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A Z  E L M Ú L T  HÉT
HATALOMVÄLTOZÄST KIVANNAK ELÉRNI a nyu

gatnémet ellenzéki uniópártok a kormány beruházási és 
.foglalkoztatási programjának akadályozásával. Erre a 
megállapításra jutott az SPD elnöksége. A szociáldemok
rata pártvezetés megbeszéléséről nyilvánosságra hozott ok
mány szerint egyébként a tanácskozáson megvitatták 
az alsó-szászországi tartományi választások eredményét. 
Ennek során, élesen támadták Strauss CSU-elnököt azo
kért a „minden tisztességet és diplomáciát nélkülöző” 
támadásaiért, amelyekkel az Egyesült Államokban tett 
látogatásakor illette a bonni kormányt.

Az SPD vezetősége sürgette a Szabad Demokrata 
Párttal fennálló szövetség megerősítését, az elmúlt idő
ben tapasztalt bizonytalanságok felszámolását. Az alsó- 
szászországi vereségből levont tanulságként a szociál
demokrata elnökség rámutatott: az SPD a maga részé
ről erősíteni kívánja önálló arculatát és áprilisi münche
ni kongresszusán „bebizonyítja egységes cselekvésre való 
képességét”.

AZ IRAKI—IRÁNI FRONTON súlyos harcok folynak. 
Az iraki forradalmi parancsnokság közleménye szerint 
az iráni csapatok a front déli szakaszán, Shush és D.izful 
városok térségében nagyszabású támadást indítottak az 
iraki állások ellen. Iraki részről a támadást visszaverték, 
de a  harcok jelenleg is tartanak. Az iraki közvélemény 
szerint az irániaknak komoly veszteségei vannak ember
ben és haditechnikában egyaránt.

Mint az AFP írja,' az iraki hadsereg egy magas rangú 
vezetője nyilatkozatban cáfolta az iráni állításokat, ame
lyek szerint az elmúlt napok harcaiban az iráni déli 
front középső szakaszán tízezer iraki katona életét vesz
tette vagy megsebesült.

ELLENTÁMADÁST INDÍTOTTAK az iraki csapatok 
Dizful és Shush térségében — jelentette haditudósítójá
nak helyszíni beszámolójára hivatkozva az INA iraki 
hírügynökség. A Teheránból érkező jelentések ugyan
akkor változatlanul iráni sikerekről szólnak. Az iráni 
vezetők — közöttük Khomeini ajatollah — üdvözlő táv
iratokat küldtek a fronton harcoló katonáknak. Ali 
Khamenei köztársasági elnök kijelentette, hogy az iráni 
erők „hatalmas területeket szabadítottak fel”, s ugyan
akkor Irak „küszöbön álló” teljes vereségét jósolta.

Az iraki haditudósító beszámolója szerint, az iraki 
csapátok egy iráni hadosztályt teljesen megsemmisítet
tek és sok foglyot ejtettek. Az iráni csapatok „pánik
szerűen” menekülnek, hátrahagyva felszerelésüket — 
jelentette az INA.

Teheránban a tájékoztatási eszközök „nagy területek” 
felszabadításáról beszélnek — ám adataik jelentősen 
eltérnek egymástól. Egyes hírek szerint 600 négyzet- 
kilométer, más jelentések szerint 1200 négyzetkilométer 
a felszabadított területek nagysága. A teheráni rádió 
ötezer iraki halottról, hétezer sebesültről és 5—6 ezer 
hadifogolyról közölt híradást. A rádió szerint közöttük 
— most első ízben — vannak egyiptomi és jordániai 
katonák.

NICARAGUA KÉSZ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL. 
PÁRBESZÉDET KEZDENI a kétoldalú kapcsolatok ösz- 
szes függőben levő kérdéseiről — vélekedett Jorge Cas
taneda mexikói külügyminiszter, aki Managuában Da
niel Ortegával, a kormányzótanács koordinátorával, va
lamint a nicaraguai vezetés más képviselőjével tanács
kozott.

Elutazása előtt tartott sajtóértekezletén elmondotta: 
managuai látogatásának az volt a célja, hogy elemezzék 
azoknak a tárgyalásoknak az eredményét, amelyeket 
New York-ban március 6-án és 14-én folytatott Alexan
der Haig washingtoni külügyminiszterrel. Castaneda 
hangsúlyozta: a managuai vezetőkkel való tanácskozás 
után olyan benyomás alakult ki, hogy a nicaraguai ha
tóságok jó szándékot tanúsítanak az Egyesült Államok 
kormányával való tárgyalások megkezdése iránt.

Havannai értesülések szerint a salvadori felkelők a 
főváros tőszomszédságában újabb hidat robbantottak fel, 
miközben hivatalosan bejelentették, hogy Chalatenango 
északi megyében a junta csapatai offenzívát indítottak 
a forradalmi erők állásai ellen.

BARTHA FERENC MINISZTERHELYETTES, a nem
zetközi gazdasági kapcsolatok titkárságának vezetője, 
akit az ENSZ európai gazdasági bizottsága Génfben 
kezdődött 37. ülésszakának elnökének választottak, el
nöki székfoglalójában a problémák kooperatív és konst
ruktív magközelítésére hívta fel- a delegátusokat. Ki
emelte, a bizottság előtt álló feladatok fontosságát a ke
let-nyugati együttműködésben. Hangsúlyozta az európai 
gazdasági bizottság szerepét a gazdasági és kereske
delmi együttműködés terén, kifejezve reményét, hogy 
a jelenlegi ülésszak hozzájárul a nemzetközi feszültség 
enyhüléséhez.

NOVEMBERBEN NÉPSZAVAZÁSRA TERJESZTIK
ELŐ az új török alkotmányt, amelyet fő vonalaiban 
májusra kidolgoznak, azután pedig hamarosan végleges 
formában öntenek — közölte Ankarában a török és a 
külföld.' sajtó képviselőinek jelenlétében Orhan Alda- 
kacs, az alkotmányozó nemzetgyűlés alkotmányelőké
szítő bizottságának elnöke.

Aldakacs szavai szerint mindazok a szervezetek, ame
lyeket bevontak . az alkotmánytervezet előkészítésébe, 
azon a véleményen voltak, hogy Törökország új alkot
mányának .alapvetően különböznie kell az 1961. évi al
kotmánytól. •

Ankarai politikai megfigyelők emlékeztetnek, rá, hogy 
az új török alkotmányról tartandó népszavazás idő
pontját röviddel Leo Tindemans belga külügyminisz
ternek, az EGK miniszteri tanácsa soros elnökének tö
rökországi látogatása után jelentették be. Tindemans 
a „tízek” megbízásából tárgyalt, a török^ katonai kor
mányzat vezetőivel és a polgári kormányzáshoz való 
visszatérésre tett ígéreteire emlékeztette Kenan Evren 
tábornokot.

Hogyan biztosítható 
Kambodzsa békéje ?

Indokína három országának
— Vietnam, Laosz és Kambod
zsa — külügyminiszterei Vien- 
tianéban megtartott ötödik 
konferenciájukon a délkelet
ázsiai térség békéjének és sta
bilitásának biztosítására töre
kedve három javaslatot ter
jesztettek elő. Ezek közül a 
Bangkokhoz intézett javasla
tuk mindenekelőtt a thaiföldi 
—kambodzsai határtérség nyu
galmának biztosítását célozza. 
E határtérség nyugalmát el
sődlegesen a pekingi vezetés 
zsoldos' csapata, Pol Pót 30 
ezerre becsült fegyverese za
varja a Kambodzsával hatá
ros thaiföldi területekről, de a 
zaklató akciókban időről időre 
részt vesznek a thaiföldi erők. 
fegyveres alakulatai is.

A thaiföldi—kambodzsai ha
táron három éve — a népirtó 
Pol Pof—leng Sáry-rezsim 
szétzúzása óta — fennálló fe
szültséggóc megszüntetése ér
dekében Indokína három or
szága kész megvizsgálni és tá
mogatni minden olyan kezde
ményezést, amely lehetővé te
szi a helyzet stabilizálását 
Kambodzsa és Thaiföld hatá
rán. Indokína három országa
— hangzik a vientianei javas
lat — ugyancsak kész megvi
tatni Thaifölddel akár közvet
len, akár közvetett kapcsolat 
révén a közös érdeklődésre 
számottartó kérdéseket. E tár
gyalások eredményeitől füg
gően Vietnam és Kambodzsa 
hajlandó a Kambodzsában ál
lomásozó vietnami csapatok 
részleges kivonására. Indokína 
három országa jogosnak és 
ésszerűnek tartja a Kambod
zsai Népköztársaságnak azt a 
javaslatát, hogy a kambodzsai 
—thaiföldi határtérség bizton
ságának biztosítására nemzet
közi ellenőrzéssel alakítsanak 
ki fegyvermentes övezetet.

Heírom év bizonyítéka
A thaiföldi kormánynak tett 

javaslatokból egyértelműen ki- 
fűnik, hogy Indokína országai 
a jószomszédi kapcsolatok ki
építésére törekszenek Thaiföld
del, s a Kambodzsában állo
másozó vietnami csapatok nem 
fenyegetik Thaiföld biztonsá
gát. Annak idején — 1979. ja
nuár,15-én — Kriangszak Csa- 
manand akkori thaiföldi mi
niszterelnök is elismerte: Pham 
Van Dong miniszterelnök üze
netben erősítette meg, hogy 
Vietnam tartani fogja magát 
az 1978 szeptemberében alá
írt közös közleményhez, amely
ben Hanoi és Bangkok egymás 
függetlenségének, területi in
tegritásának tiszteletben tartá
sáról biztosította egymást. Viet
nam — mint a Pol Pót—leng 
Sary-rezsim szétzúzása óta el
telt három év is bizonyítja — 
állta a szavát. Pedig, mint 
egyik nyilatkozatában Nguyen 
Co Thach vietnámi külügymi
niszter kifejtette: Kambodzsa 
népének életét már régóta nem 
zavarnák Pol Pót fegyveresei, 
ha thaiföldi bázisaikon lecsap
tak volna rájuk a vietnami 
csapatok.

Eltérő törekvések
Lord Carrington brit külügy

miniszter az ASEAN-országok 
fővárosaiban folytatott' megbe
szélései alapján felismerte: a 
szervezethez tartozó öt ország 
vezetői eltérően vélekednek 
arról, hogy melyik állam fe
nyegeti a délkelet-ázsiai tér
ség biztonságát. Néhány or
szág. köztük Indonézia a .pe
kingi vezetés politikáját tartja 
veszélyesnek, más országok vi
szont — élükön Thaifölddel — 
Vietnamtól tartanak. Ennek fé
nyében érthető, hogy Indoné
zia külügyminisztere. Mochtar 
Kusumaatmadja kijelentette- 
Indonézia részletesen tanulmá
nyozza a délkelet-ázsiai térség 
problémáinak rendezését célzó

vientianei javaslatokat, s azo
kat megvitatja az ASEAN-hoz 
tartozó másik négy ország kül
ügyminisztereivel.

Annál érthetetlenebb viszont 
a thaiföldi kormány reagálása. 
A brit külügyminiszter szerint 
Vietnamtól tartó thaiföldi kor
mány ugyanis 48 órával a vien
tianei javaslatok közzététele 
után kategorikusan elutasítot
ta. azokat. Ha Bangkokban va
lóban tartanak Vietnamtól, a 
Kambodzsában állomásozó 
vietnami csapatoktól, akkor 
több okból is el kellene fogad- 
niok a tárgyalási ajánlatot. 
Hiszen egyfelől a nemzetközi 
ellenőrzéssel létesítendő fegy
vermentes övezet nemcsak a 
kambodzsai határt zárná le a 
pekingi vezetés khmer zsoldo
sai előtt, hanem a thaiföldi ha
tárt is , a vietnami csapatok 
előtt, másfelől ilyen megegye
zés nyomán csökkenne a Kam
bodzsában állomásozó vietna
mi csapatok létszáma, s mind
ezért Bangkoktól azt sem kí
vánják. hogy elismerje a Kam
bodzsai Népköztársaság törvé
nyes kormányát.

Peking ellenállása
Bangkok gyors nemje való* 

jában arra utal. hogy a thai
földi kormány, maga mögött 
érezve. Peking és Washington 
támogatását, egy neki tetsző 
kormányt szeretne Phnom 
Penhbe ültetni. Ez azonban 
egyik pártfogója, Peking ke
mény ellenállásába ütközik. A 
térség szakértőinek egyöntetű 
értékelése szerint Bangkok 
Phnom . Penhbe kiszemelt em
bere Son. Sann. Az ő előtérbe 
állítását szolgálná a reakciós 
khmer szervezetek laza koalí
ciójának megteremtése is. Ez 
azonban, mint a háromoldalú
nak tervezett, és kétoldalúnak 
sikeredett pekingi tárgyaláso
kon bebizonyosodott, Peking 
ellenállásába ütközik. A pekin
gi vezetőknek Khieu Samphan, 
'Morodom Szihanuk és Son Sann 
laza koalíciójára csupán a nép
irtó Pol Pót—leng Sary-klikk 
szalonképesebbé tételére van 
szükségük. Ezt félreérthetetle
nül közölte is Csao Ce-jang 
miniszterelnök, amikor kijelen
tette: „A harcoló erőket sem
miképpen nem szabad gyöngí
teni.” A harcoló erőket pedig 
Pol Pót 30 ezerre becsült fegy
verese jelenti.

Politikai vakságban szen
vednek azok a bangkoki ve
zetők. akik elutasítják az indo
kínai országok vientianei ja
vaslatait, hiszen a Kambod
zsai Népköztársasággal szem
beni cselszövéseikkel szándé
kaik ellenére is a délkelet
ázsiai térség biztonságát ve
szélyeztető pekingi vezetés ér
dekeit szolgálják.
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A Magyarország és La- 
tin-Amerika közötti gaz
dasági kapcsolatoknak a 
nagy földrajzi távolság el
lenére visz»nylag jelentős 
a múltjuk. A második vi
lágháborút megelőző évek
ben főként a dél-amerikai 
földrész keleti partvidéké
nek államaival fejlődött 
kereskedelmünk. A máso
dik világháborút követően 
a fejlődő országok közül 
először Argentínával kö
töttünk öt évre szóló ke
reskedelmi és fizetési meg
állapodást, majd néhány 
évvel később Brazíliával. 
Több állammal bankközi 
egyezmények jöttek létre. 
1950 és 1960 között évente 
mintegy 6—25 millió dol
lár értékben exportáltunk 
magyar árukat Latin-Ame- 
rikába, elsősorban motor
vonatokat, szerszámgépe
ket, motorkerékpárokat és 
kerékpárokat, valamint 
egy sor fogyasztási cikket 
(textíliákat, izzó- és autó- 
lámpákat, zárakat stb.). Be
hozatalunk főként nyers
bőrből, gyapjúból, kávé
ból, kakaóból és cserző
anyag-kivonatból állt.

Ä hatvanas évek máso
dik felében, valamint a 
hetvenes években fejlődés
nek indultak kapcsola
taink Dél-Amerika nyu
gati partvidékének né
hány államával (például 
Peru, Ecuador), valamint 
Venezuelával is. Ebben az 
időszakban egy sor állam
közi megállapodást (ke
reskedelmi, fizetési és hi
tel-, műszaki-tudományos 
együttműködés) írtunk alá 
a latin-amerikai államok
kal, melyek elősegítették 
exportunk cikkskálájának 
szélesítését, illetve kedvező 
kereteket teremtettek az 
árucsere-forgalom növe
kedéséhez.

Az elmúlt öt év átlagá
ban a fejlődő országokba 
irányuló teljes , kivitelünk
nek évente 5—9 %-át vet
ték fel a latin-amerikai 
piacok. Exportunkra jel
lemző a nagyfokú koncent
ráció. Szállításaink mint
egy négyötöde öt ország
ba (Argentína, Brazília, 
Mexikó, Peru, Venezuela) 
irányult. Az áruösszetételt

illetően jelentős a gép
ipari termékek (így az ok
tatási, egészségügyi, erő
művi, távközlési berende
zések, motorvonatok, úszó- 
és portáldaruk) részesedé
se. Ezeken kívül kivite
lünkben a gyógyszeripari, 
vákuumtechnikai és tex
tilipari termékek, a nö
vényvédő szerek, fotócik
kek, csapágyak képviselnek 
számottevőbb értéket.

★
Latin-amerikai eredetű a 

fejlődő világból származó 
importunk mintegy 50 %-a. 
Behozatalunkra is jellem
ző a koncentráció, ezen be
lül legnagyobb szállítónk 
Brazília. Vásárlásaink zö
mében népgazdaságunk 
számára fontos mezőgaz
dasági termékekből, nyers- 
és alapanyagokból (például 
szójadara, kávé, kakaó, ba
nán, gyapot, halliszt, fé
mek) állnak. Ezek mellett 
az utóbbi időben növeltük 
importunkat különböző, 
iparilag feldolgozott áruk
ból, elsősorban különböző 
fogyasztási cikkekből (far
mer-konfekció, cipők, szö
vetek).

Az árucsere hagyomá
nyos fdrmái mellett pozi
tív tényezőként említhet
jük, hogy az elmúlt évek
ben több ipari kooperáció 
is létrejött a latin-amerikai 
országokkal (például az 
árammérőgyártás, gyógy
szeripar területén), illet
ve hogy egy sor témában 
folyton tárgyalások foly
nak.

Latin-Amerikával foly
tatott kereskedelmünk 
szaldója passzív. Érthető 
tehát, hogy a következő 
időszakban elsősorban ex
portunk növelésére törek
szünk. Ehhez az export 
áruösszetételénél felsorolt 
áruk mellett a piackutatás 
és a folyamatban levő vál
lalati tárgyalások alapján 
az energetikai berendezé
sek szállítása, a mezőgaz
dasági és egészségügyi 
rendszerexport beindítá
sa és növelése, valamint a 
már említeti^ nem hagyo-

• mányos együttműködési 
formák terén mutatkozó le
hetőségek kihasználása te-

• remtheti meg a feltételeket.

SALVADOR

A  junta belső ellentmondásai
Egyre súlyosabb belső ellent

mondásokkal küzd a salvadori 
katonai-polgári junta. Az or
szág és a hadsereg irányítói 
egymást vádolják a frontokon 
elszenvedett kudarcokért.

A fegyveres erőkből dezer
tálnak, az ország sok laktanyá
jában lázadások törtek ki, és 
parancsmegtagadások miatt 
katonákat, sőt tiszteket is kivé
geztek már.

Az AIP nevű független saj
tóügynökség véleménye szerint 
a junta „a bukás küszöbére” 
érkezett. Ilyen körülmények 
között — fűzik hozzá közép

amerikai megfigyelők —' az 
Egyesült Államok egyre komo
lyabban mérlegeli a közvetlen 
katonai beavatkozást, akár 
Amerika-közi katonasággal, 
akár észak-amerikai haditen
gerészeti erőkkel. Ennek azon-; 
ban igen súlyos akadályai van
nak. Washington szövetségesei 
az intervenció gondolatát el
utasítják. és a közvetlen be
avatkozás az észak-amerikai 
közvélemény felháborodását 
váltaná ki. A washingtoni tör
vényhozás felszólította a kor
mányt, fogadja el a salvadori 
válság tárgyalásos rendezésé
nek gondolatát.

Ä  bonyolult közép-amerikai helyzet
A Londonban megjelenő li

berális lap, a The Guardian, 
mélységes, bár ragályos téve
désnek minősítette azt az ame
rikai felfogást, miszerint Kö- 
zép-Amerikában „az oroszok 
volnának minden baj okozói”, 
és hogy a Szovjetuniót és Ku
bát az ottani forradalmi felke-

Adatok a világűrből

Húszéves a Kozmosz-sorozat
Húszéves a világűrkutatás 

eddigi legnépesebb mestersé- 
geshold-családja. a Szovjetunió 
Kozmosz típusú mesterséges 
holdjainak sorozata.

Az első Kozmosz jelzésű 
szputnyikot 1962. március 16- 
án indították, s napjainkig a 
sorozat több mint 1340 holdja 
szolgáltatott adatokat a világ
űrről.

A Kozmosz típusú mestersé
ges holdak úttörő szerepet töl
tenek be' a szovjet űrkutatás
ban, s ma már rendszeres mun
kát végeznek a népgazdaság 
számára. A sorozat igen nagy 
előnye, hogy egységes típusú 
hordozórakétákat és holdakat 
használnak fel, bár a szputnyi-

kokon elhelyezett műszerek, 
berendezések összeállítása, a 
mesterséges holdak pályájának 
meghatározása mindig az adott 
tudományos feladattól függ.

A Kozmosz-sorozat számos 
kozmikus feladat megoldásá
ban töltött be úttörő szerepet.

A Kozmosz—4 sugárzott el
sőnek rendszeresen televíziós 
képeket a Földre. A Kozmosz— 
45-ön alkalmazták első ízben 
a szovjet tudósok az infravö
rös felvételek technikáját.

A Kozmosz—122 volt a pro
totípusa az időjáráskutató mes
terséges . holdaknak, amelyek 
alapián azután kifejlesztették 
-a Meteor típusú időjárási 
szputnyikokat.

lőmozgalmak megfékezésére 
lehetne kényszeríteni.

A láncreakciószerűen kibon
takozó gerillamozgalmakban áss 
amerikai kormány — véli a 
lap — csak a jelenséget látja, 
és csak a „kommunista össze
esküvést” gyanítja. Holott az 
események láncolatában a kö
zép-amerikai történelem „di
namizmusát” kell keresni, mert 
csak ez számít.

Amerika azonban — folyta^ 
tódik a vezércikk — képtelen 
megérteni a helyzet bonyolult
ságát. Nicaragua. Salvador és 
Guatemala sajátos voltát.' 
Csakis arra épít, hogy neki 
„meg kell fékeznie a gerillák 
győzelmes menetét”. Ehhez 
azonban nem elegendők az esz
közei.

A londoni lap szerint az 
Egyesült Államoknak „külön 
szerencséje”, hogy Mexikó 
személyében akadt egy barát
ja, amely kész közvetíteni, 
..feltéve; hogy (Washington
ban! meghallgatják”. A lap 
reményét feiezi ki, hogy ha 
Mexikónak sikerül kihúznia az 
amerikaiakat a csávából, ket
tőjük közös erőfeszítésével ta
lán olvan közép-amerikai poli- 
ika születik, ame'v ..nem heav- 
ia figyelmen kívül Kuba és Ni
caragua létét sem”.
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1982z Kodály- 
ünnepségsorosat

Kodály Zoltá.n születésének 100. évfordulójára nagy
szabású ünnepségsorozatot állított össze a Kodály Em
lékbizottság.

Az országos ünnepségek központja a nagy zeneszerző 
szülővárosában, Kecskeméten lesz. Itt rendezik július
ban a Nemzetközi Kórustábort, a Nemzetközi Kodály 
Szemináriumot, az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szer
vezetének közgyűlését, majd a hónap végén népzenei 
találkozóra is sor kerül. A központi rendezvény szín
helye december 16-án, Kodály Zoltán 100. születésnap
ján a Zeneművészeti Főiskola. Az Állami Hangverseny 
Zenekart és az MRT Énekkarát Ferencsik János ve
zényli itt. Két nappal később az Erkel Színházban új 
réndezésben^ mutatják be a Székelyfonót, ugyancsak 
Ferencsik János vezényletével. A Fővárosi Tanács egész 
alakos Kodály-szobor felállítását tervezi a Városliget
ben, és kiállítást rendez a Budapesti Történeti Múzeum
ban. A centenáriumra több — Kodály életével és mű
veivel foglalkozó — könyv lát napvilágot. A Hangle
mezgyártó Vállalat a többi között új felvételt ad ki a 
Háry Jánosból.

Külföldön is készülnek már a centenáriumra. így a 
Szovjetunióban vendégszerepei a Debreceni Kodály Kó
rus, Moszkvában pedig Kodály-kiállítás nyílik.

A detroiti (USA) Kodály-fesztivál nyitó hangverse
nyét Doráti Antal vezényli, a párizsi Pompidou Köz
pontban kiállítás nyílik a  zeneszerző életéről és művei
ről. Több hangversenyt, kiállítást, emlékülést és egyéb 
rendezvényt tartanak Európa valamennyi országában, 
sót Egyiptomban, Indiában, Irakban, Mexikóban és Ja
pánban is.

N a p ire n d e n :  a  J o g a lk o tá s
; X parlamentben ülést tartott 
az országgyűlés jogi, igazgatá
si és igazságügyi bizottsága. A 
képviselők a jogalkotás tapasz
talatairól és terveiről tanács
koztak. Beszámolót dr. Mar
gója Imre igazságügyminiszter 
tartott.
i A jogalkotó munka közép
pontjában az országgyűlés tör
vényhozó tevékenysége áll.

Lévén a törvény a legmaga
sabb szintű jogszabály, a par
lament pedig a legfőbb jogal
kotó testület, a képviselők idő
iről időre számot vetnek: ho
gyan segítették gazdasági, tár
sadalmi fejlődésünket, 
i! 1971—74 között' alkották rr.og 
'«z új tanácstörvényt, az ifjú- 
!^gí töwéhyt; a családjogi kó
dexet. A második középtávú 
szakaszban — 1975—80 között 
;f— pedig a társadalombiztosí-
|ir
;i

tásról, a közérdekű bejelenté
sekről. s a környezetvédelem
ről szóló magasszintű 'jogsza
bályokat.

Ártörvény-előkészítés terv
szerűbbé és demokratikusab- 
bá vált. Általános gyakorlat, 
hogy a sokakat érintő jogsza
bályok tervezetét társadalmi 
vitára bocsátják. Ez lehetővé 
teszi a törvényhozók alaposabb 
tájékozódását: az állampolgá
rok számára pedig a jogok és 
a kötelességek jobb megisme
rését.

Az életviszonyok tanulmá
nyozása ezentúl is fontos kö
vetelmény lesz. Segítségével el
kerülhetők á jógi szabályozás 
túlkapásai, s lehetővé Válik, 
hogy a szabályok, hozzájárul
janak állami, társadalmi, gaz
dasági életünk kiegyensúlyo
zott fejlődéséhez.

ELLENŐRZÉS A KERESKEDELEMBEN

Szigoreálsb iBÍlsaíeíések
Lehet-e. az Országos Keres- 

jkedeími Főfelügyelőség eseté
ben sikeres tavalyi évről be
szélni? Hiszen szorgalmas 
munkájuk bizonyítéka az el
lenőrzés, illetve az azt követő 
felelősségre vonás többnyire 
ijúbáí tár fel, a vevők becsa
pását büntetik..

Giltner László, az OKF ve
zetője sajtótájékoztatóján el
mondta, tavaly összesen 25 
ezer vizsgálatot végeztek el, 
tehát az üzletek egyharmadá- 
ba jutott el ellenőr. A felelős
ségre vonások aránya. 22,4 szá
zalékról 26 százalékra emel
kedett. A vásárlók megkáro
sítása miatt több mint négy
millió forintnyi büntetést fi
zettek ki a gazdálkodó szer
vek. és az ügyért felelős sze
mélyek. Az említett 25 ezer
nyi vizsgálatot nem egyedül a 
kereskedelmi ellenőrök végez
ték: segítséget nyújtottak “eb
ben a szakszervezeti tisztség- 
viselők és a társadalmi aktí
vák -is.

Kevesebb panasz érkezett 
az ellenőrökhöz 1981-ben, 
mint 1980-ban. Sokat mond, 
hogy a legtöbb kifogás — 
kétharmaduk jogosnak bizo
nyult — az iparcikkek minő
ségére és a garanciális szer
vizekre vonatkozott. A vá
sárlói panaszok nyomán majd
nem egymillió forint bírsá
got és kártérítést szabtak ki.

Idei terveik között ugyan
csak több kiemelt ellenőrzési 
téma szerepel: mint például 
az alkatrész-utánpótlást sza
bályozó kormányrendelet ér
vényesülése, az előleges áru
rendelés, az élelmiszertörvény 
végrehajtása. Az OKF vezető
je hangsúlyozta: munkájuk, 
ban továbbra is a megelőzést, 
a szakmát inkább segítő szán
dékot akarják érvényesíteni, 
de ezután még szigorúbban 
járnak el a nyerészkedőkkel, 
a fogyasztót tudatosan megká
rosítókkal szemben.

ÖT ÉVEN BELÜL NAGYOBB

G a r z o B s  l a  S«. á s
, Úgy ötvenkilenc lakásos — 

fiataloknak készülő — garzon- 
>háẑ  építését kezdték meg 
Győrött, a Kun Béla-lakótele- 
pen. Terveit a Gy.őriterv ké
szítette, kivitelezését házgyári 
elemekből a Győr megyei Ál
lami Építőipari Vállalat vég
zi. Á mindössze harminc 
négyzetméteres, egyszobás 
teakonyhával és fürdőszobá
val ellátott lakásokat az OTP 
építteti, hozzásegítve ezzel a 
■fiatal házasokat, hogy két lép
csőben jussanak kényelmes 
otthonhoz.

A garzonlakások vásárlóit a 
Városi tanács' és a KrSZ jelö- 
H ki. A tulajdonosok vállal
ják, hogy öt éven át havonta 
•legalább 800 forintot ifjúsági 
takarékbetétbe helyeznek el 
Cserébe^ viszont a tanács és az 
OTP vállalja, hogy a garzon-

OTTHON

fia ta lok n ak
lakás-tulajdonosoknak legké
sőbb az öt év elteltével a 
család megnövekedett létszá
mának megfelelő nagyobb 
OTP-lakást biztosít, ugyanak
kor a garzont napi áron visz- 
szavásárolja. A garzonlakások 
átmenetileg megoldják a fia
tal házasok lakásgondját és 
mentesítik őket az albérlet 
kiadásaitól.

1985-ig összesen négyszázti- 
zennégy  ̂ ilyen garzonlakás 
épül Győr-Sopron megyében. 
A megyeszékhelyen a továb
biakban még kétszáztizennyolc 
készül el, Sopronban ötvenki
lenc kis alapterületű lakást, 
Csornán harminckilencet ad
nak át a jövő évben, Moson
magyaróváron pedig harminc
kilenc lakásos garzonházat 
hoznak tető alá 1984-ben.

A Budapesti Műszaki Egyetem szélcsatornájában az IKARUS 
új autóbusz típusának áramlástani jellemzőit modellen 

ellenőrzik

Mind többen keresik *

K épesség , kép zettség , 
m eg fe le lő  marnak a

;,A fővárosban és vidéken is 
működnek munkaerő-közvetítő 
irodák. Ezek hatásköre azon
ban csak a bejelentett mun
kaerő-kínálat és -kereslet 
mechanikus egyeztetésére ter
jed, valamint egyes esetekben 
az új felvételek szabályozásá
ra. A már foglalkoztatott mun
kaerő átcsoportosításának 
megtervezése és lebonyolítása 
nem tartozik feladataik közé. 
Egyébként is, gyakorlatilag 
csak .egészen alacsony kép
zettségű munkaerők közvetí
tését végzik.”

E sorok, melyeknek szerző
je Falusné Szikra Katalin 
1966-ban jelentek meg a Való
ság hasábjain, s úgy látszik 
kereken tizenöt esztendőnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a2 
akkori helyzet megváltozzék.

A munkaerő-közvetítő iro
dák ugyan még ma is kény
telenek elvégezni a meglehe
tősen mechanikus egyeztető 
munkát, de ügyfeleik már 
nem csak az egészen alacsony 
képzettségűek közül kerülnek 
ki. S ami még lényegesebb, 
ezek az irodák néhány hónap
ja már nem zárkóznak el at
tól, hogy munkaviszonyban lé
vők számára is felvilágosítást 
adjanak a betölthető munka
helyekről.

Kereslet, kíná!aí

Ennek a két körülménynek 
látszólag semmi köze nincs 
egymáshoz; valójában azon
ban igencsak szoros az össze
függés. Ez egyébként világo
san kiderül abból a vizsgá
latból, amelyet a Fővárosi Ta
nács munkaügyi főosztályá
nak munkatársai végeztek. 
Akik arra__voltak kíváncsiak; 
a kötelező munkaközvetítés 
megszűntével hogyan alakul a 
kereslet-kínálat viszonya a 
munkaerő-gazdálkodási hiva
talokban?

Ami magától értetődő kö
vetkezmény : a munkaerő sza
bad mozgását korlátozó ren
delet feloldása természetsze
rűen csökkentette a munka- 
közvetítő irodák forgalmát. 
Hiszen formai előírások okán 
már senkinek sem kell ide
fordulnia.

Megváltozott viszont — ép
pen ezért is — a jelentkezők 
összetétele. Emelkedett a ma
gasabb képességűek aránya
— mind a fizikai, mind a nem 
fizikai munkakörökben.

Szükséges
A Fővárosi Tanács munka

ügyi szakembereinek megíté
lése szerint ennek oka az le
het, hogy egyes vállalatoknál
— például az élelmiszeripar
ban — a technikai tecnológiai 
fejlesztések eredményeképpen 
szükségtelenné vált, hogy a 
korábbi magas arányban fog

lalkoztassanak szakmunkáso
kat. A közép-, sőt a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők 
megnövekedett érdeklődését vi
szont az keltette fel a munka
erő-gazdálkodási hivatalok 
szolgáltatásai iránt, hogy 1981. 
december 31-gyel lejárt a mi
nisztertanácsi határozatokban 
előírt létszámcsökkentések ha
tárideje. S az érintettek éppen 
a különféle intézményeknél 

. dolgozó szellemi foglalkozá
súak voltaim Akiknek nem ép- 

■ peri könnyű,' - megfelelő új 
munkahelyet találni.

Ezek a tények. S, hogy ör
vendetesek-e, az megítélés 
kérdése. Egy azonban biztos; 
szükségszerűek.

Ami azonban talán örven
detesnek mondható, a munka
erőmozgás nemrégiben — a 
múlt év novemberében és de
cemberében — feltérképezett 
tendenciáit elemezve, az az, 
hogy megnövekedett, mégpe
dig ugrásszerűen emelkedett 
— a korábbi hat-nyolc száza
lékról ötvenöt százalékra — 
azoknak az érdeklődőknek a 
száma, akik eközben munka- 
viszonyban állnak.

Tanúi lehetünk tehát egy 
olyan folyamat megindulásá
nak, amelyre ugyancsak évti
zedek óta várunk. Hiszen a 
vállalatok által oly régen 
hangoztatott munkaerőhiány 
és a vállalaton belüli munka- 
nélküliség elsőrendű okai kö
zött van az az ellentmondás 
is, hogy az elvégzendő munka 
és az adott munkakörben dol
gozó képzettsége és képessége 
nem áll mindig arányban egy
mással.

A kizökkent arányok helyre- 
billentése a vállalatok feladata 
lett volna. Csakhogy a múlt 
másfél évtizedben számos té
nyező játszott közre abban — 
létszámgazdálkodási okoktól 
kezdve, egészen szociális és 
képzéspolitikai okokig 
hogy saját érdekeik ellenében 
ezt ne tegyék meg.

Egyéss, íársadalotn

Most viszont, úgy tűnik, 
megteszik ezt helyettük saját 
munkatársaik. Akiknek ma 
már — a' jelek szerint — sa
ját maguknak is érdekükben 
áll, hogy képességeiket, kép
zettségüket és munkájukat 
szinkronba hozzák egymással. 
Vagy legalábbis — természe
tesen le legyünk naivak — a 
számukra negatív egyenleget 
felszámolják.

Ez persze korántsem nevez
hető a „munkaerő szervezett 
átcsoportosításának”. De ez 
nem is baj, sőt előny, ha a 
szükséges „átcsoportosulás” ré
vén nemcsak a „munkaerő”, 
hanem a sok vállalat, sőt az 
egész társadalom érdeke egy
beesik.

JVéyyssemítöst Mahlt Károllyal
— Legutóbb Gaigóczi Erzsébet kisregényéből forga

tott . . .
— Most fejezem be az utolsó szinkronmunkálatokat. 

A filmet a májusban megrendezendő canmes-i nemzet
közi filmfesztivál versenyfilmjei közé választották. A 
regényre egyébként furcsa módon találtam rá. Az NSZK- 
ban dolgoztam, s egy, a magyar folyóiratokat állandóan 
járató kinti honfitársunk mesélte: elképesztő történetű 
regényt olvasott az egyik irodalmi folyóiratban. Aján
lotta, feltétlenül kísérjem figyelemmel a „Törvényen 
belül” című Galgóczi-könyv megjelenését. Hazatérve 
azonnal megvásároltam a folyóirat számait. Elolvastam 
a regényt, felkerestem az írónőt, s közösen megírtuk a 
forgatókönyvet. Most már a közönség dolga lesz ítél
kezni.

— Televízió?
— Van néhány tévés tervem is. Például szeretném 

Déry Tibor írásainak némelyikét képernyőre vinni. Hogy 
ezekre mikor kerülhet sor, még nem tudom, hiszen itt
hon folyó filmmunkáim mellett ajánlatot kaptam ren
dezésre Franciaországból és az NSZK-ból is.

K ö z le k e d é s  és m n n k a fe g je le m
A munkafegyelem, avagy 

megfordítva, a fegyelmezett 
munka a népgazdaság legap
róbb egységeiben is nagy je
lentőségű. A korszerű techni
kai eszközök, s a hozzájuk 
igazodó modern technológiák 
szinte önmaguk szűrik ki a 
fegyelmezetlenség lehetőségét. 
Ám sokszor az ember, aki a 
munkát végzi, megpróbál ki
szabadulni a fegyelmezett 
munka — nemegyszer bizony 
kényelmetlen — szorítása alól.

Nemrégiben legnagyobb köz
lekedési vállalatunk, !a MÁV 
termelési tanácskozásán hang
zott el a munkafegyelem la
zaságából adódó gondok ki
sebb gyűjteménye. A beszá
molóból kiderült, hogy a sze
mélyszállító vonatok késése 
nem egyértelműen arra vezet
hető vissza, hogy túlzsúfoltak 
a* vasúti pályák. Sokszor a 
forgalom lebonyolítói szerve- 
Zl*k _ rosszul munkájukat, 
amiért — és ez már az ellen
őrök fegyelmezetlensége — 
semmiféle elmarasztalásban 
sem részesülnek.

De igazságtalanok volnánk, 
ha csak a MÁV példáját em
legetnénk, annál is inkább, 
mert az említett értekezleten 
olyan önkritikusan hangzottak 
el a fegyelmezetlenségekre 
vonatkozó észrevételek, ami 
már magában is jelzi: a vas
utasok nagy társadalma tud
ja, hogy munkavégzésük me

netét tanácsos felülvizsgálni, 
szigorítani.

Sokan a városi közlekedés 
lazaságaira reagálnak roppant 
érzékenyen. Okkal, hiszen a 
zuhogó esőben továbbrobogó 
szabad jelzésű taxi, vagy a 
túlzsúfolt autóbusz sem vet jó 
fényt a közlekedés szervezői
nek, munkásainak tevékeny
ségére.

Am tapasztalhatunk jó pél
dákat is, talán többet is, mint 
rosszat. Amikor a teherszállí
tó vállalatoknak olyan nép- 
gazdasági érdekeket szolgáló 
feladatokat kell elvégezniük, 
mint például a mezőgazdaság 
őszi betakarításából adódó 
csúcsmunka, a terményszállí
tás. Csak fegyelmezett, jó 
munka után kerülhet megter
melt javaink összessége ide
jében a piacokra vagy a fel
dolgozás helyére, a gabona- 
silókba, a konzervgyárakba.

A  közlekedésben tapasztal
ható fegyelmezettségre, illető
leg fegyelmezetlenségekre az 
egész társadalom érzékeny. 
Egy késve érkező vonat vagy 
távolsági busz sokaknak okoz 
bosszúságot, különösén, ha ép
pen emiatt érkeznek' késve a 
munkahelyükre. A közlekedés 
szervezői tehát nemcsak sa
ját munkájukat becsülik meg 
azzal, hogy fegyelmezetten, 
nagy figyelemmel dolgoznak, 
hanem mindnyájunkét, akik a 
közlekedésben részt veszünk.

F ejlesztés! pa*«s«ram az A T I-han
_ •Jelentős tervek foglalkoztat
ják az Autóközlekedési Tan
intézet vezetőségét. Miről van 
szó?

'— Noha gépkocsivezetői
képzéssel foglalkozik az MHSZ 
és az Autóklub is, és jó né
hány saját gépkocsival ren
delkező munkaközösség, ami
ben egyedüliek vagyunk, azok 
a KPM leadott hatáskörei: a 
vizsgáztatás, a pályaalkalmas
ság megállapítása, a módszer
tanfejlesztés, továbbá a szak- 
felügyeleti hálózat — tájékoz
tat dr. Sepsey József igazgató- 
helyettes. — Legfontosabb cé
lunk továbbfejleszteni a prog
ramozott oktatást. Az elmé
leti órákon a hallgatók egy
ségcsomagot kapnak, és egyé
ni képességeiknek megfelelő 
tempóban otthon is haladhat
nak a tananyaggal. A gyakor
lati vezetés jó elsajátítására 
hasznos kísérlet Bécsi úti tan
pályánk, ahol 23 feladat elsa
játítása és a „házi vizsga?’ iga
zolja a jármű feletti uralmat.

Ezután kezdődhet csak a for
galomban való „éles” vezetés. 
Tovább fejlesztjük az audio
vizuális módszert. Űj szolgál
tatás lesz például a takarékos 
vezetéstechnika tanítása a jo
gosítvánnyal rendelkezőknek.

Munkaerőgondok?
— Gyakorlati oktatóink szak

mai felkészültségével nincs 
baj, annál inkább a pedagógiai 
érzékkel, ez pedig az iskolá
zottsággal gyakran összefügg. 
Annyi jelentkező azonban 
nincs, hogy ilyen szempontból 
is válogathassunk. A Győri 
Autóközlekedési Műszaki Ta
nárképző Intézetünkben rend
szeresen beiskolázunk oktató
kat. Egy friss terv: középisko
lák  ̂pedagógusait szeretnénk 
minél nagyobb számban ki
képezni szakreferensekké, akik 
eredeti tárgyaik megtartása 
mellett autóvezetésből, is ad
hatnak elméleti és gyakorlati 
órákat. Ezzel kapcsolatos tá
volabbi célunk: minden kö
zépiskolát végzettnek legyen 
jogosítványa.

Boraink külföldön
Egy év alatt mintegy 3 százalékkal növelte a borérté 

kesifcést külföldön a Monimpex, és ugyanilyen mérték
k ü u Ä L d d k ^ 1 ÍS eme'ni’. - S e r t S K

Ä f Ä S Ä esyaránt' pontosabban ig-
Az előnyösebb értékesítést részben a három évvel ez- 

e l v l  meg^ la^ ult külkereskedelmi társaság, a Bői iroda 
e0>ie eredményesebb munkája tette lehetővé Ebben n 
gazdasági szervezetben a Monimpex mellett 36 partner

tenek arról, melyik piacon ^ e '
talán meg átmeneti ráfizetés mellett is számnu.a ’ Pe" 
tékesítés későbbi fellendülésével. ’ szamolva az *>



1982. MÁRCIUS 27. <íámmmé
Jfss s s & r s ó d é s á ii

A társadalombiztosítás kö
rének kiszélesítése, az ingye
nes orvosi ellátásnak, gyógy
kezelésnek állampolgári jo
gon történő igénybevétele je
lentősen csökkentette mind
azoknak az idős, beteg embe
reknek ilyen jellegű kiadásait, 
akik esetleg társadalombizto
sítási alapon erre nem voltak 
jogosultak, illetve számukra a 
hosszadalmas betegség komoly 
anyagi megterhelést jelentett.

Társadalombiztosítási szol
gáltatások keretében sem old
ható meg azonban a magukra 
hagyott, idős, beteg emberek 
gondozása, ápolása, haláluk 
esetén illő eltemettetésük. A 
rendelkezésre álló szociális 
otthonok csak korlátozott 
számban gondozhatnak erre 
rászoruló embereket, s indo
kolt, hogy a legrosszabb kö
rülmények között élő, létfenn
tartásukhoz elegendő jövede
lemmel. vagyonnal nem ren
delkezők kerüljenek oda, azok, 
akiknek törvényes tartásra kö
telezhető hozzátartozójuk sincs.

A családjogi törvény alapján 
a tartásra jogosult sze
mélyt elsősorban leszár
mazó! kötelesek eltarta
ni, ennek hiányában e 
kötelezettség a felmenő
ket terheli.

A tartásra köteles személyek 
azonban gyakran nem tesznek 
eleget jogszabályban előírt 
kötelezettségeiknek, így a va
gyonnal rendelkező, öregség, 
betegség miatt munkaképtelen 
emberek számára megoldás
ként az jöhet számításba, hogy 
házuk, ingóságuk, lakásuk bér
leti joga ellenében tartási, 
életjáradéki szerződéssel biz
tosítsák gondozásukat, ápolá
sukat, haláluk esetén illő elte
mettetésüket.

Ugyanakkor a kilátástalan 
lakásproblémával küszködő 
személyek számára is megol
dás ,egy tartási (életjáradéki) 
szerződés megkötése, amellyel 
közvetlenül lakáshoz juthat
nak, vagy a későbbi lakásvá
sárláshoz (építéshez) a szüksé
ges pénzeszközöket rövidebb 
időn belül előteremthetik. 
Napjainkban is nagy jelentő
sége van ezért a Polgári Tör- 
vénykönyben külön fejezetben 
szabályozott tartási (életjára
déki) szerződéseknek.

A tartási (életjáradéki) vi
szony keletkezhet — amint 
már említettük — jogszabály 
alapján, illetve szerződés alap
ján. Mindkét esetben közös a 
rendeltetésük: a jogosult lét- 
fenntartásának a biztosítása. 
Ehhez a szolgáltatásokat idő
szakonként visszatérően (pl. 
havonta) kell nyújtani, mégpe^ 
dig általában személyesen. Lé
nyeges különbség azonban a 
jogszabályon, illetve a szerző
désen alapuló tartás között 
hogy

■— törvényen alapuló tartás 
csak jogszabályban meghatá
rozott személyt terhelhet;

•— feltétele, hogy a tartást 
igénylő erre önhibáján kívül 
rászoruljon, a tartásra kötele
zett pedig saját szükséges tar
tását ne veszélyeztesse;

— a törvényen alapuló tar
tás mértéke pedig az, ami a 
jogosult megélhetését fedezi.

A  szerződés alapján vállalt 
tartásnál ezek a kötelezettsé
gek nem érvényesülnek.

A  tartási, illetve az életjára
déki szerződés, mint minden 
szerződés, a felek kölcsönös, 
egybehangzó akaratnyilvánítá
sa eredményeként keletkezik. 
Lényeges különbség e kétféle 
szerződés között a szerződés 
tárgyában van. Az életjáradéki 
szerződés tárgya mennyiségi
leg meghatározott pénzösszeg 
(pl. havi 1500,— Ft), vagy ter
ménymennyiség időszakonként 
visszatérő szolgáltatása. A tar
tási szerződés tárgya ezzel 
szemben általánosan körülírt, 
a kötelezett saját háztartásán 
belül nyújtott tartás.
• Tartási szerződés alapján te

hát az egyik fél köteles a má
sikat saját háztartásában meg
felelően eltartani.

A megfelelő tartás azt 
jelenti, hogy a jogosult 
személyes szükségleteit 
sokoldalúan és teljesen

f a r t  á s  é s  é l e t j  á r a d é i n
ki kell elégíteni, életjá
radéki szerződés eseté
ben pedig gyakran csak 
a tartás kiegészítését 
szolgálja az a pénzösz- 
szeg (vagy termény
mennyiség), amit a kö
telezett ad.

A tartási és az életjáradéki 
szerződés is személyhez kötött, 
meghatározott jogosultakat il
let a tartáshoz való jog, illetve 
a kötelezettségek teljesítése is. 
A tartásra jogosult halálával 
a szerződés, s így a tartás kö
telezettsége is megszűnik. 
Ugyanígy a kötelezett oldaláról 
is fennáll ez a személyhez kö
töttség, éppen a felek közötti 
érzelmi, bizalmi kapcsolat mi
att. A ^tartásra, jogosult ny il-. 
vánvalóan csak olyan személy- 
lyel fog tartási vagy életjára
déki szerződést kötni, akiben 
megbízik, aki számára rokon
szenves, s akivel (a tartási 
szerződés esetében) egy fedél 
alatt tud élni. E bizalmi jelleg, 
amely rendszerint érzelmi kap
csolaton alapul, nem képzel
hető el a családon belüli nyu
godt légkör nélkül. Ennek hiá
nyában a legszebb remények
kel induló iíyen szerződéses 
kapcsolat is előbb-utóbb nézet- 
eltérésekhez, gyűlölethez, s a 
szerződés felbontásához vezet..,

A tartási (életjáradéki) 
szerződés a felek akara
tának kölcsönös és egy
behangzó kifejezésével 
jön létre. Ennek ki kell 
terjednie a lényeges, to
vábbá a felek valame
lyike által lényegesnek 
tartott kérdésekre. A 
szerződés létrejöttének 
érvényességi feltétele az 
írásban foglalás és a ha
tósági jóváhagyás.

Az írásban foglalást célsze
rűségi szempontokon ■ túl (hi
telt érdemlő rögzítése az igé- ’ 
nyeknpk) az is indokolja,, hogy 
a tartási szerződések túlnyomó 
többsége ingatlanátruházásra,. 
illetve tanácsi bérlakás bérleti 
jogviszonyának átruházására 
irányul, s ezeknek az írásbeli 
forma amúgy is követelmény.

A szerződéseket legalább 
magánokirati formában kell 
rögzíteni, azaz tartalmaznia 
kell az iratnak a szerződő fe

lek nevét, a szolgáltatás tár
gyát, a szolgáltatás, ellenszol
gáltatás részletezését, valamint 
a szerződő felek aláírását.

A tartási (életjáradéki) szer
ződést jóváhagyás végett az el
tartott személy lakóhelye sze
rinti illetékes városi, fővárosi 
kerületi tanács V. B. igazgatá
si feladatot ellátó szakigazga
tási szervénél, vagy a megyei, 
városi tanács V. B. kerületi hi
vatalánál, községeknél a köz
ségi tanács V. B. szakigazgatá
si szervénél kell bemutatni. A 
A szerződés tartalmát a .szak- 
igazgatási szervnek körülte
kintően meg kell vizsgálnia, 
így különösen

— tisztáznia kell a felek 
személyi körülményeit (hely
színi eljárás keretében);

— értékelnie kell, hogy a 
megkötött szerződés nem el
lentétes-e a PTK rendelkezé
seivel.

Meg kell tagadni a szerződés 
jóváhagyását semmis szerző
dés esetében, vagy ha a szer
ződés tévedés, megtévesztés 
vagy jogellenes fenyegetés ha
tására jött létre.

A szakigazgatási szerv vizs
gálatának célja annak eldön
tése, hogy a szerződés be tud
ja-e' tölteni tartósan a célját. 
Milyenek az eltartott személyi 
körülményei, kora, vagyoni vi
szonyai, lehetővé teszi-e az el
tartó jövedelme a szerződés 
pontos teljesítését, biztosított
nak látszik-e az együttélés za
vartalansága? Ezeknek a kö
rülményeknek a pontos tisztá
zása lehetővé teszi a leplezett 
szerződések felderítését is 
(például azt, hogy a lakásbér
leti jogviszony átruházását a 
felek tartási szerződést szín
lelve igyekeznek elérni).

A tartás (életjáradék folyó
sítása) fejében legtöbbször ház, 
telek tulajdonjogának, átruhá
zása, bérelt lakás megosztása, 
vagy egy részének átengedése, 
ingók tulajdonának átruházá
sa szerepel ellenértékként a 
szerződésben.

Azt, hogy tartási vagy élet
járadék! szerződésről van-e 
szó, az dönti el, hogy a szol
gáltatások túlnyomó része tar
tás jellegű-e. így ha a tartásra

A TÁRGYALÓTEREMBŐL

„Holnap
lopni m egyek...”

Hatan ülnek a vádlottak 
padján. Hárman közülük 
őrök között. Tolvajok.

Hat férfi. Nem fiúk, nem 
meggondolatlan tinédzse
rek. A legidősebb fehér ha
jú. Ö az, aki azt mondja: 
„sugallatra cselekedtem”.

★
A többiek nem „faksz- 

niznak”. Ügy beszélnek a 
lopásról, mint a legtermé
szetesebb dologról. Szégyen 
nélkül, zavar nélkül.

Egyhangú tárgyalás. Az 
egyik védő — kirendelt — 
újságot olvas. Időnként ki
pillant a cikkek mögül, 
szórakozottan.

A tolvajok ülnek, egy
kedvűen. Izgalmas pilla
nat a szembesítés. Néha 
azt mondják, ezen vagy 
azon az „eseményen” én 
nem voltam ott. Ötven
nyolc közül kettőn. Hogy 
miért tagadják éppen ezt 
— ők tudják.

Férfiak, huszonöt—negy
ven között. Szinte vala
mennyi büntetett előéletű. 
Megjárták a börtönöket, 
tudják milyen az, zárva 
lenni. Most is esztendők 
várnak rájuk.

•k
Üzletekbe jártak lopná. 

Csoportosan. Rengeteg min
dent vittek el — sok hely
ről. ..Összedolgoztak”. Az 
egyik figyelt, a másik 
„emelt”, a harmadik áru
sította, a negyedik, az ötö
dik, a hatodik — minden
kinek volt feladata.

Mindent loptak, ami a 
kezük ügyébe1 esett.

S a két lopás között va
jon hogyan éltek — erről 
nem esik szó. Mit csinál
tak, mivel foglalkoztak, mi 
érdekelte őket, hol költöt
ték a pénzt.

Vajon szó esett-e az asz- 
szonnyal — anyukám, hol
nap délután lopni megyek. 
És mit szólt a feleség? 
Tiltakozott vagy beletörő
dött — esetleg biztatott?

Hétköznapi tárgyalóte
rem. Forma szerint zajlik 
a tárgyalás — s hosszú 
ideig tart majd. Minden
ről részletesen beszélnek. 
Melyik üzletben, mi tör
tént, s hogyan. Az értékek
ről is vita lesz — valame
lyik majd azt mondja, 
hogy nem annyi, amennyit 
megállapítottak.

Nem féltek vajon -az 
újabb börtönévektől? Meg
reszkírozták ? Azt mondják, 
ha szabadlábon vannak, 
nem tudnak mást tenni, 
csak lopni?

★
Kérdések, amelyekre itt 

nincs felelet. Szorosan 
együtt ülnek. Fegyelmezet
ten — már tudják, mi a 
szabály. Csak a tekintetek 
villannak egymásra fenye
getően. Nem barátok, leg
alábbis itt nem. Ki-ki ho
gyan védi a saját bőrét — 
ez most a fontos!

Az ítélet elhangzik majd 
S folytatódnak a börtön
esztendők. S azután , vajon 
újból kezdődik elölről?

köteles személy például 400,— 
Ft-ot ad az eltartottnak ha
vonta, ezek mellett azonban 
ellátja élelemmel, betegsége 
esetén ápolja, gondoskodik a 
fűtésről stb. tartási szerződés
ről van szó.

A tartási szerződés fenn
állásának elismeréséhez 
nem feltétlenül szüksé
ges, hogy az eltartó ki
zárólag maga gondos
kodjék a jogosult min
denirányú szükségleté
nek kielégítéséről. Ele
gendő, ha a kötelezett 
szolgáltatása a tartásra 
jogosult szükségleteinek 
jelentős részét biztosítja, 
a többit pedig közremű
ködő útján teljesíti.

Például az eltartó nem saját 
maga főz, hanem a szomszé
dos vendéglőből hozatja az 
ebédet az eltartott részére.

A tartásra kötelezett szol
gáltatásai többnyire az élel
mezés, a ruházat biztosítása, a 
fűtés, világítás, főzés, mosás, 
vasalás, takarítás, esetleg az 
eltartott kulturális szükségle
teinek kielégítése (például 
színházjegy beszerzése) stb. 
Ezeket a szolgáltatásokat az 
eltartónak saját háztartásában 
■kell nyújtania az eltartott ré
szére. Ha a tartás lakás elle
nében történik az eltartott la
kása, azaz a felek közös lakó
helye lesz a „saját háztartás”. 
Az együttélés zavartalansága 
érdekében mindkét félnek kö
telessége megtenni mindazt, 
ami a szerződésben foglaltak 
megfelelő teljesítéséhez szük
séges. így például az eltartott 
általában köteles fizikai, 
egészségi állapotának megfele
lően a háztartásban segédkez
ni, a zavartalan együttélés ér
dekében bizonyos mértékben 
alkalmazkodni. Tartózkodnia 
kell az indokolatlan vitáktól, 
s az olyan magatartástól, 
amely sérti a másik fél jó hír
nevét, önérzetét, családi életét. 
Nem utasíthatja vissza indo
kolatlanul a természetben 
nyújtott tartást.

A kötelezettnél ugyanígy 
megtalálhatók a tevőleges, il
letve a passzív kötelezettsé
gek: köteles az eltartott szá
mára' békés otthont biztosíta
ni, megfelelő tartást nyújtani, 
s tartózkodni, mindazoktól a 
magatartásoktól, amelyek a 
szerződés teljesítését veszély
be sodorhatják. (Lényegében 
ezek megegyeznek az eltartott 
passzív kötelezettségeivel.)

A kötelezettségek teljesíté
sének helye a körülmények 
változása következtében mó
dosulhat is. Például, ha az el
tartott kórházba kerül, nem a 
„saját háztartásban” fogja 
igényelni a szolgáltatást, ha
nem a kórházban, elvárva, 
hogy látogassák, a szükséges 
dolgokkal ellássák.

Lényeges kérdés a felek 
szempontjából, milyen mérté
kű tartást igényelhet az eltar
tott, illetve milyen mértékben 
köteles azt az eltartó biztosí
tani.

Az eltartottat családtagi 
minőségében ugyanaz az 
ellátás illeti meg, mint a 
kötelezett családjához 
tartozó személyeket. Ál
talában a jogosult tehát 
nem követelheti, hogy 
indokolatlanul részére 
külön főzzenek. Termé- 

. szetesen, ha egészségi ál
lapota ezt igényli, pl. 
diétázásra van szükség, 
ez már igényelhető.

Ruházat terén ' nem lehet in
dokolt az alkalmi divat köve
tése. Az ápolás mértéke és 
módja az eltartott személyi 
körülményeitől, egészségi álla
potától függően változik. A 
gondozás kiterjed a jogosul! 
tisztántartására, mosdatására 
fürdetésére, tiszta ágyneművel 
yaló ellátására. Végezetül az 
eltartott temetését csak akkor 
háríthatja át az eltartó az örö
kösre, ha kifejezetten ebben 
állapodtak meg. A temetés 
módját, ünnepélyességét az el
halt kívánságához, megelőző 
életkörü’ménveihez és az el
lenszolgáltatás mértékéhez 
kell igazítani.

Dr. L. Gy.

MÚLT ÉVI MÉRLEG
Az év első negyedévében mindfen vállalatnál, üzemnél 

elkészítik a múlt év mérlegét. így történt ez a Csepel 
Autógyárban is, ahol az év végi számvetések közé be
került a gyár utógondozási tevékenységéről szóló össze
foglaló is. A több éve végzett szervezett utógondozói 
munka semmit nem vesztett kezdeti lendületéből, évről 
évre gyarapítják azokat a tapasztalatokat, amelyeket 
korábban összegyűjtöttek.

— Amikor évekkel ezelőtt az Igazságügyi Miniszté
riummal szerződést kötöttünk, nem gondoltunk arra, 
hogy a szűkös munkaerőpiacon új munkaerőforrást fe
deztünk fel — mondja dr. Bognár Zoltán az Autógyár 
munkaügyi főosztályának vezetője. — Társadalmi, és 
szociálpolitikai kérdésként kezeltük a börtönből sza
baduló munkavállalók ügyét és sajátos helyzetük kívá
nalmainak megfelelően készültünk fel a fogadásukra is.

A munkaügyi főosztályon létrehoztuk a  pártfogói cso
portot, azokat bíztuk meg a feladattal, akiknek e téren 
kellő tapasztalatuk van, és az emberekkel megértőén, 
humánusan bánnak. Azoknak, akik nem rendelkeznek 
lakással — a hozzánk érkezők többsége ilyen — helyet 
biztosítunk a munkásszálláson.

— Megéri a gyárnak, hogy sokat áldoz a szabadultak 
fogadására, foglalkoztatására, ügyeinek intézésére?

— Tevékenységüket változatlanul fontos társadalmi 
és politikai feladatnak tekintjük, ebből az is követke
zik, hogy az Autógyár vezetői — élükön dr. Novák Béla 
vezérigazgatóval — egyértelműen támogatják, segítik a 
munkánkat.

Kétségtelen: sóik gonddal jár az ügyintézés, hiszen 
leendő munkásainkat szabadulásuk előtt, már az inté
zetekben felkeressük, s még a munkába állás után is 
bőven akad teendő.

Időközben tovább szélesítettük az utógondozói mun
kát, mert az üzemekben, munkahelyeken számos mun
kavezető, s szocialista brigád segíti a pártfogoltakat. 
A pártfogók állandó kapcsolatot tartanak fenn a Pest 
megyei Bíróság hivatásos pártfogóival, a helyi (sziget- 
szentmiklósi) tanáccsal, s a járási rendőrkapitánysággal.

Évek óta mintegy 85—90 pártfogolt dolgozik a gyár
ban; akik itt maradnak, többségükben jól dolgoznak, 
munkájukkal elégedettek vagyunk.

Szombathy Miklós autógyári pártfogó neve ismert a 
gyárban dolgozó pártfogoltak körében, s még azokban 
az intézetekben is, ahonnan nagyobb számú jelentkező 
van az autógyári munkára.

— Halottam olyan kijelentést, hogy könnyű az Autó
gyárnak, mert már az intézetekben kiválogatja a je
lentkezőket?

— Amint már dr. Bognár Zoltán is említette, igen 
sok energiát fordítunk a börtönből szabadultak támo
gatására. Minden törekvésünk arra’ irányul, hogy az 
illető itt maradjon nálunk, s megtalálja a helyét.

Valóban felkeressük azokat az intézeteket, ahol töb
ben jelentkeznek. Elbeszélgetünk az illetővel, megkér
dezzük, milyen segítségre van szüksége, milyen munkát 

. végezne szívesen. Ilyenkor mindig ott van a gyár üzem
orvosa is, aki a helyszínen tanácsot ad, milyen munka
körben foglalkoztatható a jelentkező. Tehát ilyen szem
pontok szerint — ha úgy tetszik — válogatunk. A másik 
dolog: a foglalkoztatottak nagyobb része többszörösen 
büntetett, pártfogó felügyelet alatt álló, szigorított őri
zetből szabadúlt ember. Több éves büntetés után hagy
ták el az intézetet, s igénylik a szabadulás előtti felké
szítést, s a gondoskodást.

— Hol jártak a gyári pártfogók az elmúlt esztendő
ben?

— Hatszor voltunk Vácott, négyszer Sopronkőhidán, 
egyszer-egyszer pedig Pálhalmán és Márianosztrán. Ösz- 
szesen szászhuszonnégy személlyel beszélgettünk, job
bára olyanokkal, akik néhány hónap múltán szabadul
nak, de voltak közöttük olyanok is, akik csak a jövő 
évben hagyják el az intézetet.

Végül is 1981-ben 73 személy kereste fel gyárunkat 
munkavállalási szándékkal. Közülük természetesen né- 
hányan hamarosan odébbálltak, de a többségük jelen
leg is itt dolgozik. Ha a mozgási arányukat összevetjük 
az utcáról felvettekkel, akkor a szabadultak javára bil
len a mérleg nyelve.

Beszélgetésünk időpontjában az Autógyárban 91 bör
tönből szabadult dolgozott. Közülük mintegy 18—20-an 
olyanok, akik 4—5 éve megbecsült dolgozói az üzemek
nek, szűkebb kollektívájuknak. Az említettek közül 76- 
an pártfogó felügyeletesek, mindössze öten vannak akik 
rendőri felügyelet alatt állnak.

1981-ben javult a helyzet, hiszen amíg a korábbi esz
tendőkben általában öten-hatan. vagy még ennél is 
többen kerültek vissza a börtönökbe, eddig a múlt év
ben mindössze _ négyen. Ha figyelembe vesszük, hogy 
jobbara szigorított őrizetesekről van szó, akkor ezt 
mindenképp pozitív jelenségnek kell értékelni, hiszen 
országos viszonylatban az ő visszaesési arányuk a leg
kedvezőtlenebb.

+
Természetesen hamis lenne az autógyári helyzetkép 

, ,a negatívumokról nem tennénk említést. A szabadu
lás előtt ugyanis igen sok ígéret, fogadkozás hangzik el, 
s ezt bizony fenntartással kell fogadni. A gyenge aka
ratú embereket hamar hatalmába keríti a' régi élet- 
mod s ha ehhez még az italozás is társul, akkor alig
n íh ín 82 ' 3 v,isszaeséstő! megmenteni. Akadnaknehanyan akik rendesen dolgoznak, de a munkán kí- 
'.uli idejüket kocsmazassal töllik, s a munkásszálláson 
részegen randalíroznak. Két-három ilyen eset után a 
óbb lek érdekében el kell őket távolítani a szállásról 

Lassan azután elmaradnak a munkahelyről is Ilyenkor 
mar a partfogok is tehetetlenek, csak az ő törekvésük
szabad S e ° n . ahh02’ h0gy rnegtalá« a hel^ t  a

+
Termfszetesen az autógyáriak jól tudják, hogy az utó- 

,ondozoi munka sok gonddal, nehézséggel jár ök 
izonban a sikeresen beilleszkedőknek örülnek igazán

3 Snabai lU taknak minden támogatást, megadnak. Ennek szellemeben várják a további ielentkezőket.
D. K.
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Igényeknek megfelelő, korszer 
rü sorrend megalkotását cél
zó folyamatot. A szükséges át
alakítások vagy éppen — 
mint ebben az esetben — új
jáépítés után a kinti vállala
toknál komoly mértékben 
(nem ritkán húsz-harminc szá
zalékkal is) megnő a termelé
kenység. A művezetőtől az 
itteni, ezzel kapcsolatos ta
pasztalatokról érdeklődtem. A 
válasz kissé meglepő volt:

— Egyáltalán nem lett ter
melékenyebb a munka. Sőt, 
több a gondunk is, mint a ré
gi, kényelmetlen körülmények 
között.

— Lehetséges lenne, hogy a 
korszerűbb a rosszabb?!

— Nem az üzemben van a 
hiba. Az új csarnok alapterü
lete háromezer négyzetméter; 
minden áttekinthető, elrende
zett. Javultak a munkakörül
mények, mert például jobb, 
erősebb a világítás, modern 
gépek segítik az emberek te
vékenységét, nagyobb hatás
fokkal működnek az elszívó
berendezések és így tovább. 
Űj öltöző-pihenő, több új 
mosdó készült eL

— A felsoroltak szerint 
egyértelmű: nem az új léte
sítményben van a hiba? A k
kor hol?

— A termelékenység növe-
"■ itkkk Kt. , , . . . .  kedésének elmaradását rész-Több, mint ot esztendeje nezni a hatalmas termen, lé- ben okokra, részben hibákra 
Immár, hogy egy modern vo- pésről lépésre követhető a vezethetem vissza. Szándékos
nalú épület tervrajza megje- nyersanyag útja a késztermé- ........................................
lent lapunkban; a mellette Mg. Az új üzemrész telepítésé-
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Hiába modernebb — mégsem termelékenyebb?
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Korszerű gépsorok segítik a munkát
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a megkülönböztetés! Az itt 
dolgozók megszokták a régi,

levő cikk pedig arról számolt f z v°lt az egyik vezérelv: a négy-ötszáz négyzetméteres
be, hogy az intézetben meg
kezdik a kötélgyártó üzem
rész új csarnokának építését 
A régi helyre még az elavult 
jelző sem illett, hiszen több
száz éves falak között folyt a 
termelés; átépíteni nemcsak 
azért nem lehetett, mert Má- WSM 
rianosztra némely része mű
emlék és ezért védett, hanem 
azért sem, mert hiányzott (és 
hiányzik ma is a többi részt 
illetően) minden átalakító jel
legű munka alapja: a terv
rajz. Jellemző például, hadd 
említsem meg, hogy amikor a 
télen az iskolakörlet egyik 
tantermében füstölni kezdett 
a kályha, természetesen elő
ször a kéményt próbálták 
megtisztítani a dugulástól. A 
hozzáértők fel is másztak a 
tetőre, s leengedték a kémény
seprők^ jól ismert használati 
eszközét, a vasgolyót (amely 
súlyánál fogva szinte „letöri" 
a falhoz égett koromtömbö
ket), ám a célszerű szerszám 
egész 'egyszerűen eltűnt — 
hiába várták a tanterem ké-' 
ménylyukánál. Ügy kellett 
sorra járni a többi kályhát a 
többi teremben, hogy szabá
lyos vadászattal ráleljenek a 
golyóra. Falakat megbontani, 
áthelyezni szintén nem lehet, 
mert — ismét tervrajzok híján 
— a statikai egyensúlyt vál
toztathatják meg; magyarán, 
bármilyen óvatos bontás ese
tén is fennáll az omlás veszé
lye.

Sok ilyen indok szólt amel
lett, hogy elkészüljön a mai 
beruházásínséges világban az 
új csarnok. Tavaly nyáron vé
gül is átadták rendeltetésének, 
megkezdődhetett a termelés.
A művezetői szobából, mint 
kilátótoronyból lehet végig-

korábban szétszórtan, több he
lyen levő feldolgozási állomá-

munkaterületet; idegenkedve, 
majdnem félve néztek körül

sok között jelentős munkaerőt először ebben a hatalmas
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sei —, hogy sok a börtönfo
kozatú elítélt, sok a fiatal, 
akinek ez az első munkahe
lye. Korábban rendszeresen 
sehol nem dolgoztak, teljesen 
ismeretlen számukra a tech
nológiai fegyelem, a koncent
rálás egyfajta műveletre, a 
pontosság és így tovább. Fi
zikai erejük, szellemi képes
ségük elegendő lenne a na
gyobb teljesítményhez — ám 
még sohasem próbálkoztak a 
bennük levő képességek ilyen 
irányú kibontakoztatásával. 
Nagy a fluktuáció: mire vala
ki úgy-ahogy beletanul a 
munkájába, - már szabadul, 
mert viszonylag rövid az íté
lete.

—• Milyen módon próbálják 
ösztönözni őket a jobb mun
kára?

— Kétfajta prémium van: 
az egyik keretből havonta ju
talmazhatók a legjobban dol
gozók, a másikból negyed
évenként. Sokukat azonban 
nem érdekli túlzottan a pénz. 
Legalábbis itt benn . . .  Ezen 
túlmenően túl hosszú az az 
időszak, ami a kiugró teljesít
ménytől a jutalom kihirdeté
séig eltelik. Ennek áthidalásá
ra azt tervezzük, hogy a mű
vezetőknél lesz egy „utal
vány”, amit az itteni boltban 
— annak elkészülte után, mert 
ez is még terv csupán — be
válthatnak. Ez mégis „kézzel
foghatóbb” dicséret, s sokszor 
jól jön egy kis váratlan 
„pénz”, amikor már elfogyott 
a csomagban kapott élelmi
szer, cigaretta.

☆
Külön megjegyzést érdemel 

egy másik tapasztalat, amiről 
szintén itt számoltak be. Az 
új üzemrészhez új szociális 
helyiségek — öltöző, mosdó — 
is tartoznak. Amikor a riport 
készült, éppen harmadszor ja
vították meg, pontosabban ál
lították helyre az új mosdót: 
valakik a csapokat lecsavar- 
ták, elgörbítették, W. C.-kagy- 
lót kóccal tömték el (a dugu
lás megszüntetéséhez a pad
lót is fel kellett bontani), az

ajtót beszakították. . .  Itt már 
a felügyelet keveset tud segí
teni, hiszen az esetek nagyob
bik részében csak a tény meg
állapítására szorítkozhatnak. 
Meggondolásra érdemes azon? 
ban: a kulturált, emberi kö
rülmények megteremtésére 
mindenütt igyekeznek nagy 
gondot fordítani. Néhány meg
gondolatlan elítélt céltalan 
rombolásával nemcsak anyagi 
kárt okoz, hanem nagyon 
rossz bizonyítványt állít ki 
saját magán kívül azokról a 
társairól is, akik nem akadá
lyozták meg tettében.

Emlékszem, jó néhány évvél 
ezelőtt Sopronkőhidán — az 
elsők között a bv. intézetek 
közül — újításképpen beve
zették, hogy mindenki annyi 
kenyeret vehet a kosárból, 
amennyit akar. Az „ered
mény” az volt, hogy többen

arra használták fel a lehető
séget, hogy például a lefolyó
kat, W. C.-ket tömték el, ahol 
csak tudták. Már-már vissza 
kellett térni a régi módszer
hez, a kenyér adagolásához, 
amikor végre közbelépett a 
közösség, s — ha nagy nehe
zen is — sikerült megfékezni 
a rendbontókat, akik „va- 
gányságukkal” a többieknek 
ártottak (volna) elsősorban.

Márianosztrán is sok elkép
zelés megvalósításán dolgoz
nak már, amelyek mind azt 
szolgálják, hogy a benti élet 
minél emberibb, kulturáltabb 
legyen. A törekvés helyes és 
támogatandó: ám értelmét és 
célját vesztheti, ha nem sike
rül a jó szándékú többségnek 
(feltételezzük, hogy így van) 
időben megállítani a romboló
kat. Most még nem késő. . .

H. A.

Jkssta U ten iss-v ersen y

Huszonnégy versenyző vívott élvezetes csatát azon a 
versenyen, amelyet március 20-án rendeztek a Fővárosi 
Bv. Intézet II-ben. A döntőbe jutott három versenyző 
körmérkőzése végén így alakult a végső sorrend- 

!• Török József, 2. Súlya Attila, 3. Képli István. 
Képünkön a győztes kemény tenyeressel „öli meg” a 

Iabdát Horváth Zoltán — Kiss Pál
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Így készülnek ma a kötelek
kötött le az anyag mozgatása. 
Most sorban követik egy
mást a beszerzett új gépek, a 
technológiai sorrend diktálta 
célszerűség alaposan megrövi
dítette a belső fuvarozás útvo
nalának hosszát. .

☆
Munka- és üzemszervezés: 

hivatalosan így nevezik a mai

csarnokban. Űj ritmust kellett 
megtanulniuk, új sorrendben 
kapcsolódtak egymáshoz az 
egyes mozzanatok, és lehetne 
még sorolni azokat az okokat, 
amelyek természetszerű vele
járói minden tevékenység át
szervezésének. Ennél nagyobb 
gond azonban az — és ez mái 
illethető a „hiba” megjelölés-
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A régi üzem már csak fényképeken van meg

AKIT MEGRABOLTAK
ovács Dezső apja kántor-

_ tanító volt. Az esperessel 
járt keresztelőkre, esküvőkre, 
temetésekre, mikor mi ada
tott a hívek között. A gyer
mek Dezső apjánál is jobban 
megtanult játszani a templo
mi orgonán. Szabad idejét szí
vesen töltötte a két istentisz
telet között üresen álló temp
lom orgonaszékében, ujjait já
tékosan végigfuttatva a bil
lentyűkön.

A templom esperes plébá
nosa egyszer meghallgatta a 
játékát és pártfogásba vette a 
gyereket. ígéretet tett arra, 
hogy az elemi iskola befejezé
se után föl veteti a városi gim
náziumba, és a tanulás költsé
geihez, vizsgadíjához az egy
házközség pénztárából hozzá
járulást ad.

— Fiam — mondta Dezső
nek az esperes — neked tanul
nod kell! Tehetségesen keze
led a templomi hangszert. Kel
lemes hangod van és az egy
házközségnek mindig szüksé
ge van a templomi orgonát ke
zelő, az egyházi szertartások 
latin szövegét is ismerő be
csületes emberre. Az apád se 
fiatalodik, és ha igyekszel, a 
nyomdokaiba léphetsz.

Dezső beiratkozott a gimná

ziumba és szorgalmasan rakta 
le az első, a második és a har
madik iskolai évben vizsgáit. 
A tanulmányi költségek felét 
az apja fedezte, másik felét 
pedig — ígéretét híven be
tartva — az esperes plébános. 
Apja jövedelme csak valami
vel volt több, mint a temp
lom harangozójáé, és három 
gyermek ült reggel, délben, 
este — Dezsőn kívül még — a 
családi asztalhoz. Igaz, 1 hogy 
a papi földből is juttatott egy 
holdnyit az esperes úr a kán
tornak, de ezenkívül nem volt 
egy talpalatnyi terület sem, 
ami valamit teremthetett vol
na a családi konyhára.

_A gimnázium negyedik osz
tályába iratkozott be Dezső 
azon a szomorú napon, ami
kor az esperes plébános elköl
tözött az ámyékvilágból. így 
aztán nem volt, aki tovább fi
zesse a tanulmányi díj felét, 
az apai jövedelem pedig ke
vésnek bizonyult Dezső tanít
tatására.

Elhagyva a gimnáziumot 
Dezső fodrászinas lett. Kis
kunhalas főterének fodrászüz
letében. Hogy miért éppen ezt 
a szakmát választotta? Ez 
sem a véletlennek tudható be. 
Azért lett fodrászinas, mert itt

a vendégek által adott fülén 
borravalókból néhanapján 
pengő is összejött, vagy 
azonnal lehetett némi péu 
keresni, ami a család jav: 
szolgálta. A fodrászathoz ké: 
ügyesség kell. Kifinomult u, 
jai változatlanul járták 
templomig orgona billentyűs« 
rait a júniusi litániákon, c 
más alkalmakkor is, amikc 
apja éppen betegeskedett.

A felszabadulás is szülővi 
roskájában — Kiskunhalasé 
— érte. Földet osztott, lajstrc 
mozott, cséplőgép-ellenőrkér 
működött, miközben rendi 
letlenül szappanozta, borotvál 
ta, nyírta a fodrászüzletbe be 
térő vendégeket, nem hanya 
golva el apja munkájána 
könnyítését sem a templom

Egyszer csak anélkül hog; 
ennek különösebb okát' adt 
volna, egy napon felkereke 
dett, otthagyta a kiskunhalas 
kántortanítói lakást, átmen 
egy másik kisvárosba. Eg; 
ideig még segédkedett, aztái 
megnyitotta önálló üzletét, é 
ettől az időtől kezdve méj 
gonc.osabban nyírta, borotvál
ta a hozzá betérő embereket 
Kiegyensúlyozott, szorgalmas
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Jő néhány szabadulőtól hal
lottam már e kétségtele

nül bölcs megállapítást, neve
zetesen: lehetőség szerint ke
rülni kell a szórakozóhelye
ket, az ottani ivászatot. Az 
ember könnyen belekevered
het „kocsmai” verekedésbe. 
Mert mi kell több az ittas em
bernek, mint egy rossz szó a 
szomszéd asztaltól, vagy egy 
„csúnya” tekintet és máris rö
pül az üveg, a pohár, ütésre 
áll a kéz.

Az éjszakába nyúló ivászat- 
nak e veszélye egyenes arány
ban nő az idő múlásával. Egy
re több ital kerül a torokba, 
egyre jobban fárad a szerve
zet, fáradnak az idegek. 
Arányvesztés, értékrend-föl
borulás követi, s amit egyéb
ként nem tenne meg az em
ber, azt megteszi. A csapda itt 
az, hogy akkor, az adott hely
zetben az illető tökéletesen 
biztos abban, hogy helyesen 
cselekszik, hiszen ha a részle
teket vizsgáljuk, a cselekedet 
lehet logikus. Ám az egész, 
úgy ahogy történik, őrület. Er
re-rendszerint másnap ébred 
rá, aki előtte éjszaka „eleresz
tette a gyeplőt”.

S ilyenkor teljesen mindegy, 
hogy valaki nemrég szabadult 
vagy még sohasem volt btjn- 
tetve. Miként a szentgotthárdi 
Fábián László, aki 30 éves fej
jel először került bíróság elé.

r

Éjszakai találkozás

Az ügynek tulajdonképpen 
három főszereplője volt: Fá
bián, egy maszek vendéglős 
(Wágner) és egy Sipos neve
zetű, az áldozat. Három fel
nőtt ember, akiknek eddig 
nem sok bajuk volt a törvény
nyel.

Azon a pénteki estén úgy 
hozta a sors, hogy találkoztak. 
Fábián László — két gyermek 
apja, lakással, kocsival rendel
kező buszvezető — aznap dol
gozott. Este hatkor ért haza, 
megvacsorázott a családdal, 
majd az esti mese kezdetekor 
közölte a feleségével: félórára 
leugrik a „Makk Hetes” ven
déglőbe, ahol találkozik egy 
ismerősével. Hamarosan itt
hon lesz.

Az ismerőst nem találta, így 
néhány kisfröccs elfogyasztá
sa után átnézett a „Gödör” 
nevű borozóba. Itt is megivott 
pár deci bort és lemondva a 
találkozóról, úgy este 9 óra fe
lé elindult haza. Útba esett 
még egy vendéglő. Oda is be
nézett és találkozott ismerő
sökkel, ebből mindjárt három 
kör lett. Az egyik ismerős a 
„Makk Hetes” vezetője, a má
sik egy kollégája volt. S ekkor 
érkezett Wágner, a maszek 
vendéglős, gépkocsival. A két

vendéglős rövidesen ugratni 
kezdte egymást, hogy hol jobb 
a koszt. Végül Wágner meg
hívta a társaságot a vendéglő
jébe, disznótoros vacsorára.

Természetesen a vacsorára 
ittak is, majd Wágner javas
latára kocsival ismét a város 
központja felé mentek. Útköz
ben kitalálták, hogy betérnek 
egy kávéra az Éva presszóba. 
Ö kávét ivott, míg Wágner, 
annak ellenére, hogy vezetett, 
egy konyakot meg egy vodkát. 
Közben eldöntötték, hogy hol
nap, szabad szombat lévén, 
meg oly ritkán szórakoznak, 
átmennek Körmendre kocsival 
és ott folytatják. Fábián ki is 
ment a kocsihoz, beleült, a so
főr kolléga is kiment, Wágner 
maradt benn, mert ő fizetett.

Nem sokkal később csöröm
pölés hallatszott. Kiderült, 
hogy Wágner szóváltásba, 
majd verekedésbe keveredett 
egy Sipos nevű emberrel. Ki
jött a rendőrség, rendet csi
nált. A főszereplők távoztak, 
Fábián is közölte Wágnerrel, 
hogy már nincs kedve Kör
mendre menni, indul haza, 
mert közben záróra lett. Ek
kor megszólalt Wágner:

— Gyere, hazaviszlek.
A kocsi azonban nem Fá

bián lakása felé tartott.
— Leírunk egy kört — je

gyezte meg Wágner.

A továbbiakra így emlék
szik Fábián László:

— A liget felé tartott. Tud
tam, hogy van egy hölgyisme
rőse, akivel itt szokott talál
kozni. Biztosan ezért megy e r
re. Menet közben kérdeztem 
tőle, mi volt a verekedés Oka. 
Azt válaszolta, nem tudja. De 
az a Sipos egy kötekedő alak, 
a „Gödöi:” borozóban is meg
ütött valakit. S ekkor a ke
reszteződéshez értünk a liget
nél. Valaki jött imboiyogva. 
Sípos volt. Most majd meg
kérdezzük tőle, miért köteke
dett, mondta Wágner. A mo
tort leállította, a világítást ki
kapcsolta.
ly i ikor - közel ért, Wágner 

annyit ■ mondott: — gye
re! S én, amilyen befolyásol
ható vagyok, mentem vele.

S most érdemes abból a 
szemszögből figyelni az ese
ményeket, amelyet a . beveze
tőben említettem. ' Tudniillik, 
Fábián László tulajdonképpen 
végig logikusan cselekedett, ha 
az egyes mozzanatokat tekin
tem. Egész este Wágnerrel

volt, világos, hogy vele tar
tott. Az aligha jutott eszébe, 
hogy most útonállóként csele
kednek. Mert, ugye, azt mon
danom sem kell, hogy a meg
lehetősen részeg Sipos a fele
lősségre vonás eme szokatlan 
módját nem fogadta megér
tőén, az elsőnek elé érő Wág
ner felé ütött. Wágner pedig 
válaszolt és a kibontakozó ve
rekedésbe, vagy inkább verés
be, Fábián is beszállt és egy’ól 
irányzott ütéssel a földre küld
te Sípost. Valószínűleg egy
két rúgást sem felejtett ki a 
túlerő. Ám ezzel nem ért vé
get a dolog, sőt, ekkor kezdő
dött a tragédia.

— Amikor Sipos elesett, a 
fejét is beütötte. Wágner el
indult a kocsihoz, én meg csak 
nem akartam otthagyni a 
fekvő embert az út szélén. 
Visszamentem, próbáltam fel
segíteni.

Az alaposan helyben ha
gyott Sipos ezt érthetően nem 
baráti segítségnek vette, ha
nem szitkozódott és megpró
bálta megütni.

— Ütés nem ért, de megkar
molt. Majd lerázott és futás
nak eredt. Ügy 15 méteren be
lül értem utói. Az ütésre 
emelt jobb karját lefogtam és 
kérdeztem, miért bánt engem, 
amikor csak segíteni akartam 
neki fölállni. A másik kezével 
felém ütött és tovább szidal
mazott. Mondtam neki, hagy
juk egymást, menjen haza. El
engedtem, hátrálni kezdett, a 
kezével legyezett. Ahogy hát
rált — úgy négy méterre lehe
tett tőlem —, valamiben meg
botlott és mint a zsák, hanyatt 
esett. A feje nagyot koppant. 
Nem mozdult.

Ami ezután történt, sajnos, 
Sipos szempontjából már 
mindegy, mivel később kide
rült, az esés halálos volt. Fá
bián Lászlót tekintve azonban 
eléggé érthetetlen amit tett, 
azután.

— Odamentem, nem moz
dult. Nem hittem, hogy ko
moly baja van, ezért rálép
tem a fejére — elismerem, na
gyon csúnya dolog —, hogy 
keljen fel. Csak nem mozdult. 
Próbáltam megmozdítani, 
odébb húzni, közben bele
ütötte a fejét a cipőmbe. Rá- 
térdeltem a mellére, éleszt
gettem. Hóna alá nyúltam,

fölültettem. Megmozdította a 
fejét, de nem szólt. Közben 
ért oda Wágner, kértem, se
gítsen. — Gyere, hagyd, még 
meglátnak bennünket, mondta 
és én hallgattam rá. Otthagy
tuk a vérző embert. Hazavitt.

★

Sipos később valamennyire 
magához tért, s egy arra járó 
ember hazasegítette. Otthon 
annyit mondott a feleségének, 
hogy nem emlékszik mi tör
tént vele, csak annyit tud, 
hogy kidobták a „Gödör” bo
rozóból. Reggel 8 óra körül 
került csak kórházba, de négy 
nap múlva meghalt, súlyos 
agysérülés miatt.

Az ügyben első fokon Fá
bián 3 év 10 hónapot kapott 
halált okozó testi sértésért, 
míg Wágner pénzbüntetést, 
meg 8 hónap felfüggesztett 
börtönbüntetést. Ez utóbbiról 
annyit, teljesen nyilvánvaló, 
hogy a másodfokú bíróság 
Wágnert ennél jobban elma
rasztalja, hiszen ittasan veze
tett, verekedett, é s‘a segítség- 
nyújtást is elmulasztotta, hi
szen ő ás otthagyta a vérző 
embert.

Az ügy kulcskérdése az, 
hogy a halálos esés bot

lástól vagy netán Fábián üté
sétől történt-e? Ám elég lo
gikus, hogy ha valakit meg
ütnek, vagy . meglöknek, az 
ösztönösen védekezik, inkább 
előrehajol és nem esik el ha
nyatt, mint egy zsák. Viszont 
a váratlan botlás valóban le-/ 
hét olyan ok, ami a történte
ket magyarázza. Az igazság 
kiderítését nehezíti, hogy 
nincs tanú, az áldozat nem tu
dott nyilatkozni, Wágner a sa
ját bőrét menti, s nyilván Fá
bián is a neki legkedvezőbb 
módon tálalja a történteket.

— A rendőrségen azt vallot
tam, hogy amikor leráztam a 
két kezét, egy kicsit meg is 
löktem és ettől a lökéstől 
gyorsabban hátrált, s ekkor 
botlott meg valamiben. Az 
esést nem én okoztam,

— De azért bűnösnek érzi 
magát?

— Természetesen mindent 
elismerek, sajnos befolyásol
ható ember vagyok. De a ha
lálát nem én okoztam.

Ám ha így is van, a bünte
tést semmiképpen sem kerül
heti el. Wágnerrel együtt 
útonállás, súlyos testi sértés, 
segítségnyújtás elmulasztása 
mindenképpen terheli.

★
Csak emlékeztetőül: úgy 

kezdődött, hogy leugrott a 
„Makk Hetesbe” egy pohár 
kisfröccsre. . .

—t—

jó fodrász lett, akit vendégei, 
ismerősei szerettek, s a maguk 
módján tiszteltek. Templomba 
is el-éljárogatott, de az orgo
nához többé nem nyúlt, és 
nem beszélt senkinek arról, 
hogy ő kántortanító fia, ért a 
templomi hangszerhez, és is
meri latinul a miatyánkot.

U 1 járt a falusi rendezvé- 
•*-J nyekre, be-betért a kocs

mába egy-két fröccsre, és él
te a megbecsült vidéki fod
rászmester életét.

Ahogy az életben történni 
szokott, az iparosbálon a 
szokottnál többet táncolt Er
zsikével, egy jómódú paraszt- 
gazda lányával. A bál után 
egy csokor virággal a kezében 
felkereste Erzsiké családját és 
kérte, hogy máskor is tisztele
tét tehesse a háznál. Dezső fü
lig szerelmes lett. Egy nap az
zal állított be a lányos házhoz, 
hogy megkéri Erzsiké kezét.

A lány, anyja mellé állva, pi- 
.rult arccal csak nézte a fiú t

— Ne, még ne, vár junk még 
vele — suttogta.

— De én téged szeretlek, s 
azt akarom, hogy a feleségem 
légy.

— Nem, még nem akarok 
férjhez menni. Ráérek még — 
válaszolta a lány.

— Minden lánynak az a sor
sa —- érvelt Dezső.

A következő vasárnap ha
sonlóképpen zajlott le, míg 
végezetül szüretkor Erzsikét 
oltár elé vezette. Fehér fá
tyol, bokáig érő menyasszonyi 
ruha, nászinduló és nagy la-.

kodalom. Erzsiké rokonai, De
zső vendégei hajnalig mulat
tak. Az örömszülők — Dezső 
és Erzsiké szülei — a lakodal
mi asztalnál beszélgetve mé
regették a fiatalokat, és köl
csönösen megállapították, hogy 
szemrevaló, összeillő teremté
sek.

Az ifjú pár hajnaltájt el
hagyva a lakodalmas népet, 
Mátraházára utazott nászútra 
A hegyek lábánál már sárgul
tak a falevelek, és egyik reg
gel leesett a hó. A bokros cser
jék, fák látványa, a tiszta té
lies reggel Erzsikét nem vidí
totta, Dezső kedélye viszont 
még jobbra fordult.

Aztán visszazökkent lassan- 
minden a régi kerékvágásba. A 
fiatalok szemlátomást jól él
tek, kiegyensúlyozottak és bol
dogok’ voltak. Ezt még az sem 
homályosította el, hogy Erzsi
ké körül pletykák keringtek a 
kisvárosban, de ezek az el
marasztaló hangú szóbeszédek 
sosem jutottak el Dezső fülé
hez. Azaz egyszer mégis fur
csa kérdést tett fel Erzsikének.

— Igaz, hogy mást szeret
tél, mielőtt beléptem volna az 
életedbe?

Erzsi lesütötte szemét, és 
nem válaszolt.

— Na jó, jó, hisz nem tud
hattad, hogy jönni fogok én, 
aki téged mindenkinél jobban 
szeret — érvelt Dezső.

Egy idő múlva kopogtatott 
a család szemefénye, a meg
születendő gyermek. Izgatot
tan várták az új jövevény ér

kezését, ha fiú lesz, Dezsőké
nek, ha lány, Erzsikének ke
resztelj ük, határozták el a szü
lők és nagyszülők közösen.

— Született apja —■ mond
ták a lány szülei.

— Nem! Inkább az anyjára 
hasonlít — bizonygatták De- 
zsőék rokonságából.

A gőgicsélő gyereket Dezső 
rajongással szerette, óvta vol
na még a levegőtől is.

Hamar kiderült, hogy a ser
dülő gyerek semmit sem örö
költ apja kézügyességéből, mu
zikális hajlamából. Na, sebaj, 
attól még lehet másban tehet
séges, hisz apját nemcsak mu
zikális érzékkel megáldott, de 
ezenkívül sokoldalú, okos em
bernek ismerik.

A nagyszülők örömmel néz
ték a fiatalok gyarapodását, 
hisz jól ment a fodrászüzlet. 
Dezső sokat dolgozott, korán 
nyitott és későn zárt — a pénz 
mindig jó, ha jön —, és csak 
esténként találkozott Dezsőké
vel. Az esték jelentették szá
mára igazán az életet. Önfe
ledt órák voltak ezek az apa 
és gyermek között, igazi ját
szópajtások voltak. Dezsőké 
megtanulta a betűvetés mes
terségét, mielőtt még az isko
lába beiratkozott volna. A ta
nító néni legnagyobb ámula
tára az iskolába menetel első 
napján le tudta írni nevét.

— Erre én tanítottam — 
büszkélkedett az apja.

Dezsőké is szeretettel csün
gött az apján.

— Igaz. hogy a zenei hallá
sa nem olyan kiváló, mint az

apjáé, de mégiscsak az én 
fiam — mondta az apa nem
egyszer rokonoknak, ismerő
söknek. Ha együtt voltak ra
gyogott az apai büszkeségtől.
TVezsőke már harmadik ele- 

mista volt, amikor apját 
egy éjszaka elvitte a mentő. 
A kisváros apraja-nagyja ar
ról beszélt napokig, hogy De
zső tört, zúzott, dühöngött a 
lakásban. A mentők kényszer- 
zubbonyt húztak rá, úgy von
szolták ki a mentőkocsihoz, és 
emelték be a rúgkapálózó fér
fit.

— Megraboltak, megrabol
tak — csak ezt az egy szót 
kiabálta. Egyenesen Budapest
re, a hárshegyi szanatórium
ba — közismertebb nevén Li- 
pótmezőre — robogott vele a 
mentőautó. Ennek már jó né
hány hete, azóta is ott ápol
ják.

Hogy mi háborította meg az 
elméjét, mi dúlta fel lelkiálla
potát, senki sem tudja. Az em
berek csak találgatnak. Ami
kor Dezső szülei meglátogatták 
a szanatóriumban alig érthe
tő hangon akkor is ezt mo
tyogta : megraboltak . . .

A feleség lelkiismerete tisz
ta. Fogalma sincs róla, mi tör
ténhetett Dezsővel. A férj el
szállítása után elmondta anyjá
nak, hogy nagy lelki teherté
teltől szabadult meg. Azon az 
emlékezetes estért, amikor fér
je. agya még tiszta volt. beval
lotta neki, hogy lánykora óta 
szeretője van a kisvárosban és 
Dezsőkének is ő az igazi apja.

T. K.

BALASSAGYARMATON

Kapcsoltak!
Számos intézetben van irodalmi szakkör, másutt ön

tevékeny szervezet, de mindenütt vannak olyan kezde
ményező emberek, akik azon törik a fejüket, hogyan 
tehetik hasznossá és egyben kellemesebbé a megnöve
kedett szabad időt.

Egy pihenőnapot még el lehet tölteni passzív kikap
csolódással, de kettőt már nem! Ha hétről hétre csak a 
tévét nézegetjük a két pihenőnapon, előbb-utóbb nyug
talanság, ebből fakadóan veszekedés, rendzavarás sül ki 
belőle. S alig várja már az elítélt, hogy mehessen dol
gozni.

Vagyis most abban az időszakban vagyunk, amikor 
új és új ötletekkel lehet előrukkolni az intézetekben.
S amit az egyikben már kitaláltak, nem kell a másik
ban is törni rajta a fejet, elég átvenni.

Ilyen ötlet a balassagyarmati is, amit Mészáros Jó
zsef levele alapján közreadhatunk.

Van a televíziónak két közkedvelt, játékos vetélke
dője, a „Lehet egy kérdéssel több?” és a Rózsa György 
vezette „Kapcsoltam”. Az egyikkel színes tévét lehet 
nyerni, a másikkal több mint tízezer forintot. Közben 
persze a nézők és a játékosok egyaránt szórakoznak, 
tanulnak.

A balassagyarmati irodalmi szakkör e két játékot 
ültette át saját körülményeik közé. Olvasónk erről így 
számol be:

„Januárban tettük fel nyolcvan versenyzőnek, hogy 
.lehet egy kérdéssel több?’ A benevezett zárkacsoportok 
négy és fél órán át töprengtek, az igen széles 
skálát felölelő villámkérdéseken. Elhangzottak népsze
rű operarészletek, popslágerek, versidézetek. Technikai . 
segítséggel megjelent teljes jelmezben III. Richárd. A 
legnagyobb meglepetés akkor érte a játékosokat, ami
kor a terembe belépett ,Kossuth Lajos’, élethű szakállal.
A versenyzőknek interjút kellett készíteniük vele. Azok, 
akik nem nyerteik, kellemesnek, szórakoztatónak találták 
e vasárnap délelőttöt, a győztes társaság pedig három 
hétig nézhette a zárkában a nagyképernyős televíziót.”

Amikor idáig értem az olvasásban, ugyancsak kíván
csi lettem, hogyan lehet a „Kapcsoltam” játékot Rózsa 
György és telefon nélkül, no meg pénzjutalom nélkül 
játszani. Ha hiszik, ha nem: lehet.

Februárban százan vettünk részt a vetélkedőn. A tét: 
2—4—8—16—32 napra megszerezhető Super Star tele
vízió. Hogyan milyen kérdéseket kaptak, akik leültek 
a játékasztalhoz? Nyilván egyre nehezebbeket, komo
lyakat, beugratósakat. Például arra kellett válaszolni, 
hogy Napóleonnak hányadik felesége volt Szent Ilona. 
Vagy: ki uralkodott előbb: Anjou Lajos, Nagy Lajos,
I. Lajos?

Volt, aki már „kétnapos” nyereménynél fölállt, míg 
mások 32 napig is eljutottak. Az egyik harminckettes 
tétnél elvérzett versenyző annyit mondott: nem baj, in
kább töprengek a csalafinta kérdéseken, mint a társaim
mal vitatkozzam, vagy újabb »balhén« törjem a fe
jem . . . ”

Balassagyarmaton tehát „kapcsoltak”, azaz elismerésre 
méltóan töltik el a szabad időt. S ha „lehet egy kérdés
sel több”, az csupán annyi: hányán követik példájukat?

Fizetett gumiszurkálók
Először tavaly májusban 

szúrták ki az autó kere
keit. Nem voltak túl mély 
szúrások, a belsőt meg le
hetett menteni. A férfi fel
jelentést tett ismeretlen 
tettes ellen.

Júniusban már sokkal 
jobban tönkretették a gu
mikerekeket. Ekkor a kár 
háromezer forintnál is 
több volt, nem beszélve a 
bizonyosságról, hogy valaki 
szándékosan ezt az autót 
választja az utcában par
koló gépkocsik közül.

A Wartburg tulajdonosa 
újabb feljelentést tett, fag
gatták: gyanakodik-e vala
kire, van-e haragosa. Nem 
tudott róla.

Júliusban újabb szúrá
sokat kapott a kocsi, 
augusztusban úgyszintén. 
A károsult ekkor önállóan 
akcióba kezdett. Néhány 
ismerősével lesben állt es
ténként, s egyik éjszaka 
sikerült megfogniuk két 
fiatalembert, akik bicská
val közeledtek a kocsihoz.

— A dagadt biztatott fel 
— mqndta az egyik fiú. s 
majdnem pontos személy- 
leírást adott. arról, aki elő
ször húsz forintot, később 
ötezret ígért, ha kiszúrja 
a megjelölt Wartburg ke
rekeit.

A nyomozás megállapí
totta, hogy a károsulttal

egy házban lakó Balogh 
Ferenc harminchét éves 
géplakatos bízta meg al
kalmi ismerőseit a „fel
adattal”. Volt, aki két üveg 
sörért vállalta a dolgot, 
volt, aki hatot kért érte. 
Az sem volt akadály, hogy 
a károsult közben más
más helyen parkolt a gép
kocsival. Balogh Ferenc 
mindig tudta, hol van a 
Wartburg, megkereste, 
megtalálta.

— Szomszédom fürdő
szobát épített a konyhájá
ból — mondta a vádlott 
—. az átalakítás miatt szo
bám fala megrepedt. Na
gyon mérges voltam, szól
ni akartam a szomszéd
nak, de szóba se állt ve
lem. Gondoltam, bosszút 
állok. . .

Hogy miért nem saját 
maga végezte el a „mun
kát” azt is megindokolta 
Balogh Ferenc: — „Annyi
ra még nem aljasod tam 
le . . . ”

A bosszúállót bíróság elé 
állítják, ügyét a Központi 
Kerületi Bíróság tárgyalja.

Arról, hogy valóban sza- , 
bálytalan átalakítást vég
zet-e a szomszéd, s hogy . 
valóban megrepedtek-e a 
szobafalak, a vádiratban 
nem esik szó.

„ODA KELL FIGYELNI"

Szavazólap

A beküldő neve: ................................. .
Bv. intézet: .......................................
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Értékelés helyett
Minden szempontból korai oldal lehet. Még egy kitétel 

lenne még a stúdiók közötti következett, nevezetesen: ket- 
vetélkedőt értékelni, hiszen tes sorközzel gépelve. Ez az 
ezen a héten jelenik meg má- „apróság” valószínűleg elke
zd ik  alkalommal beküldött rülte a figyelmet a szegedi és a 
anyag. Néhány tapasztalat debreceni stúdióban, mert az 
azonban összegyűlt már, első- öt oldal felső határt betartot- 
sörban a riportutak alkalmá- ták ugyan, de — sűrűn, egyes 
vál; ezeket viszont érdemes sorközzel gépelték az anya- 
fepzreadni. got, így annak terjedelme ép-

Egy pályázat meghirdetése- pen duplája a feltételekben 
Kor a közölt feltételek általá- megfogalmazottnál, 
ban változatlanok; legföljebb a Pályamunkájukat mégis el- 

. határidőkben történhet némi fogadjuk és közöljük,, három 
módosítás. Tekintettel a stú- körülményt figyelembe véve. 
diók sajátos jellegére és hely- Az első az, hogy — mint azt a 
zétére, a siker érdekében — készítők is bizonyára észreve- 
úgy véljük — ennél valamivel szik majd — a mondanivaló 
több engedményt is tehetünk, megcsonkítása nélkül, de meg- 
Múlt heti lapszámunkban rövidítettük az anyagot, köze- 
már szó esett arról, hogy ab- lit ve ezzel a megadott hátá
ban az esetben, ha a készítő- rolthoz. Másodszor, tiszteljük 
kön kívül álló, általuk elhá- és értékeljük a részvétel szán- 
ríthatatlan ok miatt késik az dékát; egy figyelmetlenség 
anyag, azt azért utólag is el- miatt túl súlyos „megtorlás” 
fogadjuk. Ezúttal egy másik lenne a kizárás. Végül, har- 
l  el tételen enyhítünk: a kiírás madszor: ha a szavazók eset- 
szerint a beküldendő írás ter- leg éppen a terjedelem miatt 
jédelme legföljebb öt gépelt fáradnak bele az olvasásba, s

adnak gyengébb minősítést — 
ezzel saját maguk döntik el, 
hogy mennyiben kellett volna 
betartani a korlátozást.

Márianosztráről, a stúdióból 
származik még egy észrevétel, 
mégpedig Váccal kapcsolatban. 
Hetényi József színjátszó cso
portjának munkájáról jelent 
meg korábban egy riport, s 
ebben sző esett arról is, hogy a 
„Requiem egy kisfiúért” című, 
általuk írt és színpadra állí
tott előadás rádiós változatá
val indulnak a vetélkedőn. A 
nosztraiak ezt a közlést úgy 
értelmezték, hogy megvan a 
„biztos nyerő”, másoknak tu
lajdonképpen kár is indulni, 
mert a Hetényi-féle anyagot 
amúgy sem lehet felülmúlni. 
Mielőtt másutt is meggyöke
rezne hasonló vélekedés, sze
retnénk hangsúlyozni: a sor
rendet — a szavazólapok se
gítségével — az olvasók hatá
rozzák meg.

Végezetül: kérjük az érintet
teket, hogy a január 23-i lap
számban megjelent felhívást 
még egyszer, figyelmesen ol
vassák végig. Miért? Erről 
majd a jövő héten. H. A.

VIDÁM TÖRTÉNCTtK
Zenészek

A Heti Híradóban olvas
hattuk, hogy a Nyíregyházi 
Bv. Intézetben népi zenekar 
megalakítását tervezik.

Ezzel kapcsolatban hamar 
megszületett az első anekdo
ta amelyet egy ismerősöm 
mesélt el. íme; elítéltek be
szélgetnek.

— Hallom, jelentkezni 
akarsz a zenekarba?

—■ Igen.
— És a kottát ismered?
— Miért? Ö azt mondta, 

hogy ismer engem?

Üzlet
Büntetett előéletű ember

ről hallottam a következő 
történetet az egyik községi 
tanácsnál.

Az illető a helyi tsz raktá
rából vegyszert lopott. Nem 
nagyon érthetett a vegysze
rekhez, de azért azt tudta, 
hogy amit elvitt, jó a szőlő 
permetezésére. Volt belőle 
jócskán, hát néhány ismerő
sének is adott.

A permetezés után hama
rosan a gazdák meglepődve 
tapasztalták, hogy a szőlőjük 
rohamosan pusztul. Az ok a 
későbbi vizsgálat során kide
rült: az ellopott vegyszer 
ugyanis gyomirtó volt

Szabálysértők
Az egyik pártfogolt hadi

lábon állt külön magatartási 
szabályának betartásával, 
amelynek értelmében nyilvá
nos helyen nem fogyaszthat 
szeszes italt. Szerencséjére

eddig még nem érték tetten 
ilyen helyen, annak ellené
re, hogy e gyengéjéről sokan 
tudtak. Egy alkalommal . 
mégis lebukott.

Az elfogyasztott italt nem 
tudta kifizetni, helyette a 
személyi igazolványát adta 
zálogba a pincérnek, akit 
egyébként ismert 

Múlt az idő, de a tartozást 
pem fizette vissza. Erre ä 
pincér feljelentette a rend
őrségen és elmondta az ese
tet.

Amikor aztán a pártfogolt 
jelentkezett, szinte vidáman 
közölte, hogy bár ő is lebu
kott, de a pincér is, mert — 
és mutatta a személyi igazol
ványban a tudnivalók 8. 
pontját — „tilos az igazol-- 
ványt zálogba adni, vagy zá
logként átvenni. . . ”

Szó ami szó, ebben igaza 
volt.

Cseke Zoltán 
hivatásos pártfogó 

Nyíregyháza

A férfi kilépett a kapun. Szemhéja fajdal«' 
: másán összerándult a bántóan éles fény

től, könnyű, megfakult ballonjába belekapott 
a csípős márciusi szél. Néhány másodpercig 
tétován és — neki legalábbis úgy tűnt — ne- 
vétséges toporgással arra várt, hogy az utca 
zsibongó áradása magával ragadja. A pilla
nat valósága és a lassú évek alatt annyiszor 
megálmodott, elképzelt percek varázsa csa
pott össze azon a pár négyzetcentiméternyi 
aszfaltdarabon, ami szabadságának első és 
legbiztosabb hírnöke volt, a fénnyel és a ka
bátját harapdáió széllel együtt.

: Táskáját erősen markolva megindult a 
taxiállomás felé. Nem nézett vissza, bár úgy 
érezte, ezernyi szúrós és kérdő tekintet fúró
dik a hátába, tapogatja végig minden moz
dulatát. Az első pár lépésnél nem akart a kö
rülötte nyüzsgő, siető emberek szemébe nézni, 
hanem makacsul, előreszegzett állal sietett a 
piros és fehér kockás, biztonságot sejtető ko
cáik felé.

— Mi az, nem tud vigyázni?! — térítette 
magához egy ingerült hang, de mire megfor
dult, csgk közömbös tekintetű és valahová 
nagyon igyekvő áradatot látott maga körűi.

„Nem lesz ez így jó” — suhant át rajta a 
balsejtelem.” Hozzá kell szoknom, hogy sza
bad vagyok. Szabad...” 

i A taxiban újból megrohanta az egyedüllét, 
a magányosság oly jól ismert érzése. Nem
válaszolt a sofőr beszélgetést kezdeményező 
kérdéseire, csak ült némán és viaskodott gon
dolataival. Felesége öt évvel ezelőtti utolsó 
levelének sorai táncoltak a szeme előtt, ami
nek tartalmát szóról szóra fel tudta idézni, 
mint már annyiszor.

★
„...Am ikor raboltál, egy mozdulattal le

radíroztad a biztos egzisztenciánkat és a sem
mibe löktél. Az akkor tizenhét hónapos gye
rekünkkel együtt. Hol volt akkor az a nagy

A  BA R Á T
— Berecz Mártával szeretnék beszélni.. l 

Igen. Nagynéval. Csengetem. . .  — Újabb 
búgás és kattogás.

— Itt Nagyné. Kivel beszélek?
Kiszáradt a torka, s mint aki üvegport

nyelt, reszel ős hangon szólalt meg. — Márta? 
Szervusz. Tamás vagyok. Ma reggel szaba
dultam. Találkoznom Ikell veled. . .

Lehet, hogy csak képzelődött, de mintha 
egy rövid, elfojtott kis sikolyt hallott volna.

— ...É rted  mit mondok, Márta? Tamás 
vagyok. . .

— Úristen! Várj, várj egy k icsit... ez most 
nagyon hirtelen jött. Honnan, honnan be
szélsz? Tamás! Te jó ég, valóban te vagy az?

— Igen, Márta, én vagyok... Mit akarsz 
most tenni? _ Én azóta férjhez mentem és 
ennyi idő u tán . . .  ez (most rendkívüli és vá
ratlan . . .

— Figyelj ide, Márta! Még ma leutazom 
hozzátok. Beszélni akarok veled és látnom 
kell Tamást Érted, amit mondok?
_A vonal túlsó végén a tiltakozás erőtlennek 

tűnt. Volt felesége hangjában feszült bizony
talanság vibrált.

— Ne, Tamás! Ezt nem lehet. Én nem is 
tudom . . .  hét éve, hogy. . .

— Márta, még ma leutazom. Ne aggódj, 
nem lesz semmi baj. Szervusz.

A választ nem várta meg. Letette a kagy-

A címre pontosan emlékezett. Amikor Berti 
szabadult, jól az emlékezetébe véste, nehogy 
a papír illetéktelen kezébe kerüljön. Bertivel 
a börtönben ismerkedett meg. Majdnem há
rom évig egy zárkában laktak, s ezalatt az idő. , , ,x "  u,* u, iiAtyy cvi-g egy z^dntaDan raKtak, s ezalatt sz irinl

apai érzés amire leveledben hivatkozol? Nem alatt a zárkatársi kapcsolatból komoly barát? 
erzed, milyen nevetséges az egész? Neked ság szövődött amit _ L 1érzed, milyen nevetséges az egész? Neked 
semmivel nem tartozom és minden számon
kérésed, ami Tomikával kapcsolatos, csak 
póz. Nem szereted te a fiadat, nem is sze
retted soha, mert különben nem követted 
volna el azt a szörnyűséget. Ne rajtam kér)

sag szovodott, amit szabadulásuk után mind
ketten fel akartak újítani. Bent már szinte 
szavak nélkül is megértették egymást. Ba
rátja egy évvel előbb került ki, de néhány 
levelen keresztül tájékoztatták egymást a lé
nyegesebb eseményekről, és az utolsó beszélőifjúin I n-erj uycgeseuo eseményekről, és az utolsó he< 

számon helyzeteket, hanem önmagodon. Élj alkalmával találkozóban állapodtak mee 
úgy, ahogy az altalad választott körülmények A kulcs ott volt a megbeszélt hetven a lehetove teszik, s nagyon kérlek, n / , „ , i n i i a r , , . ^  t------- . elyen, a

Berti kitérő mozdulatot tett.
— Miatta ne aggódj. Megbízható, jó haver. 

Már Aszóidról ismerem. Ő visz le bennünket 
K.-ra, de előtte persze útba ejtjük a csoda
barlangot.

Döbbenten hallgatta, mit mond a. barát ja.
— Micsoda?! Te beszéltél neki a . . . '

_— Mondtam, hogy ne aggódj — szakította 
félbe ingerülten Berti. — Vele könnyebben 
megy majd minden, meglátod. Ő szerezte ezt 
a lakást és különben is, Vili specialista a 
maga területén.

— De hát arról volt szó, hogy csak ket
ten . . .

— Arról volt szó, hogy segítek rendbe
szedni a szénádat. Ehhez azonban induló 
tőke_ kell. Anélkül nem megy. Ide figyelj! A 
dohányt, amit a rabiból henyéltél, most elő
vesszük. Utána leviszünk, hogy találkozhass 
a fiaddal, aztán visszajövünk ide. Te jelent
kezel a munkahelyeden, meghúzod magad, a 
többit rám bígíjatod. Olyan melót eszeltünk 
ki Vilivel, hogy az életben több gondja nem 
lesz egyikünknek' sem. Ebben neked nem kell 
részt venned, csupán az induló dohányt kel] 
bedobnod.^ A részesedésed a beugró megté
rülésén túl, egyharmad rész. Úriember mód
jára élhetsz belőle, életed végéig. Elköltözöl 
valahová _ vidékre, nyithatsz valami magán
vállalkozást, ahol tisztára átmoshatsz min
dent. A tipp biztos és neked nem kell más
sal beszállni, csak a „kincsed” egy részével. 
Ha minden kötél szakad, kiejtünk a játékból, 
emiatt ne fájjon a fejed. Egyébként Tomi
nak vettem ajándékot, hogy ne -menj üres 
kézzel. Hozd be, Vili!

A másik szó nélkül kisietett az előszobába 
és egy nagy dobozzal jött vissza.

— Terepasztal, és villanyvasút. A legjobb 
áru. Öt rongyért vettem és így is jutányos 
volt. Biztos örül majd neki a srác. Induljunk.

Gyorsan fogyott az út a Lada kerekei alatt.
Lázasan  ̂kavarogtak gondolatai és nyugta

lan pillantásokat vetett a mellette ülő faarcú 
hallgatag „társra”. A harmadik személy fel
bukkanása váratlanul érte, és be nem terve-haavi hp«. villanyóra tpL Z Z íl , ‘‘“^neszen; netyen, a oussanasa váratlanul érte, és be nem terve

vünket is élni,’az általam teremtett körűimé- a lakás a jta jáfés b^éoJtt”! !  e^&zobáh7' 1̂ 3 B e n t ^ T ^ 2 ^ V ? ^ át jelentette számára. 
nyék között. Nincs szükségünk rád, vedd ezt előtt levetette a "
vegre tudomásul! Nincs több fénykép a ki- helyiségeket. J ’ g gjarla a
csirái, nincs több levél, semmi sincs! Élni 
akarok, de nélküled..

Táskájának görcsös szorításától elfehéred 
tek az ujjai.

a
gatva az arcát.

— Nem, nincs semmi baj — íhotyogta 
maga elé — csak a levegő. . .  Elszoktam tőle.

A sofőr értetlenül bámult a tükörbe, majd 
mint aki hirtelen rájön egy nagy titokra, ki
vágta :
,— Maga most szabadult, ugye?

Nem válaszolt. Cigarettát préselt a fogai közé 
és rágyújtott.

— Meddig volt bent? Sokáig?
— Hét évig — mondta suttogva. — Álljon 

meg ott a sarkon! Kiszállok
-A Kel,,, K p»,,» ,e,e„nf«,WJ5« k « * ,

levegője rátelepedett a mellkasara. A tenyere tett ínyencségeket talált. A friss péksütemény 
izzadt. Csataxos iett a fekete műanyag kagyló sonkás tojás, tej és feketekávé utón félöltíW
es sajat^ izgalmat veite visszahallani a perce- zött, és egy halom színes magazint maga

mellé téve ledőlt egy heverőre.
------------- -—i_ Három rövid, szaggatott

csengetésre riadt fel. Megnéz-

Bent hosszú orakat töprengett a szabadulás 
utáni időkről. Egyszer beszélt Bertinek arról 
a kétszázezer forintról, amit lebukásakor nem 
találtak meg nála. Senki nem tudta, hogy 
hova rejtette, egyedül csak neki beszélt róla 
de hogy hol van, arról hallgatott. Ügy érezte, 
mely es tartós a kialakult barátság és meg
egyeztek Bertivel, hogy szabadulása után a

A szokásos elrendezésű lakás világos volt, 
tiszta es jó levegőjű. Hanyag legénylakásra 
számított, de itt minden helyiség gondos és 
hangulatos női ízlésről tanúskodott. A do-

—  Mi van, csak nincs rosszul? -  kérdezte h f e n e * ^ 2 ? n „rkarc-ú’. yörösréz váza állt, egyeztek Bertivel, hogy szabadulása után “a 
taxis, a visszapillantó tükörből végigtapo- b f f i / t e b s w  támasztva eSY f??/*ől ^ os vállalkozásba kezdenek. Olyan

átva az arcát. 6 P cédulát talalt, Berti kezeírásával: vállalkozásba, ami jól jövedelmez és bőven
. . .  „urezd magad otthon, dél körül jövök. eíef  lesz a kényelmes élethez. A tervben egy

Berti’’ ki.f°zde, vagy egy kocsimosó szerepelt, amit
T m - +  ’ közösen vezetnének, valahol a Balaton mel-
|w etkozott,_  ruháit gondosan egy fotelra B«rti megígérte, amire kijön konkrétan

„ , .yezte bement a fürdőszobába. Fe- utánanéz és megszervezi a lehetőségeket A
nyoiliatu pezsgopasztillát dobott a kádba és „társ” felbukkanása azonban nagyon kétes 
S f Ä  Vizet Hét éve nem tav!ato:íat: engedett sejtetni. A pénz minden-
lawn - , , és különösen ilyen nyugodt esetre nem art, ha nálam lesz, aztán a többi
• koz ott. A jó illatú és a csontjait kialakul. H anem ' tetszik, amit Berti
IS átjáró  forráság felszabadulttá tette, és ak ár ------“ ** ' ~
egy _ gyerek, nevetve pancsolt és fröcskölte 
^ ag££a ?, hab °t Délig gyorsan elröpült az
1U0. Fur-rifts Titán O b-nv,r.U A 1 „ p ___  , .

gésből, kattogásból.

Az „A BARAT” című írás véleményem szerint 
kitűnő (3 pont) közepes (2 pont) gyenge (1 pont), 
ezért a vetélkedőben való továbbjutásra

JAVASLOM NEM JAVASLOM
Indoklás:*....... j...........

"(B ekü ldhető  kü lön  lapon  Is.)

te az óráját, negyed egy volt. 
Megérkezett a barátja.

Kutató tekintettel, némán 
vtósgálta a harmadik férfi ar
cát. Nagyon magas, erőteljes 
felépítésű alak volt, olyan 
mozgással, mint aki állandóan 
verekedésre, ugrásra kész. Sö- 
té* szemüveget viselt és rágó
gumiját egykedvűen tologatta 
szája egyik sarkából a má
sikba.

Ar i  n  '  *1 1 • •• I . .  i UV- í j I l T i l .  D C l  Liés a másik kisütött, szép csendben még min
dig eltűnhet és agyő múlt, agyő börtön, 
úgy tehet mindent, ahogy neki tetszik. Maid 
meglátja, mire jut este Mártával. Nem el- 
képzelhetetlen, hogy a megváltozott körül
mények hatására újből egyenesbe hozhatja 
ezt a széttördelt kapcsolatot. A fiához ragasz- 
kodm fog. Végre lehetősége lesz, hogy leg
alább részben törlessze azt a mulasztást, am’ 
a bent töltött időből a fiát érintette.

..“  Lassíts! — szólt a szemüvegesnek — 
közeledünk az elágazáshoz. Ott, a tábla után 
fordulj jobbra!

Mi az, már odaértünk? — kérdezte- iz
gatottan Berti és az összehajtogatott autós
térképét. becsusztatta a zsebébe.

Mögöttük egy zöld Polski Fiat is lassított 
majd megnövelte a távolságot a két kocsi 
között. Tompított fénnyel ráfordultak a jel
zett útra. Már teljesen besötétedett.

— Itt nincs semmi — hallotta barátja ide
ges, izgalomtól túlfűtött hangját

— Nyugalom — szólalt meg a szemüveges, 
az úton először. — Ilyen helyekre az ember 
könnyen vissza tud emlékezni. Nem j igaz, ha« 
ver?

A kérdésre nem válaszolt. Rágyújtott, ősz« 
szehúzta magán a ballonját és hátrafordult 
Jó egy kilométerre mögöttük, éppen akkor 
aludtak ki egy kocsi reflektorai.

— Add ide a lámpát Berti, te pedig állj 
meg ott a híd előtt! A kocsi csendben leféke
zett a jelzett helyen. Az út kétfelé ágazott 
Az egyik a faluba vezetett, a másik egy régi, 
omlatag hídon keresztül az erdő felé. Kinyi
totta az ajtót és kiszállt.

— Itt várjatok meg. Fél óra múlva itt. va
gyok — mondta két bámuló társának és el-] 
indult a hídon át az erdő felé.

— Tamás, ne menjek veled?
A szemüveges Berti felé fordult és nemei 

intett a -fejével.
— Hagyd! Nekünk más dolgunk van. Sze-j 

reljük le a rendszámtáblát.
_Öt perc múlva leoltott lámpákkal egy sö

tétzöld Polski állt meg a Lada mögött. A 
kocsi volánjánál egy nő ült.

A táska és a benne lévő, alumíniumfóliábá 
és njdőritasákokbá göngyölt pénz sértetlenül 
azon a helyen volt, ahová elrejtette. Egy pil
lanatig szédülten hunyorogva bámulta az 
elemlámpa fényében viliódzó fóliát. „Végre! 
Új korszakot nyithat az életében, lezárva 
mindent, ami eddig vo lt. . . ” Bekattintotta a 
táska fedelét és elindult vissza, a major és 
a híd közötti úton.

TIerti a Lada mellett állt és idegesen do- 
bolt ujjaival a kocsi tetején. A „társ” 

unottan majszolta a rágógumiját és odalépett 
a Polskihoz. A nő lehúzta az ablakot.
, — És mi lesz, ha nem hozza, vagy egyálta

lán sose létezett ez a pénz?
— Nyugi, kislány. Legalább másfél mázsá

val többet ült a srác, amiért benyelte a do
hányt. Tuti, hogy hozza, csak aztán okosan, 
ahogy megbeszéltük.

Az út nagyon rossz állapotban volt. Egy 
alattomosan megbújó mélyedésben megbi- 
csaklott a lába. Fájdalmasan felszisszent és 
telvülantotta a lámpát. „Az ördögbe is1 Más 
kitorom a nyakam.” Közvetlenül a híd előtt 
vette észre a Lada mögött álló másik kocsit. 
Lelassította léptéit, a táskát erősen a hóna 
ala szorította. Felért a hídra. A barátja ellépett 

es f.elé induJt- A „társ” , behajolt a
mafn6« -  f 1? 056 és ™agához vett valamit, majd o is felment a hídra.
főtt ‘f kát még „erősebben a hóna alá szorí- 
totta és rossz eloerzettel a sejtjeiben megállt.
kerít '!yf ,  kocsi az ott? — kérdezte re- kedt, színtelen hangon,

A másik kettő odaért, közrefogták.
1 a z -a n° ? — kérdezte. A megdöbbe-

zett°a lábVaarAIahn áhteIyzettő1 földb® ?yökere- 
készn? n -atztv, ^ t,a arcat Próbálta kifúr- 
k !t látott élber-’ CSak homáIyos vonala- 
vonn hi h  a ragcígumis közben vele eg-y-
engedte E ^  nm “ T T gé rejtett kezét le- - e t í t 1 -x piI!anat alatt átlátta a helyzetet, megértette, hogy tőrbe csalták Az el
tóm zotfvéA “  M eredve bulihói mm^en POrcikáján és a fel=*
J á b ! T ÓK  í f »  áIlati ü v ö l tő  f o r m t  
ü tö tt A I t  k-’ be ° le- A rágógum is „ társ”

m  m m a t T i f f i E T  fforróséi? bérltét? , Soha nem érzeti
engedte ki az- arcá>  A tá®kát nem
hoz szorította. ’ meg jobban ma§á“

Ä Ä Ä E - r «
i t f  f  f i s  s a  t s i srajta. Aztán minden elsötétült. °ye*

Pár nappal később az úisáaokhnn „isu-ui 
^ndőrségl felhívás volt olvasható: 2
ú tv o L  autopalyát és S.-t összekötő meilék- utvonalon, egy rendszámtábla nélküli hrWA 
Lada személygépkocsiban smeretlen Z rti holttestét találták „iw i  , ”  réru
lelemény á ldo tta  íeU, A ^ r t l & ^ T  
a következő... ’ ’ szemelvleirasa

Donászi Aladás 
Szeged
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A N E K D O T Á K
Claude Bemard ismert 

francia orvos_ egy betegét 
vizsgálta, akinek szigorú 
diétát írt elő. Pulzusát 
mérve megszólalt: ^

— Annak ellenére, hogy 
megtiltottam, ön mégis 
lágy tojást evett!

— És ezt az érverésem
ből állapította meg? — da
dogta az elképedt páciens.

— Persze. A tojásként, 
foszfort és fehérjét tartal
maz, amelyek hatnak a 
gyomorra, a gyomor műkö
dése pedig befolyásolja az 
érverést.

Amikor a beteg elment, 
az asszisztens megdöbben
ve kérdezte Bernardtől:

— Professzor úr, ön va
lóban a pulzusból állapítot
ta meg, hogy a beteg to
jást evett?

— Ugyan, kedves kollé
ga! Egyszerűen láttam az 
ingén a lágy tojásfolto
kat . . .

■ 'k
Arisztotelészt egy bőbe

szédű, tolakodó fiatalem
ber unalmas történetekkel 
traktálta, és ha egyet befe
jezett, mindig megkérdez
te a filozófustól:

— Ugye milyen érdekes, 
mester?

— Szerintem Inkább az 
az érdekes — mondta 
Arisztotelész egy idő múl
va —, hogy egy ember, aki
nek van két ép lába, mint 
nekem például, Itt veszte
geti az idejét a maga fe
csegését hallgatva, ahe
lyett, hogy már rég to- 
vábbállt volna!

Amundsen egy társaság
ban sarki utazásairól be
szélt. Többek között el
mondta, hogy egyszer 
egyetlen éjszakán tizenöt 
centiméteres bajusza nőtt. 
Amikor néhány hallgató 
erősen kételkedett ebben, 
Amundsen hozzátette:

— Kérem, ne felejtsék el, 
hogy ez sarki éjszaka volt!

★  •

Amikor G. B. Shaw a 
kilencvenedik születés
napját ünnepelte, egy fia
tal fotóriporternek sike
rült őt lefényképeznie. Az 
ünnepség után az íróval 
beszélgetve azt a reményét 
fejezte ki, hogy a századik 
születésnapon újra lesz al
kalma lefényképezni őt.

— Remélem, mester, 
megérem ezt a pillanatot!

Shaw alaposan végigmér
te a riportert, majd így vá
laszolt: — Miért ne? Hi
szen teljesen egészségesnek 
látszik.

★
O’Henry, az író egyszer 

egy kisfiút szalasztott ki
adójához 50 dollár előle
gért.

— Egy dollárt sem — 
mondta erélyesen a kiadó 
—, amíg nem tudom, hogy 
mire kell a pénz!

A kisfiú még ugyanazon 
a napon visszatért, és letett 
a kiadó asztalára egy lera
gasztott borítékot. A kiadó 
a borítékban csak egyetlen 
szőke női hajszálat talált. 
O’Henry megkapta a kért 
előleget.

A bioritmus-elmélet alkalmazása 
a balesetelhárításban

A kohóiparban nagyon sok 
a baleseti lehetőség. A 
dnyepropetrovszki Dzerzsinsz- 
kij kohóműben ezeket elemez
ve megállapították, hogy a 
balesetek többsége a dolgozók 
figyelmetlenségének követ
kezménye. A balesetmegelőzés 
új formáit keresve megpró
bálták a bioritmus-elmélet 
felhasználását is, amely , az 
emberi aktivitás periodikus 
csökkentését, a reakcióválto
zásokat és a figyelemkiesések 
okait vizsgálja.

A dnyepropetrovszki kohá
szati üzemben először 1976- 
ban próbálkoztak a bioritmus
elmélet alkalmazásával a szál
lítási munkakörökben azzal a 
céllal, hogy az ottani vasúti 
szállításban csökkentsék a 
baleseti arányszámot. Első lé
pésként meghatározták azo
kat a munkaköröket, amelyek 
a legjobban veszélyeztetik a 
munkavégző és más szemé
lyek biztonságát (gépvezető és 
kisegítője, tolató stb.) 1692 
ember kondiciogrammját ál
lították össze.

Az emberi élet ritmusának 
kiszámításánál abból a felte
vésből indulnak ki, hogy a 
biológiai ciklusok, vagyis a 
fizikai, pszichikai és intellek
tuális ciklusok a születéstől

kezdve változatlanok, és 23, 
28, illetve 33 napig tartanak, 
összeállításukat számítógép 
könnyíti meg, amely minden 
egyes dolgozó esetében fel
tünteti az egyhavi kritikus 
napokat is.

Az érintett munkacsoporto
kat a módszer alkalmazásá
nak részleteiről tanfolyam 
kereteiben ismertették meg. 
A műszakbeosztásokat a kri
tikus napok figyelembevéte
lével dolgozták ki. Az olyan 
dolgozók esetében, akiknél a 
számítógép egy-egy napot há
romszorosan kritikusnak mu
tatott ki, szabadnapot adtak. 
Ha egy dolgozónál a számí
tógép kétszeresen kritikus na
pot jelzett, a műszakkezdés 
előtt erre a körülményre hi
vatalosan figyelmeztették.

A bioritmus-elmélet alkal
mazásával a vállalathoz tar
tozó szállítási dolgozók bal
eseti arányszámát 41,6%-kal, 
más dolgozókét 44%-kal si
került csökkenteni. A kondi- 
ciogrammok két és fél évi al
kalmazása alatt elemezve a 
baleseti arányszámot, megál
lapították, hogy 100 baleset
ből 56 olyan napokra jutott, 
amelyeket a bioritmus-elmé
letnek megfelelően kritikus 
napoknak lehet minősíteni.

Kevesebb evéssel a magas vérnyomás ellen
Ma az embereknek mintegy 10 százaléka szenved ma

gas vérnyomásban. (160/95-től számított érték) és többé 
kevésbé orvosi kezelésre szorul. Az állandó infarktus
veszélyt azonban minden második közülük csökkent- 
hetiné azáltal, ha a nadrágszíjat következetesen szoro
sabbra húzná. Erre talált bizonyítékokat a zürichi egye
temen a Walter Siegeníhaler professzor vezetésével mű
ködő svájci—német kutatócsoport.

Siegeníhaler és munkatársai mindenesetre óvnak a 
túlzott várakozásoktól. „Tekintve, hogy ennél a beteg
ségnél csak ritkán lépnek fel mellékhatások, gyakran 
hiányzik a motiváció a tartós súlycsökkentéshez” — 
mondják. így a zürichi egyetemi klinikán a magas vér
nyomással kezelt betegeknek csak 53 százaléka képes 
arra, hogy egy éven keresztül kitartson a sóban és ka
lóriában szegény vegyes étkezés mellett.

Ahol a fölösleges kilókat nem szedték újból fel, ott a 
siker a statisztika szerint mindenesetre egyértelmű volt; 
ezeknek a betegek 23 százaléka csökkenthétté a vér
nyomáscsökkentő gyógyszerek szedését, vagy teljesen 
lemondhatott róluk. Az esetek további 23 százalékában 
a vérnyomás azonos gyógyszerszedés mellett stabilizá
lódott vagy javult.

A  munka is lehet drog
Az alkoholhoz hasonlóan a bér különböző okokkal igyek- 

munka. is Válhat egyfajta szik megindokolni . munkával 
„droggá”. E narkománia első való leterheltségét. Eközben 
fázisa szinte észrevétlenül pedig éppen ő maga ragasz
fejlődik ki. Például azzal kéz- kodik egy állandó munka- 
dődik, hogy az ember a mun- mennyiséghez, és- ha nem szo- 
kájához szükséges szakirodai- rítanák a határidők, egyszerre 
mat „pihenésképpen” olvassa, feleslegesnek érezné magát. 
Tehát szabad idejét is kezdi a Ám az állandó hajszoltság vé- 
munkájával kapcsolatos tévé- gül depressziót válthat ki, 
kenységgel eltölteni. Eközben amelyet munkaképtelenség is 
akarata ellenére egyre jobban követhet, sőt a munkapálya 
elhanyagolja emberi kapcso- befejeződése is. Ahogy az ál
latait, beleértve családját is. koholistát jellemzi a reggeli 
Ezután már automatikusan féldeci, úgy jellemzi a „műn
kéről sor a következő lépésre: kanarkóst” az esti és a vasár
az ember állandóan növeli napi munka. Ez az önpusztí- 
munkatempóját, és ettől olyan tás rendszerint feltartóztatha- 
mámoros lesz, mint az alko- tatlanul folytatódik egészen az 
holista, akit az ittasság még infarktusig, ami e folyamat 
nagyobb italfogyasztásra ősz- természetes következménye, 
tönöz.' A kérdést elemző pszicholó-

Igáz, a „munkamániás” em- gusok némelyike az ilyenfaj-
Íier néha lelkiismeret-furdalást ta munkaszeretetet öröklött 

réz azért, mert annyit dolgo- tulajdonságokkal magyaráz- 
zik, de ugyanakkor lenézi za. Gyógyítani nagyon ne- 
azokat az embereket, akik ké- héz, hiszen a társadalom ál- 
pesek a munkán kívül még tálában tolerálja a narkomá- 
más dolgokkal is foglalkozni, niának ezt a változatát, sőt 
Ebben a folyamatban az a gyakran egyáltalán nem is 
kritikus fázis, amikor az em-, tartja annak.

Génhiány okozza a törpenövést

étel), valamint főzelékekből 
állnak.

A 113. életévében Los Ange
lesben meghalt Fanni Thomas 
ezzel szemben azt ajánlotta: 
„Egyék naponta háromszor al- 
makompótot, és mindenekelőtt 
— sohase házasodjék meg!-*’ Ez 
a : recept viszont* úgy látszik, 
csak a nők számára jó. És va
lóban, a férfiak láthatóan ne
hezebben viselik el az egye
düllétet. A baltimore-i egyetem 
egyik tanulmánya szerint az 
özvegy férfiaknál a halandó
ság átlagosan 28 százalékkal 
magasabb, mint házas kortár
saiknál.

Egy gén konkrét hiányáról 
most bebizonyították, hogy 
a törpenövés egyik fajtájának 
oka az embereknél; ezt nem 
lehet emberi növekedési hor
mon adagolásával kezelni. 
Egy tudóscsoport genetikai 
elemzést végzett egymáissal 
rokonságiban álló, három 
svájci csalód 15 tagján. Ezek
ben a családokban örökletes 
a törpenövés. Mind a hat 
szülő termete normális, de a 
kilenc gyerek közül négy nö
vekedése visszamaradott.

Ügy látszik, hogy sok tör
penövést okoz a természetes 
emberi növekedési hormon 
hiánya, amit. korrigálni lehet 
csecsemőkorban, és később 
halott em herékből nyert hor
monnal. A most tanulmányo
zott svájci eseteket nem le
het ilyen módon kezelni, 
mert antitesteket termelnek, 
ha normális növekedési hor
mont injekcióznak beléjük, s 
ezek semlegesítik a hormon 
hatását. A növekedési hor
monnak ezek az „A típusú” 
esetei kis töredéket képeznek 
az összes előforduló eset közt, 
becslések szerint hatezer él-

veszület-ésenként kb. egy ilyen 
eset fordul elő.

Génvizsgálattal bizonyítot
ták, hogy a négy. megbetege
dett svájci gyerekből teljesen 
hiányzik a növekedési hor
mon termeléséért felelős gén.

A kutatók arra a következ
tetésre jutottak, hogy az 
olyanok, akik „A típusú” nö- 

vekedéshonmon-hiányban 
szenvednek, mindkét szülőjük
től olyan kromoszómakészle
tet örököltek, amelyből a 
hormongén hiányzik. Az olyan 
személyek, akik egy normális 
és egy génhiányos kromoszó
makészletet örököltek, úgy 
látszik, elegendő normális 
hormont termelnek ahhoz, 
hogy normális termetűre nő
jenek.

Az olyan egyének, akik „A 
típusú hormon hiányában 
szenvednek, valószínűleg azért 
termelnek antitesteket, . ame
lyek semlegesítik a beinjek
ciózott hormont, mivel maguk 
sosem termelvén ilyen hor
mont. szervezetük nem tudja 
megkülönböztetni más idegen 
fehérjéktől.

A hosszú élet titka
Hogyan érhetünk meg ma

gas kort? Élvezzük ki az élet 
örömeit, vagy esetleg jobb, ha 
megtartóztatjuk magunkat? Ez 
a kérdés. Erre egyáltalán nem 
adnak egybehangzó válaszokat 
azok, akik a százéves korha- 
tárt átlépték.

„Akar üh százévesnél idő
sebb lenni?” A százhúsz éves 
etiópial Jigecu Jemingru ehhez 
a következő receptet adja:
„Igyék mérsékletesen, kerülje 
a bánatot és a közlekedési esz
közöket — kizárólag gyalog 
járjon! De mindenekelőtt: mi
nél gyakrabban házasodjék.”
Jemingru konyháján már a ti
zenharmadik felesége főz. A 
hagyományos kérdésre, hogy 
miképpen ért meg ilyen magas 
kort, egy százéves amerikai nő,
Rosa lo Bello Chicagóban nem
rég ezt válaszolta: „Sok ked
ves férfi és sok jó sör.” A 118. 
évében nemrég Athénban meg
halt Michael Cagarakis a magá 
részéről úgy vélte: „A kedves 
nők, a bor, rengeteg fokhagyma 
és dohány.”

A közép-görögországi Kocá
mból származó 120 éves Efthy- 
mia mama viszont bevallja, 
hogy nem ismeri idős korának 
titkát: „Mindent csináltam: jól 
ettem, a Cipuro-snapszból is 
tisztességesen ittam.” Efthymia 
mama egyáltalán nem ért egyet 
azokkal, akik megtartóztatják 
magukat a jó konyhától és más 
„szórakozásoktól”.

„Egyetlen csepp alkoholt 
sem, és lehetőleg minél ké
sőbb kezdjünk el dohányozni.”
Ezt a receptet ajánlotta a nem
rég meghalt jugoszláv Vukadin 
Mitrovics, aki soha egy csepp 
alkoholt sem ivott, első ciga
rettáját 90 éves korában szív
ta el, s tisztes 120 évet élt. Asz- 
paszia Kocuku, egy vele egy
idős görög nő viszont úgy vé
li: „Egyék házilag sütött ke
nyeret, sok hagymát, fokhagy
mát és olivát, de mindenek
előtt kerülje az orvosokat.” A 
Macedóniában meghalt 116 
éves Janula Grava hosszú éle
tét az egyszerű étkezéseknek 
tudta be, amelyeknek fő alko
tórészét a főzelékfélék, a kecs
kesajt képezték.

A száz év feletti kínaiak 
többsége hosszú életét a Zsen- 
min Zsipao szerint a rendsze
res testedzésnek és nem utol
sósorban a korához illő foglala
tosságoknak köszönheti. Táp
lálkozásuk fő alkotórészeit a 
kukorica, bab, rizs, édeskrump- 
ü és különféle gombák alkot
ják. Japán kortársaik ezzel 
szemben olyan étkezéseket ré
szesítenek előnyben, amelyek 
főként nyers húsból, rizsbői és 
„szusi”-ból (egyfajta egytál-
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Különleges új szemüveg
Svédországban újfajta védőszemüveget gyártanak he

gesztők^ számára. A szemüveg a legerősebb elektromos 
ívfénytől, az ibolyántúli és az infravörös sugárzástól is 
megvédi a szemet. Üveglemezek közé két folyékony kris
tályréteget helyeznek, amelyek vastagsága a milliméter 
század része. A kettős folyékony kristály rétegnek nagyon 
jó optikai tulajdonságai vannak, és ez éles fényre a perc 
tizedrésze alatt reagál.

Einstein agyának sorsa
Albert Einsteinnek, aki 1955. április 18-án hunyt el, 

akarata szerint testét elhamvasztották, agyát azonban 
nem, mert annak kutatások céljára kellett szolgálnia. A 
nagy tudós nem sejthette, hogy a kutatások nagy része 
arra irányul majd, hogy megtudják, hol található pon
tosan ez az agy.

Csak 1978-ban találták meg agyának egyes részeit egy 
almaboros üvegben, a Kansas állambeli Wichitában. Az 
agy ̂ végrendelet szerinti örököse, Thomas Harvey külön
böző kutatók között osztotta szét a szervet, akik közül 
eddig még egyik sem tett közzé írást kutatómunkája 
eredményeiről, ha ugyan vannak ilyenek. Azt sem tud
ják egyébként, hol van Einstein agyának többi része ...
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Jubileumi találkozó

Magyarország-Ausztria 
2-3 (0-1)

Most volt a százhuszonötö
dik . . .

És 1955. október 18-án volt a 
századik. Budapesten. A csa
pat: Fazekas — Buzánszky, 
Kárpáti, Lantos — Bozsik, 
Szojka — Kertész, Kocsis, Ti
chy, Puskás, Czibor, Az ered
mény 6:1 volt Magyarország 
javára. A mérkőzésen betegsé
ge miatt már. nem lehetett ott 
de'még élt Hajós Alfréd (1878 
—1955. november 12.), az első 
.©szilák—magyar mérkőzés
(1902. október 12.) balösszekö
tője. És elmondta a mérkőzés 
előtt, hogy milyen is volt az el
ső., 0:5-teí kezdődött.

Sporthősök
. —■ Akkor bizony még nem 

tudtuk, hogy milyen hosszú 
mérkőzéssorozat első találko
zóján léptünk pályára . . .  Nem 
készültünk fel megfelelően a 
mérkőzésre. . .  A vereség fő 
©ka az volt, hogy nem volt még 
olyan összefogó szerv, amely 
'Véleményt tudott volna mon
dani a'játékosokról, és összeál
lította volna a legjobb csapa
tot. A játékosok sem igyekez
tek magukra húzni a válogatott 
mezt, még nem érezték olyan 
megtiszteltetésnek, mint ma, 
Kétszer is meggondolták, hogy 
érdemesbe elutázni Bécsbe,' és 
Vállalni egy esetleg vereséget 
Szenvedő csapatban a játék 
kockázatát- Az első válogatott 
csapat tagjai talán éppen azért 
voltak a sport hősei, mert első
nek mertek szembeszállni egy 
ismeretlen csapattal, amelyről 
csak annyit tudtunk, hogy jó. 
És hogy a labdarúgás akkori 
fejlődési fokához képest mi
lyen jó volt az osztrák csapat, 
az a mérkőzésen is megmutat
kozott, amikor az osztrákok 
csapatjátéka előtt meg kellett 
hajolnia egyénileg nem is rossz 
játékosokból álló csapatunk
nak. Hiszen az első mérkőzésen 
több olyan játékos játszott — 
Pozsonyi, Berán, Buda István, 
Oláh Károly, Pokorny —, akik 
később is gyakran helyet kap
tak a válogatottban.
: — De hát mi csupán egyet
len közös edzést tartottunk — 
folytatta —, s bizony meglehe
tősen viszontagságos utazás 
után érkeztünk a pályára. Csak 
a mérkőzés napjának reggelén 
indultunk el vonattal az oszt
rák fővárosba, ahol a pályaud
varon karszalagos rendezők 
vártak bennünket, és udvaria
san betessékeltek egy úgyneve
zett „angol vadászkocsiba”. A 
bakon egy kürtös különböző 
indulókat játszott, a kocsi két 
oldalán pedig hatalmas plaká
tok hirdették a mérkőzést, a 
hélyárak feltüntetésével. „Meg
rázó hatást” tett ránk a nerp 
éppen stabil kocsi, amelyből 
egyenesen a pályára mentünk. 
Rögtön láttuk, hogy a hírverés 
megtette a magáét, mert a 
pénztáros boldogan dörzsölget- 
te kezeit, és közölte: rekordbe
vétel van. ötszázan vették kö
rül, p kötéllel elkerített pá
lyát'..,

szeletet, aztán átmentem a kö
vetkező kapualjba, ott a máso
dikat. Szeretem, ha a2 ebéd 
legalább kétfogásos . . .  Aztán 
kimentem a pályára. Mivel je
gyem nem volt, de a magyar 
csapathoz tartoztam, kérdez
tem a rendezőket, hol ülhetek 
le. Tribün nem volt az akkori 
Práter-pályán, mivel nem en-t 
gedték kivágni a játékteret 
övező fákat. . .  No, azt mond
ták a rendezők, hogy az állóhe
lyek előtt székek állnak, ame
lyeket nagy pénzért jótékony 
célra adtak ki, de maradt üres 
hely. Várjam meg, míg min
denki leül, s egy üres székre 
üljek én is le.

— Miután kifutottak a csa
patok, én még mindig ott áll
tam a széksorok előtt, helyet 
keresve. De az állóhelyen nem 
láttak tőlem, és kiabálni kezd
tek :. „Niedersitzen, Verfluchte 
Kapitalista!” (Leülni, átkozott 
kapitalista!) Engem neveztek 
kapitalistának, akinek egy fil
lérje sem volt, és kapualjban 
ebedeltem, papírból. Magát az 
izgalmas mérkőzést 3:0-ra 
nyertük."

Ilyen emlékezések hangzot
tak el a századik táján . . .

És milyen volt a százhuszon
ötödik ?

+

NB I

Mégy bajnokjelölt

Salamont
kicsempészték

Salamon Béla (1955-ben 70 
éves Volt, elhunyt 1965-ben) ott 
volt jó néhány emlékezetes 
mérkőzésen. A 105 ezer — köz
tük ötezer osztrák — néző kö
zött, bár még ebbe a széles kö
rű társaságba is nehéz volt be
kerülni. Salamon a kincsnek 
számító jegyet lobogtatta:

— Szereztem már nehezebb 
körülmények között is jegyet 
osztrák—magyarra. Az első vi
lágháború alatt volt Bécsben 
©gy meccs, amelyre, mivel ka
tona voltam, úgy csempésztek 
ki a . fiúk. Egy árva fillérem 
iigm volt, két kis szelet húst 
csomagolt a feleségem. Vasár
nap délben bementem az egyik 
kapu alá, megettem az egyik

Magyarország: Mészáros -  Bab, 
T ö tíi — M artos, M üller, 

N yilasi, S a lla i — F azek as , T örő- 
csik , Pö löskei.

Ausztria: K oncilla  — D ihan ich , 
O b erm ay er, Pezzey , D egeorgi -  
P ro h ask a , H a tte n b erg e r , J a ra , 
H m te rm a ie r  — S ch ach n e r, K ran k l.

C se re : P ro h a s k a  h e ly e tt G asse- 
Uch a  szü n e tb en , M ülle r h e ly e tt 
P ócz ik  és F azek as  h e ly e tt Bodo- 
ny i, . m in d k e ttő  az 57. p e rcb en  
P ö löske i h e ly e tt V árad! az 59,' 
p e rcb en , Tóth, h e ly e tt K iss a  62. 
percben , G asselich  h e ly e tt P ich le i 
a 86. p e rcb en , " K ra n k l he lye tt 
H ag m ay r a  90. percben .

G ólszerző : K ra n k l a 32. percben , 
S ch ach n e r a 40. p e rcb en , H a tte n 
b e rg e r az 51. p e rcb en , V á rad i a 
61‘. percb en , N y ila si a  69. percben .

N agy  ira m b a n  in d u lt a  já té k , 
v á lo g a to ttu n k  m in d já r t  az e le jén  
m eg p ró b á lt so k a t kezdem ényezn i. 
A lka lm azk o d v a  az o sz trák o k  
n égy—n égy—k e tte s  fe lá llásához , 
M artos g y o rsan  fe ln y o m u lt a  k ö 
z ép p á ly á ra , s így  tu la jd o n k é p p en  
m i h á ro m —n ég y —h á rm a t já ts z o t
tu n k . Egy v ih a ro s  tá m a d á s u n k  az 
első p e rcek b en  m a jd n e m  góllal 
végződött, de  T ö rő cs ik  fe je se  a 
k e resz tlécen  c sa tta n t.

Az első n e g y ed ó rá t az o sz trák o k  
ü g y esen  á tv észe lték , úgy , hogy 
e re jü k e t e lső so rb an  a  v édekezésre  
Ö sszpontosíto tták , s a já t  té rfe lü k  
k ö zep é t k é t s áv b an , h á ló sze rű én  
m eg szá llták , ezzel le fék ez ték  k e z 
d em én y ezése in k e t, n em  h a g y tak  
ré s ek e t b e tö ré sre , te rü le te t a  k o m 
b in ác ió k  k ib o n ta k o z ta tá sá ra . E ny- 
ny iv e l azonban  nem  eléged tek  
m eg, h an em  k ésőbb  egy re  többet 
tá m a d tak  is, m égped ig  g y o rs  e l
len ro h am o k  fo rm á jáb a n , a m e 
ly ek h ez  n é h a  P ezzey  is fe lz á rk ó 
zott.

Az első fé lidő  n ag y  ré széb en  a 
já té k  hu llám zó  vo lt, h u zam osabb  
ideig  egy ik  c sa p a t sem  tu d o tt m e 
ző nyfö lény t k ih a rco ln i. H elyze
te in k  a la p ján  m eg sze rezh e ttü k  
vo lna a  vezetést, de végü l is ez az 
e llen fé ln ek  s ik e rü lt,  m égped ig  egy 
re m e k , szélen  v eze te tt tá m ad ás  
u tán , am ellyel b izony  m eg lep ték  
a  m ie in k e t. A gól fe lle lk esíte tte  
és  m ég in k áb b  m ag ab iz to ssá  te tte  
őket. És h a  S ch ach n er nem  ü g y e t- 
len k ed i el ó riá s i gó lhe lyzeté t, ak á r  
m á r a  le fú já s  e lő tt 0-2 le h e te tt 
v o ln a ! . . .

B árm en n y ire  is tu d a to sab b a n  
já tszo tta k  az o sz trák o k  az első 
fé lidőben, a  já té k  k épébő l e g y á l
ta lán  nem  leh e te tt  a r ra  k ö v e tk ez 
te tn i, am i a fo ly ta tá sb an , a  m á 
sod ik  félidő e le jén  tö r tén t. S ch ach 
n e r  p a rád és  gólja, m a jd  M észáros 
n agy  h ib á ja  fe lé rt egy fe jb e  kó - 
lin tá ssa i. És ez eg y ü ttv év e  0-3-at 
je le n te tt!  E k k o r b izony egy  fa 
b a tk á t sem  ad tu n k  v o ln a  azé rt, 
hogy a m a g y a r c sap a t m agához 
té r  ebből a bódu ltságbó l. Pedig  
ez m égis b ek ö v etk eze tt!  M észöly 
há ro m  c se re já ték o st k ü ld ö tt a  p á 
ly á ra , s e ttő l kezdve v á lo g a to t
tu n k  o lyan  ha rco s  e ré n y ek e t c sil
lo g ta to tt, am elyek  m éltán  v á lto t
tá k  ki a  közönség e lism erésé t. A 
kezdeti fü tty szó t buzd ítás, m a jd  
tap s  v á lto tta  fel, c sap a tu n k  so rra  
veze tte  tá m a d ása it,  az o sz trák o k  
k é tség b eese tten  k a p k o d tak  a  1G- 
osuk tá já n  v agdosták  e lő re  a  la b 
dá t, az első félidőbeli te lje s ítm é 
n y ükhöz  k ép es t rá ju k  sem  leh e 
te tt  ism ern i. A fo rró  lég k ö rű  
m érkőzésen  rem ek  h a jrá v a l 3-2-re 
fe lzárkóztunk , k é tsze r is k ieg y en 
líth e ttü n k  vo lna, de sa jn o s  a  
n ag y  lehe tő sége t e lsza la sz to ttuk .

Két rangadót játszottak az 
NB I. 25. fordulójában. A for
duló legjobb mérkőzését Szé
kesfehérvárott láthatták a né
zők, s a tudósítások szerint, ez 
az összecsapás öt csillagot ér
demelt. A Rába bravúrosan 
egyenlített 0:2-ről, még akkor 
is, ha büntetőkből. Mindenné] 
többet mond a kétségtelenül 
elfogult fehérvári edző véle
ménye, aki két büntető jogos
ságát elismerte. Kár, hogy nem 
ezt a mérkőzést közvetítette a 
televízió vagy legalábbis ösz- 
szefoglalót adhatott volna.

Bár nem volt rossz meccs 
— főleg a Fradi-szurkolóknak 
—, a tévémeccs, a Tatabá
nya—FTC rangadó sem. A 
zöld-fehérek korszerűbb, lel
kesebb játékukkal rászolgáltak 
a győzelemre, még ha a bá
nyásznak 3:1 után volt néhány 
veszélyes perce. Azt azonban 
nehéz volt eldönteni a képer
nyők előtt, hogy jogos lett vol
na-e egy-két 11-es a javukra. 
Ahogy Palotait ismerem, ha 
tényleg történik szabálytalan
ság, gondolkodás nélkül bün
tetőt ad.

Még egy mérkőzést láttam, 
a Volán—Honvéd találkozót, 
ahol kiderült: a Volán már 
nem bízik a bennmaradásban, 
játékosai belenyugodtak, hogy 
ősztől az NB II-ben játszanak. 
Hasonló a helyzet az Ózd há
zalóján: újabb hazai vere

ségükkel szintén a kiesők kö
zött lesznek. A már kiesett 
SZEOL viszont sportszerűen 
harcol, s ha ősszel így játszot
tak volna, nem lennének utol
sók.

A tavasszal lejátszott öt for
dulóban az FTC 10, a Video
ton 8, a PMSC és a ZTE 7—7 
pontot szerzett. Leggyengéb
ben szerepelt a Nyíregyháza, 
1, a Volán és az Ózd 0—0 pon
tot gyűjtöttek, azaz nem sze
reztek.

A következő forduló a négy 
bajnokjelölt harcában, a köz
tük lévő sorrendben változá
sokat hozhat. Papíron a Rába 
legyőzi a Volánt, az FTC a 
SZEOL-t. Nehezebb dolga lesz 
a Videotonnak Nyíregyházán 
és a Dózsának Diósgyőrben.

A 25. forduló eredményei:

SPORTLÖVÉSZET, TENISZ, FOCI...

Videoton—Rába 2:2
Tatabánya—FTC 1:4
Dózsa—Nyíregyháza 3:1
Özd—Pécs 0:2
Volán—Honvéd 1:6
Haladás—Csepel 0:0
ZTE—rBéltés csaba 1:1
Vasas—Diósgyőr 2:1
SZEOL—Debrecen 3:2

Az élen a helyzet
1. Videoton 35 pont
2. Ü. Dózsa 34 pont
3. Rába 33 pont
4. Ferencváros 33 pont

NE II

Utolsó.verte ez elsőt
A 19. forduló hozta az eddigi 

legnagyobb meglepetést. A Ke
leti csoportban a sereghajtó 
jászberényi Lehel Debrecen
ben 5-1-re valósággal lelépte 
a Kinizsit. A debreceni gárda 
az ötödik fordulótól megszakí
tás nélkül állt az élen és most 
a harmadik helyre csúszott le.

Keleti csoport
Bem J. SE—Salgótarján 2-2 
Gyöngyös—Kazincbarc. 0-1 
MVSC—Eger i- i
Gyula—Szolnok 0-1
D. Kinizsi— Lehel SC 1-5 
Szabó L. SE—Asztalos E 1-1 
HMSE—DUE 3-1
Papp J. SE—Szarvas 2-2

Az élcsoport: 1. Kazincbar
cika 27, 2. Eger 26, 3. D. Kini
zsi 25.

310
1-1
0-0
1-0

Középcsoport 
BVSC—KKFSE 
Balassagyarmat—Vác 
Szegedi D.—Pénzügyőr 
Budafok—Bábolna - 
22. sz. Volán—BKV Előre 5-1 
Ganz-MÄVAG—Építők SC 4-1 
MTK-VM—MÄV Előre 2-1 
Kecskemét—Dorog 1-1

Az élcsoport: 1. MTK-VM 30, 
2. 22. sz. Volán 24, 3. Dorog 23.

Nyugati csoport 
PVSK—Bauxitbányász 0-5 
Várpalota—Komió 0-2
Kaposvár—Dombóvár 7-0 
MÁV DAC—Szekszárd 1-3 
Dunaújváros—Sabaria 1-1 
Ajka—Bakony Vegyész 1-2 
Keszthely—Sopron 1-1
MVTE—Olajbányász 0-2

Az élcsoport: 1. Olajbányász 
31, 2. Bauxitbányász 27, 3. 
Szekszárd 27.

Palotai dala

S3iros9 pir& s9
Palotai Károly játékve

zető a spanyolországi lab
darúgó-világbajnokság hi
vatalos közreműködője — 
41 sípos társával együtt. Ez 
már a harmadik VB-je, 
mert 1974-ben az NSZK- 
ban is szerepeit, sípolt a 
Hollandia—Uruguay mér
kőzésen. Négy esztendeje 
már, az osztrák—spanyo
lon és a sorsdöntő argen
tin—brazilon is dirigált.

— A szerdai kilencven 
perc?

— Az UEFa Kupa visz- 
szavágó a Kaiserslautern 
és a Real Madrid között a 
nagyon ideges, spanyolok 
miatt lett számomra emlé
kezetes. Egyszerűen nem 
tudták elviselni, hogy két
gólos előnyüket percek' 
alatt behozták.

— Három kiállítása szín
ié világcsúcs!?

— Türelmes voltam és 
betartottam a fokozatossá
got. Először csak figyel
meztettem. majd kiosztot
tam két sárga lapot. Végül, 
amikor már nem volt sem
minek sem foganatja, le- 
küldte.m az első spanyolt 
A másik két Real Madrid- 
futballista is megérdemel
te, hogy idő előtt fejezze 
be a játékot.

— Miért böszültek fel a 
spanyolok?

— Azért, mert az első 
percben nekik volt igazi

ziccerük, de kihagyták. Ek
kor igazolódott a labdarú
gás íratlan szabálya: gólt 
kaptak, ráadásul kínos ka
pushibából. Ezután soroza
tosan durváskodtak, lábra 
mentek, és nem törődtek a 
labdával. A németek nem 
törlesztettek, okosan visel
kedtek, csak a játékkal 
foglalkoztak.

— TJEF A-ellenőr?
— Egy lengyel szakem

ber, aki elismerte a mű
ködésemet.

— Sajtóvisszhang?
— _Egyértelműen hangsú

lyozták a televízióval 
együtt, hogy a mai labda
rúgásban mindinkább el
harapózó durvasággal 
szemben csakis ilyen hatá
rozottsággal lehet fellépni, 
A _ kiállítások jogosságát 
egyébként a mérkőzés után 
a kamerák előtt Stielike 
sem vitatta. Mint hallom 
példásan elítélte fegyelme
zetlen játékosait a spanyol 
klub.

— Boskov madridi tré
ner. bírálta a játékvezetési! 
Döntő tényezőnek tartott, 
és tévedésnek nevezte ä 
bíráskodást.

Ehhez joga van. Saját 
tévedéseit így próbálja lep
lezni. Kihagyta Juanitót <'7 
Santillanát. A zárt véde
kezéstől remélt mindent, 
ez pedig nem megy a Real 
Madridnak.

. □  NEM HISZEM, hogy lé
tezhetnek szerényebb verseny
zők a sportlövőknél. Nincse
nek sztárallűrjeik, nem csi
nálnak maguknak reklámot, 
nem adnak nagyhangú nyilat
kozatokat. - Végtelen nagy 
csendben dolgoznak, szorga
lommal és becsülettel. Évtize
dek óta nem hallottam olyas
miről, hogy fegyelmi ügyet 
tárgyaltak volna a válogatott
ban, hogy lőszer helyett 
mondjuk ékszert találtak vol
na a versenyzők csomagjai
ban a határon. Viszont a leg
váratlanabb pillanatokban 
aratnak egy bravúros győzel
met. Két éve Moszkvában a 
sajtócentrumban hallottuk, 
hogy Varga Károly olimpiai 
bajnokságot nyert. őszintén 
szólva, nem túl okos ábrázat- 
tal néztünk egymásra: ki le
het ez a Varga? Hát egy sport
lövő, aki ugyanúgy az isme
retlenségből tört az élre, mint 
16 esztendővel azelőtt Ham
meri László. A moszkvai olim
pián Bodnár Tibortól futóvad
lövésben vártuk a nagy ered
ményt. ű  ugyanis az előző 
esztendőben világ- és Európa- 
bajnoki címet szerzett ebben a 
számban.

Dr. Hammeri László, az ed
ző, ugyan figyelmeztetett ben
nünket, hogy ne várjuk el 
Bodnártól a győzelmet, mert a 
sportlövészetben egy parányi 
kézrezdülés, egy erősebb szív
dobbanás elveheti a sikert és 
annyi az egyforma képességű 
versenyző, hogy még a nap 
állása, a szél pillanatnyi erő
södése is befolyásolhatja az 
eredményeket. Magyarázata 
alapján valahogyan úgy kép
zeltem a futóvadlövő felada
tát, hogy egy futballpálya kö
zepéről kell eltalálnia a kapu
ban mozgó gyufásskatulyát. 
(Kisöbű sportpuskalövésben 
pedig a kapufára erősített tíz
fillérest, hatvan lövésből leg
alább 58—59-szer!) A múlt 
héten nem is nagyon hallhat
tunk arról, hogy rendeznek 
egy légfegyveres EB-t Hágá
ban. Pénteken aztán jött a hír, 
hogy Hunyadi Lászlóné az ál
ló testhelyzetű versenyben 
bronzérmet nyert, ezt követő
en pedig olvashattuk, hogy 
Bodnár Tibor világcsúccsal 
nyerte meg az Európa-bajnoki 
aranyat, légpuskával, futóvad
lövésben. Negyven lövésből 
393 körrel, tehát lehetett 
mondjuk 33 tízese és hét ki
lencese. Kell ehhez kommen
tár?

• □  SZÁZADIK SZÜLETÉS
NAPJÁT ünnepelte a magyar 
teniszsport. Tisztes életkor, 
ennyi idő alatt lehet sok-sok 
tapasztalatot gyűjteni. Saj
nos azonban a száz esztendő 
sem volt elég arra, hogy a 
vidék teniszsportja nagyko
rúvá fejlődjék. Jó néhány vá
rosunkban ugyan becsülettel 
nevelik a fiatalokat, de egye

lőre mindhiába. A tehetsége
ket elszipkázza a főváros.

A szövetségben töprengtek 
már azon, nem kellene-e vé
dettséget adni a legértékesebb 
vidéki szakosztályoknak. Egye
lőre nem született döntés. 
Nem valami elvetemült Bu- 
dapest-céntrikusság vezérli a 
szövetséget ebben az óvatos 
halogatásban, hanem a tehet
ségek féltése. A fővárosban 
jóval különbek a körülmé
nyek,. nagyobbak a téli ed
zéslehetőségek, tapasztaltab
bak az edzők, sűrűbbek a ver
senylehetőségek, képzettebbek 
az edzőpartnerek. Érthető, 
hogy akiben buzog a tehetség, 
élni akar ezekkel a lehető
ségekkel.

Igen ám, de hogyan fejlőd
jék a vidék, ha folyton-foly- 
vást elveszíti legígéretesebb 
neveltjeit? A vidéki városok 
teniszvezetőiben azonban nem
csak a lokálpatriotizmus él, 
hanem a sportág szeretet© is: 
nem várják el mindenáron a 
legtehetségesebb fiataljuktól, 
hogy mondjon le a főváros
ról, vállalva netén az áldozati 
bárány szerepét... Az az ifjú 
teniszező, aki hű marad az őt 
felnevelő városhoz, kénytelen 
kockára tenni hazai vagy 
nemzetközi karrierjét.

□  AHHOZ SE NAGYON 
TUDOK HOZZÁSZÓLNI, va
jin  megintcsak miért hiányoz
nak a magyar labdarúgócsapa
tok a nemzetközi kupatomák 
végküzdelméből. Évről évre 
vajon miért esnek ki mindjárt 
az első fordulókban?! Kiala
kult az elődöntők mezőnye az 
EK-ban, a KEK-ben, az UEFA 
Kupában. Ott van a legjobb 
négy között az EK-ban a 
CSZKA Szófia, az UEFA Ku
pában a Radnicski Nis és a 
Göteborg. A legjobb nyolc kö
zött pedig még ott volt a 
román Craiova, a lengyel 
Legia, a svájci Deuchatel, 
a skót Dundee United. 
Nem igaz, hogy nincs magyar 
csapat, amelyik ne rendelkez
ne hasonlóan képzett játékos
anyaggal, mint ez a néhány 
említett együttes.

Meggyőződésem, hogy néma 
képességekben a hiba, hanem 
a kupacsapataink előkészítésé
ben, ráhangolásában, s nem 
éppen mellékesen említve, az 
anyagi ösztönzésükben. Válo
gatottunk eddig világbajnoki 
szereplésében jelentős szerepe 
volt a játékosok érdekeltségé
nek. Ha egyszer a mi labdarú
góink ugyanolyan fontosnak 
tekintenék a kupaszereplést, 
mint a VB-t, állítom, hogy jó
val különb eredményeket ér
nének el.

★

Legutóbbi számunkban „Meg
lepetések a visszavágókon” cí
mű cikk első két sora téves 
szedés. Olvasóink szíves elné
zését kérjük.

EK: 1. BP. SPARTACUS

Szép sakksik$r
Vasárnapra virradóra 138 lé

pés megtétele után döntetlen
nel ért véget Pintér és Razu- 
vajev játszmája. így a Bp. 
Spartacus sakkcsapata 6,5 :5,5 
arányban legyőzte a moszkvai 
Burevsztynyik gárdáját. s 
megnyerte a harmadízben ki
írt Európa Kupát.

Négy mérkőzésen keresz
tül vezetett az utunk a döntö-r 
be — mondta Csőm István 
nemzetközi nagymester, a szö
vetkezetiek vezető edzője. — 
A Merkur Versicherung Graz 
ellen 9,5:2,5 arányban nyer
tünk. Ezt követte egy londo
ni mérkőzés, a Kings Head 
Chess Club játékosaival, ahol 
6,5:5,5 arányú .Spartacus-sike- 
rünk született. A finn Suoma- 
lainen Shaakkikerho gárdáját 
7.5:4,5-re vertük, s Ugyanennyi 
volt az eredmény javunkra a 
Tel Aviv University elleni ösz- 
szecsapáson is.

A Bp. Spartacusban összesen 
nyolcán szerepeltek. Csőm tíz

ből 5,5, Faragó pedig 7, Behkő 
2-ből 1, Pintér 10-ből 6, Lu
kács 10-ből 6 Haág 6-ból 3,5, 
Szilágyi 8-ból 5. Schneider 4- 
ből 3.5 pontot szerzett.

— Nagyon örülünk, hogy a 
BEK-ben eddig elért két har
madik helyünk után sikerült 
nyernünk — folytatta Csőm 
István. — Ezzel ugyanis a ma- 
®Ya,r sakkozás nemzetközi jó 
hírét is öregbítjük, ráadásul a 
következő sorozatban ismét két 
magyar klub próbálhat szeren
csét.
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