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A Z  ELMÚLT HÉT
A  MADRIDI BIZTONSÁGI ÉRTEKEZLETET kilátás

talan szócsata színhelyévé nem szabad tenni. Ez a lé
nyege a Pravda hírmagyarázatának, amely ismét rámu
tatott arra, hogy a szocialista országok elutasítják a be
avatkozásig kísérleteket Lengyelország belügyeibe. Mint 
a lap megállapítja, a NATO egyes tagállamainak külügy
miniszterei nem azért érkeztek a spanyol fővárosba, 
hogy megkönnyítsék a találkozó sikeres befejezését. Eh
hez politikai jószándékra van — volna — szükség. Mint 
több hírmagyarázó is kifejtette, a madridi fórumon ma
radtak nyitott kérdések, ezeket kellene kölcsönösen el
fogadható módon rendezni. A tanácskozáson a viták 
konstruktív megoldása, egy kiegyensúlyozott záródoku
mentum aláírása, mellett érvelt hazánk küldöttségének a 
vezetője. A többi között szólt arról is, hogy Madridban 
elő kellene mozdítani a katonai enyhülés ügyét és ezért 
szükséges dönteni az európai leszerelési értekezlet ösz- 
szehívásáról.

A nyugati küldöttek — köztük a külügyminiszterek — 
többsége, már a tanácskozás előtt nem csinált titkot ab
ból, hogy Lengyelországot szeretné az eszmecserék és vi
ták középpontjába helyezni. Ebben nem volt lényeges 
nézeteltérés Washington és a nyugat-európai szövetsége
sek között, vitáztak viszont az atlanti partnerek arról, 
hogy félbeszakítsák-e a madíidi értekezletet. Nyugatné
met szóvivői közlés szerint Genscher külügyminiszter 
arról igyekezett meggyőzni amerikai kollégáját, hogy a 
fórum félbeszakítása „nem lenne értelmes lépés”, „a len
gyelországi fejlemények ellenére” az Egyesült Államok 
folytassa a párbeszédet a szocialista országokkal — ér
velt a bonni diplomácia vezetője.

A TALÁLKOZÓT MEGELŐZŐ VITÁK, a nyugati, 
mindenekelőtt a washingtoni kísérletek alátámasztják 
azt a gyakori helyzetértékelést, amely szerint megrom
lott a nemzetközi légkör. Ezt fejtegette az osztrák szo
cialisták egyik vezető politikusa, aki a minap, a Szocia
lista Internacionálé küldöttségével a szovjet fővárosban 
járt. Kreisky pártjának nemzetközi titkára hozzátette 
azonban, hogy Moszkva a vitás kérdések tárgyalásos 
rendezését, a fegyverkezés korlátozását és ellenőrzését 
támogatja a katonai módszerek alkalmazásával szem
ben. Walter Hacker célzott rá, hogy az eszmecseréken 
napjaink szinte minden vitás kérdéséről szót ejtettek, és 
a Szovjetunió vezetői visszautasítottak minden. olyan 
nyugati vádat, amelyek ä lengyel eseményekkel kapcso
latos „felelősségre” vonatkoznak.

RONALD REAGAN AMERIKAI ELNÖK hivatalosan 
tájékoztatta a kongresszust arról, hogy az Egyesült Ál
lamokban felújítják a vegyi hadviselési eszközök gyártá
sát. Az elnök által aláírt költségvetési törvényjavaslat a 
vegyi hadviselés elleni védekezés eszközeivel együtt már 
tartalmazza a vegyi fegyverek gyártásához szükséges 
előirányzatokat, s összesen 750 millió dollárt szán ezek
re a célokra.

Weinberger hadügyminiszter előterjesztése alapján az 
elnök olyan vegyi fegyverek — ideggázbombák és -lö
vedékek — gyártását rendeli el, amelyekben két külön 
tartályban önmagukban véve nem ártalmas gázokat tá
rolnak. A lövedék vagy bomba becsapódásakor azonban 
a tartályok tartalma öszekeveredik egymással, és azon
nali halált okozó ideggáz keletkezik.

Az Egyesült Államok hadserege jelenleg is több mint 
hétszázezer, mérgező gázzal töltött lövedéket és bombát 
tárol. Ezekről azonban azt állítják, hogy elavultak.

Egy nappal Reagan bejelentése után az Egyesült Álla
mok küldöttsége a genfi leszerelési bizottság ülésén a 
vegyi fegyverek betiltására szólított fel.

Az amerikai elnöknek a vegyi fegyverek gyártásának 
felújításával kapcsolatos lépésével szöges ellentétben 
Rostow, az amerikai küldöttség vezetője azt állította, 
hogy Reagan „újból megerősítette, az Egyesült Államok 
támogatja a vegyi fegyverek teljes és ellenőrizhető be
tiltását.”

A BELÜGYMINISZTER RENDELETE ALAPJÁN eny
hítik a szükségállapot egyes korlátozó intézkedéseit 
Lengyelországban.

A belügyminiszter, figyelembe véve az állampolgárok
tól és az érdekelt szervektől beérkezett számos kívánsá
got, feloldja a helyváltoztatásokra vonatkozó kötelező 
engedélykérést és az összeírást a következő személyek 
esetében: az állami és szövetkezeti szervezetek által hi
vatalos útra kiküldött személyek: a tanulmányuk szín
helyére érkezők: az internátusokból, valamint az egye
temi és munkáskollégiumokból szabadnapokon állandó 
lakhelyükre távozók: a 60 éven felüli lakosok és a 10 
éven aluli gyermekek. Változatlanul érvényben marad 
a kötelező engedélykérés a határ menti körzetekben la
kók számára.

Helyreállítják a városok közötti telefon-és telexössze
köttetést. Egyszerűsítik a táviratok feladásával kapcso
latos ügyintézést: a posta ezentúl lakóhelyüktől függet
lenül az ország összes címzettjéhez szóló minden tipusu 
táviratot felvesz. Egyetlen feltétel, hogy a feladó igazol
ja személyazonosságát. A telefonbeszélgeteseket es a táv
iratok tartalmát továbbra is ellenőrzik.

AZ IZRAELI KATONAI EGYSÉGEK készen állnak a 
Libanon elleni bevetésre — derül ki abból a helyszíni 
riportból, amelyet az NBC amerikai tévetarsasag készí
tett Izraelben , .
Helyi megfigyelők véleménye szerint Izrael urugyet ke
res arra, hegy csapást mérjen a Palesztinái Felszabadi- 
tási Szervezetre. Az akció kezdetét korábbra terveztek, 
de az izraeli kormányon belül ellentétek tamadtak an
nak megítélésében, hogy mennyire lenne időszerű egy 
ilyen lépés.

A Palesztinái Felszabadítás! Szervezet az arab orszá
gok hadügyminiszteri tanácskozásának mielőbbi össze
hívását sürgeti. a Dól-Libanont .fenyegető izraeli agresz- 
szió veszélyére való tekintettel' — jelentette be a kata 
hírügynökség.

Szeúd-Arőbia

Illúziók nyomóban
A nyugati sajtóban egyre 

több külpolitikai cikkíró teszi 
föl a kérdést, vajon nem 
volt-e illúzió azt képzelni, 
hogy Szaúd-Arábia vezető sze
repet tölthet be az arab vi
lágban. S ezzel kapcsolatban 
elemzésnek vetik alá az or
szág külpolitikai tevékenysé
gét, nemkülönben belpolitikai 
helyzetét.

Szaúd-Arábia, mely olaj
bevétele révén a világ egyik 
leggazdagabb országa lett, né
hány év óta széles körű kül
politikai aktivitást fejt ki. Er
re — roppant gazdagsága mel
lett — a térségben bekövetke
zett külpolitikai változások is 
ösztönözték. Nevezetesen az 
a körülmény, hogy riválisai 
közül többen — legalábbis 
átmenetileg — kiestek a ver
senyből. Közéjük tartozik 
Egyiptom, mely a szadati 
Amerika- és Izrael-barát poli
tika miatt elszigetelődött az 
arab országoktól. A nem arab 
lakosságú, de erősen muzul
mán kötöttségű Irán a győz
tes foradalom után katonailag 
és gazdaságilag legyöngült, s 
különben is megszűnt a Per
zsa-öböl amerikai csendőre 
lenni. Irak, mely szintén veze
tő szerepre tart igényt a tér
ségben, jelenleg el van fog
lalva az Iránnal folytatott há-. 
borúval. Szaúd-Arábia Irakot 
támogatja — anyagilag is — 
Iránnal szemben, s nemcsak 
azért, mert tart az iráni isz
lám forradalom exportjától, s 
az Amerika-eller. es iráni 
rendszer megerősödésétől, ha
nem főként azért, hogy minél 
tovább tartson a háború, mely 
a két ország politikai kikap
csolását is jelenti a vezető 
szerepért folytatott verseny
ben.

Szaúd-Arábia mindent el
követ, hogy ézeket a számára 
kedvezőtlen külpolitikai fejle
ményeket fönntartsa és kiak
názza, nem titkolt ambíciójá
nak érvényesítése érdekében. 
S éppen ezeket a körülménye
ket vette figyelembe, amikor 
előállt nyolcpontos közel-kele
ti rendezési tervével. Mert 
a terv, elfogadása esetén, 
nemcsak a kudarcot vallott 
Camp David-i különalkuhoz 
képest jelentett volna alter- 
hatívát egy másik „amerikai 
béke” megteremtésére, hanem 
ezzel együtt jelentősen meg
növelte volna tekintélyét az 
arab világban. Az elmúlt év 
végi arab csúcskonferencia 
azonban kudarcba fulladt, 
mert a részvevők nem tudtak 
megegyezni a szaúdi terv ér- 
tékelésébeíit-A tervet nem fo
gadták el a Szilárdság Front
jához tartozó arab országok, 
de elutasította Izrael, és némi 
habozás után az Egyesült Ál
lamok is. Nos, elsősorban a 
szaúdi kudarc nyilvánvalósága 
miatt tartható, illúziónak az a 
nyugati törekvés, mely ösztö
nözte Szaúd-Arábia vezető 
szerepre törő tevékenységét. 
Hiszen ez a vezető szerep ma
ga is illúziónak bizonyult. S 
ez azért keserű számukra, 
mert Szaúd-Arábia teljesen 
integrálta gazdaságát a Nyu
gattal, Irán elvesztése után (a 
bőven ömlő olajért) éppen ez 
az ország vált a leggazdagabb 
tőkés országok legkifizetődőbb 
vadászterületévé.

Tekintsünk el most attól, 
hogy Szaúd-Arábia hogyan 
próbálja maga mögé sorakoz
tatni az arab világot terve el
fogadtatására. Foglalkozzunk 

. inkább azzal a másik érvvel, 
melyet a nyugati sajtó fölvet 
arról elmélkedvén, hogy a 
Fahdi-terv kudarca mellett 
mi. az a másik ok,-ami illu
zórikussá teszi a Szaúd-Ará
bia vezető szerepébe vetett hi
tet? Ezzel kapcsolatban gya
korta fölvetik Irán, példá
ját. Az iráni forradalom1 kitö
résének és győzelmének fő 
oka az volt, hogy a rendkívül

gyors és amerikai módi sze
rinti kapitalista iparosítás 
szétzilálta a régi társadalmi 
szerkezetet, erős nemzeti 
burzsoázia és munkásosztály 
jött létre, viszont a politikai 
intézményi keret — a sah ab
szolutista uralma — megma
radt. Az iráni sah azért bu
kott meg, mert akkor is fönn 
akarta tartani egykézuralmát, 
amikor a nagyszabású gazda
sági fejlődés következtében új 
társadalmi osztályok és réte
gek alakultak ki, s . helyet ke
restek maguknak a nap alatt.

Szaúd-Arábia a világ egyik 
leggazdagabb országa (az egy 
főre jutó nemzeti jövedelem 
kétszerese az amerikaiénak és 
ötszöröse az angolénak), de 
társadalmi berendezkedését 
tekintve az egyik legkonzer
vatívabb. Az évi több, mint 
százmilliáfd dolláros olajbe
vételből nagyszabású gazda
sági, szociális és kulturális 
fejlesztési programokat haj
tottak végre, s ez szükségkép
pen növelte a világiasodást, 
csökkentette a hagyományos 
családi és vallási kapcsolato
kat, kötődéseket. S bár ebben 
az alkotmány nélküli király
ságban (a király gyakorol 
minden végrehajtó és tör
vényhozó hatalmat) a több 
ezer hercegből álló dinasztia 
a tulajdonosa az ország csak
nem teljes gazdasági potenci
áljának, kialakultak új és 
nem elsősorban a királyi csa
ládból származó technokrata, 
bürokrata és burzsoá rétegek, 
amelyek idővel terhesnek 
érezhetik a királyi ’ család 
egyeduralmát. Nagy jelentő
ségű továbbá a fiatalabb kor
osztályokban az analfabétiz
mus teljes fölszámolása, s 
különösen a lányoknál, mert 
ez a szellemi-kulturális el
zárkózásból jelenthet kitörést. 
A társadalmi feszültségek 
egyik forrása a másfél millió
nyi vendégmunkássereg — 
palesztinok, jemeniek, ománi- 
ak — is.

De a másik, oldalról is ki
fogásolják a rendszert, mégpe
dig a klérus fanatikusai. Ök 
éppen azt hibáztatják, . hogy 
az ország modernizálása szét
rombolja az iszlám régi érté
keit. Továbbá helytelenítik — 
éppen ebből következően — 
a rendszer oly szoros kötődé
sét az Egyesült Államokhoz 
és általában a Nyugathoz.

Végül is sokan úgy fogal
maznak Nyugaton, hogy Sza
úd-Arábia jelenlegi rendszere 
törékeny. S ennek egyik jele
ként megemlítik a néhány év
vel ezelőtt lezajlott mekkai 
szentély elfoglalását, fanatikus 
muszlimok részéről.

Bár a fejtegetések meggon- 
dolandók, rövid távon gyö
keres változás nem várható 
Szaúd-Arábiában. Annál ke
vésbé, mert a királyi család 
mindeddig sikeresen alkal
mazkodott a gyorsan változó 
bel- és külpolitikai körülmé
nyekhez, maga mögött tudva 
az Egyesült Államok és a fej
lett kapitalista országok támo
gatását, hiszen ő ezeknek az 
országoknak a legnagyobb 
olajforrása. Annyi azonban 
igaz, hogy nagy „kihívás” 
előtt áll mind kül-, mind bel
politikai téren.

Deficit
Csaknem 10 százalékkal nőtt 

tavaly az Egyesült Államok 
kereskedelmi deficitje. Bár az 
1978. évi, rekordnak számító 
33,8 , milliárd dolláros szintet 
nem érte el. összege még így 
is 27,8 milliárd dollárt, ért el.

Az amerikai képviselőház 
költségvetési hivatalának elő
rejelzése szerint az Egyesült 
Államok költségvetési deficitje 
az idei pénzügyi évben eléri a 
109 milliárd, jövőre . pedig a 
157 milliárd dollárt.

M & g s t f  i t a t t á k  a s  e g y i p t o m i  —  
l í b i a i  h a t á r t

Az egyiptomi és a líbiai 
hatóságok megállapodásá
nak értelmében megnyitot
ták a három évvel ezelőtt 
lezárt közös határt.

A két ország kapcsolatai
nak enyhülését jelző intéz
kedés lehetővé teszi, hogy 
a Líbiában dolgozó egyip
tomiak — nevezetesen a 
félévi szabadságukra haza
térő oktatók — szárazföl
di úton közelítsék meg ha
zájukat, ahonnan szabad
ságuk leteltével ugyanúgy 
fognak visszatérni. A Lí
biában munkát vállaló 
egyiptomiak az elmúlt 
években csak légi úton, 
kerülővel utazhattak haza.

■k
Anélkül, hogy túlbecsül

nénk a közösen elhatáro
zott — látszólag elsődlege
sen technikai jellegű — in
tézkedés ■ jelentőségét, po
zitív politikai töltete miatt 
mégis örvendetes fejle
ményként kell értékelnünk 
ezt a szerény nyitást a két 
szomszédos arab" ország

kapcsolatrendszerében. 
Különösen, ha figyelembe 
vesszük a viszonyukban 
1977-ben beállott fagypon
tot. Akkoriban ugyanis a 
már korábban megkezdett 
propagandaháború kisebb
fajta határháborúvá fajult, 
s azóta is rendkívül feszült 
maradt Kairó és Tripoli 
viszonya.

Egyiptom katonai nyo
mása párosult azzal a Lí- 
bia-ellenes kampánnyal, 
amelyet az Fgyesült Álla
mok Tripolinak a nemzet
közi terrorizmus előmozdí
tásában vitt állítólagos sze
repe ürügyén indított elle
ne. Ez tavaly a Líbia part
jai közelében, a Sidra- 
öbölben tartott amerikai 
flottahadgyakorlat és en

nek során két líbiai rejíTü- 
lőgép lelövésében csúcso
sodott ki. Tripoli azonban 
állta a sarat, s ezért sorra 
kudarcot vallottak a rend
szer destabilizálására, sőt 
megdöntésére tett ameri
kai—egyiptomi kísérletek.

Az olvadás első jele volt, 
hogy a merénylet áldoza
tául esett Szadat utódja, 
Hoszni Mubarak csökken
tette a líbiai határon össz
pontosított egyiptomi csa
patok létszámát. Ezzel egy
idejűleg a minimumra 
csökkentette az arab or
szágok elleni egyiptomi 
propagandát, s ezt Líbiára 
is vonatkoztatta.

Az egyiptomi—líbiai ha
tár megnyitása aligha 
olyan lépés, amely elnyer
heti az ÜSA tetszését. Ezt 
ellensúlyozandó — Muba
rak washingtoni látogatá
sának előestéjén — Kamai 
Hasszán Ali egyiptomi kül
ügyminiszter a Majo című 
kairói hetilapnak adott 
nyilatkozatában kijelen
tette: országa változatla
nul biztosítja az USA szá
mára támaszpontjai hasz
nálatának a lehetőségét. Ez 
ugyan némileg ellentmond 
a Mubarak elnök legutób
bi nyilatkozataiban elhang
zott közléseknek, misze
rint hosszú távon Szerepet 
kell biztosítani a Szovjet
uniónak a közel-keleti vál
ság rendezésében, de egy
ben tanúskodik az egyipto
mi külpolitikában újabban 
érvényesülő differenciá
lási szándékról. Különösen 
arabközi síkon Kairó eny
he hangsúlyváltásokat ter
vez, s ennek egyik „első 
fecskéjeként” értékelendő 
Líbiával való jószomszéd
ság visszaállítására tett 
gesztus.

Kínoii—d é l-k o r e a i k a p c s o la to k
Egy hongkongi munkaközve

títő' cég Dél-Koreával tárgyal 
arról, hogy százezer kínai 
munkást irányítanak a Közel- 
Keleten megvalósítandó dél
koreai beruházások , kivitele
zésére — jelentette elsőoldalas 
cikkben a hongkongi South 
China Morning Post.

„Már érintkezésbe léptünk 
az érdekelt céggel, hogy meg
vitassuk a munkaerő-ellátás 
kérdését — jelentette ki Step
hen Chu, a hongkongi munka- 
közvetítő iroda igazgatója, aki 
a dél-kínai Fucsien tartomány 
kormányának megbízásából 
tárgyal külföldi vállalkozók
kal.

Egy másik kínai tartomány
ból, Kuangtunból tízezer kínai

már dolgozik is Közel-Keleten,' 
főleg Irakban.

A kínai munkaerő mellett 
viszonylagos olcsóságán túl, 
egyebek között az szól, hogy 
sók kínai odahaza is családjá
tól elszakítva dolgozik, így 
külföldön kevesebb a gond 
velük, mint más országok 
munkásaival.

Az elmúlt évben dél-koreai 
üzletemberek és vámtisztvise
lők felfedték; Szöul legfonto
sabb antracitszállítója Peking, 
és a két fél közötti külkeres
kedelmi forgalom értéke 1981- 
ben elérte az egymilliárd dol
lárt — jelentette a hongkongi 
Szouth China Morning Post.

Török korlátozó 
intézkedések

A Törökországot irányító 
nemzetbiztonsági tanács a tö
rök politikusok, szakszervezeti 
vezetők és a külföldiek közöt
ti kapcsolatokat korlátozó ren
deletet hozott és a lapoknak 
megtiltotta, hogy „az országot 
rágalmazó, a tényeket elferdí
tő” külföldi híreket közölje
nek. Megfigyelők szerint ez a 
legszigorúbb intézkedés azóta, 
hogy a katonai kormányzat 
tavaly feloszlatta az összes po
litikai pártokat.

NSZK

Munkanélküliség
Egyetlen hónap alatt 246 

ezerrel nőtt a munkanélküliek 
száma az NSZK-ban és ezzel 
megközelítette a kétmilliós 
határt. Mint Josef Stingl, a 
szövetségi munkaügyi hivatal 
elnöke hivatalosan bejelentet
te: az állást keresők száma ja- 
'nuár végén 1 949 800 volt.

Az összes foglalkoztatottnak 
jelenleg 8,2 százaléka munka- 
nélküli. A helyzet romlására 
jellemző, hogy ez az arány egy 
évvel ezelőtt még csak 5,6 szá
zalékos volt. A rövidített mun
kaidőben dolgozók száma is 
nőtt, s túllépte a félmilliós ha
tárt. Különösen magas az ál
lástalanok aránya a vendég- 
munkások és a húsz év alatti 
fiatalok körében: az előbbiek
nél 250 ezren, az utóbbiaknál 
165 ezren voltak munka nél
kül.

Kedvező
együttműködés

A csehszlovák—algériai gaz
dasági és műszaki-tudományos 
együttműködési bizottság ülés
szakán kedvező feltételeket te
remtettek a kétoldalú árucse
re növeléséhez, különösen a 
csehszlovák gépipari termékek 
— többek között gépkocsik, 
szerszámgépek és egészségügyi 
berendezések — szállításának 
fokozásához. A bizottság ülés
szakán megvitatták azt is. ho
gyan vehetne részt a csehszlo
vák építőipar Algéria 1981— 
84. évi fejlesztési tervének 
megvalósításában, például la
kóházak és járulékos létesít
mények építésében, valamint 
ipari és vízügyi beruházások
ban. A megállapodás szerint 
Csehszlovákia vasércen és 
foszfáton kívül színesfémeket, 
mezőgazdasági termékeket vá
sárol majd Algériától.

A hajók 
„vezércsillaga"

Üzembe állították azt az át
fogó távközlési rendszert, 
amely műholdak segítségével 
a világ tengerein közlekedő 
hajóknak sugároz adást a 
nemzetközi távközlési hálóza
ton keresztül, Amennyiben a 
hajót felszerelik a szükséges 
berendezéssel, úgy műholdak 
segítségével telefon- és telex- 
kapcsoíatot teremthet a világ 
bármely részével. Mint az AFP 
francia hírügynökség írja: a 
világ vizein közlekedő mintegy 
70 ezer 100 tonnásnál nagyobb 
hajóból 5000 már rendelkezik 
a vételhez szükséges paraboli
kus antennákkal.
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Utódok egészsége
Két világ között ingáz- mányrendelet már vala- 

nak a nők: a munkahely mennyi nő életének és tes- 
és a család ró rájuk kettős ti épségének védelméről 
szerepet. A szakemberek— intézkedett, 
közgazdászok, jogászok, Jelenleg 1 millió 400 
orvosok — folyamatosan ezer nő dolgozik az ipar
foglalkoznak a dolgozó asz- ban, legtöbben — mintegy 
szonyok kettős terhelésé- 400 ezren —a könnyűipar- 
vei, s a teher könnyítése a ban, 385 ezren pedig a gép- 
kormányfeladatok között iparban. Csaknem másfél 
helyet kapott. . millió anyát és leendő

A szocialista társadalmi anyát érint tehát közelről 
rendszer keretei . között a az a rendelettervezet, amit 
nők csaknem minden élet- a közelmúltban az Egész
pályára jelentkezhetnek; a ségügyi Minisztérium

. .kivételeket éppen aszerint megbízásából az Országos 
állapították meg, hogy ká- Munka- és Üzamegészség- 
rosak-e és milyen mérték- ügyi Intézet készített a 
ben a női szervezetre. Tör- nők, a terhesek és a fiatal- 
vényhozásunkban ugyan- korúak foglalkoztatását 
is elv: a dolgozó nőt meg tiltó tényezőkről, 
kell óvni a munkaköri ár- A nők kiemelt védelmét 
tálmaktól. Ahhoz, hogy ez az utódok egészségének vé- 
az elv és a kormányintéz- delme is indokolja. Ezért 
kedések a gyakorlatban is születnek napjainkban 
megvalósuljanak, olyan olyan tanulmányok, ame- 
újabb adatok és összefüg- lyek a korábbiaknál rész- 
gések feltárására van szűk- letesebben és módszereseb- 
ség, amelyek a kor színvo- ben segítik az ide vönatko- 
nalánák megfelelően gya- zó programokat. A többi 
rapítják eddigi ismeretein- között például azt javasol
té t  a nők fizikai és széllé- ják, hogy a munkahelye
im munkabírásáról, ellen- ken készülő munkaköri 
álló képességéről. jegyzékek kidolgozásába
- A szakemberek jelenle- vonják be az üzemi egész- 
gi kutatásainak ugyanis az ségügyi szolgálat orvosait 
ide vonatkozó rendelkazé- is. Az üzemegészségügyi in- 
sek végrehajtását kell se- tézet olyan módszertani út- 
gíteniük. Röviddel a női mutatót dolgozott ki, amely 
jnunkavállalás általános- magas színvonalon segíthe- 
sá válása Után, 1953-ban ti a női munkaalkalmas- 
égy minisztertanácsi hatá- ság elbírálását és a nők idő- 
rozat, még csak a terhes szakos orvosi vizsgálatait, 
nőkre vonatkozóan hozott A következő generáció
tiltó rendelkezéseket. A ra, tehát az utódok egész
nők egyre nagyobb arányú Bégére is figyelő tervek 
foglalkoztatottságára fi- megvalósulását a nőtanács 
gyelve, az 1962-es kor- is programjába iktatta.

H a  a  g y á rb a n  m n sz e ra g y  irá n y á t
.Elgondolkodtató KSH-adat: 

hazánkban 1975-ben a számí
tógépek működési kapacitá
sának 5 százalékát használták 
termelésirányítási feladatokra. 
Ez napjainkban is mindössze 
8 százalék. A fejlett tőkés or
szágokban kétszer-háromszor 
rrágyob.b-;ez az arány. T;Í5!
■ Ezért is figyelemre méltó a  
Kontakta szentesi- gyáregysé
gének az a törekvése, hogy 
bevonják a számítógépeket -.a 
termelési folyamat irányításá
ba.

ír. Milyen eredménnyel zá
rultak az eddigi próbaszámí
tások? — kérdeztük Dobó 
Andor , matematikust, a KG 
Informatik munkatársát.

— Beigazolódott, hogy a 
Vállalati termékstruktúra és 
az előállítás technológiája 
egyértelműen meghatározza a 
rendelkezésre álló géppark 
optimális kihasználását. Ez 
jelenleg 38—42 százalék. Ami 
azt jelenti: az alkatrészt gyár

tó  gépek maximális leterhelé
se nem minden esetben cél
szerű. A több lépcsős modell
rendszer alapján az is kide
rül, hogy egy adott napon, 
egy-egy alkatrészből mennyit 
kell előállítani, ha azt akar
juk, hogy ne legyen sok fe
lesleges alkatrész, de a hiány 
se okozzon gondot a végter
mék összeszerelésénél. A pró
baszámítások eddig a gyártott 
termékek mintegy 12 százalé
kára vonatkoztak.
' — Eredmény?

— A számítógépes matema
tikai modellrendszer révén ne
gyed év alatt átlagosan mint
egy 15—18 százalékkal csök
kenthető a gyártási idő. Mint
egy 5000 forint számítógépóra- 
költséggel a jövedelem 15—20 
százalékkal növelhető, ami ez 
esetben másfél millió forint
nak felel meg. I

— És miért nem teszi?
, — Ennek sok oka van. A 
vállalatoknál még sok helyütt 
nem állnak rendelkezésre a 
matematikai modellrendszer 
alkalmazásához szükséges 
alapinformációk. Nincsenek 
.megfelelő anyagi- és megmun- 
kálásiidő-szükségletet kifejező 
normarendszerek, alkatrész- 
darabjegyzékek, s ha vannak 
is, karbantartásuk elhanya
golt, ily módon a számszerű 
adatok zöme megbízhatatlan. 
Ezekkel gépi számításokat 
végezni felesleges idő- és 
pénzpocsékolás. Igaz, hogy e 
számszerű adatok kimunkálá
sa olykor évekig is eltarthat, 
ám mindrnekélőtt szemlélet- 
változásra van szükség, hogy 
megteremtődjenek az érdemi 
munkafeltételek. A számító

gép helyi alkalmazása is nagy 
terheket ró a vállalatokra. A 
fejlett tőkésországokban a fel
használók' a gépek mintegy 75 
százalékát bérlik.

— A most alakuló társulá
sok mennyiben segítenek majd 
a helyzeten?

— A jelek szerint néfti'so
kat. Több szakember már 
régebben szóvá tette: mit kel
lene a tervezés és a számítás- 
technika területén program
szerűen tenni. Különösen a 
vállalati alkalmazás területén 
vagyunk lépéshátrányban, 
milliárdos költséggel kerültek 
számítógépek olyan helyekre 
is, ahol hatékonyan felhasz
nálni nem tudták, s máig is 
sok az üresjárat. Pedig a ter
mékváltás szempontjából is 
intő lehet számunkra az ame
rikai Ford autógyár gyakorla
ta, ahol számítógépes rend
szerrel napok alatt képesek 
például a személygépkocsi- 
gyártásról, a kétéltű kocsik 
kibocsátására átállni.

— Hogyan lehetne -gyorsíta
ni a számítógépek hatéko- 
nyobb alkalmazását?

— Jövőbeni feladataink 
megoldásánál elsősorban nem 
a számítógépek számát kell 
növelni, hanem a meglevő 
mellett a szellemi kapacitá
soknak kívánatos fokozottab
ban zöld utat biztosítani. El
sősorban azok a szakemberek 
Kapjanak mindenütt szót és 
lehetőséget, akik valóban ma
gas felkészültséggel rendel
keznek, és képesek a feladato
kat a kívánt szinten megolda
ni.

'
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Korszerű körkötőgépeken készül a Budapesti Finomkötöttáru
gyár legújabb, fémszállal díszített kelméje

M ú l t a t  la g g a t  a  m a is a k

N e m é s k ü r t y  I s t v á n  
filmről« tévédráináiról» 

ísj könyveiről
Irodalom- és filmtörténész, 

históriakutató, drámaíró, egye
temi előadó és a Budapesti 
Játékfilmstúdió vezetője.
Mindez egy személyben: Ne- 
meskürty István.

ELŐKERÜLT ELŐDÖK

— Melyiket tekinti fő hi
vatásának?

— Mindig azt, ami éppen a 
leginkább foglalkoztat — vá
laszolja. — Ez most a ma
gyar film története. Jó né
hány . évvel,; ezelőtt. már, erről 
Szólt, „A.! mcseautó,. nigsai” ,j|s 
,',A magyaE”ÍIlrrr "töítéifete 
1956-ig”."- Ez"1' utóbbi ’ megje
lent angol, német, lengyel és 
orosz kiadásban is, s Ezüst 
Oroszlán- díjat kaptam érte 
1968-ban, a velencei filmfesz
tiválon. Ám azóta is szüntele
nül kutatok, s nem is ered
ménytelenül: hála a  Magyar 
Filmarchívum segítségének, 
egy sor már elveszettnek hitt, 
illetve teljesen elfeledett alko
tás került elő, a világ legkü
lönbözőbb tájairól, gyűjtőktől, 
sőt padlásokról.

— Milyen filmekről van 
szó?

— A többi között egy bátor 
társadalmi szatíráról, amely a 
harmincas évek elején készült 
„Az Orient express” címmel. 
Cserépy László rendezésében. 
„Az első” című filmdrámáról, 
melyet ugyancsak Cserépy al
kotott nem különben a pálya
kezdő Bán Frigyes „Az ötös 
számú, őrház” című munkájá
ról, melyben a „Talpalatnyi 
föld” későbbi neves alkotója 
már teljes fegyverzetben lép 
elénk. Kuriózumnak számít 
Szőts Istvánnak „Tűz a he
gyen” című 1944 őszén forga
tott munkája, amely Tatay 
Sándor „A. hosszúhajú vesze
delem” című novellaciklusából

M e g ú ju ló  ««gyep ek, 
te rv sz e rű  ré tg a z d á lk « d á s

A nádudvari Vörös Csillag 
Tsz-ben, több mint egy évti
zede tervszerűen . folytatott 
rét- és legelőgazdálkodás 
eredményeként — mivel szá
mottevően nőttek a fűhoza
mok — csaknem ezer hektár
nyi szántóföldet vonhattak k i: 
a tömegtakarmány-termesztés- 
ből, s termeszthetnek rajta, 
például gabonát. A Hortobágy 
széli, nagy kiterjedésű legelők 
följavítása az ősgyepek mű
trágyázásával és öntözésével 
kezdődött a hatvanas évek 
végén.

Teljes körű meliorációval 
— talajjavítással, a terület 
vízrendezésével 1800 hektár 
ősgyepet újítottak meg, s az 
idén további négyszáz hek
tárra kerítenek sort.

A rétek és a legelők mellett 
a szikes, fehér foltokkal borí
tott szántóföldek javítására is 
minden esztendőben sokat köl
tenek az ország legnagyobb 
közös gazdaságában. 1975-ben 
kezdődött meg a legkorsze
rűbb eljárás, az alagcsövezés; 
évente háromszáz-négyszáz- 
hektáron fektetik le a talaj 
fölös vízkészletét elvezető lyu
kacsos csövek hálózatát;
■ A termelőszövetkezet éven

kénti nagyobb termésében mu
tatkozik a legelő- és a talaj - 
javítás haszna.

Az ősgyepek fűhozama a 
korábbinak többszörösére 
emelkedett. Az elmúlt eszten
dőben több mint 1500 tonna 
széna termett a Hortobágy 
széli felújított réteken és le
gelőkön.

merítette témáját, de csak a 
muszterek — megvágatlan, 
összeállításra váró jelenetek 
készültek el. Felbukkant egy 
1934-ben készült rövid játék
film is, az „Éjjel a patikában” 
Kabos Gyulával a főszerep
ben.

CÉLJA: A 150.

— Ugorjunk a mába: mi 
készül, milyen újdonságok 
várnak bemutatásra a Buda
pest Filmstúdióban?

— Szép Ernő „Vőlegény” 
című színművének filmválto
zata. Vámos -László rendezésé
ben. Bujtor István—Szönyi G. 
Sándor krimije: a „Semmi 
pánik, itt vagyok!” Kollányi 
Ágoston „Noé bárkái” című 
egész estét betöltő természet- 
filmje, Gothár Péter „Megáll 
az idő” című munkája és a 
„Néma kiáltás”, melyet Mé
száros Márta rendezett, ifjú
kori emlékei, élményei alap
ján. Egyébként 1959 óta — 
azóta vagyok „szocialista pro
ducer” — 135 játékfilm szü
letésénél bábáskodtam, s ez 
rekordnak számít a MAFILM 
történetében. Mielőtt nyugdíj
ba megyek, szeretném elké
szíteni a Í50-diket. . .

— Két televíziós munkája 
is bemutatásra vár!

— Az egyiket Hajdufy Mik
lós kérésére írtam, aki eddig 
már két szenáriumomat vitte 
filmre, s örülük, hogy ismét 
együtt dolgozhattunk. Címe: 
.,,Nyári zsoltár”. Főhőse egy, 
erkölcsi meggondolásokból, 
humanista elkötelezettségből 
az üldözöttek mellé álló ma
gyar nemesúr, az akkori ural
kodóosztály tagja és elkötele
zett híve. S mivel már nem 
tud segíteni, maga is csatla
kozik az áldozatokhoz. Meg
formálásában felhasználtam 
Alapy Gáspár komáromi pol
gármester életének egyes moz
zanatait és a filmet — tisz
teletből — emlékének aján
lottam. A másik: hétszer egy
órás sorozat, Révész György 
rendezésében, Sárközi György 
„Mint oldott kéve” című, 
1931-ben megjelent történelmi 
regénye nyomán. A kitűnő 
írás Mednyánszky Cézár 1848- 
as tábori főpap életútját köve
ti, melyet kiegészítettem 1849 
utáni emigrációjának ‘esemé
nyeivel. Űjabb történelmi té
vésorozaton is dolgozom, Hor
váth Ádám rendező számára. 
Végül: befejeztem — a Gon
dolat Kiadó megbízásából — 
„A magyar irodalom története 
1945-ig” című, vaskosnak, ígér
kező könyvemet. Megírásakor 
Szerb Antalt állítottam példa
képül magam elé. Erről csak 
annyit: egy sor mindmáig ke
véssé méltatott, sőt elfeledett 
írót szeretnék „felfedezni” né
hány indokolatlanul „felérté
kelt” szerzőt pedig a helyére 
tenni. . .

N in c s  sí j a  n a p  a la t t

Árnyékon kívül 
az égi energia

' Nincs új a nap alatt! Vagy
m é g is ?  N a p e n e r g ia - v i lá g f ó r u im
az angliai Brighton városá
ban. Szoláris hővel működő 
vízmelegítő nagyberendezés 
Skóciában. Háztetőre szerelt 
„hőcsapda” az olajkrőzus 
Szaud-Arábiában. (Ők is skó
tok volnának?) Napházak a 
francia délen, kollektorok ro
mán szállodákon. Svéd elkép
zelés: gigászi kőzstbunikirban 
tárolnák a nap hőjét. Jó mi
nőségű, sík lapú sugárgyűjtők 
készülnek az NDK-ban. Kí
sérletek, eredmények Norvé
giában, Svájcban, Ausztráliá
ban. És nálunk?

RAKTÁROZÓ SÖK

Az építőipari energiaracio
nalizálási ÉVM-célprogram ré
sze a napenergia közvetlen 
hőhasznosításának kutatása és 
fejlesztése. A program kere
tében a Könnyűipari Szerelő 
és Építő Vállalat (Kipszer) ta
valy tanulmányt készített. Tíz 
rendszereliképzelés született 
a napenergia hasznosítására. 
Amint azt Móczár Gábor, a 
kalorikus gyárrészleg vezetője 
elmondotta: most azt vizsgál
ják, mely elemeket gyárthat
nánk gazdaságosan itthon, és 
melyeiket érdemes külföldről 
behozatni. A Villamos Ener
giaipari Kutatóintézet előzetes 
vizsgálatai, azt mutatják, hogy 
a hazai napkollektorok (sugár
gyűjtők) állják a versenyt 
hasonló kategóriájú külföldi 
társaikkal. Az idén zajlik 
majd a tüzetesebb vizsgálat.

Legalább ilyen fontos a hő
tárolók kérdése. A Hajdúsági 
Iparművek 300 literes hibrid 
(elektromos plusz napfűtésű) 
bojler fejlesztésébe kezdett. E 
készüléket francia és nyugat
német exportra is szánják. 
Egy másik megoldás alapja a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
és a KIPSZER : közös szaba
dalma, , Bizonyos--ásyányi sók 
oldatai, különböző .hőmérsékle
ten fagynak, illetve olvadnak. 
Olvadáskor hőt nyelnek el, 
„raktározzák”, majd derme

déskor visszaadják. A hőtáro
lásnak ezt a módját még nem 
alkalmazzák sehol a világon. 
Az iparszerű gyártás, előké
születei folynak, év végére 
egy kísérleti berendezést az 
óbudai tsz növényházában sze
retnének kipróbálni; A továb
bi elemek (csővezetékek, szi
vattyúk, automatika) gyártása 
itthon nem okoz gondot. Nem 
kizárt, hogy minden porciká- 
jukba magyar berendezések 
kerülnek. A döntés az idén 
születik meg.

ÉRDEKES TERV

Nálunk a napenergia feU 
használása használati meleg 
víz előállítására gazdaságos. 
Hazai kísérleti adat: nyáron a 
40 fokos víz termelése során 
az energiaigény 70 százalékát, 
éves viszonylatban mintegy 50 
százalékát fedezhetjük szoláris 
energiából. Az OMFB az 
ÉVM-mel egyetértésben né
hány kísérleti rendszert rész
legesen finanszíroz majd. Ér
dekes terv: Debrecenben egy 
lakótelepi blokkban napkol
lektorokkal próbálják a nyári 
melegvíz-igényt fedezni. Ha-; 
sonló célokra épül berendezés 
a boglárlellei SZOT-üdülőbeoi, 
a füredi kempingben, vala
mint egy óvodában. Megpró
bálkoznak mezőgazdasági tér-; 
mények szárításával.

A cél: a VI. ötéves terv véJ 
gére minden, ami a napener
gia idényjellegű hasznosításá
hoz kell, kapható vagy kül
földről beszerezhető legyen! 
Tervezési segédletek készül
nek, kiépül az ipari háttér. A 
esaládiház-építők vagy -átépí- 
tők néhány éven belül igé
nyeiknek megfelelő komplett 
rendszereket vásárolhatnak 
használati meleg víz előállítá
sához. A berendezés költségei 
4-5 éven belül megtérülnek.

Hazánkban évente 1700-. 
2100 á; nápsüteses óra. Ügy 
tetszik: a szoláris energia 
ügye végre nálunk sem ma
rad árnyékban.

Szerződése« Patyolat-iizlciek
A szennyest nem illik kite

regetni, kivéve egy helyen, 
ahol szokás is: a Patyolatnál. 
Ezt tesszük csaknem 30 éve, s 
ma. már „mintegy 100 szolgál
tatás között válogathatunk. Am 
az 1979-es áremelkedés — mint 
dr. László György igazgató 
megjegyezte — sok „hűtlen 
asszonyt” eredményezett, a 
múlt év végéig több, mint 30 
százalékkal csökkent a mosa
tások száma.

— Nemcsak a szolgáltatás 
drágulása az ok — teszi hozzá 

igazgató —, hanem érezhe
tő a lakosság pénzeszközeinek 
átcsoportosítása is. Mit jelent 
ez nálunk? Egyrészt otthon 
végzi el a mosást a háziasz- 
sz.ony másrészt a megszokott
nál ritkábban mosat a Patyo
lattal. ezt mutatja, hogy ma

gasabb az úgynevezett pisz
kosság! fok. Ez tapasztalható a 
vegytisztításnál is, piszkosabb, 
nehezebben kitisztítható hol
mik kerülnek ide.

— Idei újdonságok?
~  Űj szolgáltatást nem ve

zetünk be, a kedvezmény ma
rad az idén is a pénteki ár- 
csökkentés. A minőséget sze
retnénk javítani, bár dicsek
vés nélkül mondhatom, szol
gáltatásunk eléri a világszín
vonalat. Évi 6 millió megren
delésnek teszünk eleget, ebből 
2 ezrelék körül a reklamáció. 
Újdonság lesz viszont szerző
déses szalon, fiók nálunk is. A 
hónap végén 10 üzletet hirde-; 
tünk meg, március elején tart-; 
juk a versenytárgyalást. Kí
váncsiak vagyunk, jobb, ol
csóbb lesz-e a szerződéssel a 
szolgáltatás?

Magyar dráma eszperantóul
Öt országból csaknem 300-an vesznek részt a nemzet

közi eszperantó barátsági hét hagyományos pécsi talál
kozóján. Február 22. és 28. között a jugoszláv, bolgár, 
finn, japán és NDK-beli eszperantisták a vendéglátók 
kíséretében megismerkednek Baranya és Pécs történel
mi nevezetességeivel, eszperantócsoportjainak munká
jával. A megyeszékhely testvérvárosának eszperantistái 
tudományos tanácskozást tartanak, a rendezvénysorozat 
hangulatos bállal zárul.

Március 9. és 28. között — a budapesti tavaszi feszti
vál programjában — nemzetközi eszperantó színházi ta
lálkozó is szerepel. Két lengyel, egy-egy szovjet és fran- 
cia, valamint három magyar együttes mutatkozik be a 
közönségnek. A többi között eszperantó nyelven mu
tatják be Elem János: ön látta-e már a próféta lába 
nyomat? című drámáját Pécsi Ildikó, Sáfár Anikó, Ke
res Emil, Fülöp Zsigmond főszereplésével. Iglódi István 
rendezi Vasziljev: Csendesek a hajnalod című drámáját 
eszperantó nyelven. Balázs Béla: A kékszakállú herceg 
vára misztériumjátékát a közelmúltban fordította esz
perantóra Fejes Márton. A darabot a kecskeméti Ga
rabonciás Stúdió viszi színre a fesztiválon. Főszereplő
je. Varga Katalin, a kecskeméti Katona József Színház 
művésznője.
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Ma szerződést kötünk.••
A polgári jog másik.nagy ré- szöveg között indokolatlan úszik, niem követelhetem visz- utaló magatartással létrejött.) 

sze a kötelmi — „szerződési” — előnyt biztosított magának, s sza. Ugyanez a helyzet, ha a Bizonyos szerződések — a ma
jog. Mi elsősorban azokkal a persze arra hivatkozhat, hogy a pénzt totózásra vagy lottózásra ga helyén ezekkel foglalkozunk 
rendelkezésekkel, szerződés- szerződést az állampolgár alá- adom. Közismert az is, hogy a — csak írásbeli alakban érvé- 
fajtákkal foglalkozunk, ame- írta. Például számos ilyen "zer- kártyatartozás sem hajtható be. nyesek. Például az ingatlaji 
lyek a magánembereket érint- ződésen — többek között a ta- Ma is vannak még olyan kocs. adásvétele. Ilyenkor a szerző
hetik, amelyekkel a mindenna- kari tó vállalatén — olyan kikö- mák, vendéglők, ahol kiírják, dés lényeges tartalmát kell be- 
pi életben találkozhatnak. tés szerepel, hogy az árakat, hogy hitel, és utána egy alma levenni az okiratba. Azokat a

A szerződésnek számos faj- azok megváltoztatásának jogát látható. Vagyis az üzlet veze- kérdéseket, amelyeket jogsza- 
tája van. Például adásvétel ~  emelését — fenntartják ma- tője jól tudja, hogy a hitelbe bály úgyis rendez — s attól 
csere meahírás hérlet ính/io' Buknak. Ez nyilvánvaló képte- adott ital ellenértéke nem kö- nem lehet, vagy nem akarnak 
hérTe’t cth áifniáK ’u '  lenség, hiszen a szerződés mó- vetelhető. Azt viszont már nem e l t é r n i n e m  kell belevenni 
oeriet su>. Aitaiaban hasznos dosításába mindkét félnek be- mindenki tudja, hogy a kocsma a szerződésbe. (Például egy la- 
tudni, mikor milyen szerződést kej,i egyeznie. Ha a vita a bí- vendégei által nyújtott „hitel” kásbérleti szerződésbe fölosle- 
kell kötni, ugyanakkor jogsza“ róság elé kerül, az erre feljo- alkoholra, ugyanígy nem érvé- §es belevenni, hogy a bérlő kö- 
bályi korlátozás nincs arra, gosított szerv útján, a bíróság nyesíthető. (Valaki betér az *'e ês megtéríteni azt a kart, 
hogy valamely’ szerződésnek a sérelmes kikötés érvénytelen- italboHba' de nincs pénze, amelyet ^  lakásban okozott,

SÄrSTfäS! SSÄ .V tö» SJi&yÄ&i?
belüimvannfkf°fzal°ÚCT ^  eZ6tt d é leS T ' a ro n b a if 'm á r^ in c s  A iószívű ha^«- csákóbban megtéríteni. Annak viszont belül vannak az úgynevezett vjs s z a b a b 5 hatálya.) A másik bízhat, hogy a kölcsönkérő ön- benne kell lennie a szerzodes- 
nevesített' szerződésfajták, mint esetben a jogi személy nem szántából visszaadja, mert ben, hogy ki, kitől, mennyiért, 
az adásvétel, csere stb.. Ha te- ilyen típusszerződést köt, ha- egyébként a pénzt nem köve- mit és meddig vett bérbe.) Ha 
hát a felek kölcsönös és egybe- nem egyedi szerződést. Pia eb- telheti) jogszabály alapján, vagy a fe-
hangzó akaratából létrejön a ben jut indokolatlan előnyhöz, A ten,tiek a jogszabáJy nyeI.  ^ kkhaaknara^ ^  
szerződés — a felek lényeges, ezt az állampolgár saját maga r  J,' ° bfr(s,ípi alakban költöttek szerződést,

.....................................  támadhatja meg bíróság előtt. Yfn lgy hangzanak, bírósági annak megszüntesse, felbon ta-

NEHÉZ KENYÉR

vagy valamelyikük részéről lé
nyegesnek tartott kérdésekben 
megállapodtak — nincs jelen
tősége annak, hogy azt ők mi- 

. nek nevezik. Viszont ha jog-

Tévedés megtévesztés fe- úton nem íehet érvényesíteni.: sa is cgak ilyen alakban érvé- 
nyegetés alapján kötött szerző- -  “ jdtékból vagy fogadás- nyes./Az írásban megkötött la 
dések is megtámadhatók. Ideje hói eredő követeléseket, kivé- kas bérié ti szerződést nem lehet 
különbséget tenni az ér- ve, ha a játékot vagy fogadást szobán felmondani, csak íras- 
vénytélén szerződések két faj- állami engedély alapján bo- ban.)

vitara kerül sor, akkor végső tája között. a  semmisség azt nyolítják le. (Pl. a céllövöldés- Végezetül olvasóink helyze- 
soron a bíróság megallápitja, jelenti, hogy a szerződés ér- _-k állami engedélye van te- ^ére tekintettel még egy áltálá
i g  az adott szerződés me- vénytelenségére bárid határ- h 2 h a  j«  célzok nyerek vala- nos rendelkezéssel foglalko-
lyik szerződésfajtához tartozik, idő nélkül hivatkozhat.. Nincs 
vagy melyiknek a szabályait külön eljárásra szükség, ezt a

dául valaki 30—40 százalékos 
kamatot köt ki a kölcsönnél. 
Ha bíróság elé kerül az ügy, a 
sérelmet okozó félnek visszajá- 

esetünkben

kell rá alkalmazni. Annál is in
kább nem lehet típuskényszer,

. mivel vannak úgynevezett ve
gyes szerződések is. Ennek 

. klasszikus esete, ha valaki, 
mondjuk, egy vállalat garázsá
ban helyezi el a gépkocsiját, ró szolgáltatást 

. úgy, hogy bizonyos karbantar
tási feladatokkal is megbízza a 
céget. A garázsbiztosítás bér- 

, let, az őrizet letét, a karbantar- 
. tási munka vállalkozás.

Ugyancsak nincs jogszabályi 
. előírás az adott szerződés tar

talmára sem. Pontosabban:

mit, és ezt akár bírósági úton 
hatóság hivatalból veszi figye- Is behajthatom. A totózás, lőt
tembe. Ennek egyik tipikus t°zas, a lóversenyen a fogadás 
esete az uzsorás szerződés. Pél- *s ilyen-)

zunk. Ez a képviselet.
Más személy, képviselő 
útján is lehet érvényes 
szerződést kötni, vagy 
más jognyilatkozatot ten
ni. (Kivéve, ha ezt a jog
szabály személyesen en
gedi csak meg, például a 
végrendelkezést.)

A képviselő cselekménye által 
a képviselt válik jogosítottá

a felek egyező akarattal 
eltérhetnek a szerződés
re vonatkozó rendelkezé
sektől, kivéve, ha azt 
jogszabály kifejezetten 
nem tiltja. Ebből követ
kezik ugyanakkor, hogy 
semmis az a szerződés, 
amelyet jogszabály meg
kerülésével kötöttek, kolatlan előnyhöz jutna — a 

teljesítéskor, vagy az első rész
vagy jogszabályba ütközően, teljesítéskor —, vagy ha kény- 
továbbá az is, amely nyilván- szerhelyzetben volt, ennek

—M kifejezetten játék vagy 
fogadás céljára ígért vagy 
adott kölcsönből eredő követe
léseket. (Például valaki megbe
széli szabaduló társával, hogy 

a pénzt — az állam javára kell amíg ő bent van, játsszon a  to- 
megítélni. tón az ő nevében is heti 100 fo

rinttal, és ha kimegy, majd kifi- , ... , . . .  _  , .
A megtámadhatóság azt zeti. Ebben az esetben mindkét vagy kötelezette. Termeszete- 
jelenti, hogy a megtáma- fél rosszul járhat. Ha az illető sen a képviselő csak abban a 
dásra a sérelmet szenve- nem nyer, a megbízótól az el- körben járhat el, amire felha- 
dett fél és az jogosult, játszott pénzt nem követelheti, talmazták. Ha rosszhiszeműen 
akinek ehhez törvényes jgaZj ha nyer, akkor meg nem álképviselő valaki, teljes kár
érdeke fűződik A meg- köteles a nyereményt megosz- térítéssel tartozik. Hogyan lesz 
Ä Ä Ä  S Ä ) * "  nem lehet - ^ k i  képviselői Meghatalma-
dés, megtévesztés felis- • • ■„ ■■követeléseket ZaSutján. A meghatalmazashozmérésékor, jogellenes fe- — azokat a követeléseket, 0jyan alakszerűség kell, ami- uineacMi,.jug cucjilb íc amelyeknek állami szerv utján 
nyegetesnel a kényszer- . Jérvényestiését jogszabály 
helyzet megszűntekor, m ja  (kocs^ ai hitel/.

a szolgáltatás és eilenszolgálta- A fenti — államilag el nem 
tás feltűnő aránytalanságánál, ismert — szerződéseknél meg
illetve ha a jogi személy indo- történhet, hogy az adós fizet.

Aztán rájön: nem is kellett 
volna, ezért megpróbálja visz

lyenieket a jogszabály a megha
talmazás alapján kötendő szer
ződésre előír. Általános meg' 
hatalmazás csak írásban adha
tó. (Ingatlant csak írásban le
het adni-venni. Ha tehát vala
kit meghatalmazok, hogy adja

szakövetelni. Sikertelenül, el a telkem, nyilvánvaló, hogy 
Mert igaz, hogy az ilyen szer- a meghatalmazás csak írásban 
ződés semmis, de az önkéntes érvényes. Viszont elég a szóbeli

vasv^a stocfaliste ea tü tté lS  megszűntekor- Ha valaki e ha'  teljesítést nem lehet visszakö- meghatalmazás arra, hogy va- vagy a szocialista egyuuees tdrid5 t elmulasztja, vagy e ha- Vetelni! laki vegyen nekem egy pár cl-
kovetelmenyeibe utkpzuk. tárida után a szerződést írás- Az általános szabáIyok köré- Pöt.- h,iszen a cipővásárlás, az
riZhWnZak;tatö«-’ s7aiPá\tSaZtásért ban meeer6síti> iUetve a be tartozik a szerződés alakja. adasvételi szerződés is szo-
áltnláhan e lle n s z o lg á l ta tá s  iár támadhatóságról írásban le- FŐ szabály az, hogy szerződést baa „to£tenltk, azaz, ha tetszik 
vagíis a szerződések általában mond, említett joga tehát a szóban, írásban és ráutaló ma- ^ e m  i S e b b ^ m  í^ z  
visszterhesek. (De például az szerződés megtámadhatósága gatart^sal is lehet k o to r v a -
ajándékozási szerződés nem.) megszűnik. doboz cigit, adnék érteegypá? A meghatalmazás eltérő ki-
Igy indokolt az a szabály, mely Legyen a szerződés érvény- ócska cipdt’ x  odanyújtja a 10 kötés hiányában visszavonásig 
szerint ba a szolgaltatas es az teienségének ’ oka semmisség dobozti a másik a cipgt, s bár érvényes, viszont bármelyik fél 
ellenszolgáltatás kozott anél- yagy megtámadhatóság, a szer- egy szdt sem szóltak egymás- halálával megszűnik.
”11 , 'logy z egyi «yririAoirpf̂ ciimir* fpnnánDt.+. liiplv» Yioz s szerződés csere rá*ajándékozás szándéka vezetné, 
a szerződés időpontjában feltű
nően nagy az értékkülönbség, a 
sérelmet szenvedett fél a szer
ződést megtámadhatja. (Pél
dául egy ismerős elvállalja, szüntethető, 
hogy kifesti a lakásom. A mun- Külön érdemes

ződéskötéskor fennállott hely
zetet kell visszaállítani. Ugyan
akkor az érvénytelen szerződést 
érvényessé lehet nyilvánítani, 
ha az érvénytelenség oka meg-

Df. L. Gy.

Sokat beszélünk és sokat is 
teszünk azért, hogy társadal
munkban kivívják és elfoglal
ják egyenrangú helyüket ci
gányszármazású . állampolgá
raink. Főleg az utóbbi évtized
ben erősödött meg az a moz
galom, amely azt tűzte ki cé
lul, hogy támogassa őket és 
ahogy lehet, lerövidítse az át
meneti időt. Hogy ebben a 
munkában vannak hiányossá
gok, aránytalanságok, vitatha
tatlan, akár a jó szándék.

Arról viszont már keveset 
szólunk, hogy magában a ci
gányságban mennyi a vissza
húzó erő, a múlt, a hagyomány, 
a rendkívül elmaradott tudati 
állapot. Az ország felnőtt la
kosságának döntő többségénél 
a szülők, inkább nem esznek, 
lemondanak mindenről, csak
hogy gyermekeik előbbre jus
sanak. Ezzel szemben a 
cigányság felnőttjei meg
követelik, hogy gyerme
keik mondjanak le az előre- 
menetelről, arról, hogy más, 
jobb, korszerűbb életformát 
valósítsanak meg, csupán 
azért, hogy szüleiket eltartsák.

Miről is van szó? Nem más
ról, mint az italról, a munkát- 
lanságáról, arról a tarthatatlan 
felfogásról, hogy amíg mások 
dolgoznak, addig nekik, illetve 
neki nem kell. Amíg a gyer
mekek kicsik, addig a családi 
pótlékból élnek, úgy, hogy né
hány napra elszegődnek vala
hová, s aztán, ha megvan a 
kellő nap, illa berek, nádak, 
erek, már nem is látja őket 
senki. Ha felnőnek a gyerme
keik, elveszik az utolsó fillér
jüket is, s aztán akár a gyer
mekek családi pótléka, ez is 
megy a kocsmába. Hányszor 
lehet- látni dermesztő teleken 
kis gyerekeket, amint viszik 
vissza az üveget a kocsmába, 
meztelen lábuk nyári szandál
ban, rajtuk egy-egy vékony kö
peny vagy ruhácska, de zse
bükben ott lapul a pénz, hogy 
újabb palackot vigyenek a már 
amúgy is ittas szüleiknek.

Azt hiszem, már eljutottunk 
odáig, hogy a társadalom dön
tő többsége elítéli, ha nem is 
az italozást, de azt a részeg 
embert, aki a családja elől 
issza el a kenyérrevalót. . .  Ha 
a kívülállók ennyire elítélik, 
akkor a szenvedő alanyok, a 
gyerekeik, hogyne tennék?! 
Persze, nem hat-hétéves ko
rukban, hanem amikor már 
felnőnek, amikor betöltik a ti
zennegyedik esztendejüket, s 
elmennek dolgozni.

És ekkor jön az apai vagy 
az anyai alkoholista-szigor, 
hogy ide a pénzt, s ha nem, elő 
a nadrágszíjat vagy a botot, 
kinek mi a kedvenc ütlegelő 
szerszáma, s adj neki! És a

foglalkoz-
ka végeztével olyan számlat nunk a pénztartozásokkal. Jog- 
nyujt be, olyan összeget kér.
amely indokolatlanul nagy.) 
Hasonló a helyzet, ha a szer- 

: ződő fél a másik fél helyzeté
nek kihasználásával feltűnően 

’ aránytalan előnyt kötött ki. Az 
’ ilyen uzsorásszerződés már 
eleve semmis. (Például pénz- 
kölcsönzésnél uzsorakamat ki- 

, kötése.)

szabály kimondja:
a szerződéses kapcsola
tokban kamat jár! Ma
gánszemélyek esetében 
kamat csak kikötés ese
tén jár, kamatos kamatot 
nem lehet kikötni.

A kamat mértéke — ha a felek 
Az új Ptk. e körben érdekes ennél alacsonyabban nem ál

rendelkezéssel bővült ki. A 209. japodtak meg — évi öt száza- 
§ szerint: ha jogi személy szer- lék! Az ezt meghaladó kamat- 
ződéskötéskor olyan egyolda- kikötég _  ha j0gszabály kivé- 
iúan meghatározott általános nem ^  _  semmig_
szerződési feltételeket hasznai, . .... , ,
amelyek indokolatlanul egyol- Eddig is kiderült: az erve- 
dalú előnyt biztosítanak, a sé- nyesen megkötött szerződése- 
relmes kikötést állami vagy két nemteljesítés esetén álla- 
társadalmi szerv a bíróság előtt rnilrfg — bírósági úton — lehet 
megtámadhatja. Ha pedig e jo- érvényesíteni. Előfordulhatnak 
gi személy általános szerződési azonban oiyan „szerződések’

- feltételek szerint köt szerző
dést, és így jut indokolatlan 

’ előnyhöz, úgy a sérelmet szén-
amelyeket az állam nem ismer 

ni el, így az egyik fél szerződés 
védő fél fordulhat a bírság- szegésének nem lehetnek jogi 
hoz, Miről van itt szó? Bizo- következményei. Például valaki 
nyos szolgáltatásokat végző fogadást köt, hogy felemel egy 
szervezetek, vállalatok előre el- százkilós súlyt. „Nyer” kétszáz 
készített szerződéstervezetet forintot, de a másik fél nem fi
juttatnak el a fogyasztókhoz. zgj. Hiába vannak tanúk, a fi 
Bonyolult megszövegezésükön ze{és nem kényszeríthető ki hi- 

■ az állampolgárok sokszor e vataloS úton. Másik példa: va- 
sem igazodnak, vagy az adott ; , , . , ... , ■ . . , .

•i cég monopolhelyzetben van, te- Akinek adok ötszáz forintot, 
hát, ha tetszik, ha nem, velük hogy menjen ki a lóversenyre, 
kell elvégeztetni a munkát Az- és nyerjen rajta. Ha a pénz 
tán, ha vita van, kiderül: a sok nem „fiadzik” meg, hanem el- L

újabb bűncselekmény elkövetéséig öt év még 
nem telt el”. Olvasónk így még a visszaesők 
kategóriájába tartozott újabb bíróság elé ke
rülésekor, jóllehet már mentesült.

A felnőtt korú elkövetők esetében egyéb-

A Jogász válaszol
Szabó Szabolcs szerkesztőségünkhöz írt. le

velében arra kér választ, hogy aki fiatalko- ként a mentesülés később következik be, mint 
rúkénf már volt büntetve, és mint nagykorú, a visszaeső minőség megszűnése. Például, ha 
újra bíróság elé kerül, azt elítélhetik-e úgy, olvasónk első ízben felnőttként került volna 
mint visszaesőt, illetve, mint különös vissza- a bíróság elé (bűntett miatt kiszabott egy évet 
esőt. Nem érti, hogy a vádiratban a Btk. 121. meghaladó, de öt évnél nem hosszabb szabad- 
§ (1) bekezdés c) pontja alapján ugyan arra ságvesztés esetén) a törvény erejénél fogva 
hivatkoztak, hogy mentesült a hátrányos jog- a büntetés kitöltését követő 10 év elteltével, 
következmények alól, mégis, mint különös bírósági mentesítés esetén (kérelmére) pedig 
visszaesőt ítélték el. Eddig abban a hiszem- legjobb esetben a bíróság döntésétől függően, 
ben volt, hogy akit fiatalkorúként ítéltek el, 5 év múlva . mentesülhetett volna. Eszerint, 
és újból (mint nagykorú) a bíróság elé ke- mentesüléskor a visszaesői minősége már ré- 
rül, azt nagykorú első bűntényesnek kell te- gén (vagy éppen a mentesüléssel egyidőben) 
kinteni. megszűnt volna.

Olvasónk téves információk alapján jutha- A visszaesés szempontjából ugyanúgy fi- 
tott ilyen következtetésre. Mivel másokat is gyelembe kell venni a fiatalkorúként, mint 
érdekelhet e téma, levelére kicsit részleteseb- a felnőtt korúként elkövetett bűncselekménye
ben válaszolunk. két, a lényeg az, hogy a büntetés kitöltésétől

A Btk. 121. § (1) bekezdés c. pontja szerint 5 év még nem telt el az újabb bűncselekmény 
„a fiatalkorú elítélt a törvény erejénél fogva elkövetéséig.
mentesül a büntetés kitöltésének vagy vég- Megemlítjük, hogy a különös visszaesőként!
rehajthatósága megszűnésének napjától szá
mított három év elteltével, ha bűntett miatt 
egy évet meghaladó, de öt évnél nem hosz- 
szabb végrehajtandó szabadságvesztésre ítél
ték”. Olvasónk nem írja ugyan, hogy mikor

elítélését az alapozta meg, hogy mindkét al
kalommal ugyanolyan, vagy hasonló jellegű 
bűncselekményt követett el.

Végezetül, utalunk arra, hogy a Btk. 100. 
§ (3) bekezdése értelmében a mentesítés nem

és mennyi időre ítélték, de a vádirat hivatko- terjed ki azokra a hátrányos következmé- 
zásából arra lehet következtetni, hogy másod- nyekre. amelyeket a törvény a korábbi elíté- 
szori bíróság elé kerülésekor a 3 év már le- léshez fűz. önmagában tehát az a tény. hogy 
telt, s így valóban mentesült a büntetett elő- az elkövető mentesült, még nem jelenti azt, 
élethez fűződő hátrányok alól. A Btk. 137. hogy a korábbi elítélést teljes egészében fi- 
§-át (az értelmező rendelkezéseket) is figye- gyeimen kívül kell hagyni az újabb bűncse
lembe kell venni azonban az ügy eldöntésé- lekmény elbírálásakor. A visszaeséshez (kü- 
nél. Eszerint „visszaeső a szándékos bűncse- lönös visszaeséshez) fűzött hátrányok ugyan 
lekmény elkövetője, ha korábban szándékos nem érvényesülnek, de a bűnismétlés tényét 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabad- a bíróság súlyosító körülményként értékel- 
ságvesztésre ítélték és a büntetés kitöltésétől, heti.
vagy végrehajthatósága megszűnésétől az — L —

gyerekek ordítva, amúgy vé
resen leszámolják a pénzt.

Egy fiata cigánygyerekkel, 
ak’ az idén lesz tizennyolc 
éves, beszélgettem Szolnokon, 
s amit elmondott, az valódi 
tragédia. Az olyan ember tra
gédiája, aki nemhogy a lehe
tőséget, a lehetőség csíráját 
sem tudta magának kiharcol
ni, mert épo az apja volt az, 
aki nem en edte, hogy ötről 
hatra menjen.

1975-ben meghalt az anyja, 
s ezzel végétért az az élet
szakasz, melyben még remél
hette, hogy jobb napok is 
jönek rá. Az apa mostohát ho
zott a házhoz, s a hat gyerek 
mellé még lett két közös gye
rek. S a nyolctagú családban 
két alkoholista — apa és mos
tohaanya — már sok. Aki 
csak tehette menekült, de ho
vá menekülhetnek. A lányok 
még csak-csak férjhez men
nek, s élik a maguk — talán 
jobb életét. De a fiúk? Hiszen 
egy tizenhét éves lány már 
csaknem felnőtt, de egy ilyen 
idős fiú még gyerek, akinek 
kellene az apai irányítás, a se
gítség, a tanács, hogyan és mi- 
kéopen oldhatja meg az előtte 
álló nem is kis feladatokat.

Ehelyett a verés, a pénzel- 
szedés, magyarán a morális és 
egzisztenciális kifosztottság ál
lapotában leledzik. Ehhez já
rul még az is, hogy tizenhat 
évesen forró víz — egy fazék
kal — zúdul rá, amely a bal 
karját szinte a csontig lecsu
paszítja; bőr, izom, zsigerek 
minden összeég, harmadfokú 
égési sebeket kap, csaknem 
félévi kórházi kezelés után, 
úgy-ahogy meggyógyul, de so
ha nem lesz belőle egészséges 
ember.

*
Csak könnyű munkát végez

het, ezt meg is mondják neki 
az orvosok, s azt is, ha vigyáz 
magára, még hosszú évtizede
kig eldolgozhat.-Tehát érthető, 
ha kapva kapott azon a lehe
tőségen, hogy a helybeli hír
adástechnikai gyár felveszi, a 
betanítja. Elkezdett dolgozni, 
szépen haladt, mert akarta, 
hogy véglegesítsék . . .

Mindezt lassan, akadozva, 
dadogva adja elő. Megkérde
zem tőle: „Verték?” — „Ter
mészetesen !”. Tehát az apja da
dogásra verte gyerekkorában! 
S nemcsak ő kapott, a többi 
gyerek is. Egyszerűen érthetet
len, hogy mi jó van abban, 
mármint a szülőnek, hogy be
tegre veri az egészségesen szü
letett gyermekét. Ha ennyire 
gyűlöli, akkor miért segíti a 
világra? Senki nem kényszerí
ti. Nincs megvetésre méltóbb 
ember, mint az, aki hat-nyolc 
gyereket zsinórban végigver, 
aztán, mint aki jól végezte a 
munkáját, elballag a kocsmá
ba, a gyerekei pénzét is elver
n i . . .

Pedig hány ilyen ember van, 
e kicsiny országban, azt csak 
a gyerekek tudnék elmondani, 
nem véletlen, hogy például ta
valy. kétszáz kiskorú gyerek 
lett öngyilkos, dobta el magá
tól hz életet, bizonyára nem 
azért, mert a szülei makulát
lan életet éltek.

S akik életben maradnak, 
micsoda sérülésekkel, micsoda 
lelki tehertétellel, mennyi 
kínlódással, mennyi energia- 
pocsékolással, mert ahelyett, 
hogy előre lendülnének, meg-, 
torpannak, ott forognak a ma
guk körében, mint a bekötött 
szemű csikók.

S ha kitörnek, mint az s, 
fiatalember is, akiről szó van, 
gyökértelenül lézengenek a 
nagyvárosok utcáin, s előbb- 
utóbb a börtönben kötnek ki.' 
Rokon, jó barát, rendes ott
hon, nem várja őket, s arra 
hallgatnak, aki ismeri a gyen
géjüket, s beleviszik őket tör
vénytelen ügyekbe.

Mindezt azért mondom el, 
mert egyre növekszik az ilven 
gyökértelen, szülők és otthon 
nélkül lézengő fiatalok száma, 
s addig kellene felfigyelni rá
juk, s nemcsak a rendőrség
nek, amíg nem késő, amíg 
nem követnek el semmiféle 
bűncselekményt, csak kóborol
nak magányosan, vagy bandá
ba verődve.

A. J.



A tavalyi őszi Budapesti Nemzetközi Vásár egyik kel- 
■ütemes meglepetését a bútorok okozták a látogatók

nak. A korábbi években ugyani; — kénytelen-kelletlen 
— az emberek beletörődtek abba, hogy igazán tetsze
tős formájú, a régi nagy lakásokban és a lakótelepi ki
sebb szobákban egyaránt Kaszálható — modulrendsze
rű, tehát több darabból álló — bútorokat csak ritkán 
lehet kapni. Az ok: importált áru valamennyi, a hazai 
ipar csak keveset és ritkán szállít. Nos, az őszi BNV-n 
jó néhány ízléses, szép vonalú szekrénysorban, bútor
garnitúrában gyönyörködhettek a látogatók. Magam is 
közöttük voltam, s tapasztalhattam: az Alföldi Bútor
gyár termékei előtt is gyakran álltak meg házaspárok, 
fiatalok-idősebbek vegyesen, s a nyüzsgő sokaságban 
félhangosan tervezgettek: egyik vagy másik valóban 
szép darab ugyan melyik szobában mutatna jól, ha 
megvehetnék? Ezek után természetes volt az állandóan 
ismétlődő kérdés az ott levő gyári képviselőhöz: „Tessék 
mondani, hol lehet kapni?”.

Ugyanezzel a kérdéssel kopogtattam be a szegedi bv. 
intézetben az Alföldi Bútorgyár illetékes vezetőjéhez, 
Elmondtam neki is vásári tapasztalataimat; mint min
denki, aki szereti a munkáját, ő is elégedetten-nyugtáz
ta a dicsérő véleményeket.

........................... ...................................................................— '—  '

Lila sapka 
és sárga dzseki

A múlt év január ti
zenötödikén, úgy délután 
hat óra felé, fiatal le
gényke sietett a vidéki vá
ros utcáján. Mint ismere
tes, télen hamarabb söté
tedik, hat órakor már alig 
lehet látni. Persze nem
csak a korai alkony, ha
nem a gyér világítás miatt. 
Hogy mégis észrevették, 
annak a következménye, 
hogy ebben az időben elég
gé néptelen volt a külvá
rosi utca, no meg — az ot
tani szokástól merőben kü
lönbözve — feltűnő ruha 
volt rajta: lila sapkát és 
sárga dzsekit viselt.

A fiú, aki idén május 
19-én lesz tizenhét éves, 
anélkül, hogy hátranézett 
volna, meglassította a lép
teit, s egy pillanat alatt le
lépett a járdáról és eltűnt 

i az ösztönösen figyelő szem 
látóköréből. Belépett a ház 
kapuján, majd óvatos 
macskaléptekkel végigara
szolt a ház mellett, s mi
után észrevette, hogy a 
ház ajtaja zárva, megke
reste a  kamra ablakát és 
ott felhúzódzkodott s már
is bent termett a lakásban. 
Várt egy ideig, majd kinyi
totta a kamra ajtaját és 
átment az előszobán. Hal
kan lenyomta a szoba ki
lincsét, s betoppant a szo
bába.

Az idős asszony megder
medt, nem tudta mire vél
ni az ismerős-ismeretlen 
látogatót, akit csak látás
ból ismert, de soha nem 
beszéltek egymással. A 
fiú ugyanis a szüleivel 
gyakran járt a szomszédba, 
s bizonyára ott hallott a 
„rejtélyes” idős asszonyról, 
akinek még a bőre alatt is 
pénz van, s az ilyen szó
beszéd, melynek a fele 
sem igaz, alaposan meg
kavarta a képzeletét, fel
csigázta pénzéhségét. Ha 
valaki megkérdi tőle, hogy 
miért kellene neki a pénz, 
bizonyára nem tudta volna 
okát adni, hiszen otthon 
mindene megvolt, annyi 
pénzt kért és kapott, 
amennyi épp kellett neki.

Érthető, ha megdermedt 
az idős asszony, előtte te
rem egy fiatalember, akit 
be sem engedett a lakásá
ba, mégis itt áll előtte. És 
pénzt kér, persze nem ké
rő, hanem követelő han
gon, ordítva, hogy azonnal 
adjon elő ötezer forintot! 
Az asszony természetesen 
megtagadta, és elkezdett 
kiabálni, üvöltött, egyrészt, 
hátha meghallja valaki és 
segítségére jön, másrészt, 
hátha a fiú megijed és el
megy .. .Az üvöltő-kiabáló 
asszony, még jobban meg
ijesztette az amúgy is resz
kető, ideges fiút, aki hir
telen az asszonyhoz lépett 
és megrántotta a fejkendő
jét, mely lecsúszott a nya
kára, ott addig szorította, 
míg el nem csendesedett. 
Ekkor, mintha rugó pattant 
volna benne, gyorsan 
munkához látott, feldúlta az 
ágyat, kinyitotta a szekré
nyeket, benézett minden 
polcra, végigkutatta a la
kást, de pénzt nem talált. 
Pedig ott volt az ágy végé

ben, a  matrac alatt. Ne
gyedórát kutathatott, s 
hogy nem talált semmit, 
visszament és megnézte az 
idős asszonyt. Amikor lát
ta, hogy moccanatlan, fog
ta magát és lemeztelení
tette az alsó testét, majd 
távozott.

Amikor a gyilkosság ki
derült, óriási felháborodást 
keltett, s nagy lendülettel 
folyt a nyomozás, de hogy 
néhány nap múltán sikerrel 
lezárult, annak a szemtanú
nak köszönhető, aki felfi
gyelt a különös, rikító öl
tözetre. A nyomozók a fiút 
az esti iskolában találták 
meg, s onnan vitték a ka
pitányságra, ahol megkez
dődött a kihallgatása. 
Eleinte tagadott, majd a 
tények hatására bevallotta 
tettét. Majd visszavonta, s 
új bejelentéssel élt, misze
rint nem egyedül, hanem 
egy társával követte el a 
gyilkosságot.

Hónapok során derült ki, 
hogy a fiú hazudott, félre
vezette a hatóságot, s meg
rágalmazott egy ártatlan 
embert, aki enyhén szólva 
kínos heteket köszönhet ne
ki. A bíróság első fokon 
kilencévi börtönre ítélte. 
A rágalmazásért és a ha
mis vádért újabb ítéletet 
várhat. Eközben fellebbe
zett, mint elmondja: 
enyhítésért!

A szolnoki bv. intézetben 
van, ott várja, hogy ítélete 
jogerőre emelkedjék. Nem 
úgy viselkedik, nem úgy 
gondolkodik, ahogy azt egy 
fiatalembertől elvárnánk. 
Fegyelmezettem, nehezen 
vjseli a kötöttségeket, sok 
a gond és a baj vele.

Vajon hogyan tud elszá
molni erről a gyilkosság
ról. nem a bíróságnak, ha
nem magának . . .  ? Vagy 
annyira gyermekeszű len
ne, hogy fel sem tudja fog
ni, mit tett?! Nem látszik 
együgyűnek és nem is az. 
Ösztönei remekül működ
nek, hiszen a bűn elköveté
se, annak véghezvitele, 
nem nélkülözi a kegyetlen
séget, a kisszerűséget, sőt 
az oktalanságot sem. Mert 
mi oka lehetett, hogy a 
neki mit sem vétő boldog
talan asszonyt ilyen brutá
lisan átküldje az árnyékok 
országába? S mindezt alig 
tizenhat és fél évesen?!

Ha meggondoljuk, még 
gyerek! S máris gyilkolt! S 
mi lesz belőle, ha kiszaba
dul, ha letelik a büntetése? 
Ha végig kitölti az ítéletet, 
akkor is csak huszonhat 
éves lesz! Fiatal és erős! 
Vajon megérti-e. hogy mit 
tett? Hogy a legnagyobb 
bűnt követte el, gyilkolt, 
holott ahogy a születéshez, 
úgy a természetes halálhoz 
is joga és jussa van minden 
embernek.

Ezek mind olyan kérdé
sek, amelyek csak kilenc 
év múlva lesznek idősze
rűek. De ha belegondolunk, 
hogy hány ember ismetel
te meg másodszor is az első 
bűnét, akkor már nem is 
annyira a jövőt, mint a 
jelent izgató kérdésnek 
minősíthetjük az előzőe
ket . . . .  A. J.
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„Hol lehet kapni?"

A régi Fesztivál szekrénysor. . .

— Melyikkel is ■ kezdjük? —■ 
adta vissza a kérdést a gyár 
házi kiállító helyiségében, az 
egyik, ugyancsak általuk gyár
tott kényelmes fotelba tele
pedve.

— A Stella Modul fantázia- 
nevű szekrénysor — a legna
gyobb sikert valószínűleg ez 
aratta a kiállított termékek 
közül — egy régebbi típus to
vábbfejlesztett változata. Ese
tében a „modul” nem csak azt 
jelenti, hogy több darabból 
összeállított, hanem azt is, 
hogy modul-méretű. Legalább 
négy, ha nem öt éve már an
nak, hogy itt a gyárban kifej
lesztettünk egy saját, „házi” 
szabványméretet: ezek között 
a mérethatárok között mo
zog a legtöbb bútor. A szabá
szat (itt darabolják, vágják a 
kívánt nagyságúra az alaple
mezt) munkája így egysze
rűbb, gyorsabb lett; megnőtt 
tehát a teljesítmény is. Talán 
mondanom sem kell, hogy 
iparművészeti és lakberende
zési szakemberekkel történt 
alapos konzultáció előzte meg 
a modul-méretek meghatározá
sát: a bútornak alapvetően 
célszerűnek és tetszetősnek 
kell lennie — bármelyik tu
lajdonság hiányzik, a vásárló 
inkább kuporgat tovább, és 
fogcsikorgatva bár, de megve
szi a drágább külföldi árut.

— Mit jelent a „célszerű" 
egy szekrénynél például? Kell 
egy nagyobb rész, ahol a ka- 
bátok-nadrágok, vastagabb ru
hák elférnek és néhány ki
sebb rekesz az apróbb holmik 
számára. Nem olyan bonyo
lult . . .

*—■ Csak látszólag ilyen egy
szerű! Az utóbbi években 
olyan szekrények készültek, 
ahol csak egy „nagy” rész 
van. Ez ma már nem elegen
dő egy család téli ruházatá
nak a tárolására; a kisebb, 
lakótelepi lakásokban — ahol 
pl. nincs beépített szekrény — 
két ilyen bútor pedig már nem 
fér el. Egyre nagyobb lett a 
kereslet a régebben elterjedt, 
„kétajtós”) szekrények iránt. 
Mi is áttértünk erre a típus
ra: az eredmény meg is mu
tatkozott a kereslet felfutásá
ban. Itt jött jól például a mo- 
dul-méretrendszer: a szabvá
nyainknak köszönhetően köny- 
nyebb, gyorsabb és olcsóbb 
volt az átállás.

— Mennyi talált gazdára 
eddig a BNV óta?

— A Bútorkereskedelmi Vál
lalat körülbelül az egyharma- 
dával többet venne át, mint 
amennyi a kapacitásunk. Ha 
minden sikerül, idén a máso
dik félévben már az áruhá
zakban lesz az első sorozat.

— Majdnem akkor, amikor 
a következő őszi BNV meg
nyílik. Nem túl hosszú az egy
éves átfutási idő, amikor — 
mint ahogy mondta — egy
szerű és gyors volt az átállás 
az új típusra?

— Sajnos, nem rajtunk mú
lik. Mi akár azonnal útnak 
indíthatnánk az első szállít
mányt, de nem kaptuk még 
meg a máshol gyártott fém- 
szerelvényeket (ajtópántok, 
vasalások, fogantyúk stb.). 
Amint ezek megérkeznek, 
valóban rövid idő múlva az 
üzletekben lesz a Stella Mo
dul.

Nyomtatóit szekrénysor
— Egyéb újdonság?
•— A Fesztivál szekrénysor 

régóta közkedvelt. Ennek 
egyik oka talán az, hogy az 
úgynevezett frontfelület — a 
bútor elülső, a szoba felé né
ző fala — kidolgozása igénye
sebb az átlagos színvonalnál. 
Mindenekelőtt természetesen 
furnérlemezt használunk (a 
kereskedelem és a vásárlók is 
így tartanak számon bennün
ket): ez azt jelenti, hogy a 
mintázat, erezet teljesen ter
mészetes hatású, olyan, mint
ha rendes fából lenne kifarag

va. A természetes hatás iránti 
vágy az utóbbi években egyre 
erősebb lett; a viszonylag si
vár lakótelepi környezetben, 
ahol kitekintve az ablakon az 
ember mindenütt csak egyfor
ma panelház-monstrumokra 
pillanthat, jólesik a szobában 
minden olyan látvány, ami áz 
igazi, élő faunát idézi fel. 
Visszatérve a Fesztiválra, a 
BNV-n ennek egyik tovább
fejlesztett változata volt lát
ható. Még csak a nullszéria 
készült el, ugyanis az alap
anyag szintén külföldről érke
zik majd.

— Itthon nincs furnérle
mez? !

— De van, csak az nem 
megfelelő. A Fesztivál szek
rénysor közepén ugyanis elég 
nagy hely van a két szélső 
elem között, hogy oda egy he- 
verőt be lehessen illeszteni, 
(ismét csak a kisebb lakásmé
retek jó helykihasználása ér
dekében). Ahhoz, hogy a szek
rénysor felső, áthidaló részén 
is természetes hatású legyen a 
fa (a furnérlemez), sehol ne 
szakadjon meg az erezet min
tázata, az itthon gyártottól el
térő méretű lemezre van 
szükség. Külföldön ezt úgy

készítik, hogy a különleges 
nagyságú furnérra speciális 
nyomdatechnikával rányom
tatják az éjő fáról lemásolt 
rajzolatot.

— A szekrénysorokon kívül 
több más bútor is látható ezen 
a házi kiállításon. Csak a de
korációt szolgálják, vagy itt 
is készültek?

— Többfajta, úgynevezett
kárpitozott bútort is gyártunk. 
A franciaágy iránt például 
rendkívül nagy az érdeklődés; 
a hazai ipar ugyanis nem ké
szít ilyeneket. A nullszéria 
készen van, de itt sem tudunk 
tovább lépni, megint csak 
nem a saját hibánk miatt. 
Ahhoz ugyanis, hogy az ágy
neműtartó fedőlapját — a tu
lajdonképpeni fekvőhelyet — 
biztonságosan lehessen fel
nyitni, a nagy méret miatt 
különlegesen erős rúgót kell 
beszerelnünk. Jelenleg ezt ku
tatjuk: ki tudna nagyobb
mennyiségben szállítani belő
le?

A felsoroltakon kívül ter
mészetesen még sok minden 
készül az Alföldi Bútorgyár
ban. A kiegészítő kisbútorok
— éjjeliszekrény, fésülködő- 
és telefonasztalka, ülőkék stb.
— mindegyikéből jóval töb
bet tudnánk eladni, mint 
amennyit a kapacitás gyárta
ni enged. A tavalyi termelési 
érték kis híján 300 millió fo
rint volt; az idei terv ezt ala
posan túlszárnyalja: 343 mii-; 
lió( forint!

Ilyen nagy ugrás még a
nagyüzemek között is megle
hetősen szokatlan; teljesítését 
a jó minőségű munkán, a ru
galmas kereskedelempolitikán 
kívül még az teszi lehetővé, 
hogy hosszú évtizedek óta elő
ször folyik nagy gépi rekon
strukció. De ez már egy ké-, 
sőbjsi riport témája le sz ...

A lig negyed órája lépett ki 
"  a kapun, máris átalakult, 

otthon érzi magát az új kör
nyezetben. Kiéhezett szeme 
lassan jóllakik, már nem for
dul meg minden csinos nő után. 
Természetesnek tartja, hogy 
sok csinos és jó alakú nő van; 
órák kérdése, s kihalász közü
lük egyet, lesz partnere, magá
hoz ölelheti.

A szabadulás mámora ha
sonlít a könnyű alkoholmá
morhoz, csak üdébb és nem 
fekszi meg a gyomrot. Tiszta 
és emberi öröm. Ennek az ál
lapotnak sok összetevője van: 
felfokozottság, hihetetlen ma
gabiztosság, optimizmus. Élve
zi a kötetlenséget, azt tehet, 
amit akar, nem akadályozzák, 
regulázzák. Kielégítheti a vá
gyait és kívánságait, erre bő
séges fedezete van, a zsebében 
lapuló tekintélyes summa. A 
szabaduló lélektanához tarto
zik, hogy az átlagembernél jó
val nagyobb jelentőséget tulaj
donít a pénznek, talán azért, 
mert évekig nem volt a kezé
ben, s megvásárolhatja mind
azt, amit annyi ideig nélkülö
zött.

Megtehetné, de nem száll föl 
a buszra, gyalog folytatja út-
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ját a városközpont felé. Élvezi 
a _ gyaloglás szokatlan erőpró
báját, szeme elmerül a tájban, 
szemügyre veszi a közeli-távo
li épületeket, arányit és össze
hasonlít. Érzékszervei, mint 
harmatcsöppeket a hajnal, föl
szívják az új benyomásokat, 
megtelik, mint a száraz spon- 
gya, vízzel. A hosszú gyaloglás 
alatt megszomjazott, talpa bi
zsereg a tűszúrásoktól, persze, 
hajnal óta ébren van. délig kis 
megszakítással járkált a zár
kában, hozzá ez a megtett út, 
bőven elég a fáradtsághoz. Itt 
az ideje, gondolja, hogy beül
jön valahová, megiszik egy 
italt. Körülnéz, figyel, nem kell 
sokat keresgélnie. Közelben, a 
kétemeletes ház földszintjén, 
presszófélét fedez fel, oda tart, 
belép a nyitott ajtón.

Igen, ez már része a régi, 
megszokott világnak, ismert 
közegének. Ismeretlenül is ott
honos minden. A szűk, ala
csony helyiséget betölti a kávé 
forró, párázó illata, a hasas pa
lackokkal megrakott polcok, a 
színes címkék, az egymás mel
lé zsúfolt asztalok, fölöttük a 
gomolygó cigarettafüst mind
mind ismerős. Értékelni és él

vezni tudja ezt a sajátos lég
kört, a talmi látszatot, életé
nek tekintélyes részét ilyen he
lyeken töltötte el, ez pótolta a 
családot, adta a társaságot, 
hozta az üzletet, a nőket, a 
könnyű mámort és a nehéz ré
szegséget.

A tükörfal előtt szándékosan 
lassít, régen látta képmását 
teljes nagyságában. Elégedett a 
látvánnyal, teste hajlékony ma
radt, nem hízott el, arca pi
hentnek látszik, öltözete meg
felelő. Igaz, az arcszíne fakó, 
de semmi jel nem hívja föl rá 
a figyelmet, vigyázzatok em
berek, szabadulttal álltok szem
ben!

Hátat fordít a kirakatnak, 
letelepszik a sarokban, úgy he
lyezkedik el, hogy beláthassa 
az egész helyiséget, megfigyel
hessen mindent, ami körülötte 
történik. Tekintete érdektelen 
emberekbe ütközik, kevesen 
vannak, két diáklány kávét 
iszik, pár öregedő nő traccsol, 
l.ét-három nyugdíjas vitatko-, 
zik, hangoskodnak, mintha ma
gukban lennének. Unalmas biz
tonságban élő, jellegzetesen 
kisvárosi alakok, állapítja meg 
magában.

~  Tessék. Mit hozhatok? — 
kérdezi a felszolgálónő.. Festett' 
len arcú lány, nagy, barna sze
me barátságos pillantású. Köz
napi teremtésnek látszik, csak 
ívelt, szépen domborodó melle 
hívja föl magára a figyelmet. 
Olyan nőnek tűnik, aki szíve
sen elbeszélget a vendégekkel, 
s ha megkínálják, megiszik ve.’ 
lük egy italt.

— Egy üveg sört kérek és 
konyakot.

— Mátyás sörünk van. Meg. 
felel?

— Hogyne.
A pincérnő hamar visszatér, 

hűtött sört és poharakat hoz a 
tálcán. Lerakja a vendég elé, 
gyakorlott mozdulattal fölnyit. 
ja az üveget.

— Egészségére,
— Köszönöm — bólint Bar- 

tus. — Megmondaná, mikor in
dul Budapestre a legközelebbi 
vonat?

— A gyorsvonat fél ötkor. A 
személyvonat valamivel ko
rábban, de ez csak Győrig 
megy, A gyors kényelmesebb.

A nő hagja érzéki tónusú, ki
köpött Amanda Lear. A tartá
sa, mozgása és a duzzadt ajka 
„szexis”.

artus hirtelen megkívánja 
ezt a nőt. Egészséges fér

fivágya három évig téli álmot 
aludt, de nem hamvadt el, va
dul és követelőzve föltámad.

— Kér még valamit? Váltás 
van, számolnom kell.

/



1982. FEBRÜÄR 13. xíámímmé 5
m

E S S T  E B  fä OM

J ó l  v ég zett m u n k a ,  
m e g é rd e m e li p ih e n é s ;

Munka, pihenés, szórakozás. 
Nagyjából e három fogalom
körbe sorolható az ember min
dennapos tevékenysége. Igaz, 
hogy a pihenés és a szórakozás 
csaknem azonos kategóriába 
tartozik, mert a pihenőidő, il
letve a napi munkán kívül el
töltött idő sokféleképpen hasz
nosítható. Ekkor lehet tanul
ni, művelődni, könyvet olvas
ni, ki-ki hódolhat egyéb hasz-

Hűvösvölgyi Ákos nevelőírnok
nos kedvtelésének, hobbijának 
is. A televízió térhódításával 
mindennapi életünk részévé 
vált a szórakozás.

Az említett napi Időbeosztás
— bár kötöttebb körülmények 
között — hasonló a bv.-intéze- 
tekben is. Különösen azokon a 
helyeken, ahol rendszeres mun
káltatás van. Az intézetek min
dennapos életében meghatáro
zó szerepet tölt be a munka- 
lehetőség, a munkavégzés, hi
szen minden más a jól végzett 
munka függvénye. Jó példa er
re az Esztergomi Bv. Intézet, 
ahol a csaknem teljes foglal
koztatottság lehetővé teszi 
mindenkinek a napi pihenőidő
— mondhatni — kellemes, 
hasznos eltöltését. Néhány év
vel ezelőtt még újdonságnak 
számított az intézetben az első 
televíziókészülék, amelyet 
rendszeresen csak a költség- 
vetésben dolgozók nézhettek, 
tehát azok, akik itt töltötték 
le a jogerős ítéletüket. Később 
azután kaptak egy készüléket 
a dolgozó szabálysértők, leg
újabban pedig azok az előze
tesek is a zárkájukban nézhe
tik esténként a tévéműsort, 
akik a nemrég létrehozott vál
lalati munkahelyen dolgoznak; 
a munkáltató Dunai Tömeg
cikkipari Vállalat vásárolta a

készüléket. Ma már összesen öt 
televíziója van az intézetnek, 
ezeket a dolgozó közösségek 
zárkáiban helyezték el.

Természetesen a szabad idő 
önként választott programjain 
csak a jogerősen elítélt dolgo
zók vehetnek részt. A szaba- 
idő-programokat a kultúrbi- 
zottság állítja össze a nevelő 
irányításával, s az intézet pa
rancsnoka hagyja jóvá. A kul- 
túrbizottság vezetője a min
denkori nevelőírnok, aki jelen
leg egy személyben könyvtá
ros, stúdiókezelő és közösség
vezető is, lévén szó kisebb lét
számú közösségről. A felsorolt 
tisztségek viselője most Hű
vösvölgyi Ákos, aki tavaly már
ciusban bevonulóként kezdte 
meg kétéves büntetését.

— Nem sok megbízatás ez 
egy embernek?

— Szó sincs róla. Így egész 
nap van mit tennem, és gyor
sabban telik az idő. Mindezen 
kívül szívesen dolgozom a tár
saim és a magam érdekében.

— Mi a teendője a kultúrbi« 
zottságnak?

— Nálunk a tevékenységi kö
re kiterjed a teljes munkán 
kívüli időre. Általában fél év
re előre tervezzük meg a sza
badidős programokat, különös 
tekintettel arra, hogy az inté
zetben nincs iskolai oktatás. Az 
ittlévők többségének legalább 
nyolc osztálya, vagy annál ma
gasabb iskolai végzettsége van, 
a többségük szakmunkás.

Két társammal együtt min
den héten előre kijelöljük a 
rádió- és a televízió program
ját a műsorfüzetből. A tv-ké- 
szülékeken mindkét csatorna 
műsora vehető, s ebből válo
gatunk olyan módon, hogy

egyaránt legyen nevelő és szó
rakoztató műsor is közöttük. A 
rádió műsoraiból elsősorban a 
zenés programokat kedvelik, 
de gyakori, hogy egy érdeke

dolgozó jól élvégzi a napi mun
káját. Munkavégzés és maga
tartás miatt már jó ideje nem 
marasztaltak el senkit, éppen 
ezért az intézet vezetői min
den lehetséges kedvezményt 
megadnak. Ennek köszönhető 
az is, hogy a karácsonyi és új
évi ünnepek idején nem volt 
műsorkorlátozás.

— Mi szerepel még a féléves 
programban?

— Nagy az érdeklődés az 
irodalmi és történelmi témák 
iránt, ezért e tárgykörökből ve
télkedőket rendezünk. Igen

A  rexezés a legnépszerűbb időtöltések egyike
sebbnek ígérkező vagy folyta
tásos rádiójátékot felveszek 
hangszalagra, és azt az esti 
órákban a helyi rádiónkon le
játszom. Ezt mindig szívesen 
meghallgatják a zárkákban. 
Erre már korábban is adódott 
technikailag lehetőség, most 
még inkább, mert nemrég egy 
magnóval bővült a  stúdió fel
szerelése.

— Az intézet vezetői minden 
esetben jóváhagyják a bizott
ság által kijelölt műsorokat?

— Igen, mert mi nem élünk 
ezzel vissza, komolyan vesszük 
a  megbízatásunkat. Másrészt 
pedig az intézetben minden

Kis zárkában is szorítanak helyet a televíziónak

nagy segítség az intézet két
ezer kötetes könyvtára. Szeret
nénk bevonni azokat az előze
teseket is, akik kedvet érez
nek a játékhoz.

Amikor az időjárás már le
hetővé teszi a sportolást, kézi
labda-, asztalitenisz- és lábte
niszbajnokságokat is rende
zünk. i

Hűvösvölgyi Ákos személyé
ben a nevelő szerint is jó „kul- 
túrosra” találtak. A harminc- 
három éves érettségizett fia
talember jól és pontosan látja 
el az írnoki teendőit, s jó szer
vező, jól összefogja társait a 
közösségi munkában. Még egy 
esztendeig látja el ezt a fel
adatot, 1983 februárjában telik 

•büntetése. Feleségével, 
hatéves kislányával és édes
anyjával tart kapcsolatot. Ed
digi munkájáért pénzjutalmat 
és több ízben beszélőhosszab
bítást is kapott.

Esztergomban csaknem tel
jes körű a munkáltatás, s min
den dolgozó számára megte
remtették a munka utáni pi
henés, hasznos időtöltés, szó
rakozás lehetőségét. Nemrég a 
szabad körleten levő kultúrte 
rembe rexasztalt vásároltak, a 
zárkaközösségek pedig bűvös 
kockákat kaptak. Az eszköztár 
legújabb darabja egy diavetítő, 
amelynek a segítségével ha
marosan színes, hangosított 
előadássorozatot indítanak.

D. K.

— Tessék számolni. Megkí
nálhatom egy konyakkal?

A lány hosszú, érdeklődő pil
lantással fölbecsüli a vendéget.

— Nem bánom. Kihozom, s 
ha végeztem, megiszom. Maga 
nem idevalósi, ugye?

— Eltalálta. Átutazóban va
gyok.

— Negyvenegy forintot ka
pok.

— ötvenből kérek vissza..
A pincérnő a másik asztal

hoz lép, számol, minden ven
déggel vált néhány szót. Jól 
ismerheti a vendégeket, fillér
re kiszámolja a visszajáró 
pénzt, a kerek pénzdarabok 
megcsörrennek az asztallapon. 
A délelőtti törzsvendégek kis
pénzű emberek, unatkozó 
nyugdíjasok, akik összejönnek 
a környékről, egy dupla vagy 
egy traubi mellett órákig elbe
szélgetnek. Kedvesek és alkal- 
mazkodók, ismerik az üzlet
menetet, délután soha nem 
jönnek, akkor nagyobb a for
galom, a helyet átengedik a 
pénzesebb vendégeknek.

Bartus szertartásosan emeli 
szájához a pohár sört. Élvezet
tel kortyol néhányat a habzó 
italból. Két pohár után máris 
érzi a hatását, agyát ellepi a 
könnyű, leheletfinom mámor, 
amely észrevétlenül föloldja a 
rossz emlékek, nehéz érzések 
formátlan anyagát: mélyülnek 
körülötte a tónusok, apró csen
gők muzsikálják az élet örö
mét.

A pincérlány közben végzett 
a számolással, kihozza a meg

rendelt konyakot, rámosolyog 
a vendégre.

— Hamar átöltözöm, negyed 
óra alatt készen leszek.

— Csókolom a kezét, várom!
Bartus kiissza az utolsó po

hár sörét, nézi a kisebbik po
hárban érintetlenül hagyott 
borostyánszínű italt. Kézbe ve
szi, meglötyögteti, orrát meg
csapja a szesz erős illata, tor
ka összeszorul, szervezete til
takozik a készülő merénylet 
ellen. Gyorsan a szájához eme
li, erőszakkal ledönti magába 
a konyakot. A kommersz, olcsó 
ital kaparó, reszejős íze undort 
ébreszt, hányingere van, a sör 
kellemes ízeit durván elnyom
ta a tömény ital. Nyel egyet a 
hűsítő levegőbő}, nyeldeklőjé- 
ben enyhül a szorítás, a rosz- 
szullét csak pillanatokig tart, 
lecsillapodik gyomrának há
borgása, jobban érzi magát.

Rágyújt, nézelődik, várja a 
lányt, akivel alig váltott pár 
szót, s a nevét sem tudja.

— Itt vagyok — áll meg az 
asztalnál a lány. A könnyű, 
virágmintás ruhában puhább, 
nőiesebb mozgású, mint az 
előbbi sötét, feszes ruhában, 
csipkés kis kötényben.

— Tessék, foglaljon helyet!
A nő lehuppan a székre.
— Figyeljen ide! A kolléga

nőmnek azt mondtam, maga 
régi ismerősöm. Jó? Kingának 
hívnak. Magát ne zavarja, hogy 
az a férfi, aki a pultnál áll, 
figyel bennünket. O az üzlet
vezető, mellesleg a volt fér
jem. Ha jól értettem, elutazik 
az első vonattal?

— Majd meglátom. Tulaj
donképpen nem sietős a dol
gom, utazhatok később vagy 
holnap. Igaza van, az az alak 
tényleg figyel bennünket. Nem 
zavarja? Maradjunk, vagy 
menjünk máshová?

— Üldögéljünk itt egy keve
set! Nekem tetszik, ha mérge
lődik az a féreg. Hólyag! Puk
kadjon meg!,
TZ inga egy mozdulattal föl- 
■*-* hajtja a konyakot, szem

rebbenés nélkül, mintha ártal
matlan üdítő ital lenne. Kicsit 
közönséges, fesztelenül visel
kedik. Rágyújt, férfimódra fúj
ja a füstöt, nyíltan tanulmá
nyozza új ismerőse arcát. Az 
ital megszínezi a bőrét, élén- 
kebb lesz, beszédes.

— Sápadt az arca. Onnan 
jött? — kérdezi hangsúlytala
nul.

Bartust készületlenül éri a 
kérdés, nem számított rá. Bó
lint, nem; látja értelmét szépí
teni a valóságot.

— Igen. Onnan jöttem. Ér
dekes ez?

— Nem. Ne haragudjon, 
csak kíváncsiságból kérdeztem. 
Hogy hívják?

— Bartus Sándor. Hogy meg
előzzem a kihallgatás folytatá
sát, elmondom, valuta- és de- 
vizabűntettért és hasonlókért 
ültem három évet. Nőtlen, az
az elvált vagyok. Valamikor 
hivatásos katona voltam. Ki
elégítettem a kíváncsiságát?

— Megelégszem ennyivel. 
Megjegyzem, a tartása kato
nás, első ránézésre azt hinném, 
hogy polgári ruhás nyomozó. A

nézése szúrós, de ez nem za
var. Rózsikám, két konyakot 
kérünk!

Bartus megfordul, hátában 
érzi a köpcös üzletvezető te
kintetét. A férfi vörös arca el
árulja, mennyire dühíti a jele
net.

Kinga koccintásra nyújtja a 
poharát.

— Egészségünkre!
A gyakorlott ivók rutinjával 

dönti, le a torkán a második 
pohárka konyakot. Csak most 
látszik, egészen fiatal terem
tés, nem lehet több huszonkét 
évesnél.

— Az üzletvezető dühös. 
Utólag nem lesz kellemetlen
sége miattam ?

— Nem érdekel! Legalább 
törlesztek a régi dolgokért.

— A hecc miatt ült le hoz
zám?

— Ennyire érzékeny? Szö
gezzünk le valamit! Leültem 
az asztalához, mert rokonszen
ves, és így hozta a kedvem. 
Hogy az az alak dühöng, külön 
öröm. Ha akarja, lefekszem 
magával. Azt teszem, amit aka
rok, nem tartozom senkihez. 
Asszony vagyok, akinek néha 
hiányzik a férfi. Magával meg
teszem, talán azért, mert nem 
idevaló, utána nem látom töb
bet. Ebben a rohadt városban 
mindenki ismeri a másikat, s 
ezek közül engedek valakit 
magamhoz, ki vagyok téve an
nak, hogy naponként látnom 
kell a megúnt pofáját, akkor 
is, ha már nem akarom. Utá
lom, nem tűröm el, hogy va
laki jogot formáljon rám!

Gyermek
a „pártfogó családban"

Minden egyes embernek van- tevékenység jóval egyszerűbb, 
nak öröklött tulajdonságai. Az mint gondolnánk. A pártfogas- 
adottságok, a képességek fej- ra vállalkozó családokat, a 
leszthetők, a kedvezőtlen je- nyilvánosságot mellőzve, _ a 
gyeik neveléssel ellensúlyoz- legnagyobb 'tapintattal az ís- 
hatók. De nemcsak a genetikai kola köti össze a gyermekkel, 
öröklődés adott, hanem min- A gyermek és a szülő bizal- 
den születendő gyermek szá- mának megnyerése és megtar- 
mára eleve meghatározott a tása érdekében jobb, ha nem 
szélesebb és a szűkebb társa- kerül előtérbe az iskolával 
dalmi környezet is. A gyermek való együttműködés. Ugyanis a 
nem választhatja meg a szüle- „pedagógus-szülő viszony 
it, sem a családját, tehát azt a mindig más, mint a „sorstárs 
közösséget, amely a korai élet- szülő—szülő kapcsolat”. Ez ert- 
szakában fejlődése szempont- hető. A lumpen életmódú szá
jából éppen a legdöntőbb. lő tisztában van azzal, hogy 

A gyermeket iskolába lépésig nevelés szempontjából nem 
igen sok más hatás is éri, de a egyenrangú partnere a peda- 
családon belüliek a megható- gógusnak. Iránta való barat- 
rozóbbak számára. Élményei, ságtalan viselkedése tulajdon
emlékei valamilyen módon fel- képpen ezt kompenzálja. De 
dolgozva beépülnek személyi- tudatosan tiltakozik az ellen, 
ségébe, és azt viszi tovább ma- hogy a pedagógus olyan valto- 
gával. A gyermekei személyi- zásokat akarjon elérni eletvi- 
ség természetesen még nem telében, amelyhez ő ragaszko- 
végleges; csupán az adott élet- dik. Ezért zárul be olykor veg- 
szakaszra jellemző jegyei van- legesen az ajtó a pedagógus 
nak, amelyek állandóan vál- előtt. Ezekben a helyzetekben 
toznak. a gyermek és szülei, a „part-

ir  fogó” által még mindig meg-
közelíthetőek, s ez főleg a 

Sajnos a rossz légkörű csa- gyermekre való tekintettel, a 
Iád nem nyújt biztosítékot a legfontosabb, 
gyermek egészséges továbbfej- ^
lődéséhez. A veszélyeztetett-
ségnek ez a típusa ismert, elég A gyermeket kell szinte visz- 
sok gyermeket érint. De éppen sza-, illetve bevezetnünk sajat 
ők azok, akikkel nemigen tu- családjába. Biztosítanunk kell 
dunk mit kezdeni. Ki, hol, ho- számára, hogy a pártfogóhoz 
gyan, mit tehet értük? Nem huzamos időn át eljárhasson, 
anyagi támogatásukra gondo- Abban a családban, amelyben 
lók, hiszen amit az állam te- már amúgy is nevelnek egy 
hét, azt megteszi. De mit te- vagy két gyermeket, nem je- 
het az e tekintetben járatlan, lent külön terhelést plusz egy 
tapasztalatlan szülő? Azt tud- gyermek alkalmankénti meg- 
juk, hogy a gyermek számára jelenése. Szinte alig igényel 
a család mellett ott az iskola, külön időráfordítást. Ismerke- 
a társadalmi környezet, több- dik az új környezettel, légkör- 
nyire éppen abban a közegben rel, szokásokkal. Felfigyel sza- 
jelennek meg először a vészé- mára eddig ismeretlen kapcso- 
lyeztetett gyermek beilleszke- latformákra, szülők egymás- 
dési, munkavégzési zavarai. A hoz való viszonyára, szü lő- 
panasz megjelenése nem meg- gyermek kapcsolatra, kortárs 
lepő, ha már ismerjük a szülői gyermekek viszonyára. Uj víz
mintát. selkedésformákat lát meg. Fel-

Az ilyen családoknak az er- fedezheti, hogy a „modellcsa- 
Jcöícsi normái álacsonyfokúak. Iádban” az erkölcsi normák 
életvitelükre többnyire á rend- mások . és magasabbak. Ezeket 
szertelenség, a konkrét életcél szavakban nem fogalmazhat- 
hiányában a máról holnapra juk meg számára, a gyermek
élés a jellemző. Az ilyen szü- nek kell újból és újból felfa
lok életvitelének befolyásoló- deznie. Nem álltíhatjuk szem- 
sára, szemléletük megváltozta- be a szüleivel, akiket ő már el- 
tására kívülállóknak nem sok fogadott. Különösen meglepő
lehetőségük van. Ennek a gyér- dik a meggyőződéses nevelés 
meknek viszont éppen arra módszerein, melyben nincs he
van szüksége, hogy a saját csa- lye a testi fenyítésnek. Szinte 
ládján és az iskolán túlmenően hiányolja is kezdetben. És sok- 
is rendelkezésére állhasson egy szór lázadozik is a család által 
rendezett életvitelű „családmo- már kialakított, életkori sajá- 
dell”, melyen belül utánzásos, tosságokhoz igazított házirend 
szoktatásos nevelése megold- ellen. Emiatt el is maradhat 
ható. Több mint egy évtizedes egy időre, de ha jó volt a fo- 
munkatapasztalat és az elért jó gadtatás, visszatér, mert hely
eredmények indokolják a ve- zete itt még mindig előnyö- 
szélyeztetett gyermek „pártfo- sebb, mint otthon. Itt ember- 
gó családban” való gondozását, számba veszik.

A pártfogói hálózat kiépíté- 
[ se, és az ezt követő gyakorlati ★

Bizonyos idő eltelte után ész-' 
telhetőek lesznek nála az új 
család szemléletével, "életvite
lével való azonosulás jelei. Át-, 
veszi a család bizonyos szoká
sait, viselkedését. Kezdi elfo
gadni a magasabb normákat. 
Természetesen eleinte inkább 
még csak elvileg, gyakorlatban 
sok mindent eltéveszt. Hosszú 
ideig kell gyakorolnia, tanul
nia a „családmodellen” belüli 
viselkedést. Évek alatt a gyer
mek rendkívül sokat fejlődik, 
alkalmazkodóképessége javuk 
Érdekeit egyeztetni tudja a 
„pártfogó család” érdekeivel, 
ezeken keresztül a felnőttek 
világával.

Nem érzi magát „befogadott
nak”, hanem magabiztosan, 
természetesen viselkedik kö
rükben. Iskolai magatartási és 
munkavégzési zavarai is meg
szűnnek, tanulmányi teljesít
ménye javul, társai és tanárai 
is kezdik becsülni. Ha koráb
ban nem voltak barátai, most 
képes lesz kapcsolódni csopor
tokhoz, személyekhez; általá
nos közérzete is jó lesz.

Sőt már észlelhető.a szülők
re való pozitív visszahatása is. 
A szülő rendkívül büszke ma 
gyermekére, annak sikereiben 
feltétlenül osztozni kíván, és 
hajlandó a továbbtanuló gyer
meket anyagilag is éveken át 
támogatni. Saját életmódján 
már esetleg képtelen változtat
ni, de elfogadja gyermeke élet
vitelét, aki olyasmit valósított 
meg, amit ő maga nem tudott«

Bartusnak tetszik a nyíltság, 
tiszta sor, mindketten egyet 
akarnak. Feltámadt érdeklő
déssel figyeli Kingát, izgatott 
remegés hullámzik át a tes
tén, apró tűszúrásokat érez a 
hátában, mint mindig, amikor 
először kap meg egy nőt, s az 
újdonság felcsigázza érzékei
nek vágyát. Az asztal alatt 
óvatosan ráteszi kezét a nő 
térdére.

Kinga szeme csúfondárosan 
megrezzen.

— Máris akarja? Nem bá
nom, mehetünk! Igaz, magá
nak három év lemaradása van 
— teszi hozzá kuncogva.

Bartus hívja a pincérnőt, fi
zet.

Amikor kilépnek az utcára, 
Kinga belekarol a férfiba, meg
indulnak, egymáshoz igazítják 
lépteiket. Bizalmasan beszél
getve mennek a múlt századi 
utcák, házak között. Kifelé 
tartanak, a lebontásra ítélt, 
öreg városrész felé. Kinga egy 
málladozó vakolatú ház köze
lében megáll, a kitárt kapun 
látni lehet az elhanyagolt ker
tet.

— Hátul lakom, az udvar
ban. Ott balra, az utolsó ajtó 
az enyém. Előre megyek. Sé
táljon egyet, úgy negyed óra 
múlva utánam jöhet! Így ki
sebb a feltűnés. Az a boszorka 
a szomszédban mindent megfi
gyel, rátapad az ablakra, hol
napra telekürtöii vele az egész 
utcát

Bordács László 
(Folytatása következik.)
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StABA 1
0 módban, megfelelő ellátásban levő személyt. Az_ egy év a 

részesülnek. Ezt néhány — feltételes szabadság első nap
ismerős ez a kérdés, az el- mindig és mindennel elege- jától számítandó, 

ítéltek egymás közötti beszél- detlenkedo -  személy kivete- Ha az elítéltet feltételes
eetéseihen evakran hanszik level. az elítéltek sem vonjak szabadságra bocsátották, es az 
el Sokan vagylagos feleletet kétségbe. Többször is hallót- anélkül telt el, hogy megszün- 
Idnak rá! t ó t l e  fdőpontoffs tam volt elítéltektől, amikor tették volna, a büntetést -  
mondanak. „Ha megkapom a a szabadságvesztés időszakáról altalaban — azon a napon 
feltételest” — ez a szöveg szó- beszéltek: „sokkal rosszabb- kell kiadottnak. tekinteni, 
kott szerepelni a közelebbi ra számítottam”. Ennek eile- a mi k o r i  feUeteles szabadsa0 
dátum előtt. Már ebből is ki- nére egyértelmű, hogy a sza- S Ä , , “  szabadság- 
tunik’ badságvesztés joghátrányt je- ^ zt| s kiállásához
badsagvesztes végrehajtásánál ient. Természetes tehat, hogy következmények fűződnek a valami olyan körülmény, a oiítzn-pu- czámnn tnrtiák- kovetkezmenyeK luzocin k a feltételes” amelv lehetővé elítéltek számon tartják, büntetett eloeletehez fűződő
teszi a büntetés teljes tarta- m>kor. f .  hogy“  kerülhet s°r hátrányok alóli mentesítés, II- 
ma előtti szabadulást szabadulásukra. Mivel a fel- letve a visszaesés szempont-

E helven szükségtelen Ipnnp tételes szabadságra bocsátás jából. Ha a szabadságvesztés 
arról írn" hogy a ön te té!- olyan kérdés, amely iránt sok hátralevő része egy évnél ri^ 
végrehajtási intézetekben az elítélt érdeklődik, indokolt vldebb, a feltételes szabadság 
elítéltek emberséges bánás- ezt kissé bővebben kifejteni. f (̂ ^ e l i a'büntefés^kiál-

T ö rv é s ty e s  r e n d e lk e z é s e k  | S  f f f i ^ ö i t é s “ ^
Először is azt kell tisztáz- igazodik. Fegyházban négy- letí bonyolult sza-

nunk, az elítéltek közül ki ré- ötöd, börtönben háromnegyed, , ,, , ,,, , X , ,,
szesülhet abban a kedvez- fogházban kétharmad rész
ményben, hogy a bírói ítélet- kitöltésével lehet számítani az * £  Já®;LtP a bíróság
ben meghatározott időtartam érintetteknek erre a kedvez- ° , i .  ' . qzahadsáevesztés-
letelte előtt szabadulhat. Nos, ményre. ítélte Teljes bünte és ki-
azok kivételével, akiket a Törvény alapján nem bo- töltésével 1981 október 31-én 
törvény zárt ki ebből a lehe- csátható feltételes szabadság- Volt® f f  
tőségből, minden elítélt, ha ra a többszörös visszaeső, J Ä J L t  hn! á!
megfelelő magatartást tanúsít. Nem kerülhet sor ilyen ked- S í® 1 1aw
A Büntető Törvénykönyv 47, vezmény adására olyan elítélt
ig (.1) bekezdése szerint a bí- nél, aki a szabadságvesztés- 
róság a határozott ideig tartó bői legalább három hónapot

tetta, így 1981. szeptember 
1-én lépet ki az intézet ka
puján szabad emberként. Ha

u. , l u . l v . ,  U A .U L L  .U H .« L U .H U  U U 1 iC gdldU L . IM I UU1 UUUMJJUI, f  p ] j-Afpl C7 a h a d s á g  PSV

szabadságvesztésre ítéltet fel- nem töltött ki és az sem szá- a ®
tételes szabadságra bocsátja, míthat feltételes szabadságra, ... büntetés kiállásának 
ha alaposan feltehető, hagy a aki szándékos bűncselekményt J ö n ö n tia iqíu nktóher 31 
büntetés célja további sza- a korábbi végrehajtandó sza-l ^°A°.n j3® c 1Qf ,
badságelvonás nélkül is elér- badságvesztésre ítélése után, t L l Z  i 5 n
»«tó. (A büntetés c é l*  .  .  végr,b,J,és elet. -{SSS 5Ä Ä Ä
Btk. más helyen akként hatá- követett el. (Ez utóbbi eset 
rozza.meg: „a társadalom vé- leggyakoribb változata, ha az 
delme érdekében annak meg- elítélt az újabb szándékos 
előzése, hogy akár az elköve- bűncselekményt szabadság
tő, akár más bűncselekményt vesztésének ideje alatt követi 
kövessen el.”) A feltételes el.) A kiutasításra ítéltek sem 
szabadság kérdésében történő bocsáthatók feltételes szabad
döntésnél a bíróság különösen ságra. Megemlítem, hogy e 
azt vizsgálja, az elítélt milyen mellékbüntetés csak olyan 
magatartást tanúsított a bűn- esetben^ alkalmazható, ha az 
tetés végrehajtása alatt és elkövető nem magyar állam
mennyiben lehet számítani ar- Ar,te ?,ríS kéb+e.n
ra, hogy törvénytisztelő elet- jart(5 kzabadsäg'vesztes're" ítél- 
modot fog folytatni. A feltété- tek is bocsáthatók feltételes 
les szabadság mértéke a bűn- szabadságra, de rájuk külön 
tetés végrehajtási fokozatához szabályok vonatkoznak.

Meghallgatás a bv. intézetben
A büntetésvégrehajtási sának lehetőségét, hogy csak 

ügyekkel foglalkozó bíró fel- olyan vállalathoz (termelőszö- 
adatai köz.: tartozik az is, vetkezethez) ír, ahol valóban 
hogy dönt-i .1 a feltételes sza- munkát akar vállalni szaba- 
badság kérdésében. A határo- dulása után. 
zat meghozatalában a bíró át- Az elítélt korábbi magatar- 
tanulmányozza a rendelkezé- tása — fenyítései, illetve ju- 
sére bocsátott^ szükséges irato- talmai — természetszerűleg 
kát, az elítéltek pedig tájé- szóba kerülnek a meghallga- 
koztatást kapnak arról, hogy tás alkalmával. Szó sincs 
mikor kerül sor meghallgató- azonban a fenyítések és ju- 
sukra. De miben is áll ez az talmak számának egyszerű 
eljárási cselekmény? Most ezt összeadásáról, A fegyelemsér- 
vegyük sorra. tépje jellege, az elkövetés .

A meghallgatás során a bí- időpontja is lényeges. A bírót 
ró érdeklődik az elítélt vár- .fősorban  az elítélt egyénisé- 
ható körülményei iránt. Na- fejlődése érdekli, az,, , , , hogy a szabadsagvesztes addi-gyon fontos annak ismerete, gi ideje elegendő volt-e a 
a szabadulás után milyen kö- szemlélet, a felfogás helyes 
rulmenyek közé kerül az el- irányú változásához. A meg
ítélt, hol fog lakni, hol lesz a hallgatáson a múlt, az elítélt 
munkahelye, vannak-e be- korábbi ténykedése a jövő ér- 
illeszkedést nehezítő egészsé- dekében kerül mérlegre. Sta- 
gi, anyagi problémái. Sajnos tisztikai adatok, felsorolása 
nem egy esetben az őszinteség nélkül is megállapítható, hogy 
hiányát lehet tapasztalni az o meghallgatott elítéltek túl- 
elítéltek nyilatkozatában. így nyomó többsége számára ked- 
például olyan vállalatot je- vező a döntés. Azok pedig, 
lölnek meg várható munka- akik komor arccal hagyják el 
helyként, ahol — amint az ha- a szobát a határozat kihirde- 
marosan megállapítható — tése után, nem egy esetben — 
ténylegesen elhelyezkedni nem magatartásuk változásától füg- 
kívánnak. Legcélszerűbb, ha gően —, később a büntetés 
az elítélt akként veszi igény- hátralevő idejére- kerülhetnek 
be a „munkahelyes levél” írá- feltételes szabadságra.

Fal.éíe'es szabadságon
Bármily alapos volt is a előtti hetekben célszerű a hi- 

döntés előkészítése, annak vatásos pártfogó megkeresé- 
igazi próbájára a bv. intézet se. A gazdasági körülmények 
falain kívül kerül sor: A s2a- folytán ugyanis általában 
bad élet lehetőségei közt dől nincs lehetőség hónapokig 
el, mennyiben képes a félté- fenntartani egy-egy munkahe- 
teles szabadságra bocsátott el- lyet.
ítélt „megállni a saját lábán”. A feltételes szabadság tar- 
A későbbiek során lesz még tama azonos a szabadságvesz- 
szó arról az esetről, ha párt- tés hátralevő részével, de leg
fogó felügyelet elrendelése alább egy év. Példával is 
mellett kerül sor a feltételes megvilágítva: amennyiben
szabadság megadására. Ki hatévi szabadságvesztésből a 
emelkedőnek tartom; a párt- oüntetés háromnegyed részé
fogó felügyelet nélkül is jog- nek kitöltésével szabadul va- 
szabályban biztosított lehető- laki, a feltételes szabadság 
sége van minden elítéltnek .artama másfél év. Ha viszont 
arra, hogy a lakóhelye (leen — például — nyolchónapi 
dő lakóhelye) szerint, illetéke. . -.abadságvesztésből kerül fel- 
hivat'isos pártfogóhoz fordul ítélés szabadságra az elítélt, 
jón támogatásért (pl.: meg 1 büntetés háromnegyed ré- 
feleió munkahely érdekében) /.ének kitöltésével, kettő hó- 
A bv i dézetből ezt levélíró lappal szabadul hamarabb.de 
út ián i megteheti az elítélt, egy éven át tartják számon, 
de csak a várható szabadulás mint feltételes szabadságon

hátrányok alóli mentesítéshez 
szükséges idő is.

Dr. Szabó Lóránt 
megyei bírósági tanácselnök

Szeged
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Hírek és tények
A szegedi Csillag — híréhez 

méltó — sajátos hangulatát az 
első pillanattól kezdve érzi a 
belépői Nehezen megfogal
mazható, semmi máshoz nem 
hasonlítható az, ami megfog
ja az embert a vastag falak, 
a körbefutó folyosók láttán. 
Önkéntelenül is halkabb lesz 
a hang, bátortalanabb a lé
pés, s megrebben a tekintet, 
amint megpillantja a magas
ban a kezelőfülkét, ahonnan 
az ajtók nyitását-zárását vég
zik. Köztudott, hogy általában 
hosszú időre kerül ide min
denki; elvétve fordul csak elő 
egy-két évi ítélet. Volt már 
szó róla egy másik írásban, 
hogy — talán mindezeknek is 
köszönhetően — itt fásultab- 
bak, közönyösebbek az em
berek, mint más bv. intézetek
ben (ámbár Kőhida sem

„könnyű” hely — ott mégis 
lüktetőbb a belső élet...)

★
Történt valamikor, hogy új 

társaság tagjai szállingóztak 
ide, a komor hangulatú falak 
közé az ország minden tájá
ról. Vidámabbak voltak már 
eleve azért, mert büntetésük 
letöltésének utolsó szakaszá
hoz érkeztek; no meg bizako
dásukat az is okozta, hogy sok 
jó hírt hallottak az úgyneve
zett átmeneti csoportról. Sza
badabb mozgást vártak, _ sok 
szabadságot — amit természe
tesen szeretteik körében, a 
családi otthonban tölthetnek 
el —, még jobb keresetet 
mint eddig és így tovább. 
Egészében véve, a benti hírek 
alapján arra számítottak, hogy 
szinte nem is börtön lesz, ahol 
eltöltik a befejező időszakot.

I l l ú z i ó i k  i D c U i i i l

Részben igazuk is volt. Va
lóban nem börtön — hanem 
fegyház. Nem élcelődni aka
rok ezzel a szójátékkal, ha
nem felhívni az érintettek fi
gyelmét: mielőtt örömmel
készpénznek vennék a szóbe
szédet s beleélnék magukat 
egy olyan világba, ahol a nap 
csupa kedvezményből áll — 
gondolkozzanak el egy kicsit 
azon, hogy az átmeneti cso
port Szegeden, és a fegyház
ban működik.

Mindezekről az egyik ne
velő szobájában beszélget
tünk. Halk szavú, törékeny 
testalkatú fiatal pszichológus
nő; finom arcvonásai, meleg 
tekintete emberséget sugároz,

Gál Antal Gábor (Pécs) versei

Zárkóznék csöndességbe
Örökké másnapos szívem
Csak egy napig
Csak egy napig
Ne szeress legalább
Boltíves pillanataidhoz
Szakadatlan szerkezetű álmaidhoz
Most nincs elég lázam
Fázom
Legnagyszerűbb csarnokaidban is 
Följebb zárkóznék

csöndességbe 
Járnék egyet a városban 
S mint régi kedves ügyet 
Újragondolnám a nyarat 
A téren a Nap nyújtózó sugarát 
Vagy egy trafikban -
— mert tényleg gyufára van szükségem ■ 
Vennék egy doboz gyufát. . .

Adria hűlő kék bársonya az őszi ég 
Sirályok villannak felhőiben 
Megtisztult mondat az avar
— száz meg száz kis-halálról — 
Szépségbe-züllötten mire viszem?
A fák között új verset ír 
össze-vissza ünnepel és
Téged keres
Örökké mq^napos szívem

jó szándékot, segíteni akarást. 
Ebben a benti világban tölti 
napjait azzal foglalkozva, 
hogy céltudatosságot, akarat
erőt plántáljon a szabadulni 
készülőkbe. Könnyű leírni az 
elképzelést — ám annál ne
hezebb a megvalósítás. Ho
gyan is történik?

— Nem tudok mindent fel
sorolni, talán inkább a jel
lemző mozzanatokat emelem 
ki — hangzik a válasz. — 
Például kis csoportos-foglalko
zást indítottunk, vagyis ösz- 
szeültünk néhányan, s beszél
getni kezdtünk. Látszólag 
mindenféléről, szabadon ugrál
va az egyik gondolatkörről a 
másikra, a valóságban azon
ban nagyon is céltudatosan 
irányítottuk; mikor, milyen 
tárnáról essen szó s melyik 
kövesse a másikat. A csoport 
tagjai elmondhatták vélemé
nyüket, elképzelésüket a ba
rátságról, a házastársi és pár- 
kapcsolatokról, a gyerekneve
lésről és így tovább. Sokszor 
bontakozott ki hasznos vita: 
az elgondolások ütközése őket 
is ráébresztette arra a felis
merésre, hogy nem feltétlenül 
a saját véleményük a helyes. 
Az itt levőknél ez nagyon 
fontos, hiszen közülük sokan 
éppen azért vannak itt, mert 
— vélt — igazuknak erőszak
kal szereztek érvényt.

— Gondolom, mindenki szí
vesen vesz részt ezeken a fog
lalkozásokon . . .

— Most már igen. Az ele
jén nagyon nehéz volt: min
denki csak ült a székén, néha 
rásandítött a szomszédjára, de 
szólni csak alig-alig szólt va
laki. Azután lassan-lassan 
kezdett oldódni a hangulat, 
majd megteremtődött az a 
légkör, amelyben ki-ki már

őszinte is mert lenni. Beszél
gettünk például arról, hogy a 
szabadulás után, ha alkalma 
nyílna valakinek valamilyen 
bűncselekmény elkövetésére, 
megtenné-e? Volt, aki illedel
mes módon rögtön tiltakozni 
kezdett: le is hurrogták a
többiek, hiszen ők is ismer- 
ték alaposan, tudták, hogy 
hajlamos a szemforgatásra. 
Viszont ezek a problémáik in
díthatják meg azt a gondolat
sort, amely végül elvezet a 
felfogás önszántából való 
megváltoztatására, vagyis ar
ra, hogy végül tényleg őszin
tén mondja valaki a „nem”- 
et. Örömmel veszem _ észre 
igyekezetem eredményét: ma 
már alig várják a csoport 
tagjai a következő foglalko
zást.

— Milyen a külvilággal 
való kapcsolat?

— Egy nagyon hasznos kez
deményezés eredményeképpen 
kijárhatnak dolgozni az Ika
rusz gyár szegedi üzemegysé
gébe és még egy másik válla
lathoz. Itt hozzászokhatnak is
mét a „civil” emberekhez, a 
reagálásokhoz, viselkedésfor
mákhoz — hasonló helyzetek
be csöppenhetnek, mint majd 
kinn, a szabadulás utáni mun
kahelyeken. Talán egy kicsit 
túl jól is érzik magukat 
ezekben az üzemekben . . .

— Mii jelent a „túl jól” 
hangsúlyozása?

— A kedvezményezéssel 
részben megvalósult a cél: 
„hozzászoktatni” a szabadul
ni készülőket a többi ember 
gondolkodásmódjához. Mielőtt 
az első ilyen „vegyes” mű
szak munkába állt volna, el
beszélgettünk az üzemek dol
gozóival, elmondtuk, milyen 
munkatársakat kapnak majd 
s honnan jöttek. Nem titok 
tehát senki előtt a büntetés. 
Ez már alapjában megváltoz
ta tja  a helyzetet; nincsenek 
ferde pillantások, fölhorgadt 
indulaté magyarázkodások — 
hiszen minden „tiszta”. Sokan 
indulnak olyan elképzelések
kel a szabad életnek, hogy 
múltjukat a lehetőség szerint 
titokban tartják; ám ez szin
te lehetetlen. Mindenkinek 
számolni kell vele, hogy akár 
egy elejtett mondat, egy vé
letlen gesztus vagy éppen vá
ratlan megkeresés valamelyik 
hivatalos szerv részéről min
dent elárul. S akkor rögtön 
magasra csap az előítélet 
lángja, holott a korábbi őszin
teséggel, a múlt vállalásával 
meg lehetettt volna úszni az 
egészet, hiszen minden csoda 
három napig tart — ha valaki 
megbecsüli magát, hamar 
szétfoszlanak a kezdeti ellen
érzések.

K ík lö m la s é g :  a  c s a l á d i  k a p c s o l a t

Arcodat figyelem
Hogy sír utánad a kölyköd anyám 
Pedig nem voltál erős párduc-anya 
Inkább alázatos védtelen

anya voltál anyám 
S most itt a télben van fiad 
A múlt idők tövében hiába ver tanyát 
Tűrhetetlen nyitott seb a v a n 
Nehéz műtétként szakad ki belőle

minden óra
Mert üzenetté nemesedik 
Az ág hegyén az ünnep hava 
Mert belerohanna már mosolyodba 
Mert az ösztön lobogó tájain 
Napok óta egyre erősebben zeng 
És megtilthatatlan utakat jelöl feléd

az ünnep hívó szava
Milyen éles ma a.hold!
Hiszem
Hogy szép titkokat 
Rejteget a tél hókendőiben 
Nem sír utánad kölyköd anyám 
Csak rágyújt
S én ebben a füstben sokáig

arcodat figyelem

Kissé elkalandoztunk az 
eredeti témától, de általában 
éppen a sértett önérzet indít 
el sok embert újra valamelyik 
büntetésvégrehajtási intézetbe.' 
Visszatérve: a szabad dolgo
zók jó szándéka, segíteniaka- 
rása, a tisztázott helyzet 
azt sugallhatja egyik-másik 
szabadulni készülőnek, hogy 
mindenütt ilyenek az embe
rek . . .  Ez pedig nem így van, 
sok példát lehetne bizonyí
tékként felsorolni.

— A szavaiból úgy tűnik: 
fiatal kora ellenére jól ismeri 
ezt a sajátos belső világot. 
Régóta dolgozik ezen a terü
leten?

— Igen is, nem is. Koráb
ban a nagyfai Munkaterápiás 
Alkoholelvonó Intézetben vol
tam, onnan jöttem ide, a 
Csillagba. Sok hasonlóság van 
az ottaniak és az itteniek kö
zött, ezért mondhatom, hogy 
régóta ismerem ezt a világot; 
ám van egy sor különbség is, 
amire csak itt jöttem rá, vi
szonylag rövid eddigi pálya
futásom alatt.

— Mi a legszembetűnőbb 
különbség?

— Természetesen nem érvé
nyes mindenkire egyformán, 
kivételek mindkét táborban 
akadnak, de: a családi kap 
csőlátók, Az alkoholisták csak 
bánatot, nyomorúságot, szén 
védést hagytak maguk mögött, 
az esetek nagy többségében 
félve és idegenkedve várja 
vissza — ha ezt várásnak le
het nevezni — a család. Az

innen szabadultaknak erőseb 
bek a kapcsolataik az ottho: 
levőkkel, általában örül a fe 
leség, gyerek vagy más hoz 
zátartozó, ha letelik a távol 
levő ideje.

— Van valamilyen vissza 
jelzés azokról, akik az átme 
neti csoport tagjai voltak 
Tud a további sorsukról?

— Egyelőre még csak ben 
ti ' adataink vannak. Példái 
tavaly 103-an szabadultak in 
nen — s eddig még nem ke 
rult vissza senki. Összese: 
212 esetben volt tavaly jutái 
mazás, ebből 108 volt a rövi 
tartamú eltávozás. Az arán 
egyébként jól érzékelteti a le 
hetőségeket, az általános gya 
korlatot a szabadsággal kap 
csolalban. A későbbiekbe 
szeretnénk valamennyire tudr 
az innen szabadultakról; eh 
hez mindenekelőtt a pártfc 
Sói hálózat segítsége szüksé 
ges. A közeljövőben kezdjü 
meg velük a szükséges tcen 
dők összehangolását. A ta 
pasztalatok számunkra is, fel 
tétlenül hasznosak lesznek 
tudni fogjuk mit hangsúlyoz 
zunk még erősebben, mir 
hívjuk fel még jobban a fi 
gyeimet, a sok várható nehéz 
seg közül melyekről nem be 
széltünk eleget itt benr 
együttesen.

S azt- is reméljük a majdan 
adatoktól: bebizonyítják a 
átmeneti csoport létrehozásé 
nak eredményességét.. ,

H. A.
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Ne félj, mosolygok
Ősi arckifejezéseink közül, 

melyekkel beszédünket kiegé- 
ízítve többé-kevésbé rejtett 
közléseket küldünk környezem 
tünknek, minden bizonnyal a 
mosoly tudatosul a legköny- 
nyebben. De vajon mi is a 
mosoly? Egy nemrégiben meg
jelent tanulmány szerint nem 
más, mint egy kiáltás marad
ványa.

A mosoly Úgynevezett „nem 
verbális információ”, azaz az 
olyan közlések közé tartozik, 
melyeket a szavak helyett vagy 
velük együtt juttatunk kifeje
zésre — s e  közlések gyakran 
a szavakkal ellentétes jelenté- 
sűek. E közléseket anélkül fog
juk fel, hogy agyunk elemezné 
őket, és gyakran akaratlanul is 
használjuk a kifejezési formá
kat, néha még saját szavaink 
„meghazudtolására” is.

Az emberek közötti érintke
zést a szavakon kívül nem szó
beli jelek százai, sőt ezrei is — 
testtartás, kézmozdulat, arcjá
ték, arckifejezés — lehetővé 
teszik. Némelyeket ezek közül 
környezetünktől veszünk át, 
tanulunk meg; vannak azon
ban olyanok is, amelyek vele 
születnek az emberrel, vagyis 
az emberi faj génjeiben van
nak bekódolva. Valószínűleg a 
mosoly is ilyen öröklött embe
ri megnyilatkozás. Emellett 
szól például az, hogy születé
süktől fogva vak és süket gyer
mekek is természetes módon, 
a megfelelő helyzetben tudnak 
mosolyogni.

A mosoly eredetének kuta
tásában egészen az emberi lét 
hajnalához kell visszatérnünk, 
abba a korba, amikor a beszéd 
talán még csökevényes for
mában sem létezett. Ám az em
beri agy már ekkor is képes 
volt a közléssel irányításokra: 
mozdulatokkal, arcjátékkal, 
tagolatlan hangokkal. az emb.e-. 
rek bonyolult jelzéseket is vált
hattak egymás között. A nyelv 
kialakulása az emberiség tör
ténetében (éppúgy, mint a 
gyermeknél, korántsem csök
kentette a nem szóbeli közlé
sek fontosságát. Ügy is mond
hatnánk: a nyelv csupán ki
egészíti a többi kommuniká
ciós eszközt; azért, mert hajó
kat építünk, még nem felej
tünk el úszni. A mosoly élet- 
tanilag bizonyos arcizmok ösz- 
szehúzódása: az ajkak széthú
zódnak, az orcák felemelked
nék, a szemrések összeszűkül
nek. De vajon mit fejez ki’ a 
mosoly?

Konrad Lorenz, a világhírű 
etológus az állatok viselkedé
séből következtetett az emberi 
magatartásra, s ő a mosolyban 
az agresszivitás levezetését lát
ta. Ez a „visszavonás” elméle
te. Az elv a következő: az ál
lat számára minden mozgó do
log veszélyt jelent, amellyel 
szemben ösztönösen támadó 
vagy védekező mozdulatba 
kezd; ha megbizonyosodott ar
ról, hogy a szóban forgó dolog 
nem veszélyes rá, folytatja 
ugyan a megkezdett mozdula
tot, de elhagyja az agresszív 
befejezést, más szóval „vissza
vonja” az egészet. A hím réce 
például, amikor megpillant 
egy nőstényt, nyújtogatni kez
di a nyakát, mintha meg akar
ná támadni; amikor fölismeri, 
hogy nőstényről van szó, ki
nyújtott nyakát az oldalához 
szorítja.

Lorenz szerint egy másik 
élőlény megpillantásakor az 
embernek is az az első refle
xe, hogy „kimutatja a foga fe
hérét”, vagyis olyan magatar
tást tanúsít, melyet később, ha 
megállapította, hogy nem el
lenséggel áll szemben, „vissza
vonhat” mosollyá.

Angol és amerikai etológu- 
sok és szociálbiológusok erő
sen vitatják ezt az elméletet. 
Szerintük a legtöbb ember csu
kott szájjal mosolyog; fogai 
nem látszanak ki úgy, mint ne
vetéskor. Márpedig, ha ez igaz, 
akkor egy ilyen mozdulatot 
igen nehéz a hirtelen visszájá
ra fordított agresszív maga
tartásból levezetni. Szerintük 
az embernek kisgyermekkorá
ban három — valószínűleg vele 
született —, nem szóbeli jelzé
se van, mellek különböző élet
szakaszokban jelennek meg:_ a 
•írás vagy nyöszörgés születés

kor, a mosoly az ötödik-hato
dik héten, s végül a nevetés a 
hatodik-hetedik hónap felé.

Könnyű lenne a mosolyt a 
nevetés „enyhe” változatának 
tekinteni, csakhogy ma már 
ez az álláspont elfogadhatat
lan, épp, mert tudjuk, hogy 
nem egyszerre tanulja meg 
őket az ember. A nevetés ak
kor jelenik meg, amikor a 
gyermek kezdi megismerni az 
anyját (vagy az anyát helyet
tesítő személyt). Ebben az idő
szakban, ha csiklandozzák vagy 
játszanak vele — bár időnként 
megijed, s először rendszerint 
sírva is fakad —, már fel tud-, 
ja fogni, hogy a szokatlan in
gerek oltalmazójától származ
nak. Apránként megszabadul 
az ösztönös félelemérzéstől, s a 
sírást előkészítő mimika neve
tésbe torkollik. (Köztudott, 
hogy a komikum egyik forrá
sa az a hirtelen felismerés, 
hogy egy fenyegetőnek, tragi
kusnak induló helyzet hirteleft 
kedvezőre fordul.) A nevetés 
tehát inkább lehet az „elkerült 
veszély” jele, mint a mosoly, 
amelytől élettanilag is teljesen 
különbözik.

A mosoly tehát nemcsak hét
köznapi tudásunk, hanem tu
dományos megfontolások alap
ján is békés, baráti megnyil
vánulásnak minősül, amelynek 
semmi köze sincs a támadó 
magatartáshoz. Az élettani 
megfigyelések is ezt látszanak 
igazolni: támadáskor ugyanis 
kitágul a szemrés, míg a mo
soly éppen hogy szűkíti.

Az amerikai Berkeley egye
tem kutatója, Ohala professzor 
a közelmúltban újabb bizonyí
tékokat szolgáltatott arra, 
hogy a mosoly csakis a meg
békélés jele lehet. Állatokon 
végzett megfigyelésből kiin
dulva megállapította,, hogy a 
mosoly egy olyan átfogó moz
dulategyüttes része, amely 
nemcsak az arcizmok mozgá
sát, hanem a hangadást is ma
gában foglalja. Szerinte az em
bernél csak a mimika maradt 
meg, a hangadás eltűnt, holott 
eredetileg az volt a fontosabb 
jelzés; ezzel tudatta az élő
lény, hogy harc nélkül aláveti 
magát ellenfele akaratának.

Az állatoknál még ma is 
megtalálhatjuk ezt a jelzést. 
E. S. Morton ornitológus ku
tatásai szerint a madarak, sőt 
az emlősök is megváltoztatják 
magatartásukat, és hangjaikat 
attól függően, hogy milyen ha
tást akarnak gyakorolni kör
nyezetükre. Ha támadóan 
vagy fenyegetően akarnak föl
lépni, felfújják magukat; ha 
viszont el akarják kerülni a 
harcot, igyekeznek a lehető 
legkisebbre összehúzni magu
kat, és olyan magas hangokat 
adnak ki, mint kölyökkoruk- 
ban. Ez az éles hang azt jélen- 
ti: „Kicsi vagyok, nem tudlak 
bántani.” Ezzel védekeznek, 
mivel sok állatfajnál törvény, 
hogy a kicsinyeket legfeljebb 
nagy éhínség idején támadják 
meg.

Ennek a „gyermeki” éles 
hangnak a kibocsátásához az 
ajkakat szét kell húzni. Ohala 
a hangképző szervek műanyag
ból készült modelljén ki is 
mutatta, hogy a széthúzott 
ajakkal formált szájnyílás éle
sebb hangokat hoz létre, mint 
az előretolt ajakkal képzett 
szájnyílás.
■ Ebből következik, hogy szo
ros az összefüggés az éles han
gok képzésének módja, illetve 
a mosoly mimikája között. 
Ezért bizonyos, hogy a mosoly 
a megbékélés jele. Az élőlé
nyek ezzel fejezik ki kicsiny, 
védtelen — es jóindulatú vol
tukat.

„MEZTELEN
Nem tudni, milyen célt kö

vetett ez a kísérlet —) tény 
azonban, az, hogy egy szép 
napon tíz olyan személyautó 
je len t' meg az amerikai uta
kon, amelynek külső burkolata 
szerves üvegből készült. Az 
átlátszó üvegfalon keresztül 
látni lehetett az autó motor
ját és minden gépi berende
zést, amely különben rejtve

Új természeti csapás
A svájci Winterthurban nagy 

volt az izgalom. Egy villane
gyed lakói utcai garázdára 
bukkantak. A delikvens fé
nyes nappal osont a járdán, és 
több autónak nekiesett. A gya
núsított képmását az éber pol
gárok nem a rendőrségi körö
zőplakátról ismerték, hanem 
Brehm Állatvilágából. „Sze
mélyleírása” : hegyes orr, fe
hér folt a mellen, dús szőrű, 
hosszú farok, mintegy 50 cen
timéteres testhossz. Semmi 
kétség: egy nyestet füleltek le. 
A kihívott rendőrök megfi
gyelték, miként harapott bele 
a parkoló kocsik hűtőtömlőjé
be, gumiabroncsaiba. A jelen
levők úgy gondolták, hogy a 
nyest megveszett; leterítették, 
és a zürichi egyetem Állator
vosi Patológiai Intézetébe szál
lították. A boncolást végrehaj
tó Stünzi professzor betegség
nek nem találta nyomát, talált 
viszont a nyest gyomrában 
gondosan fölaprított műanyag- 
és gumidarabkákat.

Ezzel beigazolódott Wehrli 
káplárnak, a nyestterror ügyé
ben illetékes nyomozónak egy 
régi gyanúja. A helybeli nyes
tek, úgy látszik, egész sor gá
lád támadás felelősei. — Több 
mint ötszáz esetben — mondja 
Wehrli — átharapták a gyúj
táskábelt, a hűtőtömlőt, meg
rágcsálták az abroncsokat, sőt 
egy Toyotánál életveszélyt 
okoztak: a fékvezetéket szakí
tották el.

A zoológusok nem csodál
koznak a nyest sajátos étvá
gyán. A fürge kis ragadozók 
igen alkalmazkodóképesek. 
Életterüket ■ a szabad termé
szetből már régen áthelyezték 
a városokba. Bremh Állatvilága 
szerint a nyest „rablásai során

éppoly bátor és vakmerő’, mint 
amilyen furfangos és ravasz”. 
De mivel ez a háziszárnyasok
ra oly -Veszélyes ellenség ap
ránként kifogy a tollas álla
tokból,. más kosztra tér át. Ege
ret, patkányt vagy nyulat fog, 
megdézsmálja a gyümölcsfá
kat is. Azok a nyestek, amelyek 
a városi életmódot választot
ták, kiegészítő táplálékként 
fölfedezték a modern autók 
műanyag és gumi alkatrészeit.

Az autórágó nyestek zöme 
Zürich és Winterthur környé
kén rendezkedett be. A züri
chi városi tanács a város te
rületén felfüggesztette a nyest 
védelmét, sőt egy ideig a sike
res nyestvadászokat jutal
mazták is.

Ezzel párhuzamosan kísérle
teket hajtanak végre a nyestek 
távol tartására az autóktól. 
Wehrli káplár, a winterthuri 
rendőrség nyestfelelőse azt 
ajánlja a gépkocsitulajdono
soknak, hogy a veszélyeztetett 
részeket kenjék be kornidollal, 
egy átható szagú klórvegyület- 
tel. A bűz, úgymond, a legel
szántabb támadókat is el
riasztja. A javaslatnak azon
ban van egy hátulütője: leg
először a kocsiban ülők lesz
nek rosszul.

Ügy tűnik, a mintegy százöt- 
. venezer NSZK-beli nyest is 
lassan, de biztosan rátér a til
tott élvezetre. Legalábbis ez a 
benyomása Jörg Wurmnak, az 
NSZK-beli autóklub szóvivő
jének. — Tagjaink több mint 
hatszáz olyan esetet jelentet
tek, amelyben nyestek meg
rágcsálták az autókat. A leg-, 
sürgősebb tennivalónak egy
előre azt tartom, hogy a biz
tosítótársaságokat meggyőz
zük: természeti csapásról van 
szó.

T M E F A U
Földrajzára. A tanterem 

falán térkép lóg.
— Oliver — szólítja a 

fiút a tanár —, mutasd 
meg nekünk, hol van Ame
rika.

Oliver megmutatja Ame
rikát, és azután újra leül. 
A tanár megkérdi:

— És ki fedezte fel Ame
rikát?

Erre a tanulók vala
mennyien kórusban kiált
ják:

— Oliver!
ir

— Már olyan régóta jár
tok együtt, miért nem há
zasodtok össze?

— Mert olyan jól meg
értjük egymást!

★
— Mitől tudott ennyire 

meghízni a maga szom
szédja?

— A zöldségből. . .
— Annyi zöldséget eszik?
— Nem eszi, eladja.

Jim Claviston mindenét 
elvesztette a tőzsdén. Hogy 
valamiből megéljen, fagy
laltot kezd árulni. Éppen 
a Manhattan City Bank 
előtt választja ki magának 
az erre alkalmas helyet.

— Na, hogy megy a so
rod? — kérdezi tőle egy
szer egy arra haladó régi 
barátja.

— Nagyszerűen!
— Igazán? Akkor adj 

kölcsön tíz dollárt.
— Szívesen adnék, de 

nem tehetem . . .  Tudod, 
szerződésem van a bank
kal. Én nem kölcsönzők 
pénzt, ő pedig nem árul 
fagylaltot.

★

— Az első szerelmemre 
22 és fél évig emlékeztem!

— És miért éppen 22 és 
fél évig?

— Addig fizettem a tar
tásdíjat.

KRÁTER NYÖGAT-EGY5PTOMBAN
Nyugat-Egyiptoimban egy eddig ismeretlen, mintegy 

4 kilométer átmérőjű és kevesebb mint 100 méter mély
ségű krátert fedeztek, fel. A Landsat földkutató mester
séges hold adatai szerint ez a kráter egy meteorit be
csapódásától származhat. A kráter egy óriási homokten- 
gsrben található, a feneke lapos és lejtői teraszosak. 
Megállapították, hogy a közepén lévő í,6 kilométer 
nagyságú struktúra hasonló a holdbéli kráterekből is
meirt központi hegyekhez. A homokviharok a kráter ere
deti kinézetét erősen megváltoztatták.

Hőkamera segíti a tűzoltókat
ü C"í " ' ' ■
Nagy-Britanniában egy ka- Ez az új eszköz fontos sze- 

merát dolgoztak ki, kifejezet- repet játszhat a tűz elleni küz- 
ten a tűzoltók számára; ezzel delem, képzési programjaiban 
átláthatnak a sűrű füstrétegen, is: az oktatók számára lehető- 
és gyorsan elérhetik a tűzfész- ve teszi a tűzoltó autó reagá- 
ket, anélkül, hogy megsebesül- lásának és viselkedésének 
nének, vagy akadályokba, le- megfigyelését a tűzoltási gya- 
zuhant gerendába ütköznének, korlatokon.

FÖLDRENGÉSTŰRŐ HÁZAK
A Petropavlovszk-Kamcsatszkijban (Szovjetunió) épült 

8 szintes ház .a, kilences erősségű, földrengést is épség
ben elviseli. Az épület ellenáll' a rendkívül erős sze
leknek és a hóviharoknak is. Ellenálló képességének 
lényege a monolit vasbetonból készült „szilárdsági 
mag”. Ehhez kapcsokkal pilléreket erősítettek, ame
lyekre felfüggesztették a padlózatot.

gendő energia «<ui. - . w . .  
kély (30,5X 24X 21,5 cm) és § 
mindössze 4 kg.

A kamera működési elve az, 
hogy a tárgyak hőképeit látha
tó képekké alakítja át egy hőre 
érzékeny tv-képcső révén. A 
látható képeket úgy állítja elő, 
hogy a füstön áthatoló infra
vörös sugarak hullámhosszát 
átalakítja. A képcső arra is ér
zékeny, ha a tárgy és környe
zete között 0,2%-os a hőmér- 
sékletkülönbség; tisztán lehet 
vele látni még a betongeren
dák repedéseit is, és így előre 
látni, hogy leszakadhatnak-e.

Á kamera önműködően sza
bályozza magát; a legjobb ké
pet adja minden adott helyzet
ben. Rögzített fókuszos germá- 
nium-objektívja éles képet ad 
két méterről a végtelenig 70 
fokos látszószöggel.

A kamera által adott jelek 
megfigyelő és rögzítő berende
zései is fölfoghatok, ennek ré
vén egy külső megfigyelő rá
dió útján irányíthatja a tűzol- í 
tókat a tűzfészekhez vagy az S 
áldozatokhoz. S
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GÉPKOCSIK”
marad az idegen szem elől. 
Három hónap múlva azonban 
kénytelenek voltak véget vet
ni ennek a kísérletnek, mivel 
az átlátszó autók 317 balese
tet okoztak. Kiderült, hogy a 
szembejövő gépkocsik vezetői
nek figyelmét túlságosan le
kötötte ,a „meztelen autók” 
látványa.
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DALNOKI JENŐ:

Sosem hátra, 
csak előre!
Dalnoki Jenő, az ifjúsági 

válogatott szövetségi kapi
tánya így vélekedik a ti
zenéves futballistákról:

— A képességekkel nincs 
baj, inkább az akarati té
nyezők hiányoznak belőlük. 
Nem tudnak küzdeni, ha
mar kedvüket vesztik, kép
telenek a kudarcokat elvi
selni.

— Egyebek?
— Két esztendeje foglal

kozom az ifikkel és végre 
elértük azt, hogy az egye
sületekben alkalmanként 
viszonylag tudatosabb 
módszerek alapján történik 
a kiválasztás. A gyorsaság, 
a felépítés is fontos, nem 
elég, ha a srác a fülén is 
meg tudja állítani a lab
dát. Hosszú éveken át túl
zottan a technikát toltuk 
előtérbe, amikor a gyereke
ket toboroztuk, pedig ez ke
vés. A felmérések sok hiá
nyosságot a felszínre hoz
tak. Évről évre lassúbbak 
az ifjúsági játékosok. Más 
sportágak előbb kapcsol
nak és megelőzik a labda
rúgóedzőket az iskolákban. 
Az atlétika, a torna, a bir
kózás elhalássza előlünk az 
ügyes fiúkat,

— Megválik a mostani 
tisztségétől?

— így igaz! Két eszten
dőn át csináltam, talán 
nem is eredménytelenül. De 
most már szeretném a sa
ját munkám gyümölcsét él
vezni, nem pedig más em
berek kénye-kedvéríek ki
téve vergődni. Én ittam 
még a levét az egyesületek 
nemtörődöm munkájának.

— Tavaly több helyre 
hívták?

— Igen, a Videoton, a 
Debrecen, a Győr, a' Zala
egerszeg és a Szombathely 
is megkeresett.

— Most a Tatabányát em
legetik.

— Szó van róla, hiszen a 
nyáron dr. Lakat Károly 
nyugdíjba akar menni.

— A Fradi?J*
— Ne tépjük fel a régi 

sebeket. Harminckét évig 
voltam a klubnál: játékos 
és edző. A szívem — ezt 
mindenki tudja — zöld
fehér. Szeretem a Ferenc
várost, de az elválás mély 
nyomokat hagyott ben
nem . . .

— Ennyire csalódott?
— Nem szabad az egye

sületet azonosítani az olyan 
emberekkel, akik alattomos 
aknamunkával dolgoznak, 
s így próbálnak másokat 
lejáratni.

— Erről az időszakról 
sohasem beszél konkrétan?

— A klubnál vagy a 
szakosztálynál dolgozó ve
zetőkkel sohasem voltak 
problémáim. Labdarúgók
ban csalódtam, olyan em
berekben, akik előzőleg az 
újságokban hozsannáz- 
tak, hogy mennyit. köszön
hetnek nekem. Nincs eb
ben semmi csodálatos, 
ilyen az élet. Az edző ne 
várjon hálát és sose néz
zen hátra, csak- előre. ..

Újabb k ét mérkőzés 
— majd hazautazás
Hat ausztráliai mérkőzés 

után a VB-döntős Mészöly- 
gárda — magyar idő szerint 
múlt vasárnap este 10 órakor
— Melbourne-ben ekkor hét
fő reggel 8 óra van, s 40 fok
— ismét repült: az első cél 
Ífj-Zéland ismert városa, 
Auckland, hová háromórás 
légiút után jutott el a kül
döttség. A megérkezés után is
mét igazítani kellett az órá
kat, pontosan fél napra nő a 
különbség Magyarország és az 
új-zélandi, csütörtöki mérkő
zés között.

Az újabb nagy utazás elle
nére a lehető legjobb hangu
latban volt a csapat, mert 
Melbourne-ben minden a le
hető legjobban sikerült. Ügy 
is lehet mondani, hogy a ko
rábbi, gyengébb előadások 
után Melbourne-ben .minta- 
programot adott a magyar vá
logatott és a lehető legtelje
sebb mértékben helyreállította 
ausztráliai tekintélyét. A Voj
vodina elleni 5-0 és a ragyogó 
játék a helyiek szerint „auszt
ráliai labdarúgó-történelmet 
jelent” és biztos, hogy soká
ig emlegetik majd az itteni 
futballrajongók.

Pedig a Vojvodina elleni 
mérkőzés előtt az előjelek nem 
voltak biztatóak, Nyilasi és 
Katzirz változatlanul sérülés
sel bajlódott, és mellettük 
nem léphetett pályára Rab, 
sőt Kerekes sem, az önbiza
lomtól duzzadó újvidékiek 
ellen. Mészölynek nagy ászo
kat kellett pótolni, emellett 
további csillagok szereplésétől 
is eltekintett. Victoria állam 
válogatottja ellen a 60. perc
ben miután a vezetés ellené
re lassú, nem elég folyamatos 
volt a játék; Törőcsiket; Kisst 
és Váradit is lehívta, és a he
lyükre állt Moldván, Izsó és 
Pölöskei egyszeriben új arcú
vá alakította a csapatot. 
Gyorsak voltak, mint a vil
lám, sokat változtatták helyü
ket, döntő fölényt biztosítot
tak. Mészöly ezeket a fiatalo
kat a Vojvodina ellen is bent
hagyta a kezdő csapatban, és 
a lehető legfényesebben iga
zolták a kapitányt. Egyikük 
jobban játszott, mint a má
sik, s miután Csongrádi és 
Bodonyi is az átlagnál sok
kal többet nyújt, ezek a játé
kosok feladják a leckét a 
VB-döntő előtt a kapitánynak, 
és néhány állandó válogatott
nak is^ Moldván beszáguldottá 
az egész pályát, szervezte a 
játékot, nagy bombákat kül
dött és parádés gólt lőtt, hosz- 
szú évek után Bodonyi és 
Pölöskei jóvoltából vérbeli 
szélső játékot is lehetett látni 
a magyar válogatottban. Az 
egész torna eddigi legkiemel
kedőbb játékosa viszont a 
Videoton Csongrádija, aki 
nagy erőfeszítéseket tett, hogy 
1980 szeptembere után (a 
Népstadionban a spanyolok 
ellen játszott utoljára) stabil 
tagja legyen a VB-csapatnak. 
Fáradhatatlan a középpályán, 
higgadt, bravúros megoldáso
kat mutat, és a kapura is 
rendkívül veszélyes. Lőtt egy 
olyan gólt a Vojvodinának, 22 
méterről, hogy a nagy bombá
iról híreá Váradi is megtap
solta és azt mondta: „Csongi

nem maradt pókháló a két léc 
között..

A magyar válogatott Mel
bourne-ben eltöltött hete 
egyébként igen mozgalmas 
volt. Nagy élményt jelentett 
az 1956. évi olimpiáról jól 
ismert hatalmas stadion meg
tekintése, amelyen több mint 
negyedszázad múltán — a 
labdarúgók tiszteletére — is
mét ott lengett a piros-fehér- 
zöld zászló. Rendkívül tanul
ságos és mulatságos is volt a 
közös edzés az ausztráliai 
rögbi csillagaival, televíziósok 
és fotóriporterek' pergőtüzé
ben. Törőcsik és társai, akik 
művészei a kerek labdának, 
sehogy sem boldogultak az 
ebben a játékban használatos 
tojás alakú labdával, az 
ausztrálok tetszését csak a 
hatalmas termetű Katzirz 
nyerte meg, s bár o is fél fej
jel alacsonyabb volt a helyi
eknél, tréfásan szerződtetési 
ajánlatot is kapott. A pécsi 
kapus azonban ezt természe
tesen visszautasította, és csak 
annyit mondott: vágya az, 
hogy már a megszokott lab
dajátékában szerepelhessen, 
combsérülése jöjjön rendbe. 
Talán Űj-Zélandon már véd
het, miként szóba jöhet ott 
az óvatos edzéseket folytató 
Nyilasi és Rab játéka is, Ke
rekesnek viszont jobbtérd- 
rándulása miatt valószínűleg 
még pihennie kell.

A .labdarúgócsapat tagjai 
különböző úton-módon ke
rülnek kapcsolatba Magyaror
szággal. Katzirz, Rab, Tóth, 
Izsó és a többiek szabad ide
jükben mindjárt telefonhoz 
rohannak és tárcsázzák a ha
zaiakat — hosszú ez a távol
ié t. . .  Az egyik nap a helyiek 
igen kedves üzenetet továbbí
tottak, a HA 1 2G jelentette 
Magyarországról: sok sikert a 
túrán, jó szereplést, magyar 
labdarúgók! Az üzenet Zala
egerszegről érkezett, Tassi La
li amatőr rádióstól, és egy 
sidneyi amatőr rádiós vette, 
aki azonnal továbbította a ma
gyarokhoz. A kedves üzenet 
igen jó érzéseket keltett, és a 
név együtt szerepelt a helyi 
újságokban, Nyilasival és tár
saival.

A magyar labdarúgó-váloga
tott csütörtökön Aucklandben 
556. hivatalos országok kö
zötti mérkőzését vívta, s 2-1 
arányban legyőzte ellenfelét. 
Űj-Zéland volt a magyar lab
darúgó-válogatott 46. hivatalos 
ellenfele.

A magyar válogatott me 
netrendje a következő: hétfő 
délutántól Aucklandben foly
tak az edzések, majd csütörtö
kön itt került sor az el
ső Űj-Zéland—Magyarország 
mérkőzésre. Pénteken Christ- 
church-be repült a csapat, 
ahol vasárnap játsszák az 
újabb mérkőzést. Február 15- 
én, hétfőn a küldöttség Christ- 
church-ből visszatér Sidney-be, 
ahol szerda délig tartózkodik, 
majd indulás Budapestre. A 
válogatott február 18-án, pén
tek reggel 5 órakor érkezik 
Belgrádba, és onnan folytatja 
az utat haza. A megérkezést 
a játékosok már nagyon vár
já k . . .  .
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Az egyre fogyó . korongozó 
mezőny ellenére a válogatott 

, biztató játékkal megnyerte az 
első ízben kiirt Magyar Nem
zet Kupát. Legyőztük két „C” 
csoportbeli ellenfelünket, Spa
nyolországot és Bulgáriát és 
hosszú idő után a „B” cso
portban szereplő Románia vá
logatottját.

Sokak szerint a jégkorong a. 
jövő század sportága: azaz a 
jóslatok szerint általában nép
szerűbb lesz, mint a foci. 
Tény: még jelen körülmények 
között is a foci után a leg

több. nézőt vonzó játék- ez, ná
lunk. Sajnos eddig a létesítmé
nyek hiánya, a sportág magas 
költségei elriasztották az egye
sületeket e szakosztály fenn
tartásától.

Az új Budapest , Sportcsar
nok úgy tűnik a jeges gondo
kon. is segíthet. Ha a válóga- 
tott márciusban kiharcolná a 
„B” csoportbeli feljutást, talán 
kedvező ’ körülmény — bán 
gúlát — teremtődnék ahhoz, 
hogy végre a jégkorong elfog
lalja azt a helyét a magyar 
sportban, amit a közönség, 
szurkolók várrak tőle.

NYIIASIA KAPITÁNY
o

Az elmúlt két évben őszin
tén megkedveltem Nyilasi Ti
bort; nagyra értékelem sport
emberként és focistaként. 
Azért írtam le ezt mindjárt a 
bevezetőben, hogy a Kedves 
Olvasót előre felkészítsem ar
ra, ami következik, és lehető
séget adjak rá, hogy amennyi
ben nem ért egyet a vélemé
nyemmel, sürgősen lapozzon 
át az íráson.

Újságíróként végigkísértem
pályafutását. Kollégáimmal 

együtt, jómagam is örültem, 
amikor 1973. május 17-én, a 
Népstadionban először lépett 
pályára a Ferencváros első 
csapatában egy Nyilasi Tibor 
nevű, akkor tizennyolc eszten
dős ifjú labdarúgó. Azon a 
meccsen ugyan még sokat cset- 
lett-botlott, de egy-egy meg
mozdulása már utalt arra, 
hogy nagy játékos lehet belő
le.

Múlandó népszerűség
Kétségkívül évről évre fej

lődött is, egészen addig, amíg 
nem jött egy Üllői úti kupa
meccs, egy szerencsétlen ütkö
zés, az agyrázkódás, a kórház. 
Ezt a balesetet nem pihente ki 
kellőképpen, túl hamar tért 
vissza a pályára. Benne maradt 
a félsz, a gátlás, nem találta 
meg régi önmagát. A világbaj
noki tizenhatos döntő előtti 
1978-as tavaszi idényt úgy 
futballozta végig, hogy ha egy 
szakember csak akkor ismeri 
meg, aligha teszi be a VB-re 
utazó válogatottba.

A VB-döntő első mérkőzésén 
Argentína ellen először Törő
csiket állították ki, aztán — 
látni lehetett kintről is — Nyi
lasi agyát lepte el a vörös köd. 
Ámokfutóként szágulott végig 
a pályán, fölrúgott két argen
tint és a bíró csak akkor küld
te le, amikor leterítette a har
madikat is. Ahogy levonult, si- 
ví-tott a fütty a nézőtéren. Ami
kor odaért a partvonalra, el
viselhetetlenül éles lett a kon
cert. Ott a lelátón nem tudtuk, 
miért háborog ennyire a kö
zönség. Csak másnap, az újsá
gokból derült ez ki: lepedőnyi 
oldalakat betöltő fotókon lát
tuk, hogy Nyilasi nem éppen 
hízelgő mozdulattal fejezi ki. 
mit gondol az ellene tüntető 
nézőkről.

Argentínában egyébként az 
ottaniak szemében nem Nyila
si volt a magyarok sztárjáté
kosa. Az argentinok elleni 
mérkőzés előtt egyszerűen nem 
lehetett dolgozni a sajtóköz
pontban, mert asztalunknál 
minduntalan megjelent egy új
ságíró, egy rádió- vagy tévé- 
riporter, és arról faggatott 
minket, mi újság a játékosok 
között. Elsősorban Törőcsikre 
voltak kíváncsiak, mindent 
tudni akartak róla. Híre meg
előzte a játékát. Azt hittem, 
hogy az argentinoktól elszen 
vedett vereség, a kiállítás után 
már nem Törőcsiik lesz a téma. 
Mégis ő volt. Játékáról elra
gadtatással beszéltek az újság 
írók, kakaskodását a mérkőzé
sen megértették, mondván, 
hogy ennyi „aprítás” után ért
hető volt, amit tett.

Nyilasit viszont elmarasztal
ták. Nem látták indokoltnak, 
hogy elvesztette a fejét, azt pe
dig súlyos, bűnéül rótták fel, 
amit a pálya szélén művelt. 
Argentínában a közönség szent. 
Az a játékos, aki nem jár a 
nézők kedvében, nem viheti 
semmire. Nincs edző. aki a né
zők kegyét elvesztett labdarú 
góvál próbálkozni merne. Az 
ottani-újságírók nem is tartot
ták bölcs döntésnek, hogy Ba- 
róti Lajos az egy mérkőzésre 
szóló eltiltás lejárta után Nyi 
lasit beállította a franciák' el
len. — Senki nem fog szurkol
ni a magyaroknak az argenti 
nők közül — mondták. Igazuk 
is lett.

Mondom Nyilasinak, hogy 
nem a legszebbeket írtam róla 
Argentínából. Azt még vala
melyest megértettem, hogy el
vesztette a fejét a mérkőzé

sen, bár egy játékosnak ural
kodni kell az idegein. Azt 
azonban végképp nem tudtam 
elfogadni, ami azután történt.

— Az is elfogadhatatlan, 
amit a pályán műveltem — 
szólt közbe. — Ilyesmi velem 
többé elő nem fordulhat.

Hm . . .  Odakinn Argentíná
ban más felfogást tapasztaltam 
edzőnél, játékosnál egyaránt. 
Nyilasi ma jóval szigorúbban 
ítéli meg önmagát, mint oda- 
kinm tette ő is, és azok is, akik 
felelősek voltak a csapat mo
rális tartásáért.

Nyilasival Argentínában azt 
közölték, hogy húszezer forint
ra büntetik, és ezzel az ügy el 
lesz boronáivá. Itthon viszont 
összeült az MLSZ elnöksége és 
úgy döntött, hogy Nyilasi Ti
bor egy évig nem játszhat a 
magyar válogatottban. A hatá
rozat sem jogilag, sem erköl
csileg nem állta meg a helyét; 
akit egyszer már megbüntet
nek, ugyanezért a cselekmé
nyért nem indíthatnak ellene 
újabb vizsgálatot, nem hozhat
nak még egy elmarasztaló íté
letet.

— Olyan nagy volt ekkor a 
kapkodás a magyar futball- 
vezetésben — így Nyilasi —, 
hogy utólag teljesen.megértem 
ezt az elbánást.

Ügy látszik, ma már ké
pes szinte kívülről nézni, ami 
vele történt.

Amikor meghozták az ítéle
tet, nem beszéltem vele, de 
ahogyan akkor ismertem, nem 
hiszem, hogy ennyire józanul 
vette volna tudomásul a dön
tést.

Nyilasi átváltozása a keserű 
világbajnoki tapasztalatokkal 
kezdődött, és akkor fejeződött 
be, amikor 1980 eleién . újra 
visszatért a pályára. Megráz
kódtatást keltett benne ä VB 
is, de különösen az utána kö
vetkező időszak, amikor ráéb- 
rendt, hogy a népszerűség 
mennyire múlandó.

— Nem ismerek kritikusabb 
közönséget, mint a miénk — 
mondja. — Nincs még egy 
ilyen a világon. Egyetlen mér
kőzés alatt esetleg háromszor 
is a mélybe tipor, de ha értel
mét látja, háromszor fel is 
emel. Kilencven perc alatt. 
Hát micsoda hangulati válto
zások következhetnek be ak
kor hónapok, évek a la tt. . .

Az edző nincs a pólyán
A világbajnokság utáni esz

tendőben Nyilasi nem nagyon 
érezte ezt a változékonyságot. 
A közönség nehezen bocsátott 
meg neki. A VB-t követő év
ben visszakerült ugyan a válo
gatottba, de nagyon kritikus 
szemmel figyelte, sőt valamifé- 
m gyanakvással kísérte játé
kát néző, szakvezető, újságíró 
egyaránt.

Országos vitát kavart pél
dául, vajon a csapatkapitányi 
karszalagot levágta-e a földre 
egy válogatott mérkőzésen, 
vagy csupán pontatlanul dobta 
játékostársa felé; Ha létezik 
olyan parányi bolha, amiből 
még lehetett elefántot csinál
ni, akkor sikerült megtalálni 
a lehető legapróbb bolhafajtát. 
Nyilasi egyébként ma is váltig 
állítja — és miért mondana 
valótlaságot egy ilyen csip- 
csup ügyben —, hogy egy szó 
sem volt igaz az egészből. Volt 
akkortájt baja elég, miért 
akarta volna ezzel is kivívni 
a szurkolók ellenszenvét?

Nyilasi úgy járt, mint a far
kast kiabáló gyerek. A VB 
után már nem hittek neki, pe
dig igyekezett, hogy vissza
nyerje a megbecsülést. Nem si
került: nem és nem. Kezdte 
úgy látni, hogy nincs értelme 
az egésznek. Jött aztán egy Fe
rencváros—Volán mérkőzés. 
Vergődött a csapat, a közönség 
kórusban kiabálta, hogy „bun
da”, és hogy persze Nyilasi az, 
aki eladta a meccset. >

Ekkor. 1979 októberében je
lentette be, hogy visszavonul 
Komolyan gondolta, elege lett 
mindenből Egy hónap után 
azonban már hiányozni kez
dett a játék, esténként edzege- 
tett is, de a visszatérésre csak 
akkor gondolt komolyan, ami

kor Szepesi György és Sándor 
Károly felkereste. Az IPM 1981 
októberi számában már szó 
esett a visszatérés részleteiről, 
most tehát csak annyit, hogy 
Nyilasi 1981 januárjában már 
alapozott. Vállalta, hogy elein
te a „fakóban” játszik, aztán 
visszakerült a csapatba — ép
pen a Volán elleni visszavá
gón. Erre így emlékszik visz- 
sza:

— Megint kegyetlenül rosz- 
szul ment a játék a csapatnak. 
Csak az járt az eszemben, hogy 
újra a hátsó kapun kell kimen
nünk, és megint én leszek a 
bűnbak. Aztán mégis nyertünk, 
és én rúgtam a győztes gólt.

Ekkor indult el az a pálya
futás, amelyik nem egyszerűen 
csak visszahozta Nyilasinak a 
népszerűséget, hanem egyér
telműen a magyar válogatott 
vezéregyéniségévé tette. Mond
hatni: rendhagyóan nagy sze
repe volt abban, hogy csapa
tunk bejutott a világbajnok
ság 24-es döntőjébe. Nemcsak 
a pályán tett sokat — bár ez 
nem minősíthető éppen jelen
téktelennek —, de ugyanilyen 
értékes volt az a tevékenysé
ge, amelyről a közönség jófor
mán semmit sem tud.

Személyében hosszú-hosszú 
idő óta először van igazi csa
patkapitánya a magyar válo
gatottnak. Nyilasi erről a témá
ról nem szívesen beszél: sem
miképpen nem akarja kiseb
bíteni a Mészöly—Mezey kefc 
tős vezetői érdemeit. Persze: 
minek is?

Mészöly Kálmán és Mezey 
György nem olyan típusú ed
ző, aki mindent jobban tud, 
és csak saját magának növeli 
a dicsőséget. Nekik egy a fon
tos: az, hogy csapatuk minél 
jobb eredményeket érjen el. 
Ha úgy látják, hogy valaki 
megszívlelendő véleményt 
mond, hajlandók módosítani 
álláspontjukat. Nem lehet okos 
ember, aki azt hiszi, hogy csak 
nekli lehet igaza. . Nos, Mészö
lyök fogékonyak voltak min
den jó gondolatra — elsősor
ban a játékosokéra. Hiszen 
azok futballoznak, ők. érzik, 
mit kellene tenni a sikerek ér
dekében.

— Nagyon el lehet venni a 
játékos kedvét arról, hogy ma
ga is törje a fejét azon, mit 
lehetne tenni a jobb szereplés 
érdekében — így Nyilasi. — 
Ha a vezető a javaslatok hal
latán csak bólogat, aztán in
doklás nélkül teszi az ellenke
zőjét, a játékos előbb-utóbb 
begubózik, és aztán már akkor 
sem beszél, ha kérdezik. Mé
szöly és Mezey egy idő után 
eljutott odáig, hogy nemcsak 
meghallgatott bennünket, ha
nem igényelte is a vélemény- 
nyilvánítást. Az ilyen maga
tartás a vezető mellé állítja a 
játékosokat.

Kulcspozíció a csapatkapitá
nyé. Nemcsak annyiban, hogy 
ő tolmácsolja a játékosok vé
leményét, . javaslatot tesz fel
készülési, taktikai, összeállítá
si kérdésekben, és képviseli a 
csapat érdekeit, hanem annyi
ban is, hogy a kikristályoso
dott edzői álláspontot megvédi 
a csapaton belül, és végre is 
hajtja azt. Megint Nyilasit idé
zem:

—- Az edző egymagában nem 
oldhat meg mindent. A mérkő
zés sorsa a pályán dől el, az 
adott kilencven perc alatt. 
Mondhatja az edző a taktikai 
értekezleten, hogy ide fusson, 
oda helyezkedjen a játékos, a 
meccsen csakis a labdarúgó 
dönti el, hogy valóban oda 
fut-e, oda helyezkedik-e; bír
ja-e, akar ja-e, látja-e értel
mét? Ha jó az összhang az ed
ző és csapata között, akkor 
nincs kétely a játékosban. Min
dé-' idegszálával törekszik ar
ra, hogy végrehajtsa a megbe
szélteket, hiszen ennek a terv
nek a kialakításában ő maga 
is tevékenyen, részt ve tt. . .


