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Orvosok
Napjainkban a világon az
ember életét és egészségét
semmi sem veszélyezteti jobban, mint a nukleáris háború.
A második világháború 50 mil
lió emberi életet ragadott el.
A modern, nukleáris fegyver
rel pusztító erőben semmi más
korábbi fegyverfajta össze

sem hasonlítható. Manapság
a világban olyan mennyiségű
nukleáris fegyver halmozódott
fel, hogy a nukleáris háború
szándékolt vagy véletlen, tech
nikai ökokból vagy hanyag
ságból történő kirobbanása az
élet megsemmisüléséhez ve
zetne a Földön.

A tények érvei
'A világban felhalmozott
nukleáris bombák ereje 20 000
megatonna. Ez egymillió olyan
bomba erejével egyenértékű,
mint amely Hirosimát elpusz
tította.
A világon azonban még nem
tudnak kellőképpen fogalmat
alkotni azokról a következmé
nyekről, amelyeket egy nuk
leáris háború okozhat az em
beriségnek. Sőt mi több, egyes
„stratégák”, a „korlátozott
nukleáris háború” lehetőségéi
latolgatják.
A világ különböző országai
nak tudósai azonban tisztában
vannak azzal, hogy milyen ve
szélyt jelent a földkerekség
minden lakosának életére és
egészségére a nukleáris fegy
ver, és ezért felemelték hatá
rozott tiltakozó szavukat a
nukleáris fegyverkezési hajsza
ellen.
Sor került az amerikai és a
szovjet orvostársadalom kép
viselőinek találkozójára, ame
lyen megvitatták és egyeztet
ték az „Orvosok a nukleáris
leszerelésért” nemzetközi moz
galom alapelveit.
E mozgalom elvei elsősorban
azon a törekvésen alapulnak,
hogy az orvosok megmagya

rázzák a világ népeinek, a nuk
leáris hatalmak kormányainak
azt a veszélyt, amelyet a foly
tatódó fegyverkezési hajsza és
a nukleáris fegyver felhalmo
zása magában rejt.
Számítások szerint, abban az
esetben,_ ha egymillió lakost
számláló feltételezett városban
egy megatonna erejű nukleá
ris szerkezet felszínen robban
na, az a lakosság egyharmadának pusztulásával járna. A
nyomában keletkező lökéshul
lám és tüzek csaknem az egész
városban elpusztítanák az épít
ményeket. Tönkremennének a
lakóházak, az áram- és vízel
látás, megszűnne az élelmi
szer-szállítás. A hő- (fény-)
sugárzás még az epicentrumtól
12,5 kilométer távolságra is
harmadfokú égési sebeket
okozna,
Földi nukleáris robbantás
esetén, ellentétben a levegőben
végrehajtott robbantással, to
vábbi hatótényező lenne a
nukleáris robbanás következ
tében fellépő intenzív radioak
tív
károsodás,
radioaktív
„nyom”. Kiszámították, hogy
ilyen viszonyok között több
tízezer embernél keletkezhet
ne különböző súlyossági foko
zatú sügárbetegség.

Mit tehetnek az orvosok
A kárvallottak óriási számá
val kapcsolatban a szociálhigiéníai problémák tömege je
lentkezne. Ezek egyike a ha
laszthatatlan segítségnyújtás a
sebesültek számára. Hirosima
és Nagaszaki tapasztalata, azt
mutatja, hogy a nukleáris tá
madás következtében az orvo
sok 50-90 százaléka meghal,
vagy cselekvőképtelenné vá
lik. Az életben maradott or
vosok aligha tudnának elég
séges, szakszerű segítséget
nyújtani, a nukleáris robbanás
hatásától károsodott szemé
lyeknek. Elégteleneknek bizo
nyulnának a meglevő
vér-,
oxigén-gyógyszerkészletek.
Nagyon valószínű, hogy fertő
ző megbetegedések fordulná
nak elő a radioaktív sugárha
tás, a sérülések, az éhezés, a

túlságos pszichikai feszültség
következtében legyengült la
kosság körében.
Az. emberek fejvesztett me
nekülése következtében a fer
tőzés azokra a kerületekre is
kiterjedne, amelyek távol es
nek a fertőzés gócától. Fenn
állna az a veszély, hogy nagy
arányú járványos megbetege
dések lobbannának fel, ame
lyek a nukleáris támadás' ál
tal ... közvetlenül nem -sújtott
régiókra és kontinensekre is
kiterjedhetnének. A nukleáris
katasztrófa eme következmé
nyének mennyiségi aspektu
sait lehetetlen előre megmon
dani: Az előző háború tapasz
talata azonban azt mutatja,
hogy a harctéri sérülések és
járványok okozta veszteségek
aránya 1:3—1:5 lenne.

A környezel károsodása
A totális nukleáris háború
esetén a bioszférában új mi
nőségi és mennyiségi változá
sok következhetnek be' A su
gárhatással szemben tanúsí
tott különböző ellenállóképes
ség miatt felborulhatna az élő
természet homeosztázisa (al
kalmazkodóképessége) és az
ökológiai (környezeti) egyen
súly a természeti közösségek
ben. Ez viszont egyes bioló
giai fajok pusztulásához
és
mások, például
a különféle
mikroorganizmusok alsóbbren
dű fajainak feltartóztathatat
lan elszaporodásához vezetné
nek. Az ökológiai egyensúly
ilyen felborulásának következ
ményeit megjósolni lehetet
len.
A nukleáris robbanások radióaktív termékei először a
sztratoszférába kerülnek, majd
a Föld körüli vándorlás tör
vényének engedelmeskedve fo
kozatosan végigvonulnak a
Föld felszíne felett. S ha,
mondjuk, á robbartás az észa
ki féiteke fölött kpvetkeznék
be, akkor a radioaktív csa
padék összmennyiségének egyharmada a déli féltekén hul
lana le.
Következésképpen
egyértelműen lehet beszélni a
nukleáris robbantások radio
aktív
termékeinek globális

Belső használatra

hatásáról. Ezek megfelelő bio
lógiai láncokat alkotnak a szá
razföldön, a vízben és végső
soron az élelmiszerekkel és a
belélegzett levegővel az em
beri szervezetbe kerülnek.
Megemlítünk néhány példát.
Nukleáris robbanás után a
radioaktív jód—31 elég nagy
távolságokra elterjedhet.
A
növényzetre kerülve behatol a
haszonállatok takarmányába,
majd a tejjel
a gyermekek
szervezetébe, intenzíven besu
gározva a pajzsmirigyet.
A nukleáris robbanás hoszszabb életű produktumai —• a
stroncium—90 és a cézium—
137 — huzamos ideig vándo
rolhatnak biológiai láncokban,
míg aztán az emberi szerve
zetbe kerülnek és-a csont- és
izomszövetben
lérakódnak.
Emellett a sztratoszférabeli
radioaktív termékek felezési
ideje' hozzávetőleg egy eszten
dő.
A nukleáris
robbantások
globális következményei közé
kell sorolnunk a
klímatikái
hatásokat és közöttük az egyik
legfontosabbat: a légkör 1-2
km vastag ózonrétegének ron
csolását. Ez a réteg az alma
héjához hasonlóan megvédi a
Föld felszínét, a növényzetet,
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relésért
az embereket, az ultraibolya
.sugárzás kemény komponen
seinek hatásával szemben.
Nagy erejű nukleáris rob
bantások esetén óriási menynyisógű
nitrogénoxid-molekula szabadul fel. A nitrogénoxidok és
az
ózon
megfelelő fotokémiai reakciói
révén roncsolódik az ózonré
teg, s a Földre zúdul az ult
raibolya
sugárzás kemény
komponensének áradata. Ez a
növények vegetációs rendsze
reinek zavaraihoz, az embe
reknél pedig égési sebekhez,
s a bőr rosszindulatú képződ
ményeinek kifejlődéséhez ve
zethet.
Egyes felmérések arról ta
núskodnak, hogy az eddig vég
rehajtott,
530
megatonna
nagyságrendű kísérleti atom
fegyver-robbanások közreját
szottak abban, hogy az
at

moszféra védőrétegében
az
ózonkoncentráció 3-5 száza
lékkal csökkent.
Egyes külföldi kutatók becs
lései szerint 10 000 megatonna
nagyságrendű nukleáris bom
ba felrobbantása következté
ben az atmoszféra ózonrétegé
nek 3Ó-50 százalékos csökken
tése vagy roncsolása várható.
Vagyis nukleáris csapások
helyszínétől függetlenül az at
moszféra ózonikoncentrációja
mindenütt változhat, ami meg
felelő következményeket von
maga után- A nukleáris fegy
ver hatásának további egész
sor más globális hatása is van.
Mindez meggyőzően bizonyít
ja; összpontosított csapás ese
tén nem lesz olyan állam és
terület, amely he lenne kité
ve ilyen vagy olyan mérték
ben a nukleáris robbantás ha
tásának.

Kiállás az értelemhez
Manapság a fejlődő, országok
ban 400 millió ember rosszul
táplált, 300 millió vérszegény
ségben
szenved, 100 millió
gyermek halálveszélyben van
a rossz táplálkozás és a vita
minhiány következtében. A vi
lág katonai kiadásai hússzorosan-huszonötszörösen megha
ladják annak .a segélynek az
együttes volumenét, amelyet a
fejlett országok évente nyúj
tanak a fejlődő országoknak.
A legutóbbi 10 esztendő folya
mán
az Egészségügyi Vi
lágszervezet mintegy 83 mil
lió. . dollárt
költött
ária,
hogy
felszámolja a
vi
lágon
a
feketehimlőt. Ez
az összeg kevesebb, mint
amennyibe egy modem stra
tégiai bombázó kerül. A
malária
megszüntetéséhez,
amelyben a világ 66 országá
ban több,
mint egymilliárd
ember szenved, az Egészségügyi Világszervezet számításai
szerint 450 millió dollárra len
ne szükség. Ez még a felét
sem teszi ki azoknak az öszszegeknek, amelyeket a vilá
gon naponta
fegyverkezésre
költenek, s csupán.egyharmad

része egy Trident típusú
atom-tengeralattjáró költségé
nek.
Az amerikai
és a szovjet
orvosok találkozóik és eszme
cseréik folyamán arra az egy
öntetű következtetésre jutot
tak, hogy aktív küzdelmet kell
kibontakoztatni a fegyverke
zési hájsza ellen, a nukleáris
leszerelésért.
A népeknek és kormányok
nak a világ minden országá
ban jól tájékozottnak kell len-.niök arról, mivel járna
az
emberiségre a bolygónkra néz
ve, egy nukleáris háború, Szer
te kell foszíatni azt az illúzi
ót, hogy az országok túlélhet
nék a nukleáris háborút, ép
ségben megőrizve társadalmi,
gazdasági és állami rendsze
rüket; hogy a nukleáris há
ború és következményei kévés
számú, külön megválasztott
helyekre
korlátozódhatnak;
hogy a nukleáris háború meg
nyerhető.
Ezeket az alapelveket is
merték el az orvosolt nemzet
közi találkozóján, ahol elin
dult útjára az „Orvosok a
nukleáris leszerelésért” új
mozgalom.

A Szibéria—Nyugat Európa
földgázvezeték magyar szakasza
Magyarországon is áthalad
majd az évszázad üzletének
nevezett szibériai—nyugat-eu
rópai földgázvezeték — jelen
tették be egy moszkvai sajtó
tájékoztatón.
Viktor Ocseretyin, a Szovjet
unió magyarországi kereske
delmi képviseletének vezetője
elmondta: a Franciaországgal
és az NSZK-val aláírt megál
lapodás alapján 1984-tŐl kez
dődik a földgázszállítás. To
vábbi tárgyalások folynak
Olaszországgal, Jugoszláviával,
de szóba került Ausztria,
Svájc, valamint Nyugat-Berlin is. A több ezer kilométer
hosszúságú csőgigantból. mint
egy 40 milliárd köbméter föld
gáz ömlik majd. Mivel' e.zt a
csehszlovákiai. szakasz ' nem
lesz képes továbbítani, ezért
szükség van egy leágazó veze
tékre is, mely a Szovjetunió
nyugati határánál tér el, s
délnyugati irányban hazánkon
át halad tovább. Ezen az ágon
elégítenék ki a nyugat-európai,
így az esetleges olaszországi,
jugoszláviai, svájci és osztrák
igényeket!
r— Miként vehet részt ha
zánk a nagy programban? ,
— Távvezeték- és kompreszszorállomások építésével, a. ve
zetéket ellenőrző és irányító
automatikák, híradástechnikai
berendezések gyártásával, sze
relésével.
A magyar iparnak nemcsak
a hazai szakaszokhoz, hanem a
szovjetunióbeli, s a további
vezetékhez is kel] majd mű
szereket, berendezéseket gyár
tania. Az itteni szakasz Szent-

gótthárdnál hagyja majd e
Magyarország területét.
A végleges nyomvonalró]
még nincs döntés. A magya:
vezetékszakasz évente mintegy
10—10 milliáj-d köbméter föld
gázt szállít. A programban
való részvételért, berendezé
sekért, a tranzitszállításéri
földgázzal fizet a szovjet fél.

Mennyivel csökkentik
a belga frankot?
A brüsszeli Charlemagnepalotában összeültek a közös
piaci pénzügyminiszterek, hogy
a belga kormány leértékelési
javaslatáról döntsenek. A ta
nácskozáson Willy de Clercq
belga miniszterelnök-helyettes
és pénzügyminiszter elnökölt.
Szóvivői tájékoztatás szerint
a belga kormány végül 12 szá
zalékos frankértékcsökkenést
szeretne kieszközölni. Norgaard
dán gazdaságügyi miniszter
ugyanakkor a dán korona 8
százalékos leértékelését kérte.
A többiek általában túlzottnak
tartják ezeket az igényeket.
Louis van Geyt, a Belga
Kommunista Párt elnöke el
ítélte a Martens-kormány in
tézkedéseit, s hangoztatta, hogy
a leértékelés most azokat jut
tatja busás nyereséghez, akik
hónapok óta folytatnak speku
lációt a frank ellen, és külföld
re telepítettek legkevesebb 180
milliárd frankra becsülhető tő
két az elmúlt két évben.

M s s& sm lisia o rs zá g o k
eiö iergesziése
A bécsi haderőcsökkentési tárgyalásokon a lengyel
küldöttség az NDK, Lengyelország, a Szovjetunió és
Csehszlovákia nevében térvezetet terjesztett elő a közép-európai kölcsönös haderőcsökkentés és a vele őszszefüggő intézkedések első
szakaszára.
.
A megállapodástervezet
— amint azt a lengyel delegáció szóvivője ismertette
— pontosan megfogalmazza
a tárgyalások végcélját, nevezetesen azt, hogy két sZakaszban kilencszázezer-kilencszázezer fős, egyenlő
kollektív szintre kell csőkkenteni a két fél, vagyis a
két szövetség fégyveres
erői személyi állományának
összesített létszámát. Ezen
beiül a szárazföldi erőkét
70Ö-700 ezer, a légierőkét
200-200 ezer fős szintre.
Az első szakaszban a
SzoVjetunió és az Egyesült
Államok csapatait és fegyverzetét kellene csökkenteni és korlátozni. A Szovjetunió közép-európai szárazföldi csapatainak létszámát
20 ezer, , az Egyesült Államok pedig 13 ezer fővel
csökkentené. A csökkentésre szánt szárazföldi erők és
fegyverek konkrét •létszámát, illetve mennyiségét a

megállapodáshoz csatolandó
külön jegyzőkönyv rögzítené. A csökkentés alá eső
csapatokat hazai területre
vonnák vissza, és olyan he
lyen állomásoztatnák, ahol
nem károsítanák a tárgyalásokon különleges státuszsál részt vevő államok biztonságát.
A folyamatosság biztosítása érdekében a tervezet
kötelezhetné a megállapodás valamennyi résztvevőjét, hogy a második _ szakaszban körülbelül arányosan csökkentse haderejét és
fegyverzetét. Ezt és a folyamat teljességét szolgálja
egy rész a tervezetben,
amely előírja annak mechanizmusát, hogy a felek közép-európai haderőinek lét
száma szerződéses egyensúlyban maradjon a csökkentés két szakaszának be-.
fejezése után. Egyebek között szabály írná elő, hogy
a megállapodás egyik résztvevője sem tarthat KözépEurópában a két szövetség
részére meghatározott 900900 ezres kollektív szint 50
százalékánál nagyobb létszámú fegyveres erőt:
A tervezet végezetül ^ a
megállapodás végrehajtását
biztosító intézkedéseket ismerteti.

A Z E L M Ú L T H ÉT
LEONYID BREZSNYEV, AZ SZKP FŐTITKÁRA, a
Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke a
Kremlben találkozott Wojciech Jaruzelskivel, a Lengyel
Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első tit
kárával, miniszterelnökkel. Brezsnyev és Jaruzelski át
tekintette a Szovjetúnió és Lengyelország politikai, gaz
dasági, tudományos-műszaki és kultúrális együttműkö
dése továbbfejlesztésének kulcskérdéseit, a szovjet és
a lengyel nép, az SZKP és a LEMP közötti testvéri ba
rátság megszilárdításával kapcsolatos feladatokat.
Brezsnyev és Jaruzelski egyöntetűen ítélte meg a
nemzetközi helyzetet, fejlődésének távlatait. Aláhúzták,
hogy a Szovjetunió és a Lengyel Népköztársaság to
vábbra is megvédelmezi a szocialista közösség érdekeit,
hozzájárul a népeknek az imperialista fenyegetés, nyo.más és zsarolás elleni küzdelméhez. A két ország, mint
eddig is, következetesen küzd azért, hogy a nemzetközi
politikában fordulat következzék be a feszültségtől és
a konfrontációtól a döntésre ^érett nemzetközi kérdések
békés megoldása, az enyhülés és a józan ész diadalá
nak politikája felé.
JARUZELSKI KÉPET ADOTT A LENGYELORSZÁGI
HELYZETRŐL, elmondotta, hogy milyen erőfszítéseket
tesznek a további normalizálás érdekében. Rámutatott:
a szocializmus, ellenségei, akik kihasználták az előző
vezetés hibáit, a szocialista építés törvényességeinek
megszegését, tevékenységükkel a lengyel nép valamenynyi szocialista vívmányát fenyegették.
A szükségállapot bevezetése megakadályozta a szo
cializmusellenes fordulatot, megmentette a lengyel ál
lamot a testvérgyilkos háborútól. Lengyelországban je
lenleg fokozatosan helyreáll a gazdasági, politikai és
társadalmi élet, amely súlyos károkat szenvedett a szo
cializmus ellenségeinek akciói következtében.
Lengyel részről hangsúlyozták, hogy továbbra is a leg
határozottabban megakadályoznak minden olyan kísér
letet, amely a gazdaság szétzüllesztésére, anarchiára,
rendzavarásra, a társadalmi-politikai rend megváltoz
tatására irányul.
KÖVETKEZTETÉSEKET PRÓBÁLNAK LEVONNI a
megfigyelők Alexander Haig legutóbbi beszédéből,
amellyel az amerikai külpolitika egyes vonatkozásait
igyekezett megmagyarázni. Az elemzők feltűnőnek tart
ják, hogy a State Department vezetője egyetlen szóval
sem említette a szovjet—amerikai kapcsolatok legfonto
sabb kérdését, a fegyverzetcsökkentési tárgyalások szük
ségességét, illetve az azokra vonatkozó washingtoni el
képzeléseket. Ehelyett Haig azt bizonygatta, az Egyesült.
Államoknak. egyaránt fejlesztenie kell hagyományos és
nukleáris fegyverzetét. Érintett ellenben más témákat,
s a többi között stratégiai fontosságúnak nevezte az
amerikai—kínai együttműködést. Peking ismert Viet
nam- és szovjetellenes politikája miatt. Kitért a lengyelországi fejleményekre és megismételte, hogy a Szovjetjetuniót kell „megbüntetni” a szankciók azonban szerin
te csak akkor lehetnek hatásosak, ha az egész Nyugat
közösen lép fel. S leghatásosabbnak a pénzügyi téren
hozott intézkedéseket nevezte Haig.
A NYUGATI PARTNEREK AZONBAN a bejelentett
korlátozások ellenére is vonakodnak minden tekintet
ben követni Washington politikáját. Ez tűnt ki Gerhard
Baum nyugatnémet belügyminiszter nyilatkozatából,;
amelyet a Der Spiegel közölt. Kijelentette: NyugatEurópának félreérthetetlenül az amerikai kormány tu
domására kell hozni, hogy nem hajlandó követni az
Egyesült Államokat a fegyverkezési verseny újabb, pél
dátlan fordulójában, mivel az már olyan csillagászati
méreteket ölt, amely összeomlással fenyegeti az egyes
országok gazdaságát. Ezért az enyhülési politika esé
lyei sokkal jobbak, mint sokan gondolják — fűzte hoz
zá —, s ilyen helyzetben csak egyetlen kivezető út van:
a tárgyalások és a megegyezés. Hasonló szellemben fej
tette ki véleményét Willy Brandt, a nyugatnémet Szo
ciáldemokrata Párt elnöke. Hangoztatta: az Egyesült
Államoknak a hatalmas hadikiadások miatt támadt
óriási költségvetési deficitje a világgazdaság helyzetének
további romlását idézheti elő. A politikus szévre szólóan
Weinbergernek címezte a bírálatát, amely szerint „tel
jes őrültség” volt az amerikai hadügyminiszter részé
ről megkísérelni, hogy elhitesse: a hadikiadások a gaz
dasági válság leküzdésének útját jelentik. Weinberger
egyébként bejelentette, az első negyven MX interkon
tinentális rakétát a Minuteman-rakéták számára ko
rábban készített silóban helyezik él, hogy* ne kelljen
várni 1984-ig az MX-programmal.
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Munkaerőhelyzet, 1982! A budapesti Munkaerő-gazdálko
létszámcsökkentések ellenére dási Hivatal vezetője. — Egyes
továbbra is elegendő munka szakmunkások például lakato
hely várja az álláskeresőket. A sok, villanyszerelők, vendéglá
legutóbbi felmérés mérlege, s tóipariak, műszerészek és te
a legfrissebb fővárosi adatok hergépkocsi-vezetők iránt azon
azonban új jelenségekre hívják ban nagy az igény. A vállala
tok szívesen felvennének szám
fel a figyelmet.
A megváltozott gazdasági kö viteli, igazgatási, rendszerszer
rülmények s a megszüntetett vező, műszaki rajzoló, építész
munkaerő-közvetítési kötele és gépészmérnököket, elektro
zettség következtében — kap technikusokat, valamint meótuk a tájékoztatást — jelen sokat. Ugyanakkor csak nehe
tősen csökkent a munkaerő zen tudunk megfelelő munkát
gazdálkodási hivatalok forgal felajánlani a személygépkocsi
ma. Az elmúlt novemberi és vezetőknek, kirakatrendezők
decemberi felmérés adatai sze nek, grafikusoknak, fényképé
rint ötször kevesebben keres szeiméit, kárpitosoknak.
Nincs kereslet a mezőgazdatek állást a fővárosban, mint
az előző év hasonló időszaká sági végzettségűek, speciális
ban. Meglepő új tendencia, gyakorlatú mérnökök és jogá
hogy míg korábban csak a ki szok, valamint kulturális szak
lépettek, állással nem rendel emberek iránt sem. Meglepően
kezők kerestek munkát, most sokan szeretnének bedolgozó
az összes jelentkezők 55,4 .szá ként, részmunkaidőben, illetve
zaléka olyan, aki munkavi kötetlenben vagy külföldön
szonyban áll, de nincs megelé dolgozni. E téren a kínálat
/
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gedve körülményeivel, kerese szinte minimális.
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— A létszámcsökkentések ta
tével.
Egyébként a magasabb kép pasztalatai ?
s «.
’k íp n .Q zé
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— Harminckét intézménynél
zettséggel rendelkezők nehe
zebben találnak minden szem végeztünk vizsgálatot. Ezeknél,
pontból megfelelő új munka- a Minisztertanács 1979-ben ho
• helyet. Több vállalat jelezte zott határozata értelmében, át
például, hogy a technikai és lagosan 19,3 százalékkal, 1442
technológiai fejlesztések ered dolgozóval kellett csökkenteni
ményeként egyes területeken a létszámot. Nagy többségüket
feleslegessé válnak szakmun a múlt év végéig leépítették.
kásaik, elsősorban segédmun
A legtöbb intézmény átirá
kásokat keresnek.
nyítással, nyugdíjazással, illet
Tavaly 31427 munkahely ve a felmondások elfogadásá
tminfTTi
várta az érdeklődőket (35 szá val oldotta meg a létszámcsök
Í W W Í Í f / f i í W ^ IfCtJiC
zalékkal kevesebb, mint négy kentést.
§
•- ' •
| évvel azelőtt)..
Sajnos, előfordultak esetek,
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Idén ez a szám előrelátha amikor a leépítést megelőzve
tóan tovább csökken. Oka fő olyanok is távoztak, akiknek
ként a megváltozott közgazda- szaktudására továbbra is szük
S tílb ú to r o k s o ro z a tb a n
sági szabályozó rendszer, amely ség lett volna. Mindössze egyet
takarékosságra, létszámcsök len olyan leépített értelmiségi
Markáns, rusztikus tölgyfa torgyártás nagyüzemi módsze kentésre
'dolgozó akadt a fővárosban, aki
ösztönöz.
szekrény, komód: a maradan- reinek kidolgozására. Ezeket az
— Információink szerint je másfél éve nem helyezkedett
dóság szimbólumai. Még a sas Ipari Minisztérium hasznosítá lentős
hiány a segéd- és be el. Kifogásai: távoliak voltak a
szemű szakember is egykori hí sára más bútorgyáraknak is tanította munkásokból
— közöl, felajánlott állások, s a fizetést
res asztalosmester kézi mun átadja majd.
te
Horváth
Mihály,
az
Észak- sem találta kielégítőnek.
kájának véli. Pedig gyári ter
KURIÓZUMOK
mék. Az országban elsőként
: Baján, a Bácska Bútoripari
ötven világszínvonalú gépet
1Vállalatnál készítenek stílbúÉ t e lü n k a FM E 93 t ü k r é b e n
1torokat nagyüzemi módszerek állítottak csatasorba. Elsőként
valósították
meg
a
gyors,
kí
kel.
............. ............
A Fővárosi'Népi Ellenőrzési íékkal több, mint egy évvel
mélő anyagszárítást, az anyag- Bizottság !}z Utóbbi időszakban korábban. A névtelen bejelen
SZÜKSÉG SZÜLTE
MEGOLDÁSOK
takarékos természetes furnéro az ellenőrzések során a gaz tések aránya nem változott,
zást. Szakmai kuriózum a pác- dálkodó szervek többségénél ezek az összes bejelentések 22
Szükség szülte a bajai gyár és lakkszóró automatájuk is.
lassú fejlődést tapasztalt, bár százalékát teszik ki. A lakos
megújulását. Ugyanis a het
a világpiaci változásokkal lé sági jelzések 67 százaléka köz
—
Miként
alakult
a
termelé
venes években befejeződött
pést tartó vállalat továbbra is érdekű volt. A panaszok több
kevés. A vizsgált iparvállala sége a lakásgazdálkodással
épületrekonstrukció felemész kenység?
— A rekonstrukció nyomán tok többségénél csak kisebb függ össze: alacsony színvo
tette pénzüket, s az öreg ma
termelésiszerkezet nalú a lakóépületek kezelése,
sinák pótlására egy fillér sem 30 százalékkal emelkedett. Eb mértékű
ben az is közrejátszik, hogy változás valósult meg, a szer lassú az ingatlankezelés mun
maradt.
premizálási rendszert vezőtevékenység még nem já kája, rossz minőségűek a ja
— Ekkor határoztunk; olyan ösztönző
rult hozzá a gazdasági haté vítások, renoválások.
vezettünk be.
termékeket kell gyártani, ahol
konyság növeléséhez. Viszont
A kereskedelemmel és a ven
A
csupán
220
dolgozót
fog
a nálunk levő szakmai tudás,
csökkent a lakosságot érintő déglátással kapcsolatban első
lalkoztató
vállalat
négy
eszten
kézműves ügyesség érvényesít- dő alatt csaknem megkétsze hiánycikkek száma, amelyek sorban az árdrágításokat, a
hető — mondja Kabdebó Péter rezte termelését. Termékeik többsége így is inkább az ütem- többlettolokkolásolkat nehezmé
igazgató.
nek majd 60 százaléka tőkés telen szállításokból adódott. nyezték. Sokan hívták fel a
hiánycikknek számít népi ellenőrzés figyelmét a tár
Exportbővítő hitelt kértek és exportra kerül. Folyamatosan Krónikus
rendületlenül a csavaráru (!), sadalmi tulajdon fokozottabb
készítenek
új
és
újabb
ruszti
kaptak. így megkezdődhetett
és ami még fontosabb: néha védelmére, az adócsalásokra, a
1979-ben a modernizálás, amely kus szekrénysorokat, elemes 10—20 gyógyszer is a hiánycik munka nélkül szerzett jövedel
szekrényfalakat,
kárpitozott
:átfogta a technológiai folyama
garnitúrákat. Az idén például kek listájára kerül. Továbbra mekre. Az FNEB és a kerületi
tot, a felhasznált anyagok kö 40-fajta termékkel szerepelnek is nagy az engedély nélkül épít NEB-ék csaknem ötven esetben
kezők száma, változatlanul kezdeményeztek szabálysértési
rét, s a termékskálát is. Elő a kölni vásáron.
gyakori a vásárlók megkárosí eljárást, illetve munkajogi, fe
nyös kooperációs szerződést is
—
Mi
jut
a
honi
vásárlónak?
tása a kiskereskedelmi forga gyelmi felelősségre vonást.
kötöttek az ARTEX Külkeres
— Termelésfelfutásunk lehe lomban. (Néhány kerületben a
kedelmi VállalattaT és az
Idén elsőként kerül terítékre
NSZK-beli Steinhoff-céggel. Ez tővé teszi, hogy a belföldi el próbavásárlások során ez az a lakosság építőanyag-ellátásá
utóbbi vállalta: segít a legkor látásban növekvő arányú részt arány elérte a 70—80 százalé nak helyzete; a magánerős
szerűbb gépek kiválasztásában, vállaljunk. Bajai mintaboltunk kot!) Sok kisiparos és kiske építkezések számának növeke
valamennyi
bútorunk reskedő adómorálja enyhén désével időszerű a téma. Sor
előnyös beszerzésében, vala ban
mint a késztermékek értékesí megvásárolható, s a második szólva „szervizre” szorul, töb kerül a területi energiagazdál
tésében. Ugyanakkor együtt negyedévtől már a Domus áru ben még a könyveket sem ve kodás vizsgálatára is. Sokakat
működésre léptek a Bútoripari házakban is ott lesznek termé zetik.
érint majd a sikeresen lezárt
Fejlesztési Intézettél a stílbú keink.
A sokfajta vizsgálat mellett kutatások, fejlesztések gyakor
a legnagyobb figyelmet a köz lati hasznosításának ellenőrzé
érdekű bejelentésekre, javas se. Közérdekű az élelmiszer
latokra és panaszokra fordít csomagolás
témavizsgálata,
jMíIjen ember volt
Bizottság nélkül
ják. A múlt évben az FNEB- vagy a fővárosi mozgássérül
Örkény István?
Az új egészségügyi minisz hez 1800 közérdekű bejelentés tek gyógyászati segédeszközök
teri rendelet szerint a 35 éven és panasz érkezett, 22 száza- kel való ellátásának helyzete.
Hogyan látta önmagát? Mi felüli nőknek ezentúl mérlege
ként vélekedett saját munká lés nélkül engedélyezik ter
járól, az irodalomról, a szín hességük megszakítását. (Ed
Március 28-íwl nyári időszámítás
házról ? Gyakran faggatták er dig CO év volt a korhatár). Egy
ről a riporterek, megjelentek másik új elem: a 35 esztendőn
Idén március 28-tól szeptem jetunióban április 1-től, -Ro
a vele készült interjúk hazai túliaknak, a 18 évnél fiatalab
25-ig tart a nyári időszá mániában pedig egy héttel ké
és a külföldi folyóiratokban, baknak, valamint az egyedül ber
Ezúttal is szombatról sőbb állítják előre ugyancsak
nyilatkozott a rádiónak és a álló nőnek — vagyis mind mítás.
vasárnapra
virradó éjjel ál egy órával az időt. Jugoszlá
televíziónak. Ebből az inter azoknak, akik automatikusan lítják egy órával
előre az órá via megtartja a „téli időszá
n-gyűjteményből
válogatta engedélyt kapnak a művi ve
mítást”. Mit jelent mindez a
össze a dramaturg-feleség, télésre — a jövőben nem kell kat.
Azzal, hogy a lakosság te vasúti közlekedésben? Amint
Radnóti Zsuzsa gondos kézzel ezért bizottság elé járulniuk. vékenysége
jobban igazodik a a MÁV-nál elmondták:
a
a Magvetőnél megjelent Pár
Szellemében messzemenően napfényes órákhoz, mintegy 35 Csehszlovákia és Ausztria felé
beszéd a groteszkről — Be humánus,
gyakorlatában éssze ezer tonnányi kőolajjal egyen közlekedő vonatok menetrend
szélgetések Örkény Istvánnal rű az új rendelkezés.
Nem író értékű villamos energiát lehet je lényegében nem változik, a
című kötet anyagát. Örkény asztal mellett született, hanem megtakarítani.
Ez csupán az Szovjetunió és Románia irá
műveit sokan ismerik és sze- ötéves kísérleti szakasz vizsgá
. rétik. Érdemes elolvasni ezt a lódásai nyomán. Legfeljebb ország másfél napi teljes ener nyában közlekedők azonban az
egyenlő. órák előreállításának arányá
kötetet, mert gazdagabb, sok az ezt követő kétesztendős giafelhasználásával
színűbb, bölcsebb lesz tőle a mérlegelés tetszik túl hosszú Ám az említett olajmennyiség ban késnek majd mindaddig,
áron 6—6,5 millió
könyvekből, színpadról ismert nak: ugyanis a kísérletek le világpiaci
kerül, s ez forintra amíg keleti szomszédaink is át
örkényi-világ. Ezekből a de zárásától mostanáig negyven dollárba
átszámítva már mintegy 210 nem állnak a „nyárira”. Jugo
rűt, bölcsességet, öniróniát, év volt a küszöb. Nézetünk milliós megtakarítás.'
szlávia menetrendet módosít.
szellemességet sugárzó beszél szerint az új rendelet a tapasz
Hazánkkal egy időben tér át A MÁV-nál kisebb módosítá
getésekből közelebb kerül hoz talatok alapján hamarabb is a nyári időszámításra Auszt sokkal a hármas számú menet
napvilágot láthatott volna.
ria és Csehszlovákia. A Szov- rend-kiegészítő lép életbe.
zánk az író.
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JHasshvai aaapoh SSudapesten
' Van valami jelképes ab
ban, hogy a magyar—szov
jet barátsági, együttműkö
dési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásá
nak 34. évfordulóját köve
tően a fővárosban ismét
megrendezték a moszkvai
napokat. Munkásgyűlés, po
litikai előadások, kiállítás,
gazdag kulturális és sportprogram szerepelt a rendez
vénysorozaton.
A rangos eseményre a fő
városba érkezett Viktor
Grisin, az SZKP KB Politi
kai Bizottságának tagja, a
moszkvai pártbizottság első
titkára. A népes küldött
ségben neves közéleti sze
mélyiségek, művészek, tu
dósok mellett ott voltak a
moszkvai gyárak, üzemek,
intézmények
képviselői,
komszomolisták, sportolók.
Moszkva, a Szovjetunió
fővárosa címmel a Műcsar
nokban a testvéri ország fő
városának életét, minden

napjait bemutató kiállítás
nyílt. A kiállításon naponta
több alkalommal moszkvai
manökenek mutatták be a
Szovjetunióban készült leg
újabb ruhákat, bundákat. A
kiállításhoz vetélkedő kap
csolódott, amelynek fődíja
volt egy kéthetes moszkvai
utazás.
A szovjet küldöttek An
gyalföldre látogattak, ahol
részt vettek a Magyar Ha
jó- és Darügyárban rende
zett
munkásgyűlésen. A
moszkvai napok rendez
vénysorozata
alkalmából
számos új filmet is bemu
tattak, így a „Teherán ’43”
című alkotást, amely a ta
valyi moszkvai fesztiválon
első díjat nyert. A film iz
galmasan, nagy művészi
erővel jeleníti meg a Szov
jetunió, Nagy-Britannia és
az Egyesült Államok veze
tőinek 1943-ban Teherán
ban rendezett, történelmi
jelentőségű találkozója ese
ményeit, körülményeit.

f i a k e ll, k ie s ik a raisttgú aníóSióI
Dörren a pisztoly, buggyan a
vér. A hősnő üldözői elől leve
ti magát a háztetőről. Száguldó
kocsik zuhannak a mélybe. Csí
pőn átdobott, knockoutolt em
berek nyekkennek a földön.
Aztán egyetlen dudaszóra va
lamennyien felállnak, leporol
ják magukat, s elvonulnak a
büfébe kávét inni. A legyőzői
tek, az ájultak, az „agyonver
tek” ugyanis: kaszkadőrök.
Nincsenek sokan, és a több
ségük férfi. Bokodi Éva annak
idején mégis e veszélyes mes
terség mellett döntött.
— Véletlenül kerültem a csa
patba — mondja a törékeny
fiatalasszony. — Tízéves ko
romtól lovagolok, később csel
gáncsot tanultam. Egyszer egy
edzésen filmgyáriak jelentek
meg, Verekétféshéz kérésiek “je
lentkezőket. Én is vállalkoztam,
megfeleltem, s így kerültem a
kaszkadőrök közé.
Sokat foglalkoztatják, ugyan
is „mindent tud”. Ha kell,, ki
esik a száguldó autóból, leug
rik a hatodik emeletről, bukik
a lóval.
— Nehéz kenyér és bizony
talan egzisztencia. A filmgyár
ban nincs ilyen státus, egy-egy
produkcióhoz csak alkalmi
munkaszerződést kötnek ve
lünk. Ezért mindannyiunknak
van állandó- foglalkozása. Én

például a Pegazus Tours-nál
dolgozom mint lovastúra-vezető.
— Miként készül a produk-i
cióira?
— Legfontosabb az állandó,
jó kondíció. Reggelente tíz ki
lométert futok, hetente több-i
szőr lovagolok, hétfőn és csü
törtökön a Spartacusban csel
gáncs, tornatermi edzés a Nép
színház utcában. Konkrét fel
adatok előtt megtoldom a na
pi programot gyakorlásukkal
is. Olyankor nincs bevásárlás,
főzés, mosás. Szerencsére édes
anyám és a férjem rhentesít.
— A kaszkadőr sokat kockáz
tat, bármikor érheti baleset...«
— Én mindig a biztonságra
megyek, soha nem vállalok
olyan trükköt, ami nincs be
gyakorolva. Közben folyvást
bővíteni a'repertoáromat. Most
éppen néhány autós bravúrt
szeretnék megtanulni. Sajnos,
egyelőre vámom kell velük;
Két hete összetörtem a kocsi
mat. Elővigyázatosságom elle
nére is sérülést szenvedtem a
nyáron. A Csodaszarvas című
filmben partnerem felemelt a
lóra, de a rajtam levő hosszú
lepel beakadt a patkóba, s a ló
megtaposott. Mégsem gondol
tam arra, hogy abbahagyom;
Jelenleg már az új feladat iz
gat: Jancsó Miklós ajánlott fel
szerződést a Drakula című színj házi produkcióban.
,

G o b b i H ild a
csoades jjssbiíemsna
Gobbi Hilda jubilál. Bár
ehhez senki nem gratulált.
Egyik barátja kiszámította,
hogy Füst^Milán „Boldogta
lanok” című drámájának
özvegy Huber Evermódnéja
a 300. öregasszonyszerepe.
— Már fiatalon kezdtem
öregedni — jegyzi meg. —
Mondják is sokszor, beska
tulyázták a-Gobbit az öreg
asszonyszerepekbe.
Igen,
én fiatalon is tudtam öreget
játszani. Szerettem is eze
ket az idős asszonyokat.
Mert nincs belőlük kettő
egyforma. Ez az özvegy Huberné is más, mint a többi.
— A Nemzetiben a „IV.
Henrik”, most a Katona Jó
zsef Színház és emellett
vendégszerepléseken a Jó
zsefvárosi
Színházban ..,
Nem fárasztó?
— Én lázas egyéniség va
gyok. Ha leülök, elfáradok,
ha szaladgálni kezdek, fel
ébredek. Ha én már lefek
szem, nagyon nagy a baj.
Tavaly kórházba parancsol
tak, nem mentem. Infúziók
közöt ingázva játszottam a
„IV. Henrik”-ben. És le
győztem a betegséget.
'
— Manapság sokat hal
lunk sértődött színészek
r ő l... Érzett-e pályája so
rán sértődést?
— Erre sem időm, sem
energiám nem volt. Inkább
őrzöm és élesztem magam
ban a színház iránti imá

l:

datot, a lángolást, a szenve
délyt. Most egy nagy és
számomra szokatlan premi
erre készülök: hoszú vajú
dás után elkészültem köny
vemmel, amely a Szépiro
dalmi Kiadó gondozásában
ősszel jelenik meg.
— Életéről, pályájáról
szól?
— Könyvem egy színész
nő feljegyzéséi a kor ese
ményeiről, amelyek között
élt, dolgozott, örült, szenve
dett. Vallomás arról, hogy
mi érdekelte, és mit élt
meg. Biztatásra hozzákezdtem, s ha közbejött a szín
ház, vagy egy film,' abba
hagytam.
Amikor időm
volt, újra írtam. A képek
kel együtt ! úgy 500-600 oldalnyi lesz. Címe: Közben.
Ha megjelenik, talán leg
jobb lenne egy fél évre el
utaznom. Tudom, hogy a
megtörtént események le
írását^ utólag nem mindenki
fogadja örömmel.
— Bővíti-e még a Színészmuzeumot?
A m u n k á t 'befejeztem.
Egyetlen folyósó maradt
üresen, ezt fokföldi ibolyák
díszítik. Illetékeseknek átadtam egy tizenöt névből
ál o névsort, tagjai közül
több, mint tízen még élünk
és dolgozunk. Végső kíván
ságom, hogy a folyósón mi
kapjunk helyet! Ott hir
desse valami Gobbi Hilda
emlékét is.
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99M egl»ízom I liit ...
Előző számunkban a vállal
kozási szerződés szabályainak
ismertetése során kiemeltük,
hogy a vállalkozás valamilyen
eredmény elérése érdekében
történik, s az eredmény az
esetek többségében be is kö
vetkezik. Most olyan szerző
déstípussal
foglalkozunk,
amelynek tárgya valamilyen
tevékenység kifejtése, s hogy
az eredményre vezetett-e vagy
sem, másodlagos marad. Ez a
szerződésfajta a megbízás.
Megbízási szerződés alapján a
megbízott köteles a rábízott
ügyet ellátni — mondja a jog-,
szabály. Ebből a megfogalma
zásból kitűnik, hogy a megbí
zottra ruházott ügy nagyon
sokféle lehet. Meg lehet pél
dául bízni valakit azzal, hogy
készítsen el meghatározott té
mában szakértői véleményt;
fogadja a külföldről érkező
vendégeket, gondoskodjon el
látásukról, amíg a vendéglátó
személy saját maga nem tud
megjelenni; utazzon vidékre
és az árverésen félmillió fo
rint erejéig vegye meg az adott
ingatlant stb. Külön önállósult
fajtája például a megbízásnak
az orvosi és az ügyvédi meg
bízás. Ez utóbbival részlete
sebben is foglalkozunk. A fel
sorolt példákból is kitűnik,
hogy a megbízási szerződés is
meghatározott cél (eredmény)
elérése érdekében kerül meg
kötésre, de a megbízott tény
kedése a számos akadályozó
tényező miatt nem biztos, hogy
a kívánt eredményt hozza. Re
ménykedni lehet az eredmény
bekövetkeztében, de az teljes
bizonyossággal nem várható,
jóllehet a megbízott a megbí
zást az ügyfél érdekeinek meg
felelően, annak utasítása alap
ján végzi. A megbízott leg
gondosabb és legszakszerűbb
eljárása mellett sem biztos
például, hogy a vádlott védel
mével megbízott ügyvéd a kí
vánt eredményt, a vádlott fel
mentését el tudja érni.
■Alapvető szabály, hogy
a meghízott személyesen
köteles az ügyben eljár
ni. Más személy közre
működését akkor veheti
igénybe, ha ehhez a
megbízó
hozzájárult,
vagy ha ez a megbízás
jellegével együttjár.
A repülőtéren vendégeket vá
ró megbízott, a vendégek ellá
tása érdekében valószínű, hogy
valamelyik étterem, szálloda
szolgáltatásait is jgénybe ve
szi, Még ha tud is a megbízott
főzni, nagyobb társaságot már
nem tud huzamosabb ideig
úgy ellátni, hogy a megbízás
nak a megbízó érdekeit kép
viselve maradéktalanul eleget
tudjon tenni. Az étterem, szál
loda igénybevétele pedig köz
reműködésnek számít, de olyan
közreműködésnek,
amely a
megbízás jellegéből adódik.
Ha a megbízott által igény
bevett személyt a megbízó je
lölte ki, a megbízott e szemé
lyért nem felelős, ha a szüksé
ges utasításokkal ellátta, illet
ve őt megfelelően ellenőrizte.
A vállalkozási szerződéssel
azonosan a megbízási szerző
désnél' is figyelmeztetni kell a
megbízót, ha célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást adna.
Ha pedig a figyelmeztetés el
lenére ragaszkodik az utasítás
teljesítéséhez, az ebből eredő
károk őt terhelik.
A megbízott tevékenységét
viszonylagos önállósággal lát
ja el, természetesen mindig
szem előtt tartva a megbízó
érdekeit. Ez az önállóság nép
éri el a vállalkozó önállóságát,
de meghaladja például a mun
kaviszonyban álló dolgozóét.
A megbízott kapcsolatban áll
megbízójával, erre készteti az
g kötelezettsége is, hogy tevé
kenységéről, az ügy állásáról
annak kívánságára, szükség
esetén anélkül is őt tájékoztat
nia kell. Különösen indokolt
ez a tájékoztatás az ügyben
beállt váratlan fordulat, aka
dály esetén, ami újabb utasí
tást, vagy a régi utasítás mó;
dosítását igényli. Kérdés, hogy
eltérhet-e a megbízott megbí
zója utasításaitól, s ha igen,
milyen mértékben? Például az
érett gyümölccsel piacra kül
dött megbízott az utasítás szeEint
kilogrammonként
10
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Ft-ért adhatná el az árut. A
piacon az árak 8 forint körül
mozognak, s előre látható,
hogy a tervezett áron nem le
het eladni, a visszaszállításnál
pedig a túlérett gyümölcs
tönkremenne. Nincs lehetőség
a megbízó véleményének kiké
résére. A jogszabály szerint

ból bizonyos összeggel ellátja
a megbízottat, amelynek felhasználásáról
természetesen
köteles lesz majd elszámolni.
Az elszámolással egyidejűleg
ki kell adni a megbízónak azo
kat a dolgokat, amelyekhez a
megbízás teljesítése céljából,
vagy annak eredményeként ju
a megbízott a megbízó tott.
utasításától csak , akkor
★
térhet el. ha ezt a meg
bízott érdeke feltétlenül
A megbízás teljesítése érde
megköveteli, és nincs le kében gyakori, hogy a megbí
hetőség a megbízó előze zott bizonyos kötelezettségeket
tes értesítésére.
vállal, szerződéseket köt stb.
A példában szereplő esetben E kötelezettségek a megbízot
tehát az lesz a helyes megol tat, mint szerződő felet terhe
dás, ha a megbízott a keres lik, jóllehet megbízója érdeké
letnek megfelelő piaci áron ér ben vállalta azokat. A szerző
tékesíti a gyümölcsöt. A meg dés megszűnésekor a megbízó
bízót azonban ilyenkor is ha ezért köteles a megbízottat
ladéktalanul értesíteni kell a mentesíteni azon kötelezettsé
gei alól, amelyeket harmadik
szükséges intézkedésről.
A megbízás lehet ingyenes, személyekkel szemben a meg
de visszterhes is. A megbízó bízásából eredően vállalt.
díj fizetésére köteles, kivéve,
A megbízó a szerződést
ha az ügy természetéből, vagy
bármikor azonnali ha
a felek közötti viszonyból ar
tállyal felmondhatja, a
megbízott által vállalt
ra lehet következtetni, hogy
kötelezettségekért azon
az ügy ellátását a megbízott
ban köteles helytállni. A
ingyenesen vállalta. A díj ak
megbízott is bármikor
kor is követelhető, ha az eljá
felmondhatja a szerző
rás nem vezetett eredményre.
dést, a felmondási idő
Ha az eredmény részben vagy
nek ilyenkor alkalmas
egészében olyan ok miatt ma
nak kell lennie arra,
radt el, amelyért a megbízott
hogy az ügy intézése ne
a felelős, a megbízó a díjat
szenvedjen kárt, a meg
bízó más megbízottat ke
arányosan csökkentheti. A díj
reshessen magának.
a megbízás teljesítésekor ese
dékes. A megbízással a megbí Ha a felmondás alapos ok nél
zottnak költségei merülnek kül történt, az okozott kárt is
fel, ezek őt szintén megilletik, meg kell téríteni, kivéve, ha
s ezt megelőlegezni nem köte a felmondási idő elég hosszú
les. A megbízó tehát helyes, volt ahhoz, hogy a megbízot
ha a költségek fedezete céljá tat pótolni lehessen.

tényállásról, s a megbízónak
alá kell írnia a meghatalma
zást.
A meghatalmazás bizo
nyítja harmadik (külső)
személyek előtt, hogy a
megbízó nevében és he
lyette jogosan jár el az
ügyvéd a meghatározott
ügyben.
A meghatalmazás alapján az
ügyvédnek kifizetik a megbí
zottat megillető pénzeszközö
ket is. E pénzeszközökből ki
lehet egyenlíteni (be lehet szá
mítani) a munkaközösséget
megillető költségeket és mun
kadíjakat, de az ügyfelet meg
illető iratokat nem lehet azon
az alapon visszatartani, hogy
a munkaközösséggel szemben
tartozása van.
A munkaközösség a megbí
zóval szemben felelős, még ak
kor is, ha a megbízó név sze
rint kérte az ügyvéd kijelölé
sét. Az ügyvédi megbízás viszszavonására is az általános
szabályokat kell alkaliriazni.
A
büntetőeljárásban
védő meghatalmazására
a terhelt törvényes kép
viselője vagy nagykorú
hozzátartozója is jogo
sult, természetesen csak
akkor, ha a terhelt nem
hatalmazott meg senkit.
A terhelt a meghatal
mazást (megbízást) mind
az általa, mind a más ál
tal meghatározott védő
től megvonhatja.

Azokban az esetekben, ami
kor védő kirendelése kpteléző
(a terheltnek nincs maga vá
lasztotta védője), szintén az
ügyvédi munkaközösség útján
kerül sor erre. Ha a terhelt
meghatalmaz védőt, ez a ki
rendelés hatályát veszti.
A megbízás másik különle
ges fajtája az orvosi megbízás.
Mivel az egészségügyi ellátás
a magyar állampolgárokat in
gyenesen megilleti, az orvosi
gyógykezelés általában nem
polgári jogviszony keretében
történik. A
magánrendelés
igénybevételével azonban —
orvosi megbízással, melyet a
i t ss iigfgrédi snegbésús
beteg, vagy
hozzátartozója
A megbízás egyik különös ség vezetője a megnevezett köt — polgári jogviszony jön
neme az ügyvédi megbízás. A ügyvédet fogja az ügy ellátá- létre.
szerződést a m eg b ízó v alaz sára kijelölni. Ha az ügyfélnek
ügyvédi munkaközösség nevé nincs kifejezett jelöltje, a jléA megbízáshoz, mint témá
ben a munkaközösség vezetője zető az ügy jellegét, áz ügyvé hoz kapcsolódik a megbízás
dek
jártasságát
stb.
figyelem
ügyvitel. Megbízás
köti meg. Tekintettel arra, be véve jelöli ki az eljáró nélküli
nélküli ügyvitel az, ha valaki
hogy a megbízás — mint a ne ügyvédet.
vében is benne van — bizalmi
A megbízás elvállalásakor a más ügyében eljár anélkül,
viszonyt fejez ki, az ügyfél el felek' megállapodnak az ügy hogy erre jogszabály, vagy
döntheti, hogy az ügyvédi védi munkadíjban (ami a meg szerződés alapján jogosult,
munkaközösség ügyvédei közül állapított tarifák keretei kö vagy köteles volna. Hogyan le
személy szerint kit akar fel zött szabad egyezkedés tá r het az, hogy valaki nem jogo
kérni (megbízni) ügye intézé gya), tény vázlatot kell felven sult és nem köteles eljárni.egy
sére. Ilyenkor a munkaközös ni az ügyfél által előadott adott ügyben, mégis beavat
kozik más ember ügyeibe?
Gondoljunk például arra, hogy
vajon tétlenül szemléli-e a
szomszédból előtörő tűzoszlopot? Feltételezhetően nem. Le
hetnek tehát olyan esetek,
amelyek megkívánják a kéret
Még a múlt év augusztu kikapcsolta
nyakából ‘ az
len beavatkozást, ha az meg
sában történt, hogy a fia ezüstláncot. A fiú könyör
felel a másik fél érdekének és
talkorú N. Mihály kisvár- gésre fogta a dolgot, kérte
feltehető akaratának, ugyanak
dai lakos öccsével bevá N. Mihályt, adja vissza a
kor, meg kell akadályozni az
olyan beavatkozást
mások
sárló körútra -indult a vá láncot, ám lánc helyett
ügyeibe,
amelynek
semmi
alap
rosban. Mi sem természete nyaklevest kapott, így tár
ja nincs, sőt, az érintett személy
sebb, hogy a vásárlást pá saival együtt elmenekült, s
érdekeivel ellentétes.
A jogszabály szerint
linkával és borral kezdték. a rendőrség segítségét kér
A két deci pálinka pillana te.
a mások ügyébe jogo
tok alcitt elfogyott, így „kí
sultság nélküli beavatko
N. Mihály, mint aki jól
sérőként” a liter bor követ végezte dolgát, ezután ki
zás akkor helyénvaló, ha
megfelel a másik érde
kezett. Mondanom sem kell, ballagott a temetőbe, hogy
kének és feltehető aka
hogy hamarosan emelke kipihenje az ivászat és a
ratának, különösen ha
dett hangulatba kerültek, s rablás fáradalm ait (Igaz
a beavatkozás őt károso
dástól óvja meg.
arra a megegyezésre jutot is, a halottak nem látnak,
tak, hogy jó lenne még egy nem beszélnek.)
Fontos közérdekből vagy
kis ital. Pénzük viszont
magánérdekből az érintett fél
Miután új erőre kapott,
nem volt! De kipattant „az
akarata ellenére is helyénvaló
ismét besétált a várasba,
a beavatkozás, így
isteni szikra” : szerezni kell!
—
életveszély elhárítása érde
ahol
öccse
közölte
vele,
A Bocskai utcában éppen
kében az életveszélybe ke
négy
szakmunkástanuló hogy a rendőrök keresik. A
rült személy beleegyezése
nélkül is be lehet avatkozni,
tárgyalta a tanévnyitó ese boxertől még volt ideje
pl.: az öngyilkosság meg
ményeit, amikor N. Mihály „megszabadulni”, de a lán
akadályozása esetén),
öccse elibük toppant, s cot a medállal együtt meg
— a társadalmi tulajdon vé
pénzt kért tőlük. A fiúk találták nála. Ami ezután
delmében,
— széles körben fenyegető ve
nagyon gyengén voltak el történt, felér egy rossz ka
szély megelőzése vagy el
eresztve, mert mindössze barétréfával: N. Mihály
hárítása érdekében,
90 fillérrel tudták csillapí hol emlékezett, hol nem!
— tartási kötelezettséget a
tani a szomjazó legény Ám a tények könyörtele
tartásra kötelezett helyett az
nek! A bíróság N. Mihály
ő terhére bárki, az ő akara
pénzéhségét.
ta ellenére is teljesíthet.
— Ha pénz nincs, jó lesz fiatalkorút rablás miatt hu
Ha a megbízás nélküli ügy
fogházra
az a medálos ezüstlánc is szonkét hónap
vivő beavatkozása helyénvaló
— mondta a gyerek, de a büntette.
volt, őt a megbízott jogai il
letik meg, függetlenül attól,
lánc gazdája nem mutatott
Csak mellékesen jegyzem
hogy eljárása sikerrel járt-e.
hajlandóságot az „ajándé meg: a lánc és a medál öszHa a beavatkozás nem volt he
kozásra”.
szesen 301,— Ft, azaz hályénvaló, a beavatkozó díjazás
Ekkor lépett akcióba N. romszázegy forint értékű
ra nem tarthat igényt, s fele
lős mindazért a kárért, ami
Mihály. Boxergyűrűs kéz volt.
beavatkozása nélkül nem kö
Karacs Béla
zel arculcsapta a fiút, majd
vetkezett volna be.
Dr. L. Gy.

Pálinka és medál

Az eljárási törvény fejezeteiből

A jogorvoslatok
Az államigazgatási eljárásban az ügyfél jogai közül
az egyik legjelentősebb, hogy az ügyben hozott döntéssel
szemben jogorvoslattal élhet. Ennek különböző módjai
vannak.
Az ügyfél mind a jogszabályok megsértése, helytelen
alkalmazása, mind pedig érdekeinek sérelme címén
nyújthat be ilyen irányú kérelmet. Az államigazgatási
szerv — ha a jogsértést később észleli — annak felettes
szerve, valamint az ügyész az ügyfél kérelmétől függet
lenül is intézkedhet a törvényes állapot helyreállítására.
A törvény új rendelkezései szélesítik az ügyfél jogor
voslati lehetőségeit mind jogai, mind érdekei védelmé
ben. A törvény ahhoz is hozzájárul, hogy az ügyfél már
az eljárás folyamatában, a legrövidebb időn belül és
úton magától a döntést hozó szervtől vagy felettesétől
kapjon jogorvoslást.
A jogi ismeretterjesztés visszatérő refrénje, hogy az
ügyfelek a kérelmüket — beleértve mindenfajta jogor
voslatot is — annál a szervnél nyújtsák, be, amely azt
intézi. Sajnos, mégis gyakran előfordul, hogy az ügyfél
nem a döntésre jogosult szervhez, hanem a felettes ha
tósághoz vagy valamelyik társadalmi, esetleg hírközlő
szervhez juttatja el fellebbezését, felülvizsgálati kérel
mét, stb. Ez nyilván helytelen, mert így többeknek okoz
felesleges munkát, és lassítja is az eljárást. Érdemben
ugyanis csak áz a szerv hozhat határozatot, amelyet a
jogszabály ezzel felruház. Ezért kötelesek az első fokú
hatóságok határozataikban arról is tájékoztatást adni,
hogy a jogorvoslati kérelmet hol és hová címezve kell
benyújtani. Aki ezt igényli, annak a tanácsi ügyfélszol
gálatok is kellő felvilágosítást adnak arról, hogyan kell
a különböző jogorvoslati kérelmeket az illetékesekhez ,
eljuttatni. Ismételt felülvizsgálati kérelmek esetében az
a szabály, hogy a korábban eljárt felettes szerv hozza
meg az újabb döntést is.
A leggyakoribb jogorvoslati forma a fellebbezés. Ez
irányulhat a törvényesség helyreállítására, de az érdeksérelem megszüntetésére is. Az ügyfél fellebbezésében
újabb tényeket, bizonyítékokat előadhat. A másodfokú
hatóság az első fokú határozatot helybenhagyhatja, meg
változtathatja, vagy megsemmisítheti, esetleg — ha to
vábbi bizonyítékokra is szükség van — új eljárásra uta
síthatja az első fokú szervet.
A fellebbezés elbírálásának meggyorsítására, illetőleg
a sérelem felszámolására maga az első fokú hatóság is
intézkedhet. Ha ugyanis megállapítja a jogszabálysértés
tényét, lényegében minden kötöttség nélkül mégváltoz
tathatja, illetőleg megsemmisítheti határozatát, kivéve,
ha az ügyben már bíróság vagy felettes szerv döntött.
Ha pedig a fellebbezés az érdeksérelem megszüntetésére
irányul, és ennek törvényes eszközökkel eleget lehet ten
ni, a határozatot az azt hozó szerv szintén megváltoz
tathatja vagy megsemmisítheti, feltéve, hogy az ügyben
nincs ellenérdekű ügyfél.
A fellebbezés elbírálását követően még egy jogorvos
lati lehetőség van. Az ugyanis, akinek jogát vagy jogos
érdekét sérti a fellebbezés nyomán hozott döntés, felül
vizsgálati kérelmet nyújthat be. Ezt a kérelmet a má
sodfokú határozatot hozó szerv felettese bírálja el. Ha
másodfokon megyei szintű szakigazgatási szerv járt el,
a felülvizsgálati kérelem elbírálása a fővárosi (megyei,
megyei-városi) tanács vb-titkárának a hatáskörébe tar
tozik.
A közigazgatás törvényességének biztosítása, az állam
polgárok alkotmányos jogainak védelme érdekében az
ügyek egy részében — elsősorban, ha az állampolgárok
személyi, vagyoni jogairól van szó — a bírói út is igény
be vehető. A Magyar Közlöny 1981. december 5-i szá
mában jelent meg a Minisztertanácsnak az a rendelete,
amely felsorolja a bíróság elé vihető államigazgatási
ügyeket. A hatóságnak az ilyen ügyekben hozott határo
zatában utalnia kell arra, hogy az érdekelt ügyfél mi
módon fordulhat a bírósághoz keresettel.
A felettes államigazgatási szerv köteles figyelemmel
kísérni a hatósági döntések törvényességét, A végrehaj
tó bizottság titkára a törvénysértő határozat végrehaj
tását felfüggesztheti. Tulajdonképpen ’az ügyésznek is
hasonló lehetősége van a törvényesség helyreállítását
kezdeményező óvás, felszólalás, figyelmeztetés benyúj
tásával, amelynek alapján a hatóság köteles felülvizsgál
ni döntését.

Posztert a falra
Rendkívül népszerű a
poszter! Remekművek, hal
hatatlan mesterek alkotásai
tökéletes nyomdai kivitel
ben látnak napvilágot s
kerülnek fel lakások, in
tézmények falaira.
Főleg a fiatalók kedve
lik, és ez nem is lehet vé
letlen, hiszen az 6 pénztár
cájukat célozták meg azok,
akik ezt a formát kitalál
ták. Albérleti szobákban,
diákzugokban másképp ho
gyan függhetne Munkácsy,
Csontváry, Szinyei-Merse,
Paál László egy-egy alkotá
sa?
De felismerték az ebben
rejlő
esztétikai-ismeret
terjesztő lehetőséget az is
kolák, középiskolák is. Ma
már kevés az az ilyen jelle
gű intézmény, amelyben ne
találhatnánk meg a poszte
reket vagy reprodukciókat.
Folyosókon, lépcsőforduló
kon függnek, mindenki
szeme láttára. S nemcsak
ezekén a helyeken, ha
nem az osztálytermekben
is.

Vajon miért ne csatla
kozhatnának ehhez a szép
díszítőmozgalomhoz a bv.intézetek? Az ár nem lehet
akadály, hiszen nem több
ről, mint egy-két ezer fo
rintról van szó. Az ár cse
kély, viszont a h a s z o n
felmérhetetlen lenne. Más
képp néz a szem a puszta
falra, mint egy remekmű
másolatára. A közösségi
helyiségekbe — iskola, klub
stb. —, mondjuk, a bv.-intézet venné meg a poszte
reket, a zárkákba pedig
maguk a bentlakók — ter
mészetesen kérésre! — beküldenék a kedvenc képet...
S ha már ott lennének,
biztos szó esne róluk, ma
gukról a festményekről, az
alkotókról, s arról a korról,
amelyben e művek meg
születtek.
Véleményem
szerint
ugyanis nem szükségszerű,
hogy a falak csupaszok ma
radjanak. Legyenek ott ké
pek. nyomatok, mert ezál
tal is humanizáltabb lesz
az emberek környezete.
A. J.

löslegesen senki sem szeret
munkát végezni, ezt az olva
sók is nagyon jól tudják; a hi
vatalos szerveknél — a jelent
kezés elmulasztása m iatt ^—
ottragad az akta, előbb-utóbb
feljegyzés készül róla a továb
Aki pedig nem vet számot bi intézkedésre való jávaslathelyzetével, kilátásaival, ha tétellel; ezt mások átnézik, ja
nem hagyja, magán eluralkod vasolják stb. — röviden: meg
ni a többiek csalódott fásultsá indul az eltűnt megkeresésére
gát, az előbb-utóbb abbahagy hivatott gépezet. Lehet, az ille
ja a külvilág eseményeinek tő egyszer csak bűnbánó arc
nyomon követését, kiesik az cal bekopog: „Kérem, itt va
élet ritmusából, s ha később gyok, csak egy kicsit megfe
esetleg
egy-egy
pillanatra ledkeztem'magamról!” Érthe
mégis feltámad benne az ér tő ilyenkor az ingerültség az
deklődés — mér értetlenül áll Íróasztal másik felén, hiszen
az időközben lezajlott változá most újabb feljegyzésekkel, te
sok előtt, sehová nem tudja be lefonokkal vissza kell vonni
illeszteni. Legyint egyet, s új mindent, amit korábban — a
ra visszasüllyed korábbi fá jogszabályok értelmében — el
sultságába. Nem törődik jövő rendeltek. Kötelezettségei nem
jével, nem gondolkodik azon, csak a szabadultaknak van
hogy mi lesz ezután — egyál nak, hanem a velük foglalko
talán semmin sem gondolko zóknak is!
dik. Kinyílik előtte egy szép
Vegyük azonban azt a gya
napon a börtön kapuja, ott az koribb esetet, amikor a kijó
áhított szabadság — és nem zanodást nem a nehézségek
tud mihez kezdeni vele. Sod kel való szembenézés szándé
ródik ide-oda, az első feles után ka követi, hanem rövid töp
boldogan küldi le a többit — rengés után a „most már min
mert addig sem kell gondol den mindegy” felkiáltás, majd
koznia, a mámor mindent el a könnyű semmittevés. A pénz
fed. — Mire — pénze elfogy- (például ennivalóra) azonban
tával — felocsúdik, a másna nem terem magától; előbbposság torokszorítását, az el utóbb újabb bűncselekményt
mulasztott kötelezettségek (je követ el a nemrég szabadult —
lentkezés a rendőrségen, párt a visszaút további állomásait
fogónál, munkahelyen stb.) is már fölösleges taglalni.
★
fokozzák. Igaz, ha eddig meg
Mindebből arra következtet
úszta valaki, még mindig nincs
semmi veszve, hiszen sokszor het az olvasó, hogy lám-lára,
elfogadták — és elnézték — a aki a szigorított őrizetesek kö
hivatalos szervek a dátum el zül nem vesz részt a szellemi
mulasztását, legföljebb elhang vetélkedőkön, az a kettő he
zott néhány szemrehányó mon lyett öt évet tölt majd le. Sző
dat. Ez megint csak olyan pil sincs erről; ez az eszmefutta
lanat, amit sokan nehezen tás csupán arra szeretne rávi
tudnak elviselni (legyen szó lágítani, hogy eredményt csak
akár a rendőrségről, akár a tartós, következetes tevékeny
munkahelyről), mert abban a séggel, céltudatossággal lehet
percben fölhorgad az indulat: elérni (a többi csak látszatsi
„Leültem a magamét, minek ker, s előbb-utóbb megjön a
piszkálnak?” Pedig itt szó sincs böjtje). A céltudatosság felté
semmiféle piszkálásról, rossz- tele viszont a gondolkodás; s
indulatról. Egész egyszerűen a ennek egyik látható jele az ak
szabadultról mindenhová meg tivitás, esetleg éppen egy ve
érkezik az előzetes értesítés — télkedőn.
azt'hiszem, ez érthető —, ám
A másik jét: a két év. Foly
ákiről szó van, nem követi. Fö tatás nélkül.
H. A.

A szigorított őrizetesek, mint köztudott. Vácott vannak,
jelenlétük, viselkedésük, hangulatuk erősen érezteti hatását,
ugyanúgy, mint korábban Sopronkőhidán. S ez a hangulat az,
amellyel — úgy tűnik — egyre több a gond. Ahogy az egyik
riportalany a közelmúltban megfogalmazta: az itt levők kez
denek félni — a szabad élettőL

mierű konyha—jó ízek
Vácott február 23-án átadA premier remekül sikerült, éve van Vácott és hosszú ide
ták a több, mint tízmillió fo- Ebédre kitűnő raguleves ké- je vezeti a konyhát.
rintos költséggel épült három- szült és rántott csirke. A séf:
— Az „ünnepi” menü, a be
Bzintes új konyhát.
Butz Henrik, igazi profi, ö t mutatkozás nagyon jól sike
rült, úgy gondolom, hogy a
legkényesebb ízlést is kielégí
tette, de vajon milyen lesz a
folytatás?
— Az új konyhát össze sem
lehet hasonlítani a regivel. A
legmodernebb elektromos- és
gőzüstökben készítjük az éte
leket.
— Hányféle menüt főznek?
— Naponta hármat. Az úgy
nevezett alapmenüt, s külön a
diétásoknak, valamint a cukor
betegeknek.
Az új konyha rekordidő alatt
készült el. A kiváló építőbri
gádot, amely közismert szor
galmáról, alaposságáról, Hatdó Áron irányította.
Ez a létesítmény régi gondot
old meg, ezentúl ugyanis az
elítéltek melegen kapják- az
ételt. Több, nagyméretű hő
kamrában, megfelelő hőmér
sékleten tárolják, elsősorban a

A séf: Butz Henrik.
tésztaféléket, és csak közvetle
nül a tálaláskor veszik ki őket.
Tizennégyen dolgoznak itt,
szakácsok, előkészítők, hente
sek, mosogatók.
Reméljük a premier után a
folytatás is kedvező lesz. A
konyha gyönyörű, ragyog min
den. Butz Henrik, aki a sza
bad életben ismert éttermek
ben volt főszakács, megjegyez
te, ez a konyha bármelyik kin
ti étteremnek is büszkesége
lehetné.
— Zimm —

Meghökkentő megállapítás.
Magam is csodálkozva kaptam
fel a fejem, amikor elhangzott
erről az első mondat. Eddig
sem volt titok, hogy a szaba
dulás utáni első időszak meg
lehetősen nehéz; le keld győzni
a kísértést, hogy az illető egy
szerre akarjon „bepótolni”
mindent, amit nélkülözni volt
kénytelen; számítani lehet a
kintiek előítéletére; meg kell
tanulni beosztani a
pénzt,
a távlatokra szóló (s nem
mindig
kellemes) döntések
kényszerét s így tovább.
Ráadásul nemegyszer azzal is
számolni kell, hogy a szaba
dultnak mindezt egyedül kell
véghezvinnie, mert már meg
lazult a valamikori családi kap
csolat, nincs lakása, társa —
csupán a hivatalos szálak kötik
a hivatalból — bár igaz, jó
szándékkal vele törődőkhöz.
Sok írás témája volt mindez,
s a tapasztaltak szerint a sza
badulásra készülődőket is fog
lalkoztatják a rájuk váró ne
hézségek. Mégis: a szigorított
őrizet első két évének letöltése
után egyre többen kerülnek
vissza a további három évre
Vácra! Természetes, hogy csa
lódottan, ingerülten, elégedet
lenkedve, felháborodva -— s le.
hetne még sorolni a jelzőket —
fogadják el az immár megváltoztathatatlant; kedélyük, en
nek megfelelően, érthetően bo
rús. Ma már annyian vannak
ebben az állapotban, hogy a
többséget alkotják, egyaránt
befolyásolhatják a többieket jó
és rossz irányban.
★

Ennek egyik jele az, hogy a
szigorított őrizetből két év
után szabadulni készülők is
jobban szoronvajon az, ami
visszakerül
nek? Miről nem tudnak, mire
nem készülhet föl senki? Ez a
fajta önmarcangolás hamar elfárasztja az embert, felemész
ti maradék optimizmusát, aka
raterejét; ennek jobb esetben
egyenes következménye a fá
sultság, a még tudatosabb aka
ratedzés, készülődés helyett a
tompaság, közönyösség. Bent
egyik megnyilvánulási formá
ja például az, hogy hiába eről
ködik, lelkesedik egy marok
nyi (ugyancsak szigorított őri
zetes) csoport — tevékenysé
güknek kicsi a visszhangja. Hi
szen mennyivel könnyebb le
ülni, mondjuk, adott időben a
televízió elé, és bámulni a kép
ernyőt — mint esetleg egy ve
télkedőn tornáztatni az agyat,
könyveket bújni a helyes vála
szok megfogalmazása érdeké
ben; figyelni, összpontosítani
egy feladat elvégzésére, gon
dolkodni a munkaidő letelte
u tá n . . .

Pejo Jávoron

KÉT GYÖNYÖRŰ SZEM
Két gyönyörű szem!
Gyermeki lélek két gyönyörű szemben —
zene, napsugarak!
A lelkem könyörög, gyermekem, a lelkem könyörög!
Szenvedélyek és bajok rájuk vetik majd
a szégyen és a bűn fátyolát.
A szégyen és bűn fátyolát nem vetik rájuk
a szenvedélyek és bajok!
A lelkem könyörög, gyermekem, könyörög a lelkem!
Nem akarnak és nem ígérnek semmit
ezek a gyönyörű szemek —
zene, napsugarak
két gyönyörű szemben.
Gyermeki lélek.
Bolgárból fordította
Dionisziev Krisztofer
Tököl

Kisült a hús.
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A szürke hamu megtapada
háztetőkön, a bokrok le
velein, a fűszálakon. Szürke
minden, pedig a brikettgyár
kéményei fekete füstöt árasz
tanak. Ha esős az idő, köd üli
meg a bányászlakások környé
két, kaparja az ember torkát,
csípi a széniét, piszkossá vál
toztatja a bőrét.
Az aszonyok hosszú sorban
állnak á péküzlet előtt. Vár
ják a friss sütést. Némelyik
hatalmas csizmában, melegí
tőbe öltözve, legfelül fénylik
az esőkabát. Van aki társa
log a szomszédjával, mások
némán maguk elé néznek, s
várnak.
Elmegyek mellettük. Az ör
dög vigye ezt a ködös, őszi
időt, iszom egy féldecit.
A
kocsmában vágni lehet a füs
töt- Kint a nyirkos, kormos
gyári füst, bent a rum szagá
val vegyes cigaretta émelyí

tő szaga. Eszem ágában sincs,
hogy mérlegeljem, melyik az
elviselhetőbb. Egyik féldeci
után kérem a másikat. Ilyen
kor gyorsabban jár az agyam.
Gyermekkori képek váltják
egymást.
★
Amikor anyám
a kecskét
fejte, kicsúszott a szék alóla.
A kecske ijedtében még bele
is rúgott. Este vártuk apámat,
de nem jött. Éhesek voltunk,
ráadásul még az a kis tej is
kiömlött. Apám részegen jött
meg. Nem beszélt, csak lehúz
ta a csizmáját, ruhástól vé
gigdőlt az ágyon. Anyám ki
kutatta a zsebeit, de csak né
hány fillért talált benne. Pe
dig nagyon kellett a pénz.
Nem volt otthon kenyér, nem
volt liszt. Főtt krumplit reg
geliztem, de nem laktam jól.
Reggel éhesen mentem isko
lába. Kicsordult a szájam szé

lén a nyál, amint osztálytár
saim
ették
a tízóraijukat.
Nagyapámék a szomszéd falu
ban laktak. Szívesen mentem
hozzájuk. A nagymama min
dig adott
valamit, aminek
örülni tudtam. Amikor nagy
apát temettük, én is nagyon
sírtam. Nem azért, mert min
denki sírt, hanem mert őszin
tén sajnáltam őt- Mindig jó
volt hozzám, és most is em
lékszem rá, amint lovagoltatott a térdén, és ahogy elém
rakta húsvétkor a piros tojá
sokat. Amikor nagymama is
meghalt, akkor éreztem igazi
fájdalmat.
Nem hittem el,
hogy többé már nem él. Sze
gény öregaszony nagyon várta
a halált. Sietett nagyapa után.
★
Az iskolában az egyik lányt
nézegettem. Különbnek talál
tam a többinél. Copfos barna
hajú, kék szemű
lány volt.
Szépen kiöltözött a vasárnapi
nagymisékre. Én is jártam
szorgalmasan a templomba,
már csak azért is, hogy lát
hassam őt. Nem mertem neki
megmondani, hogy szeretem.
Pedig a puszta látása is fur
csa érzéseket keltett bennem
Hát még, ha a kezét, megfog
hattam volna. Aztán egyszer

csak nem jött Iskolába. Meg
betegedett.
Az orvos
öreg
Ford kocsiját láttam a házuk
előtt. Az osztály meglátogatta.
Én is velük mentem, és még
szebbnek találtam, az ágyban
fekve. Néztem, csak néztem
láztól piros
arcát és sokat
gondoltam rá, amikor este le
fekvés után anyám eloltotta)
a lámpát. Fájt, amikor meg
halt. Elvitte a tüdőbaj.: Soha
se tudta meg, hogy én őt iga
zán szerettemAz elemi iskolát befejezve
nem tanulhattam tovább, pe
dig osztályelsö voltam. Apám
gyakran betegeskedett. Sokan
voltunk testvérek, és szükség
volt a keresetemre.
A pre
montrei
rend
felajánlotta,
hogy taníttatni
fog, de egy
kötelezvényt kellett volna alá
írni, hogy a papi hivatást vá
lasztom. Anyám korholt, de
én
hajthatatlan maradtam.
Nem akartam pap lenni. In
kább a brikettüzem, mint a
papi szeminárium. Még ponto
sabban az a lány volt az oka
erős elhatározásomnak, akä
üstökösként lépett az életem
be. Nem találtam szépnek, de
szerettem vele lenni. Együtt
sétálgattunk
az Esztergomi
utón. Bementünk a presszóba.
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A következő a nap „sláge
re”, legalábbis nekem. Három
év a büntetése, többszörös
visszaeső. Nyolc általánosa
van, egészségi állapota pedig:
„lábszártörésem volt, gerincferdülésem van. Fényszűrő
szemüveget használok, de ren
gyelmeztetik, hogy ne hallgas des szemüvegem is v a n ”. Az
son a rossz tanácsadókra, hi-, orvos ülőmunkát javasol neki
szén kedvezménye van. Á kö a konfekcióüzemben. — Más
vetkezővel hasonló a helyzet, intézetbe szeretnék kerülni,
általános villanyszerelő a szak mivel a feleségem a gyerekek
mája, papírja is van róla, így kel a fővárosban van. A var
az intézet elektromos hálóza rodában nem tudnék dolgozni,
tának felújításában komoly fel még egy cérnát sem tudok a
tűbe befűzni. Meg idegileg
adat vár rá. ,
sem bírnám. Inkább megtaga
TT1'
dom a munkát, bár tudom a
Horváth László — „megér következményeket.
demli”, hogy kiírjuk a nevét
Előző büntetésekor „építés— szabályszerűen jelentkezik, vezető” volt, m ert két évet
majd röviden és tömören végzett az építőipari techni
közli: megtagadja a munkát! kumban. Ez derül még ki. Ki
Az ok: nem akar Szombathe küldik. Hosszú tanácskozás
lyen maradni, mivel beteg
édesanyja Balassagyarmaton . kezdődik. Pár hónapon belül
lakik. Tehát ..szeretne” az írnoki állás üresedik és az
ottani intézetbe kerülni. El „építésvezető” értelmes, in
magyarázzák neki, hogy ez telligens embernek látszik.
ügyben a Bv. Országos Pa Másfelől azonban a munka
rancsnokságára kell kérelmet megtagadási elmélete ellen
benyújtania. A munkamegta szenves. Mi legyen vele? Vé
gadásnak legföljebb fenyítés gül behívják és közük a dön
lehet az eredménye. Némi ci tést: egy hónapot dolgoznia
nizmussal válaszol: — „a leg kell a varrodában. Ha ezalatt
utóbbi büntetésemkor ezt már kifogástalanul dolgozik, visel
végigcsináltam, nem vagyok kedik, úgy a közeli jövőben
balek”. Ráadásul a 3 éves bizalmi állást kaphat, írnok
büntetése még nem is jog lesz.
Meglepődik. A méltányos
erős, így ez az „indulás” elég
gé értelmetlen. A konfekció döntést örömmel fogadja és
üzemet jelölik ki munkahelyé szó sincs már munkamegtaganek, de ez alighanem csak dásról, legszívesebben máris
formalitás, hiszen hajthatat indulna a varrodába. Hiszen az
lannak látszik: „a levonulás írnoki állás álmai netovábbja.
S még nincs is vége. — Len
kor megtagadom a munkát,
bár tudóm, hogy húsz napol ne egy kérésem. Reggel bedob
kapok”. Nehéz megjósolni mi tam egy levelet a ládába, ab
lesz vele, de a sorozatos ban megírtam a feleségemnek,
munkamegtagadásnak
végül hogy egy ideig ne látogasson,
az lesz. az eredménye, hogy sú ne küldjön csomagot, mert
lyosabb fokozatba helyezik. fogdán leszek. Kérem, hogy
Márpedig akkor fegyházas lesz adják vissza a levelet, hiszen
és eleve nem kerülhet Balas minden megváltozott. A kéré
sagyarmatra, hiszen az is bör sét teljesítik.
tön fokozatú intézet. (Azt csak
Az újabb jelentkező analfa
zárójelben jegyzem meg: va
jon miért nem gondolt beteg béta, kint lovakat hajtott. Az
édesanyjára, amikor a bűncse elkövetkező tíz hónapban a
lekményt elkövette?) Én a he varrodában kell dolgoznia. Sőt,
lyében példamutató munkával ha ezt szorgalmasan teszi, ked
és
viselkedéssel
indulnék, vezményt is kaphat. — En
majd ezután az intézet veze még, kérem, az életemben nem
tőinek támogatásával próbál láttam varrógépet — mondja
nám meg az áthelyeztetésemet. elkeskenyedve, —r Nem baj.
így az- ésély ' mindenképpen •‘mindent megmutatnak. — S
ha mégsem tudom megtanul
több lenne. ;
ni? Akkor majd áthelyezzük
ir
Idősebb férfi jelentkezik, máshova.
it*
hat elemit végzett és kint alAz utolsó rendhagyó eset,
ikalmi munkás volt. —- tzületes a lábam, ülő munka kelle Ö már állt a bizottság előtt és
ne — mondja. Némi tanács bizalmi állást kapott; a kony
talanság a bizottságban: a hán dolgozott. Nemrég azon
varrodában ülni kell1ugyan, de ban pofon ütötte a fős2akáa pedált is kell nyomogatni. c p t, így a konyhai kisegítőből
S hát, ugye, a láb a. . . Aztán á vasas üzemben lesz anyagkiderül: kerékpárlopásért ke mozgató. — Nyílt törés volt a
rült be. — Nem akartam gya lábamon és a szemem is rossz
log menni. — Hát akkor a pe — megjegyzés ezúttal is csak
dált csak tudja nyomni ?-i- Én a varroda elkerülését célozta,
kérem csak női kerékvárt így nem meglepő, hogy az
használtam. A döntés így már anyagmozgatás ellen nincs ki
könnyű: gombozógépre kerül, fogása. Sőt.
•k
ahol ülhet és „kerékpározhat”
Vége a munkába állításnak,
is. Még egy próbálkozás: —
nekem hérem a szemem is egyelőre. Azzal a jó érzéssel
gyenge. Ígéretet kap, hogy az távozom: e bizottságok létre
orvos megvizsgálja a szemét, s hozása és főleg gyakorlati
ha szükséges, szemüveget kap. munkája olyan, amilyennek a
„Megadja” magát és még ígé jogszabályalkotó elképzelte.^ A
retet is tesz: megpróbálok jól fentiek mindenkit meggyőz
hetnek erről.
—f—
dolgozni!”.

Mindenkinek van egy álma!
ítélet után —• légyen az nem jogerős — mindenki
bizottság elé kerül, ahol döntenek arról, mílyen munkát kell vegeznie az adott bv-intézetben. E téren előnyö
sebb helyzetben van az aki a letöltő intézetben volt előzétesben, ilyenkor módjában áll tájékozódni a munkakörülményekről, arról, hogy milyen jellegű a munka
végzés, mennyi a kereset, melyik műszakban ,jobb” a
munkáltató és így tovább. A visszaesők hasonlóképpen
már ismerik a „dörgést”, sőt azzal is tiszában vannak,
hogy a munkábaállítási bizottságot milyen „szöveggel”
lehet befolyásolni.
Mindezt azonban az asztal „túlsó oldalán” ülők, a
bizottság tagjai is jól tudják. S azt is, hogy lehetőség
szerint mindenkit a szakképzettségének megfelelő műnkával kell ellátni. Természetesen ez csak törekvés, hi
szen, mondjuk, egy autószerelőt a bútorgyárban nem
igen igényelnek. Másfelől ^— sajnos— a szakképzettség
ritka, mintha fehér holló, egyre gyakrabban hangzik el
a következő: —■ nem tudok sem írni, sem olvasni!
Szombathelyen hallgattunk
meg egy ilyen „munkába állí
tást”. Annyit azonban tudni
kell, hogy ebben az intézetben
a többséget a varrodában tud
ják foglalkoztatni, ezenkívül
kisebb mértékben vasipari
munkákra van lehetőség, no és
persze házimunkások, és ha
üresedés van, írnokok is lehet
nek az újonnan érkezők.
Idős ember az első „jelelt”,
9 hónap büntetést kapott. Volt
már büntetve, Állampúsztán
dolgozott ekkor állattenyésztő
ként. Erre Itt, ugye, nincs lehe
tőség. Arra a kérdésre, hogy
mit tudna, mit szeretne dolgoz
ni, annyi a válasza: — Csak
gépre ne kerüljek! Ettől nem
is kell „tartania”, mivel anal
fabéta. így végül házimunkás
lesz: takarítás, lapátolás, söp
rés. Láthatóan elégedetten tá
vozik.
"ír!
Az őt követő fiatalember
négy általánost végzett, így tud
írni-olvasni. Szakképzettsége
természetesen nincs. Mégis elég
ügyesen
„kínálja”
magát:
„Kint a vizeseknél dolgoztam,
meg sokat foglalkoztam autók
kal, motorokkal. Olyan mun
kát szeretnék, ahol sokat jehet
mozogni, de szívesen foglal
kozom gépekkel is.”. A válasz,
hogy kap gépet, varrógépet,
nemigen örvendezteti meg. —
Még sohasem varrtam! — Nem
baj, majd megtanulja! S mi
után 11 hónapos büntetéséből
feltételessel is szabadulhat, va

lószínűleg saját érdekében is
hamár megtanulja ügyesen
kezelni a varrógépet.
Két év hat hónapos, nem jog
erős ítélet után került a bi
zottság elé az érkező. Miután
ebben az intézetben volt elő
zetesben, annak ellenére, hogy
analfabéta, kész „koncepció
val” érkezik. — A szememmel
volt már baj. Az előző bünteté
semkor, Bernátkúton, kapál
tam. De vasasmunkát is szí
vesen végeznék. Legjobban ar
ra vágyom, hogy a kazánház
ban salakozóként, fűtőként alkalmázzanak.
Ám mindez csak arra elég,
hogy a konfekcióüzemben a
végtermék szálazását, leszedé
sét" végezze majd. Megkönynyebbülten távozik, nem kell
varrnia.
Visszajáró vendég a követ
kező. Mindig a vasüzemben
dolgozott, hegesztőként. Logi
kus, hogy most is oda kerül.
Igen ám, de csak az egyes mű
szakban van szükség hegesztő
re, de ő szeretne a kettesbe ke
rülni. Még azon az áron is,
hogy ekkor mám hegeszthet.
Hosszas kérdezősködés után
kiböki: a . kettes műszakban
„jobb” a munkáltató. A dön
tés: hegeszt az egyes műszak
ban, s ha netán lesz üresedés a
másikban, majd átkerülhet.
★ Első bűntényes jön, így nincs
„kész szöveg”. A konfekció
üzembe kerül, gépre. Arra fi-

Donászi Aladár (Szeged) versei

A HŰTLENSÉG
Rátapadt a konok rácsra
Görgő vigyorral, s vakon.
A müved vagyok — reszelt a mély torok.’
Én ráismertem s azóta hallgatok.

NÉHANAP
Az elszaggatott életekbe is
besüt néha a Nap — igaz —■
csak úgy,
ahogy a szenespincékhe — néhanap.

Megittunk egy-egy féldecit, és
sétáltunk tovább. Űjra megmegálltunk egy-egy csende
sebb helyen, aztán megtör
tént, ami
ilyenkor történni
szokott. Mennyei gyönyörűsé
get éreztem egész testemben.
Ettől a pillanattól kezdve a
világ összes kincséért sem vá
lasztottam volna a kispapi re
verendát.
ic
A brikettgyárban nehéz volt
a munka, jö tt a házasság, és
jött utána a gyerek. Amikor
a brikettgyárból hazafelé me
net a kocsmába beléptem egyegy féldecire, mindig az ju 
tott eszembe, hogy mire is volt
jó nekem ez a tanácsi cere
mónia, miért kellett meghá
zasodnom Évával.
Együtt ballagtunk haza Fe
rivel, a gyári kollégával, _ s
együtt ültünk bé a kocsmába
is. Az első féldeci jótékonyan
járta át zsigereimet, a máso
dik beszédesebbé tett.
— Neked is van családod?
— kérdeztem Ferit.
— Nincs, de lehetne.
— Ne legyen, ha nincs —
feleltem szinte tiltakozó han
gon. Ittunk és, beszélgettünk,
Feri azt indítványozta, hogy

menjünk
át az étterembe.
Rántott szeletet rendeltünk és
ittuk tovább a féldeciket.
— Te miért nősültél meg?
— Talán az anyám hatá
sára. í ' v a volt az első lány az
életemben.
Amikor
anyám megtudta, hogy mi
történik közöttünk, rábeszélt,
mutassam
be neki ‘a lányt.
Szépnek, okosnak találta, aki
ből jó feleség válhat. De az
életben nem az történik az
emberrel, am it legjobban sze
retne. Amikor pedig eljut en
nek felismeréséhez, már késő.
Éva megijesztett, hogy állapo
tos. És a többi már magától
jött. Mentünk az anyakönyv
vezetőhöz, és aláírtuk a nagy
könyvet. A lakodalmi ebéd
szerény volt.
Csak anyám,
apám, Éva szülei, és a két ta
nú volt ott. Már akkor érez
tem, hogy valamit elrontot
tam. Rájöttem, hogy Éva nem
illik hozzám. A lakodalom után
kettesben sétáltunk. Arról be
szélt, hogy egyszer egy
fiú
megverte, mert nem volt haj-'
landó vele lefeküdni.
Esni
kezdett, de mi csak sétáltunk.
Hogy mi volt ebben a sétá
ban a jó, azt ma sem tudnám

megmondani. Miért kellett
igent válaszolnom az anya
könyvvezető előtt? Mondhat
tam volna nemet is.
Miért
volt szükség egyáltalán arra,
hogy a tanácshoz menjünk?
Ügy is együtt lehettünk vol
na- Ilyen kérdések motosz
káltak a fejemben séta köz
ben, és elhatároztam,
hogy
együtt élünk egy ideig, aztán
szép csendesen elválunk. Évát
hazakísértem, én pedig újra
elmentem hazulról.
Tovább
sétáltam és befordultam az
ivóba. Ittam, csak ittam a fél
deciket.
Mire hazamentem,
a szüleim már aludtak, csak
Éva várt, virrasztva az ágy
ban. ,
★

zsolt kastélyba, és végül egy
ligeti presszóban kötöttünk ki.
Éva megtudta valahonnan
Mancival
történt kirándulá
sunkat, és nagy patáliát csa
pott. Én csak hallgattam, azon
csodálkoztam, hogy tud így
kiabálni, miközben karjában
tartja a gyereket.
A másnapi műszak után ki
mentem a rétre. Órákig néz
tem a felhőket és élveztem a
jó levegőt, gyönyörködtem a
természet szépségében. Este
felé bandukoltam hazafelé, és
betértem a kocsmába. Man
cit ott találtam. Félig már ré
szeg volt, de nekem így
is
imponált. Egymás után ittam
a féldeciket, hogy alkoholos
mámorában ' utolérhessemSzemlátomást örült a találko
zásnak. A kocsmából kilépve
sem váltunk el. Az ő otthona
felé tartottunk.
Albérletben
lakott egy magányos
öreg
asszony régi házában. Ez volt
az első olyan éjszaka, amikor
nem mentem haza. Borostásan
mentem a reggeli műszakba
a brikettgyárba.

Zárt ajtók előtt
Tagadhatatlan, szépek a ma
gyar városok. Akár a fővá
rost, akár a többit vesszük
szemügyre, nem létezik, hogy
valami szépet ne lássunk. Ért
hető, hogy sokan szeretnének
városlakók lenni,
s lesznek
is . . . De ezek az újdonsült vá
rosiak már más fényben lát
ják a várost, nem azonos ál
maik városával, az egészen
biztosA szépség múlandó, de a la
káshiány, ami sok ember éle
tét megkeseríti,
az nem . . .
Egyidőben úgy tűnt, hogy úr
rá lesznek rajta, de aztán ki
derült, hogy alábecsülték, s
ma majdnem annyi lakás kel
lene, mint néhány évtizeddel
ezelőtt. S ez nem kevés! Az
is bizonyos, hogy egyik évről
a másikra nem oldódik meg
a lakáskérdés, sem a főváros-'
ban sem vidéken. Addig pedig
azoknak, akiknek nincs laká
suk, meg kell alkudniuk az
albérlettel. . .
Ha egyáltalán
kapnak.
Mert
manapság
egyáltalán nem biztos, hogy
lehet jó és olcsó szobát bé
relni.
Nem véletlen, hogy az egyik
Írónőnk úgy sóhajt fel régi
szobáira emlékezve: Albérlet,
agyrém! Nos, sokan még ezt
sem tudják megszerezni ma
guknak, s kapkodnak fűhözfához, csak a megoldás remé
nyével kecsegtessen. Ez érthe
tő is, hiszen valahol aludnia
kell az embernek.
Ahhoz, hogy az ember al
bérletet szerezzen,
nemcsak
arra van szüksége, hogy pénze
legyen, hanem makacsnak és
szívósnak is kell lennie,
ha
kidobják az ajtón, másszon be
az ablakon, ha a főbérlő „ki
rúgja”, próbálkozzon a főbér
lő feleségével, hátha megesik
a szíve a szegény kérelmezőn,
s a rettenetes szobát méreg
drágán kiadja a boldogtalan
nak.
Persze, lehet másképp
Is
szerezni albérletet, vagy leg
alábbis próbálkozni, hátha be
válik, bár ■eléggé gyanús, sőt
fölöttébb bizonytalan e meg
oldás.
★
Mint általában minden, ez
is a szív tájékán kezdődik. Az
egyik asszonyka megszánt egy
lányt, s elhatározta, ha törik,
ha szakad, segít rajta.
Mé*
lyen átérezte, hogy milyen egy
védtelen lány helyzete a „bű
nös” városban. Az asszonyka
talpraesett és kemény ember,
nem nagyon dédelgette az élet,
de ő ezt fel sem veszi, hanem
igyekszik a könnyebb, vidá
mabb oldaláról felfogni a dol
gokat, úgy, hogy a körülmé
nyek ellenére napjaiban több
legyen a derű, mint a ború.
Ő és élettársa már számta
lanszor élt albérletben, tehát
ismerte a kiadó szobákat, sa
tulajdonosokat is, akik akár
férfiak, akár nők, nem na
gyon hasonlítanak az angya
lokra. Két hónapig laktak egy
idősebb, hatvanas éveiben já
ró férfinál. S most ez eszébe
jutott, karonfogta a barátnő-

eszemben. Máskor meg fordít
va. Sokszor mentem fáradtan
műszakba. Ingerült és türel
metlen ember lettem, a bel
ső feszültséget csak az ital ol
dotta. Anyám finom ösztöné
vel megérezte szenvedésemet,
és könyörögve kért, hogy ne
igyák, térjek vissza a felesé
gemhez.
— Nem tudom elhagyni azt
a
másikat — mondtam
anyámnak.
— Előbb az italt kellene el
hagynod, akkor el tudnád
hagyni azt a másikat is —
válaszolta korholó hangon.
Az anyámmal való vitatko
zás közben született meg ben
nem a gondolat, hogy nem
kelt a kettő közül egyik sem.
Nem kell Éva, de Manci sem.
Otthagyom
a brikettgyárat,
apámat, anyámat, Mancit és
a gyerekemet. Kimegyek Nyu
gatra, és új életet kezdek. Es
te újra berúgtam.
Részegen
szövögettem a nappal kiagyalt
tervet. Előbb Jugoszláviába, az
tán onnan to v áb b ...

jét, a presszóból egyenesén
odavitte a lakáshoz.
Nem tudták, hogy az illető
nincs otthon, sőt a városban
sincs, hanem a megyei szék
helyen államköltségen „ül”, a
szokásos egy hónapot,
azaz
harminc napot tölti- ő k meg
voltak arról győződve, hogyha
férfi otthon van, s csak elő
lük bújkáí. Hozzátartozik az
igazsághoz, hogy a hölgyek a
presszóban nem a hazai üdí
tőital-skálát skálázták, hanem
amúgy „leányosan” meg-megnézték a pohár fenekét.
Tehát, volt erő és elszánt
akarat, döngették az ajtót,
rugdosták; s végül nem tud
ván magukat türtőztetni to«
vább, kíváncsiságuk oly ele
mentáris volt, hogy felfeszí
tették az ajtót. Bementek s
lakásba, ami italt találtak, ab
ból egy-egy kortyot ittak, rá
gyújtottak néhány szál ciga
rettára, s amikor kidühöngték
magukat s nem bírtak
to
vább várakozni, leoltották 9
villanyokat, s eltűntek.
De a feifeszitett ajtó ma
radt, s a védtelen lakás bár
kinek prédájául szolgálhatott,
hiszen csak meg kellett lökni
az ajtót, máris kitárult. Nos,
a felhevült, céljukat el nerrj
ért hölgyeket ez csöppet sem
érdekelte. Ha nincs otthon a
házigazda, majd hazajön. S
hogy mi lesz a lakás sorsa?
Eszükbe sem jutott.
Csak később, amikor m ára
rendőrség kereste őket, akkof
szakadt nyakukba a felisme
rés, hogy amit
tettek több
kettőnél. . .
Ugyanis amikor
ők eltávoztak, valaki,
vagy
valakik alapos nagytakarítást
csináltak, szőnyeg, bútor, stb,
nem maradt a helyén, hanem
szépen lába kelt. Magyarán,
amit ők elkezdtek, azt befe
jezték mások,
de alaposan!
Szerencsére meglettek a tet
tesek. így ők csak magánlak
sértés miatt kerültek börtön
be, s mint előzetes letartóz
tatottak
Székesfehérvárott
vannak. Az ügy, azaz a lakás
Fejér megyében van, s igy az
itteni bíróság vonja felelős
ségre Szabó' Mártát és társát,
Márta, úgy látszik Szereti 3
lakásokat, mert immár ez a
második bűncselekménye, S
mindkettő magánlaksértés . .;
Az elsőért négy hónapot ka
pott, de három hónap után
szabadult volna, amikor as
újabb ügy kapcsán feltételes
helyett előzetes lett.
Nem lehet „megvádolni“
azzal, hogy nem szereti és
nem kedveli az italt, rendsze
resen iszik, ilyenkor határo
zottabb, s a keményebb meg
oldások érdekük- Mint látha
tó, már kétszer került szembe
zárt ajtóval, s egyszer sem
habozott.
liehet, hogy ez a
határozottság még abból as
időből táplálkozik, amikor as
élettársával együtt, szép, ta
nácsi lakásban éltek. De mi
után nem maradt
egyikük
sem a lakásban, mindketten
börtönbe kerültek, így nem fi
zethették a fizetendőket, s a
tanács
visszavonta tőlük á
bérleményt.
Ha kiszabadul, az első dol
ga lesz, hogy ennek az ügy
nek utánanézzen. Ez termé
szetes is, hiszen egy kétszo
bás lakás nem gyerekjáték.
Főleg azon
emberek tudják
megbecsülni, akik ismerik az
albérleti lét keserveit, azokat
a napokat és éjszakákat, ami
kor a védtelen albérlő ki van
szolgáltatva a főbérlőnek...
Kissé kitetszett már, hogy
Szabó Márta nem az úgyne
vezett „okos” nők sorába tar
tozik,
ami a szívén, az
a
nyelvén, sőt. ha megbokroso
dik, nem kíméli a kezét sem.
De ha minden kötél szakad,
lábbal is segít magán. De bi
zonyára ha szabadul, kétszer
is . meggondolja, hogy nekife
szüljön
valamely
ajtónak,
még akkor is, ha a barátnőjé
nek nincs fedél a feje fölött,

Mire megszületett a gyerek,
jelentkezett egy másik nő az
Mint elmondotta,
nem is
életemben. Részegen elestem
gondolt rá, hogy amit tesznek,
a kocsmában. Amikor magam
az magánlaksértés. . . S mint
hoz tértem, az ő arcát lát
ilyen, büntetendő. Holott tud
tam, amint fölém hajolt. Vi
nia kellett volna, hiszen ez
zes ruhával törölgette az ar
volt a második lakás, amit rö
comat. Másnap újra ott lát
vid idő alatt feltört, illetve
tam. Meghívtam egy féldeci
feltörtek. Kétségtelen, másod
re. Vasárnap reggel
együtt
jára nem vittek el semmit,
utaztunk Pestre. A Nyugatiból 'T'alán mind a két nőt szeMost itt állok a bíróság de az is igaz, hogy ők nyi
egyenesen a Városligetbe men
x rettem, de lehet, hogy előtt, a vád tiltott határátlé tották meg az utat a későbbi
tünk. Felültünk a hullámvas egyiket sem. Ha odahaza vol pés és kísérlete. . .
rablók előtt.
útra, bementünk az elvará tam Évával,
Manci járt az
T. K.
A. jr.
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maoismúijái jártam”!?)

Megállni!
A sor eleje megtorpan, kö
zepe, vége még lépdel. A posz
tóruhába öltözött elítéltek
egymásra torlódnak, aztán
csosszanva megtalálják helyü
ket, megállnak.
A lámpa pirosat jelez, s
most ezt tudomásul, kell venni.
Engedelmeskednek a sza
bálynak, s az őr parancsának.
Fegyelmezettek, bár ez csak
viszonylagos. Tiltott a beszéd:
mégis halk morgás hullámzik
a soron. Rámvillan egy szürke
szempár. Továbbsiklik, a mis
kolci Tanácsház tér felé, aztán
a bíróság ablaksoraira, a Fa
zekas utca irányába, majd új
ra rám. Merőn néz, szinte süt
a tekintete.
— „Jó neked. . . ” — mondja
szavak nélkül is.
Elfordulok, de a sápadt arc,
a szürke szempár továbbra is
előttem marad. Mintha isme
rős lenne.. Honnan is?
_Bírósági „nagyüzem”. Em
lékszem megjuhászodó és da
cos vádlottakra, őszintékre és
hazudozókra, bőbeszédűekre és
hallgatagokra, bűnbánókra és
^kevésbé, arcokra inkább.
A szürke tekintetű srác a
tüskések közé tartozott. Sündisznóállásból, fűghegyről vá
laszolt a bíróság kérdéseire, s
csak akkor halványodott meg
kissé a hangja, amikor a szü
leit hívták be tanúnak. A ko
rosodó hölgy és a merev tartású férfi nem kívánt vallomást
tenni, éltek szülői jogukkal.
: — Hogyan tehette ezt ve
lünk? — kérdeztek vissza a
tárgyalási szünetben. — Mi ké
rem, mindent megtettünk az
érdekében. Felneveltük, tanít
tattuk. Nem volt hiánya sem
miben. És most ez a hála. Ránk
hozta a szégyent. Már nem is
merünk emelt fővel az embe
rek szemébe nézni.
, A fiú — nem ezt vártám —
‘.hamar ráállt a beszélgetésre.
. — Beszélek én, miért ne
'tenném. Már úgysincs mitől
'tartanom, mindent tudnak ró
lam. Nem is hittem volna,

hogy ilyen pontosan napfény
re lehet deríteni, ki, mikor,
mit csinált. Mert én nagyon
vigyáztam. De nem is ez a fon
tos. Azt kérdezte, hogy kerül
tem ide? A lázadás miatt. Sza
bad embernek tartom magam,
nem tűröm a szabályokat, a
sorompókat, a piros lámpákat.
Nem avatkozom mások életé
be, de én is elvárom, hogy bé
kén, nyugton hagyjanak. Ne
kem ne papoljon senki, én a
magam útján szeretnék járni.
„A magam útján já rn i..
Milyen volt ez az üt? Részlet
az egyik munkahelyi véle
ményből :
Belépésétől kezdve gond
jaink voltak vele. Nem tűrt el
semmilyen kötöttséget, nem
viselte el, hogy feladatokat
kap, parancsnak vélte a veze
tői utasításokat. Ha hanyag
munkája, miatt megfeddték,
felöltözött,, otthagyta a telepet.
Először csak két-három napot
hiányzott igazolatlanul, ké
sőbb kimaradt hetekre, is. Fe
gyelmivel bocsátottuk el.”
Otthon:
— Csak enni járt haza, ru
hát váltani, meg pénzt kérni.
Adtunk, hogyne adtunk volna
neki, hiszen a mi gyerekünk.
Volt saját szobája, vásárol
tunk neki magnót, rádiót, le
mezjátszót. Mert nekünk nem
volt fiatalkorunkban. Hát ne
ki megadtunk mindent, ne
szenvedjen hiányt semmiben.
Abba se szóltunk bele, kivel
barátkozik, kit hoz a szobájá
ba. De az utóbbi időben már
egyre többet és többet köve
telt és ezt nem bírtuk anyagi
lag. Akkor kezdett elkanászkodni.
★

— Vándoroltam. Az egyik
munkahely után jött a másik.
Csak sima érettségim van, az
irodát utáltam, másutt meg
csak a legramatyabb segéd
melóra vettek fel. Olyanok di
rigáltak nekem, akik életük
ben- nem olvastak el egyetlen
könyvet sem, nem hallgattak
végig egy rendes nagylemezt.

Én nem kértem belőlük. Fog
tam a motyómat, leléptem.
Azért volt egy hely, ahol jól
éreztem magam, de kirúgtak.
Kocsikísérő voltam és a ha
verral egy injekcióstűvel az
üvegekből kiszívtuk a piát.
Csak márkás italra mentünk,
de még ezt is a szemünkre
hányták: így még csak na
gyobb lett a kár. Bíróság lett
belőle. Akkor csak felfüggesz
tettet kaptam. Most már biz
tosan nem úszom meg börtön
nélkül.
Igaza volt. Hat hónap alatt
majdnem száz autót tört fel, s
vitte el belőlük, ami mozdít
ható volt. „Szabadon” élt, a
munkakönyvét a postás hozta
ki,
★

A lámpa vált: sárga, zöld.
A kettős sor megindul, a
srác önkéntelenül is lépést
tart a többiekkel. Még vissza
néz.
„Jó n e k e d ...” — mondja
szavak nélkül is a tekintete.
Nem kérdezem, de sejtem:
most már másképp vélekedik
a „szabadságról” ...
U. 3.

Folyosói
— Te is itt vagy?
— Igen.
— Mikor hoztak be?
— Hajnalban.
— Mikor szabadultál?
— Nem régen.
— És?
— Találkoztam a have
rokkal, ittunk, a pénzem
elfogyott, s szereztünk. El
is kaptak . . .
— Hát igen, ez a mi sor
sunk. Nem tehetünk ellene
semmit. Mr már csak ingá
zunk a szabad élet és a
börtön között, kint sem jó,
persze bent sem.
— Igen. Igazad Van. El
kell ismerni, hogy nem va
gyunk alkalmasak a civil
életre. Nem tudunk beil
leszkedni, nem tehetünk
róla. Ilyenek vagyunk!

LEHET-E SZEBB?
Lehet-e szebb csengésű dal
mint a neveddel átszőtt dallamok?
Zúgtak-e így valamikor
szigeti szirten tört habok?
Lehet-e szebb a földön bármi,
mint férfias lényed egésze?
Versenyezhet-e sóhajoddal
a szellő neszes rezzenése?
Lehet-e szebb a földön bármi
mint vak-boldogan várni
örök-hűs szavad,
mely gyűrt énemnek
erődből ad?
Mikor Ielkemen szakad egy seb?
Nem,.nem lehet más semmi szebb!
Bagyinszky Katalin
Tököl

— H alló ... Tessék!
Csak azt akarom közölni, hogy ma este,
még tíz óra előtt, meggyilkolom...
. — Hogy micsoda? Ki beszél?
Halló...
Halló!
; ~ Mondom, ma este, még tíz óra
előtt,
meggyilkolom... Készüljön a halálra...
— Halló, de ki beszél?
- r Á gyilkosa!
— De kérem. e z ... e z ... szóval... Halló!
Még hallani a kuncogásnak is beillő óvatos
lihegést a vonal másik végén, aztán egy kat. tanás. A gyilkos letette a kagylót.
Mint egy Agatha Christie-krimiben. Mint
egy Agathe Christi-krimiben?

Azt hiszem, bármelyik
intézet folyosóján elhan
gozhatna, mint ahogy el is
hangzik efféle párbeszéd. S
ebben az a meghökkentő,
hogy roppant tetszetős, s a
tények is alátámasztják és
mégsem igaz. Az ember rit' kán adja fel s akkor is csak
' ideiglenesen
azt,
hogy
győztesen kerüljön ki a ku
darcból.
Hogy ezt a párbeszédet
mégis - közzéteszem, annak
az az oka, hogy egyre di
vatosabbá válik benti kö
rökben a bűnözői szerep
vállalása, s ezt mint külön
leges életmodellt, vállalják,
és titokban még büszkék is
r á ...

— Hogy tegnap délután felcsengeti a tele
fonja a néninek...
— Igen, felcsengett... De nem
mondom
meg a nevem. Majd a végén. Ha meghallga
tott. Ha el tudom mondani, hogy mikor fel
vette. : a telefont, csend volt a másik végénl
Kétszer is, háromszor is hallóznom kellett,
míg megszólalt egy nyers férfihang és beje
lentette, hogy megöl. . .
★
— Mit jelentett be?
— . . . Nem, most még nem merem meg— Ugye. kedveském, maga is csodálkozik...
■mondani a nevemet. Majd a végén. Ha meg
kérdeztem,
hallgat, mert ugye, meghallgat? Legyen egy Én is csodálkoztam ám. Rá is
• kis türelemmel hozzám, hallgasson meg, és... hogy micsoda, meg ki beszél, meg hogy halló,
Szóval, tegnap délután csengett a
telefon. tessék.. . És akkor az az ember, a gyilkos, új
Nekem kell a telefon, hiszen egyedül élek, ból megismételte, hogy este tíz óráig megöl
hetvenhat éves vagyok, nekem a telefon je engem...
lenti az ablakot a világra... Igen, az ablakot,
A rémült hang azt bizonyította, hogy aki
amelyen 'most is kinézek, nem ólálkodik-e va- telefonál az nem habókos öreg kedvében ke
‘ laki a ház körül. . . Mert meg akartak ölni resi az újságot, hanem valóban riadt, valóban
Legalábbis megfenyegettek. Tessék elképzelni, fél, és ha józan ésszel nem is hiszi el az egé
' tegnap délután felcsengett a telefonom. . Ha szet, de tudata mélyén ott vibrál a „mit le
cseng a telefon, én mindig megriadok, mert het tudni, hátha” sokkoló gondolata.
mindig valami bajt vélek a csengetés.mögött.
— De, kérem szépen, most délelőtt tíz óra
Egy egyedülálló
öregasszony mindig fél... is elmúlt már, nemhogy a tegnap esti tíz
Igen ... már mondom is. kérem . .. Hol is tar óra... És telefonálni tetszik nekem. Ebből is
tottam?
látni, hogy buta vicc volt az egész...

H o v á tű n i a pépiz
A múlt év március tizen
egyedikén egy vidéki város ál
lomásának várótermében, úgy
éjféltájt,, már nagyon keve
sen voltak. Húsz-harminc utas
várakozott, vagy lézengett, kijött-bejött, egyszóval igyeke
zett „agyonütni” az ■időt. De
hát az idő éjfél felé lassan
múlik.
Mint általában, ezen az ál
lomáson is, nemcsak utasok,
hanem helybeliek is voltak,
akik csak úgy benéztek, hát
ha találnak valamilyen isme
rőst, akikkel szót lehet válta
ni. Ez volt a célja Kolompár
Irénnek, Jónás Csabának és
Jónás Arankának. Ök, ahogy
elmondják, találtak is isme
rőst, s elmentek szórakozni a
Barátság bisztróba. Eközben
azonban beszédbe elegyedtek
egy olyan emberrel, aki faka
nalát és más árucikket árusít
a helybéli piacon, s akinek
állítása szerint nyolcvanezer
forint volt a birtokában, egy
zacskóban,, a nyakába akaszt
va. S ez a pénz tűnt e l ...
A kárvallott, amikor észre
vette, hogy nincs meg a pén
ze, jelentette az állomásfőnöikségen, s azok értesítették
a
rendőrséget. Megkezdődött a
személyleírások alapján a ku
tatás a bűnösök után . . . így

beszél
Pedig nincs rá okuk. A
bűnözés éppoly szenvedély,
mint bármi más, erről le
lehet szokni... Mint a ci
garettáról. Akarat kérdése
az egész. Ha ez nincs, ak
kor a kudarc biztos. De ak
kor az is kiderül, hogy az
ember nem különleges bű
nözői lény, hanem gyenge
akaratú ember.
Gondoljunk bele, hogy
valaki „lehúz” négy-öt évet
s amikor szabadul, már
minden elő van készítve.
Otthon várja a feleség és a
gyerek.
Ahelyett,
hogy
igyekezne haza, fogja ma
gát, belép a kocsmábá és
addig iszik, amíg van pén
ze, s amikor elfogy, betör
vagy lop, s mire felébred,
máris a rendőrségi fogdá
ban találja magát.
S kezdődik megint elöl
ről, d e tn á r rosszabb körül
mények között, hiszen me
lyik feleség bírja tovább
türelemmel, s mit szólnak a
gyerekek? És folytathat
nánk a sort, de egy a lé
nyeg: a szabaduló ember
nek igenis van választása.
Persze az megint más
kérdés, hogy akar-e az ille
tő választani, vagy hagyja
magát sodortatni a „have
ri árral”. Véleményem sze
rint az a lényeg, hogy az
ember elszánja magát: el
végre és utóvégre kihez
tartozik ? Azokhoz-e, akik
újabb^ és újabb ügyekbe,
„balhékba’ viszik bele, vagy
azokhoz, akik rendszeresen
látogatják, akik hazavár
ják?
—á—

került rendőrkézre az a há
rom személy, akit az előzőek
ben már említettem' A szem
besítéskor a sértett felismerte
ezekben a személyekben azo
kat, akik elvehették tőle a
pénzt. Az a baj, hogy ahnyi
ellentmondás, annyi ellenkező
tanúvallomás hangzott el már
ebben az ügyben, hogy több
tárgyalás után még mindig
nem sikerült döntést,
azaz
ítéletet hozni.
Ezért van az, hogy Jónás
Aranka, akivel Székesfehér
várott beszéltem, immár 11
hónapja van előzetes letar
tóztatásban. Ugyanis alapos a
gyanú, hogy ők hárman könynyítettek az áruson, bár mind
hárman tagadják...
Jónás Aranka most tizen
nyolc éves, négy osztályt vég
zett, nem dolgozik. Miért?
— Mert már van egy kisfi
am, s vele vagyok otthon, s
az élettársam dolgozik, nyom
dában, jól keres, négyezer fo
rint körül
van a fizetése,
ányáméknál lakunk. Még nem
voltam büntetve, ez az első
ügyem, s ebben is teljesen ár
tatlan vagyok. Amikor márci
us 12-én reggel, háromnegyed
nyolckor bevittek a rendőr
ségre, azt sem tudtam, hogy
mivel gyanúsítanak, s miért is
vittek be. Az igaz, hogy én is
ott voltam velük együtt a
váróteremben, s beszéltem is
azzal a cigányemberrel, aki
nek eltűnt
nyolcvanezer fo
rintja, de én nem vettem el,
s nem is láttam, hogy ki ve
hette el tőle.
— De hát a sértett és a ta
núk is azt mondják, hogy lát
ták magukat, amint
együtt
vannak ezzel az emberrel. S
őmaga is azt mondja, hogy
magukkal együtt szórakozott.
Ha nem
így lenne,
akkor
miért állítaná, immár csak
nem egy éve?
— Én nem tudom, de az
biztos, hogy én nem voltam
vele, lehet, hogy a társaim
igen, de én nem, mert talál
koztam az egyik rokonunkkal,
aki pesti, s vele mentem el
szórakozni a Barátság bisztró
ba, ott voltunk 11 óráig; még
arra is emlékszem, hogy már
ka üdítőt ittam, két üveggel,
s 11 után
én hazamentem,
mert a gyermekem beteg volt,
náthás, és be kellett adnom
neki a gyógyszert. Azt is tu
dom, hogy akkor ment a tévé
ben a híradó harmadik kiadá
sa. Tehát
én semmiképpen
nem lehettem
ott éjfélkor,
amikor a sértett állítása sze
rint a pénze e ltű n t... S le
het az is, hogy csak mondja,
honnan lett volna neki olyan
sok pénze? !
— Azt hiszem ez már tisz
tázódott, bebizonyosodott, hogy
igenis lehetett neki annyi
pénze, s volt is, és az is biz
tos, hogy azon az éjszakán el
is tű n t. . .
— Én nem tudom, csak azt,
hogy nekem semmi közöm eh
hez az ügyhöz,
s ártatlanul
vagyok bent, akkor, amikor a
kisfiamnak szüksége lenne
rám. Éppen_ szoptattam, ami
kor jöttek értem a rendőrök.
Azóta nem láttam, s azt sem
tudom, hogy mi van vele.

TRÉFA
— Az, buta vicc. A rendőrségen is azt
mondták, mert odaszóltam rögtön
este, de
azért azt mondták, hogy nyugalom mama,
maga miatt a lakás környékén is járőrözünk...
Knestem az ablakon, és láttam is autó
jukat. .. Lehet, hogy a gyilkos is látta ’
. A h?nS. ez a sirós, rémült fegyelmezett,
am mégis szétfolyó, kapkodó hang azt igazol
ja, hogy a Névtelen öregasszony nem kita
lálta, hanem átélte a tegnap délutáni tele
font.
A gyilkos telefonált.
Ahogyan az egy angol krimiben szokásos
melynek színhelye a ködös londoni kastély, á
huszas évek derekán, mint ahogyan ott szo
kás, mert a gyilkos is gentlemann, ugyebár
Bejelenti előre, hogy gyilkolni fog. Hogy ne
erje meglepetés az áldozatát. Hogy annak le
gyen ideje elbúcsúzni a barátaitól, hozzátarto
zóitól. S hogy főleg legyen egy vékony szál,
a telefonálás, amelyen elindulhat a híres
Poirot, aki szürke agysejtjei segítségével fel
gombolyítja majd a szálat, amely á gyilkos
hoz vezet.
Ostoba, gonosz tréfa. Gyáva és ostoba tréfacsinaló az ilyen. Pszichopata. — Beteg —
legyinthetnénk —, akiből szerencsére azért

— Nem látogatja
senki?
Sem a férje, azaz az élettársa? Vagy a szülei?
— Dehogynem, mindegyik
bejön, amikor csak lehet és
tud, de más az, ha mondják,
hogy minden rendben van s
megint más a saját szemem
mel látni. Tudom, hogy csak
azért tartanak bent, mert ci
gány vagyok . . .
Azt hiszik,
mi nem vagyunk
emberek,
velünk
már mindent lehet
csinálni. . .
—- Hogy mondhat ilyet. En
nek semmi köze ahhoz, hogy
maga cigány. A sértett felis
merte magukat, ő is cigány
ember. Addig nem lehet le
zárni egy ilyen ügyet, hiszen
nem fillérekről van szó, míg
alaposan ki nem vizsgálják.
Már több tárgyalás volt, s mi
sem bizonyítja jobban, mint
ez a tény, a bíróság alapos és
körültekintő munkát végez, s
nem hoz elhamarkodott íté
letet! Mindennek utánajárnak,
minden tanúvallomást ellen
őriznek, s ez időbe kerül...
De mindez azt a célt szolgál
ja, hogy aki bűnös bűnhőd
jön, s az ártalan pedig
ne
szenvedjen.
— Hallottam én már olyat,
hogy ártatlant is elítéltek . „.
Félek, hogy velem is ez tör
ténik . •. A gyerekem életére
esküszöm, hogy nem vettem el
azt a pénzt, soha nem is lát
tam, nekem elhiheti, ott sem
voltam, amikor a lopás tör
tént, ha ugyan történt.
— Én nem
vagyok bíró,
nem nekem
kell elhinnem,
egyébként is, a bíróság nem
hitre, hanem tényekre alapoz
za a döntéseit, s a tények ma
kacs dolgok, ha nem lenne bibonyíték maguk, illetve maga
ellen, akkor ide sem került
volna. Nem véletlen,
hogy
maga van itt és a társai, s
nem m áso k ... Alapos ok nél
kül senki nem kerül előzetes
letartóztatásba. Mint embert
és anyát megértem, hogy nél
külözni kénytelen a gyerme
két, s ideges és tele van fé
lelemmel, de ha ártatlan len
ne, már régen kiderült volna,
hiszerf annyi tanú és
tény
szól maguk ellen, hogy ezt
egyetlen bíróság sem hagy
hatja figyelmen kívül. Akkor
kellett
volna a
gyermeke
mellett maradnia, amikor el
ment szórakozni, ráadásul a
gyermeke, mint maga mon
dotta az előbb,
beteg volt,
miért nem maradt akkor mel
lette? Egy beteg gyermeket
otthon hagy, s maga elmegy
a „pesti rokonnal” 11 óráig
szórakozni. . . Ha ezt nem te
szi, ide sem kerül. De niivel
nemcsak szórakozni ment el,
hanem az állomásra is, ahol,
mint később kiderült, bűncse
lekmény történt, s maga ott
volt, sőt együtt volt a későb
bi áldozattal, alapos ok van
arra, hogy maguk „könnyítet
tek” a sértetten. Ezért magá
nak is vállalnia kell a felelős
séget. Hogy ez milyen arány
ban történik, azt a bíróság té
nyekre alapozva dönti el, s
nem azon az alapon, hogy ki
milyen származású. Ebben biz
tos lehet.
— Ä —

kevés akad. Csakhogy ez így nem igaz. Sokan
vannak az ostoba trefacsinálók akik azért
annyira sohasem ostobák, hogy' nyíltan je
lentkezzenek. Névtelen telefonálások, névte
len levelek és „névtelen” bekiabálások a pá
lya széléről, megbújva a tömeg mindent el
takaró szürkeségében.
— . . . és arra kérném ... halló...
tetszik
hallani? Jaj, istenem, letette a kagylót ma
ga is...
— Nem, dehogy tettem le, hallom, tessék
m ondani. . .
~
ó> köszönöm a türelmét, de hát egy
szegény özvegyasszony, ugye... szóval, arra
kérném írja meg az újságban, hogy ne csi
náljanak ilyeneket. Mert tudom én, legalább
is hiszem én, hogy nem akar engem senki
meggyilkolni... Miért is akarna? Igaz’ Se vagyonom, se pénzem, csak az a kevéske búto
rom . . . Csak tréfálni akart velem . . . Azt írja
meg az újságjában, hogy ne tréfáljanak töb
bet így a magányos öregemberekkel
Meg
írja, ugye?
‘
e
_Köszön, köszönök én is, és leteszi a kagy
l ó , Most se tudom a nevét. Csak a hangját
hallom, amint magát is erősítgéti. hogy szó
sincs gyilkosról, csak ostoba tréfáról Tréfá
ról amelybe egy ilyen magányos öregasszony
bele is pusztulhat. Voltaképpen ez az isme
retlen telefonáló nem is hazudott - Ha °vengebb és gyávább, és talán öregesebb a meg
tréfált”, bele is pusztulhat az ijedtségbe
A rekviemet a tárcsázás zaja szolgáltatná.
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A franciák kevesebb bort isznak
Egy kiterjedt tanulmányból
kiderül, hogy az, amire a franr
ciáik már gyanakodtak, nem
csak igaz, hanem a feltétele
zettnél még rosszabb is a hely
zet. Az évi fejenkénti borfo
gyasztás az 1964. évi 120 liter
ről 90 literré süllyedt. A 35 év
alattiak csak hatodannyit isz
nak, mint elődeik hasonló ko
rukban, és hangsúlyozzák, hogy
ennyi is elég.
A tanulmánynak — az Or
szágos Mezőgazdasági Kutató
Intézet és az Asztali Borok Or
szágos Irodája készítette — ta
lán a legfontosabb következte
tése, hogy a bor Franciaország
ban mindennapi táplálékból
élvezeti itallá változott.
A tanulmányban találhatók
meglehetősen meglepő más kö
vetkeztetések is. A bor két leg.
nagyobb ellensége Franciaor
szágban — legalábbis e vizs
gálat szerint — az automatizá
lás és a televízió.
A televízió kimondta a halá
los ítéletet a kis bisztrók szá
zai, ha ugyan nem ezrei fö
lött az egész országban. A biszt
ró az a hely volt, ahol a dolgo
zók eltöltötték az estéjüket az
üveg borukkal — a petit coup
de rouge-zsál —, hogy órákon
át beszélgessenek a barátaik
kal. Most régi amerikai filme
ket néznek. Hogy sokan közü
lük miért nem érzik szükségét,
hogy eközben igyanak is, azt a
tanulmány nem magyarázza
meg.
AZ AUTOMATIZÄLÄS
HATÁSA
Ami az automatizálást ille
ti, ez egyszerűen jelzi a ke
mény fizikai munkáról a jó
adag szellemi összpontosítást
igénylő munkára való áttérést.
Jean Delmas, a Chateau. HautBrion igazgatója egyszer viszszaemlékezett régi szőlőmun
kásokra, akik napi 10—15 liter
könnyű bort ittak meg, amikor
& napon dolgoztak.

Végül is elkapta őket a máj
zsugorodás, de alaposan kivet
té k 'a részüket az évi bori a
gyászt ás statisztikájából. Uno
káik a Renault gyárban dol
goznak, ha kapnak munkát. Ez
kevésbé megerőltető, de részeg
nem lehet az ember.
„Korunkban — állítja a ta
nulmány — a fizikai fáradtság
helyetti idegfáradtság nem ked
vez a borfogyasztásnak.”
A franciák a tanulmány sze
rint elhagyták az ebéd mellől
a bort •— megint csak azért-,
mert a munka jobban igénybe
veszi őket szellemileg és érzel
mileg, mint fizikailag. Most
nyilvánvalóan otthon isszák
meg a borukat a családjukkal,
vagy elmennek este a barátaik
kal, de legfőképpen vasárnap
isznak bort. A borivók 83 szá
zaléka vasárnaponként iszik.
Hogy vesznek bort Franciaországban? Nem az állami el
lenőrző bélyeg szerint, az biz
tos. Mit keresnek? Először is,
honnan jön a bor? Valóban
bordeaux-i? Ezután következik
az ár: itt mindennél fontosabb
a drága kontra olcsó kérdése.
Vegyük észre, hogy a minőség
ről itt szó sincs.
Franciaország északi részén,
ahol a bor mindig is inkább
volt élvezeti, mint mindenna
pi fogyasztási cikk, az á r a leg
fontosabb. Délen, ahol az olcsó
bort gyártják, még mindig azt
isszák. A Midi (Dél) (háztartá
sainak 50 százalékában — ez
a nagy tömegtermelő övezet —
olcsó borokat fogyasztanak, ál
lapította .meg a tanulmány.
Kor szerint nézve, a 35 éven
aluliak valamelyest ügyelnek
az elnevezésekre, az állami mi
nőségi garanciákra. Az 50 éven
felüliek jobban szeretik a gyen
ge borokat.
Életkoruktól függetlenül a
franciák egyre i inkább ■kedve
lik az erősebb borokat r 1964
óta megnőtt azoknak áz ará
nya, akik legalább 11 fokos bo
rokat isznak. Ez persze jobban
is viszi a pénzt.

Kiváló minőségű üveg a világűrből
Áz űrrepülések során a
súlytalanság állapotában olyan
minőségű üveget lehet előállí
tani, amilyenre eddig még nem
Volt példa. Amerikai tudósok
ezt várják egy magas légköri
kutató rakéta fedélzetén végre
hajtott
olvasztási
kísérlet
eredményei alapján.
Az ilyen üvegek igen elő
nyösek lennének a lézerek
előállításában, vagy a hírto..vábbításban felhasznált, külö
nösen csekély en^rgiaveszteségű
üvegszálakban. Ennél
a kísérletnél egy olyan mód
szert próbáltak ki, amellyel az
üvegolvadékból el lehet távo
lítani a buborékokat. A súly
talanság állapotában noripálisan megmaradnak az olva

dékban a buborékok, mert
nincs felhajtóerő. A kísérlet
tel azonban kimutatták, hogy
hőmérsékleteséssel el
lehet
érni, hogy vándoroljanak. A
megfigyelések
összhangban
vannak azzal áz elmélettel,
amely a vándorlás sebességét
is előrejelzi. Az olvasztóke
mencét más kísérleti tárgyak
kal együtt egy Black Brant
rakétával lőtték föl 200 km
magasra. A repülés alatt mint
egy 6-7 percig a súlytalanság
állapota uralkodott a fedélze
tén. Egy speciális fényképező
gép ebben a szakaszban egy
másodperces időközönként kö
zel 250 felvételt készített, ame
lyen látható a buborékok moz
gása.

Új kétéltű jármű a kikötői munka könnyítésére
Egy új, Hollandiában készí
tett kétéltű jármű, az „R—F”
(Road—Float) lehetővé teszi a
rakodási műveleteknek és a
szállítás megkönnyítését és
felgyorsítását a hajó és a cím
zett között.
A fejlődő országok kikötői
ben lehetővé teszi egész egy
szerűen a kikötői átrakodások
kikerülését.
Az R—F egyszerre hajó és
kamion, lényegében közvetle
nül szállítja az árut a mély
tengeri hajóróí a végső fel
használóhoz az ország belse
jébe, és természetesen a má
sik irányba is, a felhasználó
tól a hajókra. A hajó cso
magjait vagy konténereit a
hajódaru rakja át az' R—F-re,
amely megrakott • állapotban
15 km-es sebességgel siklik
ki a szárazföldre, és felka
paszkodik arra, ha a lejtő
szöge nem nagyobb 17%-osnál. A szárazföldön az R—F
óránként 30 km-es sebesség
gel halad.
Á gépet erős dízelmotorral
szerelték föl, ameíy hidrauli
kus pumpákat .mozgat, min
den funkcióját — kerékmeg

hajtás, propeller, rugózás stb.
— hidaulikus erő mozgatja és
ellenőrzi.
Kettő-négy vagy hat keré
ken gurul, s ennek révén bár
milyen úton vagy terepen
használható. Az R—F külön
böző változatokban készül,
amelyek terhelési kapacitása
20-tól 35 tonnáig terjed.

I S .9 £ Z / j ; Ä Z / £ . . . •
Ahol már a nyolcéveseknek
sincs jövőjük
Jóllehet a gyermekmunkát jelentés szerint Bangladesben
általában elítélik, a Nemzet a 10—12 éves korú lányokat
közi Munkaügyi Szervezetnek heti 38 órás házimunkával
(ILO) nincsenek illúziói arról, foglalkoztatják — az esetle
hogy gyermekek' kizsákmá ges iskolalátogatás mellett.
nyolásának „társadalmi át Egy indiai vizsgálat szerint
kát” törvényekkel lé lehet sok gyermek már nyolcéves
küzdeni. Egy Genfben nyilvá korában élete fennmaradó
nosságra hozott tanulmány éveire jobbággyá válik, azért,
ban a szervezet megállapítja, hogy a szülei adósságát viszhogy a harmadik világban 75 szafizesse. Magas az ár, ame
millió 8 és 15 év közötti gyer lyet szegény családok életkö
meket alkalmaznak munka rülményeinek
megjavítására
erőként. Kezdve a fizetség a gyermekek alkalmazásáért
nélküli családi üzemtől — fizetni kell, mivel akadályoz
többnyire a mezőgazdaságban za a gyermekeket az iskolalá
.—, megtaláljuk a dolgozó togatásban vagy a szakmai
gyermekeket a bányákban, az oktatásban, egészségük káro
ültetvényeken, az építkezése sodik, és sokan végzik bűnö
ken és gyárakban, ahol még a zőként vagy gyermekprosti
legveszélyesebb éá legrosszab tuáltként.
bul fizetett munkát is el kell
A tanulmány azt a követ
végezniük.
keztetést vonja le, hogy csak
A
munkafolyamatban
a korlátozott javítások lehetsé
gyermekek
alkalmazásának gesek, amíg nem kerül sor
okaként á tanulmány a sze „forradalmi átalakulásokra a
génységet, a jövedelémbeli ki- 1termelés és az elosztás gazda
rívó különbségeket, valamint sági és társadalmi struktúrái
a felnőttek munkanélküliségét ban”. Az eddigi kísérletek,
jelöli meg. A legtöbb alacsony hogy a bajnak törvényekkel
jövedelmű országban javulás vegyék erejét, a szimptóma
— úgymond — nem várható. ellen veszik fel a harcot, de
Ezért „a közeljövőben a gyer nem magát a betegséget küz
mekmunkát illetően, semmi ok dik le. A hatékonyság érde
sincs az optimizmusra”.
kében a gyermekvédelmi tör
A
hivatalos
statisztikák vényeket szigorítani kell és
csak kevés felvilágosítással lelkiismeretesebben kell al
szolgálnak a ■valóságos hely kalmazni. A kizsákmányolás
zetről. Így eltitkolják azt, kirívó formáit nyilvánosságra
hogy például Argentínában kell hozni; ha az ilyen viszgyermekeket földmunkára „a szaéléseket egyszer leleplez
családi
munkacsoport
egy nék, idővel már nem’ tűrnék
tagjaként szerződtetik”, hogy el őket hallgatólagosan. Az
rokonok vagy szállítók „se embereknek fel kellene is
gédjeiként” alkalmazzák, és merniük, hogy sok gyermek
ily módon a kizsákmányolás azért dolgozik, mert nincs
könnyű áldozataivá válnak. A más választása.

Molyirtó szerrel kezelik 9 birqj, múmiákat
A kairói Egyiptomi Múze
umban őrzött múmiákat moly
irtó szeres kezeléshek vetik
alá, hogy megóvják őket a
baktériumok és gombák tá
madásától. Erről tudósított a
kairói A1 Akbar című lap, hi
vatkozván a műemlékvédelmi
hatóságok közlésére. A szak
értők 24 egyiptomi fáraó és
királynő tetemét vizsgálják
át, hogy megállapítsák: egy
általán ki lehet-e még állítani
őket a múzeumban.
A lap
tudósítása szerint
gombákra
és baktériumokra
bukkantak azonban a kiállítótermekben,
ahol a múmiák
voltak láthatók. James Alan,
a kairói Amerikai Kutatóköz
pont igazgatója kijelentette,
nem tudja, hogy a lap tudó
sítása mennyiben felel meg a
valóságnak.
Hozzáfűzte,
a
múltban gyakran közöltek „té
ves információkai” a múmi
ákról.
_ Az elmúlt évben XI. Ramszesz
fáraó 3200 éves múmiája ke
rült veszélybe, amikor a ki
állítótérem különleges légszű
rőberendezése
felmondta a
szolgálatot. Szadat, a meggyil
kolt egyiptomi elnök röviddel
halála előtt hangoztatta, sem
milyen vallással nem egyez
tethető össze, hogy emberi te
temeket nyilvánosan kiállíta
nak. Ezért helyezték el a mú
miákat az Egyiptomi Múzeum
egyik lezárt termében. Azóta
a turisták nem
tekinthetik

A gyomorfekély mint „új" női betegség
1975 és 1977 között a férfiaknak még majdnem ötször
gyakrabban volt gyomor- és nyombélfekélyük, mint a
nőknek. Az utána következő években az arány 2:l-re
változott; a gyomor- és nyombélfekélyben megbetegedő
nők száma erősen megnövekedett, a férfiaké viszont nem
változott lényegesen.
Nőknél a fekély lassabban és rosszabbul gyógyul. En
nek okairól csak feltevések lehetségesek, ezeket ugyanis
nem tisztázták megbízhatóan. Különösen rosszul gyó
gyulnak ezek a fekélyek a dohányzó nőknél. Ezért a fe
kélyben szenvedő nőknek le kellene mondaniuk a do
hányzásról.
Összességében véve, a gyomor- és nyombélfekélyből is
leolvasható, hogy fokozottan veszélyeztetik a nőket olyan
betegségek, amelyek azelőtt túlnyomórészt férfiaknál for
dultak elő. Ennek oka bizonyára a két nem életmódjá
nak hasonulása és a fokozott stressz.

meg Őket. Az A1 Akbar sze
rint a tudományos
kezelés
után a múmiák többségét is
mét el fogják temetni. Csak
egy kis részük lesz megte
kinthető egy különleges kiál
lítóteremben.
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TRÉFÁK
,— öreg, szerintem itt
kellene hagynod az autót a
kocsma előtt, túl sokat ittál
ma este. Jobb lenne, ha
villamossal mennél haza.
—- Nem lehet. A villamos
nem fér be a garázsba!
★

— Rosszul érzem magam.
Valahogy már nem vagyok
olyan egészséges, mint va
lamikor.
— Dohányzol?
— Dehogy!
— Kár. Mert ha dohá
nyoznál, és most abbahagy
nád, rögtön jobban éreznéd
magad.
— Javaslom, hogy egyen
sok gyümölcsöt, de ne há
mozza meg, mert úgy na
gyobb a vitamintartalma.
Mit szeret jobban, az al
mát vagy a szilvát?
— A diót, doktor úr'.'.i
★

Decemberben a Seychelles-szigetekre utazunk —
meséli Gaby, az ifjú asszony
barátnőjének, Marlisenek.
— De hiszen nászúton is
ott voltatok! — mondja
Marlise.
— Igaz, de most fürödni
akarunk!

A rendőr bírságcédulái,
ír. A tilosban parkoló autós
egy 500 forintos bankjegyet
nyújt át.
— Nem tudok váltani —
mondja a rendőr, és sajnál
kozva vállat von.
— Ó, tartsa meg nyugod
tan
sóhajt fel az autós
—, holnap úgyis biztosan
megint itt parkolok...
•k
A segítőkész fiatal skót
feltolja az öregasszony ké
zikocsiját a dombra. Az
öregasszony odafönt meg
kérdi:
—■Dohányzik?
— Ha van m it szívnom
— feleli várakozóan a fiú.
— Jobban tenné, ha abba
hagyná, fiam — tanácsolja
az öregasszony —, mert a
korához képest már alapo
san liheg!
★

A javítóműhelybe bejön
egy ügyfél, hogy elvigye a
nagyon vén autóját.
— Mondja, mester, alapo
san megnézte a kocsimat?
— Meg bizony — jajdult
fel a mester — ennek a jár
gánynak már csak egyet
len olyan része van, amely
nem zörög: a duda.

A természetes színek nem
egészségesebbek, mint a mesterségesek
Az élők világában a tarka színek döntő szerepet ját
szanak, akár szerelmi játékra csalogatnak, ellenségtől
óvnak vagy csupán festői szépséget, hoznak létre. Az élel
miszereket és a gyógyszereltet az emberek még ma is 51,
többnyire szintetikus anyaggal színezik, amelyeket ve
szélytelennek nyilvánítottalt.
A múltban sok mesterséges színanyagot kritizáltak, mi
vel gyanították, hogy rákkeltőek. A mesterséges színeit
arzenálja egyre csökkept, a természet színeihez való viszszatérgs teljes .gőzzel,folyik.
r; .....
.. Ezzel azonban még korántslncs minden probléma meg
oldva: a természetes színek ellen szól az, hogy mérgező
tartalmukat korántsem vizsgálták meg olyan alaposan,
mint a szintetikus anyagokét.
Számos természetes anyagról Ismert, hogy jelentősen
mérgező, sőt rákkeltő tulajdonságokkal rendelkezik.
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LABDARÚGÁS NB I.

A
Meglepetések a sárban

Több mint hetvennapos téli
bajnoki szünet után ismét út
jára indult a labda az NB Iben.
Ezt a rajtot viharsaroknak
lehet elkönyvelni. Hullottak a
sárga lapok, s a játékvezetők
három pirosat is kiosztottak,
Törőcsiknek
reklamálásért,
Kerekesnek és Komjátinak
Szabálytalanságért, Argentíná
ra emlékezve, a válogatott kö
rében gyakorta szó esett arról:
döntő jelentőségű lehet a fe
gyelmezettség az idei Mundiálon, a jelöltek erre is gondol
janak, Nem biztató, hogy a
három kiállított labdarúgóból
ketten a világbajnoki keret
tagjai, Komjáti játszott VBselejtezőn. , .
Nem titok, ezt a szövetségi
kapitány • is többször hangoz
tatta: a bajnoki mérkőzéseken
várja a világbajnokságra szá
mításba vett játékosok bizo
nyítását. Ami a gólszerzést il
leti. nem deríthették fel e té
ren Mészöly Kálmánt, hiszen
a tavaszi nyitány góljaiból a
Mundiálra számításba vettek
közül csak a védő Szántó volt
egy esetben eredményes. Nem
vették fel a góllövő cipőt az
őszi idény mesterlövészei sem:
Szentes, Kerekes Gy., Kiss S„
Dohány, Hannich és Szabó O.
áll az őszi találatok után az
élmezőnyben, de egyikük sem
zörgette meg a hálót. Kétszer
volt viszont eredményes a ko
rábbi dömsödi játékos, az Osztyápenkó SE-tol leszerelt Ár
ki, aki a bajnokcsapat ellen
igazolta a tehetségét. Egyúttal
bizonyította azt is, hogy az al
sóbb osztályokban futballozok
között érdemes, kell is; keresni.
Éppen az. új idényre régi eré
nyeket mutató Ű. Dózsa pél
dája az ékes bizonyíték, nem
Szabad félni a ma még. névte
len játékosoktól, mert szinte
csodát produkálhatnak az elkényelmesedétt vagy megelé
gedett korábbi csillagokkal el
lentétben.
Dicséretes több csapat harci
kedve, bátorsága. Idegenben
jutott nagyon értékes két
ponthoz az u, Dózsa, a Ferenc
város és a Csepel, nem adta
meg magát ellenfele otthoná
ban a hősies Békéscsaba és a
bajnoki címmel is kacérkodó
Videoton. A Rába, az őszi
meglepetés gárdája, bár. kika
pott Zalaegerszegen, emelt fő
vel hagyhatta el a pályát, hi
szen idegenben 70 percen ,át
rohamozott, egyértelműen győ
zelemre tört — csupán a gól
lövéssel maradt adós. S hogy
mit számít az akarás, arról a
Vasas győzte meg a Fáy utcai
stadion szépszámú közönségét,
amikor csapnivaló első félidőt
követőeh két gól- és egy em
berhátrányból fölénybe került,
s lehetőségei alapján gólokat
lőhetett volna.
Sok találgatás folyt az újra
kezdés előtt, melyik csapat
nyeri a bajnokságot. Maguk az
élvonalbeli labdarúgók az Ű
Dózsának adták a legtöbb
esélyt, s úgy tűnik, jól ismerik
a helyzetet. A lilák a 8. for
dulótól (Nyíregyházán kaptak
ki); veretlenek, s bár az ősz fo
lyamán többször megfordul
tak az első helyen, a 17. fordu
lótól elmozdíthatatlanok a ta
bella éléről, legutóbb 6 mér
kőzésükből csak a ZTE volt
képes kapujuk bevételére. Ma
gabiztosan, egyre jobb játékot
mutatva törnek a cél felé.
Erjükről árulkodik, hogy biz
tosan nyerték a Fáy utcai
rangadót, leggólerősebb játé
kosuk, Kiss S. nélkül is.
A verseny éles lesz — ezt
ígéri az izgalmas nyitány, s
bár a március még inkább tél,
mint tavasz, forró hónapokra
van kilátás.
A 21. forduló eredményei:
Volán—Ferencváros
Honvéd—Békéscsaba
Pécs—Debrecen
Vasas—Dózsa
Szeged—Nyíregyháza
Haladás—Videoton
Tatabánya—Diósgyőr
. ZTE—Rába
Űzd—Csepel

3-4
0-0
2-0
0-2
2-1
1-1
3-3
1-0
2-3

Remek napfényes időben ke
rült sor a labdarúgó-bajnokság
nonstop programjának máso
dik felvonására. A 22. forduló
ban különösebb szenzáció nem
volt, a táblázaton vezető Új
pest győzött, a legutóbb dön
tetlenül játszott Videoton és a
vereséget szenvedett Rába egy
aránt 2—2 pontot szerzett, s a
„dobogón” állnak. így az élen
a helyzet, változatlan. A Fe
rencváros újra nyert, s a Tata
bánya mögött az ötödik helyen
áll. A sereghajtók mind vesz
tettek.
A 22. (szerdai) forduló
eredményei:
Ú. Dózsa—Volán
2-1
Videoton—Vasas
3-1
Rába—Haladás
3-0
Ferencváros—Pécs
2-1
Debrecen—Bp. Honvéd
1-1
Békéscsaba—Ózd
1-0
Nyíregyháza—ZTE
1-1
Csepel—Tatabánya
0-0
Diósgyőr SZEOL
1-0
a b a jn o k sá g a lla sa

X. Ü . D ó zsa
2. V id e o to n
3. R á b a
4. T a ta b á n y a
5. F e re n c v á ro s
6. B p. H o n v é d
7. V a sa s
8. C sep el
9. H a la d á s
10. B é k é s c s a b a
11. Z a la e g e rsz e g
12. P é c s
13. D ió sg y ő r
14. N y íre g y h á z a
15. D e b re c e n
16. V o lá n
17. Ű zd
18. S zeg ed

2212 8 2 41-19 32
22 13
4
22 13
3
23 9 103 38-29 28
22 13
1
22 9 6 7 33-26 24
21 8 6 7 37-31 .22
22 7 8 7 25-25 22
22 7 7 8 29-31 21
22 6 9 7 27-32 21
22 7 7 8 22-34 21
22 9 2 11 32-31 20
22 6 8 8 35-40 20
23 6 8 8 22-30 20
22 6 6 10 27-37 18
21 3 9 9 25-31 15
22 5 5 12 31-45 15
22 4 1 17 17-54 9

KÖVETKEZIK:

wksbüém

Az 1949 szeptemberében lét
rehívott Német Szövetségi
Köztársaságban szervezett ju
bileumi ünnepségek — többek
között — a háború borzalmai
ra, a fasizmus esztelenségeire
is emlékeztetik a humanista,
becsületes embereket. Ez a
iviesbadeni jubileum azonban
afféle kivételt erősítő szabály
lehet. Hiszen a kiváló nyugat
német sportolók közvetlen
anyagi támogatását megszer
vező, magánjellegű sportsegélyakció hagyományos sportbáljára a kerek ötven éve ren
dezett 1932-és olimpián rajtolt
német atléták díszvendégként
kaptak meghívást. A huszon
két versenyző közül mindössze
hatan vannak az élők sorá
ban.
Visszaemlékezéseik bizonyá
ra számos érdekes, hasznos és
egyben lelkesítő példával is
szolgált a mai utódok, az újra
Los Angelesbe készülő nyu
gatnémet sportolóknak.
A mi, világszerte megbecsült
sportolóink is ott voltak fél
évszázada Los Angelesben.
Bácsalmási Péter, a derék tízpróbás, az atlétika későbbi
szaktekintélye, a kedves Péter
bácsi 5 34-25
vitte30 háromszínű zász
6 65-34
29
lónkat
a megnyitón.
Az utolsó
hónapokban, a versenyek évé
8
46-32
27
ben a magyarlakta amerikai
városokban megszervezett be
mutatók bevételéből végül tíz
sportág 47 versenyzője állha
tott rajthoz a játékokon. A
nagyszerű szerepléssel kivívott
hat első helyezés a világ élvo
nalába juttatta a magyar spor
tot. De mi vajon tudjuk-e, szá
mon tartottuk-e pontosan, hogy
a rajthoz állt negyvenhét

ből hányán vannak még közöt
tünk?
Gondolunk-e egykori tapasz
talataik, nagyszerű szereplé
sük ösztönző erejének kama
toztatására? Ezen a téren e sö
rök íróját is furdalja a lelikiismeret, hiszen a zászlóvivő, az
utolsó ,éveiben a BEAC szak
osztályába visszatért Bácsal
mási Péter csaknem fél évszá
zadon át őrzött naplójának el
olvasását, élményeinek meg
hallgatását a napi munka ten
gerében
elmerülve
vétkes
könnyelműséggel elodázta. . .
De még maradtak közü
lü k !... A hat bajnokságban
részes tizennyolc sportember
közül — ha jól tudjuk — még
öten vannak az élők sorában.
De csak Gerevich Aladár, min
den idők legeredményesebb
olimpiai résztvevője, a hétsze
res bajnok kardvívó és Vérte
st! József, a kiváló pólós él
idehaza. A két másik vízilabdás, Sárkány Miklós és Né
meth János az NSZK-ban, il
letve Madridban telepedett le.
Pelle István, a hetvenötödik
születésnapja előtt álló, két
szeres olimpiai bajnok tornász
pedig nemrég még Buenos
Airesben csinált kézállást. A
további érmes helyezettek és
á résztvevők közül sem élték
meg sokan az ötvenéves évfor
dulót, s így Bárány Istvántól,
á remek gyorsúszótól Kárpáti
Károlyig, a Los Angeles-i
ezüstjét Berlinben aranyra vál
tó birkózóig már csak alig né
hány meghívót lehetne megcí
mezni a mi jubileumunkra, az
1932-es olimpia magyar részt
vevőinek nagyszerű találkozó
jára .. .

Nyers István, az Inter hajdani gólkirálya:

23. forduló, márc. 6., szom
N S Z K — B r a z íl e o - d o n t ő le s z
bat: Volán:— Pécs, Vasas—Rá
ba, Dózsa—Videoton, Özd—
a V B -n
Debrecen, Szeged—Csepel, ZTE
—DVTK, Haladás—Nyíregyhá
Itáliában máig is úgy em sokan hiszik, A döntőt aligha
za, március 7., vasárnap: Hon lékeznek rá, mint villámgyors, nem a z . NSZK és Brazília
véd—FTC, Tatabánya—Békés robbanékony balszélsőre, aki játssza majd. Az az érzésem,
csaba.
mindkét lábával gólveszélyt hogy Magyarország kellemes
jelentett, a kapura. Lőtt is meglepetést szerez majd szur
NB II.
olyan gólokat, hogy az olasz kolóinak: a magyarok kilábal
szurkolók —* mint a Corriere tak a válságból, éis sok kínos
Kikapott az MTK-VM dello Sport írta — manapság percet okozhatnak ellenfeleik
ritkán látnak hasonlókat.
nek.
Megkezdődött a küzdelem a
Nyers István karrierje Ma
— Ön szerint mi hiányzik
labdarúgó NB II-ben. Több
meglepetés adódott, az MNK- gyarországon kezdődött. Hu az ölasz labdarúgásban ahhoz,
ban kiválóan szerepelt MTK- szonkét évesen vette nyakába hogy ismét a világ élvonalába
VM kikapott a BVSC-től. Ide a világot,_miután itthon a fia tartozzék?
és Hidegkútival
genben szerzett pontot a Kele tal Puskással
— Véleményem szerint az
együtt. Minden idők
ti csoportban vezető Debrece focizott
olasz, labdarúgók technikájá
egyik
legnagyobb
edzője,
á
ni Kinizsi, míg rangadót nyert
val nincs baj, csak a játék
tisztelt Helenio felfogás
á Nyugati csoportban veretle „mágusként”
vitatható.
Minden
Herrera
szerződtette
1948-ban
nül vezető Nagykanizsa.
védekeznek, a táma
Párizsba, a Stade Francais erőveldásra nem fordítanák kellő fi
Középcsoport: BVSC—MTK- csapatába. Onnan két év múl gyelmet. Ma már nyoma sincs
va
Giulio
Capeili
átcsábította
VM 2:0, Kecskemét—Ganza hajdani hosszú, előre adott
MÄVAG 1:0, Dorog—22. sz. Milánóba, ahol az Inter mezét labdákkal indított támadások
öltötte
magára.
Volán 1:0, MÁV Előre—Buda
nak, s arról is sokan megfe
— Életem legboldogabb idő ledkeznek, hogy a focit — gól
fok 2:3, Építők—Sz. Dózsa 0:1,
BKV
Előre—Balassagyarmat szakát töltöttem az Inter- ra játsszák.
1:1, Bábolna—KFSE 2:3, Pénz ben — nyilatkozta a magyar
származású egykori balszélső.
ügyőr-Váci Izzó 1:1.
— Az 1953—1954-es, majd az
K io s z to ttá k
Keleti csoport: Bem SE— azt követő szezonban bajnok
Hódgép 2 :Ü, Papp J. SE—Szabó ságot nyertünk, és két alka
»
sp o rtszerű sé g!
L. SE 0:0, Szarvas—D. Kinizsi lommal a második helyen vég
1:1, D. Universitas—Gyula 2:0, zett csapatom. Egyszer gólki
d íja k a t
Asztalos—MVSC 0:0, L eh el- rály voltam 1948—1949-ben 26
Kiosztottak az 1981-és évi
Gyöngyös 0:0,, Szolnok—STC gólt lőttem.
1949—1950-ben
Ö;l, Eger—Kazincbarcika 0:1. Nordahl, aki akkor a Milán sportszerűségi díjakat. A Ma
ban játszott, 35 góllal végzett gyar Sajtó Házában tartott
Nyugati csoport: PVSK— az első helyen, őt követtem én
Kovács
Keszthely 1:1, Mohács-Véménd 30-cal. A következő esztendő eredményhirdetésen
—Ajka 1:1, Nagykanizsa—Du ben megint csak megelőzött a Barnabás balatonfüredi vitor
naújváros 1:0, Sopron—MÁV bomba lövéseiről, híres svéd lásversenyző, Morcz László, az
DAC 2:1, Bakony Vegyész— .idegenlégiós”, Ő 34, én 31 gólt FTC kerékpárosa és Böresök
Kaposvár 1:2, Sabaria—Várpa szereztem. 1951—1952-ben a Csaba, a Honvéd röplabdázója
lota 2:0, Szekszárd—Bauxitbá Juventus csatára, Hansen ve vették át a fair play-díjakat.
nyász 2:0, Dombóvár—Komló zette a göllövő listát 30 góllal, Elismerő oklevelet, kapott Ber
0 :2.
őt követte Nordahl 26-tal, zsenyi Károly labdarúgó-játék
majd én voltam a harmadik vezető, Szilágyi Lívia, a Hala
dás teniszezője, a Heltai' téri
23 góllal.
tömegsport- és a Vörös Meteor
Összesen 155 alkalommal Állami Biztosító SK túraevezős
vette be Olaszországban az szakosztálya.
Kupákért
ellenfél kapuját Nyers István,
A nemzetközi labdarúgóku aki a Róma után a B-ligás
pában lejátszották a negyed Leccóban játszott, amely nem
döntő első 90 perceit.
utolsósorban az ő kitűnő já
EK
téka révén, került később egy
Craiova—Bayern München 0-2 osztállyal följebb.
‘ ;
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Kijevi Dinamo—Aston Villa
— Mit tippel a világbajnok
S z e rk e sz ti:
0-0
■
a
s
z
e rk e s z tő 'b iz o tts á g
ságra? — kérdezte a Corriera
B udapest
KEK
dello. Sport munkatársa.'
V., S te in d l u tc a 0. sz. 1054
Leipzig—Barcelona
0-3
K ia d ja :
— Az „azzuriak” megteszik
a z Ig a z sá g ü g y i M in isz té riu m
Lcgia—Tbiliszi Dinamo
0-1
a magukét, bár az olasz válo
Bv‘. O rszág o s P á ra n c sn Q k s á g a
' ÚEFA
82—-1004. S z ik ra L a p n y o m d a , gatott csoportját éh korántsem
B udapest
Hamburger SV—Neuchatel 3-2 látom olyan könnyűnek, mint

KÉZILABDA

Ziccerek
Az NSZK-beli kézilabda-világbajnokság amolyan be
melegítő a szurkolóknak a tévé képernyője előtt a spa
nyolországi* labdarúgó VB-re. Alighanem férfi kézilab
dázóink olyan.izgalmakról gondoskodnak, amelyet a fo
cisták nehezen tudnak túlszárnyalni. Három húsz- hu
szas döntetlen, ötpercenként változó állás, kiállítások,
hétméteresek, ziccerek, bírói tévedések és így tovább.
Amikor e sorok íródtak, még ismeretlen volt a romá
nok és a dánok elleni mérkőzések végeredménye. Ám
néhány dolgot a képernyő elől jól látni. Mindenekelőtt
azt, hogy ebben a kemény, férfias, gyors sportágban
mi magyarok ott vagyunk a világ élvonalában. Ha úgy
tetszik: kézilabdázóink sokkal több eséllyel indultak a
VB-n, mint a focisták indulnak majd. Tudásban bár
kivel felveszik a versenyt.
Ám, mint oly sokszor, ismét bebizonyosodott: a já
tékosokat lelkileg is fel kell készíteni, meg kell őket
tanítani a nyerés tudományára. Arra, hogy fegyelmez
zék magukat, a nagy akaratból ne legyen nyögés, és
hogy az idegi megterhelést jól bírják. Mert kézilabdá
zóink e téren még nem tartoznak a világ élvonalába.
Emlékezzünk csak. ö t góllal vezetünk a félidőben a
svédek ellen. Mindenki nyugodtan áll fel a félidőben,
a folytatás egy ilyen rutinos játékosokból álló csapatnak
nem lehet gond. Aztán jóformán el sem helyezkedünk
a tévé előtt és már egyenlő. „A biztos vezetés tudatában
kiengedett a csapat” ? Hát igen, ez nagyon ismerős ma
gyarázat. Spanyolok elleni mérkőzés. A magyar játé
kos tisztán megy a kapura — többször is — de a zic
cert kihagyja. Az ellentámadásból az ellenfél lő gólt,
többször is. Aztán a jugoszlávok ellen. Két perc van
hátra, vezetünk egy góllal és emberelőnyünk van. (Már
előre félünk, m ert az emberelőnyt szinte sohasem
használjuk ki.) A játékosokon látszik: nem tudják, mit
kéne csinálni? Pedig kézenfekvő: kijátszani a ziccerig
és gólt dobni. Nem, mi adogatunk, alibi játékot játszunk
és a bírók teljes joggal elveszik a labdát. Ellentáma
dás, a lővő támadót szabálytalanul akasztjuk. (Ez he
lyes ebben a helyzetben.) Két másodperc van hátra. Az
ellenfélnek hátra kell dobnia a labdát, majd lőni a fel
emelt kezek fölött. Gyakorlatilag lehetetlen ebből gólt
elérni. Mégsem. Játékosaink idegesek, rosszul blokkol
nak és húsz-húsz. Vita. Övás. Elutasítás. A bírók ver
tek meg bennünket? Szó sincs róla. Nincs a világon
még egy olyan csapat, amely ilyen gólt kap. Csak mi.
Annak idején a románok ellen hasonló módon, azaz ott
időn túli dobásból. De már klubcsapatunk is esett el a
továbbjutástól így.
Falud! edzőnek nem a zsűri asztalát kellene vernie,
hanem elgondolkodnia. Ha valami egyszer megtörténik
az véletlen. Ha sorozatban: akkor törvényszerű.
Jó csapatunk van. Lehet, hogy bekerülnek a hat
közé — ez egyenlő az olimpiai részvétellel —, vagy
még előbbre végeznek. De az sem kizárt, hogy ez nem
sikerül. Amikor e sorok megjelennek a szurkolók már
tudják a lényeget, az eredményeket.
Ám ettől a fentiek igazak. Mert a ziccereket mindig
ki kell használni!
_ f _

Kiss Laci:
A

Érzem, hogy kútban vagyok
Keményen bírált Mészöly
Kálmán szövetségi kapi
tány!' Kiss Lászlóról ezt
mondta: „Feltűnően erőtle
nül, kiábrándítóan játszott,
az edzésmunkáját sem vé
gezte elég intenzitással. Ha
ez a helyzet nem változik
és Kiss a bajnoki mérkő
zéseken nem játszik sokkal
jobban, kimarad a csapat
ból!”
— Szívére vette? — kér
deztük a Vasas« csatárát.
— Ha jogos a bírálat,
semmi ellenvetésem sincs,
ám ez a ledorongolás...
nem érdemelteim meg.
— Töröcsiket is elma
rasztalta Mészöly kapitányi
De nem olyan szigorú
szavakkal, mint engem.
— Tényleg .rosszul ját
szik!
— Ez igaz, persze, ami
ken szidnak, gyorsan elfe
lejtik, hogy tavaly a válo
gatott kilenc mérkőzésén,
hat gólt lőttem, s nem
akármilyeneket!
— A Vasasban sem cslllog!
— Sajnos, ősszel csak hat
gólt szereztem.
— Erőnlét?
— Végig a , válogatottal
készültem.
— Nyoma sincs a régi
robbanékonyságáriak. moz
gékonyságának.
— Érzem, hogy visszaes
tem.
— Milyen a kapcsolata
Mészöllyel?
— Kifogástalan.
igaz,
a^i'koc a Vasasban edzősködött, sokkal türelmesebb,
megértőbb volt velem.

— Milyen a válogatott
ban a légkör?
— ősszel, jobb volt, mint
most.
— Emészti magát?
— Ilyen típus vagyok!
Tudom, hogy a kapitány
az én érdekemben szólt.
Most azonban másra lett
volna szükségem, nem pe
dig arra, hogy ország-világ
előtt megszellőztette ezt ä
véleményt.
— Mundial?
— Csodálatos volna ott
lenni.
— Sokat dohányzik!
— Nem szívok többet a
válogatottban levő dohá
nyos társaimnál.
— Ital?
— Ezt aztán senki sem
mondhatja rám. Kész vicc,
már ezt is terjesztik ró
lam?
— Magánélet?
— Rendezett.
— Akkor miért nem megy
jobban?
— Ha tudnám, közelebb
lennék a megoldáshoz is.
— Barátok?
— Farkas és Híres, a két
csapattársam.
ök
azok,
akik leginkább drukkolnak
azért, hogy kikerüljek a
kútból. De az egész Vasast
megemlíthetném, vezetők
kel, játékosokkal eavüd
Szeretnek. Érzem.
— Tudja mi lehet a leg
jobb válasz Mészöly Kál
mánnak?
— Igen. gólokat kell rúgdosnom Akkor mindketten
elégtételt kapunk.

