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A I  ELM ÚLT HÉT
NAGY je l e n t ő s é g ű  sz o c ia l is t a  k e z d e m é -

NYEZE3EKET jelentett be Leonyid Brezsnyev a szovjet 
szakszervezet XVII. kongresszusán. Az SZKP főtitkára 
egyoldalú moratóriumot terjesztett elő a közepes hatótá
volságú nukleáris eszközök telepítéséről a Szovjetunió 
európai területén. „A már ott elhelyezett ilyen jellegű 
tegyverzetet mennyiségi és minőségi téren egyaránt befa
gyasztjuk, felfüggesztjük az SS—4 és SS—5 néven ismert 
régi rakéták felváltását az újabb SS—20 típusúnkkal.” 
A továbbiakban Brezsnyev kilátásba helyezte, hogy 
„amennyiben nem következik be további kiéleződés a 
nemzetközi helyzetben”, a Szovjetunió kész egyoldalúan 
meghatározott mennyiséggel csökkenteni közepes ható
távolságú rakétáinak a számát. Felhívta a nyugati fél, el
sősorban az Egyesült Államok figyelmét a tárgyalások 
felújításának szükségességére, elsősorban a SALT terüle
tén, ugyanakkor kifejezte országa készségét arra, hogy a 
harci fegyverzetek más régióiban is megállapodást kös
sön a két szemben álló katonai tömb. Ezzel egy időben 
a szovjet^ államfő intett arra, hogy ha a NATO mégis 
megvalósítaná a több száz új amerikai rakéta európai 
telepítésének tervét, akkor az eddigiektől eltérő hadá
szati helyzet jönne létre a világban, amely megfelelő 
válaszlépéseket követelne a Szovjetuniótól.

ALIGHOGY ÉRTESÜLT AZ AMERIKAI KÖZVÉLE
MÉNY Leonyid Brezsnyevnek a Szovjetunió európai ré
szén levő nukleáris rakéták telepítésének befagyasztásá
ról szóló bejelentéséről, a Fehér Ház már el is marasz
talta az újabb szovjet kezdeményezést.

Edwin Meese, Reagan amerikai elnök miniszteri rangú 
főtanácsadója az ABC televíziós hálózat műsorában 
„újabb fenyegetésnek” minősítette az önkéntes szovjet 
lépést, mondván, hogy a Szovjetunió ezzel akarja elke
rülni a nukleáris fegyverek csökkentését. Szerinte a 
szovjet javaslat egyetlen célja „az uralom Európa és az 
egész világ felett”.

Az amerikai politikus azt állította, hogy az Egyesült 
Államok „mindig a nukleáris fegyverek csökkentése 
mellett volt”.

Edwin Meese után Reagan elnök is elutasította Brezs- 
nyev bejelentéseit.

Reagan elnök oklahomai beszédében az előre elkészí
tett szövegtől eltérve próbálta meggyőzni hallgatóságát: 
„A béke megőrzése és fenntartása a jövő számára azt je
lenti, hogy nem szabad befagyasztanunk a nukleáris 
fegyverek gyártását.”

Reagan azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok 
számára a befagyasztás „nem elég jó, mert nem megy 
eléggé messzire”. Az amerikai elnök, csak egy „igazsá
gos” megoldást lát, saját november 18-i javaslatának fel
tétel nélküli elfogadását.

A SZOVJETUNIÓ Ál t a l  ELHATÁROZOTT egyol
dalú moratórium üdvözlésre méltó lépés — jelentette ki 
Bonnban Egon Bahr, a Német Szociáldemokrata Párt 
biztonságpolitikai szakértője^ Bahr szerint ezt követően 
most az a legfontosabb, hogy a. két nagyhatalom .1983 vé
géig sikerrel fejezze be a genfi tárgyalásokat.

Bahr ugyanakkor annak a véleményének adott, hangot: 
a szovjet lépés jelentőségét csökkenti, hogy á  Szovjet
unió változatlanul telepíthet rakétákat az Uráltól ke
letre, amelyek elérhetik Nyugat-Európát is.

A NYUGATNÉMET KORMÁNY NEVÉBEN Kurt 
Becker szóvivő igen tartózkodóan foglalt állást. Becker 
azt hangoztatta, hogy csak akkor lehet eldönteni, valódi 
fordulatról van-e szó, ha a Szovjetunió nemcsak a to
vábbi telepítés leállítására, de a genfi tárgyalások kere
tében csökkentésre is hajlandó. Bahrral szemben a kor
mányszóvivő nem 1983 végét, han^fn 1983 nyarának vé
gét jelölte meg a tárgyalások befejezésének időpont
jaként.

RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETETT KI a nica- 
raguai kormány az országot fenyegető belső és külső 
fegyveres támadások közvetlen veszélye miatt. A rende
let azonnal életbe lépett és harminc napig marad ér
vényben. Managuában attól tartanak — mint azt Carlos 
Nunez Tellez, az államtanács elnöke az Egyesült Álla
mok új nagykövetével közölte —, hogy a Fehér Ház 
közvetlen beavatkozásra készül a, térségben. Ennek bi
zonysága a felerősödött amerikai propagandahadjárat is, 
amelynek újabb megnyilvánulásaként értékelte a 
Newsweek című hetilap azt az ötpontos^ tervezetet, ame
lyet Haig külügyminiszter terjesztett elő a Washington— 
Managua közötti ellentétek megoldására. Ebben a_ State 
Department vezetője bármiféle megállapodás előfelté
teléül azt követeli, hogy Nicaragua „távozzon Salvador
ból”.. Managua ismételten visszautasította a kijelentés
ben foglalt vádat.

A KÖZÉP-AMERIKAI KÉRDÉS volt a legfőbb témája 
annak a másfél órás megbeszélésnek is, amelynek kere
tében Haig először találkozott Javier Pérez de Cuellar- 
ral, az ENSZ új főtitkárával. Az eszmecsere után a kül
ügyminiszter többek között megjegyezte: nem lát lehető
séget arra, hogy a világszervezet vezetője közvetítsen a 
salvadori válságban, és elvetette a térséggel kapcsolatos 
átfogó rendezés lehetőségét is. Visszakozott attól a ko
rábbi megállapításától, mely szerint_ Salvador „globális” 
probléma — ebben egyes megfigyelők a tárgyalási haj
lam első jelét vélték felfedezni. Most ismét azt hangsú
lyozta, hogy szerinte a válság egyaránt „helyi, regionális 
és globális” kérdés, mive! „Kuba támogatja a felkelőket”, 
a Szovjetunió pedig állítólag fegyvereket szállít nekik, 

MOHAMED EL-KADHAFI LÍBIAI VEZETŐ ausztriai 
hivatalos látogatása volt a központi témája az osztrák 
kormány ülését követő hagyományos sajtóbeszélgetésnek. 
Kreisky kancellár kérdésekre : adott válaszaiban kifej
tette, hogy az amerikai—líbiai viszony jelenleg jellemző 
rendkívüli feszültségért nem Tripoli hibáztatható. Hoz
zátette- Kadhafi ezredessel folytatott tárgyalásai alapján 
úgy érzi, hogy a líbiai vezető az Egyesült Államokkal is 
hajlandó lenne rendezni a kapcsolatokat.

Katonák a világűrben?
A világűr militarizálásának 

terve évtizedek óta foglalkoz
tatja az Egyesült Államok ka
tonai köreit. Tettek is ennek 
érdekében. Se szeri, se száma 
a különböző elnevezésű, de lé
nyegüket tekintve kivétel nél
kül felderítést folytató kém
holdaknak. A nagy hírveréssel 
felbocsátott űrrepülőgép, a Co
lumbia. már első útján is vitt 
magával kipróbálandó lézer 
célzóberendezéseket, a máso
dik úton pedig — jóllehet tech
nikai okokból rövidebbre sike
redett — kipróbált néhány 
újabb műszert, felszerelést, 
köztük az úgynevezett „csápo
kat” is. Ezek a dolgukat már 
befejezett kémholdak „bevoná
sára”. illetve újak pályára he
lyezésére szolgálnak majd.

Majd? Mint a The New 
York Times értesüléséből kide
rül, ez az időpont az idén ősz
re várható. Ekkor indulna a 
tervek szerint negyedik útjára 
a Columbia. Feladatai között 
szerepel, hogy a személyzet kí
sérleti felderítő eszközöket s 
más katonai berendezéseket 
juttat föld körüli pályákra. 
Nem titok, hogy a továbbiak
ban űrrepülőgépről oldanák 
meg a felderítő mesterséges 
holdak, továbbá lézer- és más, 
új típusú fegyverekkel ellátott 
katonai űrállomásmodulok pá
lyára helyezését is.

A Pentagon űrhadszfntér-ki- 
építési terveinek komolyságát 
bizonyítja az is, hogy a közel
múltban kitudódott: az ame
rikai légierőn belül létrehoz
ták az űrprogramok párancs- 
nokságét; Kaliforniában, a 
Vanderberg légi támaszponton 
megkezdték egy űrrepülőtér ki
építését katonai jellegű mes
terséges holdak pályára bocsá
tására; Colorado államban 
ugyanakkor megszervezték a 
katonai űrrepülés-irányító köz
pontot. Történt természetesen 
mindez az állítólagos „szovjet 
veszélyre” történő hivatkozás
sal, amely immár nemcsak a 
hagyományos módon „fenye
get”, hanem a világűrből is 
„éllenfegyverkezésre' kénysze
ríti” a Pentagont.

A Stern című nyugatnémet 
magazin számolt be jó néhány 
évvel ezelőtt egy úgymond tit
kos műholdromboló kísérlet
ről. A NÓRÁD elnevezésű 
amerikai légvédelmi parancs- 
■nakság ügyeletes tisztje az 
alábbiakat észlelte a  radar kép

ernyőjén: váratlanul két ide
gen fénylő pont tűnt fel előt
te. Lassan közeledtek egymás
hoz. Már alig volt-közöttük tá-- 
volság. Ekkor az egyik pont 
megszűnt létezni, helyén fény- 
jelenség villant fel. Az apró 
fényszilánkocskák mintha min
den oldalról egymásba repül
tek volna. Azonnal megszüle
tett a magyarázat: egy feltéte
lezett nyugati mesterséges hol
dat „iktatott” volna ki pályá
járól egy szovjet romboló mű
hold . . .  (Sőt, „Killer-sputnik”- 
ról, gyilkos műholdról írnak az 
amerikai lapok. Egyébként 
emlékezhetünk rá. előfordult, 
hogy „szovjet űrobjektumokat” 
jeleztek a nyugati rendszerek, 
aztán kiderült, hogy műszaki 
hiba következtében vándorma
darakat regisztráltak.

Érdemes hangsúlyozottan fel
figyelni a „gyilkos-műhold” ki
fejezésre, amely már önmagá
ban is sugallja az olvasónak, 
hogy szovjet részről egyértel
műen támadó jellegű fellépé
sekről van szó, gyakorlatozás 
esetében is. Ily módon az 
USA-nak és szövetségeseinek 
nincs más lehetősége, mint
hogy állandóan fokozza űr
ütőképességét, mindent meg
tegyen a világűr had
színtérré való kialakítá
sára. Günter Paul az NSZK- 
ban így írt erről: „Az
zal kell együttélnünk, hogy a 
katonák a világűr felé nyúlnak, 
hogy a kozmosz militarizálá- 
sa feltartóztathatatlanul előre
halad. Vannak olyan feladatok, 
melyek éppenséggel csak mű
holdakról végezhetők el. Más 
esetekben a világűrbeli rend
szerek . gazdaságosabbak vagy 
hatékonyabbak, mint a velük 
összehasonlítható, földhöz kö
tött rendszerek, s végül a mo
dern fegyverrendszerek haté
konysága sok esetben óriási 
mértékben fokozható a világ
űrből történő támadás ré
vén ,.

Szó sincs tehát valamiféle 
defenzivitásról, valós „szovjet 
veszélyről”, hanem kifejezet
ten támadó célzatú NATO-űr- 
fegyverkezés folyik.

Ebbe a folyamatba szerve
sen illeszkedik az űrprogram
parancsnokság életrehívása, az 
űrrepülőtér építése, az irányí
tóközpont megteremtése, s ter
mészetesen a Columbia űrre
pülőgép újabb útja is.

Acélmegállapodás 
az Európai 
Gazdasági 

Közösséggel
Az Európai Gazdasági Kö

zösség bizottsága és a magyar 
hatóságok képviselői Brüsszel
ben parafálták az 1982-re meg
újított kétoldalú acélkereske
delmi megállapodást. Eszerint 
— hasonlóan 14 másik külső 
országhoz — Magyarország is 
9,5 százalékkal kevesebb acélt 
exportálhat ebben az évben az 
EGK-ba, mint 1989-ban, tehát 
3 százalékkal többet, mint ta
valy.

A Közös Piac a nyugat-eu
rópai acélválság miatt csök
kentette erősen behozatalát 
1981-ben, s ez egybeesett az 
árak jelentős csökkenésével is. 
A szigorú piacszabályozás 
eredményeként az acélárak va
lamelyest emelkedtek az el
múlt év végére. A tagországok 
kormányai decemberben hatal
mazták . fel a bizottságot arra, 
hogy 1982-re csekély mérték
ben emelheti a bevihető meny- 
nyiségek felső határát a két
oldalú egyezményt kötő expor
táló országok számára. A meg
állapodás értelmében a felek 
júliusban megvizsgálták a pi
aci helyzetet, s ha az kedvező, 
további' kvótaemelésekre' is 
születhet megállapodás.

Amerikai szankciók 
Líbia ellen

Reagan amerikai elnök be
jelentette: az USA bojkottálni 
kívánja a líbiai kőolaj vásár
lását. Ugyanakkor megtiltja az 
olaj- és földgázipari berende
zések, valamint számítógépek, 
híradástechnikai felszerelések 
és 'mindazon termékek Líbiá
ba szállítását, melyek katonai 
célra is felhasználhatók- " A 
bojkott — az USA Nemzet- 
biztonsági Tanácsának dönté
se alapján — egy hónapon 
belül lépne érvénybe. (Líbia 
részesedése az amerikai olaj
importból ma mintegy 3 szá
zalék.)

Olcsóbb szovjet olaj
A Szovjetunió hozzájárult 

ahhoz, hogy olcsóbban adja 
olaját Görögországnak. Az idei 
évre előirányzott 2 millió ton
nát a korábban kialkudott ár
nál, hordónként 1,5 dollárral 
olcsóbban, 33,85 dollárért ad
ja. Athén évi 9,5 millió ton
nás olajfelhasználásának 85 
százalékát importból. fedezi. 
Egyik legfontosább beszerzési 

I forrása a Szovjetunió.

G a zd a sá g i sta M Iizá sió  
a  k ö zp o n ti k é rd é s

Jugoszláviában döntő 
szakaszukhoz érkeztek a 
Kommunista Szövetség jú
niusban tartandó kongresz- 
szusának előkészületei. Ezt 
megelőzően április-május
ban kerül sor a hat köz- 
társasági pártkongresszus
ra, illetve a két tartományi 
pártértekezletre.

összehívták a JKSZ KB 
plénumát, hogy végleges 
formába öntse és megvita
tás végett az egész tagság 
elé terjessze a XII. kong
resszus dokumentumterve
zeteit.

A kongresszuson a szer
vezeti szabályzatnak meg
felelően a legmagasabb 
pártszervekben jelentős 
személyi változásokat haj
tanak végre. Ezek közül a 
legfontosabb, hogy a KB- 
elnökségek elnöki és titká
ri tisztségére mindenütt új 
személyt választanak. A 
személyi változásokra vo
natkozó javaslatok egy ré
szét már nyilvánosságra 
hozták.

A kongresszusi előkészü
letek során a kommunisták 
egyöntetűen a titói politi
kai vonal kontinuitása mel
lett foglaltak állást. Ezért 
hangoztatta nemrég Düsan

Dragoszavac, a JKSZ KB- 
elnökség elnöke: „Mostani 
nehézségeinktől függetlenül 
optimizmussal várjuk a 
XII. kongresszust, amely 
folytatni fogja a titói for
radalmi irányvonalat. A 
legmagasabb pártfórum az 
ország gazdasági stabilizá
ciójának kérdéseire fordítja 
majd a fő figyelmet. Szá
munkra egyértelmű, hogy 
tovább kell erősíteni a ter
melő eszközök társadalmi 
jellegét, az önigazgatási 
rendszert, szilárdítani kell 
nemzeteink és nemzetisé
geink egyenrangúságát, egy
ségét, s folytatnunk kell el 
nem kötelezett külpoliti
kánkat. Jugoszlávia föde
ratív állam, és nem lehet 
más. Ugyanakkor a JKSZ 
nem lehet föderatív szerve
zet, hanem egységesnek kell 
lennie, mert éppen ez biz
tosítja egész rendszerünk 
egységét. Számunkra ezért 
lényegbevágóan fontos a 
demokratikus centraliz
mus.”

A JKSZ taglétszáma, 
egyébként, jelenleg megha
ladja a 2,1 milliót, vagyis 
az 1978. júniusi, XI. kong
resszus óta mintegy 160 
ezerrel gyarapodott.

Romon hiteltárgyalások
A néhány millió dolláros ro

mán adósságtörlesztés átuta
lása után Washingtonban el
csitultak az izgalmak. Frank
furtban viszont .csak most 
kezdődtek a megtíeszélések Ro
mánia és a hitelezői között, a 
még tavalyról fennmaradt 1,2 
milliárd dollárra becsült adós
ság további sorsáról. A meg
beszélések, mint azt az NSZK 
pénzügyi köreiben hangsúlyoz
zák, egyelőre csak tájékozódó 
jellegűek. A nyolc nyugati 
pénzintézet, a Deutsche Bank 
AG, a Bank of America, a 
Barclay’s Bank International, 
a Credit Lyonnais, a Lloyd’s 
Bank International, a Schwei
zerischer Bankverein, a Ma
nufacturers Hanover és a So
ciety Generale fontolóra vette 
az adósságok szerkezetének 
átalakítását.

A nyugati bankárok becslé
se szerint a múlt évben ese
dékessé vált és még nem tör
lesztett 1,2 milliárd dollár ro
mán adósságból mintegy 800 
millió dollár áruhitelek for
májában keletkezett. Becslé
sek szerint Románia összesen 
mintegy 11 milliárd dolláros 
nyugati adósságból az idén 
1,8 milliárd dollár törlesztése 
esedékes. Ceausescu román ál
lamfő az amerikai Newsweek 
magazinban utalt arra, hogy 
országa a jövőben nem kíván

külföldi hiteleket felvenni, 
tekintettel a magas kamatlá
bakra, s Románia inkább az 
export és az import kiegyenlí
tésére törekszik.

Románia washingtoni nagy- 
követségének szóvivője beje- 
jelentette, hogy országa át
utalta azt az 5,8 millió dollárt, 
amellyel a kedvezményes me
zőgazdasági hiteleket nyújtó 
amerikai állami szervezetnek, 
•a mezőgazdasági hitelintézet
nek tartozott.

Románia néhány napig kés
lekedett az átutalással,, de a 
tartozások behajtásával meg
bízott két magánbanknak, az 
European-America Banknak és 
a First Chicago International 
Banknak a washingtoni kor
mány időben átutalta az 5,8 
millió dollárt.

Haig amerikai külügymi
niszter Romániában tett láto
gatása során közölte Ceauses
cu elnökkel: addig nem fog
lalkoznak érdemben a függő
ben levő új román hitelkérel
mekkel, ameddig a Románia 
és hitelezői közötti tárgyalá
sok nem fejeződnek be. Az 
amerikai kormány e döntés 
szellemében elutasított egy 65 
millió dolláros román hitel- 
kérelmet. Románia és nyugati 
hitelezői a tartozások ügyében 
további puhatolódzó tárgyalá
sokat terveznek Bécsben és 
Zürichben.

India és Vietnam 
fejleszti kapcsolatait
— Kölcsönösen hasznos, jó 

légkörű tárgyalásokat folytat
tunk, elhatároztuk a gazda
sági, műszaki-tudományos 
együttműködés Intézményes 
alapokra való helyezését, vala
mint döntöttünk a Vietnam
nak ez évben nyújtandó indiai 
hitelről — így összegezte ha
noi tárgyalásának eredményét 
a vietnami fővárosban tartott 
sajtóértekezletén Naraszimha 
Rao indiai külügyminiszter. A 
sajtókonferencián részt vett 
vendéglátója, Nkuyen Co 
Thach vietnami külügyminisz
ter is, aki bevezetőjében kö
szönetét mondott az országnak 
nyújtott sokoldalú indiai se
gítségért.

Külpolitikai kérdésekről 
szólva elmondta: India a prob
lémák tárgyalásos úton való 
rendezésének a híve, ennélfog
va üdvözli az indokínai hár
mak kezdeményezését az 
ASEAN-nal való párbeszédre 
de maga nem kíván közvetlen 
szerepet vállalni az előkészí
tésben. Mint hangsúlyozta, a 
Délkelet-Ázsiára ható külső 
befolyás akadályozza a párbe
széd, a tárgyalások kibonta
kozását.

Baktériumbombák!
A salvadori junja légiereje 

amerikai gyártmányú bakte
riológiai fegyvereket is beve
tett a hazafiak elleni bomba
támadások során — jelentet
ték be a X. Szakszervezeti 
Világkongresszuson részt ve
vő salvadori küldöttség tag
jai. Elmondották, hogy a 
bombatámadásokat követően 
furcsa betegségek lépnek fel 
a hadműveletekben részt ve
vő harcosok között. A küldöt
tek bejelentették: a salvadori 
hazafiak elítélik az amerikai 
gyártmányú bakteriológiai 
fegyverek barbár alkalmazá
sát.

Szabad kereskedelem 
g svédekkel

A legnagyobb kedvezmény 
elvét fogják alkalmazni ezen
túl a felek a magyar—svéd 
áruforgalomban, eltörlik a 
megkülönböztető jellegű kor
látozásokat. Veress Péter kül
kereskedelmi miniszter és 
Björn Molin svéd kereskedel
mi miniszter írta alá a két or
szág 1986 végéig érvényes új, 
hosszú lejáratú kereskedelmi 
megállapodását. A két ország 
áruforgalmának értéke 1981- 
ben mintegy 6,5 milliárd fo
rint volt, ebből a magyar szál
lítások 2,35 milliárd forintot 
tettek ki.
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Ä KOMINTERN KIÁLTVÁNYA
(1919 március)

Elvtársait! Magyarországon minden hatalmat a dolgo
zók vettek át. Az antaníállamok imperialistái újabb ulti
mátumot küldtek Magyarországnak. Meg akarják fosz
tani Magyarországot összes életszükségleti forrásaitól. 
Meg akarják fosztani önállóságától; területén keresztül 
katonaságot akartak szállítani Szovjet-Oroszország ellen.

Az antant imperialistái arra számítottak, hogy a ma
gyar burzsoázia elfogadja újabb ultimátumukat; az an
tant imperialistái arra számítottak, hogy a magyaror
szági proletariátus sokkal gyengébb lesz annál, mintsem 
hogy vérszomjas támadásukkal szemben a legkisebb el
lenállást is tanúsítsa. De nem így történt.

A magyar burzsoázia a nép haragjától való félelmé
ben kénytelen volt átadni a hatalmat a munkásságnak. 
Az antantimperialisták csalódtak. Rablótámadásuk csu
pán siettette a magyarországi szocialista tanácsforrada
lom megszületését. A magyarországi burzsoázia látván a 
saját tehetetlenségét, látván azt, hogy nem tudja meg
menteni az országot a pusztulástól, nem tett egyebet, 
mint hogy rendkívül szemléltető módon igazolta azt, 
hogy a burzsoázia eljátszotta játékait, és helyébe a pro
letariátus lép.

De az antantállamok imperialistái nem nyughatnak. 
Az imperialista rablók Párizsban már köszörülik a kést 
a fiatal Magyarországi Tanácsköztársaság meggyilkolá
sára. Nincs az a rágalom, melyet a burzsoá urak ne ter
jesztenének a magyarországi szocialista köztársaságról 
— úgy, mint azt 18 hónap óta az Oroszországi Tanács- ' 
köztársasággal szemben teszik. A francia imperialista 
kormány arra készül, hogy katonáit a magyarországi 
munkások ellen küldje, és egyszersmind ráuszítsa a ma
gyarországi köztársaságra a román és csehszlovák csa
patokat. Sikerülni fog-e ez a pokoli terv vagy sem, ettől 
függ a Munkás-Magyarország sorsa, és ettől függ jelen
tékeny mértékben Európa összes országaiban a proletár
forradalom sorsa a legközelebbi időszakban.

A Kommunista Internacionálé nevében felhívtuk min
den ország munkásságát, hogy siessen magyarországi 
munkás- és parasztíestvéreinek segítségére. Franciaor
szág munkásai és parasztjai! Rajtatok az egész világ 
szeme! A francia burzsoázia jelenleg a legellenforradal
mibb burzsoáziája Európának. A francia imperialisták 
vezére, Clemenceaú uszítja a leghevesebben a szövet
ségeseket az orosz és magyar forradalom elnyomására. 
Francia munkások és parasztok! Benneteket akarnak erre 
a hóhérmunkára, a magyarországi szocialista forradalom 
megfojtására hajtani. A francia burzsoázia a ti kezetek
kel akarja megfojtani Budapesten a proletárforradalmat, 
hogy ezáltal elhárítsa a keletkezőben levő proletárfor
radalom veszélyét Bécsben, Párizsban, Berlinben és 
Londonban. A négy és fél éves háború után, amelyet a 
bankárok érdekeiért küzdöttetek végig, most kényszerí
teni akarnak benneteket, hogy a világ zsandárai, hogy 
a proletárforradalom hóhérai legyetek. De ebből nem lesz 
semmi! A francia munkások nem fogják árulással be
mocskolni. becsületüket. A kezükbe adott fegyvert saját 
elnyomóik, a francia imperialisták ellen fogják fordítani.

Elvtársak! Világszerte lobog a prölétárforradalóm 
lángja. A magyarországi, forradalom csupán az első vil- , 
lám a viharfelhőkkel borított égen. A világ burzsoáziája, 
amely húszmillió embert irtott ki a háborúk legvéreseb- 
bikében, most lakolni fog ezért a gaztettéért. A dolgozó 
emberiség még nem veszítette el eszét. Nem fog bennete
ket azoknak az igájában hagyni, akik benneteket az im
perialista mészárszékre küldtek. Siessetek tehát vala
mennyien a magyarországi proletárforradaiom támoga
tására!

Éljen Magyarország munkásosztálya és forradalmi 
katonasága! Éljen a magyarországi kommunista kor
mány!

Éljen a proletárforradaiom!
ZINOVJEV

a  K o m m u n is ta  In te rn ac io n á lé  
V ég reh ajtó  B izo ttság án ak  e lnöke

A z óvaílffinság ára
Minden reggel eltávozott ha- 

: zulról. Pontosan és iparkodó- 
an; a vekkerre is rápillantott 
közben, el ne késsen- valaho
gyan. Utána tekintett a csa
lád, örömmel nyugtázták a 
szülők: megemberelte magát 
ez a Sándor. Mégiscsak hasz- 

■ nált az a büntetés. . .  Jó pár 
hónapig sejtelmük sem volt 
róla, hogy a pontosságot ked- 
.velő Sándor — betörni ipar
kodott- Negyedmilliónál na
gyobb értéket tulajdonított el 
tíz-egynéhány lakásból, egyik- 
másik otthont búcsúzóul fel 
is gyújtotta. A „riglihúzósok”
— egy másik társaság — 28 
esetben szerencséltettek laká
sokat hívatlan látogatásukkal. 
Ékszer, készpénz, sokféle ér
téktárgy esett -zsákmányul, 
Másfél millió értékben!

A legfőbb ügyész minap em
lítette meg ezeket a példákat, 
csekélyke illusztrációjaként 
annak az adatsornak, ami je
lezni kívánta: a vagyon elleni
— ezen belül is elsősorban a 
magánszemélyek tulajdonát 
károsító — bűncselekmények 
igen jelentős, több mint 59 
százalékos arányban szerepel
nek az összbűnözésben. Ha
zánkban minden második 
bűncselekmény tulajdont ká
rosít.

Gyarapodást, nem kis érté
kek felhalmozódását is jelzi
— paradox módon — ennek a 
nagyarányú lopássornak (az 
érték több száz miliő forint!) 
a megtörténte. Hiszen ősi 
igazság — ha kissé keserű is

a tanulsága —, hogy lopni at
tól lehet, akinek van, ahol van 
miből. . .  Az a társadalmi 
méretű tisztes gyarapodás, 
amely politikánk függvénye
ként is jellemzi az utóbbi ne
gyedszázadot, a , lakások tíz
ezreiben halmozott fel értéke
ket, takarékbetétkönyvtől ék
szerekig, értékes festmények
től drága kristályokig. A gya
rapodással azonban nem tar
tott lépést az elővigyázatos
ság! Nyomozó szervek, a bűn
üldözés szakértői elképesztő 
tapasztalatokat összegeznek az 
óvatlanság, az elővigyázatlan
ság példatárából. Százezreket 
érő ékszerek a fehérneműs 
szekrényben, egy cigarettásdo
bozban — s az előszobaajtón 
egyszerű, szimpla zá r. . .  A 
konyhaszekrényben, a feketés- 
csészék között százezerről ki
állított betétkönyv, ráadásul 
bemutatóra szóló. . .  Méreg
drága fotócikkek, különleges 
rádiók a nyaralóban, ahol té
len hétszám nem őrködik sen
ki . •.

Ilyen állampolgári felelőt
lenség táplálja sok esetben a 
magánvagyon elleni bűnözés 
magasra kúszó grafikonját. És 
az ilyen magatartás, az ilyen 
elképesztő óvatlanság — ká
ros! Keserves büntetése csa
ládi „rövidzárlatoknak”,, köny- 
nyelmű magatartásoknak, de a 
bűnözésre is alkalmat teremt: 
bűncselekmény láncolatát 
okozza. Márpedig a magáno
sok vagyontárgyainak foszto
gatása végső soron a közva
gyon megcsapolását is jelenti!

lemezí is: Erkel Ferenc, 
Béni, Liszt Fe-

A Vízgépészeti Vállalat Iajosmizsei gyáregységében kétszáz köb
méteres víztornyot készítettek csehszlovák megrendelésre

nagyle- 
a sajtó 

képviselőinek. A hanglemez 
címe — nemes egyszerű
séggel — csak ennyi: Him
nusz és Szózat.

A Hazafias Népfront és 
a Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalat közös kiadása, 
amelyen komoly kísérlet 
történik arra, hogy oly sok 
kopás után végre szöveg és 
zene egyaránt eredeti pon
tossággal hangozzék el. Az 
irodalom- és zenetudós: 
restauráció éppoly idősze
rű volt már, mint. a lemez 
puszta megjelenése.

Az összeállítás voltakép
pen a magyar költészetnek 
e két — mondhatjuk — 
irodalom fölött álló reme
két nem csupán rögzíti az 
arra pillanatnyilag legalkal
masabbnak ítélt művészek 
előadásában, de magyaráz
za, elemzi, ..rejtett titkait 
tárja fel Jókai Mór és 
Illyés Gyula esszéinek 
szervesen ide illő felhaszná
lásával.

A zene 
Egressy

renc
válóbb ének- 
rok interpretálásában Hang
zik fel, Ferencsik János 
vezényletével. Valóban mél
tó e nagylemez a magyar 
költészet két kiemelkedő 
alkotásához, és az ünnep
hez, március 15-éhez, 
amelyre megjelent.

Lukácsy Sándor — aki 
az irodalmi szrkesztést vé
gezte — a felvételek egyik 
hosszú éjszakáján Száván
ként összehasonlította Köl
csey Himnuszát és Vörös
marty Szózatát. A két köl
teményben összesen három 
azonos szót talált: magyar, 
haza, szabadság. Illyés Gyúr 
la ezt írja Kölcsey-tanul- 
mányában a Himnuszról: 
„A kötetben csak egy s 
rázó istent látok, eleve: 
a remek sor mögött, 
sújtád villámid: 
vers behunyt szemű 
hászban oldódik fel

Örömmel üdvözöljük 
hanglemez megjelenését 
Talán máris hozzáte- 
íetjüik: várhatjuk a 

ánnyomását
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A  vasút és a z  ötn apos m u n k ah ét
B áto r lépések' 

a Jobb áruellátásért
Az ötnapos munkahétre az 

áttérés zökkenőmentesen tör
tént, az előírt feladatokat vég
rehajtotta a vasút, a közleke
désben nem volt számottevő 
fennakadás — állapította meg 
Mester Alajos, a MÁV' vezér
igazgató-helyettese a Vasuta
sak Szakszervezetének elnök
ségi ülésén, ahol az ötnapos 
munkarend eddigi tapasztala
tait vitatták meg.

A MÁV hálózatán 167 sze
mélyvonat menetrendje válto
zott meg, 27 új vonatot állí
tottak forgalomba, s további 
20 vonat az eddiginél több na
pon közlekedik. A változások
hoz tartozik, hogy szabad 
szombatokon — január 9. óta 

: - r  nem;, jár,, 31 személyvonat, 
77 vonat pedig az eddiginél 
kevesebb napon, általában hét-

A főváros gyógyszerellátásá
ról, valamint a hét végi ügye
leti rendszer tapasztalatairól 
tájékoztatta a Fővárosi Gyógy
szertári Központban dr. Vá- 
radi József igazgató a sajtó 
képviselőit. Megtudtuk, hogy 
gyógyszerfogyasztásunk, külö
nösen a fővárosé, nemzetközi 
viszonylatban is elismerésre 
méltó. De az • utóbbi két év
ben tapasztalt 2 százalékos 
csökkenés biztató folyamat 
kezdete lehet, de az egy főre 
jutó 47 doboz még így is te
kintélyes mennyiség.

A több száz vagon gyógy
szer szabályos kiadása megfe
szített' munkát követed. A 
gyógyszerészek létszáma — 
szemben az utóbbi húsz évben 
megkétszereződött forgalom
mal — az 1980. évi ezerről 
780-ra csökkent. A patikák 
déli, délutáni zsúfoltsága töb
bek  ̂ között ennek tulajdonít
ható. Valamint az egyenlőtlen 
területi megosztásnak, amely
re jellemző, hogy a Belváros
ban szinte 170 méterenként 
található gyógyszertár, a kül
ső kerületekben viszont meg
lehetősen nagyok a távolságok 
közöttük. Valamelyest javítja 
majd a helyzetet a hatodik 
ötéves tervben létesülő 23 új 
gyógyszertár.

A hálózat munkájának leg
fontosabb szempontja a gyógy
szerbiztonság, hogy mindenki 
mindig a kívánt, illetve a fel
írt orvosságot kapja meg. Ez 
igen elmélyült, alapos munkát 
követel, ezért szükséges, hogy 
az árazó és a gyógyszerkiadc 
mintegy kontrollálja egymás 
munkáját. A figyelemösszpon
tosítás nem tűr lazítást. Téve
dés ugyanis azt gondolni, hogy 
vannak egyszerű és vannak 
veszélyes gyógyszerek. Adott 
esetben a legszokványosabb 
orvosság is árthat. A véralva
dásgátlót szedő emberre egy 
szem Kalmopirin is végzetes 
lehet, vagy a fogamzásgátló 
tabletta hatását bizonyos fáj
dalomcsillapítók közömbösítik; 
az antibiotikum hashajtóval 
kombinálva nem gyógyít. Jól-

főtől péntekig közlekedik csak. 
A módosítások hatására 9 ezer 
kilométerrel csökkent a sze
mélyvonatok hetenkénti telje
sítménye. Az elsősorban az in
gázók megváltozott igényei 
miatt módosított menetrendek
ről pótfüzetekben tájékoztat
ták az utasakat, kellő időben. 
Néhány megyében azonban 
még nem alakult ki a végleges 
menetrend, a tanácsok ugyanis 
nem mindenhol tudták megfe
lelő időben egyeztetni az új 
munkarend szerint változó 
utazási igényeket. A későbbi 
megállapodások nyomán fo
lyamatosan változtatja meg a 
MÁV a menetrendet. Március 
28-án adják ki a 3-as számú 
pótfüzetet, melyben ■ közük:; a 
részletes menetreijidmvódosítá- 
sokat.

lehet, a beteg felvilágosítása 
elsősorban orvosi feladat, de 
adott esetben a gyógyszerész
nek is kötelessége. Tavasszal 
továbbképzés keretében tájé
koztatják őket, ezért az ismert 
gyógyszer-kölcsönhatásokról.

A heti ötnapos munkarend 
kapcsán elmondta az igazgató, 
hpgy 206 fővárosi gyógyszer- 
tár közül 47 van nyitva szom
baton fél nyolctól két óráig. 
Két órától hétfő reggel fél 
nyolcig pedig 34 — minden 
hetedik — patika tart zárt a j
tó mögötti ügyeletet. Csenge
tésre a kért gyógyszert — le
gyen az bármi — kiadja. Ha 
többen várakoznak és az idő
járás indokolja, kinyitják az 
ajtót.

Az első hónapok tapasztala
tai alapján a lakosság nem
csak sürgős igényeit elégíti ki 
szombaton. Az orvosi ügyele
teket fővárosszerte 5500-an, a 
patikákat viszont 33-35 ezren 
keresték fel.

Pécsi Sándor 
emléke

Mostanában szinte minden 
héten emlékezünk... Fájdal
masan korán, alkotói pályá
juk csúcsán eltávozott nagy 
művészekről, írókról, költők
ről, színészekről. Mint most 
Pécsi Sándorról is, aki tíz éve 
ment el — egy hajnali órában, 
szereptanulás közben —, s 
csak most lenne 60 éves. Fur
csa, de megszoktuk: öreg volt 
szinte minden szerepében, fil
men színpadon, jóformán 
maszk nélkül, csupán az át
élés erejével hitelesítve a rá
bízott figurákat. A televízió 
most — dicséretes odafigye
léssel — sorozatot indít leg
sikeresebb filmjeiből, emléke
zetünkben. pedig felidéződnek 
felejthetetlen színpadi alakítá
sai. s közülük is talán az 
egyik legnagyobb: Eddie Car
bine, Miller Pillantás a híd
ról című drámájában.

Nemrég jelentette be a Foto 
Quelle NSZK-cég ügyvezető 
elnöke: a magyar állam érté
kesítő szervével kötött megál
lapodás alapján Rewue már
kanéven fotó- és optikai szak- 
üzletet nyitnak Budapesten. 
Ez lesz az első szocialista or
szágbeli Quelle-szaküzlet.

— A Párizsi utca 6. szám 
alatt nyugatnémet partne
rünkkel közösen létesítjük a 
szaküzletet — közölte Szilá
gyi János, az OFOTÉRT ve
zérigazgatója. — Mi a helyi
séget és a személyzetet adjuk, 
a Foto Quelle gondoskodik a 
berendezésről és a folyamatos 
áruellátásról. A szaküzlet ma
gyar tula jdpnú.üesz);; felszere
lése azonos a, közös piacbeli
ekével. Így a többi között a 
teljes Revue és Apolló már
kanevű film-, fotó-, fényké
pezőgép, filmfelvevő s egyéb 
fotófelszerelési cikkválaszté
kot árusítja. Számos új cikk 
első ízben kerül majd forga- 
lomba_ nálunk. A Quelle-üzlet' 
előreláthatóan júniusban nyí
lik meg, s az NSZK-raktárak- 
ból érkező árukat forintért ér
tékesíti. Mi a forgalom ará
nyában „számolunk el” part
nerünkkel, s olyan magyar fo
tó- _ és optikai termékeket 
szállítunk nekik cserébe, ame
lyek eddig még nem kerültek 
exportra. Idei árucserénk 
mintegy másfél millió márka, 
azaz huszonkét millió forint 
lesz. Az OFOTÉRT-nek nem 
ez az első újszerű lépése. Ko
rábban hírt adtunk arról, hogy 
a japán OSAWA céggel együtt
működve megkezdték itthon is

Romániában a Kriterion 
Könyvkiadó gondozásában 
megjelent a romániai magyar 
irodalmi lexikon első kötete. 
Ebből az alkalomból az el
múlt napokban Nagyváradon 
— ahol a könyvet nyomták — 
irodalmi estet rendeztek, ame
lyen Balogh Edgár, a lexikon 
főszerkesztője és Domokos Gé
za, a Kriterion Könyvkiadó 
igazgatója mutatta be a szép 
vállalkozás első termékét. A 
háromkötetesre tervezett lexi
kon első példányait az iro
dalmi esten vásárolhatták meg 
az érdeklődők.

Az első kötet előszavában 
Balogh Edgár a többi ■ között 
ezeket írja: „A könyv a romá
niai magyar nemzetiség írás
beliségének címszavait foglalja 
magában 1919. január 1-től 
máig, felölelve az egész romá
niai magyar irodalmi termést 
minden vonatkozásban, a  tör
zsét alkotó szépirodalom mel
lett sorra kerülnek a köziro
dalomnak, a tudományos iro
dalomnak, a művészeti iroda
lomnak, valamint a művésze
teknek azok az alkotásai, ame
lyek tárgyuknál fogva kap
csolódnak az irodalomhoz.”

az asztali és fali kvarcórák 
gyártását. Tavaly már 10 ezer 
ilyen óra készült belföldre, ez
zel 140 ezer dollárnyi impor
tot takarítva meg. Idén 40 
ezret gyártanak, és jelentős 
mennyiséget szállítanak majd 
Angliába- Egy nyugatnémet 
céggel közösen megkezdik a 
hőmérők és barométerek gyár
tását is.

Kereskedelmi vállalatként az 
OFOTÉRT ipari termelést is 
szervez: téeszekkel, szövetke
zetekkel, bedolgozókkal
együttműködve gyártani tud 
több olyan terméket, melyek
re az itthoni ellátáshoz vagy 
az árucseréhez szüksége van. 
-Hamarosan - megoldódik a ha
zai vakueilátás is: a TUNGS
RAM kaposvári üzeme meg
kezdi a keresett termék gyár
tását és 1985-ig 150 ezret ál
lít elő. Az OFOTÉRT idei ter
veiben szerepel még 4 tonna 
ezüst előállítása is. (1,8 ton
nával több, mint tavaly.) Az 
értékes nemesfémet fixiroldat- 
ból és filmhulladékból nyerik 
vissza.
_Fenti „lépések” tették lehe

tővé, hogy tavaly tovább javí
tották az ellátást, és kiemel
kedően jó évet zártak. Fő cél
kitűzésük az idén is az áru
alap és az áruválaszték bőví
tése. Idén a tavalyinál mint
egy 25 százalékkal több árut 
tudnak külföldről behozni. 
Gazdagabb lesz a színesfilm- 
yálaszték, teljés lesz a Zenit 
és_ a Practica fényképezőgépek 
választéka is, s vásárolható 
egy új szovjet fényképezőgép- 
család első szériája. ,

A lexikon megjelenéséről 
hírt adva, a romániai magyar 
nyelvű lapok megállapítják, 
hogy a romániai magyar Iro
dalmi lexikon a Kriterion 
Könyvkiadó egyik legfonto
sabb sorozatának számít.

Vük Dián
Misi mókus

A Budaprint dunavecsei te
lepén százszámra készítik a 
kedves rókakölyök, Vük figu
rájával díszített gyermekágy- 
nemű-garnitúrákat; igen nép-' 
szerűek a vásárlók körében,’ 
Vuknak rövidesen űj vetély- 
társa jelentkezik majd a tele
vízióban és a Budaprintnél Is: 
Misi Mókus mutatkozik be a 
gyerekeknek. A , vállalat 
ugyanúgy, mint Vukot, a Misi 
Mókus figuráját is megvásá
rolta a Panónia Filmstúdiótól,' 
es Gráf Károlyné, Munkácsy, 
díjas textiltervező kelmére ál
modta.^ A textilfestőgyárban 
már készítik is a Misi Mókus 
figuráját ábrázoló gyermek- 

I ágyneműket.

M ik o r nem  a gyógyszer ?

M egjelen i a  ro m án iai 
m aáyar iro d alm i lexik o n  els© k ö tele
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A s  eg y es sserséstések

A  hitelező és az adós
*7P r ^ t f a ! t á ^ kÜíí^ e1I? nétlány Pénzszolgáltatásra irányuló . ti a takarékpénztártól. Tehát 
krWnH pm.iítoM.'ib- ^^^kosaink. Már az általános szabályok az adós a kölcsönösszeg átvé- 
Ma±t i ,a i u i * a Penzkolcsönzés szabályait. Ennek több telét indoklás nélkül megta-

™'y,s
Kölcsön magánszemélyek között

Milyen célból adnak, illet- derül, hogy sokkal kisebb ér
ve vesznek kölcsönt magán- tékű, mint azt hitte a két fél. 
személyek magánszemélytől? Üjabb biztosítékot kérek, de 
Aualaban fogyasztási célból, nem kapok. A kölcsönt vagy 
Ha valaki  ̂ megszorul anya- nem is folyósítom, vagy a 
gilag, a létfenntartáshoz, va- kölcsönadott összeget jogosan 
laminek a vásárlásához, ha visszakérem.) 
f z vagy a K-ST nem ve- - Az adós vagyoni helyze- 
nető igénybe. Ezek szívességi, tének romlása vagy a fedezet 
r?!ct?.í1V baráti kölcsönök és elvonására irányuló magatar

tása veszélyezteti a kölcsön 
visszafizetését. (Az adóst ki
dobják jól fizető állásából és 
nem tud elhelyezkedni ha
sonló munkakörben. Nyilván 
nem adom oda a megígért 

- - - - -  kölcsönt, vagy — mielőtt el-
kes es megtörténik, nincs ve- költené — sürgősen visszaké- 
le semmi bonyodalom. Sajnos rém, hiszen nincs miből visz- 
azonban az is szafizetnie.)

gyakori, hogy a kölcsön- A fenti esetben a hitelező 
adó kihasználja a másik pénzintézet, akkor is elállhat sza> 
szorult helyzetét és a bölcsön folyósításától, ha az Azokban 
olyan kamatot köt ki, adós hitelképtelenné válik, 
amely már az u z s o r a -  vagy a pénzintézetet a köl- 
s z e r z ő d é s  kategória- csőn összegének megállapítá- 
jába tartozik. Ilyenkor a sánál valótlan tények közlé- 
szerződes semmis, azaz sével, adatok eltitkolásával 

vagy más módon megtévesz-

ebből következően nem szo
rulnak különösebb jogi sza
bályozásra. Vagyis bárki, bár
kinek adhat pénzt kölcsön, 
kikötheti a maximum ötszá
zalékos kamatot — írásban — 
és ha a visszafizetés esedé-

a magánszemélyek kö
zötti pénzkölcsönt álta
lában szívesség jellegű
nek kell tekinteni, s 
mint ilyen után, kamat 
nem jár. A felek azon
ban írásban kiköthetnek 
a törvényes kereteken 
belül kamatot. Ellenke
ző megállapodás hiányá
ban a kamat negyed
évenként utólag, illetve 
a kölcsön visszafizetése
kor esedékes.

Azt is meg lehet tenni, 
hogy a kamat összegét a köl
csön folyósításakor egy ösz- 
szegben levonja a hitelező a 
kölcsönzött pénzből. (Tízezer 
forintot kölcsönzők ötszáza
lékos kamatért. Az adósnak 
eleve 9500-at adok & ő a 
lejáratkor 10 ezret ad visz-

az eredeti állapotot kell 
helyreállítani.

Az élet még nem mindig kö
veti e jogi szabályozást: so
kan fizetnek olyan kamatokat 
— 20—30 százalékosat —, 
amelyet nem kellene kifizet
ni.

Ezenkívül még ma is elő
fordul, hogy bizonyos embe
rek azért, hogy eltitkolják 
vagyonukat, „csendestársként” 
uzsoráznak ki. Meghatározott 
összeget adnak „kölcsön” és 
ennek fejében — munka nél
kül — az összeg többszörösét 

, kapják vissza. Ezekre „az ese- 
, tekre is érvényesek az uzso- 
rakölcsön tiltó szabályai. Más 
kérdés, hogy gyakorlatilag 
fel leríthetetlenék.

Megtörténik az, hogy vala
ki megígéri: ennyi vagy any- 
nyi pénzt ad kölcsön — akár 
írásban vagy szóban, tanúk 
előtt — aztán amikor a köl
csön esedékessé válik, . nem 
fizet, vagy a kölcsönkérő 
közli, nincs szüksége a pénz
re. Lehetséges ez?

A hitelező és az adós 
jogállása érthetően nem 
azonos, így a szabályok 
is eltérőek. így a hitele
ző csak akkor köteles a 
szerződést állni, ha a 
szerződéskötéskor fenn
állott körülményei alap
vetően nem változtak 
meg.

így megtagadhatja a kölcsönt, 
ha bizonyítja

— akár az ő, akár az adós 
körülményeiben olyan lénye
ges változások állottak be, 
amelyek miatt a szerződés 
teljesítése többé nem várható 
el. (A hitelező anyagi hely
zete romlott vagy például az 
adóssal összeveszett, a baráti 
kapcsolat megszűnt.)

— olyan körülmények kö
vetkeztek be, amelyek miatt 
azonnali felmondásnak van 
helye.

Ez utóbbiakat a Ptk. rész
letesen szabályozza Íme:

A hitelező azonnali hatály- 
lyal felmondhatja a kölcsönt, 
ha

— a kölcsönnek a szerző
désben meghatározott célra 
fordítása lehetetlen. (Pl. vala
kinek lakásvásárlásra ígérek 
kölcsönt. Kiderül, hogy a tu
laj donos a házat mégsem ad
ja el. Egyértelmű, hogy ezek 
után nem kell kölcsönt ad
nom.)

— az adós a kölcsönösszeget 
a szerződésben meghatározott 
céljától eltérően használja. 
(Ekkor már lehet, hogy ki 
is fizettem a kért összeget — 
1 évre adtam kölcsön —, de 
kiderült: az adós nem motort 
vett rajta, mint ígérte, ha
nem lóversenyre költi.)

— a kölcsönre nyújtott biz
tosíték értéke jelentősen csök
kent és azt az adós a hitelező 
felszólítására sem egészíti ki. 
(Nagyobb összegű kölcsön biz
tosítékául az adós aranyék
szert ad, amelyről azonban ki

tette, ha ez a kölcsön összegé
nek megállapítását befolyá
solta. (Valaki személyi köl
csönt kér és a munkahelyi 
igazolás megadása után ki
lép munkahelyéről és nem he
lyezkedik el. Ha erről az in
tézmény — OTP — tudomást 
szerez, a megígért kölcsönt 
nem kell folyósítania.)

Egésze’ más a helyzet az 
adóssal. Mivel a kölcsön alap
vetően az ő érdekét szolgálja, 
ha arra nincs már szüksége, 
nem lehet kényszeríteni az át
vételére. A hitelezőt ilyenkor 
sem érheti kár, hiszen a tör-, 
vényes kamatot megszerezhe-

az esetekben, 
amikor a megígért kölcsönt 
nem kell folyósítani, értelem
szerűen a már folyósított köl
csönt azonnali hatállyal fej 
lehet mondani, vagyis vissza 
kell fizetnie az adósnak.

Érdekes helyzet alakul ki 
akkor is, ha valaki baráti 
kölcsönt ad, de a későbbiek
ben megromlik a viszonya az 
adóssal. Mint láttuk.: a meg
ígért kölcsönt ilyenkor nem 
kell kifizetni. Ha azonban ki
fizettem az adósnak a köl
csön összegét, a baráti vi
szony megromlása nem jelen
ti a szerződés azonnali hatá
lyú felmondását. (Ha azonban 
a kölcsön ingyenes — nincs 
kamat —, a kölcsönadó rová
sára elkövetett súlyos jogsér
tés, a hitelező kérelmére az 
összeg nyombani visszaköve-» 
teleséhez vezethet.)

Kölcsönviszony az OTP-vel
Az állampolgárok egyre in- zetnyújtás. Ez lakásépítésnél

kább nem egymástól, hanem 
a „banktól” kérnek kölcsönt. 
Különösen gyakori a lakás- 
építési és a vásárlási kölcsön. 
Ezeknek előfeltétele az „elő- 
takarék osság”, az építési 
költségeket, illetve a vétel
ár egy részét — 10, 20, 30
százalékát — vásárláskor

az ingatlan jelzálogként! le
kötéséhez vezet, míg áruvá
sárlásnál kezes állítása révén 
történik. Ezenkívül az adós a 
fizetésének 33 százalékát a 
„bankra” engedményezheti.

Ezekben az esetekben tehát 
csak látszatra vásárolunk 
„részletre”, lényegében hitelt,

, „ .. . . , , ... kölcsönt kapunk a banktól —
meg kell fizetni, hogy a kol- oTP-től —, amelyet kama- 
csön folyósításra kerüljön. E töstül visszafizetünk. (Az áru 
kölcsönök másik feltétele a eladója megkapja a teljes vé- 
biztosítékadás, illetve a fede- telárat.)

SZEMBESZEGÜLVE
Hónapoikkal ezelőtt Tö

kölön ismertem meg egy 
fiatal fiút, aki akikor már 
a szabadulására készülő
dött. „Nehezen kezelhető 
gyerek” — mondta rá só
hajtva a nevelője. De vé
gül — értékelve a mellette 
szóló érveket is — ked
vezménnyel szabadult. Né
hányszor — hol véletlenül, 
hol megbeszélés szerint — 
találkoztunk kint: Laci
ilyenkor beszámolt sorsa 
alakulásáról. Egy kis „pi
henő” után dolgozni kez
dett, megismerkedett egy 
lánnyal, akivel összeköltö
zött; úgy látszott, jó úton 
halad. Azután egyszer csak 
azt mondta, hogy „nem 
bírja a kötöttséget”, kilé
pett a munkahelyéről, pon
tosabban, nem ment be 
többet dolgozni. Eleinte 
még vállalt alkalmi mun
kát, utóbb azt sem. A sza
bad élet első napjaiban 
vett ruháján megjelentek a 
foltok, szakadások; egyre 
jobban elhanyagolta magát 
külsőleg. Fogadkozott, hogy 
majd megél ő szabadon, 
írásból, meg festeni is tud, 
és különben is felvették 
egy zenekarba, ahol ját
szik — pokolba a pártfo
góval, meg ezzel az egész 
hivatalos cirkusszal.

Pártfogójával is találkoz
tam; akkor még arra kért, 
ha látom Lacit, szóljak ne
ki a saját érdekében, hogy

jelentkezzen, mert semmi 
hír róla azonkívül, hogy 
első munkahelye visszaje
lezte eltűnését.

A fiúval legutóbb az 
utcán találkoztam — vol
na, de rögtön elillant, amint 
meglátott. A pártfogó üze
netét így átadni sem tud
tam. Reméltem: majd csak 
visszazökken a rendes ke
rékvágásba, s ez a zavaros 
időszak csupán egy átme
neti állapot marad.

A Markóban a minap 
félénken rám köszön va
laki. Ö volt. Néhány mon
dat után föllobbant a tűz 
a szemében, s dühösen 
szidni kezdte a pártfogót, 
hogy kitolt vele. „Miatta 
vagyok itt — tudtam, hogy 
ez lesz a vége. Miért nem 
hagyják békén dolgozni az 
embert? Csak azért, mert 
aki börtönből jött, azzal 
mindenki ki akar tolni!”

Ha jól emlékszem, Laci 
most harmadik büntetését 
„folytatja”. Felelősségét 
természetesen áthárítja má
sokra — magába nézni, el
fogadni bizonyos kötelező 
szabályokat még mindig 
nem hajlandó. Remélhető
leg minél hamarabb meg
változik; talán az idő mú
lása, talán a tapasztalatok 
segítenek neki abban, hogy 
legközelebb elfogadja a se
gítséget, annak minden kö
telezettségével együtt. . .

—h—

Mindezeknek . tulajdonkép
pen fordítottja a takarékbe
tét-szerződés. Ilyenkor az ál
lampolgár adja kölcsön pén
zét a banknak, amely az 
így „szerzett” pénzeszközöket 
bekapcsolja a tervszerű pénz- 
gazdálkodásba. Ez jó a nép
gazdaságnak, de szolgálja a 
lakosság érdekeit is: a ka
maton kívül biztonságot nyújt 
azoknak, akiknek megtakarí
tott pénzük van. (Ha a „pár
na” alatt tartott pénz betö
réskor. vagy tűzesetkor el
tűnik, megsemmisül, nincs 
remény a megtérülésre. Ezzel 
szemben a takarékbetét visz- 
szafízetéséért az állam szava
tol. A takarékbetét összegének 
visszafizetésére és a kamat, 
továbbá a nyeremény kifizeté
sére vonatkozó követelés nem 
is évül el. Míg az állampolgá
rok közötti, kamatkövetelés el
évülési ideje három év.)

A takarékbetét névte
lenséget és titkosságot 
biztosít, akár bemutató
ra — név nélkül — akár 
fenntartásra — név 
megjelölésével — helye
zik el az összeget.

A titkosság azt jelenti, hogy 
ha a takarékbetétes vagy tör
vényes képviselője nem járul 
hozzá, akkor sem a . névről, 
sem az összegről nem lehet 
felvilágosítást adni.

A takarékbetétek kivonha
tok. a hagyaték alól. Nagy
korú személy úgy is rendel
kezhet, hogy elhalálozása 
esetén a takarékbetétet meg
határozott kedvezményezett
nek k e ll. kiadni.. Ezenkívül

általában mentes a le
foglalás, a zálogjog és a 
visszatartási jog alól. 
Kivéve két esetet: ha 
kifejezetten óvadékul 
adták, vagy a betét ösz- 

' szegét a betevő bűncse
lekményből szerezte.

Ha a takarékbetét megbí
zással vegyesen jelentkezik, 
átutalási betétről van szó. 
Ilyenkor az OTP a betét ter
hére kifizeti a betevő lakbé
rét, villanyszámláját, telefon
díját stb. Vannak még cél
jellegű betétek, amelyek csak 
meghatározott célra használ
hatók fel. Pl. előtakarékos- 
sági betétkönyvek lakásépítés
re, vásárlásra stb.

Ha azt mondtuk, hogy a ta
karékbetét titkos, olvasóink 
érdekében el kell monda
nunk: a pénzintézet köteles 
tájékoztatást . adni a bíróság 
— közjegyző — megkeresé
sére a vagyonelkobzást ki
mondó, vagy az állammal 
szemben kártérítési kötelezett
séget megállapító ítélet esetén, 
továbbá a hagyatékkal kap
csolatos eljárásban az örök
hagyó takarékbetétjéről.

Biztosítási szerződés
Befejezésül néhány szót a 

biztosításokról. Biztosítási 
szerződés alapján a biztosító 
meghatározott jövőbeni ese
mény — biztosítási esemény — 
bekövetkeztétől függően bizo
nyos összegnek a megfizetésé
re vagy más szolgáltatás tel
jesítésére, a biztosított, illető
leg a másik szerződő fél pedig 
díj fizetésére kötelezi magát.

Biztosítási esemény lehet:
— a szerződésben megállapí

tott károsító esemény (karam
bolozik a gépkocsi),

— halál bekövetkezése, bizo
nyos életkor elérése (életbiz
tosításnál),

— testi sérülést, rokkant
ságot vagy halált okozó bal
eset (balesetbiztosítás).

Ha a biztosítási esemény be
következik, a biztosító fizet, 
feltéve, hogy a biztosított a 
díjat fizette és az . eseményt 
időben bejelentette, illetve a 
kedvezményezett tette ugyan
ezt. Ilyenkor egyébként a biz
tosító az egész éven át járó 
■díi megfizetését követelheti.

Vagyonbiztosításnál alapvető 
szabály: a biztosítási összeg 
nem haladhatja meg a bizto
sított vagyontárgy valóságos 
értékét. (A kifizetett biztosítá
si kártérítés természetesen 
igen.)

Dr. L. Gy.

VISSZHANG

Ha szombat, 
akkor Heti Híradó

Ez évi S. számunkban a fenti címmel jegyzet Jelent 
meg. E cikknek volt előzménye is: kértük olvasóinkat, 
írják meg, mikor kapják meg lapunkat, tekintettel a be
vezetett szabad szombatra.

Őszinte örömünkre sok helyről kaptunk jelzést, tele
font, levelet. Ezek némelyikére válaszoltunk az említett 
jegyzetben. Ez a folyamat folytatódott. Telefont kaptunk 
például Sopronkőhidáról, hogy másik postára küldjük — 
küldessük — a lapot, mert így megoldható, hogy olva
sóink szombaton megkapják. Gyors és példás intézkedés, 
köszönet érte olvasóink nevében is.

Kecskemétről az intézet vezetői írtak és elmondták: 
szombaton nem kézbesít a posta és így hiába van ügye
let az intézetben,, az újság csak hétfőn jut el hozzájuk. 
Azonban, mint írják, a postán is ügyelet van. Nem is
merjük ugyan a helyi körülményeket, így csak más pél
dákra hivatkozhatunk, hátha náluk is sikerül kivitelezni. 
Arról van szó, hogy a lap pénteken éjszaka, de legké
sőbb szombaton reggel már a postán van. Ha az inté
zetből kimennek érte, nyilván megbeszélhető a posta ve
zetőivel, hogy a lapokat kiadják.

★
Külön fejezetet érdemel a gyűjtőbeli visszhang. Járóka 

Péter, aki ebben az intézetben megbízottként foglalko
zik a H. H. és más lapok megrendelésével és elosztásá
val, többek között ezeket írja: „ ...A  fenti cikk (a jegy
zet) szerzője, illetve sugalmazója a tényeket nem kellő 
alapossággal értékelte és nem győződött meg azok he
lyességéről . . .  A H. H. szétosztása jelenleg hétfőn törté
nik . . .  Megbeszélések folynak a posta illetékeseivel 
arról, hogy a régi rendszer szerint, azaz szomba
tonként kerüljön intézetünkbe a H. H__ Nem tudom,
melyik elítélt társam fogott felelőtlenül tollat, hogy 
valótlan adatokat közöljön a szerkesztőséggel, de mielőtt 
erről írt, meggyőződhetett volna a valóságról..

Amikor e levelet végigolvastam, mint a támadott cikk 
szerzője, őszintén szólva elszomorodtam. Mert hát ebben 
a levélben benne van a lényeg, mármint az, hogy egy 
budapesti intézetben csak hétfőn kerül az olvasók ke
zébe a lap. S az is, hogy nincs ez rendjén, tehát tárgya
lások folynak a postával, hogy áprilistól ismét szomba
ton olvassák a szombaton megjelenő H. H.-t.

A sorokból azonban kicsendül írójának személyes sé
relme is. Vagyis ebben a közügyben nem az a lényeg, 
a levél szerint, hogy késve érkezik a lap, hanem az, hogy 
valaki tollat merészéit ragadni felhívásunkra, valame
lyik zárka ismeretlen lakója — persze, mi tudjuk a ne
vét — és ilyen módon bírálta Járóka Pétert. Miután én 
ismerem őt személyesen és tudom, hogy lelkiismeretesen, 
jól végzi munkáját, érzem némiképp az igazát is. De azt 
is, hogy nyilvánvaló: az összes lapot nem ő osztja el, ha
nem ezt több ember végzi. S a levélírót, aki kifogásolta, 
hogy kedden, szerdán, jut hozzá a lap, sőt az is megtör- 

JbénUs, hogy kevesebb, mint amit megrendeltek, nemigén 
' érdeklik a magyarázkodások, csak a tények!

Járóka Péter levele március 1-én íródott. Március 4-én 
újabb levelet kaptunk a Gyűjtőből e témakörben. „ ...É n  
személy szerint 1979 óta járatom a „Híradót” és rend
szeres olvasója vagyok. Sajnos nagyon sokszor előfor
dul, hogy szombat helyett kedden kapom meg! Miért van 
ez? Talán olyan messzi van, hogy nem ér ide időre? Tisz
telettel kérem a szerkesztőséget, hogyha lehet, legyenek 
szívesek kivizsgálni..

A levél íróját nem nevezzük meg. Ennek oka, hogy 
nem szeretnénk személyeskedéssé lefokozni a kérdést.

A lényeg mégis, úgy hiszem az, hogy senkinek sincs 
oka sértődésre. A szabad szombat sokfelé okozott zökke
nőket, gondokat. Ezeknek igazán kicsinyke, de nekünk 
és reméljük olvasóinknak is fontos része az, hogy a H. H. 
szombaton az intézetekbe kerüljön. S ahol nem így van, 
ott közösen keressék a megoldást. — f  —

Anya csak egy
Amióta a világ világ, az

óta ez a mondás egyértel
mű, és senki nem vitatta 
jogosultságát. Föl kell 
azonban figyelnünk arra, 
ha nem akarjuk homokba 
dugni a fejünket, hogy 
egyre-másra hallunk, lá
tunk, tapasztalunk „anyák
tól” olyan viselkedést, ami 
nem méltó az anyasághoz.

Sokan közülük egyenesen 
tehernek érzik a gyereket, 
akit 'ők hoztak napvilág
ra, egyszerűen csak azt lát
ják, hogy amióta a gyerek 
megvan, nem élhetik to
vább a maguk felelőtlen, 
léha életét, napokra bezár
ják gyerekeiket, miközben 
ők maguk presszóról presz- 
szóra járva, különböző „fér
fiakkal” ismerkedve kere
sik a maguk „boldogsá
gát”. Ezalatt a gyerekek ét- 
len-szomjan, egyedül, féle
lemtől gyötörve rettegnek, 
s kicsi, gyermeki szívük 
nem érzi, hogy miért is 
kerülnek ilyen helyzetbe! 
Csak a rettenetét fogják 
föl, hogy ők mások, mint 
a többiek, akiknek igazi 
anyukájuk és apukájuk 
van. Akik törődnek a cse
metéikkel, akik felelőssé
get éreznek, és irányítiák 
gyermeki lépteiket. Akik 
nincsenek a szomszédok ir
galmára szorulva, akiknek 
nem keli rettegni bezárt 
szobákban.

És ami a leg'zomorúbb, 
hogy az ilyen árva gyer

mekek száma egyre növek
szik, hiszen a nők egy 
része úgy szül, olyan fe
lelőtlenül, amint él. Egy
szerűen megszüli, s ott
hagyja a kórházban, mások 
— az állam — gondjaira 
bízzák, vagy — ami még 
rosszabb — „hazaviszi”, s 
aztán, mint kinek befeje
ződött a munkája, megfe
ledkezik róla.

S ha valamilyen oknál 
fogva nem történik tragé
dia, ha az állam vagy a 
nevelőszülők, netán a 
szomszédok irgalma felser- 
díti ezeket a gyermekeket, 
s már-már megtalálnák he
lyüket az életben, az ilyen 
anyák, mint a rugós kés, 
úgy pattannak elő az is
meretlenségből és anyai 
jussukra, jogaikra hivat
kozva követelik a szerete
tek s az anyagi támogatást! 
És milyen a gyermeki szív, 
a legtöbb gyerek nem dob
ja el m gától az elvete
mült anyát, hanem mellé
je áll, és igyekszik támo
gatója lenni, egészen ad
dig, míg rá nem jön, hogy 
az anya nem akar mást, 
mint óiból tönkretenni az 
életét. És hány ilyen csa
lódás. már a végső ezek
nek a gyerekeknek? Nem 
tévedek nagyot, ha azt 
mondom, hogy a gvermeki 
öngyilkosságok növekvő 
számában is jelentős ez 
á  hatás.

Á. J.
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M odem  csapda
Emlékezzünk csak vissza, a 

mai középkorúak, a negyvene
sek, még otthon, családi kör
ben nőttek fel, a szülők és ők 
maguk is csak hírből ismer
ték a bölcsődét, az óvodát, az 
egész napos iskolát. Ha vége 
lett a sulinak, rohantunk ha
za, megebédeltünk s már ott
hon sem voltunk, valamelyik 
téren fociztunk napestig, vagy 
jártuk az erdőket, réteket, 
madarásztunk, játszottunk. 
Mire a nap lement, újra ott
hon voltunk. S ez így ment 
napról napra, míg fel nem 
nőttünk. Bár a szülő, azaz 
anyánk otthon volt, ahogy ak
koriban mondták háztartás
beliként, mégsem ment tönk
re idegileg, mert lehetett 
akárhány gyereke, csak az ét
kezés idején látta őket, de 
tudta hol vannak, s mi is tud
tuk, bármikor hazamehetünk, 
van kihez szólni, nem va
gyunk egyedül.

Ezzel szemben a mi gye
rekeink már kulcsos gyere
kek lettek. Reggel elmegyünk 

.dolgozni, és csak este talál
kozunk. Ilyenkor mindenki si
et, hogy fél nyolcra, mire a 
híradó kezdődik, készen le
gyen minden. S aztán jön, ha 
jön, a film, s máris vége a 
napnak, és holnap kezdődik 
elölről. Egyáltalán nem irigy
lésre méltó a mai gyerekek 
helyzete. Persze, a szülőké 
sem. Nemcsak a nőknek, a 
férfiaknak is van három mű
szakjuk, hiszen otthon is se
gítenek, mert kell, s aztán a 
fizetés mellé mindenkinek 
szükséges egy kis mellékes, 
amit ki így, ki úgy keres 
meg.-.. Ezek tények. Olyan 
tények, amit tiszteim kell, 
szembenézni velük, s a lehe
tő legjobb megoldást kell ta
lálni arra, hogy kiutat leljünk 
ebből a modern csapdából.

Több lap hasábjain folyik 
most is a vita, hogy .miért 
születik kevés gyerek, miért 
fáradt az ország lakosságának 
zöme, helyes volt-e a nők 
tömeges munkába állása? 
Nemcsak szakemberek mond
ják el a véleményüket, ha
nem az érintettek, nők, fér
fiak, fiatalok, idősebbek. 
Egyiknek ez a véleménye, a 
másiknak az, de abban mind
egyik megegyezik, hogy nincs 
összhang a szülők között. Ha 
csak egy emberre hárul a te
her, előbb vagy utóbb össze
roppan. Nem véletlen, hogy 
sokan járnak idegorvoshoz, 
hogy sokan kísérelnek meg 
öngyilkosságot, '  vagy keres
nek más balutat a kibontako- 
zásh.u.. .

Nehogy azt gondoljuk, hogy 
a gyerekek szeme előtt fátyol 
lebeg, hogy ők nem látják 
ezt a heves színjátékot, ami 
sajnos a modern élet velejá
rója.

És itt jön, mint a mesében, 
az egyik felmentő sereg. A 
nagyszülők hada, akik az 
unokákért, az unokáknak él
nek. Akik olyan, szerencsé
sek, hogy megvan a megfele
lő lakásuk, és együtt tud él
ni egy fedél alatt több 
nemzedék, azokat ez a gond 
meg sem érinti. Hiszen a fia
talok” elmennek' dolgozni, de 
a nagymama vagy a nagy
papa otthon van, mehetnek 
bátran haza a gyerekek, nem 
kell egész nap az iskolában 
görnyedniük.

Persze, tudom hogy ez a 
megoldás nem lehet általá
nos, de ahol ez létezik, már
mint együtt vannak a 'család
tagok, sokkal könnyebb szem
benézni a modern élet zűrza
varaival.

Hát még azoknak milyen 
áldás, mármint a gyerekek
nek, akiknek a szülei sem 
emberileg, sem erkölcsileg 
nem alkalmasak gyerekneve
lésre. Isznak, csavarognak, 
napokra bezárják gyerekeiket 
a lakásba, s csak a különös 
szerencse menti meg őket 
hogy ne legyen valami ba
juk, vagy ne tegyenek kárt 
magukba.

nos lányt, igaz, már volt gye
reke, a fiú ezt is úgy sze
rette, mint később a magáét, 
aki most hathónapos. A fiú 
bevonult katonának, az asz- 
szonyka otthon maradt, gye
sén. Igen ám, de ezt az „ott
honülést” nem bírta és ki
kilengett a hámból. Eleinte 
csak órákra, később félna
pokra, majd már az éjszakát 
is házon kívül töltötte, s a 
két és fél éves kislánya, s a 
hathónapos gyereke otthon 
maradt, egyedül, bezárva a 
lakásban.

Szerencse a szerencsétlen
ségben, hogy a nagymama 
szerette az unokáját, no meg 
a fiatalasszonyka egyedül ma
radt, hát úgy gondolta, elkél 
a segítség, tehát gyakrabban 
ment fel hozzájuk. Eleinte 
azt hitte, hogy csak lerohant 
vásárolni, hamarosan jön, 
hiszen nem hagy magára két 
apró gyereket. Ott ácsorgóit 
a lakás előtt és várta, hogy 
megjön. De várhatott, egyre 
több időt a lakás ajtajában, 
míg végre egyik nap meg
unta, estefelé ment fel hoz-' 
zajuk, csengetett, de a menye 
nem nyitott ajtót. Gondolta, 
ennek fele sem tréfa, s szólt 
a gondnoknak, hozza a kul
csokat, mert itt valami nincs 
rendben. . .  Kinyitották az 
ajtót, hát a két gyerek napok 
óta étlen-szomjan bent van 
a lakásban, az anya pedig 
valahol szórakozik. A kicsit 
egyből kórházba vitték, csak 
a gyors és szakszerű orvosi 
segítség mentette meg. A na
gyobbik gyerek pedig a nagy
mamánál van, addig amíg a 
férfi, azaz az apja le nem sze
rel, és megfelelően gondosko
dik a gyerekeiről.

Az „anya” jelenleg egyik 
intézetünkben van, Kalocsán, 
hét hónapot kapo tt.,. Mert 
nehogy valakinek kétsége le
gyen, kevés hiányzott hozzá, 
hogy nem lett gyermekhalá] 
a felelőtlenség következmé
nye.

■ - 
Mindezt csupán azért írom 

meg, mert a következőt 
mondta letartóztatásakor: 
,Mit akarnak tőlem? Azt csi
nálok, amit akarok, mit szé
gyelljek rajta, amit tettem? 
Nem loptam, nem raboltam, 
nem csaltam!"

Az asszonyka eme kitörése 
jelzi, hogy egyáltalán nincs 
tisztában azzal, hogy az egyik 
bűn nem semlegesíti a mási- 
kat. Azt, hogy nem rabolt 
stb. nem hozhatja fel ment
ségül arra, hogy majdnem 
megölte, éh- és szomjhalálra, 
borzalmas kínokra ítélte sa
ját, védtelen gyerekét.

A, j.

Kihozom 
a gyereket...

mondta határozottan a 
jól öltözött, diplomatatáskás, 
középkorú férfi özv. Sz. La- 
josné tunyogmatolcsi lakos
nak.

— Csak hát tetszik tudni, 
a Krisztus koporsóját sem 
őrizték ingyen — folytatta 
megnyerő mosollyal.

— Mennyi kellene? — kér
dezte reszketeg hangon az 
idős asszony.

— ötezerért meg tudom 
csinálni.

Özv. Sz. Lajosné számvetést 
készített magában: több mint 
egy éve van még a fiának, s 
akárhogy csűrte-csavarta, ar
ra "a meggondolásra jutott, 
hogy megéri az ötezret, hiszen 
a fia egy bő fél hónap alatt 
keres annyit.

Bement a szobába, s a szal
mazsákból előhúzta évek óta 
kis nyugdíjából kuporgatott 
pénzét.

— Talán valami papírt, ha 
tetszene..., szólt bátortalanul 
az asszony.

— Hoogy, miit? — tette az 
e]kcpedtet az úr. — Ha nem bí
zik bennem, itt a pénze, aztán 
csak imádkozzék a fiáért!

_—„Jaj, ne tessék már meg
sértődni, nem gondoltam én 
komolyan, már hogyne bíznék 
— restellkedett a néni.

— No azért — enyhült meg 
a férfi, s elköszönt.

A mama serényen látott a 
napi munkához, mintha már 
estére jönne is a fia. Csak 
órák múlva döbbent rá: te jó 
isten! Hiszen a nevét sem tu
dom . . ,

Pár órával később Fehér- 
gyarmaton B. Lajoséknál je
lent meg a jól öltözött úr: 

. . .  Tudják, remekül megér
tettük egymást Lajossal. Közel 
két évet voltunk együtt, s 
amikor egy hónappal ezelőtt 
sza' idultam, megígértem, 
hogy csomagot küldök neki. 
Több mint másfél ezer forin
tomba került. No nem is azért 
mondom, restellem is említeni, 
de tudják, úgy jött ki a lépés, 
hogy szegény anyám kórházba 
került, aztán . . .

Nem is kellett sokáig dicsér
ni a Lajos gyereket, az idős 
B. Lajos hálálkodva, homá- 

' lyos szemekkel tett le négy 
Adyt: három a csomagért, egy 
a fáradozásért.

Csak akkor lepődött meg, 
amikor a legközelebbi beszé
lőn a fia „oktatni” kezdte: 
aztán vigyázzanak édesapá- 
mék, nehogy valaki a volt 
zsiványok közül magukat is 
átvágja! Képzeljék, az egyik 
zárkatársam szüleihez beállí
tott au egyik . . ,

A beszélő után heten men
tek a nevelői irodába, s mond
ták el, hogyan húzott ki hoz
zátartozóiktól súlyos ezreseket 
a középkorú úr 

Mondanom sem kell, hogy 
a diplomatatáskás nem vala
mi hatósági ember volt. hanem 
olyan ember, aki eddig már 
tizenkét évet húzott le külön
böző börtönökben.

Most ismét négy évig gon
dolkozhat azon, hogy az em
beri hiszékenység nem végte
len. Karacs Béla

M ire valók ?

Poszter a falon
'A Heti Híradó március 6-i számában cikk jelent meg 

amely azt sugalmazta, hogy a csupasz falakat tegyék színessé 
hiszen van erre lehetőség, ugyanis a poszterek széles választék- 
oan kaphatók.
. i ^  meQÍelenés napján, hétfőn, már csengett a szerkesztőség 
telefonja, s a vonal másik végén a debreceni nevelő állt. El
mondta, hogy ők már két hónapja megtették azt, amit mi 
szorgalmazunk.

A dolgozó elítéltek zárkájában a falakat poszterek borítják. 
Munkácsy, Szinyei Merse, Csontváry képeinek hű, nyomdai 
nyomatai, ezenkívül az ország legszebb tájait — Hortobágy, 
Matra, Bükk, Duna-kanyar stb. — bemutató kép ek ... Jelezte 
azt is, hogy mindez nem került hatalmas összegbe, csupán 1700 
lonntba. Ez az összeg valóban csekélység ahhoz képest, amit a 
kepek nyújtanak az embereknek.

. A képzőművészethez kapcsolódik az a hír is, hogy ők egy
séges 82-es naptárt vásároltak, ezen a naptáron S z i k  or  a 

s v  hr  r a t  o k  című képe látható, amely ugyancsak
I l i i  l t " n eh ,  muveszeti alkotás. Lám, így is lehet. Ezek 
szerint Debrecenben mar díszített falakat döngettünk. . .  De ez

om!'inpr> ^7™ef eros,lí bennünket abban a meggyőződésünkben, 
ogy igen, lehet es kell is emberi környezetet teremteni a zár

kákban es a közös helyiségekben. Debrecenben sem állt meg 
az idő, nemsokára a nemdolgozó és az előzetes zárkák falára is
Z „ rU! T - l  a1voszterak- S bízunk benne, hogy más intézetekben is tatainak meaol.dn.st t

Sokan keresték és kutat
ták erre a választ, az em
beriség nagy gondolkodói 
különféle feleletet adtak, 
attól függően, hogyan fog
ták fel a világot. Az egyik 
a szemlélődésben, a másik 
a cselekvésben, a harma
dik-a küzdelemben látta az 
élet értelmét, célját.

És mit csinálnak azok az 
emberek, akik nem az em
beriség halhatatlanjai ? 
Akik élik az életet, anél
kül, hogy komolyan kutat
nák értelmét? Vannak és 
teszik a dolgukat, mint 
ahogy tették elődeik. S 
akár a régiek, ők is a 
munkában látják, tudják, 
érzik az élet természetes 
célját. Ezenkívül nem fog
lalkoznak elvont dolgokkal, 
ahogy van, úgy tartják ter
mészetesnek életük szín
változásait.

Azzal is tisztában van
nak, anélkül,, hogy erről 
elmélkednének, hogy' ve
lük nem ér véget az élet 
a földön, hanem nemzedé
kek követik egymást, őket 
fiaik, s majd az unokák, 
így eleven láncolatot hagy
nak maguk után, s ez épp 
elegendő erőt ad nekik ah
hoz, hogy végig bírják az 
élet kemény terhét, s ne 
csak a keserűséget, hanem 
a mosolyt is fel tudják öl
teni arcukra, és szívükben 
nem az elmúlás, hanem az 
élet parancsszavát őrzik.

Mindezek közismert, még
is újra és újra feltörő, el
gondolkodtató kérdések, 
olyanok, amelyekre min
denkinek magának kell a 
választ megadni. S a vá
lasz milyenségétől függ, 
hogy valójában mit is tesz 
élete során. Mert nem sza
bad megfeledkeznünk ar
ról, hogy cél és feladat vár 
bennünket, amit ha nem 
teljesítünk, fölösleges em
berként lézengjük át' az 
éveket.

★
Vegyük példának azokat 

az embereket, akik bár 
még fiatalok, innen a negy
venen, máris sokat, évtize

deket töltöttek börtönben, 
zárt helyen, s ez, lett lé
gyen az illető bármilyen 
szorgalmas a mostani mun
kahelyén, mondjuk ki 
őszintén és nyíltan, kárba- 
veszett idő. Hiszen nem 
maga, hanem elöljárói, pa
rancsnokai szabják meg az 
időt, s azt, hogy mit és ho
gyan csináljon.

Tehát nem maga sáfár
kodik az idejével, nem tel
jesítheti ki a maga életét, 
hanem egy szűk helyen, 
mintegy körbefogva jár- 
k e l. . .

Mégis, miért kerülnek 
újra és újra vissza? Miért 
nem tudnak megállni a lá
bukon? Nézem a számo
kat. Hogyan lehetséges az, 
hogy például egy fiatal
asszony, aki most har
minchét éves, ebből a kor
ból II évet töltött börtön
ben, mindössze hat hónap 
és három hét . megszakítás
sal? Legutóbbi, négyéves 
büntetéséből szabadult, de 
három hét múlva már ré
gi, megszokott intézetében 
vo lt. . .

★

Sokszor az ember nem 
érti ezeket a dolgokat. 
Nem érzi jól magát a csa
ládja körében? Ennek az 
asszonykának is van gye
reke, sőt gyerekei, férje, és 
mégis . . .  A-lighogy kiment, 
márts fordult vissza! Va
jon milyen erő löki őket 
vissza? Vagy milyen gyen
geség járul ahhoz, hogy 
elernyednek, s a legkisebb 
alkalom elég arra, hogy a 
régi, ám beidegzett ösztö
nök megtegyék a magukét, 
s az illető máris a zárká
ban van?

Vajon miért nem teszik 
föl maguknak a kérdést: 
azért születtem, hogy egész 
életemet a börtönben tölt- 
sem? S mindaz, ami e kö
rön kívül van, neki már 
nem kell? S egyáltalán, 
életnek lehet nevezni azt, 
ha az ember két büntetés, 
két bűncselekmény között 
ingázik?

4. J.

Napok óta foglalkoztat az a 
rémtörténet, amit egyik inté
zetünkben hallottam. A fő
szereplő, a felment sereg, a 
mentőangyal — mondanom 
sem kell — a nagymama.

Fia évekkel ezelőtt meghá
zasodott, elvett egy fiatal, esi-

m ' m  be
arátságtalan, hűvös reggel 
volt, amikor a megyei 

bíróság jogerőre emelte tízhó
napi , szabadságvesztés-bünte
tésemet, amelyet csalásért 
kaptam. A bűncselekményt a 
bíróság előtt nem ismertem el. 
Nem éreztem magam bűnös
nek, mivel ügy ítéltem meg, 
hogy amit én elkövettem, az 
nem volt törvénybe ütköző 
cselekedet, csupán egy családi 
vita. folyamán kialakult nézet- 
eltérés.

Rossz lelkiállapotban vol
tam, amikor — idézéssel a 
kezemben —- a feleségem szep
tember 8-án bekísért a Markó 
utcai börtön jelentkezési iro
dájába. Pedig azon a napon is 
a lehető legrészletesebben 
megbeszéltük gondjainkat és a 
büntetésem előtti tennivalókat 
a családhan. A jelentkezési 
iroda az első emeleten volt, 
ahová délután fél öt felé ér
keztem, vagyis az utolsó pilla
natokban, amikor még befo
gadhatnak.

Az iroda mellett levő kis 
helyiségbe tessékeltek be, és 
oetolták az ajtó vasreteszét. 
Itt kellett várnom addig, amíg 
az őr értem jött. Még tudtam

beszélgetni a feleségemmel 
néhány percet az ablakon ke
resztül, de aztán megjelent az 
őr, rám tette a bilincset, és 
úgy kísért le a börtön befoga
dó irodáihoz.

Ameddig csak lehetett, a fe
leségein mellettem lépdelt, és 
sírva kérlelt, hogy nagyon vi
gyázzak és viselkedésemmel ne 
haragítsak magamra senkit. 
Ha nem szégyelltem volna a 
dolgot, bizony én is sírva fa
kadok, de ahogy csak tudtam, 
tartottam magam.

A befogadóból betessékeltek 
egy másik helyiségbe, ah‘ol fa
rostlemezzel leválasztott egy
személyes fülkék voltak. Én 
már ismertem ezt, mivel az 
előző büntetésem idején, egy- 
szer-kétszer volt „szerencsém” 
itt járni. Csak néhány percig 
lehettem itt, de ezek a percek 
is óráknak tűntek, amikor 
végre szólítottak. Azt hiszem, 
öten vagy hatan lehettünk ci
vilek, vagyis jelentkezők.

A folyosón összebilincseltek 
bennünket, és úgy kísértek ki 
a rabóhoz. A rabszállító ko
csiban a megbilincselést fur
csának találtam, mivel azelőtt 
ez nem volt szokás. A ke

nyérzsákot a bilincs miatt ne
héz volt vinni és elhelyezni. 
Tehát csak néhány percet vol
tam a Markóban, már át Is 
szállítottak a Gyűjtőbe. Talán 
nem kell elmondanom, hogy 
mit éreztem a kocsiban, ami
kor Pesten — ahol pár perc
cel előbb még mint szabad 
ember jártam — keresztül
mentünk.
„ Mi vei a Gyűjtőt már az elő

ző büntetésemből ismertem, 
nem fogott el az a borzasztó ér
zés, mint amikor beléptem a 
Markó kapuján. Nem azt mon
dom, hogy most nyugodt vol
tam, mert nem tudom elhinni 
azt, hogy aki ide belép akár elő
ször, akár tizedszer, ne érezne 
valami szorongást, olyasfélét, 
mintha a szívét akarnák ki
csavarni a helyéről. Igazi bör
tön. A rácsok, a drótháló, a 
keskeny trepni és a rengeteg 
a,:tó egymás mellett, ezt csak 
az tudja átérezni, aki elítélt
ként ide belép. Kaptunk a rak
tárból két pokrócot és lepedő
ket, majd betettek harmadma- 
gammal egy zárkába.

Bemutatkozás után elbeszél
gettünk és kiderült, hogy a tíz 
hónapommal nekem van a 
leghosszabb ítéletem. Takarodó 
után rögtön elaludtam, mert 
az előző napokban bizony 
alig pihentem. Állandóan azon 
gondolkoztam, hogyan töltöm 
le az elkövetkezendő tíz hóna
pot. Éjszakákon át a felesé
gemmel beszélgettem, egyszó
val nagyon ideges voltam.

Most pedig itt voltam, ezen 
már nem változtathatok.
, Reggel, ébresztő után a rak

tár tan  felszereltek bennünket, 
majd újra a befogadóba men
tünk, ahol az adatok felvétele 
és ellenőrzése után a felszere
léseinket is megnézték.

A bhól a csomagból, amit a 
feleségem készített, so-k 

mindent elvettek, vagy a leté
ti zsákomba helyeztek. Többek 
között egy üveg befőttet, cse
resznyepálinkát, különböző pi
perecikket, és még a német 
borotvakrémemet is.

— Itt csak magyar készít- 
ményű holmit használhat — 
jegyezte meg az őrmester,

A zárkában az idő nagyon 
lasan megy, egyhangú és unal
mas. Eleinte még megy a be
szélgetés, de aztán minden té
mából kifogyva már csak a 
bűncselekmények megbeszélé
se folyik, annak ellenére, hogy 
ez tilos. így vártuk mi is az 
elszállítást valahová munkára, 
illetve olyan börtönbe, ahoí 
van munkáltatás. Aztán né
hány nap múlva beszóltak, 
hogy szedjem össze a holmim. 
Tudtam, hogy válahová mun
kára visznek és ennek örül
tem, mert legalább megszűn
nek a tétlen, semmittevéssel 
töltött üres napok. Elköszön
tem zárkatársaimtól, s láttam, 
hogy több zárkából is lépnek 
ki emberek, akiket elszállíta
nak. Lent a folyosón sorakoz
tunk kettesevei. Mint minden 
elítélt, akit szállítanak valaho

vá, én is nagyon kíváncsi vol
tam, hogy hová visznek. Erre 
a kérdésre egyikünk sem tu
dott válaszolni. Én is csak egy 
doboz cigaretta árán tudtam 
meg_ a raktárostól, aki a sze
relvényeinket szedte le, hogy 
Pálhalmára visznek.

A rabszállítóban ismét ösz- 
szebilincseltek bennünket, ami 
kényelmet!mné tette az uta
zást. Eokan voltunk, nők és 
férfiak, jóformán egymás he
gyén, hátán. Nem tudtam, hol 
van Pálhalma, sóba nem jár
tam arra, így hát azt sem tud
ta1?1’ hogy mennyi idő alatt 
erünk oda. Az út elég hosszú
nak tűnt, annak ellenére, hogy 
akad szórakozás, elsősorban 
azoknak, akik közelebb ültek 
a nőkhöz. Aki pedig nem fért 
a közelükbe, az vagy beszálge- 
tett és mesélte, hogy mi a 
„ba héja”, vagy pedig „fala- 
zott azoknak, akik a nőkkel 
foglalkoztak, nehogy az őr ész— 
revegye, mi történt a kocsi 
belsejében. Erre pedig igen 
kel eU vigyázniuk, mert a 
ázalhto or — egy idősebb fő- 
torzsormester — egyetlen sza
bálytalanságot sem hagyott 
szó nélkül. Mindent persze ö 
sem láthatott.

A „rabó” a palhalmai börtön 
letéti raktára előtt állt még 
Elég hűvös volt már az idő’ 
kint az udvaron vártuk, hogy 
a letéti zsákokat leadjuk, fl- 
!e,ve felszereljük A letéti’ zsá
komban elhelyezett kis köröm
vágó  ̂ ollóm és toliam után 
eléggé fájt a szívem, mert tud-
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B E F U T Ó
Félreértés ne essék: nem lóversenyről lesz 

szó a következőkben. Bár akik esetleg azt gon
dolták, a Heti Híradó január 23-1 számának 
4. oldalán, a stúdiók közötti vetélkedőre biz
tató felhívást olvasva, hogy „nem lóverseny 
ez, ráérünk még töprengeni”, s tovább azóta 
sem léptek; azok minden bizonnyal lekésték 
az első fordulót. A benevezni szándékozó 
stúdióknak ugyanis március 8-ig kellett elkül
deni pályamunkáikat a lap szerkesztőségébe. 
(Miért szerepel így a megfogalmazásban, hogy 
„minden bizonnyal”? Mert ha technikai vagy 
más, elháríthatatlan — nem a stúdiók hibá
jából eredő — akadály miatt késik egy anyag, 
azt utóbb is elfogadjuk. Ha — például — a 
győri bv. intézetben csoda történne a jövő 
héten, s az arra illetékesek (másfél évi ígér
getés után) végre megjelennének és megjaví
tanák a falban húzódó vezetékrendszert, a 
stúdió anyagát beillesztenénk a többi közé. . . )

Tekintve, hogy csodák nincsenek, marad
junk a már szerkesztőségben levő írásoknál. 
Valamennyi anyag alapos előkészületről, át
gondolt munkáról tesz tanúságot. A törté
netek helyszínei hanghatások segítségé

vel is jól megjeleníthetők, érzékeltethetők. 
Vannak, persze, olyan részek is, ahol kíván
csian várjuk a stúdiósok megoldását...

A következő hetekben folyamatosan közöl
jük az „előválogatott”, a központi stúdióval 
közösen legjobbnak ítélt írásokat, s egyúttal 
mindegyikhez egy-egy szavazólapot is. A né
hány évvel ezelőtti „szavalóversenyhez” ha
sonlóan, az első forduló értékelése a szavaza
tok beérkezése után történik majd, s ekkor 
derül ki az is: melyik három pályamunkát 
kell a második fordulóban az intézeti stúdiók
nak rádióra alkalmazniuk.

Egy kis hely üresen maradt a szavazólapon: 
aki úgy gondolja, néhány mondatban (akár 
itt, akár külön lapon) megindokolhatja véle
ményét. A legszellemesebb gondolatok bekül
dői könyvjutalmat kapnak'.

Végezetül, a járatlanabb olvasók kedvéért, 
miért viseli ez az írás a „Befutó” címet? A 
befutó a magnetofonszalag elejéhez és végé
hez toldott, más-más színű (általában piros 
és zöld) szalagdarabka, amelyen nem lehet 
hangot rögzíteni. Többféle rendeltetése van: 
a nyilvántartás megkönnyitése, a szalagvégek 
kímélése stb. Miután a befutóval kezdődik a 
szalag — ezzel a címmel indul a stúdiók kö
zötti vetélkedő i s . . .

H. A.

SZÓLÍTSA VERA NÉNINEK!

„Hátid segíteni nkrajtam?"
Máig is emlékezetes szá

momra egy szilveszteri mű
sorrészlet, amelyet Kalocsán 
láttam: a /szellemes kis mo
nológ arról szólt, hogy mi
lyen nehéz mindenkinek jót 
kívánni, mert ha például a 
macskát veszem alapul, ak
kor azzal teljesedik be a jó
kívánság, ha megfogja az 
egeret. Ha az egérre gondo
lok: neki az a jó, ha mindig 
megmenekül. Nehéz tehát a 
helyzet: ha tetszik, ha nem — 
dönteni kell, pontosabban: 
választani kell a kettő kö
zül.

Győrben, a bv. intézet 
könyvtárában beszélgetve ju
tott eszembe ismét az imént 
leírt kis jelenet. A könyv
táros, Káldi Sándor régi „is
merős” ; korábbi büntetésé
nek töltése közben többször 
találkoztam vele Sopronkő
hidán. Ebből már az is sejt
hető, hogy alapos ismerője a 
benti világnak. Legutóbbi 
szabadulása előtt fogadko- 
zott, hogy „majd én megmu
tatom! Ha kell, viszek egy 
kispárnát a tanácselnök elő
szobájába, és ott ; alszom, 
amíg el nem intézik az 
ügyemet!” (Lakás- és nyug
díjgondját e helyütt fölösle
ges lenne részletezni: tény, 
hogy az átlagosnál rugalma
sabb, gyorsabb intézkedések
kel sok minden megelőzhető 
lett volna.) A múltról és je
len helyzetéről szót váltva 
mondta a következőket:

— Kettős helyzetben va
gyok: elítéltként élek és dol

gozom, de a büntetésvégre
hajtás munkáját igyekszem 
segíteni. Visszásnak tűnik 
talán első hallásra, de nem
csak én, hanem néhányan 
még velem együtt vállaljuk 
ennek akimondását. Félreér
tés ne essék: nem „vamzer- 
kodásra” gondolok. Egész 
egyszerűen arról van szó, 
hogy a nevelők a célkitűzé
süket szeretnék elérni. Mi 
választhatunk: vagy szem
ben álltunk e céllal — vagy 
igyekszünk magatartásunk
kal és munkánkkal segíteni 
megvalósulását. Ha a gya
korlati élet jelenségeire for
dítom le mindezt, akkor 
annyit jelent, hogy például 
itt, a nyitott körleten min
den erőnkkel azon vagyunk, 
hogy ne legyen semmilyen 
rendbontás, fegyelmi ügy; 
sőt, a munkateljesítményt — 
„cserébe” a kedvezményes 
körülményekért — igyek
szünk növelni, illetve oda
hatni, hogy a többiek is még 
jobban dolgozzanak.

— Van azonban még egy ol
dala ennek a gondolatme
netnek: ezt már a saját ta
pasztalataim alapján mon
dom el. Korábban én is 
szemben álltam a büntetés
végrehajtással, elvben és 
gyakorlatban egyaránt. Sza
badulva, a bentről hozott 
idegenkedést továbbvittem a 
többi hivatalos szervre is — 
kerültem mindenkit, még a 
kéményseprőt is, mert annak

is van egyenruhája. Csak 
azért se tettem semmit úgy, 
ahogy kérték tőlem, vagy 
amire utasítottak. Az ered
ményről, úgy hiszem, nem 
kell beszámolnom. Elég so
kat töprengtem a dolgon, és 
— a tényékhez igazodva — 
le kellett szűrnöm önmagám
ban: ez így nincs jól. Nincs 
semmi előnyös következmé
nye annak, ha pusztán dac
ból, vagányságból, gyűlölet
ből ellenkezem. Hátha az a 
jobb, ha feltételezem: tény
leg segíteni akarnak rajtam, 
csak én hiúsítom meg a si
kert a szembenállásommal?

Tudom, meglehetősen stré
ber módon hangzik mindez, 
de mint már mondtam; vál
lalom annak kimondását, 
amit gondolok. Számomra 
elsősorban az a lényeg, hogy 
minél jobb körülmények kö
zött töltsem. le. a.z. időmet, 
s utána rendezni tudjam 
végre a kinti helyzetemet. 
Mindkettő csak a hivatalos 
szervek segítségével lehetsé
ges: tehát együtt kell mű
ködnöm velük.

Ennyi az egész. Választot
tam két út között, s remé
lem, az idő engem igazol. ,

Az elmélet valóban lo
gikusnak és megalapozott
nak tűnik. A tervek valóra 
váltásához már csak az szük
séges, hogy a vázolt felfo
gás végleges maradjon.

—H—

L
Aki most — 1982. január es

téjén — egy képzeletbeli gé
pen fölébe száll e tájnak, a 
mélyben, a hegyek ölében 
meghúzódva, egy fényárban 
úszó, bástyafallal körülvett 
objektumot lát. Nem az öröm, 
az ünneplés fényei ezek, ha
nem a biztonságé; amit az ab
lakokon levő vasrácsok, éber 
őrök, az időnként fel-felvilla- 
nó fényszórók szavatolnak.

Márianosztrai Fegyház és 
Börtön.

Kint csend van, szunnyad a 
természet. Bent lázas izgalom, 
zsivaj, halk lárma, amit válta
kozva, az elektromos zárak 
kattogásai, brigádvezetők lét- 
számj etetéseinek hangfoszlá
nyai törnek meg. Tévénézés
hez készülődnek a bentlakók.” 
Olyan műsort láthatnak, lát
nak, amit róluk — még itt, a 
nyáron — készítettek, forgat
tak. Nincs teljes délutáni mű
szak. Mindenki itt van, min
denki nézni akarja önnönma- 
gát, társát, az egészet.

— Te benne leszel? .
— Nekem a tetoválásomat 

filmezték.
— Figyeld majd az Indiánt!
— Voltak a mi üzemünkben 

is.
— Menj már arrébb, nem 

látok!
— Maradjatok már csend

ben!
— Csend legyen! — csattan 

az őr hangja.
— Helyezkedjenek már el!
— Csönd, kezdődik!
„Kedves nézőink! Forgacso-

portunk dokumentumműsort 
készített a börtönök belső vi
lágáról. Tekintsék meg a fil
met!”

I S .
Világváros. A készülő esti 

•csendet légkalapácsok, marko
lógépek, teherautók zaja járja 
át, felverve, ébrenlétre kár
hoztatva a Flórián tér környé
kén lakókat.

— Borzasztó ez a zaj!
— Anyukám, csukd be az 

ablakot, s próbálj meg aludni. 
Tudod, hogy atníg az Árpád- 
híd el nem készül, addig így 
lesz.

— A tévében mi van?
— A börtönök életéből mu

tatnak valamit, de ott a rá
dióújság, nézd meg.

— Kapcsold be!
— Az ablakot becsukjam?
— Egy kicsit hajtsd be, hogy 

csökkenjen a zaj!
Leülnek. Megjelenik a kép, 

rajta az elítéltek sután, za
vartan. Kibontakozik egy má
sik, ismeretlen világ.

tam, hogy nem hagyják ná
lam. így hát még kint az ud
varon megpróbáltam kivenni a 
zsákomból. Szerencsémre a 
kenyérzsákot darabokból varr
ták és az egyik helyen a var
rás felszakadt. Ezen a lyukon 
addig kotorásztam, míg végül 
ki tudtam szedni az ollót, a 
tollat, annak ellenére, hogy 
egy törzsőrmester ott sétált 
közöttünk.

Szólítottak bennünket. Ami
kor rám került a sor és dara
bonként vették nyilvántartás
ba a civil holmikat, észrevet
ték a toll és az olló hiányát, 
amit nyomban vissza kellett 
adnom. Hogy miként kerültek 
hozzám, arra egyszerűen azt 
válaszoltam, kivettem a zsák
ból.

A törzsőrmester a fejét csó
válta, és továbblépett, mint 
aki jól végezte dolgát. Amikor 
a raktárban leadtuk tárgyain
kat, felvittek bennünket a tá
borban levő elkülönítőbe, a 
befogadó helyiségbe, ahol vagy 
huszonötünket zártak össze. 
Ebben a szobában szorongtunk 
estig. Itt tudtam meg, hogy 
Pálhalma csak a központ, eh
hez tartozik még több tábor, 
ami néhány kilométerre he
lyezkedik el egymástól.

G őtét este volt már, amikor
‘7  beszóltak, hogy a hangosi 

részlegnek sorakozó. Mivel mi 
még nem tudtuk, hogy ki ho
vá került, természetesen ott 
maradtunk a helyünkön. A 
felügyelő úr, aki kinyitotta az

ajtót, ránk förmedt, hogy mi
ránk nem vonatkozik a sora
kozó? Nem volt igaza, mert 
nekünk senki nem mondta, 
hogy hová irányítanak, így hát 
természetesen nem álltunk 
sorba.

Talán tizenöten mehettünk 
tovább Hangosra. az új szállí
tásból. A hangosi körletben 
egy őrmester volt szolgálatban, 
aki már a bemutatkozásával is 
kedvezőtlen benyomást . tett 
rám. Az egyik elítélt nem 
megfelelően jelentkezett. Ügy 
kiabált szegénnyel, mintha 
örök idők óta haragos viszony
ban lett volna vele. A szerel- 
vényéinket itt is átnézték, ami 
szerintem felesleges munka 
volt. De hát a szabály, az sza
bály — gondoltam. Engem 
négy elítélttársammal együtt a 
kettes zárkában helyeztek el. 
Ebben a zárkában ismertem 
meg Fodor Jóskát, akit „Ko
ponyádnak neveztek. Lopá
sért ítélték el egy évre, és 
mindjét megtudtam róla, hogy 
milyen nagy népszerűségnek 
örvend egész Pálhalmári. Tet
szett a fellépése, főleg az, hogy 
humorosan fogta fel a börtönt. 
Míg vele voltam, sokszor cso
dálkoztam azon, miként tudja 
ilyen könnyen elviselni a bün
tetését. Hozzá akartam hason
lítani.

Másnap még mindig nem 
osztottak be bennünket mun
kára. A napot a zárkában töl
töttük, és a délelőtt folyamán 
a nevelő százados úrhoz men
tünk kihallgatásra. A nevelő 
urat már az első látásra szim

patikus, jó embernek néztem, 
akiben a későbbiekben sem 
csalódtam.

A következő nap reggelén a 
kábelbontó brigádba osztottak 
munkára. A brigád feladata 
volt a hibás kábelekről a mű
anyag burkot lefejteni. A ká
belbrigádba volt beosztva Fe
dor Jóska is, akivel a barát
ságom elmélyült. Ű volt a pél
daképem.

A mi lakóhelyiségünkben a 
zárkafelelős úgy élt, mint egy 
kiskirály. Akitől csak tudott, 
kikunyerált a cigarettától 
kezdve mindent. A helyettesét 
cigarettáért javasolta tisztség
be. Engem a tisztaságfelelősi 
teendőkkel bízott meg, de csak 
a zárkalakók nyomására, no 
meg 3 pakli cigarettáért. De 
aztán hamar le is váltatott, 
mert nem feleltem meg ,a 
„céljainak” és nem helyesel
tem igazgságtalan intézkedé
seit.

Február elején történt, ha 
jól emlékszem, hogy a tábor
ban kiütött az influenzajár
vány. Sok volt a beteg. Egy, 
reggel, ébresztő után olyan 
rosszul éreztem magam, hogy 
alig bírtam felkelni, de kimen
tem dolgozni. Este felkeres
tem az egészségügyit és mond
tam neki, hogy nagyon rosz- 
szul érzem magam, engedé
lyezze a lefekvésem. Megtette 
néhány doboz cigarettáért.

D  eggel éreztem, hogy én is
J-1- beteg vagyok és jelent

keztem az egészségügyinéi, de 
cigarettát nem adtam. Este az

elítéltorvos hívatott és közöl
te, hogy nincs semmi bajom, 
pedig meg sem vizsgált. Ami
kor az orvos százados úr jött, 
újra behívtak, és elmondtam 
neki a panaszaimat. Megmérte 
a lázamat és megvizsgált. 
Amikor visszamentünk Han
gosra, a körleten közölték ve
lem, hogy lefekhelek a gyen
gélkedőben. Az egészségügyis 
este hozta a gyógyszereket és 
mondta, jól „elsírhattam” ma
gam a doktor úrnál, hogy en
gedélyezte a fekvést, de egy
két doboz cigarettáért ő is el
intézte volna.

A betegszobán sokat elmél
kedtem, és azt is elhatároz
tam magamban, hogy a bünte
tésem letöltőm becsülettel, és 
többet nem kerülök vissza a 
börtönbe. Sajnos, a számítá
saimat keresztezte egy vád
irat, amit a betegszobán kap
tam meg. Ez az ügy egy ko
rábbi lopásommal kapcsolat
ban már folyamatban volt, 
mielőtt bevonultam volna a 
börtönbe. A rendőrnyomozó, 
aki az ügyet vizsgálta, azt 
mondta, hogy ettől a dologtól 
ne féljek, mert nemigen lesz 
belőle vádirat. Erre számítot
tam, így hát a vádirat, a bíró
sági idézéssel a tárgyalásra, 
eléggé letört. Pedig akkor még 
nem tudtam, hogy büntetésem 
tizennyolc hónappal meghosz- 
szabbodik. Ügy éreztem, hiába 
tanultam Fedor Jóskától, ezt 
a másfél évet nem tudom fel
fogni a humoros oldaláról.

T. K.

— Szegénykém, anya, apa, 
minden nélkül?!

— Anyukám, maradj csen- 
ben és figyeld a filmet!

— S még azt mondja: lehet, 
hogy vissza fog kerülni.

— Most téged hallgatlak, 
vagy a filmet nézzük?,

— Nem, nem, csak úgy gon
dolkoztam. ..

Moraj, csalódottság..,
— A televíziót kikapcsolni, 

zárkába, zárás! — Csattan a 
parancs, kattan a zár. Takaro
dó!

SSL
— Kisfiam, gyorsan kelj fel, 

mert elkésel!
— Hány óra? Miért nem 

szóltál előbb? Jó reggelt, csó
kollak — hajolt anyjához a 
fiú.

— Olyan jól aludtál, s én 
közben néztelek... Siess a für
dőszobába, addig elkészítem a 
reggelidet.

Indul a konyhába, gyakor
lott mozdulatokkal gyújtja be 
a gázt, teszi fel a sütőt, üti 
bele a tojásokat.

— Mit kérsz, teát vagy ka
kaót?

— Tej nincs?
— De van.
— Akkor azt kérek.
Ugyan, mit kaphatnak reg

gelire? — Annyi mindent hal
lani a börtönökről. — Mit sze
rethet?

— Mit mondasz?
— Semmi, semmi. Gyere 

már, kész a reggelid!
— Jaj, de álmos vagyok

még mindig. (— Azért bor
zasztó, hogy ezek a rabok még 
úgy is lopnak, hogy ott bent 
vannak.) ,

— Hogy érted ezt?!
— Kilenc órakor akartam

elaludni, erre őket kellett néz
nem. Elloptak egy órát az al
vásomból — lázong hamiskás 
mosollyal a férfi. /

— Kisfiam, hogy beszélhetsz 
így? — simogatja meg any
ja a fejét. Hiszen ők is ...

— Jól van, csak vicceltem 
— áll fel az asztaltól, felkap
va még egy utolsó falatot. — 
Ne haragudj, — nyúl a kabát
jáért, csókra csücsörített szá
ját anyja felé nyújtva. Majd 
jövök...

— Szervusz, vigyázz magad
ra! Te, hogy hívták azt a pa
rancsnokot, aki utoljárá be
szélt?

— Hol?
— Hát este, a filmben.
— Nem tudom, miért érde

kel?
— Semmi, csak olyan isme

rősnek tűnt.
★

Az ajtócsapódást követően 
szinte lerogyott a fotelba. Az 
átvirrasztott éjszaka gyöngí
tette volna el? Ugyan. Volt 
olyan időszak, amikor késő 
este fogott a mosáshoz, stop- 
poláshoz... most meg itt van 
rá az egész napja. Akkor is 
tudta a kötelességét, most is 
. . .  Elmosolyodott.

Az ő fia már nem ismeri a 
„nincs” arcpirító kényszerét. 
Hál’ istennek. De... talán túl
ságosan is „steril”, önkénte
lenül a sötét — üres képer
nyőre mered.

Hogy is hívták a parancsno
kot? — morfondírozott tovább. 
No mindegy, a név nem fon
tos, börtön ott csak egy van, 
parancsnok is csak egy. Dön
tött. Hallatlan nyugalom száll
ta meg. Szinte felujjongott,

egész testében érezte vére ro- 
bogását, új erőre kapott.

Papírt fűzött a gépbe, s írni 
kezdett: „Tisztelt parancsnok 
elvtárs..

— Halló, tudakozó? Legyen 
szíves megmondani Mária- 
nosztra irányítószámát!

— 2629.
A kapott számot ráírta a bo

rítékra, s elindult a kabát
jáért. ..

EV.
— Jelentkezem, alezredes 

elvtárs!
— Jó, hogy jössz! A tévé

műsorral kapcsolatban levél
ben jelentkezett egy néző, s a 
riportban „Csöves” néven be
mutatkozott elítéltet, szeretné 
megismerni, s ha jónak látjuk 
mi is, szabadulását követően 
segíteni. Vizsgáld meg, aztán , 
megbeszéljük!

— Értettem!
— Főhadnagy elvtárs jelen

tem. ..
— Jó, köszönöm — inti le a 

nevelő az őrt.
— No, jöjjön „Csöves”!
— Jó napot kívánok...
— Jó napot, foglaljon he

lyet. Levélben megkeresett 
bennünket egy néző, egy idő
sebb nő. Segíteni kíván magá
nak a szabadulását követően.

— Hogy...? Mit tetszik...?
— Segíteni szeretne. Nosf 

mit szól hozzá?
— Főhadnagy úr?!
— Maradjon csak ülve!
— Főhadnagy úr kérem..; 

Én . . .  — A pillanat tört része 
alatt, lelki szemei kaleidosz
kópján egyszerre jelent meg 
gyermekkora, a nevelőszülők 
. . .  az intézet... a börtön... s 
magától sem merte megkér
dezni, hogy . . .  lehetséges ez 
...?  Nem, nem lehet igaz! 
Vagy mégis? Mintha forgó
székben ülne, szemmel látha
tóan elveszítette a tájékozódó- 
képességét.

— Jó, menjen vissza, s ha 
úgy gondolja, hogy megembe
reli magát, akkor támogatom, 
írjon levelet, s továbbítani 
fogjuk! Távozhat!

— Értettem! — válaszolt gé
piesen.

— Egy pillanat! — szól utá
na a főhadnagy. — Szólítsa 
Vera néninek!

—  Miért hívattak? — kér
dezték a többiek a zárkában.

— Képzeljétek, levelet kap
tam egy nénitől.

— Jól adja, talán egy nőtől?
— Maradj már, ostoba!
— No, mondd már!
— Levelet kaptam — kez

dett feloldódni a szokott kör
nyezetben —, amelyben az áll, 
hogy segíteni akar. Van laká
sa, szeretne befogadni, mint 
családtagot kezelni.

— öregem, megfogtad az is
ten lábát. Ha ezt kihagyod, el- 
szalasztod,-nagy hülye vagy...

— Igen, d e ... írok neki!! 
Nem halljátok?! írok! Papírt, 
tollat!

— Nézd, hogy beletüzese- 
dett!

— Ki ír itt a legszebben? 
Azt hívjátok ide! Valami na
gyon szépet, emberit akarok 
írni, ami bizalmat kelt, de 
Ugyanakkor igaz is... Talán 
sikerül...

Jelige: „Kapcsolat”

„ODA KELL FIGYELNI''
Szavazólap

A „Szólítsa Vera néninek!” című írás véleményem szerint 
kitűnő (3 pont) közepes (2 pont) gyenge (I pont), 

ezért a vetélkedőben való továbbjutásra
JAVASLOM NEM JAVASLOM

Indoklás:*............................................................ .................. .

•(B ek ü ld h e tő  k ü lön  lapon  is.)

A beküldő neve:.............. .....................................................
Bv. intézet:.............................................................................
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Mikor
Növekvő számban érkeznek hozzászólások és néhol már a 

yita legfontosabb elemei is kibontakoznak: vannak érvek és 
ellenérvek. Igazi „telitalálatra” azonban még várunk! Olyan 
írásra, amely nemcsak körbejárja a témát, hanem eredeti gon
dolatokat is tartalmaz, függetlenül attól, hogy igaza van
vagy sem.

Persze, lehet, hogy a mostaniak között is van ilyen, a jö
vő majd eldönti. Kérjük továbbá a hozzászólókat, hogy pró
báljanak meg olvashatóan írni.

Ez a felvétel akkor készült, amikor már eldőlt a verseny, s a Fővárosi Bv. Intézet II- 
rexbajnoksag döntőjének győztesei megkapták az őket megillető jutalmat, 

nnircfá v̂evők pedig meg egy utolso, ráadáspartiba kezdtek. Ám alig fejeződött be a rexbaj- 
szrilem’- iS kezd,k az asztalitenisz-verseny eket, s folytatják a sort a sakkozók, a maguk 
felölel«* , - F I 1!? 4"re 3 kuUurá,is és sportbizottság az ismeretek széles körét
l!Íaimnv^!Í- ,*V *tC,'ted0t szervez- A rendezvények szervezői és résztvevői tömören ígyfogalmaznak, a tartalmas programok közben gyorsán múlik az idő.

A  csengő éles berregése
; ' bisszazökkentette a va

lóságba. Ez az átkozott csen
gő! Gondolatban még a fel
találóját is megátkozta. Az aj
tók csattanásából következ
tetett arra, hogy hol tarthat 
ú zárás. Ideges volt. Minden 
porcikája reszketett. Az ajtók 
zaja egyre közelebbről hallat
szott,- már a szomszéd zárká
ban vannak — gondolta. Kö
rülnézett, megigazította a ru
háját és felállt.

•— Tisztelettel jelentem... — 
kezdte, de nem volt módja 
befejezni.

— Készlüjön fel a tv-mé- 
zésire! — hallotta, és az ajtó 
már csapódott is. Megköny- 
nyebbült. Szinte rohant vol
na, de szégyellte. Körül sem 
nézett, nem kereste az isme
rősöket. Leült. Gyomra fel- 
alá járt, izzadságcseppek fu
tottak végig homlokán. A be
mondónőt szépnek, egyenesen 
csodálatosnak' találta.

— Kedves nézőink, kap
csoljuk Spanyolországot, 
ahonnan a labdarúgó-VB sor
solását közvetítjük.

Idegesen"' fészkelődött, nem

ÉJSZfi
ELŐAD

hjaÜótta a körülötte ülők 
ftjormogását. Szeme falta á
képernyőt, meghalt a külvi
lág, csak egy volt fontos: ki
vel játszik a magyar váloga
tott a csoportmérkőzéseken. 
Számtalan variációt elképzelt. 
Csúcsfögad'á sokát lehetett 
kötni, és — tudta — holnap 
százszámra cserélnek gazdát 
a cigaretták,. kávék és teák. 
Ű nem fogadott — különbed! 
is ezek mind analfabéták a 
focihoz. Bezzeg én — gondol
ta, tavaly nyáron is kétszáz- 
szőr dekáztam á sportfoglal- 
kozáson és csakis azért hagy
tam abba, mert meguntam. 
Számolatlanul rúgtam a gólo
kat, cseleimet még az ellen
felek is megtapasolták. Igen! 
•— spíler vagyok... vagy vol
tam?

Á régi tavasz jutott eszé
be. Ö is alapozott többi tár
sával. Rótta a köröket, ziháló 
tüdővel, légszomjjal küzdve a 
címeres mezről álmodott. Ez 
a hét év betette a kaput a 
pályafutásának.

A délutános műszak már 
sorakozott kivonulásra. A ha
todik sorban állt negyedma
gával. Egy pisszenést sem le- . 
hetett hallani. Nekiveselkedett 
a munkának. Unalmas, mo
noton ellenállásokat teker
cselni. Egy, kettő, három, 
négy... na végre, az első ci- 
gáreltaszünet. Ö nem dohány
zott, csak állt és hallgatott 
a sarokban.

— Hallottad? — kérdezik 
tőle.

— Mit?

— Mészöly idejön!
— Minek? — kérdezte fog- 

hegyről, de a szíve heveseb
ben kalimpált.

— Megnézni téged — pró
bajáték.

Megszédült. Tegnap hallot
tam, a fodrász is mondta — 
akkor biztos igáz, gondolta. 
Délután másról sem beszél
tek. A fürdőben már heves 
vita alakult ki. Egyesek sze
rint amnesztiát fog kapni. A 
jól értesültek már azt is tud
ni vélték, hogy tíz társát el 
is kísérheti — jutalomból — 
Spanyolországba.

A pályát csinosították. A 
mezeket a mosóban soron kí
vül tisztára mosták, ez már 
biztos jele volt annak, hogy 
a hír_ igaz. A csapatokat ki
jelölték. ' A z"  egész ‘íegyház 
láziban égett, még a vacsora 
is ehető volt. A felügyelet 
suttogórá vette a hangját és 
lábujjhegyen közlekedett a 
zárkája előtt. A raktáros is 
új dzsekit küldött neki, ilyen 
aztán tényleg nem volt az 
intézet történetében. Kapará
szást hallott a zárkaajtón, 
odasietett.

— Öcsécském! Tíz ládát 
kaptam, ha egy köténycseled- 
nak bedőlök. Én vagyok az 
a szőke írnok, aki tavaly 
megútáltattá a focit a kutya
ütőkkel.

Nem _ válaszolt, Méghogy 
azért fizetnek neki, hogy gz 
ő cselét bevegyék — majd 
én megmutatom ennek a sok 
anti talentumnak. Nálam nincs 
bunda, még itt sincs.

Megjöttek — szinte futó
tűzként terjedt a hír a trep- 
niken. A . csapatkapitány is 
eljött, meg két újságíró, sőt 
a központi stúdió is kivo
nult. ..

— Mikor megyek már?
— Maradjon nyugodtan — 

szólt _ egy udvarias hang a 
tátikán keresztül, először a 
garázsba mennek a vendégek, 
mert ha maga megfelel, a 
csapat vállalta a rabéban 
való utazást. Tudja, a siker 
érdekében.

Rendesek a fiúk, bíznak 
benpem — hányszor is kap
tam lehetőséget az újrakez
déshez — elpirult, most na
gyon szomorú volt, ismét 
zajt hallott — ajánlj be gyú-

KELL FIGYELNI "
Szavazólap

Az „Éjszakai előadás” című írás véleményem szerint 
kitűnő (3 pont) közepes (2 pont) gyenge (1 pont), 

ezért a vetélkedőben való továbbjutásra
JAVASLOM NEM JAVASLOM

Indoklás:*.......... .............................................................

...................... ........................................... ..................... .
♦(B eküldhető  külön  lapon is.)

A beküldő neve: .......... ................... .................................
Bv. intézet: ..............................

rónak! — rád most biztosan 
hallgatnak! — kapsz két tel
jes spájzot, száz láda cigit, 
öt kávét és tíz teát.

— Eredj a fenébe! — vág 
ta oda ingerülten. Lassan tel 
tek a másodpercek, végre 
nyílt az ajtó. A folyosón már 
sorakoztak a többiek. Idege
sen méricskélte őket, pedig 
mindegyikőjüket jól ismerten 
tavalyi bajnokságból. Az el
igazítás rövid volt. A nevelő
tiszt sportszerű játékot kért. 
Az ellenfél kapusa odaszólt 
neki:

— Ne félj, minden lövése
det belepkézem!

A legszívesebben felpofozta 
volna. A versenyláz édes íze 
kerítette - hatalmába. Lábai
ban bizsergető, szinte kéjes 
remegés vibrált. A labdát 
nézte. Vadonatúj volt. A szer
táros büszkén vitte a vonal
ra — a kapitány hozta aján
dékba. A pálya szélén már 
gyülekeztek a nézők. A dísz
tribünt az építésvezető két 
óra alatt építtette. Napernyő 
alatt ültek a vendégek és a 
parancsnok. Két csinos höl
gyet is látott bikiniben, de 
hogy kik azok, nem tudta. 
A  ̂ spanyol szépségverseny 
győztesei — súgták a fülébe. 
Felnézett és zavarba jött, hi
szen őrá mosolyogtak, az 
egyik pedig csókokat dobált.

A bemelegítésnél pompás 
kapásirúgásával magára irá
nyította ' á  figyelmet, a kapus 
csak a vállát rándította. A 
csapatok kezdéshez álltak fel. 
Az egyik szépség lelibegett 
az emelvényről, ringó, sőt vo- 
pagló csípőjén száz és száz 
férfiszem cikázott. Mellének 
feszességé csak kis mozgást 
engedélyezett' a -szűk bikini
ben, lóiba barna fényén szik
rázott a napsugár. Kényes 
kedve nézett körül.

Észrevette, hogy szemével 
őt keresi, de ez a mosoly 
torzzá sikerült. A lány hoz
zálépett és megcsókolta, érez
te hajának illatát, ajkának 
édes melegét. Összerezzent — 
már a foci sem érdekelte, 
csak a lányt nézte. Az pedig 
mosolyogva a középkörhöz 
passzolta a labdát. Felnézett, 
a rátámadó védőket könnyű 
testcsellel becsapta, pillanatra 
rálépett a labdára, majd 
ugyanazzal a mozdulattal egy 
kicsit pöccintett rajta — ép
pen csak annyit, hogy a kö
vetkező játékost is becsapja. 
Legurította á jobbszélsőnek 
és megindult a kapu felé. A 
szélső tisztára játszotta ma
gát,  ̂ lefutott az alapvonalig, 
belsővel alányesve ívelte a 
labdát. A középhátvéd nagy 
főssel rohant felé, de ő egy 
finom - mozdulattal átemelte 
felette a labdát és kapásból 
bődületes erejű lövést eresz
tett meg a kapu jobb felső 
sarkába. A közönség tombolt. 
Még látta, hogy a kapitány 
felugrik a helyéről, gesztiku
lálva magyaráz a parancs
noknak.

Csak azt érezte, hogy a 
nyakába ugrálnak, boldog 
volt. Csapzottan bandukolt az 
újrakezdéshez, orrában méc 
érezte a lány illatát, de nem 
volt ideje tovább töprenge
ni.

★
. . .  A csengő éles berregése 

visszazökkentette a valóságba. 
Ez az átkozott csengő! Gon
dolatban még a feltalálóját is 
megátkozta.

Gáspár Zsolt 
és Szalay Sándor 

Sopronkőhida

„A 6. számú váci hozzászó
lással szeretnék vitába szállni, 
annak ellenére, hogy csak; egy 
töredékét közölték. Ött kezde
ném: tényleg, mit várhat a 
szabaduláskor a családjától az 
az elítélt, aki havi 300 forin
tot küld haza és 450 forintért 
„spejzol”? Mindenekelőtt, nem 
lenne jobb fordítva? 450 fo
rintot hazaküldeni és 300 fo
rintért spejzolni? Mert előfor
dulhat, Hogy a családnak nincs 
szüksége a pár szá?: forintra, 
de az általános tapasztalat 
szerint, sajnos nagyon hiányoz
nak ezek a százasok otthon. 
S nemcsak a, szabadulás után, 
hanem már a börtönben is 
meg kell kezdeni az orientáló
dást a családunk irányában, 
anyagilag is, no meg emberi
leg.

A másik vitatott megállapí
tás az említett cikkben: mit 
kezdjen az, aki öt év után 
ezer forinttal szabadul? Elné
zést az indulatos hangért: elő
ször is — tüstént — kezdjen 
el dolgozni! Ne legyen senki 
olyan, „tudatzavarban”, hogy 
most „kipihenheti” magát a 
börtön fáradamaitól. Mert e 
„pihengetésnek” az lesz a vé
ge, hogy nem ezer, de több 
ezer forintja is elfogy. Ilyen
kor aztán tényleg nehéz meg
indítani a beilleszkedés folya
matát.

Lehet, hogy nevetségesen 
hangzik: úgy látom, a beillesz
kedés szempontjából jobb 
helyzetben vannak azok, akik 
öt évnél nagyobb büntetést 
kaptak. Ilyenkor ugyanis ele
ve pártfogói segítséget kapnak, 
nem beszélve az átmeneti cso
portról, ahol mindenképpen jó 
alapot kapnak, hosszú távra, s 
kedvezőbbek az esélyeik, mint 
például egy sima 3 évből sza- 
badulónak.

Visszatérve az „ezerforintos” 
szabadulóra. Ma, aki pénzt 
akar keresni, függetlenül' at
tól, hogy van vagy nincs szak
mája, kereshet! Munkalehető
ség van bőven. Ha tehát tu
dom, hogy csak ezer forintom 
lesz, m ár bent.ről gondoskodni 
kell biztos állásról, amelyhez 
az intézetek, a nevelők segítsé
get adnak.

★

Nem hiszem, hogy lenne 
olyan vállalat, amely ne adna 
1-2 hét után „bizalmi előle
get”, ha rögtön elhelyezkedünk 
és törekszünk minden téren a 
bizonyításra. Vagyis legyen 
látszatja minden megmozdu
lásunknak, termelésben, kol
legialitásban és őszinteségben. 
Azután az sem szégyen, ha va
laki a főállása mellett napi 
pár száz forintért elmegy ma- 
szekolni, kőművesnek segíte
ni stb. De ha a , kiválasztott 
munkahely nem megfelelő, 
csak át kell nézni a lapok hir
detési rovatát és utána csak 
dolgozni kell. Ez a lényeg!

Ha csak egy évig kitartunk 
a „hajtás” mellett, beilleszke
désünk biztosan jól alakul.”

Szabadulás után ne rohan
junk csukott szemmel a »vak- 
világba-«. Éljünk szerényen, az 
idő, a várakozás nekünk az 
igazi barátokat, a jó társasá
got. Nem vetnek meg minket, 
de alkalmazkodni kell! Utó
végre mi vétettünk a társadal
mi szabályok eilen, tehát 
előbb bizonyítani kell és csak 
utána kérni. De sohase köve
telőzzünk !”

„ ... A 7. számú hozzászólás
hoz annyit: ez valóban vitá
ba illő téma. Többen elgondol
kodtunk már azon, hogy a 
börtönbüntetés nemcsak ne
künk rossz, hanem büntetés a 
családunknak is. Főleg így 
van ez a nagy családokban, 
ahol az egyik kenyérkereső — 
főleg a férfi — kiesése óriási 
gond. Persze erre a bűncse
lekmény elkövetése előtt kel
lett voína gondolni. De ha 
már elkövettük, akkor leg
alább bent rendesen dolgoz
zunk, a keresményből támo
gassuk az otthoniakat, játék
kal, könyvvel, a nők kézimun
kával kedveskedhetnek. S ha 
ezt megtesszük, mindjárt jobb 
benyomást keltünk. Valahogy 
vissza tudjuk »hízelegni« ma
gunkat . egy-egy kedves meg
lepetéssel. Nagyon sok elítélt
tel találkozom, aki csokit, cu
korkát vásárol, azért, hogy ha- 
zaküldje. Megvonja magától a 
jobb falatokat, hogy bizonyít
sa a kintieknek a szeretetét. S 
ez a ragaszkodás jó alapot te
remt a szabadulásra, a beil
leszkedésre a családunk kö
rébe. Legalábbis kevesebb az 
esély a szemrehányásra ilyen 
magatartás után.

A 6. számú hozzászólóknak 
azt tudom mondani: ne spej- 
zoljanak 450 forintért, hanem 
csak 300-ért és akkor 150 fo
rintot megtakarítanak. Nálunk 
is sokan dohányoznak, kávéz
nak, levelet írnak, ami. mind 
pénz, mégis elég 300 forint. 
Ami pedig a 300 forintos »csa
ládi« levonást illeti: meg kel
lene próbálniuk 300 forintból 
eltartani egy gyereket. Ha si
kerül, írják meg a receptet! 
Persze, ebből a pénzből nem 
telhet almaszappanra, banán- 
samponra stb., de hát ’a kin
tieknek is meg kell fogni a 
pénzt. Másfelől azok, akik 
egyedülállók, a saját érde
kükben takarékoskodjanak 
idebent, hiszen kint senki sem 
nyit nekik a jtó t . . .”

Szovics Mária 
Kalocsa

kalmazkodás a szűkebb kör
nyezetéhez és ezen keresztül 
része az egész társadalomnak. 

Természetesen a büntetés 
hatálya alatti kényszerhelyzet
ben is várnak az egyénre beil
leszkedési feladatok. Hiszen a 
büntetésnek nemcsak, nem el
sősorban a megtorlás a célja, 
hanem a megjavítás, a mun
kához való becsületes viszony
ra nevelés, a törvények, a szo
cialista együttélési szabályok 
betartásának szellemére neve
lés. Szerintem ennek legfőbb 
tar*alma a személyiségfejlesz
tés. Itt az a kérdés, hogy az 
adott bv. intézet ezt mennyi
ben tudja biztosítani a neve
lés által? Igazság persze az, 
hogy e kérdés az egyes elítélt- 
kategóriákban — mert szerin
tem vannak ilyen kategóriák 
— másként jelentkezik. Van
nak olyan társaink, akiknél a 
fejlődés azt- jelenti, hogy meg
tanulnak írni, olvasni, elvégzik 
az általános iskolát, szakmát 
tanulnak, termelőmunkát vé
geznék, keresményhez jutnak. 
Megismerkednek a higiéniai 
követelményekkel stb. Mindez 
nyilvánvalóan olyan fejlődést 
eredményez a személyiségük
ben, amely alap lehet a beil
leszkedéshez. Hozzátéve: ez 
nemcsak az elítélt érdeke, ha
nem társadalmi érdek is. Má
soknál, akiknek értelmi tevé
kenysége magasabb szinten áll, 
kevésbé van lehetőség képes-; 
ségük fejlesztésére. . .

★  '
Általában véve a börtönben 

a majdani beilleszkedést segítő 
folyamatoknak fontos része, 
hogy az elítéltek között pozitív 
emberi kapcsolatok alakulja
nak ki. Másfelől lényeges, 
hogy a szabad életben kiala
kult emberi — főként hozzá
tartozói —  kapcsolatok fenn
maradjanak. Az az elítélt, aki
nek családi kapcsolatai meg-i 
felelőek, sokkal kiegyensúlyo
zottabb. Az is jó, ha a régi 
munkahelye . visszavárja, a 
megszokott környezetben dol
gozhat újra. Az is segítené a 
jövőt, ha a régi munkatársak 
és barátok segítő szándékú le
velei megíródnának, nemcsak 
a szűk családi körrel levelezne 
az elítélt.

A nevelés, szerintem, nem
csak a nevelők feladata, ha
nem minden bv. dolgozónak, s 
még nagyon sokat tehetnek a 
zúrkafelelősök, brigádvezetők, 
az öntevékeny közösségek tag
jai.

És meddig tart a beilleszke
dés? Az életünk végéig. Bár
milyen környezetbe is kerü
lünk, annak a tudatra, az ér
zelemre mindenképpen hatása 
v an . . . ”

Űjfalusi Gyula 
Debrecen

Bizony József
Budapesti Fegyház és Börtön

„ ... Nekünk, visszaesőknek 
-tiszta« erő, kitartás kell, hogy 

ne essünk ismétlésbe. Van 
egy nagy előnyünk — például 
az első bűntényesekke! szem
ben —, mi ugyanis már tud
juk, a saját bőrünkön tapasz
taltuk a visszaesés miértjét! 
Legalábbis ki kell tudnunk 
szűrni cselekményeinkből az 
okokat. Ha ez sikerül, magunk 
tudjuk megakadályozni a visz- 
szakerülésünket. Nem a »tár
sadalmat« a »csonka« csalá
dot, »alkoholista« szülőket. kell 
hibáztatnunk, hanem keressük 
és találjuk meg —- elsősorban 
önmagunkban — a hibákat.

„ ...M it is jelent az a szó, 
hogy beilleszkedés? A személy 
magatartásának igazodása kör
nyezete meghatározott köve
telményeihez. Ez a meghatá
rozás a lényeget mégsem tárja 
föl. Talán közelebb kerülünk 
az igazsághoz, ha úgy fogal
mazunk, hogy különleges, 
egyénileg eltérő alkalmazkodá
si nehézségek léphetnek fel, ha 
az egyén életkörülményei meg
változnak. Az is nyilvánvaló, 
hogy ilyenkor ugyancsak egyé
nileg kell megtalálni a beil
leszkedéshez vezető utat. Ez 
nem megy zökkenőmentesen, 
még akkor sem, ha valaki 
büntetlen ember. Hát ha még 
szabadságvesztésből szabadul 
valaki! Egy ideig még elkísé
rik a büntetésből adódó és a 
szabad életet korlátozó rendel
kezések és az emberek egy. ré
szének lenézése, előítélt te.

Mikor kezdődik a beil
leszkedés? Véleményem szerint 
a születésünknél. Az emberek 
születésüktől kezdve igen vál
tozatos csoportformákbar élik 
le életüket. A gyermek bele
születik a családba, baráti 
kapcsolatai alakulnak, munka
helyi kollektívákhoz, társadal
mi, politikai szervezetekhez 
tartozhat. Végeredményben te
hát . az ember egész élete al-

„Négyszeresen büntetett, szi
gorított őrizetes vagyok. A 
kérdés: egyáltalán, van-e visz- 
szatérés? Remény a beilleszke
désre? Én azt felelem, van. Mi 
a biztosíték erre? — kérdik 
joggal, s talán gúnyosan is. 
Én magam — felelem! Ma 33 
éves vagyok, mögöttem van 
több mint 10 évi börtön. Van 
időm gondolkodni. Például 
azon, hogy hová, mivé lett az 
egvkori duhajkodó, kisportolt, 
mindenkinél erősebb — a 
szesz hatására legerősebb —• 
daliás alak?

A kinti szabad életre már 
most kell készülni. Lányaim 
16 évesek, nevelésük minden
nap többe kerül. Tehát nekem 
kell azon gondolkodnom — a 
többletigényeknek megfelelően 
‘ hogyan oótoljam a hió»"-6 
anyát is? Minden beszélő után 
erősebb bennem az akarat. 
Igyekszem többet, jobban dol
gozni, hogy többet keressek! 
Nem félek a „kapu” kinyílásá
tól, nem félek a jövőtől. Meg
tanultam dolgozni, dolgos kéz
re pedig kint mindig szükség 
van. Nem számít, ha lenéz
nek, megszégyenítőnek a múl
tam miatt. Minden csoda há
rom napig tart. A recept ‘te
hát adott: nern kell más, csak 
akarat!

Bódi József 
Vác
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A dohányzó nő a fejlett 

ipari országokban
A fejlett ipari országok 

többségében a férfiak foko
zatosan leszoknak a dohány
zásról, ezzel szemben a nők 
továbbra is dohányoznak. Ha 
ez a tendencia fennmarad, 
húsz év múlva ezekben az 
országokban több . lesz a do
hányzó nő, mint a férfi. 1961 
és 1975 között az ottani do
hányzásellenes reklámkampá
nyok eredményeként a do
hányzó férfiak részaránya 60 
százalékról 47 százalékra 
csökkent, míg a dohányzó nő
ké változatlanul 40 százalék 
maradt. Ez azt jelenti, hogy 
kevesebb nő szokott Je a do
hányzásiról, mint férfi, de azt 
is, hogy egyre több fiatal 
lány szokik rá a dohányzásra,

A második világháború 
előtt még feltűnő volt, ha 
egy nő dohányzott. 1950-ben 
az átlagos dohányzó nő még 
feleannyi cigarettát szívott el, 
mint az átlagos dohányzó 
férfi. Jelenleg a nők napon
ta átlagosan 15 cigarettát 
szívnak el. A fiatal lányok 
korábban kezdenek cigaret
tázni, mint annak idején 
anyáik. 1979-ben az Egyesült 
Államokban több volt a do
hányzó serdülő lány, mint 
fiú. Az amerikai lányok eb
ben a vonatkozásban világ- 
viszonylatban ' vezetnek. Nem 
sokkal ' maradnak mögöttük 
azonban az európai lányok 
sem. Egy másik érdekes meg
figyelés, . ugyancsak amerikai 
kutatások alapján; a vezető 
pozícióban lévő amerikai nők 
többet dohányoznak a ha
sonló beosztású férfiaknál, de 
a más munkakörökben dol
gozó nőknél is.

Tüdőrák és szívinfarktus
1977-ben 8500 nő halt meg 

tUdŐrákban — vagyis szinte 
óránként egy. Kétségtelen, 
hogy ebben a dohányzás is 
szerepet játszott. Azt is meg
állapították, hogy azok a nők, 
akik fogamzásgátló tablettá
kat szednek és egyúttal do
hányoznak is, gyakrabban 
szenvednek koszorúér-megbe
tegedésben, mint a nem do
hányzók. Jobban fenyegeti 
őket a szívinfarktus is. Egy 
olyan nő esetében, aki napi 
25 cigarettát szív el, és rá
adásul fogamzásgátló tablet
tát is szed, 40-szer nagyobb 
a szívinfarktus veszélye, 
mint azok esetében, akik 
nem dohányoznak, és tablet
tákat szednek. A dohányzás 
ezenkívül a légzőszervek mű
ködését is károsan befolyá
solja. Nagy-Britanniában min
den évben több nő hal meg 
a dohányzás okozta. légző- 
szervi megbetegedés követ
keztében, mint a közlekedési 
balesetek miatt.

Miért szoknak rá 
a dohányzásra?

.A kutatók egyetértenek ab
ban, hogy a fiúk és lányok 
elsősorban azért kezdenek do
hányozni, . hogy ezzel felnőtt 
mivoltukat bizonyítsák. Azt 
is több kutatás eredményei, 
igazolják, hogy a dohányosok 
extrovertáltabbak, mint a 
nem dohányzóik, jobban ked
velik a társaságot, nagyobb 
jmpulzivitás jellemzi őket.

'Egy amerikai felmérés so
rán, amelyet kétezer dohány
zó nő között végeztek, meg
állapították, hogy a dohány
zó nők „neurotikusabhak”, 
mint a  férfiak. A nők első
sorban a nehéz pillanatokban

gyújtanak rá, hogy idegessé
güket ezzel leküzdjék, a fér
fiak inkább szokásból vagy 
élvezetből. Az említett felmé
résen megfigyelték, hogyan 
viselkednek a nő-k és a fér
fiak két film; egy horror és 
egy vígjáték vetítése közben 
A.Z első filmet nézve a nők 
háromnegyed része nyúlt ci
garetta után, a férfiak egy- 
harmada. A vidám .film ve
títése közben egy nő sem 
gyújtott rá, de minden férfi 
dohányzott. Más kutatók sze
rint is a nők inkább „nyug
tatónak ” használják a ciga
rettát, míg a férfiak inkább 
élvezik a dohányzást.

Mit mondanak a nők?
Bobbie Jacobson, a dohány

zó nőkről írt könyv szerzője 
szerint a társadalom a nőket 
jobban kényszeríti érzelmeik 
elfojtására, idegességük lep
lezésére, mint a féri iáikat. Te
hát részben ezért is dohá
nyoznak. „Ha dühös' vagyok, 
azzal másokat bántok meg — 
mondja egyik . megkérdezett 
nő Bobbie Jacobson könyvé
ben. — Ha dohányzóm, meg
könnyebbülök és megnyug
szom. A cigaretta senkinek 
nem árt, csak nekem”. Egy 
másik megkérdezett ezt mond
ja: „Á férjeink dühönghet
nek, ha hazajönnek, de mi 
ezt nem engedhetjük meg 
magunknak. Mi vagyunk 
azok, akik kénytelenek va
gyunk a többi családtag kel
lemetlenségeit megérteni, 
mintegy átvenni és ugyanak
kor meg kell maradnunk 
szuperfeleségnek és szuper- 
anyának, Mivel nem akarok 
kiabálni a .. • családommal, 
kénytelen vagyok, dohányoz
ni.”

Bobbie Jacobson külön ka
tegóriáiba sorolja azokat a 
nőket, akiknek kisgyerekük 
van. Szerinte ők azért dohá
nyoznak, mert egész napju
kat a kicsivel töltve könnyen 
támad olyan érzésük, hogy 
kontaktusuk a felnőttvilággal 
megszakad, és a dohányzás 
révén ismét felnőttnek érez
hetik magukat.

A reklámot csak 
a férfiaknak címezik

Annak ellenére, hogy a do
hányzó nők száma észreve
hetően emelkedik, az egész
ségügyi . felvilágosító tanács 
szinte minden réklámakciót 
kizárólag a férfiaknak címez, 
és magukat az akcióikat is 
férfiak tervezik, és hajtják 
végre. A fenyegető reklám- 
szövegek és — fotók általá
ban tüdőrákban megbetege
dett férfiakat mutatnak be. Az 
egyetlen reklámakció, amely 
ebben a vonatkozásban a nő
ket is érinti, csak a terhes
ség alatti dohányzás veszé
lyeire hívja fel a figyelmet. 
Ám ebben az esetben is in
kább a születendő gyerek 
egészségét tartják szem előtt, 
nem pedig az anyáét. Nagy- 
Britanniában 1979-ben Lord 
Airedale a Lordok Házában 
elmondott interpellációjában 
felvetette ezt a kérdést, amire 
a kormány nevében Lord 
Leatherdale-től azt a választ 
kapta, hogy a nők dohányzá
sának megszüntetését célzó 
reklámkampányok károsak 
lennének, mert azok a nők; 
akik leszoícinánaik a dohány
zásról, esetleg más, még ke
vésbé tolerálható szenvedé
lyek rabjaivá válnának.

A naptevékenység miatt 
több a baleset

Szovjet heliobiológusok 
Szverdlovszikban és Leningrád- 
ban, Vilniusban és számos to
vábbi nagyobb városban vég
zett széles körű klinikai-sta
tisztikai felmérések útján be
bizonyították, hogy fokozott 
naptevékenység esetén meg
növekszik a szív- és vérke
ringés-betegségek száma. A 
lelki betegségek súlyosbodását 
is megállapították; ez nyil
vánvalóan a napon végbe
menő folyamatokkal függ ösz- 
sze.

Szimferopolban több súlyos 
szkizofréniás beteget vettek 
fel a klinikákra azokban a 
napokban, amikor a bolygó
közi mágneses tér polaritása 
megváltozott. Ezek az elem
zési eredmények megegyeznek 
azokkal, amelyeket .New York 
állam két elmegyógyászati 
klinikáján mutattak ki. A 
Münchenben, .Tokióban, Osa- 
kában, Hyderabadban és más 
városokban végzett vizsgála
tokhoz hasonlóan, a szovjet 
heliobiológusok a Krím-félszi- 
geten, valamint Rigában és 
Tomszkban végrehajtott rep
rezentatív felmérések során 
arra a következtetésre jutot
tak, hogy fokozott naptevé
kenység esetén két-, három és 
félszeresére növekszik a leg
különbözőbb fajtájú balesetek 
száma.

A legutóbbi időben új sta
tisztikai anyag segítségévéi 
azt a már sok év óta ismert 
tényt is sikerült bebizonyí
tani, hogy az idegrendszer ér
zékeny a naptervékenység in
gadozásaira.

A Zemija i Vszelennaja 
(Föld és Világegyetem) című 
szovjet folyóirat, amely nem
rég részletesen foglalkozott a 
heliobiológiai kutatások hely
zetével és általában a nap 
és a bioszféra közötti kölcsö
nös kapcsolatok - problémájá
val, megállapította:

„Kiderült, hogy a .naptevé
kenység ingadozása esetén 
megváltozik a bőr elektromos 
potenciálja, és aszimmetriku
san oszlik el. Abban a mér
tékben, ahogyan a naptevé
kenység növekedése esetén az 
idegrendszer funkcionális ál
lapota megváltozik, az élő 
szervezetben csökkenhet a 
gyomor kiválasztó tevékenysé
ge, és a narkotikumokkal 
szembeni érzékenység, a ref
lexek lefékeződhetnek, meg
hosszabbodik, a jelzésre való 
reagálás ideje. Eszerint foko-

Hdztartási balesetek következtében 
naponta húsz ember hal meg 

az NSZK-ban
Az NSZK-ban a legveszélyesebb munkahely a háztar

tás és nem — ahogyan feltételezik — a munkapad. Ha 
eltekintünk az utcai közlekedéstől, a legtöbb baleset a 
háztartásban történik. A múlt évben a szövetségi köz
társaság háztartásaiban 7625 embert ért halálos szeren
csétlenség, ezek közül 4930 nőt. Ez naponta mintegy 
20 halálos balesetet jelent. A statisztika szerint 69 száza
lékuk esés miatt, 12 százalékuk vágó vagy szúró tárgyak
kal történt sérülés, 10 százalékuk leeső tárgyak és álla
tok révén, 6 százalékuk lökéstől és ütéstől származó se
besülések és 3 százalékuk forró zsírral vagy forró vízzel 
történt égés és forrázás miatt halt meg.

A legtöbb baleset pénteken és hétfőn történik, mégpe
dig 10 és 12 óra, 16 és 18 óra között; 30 százalékuk a la
kótelepen, 20 százalékuk az erkélyen és a kertben, 
18 százalékuk a konyhában és 15 százalékuk a lépcsőn.

zott naptevékenység idején 
még makkegészséges emberek
nek sem mindig könnyű bi
zonyos rendkívüli helyzetek
ben helyesen dönteni.

Szovjet szakértők a vérke
ringésnek a szoláris folyama
tokra való reagálásával is 
hosszabb ideje foglalkoznak.
Megállapították, hogy a szer
vezet az átlagon felüli napte
vékenységet vészjelként re
gisztrálja, és erre a yéralva- 
dási rendszer aktivizálódásá
val reagál. A hetvenes évek
ben rájöttek, hogy ilyen eset
ben a vér úgynevezett prot- 
rombinindexe a normális szint 
másfélszeresére emelkedik. A 
véralvadás aktivizálódására 
azután újra a test védekező 
reakciója következik — első
sorban a mágneses vihar utáni 
második, negyedik és hetedik 
napon —, míg helyre nem áll 
a normális állapot. Statiszti
kailag mindenesetre már egy
értelműen be lehetett bizonyí
tani, hogy fokozott naptevé
kenység idején csak beteg em
bereknél merülnek fel kimon
dottan kóros reagálások, mi
vel a beteg szervezet alkal
mazkodóképessége nagymér
tékben meggyegnül. Az egész
séges embernél csak lényeg
telen változások mutatkoznak 
az idegrendszerben és a vér
ben.

A Szovjetunió a most véget 
ért 1980/81-es naptevékeny
ség-maximumot a heliobiológiai 
kölcsönös kapcsolatokra vo
natkozó új, megbízható adatok 
■szerzésére is optimális módon 
használta fel.

Szibériában például globális 
szinkronkísérletet dolgoztak 
ki, amely a legkülönfélébb 
megfigyelések végzését irá
nyozta elő az ország több vi
dékén, időjáráskutató hajókon 
es. " m indkét. sarkvidéken.
Mindez arra hivatott, hogy 
segítséget nyújtson olyan meg
előző intézkedések foganato
sításához, amelyek kiküszö
bölhetik a naptevékenységnek, 
a föld mágneses terének, va
lamint az éghajlatnak az em
beri szervezetre kifejtett ne
gatív hatását-
üm iim iH tim m iim iiiiídm m iim uiiim iim iuiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiim iim iim iiim m iiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiim m iiim im m iii.iiiiiim iiim im iiim iiiiiiiiH

D O L G O Z N I  E G É S Z S É G E S
A dolgozó nők testileg és lelkileg rendszerint ellen

állóbbak és egészségesebbek, mint a háztartásbeliek. Erre 
az eredményre jutott két, nemrég nyilvánosságra hozott 
vizsgálat. így Ingrid Waldon, amerikai szociológus pro
fesszornő beteglapok statisztikai kiértékelése során úgy 
találta, hogy a szakmával rendelkező dolgozó nők sakkal 
ritkábban szenvednek olyan idült betegségben, mint pél
dául allergia, cukorbetegség, szívgyengeség vagy gyo
morfekély. Másrészt a háztartásbeli nők, hangzik G.eórg 
Brown professzor, londoni tudós összegezése, sokkal 
gyakrabban depressziósak, mint a dolgozó nők. Brown 
szerint a depresszió különösen a több kisgyermekes ház
tartásbeli nőket veszélyezteti. Náluk gyakran hiányzik 
az, amit a hivatás gyakorlása tudna nyújtani — „öntu
dat, barátok és saját pénz”.

Kiújult a borháború Párizs és Róma között
Újra fellángolt a Franciaország és Olaszország között 

mindössze néhány hónappal ezelőtt elcsendesedett bor
háború. Francia szőlősgazdák támadtak olasz bort szál
lító kamionokra a franciaországi Montpellier közelében.

A feldühödött bortermelők a Nimes—Narbonne kö
zötti autóúton egy, a sztráda bejárójánál álló ellenőr
ző .áUomásnái óhajtották végre valóságos kommandó
akciójukat. Harmincfőnyi csoportjuk három olasz szál
lító járműről rövid időn belül több mint 400 hektoliter 
vörös bort öntött az úttestre.

Mint emlékezetes, Franciaország tavaly, nyár végén, 
időszakosán leállította az olasz bor behozatalát. Lépé- , 
sét az EGK a közösségen belüli szabadkereskedelmi 
elv megsértéseként ítélte el.

G O N D O L A T O K
A pillanat zaja az örök- Csak a tekintetünk ta- 

kévalóság zenéjét majmol- lálkozott, de máris tege*- 
ia„ ződtünk.

•  •
Nyugtalanítóan könnyen Magamról beszélek, de 

szokjuk meg a rosszat, az ügyre gondolok. Ök az 
amelyet a világ ránk kény- ügyről beszélnek, de ma- 
szerít. gukra gondolnak.

T R É F Á M
Vadászok a rókák ra

vaszságáról beszélgetnek. 
Az egyikük kijelenti:

—, Szerintem . a rókánál 
ravaszabb állat nincs. Nem
rég naphosszat lopakodtam 
egy róka nyomában, ami
kor végül lelőttem, kide
rült, hogy kutya.

— Es akkor rá.vetettem 
magam a farkasra — me
séli társainak a vadász —, 
és egyetlen vágással le
nyisszantottam a farkát. . .

— De miért nem a fejét 
vágtad le?

— Tudjátok. . .  azt vala
ki már megtette előttem!

★

A vonaton utazó idős 
hölgy minduntalan meg
kérdezi a kalauztól, messze 
van-e még az az állomás, 
ahová utazik, nehogy el
mulassza a leszállást. A 
kalauz végül elveszti a tü
relmét, a hölgy azonban 
tovább kardoskodik:

— Szóval hát nem felejt 
el figyelmeztetni, hogy mi
kor kell leszállnom? Ugye 
nem felejti el?

— Nem, asszonyom, de
hogyis! Amikor meghallja, 
hogy a megkönnyebbülés 
öblös sóhaja tör fel a mel
lemből, akkor azonnal 
szálljon ki! — így a ka
lauz.

Kisúhen
K ödös m á r a  h a tá r  n ag y o n ,
M o n d o g atják  m in d u n ta la n .
L ép tü n k  n é h a  b izo n y ta lan ,
M ert a  kö d  m á r h a tá r ta la n .
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e re d e tű  já té k . 26. N orvég  fé rf i
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41. V ajon  fö lé?  42. N éha csak  
d ísz a  ru h á n . 44. M inden! 46. 
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E lőd. 17. Levegő. 18. is m e r t  ope
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m i n t . . .  (közm ondás). 27. M usz
tángok . 28. No, ugye! 29. É nekel
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34. K á v ék e v e ré k -m á rk a . 35. Had. 
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e lő tti m ű so ro s  ren d e zv é n y . 61, | 
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Ö ngyú jtó  k e lléke. 63. H o ss z a b b : 
táv ú  k irá n d u lá so k . 64. K ö n n y ű : 
k is  g y e rm ek c ip ő . 65. T eaházi = 
hö lgy . 71. A ju h  h ím je . 72. Egy- : 
m ásra  helyez. 73 U ra lkodó i cím  : 
vo lt. 74. O piurnos növény . 76 .; 
K é t szem ély es  névm ás. 78. M a- j 
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RÖ. 82. T áv rö v id ítés . 83. B elga s 
és n o rvég  a u tó je l. =

B ek ü ld ési h a tá r id ő : 1982. áp - = 
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A H eti H íradó  XXVI. évfo- : 
iy am , 9. szám áb an  m eg je len t ke- = 
re sz tre jtv én y  he lyes m egfejése  a  5 
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gom . Ég h a  leh e tn ék , \
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rény i László elítélt, Bp-i F egy- jj 
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íté lt ,  S op ro n k ő h id a .
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VB-ELÖKÉSZÜLET

V álogatott-keret— Antwerpen 8-2
A spanyolországi futfoallvi- 

Jágbajnokságra készülő ma
gyar együttes idei első nyil
vános edzőmérkőzését márci
us 17-én játszotta a belga 
Antwerpennel.

— A külföldön játszó lab
darúgók közül mindegyik le
hetőséget kap? — kérdeztük 
Mészöly Kálmán szövetségi 
kapitányt.

— Természetesen, azért 
fn'vtuk haza őket.

— Kocsis?
— Utoljára a szovjetek el

leni 4:l-es vereségnél játszott 
a válogatottban. 1980 augusz
tusában a Népstadionban. 
Nyár óta Belgiumban fut- 
baiilozik, a szaksajtó értéke
lése szerint kitűnően.

— Mucha?
— Jó formában van. Csak 

emlékeztetni szeretnék min
denkit, hogy annak idején a 
VB-selejtezők során, a sváj
ciak elleni luzerni mérkőzé
sen nagyszerűen helytállt. 
Olyan labdarúgó, akire min
dig lehet számítani.

— Mészáros?
— Csupán azért nem tar

tunk most igényt játékára, 
mert már a tatai alapozás 
titán is mondtam, hogy a ta
tabányai Kiss Imre és a Vi
deotonból Disztl Péter is bi
zalmat kaip. Most ennek a 
két, nagyon tehetséges fiatal 
kapusnak adunk alkalmat a 
bizonyításra,

— Kiss és Tör öcsik?
— Továbbra is kerettagok. 

KdssnéJ némi javulás tapasz
talható, de még sokkal töb
bet kell nyújtania. Vannak 
szép felvillanásai, de még 
többet kellene küzdenie a 
Vasasban. Törőcsiknek szen
zációs dolgai akadnak, aztán 
halványabb percei. Jobban 
játszik, mint korábban.

— Az ősszel pályára lépett 
válogatotthoz képest hol vál
tozik az együttes?

— Kiss lesz a kapus, a vé
delemben Martos, Bálint 
és Tóth szerepel. Az eltiltott 
Garaba helyén várhatóan Rab 
játszik. Középpályasor: Mül
ler, Nyilasi, Mucha. Elöl Pö- 
löskei beállítása is várható.

★
A belga klubcsapat dereka

san küzdött — tartalékosán 
szerepeltek, három kulcsjáté
kosuk hiányzott, példáiul Fa
zekas is —, így félszeg adoga
tásaik nyomán csak időnként 
volt említésre méltó akciójuk.

Két érvénytelenített lesgól 
mellett Csongrádi, a  kapusról 
kipattant labdával szerzett ve
zetést (1-0.). Később Fazekas, 
mint igazi jóbarátt, ívelt Nyi
lasinak, akinek mintafejese 
valósággal belevágódott a há
lóba (2-0). Aztán Müller spe
ciális, futballnyelven szólva 
„hulló falevél” távoli lövése 
landolt méltóságteljesen az 
Antwerpen kapujába (3-0). 
Ezt még az első félidő befeje
zése előtt Fazekas találata 
egészítette ki, — úgy fejelt a 
kapuba, ahogy éppen akart 
(4-0).

A második félidőben már 
iskolaj áték folyt, sőt a belga 
csapat úgy bakizott, hogy a 
nézők jóindulatúan mosolyog
tak. így nem volt meglepő, 
hogy újabb negyedóra alatt is
mét két gólt szerzett a ma
gyar csapat. Előbb Kiss me
net közben, útban a belga há
ló felé, a kétségbeesetten ki
futó kapus fölött pörgette át 
a labdát (5-0). Aztán Bálint 
következett, távoli, igen jól el
talált lövése surrant Dieltiens 
kapujába. A közönség már így 
is elégedett volt, hogy végre 
valahára edzőmórkőzósan is 
teljes elánnal harcol a válo
gatott. Ez újólag igazolódott, 
amikor Müller és Martos össz- 
játéka után a jobbhátv-éd be
adását Nyilasi továbbította a 
kapuba (7-0).

A mérkőzés vége felé két 
11-es következett, az elsőből 
Nyilasi 8-0-ra növelte az 
előnyt, majd a vendégszerető 
Kuti bíró megítélt egyet az el
lenfélnek is, amiből F. Goris 
megszerezte a becsületgólt 
(8-1). Az utolsó percben 
Cnops 8-2-re módosítsa a vég
eredményt.

M agyar v á lo g a to tt k e re t :  K iss 
— M artos, K ocsis (B álin t, 46. p.), 
R ab, T ó th  — M ülle r (Sallai, 80. 
P), N yilasi, C songrád i (M ucha, 46. 
p.) — F azek as  (B odonyi, 46. p .), 
T ö rő csik  (K iss L „ 46. p .), Pö lös- 
lcei.

NB I

Sok néző, 
közepes színvonal

Közéi nyolcvanezer néző 
látta a labdarúgó NB I 24. 
fordulóját. Ami elég jó átlag 
és jelzi a tavasz közeledtét. 
Sajnos a mérkőzések színvo
nala meglehetősen közepes, 
ami a VB előtt nem bizta
tó. Ugyanakkor a közönség 
mégis jól szórakozott jó né
hány pályán, mivel izgalom 
akadt bőven. A forduló leg
jobb mérkőzését Debrecenben 
látták a nézők. Tizenegyesek, 
kiállítások, szép gólok, bírói 
tévedések, szóval minden, ami 
a focit izgalmassá teszi. Nem 
panaszkodhattak az Üllői 
úton sem a nézők: láttak hat 
gólt és számos kihagyott fra- 
di helyzetet. Mindemellett a 
zöld-fehérek alaposan maguk
hoz tértek, s ha jól számo
lom sorozatban nyolcadik 
győzelmüket aratták. így az
tán a tavalyi bajnok annyira 
fölzárkózott, hogy még esé
lye van a bajnoki cím meg
védéséire is. Ellenfelei közül 
a Rába és a Dózsa egymás 
ellen játszott. Bizonyára so
kan látták ezt a tévés mécs
esét, amelyet a Rába meg
nyert ugyan, de némi szeren
csével. A tabellát vezető Vi
deoton' szenvedett a Volán 
ellen, de végül a két pont 
aranyat, azaz első helyet ért. 
A kiesés elleni küzdelem úgy 
tűnik eldőlt, bár véleményem 
szerint a Volán még nem ad
ta fel. (A Volán-pályát egyéb
ként, most korszerűsítették 
aligha azzal a céllal, hogy a 
lelátók üresen tátongjanak és 
a csapat a második vonalba 
játszón. A hátralevő tíz for
dulóban még történhet „cso
da”.) Hogy melyik csapat szo
rul az osztályozó helyre, an

nál nehezebb megjósolni. A 
Nyíregyházától a Csepelig az 
egész középmezőnyt fenyegeti 
a veszély.

A bajnoki címre gyakorla
tilag öt csapat pályázik. Hogy 
az öt közül — Videoton, Rá
ba, Dózsa, FTC és Tatabá
nya — melyik fut be a célba 
főként az egymás elleni mécs
eseken dől el. így a jövő 
héten tévés meccs lesz a Ta
tabánya—FTC, de nem kisebb 
csata várható fehérvárott, 
ahova a Rába látogat. De 
hátra van még a Dózsa—FTC, 
FTC—Rába, Videoton—FTC
összecsapás is. Nem kétséges,

ben lehet a döntés, hiszen
minden vetélytársával ját-
szik még.

A 24. forduló eredményei:
Rába—Dózsa 2:0
FTC—Ózd 5:1
Videoton—Volán 2:1
Debrecen—Tatabánya 3:2
Csepel—ZTE 0:0
Nyíregyháza—Vasas 1:4
DVTK—Haladás 1:0
PMSC—Honvéd 1:1
Békéscsaba—SZEOL 1:0

Kordes S*éter
Tájkép csata után. Hamarjában jobb kifejezés nem ju

tott az eszünkbe, amikor a kézilabda-világbajnokságról 
hazatért „vert sereg” vezéralakjával, Kovács Péterrel ta
lálkoztunk. Rajta nem múlott semmi, arcán sokáig kék
zöld foltok éktelenkedtek; az ellenfelek ugyancsak rajta 
hagyták „kézjegyüket”. Igaz, ő inkább gólokkal vett 
elégtételt a sérelmekért. A magyar csapat 153 találatából 
egymaga ötvenhatot ért el, s a második helyen végzett a 
világbajnokság „mesterlövészei” között. Tudja, hogy még 
sokáig beszédtéma lesz a válogatott VB-szereplése. 
A csapat kilencedik helyezése mellett leginkább az, hogy 
a döntő pillanatokban erőben és a helyzetkihasználások
nál legtöbbször a magyar játékosok maradtak alul, így 
értékes pontokat vesztettek. Reálisan értékeli a történ
teket, így azt is, hogy ez csapat volt az egyetlen olyan 
együttes a VB során, amely csak egy vereséget szedett 
össze (a világbajnok szovjet gárda veretlen maradt), 
ráadásul úgy érezte, hogy a szerencse sem pártolt mel
léjük.

A kézilabdázás csapatsport: itt együtt sírnak és együtt 
nevetnek. Félszáz góljának ezért Kovács Péter sem tu
dott fenntartás nélkül örülni — bár a társak is ki tudták 
volna jobban venni részüket a góllövésből. Vérmes re
ményekkel utazott partnereivel a világbajnokságra, az
tán azt a minimális célkitűzést sem sikerült teljesíteniük, 
hogy selejtező nélkül vehessenek részt az 1984-es olim
pián. A kvalifikálás most már nagyon nehéz lesz, hiszen 
az ellenfelek az NSZK, Spanyolország, Svédország, Svájc, 
Csehszlovákia.

De most már' felejteni igyekszik. Hétköznapok követ
keznek^ mihamarabb vissza kell zökkenni a megszokott 
kerékvágásba; huszonhét nap alatt tizennégy mérkőzés 
várja.

a z  n b  i  Á l l a s a

1. V ideoton 24 15 4 5 37-26 34
2. R áb a  ETO 24 14 4 6 68-35 32
3. ü .  D ózsa 24 12 8 4 41-22 32
4. FTC 24 15 1 8 53-33 31
5. T a ta b á n y a 29 10 10 4 42-33 30
6. V asas 23 9 7 7 42-33 25
7. B p. H onvéd 24 9 7 8 34-29 25
8. C sepel 24 7 10 7 27-27 24
9. ZTE 24 8 8 8 24-35 24

10. PMSC 24 10 3 11 35-53 23
11. H a lad ás 24 8 7 9 32-33 23
12. B ék éscsab a 24 7 9 8 29-34 23
13. DVTK 24 7 8 9 37-42 22
14. DMVSC 24 8 6 10 32-39 22
15. NYVSSC 24 6 8 10 24-37 20
16. V olán SC 23 3 9 11 27-35 15
17. Ózd 24 5 5 14 32-52 15
18. SZEOL AK 24 4 2 18 19-57 10

NB II

Az első öt helynek van értéke
Eredmények:

A n tw e rp e n : D ieltiens — B oeck- 
s taen s , K ioekelco ren , J a s p e r , M a- 
r im an  — van  E yck , G oris, Ip e r- 
m an s (H eerw egh, 46. p .), G ra - 
bosch  (V ander E lst, 58. p.) — van  
Gool, Jan k o v ic  (Cnops, 58. p .).

★
Szerda délután Tapolcán a 

több kerettaggal megerősített 
magyar utánpótlás válogatott 
az Európa-baj nokság nyolcas 
mezőnyébe került szovjet 
utánpótlás válogatottal mér
kőzött, és Varga J. góljával 
1-0 (0-0) arányban győzött.

Schuster sérüléséről

Garaba Imre morcos, 
mert szabályosan tarol

Bár korábban mehetett a 
fürdőbe — volt ideje beállí
tani a csapot —, mégis hideg 
zuhany érte Garaba Imrét: 
a rangadón kiállították. A 
pályán kívül szuperszelíd, 
ám a játéktéren gyakorta 
morcos hátvéd ezért csak a 
lelátóról szemlélte a Honvéd 
pécsi vendégjátékát.

— A bírók Fekete Pétert 
játszanak velem — mondta 
—, a kártyacsatáikat piros és 
sárga lapokkal vívjuk. Ami
ért külföldön sohasem fújnak, 
azért itthon már dorgálás jár. 
A Fradi ellen sem vétkez
tem ; Szokolait szabályosan 
szereltem a „sárga” előtt, és 
Pölöskeit is csupán feltartot
tam, amikor villant a piros. 
A játszótársak és Tichy sem 
értették a kiállítást...

A mentségek ellenére Gara- 
bát a kőnél is keményebb 
védőnek tartják. Ráadásul le- 
gyintget, sőt felesel!

— Nem vitás, a kommentá
rokról le kell szoknom; a bí
rók helyében magam is bün
tetném a, „szöveget”! Más 
kérdés, hogy cs.ak olyankor 
szónokol, amikor egy tiszta 
becsúszást követően szollal 
meg a síp...

Véletlen lenne, hogy Ga- 
rabát „kiszúrták” a játékve
zetők? Igaz, bajnoki meccsen 
csupán tavaly. Tatabányán 
és legutóbb Kispesten küld

ték ki a beállóst, ám az 
ausztráliai túrán a Vojvodina 
ellen sem játszhatta végig a 
kilencven percet...

— Ausztráliában kétszer 
mérkőztünk a jugoszlávokkal, 
s már az első találkozón ala
posan összerugdaltuk egy
mást. A második meccs po
koli volt; az ellenfél sehogy 
sem tudta elviselni, hogy a 
2:1 után 0:5 következett. Be- 
állósuk különösen „aprított”, 
mindenkit letarolt, akit csak 
utolért. Gondoltam, vissza
adom a kölcsönt — kiállítás 
lett a vége...
_ Nemsokára jön a VB; a 
hispániai derbyket nagy kár 
lenne forró fejjel játszani!

— A világbajnoki selejtezők 
után^ elnyertem a Szivárvány 
Kupát, elsősorban azért, mert 
valamennyi találkozón szere
pelhettem. A második sárgát 
csak Londoniban, a zárómecs- 
csen osztották ki nekem. Vi
szont a kollégáik; Martos, Bá
lint és Tóth József mindany- 
nyian kihagytak egy mérkő
zést éppen a kártyák m iatt.., 
Nem félek a spanyolországi 
arénáktól!

Vagyis marad minden a ré
giben; Garaba nem változik?

— Ninics miért! A legjobb 
európai beállós, Pezzey sem 
fél senkitől; magam sem sze
retném, ha Imre kisasszony
nak becéznének..,

Az NSZK Európa-bajnok 
labdarúgó-válogatottja a héten 
merész kirándulásra indul: a 
két legerősebb dél-amerikai 
csapat, az argentin és a bra
zil együttes oroszlánbarlang
nak tekinthető otthonában lép 
pályára, nem egészen három 
hónappal a világbajnokság 
előtt. Derwall kapitány ezúttal 
tartalékos összeállításban sze
repelteti gárdáját. Bernd 
Schuster, a két évvel ezelőtti 
EB-döntőn befutott, azóta 
Kölnből a Barcelona együtte
séhez szerződött, fiatal, de 
máris Európa legjobban fize
tett játékosa sem tarthat a 
csapattal. A szőke játékmester 
körül ismét magasra csaptak 
a botrány hullámai. Tavaly 
Breitnerrel, a válogatott szel
lemi vezérével nem volt haj
landó egy csapatban játszani. 
Lemondott a válogatottságról. 
December 13-án azután a Bil
bao—Barcelona mérkőzésen 
Goicoechea, a házigazdák kí
méletlenségéről közismert vé
dője hátulról úgy elkaszálta 
Schuster lábát, hogy jobb tér
de valósággal „szétesett”. Porc
leválása mellett a törésnél is 
súlyosabbnak tartott kereszt- 
szalagszakadást szenvedett. 
Schneider professzor több órás 
műtét során állapította meg. 
Azóta már három hónap eltelt. 
Schuster térde az akkor sike
resnek mondott műtét ellené
re messze yan a gyógyulástól' 
Igaz, az előírt utókezelés uta
sításait hiteles beszámolók

szerint egyszerűen kézlegyin
téssel elintézte. A gyógykeze
lés helyett több száz kilomé
teren át a gázpedált nyomta, 
s a spanyol határon a rend
őrséggel is összetűzése tá
madt. A jelenlegi vélemények 
szerint még legalább kéthóna
pos, szigorúan betartott utó
kezelésre volna szüksége a 
teljes gyógyuláshoz. A műtétet 
végző Schneider professzor 
sem hallgatott tovább. „Orvosi 
pályafutásom alatt még nem 
találkoztam ilyen arrogáns, 
felelőtlen és hálátlan páci
enssel. Ha nem fűznének ba
ráti szálak Derwalt kapi
tányhoz és a labdarúgáshoz, 
régesrégen kidobtam volna a 
kórházból.”

A tényékhez nincs és nem 
is lehet mit hozzátenni. Régi 
dolog, hogy a , sérülésből, be
tegségből való teljes és gyors 
felgyógyulás nemcsak a mű
téti beavatkozáson, az orvosi 
segítségen, hanem a páciens 
akaratán,- az utasítások, taná
csok maradéktalan betartásán 
is múlik. Mindehhez „a beteg” 
részéről türelemre, felelősség
re van szükség. Peter Tall- 
berg, az öt olimpián részt vett 
finn vitorlás, a NOB egyik 
bizottságának elnöke nemrég 
fejtette ki, hogy manapság, az 
egyre jobban kiélezett ver
sengésben mindinkább a gon
dolkodó, az eszüket is hasz
náló, intelligens sportemberek 
érvényesülnek, aratnak tartós 
sikereket.

Aligha tévedünk, ha azt ál
lítjuk, hogy az NB II legiz
galmasabb tavaszára van ki
látás. Hiszen mindössze öt-öt 
csapat örülhet a végén, há
romszor 11, vagyis 33 együt
tes _ búslakodik majd, mert 
ősztől a területi bajnokságban 
folytatja. Ennek megfelelően 
hétről hétre találkozunk meg
lepő eredményekkel.

KELETI CSOPORT

Három csapat küzd a baj
noki címért, de nyilvánvaló, 
hogy a 12. helyezett Gyöngyös 
sem mondott le az ötbe kerü
lésről. A 18. forduló meglepe
tése a vezető Debr. Kinizsi ve
resége volt az Asztalos SE-tőI, 
de meglepetésnek számít a té
li szünetben felerősített Sal
gótarján kazincbarcikai vere
sége is. (A Kazincbarcika sa
lakos pályára vitte a meccset, 
taktikai okokból és végül egy 
jól eltalált szabadrúgás eldön
tötte a meccset javukra.) A 
nyolc mérkőzésből ötöt nyert 
hazai együttes, három döntet
lenül végződött, tehát egyet
len csapat sem győzött ide
genben.

Eredményeit:
Kazincbarc.—Salgótarján 1-0 
Szarvas—Hódmezővásárh. 1-0 
Eger—Gyöngyös 3-2
Asztalos J. SE— Debr. K. 2-1 
H. Papp SE—Bem SE 2-0
H. Szabó L. SE—DUSE l- l 
Szolnak—Miskolc ' i- i 
Lehel SC—Gyula 0-0

Dorog—MTK-VM 
MÁV-Előre—Ganz-M. 
Pénzügyőr—Balassagy 
Építők—22. Volán 
Kecskemét—BVSC 
Vác—Kossuth KFSE 
BKV Előre—Budafok 
Bábolna—Szegedi D.
1. M TK-VM
2. 22. V olán
3. D orog
4. B .-g y a rm a t
5. G.-M ÁVAG
6. K ecsk em ét
7. K K FSE
8. BVSC
9. Szf. MÁV E.

10. Vác
11. P én z ü g y ő r
12. BKV E lőre
13. B u d afo k
14. Szegedi D.
15. É p ítő k  SC
16. B áb o ln a

18 14 
18 10 
18 10
18
18
18
18
18
18 7 
18 6

4 45' 
6 29' 
6 25-
5 32 
5 27-
5 23-
6 29- 
8 24-
7 27- 
6 20- 
6 18- 
7 21- 
7 23-

4 9 25- 
3 11 23- 
3 12 21

1-2
4-5
0- 4 
2-3
1-  2 
1-1 
2-1 
4*4

-13 28 
-17 22 
-15 22 
-23 20 
-22 20 
-20 20 
-28 19 
•22 18 
■27 18 
-24 18 
-25 17 
-26 16 
-29 1$ 
-35 14 
•37 H  
-49 8

KUPASZERDA

Meglepetések a visszavágókon
Szerda délután Tapolcán a 

európai nemzetközi tornákon. 
A visszavágók közül nem egy 
meglepetéssel végződött. Ezek 
közül a legnagyobb, hogy Szó
fiában a CSZKA hosszabbí
tásban kiverte az El£-védő Li
verpoolt.

EK
C rvena  Z vezda—A n d érlech t 1-2 1-2 
CSZKA Szófia—-Liverpoll 0-1 2-0 
A ston V illa—D K ijev  0r0 2-0 
B ay ern  M ü nchen—C raiova 2-0 l - l

KEK
D. T bilisz i—L eg ia  i-o  1-0
E in tra ch t—T o tten h am  o-2 2-1
B arce lo n a—L eipzig  3-0 1-2
P o rto —S ta n d a rd  0-2 2-2

U EFA K U PA
R adn icsk i—D u n d ee  0-2 3-0
K a ise rs la u te rn —R. M adrid  2-3 5-0
G öteborg—V alencia  2-2 2-0
N eu ch a te l—H am b u rg  2-3 0-0

K K
Ő sijek—H alad ás  2-4 3-0
. (A v a sta g  b e tű k k e l szed e tt c sa 
p a to k  ju to tta k  to v áb b  a KK  k iv é 
te lével.)

1. D ebr. K.
2. K .-b a rc ik a
3. E ger
4. Szabó L. SE
5. H ódm . MSE
6. Gyulg,
7. D ebr. Univ.
8. S za rv as
9. P a p p  J . SE

10. A sztalos SE
11. Saig. TC
12. G yöngyös
13. MVSC
14. Szolnok
15. B em  J . SE
16. L ehel SC

18 9 
18 10

18 8

2 32
3 27 
2 24-
5 30- 
7 27-
6 25- 
6 18- 
'8 27-
7 19-
6 19-
7 16-
8 16-
7 22'
8 12- 

7 16-
4 10 7

•17 25 
■12 25 

-15 25 
-24 20 
-18 19 
-22 19 
-18 18 
-26 17 
-23 17 
-24 17 
-21 16 
-25 15 
•34 15 
•17 14 
■22 14 
■19 12

NYUGATI CSOPORT

Amikor indult a bajnokság,' 
az első öt helyre a Dunaújvá
rost, Kaposvárt, PVSK-t, 
Komlót, MÁV-DAC-ot várták 
elsősorban a szakemberek, így 
mindenképpen meglepő az 
Olajbányász — egyetlen ve
retlen csapat a mezőnyben — 
a Bauxitbányász, a Sopron, a 
Szekszárd jó szereplése. Ér
dekesség, hogy a Keszthely 
egyre jobban feljön, már ötö
dik, míg az ősz elején jól sze
replő Sabaria egyre jobban 
visszaesik. Itt is legalább 11 
csapat pályázik még eséllyel 
az öt helyre.

KÖZÉPOSOPORT

A bajnoki címet minden bi
zonnyal az MTK-VM szerzi 
meg, de a további négy he
lyért hallatlanul nagy küzde
lem folyik. Példa erre, hogy 
ebben a fordulóban öt csapat 
győzött idegenben, egy végző
dött döntetlenül és mindössze 
két csapatnak sikerült érvé
nyesítenie a pályaeiőnyt. A 
szebb napokat látott MÁV 
Előre hazai pályán 4-1-re ve
zetett a félidőben a Ganz-MÁ- 
VAG ellen és mégis 5-4-re ki
kapott. A maga nemében rit
ka a Balassagyarmat négygó
los győzelme a Pasaréti úton.

Eredmények:
Komló—Bauxitbányász 1-1
Sabaria—MÁV-DAC 2-2
Szekszárd—Kaposvár 0-0
Bakony—Dunaújváros 1-1
Mohács—PVSK <}-l
Sopron—Ajka 2-2
Olajbányász—Keszthely l - l
Dombóvár—Várpalota 1-3
1- N .-k an iz sa  18 11
2. T ap o lca  is  10
3. S zek szá rd  18 12
4. S o p ron  18 8
5. K esz th é ly  18 8
5. D .-ú jv á ro s  18 8
7. K a p o sv á r 18 7
8. S a b a ria  18 7
9. M ohács-V 0 18 6

10. K om ló 18 7
11. MÄV DAC 18 6
12. PV SK  is  6
13. B ak o n y  V„ 18 4
14. A jk a  18 2
15. V á rp a lo ta  18 4
16. D om bóvár 18 3

— 31
3 32
5 23
4 30'
4 25-
6 26-
5 '21- 
5 18-
7 26-
8 24- 
7 28-

10 2.3- 
10 17-

9 18 
12 17

1 14 12

•15 29 
15 25 

-15 25 
-24 22 
-24 22 
-16 20 
-15 20 
-17 20 
-18 17 
-21 17 
-32 17 
-27 14 
-32 12 
■30 11 
•26 10 
•44 ,7
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