meg előtte. 
Márpedig, ha szabadlábon 
van, állandóan iszik, maga 
sem tudja az okát. Igaz, nem 
is kereste, elfogadta azt a 
tényt, hogy az emberek isz
nak, és ő is iszik. . .  Hiába 
kérleli a felesége, az anyja, 
nem bírnak yele. Amit ke
res, azt mind az italra köl
ti. Pedig bizonyára nem ve
ti föl a pénz a családot, mi
lyen jó lenne, ha egyszer 
elgondolkodna azon, hogy 
azért nem érdemes dolgoz
ni, nem érdemes pénzt ke
resni, ha minden fillérét a 
kocsmába viszi.

De ha már odaviszi, ha 
megissza, akkor miért tá
mad az emberekre? Egysze
rűen érthetetlen számomra, 
hogy mi a jó a verekedés
ben. Miért ütik egymást az 
emberek? Miért kínozzák? 
Talán azért, hogy fájjon?

Ha valaki ismeri a testi 
szenvedést, Dóczi Mihály is
merheti, hiszen iszonyú fáj
dalommal járhat, ha az em
ber elveszti a szemét. . .  En
nek ellenére, úgy látszik, 
hogy a szenvedésre ügyet 
sem vet, s igyekszik mások
kal is megismertetni, mi
lyen az, ha az embernek va
lamije fáj.

Abban a községben, ahol 
lakott, már jól ismerték a 
természetét, s a büntetések 
következményeként rendőri 
felügyelet alá került. Nem 
járhatott kocsmába, nyilvá
nos helyekre. Az ember azt 
hinné, hogy ez talán észre- 
téríti, de az ember téved. 
Mert hazánkban nem kell 
ahhoz kocsmába menni, ha 
valaki le akarja inni ma
gát. Annyi borkimérés, zug
kocsma talán az egész vilá
gon nincs, mint nálunk. S 
micsoda italok, és milyen 
áron! De ez cseppet sem ér
dekelte őt, az a lényeg, hogy 
szédüljön tőle az ember — 
mondja mosolyogva, s hu
nyorít a fél szemével. . .

Csodálom, hogy ennyire 
fel sem veszi a történteket, 
pedig ha valamit lehet hi
báztatni abban, hogy az a 
baleset bekövetkezett, hát 
akkor az ital a z . .. Vannak 
olyan szakmák, munkahe
lyek, ahol egyáltalán nem 
tűnik fel még a vezetőknek 
sem, ha a dolgozók italoz
nak. No, nem a munkahe
lyen, hanem a munka előtt 
és után. De azt nekem ne 
mondja senki, ha valaki, 
mondjuk, munkakezdés előtt 
felhajt két-három féldecit, 
az nem látszik meg a mun
káján! Persze hogy meglát
szik. Csak azt nem értem, 
hogy a vezetők miért huny
nak szemet?! Miért nem 
küldik haza az olyan em
bert . . .  Főleg akkor, ha a 
munka balesetveszélyes. 
Mint például egy téglagyár
ban. '

Ha a vezetők egy kicsit 
éberebbek és felelősségtel
jesebbek, no meg határo- 
zottabbak lennének, nagyon 
sok baleset elmaradna. Pél
dául Dóczi Mihálynak is 
meglenne mind a két sze
me, de ahogy mondani szok
ják : A szokás naigy úr! Ilyen 
szokás az, bár nem régi, 
hogy az emberek sorba áll
nak egy-egy zugkocsma 
vagy bögrecsárda előtt haj
nalban, s felhajtják reggeli 
helyett a pálinkát. Utána 
szállnak buszra vagy indul
nak gyalog a munkahelyük
re. Egy időben használták 
a szondát, de miután na
gyon sok embernél elszíne- 
ződött, abbahagyták. . .  Pe
dig ez nagyon is hasznos 
volt, még a gyárnak is, nem 
szólva az emberekről.

Mert nem akkor kell ke
ménynek lenni, amikor már 
megvan a baj, hanem an
nak előtte. Dóczi Mihály 
munkahelye is fordítva cse
lekedett. Megengedte, hogy 
italosán dolgozzon, s ami
kor bekövetkezett a baj, 
még a táppénzt is megvon
ták tőle, és se kártérítést, 
se segélyt nem kapott. Sőt, 
annak ellenére, hogy CSÉB- 
biztosítása volt, a biztosító 
sem fizetett neki egy árva 
garast sem. Mondanom sem 
keli, hogy a munkahely el
járása érthetetlen. Nem az 
italozó embert védem, ha
nem azt, aki, bár a maga 
hibájából, mégis balesetet 
szenvedett.

Egy munkahely sokat te
het az emberekért, nemcsak 
a termelés terepe a' gyár, 
hanem emberi színtér is . . .  
Erről nem lenne szabad 
megfeledkezni egyetlen 
munkahelynek sem. Ha 
olyan laza a munkafegye
lem, hogy ittasan is lehet 
dolgozni, milyen munka az 
ilyen? Akkor abban nem
csak, sőt, nem elsősorban a 
munkás a hibás. Bizonyá
ra nem túlzók, ha kijelen
tem, hogy van ebben az or
szágban számos olyan mun
kahely, ahol egyetlen ittas 
dolgozó sem maradhat meg 
egy percig sem ... De ott 
nem is fordulhatnak elő 
olyan balesetek, mint ez 
i s . . .  Á. J.

S Z E G E B

Csöppnyi, de barátságos 
hangulatú kis helyiség a 
fegyiház stúdiója; látszik raj
ta, hogy az előző „tulajdo
nos”, Gyulavári Géza kedvvel 
és szívesen dolgozott itt (je
lenleg már az úgynevezett 
átmeneti csoportban van). 
Két Alkai magnó, két kazet
tás magnetofon, erősítők, le
mezjátszó, mikrofonok; az 
asztalon készülő szerelvény- 
fal, alkatrészek tömkelegé — 
Füísiki András, az „új” stú
diós mégis mintha kicsit ked
vetlenül pillantana körbe a 
technikai eszközökön.

Mindenekelőtt, miért van 
idézőjelben az „új” szó? Egy
szerű a magyarázat: régi 
„külső” munkatárs. A koráb
bi időszakban is minden al
kalmat megragadott, hogy a 
tehetőségek szerint segítse 
Gyulavári Géza munkáját öt
letekkel, esetleg írásokkal, r i
portokkal. Többek között 
ezért is esett rá a választás 
az új stúdiós kijelölésénél.

S most lássuk a kedvetlen
ség okát. . .  A stúdiók közötti 
vetélkedőre felhívó cikkben 
sok szó esett a technikai jel
legű nehézségekről: hangmi
nőség, vágás, zenei aláfestés 
stb. A Központi Stúdióba be
küldött anyagok tartalmával 
kapcsolatos gondok azonban 
annak idején kimaradtak az 
írásból. Még mindig a nega
tívumoknál maradva, ejtsünk 
ezekről szót, első ízben a sze
gedi stúdióval kapcsolatban. 
Félreértés ne essék: nem a 
stúdiós tevékenységében, jó 
szándékában van a hiba!

— Meglehetősen érdektelen 
mindenki, ha a mi stúdiónk
nak gyűjtök anyagot — hang
zik a fő érv. — Valamennyi
re megmagyarázható ugyan, 
hisze-n általában hosszú időt 
töltenek itt az emberek, az 
egész napi munkában elfárad

nak, semmi kedvük a mikro
fon elé állni, vagy éppen a 
fejüket törni valamilyen új 
ötleten. Van egy kis „mag” : 
néhány zárkaközösség, akik 
nem törődnek belé, bármilyen 
vetélkedő, vitaműsor van, 
rögtön hallatják a hangjukat. 
Rájuk mindig lehet támasz
kodni. Igaz ugyan, hogy ép
pen ezért mindig csak ugyan
az a pár ember szerepel a 
saját készítésű műsorokban, 
ami egy idő után megint csak 
unalmassá válhat a nagy — 
és passzív többség számára. 
És ezzel bezárult a kör: nem 
figyelnek a belső műsorokra, 
mert szerintük unalmas. — 
Nincsenek új vélemények, 
megfelelő visszhang, ami ér
dekessé tenné az adott anya
got. Nem tudom, van-e ki
út . . .

Tavaly júliusban jártam 
utoljára a szegedi stúdióban, 
s hasonló gondokról számolt 
be Gyulavári Géza is. Sokat 
beszélgettünk többek között 
arról is, hogy milyen ellen
szert lehetne a fásultság ellen 
felhasználni? Ő annak idején 
úgy vélekedett, hogy egy mó
don lehet túljutni a holtpon
ton : ha az ember nem csüg
ged el, nem hagyja abba a 
többiek faggatását. Előbb- 
utóbb a közömbösök közül is 
felfigyel valaki valamelyik 
véleményre, válaszra, s ha 
először némi unszolás segít
ségével is, de néhány kellet
len mondatban elmondja a 
sajátját — máris egy hallga
tóval több van. Csak így, lé
pésről lépésre lehet felrázni 
az embereket. . .  Fáradságos, 
hosszadalmas munka ez, s a

siker rendszerint csak a ké
sőbbiekben mutatkozik meg, 
de — kellő segítséggel —■_ vé
gül meghozza az eredményt.

★
— Mióta van itt a stúdió

ban?
— Még nem hosszú ideje, 

de arra azért már a saját ta
pasztalataim alapján is rájöt
tem, hogy mennyire más 
„külsősként” dolgozni, mint 
egyedül felelősnek lenni a 
műsorok összeállításáért.

— A passzivitáson túl mi
vel van még gond?

— Például a riportokkal, 
ha már sikerül készíteni. Az 
a néhány ember, aki segíti a 
munkámat, hajlamos időnként 
túllicitálni magát, vagyis nem 
elég tárgyilagos, hanem elha
markodott, esetenként képte
len véleményt mond. Ha min
den túlzást kivágok, alig ma
rad valami .felhasználható 
anyagom. Ezzel megint szű
kül a választék, csökken az 
érdeklődés . . .

— A vetélkedőre biztató 
felhívásnak milyen vissz
hangja volt?

— Mindjárt az elején: ter
mészetesen, indulunk mi is. 
Pillanatnyilag még nem dön
töttük el, hogy az előzetesen 
már kiválasztott két-három 
írás közül .melyiket küldjük 
be az első fordulóra. A na
gyobb visszhangot még nem 
tudtam felmérni az idő rö
vidsége miatt, hiszen nem 
olyan régen jelent meg az 
erről szóló cikk. Jó lenne, ha 
minél több ötletet, javaslatot 
kapnék az itt levőktől — de 
túl szép lenne, ha így lenne. 
Mindenesetre, az aktivitás 
szempontjából irigylem az 
olyan kis intézeteket, mint 
például Miskolc, ahol — az 
olvasottak szerint — egyálta
lán nem olyan érdektelenek 
az emberek, mint nálunk.

Ha a szegedi — kétszeres 
értelemben is — „hallgató
kat” végigkérdeztem volna, 
minden bizonnyal összegyűjt- 
hettem volna néhány vélt 
vagy valós kifogást a stúdió 
műsoraival kapcsolatban. 
Szándékosan nem így történt: 
legyen egyfajta bizonyítási le
hetőség mindenki számára az 
„Oda kell figyelni” címmel 
meghirdetett vetélkedő. Az 
bizonyos, hogy Szegeden a 
stúdió technikai lehetőségei 
megfelelőek, s a stúdiósnál 
sincs hiány igyekezetben, jó 
szándékban. '

A televízió képernyőjén ré
gebben gyakran megjelent a 
felirat: „A hiba nem az ön 
készülékében van.” A leírtak
ból úgy tűnik — ha kissé át
fogalmazva alkalmazom az 
idézett mondatot —: „a hiba 
nem a stúdió(s)ban van."

Kíváncsian várjuk: mivel 
és hogyan jelentkeznek Sze
gedről . . .

H. A.

Donászi Aladár versei:

UTAD
Erek füzére és a vér, 
aztán a tér,
mely túl szűkre szabott 
ha a viasz kiesik füledből 
és a hályogot felfalja szemed, 
végül már
csak egy csepp könny, 
csak egy kis ösvény, 
ahol a júdáspénz 
tövist virágzik.

TA L Á N ...
Talán egy ősi nomád ünnepen, 
hol ég, tűz, víz egy velem, 
elgémberedett álmaim 
mindent elborítva kiöntenek, 
s forradt arcú hunok képében 
körültáncolják egy montmartre-i kávéház 
színes napernyőit.

AZ ELSŐ NAP
SS!

(2-)

A nyilvántartó irodában kf 
zépkorú, testes törzsőrmeste: 
nő szól hozzá néhány szót, f 
gyelmezteti a szabadulása utá 
ni kötelezettségeire. Megmond 
ja, hol és mikor kell jelen 
keznie. Üres formaság ez, Bai 
tus eligazítás nélkül is ppntc 
san tudja, mit kell tennie!

H á t ta l  van az ajtónak, ami- 
*"*■ kor lecsapódik a tátika, s 

a szögletes keretben megjele
nik a nappali szolgálatos őr 
arca.

Megfordul. Megszokásból 
először kihúzza magát, aztán 
észbe kap, lazít feszes testtar
tásán. Nem fog paprikajancsi
ként ugrálni ezen a napon, 
csinálta eleget. Lezser nemtö
rődömséggel néz vissza, ké
szen arra, hogy visszavágjon, 
ha az őr szóvá tenne valamit.

— Jobban érzi magát, ugye? 
— kérdezte barátságosan a 
testes főtörzsőrmester. Ilyen
kor még a mogorvább őrök is 
barátságosak, emberségesek. 
Tudják, a szabaduló már nem 
tartozik a kezük alá. Az őrök 
lélektanához tartozik, hogy az 
átlagosnál érzékenyebb embe
rek. Meggyőződésük, hogy ami
kor a kötelességüket teljesítik, 
ezt a társadalom védelmében 
teszik. Sok közülük többet is 
belead, túlbuzgó, néha kicsi- 
nyes: Ugyanakkor sokan „nép
szerűségre törekszenek, szere
tik. ha az utcán egy-egy volt 
„zsivány” megszólítja őket, 
ilyenkor komáznak, el-elbe-

szélgetnek. Az őrök szabadu
láskor őszintén azt kívánják 
nekik, hogy ne kerüljenek ide 
vissza, mert nem jó élet ez. 
Látják, tudják, hiszen fele 
életüket ők is a falak között 
töltik. Furcsa, felemás viszony 
alakulhat ki, félig családias, 
félig ellenséges életközösség, 
kölcsönösen hátnak egymásra, 
formálják, alakítják a másikat.

Az őrök naponta látják az 
elítéltek sápadt arcát, ismerik 
őket, tudják melyik-melyik 
miféle ember, mire képes. A 
formaruha elhalványítja a 
bentiek egyéniségét, megle
pődnek, amikor civilben látják 
viszont a szabadulókat. Meg
változik a testtartásuk, maga- 
biztosságuk, olyanok lesznek, 
mint a többi szabad ember.

Bartos válaszol a kérdések
re, beszélgetnek, majdnem ba
ráti a hangnem. Aztán vége a 
beszélgetésnek, visszacsapódig 
a tátika, a szabaduló újra ma
gára ma ad. Sétál, láncról gyúj’ 
cigarettára, várja, történjék 
vele végre valami. Kifelé fülel. 
Odakint megélénkül az élet, 
nappalig zajok szűrődnek be a 
trepniről. Ezek már nem je

leznek neki semmit, nem ügyel 
rájuk, nincs többé köze hozzá
juk.

Odakint a léptek alatt re
csegnek az olajos deszkák, az 
írnokok és házimunkások kísé
ret nélkül közlekedhetnek. 
Akad köztük ismerős, haver. 
Többször félretolják a „cirk
ot”, hagyományos szavakkal, 
tréfálkozva elköszönnek.

— Szevasz! Légy jó!
— Megpróbálom.
— Üdvözlöm a Rákóczi téri 

lányokat!
— Oké!
— Mondd meg a Dilis An

csának, ha kimegyek, szétve
rem a fejét!

Nyolc után érte jönnek, ki
szólítják a zárkából. Magához 
vesz mindent, ide már nem jön 
vissza. Lekísérik a raktárba, 
először leadja a kincstári fel
szerelést, visszakapja a saját 
ruháját. Elegáns, szürke öl
töny, mindig sokat adott az öl
tözködésre. Jobban érzi magát. 
A ruha könnyű, tiszta: testhez 
simuló, más a szaga, a tapin
tása. Amikor itt végzett, men
nek tovább, intézik az ilyen
kor szokásos formaságokat.

T íz Jvakor már ingre vet
kőzve ül a szabaduló zár

kában. Egyedül van, nincs tár
sa, ennek örül. Belelapoz a ré
gi ^újságokba, képeslapokba, 
inkább csak a színes képeket 
nézegeti, nincs türelme az ol
vasáshoz. A címlapokon ordító 
hírek, események, nagyrészt 
ismeretlenek előtte. Hát igen! 
A börtönbe csak kevés, meg
szűrt hír jut be, ezért furcsák 
annyira az első napok. Nehe- 
z®n tájékozódik az események 
között, sok a lem, adása.

Később újra megzavarják, 
rányitják az ajtót. A pénz
ügyes hadnagy lép a zárkába, 
papír van a kezében, hozza a 
végelszámolást a börtönbeli 
keresményéről. Megnézi a vég
összeget, aláírja, összesen hu
szonegyezer forint.

A nyitott ajtóban ott ter
peszkedik a kövér körletirnok, 
régi ellenség, soha nem ked
velték egymást. Közvetlen 
okuk tulajdonképoen nincs a 
haragra, régen valami apróság 
miatt összekaptak.

A körletirnoknak még leg
alább hat éve van hátra. A 
bennfentesek bizalmasságával
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Érdemes
megpróbálni

Miután az ország lakos
ságával együtt a bv. inté-> 
zetek is áttérnek az ötna
pos munkaihétre, itt is je
lentősen megnövekszik a 
szabad idő, hiszen minden 
szombat szabad lesz. S ezt 
az időt jól és hasznosan 
eltölteni, nem egyszerű do
log. Nemcsak bent okoz, 
illetve okozhat ez gondot, 
hanem kint, országosan is.

Az országban csak-csak 
megoldják ezt, hiszen ren
geteg program között vá
laszthatnak az emberek, a 
döntés az állampolgárok 
kezében van, s ha pihenni 
akarnak vagy kirándulni, 
egyként megtehetik. Ezzel 
szemben a benti program 
már nem csupán az egyé
nek ügye, hanem egy-egy 
közösségé.

Tíz vagy száz ember szá
ja íze szerinti progra
mot adni sokkal nehezebb, 
mintha csak magamról van 
szó. Ezért — gondolom — 
nem árt, ha szemügyre 
vesszük, mit is lehetne 
még — újat,' érdekeset, 
mindenkit érdeklőt — ten
ni azért, hogy a szombatok 
ne múljanak el nyomtala
nul.

Ma még úgy tűnik, ha 
semmi mást nem csinál az 
ember, csak pihen, már ez 
is megéri. De néhány hét 
vagy egy-két hónap után 
másképpen fest majd a do
log. Hiányzik a mozgás, s 
egyáltalán az, hogy történ
jék valami. Nem lehet 
mindig rejtvényt fejteni,

olvasni, tévézni, beszélget
ni stb.

Épp ezért, felvetődött 
bennem, mi lenne akkor, 
ha a szabad szombatok a 
testedzés, a testnevelés 
napjaivá válnának, amikor 
egész nap lehetne sportol
ni, labdázni, mozogni, s 
egyáltalán művelni a test
kultúrát?

Lehet, hogy' ez az egész 
csupán merész ötlet, s 
esetleg megvalósíthatatlan, 
netán nincs is rá igény, az 
emberek nem akarnak mo
zogni, nincs szükségük a 
rendszeres sportolásra. Le
het. Mégis megpendítem, 
hiszen az öntevékeny szer
vezetek felkarolhatnák az 
ügyet, s megszervezhetnék 
úgy, hogy többletmunkát 
nem okozna ez a progmam- 
bővülés senkinek.

Tavasztól késő őszig 
sportolhatnának az embe
rek, s ne feledjük: a sport 
nemcsak szórakozás, fegye
lemre, önuralomra nevel, 
jótékonyan hat a személyi
ség fejlődésére.

Mindenesetre idő van, 
azaz lesz, hiszen havonta 
négy szombat van, s ha ez 
a négy nap sportolva— 
szórakozva telik el, s nem 
unalomban, akkor az új 
hét is más embereket talál 
a munkahelyeken. Vélemé
nyem szerint érdemes len
ne megoróbálnd. Vagy 
mégsem? írják meg erről a 
véleményüket, ha magát az 
ötletet érdekesnek tartják.

A. J.

Síét üveg
Lassan fogyott a sor, hiszen 

mindenki úgy vásárolt,- hogy 
legalább egy ideig ne kelljen 
ezzel foglalkoznia. Bár az ét
kezésre nem lehet panasz, 
mégis vettek élelmiszert, kon- 
zervet, kolbászt, szalonnát, 
zsírt stb. De főleg a tisztasá
gi szerek fogytak, szappan, 
fo’gkeve. fogkrém, krém és arc
szesz. A Figaró arcszesz a slá
ger, volt aki kettőt, sőt, hár
mat is vett.

Ez nem is csodá; hiszen 
munkájuk olyan, hogy az ap
ró porszemek, textilszálak be- 
ivódnak a bőrbe, s eléggé kel
lemetlen viszketést okoznák, 
olyat, amit nem lehet meg
szüntetni azzal, hogy rendsze
resen borotválkoznak. Utána 
jólesik és szükséges is — a 
szeszbedörzsölés. éppúgy, mint
ha kint, a fodrásznál borotvál
kozna az ember.

A két jó barát is ott állt, s 
várta, hoigy rákerüljön a sor. 
Kinti életükben a szeszt álta
lában másra használták, nem
igen foglalkoztak arcszesszel, 
inkább a torkukba öntötték. 
Most, ahogy itt állnak, mivel 
üthetnék agyon az időt más
sal, mint azzal, hogy felidézik 
egy-egy szabad napjukat, hogy 
s mint éltek ők k in t. . .

És eszükbe jutott, hogy nem 
véletlen van az arcszesz nevé
ben ott, hogy szesz! Igaz, egy 
kissé illatos, de ez a kisebbik 
haj, az a lényeg, hogy szédül
jön tőle az ember. Hiszen mi
lyen régen nem ittak már 
olyat, ami egy kissé hasonlít 
a szeszhez! íme, itt az alka
lom, hogy kipróbálják, milyen

■ I I I

i í  ' - : 'V - ó ' . ' 1 - v ^  1 ■■ :v- I  ■ ■ ■ ;V;v1 ■ |

y- -V

Még üresek a sportpályák, de hamarosan benépesülnek..;

is az, ha arcszesztől szív be 
az ember?!

Megvették s miikor felértek 
a zárkába, új fent megtárgyal
ták, hogy mi is legyen? Igyák 
meg avagy használják fel 
„rendeltetésszerűen”? Végül is 
úgy döntöttek, hogy megisz- 
szák, s lesz, ami lesz! Ha nagy 
zűr lesz belőle, olyan, hogy 
észreveszik — legalább tud
ják, hogy miért kapták. Már
mint a büntetést.

Maga az ivás nem tartott 
tovább néhány másodpercnél, 
be sem fogták az orrukat, még 
a szemüket sem hunyták le, 
egy lendülettel csúszott le a 
torkukon, előbb az egyik, majd 
a másik üveg árválkodott a 
polcon, s nézett rájuk üveges 
szemekkel. Nemsokára azon
ban ok is megismerkedtek, 
hogy milyen is az arcszesz, ha 
megisszák! Pillanatok alatt 
felszívódott, s lassan virágos 
jókedv költözött beléjük, oly
annyira, hogy dalra fakadtak, 
egymás után énekelték el da
laikat, s nem dúdolva, hanem 
tele szájjal énekelve, s ami
kor a felügyelet közbelépett, 
a két jó barát már egymást tá
mogatta a folyosón, s amikor 
a parancsnok előtt próbáltak 
számot adni tettükről, tegyük 
hozzá nem sok sikerrel, még 
megkockáztatták, hogy tréfá
ra vegyék a dolgot, sőt meg is 
kérdezték: — „Parancsnok úr! 
Mondja meg a kedvenc nótá
ját, hadd énekeljük el!”

Természetesen ebből semmi 
nem lett, a húsz napot viszont 
megkapták.

Ha csak ennyi lenne az 
egész, akkor nem sók szót 
kellene erre vesztegetni. De 
van ennek még egy hátulütő
je, az, hogy tettükkel veszé
lyeztették a  többieket. Hiszen 
ha ebből, azaz az arcszesz 
megírásából gyakorlat lesz, 
akkor mi sem egyszerűbb, 
nem szabad megengedni, hogy 
behozzák az ..intézetbe, ma
gyarán. megszüntetik eme áru
cikk vásárlását!

A parancsnok ki is hirdette, 
hogy ha még egyszer hasonló 
történik, senki nem vehet több 
arcszeszt! Lett is erre felzú
dulás, no nem a parancs, ha
nem a két renitens ellen! Azok 
ellen, akik csak magukra gon
doltaik, s arra nem, hogy ez
zel több száz társukat hozzák 
kellemetlen helyzetbe! Azokat, 
akik nem vétettek, akik úgy 
használják a szeszt, ahogy 
kell! Azaz az arcukra dörzsö
lik. s nem a gyomrukba ön
tik.

A. J.

Kis tudósítás fekszik előttem, Kalocsáról. Négyen Ír
ták alá azok közül, akik „sétálni” mehettek civil ruhá
ban a városba. Erről nem is olyan régen bővebb riport
ban számoltunk be.

A tudósítás elmondja, hogy mi mindent vásároltak, ci
pőket, ruhákat mustrálgattak, sőt ajándékkal is kedves
kedtek a bentieknek, S hogy mennyire köszönik az inté
zet vezetőinek, hogy ilyen módon is segítik majdani be
illeszkedésüket.

Nagyon egyetértek velük, főleg ez utóbbiban. Azok a 
szerencsések, akik mostanra kerültek az átmeneti cso
portba, bizonyosan nagy előnnyel kezdik meg a szabad 
életet. Sportnyelven szólva, „akklimatizálódnak”, azaz 
fokozatosan szoknak hozzá a változáshoz, a börtön és a 
szabad élet közötti különbséghez,

Tudom, sokan aggódva, mások kárörvendve figyelik, 
hogy mi lesz ebből? Ez utóbbiak abban „reményked
nek”, hogy történik valami. En úgy hiszem, tévednek. 
Igaz, vannak veszélyek, a kísértés erre vagy arra nagy
nak látszik. Ám, ha belegondolunk, hogy ezek a lányok, 
asszonyok, több mint öt évet töltöttek bent és a szaba
dulásuk mindössze néhány hónapra van, akkor ez egé
szen más megvilágításba helyezi a dolgot. Mert kérdem 
én: nem jobb, ha valaki a „séta” közben jön kísértésbe, 
mint az, hogy pár hónap múlva szabadon elkövet va
lamit? Ráadásul a „séta” során ott vannak a társai, és 
szépen vagy csúnyán lebeszélhetik arról, ami helytelen. 
Ügy is fogalmazhatnék: mindenki kipróbálhatja önma
gát! Az sem szégyen, ha utána a zárkatársakkal, a ne
velővel elbeszélgetnek azokról a „titkos” gondolatokról, 
amelyek kint a fejükben megfordultak. Aki komolyan 
és főleg tartósan akar szabadulni, az nem cselekedhet 
másként.

Arról nem is beszélve, hogy milyen hosszú és milyen 
tartós lesz a „séta" a városban, ezekben a hónapokban 
dől el. Akik együtt távoznak, ezért is vigyázzanak egy
másra!

— t  —

Megszervezni
Nem túlzás, ha azt mondom, 

hogy az intézetekben levők 
nagy örömmel fogadták azt 
a rendelkezést, amely lehető
vé tette a külső lapok meg
rendelését. Az azóta eltelt idő 
teljessé tette a „betű diadalát”, 
mert erről van szó, hiszen az 
újságok beáramlása előtt sem 
voltak az emberek tájékozat
lanok, a televízió, a rádió, a 
helyi stúdiók egyre-másra ad
ták a híreket, közvetítették a 
világ és az ország eseményeit.

Ennek ellenére, vagy ponto
sabban szólva, emellett, remek 
„karriert” futottak be intéze
teinkben az újságok. Sokan ar
ra számítottak, hogy az újdon
ság elmúltával csökken az elő
fizetések száma. Ez nem követ
kezett be. Az emberek többsé
ge szívesen ad pénzt újságra.

Érdemes szemügyre venni — 
ennek alátámasztására —, hogy 
például Vácott hányféle újsá
got rendelnek. Először nézzük 
a napilapokat: a Pest megyei

az ajtófélfának támaszkodik, 
pimaszkodva mondja Bartus- 
nak.

— Nem adok egy hónapot, 
újra itt leszel!

— Lehet, de előtte „megláto
gatom” az anyádat.

A hájas fölszisszen, öklét 
emeli, de a hadnagy leinti.

— Őry! Mit keres itt? Tűn
jön el!

Az írnok a parancsra vona
kodva visszalép, törleszteni 
akar az előbbi megjegyzésért, 
azon gondolkodik, hogyan te
gye.

Bartus néma marad. Mindig 
utálta ezt a férget, a sima mo
dorát, vasalt nadrágját. Ez a 
majom akkora képpel mászkál, 
mintha ő lenne másodállásban 
a börtönparancsnok. Látszik, 
ennyi évvel a háta mögött, 
nem szíveli azokat, akik előt
te szabadulnak. Ami azt illeti, 
ezt meg lehet érteni.

Az írnok lekicsinylő arcot 
Vág.

— Mit bámulsz? Nem láttál 
még fehér embert?

— Ilyen gyríra kiadásban 
ritkán láttam. Tudod mit, fi
am? írnokoskodj tovább leg
alább húsz évet.

— Kösz, apafej!
— Szívesen, majomka!
—- íiirnok — hallatszik egy 

érdes hang.
— Megyek.
A kövér Írnok váratlanul el

neveti magát. Föltámadt benne 
valami emberi, az itt haszná
latos durva szavak mögött nem

mindig rosszindulat fészkel. Ez 
a megszokott érintkezési for
ma, nem kell túl komolyan 
venni, kár a sértődöttet játsza
ni.

— Ne haragudj, öreg. Nem 
akartalak megbántani. Hülye
ség volt!

— Tudom.
— Hát akkor, szervusz! 

Dönts le helyettem is néhány 
pesti csinibabát.

— Igyekszem! Várj! Egy pil
lanat türelmet, hadnagy úr!

Bartus fölveszi az asztalról a 
felbontatlan doboz külföldi ci
garettát, átnyújtja az írnok
nak.

A hájas szabadkozik.
— Kösz, hagyd, szükséged 

van rá.
— Vedd csak el, még van 

egy dobozzal!
—■ Oké! Minden jót!
— Szervusz!
Újra egyedül van. Odakint 

zajok, ajtócsapkodás, beszéd
foszlány tölti meg a levegőt.

A ház éli a maga mindenna
pi, megszokott életét. A délutá- 
nosok sétára vonulnak dob
banva kopognak a léptek. Az 
irodákban írnokok, nevelőtisz
tek dolgoznak, kopognak az 
írógépek, valahonnan tömény 
kávéillat párázik.

A konyhán előkészítők és 
szakácsok mozognak. Hámoz
zák a zöldséget, nagy alumí
nium edényekben cipelik a 
megtisztított krumplit. A nagy 
üstökben forr a víz, s a pirí
tott hagyma nehéz szaga meg

lovagolja a levegőt. Készül az 
ebéd.

A szabadulót mindez hide
gen hagyja. Már nem tartozik 
ide, elpattantak azok a kap
csok, amelyek ehhez az élet
formához kötötték.
M ég  nem csapta bé maga 
iTJl mögött az ajtót, de a hát

rahagyott évek emléke máris 
halványul. Kilábalt ebből a 
rossz betegségből, s a felgyó
gyult beteg nem szívesen em
lékezik vissza a lázas hányko- 
lódásra. Vége! Ami volt, el
múlt. Előre néz, nem hátra. 
Érzékeit eltölti a várakozás 
vibrálása. Újra belekerül az 
élet áramlásába. Egyelőre nem 
is akar többet látni maga előtt, 
csak azt a pár napot. Kész for
gatókönyvvel indul, s meg 
akarja valósítani elképzeléseit!

Ügy tudja, ebéd után kienge
dik. Újabban a büntetés utolsó 
napján szabadítanak. Nyer egy 
teljes napot.

A szabadulózárka méretre 
és berendezésre olyan, mint a 
többi, csak a berendezés más, 
az ágyakat pokróc helyett 
pléddel takarják le. Néhány 
kötegnyi újság hever szétszór
va az asztalon, ágyakon.

Az ebédet már nem alumí
nium csészében kapja, tálcán 
hozzák be, jénai tálakon. A 
mai ebéd nem rossz. Húsleves, 
paradicsommártás húsgombóc
cal. Étvágygerjesztő a színe, fi
noman párolog, de nem tud, 
nem akar enni. Önérzetét sér

tené, ha a szabadulás napján 
is enne ebből a kosztból.

A szakács megáll az ajtóban. 
Ismeretlen arc, új ember lehet 
a konyhán.

— Köszönöm. Visszavihe- 
ted!

— Nem eszel?
— Nem.
— Te tudod. Minden jót 

odakint!
— Köszönöm — nyugtázza a 

jókívánságot, ma már század- 
szőr.

Öt perccel később idegesen 
fölpattan. Tudja, hülyeség, de 
az az érzése, hogy nem akar
ják elengedni. Idegesen járkál, 
türelmetlenül sietteti a  percek 
múlását.

— Nyugi, öregem — hallja a 
tulajdon hangját. — Tarts ki!

A negyedik cigarettára gyújt 
rá, szájában keserű, égett izt 
érez. Végre csikorog a zár, jön
nek, szólítják.

— Bartus IJöjjön!
Megy vigyorogva, ruganyos 

léptekkel, tíz évet fiatalodott. 
Kezében lóbálja az aktatáská
ját, benne van minden vagyo
na, amit a magáénak mondhat. 
Sértődöttség, harag nélkül 
megy kifelé, odaköszön az is
merős fegyőröknek. Ezt tartja 
illendőnek, utálja azokat, akik 
szabaduláskor játsszák az eszü
ket

Félig már kint van, de még 
nem egészen. Soha nem járt a 
börtönnek ezen a részén, isme
retlen terep ez előtte. Az őrpa
rancsnoki irodán visszakapja

az óráját, fölhúzza, fölcsatolja 
a csuklójára. Átveszi a pénzét, 
a vaskos pénzköteget kettőbe 
osztja, külön-külön rakja el. A 
szabadulólevelet zakójának 
külső zsebébe süllyeszti. Szük
sége lehet rá, határváros, iga
zoltathatják. Jelenleg ez az 
egyetlen érvényes okmánya. 
Átjut a legutolsó lezárt ajtón, 
idős őr kezeli az elektromos 
zárat, becsapódik mögötte a 
nehéz vasajtó.

[V em  először szabadul, de
x most is ugyanazt érzi. 

amit legelőször. Idegeit, érzé
keit és egész testét elönti a tel
jes felszabadultság. Minden 
sejtje újjáéled, átengedi magát 
az új benyomások tolakodó 
özönének. Az utca forgataga 
azonnal befogadja, magába ol
vasztja, viszi előre. Kellemes
nek érzi az orrába csapódó 
erős benzingőzt is, élvezi a jó 
levegőt, a simogató napfényt, 
örül a hétköznapi utcaképnek. 
Kényelmes lépésekkel megy 
előre, nem siet, háta mögött 
kisebbedik, majd jelentékte
len ponttá zsugorodik össze a 
fegyház szürke épülettömbje. 
Elfelejti azt, aki volt alig né
hány órával ezelőtt. Ez az 
árnyalak a semmibé foszlott. 
Aki itt lépdel ,az Bartus Sán
dor, szabad, magyar állampol
gár. Múltja ugyan tarka, de 
tetteiért megbűnhődött, évek
kel fizetett, nincs több tarto
zása. Bordács László

(Folytatása következik.)

Hírlapból 16-ot, a Magyar Hír
lapból 17-et, a Népszabadság
ból 66-ot, a Népszavából 193- 
at; a hetilapokból is szép szám
mal fogy, példaként említhető 
a Füles, amelyből 230 darab 
kél e l . . .  De nem áll rosszul 
a Heti Híradó sem. Lapunkból 
186 darabot rendelnek a váci 
intézet lakói.

Hogy mennyire nem sajnál
ják a pénzt az újságra az itteni 
emberek, arra csak egy adatot 
említek: negyedévenként 119 
ezer forintot költenek eme szó
rakozásra . . .

Főleg a képes lapok örven
denek nagy keresletnek, pél
dául a már említett Füles vagy 
a Rakéta regényújság, amely 
számos képet, is közöl az érde
kes cikkek, novellák, folytatá
sos regények mellett, akárcsak 
az Interpress Magazin, amely
ről elmondható, hogy egyálta
lán nem olcsó, sőt kifejezetten 
drága, mégis megveszik az ol
vasók.

És itt a bökkenő! Megveszik, 
de nem biztos, hogy mindenki 
el is olvassa . . .  Számos tény, 
adat támasztja alá s növeli a 
gyanút, hogy sokan nem má
sért, csak a képekért rendelik 
meg a drága lapokat. Olyan 
ember is akad, aki a gyönyörű 
szép, színes fotókat gondosan 
kivágja, és albumba ragasztja. 
S a megcsonkított példány, 
hogy abban mi van, már nem 
is érdekli.

A szövegtől, a cikkektől, ne
tán a tanulmányoktól, ame
lyek rengeteg ismeretet tartal
maznak, fosztja meg magát az 
illető, s nemcsak a lapot, ha
nem önmagát is megcsonkítja 
ezzel. Nem szólva a pénztárcá
ról, mely tudvalevőleg nem a 
legvastagabbak közé tartozik, 
s így nem ártana, ha ésszerűen 
és takarékosan bánnának a 
bennevalóval.

Nem lennék tárgyilagos, ha 
csak a rossz példát említeném, 
és nem szólnék arról, hogy van 
példa az ellenkezőre is. Azok
ról a zárkaközösségekről van 
szó, amelyek felosztják egy
más között a lapokat, s min
denki csak egyet rendel, de azt 
a közösség többi tagjának is 
átadja. Így nyolc-tíz lapot ol
vasnak, s csak egyet fizetnek. 
Ehhez, természetesen, nem elég 
a szándék, hanem szükséges a 
kölcsönös bizalom is. S ezt már 
maguknak kell megteremteni, 
helyettük senki nem teheti 
meg. Mindenesetre a périzta- 
karékos és ismeretgazdag ol
vasási gyakorlat követésre mél
tó.

á .  J.



1983. FEBRUAR 6

szigorított ö m u m u

Mese felnőtteknek ?(!)
Aki vállalkozik arra, hogy 1966-os szabadulása csak a szülei nyomására, meg hogy 

a H. H. hasábjain elregélje átmeneti vollt. összeállt egy mentse magát, azt hazudta a 
életét, azt többféle okból te- hölggyel, aki zöldségárus volt. bíróságon,' hogy ekkor volt 
heti. A legjobb esetben tény- No, de a lányoktól a „tómo- először férfival. Ezt persze a 
leg tanulságul szolgál mások- gatást” nem vonta meg és le- szakértő cáfolta. Később sike

rült tanút kerítenem, aki volt
már vele. Azt is sikerült bi
zonyítanom, hogy előtte mi 
is voltunk együtt. De nem 
menekülhettem. Ekkor ma
radit az a vád, hogy azon a 
bizonyos éjszakán a lány nem

nak, míg a másik véglet csu- bukott. . Hogyai}? 
pán feltűnősiködni akar, bár — Az egyik „barátnőm” a 
ez még nem zárja ki a tanul- saját anyjához tört be. Ma 
Ságot, csak akkor, ha „szóra- sem tudom, miért engem do- 
kozik” a riporterrel, azaz jó- bott fel, mint bűntársat, így 
bat' lódít. aztán a szokásos lista k-iegé-

Jómagam mindig bizalom- szült: kerítés, deviza meg be
mal közeledem a riportala- töréses lopás, két és fél év akarta és csak erőszaknak en- 
nyomhoz és minden beszélge- büntetéssel. 1969-ben jöhettem gedett. Kiskorú volt, én ps- 
tés előtt elmondom: csak ak- ki Kőhidáról, kedvezményt dig büntetett előéletű. Hát így 
bor van értelme az egésznek, sohasem kaptam. Általában történhetett meg, hogy a haj- 
ha igazat mond, s ha ez ne- a fogdáról szabadultam. dani kerítő szégyenszemre
hezére esik, akkor hagyjuk az E sorozat vége, látszólag nemi erőszakért ül.
egészet, lyiég az is az “őszinte- jelentéktelen ügy. Az egyik 
séget szolgálja, hogy négy- szórakozóhelyen fölfedezte ha- 
szemközt vagyunk, és ha ké- rágósát, egy hölgyet. Mint 
ri, bizonyos kényes vagy kel- mondta: „munka” közben so- 
lemetlen dolgokat nem írok hasem ivott, de ezúttal „pri- 
meg. S természetesen kötelez vát” társaságban volt, így hát
a titoktartás. elengedte magát, azaz a po- .. .

Persze megtehetném, hogy hár fenekére nézett. Hirtelen ,e.v távlatából így
később az iratokban utána- elkapta a lány táskáját es ki
néznék néhány zavaros rész- dobta a szabadba — mespli, 
létnek, de nem teszem, és jött a rendőrség. A táská- 
Ugyanis arra vagyok kíván- kan a szokásos női holmik 
esi, hogy az érintett hogyan voltak, nyolcszáz forintra ér- 
tótja eddigi sorsát, miként ér- tékelték. Feltételezhetően a

holmik „megsemmisültek”, 
mert 1 év 2 hónap büntetést 
kapott.

A büntetés szigorú volt: 5 
évet és az őrizetet kapta. 
Amikor e sorok megjelennek, 
valószínűleg már készülődik 
kifelé, az ideiglenes elbocsá-

tébeli — vagy nem értékeli 
— tetteit.

Mindezt szükségesnek lát
tam elmondani Nánásy László 
története elé. Hogy miért? A 
végén majd kiderül.

Amikor szabadult, 33 éves 
volt. Lakását már korábban 
elvette a tanács, mivel talál-

Látta a történteket. Hogy ez 
mese vagy a színtiszta igaz
ság? — nehéz eldönteni. Egy 
kérdés mindenesetre megvá
laszolatlan a fenti változat
ban: a szüleitől rettegő, este 
tízre mindig hazasiető lányka 
miért pont ekkor maradt ki 
oly hosszan? Ráadásul akkor, 
amikor veszekedtek?

★
A jövője szempontjából 

mindé? már lényegtelen, bár

A most negyvenéves Náná
sy László debreceni kisiparos 
családból származik, s egye-

kahelynek használta. S \ ekkor nem árt, ha az ember leg
elhatározott valamit: alább önmagához őszinte.

— Mindig tudtam, hogy Mint^ ahogy a beszélgetés vé- 
amit csinálok, biztos lebukást gén őszintén mondta:_

dűl ő büntetett. Elvégzi az jelent. Amíg csináltam, jól él- •— Egy biztos, a három év 
általános iskolát, majd férfi- tem, de ekkor úgy döntőt- alatt nem követek el semmit, 
szabó szakmát szerez a fővá- fern: elég volt, megállók! Le- amiért visszakerülhetek. Hogy 
rosten. Sajnos utoléri a vi- költöztem Debrecenbe, .pár aztán később miként lesz, 
dákról Pestre kerülő fiatalok hónapig állami vállalatnál dől- még nem tudom. Nagyon

EfV V P S ’7 p l 'W * ‘ r n C 5 7  L á fC iO - .  —  t___ ' _______o c T t r o r l í í l  v o  ö i r o T r  o t  t ó n r r  rJ nnagy veszélye: rossz társa- goztiam, de kevésnek talál
á s .  léha életmód. No és a tarn a fizetést. Előbb „foké
nak. Hamar kapcsolatba ke- tán”, majd legálisan dolgoz- 
rül a „Rákóczi tériekkel”, és tam egy maszek parkettásnál, 
viszonylag hamar le is bukik Jól kerestem, elégedett vol- 
kerites, devizaügyek miatt és tam. 1973-ban megnősültem: 
másfél évre elítélik.  ̂ a feleségem tíz évvel fiiata-

S ekkor van egy „pilláira- iabb volt. Később otthagytam 
ta az életének, _ amikor más a maszekot és egy KTSZ ke- 
uton próbál érvényesülni. rétében a haverral amolyan 

— Szabadulásom után a vállalkozók lettünk, jó üzle- 
Május 1. Ruhagyárban he- teket kötöttünk, jól éltünk, 
lyezkedtem el. Olyannyira Tehát megtalálta számítá- 
megálltam a helyem, hogy sát, megnősült, sőt lakáshoz
alapszervezeti KISZ-titkárnak is hozzájutott. És akkor a 
választottak. Tudtam róla, sors „ficama” közbeszólt, 
hogy . az előző függetlenített — Nem vagyok férjtípus, 
titkár milyen jó beosztásba nem hagyok ki egyetlen al-
került, ezért azt gondoltam: kaimat sem. Béreltünk egy 
én is megpróbálok ilyen mó- pincét, és a házmester lányá- 
dcm érvényesülni. Megpályáz- val így kerültem kapcsolat
iam ez a megbízatást. Ügy ba. Többször találkoztunk, ti
látszott, meg is választanak, tokban, a szülei nagyon fél- 
De aztán, amikor néhány em- tették, mert még nem volt 
bér keresett és mondták, hogy nagykorú. Az egyik haver la- 
az érdekvédelmi bizottságtól kásán jöttünk össze, de ő es- 
vantfaik, már tudtam: kidé- te 10-re mindig hazament,
rült a múltam. Közölték is, nehogy a szülei gyanút fog- 
nemhoay KISZ-titkár, de janak. Volt nekem egy tár- 
még KISZ-tag sem lehettem sam, aki közel 24 ezer forint- 
volna. Ennek ellenére meg- tál tartozott. Ekkortájt meg
hagytak az alapszervezeti tát- fenyegettem: ha rövidesen 
kári poszton, de én nemsoká- nem fizet, baj lesz. Azon a 
ra kiléptem. napon az említett lakáson

A gyors „karrier” reménye voltunk a lánnyal és ez a tár- 
szertefoszlott, de nyilvánvaló, sam valamiért odajött. Mi 
hogy hosszú távon megbecsült akkor éppen veszekedtünk. S 
ember lehetett volna. A baj azon a napon a lány nem 
azonban a „hosszú táv” miatt ment haza, csak reggel. S 
volt. így inkább a régi „ki- képzelje, mi történt? 
próbált” módszert választót- A társam találkozott a lány 
ta: a korábbi társaság, Iá- mamájával. (A lány ekkor 
nyok és ami ezzel jár. Kéri- már iskolában volt, mert gim- 
tés, devizaügy, sőt magánlak- náziumba járt.) — Hallom, 
sértés. Egy víkendházban tegnap éjszaka együtt táncol- 
ütötték fel a tanyájukat, ott tafc — mondta a mama. S a 
fogadták a lányok a „kun- társam „beköpött”, hogy 
csaftokat”. Igaz, a tárgyald- „kéglin” voltunk, meg hogy 
son kiderült: semmit nem én megerőszakoltam a lányt, 
vittek el, sőt „javították” a Még azt is elmondta, hova 
berendezést. Ettől azonban kell fordulnia, melyik -nyo- 
még a két évet megkapta. mozóhoz. Persze, a lány előbb

egyedül vagyok, ez tény, de 
tudomásom szerint jelenté
keny vagyont örököltem. Ez 
elegendőnek látszik a kezdeti 
időikben.

Kívánom, hogy „ennyi” elég 
legyen . . .  — f —

WMTM

Mikor kezdődik — meddig tart?
Effv és ugyanazon intézetből érkezett három hozzá- tözködő, önfejű, agresszív zár

olással indítjuk vitánkat. E három vélemény inkább katars aki újabb buncselek- 
csak „tapogatózó”, néhol az az érzésünk, hogy „fecseg a menyeken törii a fejéi-. eleve 
felszín és hallgat a mély". Máshol azonban mar a „mely- nem tud er* “ ben •
.ségek” is megszólallak, jelzik azt az irányt, ahova jo len- Az igazi beilleszkedés valóba 

6 ban akkor kezdődik, ha marne eljutni.Elindultunk tehát, a kezdet, mindent összevetve, nem kiléptünk a börtön kapuján, és 
is rossz_ rendszerbe állítjuk terveinket.

jólétben éltünk, ha csak ránéz- MEDDIG TART?
W  tünk valamire, már a miénk is Bizonyi elég sok állomáson

örömmel olvastam, hogy vi- leit, s sokan vagyunk olyanok kejj kerésztülmenni, amíg ez 
tát indítanak a Heti Híradó }s> akiknek az áhított jólét he- sikerü] Ezt időben ném lehet 
hasábjain. Nemcsak azért, mert lye^  „nyaklevessel , a legjobb megjeiölni. Az biztos, hogy a 
a vitatkozás foglalkoztatja az esetben durva elutasítással kel- jakds ds a munkahely a leg
eimét, okfejtésre kényszeríti az megelégednünk. Úgy er- szükségesebb, innen ágazik a2
abban részt vevőket, hanem. zem> ®zze‘ ha nem is telje- a körforgalom, amelynek köz- 
azért — S leginkább azért —, sen. világosán — rámutattam pontja önmagunk, hiszen min- 
mert okulhatunk, tanul- arra,.Logy mar eleiünk kezde- je n k i maga határozza el, mer- 
hatunk belőle, saját hibáinkat ten is sokszor a személyiség- re indul tovább.
felfedezhetjük’ másokban, s ha romboló hatásoknak voltunk Tűzzünk ki magunk elé olyan 
azt megkritizáljuk — önma- klteye, mindkét esetben, s ezek c£jti ameiy hosszú távú, követ- 
gunkat állítjuk tükör elé. egyike sem alkalmas arra, hezetes cselekvést kíván, és

Engedtessék meg, hogy elő- k°gy „beillesszen a nagy csa- megvalósítható (pl. erkölcsi 
szőr a főcímre válaszoljak. “a. Fennhejazokka váltunk, bizonyítvány megszerzése, sa- 
„Mikor kezdődik — meddig túltengett bennünk az onbi- jakdSi szakszervezeti tag
tart?”, Meggyőződésem, hogy zalom, vagy az ellenkező vég- sagi útlevél stb.). Ezek az igazi 
.már a születés pillanatában , be estünk. De van koztunk erőpróbák a szabadulást kö-

olyan kisebbség is, amely ki- vetően Ha már bizonyos idő 
egyensulyozottan nőtt fel, s után, a- munkában és otthon is

fel tudunk mutatni valamilyen

kezdődik — s életünk végéig 
tart a beilleszkedés.

Talán sokan felkapják erre 
a fejüket, s kérdik: Mi köze 
mindennek a témához? De akik 
így reagálnak, azok gondolják 
végig a következőket. Mi — 
mert rólunk, elítéltekről van 
szó — beleszülettünk *>gy tár
sadalomba, a nagy családba, s 
ezen belül egy szűkebb körbe 
— saját családunkba. Szüléink 
örömmel, féltő gondoskodás
sal vettek körül, irányították 
első lépteinket, formálták gon

életük valóban harmonikusan
te» -  m|g is köztünk vannak. eredményt, és ezt nem mi ma-

gunk vesszük észre, hanem a 
kollégák és a családtagok, ak
kor érezhetjük biztonságosab
ban magunkat, mert a beillesz
kedésünk jól alakuj.

Mindez eddig nem vád, de nem 
is felmentése a szülőknek, a ki
sebb családnak, a közvetlen 
környezetnek.

Azonban hadd siessek kije
lenteni: jelenlegi helyzetün
kért önmagunkat, szinte kizá
rólagosan önmagunkat vádol
hatjuk! Én határoztam el 
ugyanis, hogy mit és hogyan 
teszek, akarom-e ezt vagy azt, 
netán elutasítom. Megesiná-dolatainkat, mindaddig, míg , balhét vaev sem’„ lom e a Damel, vagy sem:ezt megtehették. Mert lassan a

Bizony József 
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A közölt történethez a hoz

zászólásom csupán annyi, hogy
salát felünkkel kezdtünk son Később: akarom-e, hogy en- az óvodai betörés elkövetője, j e3unKKei KezatunK gon nek az ördögi körbe torkolló egyáltalán a visszaesők, vele-

vonalvezetésnek vége szakad- ményem szerint, személyiség- 
^on? ej tudom-e fogadni an- zavarosak. Orvosi, pszichiátriái 
nak erkölcsi normáit? S ami a kezelésre van szükségük. Ez 
legfontosabb:: igazán el aka- nem is lehet vitatéma. Diagnó- 
rom-e fogadni? Megtagadom-e zis:
egykori önmagamat? Ha igen, Gyenge bennük az ígéret 
azt már itt bent kell elkezde-

kát követtük — és vittük vég
hez azt, aminek az eredménye 
e vita.

A gyerekkorban ért benyo
mások — pszichikai és fizikai 
benyomásokra gondolok — 
egész életünkre rányomták bé
lyegüket. Sokan vagyunk, akik

NEKEM SIETNI KELL
£n nem tudok langymeleg lenni
mert nekem égni kell
én nem tudok sétálva menni
nekem sietni kell
és itt állok porba Ieverten
túl életem delén
időm rohan eszeveszetten
s ami még van: kevés.
így is megkéstem már,
s mi szívemnek sóhaja, vágya,
mit szorít magába zárva,
kiáltom most a nagyvilágba:
boldogság, jöjj,

nekem sietni kell!
Karacs Béla
Nyíregyháza

M családi hátiéi
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha már a tragé

dia bekövetkezik, legalább akkor, a szülők levonják a ta
nulságot, s végre, ha nem is időben, képesek arra, hogy 
gyerekeiket valóságos fényben lássák. Annak, akivé vált, 
s nem máshol, hanem a szemük láttára.

Ha azt nézzük, hogy a szülők, a közvetlen hozzátarto
zók hogyan fogadják a fiuk, férjük, feleségük, testvérük 
újabb bűncselekményét, akkor nagyon eltérő lesz a kép. 
S ebben az a különös, hogy egyik álláspont sem meg
nyugtató. A legegyszerűbb az, ha minden kapcsolatot 
megszüntetnek. Erre is van sok példa. Mondanom sem 
kell, hogy mennyire helytelen ez a felfogás. Ha nem se
gíthetek, legalább ne ártsak. . .

Ugyanígy ártalmas az a felfogás is, amely kiemeli a 
bűnből a gyermeket, a hozzátartozót, s mindent másra 
igyekszik hárítani. Magyarán, mindenki bűnös, csak a 
fia, vagy lánya nem!

Legutóbb Szolnokon beszéltem egy fiatalemberrel, ta
lán még tizennyolc éves sem volt, de megölt egy idős 
asszonyt. Most sem az indok, sem a körülmények nem 
fontosak, maga a tény — a gyilkosság — a döntő. Ennek 
ellenére a szülők olyan tartalmú levelet írnak a parancs
nokságra, amelyben majdhogynem kikérik maguknak, 
hogy az ő fiukról, mint durva, erőszakos, összeférhetet
len emberről szóljanak. Nem, az ő fiuk rendes, becsüle
tes, szófogadó ember, aki a légynek sem árt.

-k
Vajon mit gondolnak ezek a szülők? Egy ember meg

ölése, az semmi? Azon csak úgy át lehet lépni, mintha 
mi sem történt volna? Egyszerűen felfoghatatlan, hogy 
ezek a szülők mit is látnak a fiukban? Az rendben van, 
hogy nem vádolják, nem ítélik el (?), nem kiáltanak rá 
tücsköt-bogarat, de az már semmiképpen sincs rend
ben, hogy annyira nem ismerik, s úgy mentegetik, mint
ha az a brutális gyilkosság csak ifjúkori, vagy gyermek
kori csíny, kisiklás lenne! Holott, mondanom sem kell, 
nem az.

A legérdekesebb, már-már humoros, ahogy szemrehá
nyásokkal halmozzák el az intézet vezetőit, miért nem 
vigyáztak eléggé a fiukra, mert annak drága szandálját 
úgymond — valakik, valamikor elszakították! Mintha ez 
lenne a legfontosabb, mintha az lenne a legtermészete
sebb, hogy a fiú, háta mögött egy gyilkossággal, törőd
jön jobban á vagyontárgyaival, hiszen az pénzbe kerül, 
s a pénz — hitük szerint! — többet ér, mint az élet.

Anélkül, hogy mélylélektani fejtegetésekbe kezdenék, 
megkockáztatok egy megjegyzést: Nincs-e valami oko
zati összefüggés a szülők pénzszeretete cs a fiú pénz 
miatti gyilkossága között?! Nem tudok szabadulni attól 
a gondolattól, hogy talán meg sem történik ez a gyilkos
ság, ha nem hali ez a fiú mindennap a pénzről beszélni, 
ha a szülők mindennap nem a pénzt állítják életük kö
zéppontjába . . .

Rendkívül fontos tehát a családi háttér, s nem mind
egy, hogy mit mondanak, írnak a hozzátartozók. Akkor 
lenne igazán hasznos a közreműködésük, ha legalábbis 
a tényeket tisztelnék, s a tényekből próbálnák levonni 
a tanulságot, s nem különleges bánásmódra tartanának 
igényt. A. J.

A szabadulás után, ha a jó 
tanácsokat követjük, s .nem 
ragad magával a szabadság 
mámora, ha józanok mara
dunk, ha azok tudunk marad
ni, már az első fordulót meg
nyertük. S nem szabad vissza
utasítással, ellenérzéssel visel-

megtartására irányuló motí
vum,
nem épüli ki az illetőknél 
megfelelő etikai értékrend- 
szer,
így természetesen hiányos az 
akarati tényező, ami jegye a 
negatív személyiségnek. 
Amikor a kérdéseket elol

vastam a beilleszkedésről, új
tetni a pártfogóval szemben életről, eszembe jutott irodal
sem. Ha a pártfogó valóban műnk egyik első legendája egy 
hivatásának tekinti feladatát, remetéről, aki egy fa odvábán 
Sajnos, én „nem zenghetek nem akarja, hogy elaludjon, 
dicshimnuszt” volt pártfogóm- „A fakérgeken nádszálakat 
ról — de nem is ez a célja vi- szúr keresztül, feje fölé ko
fánknak.

S még egy nagy gondunk 
van: mindent egyszerre aka
runk, úgy érezzük, minden 
egyszerre megillet bennünket, 
hisz ennek az adóját megfi-

vekkel megrakott korongot 
függeszt, hogyha elaludna, 
testét a nádszálak megszúr
ják, fejét a kövek meg
ütik . . . ”
De ő remete volt, és nem

zettük. Tudomásul kell ven- akart aludni! „Mi”, általában 
nünk, hogy ugyan megkapha- első bűntényetek viszont 
tunk mindent, de csak szívós, „aludni” akarunk, azaz he
kitartó munkánk eredménye- lyünket meglelni ismét a tár
képpen. sadalomban. De ott van a tár-

Hogy a családnak milyen sadalóm által felállított „nád 
szerepet szán a' most még el- •és kő”, vagy más néven az 
ítélt — szintén önmagának kell előítélet, a gátló körülmények
eldöntenie.

Szilágyi István 
Bp-i Fegyház és Börtön
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MIKOR KEZDŐDIK?

Véleményem és, sajnos, ta-

és a következmények.
Ha értesülésem nem csal, 

úgy a Btk. és a bírói joggya
korlat a cselekményeknek 
megfelelő súllyal ítélkezik, te
hát az illető, ak i. letöltötte 
megérdemelt büntetését, „ki
egyenlítette számláját”.

Gondolom, marad részére
pasztalatom szerint a beillesz- bőven lelkiismereti probléma, 
kedés megkezdeset általában a am;t egész életében magában 

büntetés felenek le- hordozhat. Erre mi történik? 
töltésé után szoktak legtöbben Jön a kő és a nad! Szerintem 
elkezdeni, persze ez csak azok- ezen nem nekünk, elítélteknek 
na érvényesül, akik felelotle- kellene vitatkozni, hanem a 
nul mindent felégettek a há- „kinti” társadalomnak, hogy ne 
tűk mögött, nem azokra, akik- vezesse őket a sztereotípia . . .  
nek megmaradtak a normális , , . - , ,  ,
családi kapcsolataik, mert ezek érzés M hdrfa/dom ináfaz elítéltek már a kezdet kéz- w?LaZ dominál,
detén fontolgatják jövőjüket. ,, ,, ,  ,

Tehát a büntetés felének le- 3°nk “  ^ tbf- no™ ak‘
töltése után érlelődnek a jö- nak ^ egfeIe-loen éI'1en- De a

hogy bűnbánóan visszakerül-

vő elképzelésének alapjai, és 
itt van a legnagyobb súlya- az 
irányok megválasztásának, va-

normák az ő esetében 
rúbbak?

szigo-

Hogyan lehet tehát felké-
lamint az önmegváltoztatási ®zülni a szabadulásra, úgy, 
eredmények realitásának, mert „ogy az emb er. ne roppanjon 
ha már az alapelképzelésben össze?
félrevezetjük önmagunkat, an- Az a válaszom, hogy fel kell 
nál nagyobbá, szélesebbé vál- készülni a védekezésre, a kő 
nak később a beilleszkedéssel és a nád támadásai ellen. - 
járó nehézségek. A beilleszke- Megjegyzés: Addig alig-alig 
dést mindenképpen elő kell ké- lesz a börtönökben személyi- 
szíteni, itt, a börtönben, de ez ségformálás, amíg egy nevelő- 
csak akkor eredményes, ha re 150—200 elitéit jut. Ez peda- 
őszinték vagyunk. Nagyon sok gógiai lehetetlenség vagy pe- 
függ a zárkatársaktól, hogy dig csoda, 
mennyire befolyásolnak ben- Pallagi János elítélt
nünket. A rosszindulatú, kö- Bp.-i Fegyház és Börtön
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T R É F Á K
— Miért vagy az utóbbi 

időben ennyire ideges?
•— Rossz előérzetem van,
— Miért?
— A volt feleségem, aki 

már ötször elvált, egy hét
tel ezelőtt megint férjhez 
ment az első férjéhez. És 
képzeld el, én voltam a 
második!

★
— Drágám — mondja a 

gazdag vőlegény meny
asszonyának —, elhatároz
tam, hogy ha összeházaso
dunk, rád íratom a háza
mat, és életbiztosítást is 
kötök a legnagyobb ösz- 
szegre, arra az esetre, ha 
meghalnék. Azt akarom, 
hogy mindened meglegyen.

— Milyen jó vagy — 
mondja a menyasszony. — 
De mi van akkor, ha nem 
halsz meg?

— Észrevettem, hogy a 
páncélszekrényből 10 000 
dollár hiányzik — mondja 
a cégtulajdonos a társá
nak. — Rajtam és rajtad 
kívül senkinek nincs kul
csa a páncélszekrényhez!

— Akkor mind a ketten 
betesszük az 5-5 ezret, 
azután ne beszéljünk töb
bet a dologról!

*
— Mama, miért va

gyunk mi olyan szeren
csétlenek, hogy éppen ne
künk kellett kifognunk ezt 
az ordítást? — kérdezi a 
kis Frederik, akinek már 
elege van kilenchónapos 
öccse bömböléséből.

— Ne beszélj így róla, 
hiszen az égből küldték 
nekünk.

— Küldték? Talán in
kább megdobtak vele!

A látás uralma a tapintás fölött
A régi mondás, „Azt hiszem, 

amit látok”, tekintélye megnö
vekedett nemrég egy ausztrá
lig  kísérleti pszichológus egy
szerű, ám ötletes kísérletei 
folytán. A New South Wales-i 
Macquarie Egyetemen dolgo
zó Roderick Power drámai bi
zonyítékot szolgáltatott arról, 
milyen nagy mértékben ural
kodik látásunk a tapintásunk 
íölött.

Ügy tűnik, a látás oly mér
tékben uralkodik azon, aho
gyan a  tárgyakat észleljük, 
hogy ha ismerős tárgyakat op
tikailag eltorzítva látunk, mi
közben egyidejűleg ujjainkkal 
torzítatlannak tapintjuk, azt 
.hisszük el^ ahogyan a tár^y a 
látás útján jelenik még. A lá
tás uralma a tapintás fölött 
annyira lehengerlő, hogy ész
re sem vesszük a két érzék
szerv útján beérkező ingerek 
különbözőségét.

Power leírja két kísérletét, 
melyek során a megfigyelőnek

egy pénzdarabot vagy egy koc
kát kellett néznie egy üvegbot 
végén. A tárgyat különleges, 
hengeres lencsén keresztül 
nézték, amitől ezeknek az is
merős tárgyaknak a képe meg
nyúlt, a pénzdarab képe ová
lis lett, a kockáé pedig tégla
lap alakú. Miközben a lencsén 
keresztül nézték, a megfigyelők 
az ujjaikkal tapogathatták a 
tárgyakat.

Rövid megfigyelési időtar
tam után a megfigyelőket meg
kérték, rajzolják le, milyen ala
kú a tárgy. Valamennyi meg
figyelő inkább torznak rajzol
ta a tárgyat, mint a valódi 
alakjának megfelelően. Né
hány megfigyelő még gratulált 
is Pdwerhtek, amiért' sikerült 
ilyén ügyesen torzított hamis 
pénzt előállítania! Egyik sem 
gyanította, hogy rászedték egy 
egyszerű lencsével, és azt sem 
vették észre, hogy a szemükkel 
és az ujjaikkal más alakú tár
gyat észleltek.

Visszaélés az antibiotikumokkal
Százötven amerikai tudósból 

álló csoport a mikrobáknak a 
gyógyszerekkel szemben egyre 
fokozódó ellenállására figyel
meztet. Felszólítják latin-ame
rikai kollégáikat, hogy inten
zív kutatómunkával lépjenek 
fel államaik rossz orvosi gya
korlata ellen. Az antibiotiku
mok felelőtlen alkalmazása 
olyan környezetet teremt, 
amelyben a gyógyszerekkel 
szemben ellenálló mikrobák 
akadálytalanul szaporodhat
nak. Míg a gyengébb mikro
bák elpusztulnak, átengedik a 
terepet az erőteljesebbeknek, 
amelyek az immunitásukat 
nemcsak az utódaiknak adják 
tovább, hanem különböző 
olyan szervezeteknek is, ame
lyek genetikai anyagot fogad
nak be és dolgoznak föl.

Sok fejlődő országban sem
miféle rendelkezés nem szabá
lyozza az antibiotikumokat 
tartalmazó gyógyszerek eladá
sát, olvasható a figyelmeztető 
felhívásban, amelyet egyidejű
leg bocsátottak ki az Egyesült 
Államokban, Mexikóban, Bra
zíliában és a Dominikai Köz
társaságban. A tudósok követe
lik, hogy a betegeknek ne szol
gáltassanak ki antibiotikumo
kat orvosi recept nélkül, és 
hogy a növekedés elősegítése 
érdekében a takarmányhoz se 
adagoljanak belőle. A fogyasz
tókat sem szabad félrevezetni 
az antibiotikumok csodaszer
ként való reklámozásával. Vé
gül nem szabadna az antibioti
kumokat a világ különböző ré
szein eltérő elnevezésekkel 
forgalmazni.

Oltóanyag malária ellen 
— részleges sikerek

A malária elleni hatékony 
oltóanyag keresése során a 
New York-i orvosegyetem tu
dósai részleges sikert értek el. 
Állatkísérleteknél sikeresen 
immunizáltak egereket a ma
lária kórokozói ellen. Az ege
rek immunitásukat utódjaikra 
is átörökíthetik azáltal, hogy a 
védő antitesteket az anyatejjel 
továbbadják.

. Az ilyen passzív védelem az 
embernél is ismert. így például 
olyan területeken, ahol a la
kosság körében a malária még 
napjainkban is erősen elterjedt, 
csecsemőjének sok anya szin
tén az anyatejjel biztosít bizo
nyos védelmet a megbetegedés
sel szemben. A maláriában 
meghalt csecsemők nagy szá
ma azonban azt mutatja, hogy 
ez a fajta immunizálás nem 
túlságosan hatékony, és szük
ség van megfelelő oltóanyag 
keresésére.

Az eddigi kísérleteknél az 
állatokat olyan szérummal ol
tották be, amely besugárzott 
sprocoidákat tartalmazott. A 
sproeoidák „sarlócsírák”, ame
lyek a malária kórokozója ko
rai fejlődési stádiumában ke
letkeznek. A szérum is csak eb
ben a stádiumban volt haté
kony. Még nem sikerült bebi
zonyítani, hogy a szérum az 
embernél is eredményes véde
kezést biztosít-e.

Ezenkívül a szérum csak ak
kor hatott, ha intravénásán ad
ták be. Ez a beadási forma az 
ember számára kevésbé alkal
mas, és nagy népességcsopor
tok esetén oltóanyagként egy
általán nem alkalmazható.

A szakértők azonban abban 
reménykednek, hogy a széru
mot oly sikeresen továbbfej
lesztik majd, hogy idővel lehe
tővé válik emberek hatékony 
tömeges oltása.

A sovány nem dohányzók
tovább

Egy új tanulmány kimutat
ta, hogy azok a sovány embe
rek élnek a legtovább, akik 
keveset, vagy egyáltalán nem 
dohányoznak.

„Ha mutat nekem egy so
vány embert, aki nem erős do
hányos, én kimutatom, hogy 
azok közé tartozik, akik az 
életben a legnagyobb előnyt 
élvezik — a legalacsonyabb 
halálozási arányt, a legalacso
nyabb agyvérzési és szívro
hamarányt” —, mondta dr. 
William Castelli, a Framinha- 
mi Szívtudományok Intézeté
nek igazgatója.

Dr. Castelli bejelentette, hogy 
az a csoport, amely 1949. óta 
figyelemmel kísérte 5200 fra- 
minghami lakos egészségét, rö
videsen közzéteszi megállapí
tásait.

A jelentés ellentmond dr. 
Reubin Andres, a John Hop
kins Egyetem munkatársa 1960 
decemberi következtetéseinek, 
aki azt mondta, hogy a leg
egészségesebb emberek vala
melyest túlsúlyosak. Dr. And
reas, akinek a kutatási terüle
te az elhízás, több mint 40, az 
elhízás és az életkor összefüg
gést vizsgáló világméretű ta
nulmányból írt szemlét.' A ta
nulmányok készítésekor mint
egy 6 millió embert vizsgáltak 
meg.

„Minden kövér ember tet
széssel fogadta — mondja dr.

élnek
Castelli a korábbi jelentésről.
— Mi azt mondjuk, hogy nem 
lehet igaz.”

Mind dr. Andres, mind dr. 
Castelli olyan statisztikákra 
építette a megállapításait, 
amelyek azt mutatják, hogy 
azok halnak meg valószínűleg 
idő előtt, akiknek a legna
gyobb vagy a legkisebb a test
súlyuk.

Dr. Castelli azonban azt ál
lítja, hogy a  grafikonokon a 
legsoványabb emberek dohá
nyoznak, és rákban halnak 
meg. És ha a dohányosokat 
kivesszük az átlagból, akkor 
a számok azt mutatják, hogy a 
soványok élnek legtovább.

„Nem tudom, hogy Twiggyt 
(a híres, igen sovány angol 
manöken) — kell-e követnünk
— mondta. — De lehet, hogy 
az agyonkoplalt, szuperele
gáns mintakép egészségesebb
nek bizonyul, mint gondol
nánk.”

Dr. Castelli szerint az embe
reknek nem volna szabad a 
dohányzást csak azért folytat
ni, mert félnek az elhízástól.

„Ügy tűnik, jobb egy kicsit 
meghízni és kikerülni a dohá- 

' nyosok csoportjából” — mond
ta.

Hozzátette, hogy végső so
ron, azok, akik abbahagyják a 
dohányzást, leadják a kezdet
ben fölszedett kilókat, és visz- 
szatérnek azoknak a szintjére, 
akik sosem dohányoztak.

Egyszeri részegség is árthat 
a magzatnak

Az Észak-karolihai Egyetem igyanak. Szerinte néhány ta- 
egyik tanulmánya szerint a nulmány készítői, alacsony al- 
terhesség elején a részegség, koholfogyasztás következmé- 
akár 'egyetlen alkalommal is, nyeként is, alacsonyabb szüle- 
súlyos- ■fizikai és szellemi* káro- tési súlyokat és a spontán vé
kát okozhat a fejlődő, magzat- télés nagyobb kockázatát ta- 
ban. pasztalták.

Reménység az allergiásoknak
Tbilisziben a Munkaegészségügyi Intézet funkcionális 

diagnosztikai laboratóriumában új allergiavizsgáló mód
szert dolgoztak ki. Az allergiás megbetegedések sokszor 
öröklöttek, ezért az új módszer kiindulópontja annak 
alapos felkutatása, hogy a páciens szülei milyen beteg
ségekben szenvedtek. A kérdések és a válaszok alapján 
a kutatók képet kapnak a generációról generációra át
öröklődő betegség fejlődéséről. A Munkaegészségügyi In
tézet funkcionális diagnosztikai laboratóriumának szak
emberei bíznak benne, hogy új módszerükkel előre meg 
tudják határozni, az allergen tényezőket, és így meg tud
ják akadályozni, hogy az allergiára hajlamos emberek 
megbetegedjenek, mert kizárják annak a lehetőségét, 
hogy a megismert allergen tényezők hassanak rájuk.

Mesterséges erek vérrögök nélkül
A kyotoi egyetem egyik kutatócsoportja mintegy 1 mil

liméter vastagságú műanyagcsöveket fejlesztett ki vér- 
edénypótlásként. Ezek még agyoperációk alkalmával is 
használhatók. Szélhűdés esetén, amely fontos agyi verő
erek eltömödésére vezethető vissza, sikeresen alkalmaz
ták ezeket a mesterséges artériákat. A csövecskék belső 
felülete különleges gyártástechnika folytán olyan sima, 
hogy újabb vérrögképződés veszélye nem áll fenn. Eddig 
érátültetéseknél többnyire a saját testből vett véredé
nyeket, ritkábban műanyag csöveket alkalmaztak.

BETEG LELKŰ GYERMEKEK
Már a gyermekeknél is előfordulhat, hogy lelki ba

juk testi panaszokban nyilvánulnak meg. Mint dr. Hil
degard Katschnig, a bécsi mélypszichológiai intézet 
munkatársnője egy előadásában közölte, pszichoszoma
tikus betegségben szenved azoknak a gyermekeknek az 
egynegyede, akiket a körzeti rendelők orvosai az egye
tem gyermekklinikájára beutalnak. A gyermekek példá
ul állandó fejí-jással bajlódnak, újra meg újra vissza
térő hasfájás gyötri őket, gyakran hánynak, sőt szervi 
bajuk, például tüdőasztmájuk van — és az égvilágon 
semmiféle gyógyszer nem segít rajtuk. „Sok gyermeket 
már évek óta sikertelenül kezeltek az orvosok” nyilat
kozta dr. Katschnig.

A pszichoszomatikus betegségek efféle esetében 
egyedül a családterápia kecsegtet a gyógyulás reményé
vel. A gyermek összes családtagját beszélgetésre hívják 
be, a. t.heropeuta .igyekszik megtalálni a panaszok, gyö
kereit, a gyermek közvetlen környezetében,

Egereken végzett kísérletek 
alapján Kathleen K. Sulik ku
tató arra a következtetésre ju
tott, hogy valószínűleg van egy 
„kritikus időszak” T- emberek
nél a terhesség harmadik he
te körül —, amelyben a fejlődő 
magzat különösen fogékony 
az úgynevezett „magzati alko
holos tünetegyüttesre”.

„Sok nő ilyenkor még nem 
tud a terhességéről, és azt sem 
tudja, hogy a nagyarányú ital- 
fogyasztás egyetlenegyszer is 
a terhességnek ebben a korai 
szakaszában ugyanolyan ártal
mas lehet az embrióra nézve, 
mint a rendszeres, állandó erős 
italozás” — állítják a kutató 
és kollégái.

Míg a magzati alkoholos tü
netegyüttest korábban az alko
holista anyák krónikus ivásza- 
tával hozták összefüggésbe, a 
vemhes egerekkel végzett kí
sérletek arra utáltak, hogy azok 
a nem alkoholista nők, akik a 
terhességnek ebben a korai 
szakaszában sokat ittak, mag
zatukat fokozott veszélyelmek 
tették ki.

A magzati alkoholos tünet
együttes, amely az Egyesült Ál
lamokban minden 730 szülés 
közül egyben lép fel, megvál
toztatja a gyermek fizikai kül
sejét, s ezzel együtt jár a lapos 
arc, a kis szemek és orr, a szűk 
homlok és a hosszú felsőajak, 
valamint idegi zavarok,

A kísérlet során a kutatók 
két adag alkoholt adtak az ege
reknek a . fogamzás utáni he
tedik napon, és megállapítot
ták, hogy az utódok 45 száza
lékánál lehetett a mérsékelttől 
a súlyosig terjedő fokozatok
ban megfigyelni olyan torzulá
sokat, amelyek hasonlítottak 
az emberi magzati alkoholos 
tünetegyüttes által okozottak- 
ra. A véralkohol szintje — 
emberi fogalmak szerint — 
megfelelt a legtöbb államban az 
ittas vezetés törvényes maxi
mumának tekintett szint mint
egy kétszeresének.

Egyes orvosok azt javasol
ták, hogy a terhesség alatt mér
sékeljék az ivást, de az Egye
sült Államok tiszti főorvosa, dr. 
Edward Brandt júliusban azt 
tanácsolta a terhes vagy a ter
hességet vállalni szándékozó 
nőknek, hogy egyáltalán ne
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CSAPÓ ÜJRA A VÁLOGATOTTBAN

Táborban a kapitány és legénysége
Csapó Gábor másfél év után 

ismét a válogatottban! Ez a 
legnagyobb szenzáció a vízi
labdázók háza táján, a másik 
érdekesség pedig: hétfőtől két 
héten keresztül újra a legendás 
hírű edzőtábor, Tata ad otthont 
a pólósok gyakorlásainak. Ma
yer Mihály, a halk szavú, de 
szimpatikusán agilis szövetsé
gi kapitány 18 játékosával vo
nul a táborba, egyértelműen ő 
tartja a kezében a gyeplőt, hi
szen egyedül vezényli majd a 
tréningeket. Elképzelései sze
rint a délelőtti edzéseknek sok 
színhelye lesz, mert az egyórás 
tornatermi ténykedést kiadós 
labdajáték (ahogy a mestert 
ismerjük: főleg kispályás fut
ball), valamint lazító úszás és 
izzasztó szaunázás követi majd.

Nem a véletlen műve az ap
rólékos edzésbeosztás, hiszen 
rengeteg a tennivaló: augusz
tus első napjaiban világbaj
nokság lesz a messzi Ecuador 
második legnagyobb városá
ban, Guayaquilben. Az eddigi 
VB-ken egy arany és két ezüst 
termett a pólósoknak, most — 
a bronz is szépen csillogna...

Mayer kapitány alig-alig 
változtatott a tavalyi, EB-har- 
madik csapatán, csupán Fehér 
maradt ki a spliti küldöttség
ből. Ott lesznek viszont Tatán 
a 49 esztendős tréner egykori 
junior kedvencei: Gáspár a 
Dózsából, Tóth Csaba a Vasas
ból és Keszthelyi az Izzóból

Úgy ment,
A labdarúgásban’Ugyan fura 

dolgok adódhatnak, de ami 
Ausztriában a válogatott veze
tői posztja körül történik — 
hát ilyenre azért eddig még 
nemigen volt példa.

1978: Helmut Senekowitsch 
a világbajnokságon a legjobb 
nyolc közé vezeti a nemzeti ti
zenegyet, legyőzik a világbaj
noki címet védő NSZK-t is — 
a VB után mégis gyorsan tá
vozik.

1979—81: Karl Stotz a szö
vetségi kapitány. A barátságos 
mérkőzéseken egy sor újonc 
mutatkozik be, a jócskán át
alakult válogatott aztán siker
rel veszi a VB-selejtezőket. Vi
szont alighogy biztossá válik a 
Mundial-részvétel — felmen
tik megbízatása alól.

, 1981—82: már ezer száza
lék, hogy Ernst Happel,, a 
Hamburger SV-nél dolgozó 
mester vezeti a csapatot a spa
nyolországi mérkőzéssorozaton.

Mindhárman gólerős csatárok, 
„mozgató”, kitűnően tempózó 
ifjú titánok, akik megfelelő ta
valyi bajnoki produkciókkal 
stabilizálhatják is pozíciójukat 
a legjobbak soraiban.

Némi fejfájást okoz Mayer- 
nek Somossy és Kuncz átiga
zolási ügye, mindkét játékos 
témája függőben van, a válo
gatott kapitánya bízik abban, 
hogy végül is visszatérnek az 
OSC-be, így elhárul az aka
dály válogatottságuk elől. Feb
ruárban egyébként újabb, ki
sebbfajta földindulásnak is be
illő változások várhatók, mert 
a válogatott olyan ászai kezdik 
meg régóta esedékes, de mos
tanáig halasztott katonai szol
gálatukat, mint Horkai, Sudár 
és a kapus Bors, valamint So
mossy. Mayer dr. bízik új klub
jukban, a Bp. Honvédban, és 
számít a kulcsjátékosokra az 
április 3—4-én Budapesten sor
ra kerülő, immár menetrend- 
szerű kettős magyar—szovjet 
rivalizáláson.

A nyári dél-amerikai VB 
előtt különben jócskán lesz al
kalom az erők összehasonlítá
sára, hiszen a pólós világ ta
lán még soha nem volt olyan 
nyitott, mint most: senki nem 
titkol semmit, így a hollandiai, 
a belgrádi és a budapesti tor
nákon találkozik az összes, vi
lágbajnoki éremre aspiráló 
társaság.

hogy jött
Amikor már biztos a szerződé
se amikor már kijelöli segítő
társait is — a szabályok adta 
lehetőséggel élve, az NSZK- 
szövetség megvétózza beiktatá
sát.' Minthogy Happel június 
elejéig a Bundesligában 
dolgozik, a VB-n viszont NSZK 
—Ausztria csoportmeccs lesz: 
az ellenfél ismeretes előnyhöz 
juttatná a Happel-féle legény
séget . . .

1982: hirtelen a semmiből 
tér vissza Helmut Seneko
witsch. övé a karmesteri pál
ca.

Legalább elméletben.
Hisz’ 1978 őszén azért távo

zott sebtében Becsből, hogy ne 
kelljen tovább vitatkozgatnia 
és idegeskednie a diktatórikus 
hajlamú elnök, Kari Sekanina 
ügyködése miatt.

Senokowitsch szerződését vi
szont — most is Herr Sekanina 
írta alá . . .

Jégkorong MNK

h w h i t m r m a ,
Robert Rozsgyesztvenszkd j 

szovjet költőtől, budapesti 
látogatásakor megkérdez- 

' tök:
— Szereti a jégkorongot?
— Nagyon! Jó lenne, ha 

meggyökeresedne Magyar- 
országon is. Azt hiszem, a 
sportág jellegénél fogva 
nagyon hasonlít a magyar 
temp eramantumh oz.

A téli futballt igényli a 
közönség, napjainkban 
mindtöbb gyerek vesz ütőt 
a kezébe — a magyar 
jégkorongozás mégis a 
puszta létéért küzd.

— A Lapkiadó Vállalat 
most nagyot segít, rajtunk. 
Az évad legjelentősebb 
hazai jégkorongtomája 
lesz a Magyar Nemzet Ku
pa — mondta Boróczi Gá
bor, a válogatott vezető 
edzője.

— Örömmel fogadtuk a 
Magyar Nemzet Kupa meg
alapítását. Reméljük, ez az 
évről évre mégismétlendő 
torna . hozzájárul sport
águnk színvonalának nö
veléséhez, a bázis alapjá
nak szélesítéséhez — erő
sítette meg a ' vezető edző 
véleményét Studnichky 
Ferenc, a Magyar Jégsport 
Szövetség főtitkára,

A magyar jégkorong-vá
logatott március Í8—28. 
között a spanyolországi 
Jacában küzd a világibaj
noki „C” csoportban a 
„B” csoportba való felke
rülésért. Ellenfelek: Bulgá
ria, Dánia, Dél-Korea, 
Franciaország, Japán, Ju
goszlávia, Spanyolország.

— A világbajnokság előtt 
kellenek a kemény nem
zetközi mérkőzések. Jó fő
próba lesz a kupa. Bízom 
a magyar csapat sikeres 
szereplésében — jelentette 
ki a kilencszeres világbaj
nok szovjet sportember 
Vitalij Davidov, aki most 
már egy fél éve az Ú. Dó
zsa jégkorongozóinak mes
tere.

A Magyar Nemzet Ku
pán két csoportbeli ellen
fél vesz részt, a bolgár és 
a spanyol válogatott. A 
spanyol hokizók először 
szerepelnek Magyarorszá
gon. A negyedik meghí
vott a „B” csoport immár 
régi törzstagjá, a román 
válogatott. Őket a magyar 
csapat két évtizede nem 
tudta legyőzni. Talán majd 
most.

Melegünk van
Gondterhelt 

az M—M duó
Több mint egy hét már eltelt 

a magyar labdarúgó-válogatott 
világbajnoki felkészülését szol
gáló tengerentúli túrából, és 
Mészöly Kálmán szövetségi ka
pitány és Mezey György gond
terheltebbé vált. Nyilasi és 
Katzirz sérülése, az Olimpic 
elleni 3-3 nem tekinthető ideg
nyugtatónak a VB-döntő évé
ben.

Az ausztráliai mérkőzéssoro
zat igen jól kezdődött. Canber
rában, a fővárosban, a minisz
terelnök első helyettese a ma
gyar labdarúgók kedvéért ment 
ki élete első futballmérkőzé
sére, s mint a 4-1 után mon
dotta, máskor is megnéz ilyen 
eseményt, főleg akkor, ha en
nek a sportágnak a mesterei 
játszanak.

A Sydneybe visszaérkezés 
után oly rekkenő volt még a 
hőség, hogyaz M-M duó, Mé"- 
szöly Kálmán és Mezey György, 
úgy határozott: reggel 6-kor 
tartanak majd edzéseket, mert 
később mozogni is szinte lehe
tetlen.

A rendező St. George ellen 
azonban elmaradt a, gólszüret, 
az utolsó pillanatokban sike
rült csak bevinni a találatokat, 
a csapat majdnem meghalt a 
szépségben. A kapu előtt el
fogyott a tudomány, sokszor 
úgy tűnt, mintha kegyelmet 
akartak volna adni a lelkes ha
zai gárdának — pedig szó sem 
volt erről.

Aztán jött péntek este a vá
ratlan esemény. Jó előre fel
hívták a figyelmet, hogy az 
Olympic görög származású já
tékosai nem ismernek elve
szett mérkőzést, többet futnak 
mint az európai csapatok. A 
20. perc táján úgy tűnt, hogy 
hiába futkároznaik, a magya
rok már döntő fölénybe kerül
tek és 2-0-ra vezettek. De jött 
egy kis fölényeskedés, Katzirz 
sérülése (húzódás), a védők rö
vidzárlata, és a vérszemet ka
pón Olympic, szurkolói fanati
kus buzdítása közben, kihar
colta a meglepő döntetlent. 
Utána tiszteletkört futottak a 
stadionban.

Mészöly és Mezey érthetően 
nem halmozta el dicséretekkel 
a gárdát a kínos 3-3 után. Je
lentős javulás szükséges, mert

az ausztráliai sajtó is kikezdte 
az együttest, tény, ami tény, a 
3-3-at senki sem tűzheti dísz
ként a kalapja mellé.

— A világon nincs már egy 
olyan ország, ahol n.e tudná
nak futballozni — mondotta 
Mészöly Kálmán, — Az auszt
rálok is lényegesen többet tud
nak, mint ahogy gondoltuk 
volna, ettől függetlenül a 3-3 
csak úgy születhetett meg, hogy 
legalább hat százszázalékos 
helyzetet kihagytunk és' kap
tunk olyan gólokat, amelye
ket egy VB-döntős válogatott 
nem szedhet össze. Az ered
ményekből ettől függetlenül 
semmiféle következtetést nem 
vonunk le, a túra célja, hogy 
megtaláljunk újabb játékoso
kat, illetve néhány régi fut
ballista újszerű feladatkörét. 
Próbálkozunk továbbra is.

A csapatban két sérült van. 
Nyilasi Tibor az St. George el
leni mérkőzésen úgy játszott, 
mint fénykorában, vezényelte 
az egész gárdát, parádés szólói 
után zúgott a vastaps, a 89. 
percben azonban régi, fájós 
térdéhez kapott, és nem foly
tatta a játékot. Óvatosságból 
nem játszik újabb találkozó
kon, ezen a héten nem is ed
zett és esetleg Űj-Zélandban 
majd pályára lép. Egyébként 
Nyilasi a magyar csapat első
számú sztárja, fényképe na
ponta minden lapban megta
lálható, s csillagászati összege
ket írnak bemutatásakor, egy 
sor külföldi együttest sorolnak 
fel, amelyek: játékosuknak sze
retnék szerződtetni. Egyébként 
Katzirznak óriási sikere van, 
zúgott a taps, amikor az egyik 
kirúgásából csaknem gól lett. 
Tréfásan mondják, majdnem 
légikatasztrófát idéz elő, mivel 
a stadion mellett van közvet
lenül a repülőtér.

Ha már a tapsról esett szó, 
meg kell említeni Törőcsiket 
is, a középpályás szerepkörben 
elbűvölte a szurkolókat, több 
ezren hördültek fel, amikor 
szinte a fél pályát végigcselez
te.

A magyar labdarúgó-váloga
tott a torna befejező mérkőzé
sén a Vojvodinával küzdött, és 
2-1 arányú vereséget szenve
dett.

Nyűgös hangulat 
a Ferencvárosban

A Ferencvárosnak az erede
ti tervek, elképzelések szerint 
már egy hete külföldön kelle
ne készülnie a bajnokságra. 
Ehelyett az Üllői pályán talál
tuk a csapatot.

— Miért maradt el a túr a? 
— kérdeztük Novák Dezső ed
zőt.

— Spanyolországban és Por
tugáliában lett volna az edző- 
táborozás, mérkőzésekkel fű
szerezve. Ám az útiköltséget 
nekünk, a mi egyesületünknek 
kellett volna vállalnia. Ennek 
ellenére belekapaszkddtunk eb
be az utolsó szalmaszálba.

— Hány mérkőzést játszot
tak volna?

— Nem tudom pontosan, de 
az biztos, hogy hármat telje
sen ingyen, egy fillér térítés 
nélkül akartak lekötni velünk 
a spanyol és portugál mened
zserek.

— Ilyen feltételekkel is el
mentek volna?

— Kényszerhelyzetben vol
tunk ! Olyan klímában kell ké
szülnie, ahol a technikai ele
meket is gyakorolni lehet. Saj
nos, az utazás előtt egy nap
pal lemondták a meghívást. 
Finoman közölték, hogy tárgy
talan az ügy. A Ferencvárosra 
válogatottjai nélkül nem vol
tak kíváncsiak.

— Megoldás?
— Páncsics Miklós, az MLSZ 

titkára , azonnal intézkedett.

így a Hajdúk Split meghívá
sának tehetünk eleget, anyagi 
terhek nélkül.

— Hogyan sikerült az ala
pozás?

— Ideális körülmények kö
zött készülhettünk Hévízen. 
Sajnálom, hogy a kútba esett 
túra miatt nem maradtunk ott 
még tíz napig. Ennek ellenére 
a légkör nem jó. Szokolai kö
zölte, hogy szeretne a Volánba 
menni, mert a jelenlegi fizeté
séből nem tudja eltartani a 
családját, természetesen nem 
adjuk ki szezon közben.

— Ez elképesztő vélekedés. 
Van más gond is?

— Judik: 1979 óta játszik a 
Ferencvárosban, és az első 
perctől kezdve lakásproblémá
jának megoldásával hitegetik. 
Eddig legalább húsz terminust 
kapott. Nem ingyen kéri a la
kást.

— Sérültek?
— Murai még legalább há

rom hónapig nem tud teljes 
intenzitással velünk készülni, 
gerincműtétje után egyelőre 
csak úszik. Mörtel is túlzottan 
óvatos_ még, hiszen jó fél évig 
nem játszott. Zsiborás szeren
csére rendben van. Kérdés, 
hogy az egyetemista Koch a 
tanulás mellett elég energiát 
tud-e a labdarúgásra fordíta
ni. Lényegében tizennyolcán 
vagyunk, ha válogatottjainkkal 
kiegészülünk,

Túra (?)
A tévé „év sportolói” nyilvános műsorába bevágtak egy 

felvételt, ahol a válogatott kapitánya, Nyilasi nyilatko
zott. „Tavaly ilyenkor is túrára készültünk, mondta — 
s bizony az a túra rosszul végződött. Kijöttek a morális 
hiányosságok”, s tulajdonképpen e túrának köszönhető 
— ezt már én mondom —, hogy az „idegenlégiósok” 
meghívást kaptak a válogatottba. És két, három edző
mérkőzés után „csapat lettünk”, jegyezte meg végül a 
válogatott kapitánya.

A mostani ausztrálja túráról a szurkolók körében sok
féle vélemény hangzik el. A fő kérdés az, hogy egyál
talán van-e haszna e hosszú kirándulásnak? Ezt majd 
nyilván a hazaérkezés után a csapat vezetői „megmond
ják”, de az előzmények, a körülmények és az eddigi 
eredmények és a játék, no meg az összeállítás bizonyos 
értelemben eligazít bennünket.

Amikor meghallottam a túra hírét és megláttam az 
utazók névsorát, fölmerült bennem: vajon tényleg a VB- 
re készülünk ily módon? Mert kérdem: milyen körül
mények idcálisabbak a felkészülésre? A 0—mínusz 10 
fok vagy a plusz negyven fok? Én már fociztam fagy
pont alatti hőmérsékleten, de negyven fokban nem. Ami
kor nálunk júniusban netán harmincfokos hőség van, 
a tudósításokban olvashatjuk: a nagy hőség rányomta 
a bélyegét a játékra. Önök is olvashatják, hogy „gond
terhelt az M. M. duó”. Megértem őket: a helyiek javas
latára kezdetben csak 10 percet engedtek a játékosoknak 
a szabad levegőn, mert félő, hogy lesülnek. Hm. Aztán 
lassan rájött a kapitány, hogy az edzéseket hajnalban kell 
tartani. Mondjuk reggel nyolcra befejezik ezt, aztán mit 
csinálnak? Sok mindent, de kemény, ideális, alapozó fel
készülésről szó sem lehet. Ez bizonyos.

Sebaj, néhány játékost ki lehet próbálni, be lehet „épí
teni” a csapatba. Kiket? Gondolom Váradit, meg Kakast. 
Váradi, mióta az eszemet tudom, nem játszott elfogad
hatóan, még a Vasasba sem került be mindig. Kakas pe
dig az egész őszi idényben formán kívül védett, idegfá
radtságra hivatkozva. (Nyilván a válogatott kispadján 
készült ki idegileg.) Ki lehetett volna viszont próbálni 
Szentest, Hannichkot, a tatabányai Kiss kapust, esetleg 
az újra formába lendült Póczikot és még másokat is.

Az eddigi eredmények nem túl rózsásak, bár nem az 
ígért portyázó angol klubcsapatok az ellenfelek, hanem 
amatőr együttesek, illetve a Vojvodina. Ausztráliában 
élő honfitársaink ugyan nagy szeretettel fogadták a mie
inket, de a pályán a St. George meg az Olympic játékosai 
komolyan vették a játékot. Olvasom, hogy szinte végig
támadtuk a mérkőzéseket? Vajon a VB-naz argentinok, 
meg a belgák ellen ilyen lesz a játék? Aligha. Szóval 
taktikai elemeket nemigen gyakorolhatnak a fiúk.

Persze föltehető a kérdés: mindezt előre nem tudtuk? 
Szóba került ugyan, de nem ez volt a lényeg, hanem az 
utazás „előnyei”. Nos, ha a fentieket összevetem egy ta
tai táborozással, bizony Tata mellett voksolnék.

Ha ez a túra nem a VB évében lenne, egy szót sem 
szólnék. így azonban le kell szögezni — legyenek bár
milyenek a további eredmények —, hogy nem szolgálja 
a VB-re a felkészülést. Csak abban bízhatunk, hogy a 
hazatérő játékosok nem lesznek nagyon fáradtak, nem 
sülnek le túlzottan a napon, sőt nem is égnek le, na
gyon! — f —
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K l a m p á r  n s r a  i n d u l  M a n t a s - b s e n
Klampár Tibort, a kontinens 

első számú asztaliteniszezőjét 
tavalyi nagy sikerei után (meg
nyerte a Világ Kupát, az Euró
pa 12 versenyt és az NSZK 
Grand Prix-sorozatát) idei fel
készülésében eddig több sérü
lés és betegség zavarta meg. 
Ezért nem játszott például a 
svédek ellen a legutóbbi Szu
per Liga-mérkőzésen, s két he
te Kiéiben, a nyugatnémet 
nemzetközi bajnokságon sem 
indulhatott a csapatban és pá
rosban. Klampár sérülése és 
betegsége miatt elmaradt a 
gyakorlásban, erőnléti hiányos
ságok tapasztalhatók nála, s 
idegi fáradtságot is megállapí

tottak a vizsgálatok. Ebben az 
évben az áprilisi budapesti 
Európa-bajnokság a sportág 
legfontosabb és legjelentősebb 
eseménye, amelyen a magya
roktól igen sokat várnak, így 
Klampár Tibortól is. Az aszta
litenisz-szövetség elnöksége — 
Bérezik Zoltán vezető edzővel 
egyetértve — ezért úgy dön
tött, hogy Klampárt nem in
dítja az ápriljs 5. és 7. között 
Nantes-ban sorra kerülő Euró
pa 12 versenyen. A válogatott 
sportoló a nagy megterhelést 
jelentő versenysorozat helyett 
ezalatt itthon egyéni edzésterv 
alapján gyakorol majd, és ké
szül az Európa-bajnokságra.

BUDAPEST SPORTCSARNOK

5 öO«an k a r ik á v a l
Tízezer meghívott vendég — 

köztük a tervezők, kivitelezők, 
élsportolók — jelenlétében feb
ruár 12-én nagyszabású mű
sorral egybekötött avatóün
nepséget rendeznek az új Bu
dapest Sportcsarnokban. (Az 
OTSH, az ŐRI, a Rádió és a 
Televízió közös szervezésében.) 
A Magyar Néphadsereg Köz
ponti Zenekarának pattogó rit
musó bevonulásával kezdődik 
a program, majd Szépvölgyi 
Zoltánnak, a Fővárosi Tanacs 
elnökének ünnepi beszéde kö
vetkezik. Utána mintegy 509 
budapesti középiskolás leány 
.karikagyakorlatokat mutat be. 
ezt szabid és társas torna kö
veti, majd a Vasas, a Bp. Spar
tacus. a Ferencváros és a Bp 
Építők női kézilabda-csapatai
nak villámtornáiát szurkolhat
ják végig a nézők.

Díjkiosztás után a KISZ 
Központi Művészegyüttes 140

tagú tánckara és 80 tagú Raj
kózenekara hangversenyezik. 
A szereplők között van még a 
Szovjet Déli Hadseregcsoport 
művészegyüttese, a Magyar 
Rádió 25 tagú tánczenekara 
Körmendi Vilmos vezetésével, 
nyolc népszerű szólistával, be
fejezésként pedig Soltész Re
zső, a Korall együttes és a Neo- 
ton Família szórakoztatja az 
ünnepi megnyitó közönségét,
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