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A Z  ELMÚLT HÉT
ALAKULT KI a fáik,land! válság 

megoldásai illetően azután, hogy Alexander Haig ameri
kai külügyminiszter Buenos Airesből visszatért London
ba s tovább kísérletezett a közvetítéssel. Az ingázás 
eredményeit esetleg kétségessé teheti, hogy az argentin 
kulugymmiszter elvetette amerikai kollégájának azt az 
áthidaló indítványát, mely szerint Buenos Aires kivon- 
na erőit, a szigetekről, és azt követően közös kormányzást 
Ietesitenenek Falklandon. Az ellenőrzést Nagy-Britannia 
Argentína és az Egyesült Államok gyakorolná. Az úgy
nevezett három zászló megoldás elutasítása után Haig 
úgy nyilatkozott, megfelelő tárgyalási alap hiányában 
nincs értelme, hogy ismét Argentínába utazzék, hacsak 
Londonban nem sikerül valamilyen új javaslatot kidolgozni. i

BUENOS AIRES A MAGA RÉSZÉRŐL máris megtette 
az első lépést, hogy a saját szempontja szerint rendezzék 
a vitát; Argentína ENSZ-képviselete a Biztonsági Tanács 
soros elnökéhez eljuttatott levélben ismertette azokat a 
feltételeket, amelyeknek a teljesítésétől tette függővé 
csapatainak kivonását a szigetekről. Az ABC tévétársa
ság szerint azt követelik, hogy London oldja fel a tengeri 
blokádot, szüntessék meg a kereskedelmi embargót, s a 
tory-kormány tekintsen el a gyarmati rendszer vissza
állításától a szigeteken. A dokumentum átnyújtásakor az 
argentin diplomata kijelentette, e feltételeket egyidejűleg 
kell teljesíteni. Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár 
európai körútját megszakítva visszatért New Yorkba, 
hogy bekapcsolódjék a válság békés megoldását célzó 
tárgyalásokba. Az Atlanti-óceán déli részén kialakult fe
szültség egyik aspektusát világítják meg havannai meg
figyelők. Nevezetesen azt, hogy Argentína — miután 
Anglia hadiövezetté nyilvánította a Falkland-szigetek 
térségét esetleg kérni fogja: alkalmazzák a riói egyez
mény néven ismert Amerika-közi szerződést. Ez előírja az 
érintett országok egységes fellépését, ha valamelyik ál
lamot kívülről támadás éri. Biztosra vehető viszont, hogy 
az Egyesült Államok határozottan ellenezné a riói egyez
mény alkalmazását nyugat-európai szövetségese, Nagy- 
Britannia ellen.

II. JANOS PÄL PAPA HÚSVÉTI FELHÍVÁSÁBAN
békés megegyezésre szólította fel a Falkland-szigetek 
ügyében , egymással szembekerült Argentínát, és Nagy- 
Britanniát, valamint a közép-keleti háború két részvevő
jét, Iránt és Irakot. A pápa a fölhívást a Szent Péter 
székesegyház erkélyén, mintegy félmilliós tömeg előtt 
mondta el.

Rómában az OUP és az Olasz Radikális Párt felhívá
sára mintegy 50 ezer ember vett részt azon a megmozdu
láson, amelyen a részvevők a békéért és az éhínség le
küzdéséért tüntettek.

A menetelők élén több Nobel-díjjal kitüntetett tudós 
és közéleti ember, valamint az olasz politikai, kulturális 
és tudományos élet több kiváló személyisége — köztük 
Róma kommunista polgármestere — haladt. A menet 
részvevői elvonultak a kormány székhelye, majd a par
lament épülete előtt és végül csatlakoztak a Szent Péter 
téren összegyűlt mintegy 500 ezer emberhez, akik II. Já
nos Pál pápa húsvéti szentbeszédét hallgatták.

A JERUZSÄLEMI MUZULMÁN szen tély ek n él
végrehajtott fegyveres akció után általános sztrájk kez
dődött Ciszjordánia és Gáza területén. A jeruzsálemi leg
főbb iszlám tanács sürgős üzenetben tájékoztatta az 
ENSZ főtitkárát, és az izraeli kormányt tette felelőssé a 
történtekért. Az Arab Liga és az Iszlám Konferencia 
szervezete a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésének az 
összehívását kérte a lövöldözés kivizsgálására. Ezt Ma
rokkó terjesztette elő, miután II. Hasszán király az Isz
lám Konferencia Jeruzsálem-bizottságának az elnöke. Az 
Arab Liga egyik állandó ENSZ-megfigyelője köziölte,' 
hogy „Palesztina egész kérdéskörét ajánlják” a BT ülé
sén.

A palesztin kérdés nézeteltérést váltott ki Izrael és 
Egyiptom között is. David Levi miniszterelnök-helyettes 
kijelentette: Tel Aviv nem vonul ki a Sínai-félszigetről, 
ha Kairó nem ragaszkodik a Camp David-i megállapodá
sok szelleméhez és betűjéhez. Ezen azt értette, Egyiptom 
igyekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait a PFSZ-szel, és 
azt is helytelenítette, hogy az el nem kötelezett országok 
képviselőinek kuvaiti tanácskozásán Kairó olyan béke
tervvel állt elő, amely tartalmazta a független palesztin 
állam megalakításának a javaslatát. Arab források a Tel 
Aviv-i magatartást úgy ítélik meg, hogy Izrael csupán 
ürügyet keres a sínai kivonulás elodázására.

HÚSZ SZÁZALÉKKAL ESHET VISSZA az egyébként 
is kétharmadára csökkent iraki olajexport amiatt, hogy 
Szíria a területén átvezető iraki olajvezeték lezárását 
határozta el.

Szíria maga is vásárolta az. övénél jóval jobb minősé
gű, alacsonyabb kéntartalmú iraki olajat, noha az ország 
napi 180 ezer hordós olajtermelésének több mint felét 
exportálja. A közelmúltban azonban megállapodást kö
tött Iránnal, hogy foszfátért olajat kap tőle.

A vezeték lezárásával Libanon sem jut iraki olajhoz. 
A vezetéken ötévi szünet után tavaly decemberben indult 
meg az iraki olaj a libanoni Tripoli és a szíriai Banias 
kikötője felé, mert korábban Irak és Szíria nem tudott 
megegyezni a tranzitszállítás áráról.

Tokió és Washington
Magas szintű tárgyalások ke

rültek napirendre Japán és az 
Egyesült Államok között. Elő
ször Szakurauesi Josi külügy
miniszter utazott Washington
ba, aki részben előkészítette 
Weinberger amerikai hadügy
miniszter tokiói megbeszéléseit. 
Ezek az eszmecserék nem zaj
lanak simán és akadálymente
sen, mert Washington és Tokió 
között elsősorban katonapoliti
kai és gazdasági vonatkozás
ban sok a nyílt probléma. Ezen 
nem változtatott a protokollá
ris meghatározás, hogy Szaku- 
raucsi „építő jellegű” párbe
széd és „bizalomerősítés” szán
dékával indult a tengerentúlra, 
amihez még hozzáfűzték, hogy 
a megbeszélések alapgondolata 
a tőkés világ egységének meg
szilárdítása. A másik hír arról 
számolt be, hogy hadgyakorlat 
kezdődött a Csendes-óceánon 
az Egyesült Államok, Japán, 
Kanada, Ausztrália és Üj-Zé- 
land haditengerészeti egységei
nek részvételével.

Kétségtelen, hogy a harci 
eszközök közös, felvonultatása 
akadálytalanul gördül, ugyan
akkor viszont korábban a ja
pán kormány elutasította szél
sőjobboldali amerikai és japán 
politikusoknak azt a követelé
sét, hogy a szigetország az 
amerikai—japán biztonsági 
szerződés módosítása révén 
vállaljon nagyobb katonai fe
lelősséget a Csendes-óceán tér
ségében.

Az összetett helyzetképhez 
tartozik, hogy legutóbb az ál
talában jól értesült amerikai 
Newsweek felvetette a kérdést, 
valóban érezhető-e japán— 
amerikai elhidegülés. A háttér
hez tartozik, hogy éppen ame
rikai és részben belső nyomás
ra Szuzuki japán miniszterel
nök mind hazájában, mind pe
dig külföldön ígéretet tett arra, 
hogy Japán az eddiginél na
gyobb erőfeszítéseket tesz ka
tonai ereje kiépítésére. A News
week ezzel kapcsolatban kö
zölte: A Reagan-kormány fel

lelkesült tagjai erre azzal vála
szoltak, hogy részletes javasla
tokat tettek a japánoknak, 
minden elképzelhető katonai 
területen a ■ közös stratégiai 
szükséghelyzet tervezésétől 
kezdve egészen amerikai, fegy
verek nagyarányú szállításáig. 
Ugyancsak az amerikai lap ál
lapította meg viszont azt is, 
hogy Szuzuki sokkal többet 
ígér, mint amit képes — vagy 
akár szándékozik — megvaló
sítani. Ennek következtében 
pedig várható, hogy Washing
ton és Tokió között megmere
vedik a viszony. Kétségtelen, 
hogy a japán külügyminiszter 
washingtoni látogatása és a 
már korábban betervezett ame
rikai hadügyminiszteri vizit 
Tokióban éppen ezt a megme
revedést óhajtaná elkerülni. 
Figyelmeztető volt a hirosimai 
kétszázezres atomfegyver-elle
nes tüntetés is.

Helytelen lenne azonban az 
amerikai—japán katonai és 
gazdasági ellentéteket túlérté
kelni. Persze azt is tudni kell, 
hogy Japánban nemcsak „ga
lambok” vannak, hanem leg
utóbb már fokozottabban ütöt
ték fel fejüket a kormánytól 
egyértelműen jobbra eső poli
tikai körök.

A reálisabb színezetű tokiói 
vonalvezetés ugyanakkor nem 
sok megértésre talál az Egye
sült Államokban és a bizalom 
légköre nem teljes. Aligha vár
ható el Washingtontól, hogy a 
magas szintű eszmecserék ame
rikai részvevői is érdeklődéssel 
kísérjék az ősi japán világren
dezést, az ikebana nehezen át
tekinthető fortélyait. Ugyanak
kor a tokiói üzletemberek sem 
igen hajlandóak arra, hogy az 
újonnan megszerzett és kiépí
tett gazdasági pozíciókat fel
adják. Így nyilvánvaló, hogy a 
vezető japán és amerikai ál
lamférfiak mostani újabb esz
mecseréje nem egyszerű és 
könnyen megoldható problé
makörben mozog.

Ellentétek Tajvan miatt
Kína nem nézheti ölbe tett 

kézzel, hogy az Egyesült Álla
mok meghatározatlan ideig há
borítatlanul adjon el fegyvere
ket Tajvannak. Nem mintha 
Kína félne ezektől a fegyve
rektől, de mindenekelőtt azt 
kifogásolja, hogy a fegyverel
adással az Egyesült Államok 
súlyosain megsérti Kína szuve
renitását, és beavatkozik bel- 
ügyeibe — szögezte le a Zse- 
min Zsipao, a KKP lapja. A 
terjedelmes cikk eredetileg egy 
külpolitikai szakfolyóirat szá
mára íródott. Az írás utal Hol
landia esetére, amikor is Hága

két tengeralattjáró eladását en
gedélyezte Tajvannak, s Kína 
ügyvivői szintre szállította le a 
két ország diplomáciai kapcso
latait. A cikk szerint teljes 
mértékben Washingtontól függ, 
hogy hanyatlanak-e a k ínai- 
amerikai kapcsolatok vagy 
sem.

Az angol nyelvű China Daily 
„Nevezzük nevén a dolgokat” 
című cikkében a kétszínű ame
rikai politikát teszi felelőssé a 
mostani helyzetért. A lap sze
rint nyilvánvalóvá vált, hogy 
az amerikai kormány Tajvant 
politikai egységként akarja 
tartani.

Afomhóborűs gyakorlat az USA-hasi
Huszonöt év óta először pró

bálták ki a gyakorlatban az 
Egyesült Államokban, hogy 
miként működne az az irá
nyítási és kommunikációs 
rendszer, amelyet világméretű 
atomháború esetén léptetné
nek működésbe. Az ötnapos 
szimulációs gyakorlatot — 
amelynek állítólag több mint 
ezer polgári, és katonai részt
vevője volt — ebben a hónap
ban tartották.

Bár a gyakorlatban részt ve
vő polgári és katonai szemé
lyek Írásban kötelezték magu
kat titoktartásra, egyikük 
mégis nyilatkozott az AP ame
rikai hírügynökségnek, majd a 
The Wall Street Journal hi
vatalos személyiségeket idézve 
ismertette a gyakorlat egyes 
részleteit. A hivatalos szemé
lyiségek a lap szerint azért 
törtéit meg a titoktartást,

hogy bebizonyítsák: az
Egyesült Államok megfelelően 
felkészült egy atomháborúra.

Élesedik a küzdelem az 
amerikai kongresszusban a 
nukleáris leszerelés őszinte hí
vei és azok között, akik to
vábbra is az amerikai erőfö
lény megszerzését, szorgalmaz
zák.

Hanry Jackson demokrata 
párti és John Warner republi
kánus szenátor előterjesztését 
a száztagú szenátusban ötven
nyolcán támogatták. A javas
lat elveti, hogy az Egyesült 
Államok kezdeményezze az 
atomfegyver-gyártás azonnali, 
világméretű befagyasztását.

Kennedy és Hatfield szená
tor javaslata, amely az erők 
tényleges egyensúlyát tudomá
sul véve, az azonnali befa
gyasztást ajánlja, egyelőre ki
sebbségbe került a szenátus
ban.

BÉCS

A nyugatiak miatt sikertelenek 
a haderő-csökkentési tárgyalásuk

A 303. teljes üléssel le
zárult a közép-európai 
fegyveres erők és fegyver
zet kölcsönös csökkentésé
ről folyó bécsi tárgyalásso
rozat XXVI. fordulója. Az 
ülésen a szovjet és az ame
rikai küldöttség ' vezetője 
mondott beszédet.

A tanácskozás után a 
szocialista országok kül
döttségei nevében sajtóér
tekezletet tartott V. V. Mi- 
hajlov nagykövet, a szovjet 
delegáció vezetője. Nyilat
kozatának bevezetőjében 
utalt arra, hogy a most le
zárult fordulóban, amely
nek légkörére erősen rá
nyomta bélyegét a feszült
té vált nemzetközi helyzet, 
a szocialista országok újabb 
fontos kezdeményező lé
pést tettek. Az a javaslat, 
amelyet a lengyel delegá
tus a tárgyalásokban köz- 

■ vétlenül részt vevő négy 
szocialista ország nevében 
február 18-án terjesztett 
be, lehetővé tenné, hogy a 
Hofburgtoan folyó tanács
kozás kimozduljon a holt
pontról, és hogy előbbre vi
gyék a haderőcsökkentés 
első szakaszának konkrét 
megvalósítását.

A szovjet delegátus em
lékeztetett azokra a pon
tokra, amelyekben a szo
cialista országok közeled
tek a nyugati fél álláspont
jához, majd aláhúzta: saj
nálatos módon a NATO-or- 
szágok ezúttal sem mutat
tak kellő politikai eltökélt
séget a közép-európai ka
tonai koncentráció és fe
szültség csökkentésére, 
mert az elmúlt hat hét 
alatt módjukban állt volna 
konstruktív, tartalmi vá
laszt adni a 'szocialista or
szágok kezdeményezésére. 
Meg kell állapítani — je
lentette ki a szovjet diplo

mata —, hogy egyes 
NATO-országok a bécsi 
tárgyalások közösen meg
állapított szellemével el
lentétes célokat követnek, 
katonai erőfölény szerzésé
re és konfrontációra töre
kednek. A Varsói Szerző
dés haderői létszámára vo
natkozó nyugati találgatá
sok és a témakörrel" kap
csolatos mesterségesen tá
masztott akadályok csak 
arra jók, hogy késleltessék 
a megállapodást. A lét
számvita annál is inkább 
mondvacsinált probléma — 
hangoztatta Mihajlov nagy
követ —, mivel a javasolt 
első, szakaszos csökkentés
hez nem szükséges a vita
tott probléma maradékta
lan tisztázása, helyette ele
gendő meggyőződni arról, 
hogy a Szovjetunió, és az 
Egyesült Államok ténylege
sen kivonta a térségből a 
megállapított katonai kon
tingenst.

Ezután W. J. de Vos hol
land nagykövet sajtóérte
kezlete következett, ame
lyen a holland diplomata 
a nyugati országok állás
pontját és értékelését is
mertette. A holland delegá
tus elismerte a most lezá
rult forduló kiábrándító si
kertelenségét, ennek fő 
okát azonban újólag a lét
számvita tisztázatlanságá
ban jelölte meg. Elismerte 
ugyan, hogy a szocialista 
országok legutóbbi, február 
18-i javaslata több hasznos 
elemet tartalmaz, de nem 
tartotta kielégítőnek a nyu
gati fél által kulcsfontos
ságúnak tekintett létszám- 
és ellenőrzési témakörök
re vonatkozó szocialista 
indítványokat.

A bécsi haderőcsökken
tési tárgyalások május 
13-án folytatódnak a bécsi 
Hofburgban.

Hídfőállás űz ingovanyon
Első hallásra kissé bizarr- 

nak tűnhet az összehasonlítás, 
miszerint az . Egyesült Álla
mok esetleg egy új Vietnam- 
válságba keveredhet. Salva
dorról van szó, s ez a megle
hetősen kicsiny, ötmilliós or
szág Közép-Amerikában van. 
Mégis sokszor lehet olvasni a 
hasonlóságokról. Olykor egyen
lőségjelet is tesznek, a múlt
ban elkövetett délkelet-ázsiai 
tévedések és a salvadori vagy 
tágabb értelemben közép-ame
rikai helyzet között. Az Inter
national Herald Tribune egyik 
cikke így ír: „Nagyon félő, 
hogy az USA ugyanazt a hi
bát követi el Salvador és Ni
caragua esetében, amit egy
szer már, jó két évtizede elkö
vetett Kubában.” Az összeha
sonlítások elkerülhetetlenek. 
Az Egyesült Államoknak az a 
név, hogy Vietnam, a meg- 
nyerhetelenség mocsarába ful
ladás metaforáját jelenti, vagy 
az erkölcstelen beavatkozásét, 
megint más megfogalmazás 
szerint az elveszett értékek, a 
fiatal életek elpusztulását, va
lamint egy olyan ügyet, amely 
kikezdte az amerikai társada
lom szerkezetét, a megosztás 
sebeit hagyta, miközben a 
„csúnya amerikai” képét ex
portálta.

★

A hídfőállás — ez esetben 
Salvador — az Egyesült Álla
mok számára stratégiailag 
rendkívül fontos szerepet tölt 
be. Amolyan ingoványos ta
laj, ezért is keltettek meghök
kenést a salvadori választá
sok után elhangzott amerikai 
nyilatkozatok. Haig külügymi
niszter úgy kommentálta, hogy 
vívmánynak tekinthető ez az 
esemény a salvadori demok
rácia fejlődésében.

Ami azt illeti, a választáso
kon „csak” jobboldali, vala
mint öt szélsőjobboldali párt 
indult el, különös patthelyze
tet eredményezett. A válasz
tásra jogosultaknak csupán tö
redéke vett részt e színjáték
ban. Az Egyesült Államok Na
póleon Duarte-t támogatta, 
miután annak ellenfelét, Ro
berto D’Aubuisson őrnagyot 
annak idején a Carter kor
mányzat egyszerűen mániákus 
gyilkosnak nevezte.

térség állapotára jellem
ző. hogy miközben az Egyesült 
Államok fokozza nyomását 
Nicaragua ellen (ugyanakkor 
valamiféle hátsólépcsős meg

oldást is kezdeményezett^, 
vagyis igyekszik úgy beállíta
ni, hogy kész a tárgyalásokra). 
Haig külügyminiszter ötpontos 
terve a közép-amerikai válság 
rendezésére mindezt oly fel
tételekhez köti, amelyeket a 
térség szabad országai, min
denekelőtt Nicaragua nem fo
gadhat el. Daniel Ortega, a 
nicaraguai kormányzótanács 
koordinátora, a Biztonsági Ta
nács ülése után ugyanakkor 
világosan, kifejtette, hogy or
szága — az egyenlőség alap
ján — készséggel kezdene tár
gyalásokat az Egyesült Álla
mokkal.

★
A salvadori választások bi

zonyos fokig patthelyzetet 
eredményeztek a jelenlegi sal
vadori diktatúra hatalmi sán
cain belül, a jobboldali és a 
szélsőjobboldali pártok koalí
cióra léphettek. Európában és 
— ez figyelemre méltó — az 
Egyesült Államokban is tilta
kozó nagygyűlésekre került 
sor. Ugyanakkor nem kétsé
ges, hogy figyelmeztetés gya
nánt a Pentagon két nagysza
bású hadgyakorlatot is ren
dez a karibi térségben. Ha 
mindehhez hozzávesszük a Ni
caraguát fenyegető terrorak
ciókat, a guatemaíai pucs- 
csot, kitűnhet, hogy az Egye
sült Államok akár a legvég
sőkig is hajlandó elmenni, 
hogy a salvadori népirtó dik
tatúrát fönntartsa. Azon az 
áron is, hogy egy még jobbol
dalibb vezetést támogat.

Atomerőmű-
programok

Az Egyesült Államokat nem 
számítva Franciaország ren
delkezik a világ legnagyobb 
atomerőmű-építési programjá
val a nyugati világban — ál
lapította meg jelentésében az 
Atomic Industrial Forum Inc, 
amerikai nukleáris kutatóin
tézet.

A francia program 68 reak
tor, összesen 62 ezer megawatt 
erőművi kapacitás építését 
irányozza elő. 1975-ben Fran
ciaország viUamosára.m-terme- 
lésének még csupán 10 száza
léka származott atomerőmű
vekből, tavaly azonban már 38 
százaléka.
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N épszerű lakásdísz a  poszter
Szinte órák alatt elfő- képeket. Folytatják az ál- 

gyott az a húszfajta művé- lat-, a természeti és az 
szí reprodukció, amely a aktképek kiadását, a fiata- 
hazai posztergyártás indu- lók kívánságára válogatást, 
lásakor, még 1975-ben ke- jelentetnek meg a Koncert 
riilt az üzletekben. Azóta című film anyagából, s 
a poszter népszerűsége to- hamarosan távoli, egzoti- 
vább növekedett, s bár a kus tájakról készült felvé- 
kereskedelém eleinte nen? telek is kaphatóak lesznek, 
nagyon bízott az új tér* A nagy méretű tapéta- 
mék sikerében, a vitát a poszterek közül néhány 
vásárlók döntötték el. Hét közkedvelt, keresett témát 
év alatt hatmillió példány újra kiadnak, s hamarosan 
kelt el a poszterekből s az több formai újdonság is az 
értékesítési gondok helyett üzletekbe kerül. Az úgyne- 
még ma is inkább a vá- vezett végteleníthető posz- 
laszték szélesítése, az igé- terek családjába tartozó 
nyék jobb kielégítése a fel- mozaik- és variaposzterek- 
ac*at. bői kétfajta mintát nyolc

Mindez a Vörösmarty té- színben dolgoztak fel. Az 
ri kulturális palotában ren- új termék különlegessége, 
dezett sajtótájékoztatón hogy minden egyes 70x100 
hangzott el, amelyen Seres centiméteres darabja ön- 
László, a Képzőművészeti állóan is művészi kompozí- 
Alap Kiadó Vállalat igaz- ció, ám a vásárló ízlésé* 
gatója ismertette a sikeres nek megfelelő illesztéssel 
árucikk eddigi útját, a jö- hozható létre. Ha a kísér- 
vő terveit, s bemutatta a let beválik, újabb, bonyo- 
legfrissebb újdonságokat, lultaibb mintákkal bővítik 
Az utcai plakát utódaként a választékot, 
forgalomba kerülő olcsó A külföldre utazóknak is 
nyomdai tömegtermék ná- előnyös, hogy a kiadó 14 
lünk először híres magyar országról készített albumot, 
festmények reprodukciója- s ezek eredeti nyelvű, le
ként talált utat a közön- téphető , képeslapokat is 
séghez. A népszerűségi lis- tartalmaznak. A turista így 
tán Szinyei Merse Pál Li- már itthon, forintért be- 
laruhás nő című festmé- szerezheti az üdvözlőkár- 
nye vezet, s a Csont- tyákat, s az út során csak 
váry-művekből készült a bélyegeket kell megvá- 
reprodukciók is nagyon sárolnia. 
kelendőek. A jól síké- A gyermekek körében 
rült indulás után hamar kedvező fogadtatásra szá- 
megjelent az üzletekben a míthat a hat képet tartal- 
tapétaposzter, hozzájárulva mazó Vuk-posztersorozat.

, a lakások díszítéséhez. Több mint 100 ezer pél- 
Az idén mintegy 40 új- dányban hoznak forgalom- 

donság kerül az üzletekbe ba kivágós és művészeti 
Bővül a téma választék; nő összerakó játékokat, ame- 
a sport tárgyú poszterek lyek különböző korú gye- 
száma, s a régi vagy új rekek kreatív képességét 
autók, motorkerékpárok fejlesztik. A kiadó öntapa- 
kedvelői is találhatnak ér- dós matricák gyártását is 
deklődésüknek megfelelő elkezdte.

KERMI: 30 ÉV

b S o k  az in d o k o lt re k la m á ció
Harminc éve alakult meg a 

Kereskedelmi Minőségellenőr
ző Intézet.
' Elődjét, a Technológiai Ipar- 
múzeumot azonban már 99 éve, 
1883-ban alapították. Ez a szá
zad elején már sokoldalú áru- 
és anyagvizsgáló tevékenységet 
folytatott a vállalatok, s nem
egyszer a bíróságok részére is. 
.A mai intézet dolgozói többféle 
.feladattal is birkóznak: forga
lomba kerülésük ,előtt vélemé
nyezik az új gyártmányokat és 
az importárukat, fontos szere
pet vállalnak a vásárlói rekla
mációk elbírálásánál, s rend
szeresen ellenőrzik a forgalom
ban levő árukat is. Tavaly 1135 
esetben született olyan véle
mény, hogy a termék egyálta
lán nem, vagy csak a szakvéle
ményben előírt feltételek mel
lett értékesíthető. A vásárlói 
reklamációk alapján 1981-ben 
,25 ezer 545 terméket vizsgáltak 
meg, és 18 ezer 330 esetben volt 
indokolt a reklamáció. (Ez az 
arány 72 százalék, elég magas.)

A laboratóriumi vizsgálatok 
alapján több mint 1300 eset
ben vált szükségessé a forga
lomban levő termékek leérté
kelése, javíttatása, forgalomból 
való kivonása.

Közismert, hogy a Kiváló 
Áruk Fóruma pályázatán csak 
azok a termékek vehetnek 
részt, amelyeket a KERMI mű
szaki szempontból arra alkal
masnak vél. Tavaly a vizsgált 
346 termék 72 százaléka felelt 
meg a kiváló szint követelmé
nyeinek. A fogyasztói forga
lomban levő áruk minőségének 
rendszeres ellenőrzése is fel
adatuk; legutóbb — komplex 
vizsgálat során — Borsodban 
végeztek ellenőrzést. A 17 te
lepülés 106 üzletében tett „kőr
útjukon” a leggyakoribb kifo
gás a lejárt szavatossági idő, a 
gyártásból szállításból, gondat
lan tárolásból eredő hiba volt.

A kéthetes vizsgálat végezté
vel 58 esetben tett a KERMI 
javaslatot a boltban dolgozók 
ellen szabálysértési eljárás in
dítására.

L icit a T e a v irá g ra
- „12 millió 100 ezer!.!. Ki 
•Vállalja? . ..  12 millió 200 ezer! 
1.. 12 millió 300 ezer!. . .  Köte- 

-lességem bejelenteni, ha to- 
• Vább licitálnak, csak új szol- 
. gáltatásokkal, nyújtott nyitva- 
■ tartással lehet rentábilis az üz
let. Tehát?”

A versengés a Korvin Ottó 
utcai Teavirág eszpresszóért 
folyik az Észak-^udai Vendég
látó Vállalat versenytárgyalá
sán. Az üzlet alapára 9 millió 
200 ezer forint, s a figyelmezte
tés ellenére megy tovább a li~ 

' citálás. A végösszeg 16 millió 
forint. Ilyen áron még nem 
kelt el üzlet! (É tekintélyes 
summát az új vezetőnek öt év 
alatt kell kifizetnie.) Finisé
hez érkezett a vendéglők, esz
presszók, italboltok szerződés
be adása. A legtöbb vállalat 
nyárig végre akarja hajtani az 
erről szóló rendeletet. A fenti 
vállalat két délután 30 millió 
forintot „keresett”, ennyivel 
magasabb áron kelt el a meg
hirdetett 12 üzlet.

Több mint egy éve, hogy ver- 
ienytárgyalások kezdődtek az

egyes vendéglátóhelyekért, sez 
az időszak már sok tapasztala
tot hozott. Észak-Buda például 
— okulva az eddigiekből — 10 
ezerről ez alkalommal már 20 
ezerre emelte a „bánatpénz” 
összegét. Ennyit kell letétbe he
lyeznie tárgyalás előtt a pályá
zónak, s ha nem nyert boltot, 
visszakapja, ha igen, akkor a 
szerződéskötés után kapja meg. 
Amennyiben nem köt szerző
dést, elvész a pénze. Jó néhány 
vállalat megszüntette azt a le
hetőséget, hogy a pályázó tár
gyalás közben gondolkozási 
időt kérve felkeljen az asztal
tól. Helyén maradva kell dön
tenie. Ezzel elejét kívánták 
venni a pályázók közötti eset
leges korrupciónak, a „színfa
lak” mögötti, megállapodások
nak, melyekre már volt bizo
nyítható példa.

A szerződés időtartama már 
több vállalatnál — a központi 
elképzeléseknek megfelelően — 
öt év. Ez elég hosszú idő ah
hoz, hogy kellő érdekeltséget 
biztosítson, üzleti biztonságot 
adjon a szerződéses vezetőnek.
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A  Jövő iskolája?
A „jövő iskolája” már áll 

Debrecenben. Évek óta folyik 
a vita erről az intézménytípus
ról; állítólag ez megoldja az 
oktatásügy sok gondját. Indu
latokat kavart még a neve is. 
Legyen komplex! — mondták 
azok, akik abban bíztak, hogy 
minden műveltségnek ez az in
tézet lesz a kiindulópontja, az 
alfája. Aztán megszületett a 
végleges elnevezés: általános 
művelődési intézet.

A találmány lényege, hogy 
egybeépítik a kultúrházat az 
iskolával. így a pénzt kon
centrálni lehet, a művelődni 
vágyó egy helyen mindent 
megtalál és — ha levonult a 
demográfiai hullám — nem 
kell becsukni az iskolát, mert 
galériának kiválóan használ
ható.'' """ ■■

★
Mintegy nyolcvan ilyen 

komplex intézet működik már 
Magyarországon, közöttük het
vennyolc, községekben. De be
válik-e a komplex a városban 
is? A pécsi intézet még épül, 
a debreceni azonban már kész, 
a harmadik évet kezdik benne 
a tanárok és a diákok. Mint
egy százhetvenmillió forintba 
került. Van uszodája — feszí
tett víztükörrel —, háromezer 
adagos menzája, huszonötezer 
kötetes könyvtára, diákottho
na, úttörőmúzeuma, kiállítóte
remül is szolgáló aulája, sport
pályái, nyelvi laboratóriumai, 
tornacsarnoka. Olyan nagy, 
hogy paravánokkal négy tor
nateremmé bontható. A tanár 
mikrofonnal a-kezében tartja 
az órát, különben nem lehetne 
a helyiség túlsó végében hal
lani, hogy mit mond. Saját 
mozija is van az intézetnek. 
Ebből a szempontból tehát 
minden nagyszerű.

N u lla  e g é sz  n y o lc  t iz e d
Sétáljunk végig az óriási in

tézetben. Kezdjük a legkiseb
beknél; az óvodában. Mint dr. 
Kovács Györgyné, az óvoda 
vezetője elmondta, a középső 
és a nagycsoportosok minden 
héten egyszer uszodába men
nek, minden testnevelés-fog
lalkozást tornateremben tarta
nak, rendszeresen járnak 
könyvtárba is.

Van olyan szülő, aki akkor 
volt életében először könyv
tárban, amikor óvodás gyere
ke vitte oda.

— Szépek az eredmények, 
nem mondom — bólint dr. Ko
vács Györgyné —, csak hát 
sokkal többet tudnánk tenni, 
ha nem negyven gyermek len
ne egy csoportban, s nem har
minchat órát dolgozna velük 
az óvónő hetente.

A kollégiumba azok a tanyai 
gyerekek kerülnek, akik vagy 
igen nehéz körülmények között 
élnek, vagy nagyon távol az is
kolától. Á szobákban csak egy 
mennyezeti lámpa van. Asztal 
nincs, mert asztal nincs.

— Ebben a modern komp
lexben mindent összevéve, nul
la egész nyolc tized négyzet- 
méter jut egy  ̂ gyerekre — 
mondja Papp János igazgató- 
helyettes.

Vokány Magda, a kollégiumi 
munkaközösség vezetője mond

ja. — Egy szobában egy kor
osztályhoz tartozó gyerekek 
laknak, illetve az alsósok kö
zött van egy-egy hetedikes
nyolcadikos is, ő segít nekik 
öltözködni, takarítani, ruhá
jukat rendben tartani.

Gyöngyike hétéves, másodi
kos. Értelmes, őszinte kislány. 
Azt mondja, szeret itt lenni. 
Sajnálja, hogy a tévémacit 
nem nézheti meg, mert akkor 
kell mosakodni.

— Nehéz a kicsiknek elhagy
ni az otthonukat, bár fejlődé
sünk szempontjából nagy szük
ség lenne erre — mondja Si
ket Teréz tanárnő.

— Egy példa. Sír az egyik 
kisfiú. Kérdem, mi baja. Hát 
— mondja —, szeretném látni 
a kisöjCsémet̂  és. á kis borjút]

(Dürícp Mátyás professzor, a 
debreceni egyetem közműve
lődési tanszékének vezetője: 
Az integrált oktatási intéz
mény a jövője miatt követen
dő. De nagysága ipa még túl
zottnak látszik.)

Az iskola felszerelése kivá
ló. Bár volna még ezer ilyen. 
Egresi Ildikó — nyolcadikos 
tanuló — egy ennél jóval ki
sebb iskolából került ide. Di
cséri a modern intézetet, a ki
váló könyvtárat, uszodát, la 
borokat. Aztán hozzáteszi:

— Ott mindenkit ismertünk. 
Itt csak az osztálytársainkat. 
Jön szembe a folyosón, egy fel
nőtt. Nem tudjuk, egy szülő-e, 
vagy a tanárnő, aki hozzánk 
jön helyettesíteni.

E m b e r m é r e tű b b é
Nehéz persze elképzelni, 

hogy „komplexet” ennél ki
sebbre építsék, mert akkor 
már mint városi művelődési 
ház, aligha töltheti be felada
tát. De vajon betölti-e most?

— Dicsérhetném magunkat, 
mert valóban van jó néhány 
közművelődési eredményünk. 
Az intézmény persze főképp az 
idejáró gyerekekre s szüleikre 
hat — mondja dr. Lakatos Já 
nos igazgató. — De mindez 
kevés. Talán, ha majd diákja
ink felnőnek, kialakul a széles 
törzsközönség. Most még ? 
Rendeztünk az aulában egy 
Bartók-emlékkiállítást. A ki
mutatások szerint megtekin
tették mintegy húszezren. Ez a 
szám méltó az óriási intézet
hez, ugye? Utánanéztem, ho
gyan született. Egyszerűen: ki
számolták, hány gyerekért jön
nek ide a szüleik, beszorozták 
a nyitvatartási napok számá
val, mondván, ha már itt van
nak, biztosan körül is néznek 
a felnőttek. Megkérdeztem a 
teremőrt: mondja, Sanyi bácsi 
hányán jöttek be a kiállításra? 
Húszán, igazgató úr.

— ön tehát nem híve az ál
talános művelődési intézet 
gondolatának?

— De igen. Csakhogy jelen- 
legi  ̂formájában elsősorban 
községi kultúrközpontnak va
ló: ott mindent benne tarthat
nak, a méhészgyűléstől a ping
pongversenyig. A városban ak
kor válhat igazán hasznossá, 
ha — akár szervezeti átalakí
tással — emberléptékűbbé for
málódik.

Új jogszabály k észü l
Ma Petrocelli a felkapott 

ügyvéd. Ö a sztár, mert szereti 
az igazságot és mindent meg is 
tesz, hogy érvényre juttassa. 
Mert neki az ügyfele a legfon
tosabb, mert lelkiismeretes, 
mert mindig csak azt az egy 
ügyet intézi, amellyel éppen 
megbízták. S mert bár remény
telennek látszó helyzetekből 
ment meg embereket, nem gaz
dag.

Divatos ma az ügyvédekről 
beszélni. Híreket olvasunk, s 
méginkább bejelentéseket, 
hogy az ügyvédi szervezet meg
újhodás előtt áll: új jogszabály 
készül.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
— Olyan szakma a miénk, 

amely szükséges, de nem min
dig szimpatikus — mondja dr. 
Horváth Jenő, a Budapesti 
Ügyvédi Kamara elnöke. — 
Törvényadta jogunknál fogva 
ugyanis hivatásszerűen kétel
kednünk kell. így derülhet 
csak ki az igazság. Ennek a 
foglalkozásnak tehát bizton
ságérzetre van szüksége. Más
képpen szólva: ha azt várjuk, 
hogy az ügyvéd a legteljesebb 
felkészültséggel és odaadással 
lássa el hivatását, meg kell 
hozzá teremteni a feltételeket. 
Ügy érezzük, az új jogszabály 
ezt teljesíteni fogja.

A jogszabály hosszú ideje 
készül. A hatszáz ügyvédet tö
mörítő negyven budapesti 
munkaközösség például először 
írásban adott véleményt a ter
vezetről, ezeket összesítették, s 
a kamara elnöksége most a vé
leményekkel kiegészített szöve
get vitatta meg.

— De hát miről vitatkoznak?
— Természetesen: a feltéte

lekről. Az már bizonyos meg
erősödik a munkaközösségek 
helyzete. De ezzel növekszik a 
felelősségük is. Például: ha egy 
ügyvéd rossz végrendeletet ké
szít, s á megbízó emiatt nem 
kaphatja meg — tegyük fel — 
a százezer forint örökséget, a 
munkaközösség megfizeti az 
elveszett pénzt. Eddig a kama
ra tette ezt, az összes ügyvéd 
terhére. Most a következmény 
a műhibáért a kis közösséget 
— köztük az ügyvédet — sújtja

majd. A munkaközösség köz
vetlenül is érdekelt lesz tehát 
abban, hogy csak felkészült, 
lelkiismeretes munkatársakkal 
dolgozzék. Énnek pedig a meg
bízók látják majd hasznát.

HATSZÄZ, HATVANEZER
— Mennyi ügyet vállalnak 

évente?
— Budapest hatszáz ügyvéd

je — a létszámot állami fel
ügyeleti szervezetünk, az Igaz
ságügyi Minisztérium határoz
za meg —, tavaly hatvanezer 
ügyben kapott megbízást. Ebbe 
nem számítom bele a jogi ta
nácsadást, a felszólító levelek, 
a kérvények megírását. Hozzá
teszem: munkánk ellen 126 pa- 
nász érkezett, 30 volt alapos. 
Az adatokból az etikai helyzet 
romlására nemigen következ
tethetünk, bár kétségtelen, 
hogy körülményeink rendezet
tebbé válásától, az anyagi és a 
személyi biztonság és felelős
ség növekedésétől, a munkakö
zösségek, az Ügyvédi Kamara, 
s az Országos Ügyvédi Tanács 
önkormányzati jogának kitel
jesedésétől etikai helyzetünk 
javulását is várhatjuk.

— Egy felszólaló szerint a 
jogszabályt úgy kell megalkot
ni, hogy az ifjabb generációk 
számára is világossá váljék be
lőle, miben különbözik ügyvédi 
működésük a régi pesti fiskáli
sokétól. Teljesíthető ez?

— Bizonyosan. Munkánk 
mindenekelőtt a szocialista tör-' 
vényesség érvényesülését szol
gálja. Elősegíti a jogok megva
lósulását, a kötelességek telje
sítését. Méghozzá mind széle
sebb körben. Hiszen — mint is
meretes — nálunk alkotmá
nyos elv a védelemhez való jog, 
a szabad védőválasztás. Da 
nemcsak a büntetőügyekről 
van szó. A'z életviszonyok fej
lődésével, a társadalom gazda
sági gyarapodásával mind több
ször van, mód rá, , hogy az ál
lampolgárok a vagyoni és sze
mélyi ügyeik rendezéséhez 
szakember segítségét kérjék. A 
követelményeknek természetei 
sen csak akkor tudunk megfe
lelni, ha megoldjuk azokat a 
részfeladatokat is, amelyek je
lenleg még előttünk állnak.
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©si m esterség a sörn cvelés
Kőbányán befűtöttek már ki

lenc nagy serfőző üst alá (egy- 
egy üstben négyszáz hektó sör
lé fő): megkezdődött az idei 
sernevelés.

Hajdan nyelvünk a serfőzést 
sernevelésnek mondta. Ősi 
mesterség. Már á honfoglalás 
előtt elődeink ismerték e tudo
mányt, tanítóik a népvándorlás 
korabeli szláv népek voltak. 
Bőrtömlőben, tüzes kővel főz
ték akkor a sört. Ezen ősi tech
nológiának bizonyítéka egy X. 
századból való volgai-magyar 
esküforma: „Addig lesz közöt
tünk béke, míg kő úszni s a 
komló alámerülni fog.”

A magyar ember — már a 
KIV. században önálló kézmű
ipar volt — nem főzte, hanem 
„nevelte” a sört. Az árpát áz
tatta, malátává érlelte, cefrézte
— úgy gondolta tehát, hogy fel 
kell nevelni, gondját viselni, 
míg felnőtté, aranyló habzó 
itallá nem válik.

Tehát megkezdődött Kőbá
nyán, Sopronban, Nagykani
zsán, Pécsett a sörnevelés 
Megkezdődött a gyárakban a 
szezon.

Az idei szezon előtti szokott 
kérdésén kívül — milyen lesz 
az idei sörellátás?— új kérdés: 
az önállóvá vált sörgyárak, a 
Söripari Tröszt megszűnte után 
hogyan láttak munkához?

A legnagyobban, a Kőbányai 
Sörgyárban jártunk. Az ország 
sörtermelésének ötvenöt száza
léka a kőbányai pincékből ke
rül a korsókba, palackokba. 
Kőbánya évente négymillió 
hektoliter sört ad.

Az önállóvá vált gyárak
— mondja Debreceny István, a 
gyár vezérigazgatója (tavaly 
még a tröszt vezérigazgatója)

, megalakították a Söripari 
Kereskedelmi Szolgáltató Kö
zös Vállalatot. Feladata, hogy 
az import sört beszerezze, szét
ossza. Aztán a komló termesz
tése, minősítése, felhasználása. 
(Tolnában, Baranyában terem i

a jó komló. A gyárak komló, 
szükségletének hetven százaié, 
kát komlóskertjeink adják. D< 
az aromás, jó illatú, nemes 
komló Csehszlovákiából jön 
Zsatec környékéről). Ez a kö* 
zös vállalat szerzi be, látja e! 
a sörgyárat segédanyagokkal, 
külföldről vásárolt gépalkatré* 
székkel.

★

— Tröszt helyett önálló gyá
rak. Vajon, lesz-e verseny a 
különböző serfőző helyek közt?

—- A minőségi sörök terén 
egészséges versenyt remélünk, 
De őszintén szólva, a piacon 
ezt nehezen lehet majd csak 
észrevenni. Ugyanis, hiánycikk 
meg a sör. Mi például — mond
ja a kőbányai gyár vezérigaz
gatója — az idén nyáron meg
jelenünk a dán Tuborg-sörrel, 
1980 őszén írtuk alá a szerző
dést azzal, hogy 82-ben megin- 
™ a Tuborg-gyártó vonalunk. 
Most már a befejező munkák 
tartanak,^ az eddigi kísérleti 
próbafőzések szép eredményt 
hoztak. Júliusban, augusztus
ban megjelenünk a piacon. Évi 
százezer hektót gyártunk majd, 
az idei második félévben tehát 
ötvenezret. Az exponáltabb 
idegenforgalmi helyekre szál«* 
htjuk majd.

— Tehát a felépült Tuborg 
vonallal — kérdem — százeze 
hektóval nagyobb lesz sörgyár 
tasunk termelése?
r Csak harmincezerre] 
Ugyanis a fennmaradt hetven 
ezer hektót a meglevő magya 
sörfajták terhére tudjuk gyár 
tani. Ezért is fontos.a'kőbánya 
g.yar most indult nagy rekonst 
rukciója Annyira elöregedet 
mar a gyár, hogy az 1,3 mílli. 
ard forintba kerülő nagy re
konstrukcióval a mai termeié: 
szintjét tudjuk majd biztosítá.



1988. Áp r il is  i t r z M m m é

A x öröklés szabályai
Ä Polgári Törvénykönyv is« 

mertetésének befejező cikké
ben rövid áttekintést adunk a 
Ptk. ötödik fejezetéről, az 
öröklési, jogról. E témakörrel 
nem is olyan régen részletesen 
foglalkoztunk. Olvasóink azon
ban azóta is feltesznek ezzel 
összefüggő kérdéseket. E váz
latos összefoglalás arra is szol
gál, hogy a reagálásokból ki
szűrhetjük, milyen öröklési jo
gi kérdésekkel szükséges új
ból, részletesen foglalkoznunk.

Az ember halálával hagyaté- E logikus rendet megbonthat- bárkinek juttatott ado-
ka mint egész száll az örö- ja, bonyolíthatja, ha ági öröklés Hiányok juttatáskori tisz-

,törvény 'esete áll fenn. Ez akkor fordul- éríéke-
delet) alapján lehet. Ha az e^ ’ nem az or°khagyo Ebből következik, hogy a kö- 
örökhagyó után végintézkedés J^zármaz;ója a törvényes örö- telesrész kielégítésére ^szolgál 
marad, az öröklés rendjét az 
hátározza meg. Ennek hiártyá- . . ^
ban az öröklés rendjére a tör- ^ y  ingyenes juttatás utján

hárult vagyontárgy. Ez ági va
gyonnak számít, miként avény előírásai az irányadóak, 

Ha más örökös nincs, a hagya
ték az államra száll, mint tör
vényes örökösre.

kös s az örökhagyóra va- mindaz, amit a jogosult a ha
lamelyik felmenőjétől öröklés gyatékból bármely címen kap,

továbbá amit az örökhagyótól 
ingyenesen kapott és valójá
ban be kell tudni a köteles-

. ... . , , részben. (Mert például nemtestvértől, vagy leszarmazoja- tartozik a k8telesrész alapjá_

Ki nem örököl?
Bizonyos személyek eleve 

kiesnek az öröklésből, tgy
a házastárs törvény alap
ján nem örökölhet, ha az 
örökség megnyílásakor a 
Házastársak között élet- 
közösség nem állott fenn 
és nyilvánvaló, hogy en
nek visszaállítására nem 

volt kilátás.
Ugyanígy végintézkedés alap
ján sem örökölhet a házastárs, 
ha a végrendelet az életközös
ség megszakadása előtt ké
szült és az örökség megnyílta
kor ez az életközösség nem 
állott fenn. (Kivéve, ha a kö
rülményekből az következik, 
hogy a végintézkedést azért 
nem vonta vissza az örökha
gyó, mert az előbbiek ellené
re a házastársát juttatásban 
kívánta részesíteni.)

Az sem örökölhet, aki erre 
érdemtelen.

Vagyis: aki az örökhagyó 
életére tör, vagy annak a sze
mélynek az életére — éppen 
azért, hogy ő örököljön —, aki 
törvényes öröklés vagy végin
tézkedés alapján örökös len
ne. Természetesen az is ér
demtelen, aki az örökhagyó 
végakaratának szabad nyilvá
nítását megakadályozza, vagy 
annak érvényesítését meghiú- 
totta, illetve ezek valamelyikét 
megkísérelte. Nem vehető vi
szont figyelembe az érdemte
lenség, ha az örökhagyó, vagy 
aki ellen a magatartás irá
nyúit, azt megbocsátotta.

Magától értetődő az is, hogy 
az sem örököl, aki lemon
dott az örökségről. Erről azon
ban írásbeli szerződést kell 
kötni az örökhagyóval. E le
mondás — ellenkező kikötés 
hiányában — a kötelesrészről 
váló lemondást is jelenti.

Az sem örökölhet, akit az 
örökhagyó kizárt az örökség
ből. Ez a gyakorlatban akkor 
áll elő, ha az örökhagyónak 
van törvényes örököse, de vég
rendeletet készít és abban —. 
anélkül, hogy kitagadná a fö
lényes örököst — mást nevez 
meg. örököséül. Ilyenkor a tör
vényes örökös — ha jogosult er
re — a kötelesrészt kapja meg, 
ha pedig kötelesrészre nem 
jogosult, kiesik az örökségből. 
(Kötelesrészre ugyanis nem 
minden törvényes örökös jogo
sult, csak az örökhagyó leszár
mazója, házastársa és szülője.)

Ha az örökhagyó azt akarja, 
hogy az említett kötelesrészre 
jogosúltak semmit se örököl
jenek, nemcsak kizárják őket 
a végrendeletben, hanem ki is 
tagadja. A kitagadási okokat a 
törvény kifejezetten felsorol
ja:
• — aki az örökhagyó után 

öröklésre érdemtelen lenne 
(lásd fentebb),

— aki az örökhagyó sérel
mére súlyos bűncsekeményt 
követett el,

—- aki az örökhagyó egyenes
égi rokonainak vagy házas
társának életére tört, vagy sé
relmükre egyéb bűncselek
ményt követett él,

— aki az örökhagyó irányá
ban fennálló törvényes eltar
tási kötelezettségét súlyosan 
megsértette,

— aki erkölcstelen életmó
dot folytat,

— akit jogerősen ötévi vagy 
azt meghaladó szabadságvesz
tésre ítéltek.

Házastársát az örökhagyó 
házastársi kötelezettségét dur
ván sértő magatartása miátt 
is kitagadhatja.

Végezetül az sem örököl, aki 
az örökséget visszautasítja.

Nézzük meg ezek után, hogy 
ki örökölhet?

A törvényes öröklésnél — ha 
nincs végintézkedés — elsősor
ban az örökhagyó gyermekei. 
Több gyerek, fejenként egyenlő

tói hasonlóképpen kapott va
gyon, ha az eredetileg ugyan
csak az örökhagyó felmenőjé
től kapta, örökségbe vagy előzőén 15 évnél 

részben jogosult. Az öröklés- ajándékba. Az ági vagyontár- adott, a szokásos 
bői kiesett gyermek — aki gyat így természetesen a szü-

hoz — nem lehet szó betudás
ról — az örökhagyó olyan ado
mánya, amelyet halálát meg- 

régebben 
mértéket 

meg nem haladó ajándék, a

ruló leszármazók részére nyúj
tott tartás értéke stb.)

Nemcsak előny, 
kötelezettség is

például meghalt vagy valami- lő vagy annak leszármazója ■■ ̂
lyen fent említett kiesési ok áll örökli. Ha ők kiesnek, a nagy- 
feiin — helyén a kiesett gyér- szülőké az ági vagyon vagy a 
ffiekei örökölnek egyenlő niég távolabbi felmenőké. Tér
arányban. mészetesen bizonyos esetekben

mégsem érvényesült az ági
Leszármazó hiányában öröklés Pl npm tpriprl w ,  „  ,a házastárs a törvényes ‘ .  ü, ,,, Tálán kevesen tudják, hogy

és egyedüli örökös. Ha szokafos mértékű ajándékra, az örökhagyó leszármazói egy- 
nincs leszármazó és aZ agl vag-von értékén vásárolt más között még az örökha- 
nincs házastárs, az örök- vagyontárgyra stb. Tizenöt évi gyó életében is köthetnek szer
hagyó szülői örökölnek házasság után, túlélő házas- ződést a várt örökség tárgyá- 
egyenlő részben. Az társsal szemben a szokásos ban. Ezt írásban kell megten- 
öröklésből kiesett szülő mértékű berendezési és felsze- ni és csak kizárólag a leszár- 
helyén ennek leszármazói relési tárgyakra, ági öröklés mazók tehetik meg érvénye
ire kőinek olyan módon, címén nem lehet igényt tá- sen. (Két gyermek — leszár- 

helyén masztani. mazó — a törvényes örököse a
eszarmazoi. Ha nem is az öröklés rend- szülői háznak. Még a szülők 

Ha a kiesett szülőnek nincs jét, de a hagyaték sorsát min- életében megegyezhetnek ab- 
leszármazója, egyedül a másik denképpen befolyásoló ténye- ban, hogy egyikük pl. fizet 100 
szülő, illetve leszármazói örö- ző az özvegyi jog, ugyanis az ezer forintot a másiknak és 
kőinek. örökhagyó házastársa örökli azt nem kell visszaadnia, vi-

De mi történik akkor, ha az mindannak a vagyonnak a ha- SZOnt a családi házat a másik

“  S B t r ? S Ä “az öröklésből? Elvileg egyenlő 
részekben a nagyszülők az örö
kösök. Ha közülük ■— az egyik 
páron belül — valamelyik ki
esik, akkor elsősorban leszár
mazói örökölnek egyenlő ré
szekben vagy ezek hiányában 
a másik nagyszülő. Ha1 ő is ki
esik, leszármazói az örökösök, 
ha ezek sincsenek, a hagya
ték a másik nagyszülőpáré. 
Végül, ha ők is kiesnek és ne-

Az örökség nemcsak előny- 
A haszonélvezeti jog nyel> hanem kötelezettségek- 
nem jelent tulajon jogot, ke* 's jár. így az örökös felel 
de használatot, hasznok a hagyatéki tartozásokért, 
szedését stb. feltétlenül Ezek a következők; (a sorrend 
és elvileg a házastárs fontos): 
haláláig szól, kivéve, ha „  ___ . ....
arrólbemondott megyál- teü sZ e k  kö llfg e ^  
tottak vagy a hazastars " ’
újból házasságot kötött. — 0 hagyaték megszerzésé

vel, biztosításával, kezelésével 
Itt arra hívjuk fel a figyelmet, jóró szükséges költségek, vala
hogy az új Ptk. lehetőséget mint a hagyatéki eljárás költ- 

.. . ... . , adott mindkét félnek, hogy ségei,
tan leszarmazoik sincsenek, kérje a haszonélvezet megvál- _  az örökhagyó tartozásai 
akkor kerülnek eloterbe az tását, (Nem lehet viszont meg- ,... . , . ’
örökhagyó távolabbi felme- váltani a házastárs által lakott . ~. . 0 hotelesreszen alapuló 
női. Itt már nincs tovább: lakást és az általa használt KOteLezettse0eK>̂ 
hiányuk azt jelenti, hogy az berendezési és felszerelési tár- _ — a hagyományon és meg- 
állam az örökös. gyakat.)

A végrendelet fajtái

hagyáson alakuló kötelezett
ségek.

Tehát a kötelesrész alap-

Nem, vagy csak a végrende- eredményét. Egyébként őt is a 
let által engedett mértékben törvényes örökrész — a hagya- 
érvényesülhet a törvényes ték tiszta értékének fele — il- 
öröklés, ha az örökhagyó vég- leti meg. 
rendelkezett. Ennek három 
fajtája van:

— a közvégrendelet (köz
jegyző vagy bíróság előtt lehet 
tenni),

— írásbeli magánvégrende
let (ez akkor érvényes ala
kilag, ha az örökhagyó elejé
től végéig maga írja kézírás
sal, vagy géppel írják, de ak
kor az ő aláírásán kívül két 
tanú jelenléte és aláírása is 
szükséges),

— Szóbeli végrendelet (csak 
az tehet érvényesen ilyet, aki 
életét fenyegető rendkívüli 
helyzetben van és írásbeli vég
rendeletet nem, vagy csak je
lentős nehézséggel tehetné.).

A végrendelet tartalmát il
letően az a lényeg, hogy kide
rüljön belőle a végrendelet mi. 
volta, az, hogy ki az örökös —> 
és mit örököl.

A kötelesrész akkor kerül 
előtérbe, ha az örökhagyó vég
rendeletet készít és az egyéb
ként törvényes örökösnek szá
mító leszármazója, házastáfsa 
vagy szülője emiatt kizáródik 
az örökségből. (Ha kitagadják 
őket, mint fentebb láttuk, ak
kor nem jár nekik kötelesrész.)
Ilyenkor kötelesrész címén a 
ieszármázót és a szülőt annak 
fele illeti meg, mint ami a 
töVényes örökrésze lfett volna.
(Egyszerű példa: az örökha
gyónak egyedüli törvényes 
örököse egyetlen leszármazója 
tett volna. Ö' azonban mást 
nevez rüeg örököséül, de hém 
tagadja ki leszármazóját. A 
hagyaték, értéke 80 ezer forint, 
így. kötelesrész címén 40 ezer 
forintot kap.) Ha házastársát 
mint törvényes örököst ha
szonélvezeti jog illetné meg, az 
ő kötelesrésze a haszonélveze
ti jögnák olyan korlátozott 
mértéke, amely, szükségleteit 
biztosítja — figyelembe véve 
az általa örökölt vagyont, sa
ját vagyonát és munkájának

E tartozások kielégítésének 
sorrendje is a fenti, kivéve, ha 
a hitelezőnek zálogjoga van 
valamelyik hagyatéki tár
gyon, mert annak mértékéig 
elsőséget élvez.

Ezzel a ptk. legfontosabb 
ja a hagyaték tiszta ér- szabályainak ismertetését be- 
téke, valamint az örök- fejeztük, 
hagyok által élők között Dr. L. Gy.

(Ön)tevékenység 
és passzivitás

Ha valami nincs, aztán lét
rejön, akkor a puszta létének 
is örülnünk kell, természete
sen, ha az a valami hasznos. 
Ám ez az örömünk elmúlhat, 
ha egy idő után az új nem 
fejlődik, megmarad a kezdeti 
állapotában pedig vannak 
távlatai.

Valahogy ilyen szemmel né
zem az utóbbi időben a bv. 
intézetekben — örvendetes 
módon — egyre-másra alakuló 
öntevékeny szervezeteket.

A fokozati besorolás, az in
tézet körülményei, a működé
si időtartam mind-mind olyan 
tényezők, amelyek a lényegé
ben egységesen kitűzött célt 
más-más úton-módon engedik 
megvalósulni. Hogy ini a ki
tűzött cél? Aligha lehet ponto
sabban megfogalmazni, mint 
így: fejlődjék az elítéltek fe
lelősségérzete, döntőképessége, 
„gyakoroljanak" bizonyos tár
sadalmi szerepeket, amelyek
nek kint hasznát vehetik.

Ehhez eszköz a szervezet, a 
működési rend, s nem utolsó
sorban a tartalmi munka, a 
tevékenység, az öntevékeny
ség. S ne hagyja abba az ol
vasást, aki idáig követett, mert 
nem módszertani fejtegetésbe 
kezdtem. Ugyanis az az érzé
sem, hogy a legtöbb intézetben 
a szervezettel, a működési 
renddel nagyjából minden 
rendben van, a tevékenység
gel, a tényleges öntevékeny
séggel már kevésbé.

Például abban az intézetben, 
ahol legutóbb jártam — az in
tézet neve nem lényeges, má
sutt is találkoztam már hason
lóval —, délutáni megérdemelt 
pihenőjét töltötte az a fiatal
ember, akivel beszélgettünk. 
Nem titok: éppen napozott, 
térdig felgyűrt nadrágban, 
mezítláb. Röviden, de velősen 
közölte, őt pedig nem érdekli 
semmi, se újság, se olvasás, se 
más. Elképzelem, hogy az 
adott körletben működő önte
vékeny szervezetnek ő, ugye, 
tagja. Meg sem kellett volna 
kérdezni, hogy tudjam a vá
laszt: öntevékeny szervezet, 
lehet, hogy van ilyen, de az 
sem érdekel. Miért is érde
kelne? Nincs belőle hasznom.

★

Erre még visszatérve talál
koztam a másik véglettel is. 
Áz öntevékeny szervezet egyik 
vezetőjével, aki a kulturális 
életet szervezi. „Jó, hogy ezt 
kell csinálnom, kitölti az idő
met, s valami hasznosat is te
hetek a közért.” Aztán egy ki-

K ö n y v h a r ü t o h
Állampusztán 150 beiratko- vasárnap is nyitva van, és 

zott tagja van a könyvtárnak, fogadja az érdeklődő olvasó- 
Miklán, Korhányban, s ma- kát. És az olvasók jönnek és 
gában Állampusztán összesen maradnak!
14 220 kötet könyv van. Ez a A könyvtár önkiválasztó 
könyvállomány állandóan rendszerű, azaz szabadpolcos, 
gyarapodik, annak ellenére, bárki böngészhet a könyvso- 
hogy kismértékben minden rok között, s ha kedvére valót 
évben selejteznek is. talál, kiveszi, s máris bele-

Amikor ottjártam, épp 1500 merülhet a könyv cselekmé- 
forint értékű új könyv várt nyének sűrűjébe. A könyvtár 
kicsomagolásra. Ezek a leg- állománya gazdag. Körülbelül 
újabb, frissen megjelent mű- 15 százalék tudományos mun- 
vek, s máris itt vannak, hogy ka, lexikon stb. hetven szá- 
megtalálják az utat olvasóik- zalék szépirodalom, vers és 
hoz. próza. A fennmaradó részt

S ez nem megy nehezen, politikai és életrajzi, illetve 
mert dr. Jenei Zoltán szemé- útleírási munkák teszik ki. 
lyében lelkes, igazi könyvba- Itt is vannak divatos köny- 
rát dolgozik a könyvtárban, vek, amelyeket láncban ol- 
Olyan ember, akinek vannak vasnak, ez az, ami a könyvtá- 
elképzelései és azokat lassan, rost kihozza a sodrából, mert 
kitartóan meg is valósítja. mint mondja, ez megakadá-

Szerencsés helyzetben van, lyozza, hogy nyomon követ- 
hiszen a könyvtár olyan, hessé a könyv útját. Holott 
hogy alkalmas helyi olvasás- számára az is érdekes, hogy 
ra is. Egyszerre húsz-harminc hi. miért nyúl egy-egy könyv
ember olvashat helyben. S ez hoz. Baráti tanácsra, vagy ol- 
nagy szó. Ebben a helyiség- vásott róla, ez mind-mind 
ben nem kell kiírni, hogy olyan részletekről árulkod- 
cséndet kérünk, hogy ne za- hat, amit felhasználhat mun- 
varjuk egymást hangos be- kájában. 
széddel, kiabálással. Nem, Például igazi meglepetés 
erre nincs szükség! Minden volt számára, hogy Moldova 
figyelmeztetés nélkül tudják, György riportkönyve az Akit 
hogyan kell egy könyvtárban a mozdony füstje megcsapott 
viselkedni. . .  óriási érdeklődést keltett.

A szabad szombatok heve- Egymás kezéből kapkodták 
zetés.e, tehát az ötnapos mun- ki, pedig azt gondolná az em- 
kahét itt nem okozott zökke- bér, hogy a vasút, a maga sa- 
nöi, sőt, két nappal méghosz- játos gondjaival nem keli iz- 
szabbodott a könyvtár nyit- galmat. A példa egészen mást 
vatartási ideje. Nemcsak hét- mutat. Azt, hogy igazi élményt 
köznap, hanem szombaton és adhat a mai magyar valóság

kendőzetlenül őszinte rajza, 
ha azt valódi író nyújtja.

A legnagyobb kereslet a 
mai magyar és kortárs kül
földi írók művei iránt nyil
vánul meg. Ez arra vall, hogy 
az emberek egy részét palá
ban izgatják a mai élet jelen
ségei, eligazítást, iránytűt ke
resnek a művekben.

Vannak olyan gyakorlott 
olvasók is, akik már nem elé
gednek meg egy-egy író mű
veivel, hanem válogatnak. 
Egyként visznek mai írót és 
klasszikus szerzőt. S ezek az 
olvasók nemcsak regényt, no
vellát, hanem verset, verses
könyvet is szívesen olvasnak. 
S ilyenkor mutatkozik meg, 
hogy helyén van-e a könyv
táros vagy sem. Mert ízléssel, 
s egy kis befolyásolással ki 
lehet alakítani az olvasókból 
egy kört, amelynek tagjai 
nemcsak a könyvek, hanem 
egymás barátai is lehetnek. 
Egyébként joggal küszke a 
könyvtáros arra, hogy ez ne
ki sikerült. Innen indult ki az 
a kezdeményezés, amely sza
valóversenyben öltött végül 
testet.

Nemcsak könyveket, hanem 
lapokat, folyóiratokat is kínál 
a könyvtáros olvasóinak. Az 
asztalon kiterítve azok a fo
lyóiratok, amelyeket az inté
zet vásárol meg. Lehet talán 
tízféle is . . .  S. akiknek nincs 
pénzük, hogy megvegyék, itt 
a könyvtárban sorra-rendre 
elolvashatják. Ez is egyik 
módja, hogy felkeltse az ér
deklődést a könyvek, az iro
dalom haszna, szépsége iránt. 
S ha meggondoljuk, ez nem 
is csekélység. Ä. J.

csit lehangolva jegyezte meg 
hogy fölmérést végeztek, mi
lyen programokra lenne igény. 
Kiderült: a könnyűzene, beat
zene, magyarnóta, kabaré kb. 
ez minden, ami minden meny- 
nyiségben jöhet...

E két hozzászólásból rögtön 
két következtetés kínálkozik, 
Egyfelől az, hogy egészen 
másként látják-az öntevékeny
séget a szervezet vezetői, illet
ve azok, akiknek valamilyen 
beosztása van, s egészen más
ként az egyszerű tagok. Aki- 
nek nincs „funkciója”, az ál
talában teljes passzivitásba
vonul, s legföljebb airra haj
landó, hogy a megszervezett 
programban — jó esetben 
résztvevő —, rosszabb esetben 
— csak néző legyen. 1 Persze, 
aki „csupán” résztvevő, az
már tevékenykedik is, s ettől 
már csak egy lépésre van a 
kezdeményezés, Másfelől — ez 
a másik következtetés — csu
pán egy szűkebb kör érzi ma
gáénak az öntevékeny szerve
zetet, mert az előbbiek miatt a 
többség úgy érzi, nincs érde
kelve.

★

S itt tulajdonképpen a kör 
bezárul. Nem hiszem azonban, 
hogy végérvényesen. Mert ab
ban a pillanatban, amikor az 
adott szervezet a többség va
lóságos igényeit elégíti ki, egy
ben érdekeket is szolgál. Itt 
most főként a szabad idő el
töltését szolgáló programokra 
gondolok, amelyek szellemi, s 
nem fizikai szükségleteket elé
gítenek ki. (Az anyagi-techni
kai közösség, egészségügyi kö
zösség stb. feladata eleve nyil
vánvaló.) S itt visszatérek a 
korábbiakra: ha beatzenére 
van igény a többségnél, akkor 
legyen belőle bőven. Ám ha 
két zeneszám közben felhívják 
a figyelmet, mondjuk, egy ér
dekes könyvre, esetleg másnap 
sorba állnak érte. S ha az 
IPM-et valaki csak azért ve
szi meg, hogy a borítót és a 
hátlapot, esetleg valamelyik 
„izgalmas” fotót kivágja, ak
kor előbb-utóbb az is elérhető 
megfelelő propagandával, hogy 
egy-egy cikket is elolvasson,’ 
S ha a tévében nem kaland
film megy, hanem „művészi™ 
film, előző nap rövid figye
lemfelkeltéssel esetleg több 
nézőt lehet toborozni. Vagy! 
olyan szellemi vetélkedőt, to
tót indítanak útra, amelynek 
kérdéseit az is megválaszol
hatja, aki csak néhány ősz«: 
tállyal rendelkezik, máris tör
tént valami. De a sportren
dezvényeknél is azok a sport
ágak kerüljenek előtérbe, 
amelyeket előzmény nélkül 
bárki űzhet, akár a győzelem 
reményében is.

Amikor egy-egy intézetben 
az öntevékeny szervezet ered
ményeiről beszélünk és a kö
zösségvezetők beszámolnak va
lamelyik rendezvényről, amely 
szerintük jól sikerült, mindig 
azt kérdezem: hányán vettek1 
részt? S amikor kiderül, hogy 
a közösség összlétszámúnak 5» 
10 százaléka, valahogy hamis
nak érzem a sikeres szót,' 
Mert jó, ha egy szombaton 15 
ember asztalitenisz-versenyen 
vett részt, de az már nem, ha 
mindezt háromszázan nézték. 
Ha viszont egy háromszáz fős 
közösségből mondjuk 220-an 
indultak a többfordulós szel
lemi vetélkedőn, az már tény
leg siker, igazi eredmény.

Mindazt, amit idáig fejte
gettem, rövidebben is megha
tározhatom: ellentmondás van 
az (ön) tevékenység célja, tar
talma és a passzivitás között. 
Ha ezt sikerül feloldani, a 
passzív embereket tevékeny
ségre, sőt később kezdeménye
zésre ösztönözni, akkor érheti 
el nemes céljait ez az intéz
mény. S e téren igen sokat 
tehetnek a különböző közössé
gek vezetői, akiknek nagyrét 
sze ma még kétségtelenül só.’ 
kát dolgozik, de jobbára, egye
dül, vagy csak szűk kör segít
ségével.

E kérdésekről bizonyára vari 
véleményük az érintetteknek: 
is. Szívesen adnánk helyet 
olyan véleményeknek, ame
lyek előbbre vinnék az önte- 
vékenység ügyét.

-  I - !  t
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Tavaszi tervek
\/égre, vége! Mármint a tél- M M i r S n V I A C v 9 9 , i n  

' nek, a hidegnek; úgy tű- 
Síik, visszavonhatatlanul és 
végérvényesen beköszöntött a 
tavasz. A természet megélén
kült: az embereken pedig ki
tört a „tavaszi fáradtság”, 
amelynek egyetlen ellenszere 
van (saját tapasztalat!): nem 
szabad hagyni, hogy elural
kodjon a kedélyen, hangula
ton. A cél érdekében remek 
alkalmat kínálnak a szabad 
Szombatok; sokféle változatos 
program megszervezésére 
nyílik lehetőség most már 
nemcsak a körletekben, kul
túrtermekben, hanem a sport
pályákon is.

Az új munkarend, a szabad 
pzombat azonban csa-k az időt 
biztosítja; megfelelő tartalom
mal megtölteni mindenütt he
lyi feladat. Márianosztrán, 
úgy tűnik, kitűnően dolgozik a 
kulíúrbizottság, alig győztem 
Jegyezni a régebben lebonyolí
tott és a tervezett programo
kat.

Volt bohócparódia, magyarnó
ta, közös játék a közönséggel, 
hegedűszóló és így tovább. A 
nosztrai Nevetőlexikonból ér
demes egy kis ízelítőt adni: 
SZAKÁCS: szak-ács, konyhán 
dolgozó faipari szakmunkás, 
akinek a kezében még a kara
lábé is fás lesz.
EBÉD: eb-éd, vagyis ebek ele
dele (elég gyakran).

Kamtiremuzsika
' Ferenc Tibor (stúdiós) és 
Jtampler Tibor elmondta: a 
tél nem jelentette azt, hogy 
tétlenül ültek volna, a jó idő
re várva sűrű sóhajtozások 
közepette. Novemberben és 
decemberben a szobi zeneisko
la „vendégszerepeit” a bv. in
tézetben : komolyzenei progra
mot mutattak be a hallgatók
nak. Kezdetben meglehetősen 
fanyalogva fogadták az elő
adások hírét a körleteken, 
mindenki megszokta a sláger
zenét, s nem tudtak elképzel
ni melyén élményt nyújthat 
mondjuk a kamaramuzsika. 
Az ellenérzés hamar elmúlt, 
így hát szerződést kötöttek a 
zeneiskolával, lesz majd sza
badtéri muzsikálás, zenei ve
télkedő, ahol a feladványok 
nem hangszóróból, hanem
„élőben” csendülnek fel. Hasz
nos ötletnek bizonyult, hogy a 
vetélkedők során —• a koráb
bi jó tapasztalatot felhasznál
va -— a nézőket is bevonják a 
Játékba: ha a versenyző nem 
tud válaszolni, a versenyen 
kívüliek is jelentkezhetnek, s 
a helyes feleletért apróbb
ajándékokat kapnák a játék
vezetőtől.

Névetőüexikon
, Február 28-án „Farsangi bu

li” szórakoztatta a résztvevő
ket. Ferencz Tibor, Málovics 
Albert és Temesi Gábor állí
totta össze a műsort, amely a 
forgatókönyv tanúsága szerint 
szellemes, ötletes módon adott 
alkalmat a kikapcsolódásra.

— Ne egyétek a játékokat, Ko
vács Tibi jobban főz!

VACSORA: különleges arcki
fejezést jelent, a szó a „vicso
rít” kifejezésből származik, 
mivel az ember sokszor vicso
rít. a vacsoránál.
FÜRDÉS: időszakos természe
ti jelenség, sajnos, ritka, mint 
a délibáb. Hasonló, mint a zá
por vagy a zivatar, amelyet 
mindig nagyon várnak — für
dés helyett — Nosztrán. 
KÜBLI: Franz Josef Kübli 
(1720—1750), fiatalon elhunyt 
osztrák zenész, a róla elneve
zet kétfülű visszhangosító 
edény feltalálója.

★

Lássunk ezután néhányat a 
jövő terveiből. Népszerű sport 
a testépítés, idegen kifejezés
sel body-building; egy ilyen 
csoport létrehozását tervezik. 
Szabályos súlyzókat szereznek 
be a sportkör számára, így 
ezt a sportágat is lehet majd 
művelni, csakúgy mint az asz
taliteniszt: újabb bajnokságot 
indítanak, a lehetőségek bőví
tése érdekében újabb asztalok 
vásárlását irányozta elő a ne
velési szolgálat. A kispályás 
labdarúgó-bajnokságot szinte 
említeni sem kell, megrende
zése annyira magától értetődő. 
Autó-motor szakkör működik,

amelynek célja a közlekedési 
és műszaki ismeretek frissen 
tartása. Közlekedni mindenki
nek tudni kell, a szabályok is
merete annak is hasznos, aki
nek nincs gépkocsija; túl ezen, 
a jogosítvánnyal rendelkezők 
nagyon jól tudják, mennyit 
lehet felejteni az egyszer már 
megszerzett ismeretekből akár 
néhány hónap alatt is. A szak
kör — a kapott tájékoztatás 
szerint — körülbelül hatvanta
gú.

A szomszédos Szobon lakik 
és dolgozik egy szobrászmű
vész: vállalta, hogy képzőmű
vészeti szakkört indít és ve
zet a bv. intézetben. Először 
főleg gyurmázni fognak, utá
na következik majd az agyag
szobrászat, majd a korongo
zás. A távolabbi tervek között 
egy kiállítás rendezése is sze
repel, ahol a szakkör munkáit 
lehet majd megtekinteni.

Alakulófélben van a rajz
szakkör: sokan ügyesen raj
zolnak, csak úgy a maguk 
kedvtelésére. Ezt a tevékeny
séget szeretné összefogni, fej
leszteni a kis közösség. (A jól 
sikerült alkotásoknak mi is 
szívesen helyt adunk — a 
szerk.) A színjátszó csoport, 
amely eddig alkalmanként állt 
össze egy-egy rendezvény ked
véért, szintén szervezetteb for
mában folytatná és bővítené 
működését.

Új üzlet fesz
Az eddig leírtak tulajdon

képpen nem érintenek min
denkit, hiszen az egyes szak
körökbe az iratkozik be, aki
nek kedve van. Terveznek 
azonban olyasmit is Mária
nosztrán, ami egyaránt fontos 
az ittlevőknek: ez pedig az új 
üzlet megnyitása. Az elképze
lések szerint megszűnik a ha
gyományos ki étkezési forma: 
a boltban önkiszolgáló mód
szerrel lehet majd vásárolni, a 
fizetés pedig házi pénzzel tör
ténik. A pénz mintájaként a 
kalocsai házipénz szolgál; mi
re ezek a sorok megjelennek, 
talán már ki is nyomták az 
első sorozatot. A módszer 
nem azért fontos, mert így az 
adminisztráció csökken, s 
megszűnik egy sor tévedési, 
elszámolási gond, hanem azért,

MÉLYKÚT

Újabb logikai játék
A magyar logikai játékok 

[bűnös kocka, Babilon-torony) 
meghódították a világot. E 
nagyszerű játékok összeállítá
sát Mélyhűtőn is végzik. Ter
mékeik valamennyi földrészre 
eljutottak, és mindenütt örö
met szereztek azoknak, akik 
■szívesen játszanak.

A magyar ipar most újabb 
logikai játékkal jelentkezik a 
hazai és nemzetközi piacon. A 
két, egymásba fonódó tárcsa 
színes golyóit kell azonos szín
be hozni. A feladat nem köny- 
nyű, sok fejtörést, ügyességet 
igényel.

Mélyhűtőn Polgári Gyuláné- 
val beszélgettünk. Elmondta, 
hogy örömmel végzik az új lo
gikai játék összeállítását, mert 
érdekes munka, igencsak oda 
kell figyelni.

— Zimm —

mert így ismét meg lehet ta
nulni gazdálkodni a rendelke
zésre álló összeggel. Gyakran 
előfordul a szabadulás után, 
hogy a bent töltött idő pénzre 
átváltott eredménye órák, na
pok alatt szinte szétfolyik az 
illető keze között, s ebben 
nemcsak á felelőtlenség ját
szik szerepet, hanem az is, 
hogy hosszú ideig senkinek 
nem volt pénz a kezében, el
szokott a beosztástól, az egy 
adott összeggel való gazdálko
dástól. Mindezeken túl ezzel 
újfajta jutalmazási lehetőség 
is adódik: akár az üzemben a 
művezető, akár a nevelő vagy 
a körleten az erre illetékes 
rögtön honorálhatja a kiemel
kedő teljesítményt.

★
Elképzelések tehát bőséggel 

vannak Márianosztrán, a sok
féle program között legalább 
akkora a választék, mint egy 
jól működő boltban: mindenki 
megtalálhatja a kedvére való 
programot, illetve árut. A ter
vek valóra váltásához azonban 
idő kell: hogy ez milyen hosz- 
szú, azt maguk a nosztraiak 
dönthetik el. Mint korábban 
már szó volt róla, átépítették 
az üzemet, de a felújításnak, 
tatarozásnak ezzel még nincs 
vége. A rendelkezésre álló 
munkaerőt és munkaidőt tel
jes mértékben a folyamatban 
levő munkákra fordították; a 
kulturális létesítmények, leg
főképpen a bolt kialakítása 
csak lassabban halad. A meg
gyorsítás érdekében külön
munkát szándékoznak szer
vezni; ennek sikere jelentősen 
előrehozhatja az ünnepélyes 
megnyitás dátumát.

Még egy idézet befejezésül 
a már említett farsangi mű
sorból: „Újsághirdetésben az 
egyik budapesti nagyvállalalat 
felvételre keresett plyan sze
mélyt, aki oroszul, angolul, 
franciául jól beszél, és tud 
gyors- és gépírni. Két héttel a 
hirdetés megjelenése után je
lentkezik végre egy szőke, jól 
öltözött férfi. Udvariasan fo
gadják, rögtön bevezetik az 
igazgatóhoz, aki leülteti, ko
nyakkal, kávéval kínálja. Az
után a tárgy rá térnek. Ugye, 
ön remekül beszél oroszul — 
kérdi az igazgató. Nem, ké
rem — hangzik a válasz. Ak
kor talán angolul? Ügy sem 
— így a férfi. Francia? — ér
deklődik tovább az igazgató, 
mire a válasz: Kérem, én csak 
magyarul beszélek. Akkor ta
lán gyors- és gépíróbajnok? — 
folytatódik a faggatás. Csak 
rendesen tudok írni — feleli 
a férfi. De ember, akkor mi
nek jött?! — gurul méregbe 
az igazgató. Nyugodt hangon 
kapja a tárgyilagos választ: 
Csak azért, hogy megmond
jam: énrám ne számítsanak!” 

Reméljük, a különmunkára 
szóló felhívásnak nem ilyen 
lesz az eredménye...

H. A.
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Bábosok —
A nyuszi udvarias meghajlásával mintha a nézőket 

invitálná a rövidesen megkezdődő előadásra. Mire ezek 
a sorok megjelennek, addigra már felgördült a 
függöny: bemutatkozott a kalocsai bábjátszó csoport.

A kultúrkörlet folyosóján a vitrinekben sorakozó 
bábukat nézegetve azon gondolkodtam magamban: érde
mes lenne ezt a sok kedves figurát mesék, mesejátékok 
megelevenítésére felhasználni — biztos jó visszhangra 
találnának. Tériké — Pölös Terézt, a kedves-szorgal
mas, segítségre vagy munkára mindig kapható kultúrost 
szólítja így mindenki — éppen, a könyvvásár tennivalói
val volt, elfoglalva, de azért figyelt fejtegetéseimre, majd 
elmosolyodva egy nevet mondott: „Solymosiné.” Néhány 
pillanat múlva hozzátette: „Most éppen a betegszobában 
van, eltörte a karját.” Értetlenkedő tekintetemre néhány 
mondatban elmagyarázta, hogy elkéstem az ötlettel: 
semmi szükség a figurák segítségével létrehozni a báb
csoportot, mert már javában működik, életrehívója a 
megnevezett asszony, a kiállított állatok, babák pedig a 
szereplők.

A betegszobában minderről kicsit bővebb beszámolót 
is kaptam:

— A színjátszó szakkör előadásai ugyan változatla
nul érdekesek, de úgy gondoltuk, itt az ideje megint va
lami „újdonsággal” előrukkolni. így született meg a bá- 
bozó csoport ötlete. Az a szándék vezetett bennünket 
hogy azoknak is_ juttassunk egy kis kikapcsolódást, akik

főleg az iskolázottság hiánya miatt — a zenés darabo
kat, operetteket nem szeretik túlzottan, nincs türelmük 
gondolatban megkeresni az eredetileg fordulatos cselek
mények rövidített változatában az összekötő szálakat. 
Ahogy népszerűek és keresettek a képeskönyvek, ugyan- 
úgy nagy várakozás előzi meg a bábukkal bemutatandó 
mesejátékokat is. A Jancsi és Juliska, az öreg néne őzi
kéje díszletei már elkészültek; ahogy helyére kerül egy- 
egy daiab, úgy bővül hatványozott módon a megelevenít
hető mesék száma, mert arra törekszünk, hogy egy-egy 
hátteret, kelléket több darabban fel tudjunk majd hasz- nalni.

— Hány tagú a bábcsoport?
— Jelenleg körülbelül harmincötén vagyunk, értve

ez alatt mindenkit, aki részt vett a díszletek összeállításá
ban éppúgy, mint a szerepek betanulásában. A bábszín
házhoz nelkulozhetetlen paraván nincs még kész- éppen 
ezt csináltuk amikor elcsúsztam. Így egyelőre húzódik 
az első bemutató, de remélem, rövidesen megtarthatjuk. 
Az előbb említett két mesedarab százhúsz perc, vagyis 
két óra összesen. ^

Sok sikert ^ cél eléréséhez; az ötlettel Kalocsa ismét 
arról tett tanúbizonyságot, hogy mindig van új a nap 
a la tt.., H A

HAJNALI ÉBREDÉS ( i - )

íme, az új logikai játék
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A játék összeállítása nem játék. . ,

A fémborítású vastag faajtó 
előtt megáll az őr, félre

löki a kémlelőnyílás zárólap
ját, ököllel dörömböl.

— Ébresztő! Ki az ágyból! 
Mozgás!

Kele, a barázdált homlokú 
betörő mogorván, álmosan ki
hámozza magát a teste köré 
csavarodott pokrócból, átlen
díti lábát a földre, benyúl in
ge hasítékán, vakargatja bo
zontos mellét, mezítelen talpá
val kitapogatja, megkeresi 
papucsát, belelép, ásít.

A felső ágyról csontos láb 
csapódik arca elé, orrát meg
csapja a lábszag.

— Vidd innen a patádat! — 
ordít fölfelé. Ez az első mon
dat, amit kimond.

Hét pár emeletes ágyon 
mozgolódnak, nyújtózkodpak 
az álmos emberek. Fejest- ug
ranak a zűrzavarba, sürget az 
idő, minden másodperc szá
mít, sietni kell, hogy nyitásra 
valamennyien elkészüljenek. 
Megszabott sorrendben köve
tik egymást a mozdulatok, a 
felső ágyasok beágyaznak, 
egyenesre döngölik matracai
kat, kisimítják pokrócaikat. 
A többiek öltözködnek, tüle
kednek » ff. C. és a mosdó

körül, a szűk helyen nehezen
férnek, ütköznek, lökdösődnek, 
akadályozzák egymást. Mo
gorván, kedvetlenül mozog
nak, az ébredés utáni percek 
tele vannak feszültséggel, ké
nyelmetlen érzéssel.

Hórihorgas alak szöszmötöl 
az ágyán. Éjszaka betette az 
ablakot, magas hangon üvölt, 
nem hajlandó kinyitni, a töb
biek káromkodnak, trágár sza
vakkal szidják.

— Mit akartok? Fázom!
— Levegőt, te!
— Nyiss ablakot!
Az elhasználódott levegő sű

rű és fojtó.
— Colos! — üvölt a zárka

felelős. — Nyiss ablakot!
— Nem nyitok! Fázom. Nát

hás vagyok. Dögöljetek meg!
A tiltakozót erőszakkal el- 

ráncigálják az ablaktól, Béka 
kitárja mindkét ablakszár
nyat, testét odatartja a be
áramló levegőnek.

A közelállók borzonganak, 
a fagyos tél hidege millió tű
szúrással döfködi csupasz bő
rüket. A levegő felfrissül, ki
cserélődik.

Colos sértődött, dünnyög, 
mosakodás nélkül fölráncigál- 
ja magára gönceit, fölveszi a

vastag kabátot, éhgyomor 
rágyújt, tüdőre szívja. Perzs 
bőr ízét érzi szájában, a sű 
füst megtölti légútjait, ugat 
köhög.
. Mozog, kaffog, lökdösőd 
es vitakozik tizennégy embi 
A zárkát kitölti a mozgás 
félig felöltözött férfiak végz 
megszokott, évek óta beléj 
rögződött mozgásukat. Legn 
gyobb tolongás az egyet! 
vízcsap körül van, vitatke 
nak az elsőbbségen, ingb 
állnak a mosdóhoz, bénedv 
sítik kezüket, vizet lapátolni 
arcukra, törülköznek, kész 
reggeli tisztálkodás. Ágy, 
mellett fésülködnek, doh 
nyoznak. Göndör a takaróra e 
" , ®gő cigarettáját, utánaka 
elkesett, a vörösen izzó p, 
razs sötét foltot éget a pokri 
durva,_ dörzspapír érdessé^ 
anyagába, megnyálazza újjá 
próbálja eltüntetni.

Zakó időt akar nyerni, ne 
törődik a többiekkel, ódat. 
lakszik a csaphoz, vizet vesz 
lavórba, elviszi, ágyára rak; 
a tükröt, beszappanozza arca 
hozzálát a borotválkozásho 
Sietős  ̂mozdulatokkal vnkai 
gatja álláról a kemény boro? 
takat, a tükör alacsonyan vai
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m együ n k  
fodrászhoz  ? '

Az utóbbi hónapokban több
ször hangzott el a kérdés, s 
az időpont közlése után lázas 
készülődés vette kezdetét az
érintettek között. A nők _
köztudomású — általában sok
kal több gondot fordítanak 
külsejükre, mint a férfiak; 
még a bv. intézet lehetőségei 
között is megtalálták eddig is 
a módot, hogy hajukat-arcukat 
ápolják, rendben tartsák. Per
sze, azért egészen más egy 
„benti” hajvágás, mint amire 
egy szakavatott női fodrász 
képes. Érthető tehát az izga
lom, amikor az átmeneti cso
portból kijelöltek meghallják 
a hírt: mehetnek ki, a város
ba szépítkezni, bevásárolni.,.

Bizonyára el sem akarták 
kezdetben hinni, hogy még a 
büntetés ideje alatt — igaz, 
annak végéhez közeledve —, 
szabadulás előtt fognak cuk
rászdában süteményt enni, üz
letben vásárolni, s ráadásul 
úgy, hogy néhány perccel ko
rábban léptek ki a fodrász
tól. ..

Bertalan Klára 1976 óta van 
Kalocsán. Negyvennégy éves; 
kedvezménnyel júliusban sza
badulhat. Az elsők között volt, 
akik egy szép napon átmene
tileg ismét „civileknek” érez
hették magukat. Még most is 
könnybelábad. a szeme, ami
kor visszaemlékezik:

— Nagyon jólesik, hogy így 
törődnek velünk. Csodálatos 
érzés volt újra bemenni egy 
üzletbe, válogatni a kitett hol
mik közöt... Fehérneműt vet
tem, meg pólót. Utána kocso
nyát ettünk, kávét ittunk. 
Friss, meleg kenyeret hoztunk 
be; érezzenek egy kis kinti 
ízt a többiek is...

— A többiek hogyan fogad
ták?

— Azt mondták; „Klári, tíz 
évet fiatalodtál!” Pedig csak

99

egy kis mosás, berakás, hideg 
dauer volt... de maga az él
mény, annyi év után, felejthe
tetlen.

— Hogyan fizettek?
— Az átmeneti csoportban 

már van igazi pénzünk; ebből 
vittünk magunkkal a fodrász
hoz, az üzletekbe. Itt bent is 
a rendes pénzzel fizetünk; a 
múlt héten vettem paprikás- 
és téliszalámit: nem felírják a 
vásárolt áru értékét, hanem 
rögtön kiegyenlítjük a szám
lát. Jó érzés újra hozzászokni 
a pénzhez, mert ez már egy 
kicsit szabadság.

— Hol dolgozik?
— Kint, az EKÁ-ban. Civi

lek között, velük együtt! Na
gyon rendesek, velem még 
senki nem éreztette, hogy a 
műszak végeztével nem úgy 
megyek, „haza”, mint ők... 
Négyen vagyunk a csoportom
ban átmenetisek; ketten jelen
leg szabadságon, otthon. A 
következő alkalommal, ha 
minden jól megy, én is me
hetek. Alig várom m ár... 
Négy gyerekerh van, a legna
gyobb lányom tizenhét éves. 
Igaz, nekem mindig kicsi ma
rad. .. Minden héten kapok 
tőlük levelet, ők is szeretnék, 
ha már velük lennék.

— Még egy kérdés, búcsú
zóul: hogyan érzi magát így, 
fodrász „készítette” hajjal?

— A legszívesebben hozzá 
sem nyúlnék a frizurámhoz, 
hadd maradjon minden haj
szálam úgy, ahogy a mester 
csinálta. Egyébként, úgy meg
jött a kedvem a városbeli sé
ta után — pedig ennek már 
egy jó hónapja —, hogy egy
szer csak azt vettem észre: 
száztíz százalék fölötti a mun
kahelyi teljesítményem...

H. A.

M u m p u s z t a

Gépek és emberek
A mezőgazdaságban még ma 

is — a korszerű vegyszerek és 
technika korában — az idő a 
gazda. Hiába az emberek szak
tudása, lelkiismeretessége, ha 
az idő nem fogadja kegyeibe a 
földet, akkor a veszteséget csak 
csökkenteni lehet, de kivédeni 
nem.

Tavaly nem kedvezett az 
idő, meg is lett a következmé
nye. Hogy csak két példát em
lítsek: nagy kárt tett a szőlő
ben a fagy, 15 millió forintnyi 
veszteség keletkezett. Az őszi 
búza, mely máskor, mint 1980- 
ban is, jól fizetett, tavaly ké
véséit adott, hektáronként csak 
48 mázsát. . .

Az elmúlt év. nagy feladatai 
közé tartozott a nagyfai állat- 
állomány áttelepítése Állam
pusztára. Nem kevés jószág
ról, 500 szarvasmarháról volt 
szó, ezeket kellett áttelepíteni 
úgy, hogy a lehető legkisebb 
veszteség érje őket.

Ezt sikerült is. Kialakították 
a megfelelő tartási feltétele
ket, s a termelésbe állították 
az állatokat. Ezenkívül új te
henészeti telepet üzemeltek be, 
s ez nem kevés gonddal járt, 
hiszen új technológiával dol
goznak, s az új munkamódsze
reket meg kellett tanítani az 
emberekkel, összesen 2200 
szarvasmarha van Állampusz
tán, ebből 650 tej-, s 90 hús
hasznosítású tehén.

Az emberek összetétele elég
gé vegyes, s így arra töreksze
nek, hogy a legjobbak kerül
jenek a fontos helyekre.

Ilyen fontos hely például az 
állatgondozóké. Fárasztó és 
időigényes ez a munka, ennek 
megfelelően díjazzák az em
bereket. Hogy megvan az ered
ménye, azt az is mutatja, hogy
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Együtt a civilekkel

az ellesek rendben mennek, 
tartási hiányosság miatt egyet
len kisborjú sem hullott el. Az 
előfordul, hogy betegség kö
vetkeztében elhull egy-kettő, 
de erről senki nem tehet.

Mint említettem, 650 tej
hasznosítású tehén van a gaz
daságban. Egy tehén évente 
4300 liter tejet ad, s ez orszá
gosan is jónak mondható. Egy 
liter tejet — szűkített önkölt
séggel számolva — öt forintért 
állítanak elő. Miután a tej ál
lami támogatása évről évre 
csökken, s néhány év múlva 
meg is szűnik, nem mindegy 
tehát, hogy egy liter tejet 
mennyiért állítanak elő. . .

A gazdaság vágóállatokat is 
elad. Évente 500 hízott szarvas- 
marhát adnak piacra, jó részük 
exportra kerül. Ebből 8—9 
millió forintja van a gazda
ságnak.

Sertéssel is foglalkoznak. 1100 
anyakoca van, ennek szaporu
latát — évi 20—22 ezer hízó
sertést adnak át a forgalmazó 
vállalatnak, ezek értéke évi 15 
—17 millió forint.

★
Az alaptevékenység remekül 

gépesített, s így kevés ember 
is el tudja látni a munkát. Ez
zel szemben az ültetvénygyü
mölcsös nagyon sok kézi erőt 
igényel, 800 hektáron termesz
tenek szőlőt és gyümölcsöt. A 
szőlő és a gyümölcs rengeteg 
munkát ad.

Ezekben az áprilisi napok
ban az emberek kint dolgoztak 
a földeken, a gyümölcsösökben. 
Felújították a támfalakat, a 
drótot, metszettek, egyszóval 
mindenkinek volt munkája. S 
lesz is, hiszen ahogy az idő en
gedi, úgy következnek sorban 
a tavaszi munkák.

Éppen borsót és cukorrépát 
vetettek, öt géppel dolgoztak a 
földeken, 1Í00 hektáron cukor
répamag, s 250 hektáron borsó 
került a földbe.

Április derekán, ha az idő en
gedi — megkezdik a kukorica 
vetését. Arra várnak, hogy a 
talajhőmérséklet elérje a 13 
fokot, mert csak akkor szabad 
vetni a kukoricát.

Fölöttünk keringett a repü
lőgépes szolgálat gépe s szórta 
az őszi búzára a vegyszert. 
Nem olcsó mulatság, óránként 
hétezer forint a gép bére. De 
mondani sem kell, hogy így is 
megéri.

Ebben az évben arra törek
szenek a gazdaságban, hogy a 
nyereségüket 15 százalékkal, a 
termelési értéküket pedig 10 
százalékkal növeljék. Ez ko
moly terv, ehhez új, ösztönző 
módszereket alkalmaznak, 
hogy a teljesítményt növeljék.

Á. J.

hogy jobban lássa ábrázatát, 
hajlong, mint. muzulmán ima 
alatt Mekka felé. Gyorsan 
húzza föl-alá arcán a készülé
ket, az új penge éle alatt ser- 
ceg, kékes árnyalatot kap a 
bőre. Az utolsó mozdulatoknál 
tart, Hering véletlenül oldal
ba taszítja, fölszisszen, álla 
alatt piros karcolás virít.

— Nem látsz?
— Most borotválkozol? Nem 

érsz rá? Indul a vonatod?
— Szájonkaplak!
—- Lássuk!
— Megláthatod!
— Dugulj el! — tesz pontot 

az ügyre Hering.
íy i inden reggel, szűk másfél 

óra alatt ebben a zárká
ban több becsmérlő és becsü
letsértő szó, durva kifejezés 
hangzik el, mint a városban 
teljes huszonnégy óra alatt. Az 
érdes szavaknak nincs súlya, 
ritkán van sértő szándéka, itt 
megszokott és természetes ki
fejezések, senki nem sértődik 
meg, az érintkezés meghono
sodott stílusa eszköz, mint sü
ketnémáknál a mutogatás.

A szekrénynél újabb torló
dás támad, összeakaszkodtak 
valami semmiségen, trágár ki
fejezések és természetellenes 
ajánlatok röpködnek a levegő
ben, fölbolygatott méhkas^ a 
zárka, hajnali kavalkád szín
helye.

Kele nem vesz részt az álta
lános balhézásban, mogor
va szótlanságba burkolózott, 
Ilyenkor nem tanácsos zavar
ni, most legalább tizenötezer-

hétszázhatvanhétszer jobban 
gyűlöli az emberiséget, mint 

. máskor. Gyilkos a kedve, ka
nócot vetne a puskaporos hor. 
dóba. Kele most mindent és 
mindenkit gyűlöl, utálja ön
magát, tehetetlenségében tom
bol, nem akar megbékélni a 
helyzetével, hergeli magát a 
gyűlöletbe, bosszút forral. 
Miért? Nem tudja. Fogadkozik, 
csak egyszer jusson ki, meg
mutatja, kicsoda, megismerteti 
nevét a világgal! Rabiátus, 
kötekedő ember, nehéz kijön
ni vele, szinte hetente ott áll 
a kihallgatásra várók között, 
megfenyítették néhányszor, 
nem érdekli. Idegei rosszak, az 
állandó feszültség kiszedte 
agyvelejét, bomlott pillanatai
ban ámokfutásra képes, fejjel 
rohanna a falnak.

Ebben a hajnali órában va
lamennyien kedvetlenek, törő
döttek, kialvatlanok. Az éjsza
ka nem hoz pihenést, este 
nyolckor takarodó, beszélget
nek, töprengenek, valami éb
ren tartja őket. Szükségük van 
ezekre a csendes, háborítatlan 
órákra, magukra maradhatnak 
gondolataikkal, kínzó vá
gyaikkal, randevúzgatnak elér
hetetlen nőikkel, csavaroghat
nak a világban. Játék ez, „mo
zizás” a képzelet vetítővász
nán. Börtönben ezek a legnyu
galmasabb percek, nem hábor
gatják őket, a sötétség vastag 
paplana elszigetel a monoton 
egyhangúságtól.

Ezek az összezárt, .egymás 
mellett élő emberek — rokon

vonásaik és közös sorsuk elle
nére — határtalanul unják, 
gyűlölik egymást, amit most a 
kialvatlanság és a hajnali per
cek parazsa még jobban sü
töget. Ellenségesen figyelik 
egymást, akkora óvatossággal, 
mint az egymás ellen hajszolt 
mezítelen gladiátorok, akik a 
porondon életre-halálra mérik 
össze pengéiket, forognak, ke
rülgetik ellenfelüket, szökdel- 
nek, üvöltve támadnak, fog
csikorgatva hárítanak, karddal 
fölhasítják a másiknak a ha
sát. A meszelt falak, a rozs
dás rácsók határolta térben 
keletkeznek, halmozódnak, 
terjednek a feszülségek, kere
sik az elektromos kisülést elő
idéző két ellenpólust. Naponta 
marakodnak, öklöket emel
nek egymásra.

A hajnali ébresztő naponta 
megismétlődő vesszőfutás, su
hogó és ütésre lendülő vessző
nyalábok siettetik gyorsabb, 
értelmetlen futásra, alattomos 
védekezésre őket.
f f  ele fölött torz vonású, kö-
1 v  zépkorú férfi fekszik. So

vány, beesett arcán sűrű pók
hálót szőttek az évek, gyér ha
ja kuszáit, fésületlen, mozgá
sa tétova, széteső, nélkülöz 
minden harmóniát, értelme 
aligha haladja meg egy tízéves 
gyerekét, ösztönei kormányoz
zák. Hapsi — kedvenc szava- 
járásáról ragadt rá a név, a 
zárka ártalmatlan bolondja, 
mulattatója, tréfák célpontja, 
a többiek karikatúrája.

Hapsi ágyaz. Két ülőkét ál
lít az emeletes ágy mellé, rá
áll, szerencsétlenkedik, Ide- 
oda forgolódik, fekhelyét pró
bálja előírásosra formálni. Te
nyerével és öklével simogatja, 
döfküdi, lapítgatja a csomós, 
lapos matracokat. Felsőteste 
jobbra-balra hajlik, lengede
zik, mint nádszál a szélben. 
Bárgyú lassúsággal szöszmö- 
töl az alsó ágyon üldögélő or
ra előtt, elfogja a levegőt, aka
dályozza mozgását.

Kele egy darabig tűri a mo- 
corgást, majd fölugrik, deré
kon kapja, magasba emeli az 
ötvenkilós eberkét, megforgat
ja a levegőben, oda akarja 
csapni a földhöz, szilánkokra 
szeretné hasogatni. Ezt dik
tálja értelmetlen, sistergő dü
he.

Hapsi ordít, eltorzítva vi
sít, kezével támaszt keres a le
vegőben.

— Haptyikám, ne! Eressz 
el! Jaj, haptyikám!

A levegőben rúgkapáló alak 
nevetésre igerli a többieket, 
kiböffen a nevetés, a rossz
kedv és az ideges hangulat 
mérges kelevénye fölfakad, be
teges jókedv csap magasba.

— Mi az, hapsikám? Röpül
ni tanulsz?

— Ne hagyd magad, öreg!
— Húzz be neki, hapsi!
Biztatások, suta viccek, or

mótlan javaslatok röpködnek 
a levegőben.

Bordács László 
(Folytatása következik.)

„  ODA KELL FIGYELNI"

Szavazólap

JÖN A VB-TOTÓ!
Az argentínai világbajnokság kapcsán indított VB-to

tónk átütő sikerén felbuzdulva, három hét múlva, má
jus 8-i számunkban elindítjuk öthetesre tervezett vetél
kedő-sorozatunkat.

Májusban a labdarúgásban lényegében ^holtszezon 
lesi, a válogatott keret visszavonul, hogy erőt gyűjtsön 
a nagy erőpróbára. Barátságos mérkőzések és osztályo
zok próbálják kitölteni az űrt, nyilván nem teljes si
kerrel. Közben fokozódik a VB-láz, mindenki tippel, fo
gad, mérlegel. Ez a bv. intézetekben is így lesz, s úgy 
hisszük, ezzel a mi játékunkkal nemcsak szórakoztatunk, 
hanem remélhetőleg lapunk olvasottságát is növelhet
jük. S azok, akik a VB-totó miatt fizettek elő a lapra, 
talán a későbbiekben sem mondják le.

A játék elképzeléseink szerint a következőképpen zaj
lik majd le: az első forduló 13 plusz 1 kérdését május 
8-i számunkban közöljük és a lapból kivágott, kitöltött 
tippszel vényeket május 13-ig kell postára adni a szer
kesztőség címére. A második forduló megjelenése május
15., postára adása május 20. A harmadik forduló meg
jelenése május 22., és május 27-ig kell postázni. A ne
gyedik forduló megjelenése május 29., június 3-ig kell 
elküldeni. Végül az ötödik forduló megjelenése_ június
5., postára adásának ideje június 10. (A VB pár nap 
múlva kezdődik.)

Azért fogalmaztunk úgy, hogy elképzeléseink szerint, 
mert nagyon sok múlik azokon, akik az intézetekben a 
lap terjesztésével foglalkoznak és a postázást is végzik. 
Ha időben megkapják az olvasók — a tippelők — a la
pot, nem hétfőn, kedden, hanem szombaton vagy vasár
nap, s a leadott szelvényeket mindig csütörtöki napon 
továbbítják, ebből a szempontból senki sem lesz hát
rányban, a sportszerűség így is érvényesül. S természe
tesen az egyes fordulók szelvényei nem keverednek ösz- 
sze, hanem ütemesen érkeznek a szerkesztőségbe, hiszen 
ezzel könnyítik a munkánkat. Mert nem titok: elég ko
moly feladat lesz több ezer szelvény értékelése.

Minden fordulóban 13 plusz 1 kérdést adunk fel, de a 
plusz egy csak akkor számít találatnak, ha mind a 13-t 
eltalálta a tippelő. Az öt forduló találatait összeadjuk és 
a legtöbbet elérők közül kerülnek ki a nyertesek. Maxi
mum 70 találatot lehet elérni. Egy tippelő hetente csak 
egy szelvénnyel vehet részt a játékban! S csak az tip
peljen, aki előfizetője a lapnak. Aki egynél több szel
vényt küld, annak tippjei érvénytelenek.

Az első öt helyezettet jutalmazzuk a következők sze
rint:

1. helyezett 1000 forint,
2. helyezett 800 forint,
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett

600 forint, 
400 forint, 
200 forint.

E viszonylag magas jutalmak indoka: lapunk huszon
ötödik évfolyamát írjuk, s a tavaly megkezdett jubileu
mi kezdeményezéseknek szerves része a VB-totó, amely- 
lyel olvasóinknak kedveskedünk.

Nagyon szeretnénk, ha jó szándékunkat nem árnyé
kolná be néhány olyan incidens, sportszerűtlenség, amely 
a múltban előfordult. (Pl. egy ember, egy egész zárka
közösség nevében küldte el a szelvényeket közel egy tu
catot.) A VB-totó játék, szórakozás, amely abban külön
bözik a kinti totótól, hogy nincs benne kockázat, vesz
teni nem lehet rajta, csak nyerni! A játék öröme itt ma
radéktalanul megvalósulhat. Ígérhetjük, hogy nagyon 
őrködünk azon, hogy a korrektül játszók ne kerülhesse
nek hátrányba. Csak annak lesz esélye a győzelemre, 
aki betartja a szabályokat.

Tehát még egyszer: május 8-án kezdődik öthetes VB- 
totónk.' Kérjük, ahol erre mód van, szervezzék meg elő
re a szelvények, időben történő továbbítását

Az értékelésre érthetően a VB befejezése után kerül 
sor. Az egyes fordulók legjobb tippelőit azúttal külön 
nem jutalmazzuk, az összesítés lesz a döntő.

Három hét múlva tehát kezdődik a játékunk!
—f—

K é t  v é g i é t
Ketten ülnek egymás mellett Állampusztán. Melléjük te

lepedtem, és mi mást kérdeztem volna: olvassák a Heti Hír
adót? A szőke fiatalember kapásból rávágta: 6 nem, ő ilyen 
újságot nem olvas! A másik válasza: igen, ő mindig elolvassa. 
Őt érdekli. Aztán, nyilván udvariasságból, rákérdezett a tár
sára: miért, mi bajod a H. H.-val. Mi más, válaszolta, mindig 
a bűnözéssel foglalkozik. Hát mi mással foglalkozna, repliká- 
zott a kérdező. A Népsport a sporttal, az elítéltek lapja az el
ítéltekkel, a bűnözéssel.

' Ebben maradtunk. Később, más körben azt kérdeztem: 
mit olvasnak, melyik oldalakat. Kiderült, hogy alapvetően ml 
is jól gondoljuk: főként a jogi felvilágosítást és a belső élet
tel foglalkozó cikkeket. Igaz, volt, aki hozzátette: azért olva
som el, hogy ismerősökre bukkanjak. Ez néha meg is történik.

A minap a szerkesztőségünkben elítéltek dolgoztak. 
Ugyanis pár hete új helyre, a Gyorskocsi utcába költöztünk, 
igazán közel az olvasókhoz, szó szerint a börtönbe. Titkárnőnk 
megkérdezte egyiküktől: no, mit szól a lapunkhoz. Semmit, 
mondta élesen, nem olvasom. Nagyon egyoldalú, csak mindig 
az elítélteket bírálja, másokat nem. (Hm.)

Aztán egy hét múlva, amikor a keresztrejtvények helyes 
megfejtői között sorsoltuk a könyveket, kijött egy név. Ki
nek a neve? Azé, aki nem olvassa, állítólag.



r ^ M D é 1983. á p r il is  i i

A „Színes csokor” című írás véleményem szerint 
eltűnő (3 pont) közepes (3 pont) gyenge (1 pont), 
ezért a vetélkedőben továbbjutásra

JAVASLOM 
Indokolás:*.............

NEM JAVASLOM

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

Gondolatok 
-  vallomások

A balassagyarmati bv. intézet stúdiója küldte be 
majdnem ezzel a címmel a pályamunkáját. Az eredeti 
címet — engedelmükkel — „Színes csokor”-ra változtat
tuk. (A szerk.) Az összeállítás tulajdonképpen példája 
lehet  ̂annak, hogy — ha netán a közönségszavazatok a 
döntőbe juttatják — egy szövegben megfogalmazott tör
ténet-csokorból mennyi mindent lehet „kihozni”. Vegyes 
értékelés alakult ki a mű olvasása közben: akadt, aki 
eleve leszavazta a közlést, más (például jómagam) a koc
káztatás mellett voltam azzal a jelszóval, amit Rajkántól 
vettem kölcsön: „Valami van” A történetek cselekménye 
ugyanis változatos, sokféleképpen és jól lehetne — meg
lehetősen nagy munkával! — hang játékot, pontosabban 
dokumentum (jellegű) műsort készíteni belőle, akár mon
tázs-szerkezettel, akár egységes, jól kitalált összekötőszö
vegre felfűzve. Igazatlehet adni a kételkedőiknek, mert a 
hangosított változat — a kívülállók részére — hihetetlenül 
komoly és átgondolt dramaturgiai-rendezői tevékenységet 
tesz szükségessé; olyannyira értő irányítást, amely — leg
alábbis elvileg — meghaladja egy bv. intézetben működő 
stúdió lehetőségeit.

Vegyes érzelmekkel indul tehát útjára a balassa
gyarmati produkció; sikeréért mindenki őszintén szur
kol. Aki ellene szavazott az azért, hogy ne legyen igaza 
(hiszen mindannyian a stúdiók felvirágoztatásán dolgo
zunk a hallgatók érdekében), a többiek pedig saját előze
tes véleményük igazának bizonyításáért.

Lapzártakor érkezett: A kalocsai stúdió anyagát — 
jelezték telefonon a késést és annak indokát — megkap
tuk; utolsó anyagként lapunk következő számában közöl
j e  H. A.

C tűdiós közösségünk so- 
kát töprengett és „oda

figyeltünk”! Jeligés pályá
zatot hirdettünk, válaszul 
vallomások, emlékek, élmé
nyek, gondolatok színes 
csokra született. Ezt nyújt
juk most át.

Mindenkihez
Míg alszom, nem árthatok 

magamnak, se másnak. Míg al
szom, oly jó és csendes va
gyok, mint egy ma született új
szülött. De aztán jön az-ébre
dés, a keserű és igazságtalan 
élet. Rájövök, semmi sem vál
tozik meg és javul meg körü
löttem és körülötted. Se az élet, 
se a lét; és minden úgy van, 
mint azelőtt.

Színes tsokor
rődik, amit itt beszélnek, mi
szerint aki egyszer bekerült, 
az visszajár? Hát törvényszerű 
ez?

Nem! Elfogadja a feléje 
nyújtott kezet! Hinni fogja a 
lány szerelmét! Tudja magá
ról, ő nem fertőző beteg! Dol
gozik majd tovább, ha meg
hallja a suttogást! Biztosra 
megy, kétségek nem gyötrik 
tovább!

Ködlámpa

N É L K Ü L E D
A messzeségben felfedezni vágylak, 
s te csillogó napfényként 
ott állsz nélkülem.
Jöjj! — melegítsd fel dermedő szívem!
Ha'csillagok jönnek, 
fázom nélküled.

Neved hófehér falamra írom, 
most szédít a csend, 
félek nélküled.
Jöjj! — hadd öleljem a napot, 
s a tiszta fényben 
hadd égjek veled!

Bagyinszky Katalin 
Tököl

fiamnak
Drága kisfiam, „ szemem

nek fénye, igaz szerelmes szép 
teremtménye, apád szól hoz
zád, a bűnös lélek, ki a becsü
let útjáról letévedt.

Drága kisfiam! Még kicsi 
vagy, elmondhatom, nem min
dig jártam igaz utakon. Hall
gattam a rosszra, hittem a go
nosznak, elzüllöttem, rabja let
tem az alkoholnak. Drága kis
fiam! Még kicsi vagy, elmond
hatom, megjártam a börtönt 
fiatalon. Bántottam anyádat, 
pedig szerettem; s amikor sírt 
— én kinevettem.

Drága kisfiam! Ha felnősz, 
akkor is elmondhatom, bűnei
met megbántam nagyon. El
dobtam a múltat, jó útra tér
tem, s megpróbálok így élni — 
csendben, békességben.

Egy ember szabadul
Szeptember 4. Egy ember 

szabadul! Nála ez az eljöven
dő nap pirosbetűs ünnep. Éle
te fordulópontjához érkezik. 
Biztosra megy, mégis kétségek 
gyötrik! Azzal szemben is bi
zalmatlan, akinek nincs hátsó 
gondolata! Ilyen tulajdonsá
gokkal hisz majd az emberek
ben? Elhiszi-e, ha ajándékot 
kap, hogy önzetlenül kapja? 
Elfogadja-e a -feléje nyújtott 
kezet, amely segíteni akar, 
vagy arra gondol, biztosan ta
szítani akarnák rajta?! Elhi
szi-e, ha egy lány azt mondja 
neki; szeretlek!? Vagy arra 
gondol, ez mennyibe kerül 
majd neki? Biztosra megy, 
mégis kétségek gyötrik?

Elmondhatja-e, honnan jött, 
mert irtózik a hazugságtól, 
nem fogják-e úgy kezelni, 
mint fertőző beteget? Vajon 
leendő munkahelyén nem súg
nak-e össze a háta mögött? És 
ha észreveszi, megmarad-e az 
emberek között? Vagy beletö-

Késő délután botorkált be a 
zárkába. Holrpiját egy stokira 
dobta, s megvetően hümmö- 
gött. Tengerészsapkáját fakóra 
szívta a nap. Karimája zsíros 
volt. A férfi tekintetében a 
rengeteget tapasztalt ember fá
sultsága szunnyadt. Három na
pig egy szót sem szólt. Majd 
szombat következett.

Szó nélkül cigarettával kí
náltam. Mély, vaskos hangon 
köszönte meg.

— Hajótörést szenvedtél? — 
kérdeztem.

— ördögöd van, vagy húsz 
éve várom a „dagályt”.

Világos gondolatcsíkot lát
tam néhány mondata mögött. 
„Baracskázott” vagy húsz évet. 
Aztán mesélt a „lordok házá
ról”. Ez Pesten van, a VII. kerü
letben, a Dobozi utcában, ahol 
a Fővárosi Tanács tart fenn 
szükségágyakat. Majd tovább 
beszélt: a kikötőkről, hosszú
sági, szélességi fokokról, viha
rokról. Kacagva emlékezett, 
amikor először hajózott át az 
Egyenlítőn, és tengerészszokás 
szerint átesett a kötelező für
detésen. De már húsz éve in
gázik a léttelenség kikötői kö
zött. Ügy mondta: „megfenek
lett az életem.”

— Amióta elhagyott a csa
ládom, állandóan egy ködlám
pás hajóról álmodom — ismé
telgette.

— Elvesztetted a családodat? 
Miért nem evezel be valame
lyik szociális otthonba?

Huncutul kacagott.
— Te marha, ott is csak rab 

lennék. De az a ködlámpa, ha 
eltűnik, azt hiszem, beadom a 
kulcsot.

Megéreztem, hogy valamikor 
remek fickó lehetett. Néztem 
elnyűtt, mégis kemény arcvo
násait. Ő közben elszunyókált, 
és én azon töprengtem, miért 
lop röviditalt az önkiszolgáló 
boltokból.

Aztán négy napig nem szólt 
hozzám.

Senkihez.
Járkált le-föl, cigarettázott, 

és mormogott valamit. Néhány 
nap múlva, a szállítás zűrzava
rában odajött hozzám: — Azt 
hiszem, igazad van, te kölyök. 
Megmarkolom azokat az eve
zőket.

Néhány csomag cigarettát 
nyomtam a zsebébe. Bólintot
tunk, mint akik valóban értik 
egymást.

★
Néhány év múlva kislányom

mal sétáltam Kőbányán. A 
park útjai hűvösek voltak, vi
rágoktól illatosak. Fenn az ég 
kéken ragyogott. A park alsó 
csücskéhez értem. Egy régi 
kastély kerítésén bámultam 
be. A szökőkút körül mosoly
gós öregek ültek. Közöttük hó
fehér nadrágban, csíkos trikó
ban és vadonatúj tengerész
sapkában járkált le s föl köd
lámpás ismerősöm. Hangfosz
lányok hallatszottak.

— Tudjátok, Szingapúr dokk
jából hajóztunk ki, és fényes
re pucoltam a ködlámpát, ami
kor . . .

Mosolyogva'fogtam meg kis
lányom kezét. Aztán vettem 
neki egy nagy adag vanília 
fagylaltot. Arra gondoltam, ha 
most szólok neki, talán nem 
is örülne.

A lényeg az, hogy ködlámpás 
ismerősömnek sikerült partot 
érnie.

Kiáltás az éjszakába
Narrátor; Karácsonykor tör

tént. Az egyik vidéki városka 
szállodájában holtan találta a 
személyzet Miskolci László 
30 éves foglalkozásnélkülit. A 
hálál oka: kelleténél nagyobb 
mennyiségű alkoholt fogyasz
tott. A boncolást végző orvos 
a halott gyomrában Seduxent 
és egyéb erős idegcsillapítót 
észlelt. A jegyzőkönyv záradé
ka: „öngyilkosság.” Miskolci, 
amikor rátaláltak, a szőnye
gen feküdt, s keze görcsösen 
szorongatta a telefonkagylót. 
Minden bizonnyal beszélni 
akart még valakivel, egy lány
nyal, egy baráttal, aki talán so
hasem élt, sohasem létezett. 
Emberi hangra várt, de se
gélykiáltása eltűnt, elúszott a 
végtelenben.

(A delfinek, ha egy társuk 
megsebesül, közrefogják s

fenntartják a víz felszínén, 
nem engedik elpusztulni.)

Mindenkivel hajlandó vagyok 
együtt küzdeni az átkozott, ha
mis alkoholizmus ellen, azt vi
szont képtelen vagyok elfo
gadni, ha ez a küzdelem nem 
más, mint néhány szerencsét
len részeges végleges megalá
zása és elnyomorítása. (Idé
zet Császár István írótól.)

Fantáziajáték Miskolci Lász
ló utolsó telefonbeszélgetésé, 
ről:

— Halló! Kerestelek már 
többször, de a vonal mindig 
mással beszéltet jelzett, mint 
most is. Ez az utolsó próbál
kozásom . . .  a végső dobásom. 
Ebben az átkozott városban 
ma este mindenki mással be
szél. Igen, tudom, karácsony 
van. A család, a szeretet ünne
pe. A tavalyit egy kocsmaaj
tóban töltöttem. Kizártak. Hiá
ba, a csaposok is emberek. 
Várja őket a családi fészek me
lege. Hol is hagytam abba? Ja'. 
Ültem a kocsmaajtóban, hul-j 
lőtt a hó, s a kezem majdnem; 
ráfagyott a fél liter barackpá
linkára. Jött egy rendőr. — Jó
ember! Mit csinál itt egyedül? 
Miért nem megy haza? Magát 
nem várja senki? Karácsony 
van.

— Tudom, biztos úr! Ipe né
kem a kocsma az otthonom. 
■Látja, innen is kizártak.

így vagyok én a karácsom 
nyokkal. Halló, öregfiú! Fan
tázia az egész, nem vagy ott a 
vonal másik végén, de nekem 
ez már teljesen mindegy. Ér
ted? Mindegy! Körülbelül fél
óra, csak ennyi, ami hátra van 
még az életemből. Jól hallasz. 
Döntöttem, kinyírom magam. 
Távozom az örök vadászme
zőkre.

Hölgyeim és uraim! Búcsú
zom, állítsák meg ezt a keren
gő világot, én kiszállok! De so
hasem iszunk? Töltök magam
nak egy-két pohárkával. Ürí
tem poharam a föld minden 
alkoholistájára! A reszkető ke
zekre, a borvirágos pofákra, a 
vizesárkokban hempergő ré
szegekre, az italtól összeaszott 
testekre — amit gyorsvonatok 
aprítanak darabokra —, félde- 
cis haverok, elbutult szesztest- 
vérek, bögrecsárdák — isten 
veletek!

Irta és összeállította:
Mészáros József 
Kovács János és 

Kassai Gyula

A TÁL ALT GYEREK
TQezsői (teljesen mindegy, 

hogy ki ő, és mi a neve) 
“  mosolygott. Mosolygott, 
taint mindig, ha valami nem 
érdekelte.
. Csodálatos helyünk van — 

lihegte T. (László), a félisme- 
ros. _  Egy pince. Egy régi ház 
pincéje. A vállalat megvette, 
mi meg rendbe hoztuk. Kifes
tettük^ felparkettáztuk, lám
pa, székek, és kész. Gyere le 
egyszer, ha van kedved, meg
adom a címet, jó? ...

Egy héttel (kettővel, később 
— amikor Dezsői ismerőst ke
resett a belvárosi utcákon _
eszébe jutott T. meghívása. — 
László? — morogta felélénkül
ve. — Jó ötlet. Ma meglátoga- 
tom Lászlót és a híres válla
lati pincét. László sört fizet 

^  hosszú ideig beszél- 
getünk az unalmas dolgokról . ..

Utca, házszám. Megvan. Hol 
a pince?

— Az udvar végén, balra —
mondta a házmester. _ Azt
hiszem, már van ott valaki 
_ Vasajtó, fénycsík az alján! 
Ez az. Dezsői benyomja az aj
tót Két lépcső, négy lépcső, 
pedig Dezsői utálja a lépcső
ket . . .  Fehérre meszelt, kivilá
gított folyosó, a folyosó végén 
páncélajtó, rajta fehér, me
szelt betűk: ÓVÓHELY.

■— Aha ...  ott lesz a pince 
ahol a sör lapul.

Megfogta a páncélajtó fo
gantyúját, és maga felé húz
ta. Nyílik, már nyílik, de elég 
nehezen megy, hiszen Dezsői

nem is emlékszik, mikor rán
gatott utoljára vasajtót.

Tágas, félhomályos helyiség. 
Ott, a túlsó végében: bárpult. 
A pult mögött Icuka (Micike, 
Giziké) —, valamelyik mixer
női név viselője. A haja fe
kete, az arca fehéren világít, 
amint Dezsőire néz.

— Kezét csókolom — lehelte 
Dezsői.

— Jó estét. . .  — csilingelt 
a pince tulajdonosnője.

— Tessék . ..
Tessék? Dezsői úgy mo

solygott, mintha szeretne vala
kit ezen a világon.
_ ~  Tessék! — mosolyodott e] 
Micike (Ilike) is.

— Egy barátomat keresem, 
László a neve.

Hát. . .  0  még nincs Itt...
~  De jön, ugye? Ugyanis 

megbeszeltük... Dezsői hazu
dott, mint mindig. — Ma esté 
re megbeszéltük.

— Tessék talán megvárni.
Persze. Megvárom.

Dezsői leült, körülnézett. Se
hol senki. Asztalok, székek 
Karos lámpák a falon: kék 
zo d, piros, a terem teteje
volt1VeS’ 113 ‘Sen’ azelőtt Pince

— Mit hozhatok?...
^ ? n,CI!ka’ ma§a gyönyörű. Egy sort kerek, Giziké. De hi

deget. Icuka.
A sör hamarosan megérke

zett es Mancika visszasétálta 
pult mogé. Dezsői töltött, az
tán magára köszöntötte a 
poharat. — Veled szívesen 
iszom — mondta halkan. _

Tudom, hogy nem rúgsz be, és 
nem csinálsz botrányt. Szia.

László? Nincs sehol. Lehet, 
hogy nem jön? Hány óra, Man 
cika? Fél hat, azt mondja.

Dezsői megitta a maradék 
sörét, felállt.

— Merre van a mosdó. Ili
ke?

— Az udvari ajtó mellett, 
balra. . .

— Jó. Mit hagyjak itt, hogy 
elhiggye: nem lógok meg fize
tés nélkül?

Giziké (Ilike) elneveti ma
gát, legyint.

— Sajnálom — mormolta 
Dezsői menet közben. — Ha 
tudná, hogy most tényleg el
megyek, nem nevetett volna.

Dezsői kiment, és betolta 
maga után a vasajtót. A fehér 
betűk szélesen vigyorogtak rá- 
ÓVÓHELY.
JMegállt. Óvóhely? Már nem 

-az" Csak volt valamikor. 
Dezsői talán éppen itt szüle
tett, harminchét évvel ezelőtt, 
a háború vége felé. Mindenki, 
aki körülállta, biztosan tudta, 
hogy Dezsőiből harminchét év 
múlva nagyszerű ember lesz; 
az  ̂anyja halk szavú család
apát, az apja híres szakembert 
sejtett az egynapos csecsemő
ben: a bábaasszony úgy gon
dolta, hogy Dezsői lesz majd 
a nők kedvence, a szülészor
vos szülészorvost nevelt volna 
az újszülöttből — de arra ren- 
ki_ sem gondolt, hogy mindeb
ből nem lesz semmi, és hogy 
Dezsői — harminchét évesen 
— már lilaruhás árnyalakok

kal találkozik egy-egy zavaro
sabb nap végén.

Dezsői elindult. . .  aztán 
hirtelen megtorpant.

Mi ez a za j? ... Közeledő 
robbanásokat hall. Mi ez?... 
A folyosó körtéi egy pillanat
ra elalszanak, vakolat hullik 
Dezsői fejére. Éppen nyitni 
akarja az udvari ajtót, amikor 
beesik rajta egy idegen férfi.

— Vissza — ordít Dezsőire.
— Vissza!. . .

A férfi polgári ruhában van, 
de a fején rohamsisak dombo
rodik^ és karszalagot visel a 
zakóján. Durván taszigálja 
Dezsőit: vissza, az óvóhely 
felé.

—• Mit lökdös, maga barom?
— szólt rá Dezsői halkan. — 
Haza akarok menni. Mi baja 
velem?

A sisakos ordít, mint a sa
kálok atyja.

— Hova? Haza? Meg akar 
dögleni? Nem hallja a sziré
nákat? Nem hallja, hogy légi
támadás van, ember?...

— Mi van?
, “  Azonnal menjen vissza az 
óvóhelyre, megparancsolom!... 
Ennek a háznak én vagyok a 
légósa, és ezen a jogon megpa
rancsolom, hogy...

— Ugyan, menjen már a 
fenebe, ne idegesítsen még 
maga is . . .  — Dezső! félretol
ta a férfit, felmegy a lépcsőn, 
kinyitja az ajtót. Az udvar ke
rítése mögött hirtelen tűzhegy 
domborodik a levegőbe, és a 
légnyomás visszalöki Dezsőit 
a lépcső aljára. A sisakos fér
fi a karjába kapaszkodik.

— Ember, legyen észnél, 
menjen vissza az óvóhelyre, 
hiszen onnan jött, nem?

Dezsői lerázza magáról a 
férfi kezét, és újra kifelé in
dul. _  Ugyan m ár... — mo

solyog az udvarról. — Csak 
nem képzeli, hogy itt mara
dok . . .

Fütyörészve megy végig, az 
udvaron, aztán kilép az utcá
ra. A sisakos ordít; — Álljon 
meg, álljon már meg, maga 
szerencsétlen!

— Hehehehihi. . .  Dezsői vi
hog. — Mit üvölt ez a pa
sas? ... — Aztán kihúzza ma
gát, és elindul hazafelé; ott
hon a vacsorával várja a 
nagyanyja, s ha Dezsői még 
éhes maradna, szalonnás rán
tottét készít neki nyolcvan- 
éves tojásokból.

Zaj van, bűz van, hábo
rú van, de nem igaz az 
egész. . .  — dúdolgatta De
zsői. amint nyugodt léptekkel 
ment az utcán. — Ott egy há
romlábú ló. Ott egy halott 
asszony. Ég a haja. Itt egy 
ház, hihi, éppen összeomlik. A 
légnyomás meglibbenti a zakó
mat. Kuss! Már megint nagy a 
zaj. Kiskölyök fut keresztül az 
utcán, patkányok loholnak 
utána. Hova siettek? Ég az ut
ca előttem. Fejetlen katona 
integet az egyik kapu alól. 
Miért féltesz, barátom? I t t . . .  
itt egy nő rohanna át a másik 
oldalra. Valamit visz a karjá
ban ...

A nő éppen Dezsői előtt esik 
össze. Kicsiny csomag gurul 
ki a kezéből, Dezsői lába elé.

— Node, asszonyom — mor
mogja Dezsői. — Mi ez a ta
lajtorna?

Felhúzza a nő szemhéját. 
Még él. A hóna alá nyúl, be
vonszolja a szemközti kapu 
alá. — Minek rohangál ilyen 
időben?... Még megfázik.

Villognak a fények, döröm
bölnek a bombák, és a házak 
tetején görbe szirénák szól
nak.

— Huhh .-.. a csomagot ott-» 
felejtettem...

Dezsői visszamegy az utca kö
zepére, felmarkolja a nő cső-, 
magját, viszi a kapu alá —* 
de a nő eltűnt. Dezsői tanács
talanul nézi a csomagot. . .  az
tán majdnem elejti.

— Jé, mozog. . .
ibontja a csomagot. Újság
papír, rongydarabok, 

párnahuzat. . .  és egy csecse
mő arca tűnik elő. A szeme! 
ijedten mozdulnak Dezsői fe
lé. Csendben, mozdulatlan 
arccal figyel, és csak akkor 
hunyja le, a szemét, ha túl 
közel villan valamelyik bom
ba fénye.

— És te?... Te sem félsz? 
— kérdezi Dezsői.

Hirtelen kicsiny cédulát 
vesz észre a gyerek ruháján. 
Közelebb hajol. Csak lassan, 
részletekben tudja kibetűzni: 
DEZSŐI FERENC? 1944. jú
nius 27.

— Dezsői a gyerekre bámul.
— Hát itt vagy?...
Dezsői Ferenc: az ő neve.

Es a dátum: a születésnapja.
Maga elé tartja, magasra 

emeli a csecsemőt. — Itt 
vagy? Megszülettél?... _ Ne
vet rá, csókolgatja. A gyerek 
is elneveti magát, hangtalanul. 
A karja fel-alá jár, mintha ő 
vezényelné a becsapódások 
ütemét.

— Gyere — mondja Dezsői 
rekedten. -  Gyere, kezdjük 
el. Ami idáig volt, az nem 
igaz. Gyere, kezdjük el újra.

Magához szorította a csecse- 
mot, és nekivágott az utcá- 
naK, A szirénák ki-egyenes ed-» 
tek a gyerek ujja valahova 
felfelé mutatott, és Dezsői 
hangosan énekelve ünnepelte, 
hogy él. Bi p.
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Az orvos sokáig vizsgál

ja Gusztávot, és sehogy 
sem tudja megállapítani, 
mi a baja. Végül mély ér
telműén kijelenti:

— Menjen haza, vegyen 
forró fürdőt, aztán sétáljon 
felöltő nélkül egy-két órát.

— És úgy véli, ez segít?
— Néni, de majdnem 

biztosan tüdőgyulladást 
kap, ezt pedig könnyen fel
ismerjük és sikeresen gyó
gyítjuk.

★

— Kit szeretsz jobban, 
fiacskám, a papádat, vagy 
a mamádat?

— A harmadik mamá
mat, aki a második papám 
felesége. . .

— Főúr, nem tud valami
könnyű ételt ajánlani?

— De igen, uram. Aján
lanék egy 15 dekás hússze
letet. Az csak 7 deka.

Az orvost felkeresi egy 
páciens, és arra panaszko
dik, hogy fáj a lába.

— Hm. Önnek súlyos fi
cama van. Régóta jár vele1

— Már két hete.
— Két hete? Hogyan 

tudta ilyen sokáig tűrni a 
fájdalmat? Miért nem jött 
el mindjárt?

— Tudja, doktor úr, mi
helyt valamim fájni kezd, 
a feleségem mindig ' azt 
mondja, hogy hagyjam ab
ba a dohányzást!

4 5 0 0 0  évnél hamarabb 
nem jöhet válasz

/ / Helyszínit" írt Kambodzsáról 
ahol sohasem járt

Fél évvel ezelőtt Ameriká
ban Pulitzer-díjat kapott egy 
fiatal amerikai újságírónő 
nagy riportja egy New York-i, 
nyolcéves, kábítószeren élő 
kisfiúról —- akiről kiderült, 
hogy nem is létezik. Az „ere
deti, helyszíni” riport az új
ságírónő fantáziájában történt 
meg csupán. Ugrott a Pulit- 
xer-díj, ugrott az állás is, kí
nos botrány keletkezett. . .

Áz eset most megismétlő
dött, csak éppen Pulitzer-díj 
nélkül. Ezúttal egy még fiata
labb hírlapíró „ejtette át”, ha
csak ideig-óráig is a sajtót s 
az olvasókat. A neve: -Chris
topher Jones, 24 esztendős, 
szabadúszó és nem kisebb te
kintélyű lapot, mint a New 
York Times Magazine-t té
vesztette meg azzal, hogy 
„eredeti helyszíni tudósítást” 
ad Kambodzsából. . .

m eg bízh ató  ü jsa g ír ő

A spanyolországi Calpeban, 
részint szülei tengerparti, la
kásában, részint szeretője, az 
52 éves Éva Fitzek, ugyancsak 
Itteni tengerparti villájában 
verte az írógépet, hogy meg
szülje „eredeti helyszíni” tu
dósítását.

A. M. Rosenthal, a New 
York Times Magazine szer
kesztője szégyenkezve nyilat
kozott: Jones tudósítását a lap 
nem is csekély ellenőrzési ap
parátusa megvizsgálta, de nem 
talált benne gyanús momentu
mot. Jones személyéről is in
formálódtak — hiszen a sza
badúszó hírlapírót, aki maga 
ajánlotta fel kambodzsai ri
portját, addig nem ismerték — 
és olyan tájékoztatást kaptak, 
hogy Jones megbízható újság
író. „Szóval bedőltünk” — 
— mondta Rosenthal, s hozzá
teszi: „de ez nem mentség 
számunkra és nem csökkenti 
a felelősségünket” !

Jones egyébként, miután 
megalkotta hamisítványát, sze
retőjével együtt Locarnóba 
autózott, s onnan adta fel tu

dósítását New Yorkba, hogy 
azt a látszatot keltse, mintha 
Ázsiából egyenesen Svájcba 
repült volna. Partnere tehát 
tudott á  csalásról. Amikor az 
kiderült s egy háromtagú hír
lapírói vizsgáló bizottság ko
pogtatott villájának ajtaján, 
Jonest keresve, az asszony 
először egyből letagadta Jo
nest, azt állítva, hogy Máltá
ban van. C.sak hosszas szóvál
tás után hívta elő Christophen 
a villa mélyéről, rejtekhelyé
ről.

MALRAUX PLAGIZÁLT
De hát végül is hogyan jöt

tek rá arra, hogy Christopher 
Jones riportja elejétől végéig 
hamis és a kérdéses időpontot 
nem Kambodzsában, .hapern a 
spanyolországi villában töltöt
te? Főként két dologból. Egy
részt, miközben csataleírást 
közölt — amelynek „szemta
núja volt” — a vörös khmerek 
és' vietnamiak között, tábori 
látcsövén, úgymond Pol Potot 
is látta egy távoli dombtetőn. 
A vizsgáló bizottság szerint 
1979 óta senki külföldi nem 
látta Pol Potot, sem szabad
szemmel, sem messzelátón. A 
másik döntő „lebukási” pont: 
Jones plagizált. Saját műve
ként közölt hosszabb bekez
dést André Malraux A kirá
lyi út című, Kambodzsában 
játszódó regényéből — és a 
végén Valaki felismerte a szö
veget.

„SZÜKSÉGEM VOLT 
SZÍNEZÉSRE”

A vizsgáló bizottság előtt Jo
nes eleinte tagadott, aztán 
megtört s nemcsak azt vallotta 
be, hogy nem járt Kambodzsá
ban, de azt is — holott ezt ta
gadta a legtovább —, hogy 
Malrauxtól lopott. „Dehát 
szükségem volt valami színes 
anyagra” — védekezett.

Végül is elég „színes” törté
net lett belőle, ha nem is ép
pen úgy, ahogy Christopher 
Jones képzelte.

A Földön kívüli lények most 
még tovább várhatnak a fel
fedezésükre.

A NASA gigantikus SET1 
(Serch for Extraterreastrial 
Intelligence =  Földön kívüli 
Értelmes Lények Kutatása — 
a ford.) programja a világűr
rel kapcsolatos terveket érintő 
amerikai takarékossági hul
lám sodrába került. A szov
jetek már jó egy évvel ez
előtt, miután tíz éven keresz
tül hiába folytatták tejútrend
szerünk lehallgatását, némi re- 
zignációval megállapították: a 
Földön kívül nincs semmilyen 
„szupercivilizáció”, sőt valószí
nűleg még primitív társadalom 
sem.

A SETI-programot törölték, 
miután az 1982-es költségvetés 
megtárgyalásakor, nem utolsó
sorban ViUiam Promire de
mokrata párti szenátor nyo
mására egy kongresszusi bi
zottság kétmillió dolláros meg
takarítást követelt. A wiscon- 
sini szenátor semmi szükségét 
sem látta, hogy pénzt fordít
sanak idegen égitestek lehall
gatására. „Ha intelligencia 
után kutatnak — vélte iro
nikusan —, akkor itt Wa
shingtonban kellene kezdeni.” 
Ahhoz, hogy a világegyetemet 
végigkutathassák beérkező rá
diójelekért, szükség van rádió- 
teleszkópokra és számítógép 
vezérlésű rádióspektrográfok
ra, amelyek rendelkeznek az
zal a képességgel, hogy a kü
lönböző zajrészeket frekvenci
ájuktól függetlenül elemezni 
tudják. Az amerikai világűr
kutatási hivatal, a NASA eze
ket a kutatásait, amelyeket 
most takarékossági okokból tö
röltek, a Mountain View-i 
Ames kutatóközpontban és a 
asadenai sugárhajtóművek ku
tatólaboratóriumában folytatta,

John Wolfe, a NASA egyik 
tudósa, ehhez most még azt is 
közölte, hogy egy Stanfordban 
felállítandó letapogató (scan
ner) árának nagy részét már 
kifizették. Ez egyszerre 74 000 
csatornát tud elemezni és már 
majdnem kész. A SETI-nek 
teljesen automatikusan kell 
működnie. de csak vételre 
van beállítva, nem pedig csil
laggal való párbeszédre.

Az amerikai tudós szerint az 
utóbbi 20 évben 'egyre na
gyobb mennyiségű ■ rádiójel 
„csúszott ki” a Földről a lég
körön keresztül. Ezek 20 fény

év alatt (egy fényév kb. ki
lenc és fél billió kilométer) 
fogják a világegyetem olyan 
vidékeit elérni, ahol idegen ér
telmes lények fölfedezhetik 
őket és erős válaszjelekkel 
nyugtázhatják.

A szovjetek 1969-ben állítot
ták föl első lehallgatóállomá
sukat, amellyel kisugárzott rá
diójeleket kívántak fölfogni. 
A szovjet rendszer arra össz
pontosított, hogy minden 24 
órában a teljes égi félgömböt 
és ezzel tejútrendszerünk két
harmadát végigpásztázza. Ezt 
az eljárást részesítették előny
ben azzal a másik módszerrel 
szemben, amelynek keretében 
egyes csillagokat választanak 
ki hosszabb megfigyelésre. A 
szovjet tudósok akkori összeg
zése: a fejlett civilizációk már 
megmutatkoztak volna, ha 
egyáltalán lennének magasabb 
rendű, Földön kívüli lények.

A nagyhatalmaknak abban 
a versenyfutásban, hogy el
sőként pillanthassanak a Föld
től távoli szupercivilizációk 
titkai mögé, az amerikaiak 
már 19í>0-ban elindították hí
res Ozma-programjukat. Azt 
akarták megállapítani, hogy a 
hozzánk közel levő két csillag
ról, az Epszilon Eridaniról és 
a Tau Cetiről — mindkettő 
kb. tizenegy fényévnyire van 
tőlünk — jutnak-e a Földre 
mesterséges rádióhullámok. Az 
eredmény itt ugyanúgy nega
tív lett, mint a szovjeteknél. 
1974. november 16-án az ame
rikaiak rádióteleszkóppal egy 
háromperces üzenetet sugá
roztak az egyik olyan gömb
halmazra, amely Tejutunk kör
nyezetében van. Ezzel az üze
nettel kívánták informálni az 
emberi létről a Herkules csil
lagképben,, tőlünk 22 500 fény
évnyire levő gigantikus M 13- 
as halmaz — 300 000 naprend
szert tartalmaz — feltételezett 
lakóit. Mintegy 45 000 évnél 
hamarabb nem jöhet válasz.

Lézersugárral évente 
hétszáz életet lehet megmenteni

Vérző gyomorfekélyek kezelése során alkalmazott 
lézersugarakkal évente hétszáz életet lehet megmenteni.

Két londoni kórházban 76 betegen végzett kísérlet 
során kimutatták, hogy jelentős mértékben csökkent
hető a halálesetek száma a lézerrel kezelt betegek köré
ben.

A lézersugár-kezelésnek nem alávetett 40 beteg 
közül heten haltak meg, a 40 beteg közül 28 volt igen 
súlyos eset; míg a lézersugárral kezelt 36 beteg közül 
egyetlen egy sem hunyt el. Ez utóbbi 36 eset közül az 
orvosok 24-et minősítettek nagyon súlyosnak.

John Kirkham, a dél-londoni St. James kórház 
munkatársa elmondta, hogy a különböző kórházakba 
felvett 15 000, vérző gyomorfekélyben szenvedő beteg 
közül évről évre 2000-ren halnak meg.

„Ha a lézerek segítségével 30 százalékkal csökken
teni tudnánk a halandósági arányt, érdemes lenne meg
próbálkoznunk vele. Ez nem elérhetetlen cél.”

A lézeres kezelésnél nincs szükség érzéstelenítésre, 
és bár ez a kezelés nem gyógyítja a fekélyt, a vérzést 
megállítja, és így időt ad arra, hogy a gyógyszerek érez
tessék hatásukat.

MORFIN A TEJBEN
Láthatóan van igazság abban a régi tanácsban, hogy 

álmatlanság esetén igyunk egy nagy csésze forró tejet; 
a tehéntejben és az anyatejben „természetes” morfint 
találtak, literenként 200-500 nanogrammos koncentrá
cióban, ami figyelemre méltó mennyiség.

Tulajdonképpen a morfinból mindenütt van valameny- 
nyi. így sok növényben is, és kétségtelen, hogy a tehe
nek a réten legelve veszik föl és vele együtt a nyugal
mat. A széna gazdag morfinban, és a saláta is.

Ez .nem felszólítás a kábítószer-élvezetre: közelmúlt
beli vizsgálatok szerint a kissé elhamarkodottan „eny
he” kábítószernek minősített marihuana, amelyről né
hány év óta annyi szó esik. kemény és veszélyes kábító
szer: 140-re növeli a szívritmust, a nőknél megszakítja 
a havi ciklust, zavarokat okoz a férfiak spermatermé- 
lésében, gátolja a serdülők pszichológiai fejlődését, má
soknál pedig lelki zavarokat, hallucinációkat és üldözé
si mániát vált ki. Neurológiai szempontból sokkal rosz- 
szabb a dohánynál.

Elégedjünk meg egy pohár borral ebédre." és egy po
hár tejjel lefekvés előtt; boifílaéa folyamán a bor a 
morfium előfutárává, tetrahidropapaverolinné alakul át. 
Erre egy kis tejet kell inni, és már meg is van a lelki 
béke.
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Új japán füstszűrő
Négy ember közül három — 

Japánban összesen több mint 
34 millicj ember — rendszere
sen cigarettázik, és a megle
hetősen finoman fogalmazó fel
irat a japán cigarettadobozo
kon — „Ne dohányozzunk túl 
sokat egészségünk érdekében” 
— inkább udvarias gesztusnak 
hat, mint komoly figyelmez
tet Ssnek.

A dohányzásellenes kampá
nyokat arról lehet felismerni 
Japánban, hogy nincsenek. A 
novemberben ott bevezetett új 
füstszűrő azonban komoly vál
tozást hozhat a dohányzás 
rabjainak egészsége szempont
jából.

Az ún. Hemin Filter, ame
lyet egy tokiói biokémiai gyár 
fejlesztett ki, állítólag semle
gesíteni tudja a cigarettafüst
ben jelen levő karcinogénokat. 
„Teljesen új koncepció — 
mondja a gyár szóvivője. — 
Mostanáig a szűrőket arra 
tervezték, hogy távolítsák el a 
kátrányt és a nikotint. A He

min Filter vegyületet alkot a 
rákkeltő mutagénekkel és ha
tásosan eltávolítja őket”.

Az új japán füstszűrő ros
tos anyagból áll, amelyet át
itatnak egy állati vérből nyert 
szerves vegyülettel. Az olyan, 
potenciálisan kártékony vegyü- 
letek. mint a benzpirén, állító
lag szorosan kötődnek az ol
dathoz, amikor a füst áthalad 
a szűrőn. Valamennyi nikotint 
és kátrányt is megköt, így a 
cigarettafüst enyhébb lesz és 
kevésbé veszélyes — a gyártó 
szerint.

Az egyik japán tudós vi
szont, aki ismeri az említett 
oldat hatását, kétkedik abban, 
hogy az új szűrők a cigarettá- 
zók csodaszereként üdvözölhe- 
tők. „Az biztos, hogy a hemin 
nevű oldatnak van gátló ha
tása a mutagénekre” — mond
ja dr. Hikoja Hajacu, az 
Ókayamai Egyetem gyógyszer
tani tanszékének munkatársa. 
— „De amennyire én isme
rem, nem állítható, hogy tel
jesen el is távolítja őket.’’

A F O R IZ M Á K
A báj nem veszíti el 

olyan gyorsan az értékét, 
mint a szépség, mert szün
telenül megújul. Harminc 
évi házasság után egy bá
jos, becsületes asszony 
még ugyanúgy tetszik a 
férjének, mint az első na
pon.

★
Oktalanság az életet az 

idő fogalma szerint mérni. 
Azok a hónapok, amelyek 
még előttünk vannak, talán 
fontosabbak valamennyi 
eddig átélt évnél.

★

Némelykor ki nem állha
tom önmagamat. Mint az 
előfordul az emberrel, ha 
olyanok között van, akik
kel szüntelenül együtt 
kell lennie.

★

Én tulajdonképpen min
dig a megfelelő pillanat
ban a megfelelőt tettem, a 
megfelelőt kaptam, a meg
felelőt éltem á t Az ilyes
mi nem érdem, hanem 
kegy.

★

A levélírás véleményem 
szerint valóban korszerűt
len, ez azonban nem a le
vélírás, hanem a kor ellen 
szól.

★

A tévéfilmsorozatok há
zasságokat menthetnek 
meg, mert negatívan profi
lírozott személyeket is mu
tatnak, és ezzel gondolko
dásra ösztönöznek.

A  ró k a
és az orwszlán
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Vasárnap Peru ellen, műsoron kívül, másodszor

Gyors, bajnokság, 
érdekes bukfencekkel
A gyors bajnokság igáin erő

feszítéseket követel minden 
futballistától, mint például 
ezen a héten is, a szombati 
forduló után újabb „kanyar” 
majd a Peru elleni válogatott 
mérkőzés következik.

A r a n y lá b ú  g y e re k e k ?
A 28. forduló talán még az 

eddigieknél is több meglepe
tést hozott. Az FTC imponáló
an termékeny krónikása, Nagy 
Béla, most adta közre ki tud
ja, hányadik kötetét a csapat
ról, a címlapon persze egy 
nagy lobogón a felirat: 
„Aranylábú gyerekek”. Mindez 
csak azért is érdekes, mert a 
szurkolók számára kínos idő
ben jelent meg az összeállítás: 
a Ferencváros legújabbkori 
történetének egyik igen fájó 
vereségét szenvedte el az Üllői 
úton a Haladástól.

Török Péter, a neves testne
velőtanár és sportvezető, a 
csapat edzője, a Haladás és 
élete legszebb napjának nevez
te az Üllői úti diadalt. Persze 
ehhez gyorsan hozzá kell ten
ni, a Ferencváros túlzott „le- 
zserségét”, egyes játékosai 
bántó nemtörődömségét. Ami
kor már-már érződött a baj 
kiderült, a futballisták váltás
ra is képtelenek. így történhe
tett, hogy Szabó „Ferike” min
den tudását, emlékét, bánatát 
beleadva két pontot érő gólt 
szerzett.

Továbbra is Imponáló a Rá- 
pa szereplése, ez az akarnok, 
töretlen és góllal színezett já
tékmód. Most tekintsünk el a 
győri védelem baklövéseitől, 
és akkor rögtön érződik, hogy 
idegenben négy gólt lőni — ez 
a magyar bajnokságban csak 
keveseknek sikerülhet napja
inkban. Pedig az ősszel üde és 
friss gólkirályjelölt Szentes he- 
tek óta bágyadtan nyüvi a 
labdát, s nem zörgeti a hálót 
(_ a szurkolóknak egyáltalán 
nincs lehetőségük arra, hogy 
kedvenc csatakiáltásukat hal- 
lássák: „Szentes Lázár, te
vagy a császár!”). Viszont ott 
Vannak a társak, s a Verebes 
legénység úgy akar és törek 
szik, hogy öröm nézni.

kábbak közé tartozik, eddig 
mindössze egyszer mérkőzött a 
két ország válogatottja. A pe
ruiak 1978-ban a világbajnok
ságon megmutatták, hogy szé
pen, ügyesen és technikásán is 
tudnak futballozni. Budapesti 
fellépésük előtt még máshol is 
szerepelnek a Tim nagypapá
nak becézett tréner játékosai, 
akik között a magyarok szá
mára Cubillas neve a legis
mertebb;

Az a bizonyos, egyetlen vá
logatott mérkőzés 1977. febru
ár 9-én^Limában zajlott, 43 500 
néző előtt. A házigazda együt
teŝ  2-1-es félidő után 3-2-re 
győzött. A magyar csapat Ko
vács L. — Török, Bálint, Ke- 
reki, Tóth J. — Rab, Ebedli 
(Nagy II.), Pintér — Pusztai, 
Törőcsik (Fazekas), Magyar 
(Váradi) .összetételben szere
pelt. A magyar gólokat Törő
csik és Kereki szerezte.

Most itt az alkalom a visz- 
szavágásra, méghozzá a vi
lágbajnokság jegyében, az 
9*zírák°k elleni erőpróba után 
jól jön még egy felmérés.

Szomorú vasárnap:
MTK-VM, „kis Volán

A 22. forduló jő néhány 
meglepetést hozott. A Keleti 
csoportban most került először 
a táblázat élére az egri gárda, 
a Debreceni Kinizsi Kazinc
barcikán legyőzte a másik 
bajnokaspiránst. A csoportban 
ismét három csapat lett esé
lyes az elsőségre. A Közép
csoportban az MTK-VM nem 
bírt Bábolnán a sereghajtóval 
és meg kellett elégednie egy 
ponttal. A kék-fehérek előnye 
nem csökkent, mert a „kis 
Volán” Vácott nem szerzett 
pontot. A Nyugati csoportban 
játszó Szekszárd nem tudta 
legyőzni az idegenben sokat 
döntetlenező Keszthelyt, míg 
az Olajbányász Veszprémben 
szerzett egy pontot.

Keleti csoport
Szolnok—HMSE 0-0
Eger—Szabó L. SE 1-0
Kazincbarcika—D. Kinizsi 1-2 
Salgótarján—Gyula i- i
Gyöngyös—MVSC i-o
Asztalos 1. SE—Szarvas 1-2 
Lehel SC—Papp J. SE 3-0 
DUSE—Bem J. SE 3-4

ff

Az élcsoport: 1. Eger 31, 2. 
Kazincbarcika 30, 3. D. Kini
zsi 29.

Középcsoport
Bábolna—MTK-VM 1-1
Pénzügyőr—G. MÄVAG 0-0
Vác—22. sz. Volán 2-0
Balassagy.— Szegedi D. i -0
Építők SC—Dorog 0-2
BKV Előre—Kecskemét 0-2
MÄV Előre—BVSC 4-5
KKFSE—Budafok 0-1

Az élcsoport: 1. MTK-VM 
33, 2. Dorog 28, 3. 22. sz. Vo
lán 27.

Nyugati csoport
Szekszárd—Keszthely l- i
Dombóvár—Ajka o-l
Komló—Dunaújváros 0-2
Bauxitb.—MÁV-DAC 3-0
Várpalota—Kaposvár 1-5
Bakony V.—Olajbányász 0-0
Sabaria—MVTE 1-3
Sopron—PVSK i-o

Az élcsoport: 1. Olajbányász 
33, 2. Szekszárd 32, 3. Bauxit
bányász 30.

K ín o s  fé lre é rté s
. Ä Videoton kontraformája 
továbbra is rejtélyes, csepeli 
veresége is ezt jelzi: kupabu- 
kasa után pedig mindenki azt 
hitte, igyekszik majd magát 
vigasztalni, szépen csengő baj
noki pontokkal. Ez most 
Keszthelyi Mihály egyre stílu
sosabb gárdájával szemben 
nem ment. A Honvéd tovább
ra is csak erőlködik, a Vasas 
még mindig méltatlan hírne
véhez, egyre jobb ismét a Ta
tabánya. A Volán, Ózd és Sze
ged, bár már elvesztette min
den reményét a bennmaradás
ra, azonban továbbra is kor
rekt módon harcol és küzd 
mintegy bizonyítván: félre
értés, hogy mi ilyen kínos 
helyzetben vagyunk...  Az 
U. Dózsának továbbra is 
jól hangzó a neve, de ha vala
ki elolvassa az összeállítását, 
gyorsan kiderül: sehol ennyi 
uj név, most feltörekvő játékos!

Cubillas m é g m ind ig
Továbbra is kiélezett a ver

senyfutás a bajnoki címért, 
szerdán ráadásul 90 percre 
visszanyerte bajnoki jogát a 
Népstadion is: a lassan 30 éves 
monstrum csodálatom gyepén 
fogadja a Vasast és a Ferenc
várost; a két csapat egymás 
elleni küzdelmével szeretné 
feledtetni szombati bukfen
ceit.

Ilyen körülmények között 
készül a válogatott a Peru el
leni műsoron kívüli váratla
nul beugrott mérkőzésre.

Mindig akadtak a magyar 
Válogatottnak egzotikus part
nerei. Peru azonban a legrit-

A , bajnokság 29. fordulója 
ismét bővelkedett meglepeté
sekben, váratlan eredmények
ben. Ha a szürkulóknak akad 
is minőségi kifogásuk, a küz
delem hevességére és a jó ér
telemben vett bizonytalansá
gára igazán nem panaszkod
hatnak. Vendégegyüttesek dia
dalától volt váratlan ez a sza
kasz, a Békéscsaba még egy 
kellemetlen áramszünet után 
is nyeri Videoton-országban, a 
néhány nappal ezelőtti Üllői 
úti bravúrúcsapat Haladás ott
honában volt kénytelen meg
adni magát a Péccsel szem
ben. Az Ü. Dózsa újból a fur
csaságok listájára: iratkozott 
fel. Otthonában teljesen jogos 
vereségét szenvedett a Debre
centől — de nemcsak kapus
hibái, játékfelfogása miatt is.
. Szívós a Tatabánya, sőt, jól 
is játszik, így aztán nem volt 
túlságosan nehéz dolga a Cza- 
bán Samu téren a Volánnal 
szemben. Vitézkedett a Nyír
egyháza számára ismeretlen 
gólkülönbséggel verte mosta
ni sanyarú sorsú ellenfelét, a 
Diósgyőrt. Tichy Lajos edző, a 
Honvéd zalaegerszegi pont- 
szezrése miatt örülhetett, csa
pata sokáig tíz emberrel küzd
ve, derekasan harcolt. A Rá
ba ismét csodás volt, még ha 
a második félidőben nem is 
erőltette meg magát, igaz, 4-0 
után ezt megengedhette ma
gának a Csepel ellenében.
, A Népstadion rangadó ta

lálkozóján a Ferencváros 
olyan sebesen elhúzott a Va
sastól, hogy szünet után már 
lazíthatott is. Ilyenék az erő
viszonyok ...
Vasas—Ferencváros 2-4 (1-4)
Ű. Dózsa—Debrecen 2-3 (2-2) 

Rába—Csepel 5-0 (4-0) 
Videoton—Békéscsaba J -4 (1-3) 
ZTE~Bp. Honvéd 1-1 (0-1) 
Volán—Tatabánya 1-3 (l-l) 

Szeged—Özd 2-1 (2-0) 
Haladás—Pécs 1-2 (1-1) 

Nyíregyh.—Diósgyőr 3-0 (0-0)
a  b a jn o k sá g  Ál l a sa :

E l i  e lő tt  a  f i le g e d i is - c s a p a t

E l k ö v e t k e z t e k  
az élesítés napjai

fi BALSZERENCSE NAGY HETE
Pöiőskei, Szántó, Disztl P. — sérüléseikről

Néhány _ válogatottjelölt játékosnak a balszerencse 
nagy hetét jelentette az elmúlt néhány nap. Menjünk 
időrendi sorrendben, hogy a valóságos kórházi jelenté
seket összeállítsuk.

Szerda. A Ferencváros zalaegerszegi mérkőzéséből 
csak 20 percet játszott Pöiőskei Gábor, amikor Szima- 
csekkel találkozott. Erről így vall: ,,Elkaszált, nagyon 
eltalálta a jobb térdem feletti részt. Iszonyú' fájdalmat 
ereztem, rögtön bevérzett a seb, bedagadt a lábam Kép
telen voltam folytatni a játékot. Olyan volt a térdem 
mint egy szegedi buci...  ’

Péntek: Az edzésen alig több, mint félórás gvakor- 
latozas után Szántó Gáborral a kapura rúgásoknál tör
teit a baj. „Úgy éreztem, mintha egy kővel dobtak vol
na meg a jobb lábamon. Tudtam, éreztem, hogy ez nem 
gyerekjáték, komoly a dolog. Juhász főorvos úr mon™
lassan gyógyul" ^  izomszakadást szenvedtem. Elég 

Szombat A Videoton csepeli mérkőzésén olyan sú-
lettTzáüftenTUl A ° r f J fc“P%  h0gy kórházba kel-11 számtani. „A Csepel harmadik góljával a m ik o r  
megkíséreltem hátrafelé vetődni, csak annyit éreztem 
hogy mintha, meg,szúrták volna a jobb combomat ösz- 
szeestem megpróbáltam feltápászkodni, egyszerűen kép-
I T l e t t  T ’J 8V T k néZt6m’ hogy a «eypeH T Ä  Af orvosok azt mondják, hogy a gyógyulási
balszerencsésnek é r re m ^ g ím  ” S6rÜlésem van- aag^ n

» « S ä  j f t f f S f :  a a -
if f ' Pölölk kezdődik a világbajnokságra való felkészü-

kell nL n ,helyzete a legkönnyebb, Szántónak vágnia
geä’k A Lni6k “ eg m á r  a z  is  főnyeremény, ha hLaen- gedik. A balszerencse nem jár egyedül. ■

Hegedűs Csaba, aki a ma 
gyár sport 100. olimpiai arany
érmét nyerte tíz évvel ezelőtt, 
a müncheni olimpián, 1977-ben 
még Európa-bajnok volt... 
Utolsó nagy nemzetközi bra
vúrját követően került a szö
vetségi kapitányi pozícióba, 
1979 tavaszán, már ő dirigálta 
egykori versenyzőtársait a bu
karesti EB-n. Teljes sikerrel! 
S azóta is tart a pompás szé
ria: eltekintve az olimpia
előtt, kedvezőtlen időpontban 
rendezett és emiatt sokak ál
tal mellőzött EB-től. minden 
világversenyen gyűjtöttek ara
nyakat a magyarok. Hegedűs 
Csaba, az elmúlt hónapokban 
már a negyedik alapozást ve
zette a kiválasztott legjobbak
nak, így bőven van összeha
sonlítási alapja . ..

A tatai edzőtáborozás hajrá
jában újságolta: az a gyakor
lássorozat, amely mögöttük 
van, felülmúlt minden koráb
bit. A szombaton kezdődött 
várnai Európa-bajnokság előtt 
három jelentős' próbaverseny 
volt és a magyar válogatott 
Svédországban, Norvégiában s 
Budapesten is a legjobbnak 
bizonyult az összetett versen
gésben. Az előjelek tehát min
den szempontból kedvezőek, 
bár a kapitány valóságos lis
tát sorolt fel arról, hogy me
lyik versenyzőjének, milyen 
sérülése volt. Hála azonban a 
körültekintő orvosi közremű
ködésnek (a válogatott orvosa, 
dr. Berkes István, az egykori 
tehetséges NB I-es futballista), 
remélhetőleg semmi gond nem

lesz a bolgár tengerpart pom 
pás sportcsarnokában Sipos, 
Rovnyai a váltóval, Tóth tér
dével, s elmúlnak a szabadfo
gású sztár, Balta májpanaszai 
is.

A kapitány határozottan de
rűlátó, de nem győzi hangsú
lyozni, hogy az EB egyrészt 
nem az év fő versenye (ősz
szel  ̂VB lesz Katowiczében), 
másrészt pedig mindenképpen 
csak egy állomás a Los Ange
les-! olimpia felé vezető úton. 
Ezzel az elemzéssel egyetlen 
pillanatig sem állítja a legif
jabb honi sportvezető-edző (34 
esztendős!), hogy híján lesz 
az EB a _ magyar sikereknek. 
Sót! Kapásból, több mint fél 
tucat nevet sorolt fel, amikor 
az éremesélyeseket emlegette 
Racztól, Tóth tói, Növényitől. 
Gáspártól, Rovnyaitól remél 
valamilyen medált, ami — le
het akár arany is! De ezzel az 
öt névvel még nem merült ki 
az esélylista, hiszen Kocsis 
Ferenc — a 74 kilós kategória 
három EB- és egy-egy olim
piai, illetve VB-aranyóval a há
ta mögött —, könnyen szerez
het kellemes meglepetést egy 
súlycsoporttal feljebb is, már 
a várnai nemzetközi premier
jén.

Kocsis és a többiek még a 
húsvéti ünnepekre sem kaptak 
szabadságot: hétfőn délután
edzésre voltak hivatalosak a 
Ferencváros birkózótermébe. 
Ahogy Hegedűs Csaba mond-' 
ta : ezek az élesítés napjai.., 
Csütörtökön azután, Szófián 
keresztül, irány Várna.

Továbbjutása nem meglepő

Pintér nagymester
Pinter József is zónaközis! 

Egyszersmind a nagymesteri 
normát is teljesítette, ilyen
formán felsorakozott a sakk 
kiemelkedő egyéniségei közé 
de tatón ennél is többre futja
pályafutásából.

Többször láttuk őt már küz
deni igen-igen nehéz torná
kon. Legszebb tulajdonsága 
hogy sorsdöntő mérkőzéseken 
nem hagyja cserben idegzete 
Ahogy a Burevesztnyik ellen 
csapatversenyen is történt, ahol 

ífPésen át védekezett. 
(Többek is kérdezték, hogy ez 
volna-e a felső határa a ver-
senyjatszmának? Nos, nem ígv
íHa’ r-er’l  3 szabá|ykönyv azt ina elő, hogy ha 50 lépésig
j - 1” történik csere, akkor 
döntetlen.) Herkulesfürdőn 
rosszul rajtolt, aztán egy nye- 
^ orozattal küzdötte be ma
gát az élmezőnybe, hogy aztán

a négyes holtversenyes kör» 
mérkőzésén most Budapesten 
jeleskedjen. Továbbjutása nem 
volt kétséges.

Pintér nagymester — a cí
met a FIDE legközelebbi kong
resszusa hagyja jóvá , a 
BEK-győztés Budapesti Spar
tacus egyik „gólszerzője”. Stí
lusa eredeti, a taktika meze
jén afféle ritka ember, mert 
kombinál, ahol csak lehet Hi
ganyember, tele ötlettel, s el
mélyült a. stratégiában. Szám- 
tálán szépségűijas stílusú játszj- 
mat alkotott. Ezért is nem 
meglepp, hogy nagy a néző
közönségé. Még fiatal. Még 
előtte a jövő! A világbajnoki 
zonaközi döntőn kiengedheti 
oroszlánkörmeit. Ehhez alapot 
ad, hogy a teória jó ismerője.
, ha valóra válnak reményei, 

akk?r Ribli mellett Portisch 
utóda is lehet.

Mészöly rávetette tekintetét

Moldván Miklós -  Nyírségből

1. B ába
2. F erencváros
3. Ü. Dózsa
4. T a ta b án y a
5. V ideoton
6. H onvéd
7. V asas
8. Pécs
9. Csepel

10. B ékéscsaba
11. Z alaegerszeg
12. D ebrecen
13. H aladás
14. N y íregyháza
15. .D iósgyőr
16. V olán
17. Szeged
18. Özd

29 17 6
29 18 2 
29 13 11 
29 13 11 
29 16 5 
29 12 8 
29 12 7 
29 13 4 
29 9 12 
29 9 11 
29 8 12 
28 10 7
28 9 8
29 8 9 
29 7 10 
29 4 10 
29 7 2 
29 5 5

6 86-44 40
9 65-40 38 
5 47-27 37 
5 52-38 37
8 45-37 37
9 45-37 32

10 52-44 31
12 43-37 30
8 33-33 30
9 37-40 29 
9 28-41 28

11 39-45 27
13 35-37 26
12 32-45 25 
12 42-54 24 
15 38-52 18 
20 28-65 16 
19 35-66 15

GÖLLISTA
18 gólos: Hannich (Rába), 17: 

Szentes (Rába), 16: Kerekes 
(Debrecen),-'Kiss S. (Ű. Dózsa), 
15: Weimpr (Tatabánya), 13: 
Dohány (Pécs), Hajszán (Rá
ba), 12: Szokolai (Ferencváros).

PSNGPOIVG EB
. Hajrájához érkezett a budapesti asztalitenisz Európa- 

bajnokság előkészítése. Szerdától várják az első külföl
di résztvevőket, a versenyzők zöme pénteken érkezik, az 
újságírók (több mint kétszázötvenen lesznek) akkreditá
lása csütörtökön kezdődik. Óriási az érdeklődés az ese
mény iránt, ■ az 500 forintos bérletek fő része már el- 
kelt s a döntőkre is csak korlátozott számban vannak 
belépők. Zsigó Béla, a szervező bizottság egyik titkára 
újságolta, hogy készek a fényképes, nyakba akasztható 
beiepok: versenyzők, vezetők, funkcionáriusok, újság
írók különböző színű igazolványokat, kapnak.

Egymás után készülnek el a különféle EB-kiadvá- 
nyok is. Már  kapható az újságárusoknál a mutatós mű
sorfüzet, s hamarosan hozzájuthatnak az érdeklődők a 
sportág valóságos lexikonjának számító Európai asztali- 
tenisz parádé című könyvhöz is (mindkettő az EB sajtó
főnökének, Kozák Mihálynak a munkáját, hozzáértését 
dicséri és mindkettőt a Sportpröpaganda adta ki). Bi- 
?°n?ara csemegét jelent majd az asztalitenisz-barátok 
koreben a régi bajnokokat tömörítő Swaytling Klubot 
bemutató színes, tartalmas, kitűnően szerkesztett és 
összeállított füzet is (Hámori Tibor, Hoppé Pál és Kop
pány György szerkesztette — készítette).

Moldván Miklós személyé
ben első ízben kapott helyet 
nyírségi labdarúgó a magyar 
válogatottban. Bemutatkozásá
ra Uj-Zelandban került sor 
Mar nem tartozik a fiatal já
tékosok közé, huszonkét éves 
es csak kétéves NB I-es múlt 
all mögötte. Szabolcsban szü
letett, de Budapesten lett elő- 

igazolt, játékos. Ipari ta- 
nulóként tizenöt évesen a III 
kerületi TTVE-be igazolt. Be
mutatkozása tiszavirág életű 
vo t mert hamarosan eltört a 
bokája. Abbahagyta. A bőrgo- 
lyot ezek után már csak az 
iskolai meccseken bűvölte. 
Társát közül hamar kitűnt 
munkabírásával és gömbérzé- 
kevei. Rábeszélésükre jelent
kezel ismét, az Építőkhöz 
ment, innen útja a Kilián FSE- 
hez vezetett, majd egy rövid 
záhonyi kitérő után 1977-ben 
Nyíregyházára került.

Részese és talán egyik fő
szereplője volt annak a siker
nek, amely révén az NYV’SC 
két év alatt az NB Ill-bod a 
legmagasabb osztályba jutott. 
Örökmozgó, uralja a középpá
lyát. Amióta csapata az első 
osztályban szerepel, mindössze 
egy meccset hagyott ki, két 
sárga lap miatt, és egyszer 
cserélték le az utolsó tíz perc
ben. A hazai szurkolók sza
bolcsi Pintérnek becézik,, utal
va arra, hogy stílusa olyan, 
mint a Honvéd egykori játé
kosának.

Turw™ ,eIe§edett önmagával. 
Mint elmondta, technikailag 
sokat kell még fejlődnie, s 

,la kel1 a helyzetkihasználásokon is, mert a góllövés
sel bizony hadilábon áll.

Válogatottság? Tavaly a 
Nyíregyháza—Szombathely ta
lálkozót megtekintette Mé
szöly Kálmán, s közölte veié 
ha továbbra is így hajt, meg-! 
hívja a keretbe. Két héttel ké
sőbb meg is jött a „behívó’’. 
Bukarestben már ott ült a kis- 
padon, de játékára sem ott 
sem a még hátralévő VB-sé- 
lejtezökön nem került sor. 
Ezért meglepetés volt számá
ig’ .?gy a kapitány elvitte ái 
teli túrára. Két győztes mecs- 
9®f!, debütált. Jövő? A túra 
értékelésénél teljesítményével 

! kapitány, sem ő nem 
volt teljes mértékben -elé»©- 
dett. Azzal vált el Mészöly 
Kálmántól, hogy elsősorban a 
klubtalalkozókon kel] bizonyí
tania ahhoz, hogy ott lehessen
Spanyolországban.
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