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A Z ELM Ú LT H ÉT
GÁSPÁR SÁNDORT, A SZOT FŐTITKÁRÁT válasz
tották ismét a Szakszervezeti' Világszövetség (SZVSZ)
elnökévé.
'
A Havannában tartott X. szakszervezeti világkongreszszus utolsó munkaülésén, amelyen az SZVSZ-hez tartozó
szakszervezetek vettek részt, megválasztották az SZVSZ
vezetőit_és a világszövetség vezető testületéit. Az SZVSZ
főtitkárává Ibrahim Zakaria szudáni szakszervezeti veze
tőt választották meg, aki eddig ideiglenes megbízatással
látta ,el ezt a feladatot,. A csehszlovák Karel Hoffman,
a kubai Roberto Veiga, valamint az indiai, a benini, a
libanoni és a ciprusi szakszervezetek képviselői töltik be
az SZVSZ alelnöki tiszteit.
Az SZVSZ irodáját 35 tagúra bővítették ki, miután az
SZVSZ-hez csatlakoztak Angola, a Jemeni Népi Demok
ratikus Köztársaság és Laosz szakszervezetei. Az SZVSZ
irodájában, a világszövetség történelmében először, a
textilipari, a fémkohászati és a szállítási dolgozók nem
zetközi szakszervezeti szövetségei is helyet kaptak.
Az SZ^SZ főtanácsa a Világszövetséghez tartozó szakszervezetek, valamint a nemzetközi szakszervezeti szö
vetségek két-két képviselőjéből áll.
Gáspár Sándor zárszavával befejezte munkáját a X.
szakszervezeti világkongresszus.
A hatnapos tanácskozás munkájában 400 szakszerve
zeti tömörülés mintegy ezer küldötte vett részt. Közülük
csak kilencven tartozott a Szakszervezeti Világszövet
séghez.
Al t a l a n o s v é l e m é n y sz e r in t a x . világkong
resszus elérte alapvető céljait: sikerült,a fő figyelmet
olyan alapvető kérdésre fordítani, mint a világbéke meg
védése, a dolgozók jogos követeléseiért vívott harc foko
zása és a fegyverkezési hajsza megfékezése.
Gáspár Sándor záróbeszédében rámutatott, hogy a
reakciós erő k :minden próbálkozása ellenére a dolgozók
követelései győzni fognak. Aláhúzta a világban végbe
menő változások dinamikus jellegét, és emlékeztetett
arra, hogy húsz évvel ezelőtt még senki sem hitté volna,
hogy Kubában lehet megtartani a szakszervezeti világ
mozgalom X. kongresszusát.
*.
Az SZVSZ újjáválasztott elnöke annak a meggyőző
désének adott hangot, hogy a lengyel nép saját maga
pldjá.meg problémáit, és leszögezte: Reagan amerikai el
nöknek semmi joga arra, hogy recepteket adjon az egyes
szocialista országok szakszervezeti mozgalmainak mi
kéntjére.
A NYUGATI GAZDASÁGI SZANKCIÓK sértik a len
gyel népet — állapította meg genfi sajtóértekezleten az
Egyházak Világtanácsának Lengyelországban járt kül
döttsége.
A négytagú küldöttség, amely Lengyelországban mind
egyházi, mind politikai személyiségekkel tárgyalt, han
goztatta,. hogy a lengyelek többsége — a polgárháború
veszélyének tudátában — elfogadta a szükségállapotot.
A delegáció tagjai idéztek abból a beszámolóból, ame
lyet az Egyházak Világtanácsa elé terjesztettek. Ebben
egyebek között leszögezték: a nyugati szankciók a len
gyel fogyasztóknak további azonnali és közvetlen áru
hiányt, így, többek (között élelmiszerhiányt okoztak.
Mint megfigyelők rámutatnak: a beszámoló tartalma
alapvetően ellentétes azokkal a nyugati állításokkal,
hogy az Egyesült Államok és Nyugat-Európa lengyel
ellenes szankciói a lengyel vezetést, a kormányt büntetik.
Az egyházi küldöttséget Varsóban fogadta Wojciech
Jaruzelski hadseregtábornok, kormányfő és — mint a
sajtóértekezleten idézték — elmondta, hogy a nyugati
intézkedések „szenvedést okoznak a lengyel népnek”.
A NÉZETELTÉRÉSEK FELOLDÁSÁNAK, a véleménykülönbségek megszüntetésének szándékával utazott Wa
shingtonba Martens belga kormányfő és Tíndemans kül
ügyminiszter. A Közös Piac jelenlegi vezetői a Fehér
Házban szeretnék megvilágítani Nyugat-Eurppa sajátos
helyzetét és korlátozott lehetőségeit a gazdasági válság
körülményei között. A Newsweek című amerikai heti
lapnak adott nyilatkozatában Tipdenmans ezt úgy fogal
mazta meg: „Reagan elnök és Washington teljesen más
ként fogja fel és értelmezi az enyhülést, mint NyugatEurópában”, majd hozzáfűzte, hogy amennyire nehezen
követhetőek az Egyesült Államok, megnyilatkozásai az
európai földrészen, Washington ugyanúgy nem érti időn
ként, mit, miért csinálnak atlanti szövetségesei. Az el
térő vélekedésnek- politikai és gazdasági vonatkozása
egyaránt van; a Fehér Ház neheztel Nyugat-Európára,
amiért csak vonakodva hajlandó követni az Egyesült
Államokat a lengyel- és szövietellenes intézkedésekben,
az eurórakéták telepítése kérdésében- pedig elsősor
ban a tárgyalásokra helyezi a súlyt, nem a fegyverke
zésre. Az Atlanti-óceán innenső partján emellett nem
tudják elfogadni, hogy V/ashington Lengyelországtól szá
mon kéri az emberi jogok tiszteletben tartását, Salvador
tól pedig nem.
AZ INFLÁCIÓS TERHEK MIATT éleződik a versengés,
a súrlódás a kereskedelmi és a gazdasági kérdésekben,
mindenekelőtt az acéleladás és a mezőgazdasági export
területén, s a közös piaciak nehezményezik, hogy az
amerikai partner tartósan magas kamatlábakat és fel
értékelt dollárt kényszerít rájuk — hátráltatva ezáltal
a fellendülést és a" munkanélküliség enyhítését. Tindemans bejelentette, hogy meg kívánja értetni a Fehér
Házzal, milyen szüksége van Nyugat-Európának a szi
bériai földgázra, s a tervezett vezeték megépítése mun
kahelyek ezreit jelentené. A tízek vezetői egyben igye
keznek felhívni a figyelmet az elzárkózás és a kereske
delmi háború veszélyeire.
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A szovjet földgáz,
mint világpolitikai

tényező
Aligha túlzás azt állítani,
hogy a szovjet földgáz világpolitikai tényező lett. Az Egye
sült Államoktól az NSZK-n át
Japánig sok politikus latolgat
ja, hogy vajon lehet-e, szük
séges-e komolyan számolni a
szovjet szállításokkal a távla
ti. tervekben. A földgázüzlet
ellenzői szerint a Nyugat (be
leértve a keleten Lévő Japánt
is) gazdaságilag függő helyzet
be -kerülhet a Szovjetuniótól,
ha az .,az energiahordozók im
portjában a minimálisan na
gyobb részesedésihez jut. Ezt a
függőségi viszonyt • azután a
Szovjetunió — legalábbis Rea
gan, Franz Josef Strauss és
elvbarátaik szerint — úgy
mond politikai zsarolásra hasz
nálhatná fel.
Ez az elmélet eleve felté
telezi a rossz szándékot egy
' olyan országról, -amely mindig
példásan teljesítette szerződé
ses kötelezettségeit, és m át'ed
dig is számtalan jelét ad.ta
készségének a kapitalista or
szágokkal való gazdasági k.apcsolatainak
elmélyítésére.
(Mellesleg ez az ország még
egyetlen partnere ellen sem
alkalmazott politikai célzatú
embargóéi

újabb fekete-tengeri lelőhe
lyek kerülnek, sorra, és már
készen áll a terv a Szahalinszigetek környékén lévő kész
letek 'Japánnal közösen tör
ténő kiaknázására. 1981-ben a
Szovjetunió partjai mentén
összesen 14,3 milliárd köbmé
ter földgázt jövesztet.tek
a
tenger alól.

A Jamal-félsziget kincse

A fentiek ellenére minden
harmadik köbméter földgáz
ma m ár Nyug:at-Szibáriából
származik. 1980-ban 156 mil
liárd köbméter volt a terme
lés. Az ötéves terv végére ez
a szám 370 milliárdra nő. Ed
dig a Medvezsje környéki le
lőhely számított a legigazdagafcbna-k, ezentúl
azonban
Uréngoj vidéke biztosítja maid
a. -termelés további növekedé
sét. Itt ugyanis az utóbbi évek
során a világ egyik legnagyobb
földigázmezőjét tárták föl. A
Tyumenytől északnyugatra lé
vő Jamal-félsziget gázkincsének jelentős részét az NSZKba exportálják majd a novem
berben aláirt szerződés alap
ján.
Még az idén megkezdik az
Urengojt Ungvárira! összekötő
Milliard köbméterei!
gázvezeték építését, ami mér
A szovjet föld-gáztermelés közvetlenül a nyugat-európai
1980-han 435 milliárd köbmé szállítások előkészítését je
tert tett ki, tavaly pedig mint lenti.
egy 30 milliárd, köbméterrel
A Szovjetunión belül jelen
nőtt. A korábban jelentős té leg 136 ezer kilométer hosszú,
nyezőt jelentő iráni szállítások zárt csővezeték-rendszer van,
bizony talan-ná válásával
a amely a legfontosabb lelőhe
Szovjetunió -gyors ütemben lyeket és az ipari centrumokat
építi ki az újabb és újabb le kapcsolja össze egymással. Ez
lőhelyeket. Az 1982-es terme évben további 7,5 ezer kilo
lés várhatóan 492 milliárd méter fővezetékét építenek, —
köbméter körül -alakiul. Az ed egyelőre, még csak a hazai erő
dig feltérképezett készletek forrásokra támaszkodva.
sok évtizedre elengedclek, még. A tervek szerint azonban
akkor is, ha a felhasználás; hamarosan, a vásárlásban ér
fokozatos, növekedésével keli dekelt országok, az NSZK,
számolni.
Franciaország, Olaszország, és
Ukrajna öt legnagyobb föld- a legfrissebb, de még bizony
gázmezője évente 55 milliárd talan hírek szerint talán Spa
köbméter gázt ad, jóllehet nyolország is bekapcsolódik a
ezek kiaknázása már több hatalmas méretű munkába.
mint ha-rmiin.c éve tart, A múlt
évben három újabb lelőhelyet
Hosszú távú üzletek.
sikerült megnyitni, amelyek
napi 3,5 millió köbmétert je
Több fontos tőkés acélkomlentenek. A folytatódó kuta foinát kapacitásait már most
tások során már 5,5-5,6 kilo évekre lekötik a szovjet meg
méter mélységű kutak fúrását rendelések, a ^termelés továb
kezdték meg. A szállítási költ bi növekedése* Nyugat-Európaségek alacsony szintje mag az szerte sok tízezer munkahe
ilyen mélységben található gáz lyet és komoly bevételt jelent.
kiaknázását is gazdaságossá te C.sak egyetlen példa: az . olasz
szi.
állami Nuovo Piginone cég 10
A Szovjetunió fokozza a ten szivattyúállomást szállít 500
geri lelőhelyek kutatását és az millió dollárért. De érkeztek
onnét kitermelt gáz mennyisé már nagyobb megrendelések
gét is. Az eddigi leggazda is.
gabb eredményeket a KaspiA csalódott jkibicek” min
tengeren levő kuta-k biztosi-, den ágálása ellenére a régi
tótták, de tavaly már meg-: közmondás látszik érvényesül
kezdődött az Azovi-tenger ni, miszerint a pénz beszél...
alatt húzódó mezők kiak Értve ezalatt a kölcsönös ér
názása
is. 1982 folyamán dekek nyelvét is.

Harcok Szomáliába!»
A Szomáliái kormányzat A front — saját. közlése sze
fegyveres erőinek nem sike rint — hadsereggel rendelke
rült teljesen leverni a hadse zik.
reg, több helyőrségének láza
A front Nairobiban élő szer
dását, és változatlanul har vezői — miként az AFP jelen
cok folynak1a kelet-afrikai or ti — elmondták, hogy az el
szág északi vidékén — közöl lenzéknek egyre több híve van
ték a kenyai fővárosban a a hadseregben és a vidéki hi
Washington-barát
Szomáliái
rendszer megdöntésére törek vatali gépezetben. Sok ellen
beállítottságú tiszt és ka
vő ellenzéki körök. Elmond- • zéki
tona á kormányzat megtorlá
ták, hogy január végén nyolc- sától félve átmenekül a szom
vanan meghaltak a kormány szédos Etiópiába és Dzsibutierők és a lázadók közötti küz ba. Az emigránsok szerint
delemben.
ezen a héten 250 katona szö
A lázadók szoros kapcsolat kött át Etiópiába, hogy csat
ban álltak a Szomália meg lakozzék a Szomália megmen
mentésének
demokratikus tésének demokratikus frontja
frontja, elnevezésű ellenzéki csapataihoz. Sziad Barre rend
szervezettel — ha nem éppen szere Etiópiát ellenséges or
tagjai annak —, amely tavaly szágnak tekinti és területi igé
októberben alakult négy ha nyeket támaszt vele szem
ladó mozgalom egyesüléséből. ben.

Alexander Haig amerikai külügyminiszter a spanyol fővárosban tartott
sajtóértekezletén újból a
lengyelországi fejleményektól tette függővé Washingtonnák a madridi találkozón tanúsítandó niagatarfását. — Amíg a lengyelországi helyzet nem változik
— mondotta —, addig az
Egyes-ült
Államok
nem
tartja lehetőnek a tárgyalások tervszerű folytatását
a találkozó záródokumentum áról. . . mindent a lengyei problémára kell osszpontosítani.
Az amerikai külügyminiszter a Lengyelországgal
kapcsolatos nyugati, különösen az am erikai-nyugatnémet nézeteltéréseket
firtató kérdésre válaszolva
azt állította, hogy az Atlánt! Szövetségen belül még
sose sikerült olyan nézetazonosságot elérni, mint
most a lengyelországi esemenyek „valós természetéről és a Szovjetunió ezzel
kapcsolatos
szerepéről”,
Haig állítása szerint a lengyél- és szovjetellenes politikai és gazdasági megtorló intézkedéseket illőtőén is egyetértés van a
NATO-n belül
A nyugatnémet ktilügyminiszter rádiónyilatkozata
ellentmondani látszik en-

nek az állításnak. Genscher
beszédének egyes szovjetés lengyelellenes elemeit
megismételve, egyebek között kijelentette: — Mád
rid bebizonyította, hogy a
nyugatnémet kormány helyesen arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a konferenciát nem kell fél'beszakítani. A külügyminisztér ezt részben azzal indokolja, hogy így a Nyugat
lehetőséget kapott, hogy elmondja véleményét a lengyelországi fejleményekkel
kapcsolatban, sietett azonban hozzátenni, hogy „a
nyugati delegációk körében általános az a vélemény, hogy az európai biztansági konferencia folyam atat életben kell tartani,
mert az a véleménycsere
és a keleti—nyugati káp
csolatok^ stabilizálásának
fontos, fóruma”,
Egy másik kérdésre vá
laszolva Genscher ugyan
nem zárta ki azt • a lehető
saget, hogy a madridi konferenciát
meghatározott
időre valamennyi részt ve
vő ország közös megegyezése alapján elnapolják, de
úgy ítélte meg, hogy „a
jelek nem ebbe az irányba
mutatnak”. S hozzátette:
„Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a fórum
fennmaradjon.”

A z előrelépés útja
„Egyelőre nincs jele kedve
ző fordulatnak, sőt az ame
rikai kormányzat legutóbbi lé
pései újabb akadályokat je
lentenek az ilyen fordulat út
jában.” Így jellemezte a japán
újságíróknak adott nyilatkoza
tában a nemzetközi helyzetet
Nyikolaj Tyihonov szovjet mi
niszterelnök, akinek interjú
ját most tették közzé Moszk
vában.
Más szovjet értékelések is
azt mutatják,
hogy szovjet
részről igen veszélyesnek tart
ják a washingtoni kormányzat
politikáját. A TASZSZ pél
dául, a madridi tanácskozásról
szólva megállapítja: azok az
eszközök, amelyekkel
Was
hington — az érdemi munká
ról elterelve — propaganda
fórummá változtatja a bizton
sági konferencia részvevőinek
jelenlegi szakaszát, lényegé
ben szabotázzsal egyenértékű
ek, arra irányulnak,
hogy
megakadályozzák az előreha
ladást. Hasonlóképpen az ér
demi megállapodás megakadá
lyozására irányuló próbálko
zásnak tekintik Moszkvában
azt a magatartást is, amelyet
az amerikai delegáció a köze
pes hatósávolságú
nukleáris
eszközökről megindult genfi
tárgyalásokon tanúsít: Wa
shington küldöttei most olyan
javaslattal,
a
Reagan-féle
„nullamegállapodással” álltak
elő, amelyről
eleve tudták,
hogy a Szovjetunió számára
elfogadhatatlan, ez bizonyítja,
hogy nem megegyezésre, ha
nem időhúzásra törekednek.
Moszkvában mégsem ítélik
meg borúlátóan az esélyeket.
A szovjet vezetés véleménye
szerint a türelmes magatartás,
az új kezdeményezések soro
zata végső
soron -meghozza
majd a fordulatot,
hiszen a
washingtoni politika veszélye
it mind többen, ismerik fel, s
azt is láthatják, hogy az ilyen

veszélyekkel szemben a Szov
jetunió által javasolt tárgya
lások, - megállapodások jelen
tik az ‘alternatívát. Ezért tet
ték közzé,
a hét elején, a
Reagan-javaslat publikációját
követőén, azokat a tervezete
ket, amelyeket a Szovjetunió
terjesztett elő a genfi tárgya
lásokon, s amelyeket koráb
ban Brezsnyev már ismerte
tett a Szocialista Internacionálé küldöttségeivel.
A Genfben előterjesztett
szovjet elgondolás lényege az,
hogy egyrészt azonnali intéz
kedésekkel nemcsak a
köz
vetlen
veszélyt
csökkenti
Európában,
hanem egyúttal
időt ad egy átfogóbb
meg
egyezés kidolgozására is.
Hasonlóképpen
megfelelő
időt adnak a bonyolult és ma
még megoldhatatlannak látszó
biztonsági kérdések rendezé
sére, de egyúttal mégis előre
lépést jelentene az enyhülés
visszatéréséhez vezető úton az
is, ha a madridi tanácskozá
son sikerülne
visszatérni a
megfelelő
záródokumentum
kidolgozásának munkájához,
különösen annak figyelembe
vételével, hogy a semlegesek
és el nem kötelezettek javas
latát korábban már . mindkét
részről elfogadható
alapnak
tekintették.
Szovjet részről
tisztában vannak ugyanis az
zal, hogy az ilyen nehéz és
bonyolult kérdésekben ma
még nincsenek meg a feltéte
lek az átfogó és végleges ren
dezéshez — de úgy
vélik,
hogy ■ a jószándékot tükröző
ideiglenes megoldások sokat
segíthetnének.
A szovjet kormányfő a ja
pán újságíróknak adott nyi
latkozatában kifejezésre jut
tatta, hogy a Szovjetunió kész
az eredményes tárgyalásokra.
Az a magatartás, amelyet a
jelenlegi amerikai kormány
zat tanúsít, nem hozhat ered
ményeket.

Román tervjelentés
A román mezőgazdaság va
lamivel kevesebbet teljesített
1981-ben, mint egy évvel ko
rábban. A lakosság életszín
vonalában jobb eredményeket
lehetett volna elérni, ha a fel
adatokat felelősségteljesebben
valósították volna meg — ál
lapította meg a múlt évről
szóló tervjelentés.
A közlemény
hírül adja.
hogy tavaly az ipari termelés
4, az ipari árutermelés 2,6, a
nemzeti jövedelem pedig 2,1
százalékkal növekedett. A la
kosság összreáljövedelme 2,2
százalékos emelkedést mutat.
A mezőgazdasági termelés a
rossz( időjárási viszonyok mi
att valamivel kevesebb ered
ményt ért el, m in t. 1980-ban
A kitermelő- és energetikai
ipar 37 millió tonna szenet,

tcbb mint 11,6- millió ton
na kőolajat, .29,3 milliárd
köbméter földgázt, több mint
70 milliárd kilowattóra elekt
romos energiát szolgáltatott.
A fémipar több mint 13 mil
lió tonna acélt, csaknem 9,6
millió tonna hengerelt kész
terméket, több mint 240' ezer
tonna alumíniumot és alumí
niumötvözetet állított elő. A
gépipar jelentős mennyiségű
terméket gyártott, köztük 8,1
milliárd lej értékű automati
zálási
és számítástechnikai
eszközt, 8,5 milliárd lej értékű
finommechanikai és. optikai
terméket, több mint 74 ezer
traktort, több
mint 80 ezer
személygépkocsit, mintegy 630
ezer kilowatt összteljesítményt
elérő elektromos és dízelmozdonyt.
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i t d á ta ik a c s a l á d r ó l
A háztartás és a család növekszik az egyszemélyes
_ a társadalom legfontó- háztartások aránya, magyasabb alapegysége lévén —'■ rán — az egyedülállóké:
gyakran kerül nagyítóién- 1980. január elsején az orcse alá. Demográfiai, gaz- szág 10 709 463 lakónépesdasági, kulturális szerepe ségéből 9 374 10ö‘en éltek
a nagyobb közösség életé- családháztartásban, ezenben is meghatározó. Érthptő kívül több, mint egymilhát, hogy sűrűn választják lióan egyszemélyes háztara családot alkotó tagok tást vezetnek. Az utóbbi
jellemzőit — az életkort, a évtizedben az ilyen háztarnemek arányát, az aktív, tások száma sokkal na
vagy nyugdíjas létet — gyobb arányban ■
— 24 szástatisztikai felmérések, szó- zalékkal nőtt, mint a csaciológiai vizsgálódások tár- ládi háztartásoké, (Az utótogyául. A mikrocenzusok — bi alig 6 százalékkal.) A
időszakonként a teljes né- jelenleg egyedül élőknek
. pesség egy kisebb számú, mintegy kétharmada — nő.
kiválasztott csoportjára vo- A magányosok növekvő tá
natkozó statisztikai, szón- bora a háztartások nagy
dák — szintén feltárják a Ságét is befolyásolja.^ Butársadalctohan végbemenő dapesten például a háztarmozgásokat, köztük a csa- fásoknak márcsak kétharládok, háztartások, összeté- madában élnek családok, a
telének változásait. A kér- többi az egyedülálló ernbedezőtoiztosok célratörő, tu- reké. Az ilyen háztartás a
dási kíváncsisága, a szak- fővárosban a legmagasabb
emberek és számítógépek arányú: 27 százalék. Viösszegező, elemző és érté- szont, amíg Budapesten és
kelő munkája nélkülözhe- a községekben több lett az
tétlen napjainkban az in- egyszemélyes otthon, a vi
tézkedések kidolgozásánál, déki városokban e tekinteta döntés-előkészítéseknél. A ben nincs változás, az előtársadalmi viták csatorná- ző vizsgált időszakhoz ké
jén beérkező vélemények pest.
mellett a statisztikusok
Emelkedett — bár nem
közvetítette tények, adatok, az előző csoportéval azonos
matematikai összefüggések nagyságban — a gyermeis a felelős tervezést segí- küket egyedül nevelő szütik.
lök aránya. Az anya nélMilyerí új mozgások. és kfil maradt családok száváltozások figyelhetők meg ma 1970 óta csaknem 19
a hazai családok és háztar-. ezerrel növekedett,
tások keretein belül ? MiA gyermekével együtt lalyen folyamatoknak va- kó anyák 34 százaléka bzgyunk részesei vagy szem- vegy, 34 százaléka elvált,
léiéi? A KSH nemrég köz- 24 százaléka különvált, és
zétett adataiból kitűnik, 5 százaléka hajadon.

A k i d n v c r ic a fo íó s o H © s c a r -d íjá í
Elsőként a világon Tóth Ist
ván kapta meg az „Évszázad
Kiváló Fotóművésze” kitünte
tő oklevelet, a New York-i
Fotós Társaság díját (A fotó
sok ,,Oscar”-ját.)
•— Csak az embert szeretem
fényképezni — vallja a hatva
nadik életéve felé közeledő
mester. — Módszerem: egy
modellről három képet készí
tek. Egy premier plant, egyet
munkája közben, egyet pedig
otthonában.
A róla készített írásos port
ré is ilyen.
VÉLETLEN-MESTER
Premier plan. Legyőzhetet
len szenvedélye vezeti a vak
objektívet, hogy láttasson meg
értő, szenvedő, élénk és elcsi
gázott szemeket celluloid sza
lagon. Termetét és korát meg
hazudtoló fürgeséggel mozog
munkahelyén, a Zöldségter
mesztési Kutató Intézetben.
— A véletlen hozta, hogy fo
tós lettem — mondja. — Vas
kereskedő voltam. Egyik cim
borám
pénzszűkében
volt,
megvettem a masináját. Vélet
lenül megleltem az utolérhe
tetlen fotós: Haller . Frigyes
Gábor egyik cikkét. Felkeres
tem Pesten. Felajánlotta: mun
káimat bírálataival segíti. Ta
nácsára néhány képemet nem
zetközi pályázatra küldtem.
Meglepetésemre kikerültek a
tárlatra. Mindez a negyvenes
évek végén történt. Azóta több,
mint kétezer kiállításon vet
tem részt, 263 nemzetközi, há
rom európai díjat nyertem, itt
hon pedig megkaptam a Ba
lázs Béla-díjat.
HARMINCBÓL HÄROM
Munka közben. Vizslat az ut
cán. A témája már .megvan.
„Itt a fejemben. És feltűnik
az emberem. Leültetem, a fé
nyek felcsillannak. De meg
kell várni, amíg nem pózol. S
aztán már csattogok is.”
— Kiket szeret fotózni?
— Az egyszerű embereket és
a nagyon intelligenseket. Egyi
kük sem akar másnak látsza
ni. Az utóbbi években a kor
társ művészek képeit készítem
el, azokat az alkotókat kuta
tom, akik arcukon-viselik sor
sukat, magatartásukat. Vala
mennyiükről 30 felvételt ké
szítek, s abból három lesz az
- „igazi”.
VALLOMÁS CEGLÉDRŐL
Otthon. Bár a Nyírség szü
lötte, mégis ceglédinek vallja
magát. Kárpáti Aurélt citálja:
„Cegléd verébszürke "pora egy

szerre tanított meg az igényte
lenség bölcsességére és a kép
zelet édes játékára.”
— Noha, megtehettem volna,
mégsem rohantam a főváros
ba. Szingapúrból, Tokióból
nézve, ahol egyébként rangos
díjakat nyertem, ugyanolyan
távol van Budapest, mint Ceg
léd. Most a jövő évi műcsar
nokbeli kiállításopaon gondol
kodom. Ez lesz utolsó tárlatom.
Utána csak passzióból fotózok
majd.
'*
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A szegedi Gabonatermesztési Kutató Intézetben „aratják” a
kísérleti búzafajtákat

Kis országunk köveiéi
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Amikor nálunk milliók ül
nek az asztalhoz a déli ha
rangszókor, magyarjaink egyegy maroknyi munkacsapata
a föld távoli részein éppen
reggelizik, munkába indul,
vagy kikapcsolja a televíziót
és aludni tér.
— Kis ország vagyunk, de
szellemi „tőkénk” jelentős —
tájékoztat Gárdos János, a
TESCO főosztályvezetője. —
Tervezőink, orvosaink, mér
nökeink, -tanáraink világszer
te keresettek. A kinntariózkodási idő általában 2—4 év.
Néhol egymástól távol, magá
nyosan él egy-egy magyar
szakértő, másutt sok százan
dolgoznak együtt, szinte kis
hazai szigetet alkotva.

JPárSíeszésS — kH m yvek a la t t
A kckeretbe foglalt tölgyfa
ajtó mögött tágas szoba, az
egyik falat beborító házikönyvtárral, a szemközti sa
rokban süppedő karosszékek
kel. Itt él — jóformán csak
telefonon tartva a kapcsola
tot a' külvilággal — Kálmán
György, akit több mint két
esatendje — amióta 29 év
után elbúcsúzott a Nemzeti
Színiháztól és a filmgyár tár
sulatának tagja lett — nem
láttunk színpadon. ..
— Hogy mi történt, .hogyan
történt, miért történt,' az ma
már érdektelen — mondja. —
A filmgyári státusz nagy „ki
találás” v o lt. számomra és a
hozzám hasonlóknak. Végre
megtanultam: mi a különbség
a színpad és a filmjáték kö
zött! Ezt is Judtod, érteni kell!
Emellett megsokasodott a sza
bad* időm. Többet, s elmé
lyültebben olvashatok, no,
meg valóra válthattam régi
vágyamat is: megszerkeszt
hettem egy önálló est műso
rát. Nem csupán a játéklehe
tőség kedvéért! Gondolatokat
szeretnék ébreszteni és to
vábbadni. Hogy a drámarész
letek, monológok, versek egy
másra rímeljenek, érzelmileglogikailag kapcsolódjanak. És
gyakrabban lehetek Együtt
örök szerelmemmel: a rádió
mikrofonjával! Sokféle fel
adat vár itt rám, veretes drá
máktól a Szabó családig.
Emellett a rádió pagodájában
mindig lehet találkozni a kol.
légáikkaVs ez azért is fontos,
mert így nem szakadok el a
szakmától, a színház, a színé
szet világától.
— Meglehetősen, zaklatott
mostanában színházi „közéle
tünk” . ..
— Hogy miért, annak tisz
házába nem az én feladatom.

m

Egy furcsa jelenséget azonban
megemlíthetnék. „Egyszerep
lős” ország vagyunk! Inkább
rövidebb, mint hosszabb idő
re felkapnak valakit, akkor ő
a színész, egyes-egyedül, szín
padon, filmen, televízióban,
képeslapok címlapjain. Az
t á n ... Eltűnik a süllyesztő
ben és jön a következő. Profi
verekedőnek kell annak len
nie, aki hosszú távon „ringben” tud maradni. Mindez
persze elsősorban a fiatal
színésznőkre vonatkozik.
Megszólal a telefon. Az első
mondatok
után
Kálmán
György szeme felcsillan, s a
'párbeszéd féloldalas, szavaiból
nyomban kiderül: önálló mű
sorának tévéfelvételéről van
szó, Fehér György rendezésé
ben.
— És a színház?
— Valami megmozdult! Né
hány nappal ezelőtt kért fel
Malonyai Dezső, a Várszínház
igazgatója egy vendégjátékra,
Zilahy Lajos „Fatomyok” cí
mű drámájának egyik fősze
repére. Izgalmas feladat! A
darabot annak idején a Nem
zeti Színház Kamaraszínháza
játszotta, nagy -sikerrel. Ami
kor 1944. március 19-én a ná
cik megszállták Magyarorszá
got, németellenes mondaniva
lója miatt azonnal leparan
csolták a színpadról. Zilahy a
felszabadulás után írt hozzá
egy harmadik felvonást, de ez
már nem került előadásra.
Kerényi Imre rendezésében
most ezt a háromfelvonásos
változatot mutatjuk be, a ter
vek szerint április közepén.
Így búcsúzik: .
— Szeretném termékenyen
eltölteni azokat az éveket,
amelyek még megadatnak a
pályámon. . .

Látogassuk meg őket kép
zeletben!
★

Tanzánia központi egyete
mén tanárok köszöntik egy
mást „Jó napot”-tál. Az elő
adásokat angol nyelven tart
ják, de mind többen beszélik
a helyi szuahéli nyelvet is. A
magyar
közlekedésszervezők
munkája eredményeként a
főbb útvonalakon Ikarusok
közlekednek. Kedvelt kirán
dulóhely a • Viktória-vízesés
környéke^ néhány:m agyar or
vos, biológus, agronómus ta
lálkozik itt szabad idejében.
Nigériában tartományi fő
város születik néhány mérnö
künk skicce, rajza nyomán.
Mások stadiont, vízrendezési
tervet készítenek. Ibó, joruba
és hausza nyelven tanulják a
legfontosabbakat. A középafrikai
országban
mindig
nagy a forróság, nehéz az
akklimatizálódás. (A kisgye
rekek általában öt napon be
lül alkalmazkodnak a nedves
trópusi éghajlathoz, a fel
nőtteknek ez hetekbe kerül.)
Az ajánlott étrend: főzelékek,
grillételek és tejjel kevert tea
minden mennyiségben.
Etiópiában,
Addisz-Abeba
egyetemén a Tisza-szabályozó
Vásárhelyi Pálról beszél an
golul a hidrológiai tanszék
magyar tanára.- (A legfonto
sabbakat már a helyi aszmara nyelven is tudja.) Szabad
idejében honfitársaival: taná
rokkal, s a központi kórház
vezető orvosaival ül össze. A
vizet általában „csinálják” :
10—15 perc forralás, aztán átfolyatás a kis kézi szűrőn ..
Afrika északi országaiban
már kellemesebb az idő,, Lí
bia Tejoura kórházában és
Tripoli poliklinikáján a kon
zílium, s a személyzet párbe
széde magyarul folyik: csak
a portás arab, meg a betegek
sora, egyébként az igazgató
tói az ápolónőkig mindenki
hazánkfia-lánya. A kórház
ingyenes. A maguknak fő
zött koszt a hazai ízekre em
lékeztet,. nyáron sózzák a na
rancslevet.
|
Mexikóban széles karimájú
kalap alól Vizsgálja a regge
li napfényben fürdő „bajai”
kukoricatengert a magyar ag
ronómus. Calcuttában viszont
már leteszi' a csákányt 'a 'bu
dapesti metróépítő munkás
vége a munkaidőnek. Párizs
elővárosában ugyanekkor ér
vége- az ebédidő, s a Duna—
Tisza tájáról idekerült mun
kás folytatja a kútfúrást...
Nem külföldre szakadt hon
fiaink, honleányaink ők, kül
földtől igényelt magyarok.
Hirdetői e kis országot lakók
eszének, ügyességének.

Az országos emlékbizottság
után megalakult Kecskeméten
a nagy zeneszerző szülőhe
lyén, a Kodály Zoltán-centenárium megyebizottsága.
Az ódon szolfézskolostorban
a lágy zongorafutam távolról
jött üzenet: „A zene lelki
táplálék és semmi mással
nem pótolható. Teljes lelki
élet zene nélkül nincs. Van
nak a 1,1 léleknek régiói, me
lyekbe csak a zene világít
be.” A mester szavait vélem
hallani a róla elnevezett in
tézetbe lépve. A puritán épü
let súlyos boltívei között ku
tatom, hogy talán megjelenik
szikár alakja; érzékeny kezét
felemeli, . s már énekel az
egész hírős város.
Szolfézskolostor. Szellemes
gyengédséggel így emlegetik
Kodály szülővárosának - polgá
rai az intézetet. Találó elne
vezés, hiszen a barokk épüle
tet egykor kolduló barátok
lakták, A felszabadulás után
pusztulásnak indult, mígnem
a helyi tanács helyreállította
eredeti architektúráját: 1975ben itt kezdte meg működé
sét a világhírűvé lett Kodály
Intézet. Tíz nemzetközi ta
pasztalaid zenepedagógus irá
nyításával honi és külföldi
ének- és zenetanárok itt még
inkább megismerhetik és. el
sajátíthatják a modern zene
tanítás Kodály által kidolgo
zott egyedülálló módszerét.
Tanfolyamain, időszakos sze
mináriumain,
tudományos'
konferenciáin ez ideig 32 or
szágból vettek részt hallga
tók. Búvárkodtak az ötezer
kötetes és 16 ezer kottapél
dányt tartalmazó könyvtár
ban. Az intézmény a cente

nárium évében tovább gyű*,
rapszik: a Művelődési Minisz
térium és a megyei tanács 20'
millió forintot, biztosított egy
új épületszárny kialakításá
hoz, ahol könyvtár, stúdió és
tantermek kapnak helyet.
A nagy zeneszerző ezt írta:
„ ... Kecskemétisógepet vala
hol a csontomban éreztem
mindig, mint a növény, ame
lyik a homokos talajban él,
azért" a gyökereit leereszti
mélyebbre is, ahol az igazi
tápláló nedvek vannak. . . ”
Ezt a ragaszkodást igyekszik
viszonozni a szülőváros. Ko
dály Zoltán századik születés
napjára
különösen gazdag
programokat szerveztek. A
jubileum
jegyében rendezi
meg júliusban a Kodály In
tézet a nemzetközi kórustá
bort. Ez időben tartják meg
az Ifjú Zenebarátok Nemzet
közi Szervezetének közgyűlé
sét. Több mint 200 résztvevőt
várnak a X. nemzetközi Kodály-szemináriumra. Szeptem
berben
népzenei
találkozó
lesz a hírős városban. Számos
emlékhangversenyt adnak az
ősz folyamán. Sor kerül _ a
gyermekkórusok
fesztiváljá
ra is,
*
A Kodály-módszer hazán
kat szinte zenei nagyhatalom
má tette. Sajnos azonban itt
hon fokozatosan veszít hatá
sából, ugyanis a zeneoktatás
mind kevesebb helyet foglal
el a tanmenetben. Zenepeda-'
gógusaink legjava bízik ben
ne, hogy a centenárium a ha
zai oktatásra is ösztönzőleg
hat, s megvalósulhat a nagy
mester álma: „Legyen a zene
mindenkié!”

OlajJaMlenm

PsidaSa üzeneteFebruár 4-én volt' negyven
öt esztendeje, hogy a Zala
megyei Budafa-pusztán meg
nyitották. az ország első „olaj
csapját”. A szakemberek sze
rint ez volt a hazai kőolaj
bányászat születésnapja. Az
évfordulón az egyik „szemta
nút” kérdezzük: dr. Bán Ákos,
OKGT Magyar Széri'hiidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intéze
tének tudományos igazgatóhe
lyettese több évig dolgozott
főmérnökként a Budafa—Lo
vászi—Nagylengyel térségben.
— Miért volt jelentős a
budafai kőolaj megtalálása?
— A zalai mezők feltárásá
nak kezdetét jelentette. Az
akkori legkorszerűbb módsze
rekkel folyt itt a termelés.
Felhasználták a kísérőgázt, u
gazolin pb-cseretelep gyorsan
megépült. A lakosságnak pro
pán-bután gázt adtak. Itt al
kalmazták először a gáz-vízszánsav besajtolást, és így sok
kút még ma is termel. A fel
szabadulás után a legjobb
magyar szakembereket irányí
tották e térségbe. S a későb
biekben
feltárt
mezőkre,
Pusztaföldvárra, Nagylengyel
be, Algyőre innen mentek a
tapasztalt „olajosok”.
— Mit hagyott örökül Bu
dafa a későbbi generációk
nak?
— A szakma szeretetét, hű
ségét és állhatatosságot. Az
olajbányászat kemény, férfias
munka. Űttalan utakon, mo
torhűtőig érő vízben, térdig
érő sárban, hegyen és erdőn
át cipeltük a súlyos berende

zésekét'. Amikor a Btidáíá—
Budapest kőolajvezeték épült,
csak bivalyokkal tudtuk a
Kis-Balaton iszapjába bevon
tatni a csöveket. Ahol az ola
josok megtelepedtek, megvál
toztatták a környék arculatát:
lakótelepeket építettek, száz
és száz embernek adtak mun
kaalkalmat.
— Mennyi olaj van a ha
zai földben?
— • Az elmúlt tervidőszak
ban már 10,4 millió tonna
olajat és 30 milliárd köbmé
ter földgázt sikerült kibá
nyászni.
Most
is
igyek
szünk . . . Persze a kutatófú
rások tették ezt lehetővé. A
felszabadulás óta több mint
8 ezer kilométernyi fúrást vé
geztünk. Idén mintegy 2 mil
lió tonna kőolajat és 6,8 mil
liárd köbméter földgázt aka
runk a felszínre hozni, és
emellett 700 ezer tonna csepp
folyós gázt biztosítunk.
— A jövő?
— Az ezredfordulóig bizto
san eltartanak készleteink, il
letve azokat már ismerjük.
Sajnos mélyebbre, 4 ezer mé
ter alá kell mennünk az ér
tékes szénhidrogénekért. : Je
lenleg 58 városnak és 63 köz
ségnek Van vezetékes gázel
látása. A következő években
földgázt kap Pécs . és több
más íelepülés is. Termékein
ket az energia- és vegyipar
is várja.
* *
Budafa 56 év alatt 4,8 mil
lió tonna olajat adott. Szeré
nyen ugyan, de még ma is
„csöpög” a kútból. . . .

K o r s z e r ű s í t i k a . O a r l t Á d iím i r r e t
Idén is folytatódik Budapes
ten is az utak, utcák és hidak
felújítása: erre egymilliárd
350 millió forintot költhetnek
a fővárosi, illetve a kerületi
tanácsok.
Kőbánya városközpontjának
kialakításával egyidőben sor
kerül a Körösi Csorna út át
építésére. Megerősítik a bur
kolatot a XV. kerületi Ifjú
gárda úton, korszerűsítik
a
Belgrád-rakpartot, az I. kerü
leti Lánchíd utcán, a Fő utcát
és a Clark Adám teret.
Tovább folytatódik a. Petőfihíd, a Szabadság-híd és a Gubacsi-híd felújítása. Idén el

készül az Árpád-híd déli ol
dala, ezzel egyidejűleg befeje
ződik a budai hídfő és a Fló
rián tér átépítése is. Itt több
szintes kapcsolatot létesítenek
a Szentendrei úttal és a gya
logos forgalom számára alul
járókat építenek.
Az idén sor kerül az M 3-as
autópálya Felszabadulás úti
csomópont Hungária körúti
szakaszának átadására is. Az
építők jelenleg a Kelenföldi
pályaudvar
korszerűsítését,
felújítását végzik, de dolgoz
nak a Nyugati pályaudvaron
és a Kőbánya-Kispest vasútál
lomáson is.
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égn§0$s sa era ő d ések

A d ásvétel és csere
Ä szerződésekre érvényes ál lajdonjogot megszerzi, de bizo
talános szabályok vázlatos, kö nyos időn belül vagy a régit,
zel sem teljes áttekintése után vagy az örököltét el kell ad
rátérünk az egyes szerződé nia.
Az adásvétel a kisebb . fo
sekre.
Ha bemegyünk a közértbe gyasztási, használati .cikkeknél
oly módon bonyoló
és vásárolunk egy ü^eg bort, általában
dik le, hogy a szerződés meg
s a vételárat kifizetjük, létre kötése a vétel 'tárgyának át
jön egy szerződés: az adásvé adásával egybeesik. Reálvételtel. Mi történt ekkor? A vevő tiél, kézen-közön való vételnél
megszerezte a megvásárolt áru ,— bolti vásárlás — ez érthető.
tulajdonjogát, vagyis az eladó Máskor előbb megkötik a
ezt átruházta rá, ezzel szem szerződést, és egy bizonyos idő
ben köteles a. vételárat meg múlva történik meg a dolog
átadása, illetve a vevő tulaj
fizetni és a dolgot átvenni.
donjogának bejegyzése az in
Az adásvétel tehát do gatlannyilvántartásba.
Azt
log tulajdonba adása azonban tudni kell. hogy .a
pénz ellenében. Ennek szerződés megkötésével — alá
megfelelően áru-pénz írásával például — az adásvé
csere bonyolódik le. E tel jogérvényesen létrejön, az
csereviszony legáltalá átadáshoz csupán a tulajdonnosabb jogi kifejezése az átszállás kapcsolódik. Itt kell
adásvételi szerződés.
megemlíteni: az adásvételi
Magánszemélyek között, vagy szerződés nincs formakény
ha csak az egyik fél magán- szerhez kötve, de az ingatla
személy, az ügyletek általában nok adásvételénél érvényessé
adásvétellel bonyolódnak le. gi kellék, hogy legalább a vé
Ehhez hasonló, de más elne tel tárgyárai és a vételárra vo
vezésű szerződés a szállítási, natkozó megállapodást írásba
bizományi szerződés, vagy pél foglalják. Aztán bizonyos ál
dául a raktári vétel, amelynél lamigazgatási előírások miatt
a tulajdonváltozás nem kö — bár nem kötelező az írásos
vetkezik be, mert mindkét fél alak —, főleg a járműveknél
állami vállalat. Ezekkel most mégis szükséges — ezenkívül
célszerű is — az írásba fogla
nem foglalkozunk.
Mi lehet adásvétel tárgya?' lás.
A jog nyelvén: vannak az
Minden, ami dolog, tárgya le
het a. polgári jogi forgalom eladónak, és a vevőnek fő- és
nak, azaz nem forgalomképte mellékkötelezettségei. Az el
len. Ebből következik, hogy adó főkötelezettsége a dolog
jogokat nem lehet adni-venni. tulajdonának átruházása, il
Ugyanígy az értékpapírok át letve a dolog birtokának át
ruházásakor sem beszélhetünk engedése,, míg a vevő főköte
adásvételről. Viszont az adás lezettsége a dolog átvétele és
vétel tárgyául szolgáló alkat a vételár megfizetése. Az el
részei, tartozékai is — ellen adó tehát az ingót a vevő birkező megállapodás híján — tokába adja. illetve az ingat
tárgyai a tulajdonjognak. (Al lannál a telekkönyvi bejegy
katrész: ami a dologgal oly zéssel megtörténik a tulajdon
képpen van tartósan egyesít jog átszállása.
ve, hogy az elválasztással a
A Ptk. azonban lehe
dolog vagy elválasztott része
tőséget ad az eladónak,
elpusztulna, illetőleg az elvá
hogy a tulajdonjogot a
lasztással értéke vagy hasz
vételár teljes kifizeté
nálhatósága
számottevően
séig fenntartsa magának.
csökkenne. Pl. veszek egy csó
Ez akkor fordulhat elő,
nakot. A hozzá járó két evező
ha a dolog átadását kö
is tárgya az adásvételnek, hi
vetően esedékes a vétel
szen a csónak és a két evező
ár — vagy egy részének
— kifizetése.
külön-külön aligha használha
tó. Tartozék: ami ugyan nem Ezt a szerződés megkötésekor
alkatrész, de a dolog rendel írásban lehet kikötni. Az el
tetésszerű használatához, vagy adót viszont ilyenkor korláto
épségben tartásához rendsze zott. jogok illetik meg: a tu
rint szükséges, vagy azt előse lajdont nem idegenítheti el,
gíti. Például eladok egy autót. nem terhelheti meg. (Pl. ha a
A biztonsági öv nélkül nem vállalat OTP vagy szövetke
lehet — rendeltetésszerűen — zeti lakáshoz juttatja dolgozó
használni, tehát ez is' benne ját, kikötheti, hogy ezt öt-tíz
van a vételárban. (Az előbbiek évig nem adhatja el, nem ter
alól van egy kivétel: az ingat
lan adásvételének hatálya a helheti meg. Ez nem jár tulaj
mezőgazdasági
felszerelésre donjog-fenntartással. Viszont
és jószágra csak akkor terjed ha valaki elad egy telket, és a
ki, ha ebben a felek külön vevő részletekben fizet, bár a
telek a birtokába került, az
megállapodtak.)
-Mint láttuk: adásvétel tár eladó az Utolsó részlet kifize
gya lehet minden dolog, ami téséig fenntarthatja a tulaj
nincs kivonva a forgalomból. donjogot.)
Forgalomképtelen tehát az,
ami .
— kizárólag állami tulaj
donban lehet (pl. a föld mé
hének kincsei),
— amire törvénynél, bírói
A rendszeres olvasók biítéletnél vagy szerződésnél
zonyár^ ' emlékeznek még
fogva elidegenítési és terhe
rá: a közelmúltban a sze
lési tilalom áll fenn.
gedi házi stúdióról szóló
Vannak azután viszonylago
írásban a helybeliek kö
san forgalomképtelen dolgok.
zömbösségére, fásultságára
Ilyenek:
volt leginkább panasz. Szó
1) Ha a jogszabály csak
ba került az is, hogy
meghatározott személyeknek
mennyi mindenre lehet fel
engedi meg a vételt vagy az
használni a technikai lehe
eladást. Pl. aranytárgyat csak
tőségekét, ha van [megfe
erre feljogosított állami szerv
lelő ötlet.
nél lehet venni, illetve pl. pla
Alig jelent meg a cikk,
tinát — fogászati munkára —
máris érkezett egy levél
csak állami kiutalás útján ler
szerkesztőségünkbe, segít
hét beszerezni.
ségünket kérve. Gyulavári
Géza — ő volt a stúdiós,
2) Ha az adásvételi szerző
mielőtt az átmeneti cso
dés érvényessége állami hoz
portba került volna ,— ar
zájárulástól függ. Pl. fegyverról számolt be, hogy angol
vásárlás.
nyelvtanfolyamot szeretné
3) Ha a jogszabály megha
nek indítani, ehhez azon
tározza azt a maximumot, .
ban nyelvkönyvre és a
amely fölött az állampolgár a
nyelvkönyv hanglemezen is
dologgal már nem rendelkez
megjelentetett változatára
het. Ilyenkor ugyanis az ille
lenne szükség (létezik egy
tő vagyontárgyból nem lehet
úgynevezett
Lin-gafon-letöbbet venni. Pl. családi ház,
mezsorozat, amely kitűnő
öröklakás, telek — ezekből
eszköz az angol, német,
nem lehet több.. Akinek van
francia stb. szöveg helyes
egy családi háza, nem vehet
kiejtésének tanulmányozá
másikat vagy öröklakást, _tel
sához). Az angol nyelv
ket viszont igen, üdülés céljá
tankönyv, s a hozzá illő le
ra. Mellékesen meg kell je
mez hiánycikk: Szegeden
gyezni: ha valaki ingatlant
éppolyan nehéz hozzájutni.
örököl, essék ugyan tulajdonszerzési korlátozás alá, a tu

Az átadás nem jogi, hanem
fizikai cselekedet, az eladó ez
zel teremti meg. a lehetőséget
a vevőnek, hogy a dologgal,
mint sajátjával rendelkezzék.
Jogi következményei mégis
vannak: az átadással — ingat
lannál 'a telekkönyvi bejegy
zés elQtti birtokba lépéssel —
a vevő jogosult szedni a dolog
hasznait, viszont ő viseli a ter
heket és azt a kárt, amelynek
megtérítésére senkit sem lehet
kötelezni. (Elemi csapáskor,
ha például nincs biztosítva a
dolog.)
Az eladó köteles a ve
vőt megfelelően tájékoz
tatni a dolog lényeges
tulajdonságairól és min
den olyan körülményről,
amely a vevő tulajdonszerzése vagy a dolog
rendeltetésszerű
hasz
nálata szempontjából lé
nyeges.
(Például *az ingatlan, mert
mélyebb fekvésű,
nagyobb
esőzéskor mindig elönti a
víz. Az adásvételre száraz
ság idején kerül sor. Ettől
függetlenül az eladó köte
les e körülményről a vevőt
tájékoztatni. Vagy például va
laki elad egy televíziót, amely
fél óra után bemelegszik, zár
latos lesz és kiveri a biztosí
tékot. Amikor a vevő kipró
bálja, ez nem derül ki, az el
adónak e hibáról mégis be
kell számolnia, mert különben
hibás teljesítés szabályai lép
nek érvénybe.) Köteles továb
bá a körülményekre, jogokra,
terhekre vonatkozó okiratokat
átadni a vevőnek. Amíg az át
adás meg nem történik, a dol
got meg kell őriznie és szak
szerűen kell kezelnie. A telje
sítési helyre szállítás és az át
adás költségei ugyancsak az
eladót terhelik. (Például szer
ződést kötök egy téesszel, hogy
télire leszállít ötven kiló bur
gonyát. Ha a szerződésben, a
teljesítés helye az én lakásom,
amikor hozzák az árut, a szál
lítási költséget nem számít
hatják . fel. Azt úgy kell te
kinteni, hogy benne van a vé
telárban, amit már előzőleg
befizettem.)
A vevő, mint láttuk, köteles
a dolgot átvenni és a vétel
árat megfizetni. Ezen kívül őt
terhelik
a
szerződéskötési
költségek, a tulajdonátruházá
si illeték, továbbá az átvétel,
és a tulajdonváltozás ingatlahnyilvántartásba való be
jegyzésének költségei.
Jogunk ismeri az adásvétel
nek az úgynevezett különös
eseteit. Röviden ezekről:
—
megtekintésre
vétel.
(Ilyenkor a felek úgy kötik
meg a szerződést — látatlan
ban —, hogy. annak létrejötte
a vevő nyilatkozatától függ,
amikor a kérdéses dolgot meg
tekinti. Nyilatkozatát — azt
sem, ha megveszi, azt sem, ha

JÓ ÖTLET
mint Budapesten — ezért
lenne szükség a segítségre.
Mindenekelőtt: gratulá
lunk az ötlethez. Igaz, ez
is azok közé tartozik, ame
lyeket — rni'nt annyi más
újdonságot a börtönvilág
ban — lehet gúnyosan, le
kicsinylőén említeni, s le
het példaként felmutatni,
bátorítani másokat is arra,
hogy az ötlet megvalósul
jon.
Esetünkben csupán apró
változásról, egy lehetőség
továbbfejlesztéséről
van
szó. Szegeden ezt a lehető
séget kicsit szervezettebb
formában szeretnék fel
használni — miután vala
kinek (valakiknek) eszébe
jutott célt és alkalmat öszszekapcsolni.
Az
ötlet
egyébként annak is bizony
sága, hogy nemcsak tánc
zene közvetítésére lehet
felhasználni a stúdiót.
A lemez hanganyagát —
a Központi Stúdió közvetí
tésével — eljuttatjuk Sze
gedre. A tankönyv — mint
már említettem — a fővá
rosban is hiánycikk; meg
próbáljuk megszerezni.
Jó tanulást!
— H—

nem — indokolni nem köte
les. Viszont az eladó kiköthet
egy határidőt, ha addig a ve
vő nem nyilatkozik, a szerző
dés nem hatályos.),
— próbára vétel (Ekkor a
vevő a dolgot próbára átveszi;
és ha az eladó által kitűzött
határidő elteltével nem nyilat
kozik, a szerződés érvényes.
Pl. veszek próbára egy tv-készüléket magánembertől. Meg
egyezünk, hogy két hét múl
va választ adok, kell-e? Ha
ezt elmulasztom, a tv az enyém
— bármilyen rossz is — és a
kikötött vételárat ki kell fizet
nem.),
— minta utáni vétel (Pl. ki
választok egy bútort, kifize-’
tem, majd pár hét múlva a
mintának, megfelelőt a laká
somra szállítják. Az eladó kö
teles a mintának megfelelő
minőségűt szállítani és a rej
tett 'hibáért akkor is szavatos
sággal tartozik, ha már a min- '
ta is hibás volt.),
— elővásárlási . jog (Pl. a
megismert közös tulajdonnál
a
tulajdonostársakat
illeti
meg, feltétele, hogy a tulaj
donos a tulajdonát el akarja
adni. Ilyenkor köteles a har
madik személytől kapott vé
teli ajánlatot az elővásárlási
jog jogosultjával közölni, s ha
azt magáévá teszi, az adásvé
teli szerződés létrejön.),
— visszavásárlási jog . (Ez
kevésbé közismert. Pl, valaki
megszorul- anyagilag, és egy
neki kedves vagyontárgyát el
kell adnia, pl. a nagyszülőktől
örökölt órát. Ha a vevő bele
megy, írásban kikötheti, hogy
legfeljebb öt éven belül meg
illeti őt a visszavásárlási jog.
Ha tehát anyagi helyzete ren
deződött, a vevőt öt éven be
lül felszólíthatja, hogy az órát
adja el nely, s a vevő — hiá
ba nem állt szándékában el
adni — köteles azt eladni. A
visszavásárlási ár egyenlő az
eredeti vételárral, de az ere
deti vevőt megilleti még az
az összeg, amennyivel a dolog
értéke hasznos ráfordításai
folytán
gyarapodott.
Ezzel
szemben például,' ha az emlí
tett óra aranyból van, hiába
emelkedett időközben az arany
értéke, csak az eredeti vétel
árat karija az egykori vevőből
lett eladó.),
— vételi jog (Ezt jogszabály
írhatja elő — az állam javá
ra —, de kiköthető ilyen meg
állapodással is. Pl. a vevőnek
a tervezett adásvételhez előbb
beszélnie kell szüleivel, távol
levő házastársával stb. Ha az
eladó
belemegy, kiköthető
írásban és legfeljebb hat hó
napra a vételi jog. Ennek alap
ján hat hónapon belül a vevő
nyilatkozata alapján létrejön
az adásvételi szerződés. Ez
egyben némi biztonságot nyújt
az eladónak is, nem kell vevők
után járnia. Ugyanakkor elő
fordulhat, hogy közben olyas
mi történik — haláleset stb.
—, arni miatt mégsem akarja
a dolgot eladni. Vissza akarja
venni az opciót. Ilyenkor bí
rósághoz kell fordulnia, s az
e kötelezettsége alól mentesít
heti, ha bizonyítja, hogy a vé
teli jog engedése után körül
ményeiben olyan lényeges vál
tozás állott be. hogy a kötele
zettség teljesítése tőle nem
várható el.),
— részletvétel (Amint azt
már irtuk: a felek megálla
podhatnak, hogy a vevő a vé
telárat meghatározott idő
pontokban, több részletben fi
zeti meg, s a dolgot már előbb
megkapja. Az eladó azonban
ilyenkor írásban kikötheti az
elállás, illetve a részletfizetési
kedvezmény megvonását, ha a
vevő a részleteket esedékes
ségkor nem fizeti. Ezzel a jo
gával az eladó a részlet meg
fizetésének első ízben való el
mulasztása esetében csak ak
kor élhet, ha a vevőt erről elő
zőleg értesítette, és neki a tel
jesítésre megfelelő időt enge
dett. Végül, ha az eladó az
adásvételtől a fenti okból el-,
áll, a vevő köteles használati
díjat fizetni, s meg kell téríte
nie azt a kárt, amely a dolog
rendeltetésszerű használatával
járó értékcsökkenést megha
ladja. A vevőnek átadott do
log elpusztulásának vagy ér
tékcsökkenésének
veszélyét
mindig a vevő viseli).
A megismert szabályok vo
natkoznak a csereszerződésre
is. A különbség annyi, hogy itt
áru és áru cserél gazdát, köl
csönös tulajdonátruházásra ke
rül sor; Mindkét fél részben
vevő, részijén eladó.
Dr. L. Gy„

KÖZGYŰLÉS BARACSKÁN

Önkéntesség és aktivitás
Az öntevékenység bizonyára sokaknak ismerős fo
galom. A kifejezés egyidős az ember megjelenésével.
Végleges formáját — erről csak relatív értelemben be
szélhetünk, mivel szüntelenül változó világunkban sem
mi sem állandó, de főképp nem tökéletes. —, a törté
nelmi fejlődés sgrán érte el, s vált a pedagógia egyik
alapmódszerévé. Vajon mi tette szükségessé az emberi
tevékenységnek eme szervezett formában történő meg
jelenítését? A válasz egyszerű. Az emberiség — a_ kü
lönböző történelmi korokban —, felismerte alapvető ér
dekét; az egymásrautaltság szükségességét.
Az öntevékeny szervezetek létezését egyfajta peda
gógiai módszernek kell tekintenünk. Jelentése olyan
szervezetre utal, amelyben a szervezet tagjai önkéntes
alapon, öntevékeny módon végzik munkájukat, öntevé
keny szervezetek az élet számos területén fellelhetők.
A büntetésvégrehajtási intézeteknek lehetősége nyí
lott az öntevékeny, szervezetek megalakítására, az önkormányzati rendszer beindítására. Az öntevékeny szer
vezet jellegénél fogva az elítéltek szabad idejére építi .
tevékenységét. Célja a szabad idő maximálisan ésszerű
kihasználása oly módon, hogy az elítéltek m aguk. is
részt vehessenek saját nevelésükben.
Az öntevékeny szervezet létrehozására 1977. január
1-én, került sor a Baracskai Fogház és Börtönben, a
fogház fokozatúak körében. A szervezet ötéves fennál
lása algtt szép sikereket ért el és méltán vívott ki ma
gának őrszágos hírű elismerést.
A szervezet fő fóruma, az évente egyszer összeülő
közigyűlés. Itt kerül sor az öntevékeny szervezet évi
munkájának-értékelésére, a tagok aktív közreműködé
sével.
Az idei közgyűlésre 1982. január 23-án került sor.
Ezt a közgyűlést méltán illeti meg a jubileumi jelző,
hiszen a szervezet megalakulása óta sorrendben a 10
ülését tartotta.
A közgyűlést Váci Mihály: „Még nem elég” J című
költeményének előadása vezette be. Ezt követően került
sor az öntevékeny szervezet vezetőjének részletes évi
beszámolójára. Bejelentette, hogy az 1981-re elfogadott
feladatokat 'sikerrel' teljesítettük. Számvetését a szerve
zet rövid történeti áttekintésével folytatta. Beszélt az
ügyeletes brigád felelősségteljes munkájáról. Beszámoló
ját így folytatta: „ ...a z 1981-es esztendő döntő fontos
ságú volt életünkben. Sor került a szép, újonnan épí
tett modern, minden igényt kielégítő szálláskörlet át
adására.” Ezzel kapcsolatban elismeréssel nyilatkozott a
közösségi munkáról, amely mintegy évi 18 000 munka
óra volt. A továbbiakban részletesen kitért a fegyelmi
helyzet alakulására. Megjegyezte, hogy az alakiság terén
tapasztalható hiányosságokat rövidi dőa belül meg kell
szüntetni.
Az idei tervek közül az alábbi célkitűzéseket kíván-,
juk megvalósítani:
1. Az öntevékeny szervezet Működési Szabályzata
alapján, a szervezeti élet erősítésére helyezzük a hang
súlyt.
2. Közösségi munkával továbbra is segítjük a cél
gazdaságot.
3. Erősítjük kapcsolatainkat a börtön fokozatú el
ítéltekkel a kultúra és a sport térén. Segítünk kialakí
tani a börtön körletén az öntevékeny szervezetet.
4. Az öntevékeny szervezet vezetői tanácsa verseny
mozgalmat hirdet a fogház fokozatú elítéltek között. Ez
az ún. „Kék jelvényes” mozgalom. A négy alapkövetel
ményt teljesítő és egyébként is kiemelkedő tevékenysé
get folytató elítélteknek az intézet a lehetséges összes
kedvezményt biztosítja (magasabb bér, jutalmazások).
5. Az öntevékeny szervezet működési területén,
1982-ben takarékosságot kíván bevezetni minden mun
katerületen. Különösen fontos e- a fűtőanyag — és
energiafelhasználásban.
Folyamatos
karbantartással
igyekszünk elejét venni a ruházati és felszerelési tár
gyak elhasználódásának, a kenyérpazarlásnak is.
6. Tudatosítani kívánjuk a viselkedési szabályok el
sajátítását, miközben igyekszünk javítani a fegyelmi
helyzeten.
_ 7. Az újonnan befogadott elítéltek mellé egy-egy
„pártfogót” jelölünk ki, aki segíti az itteni beilleszkedé
süket.
A szervezet vezetőjének beszámolója- után elhang
zottak az egyes bizottságok vezetőinek a múlt évi mun
káról készített beszámolói. A kulturális bizottság veze
tője elmondta, hogy e téren szép sikereket értünk el,
öregbítvén ezzel a szervezet, illetve az intézet hírnevét.
Voltak egészen remek hangulatú ünnepségek, vetélke
dők (karácsonyi, szilveszteri műsorok). Intézetünkben
sikert aratott a körletünkön lebonyolított játék- és
könyvvásár. Ezt bizonyítja a játékvásáron befolyt mint
egy 40 000,— Ft, valamint a könyvvásáron mintegy
20 000,— Ft értékben eladott könyv.
A sportbizottság' munkáját értékelve egybehangzó
vélemény alakult ki, miszerint a bizottság jó házigazdá
nak bizonyult a szervezett programok lebonyolításában.
Intézetünk sok új sportfelszerelést kapott, hogy bein
dítsuk a tömegsportmozgalmat.
A beszámolókat hozzászólások követték. A felszóla
lók egyöntetűen hangsúlyozták a lehetőségek jobb ki
használásának fontosságát, s azt, hogy az elítélteket na
gyobb mértékben be kell vonni a közösségi munkába.
★
A közgyűlés záróaktusaként parancsnoki értékelés .
hangzott el. Szóbeli dicséretben részesült az öntevékeny
szervezet vezetői tanácsa, mert ga*da| tartalommal töl
tötte meg a hétköznapokat. Az intézet parancsnoka két
fontos körülményre hívta fel a figyelmet. Elsőként
említette az elítéltek aktivitását. Másik fontos mozza
natként az önkéntességet állította középpontba. E két
fogalom szorosan összefügg, s egymással kölcsönhatás
ban van. Aki e két alapvetően fontos követelménynek
nem tud megfe'elni, gz igazán' nem tudja megérteni az
öntevékeny szervezet feladatát, életünkben betöltött je
lentős szerepét.
Far Sándor
Baracska
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Mindern szombesi szssbesd

Gazdag program mindenütt
F iim ¥ ® isiés

im im Sm íM sés

Február 6-án volt üzemeinkben 'és gazdaságainkban az el
ső úgynevezett „nagy szabad szombat”. Ettől a naptól kezdve
nemcsak minden második, hanem valamennyi szombaton mun
kaszünet lesz.
Ezen a rideg, 'ködös téli napon elindultunk, hogy körülnéz
zünk, mivel és hogyan töltik a férfiak és az asszonyok, a fog
ház és fegyház fokozatúak a megnövekedett szabad idejüket.
Utunk első állomása: Baracska volt.
ff
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lí; szakkörök
Sűrű köd. A fákon ujjnyi
Vastagságú zúzmara. A csengő
berregésére az ügyeletes elítélt
kinyitja a tábor bejárati kapu
ját.
Reggel 9 óra. Leülünk beBzélgetni Almást Kálmánnal,
az öntevékeny szervezet veze
tőjével. Kezdjük az elején. Mi
yplt a reggeli?
— Kakaó, fonott kaláccsal.
«— További program?
— Takarítás és körletszem.
Se. Délelőtt, aki akarja meg-

nézheti az alpesi sívilágbaj
nokságot a televízióban.
A szabad idő növekedésé
vel egyidejűleg bővítjük a
szakköri foglalkozásokat is. A
vers- és prózamondó szakkör
be eddig negyvenen jelentkez
tek. Létrehozzuk a komoly ze
nét kedvelők klubját is. Je
lenleg 15 tagja van. Igen nagy
az érdeklődés a barkácsműhely
iránt, de, sajnos, helyszűke
miatt nem tudjuk növelni a
további foglalkozási lehetősé
get. Gondoltunk egy képzőműveszeti szakkörre is. Jelentke.
ző volna, de egyelőre a kultúrbizottság még keres#a megala
kítás lehetőségeit.
Várjuk a jó időt., mert na
gyon szeretnénk már a sza
badban sportolni, hiszen szinte
valóságos sportkombinát áll a
rendelkezésünkre. Van labda
rúgó és kézilabdapályánk, s a

á la r c o s b á l

tom akert mellett már tenisz és
röplabdapályánk is van.
— A további program?
— Három épület között fo
lyik az asztalitenisz-bajnokság,
a biliárdverseny, valamint a
bűvöskocka-kirakó
verseny
Sok új játékot kaptunk.
— Mi a legújabb sláger?
— A bűvös kocka mellett, a
tévéfoci.
— Tévéfoci?
— Igen, a televízióra sze
relhető adapterre többféle já
tékot
lehet programozni.
Rendszeresen
bajnokságot
rendezünk.
Orsós László, a körlet könyv
tárosa, egyúttal mozigépész is.
— Számításaink szerint a
megnövekedőit szabad időben
a könyvtár látogatottsága is
megsokszorozódik. Éppen ezért
megkezdtük a könyvtárhelyiség felújítását, bővítését.
— Ma milyen filmet nézhet
nek meg az érdeklődők?
— Délután Az emberek és
farkasok című francia filmet
vetítjük.
Álmásl Kálmán elmondotta
még, hogy ha a hálórendet
megfelelőnek találják, akkor
ebéd után 14-től 16 óráig csen
despihenőt -tartanak.
Ezt láttuk Bardcskán!

Természetesen az épületben
klubszoba is van, televízióval,
rádióval.
A mai nap egyik nagy ese
ménye volt: a beszélő. ‘
Benedek Istvánnak — aki az
acélszerkezetben dolgozik —
felesége és sógora jött el a be
szélőre.
Délelőtt megérkeztek az új
ságok, folyóiratok.
A találkozás a hozzátarto
zókkal, a hazai ízek és a vál
tozatos programok, amelyekbői tetszés szerint választhattak, érthetően jó hangulatot
eredményeztek. Kivéve a fe
gyelmi zárkában!
A közelmúltban Sándorházáról ketten megszöktek, de a
lakosság segítségével rövid
időn belül elfogták őket. Meggondolatién
cselekedetükre
most döbbennek rá . . .
Centrifugázzák a kimosott ruhákat

Nagy a felelősség
Bőrtelken, a sertéstelepen
nincs szabad szombat. Vasár
nap, ünnepnapon az állatokat
egyaránt gondozni kell. A te
lep vezetőjét irodájában ke
restük fel, ahol éppen jutalma
zási javaslatokat készített.
— Kiket és miért terjesztett
fel jutalomra?
— Kolompár Jánost, Bede
Pétert, Kalányos Istvánt, Dom
bi Árpádot, Jónás Józsefet,
Szabó Józsefet és Nagy Ist

vánt. Valamennyien — a töb
biekkel együtt — becsülettel,
szorgalommal végzik munká
jukat. Nagyon nagy itt az ál
latgondozók felelőssége. A far
kasordító hidegben és rekkenő
hőségben is biztosítani kell az
állatok szakszerű ellátását,
gondozását.
— Jelenleg hányán dolgoz
nak a tény észtelepen?
— Huszonnégyen.
— öle mikor kapják meg a
mai napért járó szabadnapju
kat?
— Természetesen valamenynyien a hét egyik napján.
Állampusz-táról tovább in
dultunk Kalocsára.

Új lakóépület

Izgalmas, új játék a tévéfoci

Kolbász a kutyáknak?
Rendhagyó eset, hogy az elítéltek elégedetlenek egy
fegyelmi fenyítés szigorúságával, (még, ha más kapja is
azt), most mégis ilyen esetről kell beszámolnom. Siste
reg, duruzsol a körlet Nyíregyházán: „jól megúszták”,
„keveset kaptak”, „ezek után az én balhémért jutalmat
adnak” stb. De kezdem az elején. Sz. Mihály egy délután
komótosan ballagott a zárkája felé. Az őrmester úr kész
séggel indult ajtót nyitni, amikor felfedezte Sz. Mihály
kezében a kis csomagot.
— Hát maga mát cipel? — kérdezte kedélyesen.
— Egy kis kutyaeledel — mondta szerényen Miska.
(A nem bennfentesek- tájékoztatására el kell monda
nom, hogy intézetünkben mindig „szolgálatban” van egy
két kutya, természetesen kimondottan a patkányok bá
natára. E nemes négylábúak gondozását végzi Sz, Mi
hály felajánlott „feladatként”.)
— És miért a zárkába hozza, miért nem a kutyák
nak viszi?
— Hááát . ..
Ez a szerény húzódozás kíváncsivá tette az őrmes
ter urat:
— Nézzük csak meg azt az eledelt!
És megnézték. A kutyaeledel közel másfél kg kol
bász volt. (Eszi nem eszi, nem kap mást!) Másnap reg
gelire éppen főtt kolbász volt kiírva. (Mit tesz a vélet
len!) Az Sz. Mihály által eltulajdonított kolbász több
mint tíz ember reggelije lehetett volna.
Nem részletezem tovább, az eredmény: tíz nap
fogda.
Ezek után másnap szinte nem hittünk a fülünknek.
A mosdó ellenőrzésekor egy még meleg, két kilogram
mos kenyeret találtak. Mint kiderült, a mosósók segítet
tek a friss kenyeret behordani, s V. Béla „úgysem veszik
észre” alapon ellopott egy kenyeret. (Pedig kolbásza sem
volt hozzá!)
Ö most szintén tíz napig elmélkedhet azon, hogy a
friss, meleg kenyér mennyire fekszl meg az ember
gyomrát.
„Nagy dolog” — mondhatják most néhányan. Bal
héztak, megkapták érte a magukét! De vajon megkap
ták-e?
Mindenki tisztában van azzal, hogy intézeteinkben
nem a Gundel ínyencségeit fogyasztjuk, de gondoljunk
csak bele, hányszor és hányszor méregetjük gyanús sze
mekkel azt az ételt: van ez annyi, mint amennyi jár?
Hányszor és' hányszor dörmögünk oda a szakácsnak: ne
kem mindig csak száraz kenyeret adsz? Hányszor bírál
juk, kritizáljuk (néha jogosan is) az ételek, minős-égét,
mennyiségét! És gondoljunk arra is, sokan közülünk <
éppen azért kénytelenek nélkülözni a Gundel-tálat meg
az őzgerincet, mert kint a szabgd életben a máséhoz
nyúltak. És ha ebből a szemszögből nézzük e két esetet,
akkor már azt kell mondanom: valóban nagy dolog!
Ha azt nézem, hogy a két cselekménynek az elítélttárs, a sorstárs yolt a szenvedő alanya, akkor még sú
lyosabb dolog! Egyáltalán nem csodálkozom tehát azon,
hogy a két fenyítés még sokáig szóbeszéd tárgya volt.
Karacs Béla

Sándorházán néhány nappal
ezelőtt adták át az új lakóépü
letet. Megkértük Pintér László
elítéltet, hogy mutassa be, mi
lyen az elítéltek elhelyezése,
szociális ellátottsága.
— Azt hiszem, valamenynyiünk nevében elmondhatom,
a legnagyobb örömet az okoz
ta, hogy sokkal kevesebben va
gyunk egy lakószobában, mint
korábban a régi épületben vol
tunk.
— Milyen a berendezés?
— Mindenkinek két szekré
nye van. A ruhákat már nem
az ágyon helyezzük el. Könynyebben tudunk rendet és tisz
taságot tartani.
— Milyen a fürdési lehető
ség?
— Bármikor lehet fürödni,
hideg-meleg folyó víz van.

Íme, az új körlet, tágasabb, jobb az elhelyezés a korábbinál

A Z ELSŐ N A P
A z asszony nem várja meg
* * a férfi válaszát, besiet a
kapun.
Bartus találomra megindul,
a legközelebbi utcasarok felé
a rossz kövezetű járdáin. Or
rát megcsapja a külvárosi
utca ételgőzös, baromfiszagú
levegője. Az is átfut az agyán,
talán át akarja vermi a nő.
Szarvánál vezeti, mint az ök
röt? Nem hiszi, erre nincsen
oka. Öcska trükk lenne. Nem
kérette magát, első szóra le
ült az asztalához. Nem a
pénzre utazik, hanem modern
gondolkodású mő. Hízelgett a
hiúságának, hogy még mindig
a régi, könnyen meghódított
egy nálánál jóval fiatalabb
asszonyt. Persze, nem hiány
zik semmiféle botrány, ha
kell, inkább lelép. Határvá
ros, könnyen fölfigyelnek az
idegenre, megtudják, hogy ma
szabadult, nem teketóriázná
nak vele, rendőr kísérné ki
az állomásra. Nincs szüksége
semmiféle díszkíséretre.
Elmegy egészen a főutcáig,
a trafikban újságot vásárol,
nem néz bele, összehajtogat
ja, és a külső zsebébe csúsz
tatja. Visszafordul, jól tájé
kozódik, mint aki otthon van,

bellép a kapun. Tágas, szeme
tes udvarban találja magát,
félig kiégett virágok bokrai
kókadozna-k a hőségben, ré
gen kaphattak vizet. Hat la
kás ajtaja néz- vele farkasszemet. Nem találkozik senki
vel, balra fordul, bekopog az
utolsó ajtón.
Ismerős hang válaszol.
A lakás, ahová belép, kicsi,
tiszta és barátságos. Bartust
megcsapja az otthonosság fé
lig elfelejtett levegője. Ez a
biztos pont naár régen hiány
zik az életéből, közel egy év
tizede nélkülözi. Ezért találja
annyira vonzónak, mert hosz.
szú éveket töltött a személy
telen zárkában.
Kinga ezalatt elrendezte a
lakást, fölkészült a vendégfo
gadásra. Átöltözött, haját fel
tűzte, kerek arca és csupasz
nyaka • kislányos külsőt k a
pott. Megtérítetté az asztalt,
elrendezte a poharakat, pa
lackokat. '
A látogató mellé lép, két
karját kinyújtja, tenyerét az
asszony vállára helyezi, meg
szorítja. Kinga felszisszen,
fájt a szorítás. Bartus a ke
zét lassan, simogatva Végig
csúsztatja az asszony karján,
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s megállapodik a csípőjén.
Magához húzza, megkeresi a
ruő száját. Izmai finom reme
gésbe csapnak át, lélegzete
felgyorsul, lehelefce égeti az
asszony nyakát, Kinga apró,
szaggatott nevetést hallat, két
kézzel belekapaszkodik a fér
fiba, hegyes körmeit a zakón
keresztül a hátába mélyeszti.
Bartus minden porcikájával
érzi a feszes testű asszonyt,
egyensúlyt keresve birkóznak,
ledönti az asszonyt, heves
mozdulatokkal
bontogatja,
tépi a ruháját. Mozdulatai
vadak, követelőzőek, nélkülöz
nek minden gyengédséget.
Kingát bántja a férfi nyers,
durva indulata, ellenkezni
akar, körme sebzi a férfi. bő
rét, kezével csapkod, kívánja
és utálj., egyszerre. Bartus
felemeli a kezét, kétszer ké
pen üti Kingát. Az asszony
megdermed, a szégyentől elernyed, ellenkezés nélkül át
engedi testét, s a beteljesülés
pillanatában apró sikoltást
hallat.
Vacsoraidőben Kinga föl
kel. Sebtében összekészil
valami ennivalót.
Házikol
bászt szeletel, fölbontja az
utolsó üveg vörös bort.

K o k é :-

Farsangi előkészület
A délutáni órákban kerestük
fel az asszonyokat. Már befe
jezték a nagytakarítást, s a
nagymosással is majdnem vé
geztek. A mosdó előterében
csupán néhányan centrifugáztá-k a fehér ruhákat.
Az átmeneti csoportosok szóbájában vasaltak.
— A mosás, takarítás, s a fo
lyosó meszelése után mi l&z a
további program?
— Készülünk a farsangi mű
sorunkra.
Álarcosbál lesz!
Most kezdődik a próba. .
— További újdonság?
— Fotózni fogunk! Már meg
kaptuk a teljes laboratóriumi
felszerelést. Az intézet esemé
nyeit magunk fogjuk megörö
kíteni.
— A Heti Híradó természe
tesek kíváncsian várja a ké
peiket!
Hornyák Jánosnéval arról
váltottunk szót. hogy a szabad
szombat bevezetése hogyan
befolyásolja a termelést. El
mondta, hogy a varrodában és
a többi munkahelyen is feszí
tettebb a munkaritmus. Ke
vesebb a műszakonkénti pihe
nőidő, cigarettaszünet, ennek
ellenére a termelésben nincs
visszaesés.
— ZIMM —

Bartus az ágyban ‘ marad.
Meztelenül fekszik, hátát a
párnának támasztja, felsőtes
te _ fehéren világít a félho
mályban. Cigarettázik, a füs
töt fújja, figyeli az asszony
mozgását. Most, néhány órá
val később sem ismeri job
ban, mint azelőtt. Elmosolyo
dik. Tüzes teremtés. Egész
férfi kell hozzá, szereti a
, nyers játékot, meg kell törni,
erőszakkal kell birtokba ven
ni. Ennek a kis ártatlan ál
dozatnak, aki önmaga előtt is
játszik, erőszak kell.
Jól éáfi magát, rágja az
élet rágógumiját, hanyattfek
szik, testének fészkelőd és ével
kényelmes barlangot készít- az
ágyon. Ilyen az élet! Minden
változik, mozog, mint az
árnykép, nincs benne két tel
jesen egyforma nap. Kiszá
míthatatlan minden, percen
ként' hozhat valami meglepe
tést. Tegnap ilyentájt még a
zárkában ücsörgött, most- egy
vadidegen nő ágyában pihen.
Hiába, tud élni, megvan ben
ne a színészi és alkalmazko
dóképesség, ami a szélhámo
sok sajátsága. Föltalálja ma-gát minden helyzetben, szót
ért mindenkivel, megkedvel
tet! magát. Ez a jelenlegi
helyzet kicsit zavarja, tudja,
hülyeség, de otthon érzi ma
gát, úgy látszik, lappang ben
ne valami elfojtott vágy a fe
leség és a család után, a han
gulatos, őszinte, minden bo
nyolultságtól mentes órák
után.
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AGÓCS ISTVÁN 1981. má•f*- jus 16-án — szabad szom
bat volt — elindult egy duna
újvárosi munkásszállóról be
vásárolni. ötszáz forintot vitt
magával és a délelőtt folya
mán sorra látogatta az útjába
eső, itallal szolgáló szórakozó
helyeket. Közben bevásárolt,
ételt és persze italt is. Vissza
tért a szállóra, ott még iszoga
tott, majd átöltözött és délután
elindult a városba. Még be
tért egy szórakozóhelyre, majd
eljutott abba az utcába, ahol
gyerekek fociztak. Beállt kö
zéjük játszani. . .
Hogy eközben milyen gon
dolatok kavarogtak a fejében,
talán sohasem derül ki. Anynyi bizonyos: „fizikailag” nem
lehetett részeg, különben nem
fogadták volna be a focisták.
Másfelől e testmozgás feltétle
nül józanítóan hatott rá, tehát
az esti órákra — ha egyáltalán
volt az agyán — az italos köd
feloszlott.
— Négyéves- koromban it
tam először, később apám ma
gával vitt a kocsmába is. .Ózdon, az ipariskolában ösztön
díjas voltam, ennek jó részét
elittam. Ez akkoriban történt,
amikor anyám kórházba ke
rült. Jól emlékszem egy fájó
esetre. Apám, anyám távollé
tében összeállt egy nővel. Este
töltött káposztát főztek, Mi,
gyerekek — én meg négy
leánytestvérem — éhesek vol
tunk, vártuk, hogy az -étel el
készüljön. Apám ránk ripakodott: feküdjünk le, majd reg
gel ehetünk. Reggel a lakás
szinte üres volt, apám minden
értékes, mozdítható tárgyat el
vitt, eladott. Italra kellett ne
ki, mert hol dolgozott, hol
nem. Amikor anyám hazajött,
föl Is jelentette, meg beadta a
válókeresetet, mire apám úgy
megverte, hogy rendőrt kel
lett hívni. De azt mondták:
nem avatkoznak bele, ez csa
ládi ügy.

IT E L E T E L Ő T T

EM B ER N EK SZÜLETETT
(A Legfelsőbb Bíróság 15. számú
irányelve az élet és a testi épség bün
tetőjogi védelmével foglalkozik. Idézet
ebből: „ ... az elkövető a debilitás vagy
az imbeéillitás fokán álló gyengeelmé
jű, ami viszonylag gyakran fordul elő
az. élet elleni bűncselekmények elköve
tőinél . . . Mivel azt az alapvető erkölcsi
követelményt és jogi szabályt, hogy más
ember életének kioltása tiltott, általa-

ban ezek a személyek — csekély fokban
debilisek — is ismerik és képesek en
nek megfelelő magatartásra, ezért e kö
rülményeknek a büntetés kiszabásánál
általában nincs jelentősége...
A pszichopátia önmagában nem be
tegség, hanem a személyiség tartós,
rendellenes állapota, amely az értelmi
készséget nem érinti, hanem érzelmi,
akarati vagy cselekvőképességi zavart

idézhet elő . . . A pszichopátiát a Btk. 24.
paragrafusa értelmében akkor kell, ille
tőleg lehet figyelembe venni, ha a be
számítási képességet kizárta, illetőleg
korlátozta. Ez szakkérdés, amelynek el
döntéséhez szakértő meghallgatása szűk.
séges. Ezeken az eseteken kívül a pszi
chopátia a büntetés kiszabásánál álta
lában még enyhítő körülményként sem
értékelhető. . . ”)

— 'Később az egyik fizetésnap után berúgtam. Leengedtem a vállalat motorjából a
benzint és felgyújtottam egy
használaton kívüli teherautót.
Miért tettem? Nekem mások
szenvedése örömet okoz . . . De
ném úgy, nem szexuálisan.

— Közepes eredménnyel el
végeztem az általános iskolát,
majd Ózdon jártam a szak
munkásképzőbe, vasbetonsze
relő szakmát szereztem. Az el
ső tanév végefelé anyám kol
légiumba adott, mert apám
nemcsak ivott, hanem „szadistázott” is. Ha berúgott, meg
történt, hogy az utcán lerán
gatta anyámról a ruhát, mert
nem adott több pénzt neki. Ha
meg nem ivott, kötözködött
mindenkivel. Viszont mindkét
esetben verte anyámat meg a
gyerekeket, engem is. Nem
puszta kézzel, hanem „kutacscsal” — piszkavassal. — Saj
nos a kollégiumban nem ma
radhattam: egészségügyi okok
ból — rendszeresen, 'álmom
ban az ágyba vizeltem — el
tanácsoltak. Ekkortájt fogal
mazódott meg bennem a gon
dolat : valahogy szabadulnom
kell ettől az élettől, ettől a lég
körtől, ettől a félelemtől —
mindenáron. Volt, amikor
megpróbáltam apám kedvébe
járni, hátha megváltozik ő is
meg a légkör is, de hiába. Nem
lehetett a kedvére tenni.

Ez utóbbi visszatérő mon
dat. Úgy tűnik, jobban szé
gyellne, ha valamiféle rejtett
szexuális indíték derülne ki,
mint magát a cselekményt.
Ám emögött más is, meghúzód
hat: az, ami a bíróságnak is
gondot okoz, nevezetesen: az
indítóok kiderítése. Mert nincs
bűncselekmény indíték nél
kül. Vagy ha van, a tettes nem
beszámítható. . .

A sötétedés előtt nem sok
kal csatlakozott a focistákhoz
egy nyolc év körüli kisfiú.
■Nemrég ért haza szüleivel a
vendégségből, s nyilván meg
látta a játszókat, és kérte szü
leit, engedjék le. Miért is ne?
— gondolhatták a szülők, más
kor is megtörtént már. Talán
a mama még hozzátette: kis
fiam, vigyázz magadra!
A zt nem tudom, hogy egy
csapatban játszottak-e, de a
gyermekkoruk aligha lehetett
hasonló. Pedig Agócs István
élete is úgy kezdődött, mint
másoké: emberként született
meg az Özd melletti települé
sen, Somsályon. Somsály-Bányatelep házai, lakásai való
színűleg még a múlt rendszer
ben épültek: a vizet „csavar
ni” lehetett a falakból. Ám
sokan laktak — és még laknak
is — vizes lakásban, ettől még
„meleg” lehet az otthon, lakói
tól, a szülőktől függ.

— A szakmunkásiskola elvégzése után Ózdon dolgoztam
és a munkásszállón laktam.
Ott az egyik" portás — talán
m ert megsajnált, mindenki
tudta azt az éjszakai dolgot
— meghívott a lakására. Jól
berúgtunk és én elloptam az
óráját. Másnap nem emlékezDesötétedett, a játéknak tem rá, s amikor rákérdezett,
vége. A gyerekek szétszé- megnéztük á ruhámat, tényleg
ledtek, mindenki ment haza. nálam volt. Visszaadtam és
Csak a nyolc év körüli kisfiú ném jelentett föl. Később Mismaradt, nemrég jött le, gon- kolera helyeztek ki egy tanfodolta, még marad. Agócs 1st- lyamra. Ott történt, hogy él
űén örült, hogy nem maradt hívtam a szállóra egy tizenegyedül, s talán ekkor — ha egynéhány éves srácot. Ittunk,
nem előbb ■ határozta, el, le- szándékosan itattam. Egyszer
w !’
Í™lf u L é™u csaic megfogtam a nyakát. De
lett föl előtte, azt, ami később
nézve, megsajtörtént. Elhívta a fiút a Duna- rémült arcát
Adtam neki egy popartra. A z nagyon valószínű, náltam.
aa
hogy nem erőszakkal, megfé font és elzavartam. A bíróság
lemlítve ment vele a kisfiú, héthónapi felfüggesztett bör
hiszen egy későbbi tanú arra tönbüntetésre ítélt, fajtalanko
járt, látta őket, amint beszél dásért.
getnek. „Már nem,' emlékszem,
Külső tulajdonságait rész
hogy
ar- ben megmutatja a jc.i-a.vci,.
fénykép,
'•"» k miről beszéltünk, de «.Ira emlékszem, hogy a szülei- Ám ha nem lenne bajusza és
ről, meg a testvéréről szó volt, nem nézne erőszakoltan szigo
elmondta, hogy felső iskolába rúan, lágy, lányos arc tekin
jár.” Aztán javasolta, hogy tene ránk. Ami a fényképen
menjenek odébb, ahol nem . nem látszik: látható testi hi
hideg a föld, . ahol fű is van. bája nincs. Néha elvörösödik
Egy csatorna partjára érkez az arca, nem tudni, hogy a
tek, amelynek vize a Dunába szégyentől vagy az izgatottság
tól.
folyt.

— Gyere vacsorázni —
hallja az, asszony hangját.
Lustán kikel az ágyból.
Meztelenül nyújtózik, fölla
zítja merev izmait, kezet mos,
csak úgy, csupasz felsőtesttel
leül az asztalhoz. Végignéz, a
terítéken, régóta nélkülözi az
emberhez méltó asztalt, el
szokott tőle.
A vacsorát jókedvűen et
ték végig, nevetgéltek, apró
semmiség ékről
beszélgettek,
ösiszaszokottan, egymás szájá
ból kapkodták ki a szót, pajtáskodva; alig hihető, hogy
alig pár órája ismerik egy
mást.
Bartus teli szájjal evett, a
nehéz ételre megivott pár po
hár bort. Humoros története' két,, ízes epizódokat mesélt a
börtönéletből. Kifigurázta tár
sait, s a fontoskodó alakokat.
Magamagát
sem
kímélte.
Amikor a benti „lányokról”"
mesélt, Kinga hangosan ne
vetett, könnyeit
törölgette,
újabb és újabb részleteket
követelt. Aztán váratlanul el
csendesedtek. összetört a jó
kedv porcelánja; komolyan
néztek egymásra.
— Nagyon rossz odabent?
— H á t. . . nem jó.
— Hogy bírjátok ki nő nél
kül?
— Nehezen.
— Volt odábenit „élettár
sad?”
— Olyannak látszom?
Kinga elpirul, a délutáni
órákra gondol.

Bartus vigyorog. Az eroti
kus
szavak
föllobbantják
benne újra a vágyat. Föláll,
megkerüli az asztalt, megfog
ja az asszony,t hirtelen a ma
gasba emeli.
— Hagyjál!
— Gyere!
— Mondom, engedj el!
— Nem akarod?
— Előbb leszedem az asz
talt, utálom, amikor rendet
lenség van nálam.
Vizet csurgat az edényekre,
elmosogiat. Egy ideig tesz-vesz
még, csak azután bújik a
férfi mellé az ágyba.
Hosszú
ideig
kínozzák,
gyötrik, kéretik egymást.
Később Kinga megkérdezi:
— Mihez kezdesz holnap,
holnapután?
— Nem tudom. Valahogy
megélek.
— Budapestre mégy?
— Oda.
— Jó neked! Ha tudnád,
mennyire utálom ezt a vacak
várost.
— Nem érzed itt jól ma
gad?
— Nem. Lakásod van?
— Nincs.
— Nősülj meg! Erős férfi
vagy, keress magadnak egy
öreg, pénzes nőt.
— Hozzám jönnél feleségül?
— Nem. ■
— Nem folytatjuk?
— Nem,
— Szóval, ami ma köztünk
történt, az neked nem jelent
semmit?

★
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Az asszony elkomolyodott.
Arca most egyáltalán nem
volt szép, az orra mellett lefutó mély árkok, rideg, ellenszerwes külsőt kölcsönzött.
— Hagyd a lelkizést! Unom.
Tévedsz, szép volt a mai nap,
meglehet, sokáig emlékszem
rá. Akármi volt, reggelre be
fejezzük. Végleg! Nem lesz
folytatás, erre egyikünknek
sincs szüksége.
— Azért, mert börtönviselt
vagyok ?
— Hülyeség! Az nem érde
kel.
Hát akkor? Tudni akaroim!! Váilaszoli!
Vállaszolj!
— Jó. Tegnap véletlenül
összetalálkoztunk, szükségünk
volt egymásra, neked hiány
zott a nő, nekem a férfi.
Megkaptuk, amit akartunk.
Kész. Aludjunk, fáradt vagyok! Reggeldolgoznom kell,
déikor nyitunk.
Bartus az ágy szélére húzódott.Megsértődött,
éber
volt, nem tudott elaludni. Jól
végződött, gondolta. Pillanat
nyi el'láigyulásában kedves
kedni akart a nőnek, s ő ri
degen visszautasította. Kinga
átlát rajta, vagy csak buta
vidéki liba, akit figyelmeztet
az egészséges ösztöne? Lehet,
hogy értelmesebb, mint gon
dolná, pontosan tudja, mit
akar, meddig mehet el? Nem
lehet ennyire leegyszerűsíteni
az életet. Egy másik embert
megismerni, behatolni az ér
zésvilágába nem könnyű, ke
vés hozzá pár óra, aminek ja
varésze szeretkezéssel telik eL

Megfojtotta a kisfiút. Nem
sajnálta meg, m int pár évvel
korábban a másikat Miskol
con. Sőt! „Eltartott húsz per
cig. Igen, néha engedtem a
szorításból. . . ”
A borzalmas, szadista tettet
elismeri, s azt is, hogy örömet
okozott. De megint „kikéri” :
nem, nem éreztem szexuális
örömöt.
Ideje, hogy beszéljünk a
nőkről.
— Még a szakmunkásképző
ben volt egy nőismerősöm, ve
le volt „viszohyom”. Aztán,
amikor tavaly februárban Du
naújvárosba helyeztek, megis
merkedtem egy asszonnyal.
Gyerekei is voltak. Vele is
volt „viszonyom”. Ö a szállón
dolgozott,
törődött velem.
Miatta egyszer öngyilkos lettem, de a folyosón találkoztam
a sógorával és észrevette, hogy
valami bajom van és kórház
ba vitetett. A hölgy minden
nap m eglátogatott...

— Egy ideig a városban
mászkáltam, majd hazatértem
a szállóra. Azt gondoltam!
vagy én végzek magammal,
vagy a hatóságoktól kapok kö
telet. Gyógyszer azonban nem
volt otthon. így megittam- a
maradék italt és lefeküdtem,
olvastam elalvás előtt a Soósékr.ól szóló könyvet. Renge
teg krimit, bűnügyi történetet
olvastam életemben. Másnap
otthon maradtam. Hétfőn viszszavittem az üvegeket, vettem
egy üveg kólát és beszedtem a
gyógyszereket.
A
szállón
ugyanis hallottam, hogy a
rendőrség mindenütt kutat,
valami bűntény történt. Még
mondtam is az ismerősöknek;
biztos megöltek egy gyereket.
De nem figyeltek fel rá. Megint
rosszul lettem, és kérdezget
ték, miért tettem? Éppen ak
kor ért oda egy nyomozó és,
neki megmondtam, mit tet
tem . . .
Megint az öngyilkosság, per
sze nem olyan jól végrehajtva,
mint a gyilkosság. Talán azt
is kiolvasta a krimikből, hogy
az öngyilkossági kísérlet eny
hítő körülmény lehet.
— Talán szerencse, hogy á
holttest megkerült. Lehet, hogy
újabbat követek el. Meg az új
pesti gyerekgyilkosságot is
nekem tulajdonították volna.
Talán jobb így. Ha megkapom
a kötelet, ez a semmirevaló
élet véget ér. D e. . . Szóval itt
a börtönben valahogy jól ér
zem magam. Itt megtanultam
a másik embert szeretni. S ha,
mondjuk, 15 év múlva kime
hetnék, már senki sem emlékezne rám, mások lennének az
emberek.
&
— Mit gondol magáról?
Normális?
— Vizsgált szakértő és va
lami olyat mondtak, hogy
részben normális vagyok, de
nem teljesen.
— Lelkiismeret-furdalás?
— A szülőket sajnálom, á
kisfiún már nem segíthetek.'
— Kit szeret?
— Anyámat, meg az egyik
testvéremet, Jutkát.
— Kit gyűlöl?
— Apámat, de a gyűlölet és
a nem szeretet, nem ugyanaz.
— Apja hol van?
— A börtönben, mert meg
ölte anyámat. Megkérdezték
tőle: hol van a fia. Azt vála
szolta. nem érdekli.
— Ki a hibás, hogy
idáig
jutott?
— Részben apám, meg énl
Valahogy itt a börtönben ér
tettem meg sok mindent.. 1
Könyvet írok a bűncselekmé
nyemről. Nem tudom, lesz-e
időm befejezni...

— El kellett mennem a vállalattól, mert megmondták: fegyelmi úton úgyis elbocsáta
nak. 1978 tavasza volt ekkor.
Ezután több munkahelyem
volt, számos munkásszállón
F élreértés ne essék: a most
laktam, de a betegségem miatt,
24 éves fiatalember a „vi
meg az ivászat miatti igazo
latlan hiányzások következ szonyt’’ másként érti, mint az
ményeként mindenhonnét el a köztudatban ismert. Az em
kellett jönnöm. Amíg a mun lített dunaújvárosi hölggyel
kakönyvemre vártam, haza ugyan egy ágyban feküdtek,
mentem a faluba. Apám a de „részeg is voltam, meg nem
miskolci ügy után megtiltotta, is akartam”, vagyis a kapcso
hogy hazamenjek, de még a lat csak piától volt. Tehát
nagyszüleimet is megfenyeget Aaócs István még - nem volt
te, hogy ne adjanak szállást. növel.
így többnyire, a faluban, az
*
erdőben bujkáltam és itt, vagy
A szörnyű tett után észnél
a sporttelep mellékhelyiségé- volt. Minden használható nyo
,be” aludtam- Pénzem nem mot eltüntetett. A kisfiú de
volt, szaraz kenyeren éltem, rékszíját csavarta áldozata
amit az utcán találtam. Egyik nyakára, majd levetette a sa
ilyen bujdosáskor megpróbál ját
cipőjét, zokniját, feltűrte a
tam magam fölkötni a szom nadrágját,
és megvizsgálta a
szédunk gyümölcsfájára. A csatorna
vizének
mélységét.
kötél elszakadt, de sokáig lát Aztán áldozatát arccal
lefelé a
szott a helye.
vízbe rette,
tette. na
Ha nincs az a KkiAnavillrnöoáol
. . , . , . , vizoe
i
. , , . . . ’ dőlt vasrúd, amin a holttest
pontosabban azok végrehajtá fennakadt, csak a Dunából le
sai gyanúsak. Mindig „ügyelt” hetett volna kihalászni, ha
rá, hogy időben megmentsék. egyáltalán
megtalálják.
S az sem kizárt, hogy önnön
szenvedése is örömet okozott
T7ajon megér-e ennyit egy szadista gyilkos? — teheti fel az
neki.
T olvasó a kérdést. Joggal. Vajon a szerencsétlen kisfiú kar
★
patt-e lehetőséget arra, hogy védekezők? Nem.
Saját bevallása szerint a
Nem tudom, mi lett volna az áldozatból, ha felnőhetett
csatornához érve már döntött. volna. Talán nagy ember, talán senki, talán világhírű felta
láló, esetleg elítélt. Hogy válasszon, hogy kibontakoztassa ké
pességeit, nem volt rá ideje. Agócs István viszont háromszor
nyolc évet kapott, hogy megtegye ugyanezt. Döntött.
A nők bonyolult, összetett
S nem kétséges, aljas ösztöneinek szavára hallgatott. Tény;
személyiségek,
impulzívek, hogy környezetének adott vészjeleket, de .az nem vette az
szeszélyesek, kiszáimíthatatia- adást. Ettől azonban még hem menthető fel.
nők. Kinga excentrikus lény,
Embernek született. De nem emberként cselekedett. Tö
talán maga sem tudja, mit rekvése, hogy elkerülje, amit szavakban oly nagyon „áhított”,
csiánljon önmagával. Meg- nagyon is „beszámítható” gondolkodásra vall.
érezte, a lány belül Idegen
Miként a többi, normális ember kívánsága: hogy gyerme
maradt, nem adott magából keit nyugodtan leengedhesse az utcára, s ott ne találkozzanak
semmit, hiába ismeri testé „Agócs Istvánokkal”. Sohasem!
nek minden porcikáját. Ami
,
-ftörtént, kevés. Semmi. Meg
osztotta vele az ágyát, de
gondolatait és érzéseit nem.
Kirekeszti belőle a kíváncsis
kodót.

Munka—tanulás—elismerés

A lúd ni szeretne, nem megy.
Fáradtságában
Fáradtságában
benne
benne
van az elmúlt, hosszú . nap.
néhány óra alatt több dolog
történt vele, mint amit fej tu
dott dolgozni. Forgolódott. A
félhomályban inkább érezte,
mint látta az asszonyt, hall°tta halk, egyenletes szuszo
Sását,
átnyúlt,
gyengéden
megsimogatta & fejét. Kinga
fölébredt az érintésre, dühös
a megzavart álmáért.
— Mit akarsz? Hagyj alud
ni!
Ócska nő, gondolta a férfi.
Szerencséje, hogy nem aka
rok botrányt csinálni. Ásított.
Szeméhez emelte az óráját.
Elmúlt bárom. O d a b e n t
nemsokára ébresztő. Nézett
maga elé a híg sötétségben,
érezte, feje fölött megmozdul
a mennyezet, fölemelkedik, és
puhán zuhan lefelé, maga
alá tem eti. . .
Bord ács László
(Folytatása következik)

A Csepel Autógyárban
február 4-én készült el a
százezredik önjáró gépko
csi-padlóváz. A bensőséges
kis ünnepségen az Ikarusés a Csepel Autógyár ve
zetői elmondták, hogy az
1981-es esztendőben zök
kenőmentes- volt a terme
lés. Köszönhető volt ez
nagyrészt az új tököli te
lepnek is, ahol a fiatalko
rú elítéltek száznegyvenöt
ezer normaóra alatt tizenegy ezer darab járműbe,
zömmel autóbuszba való
másfél millió darab csővezetéket készítettek.
A magyar külkereskede
lemben jelentős helyet fog
lal el az Ikarus-autóbuszok exportja. Ma már a
magyar gyártmányú autó
buszokat a Mercedesek‘ kel, Volvókkal, Steierekkel
együtt jegyzik a piacon.
A csővezeték, amelyet

Tökölön a jól felszerelt
csarnokban, a legkorsze
rűbb technológiai eljárá
sokkal készítenek, a gép
kocsi érrendszere. Egy gon
datlan hegesztés, felületes
hiba, végzetes következmé
nyeket okozhat. A Csepel
Autógyár és a Fiatalkorúak
Börtöne igen nagy súlyt
helyez az ott dolgozó fiata
lok szakmai
képzésére.
Folyamatosan
szerveznek
hegesztőtanfolyamokat. Az
elmúlt évben például nyolcvanan tettek eredményes
vizsgát és szereztek meg a
betanított munkásként bi
zonyítványt.
Itt kell megjegyezni, hogy
a hegesztők iránt igen nagy
a kereslet. Nemcsak a gépjárműiparban, hanem min
denütt. Jól megfizetik a
hozzáértést és a becsületes
munkát.
— zimm —
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MIKORSZABADULSZ? Mikor kezdődik ©
Feltételes ssöfeodság
és pártfogó felügyelet
A feltételes szabadságra bocsátottak egy ré
szénél szükséges, hogy a társadalomba történő
beilleszkedéshez segítséget kapjanak, ugyan
akkor ellenőrzés alatt is álljanak. A feltételes
szabadság idejére nem kötelező a pártfogó
felügyelet elrendelése, az a bíróság mérlegelé
sétől függ. Azok az elítéltek, akiket rendezett
körülmények várnak, illetve egyéniségük, ed
digi . életvitelük nem teszi szükségessé, nem
kerülnek pártfogó felügyelet alá. Általában
indokolt azonban ez az intézkedés azoknál,
akik korábban italozó, munkakerülő életmó
dot folytattak, a törvényekkel már többször
is összeütközésbe kerültek, személyiségzavar
ban szenvednek vagy szabadulás utáni körül
ményeik rendezetlenek. Hangsúlyozni kell,
hogy ta pártfogó felügyelet ezekeben az ese
tekben is, az elítélt érdekében áll, segítség a
feltételes szabadság eredményes elteltéhez.
Másrészt azonban bizonyos kötöttséget is je
lent. A feltételes szabadságon levő pártfogolt
köteles betartani az előírt magatartási szabá
lyokat és a hivatásos pártfogó rendelkezéseit.
Saját érdeke, hogy komolyan vegye a pártfogó
felügyeletet, mert ha e magatartási szabályo
kat megszegi, a bíróság a feltételes szabadsá
got megszüntetheti. Ez pedig több hónapi vagy
éppen több évi szabadságvesztést jelenthet.
Tartalmában hasonlít a feltételes szabad
sághoz az az eset, amikor a szigorított őrizet
ből kerül ideiglenes elbocsátásra valaki, aki
ilyenkor — természetesen — pártfogó felügye
letet kap. A magatartási szabályok megszegé
sének itt is szomorú eredménye lehet. A bíró
ság megszüntetheti az ideiglenes elbocsátást,
folytatódhat a szigorított őrizet.

Mégis visszakerüli...

váró kéménye. Téglás fogadást ajánlott egyik
barátjának: amelyikük fel tud mászni a ké
ményre, kap a másiktól száz forintot. Amikor
a barátja indult neki a kéménymászásnak,
pár méter megtétele után leesett és súlyos sé
rülést szenvedett. A baleset miatt mentő 'és
rendőrségi gépkocsi érkezet a helyszínre.
Egyik sem üresen tért vissza. Téglást a rend
őrkapitányságra, barátját a kórházba szállí
tották. Téglás János háromhónapi szabadságvesztést, barátja hozzávetőleg ugyanennyi ide
ig tartó gyógyintézeti ápolást „nyert”, vagy
inkább vesztett a fogadáson.
2. A vashulladék ára.
A hulladékok összegyűjtése és a MÉH Vál
lalatnak való átadása fontos és hasznos tevé
kenység. Ezt nyomatékosan hangsúlyozta meg
hallgatása alkalmával Derék Péter pártfogolt,
aki feltételes szabadságának üres óráiban a
város melletti szeméttelepen ócskavasat gube
rált. Buzgó tevékenységének csupán az volt
a szépséghibája, hó,gy a külön magatartási
szabály szerint köteles lett volna munkavi
szony keretében dolgozni. Derék Péter viszont
úgy gondolta, jól tud számolni. Kiszámolta,
hogy ha állandó munkát vállal, csak a fele
fizetését veheti kézhez, mert fizetésének 50
százaléka sajnálatos módon letiltásra kerül
három gyermeke után: így munkakönyvét sem
váltotta ki, mindennap összeszedett annyi
hulladékanyagot, amiből az aznapi létfenntar
tását fedezte. Szerény igényű ember volt.
Amikor az egyik reggel a szokásos két üveg
Diana sósborszesz mellé két kiflit is vett, a
boltos — ismerve emberünket — megkérdez
te: azt a sok kiflit ki fogja megenni? De va
lami hiba mégis becsúszott a számításba, mert
ezt a derék embert a bíróság visszairányította
- a bv. intézetbe. (Annak persze nem lett volna
akadálya, hogy nápi munkája mellett szabad
idejében gyűjtsön hulladékot a megengedett
kerekek közt.)
3. A szüleit segítő fiú esete a kerékpárral.
Szabó István is a munkaviszony hiánya
miatt került bajba. Pedig arra hivatkozott,
idős szülei helyett dolgozik, azok magángaz
daságában, megélhetését így oldja meg. A vé
dekezés ellenőrzésekor kiderült: e „segítség”
egyetlen látogatásra korlátozódott, s amíg szü
lei a kertben dolgoztak, Szabó István elvitte
és a közeli italboltban eladta egyik kerékpár
jukat. (A szülők nem kívánták fiuk megbün
tetését, de a felelőtlen életvitel később a fel
tételes szabadság megszüntetését eredményez
te.)
*
4. Anyám a csavargást választottá.
A még csak 22 éves Gyevi Erzsébet másod
ízben szabadult szabadságvesztéséből — felté
telesen. ő sem fogadta el a pártfogó felügyelet
nyújtotta segítséget. Két esetben is néhány
. nap után otthagyta biztos munkahelyét, majd
óvodás korú gyermekét a nagyszülőkre bízta,
s bejelentkezés nélkül alkalmi ismerősöknél
lakott. Tartózkodási helyét gyakran változtat
ta, női mivoltát áruba bocsátotta, legújabb
élettársával pedig lopott. így már mint. több
szörös visszaesőt ítélték el. Az óvodában, aho
vá kisgyermeke jár, anyák napja alkalmából
idén is bensőséges ünnepséget tartanak. Nyi
ladozó, értelmű kisfia ide hiába várja Gyevi
Erzsébetet, és előbb utóbb megfogalmazódik
benne a felismerés: anyám helyettem a csa
vargást választotta.

Sajnos, amint a? gyakori, a feltételes sza■badságnak (ideiglenes elbocsátásnak) nemcsak
eredményes befejezése lehetséges. Bírói mű
ködésem során rendszeresen találkozom ilyen
„visszaköszönő” ügyekkel. Néhány hónappal
ezelőtt az egyik elítélt a Szegedi Fegyház és
Börtönben fegyelmezett magatartásával, jó
munkájával elérte, hogy feltételes szabadság
ra került. De később semmibe vette a hatósá
gi előírásokat, a hivatásos pártfogók idézései
nek nem tett eleget, munkahelyéről kilépett,
újra italozni kezdett. A feltételes szabadság
megszüntetésére irányuló eljárásban is köte
lező az elítélt meghallgatása. Ennek az újabb
meghallgatásnak már más a hangulata. A bv.
Intézetben a közeli szabadulás reménye, a bí
róság épületében pedig a további szabadságvesztés kilátása tükröződik az ide kerülők vi
selkedésében. Szinte érthetetlen ezeknek az
embereknek a felelőtlensége, amellyel első
sorban saját maguknak ártanak. Semmi lehe
tetlent vagy rendkívülit nem kívánnak tőlük,
a tilalom ellenére mégis újra törzsvendégei
lesznek az italboltoknak, abbahagyják (egyes
esetekben meg sem kezdik) a rendszeres mun
kavégzést, valósággal gúnyt űznek a hatósági
rendelkezésekből. A hivatásos pártfogók intő
szavát figyelmen kívül hagyják, a kötelessé
güket teljesítő rendőrök intézkedéseit nem ve
szik komolyan. Az ilyen magatartás pedig
„egyirányú utca” : felelőtlenséggel kezdődik és
A z elítélten múlik
a börtön zárkájában végződik.
Félreértések elkerülésére hangsúlyozni kí
★
vánom, nagyon sokszor eredményesen telik el
'Ami a bv. intézetbe visszakerült elítéltek
további sorsát illeti, természetesen róluk sem a feltételes szabadság ideje. Az előzőekben
leírt eseteket tanulságos jellegük miatt válo
mond le a társadalom. Mert a feltételes sza
badság nem érte el célját, az a gyakorlat lát
gattam. Számos példát lehetne felhozni az el
szik helyesnek, ha a bv. intézetek megvizsgál
lenkezőre, vagyis arra, hogy a feltételes sza
ják : 'szükséges-e — most már a büntetés ki
badság idején rendeződik az életvitel, s a
töltése utáni időre — javasolni a pártfogó fel
volt elítélt munkahelyén beilleszkedik a kö
ügyelet elrendelését. Akkor ismét a meghall zösségbe. Felmerülhet hát a kérdés: végül is
gatásra sorakozók közé áll a feltételes sza kitől függ az, hogy a törvény adta keretek
badság megszüntetése folytán visszakerült el
közt
ki mehet feltételes
szabadságra
ítélt, és a bv. bíró elrendelheti pártfogó fel
és hányán kerülnek vissza közülük? Mivel
ügyeletét egy, kettő vagy három évre. A többi
pedig megint csak az elítélten múlik. Tőle a döntéseket a büntetésvégrehajtási bíró hoz
za, látszólag egyértelmű a válasz: „A bíró
függ, hogy zökkenőmentesen telik-e az újabb
pártfogó felügyelet, körülményei rendeződ dönti el.”. Világosan kell látni azonban, hogy
nek-e, vagy szabálysértési elzárások következ a bírói döntések itt is a tényeken alapulnak.
nek és szabadulása után nem sokkal, most Tehát az elítélt sorsa saját kezében van. Femár az elzárás letöltésére kerül vissza a bv. ; gyelmezett magatartás, jó munkavégzés, a
intézetbe. Természetesen akkor is megszün
teti _a bíróság a feltételes szabadságot (illetve követelmények teljesítése esetén számíthat
az ideiglenes elbocsátást), ha újabb bűncselek a feltételes szabadság kezdeményezésére. (Ki
mény elkövetése miatt szabadságvesztés meg- véve természetesen azokat az eseteket; ahol e
lehetőség törvényileg kizárt.) Megemlítem
állápítására kerül sor.
még, hogy ha az elítélt az enyhébb fokozatba
helyezést is kiérdemli, akkor a feltételes sza
Esetek, példák, történetek
badság mértékére is az újabb fokozatra vo
A tárgyalási naplót és feljegyzéseimet la natkozó rendelkezések irányadók.
pozgatva egy-egy bejegyzés nyomán felidéző★
dik az ügy, a közelmúltban tartott bírói meg
A feltételes szabadságra bocsátás, Illetve
hallgatás. Ezek közül kívánok közreadni né
annak esetleges megszüntetése kérdésében is
hány történetet abban a reményben, hogy so
kan ismerik és alkalmazni fogják a régi köz csak olyan bírói döntés hozható, amely meg
mondás bölcsességét: más kárán tanul az felel a tényeknek és a hatályos rendelkezé
okos! Az esetek valóban megtörténtek, de az seknek. A jogi szabályozás lényegét az elő
elítéltek itt nem saját nevükkel szerepelnek. zőekben kívántam ismertetni. Az már az
1. Fogadás két vesztessel.
•érintetteken múlik, hogy a büntetés letöltésé
Egyévi szabadságvesztésből került feltételes nek idején eleget tesznek-e-a követelmények
szabadságra a 30 éves Téglás. János. Az egy nek, vagy szembeszegülnek az előírásokkal.
idejűleg elrendelt pártfogó felügyelet előírása A feltételes szabadságra bocsátottak pedig
szerint italboltot nem látogathatott. Szabadu szintén maguk dönthetik el, érdemes-e tör
lása után pár héttel ismét a korábbi italozó vénytisztelő, rendezett életmódot folytatni.
életmódot folytatta. Sőt, a következőkkel is
dr. Szabó Lóránt
felhívta magára a figyelmet. Az italbolt kö
megyei bírósági tanácselnök
zelében állt egy régi üzemépület lebontásra
SZEGED

meddig tart?

Űjabb hozzászólásokat közlünk, vitaalapként. Min- bői az összegből, 'h a
c®£“
degyik a maga nemében érdekes. Két volt elítélt, tehát „ladja, mondjuk,
letiltanak
300
forintot,
azután
a
szükség
szabad ember is elmondja véleményét, egyikük nem ki
fejezetten e célból írt, de az írás tartalmilag ide vág. A leti cikkeket megvásárolja 450
váci hozzászólás csak- részben közölhető, mivel írói a forintért. Ami megmarad, az
„majd most megmondom a magamét” jelszó nevében kerül a letétbe. Ez pedig gya
beleadtak „apait, anyait”. Szándékuk ellenére nagyon ér korlatilag semmi! És ekkor
megkérdezem: hogyan illesz
tékes megállapításokat is tettek.
Mindezek után már valóban vitatkozó véleményekét kedjen be a társadalomba az
ilyen szabaduló?...
várunk.
megtagadták. Ezutáft elmond Fekete Zoltán — Gyura József
0
tam a saját életemet, hogyan
Vác
Immár hét hónapja, hogy hét sikerült segítséggel legyőznöm
A fenti hozzászólás hat gé
év után levetettem a formaru az alkoholizmus veszedelmét.
oldalt tett ki. de a többi
Nem várt hatást váltott ki pelt
hát. Hittem, hogy a^ civil ru
része
közölhetetlen,
mivel
hában más leszek, új élet, az belőle: könyörgött, segítsem megállapításai a megírt for
„édes élet”, jön. De hát a ruha elintézni, hogy ő is Dolinára — mában nem felelnek meg egy
cserével nem változik meg alkoholelvonó intézetbe — ke vitacikk követelményeinek. Et
automatikusan az ember énje. rüljön. Mit tehetnék? Együtt től függetlenül a két levélírót
Más körülmények, újabb és elmentünk az SZTK-ba, ahol további,
átgondoltabb
újabb döntési helyzetek várják. azt tanácsolták: járjon be hozzászólásokra ösztönözzük,, „
rendszeresen
kezelésre.
Lakás,
Mindezekhez az alkalmazkodás
—• lélektanilag és gyakorlati jövedelem nélkül ez gyakorla
©
lag — a „hozott” jellemmel tilag lehetetlen volt. Ekkor el
történik. Ebből világos: nem búcsúztunk, de megbeszéltünk
Valamennyiünkben egy kö
csak a múltból lehet kiszűrni egy találkozót másnapra. Ad zös vonás feltétlenül van: va
azt, ami hasznosítható, hanem dig sikerült a volt kezelőorvo laki vagy valami miatt ü t va
a börtönben töltött éveket- is sommal felvenni a kapcsolatot, gyunk a börtönben! Ez viszont
jól kell hasznosítani, hogy mi s a beutalót megszerezni. Még — nem törvényszerű — elide
nél többet nyerjünk a jövő ér annyit: amikor elváltunk,,csak genít a családunktól. Sok eset.
cigarettát adtam neki, pénzt ben nem is tud a feleségünk —
dekében.
Az emberekkel
teremtett nem, mert féltem hogy akkor élettársunk — az elkövetett,
kapcsolatoknál — munkahe nem jön el a találkára. Őszin .balhékról”, mindaz csak a tár
lyen, hivatalos ügyeink intézé tén szólva így is voltak két gyaláson derül ki. Persze, hogy
sekor, szórakozóhelyen vagy ségeim. C. József rám cáfolt: szemünkre veti azt, hogy bör
bárhol, bárkivel — fontos az megtette az első lépést, eljött. tönben vagyunk, szemünkre
udvariasság, a kapcsolatterem Nem szaporítom a szót: ez az veti hibáinkat meggondolat
tés módja, a külső megjelenés ember meggyógyult, a testvé lanságunkat. Ilyenkor hasznos
stb. Ezek mind olyan adottsá rénél külön szobája van. ele nak látszik a megalkuvás, bal
gok, amelyeket egyik napról a gánsan jár, megtakarított pén lépésünk beismerése, megbá
másikra nem lehet felvenni. ze van a bankban.
nása, de még többet érnek az
Ha mégis megpróbálja valaki
Mi ebből és a saját példám őszinte gondolatok, ígéretek,
— alap nélkül —, az szüntelen, ból a tanulság? Szerintem nem amelyeket be is tudunk és be
fokozott figyelmet igényel, s szabad fölemelni az első poha is akarunk tartani. Egy-egy
ebbe a feszültségbe előbb- rat. Ha ez nem megy, nem sza könyv —- vagy játékvásár so
utóbb belebukik, hibázik.
bad visszautasítani a lehetősé rán vásárolt tárggyal szerez
Amint a gépkocsivezetőnek geket, a felajánlott segítséget. hetünk családunknak örömet,
„vérében van” a pedálok, se Sőt, keresni kell!
s azzal is felejtethetjük a va
bességváltó, irányjelző kezelé
Meiler Vilmos
lós helyzetet, hogy időben
se — sokkal jobb, ha az em
eszünkbe jut, mikor van a szü
bernek is természetévé válik az
letés-. névnap vagy éppen a
©
udvariasság, a kellemes meg
házassági évforduló.
jelenés igénye, az érthető, tar
1.. Önök említettek a Heti
Egészen más a helyzet, ha
talmas beszéd, s — legalább — Híradó hasábjain a vitaindító már
kint vagyunk. Ekkpr már
a minimális műveltség.
ban egy bűncselekményt. Fi
Mindezt nem könnyű meg gyelmesen elolvastuk és rájöt téljés' egészében rajtunk múlik,
szerezni. Elsősorban az olva tünk a megdöbbentő valóságra. hogy kapunk-e szemrehányást
sást emelném ki, mert erre Hogy miért is tette, amit tett? a múltunkért, a börtönben
már^ az előzetes letartóztatás Itt az intézetben letölt pl. öt töltött hónapokért, évekért.
idején is lehetőség van. A évet, s tegyük fel. hogy becsü Szerintem van lehetőség a bi
könyvekben
megtalálhatjuk letesen dolgozik. (Napi 30-40 zonyításra, arra, hogy csalá
mindazt, amit tudni akarunk, forint illetményért’, de van aki dunk, feleségünk elfelejtse a
miénk lehet évezredek öröksé 30 forint alatt „keres”.) Szaba múltat. Hogy hogyan, miként?
ge, ismereteik, tapasztalataik, dulásakor annyi pénzzel sem Aki e pár sorhoz hozzá tudna
érzelmek és gondolatok, erköl rendelkezik, hogy
ellássa tenni, azt szívesen elólvasnám,
csi tartás és ami a legfonto magát, mondjuk ruhával! A hiszen mindegyikünk érdeke,
sabb: nemes emberség. Ahol havi 700—1000 fo.rint bérből hogy ne veszítsük el szeretlehetőség van erre — az inté erre nem futja. Mert téves az ,'einket és ne kapjuk örökösen
zetek többségében, —, hasznos a feltevés, hogy idebent a ci a szemrehányásokat. . . ”
dolog az önképzés, azok a tan vil bért megközelítő keres
Bizony József
folyamok. ahol betanított vagy ménnyel rendelkezik. Nos, eb- Budapesti Fegyház és Börtön
szakmunkás válhat belőlünk,
akár már meglevő más szak
ma mellé.
Mindenkinek számot kell
—
már idebent vetnie önmagával,
felismerni saját hibáit. s azo
Gyors egymásutánban két érdekes beszélgetés részt
kat önerőből vagy segítséggel
vevője lehettem a közelmúltban; részben gazdagabb let
legyőzni, megszüntetni, mert
tem néhány tudnivalóval, részben kényíelen-kelletlen
ezzel a beilleszkedést meg
rájöttem, hogy valami immár jóvátehetetlenül kimaradt
könnyíti ük, amire a szabadu
az életemből.
lás utáni első hónapokban ha
★
mar rájöhetünk.
Húsz ev körüli, fiatal gépkocsivezetővel araszolgatMikor fejeződik be a beil
tunk a lassan már állandósult budapesti csúcsforga
leszkedés? Azt hiszem akkor,
lomban, úton a televízió épülete felé. Az egyik keresz
ha az ember teljes nyugodtság
teződésnél rendőr próbálta valamennyire segíteni a jár
gal tud vissza és előre nézni
művek haladását; a „pilóta” arca elborult, amikor meg
saját életében ...
látta.
B. K.
— Elkaptak a múltkor gyorshajtásért, fizethetek
©
egy pár ezrest — sóhajtotta. — Pedig azt hittem, soha
nem lesz már dolgom rendőrrel...
11 ■Egyik délután egy na
Az ilyen jelentős hangsúllyal félbehagyott mondat
gyon régi ismerősömmel találután illik némi érdeklődést tanúsítani a folytatás iránt.
koztarq. Nem túlzás, ha azt
— Régebben sokszor volt bajom velük. A Csikágómondom: régen „szesztestvé
ban nőttem fel, de sok szép balhét csináltunk — bugyrem” volt. Őszintén szólva na
gyannak fel nosztalgiával az emlékek. — Megittunk egy
gyon sok, teljesen eizüllött, al
két felest, és azt hittük: miénk a világ. Fölborogattuk
világi embert láttam már, sőt
a kukákat, leszedtük a jelzőtáblákat, ha jött egy jó nő
barátkoztam is velük. De az
a fiújával, körbefogtuk ő k e t... ha mást nem, legalább
említett férfi látványa mind
rájuk ijesztettünk. De szerettem verekedni... Hol van
egyiket felülmúlta. Elég hűvös
nak már azok a régi szép idők! Csak a meló az aszvolt az idő, s C. József a szó
szony, a gyerek. Tisztes polgár lettem ...
legszorosabb értelmében ké
És alig leplezett rosszallással gúnyos fintort vágott
keslila volt a hidegtől, a kial
a visszapillantó tükörben saját mugára.
vatlanságtól, és az éhségtől.
Döbbenetes volt. Mégsem tud
Egy Tokölről szabadult ismerőssel futottam össze
tam megállni, hogy ne menjek
Sok minden szóba került, míg a Körúton ballagtunkoda hozzá. — Mi van veled,
tervek, lehetőségek, célok. Laci lassan tűzbe jöttJózsikám? — kérdeztem. S ő
— Bárcsak nyár lenne már! Szervezek majd eau ió
akkor sírva fakadt, de mást
csapatot, s lemegyünk a Balcsira. Tele van az egész
nem tudtam ,meg tőle. Megkí
part pénzes palikkal. Honnan szedik össze? Nem tudom
náltam cigarettával és behív
De majd egy párnak biztos segítünk, hogy gyorsabban
tam a közeli kocsmába, ahol
fogyjon. Megérdemlik, meg egy kis ütögetésl is- a nya
rendeltem neki két deci bort.
valyás polgárok. Öregek is. Minek kell nekik annul
magamnak kávét és üdítőt.
pénz? Érjek be kevesebbel!
1
^
Nemcsak a bor, hanem az el
No de Laci, mindenkiből lesz egyszer idősehh
keseredés is megoldotta a nyel
ember! - próbáltam ellenkezni, saját őszülő fejemre
vét. Megtudtam, hogy három
gondosan vasalt nadrágomra és a „polgári" külső egyéb
napra egv falatot sem evett, és
jeleire gondolva.
az éjszakát is a szabad, ég
— Hát ez az! Addig kell ütni őket amin fiatal na
alatt töltötte. Ehhez persze
gyök! Később már úgysem le h et... én^s mlgöreglzem
tudni kell. hogv ezt az embert
Es mergesen legyintett egyet.
j| A ’
a múltjáért és italozó életmód
i é r t testvére és a gyermekei

Polgárok

tükörben
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A farsang a vidám mulatság, a játék időszaka. Ezért
adunk közre magazino-Idalunkon néhány rejtvényt,
fejtörőt, hogy olvasóinknak szabad idejükben kellemes
időtöltést nyújtsunk. A megfejtéseket nem kell bekülde
ni, következő számunkban közöljük a helyes válaszokat,
és ki-ki ellenőrizheti találékonysását.

NÉVBEN NÉV
A játékos elmék már régen
felfedezték, hogy bizonyos ne
vekben szavak rejtőznek.
— Ki az az író, aki nevében
hordja a foglalkozását? —
hangzik egy 1913-ban született
találós kérdés.
A válasz: Bíró, lévén e név
háromnegyede „író”. S akiről
szó van, az az éppen a száza
dunk tízes éveiben legnépsze
rűbb Bíró Lajos.
Ilyen névbújtatő nevekből
állítottuk össze a most követ
kező játékot. Fejtse meg, kik
szerepelnek benne!

templom húszgyermekes kán
torának a neve.
11. A francia rokokó legje
lentősebb festője. — Nevéből
kibetűzhető annak az angol
feltalálónak a neve, akiről az
elektromos áram murfkateljesítményének egységét elnevez
ték.
12. Magyar orientalista, mo
hamedán dervisnek öltözve
utazta be Ázsia egy részét,
hogy a magyarok őshazáját fel
kutassa. — Nevében megbújik'
a századforduló egyik jeles ka
rikaturistájának a neve.

13. A század végi magyar
1. Nagy holland festő. —
Nevében az NSZK Nobel-díjas színpadokon müveivel nagy si
politikusának neve bújik meg. kert aratott spanyol drámaíró.
— Nevéből kiolvasható Az ob
2. Világhírű svéd író. — Ne sitos költőjének neve.
vében a Lulu című opera szer
14. Az első magyar opera
zőjének neve rejtőzik.
énekesnő. — Művésznevében
3. Az első magyar orvosnő. benne foglaltatik a Lila ákác
— Neve A nyomorultak író szerzőjének a neve.
jának nevével kezdődik.
15. Költő, műfordító, a ma
4. Az Érik a gyümölcs írója.
f— Nevéből kiolvasható egy gyar antifasiszta líra kiemel
nagy magyar éremművész ne kedő művelője. — Nevében
megtalálható egy magyar bo
ve.
hózatíró neve.
5. Az általános relativitás16. II. Rákóczi Ferenc főloelmélet megalkotója. — Nevé
ben egy magyar származású vászmestere és egyik hadvezé
ángol Ázsia-kutató neve lapul. re. — Nevében benne rejtőzik
egy Amerikából meghalni ha
0. Kiváló orosz csatafestő. zatért népszerű magyar színész
Nevében egy politikusként is neve.
ismert Kossuth-díjas magyar
17. Sokoldalú író, újságíró és
író neve rejtőzik.
esztéta, a Világ című lap egyik
. 7... Pécsi származású francia szerkesztője volt. — Nevében
festő, az op-art atyja. — Ne megbújik egy hasonlóan sok
vében egy Kossuth-díjas ma oldalú művészettörténész és
gyar költő neve bújik meg.
kritikus neve, aki megalaku
lásától megszűnéséig munka
8. Drámaíró, a magyar nép társa volt a Nyugata,ak.
színmű megteremtője. — Ne
vében megtalálható az Anony18. A Naplemente előtt szer
mus-szobor alkotójának neve. zője. — Nevéből kicseng A va
rázshegy írójának a neve.
9. Magyar író, költő és pub
licista, az ő hősnője Édes An
19. 1901-ben az ENSZ főtit
na. — Nevében egy, a Nyugat kárává megválasztott burmai
nemzedékhez tartozó költőnő politikus. — Nevéből kiolvas
■neve bújik meg.
ható a magyar történeti festé
szet egyik n,agy neve.
10. Hatalmas, klasszicista stí.
lusú falképeiről, portréiról és
20. Az Akárki szerzője. —
illusztrációiról ismert, múlt Teljes nevéből egy betű híján
százádi német festő. — Nevé német és egy francia író neve
ben fellelhető a lipcsei Tamás olvasható ki.

TRÉFAK
Egy amerikai Olaszor
szágban közlekedési sza
bálysértést köpet el. A
rendőr megállítja és fel
szólítja, hogy tegyen írás' beli nyilatkozatot
arról,
ami törtéit.
— Hiszen éppen csak
hogy beszélek olaszul —
védekezik a turista
hogy tudnék akkor írni!
— Ebben az
esetben
kénytelen vagyok önt le
tartóztatni.
— Akkor talán mégis
inkább adjon egy darab
papírt és megpróbálom —
mondja az amerikai, majd
a papírt kettéhajtja és be
lecsúsztat egy tízdolláros
bankjegyet.
— Na látja —, mondja
biztatóan a rendőr. — Azt
mondja, nem tud olaszul
írni, és a felét már le is
írta!
★
' — Danka, ma szívesen
segítek neked főzni —
ajánlkozik az anyós.
— Köszönöm mama, de
most inkább ne, ma na
gyon sok munkám v a n . ..
'k
— Nézd csak meg, Jean,
mi ez a csörömpölés?
— Egy autó megpróbált
befordulni a mellékutcába.
— No és?
— Kiderült, hogy ott
nincs is mellékutca!

A korzikai megkérdezi a
barátjától:
— Mi van LUigival? Rég- '
óta nem láttam!
— Dolgozik.
— Doígozik? Mi baja,
már végképp nincs mit csi
nálnia?
★
— Mivel magyarázza a
biztosítótársaságának a si
kerét, Mr. Roberts?
— Azzal, hogy mi min
denféle szerencsétlen vé
letlennel szemben hajlan
dók vagyunk biztosítani
ügyfeleinket — még azzal
szemben is, ha más bizto
sítótársaságok
becsapják
őket! — hangzik a válasz.
kr
Egy koldus becsönget az
ajtón. A háziasszony ki
nyitja, és nem hajlandó
alamizsnát adni. A koldus
azonban nem enged, és a
háziasszony végül azzal
fenyegetőzik, hogy kihívja
a férjét.
— Felesleges, asszonyom
— mondja nyugodtan a
koldus —, hiszen nincs itt
hon.
— Honnan tudja?
— Az olyan asszonyok
nak, akik úgy néznek ki,
mint ön, a férjük csak
ebédelni jár haza — és
akkor is minél ritkábban.
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MOSOLYGÓ MÚLT
FELSÜLÉS
.Maugham élete utolsó évei, ben visszavonultan élt, nem
igen hívott vendégeket, és
meghívásokat sem fogadott
szívesen. Egyszer mégis sike
rült elcsábítani egy londoni
estélyre, amit valami távoli ro
kona rendezett, de itt sem
érezte jól magát. Régen kisza
kadt a társadalmi életből, nem
ismert serikit sem, csak téblábolt az emberek között, idege
nül és rosszkedvűen. Már ép
pen haza akart menni, amikor
a szeme megakadt egy elegáns
ifjú hölgyön, aki mégiscsak is
merősnek tűnt. Esküdni mert
volna rá, hogy 'látta már vala
hol az arcát, de sehogy sem
jutott eszébe, hol. Nagy magárahagyottságában
azonban
ennyi is felvillanyozta, s elha
tározta, hogy felderíti a hölgy
kilétét.
Előbb köszönéssel próbálko
zott. A hölgy barátságosan fo
gadta. Erre mellé lépett, és az
ilyenkor szokásos fesztelen cse
vegéssel megkezdte a puhatolódzást.
— Hogy van a kedves papa?
*— érdeklődött.
— Az édesapám meghalt! —
mondta a hölgy.
— Bocsásson meg, nem tud
tam — sajnálkozott az író. —
Hát a bátyja? Itt él London
ban?
— Nekem nincs bátyám.
Csak nővérem van..
_— Igen, igen! Most már em
lékszem ... No és mit csinál a
nővére mostanában?
— Még mindig ő a királynő
Angliában, sir’
(Az irodalomtörténészek sze
rint Maugham legjobb társa
dalmi regénye a Színház című.
Miről szól ez a regény, és mi
a címe a belőle készült film
nek?)

N É P M E SE

— Az úgy volt — kezdte az
atyafi —, hogy az öreg Kolum
busz faragott magának egy fe
ne nagv hajót, aztán útnak in
dult rajta a legényeivel. Már
ki tudja mióta hajózott ideoda, amikor az egyik legény
fölmászik ám az árbocrúdra,
oszt elkiáltja magát: — Föld!
No, ha föld — mondja jó
Kolumbusz —, akkor menjünk
oda. — A part mellett aztán
újra megszólal Kolumbusz. —
Né, ott emberek állnak. Alig
hanem ezek az indiánusok. —
Azzal kiugrik a homokba, én
megszólítja az egyiket:
— Mondja, lelkem! Kentek
az indiánusok?
— Mink volnánk! — feleli
az. — Hát az úrban kit tisz
telhetünk? ,
— Én volnék a Kolumbusz.
— Ejnye, no! Tán csak nem
a Kristóf?
— De biz az.
— Hű, az árgyélusát! —
mondja az indiánus. — Akkor
mi fel vagyunk fedezve!
(Melyik évben lépett először
az amerikai kontinens száraz
földjére Kolumbusz?)

ALKOTÁS
Chagallt felkereste műter
mében egy tisztelője, s ékes
szavakkal
dicsérte
művé
szetét. A mester azonban meg
lehetősen
közömbösen
fo
gadta az áradozást. Nyugodtan
festett tovább, méghozzá olyan
lendülettel, hogy alaposan le
fröcskölte vendége zakóját.
— Oppardon! — kiáltott fel,
most már mégiscsak odafigyel,
ve. — Mindjárt hozok terpen
tint, és kiveszem a foltot.
— A világért se fárassza ma
gát! — lelkesült fel a rajongó.
— Maradjon csak a tolt a za
kón !, De mivel az--ön alkotása,
nagyon kérem, szignálja!
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JAPÁN GÁZT GYÁRT MOSLÉKBÓL
A japán disznók hamarosan éhezni fognak, ha ered
ménnyel járnak a metángyá&tási eljárásokra vonatkozó
új elgondolások. A Eyukyui Egyetemen kísérleteket
.folytatnak, hogy. hatékony .baktériumtörzseket fejlessze
nek ki metángyártásra. A kísérletek annyira sikeresek
voltak, hogy a kutatók moslékkal táplálható metángyár
tó berendezés megépítését, tervezik szállodák és étter
mek számára. A mindössze egy köbméter terjedelmű
prototípusberendezés segítségére lehet kisebb üzletek
nek is, hogy csökkentsék a gázszámlájukat.
A hatékony baktériumtörzsek kifejlesztése valójá-.
ban a véletlenen múlt. A kutatás eredeti elképzelése az
volt, hogy az alkoholgyártáshoz találjanak . megoldást.
Mérnökök kidolgozták az alkoholüzem működtetésének,
folyamatát, a fermentálási eljárás kidolgozása révén pe
dig lehetővé vált, hogy a baktériumok 13 liter alkoholt
termeljenek 80 kg édesburgonyából. Csakhogy a bakté
riumok egyidejűleg két és félszer akkora ütemben ter
melnek metánt, mint amilyent bármely más hasonló el
járással el lehetett érni.

N Y U G D ÍJ H Á Z IA S S Z O N Y O K N A K
Olaszországban a feminista mozgalom törvényjavasla
tot dolgozott ki, amely szerint a háztartásban dolgozó
nőket is nyugdíj illeti meg. A mozgalom álláspontja sze
rint azt a nőt, aki a házon kívüli munka helyett otthon,
végzi a háztartás körüli teendőket, nem szabad hátrá
nyos megkülönböztetésben részesíteni a nyugdíj szem
pontjából sem. Figyelembe kell venni, hogy az otthon
dolgozó nők is hozzájárulnak munkájukkal a közkiadá- ■
sok csökkentéséhez, mivel a különböző társadalmi szol
gáltatásokkal járó kiadások így jóval kevesebbe kerül
nek az államnak (például kevesebb bölcsődei, óvodai
helyről kell gondoskodni). Az Európa Gazdasági Közös
ség már 1976-ban felszólította Olaszországot és a többi
tagállamot, hogy ismerjék el a háztartási munka érté
két, amelyet Olaszországban tizenhétezermilliárd lírára
becsülnek.

HOHATASU TAPÉTA
Svédországban újfajta tapétát fejlesztettek ki, amely
a lakások hőveszteségét 11—19 százalékkal fogja csök
kenteni. Ezt a falburkolatot főleg régi. építménykben
fogják fölhasználni. A tapéta három rétegből áll, de
csak 6 mm vastag. Ugyanolyan könnyen. lehet dolgozni
vele, mint a közönséges tapétával. A szigetelőréteg .
alumínium fóliára rétegezett habanyagból és fedőréteg-’
oől' áll, amelynek a hőszigetelő-képessége 3 cm vastag
kőgyapötnak felel meg.

(Mi a címe Chagall önélet
A fiatal Mikszáth Kálmán rajzi kötetének?)
egyszer az országot járva szó / ^ B i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i l i l l u i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i .......I l i m ,......................................................................................................
ba elegyedett egy ősz üstökű
alföldi magyarral. Jóízűen be
szélgettek erről-arról, Kossuth
apánkról, földről, időjárásról,
amikor egyszeres,ak ezt kérde
zi az öreg:
. •
— Hát azt tudod-e, öcsém,
hogy fedezték fel Amerikát?
— Nem én, bátyám! — gyúj
tott pipára Mikszáth, nagy
huncutul .azt remélvén, hogy
hall valami történetet, amit
még valóban nem tud. Hal
lott is.
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A im r ia tn á M t.
Valamennyien egyetérte
nek abban, hogy a művé
szetben nincsenek recep
tek — mégis állandóan re
cepteket írnak fel.
G
Ha az embernek szárnyai
nőnek, olyankor zavarják
abban, hogy a kezét hasz
nálja.
O
Meg kell elégedni azzal,
ami van, még akkor is, ha
nincs.
G

Mivel a szó fegyver,
használatának jogát meg
felelő okmánnyal kell iga
zolni.
•
Az ember egyszerűen kö
teles tévedni, ha mások az
ő tévedéseiből tanulnak.
G
A legsúlyosabb hibákat
tanúk jelenlétében követ
jük el!
O
Sose vádold az erőset a
gyengesége miatt!
Az ember a maga ide
jével legjobban a más ide
jének rovására takarékos
kodhat!
G

Ha a rák megáll az elért
eredménynél, ez már elő
relépés!
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NYILASI A KAPITÁNY
®
A csapat érdekében
Ebhez még hozzá lehet
lenni: azért van a pályán a
esia.patkapitáiny, hogy a mér
kőzés hevében is józan fejjel
tekintse át a teendőket, és
onnan belülről tartsa meg a
rendet, irányítsa társait, vég
rehajtassa velük a közös el
képzeléseket. Az edző a- kiispadon ülve ilyenkor már nem
sokat tehet, a labdarúgóiké a
szó, az irányítás pedig a csa
patkapitányé. Persze csak ak
kor tud irányítani, ha nem
csupán a karszalág különböz
teti meg őt a többiektől, ha
nem játéktudásával, képzett
ségével, eszével, sportember!
magatartásával igazi kapitá
nyi tekintélyt is kivívott.
Nyilasiból természetes úton
tett kapitány: a társak eleve
ráhallgattak, ha netán mást
jelölnek is ki erre a posztra,
akkor is ő lett volna a ve
zére\gyéniség. Tulaj donképpen
nagy felelősséggel jár ez a
tisztség. Minden csapatjáték
minden egyes együttesben,
klubban
és
válogatottban
egyaránt, a játékosok egy
adott csoportja a hangadó. A
legjobbak, a legrutinosabbak
tartoznak többnyire ebbe a
csoportba, a többiek pedig —
akarva, nem akarva — kény
telenek hozzájuk igazodni. Ók
szabják meg a tempót az ed
zésen, ők viszik a prímet a
mérkőzésen, ők tárgyainak az
edzővel, és ha nem tetszik ne
kik valami, ők mennek egy
lépcsőfokkal
magasabbra;
nemegyszer tőlük függ az
edző, a vezető sorsa. Tetszik,
nem teszik, így van ez a va
lóságban, és nemcsak nálunk,
hanem szerte a világon. Ha
ez a vezető csoport — nevez
hetjük akár klikknek is —
jó irányba húz, ha az ered
ményt tartja a legfontosabb
nak, akkor nem várat magá
ra a siker.
A jelenlegi magyar váloga
tottban az örvendetes, hogy
ehhez a bizonyos vezető
„klikkhez” tartoznak legalább
tizenhatan— vagyis gyakorla
tilag az egész válogatott ke
ret. És ez a szokatlanul népes
„.klikk” bárkit befogad, aki
magáévá teszi a céljait és al
kalmas arra, hogy ezekért a
célokért eredményesen mű
ködjék közre.
Ha netán ködös egy kicsit
ez az értekezés a csapatkapitányi szerepről, a társak köz
reműködéséről : következzék
egy konkrét példa. Hozzáte
szem: nem Nyilasitól tudom
■
— csapattársa mesélte el a
fciagyar—norvég
mérkőzést
követő baráti összejövetelen
—,. tőle csak annyit kérdez
tem utólag, hogy pontosak-e
az információim. Igaz, mond
ja. de arra kér, ho,gy ne ír
jak erről, mert sokan félre
érthetik. Mégis elmondom a
történetet, mert jellemző a
szövetségi kapitányra, a segí
tőjére, a játékosokra, a csa
patszellemre egyaránt.
A norvégok elleni meccs
előtti csütörtökön Mészöly
Kálmán bejelentette, hogy
nem .kíván változtatni a sváj
ciak ■ellen győztes csapat öszszeállításán. A VB-selejtezők
során ilyen nagyszerűen egy
szer sem.játszott az együttes;
úgy gondolja, hogy a kényszerűségből beugrott Szántó
és Kerekes Attila kiérdemelte
a bizalmat. Legyenek ott egy
ünnepinek ígérkező meccsen
ig; Órájuk még soká számíta
nak a válogatottban, történ
jék meg minden a beillesz
kedésük érdekében.
Nyilasi nem volt Tatán, mi
kor a játékosok értesültek a
döntésről. Párizsban volt ép
pen, a második legjobb euró
pai góllövőnek járó ezüstcipőt
vette át. Éjjel fél egykor ért
Tatára, és látta, hogy néhány
szobában még mindig ég a
villany. Mi történhetett? Rö
videsen megtudta, hogy ez az
összeállítási döntés foglalkoz
tatja a játékosokat. Bálint,
aki már érkezése óta érezte,

hogy esetleg kimarad a csa
patból, napok óta nem aludt,
és Martos is letörten vette
tudomásul a határozatot.
Nyilasi úgy érezte, nem
szabad napirendre térni a do
log felett. Először Mezey
Györgyöt kerté, hogy üljön le
vele • beszélgetni. (Csak záró
jelben: Mezeyt eleinte nem
kedvelték a játékosok, „tu
dás” edzőnek tartották, de az
együtt töltött hónapok alatt
megtanulták egymást becsül
ni).
jVTezey meghallgatta a véle
ményét, aztán úgy döntött,
hogy az ügy Mészölyre tarto
zik. A szövetségi kapitány
■nem azzal fogadta Mezey be
jelentését, hogy a játékosok
foglalkozzanak azzal, ami rá
juk tartozik,. végezzék csak a
saját dolgukat, mint ahogy ő
■is végzi a magáét. (Ilyenfajta
mináiiunk a típusválasz ha
sonló esetekben.) Pedig Mé
szöly ráadásul felette kínos
helyzetben volt, mert csütör
tök este a tévé és a rádió is
hírül adta, a péntek reggeli
újságok pedig címben hoz
ták: „a kapitány a győztes
csapatot szerepelteti.”
Mészöly nyugodtan mond
hatta volna azt is, hogy „saj
nálom, ebben a kérdésben
már nem tárgyalhatok, nem
járathatom le magamat a köz
vélemény előtt.” Ö azonban
összehívta a játékosokat —
az érintettek kivételével —
és megkérdezte, hogy mi az
elképzelésük.
Felszólaltak jóformán valamenyien. Egyöntetűen állítot
ták: Kerekest, Szántót nagyra
becsülik, szeretik. Mindketten
remekül 'helytálltak a sváj
ciak ellen. Szó sincs arról,
hogy ellenük érvelnének; rá
juk nagy szükség lesz . a vi
lágbajnokságon. De az adott
meccsen Martos és Bálint na
gyon is megérdemelné, hogy
szerepeljen. Mindketten sárga
lap miatt maradtak ki a
svájciak elleni válogatottból,
ám a büntetést nem fegyel
mezetlenség m iatt kapták, ha
nem a csapat érdekében el
követett taktikai szabálytalan
ságokért; gólveszálytői men
tették meg az együttest. Na
gyon nagy szerepük volt ab
ban, hogy a válogatott elju
tott idáig. Ki tudja, jövőre
játszhatnak-e még; feltétlenül
megérdemlik, hogy ott legye
nek az utolsó hazai selejtezőn,
és ha sikerül győzni, a töb
biekkel együtt őket is hadd
ünnepelje a közönség. Hogy
mennyire együtt vannak a
csapattal, azt az tanúsítja;
hogy mindketten saját költ
ségükön hazajöttek a Svárjc
elleni mérkőzésre. (Más kér
dés, hogy később az MLSZ
megtérítette nekik az utazás
árát.)
Szombat reggel a.z újságok
ban megjelent Mészöly nyi
latkozata arról, hogy az utol
só pillanatban megváltoztatta
a döntését, és mégis a Mar
tas—Bálint
kettős
játszik
Szántó és Kerekes helyén. A
meccset megelőző sajótértekezleten az újságírók feltették
neki a kérdést, mi késztette
erre. Csak annyit válaszolt;
aludt egyet a dologra, és hall
gatott valami utolsó megér
zésre.

Vissza az örsgskst
Amint később megtudta, a
játékosok nagyon tisztelték
ezért a nyilatkozatáért Mé
szölyt. Egyikük úgy fejezte
ki, hogy a kapitány hajlandó
volt „elvinni a balhét”. Biz
tosak voltak a játékosok ab
ban is* hogy ha Martos és
Bálint netán leszerepel, Mé
szöly Vállalta volna a hibás
döntés ódiumát. Szántó és
Kerekes egyáltalán nem sér
tődött meg; mindketten tud
ták, hogy nem akarták őket
bántani a játékostársak; nem
személyekért, hanem elvekért
szállt síkra a csapat. Lehet,
hogy legközelebb éppen értük
állnak ki, ha a.z igazságérze
tük úgy követeli meg.

i
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Ha arra keresem a választ,
minek köszönheti sikereit a
válogatott, akkor ezzel a tör
ténettel már megkaptam a
felelet. egy részét; egységes,
józan gondolkodó, egymásért
küzdő társasáig van együtt. De
a jó" szellem önmagában ke
vés.. Kell sok minden más is.
— A vezetés két oikos hú
zására szeretnék utalni —
magyaráz Nyilasi. — Az egyik
az, hogy •előtérbe került a
válogatott játékosok közös fel
készülése. Mi is beláttuk,
hogy ezzel a módszerrel töb
bet tudunk kihozni önma
gunkból. Ügy tudom, a spor
tolók általában nem rajonga
nak
Tatáért;
unalmasnak
tartják az elzártságot, az
egymásra utaltságot. Mi —
éppen mi, a futballisták! —
eljutottunk odáig, hogy az
1981-ben sorra került mérkő
zések előtt kértük, hogy vi
gyenek bennünket Tálára,
mert ott a legzavartalanabb a
munlca, ott csak a felkészü
lésre, az edzésre figyeltünk.
A téli alapozáson, a mérkőzé
sek előtti időszakban annyit
hoztunk
ki
önmagunkból,
amennyit csak lehetett. Ha a
klubjainkban edzünk, nem hi
szem, hogy idáig jutottunk
volna.
A másik jó húzás az volt,
hogy elvittek bennünket a
múlt év februárjában Argen
tínába. Eredetileg vita volt
arról, hogy ne inkább Afri
kába menjen-e a csapat, mert
néhány szakember tartott at
tól, hogy az erős dél-ameri
kai klubok tovább roncsolják
az amúgy' is megtépázott ön
bizalmunkat. Végül mégis el
utaztunk Mardel Platába, és
furcsa módon éppen az ot
tani, nem valami jól sikerült
sor ozat urikn alk köszönhe t j ük,
hogy kijutottunk Spanyolor
szágba. Nem játszottunk ugyan
rosszul, de hiányzott a csa
patból az a többlet, ami kell
a győzelemhez — képzett,
nagy tudású
ellenfelekkel
sze.rn.ben. Megfiatalított ” gár
dával szerepeltünk. Fiatalíta
ni pedig úgy nem szabad,

hogy egyszerre kicserélnek
hét-nyolc embert. Fokozato
san kell beilleszteni az új já
tékosokat, akiknek meg kell
érniük a nagyobb csatára.
Amikor hazajöttünk, tor*
nyosultak a kérdőjelek. Nyil
vánvaló volt, hogy erősíteni
kell a VB-selejteziőkre, de
kikkel? Hiszen mimálunk nem
hemzsegnek a mellőzött vi
lágsztárok, bár az tény, hogy
akadt olyan magyar labdarú
gó is, aki többre tett volna
képes, mint jó néhány Dél*
Aimerikáiban
járt
játékos.
Csakhogy nekik nem volt elég
fontos a válogatott. (Nyilasi
nem beszélt bővebbem erről a
témáról, de pontosan tudom,
kikre célzott. Vezető vidéki
csapatainkban futballozik né
hány nagy képességű labda
rúgó, akik az 1981-es eszten
dő elején szóba kerültek a
válogatásnál. Eléggé pletykaszinten hallottam csak, de le
írom, ami elterjedt’ erről a
kulisszák mögött — és nem
csak ott. A rangos vidéki
együttesek a fontos bajnoki
mérkőzéseiket, különösen a
fővárosi nagy csapatok ellen,
ném a hivatalos megszabott
prémiumért játsszák, hanem
akár többszöröséért is.)
Erősíteni azonban feltétle
nül kellett. Ebben megint csak
szerepe volt a csapatkapi
tánynak :
— Sokat beszélgettünk Mé
szöly Kálmánnal és Mezey
Györggyel áz akkor Belgium
ban szereplő három játékos
ról. A vezetők tartottak tőle,
hogy ha hazahívják őket, nem
fognak úgy játszani, ahogy mi
szeretnénk. Elvégre ők tisz
tes pénzért futballoznak a
profi világban, nekik nagyon
keveset jelent az itthon ígért
jutalom. Aztán az utazgatás
is fárasztó; mégsem lehet úgy
átugrani Tatára Óelgiumból,
mint az Üllői útról. Nem lesz
alkalmuk arra, hogy hossza
sabban együtt készüljenek a
válogatott kerettel, szakmai
lag és morálisan sem tudnak
beilleszkedni. Ezek az aggá
lyok egyáltalán nem tűntek
megalapozatlannak, de — is
merve Bálintékait — állítot
tam, hogy hasznára lesznek a
csapatnak.
Ha csak Nyilasi lett volna
ezen a véleményen, nem biz
tos, hogy hazahívják az „ide
genlégiósokat”. Jó néhány
szakember is összedugta a fe
jét, és végül t megszületett a
határozat; a szakvezetők meg
nézik a Belgiumban futballo
zó három játékost, és ha ked
vező képet kapnak róluk, ki
próbálják őket a csapatban ...

AUTÖS BAJOK

Eredmény van
— támogatás nincs
Megkapta a legmagasabb
sportkitüntetést, majd 'elkese
redetten nyilatkozott az MTInek Ferjáncz Attila, az első
számú magyar autóversenyző.
Elmondta, hogy a Hungarocamion idén már nem támogatja
rallye-párosukat, ezért azt sem
tudja, indulhat-e versenyeken.
A Ferjáncz—dr. Tandori kettős
tavaly EB-bronzérmet nyert,
ás idén a bronz birtokában a
kiemeltek között szerepelhet
ne. Minden EB-futamon köte
lesek elfogadni a nevezésüket,
ők választhatják meg a rajt
számot, tehát nem kell valami
döcögő autó mögött startal
mok, az előttük elrajtoló kocsi
nem akadályozza őket a gyor
sasági szakaszokon. Most azon
ban itt a kérdés: versenyezhetnek-é egyáltalán? Á Hungarocaniion 1976-ban kötött velük
szerződést. Ferjánczék a kocsi
jukon reklámozták a magyar
céget, ennek ellenértékeként
egész Európában ingyen tan
kolhattak. Tavaly 24 000 nyu
gatnémet márkába került a
magyar autósok üzemanyaga.
A Hungarocamionnál tartott
pénzügyi revízió kifogásolta ezt
a tételt, mondván, hogy a je
lenlegi gazdasági helyzetben
túlzás valutában fizetni a rek
lámkiadásokat. A Hungaroca.mionnak ugyan szüksége van

nyugati reklámra, hiszen szál
lít ottani cégeknek, de a pénz
ügyi szakemberekkel a vezetők
nem szánhattak vitába. Őszin
tén sajnálják, hogy nem tud
ták megújítani a szerződést
Ferjánczékkal. Budapesten jár
tak a Renault-cég képviselői is,
de a megváltozott helyzetre
nem voltak felkészülve, nem
tudtak teljes értékű választ ad
ni arra. vajon képesek-e meg
teremteni Ferjánczékna,k a
versenyzés feltételeit. Annyi
mindenesetre már biztos, hogy
a páros részt tud venni a ma
gyar bajnokságon, a szocialista
országokban sorra kerülő ku
paversenyeken,
EB-futamokon, sőt a Renault-gyár haj
landó finanszírozni a jugoszlá
viai és a ciprusi rallye-t. Meg
vizsgálják majd, hogy tud
nak-e még mást is vállalni, de
a döntésre pár hetet várni kell.
Reisz György, a Volán autós
szakosztályának a vezetője itt
hon fáradozik azon, hogy klub
juk legeredményesebb párosa
versenyzési lehetőséghez jus
son. A Volán a maga; erejéből
aligha képes segíteni, ezért a
szakosztály a szövetség útján
az (DTSH-tól is támogatást
kért. Nagyon nagy kár lenne,
ha éppen a legkiválóbb autó
saink előtt zárulnának le a so
rompók.

Továbbra is fradista „Tutó” tanár úr

Lakat megy és marad
Egy héttel ezelőtti szá
munkban Dalnoki Jenő
terveiről beszélt, s a tata
bányai szerződésével kap
csolatosan elmondta: „Szó
van róla, hiszen a nyáron
Lakat Károly . nyugdíjba
akar menni.” Néhány nap
pal később váratlanul ért
Lakat Károly telefonhívá
sa. •
— Tizenöt esztendőt töl
töttem a klubnál kisebbnagyobb megszakításokkal
— mondja „Tutó” tanár úr.
— Ezalatt sokkal
több
volt az örömöm, mint a
bánatom. Két KK-győzelem jelzi ezt, sokszor vol
tunk a vidék legjobbja, ta
valy pedig feltettük a ko
ronát, a bajnokságban elért
második hellyel. És a. két
Real Madrid elleni mérkő
zés! Megismerte nevünket
a nagyvilág, s kevés hiány
zott a meglepetéshez. Ta
tabányán hagyom , a szívem
egy darabját.
— Tehát eljön?
— Ez nem újkeletű do
log! Ez m ár tavaly megfo
galmazódott bennem, sőt,
a vezetőkkel is így álla
podtam m eg.' Azzal a ki
kötéssel persze, hogy a
konkrét lépésekről majd
időben beszélünk.
— Mi lesz, ha idén baj
nokságot nyernek?
— Akkor a kalapomat
úgy vehetnem, hogy vas
taps kísérne.
VÍZILABDA

— Végül is teljesen le
lép-e a színpadról, mint
edző?
— Eszem ágában sincs!
— De hiszen, hatvankét
éves!
— Az edzősködés nem
fizikai állapot kérdése, lia- ,
nem szellemi frisseségé.
Ahogy az élet nagyon sok
fontos területén, a labda
rúgásban sem mellékes a
tapasztalat, hosszú évek
rutinja. Egyébként a kon
dícióm kifogástalan, a han
gulatom pedig derűsebb,
mint valaha.
— Helyet követel a fia
talabb generáció!
— Sajnos nem tolonga- •
nak a jó képességű edzők,
akiknek joggal adhatnánk
át a helyünket. Itt van
például a velem egykorú
Kovács Imre, a PMSC-nél.
Ragyogó kondícióiban van,
a szakmát nagyszerűen ér
ti, vétek lenne, ha elen
gednék nyugdíjba.
—r Maradjunk a tényék
nél. Hová hívják, megke
resték már?
— Meggyőződésem, hogy
a labdarúgóéletben semmi
sem maradhat titok. Már
tavaly decemberben egy
mást érték a telefonok, kü
lönböző egyesületek tettek
ajánlatot, kínáltak szerző
dést.
— Részletek?
— Felesleges lenne meg
bolygatni az ott dolgozó C:
edzők lelkiállapotát.
KÉZILABDA

Pólós a parton

„Bravúr” Béla

A márványtáblás kapitány
(neve ott szerepel a Hajós
Alfréd-uszoda olimpiai baj
noki falán), dr. Mayer Mihály
vezetésével Tatán táborozott
a vízilabda-válogatott. A tár
sulat többsége kedélyes han
gulatban gyakorolt; a háló
zörgető centert, Kuncz Lász
lót viszont láttuk már vidá
mabbnak is ...
— Partra vetett középcsa
tár7
— Az OSC-ből a Vasasba
tartok — mondta —, ám az
átigazolással — a szövetség
első döntése értelmében — 12
hónapot várnom kell.
— A Vasas szimpatikusabb?
— Itthon a piros-kékek a
legjobbak, kis túlzással „vá
logatott” klubcsapatban játsz
hatnék. Az OSC viszont meg
gyengül: Sudár bevonul, Mátsik visszatér a Dózsába, Hor
váth abbahagyja, ' Somossy
pedig a Volánhoz készül. Ma
radnak a fiatalok, de úgy
érzem, egy „újonc” gárdában
nem menne igazán a játék.
— A Vasasnál otthonra
lelt?
— Nem titok, így igaz.
Akárcsak az, hogy kedvezőb
bek a körülményeim.
— Felfüggesztés ide, vagy
oda: továbbra is válogatott!
— A kapitány nem mondta,
hogy n e ‘járjak edzésre, tehát
együtt készülök társaimmal.
Mayer Mihály egyébként úgy
vélekedik: szakmai szempont
ból indokolt a klubcserém,
mert a Vasas jobb csapat!'
— Az OSC. nem adja ki?
— Biztos, hogy nem! A Va
sashoz viszont aláírtam, s a
nyilatkozatomat nem vonom
vissza...
— Kivárás?
— Remélem, hogy pólózha
tok. Mindenesetre úgy tré
ningezek, mintha már hol
naptól játszhatnék. . .
— Az ügy folytatódik?
— Az elnökség a héten is
mét összeült, a határozatot
még nem ismerem. Bízom a
kedvezőbb döntésben ...
, A legfrissebb
informá
ció: Kuncz egy évig még az
OSC-ben játszik, csak utána
kerül a Vasashoz. Ami biz
tos: az idén világbajnokságot
rendeznek, s a középcsatár
játékára szükség lenne az
ecuadori vetélkedőiül

Csodakapus.
Szerencsés,
„Bravúr” Béla. Ilyen jelzők
kel illetik az ellenfelek Bartalos Bélát, a magyar kézi
labda-válogatott kapusát. Ti*
zenkettedik éve állja már út
ját a gólszerzésben a világ
legjobb
mesterlövészeinek;
három olimpián és három viT
lágbajnokságon
vett
már
részt. Most készült a negye
dik VB-jére, amely február
23-án kezdődik az NSZK-bari.
A sportág világcsúcstartója.
A világ válogatott kézilabdá*
zói között csúcstartó. A hét
végi, svájciak elleni mérkő
zésekkel
túljutott kétszáz*
nyolcvankettedik
válogatott
ságán. Arra készül,. hogy el
érje a háromszázat.
Véletlenül tett kézilabdázó.
Általános iskolai testnevelő
tanára egyszer nagy gondban
volt. Nem volt kapusa az
egyik mérkőzésen; mást nem
talált a közelben, ezért Bartalosra'bízta a háló őrzését.
Ez a döntés meghatározta pá
lyafutását; 1965-ben igazolták
le a Videoton elődjéhez, majd
a Szondi SE-hez került, a kö
vetkező állomása: Tatabánya.
Egy éve a veszprémiek kapu
jában áll.
Sokan feltették már neki a
kérdést: miként tudta meg
őrizni formáját ilyen hosszú
ideig, meddig marad? Érzése
szerint csak 1976 óta tartja
magát kiforrott kapusnak, so
kat köszönhet az elődöknek;
igaz, 1976-tól nem volt mö
götte igazi helyettesítő em
ber. Most viszont m ár más a
helyzet:, jó képességű fiatalok
haladnak nyomdokaiban.
Hogy meddig akar még a
pályán lenni? Amíg a váloga
tott nem szerez érmet világ*
versenyen.
Remek válasz.
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