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A Z  ELM ÚLT HÉT
hazánkban járt. A látogatást megkülönböztetett figye-
em kísérte,^ nemcsak hazánkban és Lengyelországban, 

Europa-, sőt világszerte is. Mindenképpen indo- 
kolttá teszi ezt az érdeklődést a lengyelországi belső 
helyzet alakulása, az elmúlt évek eseményei.

A szülcségállapot bevezetése, a Nemzeti Megmentés 
Katonai Tanácsának megalakulása, 1981. december 13. 
óta negyedik alkalommal tett látogatást szocialista test- 
veronszagban magas szintű lengyel küldöttség Az első 
három utazás a szomszédos országokba, a Szovjetunióba, 
Csehszlovákiába és az NDK-ba vezetett. A Magyar Nép- 
koztarsaság az első olyan úticélja a Jaruzelski vezette 
küldöttségnek, amely nem határos Lengyelországgal. In
dokolja ezt sok egyéb mellett a két nép — a múltban 
gyakran összefonódó — történelme, hagyományosan ba
ráti kapcsolata, és a szocialista célok közössége.

..A magas szintű eszmecsere, amelyre Budapesten ke- 
rült^ spr, alkalom a szolidaritás, az együttműködés elmé
lyítésére,^ a szocialista közösség egységének megerősíté
sere, a történelmi tapasztalatok cseréjére, s mindezeken 
túl, kedvező hatást gyakorolhat az európai helyzetre, a 
feszültség enyhítésére, az enyhülési folyamat szolgála
tára.

A BIZALOM MEGTEREMTÉSÉNEK KÉRDÉSKÖRÉT
helyezte beszéde középpontjába Helmut Schmidt, az 
SPD müncheni^ kongresszusán. A nyugatnémet k a n c e l l á r  
hangoztatta: pártja a jövőben is a béke megőrzését te
kinti legfontosabb politikai feladatának, és elutasítja a 
hidegháborúhoz való visszatérést. Ezt tartja a szocialista 
országokkal kialakított gazdasági együttműködés alapel
vének is, mint ahogy a szociáldemokrata és a szabadde
mokrata párt a kormányzásnak tizenkét éve alatt szin
tén a Kelet és a Nyugat közötti bizalom elmélyítésére 
törekedett. Schmidt ugyanakkor megismételte: az NSZK 
viszonya az Egyesült Államokhoz meghatározó az ország 
biztonsága és jövője szempontjából, bár ez nem jelenti 
azt, hogy Bonn mindenben modellnek tekinti Washing
tont. Az amerikai kapcsolatok a nyugati szövetséghez 
láncolják az NSZK-t, miután azonban földrajzilag a két 
rendszer határán helyezkedik el, különösen érdekelt ab
ban, hogy a jelenlegi feszült nemzetközi légkörben az 
enyhülésre épülő partnerség álljon fenn a két fél között.

Elengedhetetlennek nevezte Schmidt a politikai pár
beszéd-folytatását a két nagyhatalom között, és síkra- 
szállt azért, hogy Leonyid Brezsnyev és Ronald Reagan 
személyes találkozó keretében is megismerje a másik 
fél álláspontját. „Egy ilyen csúcs mindkét fél érdekét 
szolgálná, és fontos ösztönzést jelentene a leszerelés, a 
fegyverzetellenőrzés számára” — állapította meg. A 
kancellár a továbbiakban a nyugatnémet külpolitika cél
jának a két szövetségi rendszer közötti, megközelítően 
azonos katonai erőegyensúly kialakításának elősegítését 
nevezte, de szorgalmazta, hogy az NSZK tartson ki 
a NATO 1979-es rakétatelepítési „tárgyalási határozata” 
mellett, és ezzel gyakoroljon „nyomást” a Szovjetunió
ra a genfi megegyezés érdekében. Belpolitikai kérdések
kel foglalkozva — hasonlóan Willy Brandt beszámolójá
hoz — határozottan síkraszállt a szabaddemokrata párt
tal való együttműködés folytatásáért. A tervezett kor
mányátalakítással összefüggésben pedig jelezte, az nem 
lesz átfogó jellegű, csak néhány posztra fog kiterjedni.

ARGENTÍNA FELSZÓLÍTOTTA az Amerikai Államok 
Szervezetét, hogy a Falkland-valság ügyében alkalmazza 
az úgynevezett riói egyezmény előírásait. Ez mintegy 
válasz volt Haig korábbi bizakodó nyilatkozatára, mi
szerint sikerült bizonyos eredményt elérnie a két fél vi
tájában. A State Department vezetője Buenos Aires-i 
tárgyalásait befejezve, Washingtonban közölte, folytatja 
erőfeszítéseit a békéltetés érdekében, csupán a brit kor
mány válaszát várja az újabb indítványra. Margaret 
Thatcher rendkívüli minisztertanácsot tartott, éppen az 
új csomagterv megvizsgálására. Az indítványokról csu
pán annyit lehet tudni, hogy nem teljesítik azokat az 
igényeket, amelyeket az angol kormány és a parlament 
többször is rögzített. Vonatkozik ez elsősorban azokra a 
tételekre, amelyek a szigetlakók jogi helyzetét érintik. 
A brit ellenzék szerint Thatcher miniszterelnöknek a 
jelenlegi formájában nehéz lesz elfogadnia a Buenos 
Aires-i „csomagot”, a konzervatív táborban azonban — 
mint a londoni rádió politikai elemzője megfogalmazta 
— megvan a készség rá, hogy Haig' fáradozásainak ered
ményét tárgyalási alapnak fogadják el.

AZ IRÁNI TELEVÍZIÓ ISMERTETTE az összeeskü
véssel vádolt, és nemrég letartóztatott Ghotb'zadeh, volt 
iráni külügyminiszter 15 perces nyilatkozatát. Beismerte, 
hogy három hónappal ezelőtt az iráni hadsereg néhány 
tisztjével együtt összeesküvést szőtt Khomeini és a kör
nyezetéhez tartozó más iszlám vezetők meggyilkolására. 
Egyúttal további részletekkel szolgált Sariat-Madari aja- 
tollahnak az összeesküvésben vállalt szerepéről. Szerin
te Sariat-Madari azt üzente, hogy a Khomeini meggyil
kolására szőtt per megvalósításában ugyan nem műkö
dik közre, de ha a terv sikerül, az összeesküvőket majd 
támogatásáról biztosítja. Mohammad Rejsari, az iráni 
fegyveres erők forradalmi bíróságának elnöke közölte; 
szinte kizártnak tartja, hogy Sari at-Madarának személy 
szerint tudomása lett volna az összeesküvés tervéről. De 
miután a volt külügyminiszter „ellene vallott’, Sariat- 
Madari ajatollahot megfosztották minden vallási tiszt
ségétől.

Miért morog 
a brit oroszlán?

A keménységéről híres Vas- 
lady, akinek mind kül-, mind 
belpolitikája azt a benyomást 
kelti, hogy a kormányfő sze
retné megállítani, sőt vissza
fordítani a múló időt, ismét 
olyan kihívással kénytelen 
szembenézni, amely a brit 
oroszlán erejének korlátáit 
jelzi.

Az angolok a Falkland-szi- 
getek székhelyén, az általuk 
Port Stanleynek nevezett mini 
településen jövőre ünnepelnék 
az anyaországtól irdatlan mesz- 
szeségben lévő szigetcsoport 
bekebelezésének százötvenedik 
évfordulóját. Ügy tűnik, nem 
lesz mit megünnepelni.

Valóban, mit is kellene meg
ünnepelni? Végül is azt, hogy 
a Verne-könyvekből ismert, az 
Antarktisz közelében lévő sze
les-sivár világban, Patagónia, 
vagyis a Tűzföld tágabb tér
ségében Sir Francis Drake 
utódai, vagyis afféle legalizált 
brit kalózok annak idején egy
szerűen megszállták a logikai
lag (mert geográfiáikig) Argen
tínához tartozó szigeteket, és 
kitűzték az Union Jacket, a 
brit birodalmi lobogót.

Gondoljuk csak meg: ez a 
tény — és semmi más — a 
másfél évszázados angol ott- 
tartózkodás és a jelenlegi an
gol felháborodás „alapja”. 
Csakhogy korunk az effajta 
„-alapok” felülvizsgálatának, 
sőt széthullásának kora. A má
sodik világháború óta nem 
múlt el olyan esztendő,-hogy a 
világ valamelyik pontján ün
nepélyesen — vagy kevésbé 
ünnepélyesen — le ne kúszott 
volna valamilyen árbocról az 
Unic-n Jack.

Ha a százötven esztendős — 
vagy akárhány esztendős — 
gyarmati státus „jogalap” len
ne, akkor nem omlott volna 
össze szinte percek alatt a leg
régibb, a portugál gyarmat- 
birodalom Afrikában — és ak
kor nem lennének elsöprő 
többségben az Egyesült Nem
zetek Szervezetében a törté
nelmi mércével mérve még 
tegnap gyarmati státusban lévő 
államok.

„Ami a F-alkland-szigetek 
körül történik — jelentette ki 
Troj-anovszkij szovjet fődelegá
tus a Biztonsági Tanács vitá

ján —, nem más, mint a gyar
matbirodalom széthullási fo
lyamatának része.”

Ez a lényeg, és semmiképpen 
nem az, amit az ilyen hely
zetben bűnbakot kereső — és 
természetesen találó — Lon
donban mondanak. Például 
azt, hogy az argentin szándék
nak már régóta megvoltak a 
jelei, és ezeket a lemondott 
Carrington külügy- és Nőtt 
hadügyminiszter „nem vette 
figyelembe”. Vagy azt, hogy 
íme, „most kiderült, milyen 
következményekhez vezet ha
gyományos haderőink megfe
lelő fejlesztésének elhanyago
lása”.

Ez persze jó esetben téve
dés, de sokkal inkább tudatos 
torzítás. A dekolonizáció kér
lelhetetlen folyamata attól füg
getlenül folytatódik, hogy ki 
az angol külügy- és hadügy
miniszter, illetve mit tesz v-a-gy 
mit nem tesz e két gentleman.

Mondjuk ki, Londont 1982 
tavaszán elsősorban a Falk- 
land-af£ér precedens jellege 
nyugtalanítja. Hiszen akadnak 
még brit küibirtokok — Latin- 
Amerikában például Belize, 
nem is beszélve az ősi problé
máról, Gibraltárról, Spanyol- 
ország térségében — és Nehru 
go-ai akciója óta most fordul 
elő először, hogy egy távoli 
brit gyarmatot egyszerűen ka
tonai erővel elfojflal (legyünk 
precízek: visszafoglal) vala
mely érdekelt ország.

Dél-Amerika (amelynek te
rületén még kolonialista foltok 
találhatók) egyértelműen Ar
gentína mellé állt. Washington 
azonnal felajánlotta közvetítő 
sét, és Reagan kijelentette: „i 
konfliktus mindkét résztvevője 
barátunk”. Az amerikai hig
gadtság oka stratégiai termé; 
szetű; bárhogy is alakuljon i 
viszály, a Pentagont nem éri 
a térségben hátrány. Márpedig 
manapság az amerikai külpo
litikában ez nemcsak a fő, ha
nem a kizárólagos szempont.

Az angol hajók mit tehet
nek? Ebben a megváltozott 
világban Londonnak nemcsak 
anyagilag, hanem politikailag 
is túlságosan sokba kerülne 
egy katonai erőpróba. Marad 
a blokád, ehhez viszont az 
utánpótlási útvonal tűnik el
képesztően hosszúnak.

M o s z k v a  k é s z  lo S ú g á ia n i  
a  p á s h e s z é é o S

Bőségesen lenne miről jóvá. Az eddigi csúcstalál- 
tárgyalni, s még inkább kozók története mindig szo- 
dönteni egy szovjet—ame- rosan összekapcsolódik az 
rikai csúcstalálkozón. A ilyen nagy jelentőségű 
hadászati fegyverek kérdé- megállapodásokkal. A
sétől a közepes hatótávol- SALT-szerződésekkel, a 
ságú európai nukleáris szovjet—amerikai kapcso- 
fegyverek problémáján át, latok elveit rögzítő ok
egészen a világ tűzfészkei- mány elfogadásával és szá- 
nek elfojtásáig olyan sok, mos más, nemcsak a két 
az egész emberiséget fe- országot, hanem az egész 
nyegető kérdés halmozódott világot érintő döntéssel, 
fel az elmúlt években, A hevenyészett, ötletsze- 
amelyekben a két vezető rű megoldásoknak nem
világhatalom együttműkö- lehet helye a csúcstalálko- 
désével szinte egy csapásra zón, az nem válhat a szov- 
meg lehetne javítani a lég- jet álláspont szerint egy 
kört a világban, fordulatot bármily fontos — nemzet
lehetne létrehozni a jelen- közi tanácskozás „meilék- 
leg egyre veszélyesebbé vá- termékévé”. S ahhoz, hogy 
ló fegyverkezési hajszában, egyáltalán létrejöjjön, elő-

Aligha tagadná bárki is, zőleg mindkét félnek ta- 
hogy a Szovjetunió kész az núsítania kell, hogy való
ilyen fordulat elősegítésé- ban kész komolyan tér
re — hiszen javaslatai, kéz- gyalni, megállapodni a má- 
deményezései közismertek, síkkal. Szovjet részről min- , 
immár évek óta szorgal- dig is ez volt a kiinduló-
mazza, hogy folytassák pont, s a gyakorlat bizo-
minden szinten, csúcsszin- nyitotta, hogy a csúcsta- 
ten is azt a szovjet—ame- lálkozóknak csak ilyen for- 
rikai párbeszédet, amely a mában van igazán értel- 
hetvenes években olyan sok műk. Brezsnyev „semleges 
eredményt hozott. terepet” ajánl a találkozó

Leonyid Brezsnyev vá- színhelyéül, hiszen már a-n- 
lasza a Pravda tudósítójá- nak is jelképes értelme len- 
nak kérdésére — amelyet ne, hogy a két vezető „fél
minden szovjet' lap első úton” találkozik egymással, 
oldalon közölt — na- Az októberi időpontot pe- 
gyon határozottan és vi- dig az teszi szükségessé, 
lágosan összegezi a szovjet hogy a rögtönzések helyett 
álláspontot. Moszkva a valóban érdemi módon ké- 
párbeszéd felújítása mel- szíthessék elő a két fél 
lett van, különlegesen nagy képviselői a csúcstalálko- 
jelentőséget tulajdonít an- zót.
nak, de éppen ez a nagy Reagan csúcstalálkozó-ja- 
jelentőség indokolja, hogy vasláta, ahogy azt Brezs- 
ne puszta személyes ismer- nyev is megemlítette, meg- 
kedés, hanem döntésképes lehetősen ködös volt. A 
és érdemi döntéseket ho- szovjet válasz egyértelmű 
zó találkozás legyen egy és világos. Ha az amerikai 
ilyen csúcsszintű megbeszé- elnök valóban találkozni 
lés. akar szovjet tárgyaló part-

Ennek csak akkor van nerével, ha hajlandó fel
értelme, ha mindkét fél, újítani az 1979-es bécsi 
gondos előkészítéssel, kidől- csúcsértekezlettel megsza- 
gozza azokat a megállapo- kadt folyamatot, akkor 
dásokat, amelyeket a leg- módjában áll ezt a szán
felsőbb szinten hagyhatnak dékát tettekkel bizonyítani.

FINN ÉS OSZTRÁK PÉLDA

Elkészült
Szfiiüd-Ärebscä alkotmánytervezete

A Szaúd-Arábiában hamaro
san bevezetendő „demokratikus 
iszlám kormányzási rendszer
ről” közöl új értesüléseket a 
DPA hírügynökség, rijadi for
rásokra hivatkozva. Eszerint 
életbe léptetik a sivatagi ki
rályság történetének első al
kotmányát, és „konzultatív ta
nács” kezdi meg működését.

A szaúdi társadalmi-gazda
sági szerkezet korszerűsítésére 
vonatkozó tervekről Fahd her
ceg, trónörökös számolt be 
az Al-Szijasza című kuvaiti 
lapnak adott interjújában. El
mondotta, hogy idén június
ban „az iszlám alapelvein 
nyugvó demokratikus kor
mányzást” hoznak létre.

A terveket Fahd nem részle
tezte. Annyit közölt, hogy az 
új rend lehetővé teszi „tapasz
talt személyek választott cso
portjának a politikai életben 
való részvételét”, s ugyanakkor 
hozzá fog járulni az Arab-öböl 
menti együttműködési tanács 
többi tagországával való gaz
dasági integráció meggyorsítá
sához.

Az iszlám tanain alapuló új 
kormányzási rendszer létreho
zását Khaled király azután ha
tározta el, hogy 1979-ben — 
megfigyelők szerint az iráni 
események. így a teheráni ame
rikai nagykövetség elfoglalásá

nak hatására — felfegyverzett 
iszlám fanatikusok egy cso
portja egy időre elfoglalta a 
mekkai nagymecsetet.

Az uralkodó 1980-ban bizott
ságot nevezett ki Fahd trón
örökös vezetésével, hogy dol
gozza ki az ország első alap
törvényét.

A tervek elkészültek, és 
azokat még ebben a negyed
évben jóváhagyja Khaled ki
rály. Ezt követően kihirdetik 
az új alkotmányt, és beiktat
ják hivatalába a konzultatív 
tanácsot.

Román
benzináremelés

Emelték Romániában a 
benzin árát: a 98 oktános, ott 
„prémiumnak” nevezett szu
perbenzin literje ezentúl 9 
lejbe, a 92 oktános normál- 
benzin 8 lejbe, a dízelolaj 7 
lejbe kerül. Az intézkedéssel 
a kormány a benzinfelhaszná
lás visszafogására, az olajim
port lehető legnagyobb mér
tékű csökkentésére igyekszik 
ösztönözni. A korábban önel
látó Romániának az idén elő
reláthatóan 12 millió tonna 
kőolajat kell importálnia kon
vertibilis valutáért..

Syójc és oz IMSZ
Éppen napjainkban, araikor 

számosán kételkednek az Egye
sült Nemzetek Szervezetének 
eredményes tevékenységében, 
várhatóan újabb, több száz éve 
független állam kopogtat a 
nemzetközi szervezet kapuján. 
A Svájci Államszövetség kor
mánya a közelmúltban a par
lament elé terjesztette az or
szág ENSZ-tagságát szorgal
mazó törvényjavaslatot.

A kabinet decemberi dönté
se és az irat megfogalmazása 
között ugyan csak három hó
nap telt el, de előkészítésén 
esztendők óta dolgoznak. A 
bécsi kongresszus 1815-ben 
deklarálta Svájc örökös sem
legességét. Az ország erre hi
vatkozva nem lépett be az 
ENSZ-be, habár a világszer' 
vezet több szakosított szer 
vezetőnek munkájában részt 
vesz és egyik városa — Genf 

több ENSZ-intézmény 
székhelye.

Az ENSZ-hez fűződő viszony 
újragondolása több lépcsős fo
lyamat volt. A kormány első. 
1969-ben közzétett jelentése 
Svájc és a világszervezet kap
csolatáról még nagyon óvato
san nyúlt a kényes kérdéshez. 
Intézkedéseket javasolt, ame
lyek segítenék az ország kö
zeledését a világszervezethez, 
bizonyítanák rokonszenvét az 
ott képviselt eszmékkel. Az 
akkori külügyminiszter 'azon
ban megnyugtatta a lakossá
got, hogy a svájci semlegesség 
és az ENSZ-alapokmány kö
zötti jogi ellentmondás miatt, 
az ország teljes jogú tagsága 
egyelőre elképzelhetetlen.

Két évvel később a kor
mányzat újból tájékoztatta el
gondolásairól a törvényhozó 

stületet. Ügy vélte, kívánatos 
lenne az ország külpolitikáját 
fokozott ENSZ-tevékenységgel 
megerősíteni, és ezt a felfo
gást az állampolgárokkal dip
lomatikusan elfogadtatni. Vég
re a sok ködös fogalmazás után 
1977-ben a kormány kimondta 
a lényeget: úgy véli, azENSZ- 
tagság az ország érdekét szol
gálná. Persze, az ügyet nem 
kapkodták el. A kabinet csak 
az elmúlt évi utolsó ülésén ha
tározott a parlament elé kül
dendő javaslatok bonyolult 
szerkesztési munkáiról.

A kormány arra törekedett, 
hogy az okiratban a belépés

minden vitatott pontját körül
járja, a jogászokat és az aggo
dalmaskod ó laikusok,at meg
nyugtassa. A miniszterek sze
rint az államok szorosabb kap
csolatai, az országok közötti 
feszültségek, a gondok konti
nenseket átfógó ‘ természete 
miatt a közös megoldások ki
munkálásához nélkülözhetet
len az együttműködés a nem
zetközi szervezetben. Az ENSZ 
az egyetlen olyan nemzetközi 
politikai fórum, amely, ha el
lentmondásos is, de keretet 
adhat a konfliktusok rendezé
séhez.

Más semleges országok de
legátusai már régen elfoglal
ták helyüket a világszervezet 
padsoraiban. Svédország 1946, 
Ausztria és Finnország 1955 
óta tagja az ENSZ-nek. Három 
európai miniállamon kívül 
csak Svájc küldötte ül meg
figyelőként a közgyűlésen.

A belépés legkényesebb pont
ja az ország semleges státusa. 
A javaslat kidolgozói erre is 
találtak, bár néhány kérdés
ben nem teljesen világos meg
oldást. Eszerint Svájc belépése 
előtt nyilatkozatot adna ki, 
amelyben megerősítené, hogy 
ENSZ-tagállamként is meg
őrzi neutralitását. A belépés 
támogatói úgy vélik, hogy az 
ország az ENSZ-ben még ered
ményesebben képviselhetné ál
láspontját. Ami pedig a Biz
tonsági Tanácsnak a semleges 
státussal esetleg ütköző dön
téseit illeti, még a kötelező ér
vényű gazdasági megtorló in
tézkedések esetén is található 
megoldás. Fő példaként Auszt
riával érvelnek, melynek kü
lönösebb nehézség nélkül sike
rült összeegyeztetnie világszer
vezetbeli tagságát semlegessé
gével.

Mindazok, akik sokallják 
Svájc jövőbeli tagsági költségét 
az ENSZ-ben, választ kaptak, 
amikor közzétették, hogy ki
adásainak egy harmadát a vi
lágszervezet a genfi központ 
és a Svájcban működő ENSZ- 
szervezetek miatt itt költi el. 
Márpedig a mintegy 800 mil
lió svájci frankos bevétel mel
lett eltörpül a 16 millió fran
kos költségvetési hozzájárulás.

A belépésről sem a pártok 
között, sem pedig a pártokon 
belül nincs egységes vélemény. 
Véglegesen a népszavazás dönt;
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ra „Klasszikus zsebkönyv
tár” címmel a Szépirodal
mi Kiadó az ünnepi 
könyvhéten. A papírkötésű, 
fűzött könyvek célja: igé
nyes kivitelben, olcsó áron 
és nagy példányszámban — 
például diákok számára — 
tenni hozzáférhetővé azokat 
a klasszikus műveket, ame
lyek iránt állandó az ér
deklődés.

A könyvhéten kerül az 
üzletekbe Arany János 
„Csaba” trilógiája. Ezt kö
veti még az idén Madách 
Imre „Az ember tragédiá
ja” és „Mózes” című drá
mája, valamint Vörösmarty 
Mihály „Csongor és Tün
déje”. Hosszú szünet után 
ismét megjelentetik Mik
száth Kálmán „Jókai Mór 
élete és kora” című köte
tét. Üzletbe kerül Krúdy 
Gyula késői novelláinak 
kötete: a „Váci utcai hölgy
tisztelet”. Korábbi fotók, 
versidézetek, kortársi visz- 
szaemlékezések idézik Jó
zsef Attila Párizsban töl

tött napjait. Első ízben je
lenik meg könyvalakban 
Nagy Lajos két kisregénye, 
az „Egy lány a századfor
dulón” és „A fiatalúr meg
nősül”.

Szentmihályi Szabó Pé
ter néhány esztendeje je
lentkezett az „Avarok gyű
rűjével”, s már akkor je
lezte, hogy történelmünkről 
kíván tízkötetes regényso
rozatot írni. Második regé
nye a „Gellért”; Tamási 
Áron összes novelláit két 
kötet foglalja egybe. „Ar
cok a folyótükörben” — 
ez a címe Szeberényi Le
hel Duna-kanyarról szóló 
könyvének. Új regénnyel 
jelentkezik Jókai Anna is, 
címe: „Jákob lajtorjája”. 
Berhta Bulcsu 21 új no
velláját adja közre a „Fe
hér rozsda” című kötetben. 
A Szépirodalmi Kiadó 
folytatja Örkény István 
életműsorozatát is és ismét 
megjelenteti Szabó Magda 
nagy sikerű regényét, az 
„Abigélt”.
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Francia szakemberek  
SÍÉázhaJomhattán

Mérdések a válásról
Házassági bontópereknél 

olyan a bíró szerepe, mint a 
halottkém tevékenysége. Meg 
kell állapítania: valóban ha
lott-e a kötelék . . .  A hasonla
tot mostanában sokhelyütt idé
zik, jogászkörökben is, másutt 
is. Amióta a válási statiszti
kánkkal — az évi 27 ezer há
zasságfelbontással — „felvere- 
kedtük” magunkat Európa él
vonalába, szakember és laikus 
egyre több és több helyütt be
szél nemcsak a házassági in
tézmény feltételezett válságá
ról, hanem arról is: „könnyű a 
válás, formális a békítés és a 
megegyezéses válási lehetőség 
sokaknak felhívás a gyors és 
felelőtlen házasságra, elválás
ra.

★
Legyen tehát — szigorítás?
A 27 ezer válás évente: való

ban óriási szám. (Nem beszélve 
most arról, hogy jelen pillanat
ban Magyarországon 300 ezer 
gyerek „válási árva”, vétlen kis 
áldozata a felbontott házassá
goknak.) Kevesen tudják vi
szont a szigor után kiáltok kö
zül, hogy a bírákhoz évente 
nem 27 ezer — hanem 40 ezer 
bontási kérelem érkezik! Tíz
ezernél többet azonban a békí
tés után, végső dönté3 előtt 
visszavonnak a házasfelek. Fel
tétlenül van tehát pozitív lé
lektani hatása a bírósági aktus
nak, a tárgyalóterem légköré
nek, a bírói szó komolyságá
nak.

Téves és felszínes az a nézet 
is, hogy a „bírák könnyen bon
tanak”. Igaz: a közös megegye
zéses válási lehetőség az esetek 
zömében feleslegessé teszi ma 
a „teregetést”. A humánus és 
emberséges módszerre azonban 
a családjogi törvényben válto
zatlanul szükség van. Lenint 
idézve: „Ne kényszerüljön sen
ki átgázolni a kiteregetett 
szennyesen, a válóper mocs
kán . . . ” Más kérdés, hogy a 
megegyezést egyéb perek sora 
követi: perük a „megegyezést”.

elvált felek a lakást, a vagyont, 
a gyereket. . .

Amit ma valóban megkérdő
jelezhetünk: feltétlenül célra
vezető-e, igazságos-e az az ítél
kezési gyakorlat — és társa
dalmi nézet —, hogy a gyerek 
a legtöbbször az anyához ke
rül? (És ha mindkét fél alkal
mas a nevelésre? Meggyőző-e 
a lakások odaítélése? És főleg-: 
elegendő-e a megalapozott ítél
kezésekhez a meglehetősen rö
vid különélési idő?) A kérdések 
önmagukban is jelzik: társa
dalmi gondunk nem a békélte
tés tényével és nem a meg
egyezéses válás létezésével 
kapcsolatos elsősorban. Még 
csak nem is mindig a fiatalok 
házasságának vitákban ugyan
csak szóvá tett „labilitásával” 
van a legtöbb báj. (Adatok jel
zik: a hatvan éven felül kötött 
házasságokból sokkal több 
bomlik fel, mint a húsz évnél 
fiatalabbak frigyeiből...) A 
házasságból, ha az pokollá vál
tozott, változatlanul nyitva kell 
hagyni a kifelé vezető ulnt. a 
megegyezés lehetőségét is ide
értve. Mindenfajta nehezítés, 
bonyolítás — európai példák 
sokasága jelzi — rendezetlen 
élettársi kapcsolatok tízezreit 
teremtené, azoknak minden 
erkölcsi és jogi bonyodalmá
val. Ez' pedig szocialista jog
rendünkben nem lehet cél.

A különélési idő esetleges 
módosítása erősítheti a komoly 
válási szándékot, hiszen a hir
telen lobbant indulatot esetleg 
elfújják a várakozás hónapjai. 
Még inkább kívánatos a házas
ságok megkötésének jobb 
„megalapozásán” társadalmi 
méretekben munkálkodni. Tán 
nem istenkísértés, ha kimond
juk: biztos, hogy elegendő ná
lunk a 30 nap várakozási idő? 
És vajon bevált a gyakor
latban a meglehetősen alacsony 
házasodási korhatár?

Megannyi kérdés: válaszra 
várnak!

Külföldi cégek közreműkö
désével 6 és fél milliárd fo
rintos költséggel új nagyüzem 
létesül Százhalombattán, a Du
nai Kőolajipari Vállalat terü
letén. Ennek jelentős szerepe 
lesz a hazai benzin- és gáz
olajellátás javításában.

A gépkocsik számának idei 
növekedésével, a takarékos
ságra ösztönző árpolitika elle
nére várhatóan ismét növek
szik az üzemanyag-fogyasztás. 
A benzin és gázolaj külföldről 
történő beszerzése, a kőolaj
import további növelése a szű 
kös devizalehetőségek miatt, a 
következő években már nem 
lehetséges. Üj megoldást kel
lett keresni.

—- Egyetlen ilyen lehetőség 
adódott — mondta dr. Sokorai 
István a DKV műszaki vezér
igazgató-helyettese —, jobban 
gazdálkodni a rendelkezésre 
álló kőolajjal. Az elterjedt és 
nálunk is alkalmazott finomí- 
tási technológiák során a fel
dolgozott kőolaj 45 százaléka 
a szobahőmérsékletsin derme
dő, _ sűrű, fekete színű fűtő
olaj. Ezt eddig az erőművek, 
cementgyárak, távfűtő művek 
stb. elégették. E drága fűtő
anyagot a jövőben szénnel, 
gázzal és mással kívánjuk pó
tolni. Az így megtakarított 
fűtőolajat a jövőben kémiai 
úton, úgynevezett krafckolás- 
sal benzinné, gázolajjá és más 
termékké alakíthatjuk át.

— Mi szükséges ehhez?
— Egy újfajta, Európában 

terjedő speciális finomítási el
járás. Sikerült hozzá megvá
sárolni a világ jelenlegi leg
korszerűbb technológiáját. 
Amerikai licenc alapján Fran
ciaországban gyártott berende
zésekkel létesítjük a krafcko-

lóüzemet. E finomító a fűtő
olaj 45 százalékát benzinné, 
20 százalékát gázolajjá alakítja 
át. Emellett pb-gázt, kore- 
zint és a világpiacon jól érté
kesíthető propilén műanyag 
alapanyagot termel. A mellék- 
termékként keletkező füstgázt 
is hasznosítja: a gáz nyomá
sát és hőenergiáját „saját” 
energiaellátására használja fel, 
A finomító lelke jókora 
kompresszor, .amely egyébként 
10 megawattnyi (egy város 

villamosenergia-ellátásához 
elegendő mennyiségű) energiát 
fogyasztana, ez azonban a fi
nomító füstgázával néha 5, sőt 
2 megawattra is csökkenthető, 
s így évente 18-20 millió fo
rint összegű villanyszámlát 
takaríthatunk meg.

A technológiai üzem terveit 
a francia Procofrance-cég, az 
egyéb berendezések terveit pe
dig az Olaj terv készíti. Mivel 
a finomító legfontosabb üzem
részét, az .energia-visszanyerőt 
kulcsra készen rendelték -meg, 
ezt francia munkások; mérnö
kök ' és technikások szerelik 
fel. Négy országból érkeznek 
még gépek; berendezések, s 
ezeket _ amerikai, NSZK-beli, 
olasz és osztrák szakemberek 
közreműködésével telepítik és 
helyezik üzembe. A beruházás
ból jelentős részt vállalt a 
hazai ipar is: a paksi atom
erőműnél szerzett tapasztala
tokat felhasználva több válla
lat máris folyamatos munka
rendben, szombaton és vasár
nap is dolgozik. A beruházás 
gyorsan, 36 hónap alatt valósul 
meg. A nagyüzem csupán 60 
alkalmazottat foglalkoztat, s 
évente egymillió tonna fűtő
olajat dolgoz fel. Próbaüzem: 
1934 júliusában.

A KSH minap közreadott 
idei zsebkönyvében olvashat
tuk; ez év elején már több 
mint 3 millió 600 ezer lakás 
volt az országban. Minden 
ember természetes törekvése, 
hogy saját hajlékában, biz
tonságos tető alatt boldogul
jon. Köztudott, hogy az első 
15 éves lakásépítési progra
mot több tízezer otthonná! 
túlteljesítettük. A második 15 
éves program alapján az el
múlt hat évben — 1981 vé
géig — 530 ezer új lakás 
épült fel. Az MSZMP KB 

, ülése egyebek mellett úgy fog
lalt állást, hogy teljesíteni kell 

I e lakásépítési programot és 
fel kell építeni az egymillió
kétszázezer lakást.

k
Az MSZMP KB és a kor

mány még a múlt év októbe
rében áttekintette a lakásépí
tés helyzetét és állást foglalt 
a lakásépítés, -fejlesztés, -gaz
dálkodás és -elosztás fejlesz
tésével kapcsolatban. E doku
mentumot az elmúlt hónapok
ban az illetékes állami és tár
sadalmi szervek véleményezé
se alapján a viták tapasztala
tainak figyelembevételével jó
váhagyta a Központi Bizott
ság és a Minisztertanács.

A KB reális mérleget ké
szített a lakáshelyzetről, a to
vábbi tennivalókról. Hangsú
lyozta: az elmúlt két évtized
ben hazánkban egymillió-hat
százezer új otthon épült, a 
családoknak csaknem fele 
költözött új, korszerű lakás
ba. Ám a jelentős eredmé
nyek ellenére a lakásépítés
ben és -gazdálkodásban to
vábbra iis vannak gondok, fe
szültségek, elsősorban a fővá
rosban.

Tennivalóinkat rangsorolva 
a KB és a Minisztertanács 
szükségesnek tartja, hogy a 
lakáshoz jutás esélyei min
denki számára váljanak ki
egyenlítettebbé, az igények ki
elégítésében érvényesüljön a 
fokozatosság, • s a bérlakások 
elosztásában erősödjék a szo
ciális megfontolás. Meg kell 
teremteni a feltételeit annak, 
hogy a fiatal házasok rövi- 
debb idő alatt jussanak önálló 
lakáshoz. Az is kívánatos, 
hogy fokozódják a munkálta
tók szerepe a lakásépítés és 
-vásárlás elősegítésében.

k
A  tizenkét éve változatlan 

lakbérek a fenntartási költsé
geknek immár csak egyhar- 
madát fedezik. Ezért — az 
életszínvonal és szociálpoliti
kánk figyelembevételével — a 
lakbéreket 1983-ban szükség
szerűen emelni kell, hogy kö
zelítsenek a fenntartás, a kar
bantartás, a felújítás költsé
geihez.: Ezzel kapcsolatban a 
KB hangsúlyozta: a lakbére
ket a lakások minősége sze
rint differenciáltan kell meg
állapítani, a lakbéremelésből 
származó nagyobb kiadást fo
kozatosan, több év alatt kell 
a bérlőkre áthárítani. Ennek 
módja az évről évre csökke
nő állami hozzájárulás legyen. 
A leginkább rászoruló nagy
családosok és nyugdíjasok 
szociális támogatásban része
sülnek.

Az ügyben illetékes állami 
szervek a lakásépítés, a -kar
bantartás és a lakásgazdálko
dás megjavításához szükséges 
állami rendelkezéseket, szer
vezeti intézkedéseket ez év 
végéig nyilvánosságra hozzák,'

Nincs nyelve®! ?
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A Budapest Sportcsarnok június 6-án, vasárnap dél
előtt minden eddiginél nagyobb szabású, kulturális’ ese
mény színhelye lesz: nem kevesebb mint huszonöt fran- 
cia világsztár — színész, rendező és popénekes — lén a 
közönség ele. Partnereik: a magyar színművészet leg- 
nepszerubb egyéniségéi. s

„ A vendégek között van Claude Lelouch filmrende- 
zo Annie Girardot, Bernadette Laffont, Jean Soréi Max- 
millian Schell, Jean-Claude Brialy, Claude Brasseur Gé
rard Depardieu, Pierre Richard, Isabella Huppert az 
enekesek kozott pedig Adamo és Sacha Distel. A hazai 
szereplők között fellép Bessenyei Ferenc, Huszti Péter 
Kern András Németh Sándor, Garas Dezső, Bodrogi 
Gyula., Almasi Éva^ Galambos Erzsi, Psota Irén Pilis 
Ildikó, Kabos László, Hernádi Judit, Harsányi Gábor és 
meg sokan mások.

A magyar és francia művészek labdarúgó-, majd 
kosarlabda-mérkőzésen mérik össze erejüket utána pe
dig magánszámaikkal szórakoztatják a Sportcsarnok 
tízezer nézőt befogadó közönségét, Karádi Béla rende
zésében. Annie Girardot nemcsak színésznőként lép fel 
ő lesz a kosárlabda-mérkőzés játékvezetője is. ’

Hány gépkocsit hoz forga
lomba, milyen új szolgáltatá
sokat tervez a MERKUR? Mi 
a helyzet a rendszámokkal, 
melyik betű kerül sorra?

— Az idén a tavalyihoz ha
sonlóan mintegy 101 ezer új 
személygépkocsit értékesítünk 
— tájékoztatott dr. Oroszt Já
nos kereskedelmi vezérigazga
tó-helyettes. — A Ladákból 
kerül legtöbb forgalomba, ösz- 
szesen mintegy 25 ezer. Ebből 
7 ezer már az új típusú 1300 
S lesz. Ennek árusítását e hó
nap végétől kezdjük meg. Sko
dából várhatóan idén is 
ugyanannyit hozunk be, mint 
tavaly. A többi típusról még 
nem tudunk pontos számot 
adni. Nem kezdődtek el a tár
gyalások például arról, hogy 
mikor és mennyi OLTCIT ro
mán kiskocsit kapunk. Az 
1310-es új Daciák kiadását 
egyébként már e hónapban 
megkezdjük.

— Autópiac?
— Jelentős változások fi

gyelhetők meg a naponta ösz- 
szesitett megrendeléseknél. 
Míg tavaly a Zsiguli és a Tra
bant volt a legkeresettebb 
autó, az idén már a Skoda 
es a Dacia került az első, il
letve a második helyre. Az ok: 
sokan_ nyilván megunták a 
több évi várakozást és inkább 
a kevésbé keresett, de esv 
even belül kapható kocsit

rendelik meg. De a gépkocsik 
keresettek alacsony fogyasztá
suk miatt is. A nagy érdeklő
dés ellenére idén is ki tudjuk 
majd elégíteni a román és 
csehszlovák autók iránti 
igényeket.

— Üj szolgáltatás?
,— A jövőben szeretnénk ja

vítani a gépkocsi-értékesítés 
feltételeit, s csökkenteni az 
utánajárást. A közeljövőben 
bevezetjük a „kocsiból kocsi
ba” elnevezésű akciónkat. Lé
nyege, amikor a vásárló meg
kapja az új kocsija átvételére 
szóló értesítést, bemegy a ki
jelölt _ MERKUR-telepre, be
mutatja a használt gépkocsi
ját, s ott megállapítják meny
nyit ér, mennyi volt a vétel
árelőleg. Ennek alapján az 
OTP-nél már csak a hiányzó 
összeget kell befizetnie. Az 
ügyfél tehát elmegy használt 
kocsijával a pesti, debreceni 
vagy győri telepre, leadja és 
mar a forgalmi rendszámmal 
ellátott újjal mehet haza.

"A”
A  közlekedésrendészet ille

tékeseinek tájékoztatása sze
rint a TY-ok után a napokban 
megkezdték a K betűvel kez
dődő rendszámok kiadását. E 
betűjelzés után a G kezdőbe
tűs, ma még autóbuszokon 
hasznait, lecserélésre kerülő
rendszámtáblák kerülnek majd 
sorra.

Több fórumon elhangzott az 
utóbbi időben: hivatásos
nyelvművelők, gyakorló peda
gógusok mondják, hogy a most 
felnövő nemzedék nem tud fo
galmazni; sém írásban, sem 
szóban nem tudja kifejezni 
gondolatait' — ha jó eszű ' is. 
Középkorú és idősebb felnőt
teknél is tapasztalható, hogy 
nehézkesen és pontatlanul be
szélnek. A mindennapi élet
ben ez sok problémát okoz; 
például az orvos, az ügyvéd 
nem tudja kihámozni, mi a 
panasza, mit is akar az ügy
fél. Az igyekezet még ront a 
helyzeten: terjengősséghcz,
nyögdéeseléshez, dadogáshoz 
vezet. A gondolat és a szó egy
általán nem fedi egymást: a 
beszéd mint közvetítő eszköz 
nem tudja betölteni funkció
ját. Az ok minden esetben a 
gyermekkori beszédfeilődés és 
fejlesztés hiányosságaiban ke
resendő.

Nincs nyelved, nem tudsz 
beszélni? A legelső és legna
gyobb feladat az anyáé. A kis
gyermek szájról olvasva tanul
ja a szavakat. Ezért nem jó, 
ha gügyögnek neki; és nem 
tisztán ejtik ki, -amit monda
nak. Amíg az értelem nincs 
olyan szinten, hogy akár egy
szerűbb fogalmakat is felfog
jon, addig a szavakat mindun
talan ismételni kell. Később 
az egyszerű fogalmak kialaku
lásakor már pár szavas mon
datok is reflexműködéss* 
idegződhetnek be. megfelelő 
gyakorlással. Kicsiknél — tehát 
még iskolás kor előtt — kü
lönböző készségek fejlesztésé
vel lehet társítani, mint°«y 
kiegészíteni a beszédtanítást. 
Nagyon alkalmasak erre az

utánzó játékok, amelyek él-, 
ményt nyújtanak, beszédre 
késztetnek. Ezeket a játéko
kat nem könyvekben keresik, 
hanem az édesanyák találják 
ki a „sétálunk, sétálunk.. „ 
vagy a „nyuszi ül a fű b en ...’j 
mintájára!

Az óvodás és kisiskolás kor
ral változik a feladatok mi
nősége, s bővül a kör az óvó
nénivel, vagy a tanító néni
vel. Ennek megfelelően meg
oszlik a beszédtanulás színtere 
is. A szülők műveltsége és 
foglalkozása is meghatározza 
a gyermek szókészletét, ezzel 
együtt fellépését, s közösség
ben státusát, elindulását. Ha 
a szülők iskolázatlanságából 
adódik a hátrányos helyzet, 
teljes egészében a pedagógus
nak kell átvennie a beszédta
nítást. Kisiskolás korban még 
viszonylag könnyen behozható 
az elmaradás. Kiküszöbölhetők 
a beszédbeli rossz szokások, 
mint bizonyos szavak gyakori, 
vagy  ̂nem megfelelő használa
ta, és a hibás kiejtés vagy 
hangsúly. Figyelembe kell ven
ni azonban, hogy a kisgyer
mektől ez a feladat összponto
sított figyelmet kíván, s nem 
mindig jelentkezik azonnal a 
beszédkészség javulása. A ké
sőbbi, mérhető eredményhez 
mindenképpen tudatos megfi
gyelésre és egyéni foglalkozás- 
ra van szükség. A gyakori feJ 
leltetes_ — a hibák tapintatos 
javításával —  sokat segítheti 

A pedagógusnak ezt a fel
adatot az általános iskolában 
kell megoldania. Ha ugyanis 
a rosszul, hibásan beszélő gye
rek nyolc osztály után szakmát 
tanul, a beszédkészség fejlesz
tése háttérbe szorul,

Vcszvíjfog® diplomatatáska
A budapesti Müárt műszaki 

boltjában már néhány hónap
ja árusítják a győri' Elektro
mobil Szövetkezet készítmé
nyét, a rablásgátlő, pénzszál
lító riasztótáskákat. Külsőre 
úgy fest, mint egy egyszpzíí 
diplomatatáska. Belsejébe 
azonban vijjogó hangot adó 
riasztószerkezetet építettek. El- 
hajlgattatni illetéktelen sze
mély nem tudja, mert a szer
kezet kikapcsolölát a táska 
bejeiében helyezték el, s csak 
az férhet hozzá, akinek a tás
kához kulcsa van. A Müárt üz
letvezető-helyettesének tájé
koztatása szerint korábban 
négyszáz darabot adtak el ö s z -  
szesen. Az ismeretes márciusi 
Rákóczi úti postarablás után

megduplázódott a forgalom, 
10 nap alatt 210 táska talált 
gazdara. Főleg közületek vá
sárolják, de. akadtak szép 
számmal magánvevők is. Töb- 
ben kisebb vagy nagyobb mé- 
íetu táskákat is szeretnének 
venni, de ilyenekből egyelőre 
tek ' mintapéldányok készül-

A riasztótáska gyártása ka- 
rul egyébként szabadalmi vita 
dúl A gyulai Munkácsy Ter
melőszövetkezet újító kollek
tívája — amely szintén gyárt
ja a riasztótáska hasonló vál- 
u“ atat ~  a szabadalmi jogra 
hivatkozva vitatja a győriek 
gyártás, jogát. A téesz békésen 
szeretne rendezni vitás ügyét 
az Elektromobillal. Sy



1983. április 24

M4b%$&ii©g# i  h ü n e s e le h w n é n y e h ''

It t a s íávezetés
Polgári jogi sorozatunk befejeztével az időközben szer

kesztőségünkhöz érkezett olvasói levelek kérdéseiből válogat
tunk új sorozatunkhoz olyan, témákat, amelyek szélesebb kö
rű érdeklődésre tarthatnak számot. Ezek közül elsőként a köz
lekedési bűncselekmények következményeivel, különösen a 
Járművezetéstől való eltiltással foglalkozunk.

A motorizáció elterjedése 
ma már jelentős, egyre széle
sedő veszélyforrás a közleke
désben részt vevő személyek, 
számára. A forgalomnöveke
dés és a kisebb vezetői rutin 
e veszélyhelyzetet tovább nö
veli, amit a technikai jellegű 
biztonsági feltételeik állandó 
javításával, az úthálózat kor
szerűsítésével sem lehet jelen
tősein ellensúlyozni. A sérülés
sel járó közlekedési balesetek 
száma Magyarországon évi 
25 000 körül mozog, s ebből 
mintegy 1800—2000 a halálos 
kimenetelű baleset. A statisz
tikai adatok szerint a közleke
dési balesetek 80%-a a jármű
vezetők hibájából történik, 
ezen belül 17,1%-a az ittas ál
lapotra vezethető vissza, s 
30%-a ered gyorshajtásból, 
20°/o azelsőbbségi jog meg nem 
adásából. Mindezek meggyő
zően bizonyítják, hogy a ve
szélyforrás nem a gépjármű
vek műszaki állapotában ke
resendő, hanem a felróható 
emberi magatartásra vezethető 
vissza. Elég a figyelem pilla
natnyi lankadása, a KRiESZ 
szabályainak „lezserebb” al
kalmazása és bekövetkezhet a 
tragédia. Emberek élete, egész- 
sége,_ vagyona kerül közvetlen 

1 veszélybe, ha a szabályokat va
laki szabadon akarja értelmez
ni, vagy hanyagságból, illetve 
a  következmények elmaradá
sában bízva áthágja őket.

Alapvető érdek fűző
dik ahhoz, hogy a közle
kedési szabályokat min
denki betartsa, illetve 
mindenki bízhasson ab
ban, hogy e szabályokat 
más is be fogja tartani.

A közvélemény a közlekedési 
bűncselekmény elkövetőjének 
szabályszegő magatartását még 
súlyosabb eredmény esetén is 
bizonyosfajta megértéssel fo
gadja, gondolván, soha nem le
het tudni, velem mikor fordul 
elő ilyesmi, a legnagyobb gon
dosságom mellett is. Érthető is 
lenne az ilyen szemléletmód, 
olyan esetekben, amikor a leg- 
fegyelmezettebb vezetés elle
nére következik be a baleset, 
tehát olyankor, amikor maga 
a gépjármű vezetője is min
dent megtett a baleset elkerü
lése érdekében. Ha azonban a 
járművezetők hibájából bekö
vetkezett baleseteknél a 17,1%- 
nyi ittasságot, a 30%-nyi 
gyorshajtást, valamint a 
20%-nyi elsőbbségi jog meg 
nem adást, mint baleseti okot 
szemléljük, már nem nagyon 
tarthatjuk a KRESZ-szabályok 
megszegését „bocsánatos bűn
nek”. A baleset előidézésében 
szerepet játszó okokat, az em
beri magatartást a büntetőbí
róságok a büntetés mértéké
nek megállapításánál megfele
lően figyelembe veszik. Néz
zük először az ittas járműve
zetés büntetőjogi megítélését.

A Büntető Törvénykönyv 
szerint ezt a bűncselekményt 
az követi el, aki szeszes italtól 
befolyásolt állapotban vasúti, 
légi járművet, úszó munkagé
pet, vagy közúton gépi meg
hajtású járművet vezet (vét
ség). Büntetése egy évig terje
dő szabadságvesztés, javító
nevelő munka vagy pénzbün
tetés. Bűntett miatt a büntetés 
3 évig terjedő szabadságvesz
tés, ha a bűncselekmény sú
lyos testi sértést; 5 évig terje
dő szabadságvesztés, ha mara
dandó fogyatékosságot, súlyos 
egészségromlást, vagy tömeg
szerencsétlenséget; 2—8 évig 
terjedő szabadságvesztés, ha 
halált; illetve, 5—10 évig ter
jedő szabadságvesztés, ha ket
tőnél több ember halálát okoz
za, vagy halálos tömegszeren
csétlenséget okozott. A bekö
vetkezett sérüléstől (eredmény
től) függően tehát széles ská
lán mozog a kiszabható bün

tetés, egy-egy minősített ese
ten (vagy az alapeseten) belül 
pedig az elkövetés körülmé
nyei, az elkövető magatartása, 
illetve előélete határozza meg, 
hogy ̂  az adott ügyben milyen 
mértékű lesz a büntetés.

Két példa
Súlyos testi sértést okozó 

ittas járművezetés büntette 
miatt például a bíróság 6 hó
napi szabadságvesztésre, to
vábbá a járművezetéstől 2 évi 
és 6 hónapi eltiltásra ítélte azt 
a terheltet, aki a  déli óráktól 
folyamatosan italozott, majd 
délután 4 őrá körül gépkocsi
jával kb. a 40 kilométer távol
ságra levő városba indult. Út
közben is szeszes italt fogyasz
tott, majd a város belterületén 
nőismerősét és annak két kis
korú (5 éves illetve 3 éves) 
gyermekét fuvarozta. Az egyik 
kanyarban 60 km/óra sebes
ségnél a gépkocsi kisodródott, 
majd tetején négyszer átfor
dulva az árokba borult. A bal
eset következtében a terhelt 
nőismerőse 8 napon túl gyó
gyuló, az egyik gyermek pedig 
könnyebb zúzódásos sérülése
ket szenvedett. A bekövetke
zett eredmény itt a szerencsés 
véletlennek köszönhetően nem 
volt olyan súlyos, mint ami 
általában ilyen esetben be 
szokott következni. Hogy a 
Trabant gépkocsiban ülők ezt 
a balesetet viszonylag könnyű 
sérülésekkel megúszták, nem 
menti a gépjárművezetőt a fe
lelősség alól. Alkoholos befo
lyásoltsága a baleset idején 
2,3 ezreléknek felelt meg.

A bűncselekmény tárgyi 
súlya miatt a büntetés 
végrehajtásának felfüg
gesztése, s az előzetes 
mentesítés tehát szóba 
sem jöhet, függetlenül 
attól, hogy a terhelt ko
rábban kifogástalan ma
gatartást tanúsított.

A Legfelsőbb Bíróság egyik 
eseti döntésében a folyamato

san nagy mennyiségű alkoholt 
fogyasztó és ilyen állapotában 
súlyos közlekedési szabálysér
tés folytán halálos közúti bal
esetet gondatlanul okozó ter
helttel szemben I. fokon kisza
bott 2 évi és 6 hónapi szabad
ságvesztést, továbbá a 3 évi 
járművezetéstől eltiltást meg
változtatta, azt felemelte 3 évi 
szabadságvesztésre és 5 évre a 
járművezetéstől eltiltotta. A 
terhelt a déli órákban a laká
sán rövid italt és 5 üveg sört 
ivott, majd gépkocsijával sor
ba látogatta a vendéglátóhe
lyeket, ahol ugyancsak szeszes 
italt fogyasztott. Végül este 9 
körül gépkocsijával hazain
dult, de a város belterületén 
60 km/óra sebességnél az egyik 
kanyart nem tudta bevenni, s 
a jobb oldali árokba, majd át
térve az út - másik oldalára a 
bal oldali árokba hajtott. A 
jobb oldali árokban feküdt az 
ugyancsak erősen ittas sértett, 
aki állapotánál fogva kerék
párjával oda beesett, s akit a 
terhelt halálra gázolt. A Leg
felsőbb Bíróság kifejtette, hogy 
a halálos kimenetelű balesetet 
kizárólag a terhelt súlyos fokú

ittassága idézte elő. A gépjár
művezetés megkezdése előtt, 
majd vezetés közben is folya
matosan italozott, gépkocsiját 
ittas állapotban vezette, azzal 
jelentősebb távolságokat tett 
meg. Magatartásában a közle
kedés egyik leglényegesebb 
biztonsági szabályának, az al- 
koiholfogyasztási tilalomnak 
kirívóan durva, szándékos 
semmibevevése ismerhető fel. 
A sértett ugyan önhibájából 
eredő ittas állapotban került 
az árokba, ennek azonban az 
adott ügyben nincs jelentősége. 
Az árokban fekvéssel a sértett 
a forgalmat nem akadályozta, 
nem zavarta, s a terhelt a 
más okból ott tartózkodó (pél
dául pihenő) személyt is el
ütötte volna. Tekintettel mind
ezekre a körülményekre — a 
kiszabható 2—8 évig terjedő 
szabadságvesztéshez képest — 
a Legfelsőbb Bíróság indoko
latlannak tartotta a büntetési 
tétel minimumának (2 év) kö
zelében megállapított 2 évi és' 
6 hónapi szabadságvesztést, s 
azt 3 évi szabadságvesztésre 
emelte. Ugyancsak megemelte 
a 3 évi járművezetéstől eltiltást 
is 5 évre.

A  bef& lngás9$ltsasg  m é r té l* ®
Amint a példaként felhozott 

jogesetekből is kitűnik, e 
bűncselekmények megítélésé
nél jelentősége van annak is, 
hogy milyen mértékű volt a 
terhelt alkoholos befolyásolt
sága.

A szeszes italtól befo
lyásolt állapoton olyan 
állapotot kell érteni, ami
kor a véralkohol kon
centráció foka, valamint 
a klinikai tünetek 
együttes értékelése 
alapján megállapítható, 
hogy a járművezető a 
szeszes ital fogyasztása 
következtében már nem 
képes a biztonságos ve
zetésre.

Az alkoholfogyasztás tehát 
önmagában még nem elegendő 
ahhoz, hogy ittas vezetés vét
sége címén valakit felelősségre 
vonjanak. Ennek további fel
tétele, hogy az alkoholfogyasz
tásból eredően egy befolyásolt- 
sági állapot jöjjön létre, ami

K ispuskával lő tt
Megdöbbentő bűnügyben 

folytat nyomozást a Bor
sod megyei Rendőr-főkapi
tányság. Pásztor Pál 16 
éves iskolai tanuló 38 éves 
autóbuszsofőr apjával és 
anyjával Miskolcon, a Gi
zella út 11. számú üzletla
kásban lakott. A család 
anyagilag — miután mind
két szülő dolgozott — ren
dezett körülmények között 
élt, a családi légkör azon
ban — a vizsgálat eddigi 
adatai szerint — éppen 
fiuk miatt nem a legjobb 
volt. A gyerek szellemi fej
lődésében meglehetősen el
maradt, többször is ismé
telt osztályt, ugyanakkor 
gyakran elcsavargott, bará
taival, iszogatott.

Apjával való viszonya 
emiatt megromlott, bár az 
apa gyakran vitte magával 
horgászni fiát, légpuskájá
ból átalakított kispuskájá
val megtanította célozni, de 
a csavargások és bukások 
miatt apa és fia között 
gyakran került tettleges- 
ségre sor. Az is előfor
dult, hogy a fiú ilyenkor 
visszaütött. Tetőzte a köz
tük levő rossz viszonyt, 
hogy a fiú meglopta szü
leit, és emiatt a bíróság ta
valy félévi szabadságvesz
tésre ítélte, amit Tökölön 
töltött le.

Március 17-én a fiú édes
anyja kórházba került. Még 
aznap apja kispuskájával a 
diák elment a Sajó part
jára varjakra vadászni. Há

rom lőszer kivételével á 
többit elhasználta. Amikor 
apja munkából hazatérve 
erre rájött, megpofozta 
fiát, majd kikergette a la
kásból. Pásztor Pál ezután 
inni ment, majd az éjsza
kát a közelben levő lép
csőházban töltötte. A más
napot is végigcsavarogta, 
majd mielőtt apja hazatért, 
visszament a lakásba. Elő
vette a kispuskát és a fal
ra egy próbalövést adott 
le. Aztán nyitva hagyva a 
bejárati ajtót, mögötte el
rejtőzött, kezében a kispus
kával. Amikor az apa ha
zaérkezett és meglátta a 
fiút, rákiáltott:

— Miért jöttél haza?
Válaszképpen a fiú ha

lántékon lőtte apját, aki 
holtan esett össze. Pásztor 
Pál ekkor felnyitotta a 
rekamiét, az ágyneműt a 
szekrénybe tette, helyére 
pedig becsúsztatta a holt
testet. Talált négyszáz fo
rintot a lakásban, azon 
italt vett, és a következő 
napokon a lakásba ' hívta 
barátait és leányismerőseit 
inni. Persze senki sem sej
tette, hogy mit rejt a re- 
kamié.

Édesanyja március 23-án 
jött ki a kórházból, s meg
találta férje holttestét. A 
lakásból előkerült a gyilkos 
fegyver is. Pásztor Pál be
ismerte a bűncselekményt. 
Ügyében orvosszakértők és 
pszichológusok bevonásával 
még tart a vizsgálat.

a biztonságos vezetést már 
akadályozza.

Van az alkoholfogyasztásnak 
olyan szintje, amelynél már 
egyértelműen jelentkezik a 
cselekvőképesség korlátozottsá
ga. A tapasztalatok szerint (s 
ezt veszi a jogi szabályozás is 
alapul) ez 0,8 ezrelék alkohol
koncentráció felett törvénysze
rűen bekövetkezik. Más a 
helyzet akkor, ha a gépjármű- 
vezető vérében 0,51—0,80 ezre
lék alkoholérték mutatható ki. 
Ilyen esetben az alkoholos be
folyásoltság igen gyenge, de 
ilyenkor is fellépnek már ér
zékszervi károsodások, például 
a térlátás, távbecslés gyengül, 
bizonytalanná válik, bátrabb 
vezetési stílust eredményez 
stb. Igen enyhe fokú alkoholos 
befolyásoltság esetén is meg
állapítható ezért az ittas jár
művezetés bűncselekménye, ha 
a körülményekből arra lehet 
következtetni, hogy a jármű
vezetőt a szeszes italtól befo
lyásolt állapot a biztonsághoz 
vezetéshez szükséges képessé
gében ténylegesen hátrányosan 
befolyásolta. Ez az esetek 
többségében orvosszakértői 
megítélést igényel. A 0,80 ez
relék alatti alkoholszint tehát 
önmagában egyedül még nem 
jelenti azt, hogy az ittas veze
tés vétsége nem valósult meg. 
Ha pedig a baleset során az 
életben, testi épségben kár is 
esett, a minimális alkoholfo
gyasztásnak is lehet jelentősé
ge.

Ha a jármű vezetője 
csak olyan mértékű al
koholt fagyasztott, ami 
őt nem tette szeszes 
italtól befolyásolttá, sza
bálysértés miatt büntet
hető.

Természetesen abban az eset- 
ha egyben súlyos testi sértés, 
vagy annál komolyabb szemé
lyi sérülés is bekövetkezett — 
a nem értékelhető minimális 
alkoholszint (pl. egy konyakos 
meggy) mellett — közúti bal
eset okozása miatt fogják a 
gondatlan gépjárművezetőt fe
lelősségre vonni.

Ittas járművezetés esetén a 
büntetés mértékének meghatá
rozásánál nem csekély a sze
repe annak, hogy a terhelt elő
élete milyen. Igen enyhe alko
holos befolyásoltság esetén az 
is elképzelhető, hogy persze, 
ha káros eredmény, személyi 
sérülés nem volt) a büntetlen 
előéletű, átlagot meghaladó 
munkateljesítményű, kedvező 
életvezetésű vádlottal szemben 
mellőzi a bíróság a büntetés 
kiszabását, mert a büntetés 
célja próbára bocsátással is el
érhető.

Dr. L. Gy.

JÓ ÚTON
Ha szombat van — ak

kor vetélkedő! A Markóban 
lassanként ez lesz a jelszó; 
ha maradéktalanul csak a 
távolabbi jövőben alakul is 
így, az bizonyos, hogy 
hosszú-hosszú pangás után 
ígéretes lendületet vett a 
kulturális élet ebben a 
bv.-intézetben is. (Most 
már csak azt várjuk kí
váncsian: a Markó I. — 
mert erről a „házról”, van

egy másfajta létforma bir
tokosa lesz az illető.

A vers- és prózamondó 
versenyen csak saját alko
tásokkal lehetett indulni 
(sajnálatosan kevés volt a 
próza; a túlnyomó többség a 
kötött formát választotta 
inkább). A zsűri — a neve
lési szolgálat, a Központi 
Stúdió, a Heti Híradó és az 
elítélt közösség képviselői-
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A győztesek, balról jobbra: Rozgonyi Ernő, Gingler Já-. 
nos és Rottkel Gábor

szó — példáját mikor és 
hogyan követi a Markó II., 
vagyis a Gyorskocsi utcai 
intézet? Netán kialakul va
lamilyen fajta tapasztalat
átadás, együttműködés?)

Az elmúlt szombaton te
hát benépesült az előadóte
remmé kinevezett földszin
ti körletrész. A stúdiósok 
gyakorlottan állították fel a 
hangfalakat, helyezték el a 
keverőpultot, a magneto
fonokat; összehangolt
mozdulataikon immár az is 
meglátszott, hogy nem elő
ször rendeznek kulturális 
programot ezen a helyen.

Mielőtt magáról a vers- 
és prózamondó versenyről 
lenne szó, egy — másutt is 
hallható — kifogást, ellen
vetést szeretnék tisztázni. 
Néhány nappal a rendez
vény előtt valaki így nyi
latkozott: „Minek ez a nagy 
felhajtás, úgysem az iro
dalomtörténet számára szü
letnek itt a versek, történe
tek. Megéri egyáltalán ilyen 
cirkuszt csinálni?” Félreér
tés ne essék; elítélt mon
dotta ezeket a szavakat, 
olyan valaki, aki ráadásul

bői tevődött össze — elő
ször a tartalmat, a formát 
pontozta, azután az előadás 
színvonalát. Az alkalmi köl
tők, írók választhattak: 
vagy saját maguk mondták 
el művüket, vagy megbíz
tak mást ezzel. (Régi ta
pasztalat, hogy az utóbbi
aknak volt igazuk: saját 
művet jól elmondani alig- 
alig képes valaki.) Az első 
helyezett vers alkotója, 
Rozgonyi Ernő — egyéb
ként a KS egyik stúdiósa 
— szintén így választott: 
versét az utóbb kialakult 
holtversenyben a közönség 
szavazatai segítették az el
ső helyre. A második 
Gingler János, a harmadik 
Rottkel Gábor lett. A KS 
műsort is készített a hely-, 
színen, amelyet szétküld 
majd az intézeti stúdiók
nak; így mások is részesei, 
lehetnek majd ennek a dél- 
előttnek.

A technikai megoldások 
közül még kiemelkedő, hogy 
a versek alá halk zenét 
úsztattak a stúdiósok; né
melyik mű hatását, mon
danivalóját megdöbbentő
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maga is a résztvevők kö
zött volt. Nos: nemcsak 

, „érdemes”, „megéri”, ha
nem kell és szükséges mi
nél több ilyen jellegű ve
télkedő megszervezése. 
Való igaz, hogy nem az 
irodalomtörténet tárgyal
ja majd ezeket az alkotáso
kat: de létrehozásuk folya
mata — az elgondolkodás 
az embereken, az életen, a 
történteken; a jövő képze
letbeli megelevenítése — 
szükségszerűen egy állomás 
azon az úton, amelynek vé
gén, a szabadulással talán

módon erősítette ez az öt
let.

összességében: ez a ren
dezvény egy fokkal még 
jobban sikerült, mint ame
lyikről két héttel koráb
ban beszámoltunk. Egy va
lami azonban változatlan 
maradt: akkor is, most js 
kevés volt a felkészülési 
idő, több próbára, egyezte
tésre lett volna szükség. Az 
eredmények azt bizonyít
ják: érdemes mindenben 
támogatni a kultúrbizott- 
ság törekvéseit.

H. A.



INTÉZETRŐL INTÉZETRE
.. Ha minden igaz, új sorozattal (vagy rovattal?) jelentke

zünk. Az utóbbi időben ugyanis — örömünkre — újra szapo- 
ródnak az intézeti tudósítások, lezajlott eseményekről, kezde- 
menyezesekről. Attól azonban, hogy az esemény maga már 
nem aktuális, a tudósításokban mindig találunk olyan rész
leteket, amelyek más intézetbelieket is érdekelhetnek. A kö
vetezőkben ezeket emeljük ki Lombosi János (Szekszárdi, 
Nedo. Sándor (Kecskemét), Kocsis Gáspár (Győr) és Ujfalusi 
G»ula (Debrecen) írásaiból.

KECSKEMÉT. A tavasz kezdete pezsgést hozott az intézet 
kulturális és sportéletében. Szellemi vetélkedő, vitafórum, 
sakkbajnokság és a házi stúdió ünnepi műsorai jelzik ezt. A 
vitafórum érdekes kezdeményezés. Témáját a „Kabala” című 
film kritikájából merítették, amely a Magyarországban jelent 
meg. Horváth Géza vitaindítójában szó volt a hátrányos hely
zetű gyermekekről, a fiatalkorúak alkohol- és kábítószer-, il
letve kábító _ hatású szerek fogyasztásáról, a tizenéveseik ön- 
gyilkosságáról, és az elkövetett bűncselekmények okairól. Az 
elmondottakra élesen válaszoltak a résztvevők.' és abban kö
zös nevezőre jutottak, hogy javarészt a rossz családi körül
mények. az érzelmi sivárság a fenti jelenségek kiváltó oka. 
A megoldás a nagyobb társadalmi figyelemtől várható, ideért
ve a családot, a pedagógusokat, a társadalmi szervezeteket.

Amint azt tudósítónk írja: „a fórum után valamennyien 
•ágy éreztük, hogy olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek 
az egész társadalmat érintik, érdeklik’’, S azt már mondanunk 
sem kell: újabb, közérdekű témák keresésével folytatni kí
vánják vitafórumukat. Érdemes.

SZEKSZÁRD. A közel egy éve ismertetett tervek jó része 
valóra vált. A börtönös körlet elnyerte végleges helyét. A zár
kák lassan olyanok, hogy megfelelnek egy jó munkásszálló 
lakószobáinak. A szekszárdiak büszkék konyhájukra, ahol lel
kes szakácsok dolgoznak azért, hogy ne csak az ismert — szok
ványos — ételféleségek kerüljenek a sárga műanyag tálcákra. 
Szabad időben rendelkezésre áll a kultúrterem, működik bar- 
kacsszakkör. s a mindennapos szórakozást szolgálja a tévé 
és a rádió.

Nemrégiben munkalehetőséget teremtettek az előzetes le
tartóztatottaknak, és a hosszabb idős szabálysértőknek azzal, 
hogy működik a labdaüzem. A kezdeti nehézségeken á hírek 
szerint túljutottak, és biztató jövő képe bontakozik ki.

A most megalakult kultúrbizottság az idei terveknél na
gyon bölcsen figyelembe vette szerény, de biztos lehetőségeit 
A felszabadulási ünnep tiszteletére rendezett „Szülőföldem” 
című szellemi vetélkedő és a labdarúgó-világbajnoksággal pár
huzamosan rendezendő lábteniszverseny is jelzi ezt.

Tehát Szekszárdon sem állt meg az élet, írja tudósítónk. 
Kernéijük, újabb beszámolókkal „bizonyítja” ezt.

GYŐR. Az intézet lakóinak az idei húsvét valószínűleg 
emlékezetes marad. Tú] az öntevékeny szervezet által összeál
lított programokon, megrendezték a lassan már mindenütt 
meghonosodó játék- és könyvvásárt. Am a játékokon és köny
veken kívül még valamit lehetett kapni, ami. azt hiszem, új
donság. ^Lemezeket! A választék egészen kitűnő volt. olyan 
népszerű együttesek felvételeit vásárolhatták még, amelyek 
kint is csemegének számítanak. S mielőtt a lemezeket elküld
ték volna szeretteiknek, a nyitott körlet folyosóján sztereó le
mezjátszó állt a lemeztulajdonosok rendelkezésére, hogy ki
próbálják, meghallgassák.

S most idézzük a tudósítót: „S aztán szombat délelőtt 
megtelt a kultúrterem. A győri Volán Vállalat társas tánc- 
csoportja jött el hozzánk vendégségbe, hogy szemet, lelket 
gyönyörködtető táncukkal örömet és igazi élményt szerezze
nek nekünk. A hófehér ruhába öltözött fiatal, szép lányok, 
mint hófehér virágszirmok libbentek be feketébe öltözött 
■partnereik karján. Csoportos táncukkal elénk varázsolták 
mindazt amit eddig csak a tévében láthattunk a Savaria tánc
versenyen. A siker leírhatatlan volt, percekig zúgott a taps, 
és újra meg újra visszajöttek a táncosok.

Aztán változott a tánc, változtak a kosztümök. Fekete ala
pon színes holdak és napok csillogtak a lányok ruháin, és egy
más után adták elő a tangót, keringőt és a többi versenytán
cot, tomboló sikert aratva..

A GYÁR NEM JÁTSZÓTÉR
1983. április 24,

Az Ipoly Cipőgyárban évek 
óta nem volt baleset, s ez nem 
a csodának, nem a szerencsé
nek, hanem a tudatos baleset- 
védelmi oktatásnak köszön
hető.

Aki idekerül, mielőtt mun
kába állna s utána minden hó
nap első munkanapján baleset-

védelmi oktatásban részesül. 
Ezt a művezető tartja. Ez az 
oktatás nem tessék-lássék tör
ténik, a munkába álló ember
nek el kell sajátítani a „tan
anyagot”, s miután ezt bebizo
nyította, egy nyomtatványon 
— aláírásával — igazolja. Csak 
így, és csak ezután dolgozhat!

percet nyerve, áram alatt tis&í
títják a gépet. Mondván; isme
rik a gépet és nem lehet, sem
mi baj. Egyszer-kétszer tény
leg nincs baj, de harmadszor

raita Nos az ilven emberek már keserűen tapasztalják, j . os, az ilyen embere hogy a ggp nem gyerekjáték,
hamarosan ráfizetnek, hiszen a s a munkavédelmi előírások
geppel nem lehet viccelni. . .  nem azért születtek, hogy fi-
Arra is képesek, hogy néhány gyeimen kívül hagyják őket.

Védőberendezés nélkül?

Ismerni kel! a veszélyforrást
Persze, ez nem egyoldalú 

dolog, nemcsak a munkaválla
lónak, hanem a vállalatnak is 
vannak kötelezettségei. A vál
lalat biztosítja a balesetmen
tes munka feltételeit. Gondos
kodik a kézi és a gépi baleset- 
védelmi berendezésekről. S 
ezek karbantartása, felújítása, 
esetleges cseréje is az ő köte
lessége. A dolgozónak az a fel
adata, hogy a munkavédelmi 
előírásokat betartsa! Ha ezt 
megteszi, nem fordulhat elő 
baleset. Ha mégis megszegi, s 
bár nem következik be baleset, 
de a saját vagy társa életét 
cselekményével veszélyeztette, 
fegyelmit kap! Ugyanis az 
itteni gépekkel, szerszámokkal 
nem lehet tréfálni. . .  Elég egy 
pontatlan vagy „játékos” moz
dulat, máris kész a baj!

Noha_ mostanában nem for
dult elő baleset, az emberek
ben mégis tudatosítják, hogy a 
legkisebb sérülést is jelenteni

kell a művezetőnek. Ez nem
csak azért van, hogy a műve
zető tudjon róla, s jegyzőköny
vezzék, hanem azért, hogy is
merjék a baleseti veszélyfor
rást, s meg tudják szüntetni.

Mert ki lát a jövőbe, hogy 
az a berendezés vagy gép, 
amely most kisebb balesetet 
okozott, a jövőben nem válik-e 
súlyosabb baleset okozójává?! 
Tehát ha valaki nem jelenti 
kisebb sérülését, azt kockáztat
ja, hogy a jövőben társa kerül
het életveszélybe.

Aki gépen dolgozik, fokozot
tan ki van téve a veszélynek. 
Persze, ez a veszély csak elmé
leti, ha a dolgozó mindenkor 
megtartja a munkavédelmi 
előírásokat. Nem szólva arról, 
hogy tisztában van a gép keze
lésével. Vannak olyan embe
rek, akik már azt hiszik, a gép 
minden csínját-bínját ismerik, 
s emiatt, elbizakodnak, s nem 
rendeltetésszerűen dolgoznak

Mozgóbolt és képkiállítás

Már elmentek a vendégek, de mi még sokáig tárgyaltuk 
a látottakat. Köszönet érte mindenkinek, akit illet, hogy mind
ebben_ részünk lehetett. Aztán indultak a munkás hétközna
pok. és mi nagyon jó munkával, fegyelmezettebb viselkedés
sel igyekszünk viszonozni a szép élményeket. Meggyőződésem, 
hogy mindenki úgy fog dolgozni, viselkedni, hogy újabb lépést 
tehetünk céljaink megvalósításáért.”

DEBRECEN. A megnövekedett szabad idő eltöltése minde
nütt gondot okoz. Ebben az intézetben az öntevékeny közös
ségre bízta az intézet vezetése, hogy találjon, rendezzen meg
felelő programokat. S bár még e téren közel sem érték el a 
kívánt eredményeket, az első lépéseket megtették. így a Heti 
Híradó javaslatára szombatra tették át a sportfoglalkozásokat. 
Az intézet kicsike udvarral rendelkezik, de szervezéssel si
került már olyan szombati sportnapot rendezniük, amelynek 
keretében mindenki megtalálhatta a neki legjobban fekvő 
sportágat. Tollaslabda, lengőteke, meg a foci óránkénti váltás
sal minden elítélt mozgását biztosította. A kicsi udvar nem 
alkalmas sporttevékenységre — hangzott és még hangzik ma is 
néhol az ellenérv. A debreceniek bebizonyították, és remélhe
tőleg folyamatosan bizonyítják, hogy mindez nem akadály.

Nemcsak ebben az intézetben, hanem másutt is előfordul, 
hogy az elítéltek úgy érzik: felvetett gondjaikra, kérdéseikre 
nem_ mindig kapnak választ. A debreceniek mindezt úgy ol
dották meg, hogy az öntevékeny közösség írásban eljuttatott 
kérdéseket az intézet vezetőihez. Ezekre, havonta fórum ke
retében válaszolnak az illetékesek. A fórumon — az elsőn — 
éz öntevékeny közösség tagjai, zárkafelelősök és a termelést 
segítő, szalagvezetők vettek részt, tettek fel kérdéseket a neve
lési szolgálat vezetőjének és a körletparancsnoknak. Hogy mi
lyen kérdések hangzottak el? Például az, hogy mi a feltétele 
a rendkívüli jutalomeltávozásnak, a rövid tartamú eltávozás
nak, vagy, hogy miért nincs az intézetnek több. kisképernyős 
televíziója, hogy a zárkában nézhessék azok, akik megérdem
lik?

A kérdéseknek egy része inkább egyéni jellegű volt. de 
minden bizonnyal a későbbiekben a fórum résztvevői meg
értik az intézmény célját és főleg közérdekű, mindenkit érin
tő, foglalkoztató kérdéseket tesznek fel. Mert nem kétséges, 
e kezdeményezés követendő, hiszen az ilyen párbeszéd a rend 
és fegyelem megerősítését, s az elítéltek jobb közérzetét is 
szolgálja . . .

. tudósítóink további, rendszeres jelentkezését be-
számolóját, nemcsak ezekből az intézetekből.
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Egy régi, kivénhedt autó
buszt alakítottak át. Ez 
járja a táborokat Állam- 
pusztán, hogy árucikkeivel 
kielégítse a vásárlói igé
nyeket.

Ez — érthetően — nem 
teszi lehetővé, hogy a leg
korszerűbb módon lássák el 
az embereket élelmiszerek
kel. Hogy mást ne mond
junk, hiányzik a megfelelő 
hűtőtér, s ezért romlandó 
árut nem is tartanak.

Miklán akarják kialakí
tani azt a büfét, amely az 
itteni igényeket ki tudja 
és ki is akarja elégíteni, 
ahol majd szakképzett em
ber lesz a büfé vezetője, 
kereskedő, aki a kereslet 
és kínálat szabályai sze
rint ellátja az embereket 
mindazzal, amit igényelnek.

Addig a busz járja a 
maga útját, s hordja-viszi 
az árut a táborok között. 
Nemsokára, eljön az a nap 
is, amikor napi „funkciója” 
terhét lerakva, igazán 
nyugdíjba vonul a busz, s 
átadva helyét a jobb, kor
szerűbb megoldásnak.

A magyär képzőművé
szetben különleges hely il
leti meg az alföldi festő
ket. Évről évre Hódmező
vásárhelyen megrendezik 
seregszemléjüket. Hagyo
mány és korszerűség ötvö
ződik alkotásaikban. Nem
csak a szakma, a kritika, 
hanem a közönség is figyel 
rájuk. Tehát nem vissz- 
hangtalanul dolgoznak. S 
hogy mennyire felfelé ível 
az „alföldi iskola”, azt 
azon is lemérhetjük, hogy 
egyre több külföldi kiállí
táson tűnnek fel alkotá
saik, s aratnak megérde
melt sikert.

Állampusztán az alföldi 
iskola egyik fiatal tagja 
mutatkozik be, Szente Ká
roly, aki Orosházán él és 
dolgozik. 58 olajfestményét 
engedte át az intézetnek, 
hogy azok, akik itt élnek 
és dolgoznak, megismerjék, 
hogyan él az alföldi táj kü
lönleges szépsége egy mű
vész vásznain. Csendélete
ket és tájképeket állít ki.

Vannak, akiket zavar a vé
dőberendezés. Azt mondják, 
hogy könnyebben tudnak dol
gozni, ha nincs rajta, ezért le
veszik . . .  Holott ez a legna
gyobb könnyelműség, s esetleg 
komoly sérülés árán tanulják 
meg, hogy a védőberendezés
nek a gépen van a helye, s 
nem mellette. Minden komoly 
ember, aki vigyáz magára és 
társaira, először is, amikor 
dolgozni kezd, meggyőződik 
arról, hogy a gép műszaki álla
pota jó-e, vagy nem, hogy a 
rendszeresített munkavédelmi 
berendezések a gépen vannak-e 
vagy sem, s kellő védelmet 
nyújtanak-e. Ha valamely hiá
nyosságot észlel, el sem kezdi 
a munkát, hanem jelenti a mű
vezetőjének, aki intézkedik, 
hogy elhárítsák a hibát.

Nagyon sokszor beszéltünk, 
írtunk arról, hogy komoly bal
eseti veszélyt idéz elő, ha a 
gépet benzinnel vagy más 
könnyen gyulladó anyaggal 
mossák, tisztítják, csak azért 
mert ezek könnyebben leveszik 
a zsírt, olajat stb. És mégis 
újra és újra el kell mondani, 
tudatosítani, hogy ezzel saját

életét veszélyezteti, hiszen elég 
egy szikra s a benzingőz láng
ra lobban, s a tűz egy olyan 
gyárban, ahol gyúlékony anya
gok vannak, nemcsak az em
beréletben, hanem a vagyon
tárgyakban is komoly kárt te
het. Mondani sem kell, hogy az 
emberélet a fontosabb!

Sokan vannak, akik valóban 
értik a gépüket, ismerik a be
rendezését, tisztában vannak 
működésével, s ha szükséges, 
meg is javítják. Ennek ellené
re nagy hibát követnének el, 
ha hozzányúlnának. . .  Mert 
gépet csak az az ember javít
hat, akinek ez a dolga. Á gép-, 
munkás, ha elromlik a gépe 
ne_ tegyen mást, csak szóljon. 
S álljo.i le, és várjon, még ak
kor is, ha ő úgy gondolja, hogy 
olyan apró hiba okozta a gép- 
állást, amit ő könnyűszerrel 
megjavíthat. Ilyenkor a legve
szélyesebb, majdnem azt 
mondtam: a leg értelmetlenebb 
a túlbuzgóság! Hiszen a gépben 
tehet olyan rejtett hiba, amit 
ő nem is ismer. Erre vannak a 
megfelelő szakemberek. Nem 
véletlenül Szakosodnak az em
berek, s nem lehet büntetlenül' 
átnyúlni más szakmájába.

Vegyiapyagok, vegyszerek
Nemcsak a gépek, hanem a 

vegyianyagok is veszélyesek az 
emberre, épp ezért vegyszer
rel, vegyianyaggal csak az dol
gozhat, aki tökéletesen egész
séges. Az természetes, hogy 
nemcsak munkába állás előtt, 
hanem minden harmadik hó
napban orvosi vizsgálatra kell 
mennie a dolgozónak. Elképzel
hető ugyanis, hogy munka köz
ben derül ki, mégsem alkalmas 
erre a feladatra. Persze, itt 
sem csak a jó fizikum, a testi
lelki egészség védi az embere
ket, hanem komoly védőberen
dezések. A munkavédelmi elő- 
írás rögzíti: „A vegyianyaggal 
történő munkát csak hatásos 
elszívó berendezés mellett sza
bad végezni, a levegő szennye
zettsége^ nem haladhatja meg 
az illető vegyianyagra engedé
lyezett maximális értékét.” 

Bizonyos idő után, amikor 
már úgy érzik a dolgozók, hogy 
megszokták az itteni munkát, 
könnyelműbbé válnak, azt gon
dolják, hogy az elszívó, vagy a 
gumiköpeny, a gumikesztyű fö
lösleges. Ezek nélkül is megy 
a munka, s mégsem történik 
semmi. Valóban, egy ideig bi
zonyosan, de a vegyianyag alat
tomos, csak később derül ki,

hogy milyen ártalmas hatással 
van az emberekre. Ezért kell 
az ellenőrzést állandóan napi
renden tartani, s nem engedni 
meg semmiféle lazaságot.

Azok, akik vegyianyaggal 
dolgoznak, nemcsak magukra, 
hanem társaikra is vigyázza
nak, hiszen előfordulhat, hogy 
valamelyik munkatársuk aka
rattal belélegzi a vegyianyag 
páráját, gőzét. Ez megenged- 
hetelen. Az ilyen cselekmény 
ugyanis szándékos önkárosí- 
tásnak minősül, s fegyelmit 
kap az illető, aki elkövette. 
Aki ilyet észlel a munkatársai 
körében, az köteles jelenteni, 
mert ha nem teszi, maga is 
kellemetlen következmények
kel számolhat!

S végül, mindezek mellett 
még valami. Mindenkit, aki 
bent dolgozik, várnak otthon 
a hozzátartozók, a gyerekek, a 
feleség, a szülők, s egészsége
sen várják vissza. Ahhoz, hogy 
ez így történjék, ők tehetik a 
legtöbbet. Azt, hogy munkáju- 
kat _ figyelmesen végzik, be
tartják és betartatják a mun
kavédelmi előírásokat, s nem 
játszótérnek tekintik a gyárat, 
a munkahelyet.

A. J.

HAJNALI ÉBREDÉS
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K ele lehiggad, hat rá a 
többi zárkatárs jókedve, 
elneveti magát, megráz

za áldozatát, idétlen gyöngéd
séggel talpára állítja, orrát 
újra megcsapja a sovány test 
ijedtségtől csapzott verítéksza
ga.

Hapsi megérzi a szerencsés 
fordulatot, szeme még nyugta
lanul táncol, sírni volna ked
ve, mégis röhög, óvatosan rá
ver Kele vállára, barátkozik, 
örül, verés helyett megúszta a 
bajt egy kis ijedelemmel.

Hapsinak, a lenézettnek tet
szik, hogy ő a pillanat hőse, 
a figyelem középpontját föl
oldja a langyos érdeklődés, hf- 
gabb lesz, folyékony, csöppen- 
ként belefolyik a repedésekbe. 
Â  társaság általános készülő
dését nem zavarja a kis köz
játék.

Roland, a jó megjelenésű 
pesti szélhámos belekezd a 
szokásos reggeli dumába, ont- 
ja a szót. szereti hallani a 
sajat hangját. Minden ébresz
tő után ezt csinálja, órát le
hetne hozzá igazítani. Beszél 
mondja, csak mondja. Társai 
unalomig ismerik a szövegét 
újat nem tud mondani, hang

ja álmosító, senki sem figyel 
oda.

Ágh, a szeplős, fiatal csö
ves, lehajolva keresgél vala
mit az ágya alatt.

— Hé, betyárok! Ki vitte el 
a zoknimat? — kérdezi kelle
metlen orrhangon.

A kérdés általános, senki 
sem válaszol. Hallják, de nem 
veszik tudomásul, nem tarto
zik rájuk, egyformán utálják 
ezt az izgága piperkőcöt.

~  Azt kérdeztem, ki vitte 
el. —.emeli a hangját dühösen.

— Most ittam rá vizet. Jó 
volt! — röhög vissza a szom
szédja.

— Hagyjátok a hülye vic
cet! Adjátok elő.

— Ha Ugass, majom! Tojok 
a zoknidra!

A zárkafelelős a közbeszóló 
A nagy darab cigánynak tekin
télye, szavának és öklének sú- 
ya van, nyers erőszakkal ural-

és tekint .fáí.kában- Hatalmát es tekinteiyet nem a kineve
zés adja, ez önmagában kevés 
lenne, erős felépítésű, termé
szetes észjárású ember, van 
benne egyfajta igazságérzet
alakok k - l yen Primitív alakok kozott, Erutális, erő

szakos, vitatkozó kedvű ember, 
vérében van a börtön fegyel
me. Tizenkét évet kapott em
berölésért. Bátyja haláláért 
törlesztett, akit egy kocsmai 
verekedésben leszúrtak. A tet
test, _ ismerős cigány volt, el
ítélték. Lakatos Kálmán fizet
ni akart a testvéréért, kivárta 
a gyilkos szabadulását, s hideg 
fejjel végzett vele. A zárka- 
telelos minden hibája mellett 
egyéniség, nem hazudik, van 
tartasa, vonzza maga köré az 
embereket.

Lakatos abszolút tekintélyét 
elismert vezető szerepét csak 
egyvalaki, Roland, a szélhá
mos veszélyezteti. Vele szá
molni kell, ravasz és dörzsölt 
fickó, nem áll mögötte nyers 
erő. A fegyvertára más, min- 
dig váratlanul, hátulról döf 
kivedheteUenül. Roland jóval 
mtelhgensebb a többinél, gát
lástalan, kezét soha nem ál-
vaiv amr g t32 , alkalmazkodás vagy a tisztesség.

A huzatos, visszhangos fo-
ISSLí" '■ »"“■

— Nyitás!
Egy erős kéz rádő! a csengő- 

combra, nyomja, csak nyom-

— Sorakozó! Álljatok sorba! 
— vezényel. a zárkafelelős.
„ Az éjszakai őr, idős főtörzs
őrmester, nem sokat vacakol, 
nyitja-csukja az ajtókat, nem 
lepi at a küszöböt, gyakorlott, 
szeme egyetlen pillanat alatt 
megállapítja a létszámot.

A zárkafelelős fölmordul:
Hapsikám, a jó édesanyá« d a t . . . l

Hapsi rendes szokása szerint 
elmarad a többiektől, nyitott 
szekrénye előtt lecövekel, szá
raz kenyérdarabot tömköd a 
szájába.

— Zabálsz, te kuka? Nem 
tudsz várni?

Mintha tűt döfnének a fe- 
nekebe, Hapsi megugrik, lába- 
Kon taposva iramodik a he- 
lyére, löknek rajta egyet-ket- 
tot, a sor vegére taszigálják. '
fa^vo^h01-1 ablakon beáramló fagyos hajnali levegő jégve
remmé hűtötte le a zárkát di
deregnek, nehéz szabályozni a 
hőmérsékletét. Ha zárva tárt-
bűz aL abIakok melegVvana1 S 
duz ha nyitva marad nilla«,
d S  íesz!att keIIemetleAül hi-

Tizennégy ember áll egye
nesen, megmerevedve a
sorban, öltözetük eevsé- 

szővésíT ° fma ,ötyög5s- durva
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a Patront. A felsorakozott fér-'
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A  pártfogó egy napja
Ügy gondolom, nincs olyan 

elítélt, aki ne foglalkozna sza
badulása utáni helyzetével, 
sorsának alakulásával. Az új
rakezdéshez nem lehet recep
tet adni, hiszen minden ember 
más és más gonddal küzd. 
Meghatározó a családi körül
mény, a kapcsolatok folytonos
ságának biztosítása. Az élet
kor, a családi állapot, a bűn- 
cselekmény jellege, súlyossága. 
Befolyásolja a társadalomba 
való beilleszkedést, hogy az 
illető személy korábban volt-e 
büntetve, mi volt a visszaesés 
oka, stb.

Ma mar szerencsére ritkán 
lehet hallani olyan megjegy
zést, hogy majd csak lesz va
lahogy. Ma már eljutottunk 
oda, hogy az elítéltek módsze
resen, tervszerűen készülnek 
,fel a szabad életre. A felkészí
tésnek sok módja van. Ezek 
közül csak néhányat említek; 
a hiányzó általános iskolai is
meretek pótlását, a rendszeres 
nagyüzemi munkát, a különbö
ző szakmai képzésben való 
részvételt. Igen hasznos isme
reteket nyújtanak továbbá a 
különböző szakkörök, a könyv
tárak, hasznos a rádióhallga
tás, a televíziónézés, a külön
böző napi- és hetilapok rend
szeres olvasása.. Egy folyamat 
indul meg, amely tartalmasab
bá teszi a börtönéletet, segít 
felkészülni a szabad életre, 
amelyet minden ember nagyon 
vár, de amelybe — tegyük 
hozzá — zökkenőmentesen be
illeszkedni azért nem is olyan 
könnyű.

A visszatérés gondjairól, a 
lehetőségekről beszélgettünk 
Dunaújvárosban dr. Nagy Ist
vánná hivatásos pártfogóval.

- Segítségre, támogatásra 
és ellenőrzésre a szabadultak 
nagy többségének szüksége 
van. A büntetésvégrehajtási 
intézetben megkezdett nevelé
si íolyarfiatot nem szabad 
megszakítani, folytatni, bőví
teni kell.

— Tudna erre példát mon
dani?

— Több esetben előfordult, 
bogy egy huszonegynéhány 
éves, úgynevezett fiatal fel
nőttnek nem volt meg a  nyolc 
általános osztálya, segédmun
kásként dolgozott, s esze ágá
ban sem volt, hogy elvégezze 
a  , hiányzó osztályt, s ennek 
megszerzése után még valami
lyen szakmát tanuljon. Munka 
után csavarogtak, kocsma volt 
az ottlfonuk, ittak. Ebből állt 
az életük.

Ezeket kötelezzük arra, szi
gorúan megköveteljük tőlük, 
hogy tanuljanak.

— Hogyan fogadják az ilyen 
intelmeket?

— Többen húzták az orru
kat, de akár tetszett nekiik, 
akár nem, munka után szépen 
beültek az iskolapadba és ta
nultak.

A lógások elkerülése végett 
az iskolában társadalmi párt
fogót jelöltünk ki, aki figye
lemmel kíséri tanulmányi elő
menetelüket. Gyakran én is 
kimegyek hozzájuk, megnézem 
az osztályzataikat, az ellenőr
ző könyvüket.

Konkrét példa, úgy gondo
lom, nem a név, hanem az eset 
érdekes, éppen ezért tekint
sünk el az illető nevének köz
lésétől.

Fiatal, értelmes, jő eszű 
gyerek. A nyolc osztályt elvé
gezte. Hosszasan beszélgettünk, 
terveiről, elképzeléseiről el
mondta, hogy szívesen tanul
na tovább technikumban, de 
egyetlen baj van, a techniku
mi felvételnek alapkövetelmé
nye, hogy az illetőnek a vál
lalatnál kétéves munkaviszo
nya legyen.

Beszéltem az igazgatóval, a 
fiút felvették, és társadalmi 
pártfogónak az igazgatót kér
tem fel. A fiú becsületesen

dolgozik, jó tanulmányi ered
ményeket ér el. '

Nagy a  forgalom
A Dunaújvárosi Járásbíró

ságon a hivatásos pártfogó 
szobájában igen nagy a for
galom. Dr. Nagy Istvánnét 
nemcsak a szabadultak, a hi
vatásos pártfogói felügyelet 
alatt állók keresik fel, hanem 
ezek hozzátartozói is.

— Kérem, bírónő, segítsen, 
tönkreteszi a család békéjét, 
nincs nyugtunk tőle — zokog 
egy megtört asszony. — Tör
vényesen elváltunk, de nem 
akar elköltözni. . .  Az elvonó
kúra sem használt. . .

— Sajnos, ebben az esetben 
már nem tudunk segíteni, a 
személy ellen rendőri eljárás 
indult garázdaság és egyéb 
cselekmények miatt. Addig is 
jól zárja be a lakását, a hátsó 
ajtót is, nehogy újra be tud
jon menni. A lakásból való 
kijelentést a rendőrségen elin
tézik . . .

Családlátogatás
. . .  Űjabb ügyfél. Középkorú 

férfi, sokszor volt büntetve, 
most is baj van vele. Hosszabb 
ideig nem járt be a munkahe
lyére, igazolatlan mulasztások 
miatt a vállalat felmondott. 
Leszámoláskor azonban a gyá
ri bakancsot elfelejtette leadni.

— Most azonnal elmegy ha
za, és a bakancsot beviszi a 
gyárba — mondja a pártfogó.

A megszeppent férfi először 
mentegetődzik, ahogy mondani 
szokás, mellébeszél, de meg
ígéri, hogy azonnal elviszi a 
bakancsot.

Üj munkahelyet jelölnek ki, 
ahol másnap reggel köteles je
lentkezni . . .

Levélköteg érkezik. Az egyi
ket Varga István írta Balassa
gyarmatról. Segítséget, támo
gatást kér szabadulása utánra.

„Ha lehet — írja levelében 
—, korábbi munkahelyemre, a 
Papírgyárba szeretnék vissza
menni. Kérem a pártfogó asz- 
szonyt, szíveskedjék elintézni, 
mert nekem nincs .senkim . . .

— Mi lesz Varga Istvánnal?
— Semmi akadálya, hogy a 

Papírgyárban helyezkedjen el. 
Szállót is biztosítunk és kere
sünk neki megfelelő társadal
mi pártfogót is.

— Az üzemek, vállalatok, 
hogyan fogadják a pártfogó 
felügyelet alatt álló személye
ket?

— A dunaújvárosi vállala
tokkal, üzemekkel igen jó a 
kapcsolatunk, nemcsak alkal
mazzák, hanem segítik, támo
gatják őket. A társadalmi 
pártfogóknak igen nagy részük 
van abban, hogy ezeknek az 
embereknek sikerül gyökeret 
ereszteni, megtalálják helyü
ket a munkahelyi kollektívá
ban.

Cseng a telefon, üzemek 
munkaügyisei jelentkeznek. 
Intézkedik, tájékoztat. . .  Vége 
a munkaidőnek a bíróság fo
lyosói is kiürülnek. Az akták 
a polcokra kerülnek, holnap 
reggel minden kezdődik elöl
ről. A hivatásos pártfogó azon
ban még nem megy haza, csa
ládlátogatásra indul. Vele tar
tok.

Idősebb nénike nyit ajtót, 
kedvesen, ismerősként üdvöz
li dr. Nagy Istvánnét. Bevezet 
a szépen berendezett lakásba. 
Csillog a szeme, úgy meséli 
boldogan.

— Használt az elvonókúra, 
n eu  iszik a gyerek, rendesen 
eljár dolgozni, időben haza
jön. A „gyerek” huszonhét 
éves és mint egy kisdiák, ami
kor szülei körében keresi fel 
a tanítója, megszeppenve ül a 
heverőn.

— Gitározzon nekünk vala
mi szép számot! — kéri a hi
vatásos pártfogó.

Felcsendül a dallam, oldódik 
a feszültség.

. . .  Később az utcám sétálva 
Nagyné elmondta, hogy a fia
talember rendszeresen ivott, 
egy számára rendkívül káro
san ható életkapcsolatot léte
sített, amelyből csak nagy ne
hezen lehetett kiszakítani. Úgy 
látszik, mondta, lassacskán 
javul az állapota . . .

Ál l a m p u s z t a

Befejeződött a tanév
Azok a tanulók, akik tankönyveik fölé hajolnak és 

keményen vésik agyukba a tudnivalókat s izgalommal 
készülnek vizsgáikra, irigykedve gondolnak állampusz
tai társaikra, mert nekik már véget ért az iskolai esz
tendő.

Március 31-én volt az évzáró, 95-en vizsgáztak, s 
ami figyelemre méltó — a tavalyinál jóval kevesebb 
volt a bukás. S így egészében, sikeres esztendőt tudhat
nak maguk mögött. Megérdemelték tehát, hogy a zenei 
szakkör tagjai „hangversenyt” adjanak tiszteletükre.

Állampusztán úgy szervezték meg az oktatást, hogy 
heti négy alkalommal jártak iskolába a tanulók, s ennek 
köszönhető, hogy a szokásosnál jóval hamarabb ért vé
get a tanév. Hartáról, a szomszédos községből — amely 
hat kilométerre van az intézettől — járnak be a taná
rok. Idén, akárcsak az előző években, 15 tanár járt be 
hetente négyszer, hogy oktassa az itteni „nebulókat”.

Az alapismeret 1-ben 31, az alapismeret 11-ben 24 
fiatal tanult. Ezt a két osztályt Miklán szervezték meg. 
Korhányban az V—VI. osztályosok tanultak, összesen 
45-en. Állampusztán a hetedikesek és a nyolcadikosok. 
Az előbbiek 13-an, az utóbbiak 16-an voltak. Mint em
lítettem, kevesen buktak, az átlageredmény jó közepes 
volt. A. J.

fiák mozdulatlanok, várják az 
őr megjelenését.
_ — Vigyázz! Főtörzsőrmester 
úrnak tisztelettel jelentem, a 
zárka nyitási létszáma tizen
négy fő.

A pocakos, öreg őr kial
vatlanságtól véreres szemmel 
végigmustrálja őket.

Távozása után nyitva ma
rad a zárkaajtó, zörög a sze
metes járgány, az ajtókeret
ben megjelenik a házimunkás 
hízott alakja, arcán fölény, 
szemtelen magabiztosság.

— Adjátok ki a szemetet!
Lakatos intézkedik.
—■ Naposok, ne aludjatok! 

Nyomás a szeméttel!
A bicegő napos fogja a teli 

szemetesedényt, kiviszi a fo
lyosóra, megbillenti, tartalmát 
beleönti a gyűjtőládába, a ki
ürült edény peremét kétszer a 
ládához ütögeti, a ragacsos pa
pírt kirázza. Társa külön 
edénybe rakja a megmaradt 
száraz kenyérdarabkákat.

— Jól megy — szellemeske- 
dik a házi, aki utazik erre a 
zárkára. — Már a kenyér sem 
jó nekik! Inkább zsemlét za- 
bálnátok?

Bentről ingerült, mocskos és 
gyalázkodó szavakkal öntik 
nyakon a kekeckedőt. A leg
szalonképesebb kifejezés is 
természetellenes ajánlatot tar
talmaz.

— Csinálj magadnak kistest
vért!

A házimunkás röhög, nehéz 
megsérteni, arcán vastag a bőr, 
megszokta az ellenszenv és 
utálat hasonló megnyilvánulá
sait, lepereg róla.

A feljárónál bakancsok csat
tognak, a soros zárka emberei 
nyolcvanliteres edényekben 
hozzák a párolgó feketekávét, 
a fehérköpenyes szakács ké
nyelmesen kullog mögöttük, 
kezében öblös alumínium me
rítőkanalat lóbál.

Üj kiáltás visszhangzik a fo
lyosón.

— Reggelire fölkészülni!
Bent a zárkában meglódul

nak a várakozók, csattognak 
a szekrény aj tők, kimarkolják 
csajkáikat, tolakodnak, lökdö- 
sik egymást, beállnak az ala
kuló, kígyózó, hernyómozgású 
sor végére. Mozgásukat az ide
geikbe rögződött megszokás 
irányítja. Ebben a látszólagos 
káoszban föllelhető a törvény- 
szerűség, a minden embercso
portra érvényes irányító erő. 
Reggelente éhesek, gyomruk 
megköveteli a magáét, az ajtó
réseken behatoló illatok csak 
növelik az éhséget, a sorban 
ácsorgók vonásai megszelídül
nek, fölkészülnek a várható 
élvezetekre, amit a forró ital 
nyújt. Újra kivágódik az ajtó, 
a szakács megkezdi a kávé 
kimérését. Az elítéltek sorban, 
egyenként előre lépnek, a kon- 
dér pereme fölé tartják evő
csészéjüket. Az osztószakács 
megmenti az adagolókanalat a 
fekete lében, figyeli az embe
reket, számon tartja a haver
jait, nekik teli kanállal mer, 
a többiekkel keveset törődik. 
Siet, vigyázat nélkül csapja az 
edényekbe a tűzforró folyadé
kot, nevet, amikor a kanál a

csajka falához csapódik. Né
hány csöpp az elítélt kezére 
permeteződik, égeti a bőrét, 
nem tudja lerázni, sziszeg, ro
han befelé, a vékony alumí
niumedény pillanatok alatt át
forrósodik, nem bírja tovább 
tartani, ledobja az első üres 
helyre, a szabad ágyra.

A zárkafelelős pincérmozdu
lattal egyensúlyozza tenyerén 
a műanyag tálcát, rajta tizen
négy darab szalonna, a dolgo
zóknak járó reggeli pótlék. A 
vékony, zsíros, rágós szelete
ket szétkapkodják, mindenki 
elveszi a maga adagját, akkor 
is, ha nem eszi meg. Szidják 
az ellátást, megunták a sza
lonnát, tenyerükön tartják, 
méricskélik, latolgatják a sú
lyát, fitymálják, cserélgetik 
egymás között. Csömörük van, 
unják, többségük megeszi, nem 
tehet mást, éhes. A nehéz fi
zikai munkához erő kell, szük
ségük van fűtőanyagra, kaló
riára.

Elcsendesednek, helyet ke
resnek maguknak, ho
kedliken ülnek, az ágy 

szélére telepednek, a keskeny 
asztalnál hatan férnek el, a 
többiek oda kuporodnak, ahol 
hely jut. Szótlanul rágják a 
kemény szalonnát, hörbölik a 
híg kávét. A szekrényekből 
előkerülnek a tartalékok, a hó
nap legszűkösebb időszakában 
vannak, elfogytak a kantinban 
vásárolt és csomagban otthon
ról érkezett finomabb falatok. 
Vastag szelet kenyereket vág
nák, megkenik zsírral, kon- 
zervet bontanak.

Munkakezdésig még van 
szűk félóra. Nem sietnek, gon
dosan megrágnak minden fa
latot, esznek, csámcsognak, a 
táplálkozás neszeit ritkán 
nyomja el egy-egy elejtett szó. 
Jólesik a csönd, az átmeneti 
nyugalom. Fő a jóllakottság. 
A gyomorba, jutott étel szétol
vad, melege szétárad az egész 
testben, a fűtőanyag eljut a 
szervezetet behálózó erek vas- 
útján minden lüktető sejthez. 
Erő kell a munkához, táplálni 
kell a testet, szükség van rá.

A fiúkat egyetlen hatalmas 
erő élteti, ez tartja bennük a 
lelket, segíti . őket rossz nap
jaikon. Át akarják vészelni 
ezeket a nehéz, sivár, az élet
ből értelmetlenül elvesztege
tett éveket.

Evés után elmosogatnak, el
készítik tízóraijukat. Rágyúj
tanak, fölkapaszkodnak az 
ágyakra, a naposok takaríta
nak, rendbe rakják a zárkát. 
Az önkéntes segítők vizet lo
csolnak a bitumenre, söprű
vel összekotorják a szemetet, 
letörlik az ágyakat, a bútoro
kat.

C söngetés önti el a folyo
sót, betör minden zárká
ba, munkára szólít. El

nyomják cigarettájukat, veszik 
a tarisznyát, kitódulnak a fo
lyosóra, ahol újabb vezény
szavak igazítják őket.

A kiürült zárkában megszo
rul a dohos csönd.

A nap huszonnégy órájából 
eltelt másfél. . ,

Bordács László

II á s o d i k  l e v é l
A stúdióvetélkedő egyik 

kezdő anyagaként megjelent 
egy Márianosztráról származó 
írás, „Szólítsa Vera néninek” 
címmel. A történet szinte me
sébe illő: egy Nosztrán-készült 
filmriportot látva egy nyugdí
jas néni levelet ír az egyik 
szereplőnek, s benne felajánlja, 
hogy segíti őt a szabadulás 
után.

A történet nem a képzelet 
szüleménye: minden, amit le
írtak, igaz. Főhőse, Szolga Ká
roly — becenevén „Csöves” — 
maga sem akarja elhinni, de 
a tény — tény.

— Anyám féléves koromban 
intézetbe adott. Egy-két évig 
nevelőszülőknél is voltam, de 
eddigi életemet javarészt min
dig valamilyen intézetben töl
töttem. Pomáz, Csobánka, Fót 
— azután javító-nevelő intéze
tek, Aszód, végül a börtönök.

— Hány éves most?
— Huszonhárom.
— Hányszor volt börtönben?
— Harmadszor, ha a fiatal

korúaknál töltöttet is beszá
mítom. Legutóbbi ítéletem öt 
év és két hónap. Lopás meg 
más apróságok miatt kaptam.

— Szakmája, szakképzett
sége van?

— Autófényező vagyok.
— Manapság mindennel re

mekül lehet keresni, ami az 
autózással összefügg. . .

— Ez igaz, de én nem na
gyon szerettem dolgozni. Min
dig annyi munkát kényszerí
tettem csak magamra, ameny- 
nyi elég volt a „dolgozó” lát
szat fenntartásához. Azért sem 
erőltettem nagyon a munkát, 
kiderült az előéletem, és min
denütt akadtak szép számmal, 
akik ferde szemmel néztek 
rám. Nagyon erősek az elő
ítéletek az emberekben. Tu
dom, ha tovább ottmaradök, 
és a viselkedésemmel eloszla
tom, akkor előbb-utóbb be
fogadtak volna maguk közé; 
de túl hosszúnak tűnt az idő, 
nem tudtam soha kivárni. 
Legutolsó, szabadulásom után 
már fel se vettek dolgozni; 
nem is próbálkoztam máshol. 
Persze, most itt vagyok.

— Mit tud Vera néniről?
— Keveset. Egy levelet vál

tottunk, most írom a másodi
kat. Az elsőben beszámoltam 
valamennyire magamról, ker
telés nélkül. Megírtam, hogy 
én ugyanúgy nem akartam bű
nöző lenni, mint a többiek 
sem; egész egyszerűen meg 
akartam mutatni, hogy nem 
félek a büntetéstől. Érdeklő
dött, voltam-e csöves, galeri
tag; a válasz már a becene
vemből is kiderült, nem vélet
lenül hívnak „Csöves”-nek, de 
galeritag a szó hétköznapi ér
telmében — mint ápolatlan, 
piszkos, rongyos, kötekedő — 
sohasem. .Mindig vigyáztam a 
külsőmre, megjelenésemre.

— Vera nénin kívül van 
még valakije?

— Tulajdonképpen igen is, 
nem is. Anyám él valahol, de 
vele nem akarok találkozni. 
Csak megszült — ennyiben 
tekinthető „anyának”. Abban 
reménykedem, hogy most, idő
södő fejjel ugyan, de legalább 
kipróbálhatom, milyen érzés, 
ha valakivel „anyáskodnak” 
egy kicsit. Vera nénit ugyanis 
ilyennek képzelem el a stílusa 
után. Ahogy írta, eddig két 
gyereket nevelt fel; én lennék 
tehát a harmadik. Igaz, ko
rom szerint akár az unokája 
is lehetnék . . .

— Testvérei voltak vagy 
vannak?

— A második nővéremmel 
Csobánkán voltam egy intézet
ben, így ismerjük egymást, 
bár további sorsáról nem tu
dok. 1976-ban született egy 
öcsém; rajtuk kívül úgy tu
dom, ’van még két nővérem 
és egy húgom. Valamennyien

intézetlek, éppúgy, mint én. 
Hogy hány apától származunk, 
azt ne is tessék kérdezni, úgy
sem tudom.

— Semmi közelebbit nem 
tud a testvéreiről?

— Nem, pedig szeretném fel
venni velük a kapcsolatot, kí
váncsi vagyok az ő sorsukra. 
Csak azt nem tudom, hogyan 
fogjak hozzá, mi legyen a ki
indulópont . . .  Talán lemegyek 
majd Csobánkára, ott esetleg 
tudnak valamit az egyik nő
véremről, aki talán tud vala
melyik másik testvérünkről. . .

— A Magyar Vöröskereszt
nek van egy úgynevezett ke
resőszolgálata; kifejezetten az 
a céljuk, hogy a valamilyen 
ok miatt szétszakadt családo
kat — természetesen a család
tag kérése nyomán — össze
hozzák. Szinte a lehetetlent ti 
megkísérlik az eredmény érde
kében, s valóban, sokszor egé
szen reménytelen ügyekben ij 
sikerrel jár fáradozásuk. Egy 
„ügy”, egy keresés húsz év 
után évül el náluk; vagyis 
csak ennyi idő után zárják le 
az aktát „eredménytelen" meg
jelöléssel. Más kérdés persze, 
ha olyan valaki megkeresésé
ről van szó, ahol teljesen bi
zonyos, hogy nem találhat
ják meg: például valamelyik 
haláltábórban jegyezték fel 
utoljára a nevét a második 
világháború idején. . .  Ebben 
az esetben azonban szó sincs 
ilyesmiről.

A keresőszolgálat igénybe
vétele ráadásul ingyenes; csak 
adatokat kérnek, pénzt nem.

— Erről eddig nem tudtam; 
majd megpróbálom. Csak el 
ne felejtsem ...

— Vera néni ebben is bizo
nyára segít majd. Hogyan 
gondolja a támogatás viszon
zását?

— Mindenekelőtt szeretnék 
megváltozni, s úgy érzem, a 
legjobb úton vagyok. Nem 
mondom, sok baj volt ve
lem eddig; bármilyen ér
zelmesen hangzik, úgy ér
zem, valami megváltozott 
bennem, amióta megkap
tam ezt a bizonyos levelet 
Elegem van a börtönéletből — 
de ki van benn szívesen? Sze
retnék én is ott segíteni Vera 
néninek, ahol tudok. Hátha 
kell bevásárolni, vagy olyas
valamit csinálni, amihez férfi
erő kell. Úgy érzem azonban, 
hogy a legjobban akkor vi- 
szonzom a kedvességét, ha 
igyekszem olyanná válni, mint 
amilyennek ő formálni akar. 
Ezzel megoldódik az életem: 
van támaszom kinn, lesz cé
lom, munkahelyem — és: éle
tem. Szabadságom.

★
Szolga Károly — mint azt az

úgynevezett fejlődési lap bizo
nyítja — jó néhány fenyítést 
gyűjtött össze, amióta benn 
van. Fogalmazhatom úgy is, 
hogy hosszú ideig csak fenyí
téseket kapott. A sorozat az 
év elején megszakadt: azóta 
már négy dicsérete van: ezek 
közül az egyik az, hogy a leg
utolsó öt fenyítését eltörölték.

A közelmúltban volt a ked
vezménytárgyalása: jó maga
viseletére való tekintettel, az 
intézet parancsnoka javasolta 
a kedvezmény megadását 
Szolga Károlynak ez tizen
három hónapot je len t... így 
már nemsokára, júniusban ki
léphet a börtön kapuján.

★
Legutolsó értesülésünk sze

rint, Vera néni Márianosztrá- 
ra készülődik; majdani véden
cével szeretne személyesen iis 
találkozni, megismerkedni.

Szándékunk szerint, erről a 
beszélgetésről is szeretnénk 
beszámolni — úgy, ahogy Vera 
néni mondja el.

H. A.

M A  KELL FIGYELNI"
Szavazólap

A beküldő neve:..... ................
Bv. intézet:
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_Tudom, sokan, legyintettek a 

különböző intézetekben, amikor 
a Heti Híradó 1982. január 16-i 
számában a Kalocsáról szóló 
,,Civilben az utcán” című cik
ket olvasták. Lehettek olya
nok, akik hangos nevetéssel, 
esetleg nyomdafestéket nem 
tűrő szavakkal fűszerezték vé
leményüket.

Forgassuk vissza az idő ke
rekét 1971-ig!

Űj befogadók sorakoznak a 
ruhatár előtt, még civilben. 
Csíkos ruha, bakancs, pamut
harisnya, intézeti fehérnemű, 
csajka. Elhangzik a parancs: 
„öltözzenek át, civil' ruha nem 
maradhat maguknál!”.

Az arcokon megdöbbenés. 
Még a fehérnemű sem ma

radhat? — hangzik egy bá
tortalan kérdés.

-■ Nem — ez a kurta vá
lasz. Ez ismétlődött évről év
re.

Egyszer csak elhangzott az 
äs, ami már mai életünk jel
lemzője:

— Fehérnemű, harisnyanad
rág kismamacipő maradhat.

Jókai könyveit olvasva', min
dig a nagy mesemondó alakja 
jelenik meg előttünk.

Az a fiatalasszony is, akit 
„védencemnek” fogadtam, 
nemrég kezdte meg 12 éves 
büntetését, azt gondolta, me
sét mondok, amikor párhuza
mot vontam a mostani és a ré
gi börtönélet között.

— Figyelj csak! Évszámokat 
nem mondok. Egyszerűen a 
tényeket fogom eléd tá rn i. . .  
Megkérlek, először is add ide, 
ami a zsebedben van!

—- Nem . . .  nem adom — 
hangoztatja makacsul.

— Rendben van, akikor ülj 
Ide mellém és ne szólj közbe! 
Először mindig azt mondom, 
ami volt, utána azt, ami most 
van.

—■ Rácsos beszélő: — most 
asztalnál ülhetsz, családoddal 
töltheted a látogatás idejét.

3 havonta . 32 soros levél
írás; ma korlátlanul írhatsz 
naponta.

Egy évben kétszer élelmi
szercsomag; most kéthavonta 
kaphatsz.

Csajkarendszer: önkiszolgáló 
ebédlő.

Vezetékes rádió; Hi-Fi to
rony, TV, Akai magnók.

Bolt, ahol szabadon vásárol
hatsz, akár mindennap.

Kultúrkörlet színpaddal,
szakkörök, közel 10 000 köte
tes könyvtár, kézimunka,
könyv, cipő, játék, fehérnemű, 
vásárlás.

— Mit csináljak én a játék
kal vagy a kézimunkával? 
Nyolc esztendőm van még a 
kedvezményig! Egy láda ké
zimunkát csinálhatnék addig, 
ha ez igaz lenne... Játék?
— keserű mosoly jelenik meg 
a szája sarkában. — Gyerme
kemnek nem vehetek, ma
gamnak vegyek?

— Miért nem vehetsz a 
gyermekednek ?

— Nyolc év múlva vigyem 
haza?

— Hazaküldheted. Engedé
lyezik.

— Ugyan már, azt hiszed, 
mindent elhiszek? Én mégis
csak azt mondom, inkább be
nyelek, hazavágom magam 
Legyen vége mindennek, egy
szerre !

— Látom, nem hiszed eh 
amit mondok. Gyere, enge
délyt kérünk, elviszlek az 
olyan asszonyok szobájába .'..

— Talán zárkájába? — vág 
közbe.

— Nem. Szobájába, ahol 
azok laknak, akik már több 
éve itt élnek.

Kételkedve, tétován indul el 
velem. Egyik keze szorosan a 
zsebében marad.

Barátságos, otthonos helyi- 
ségb. lépünk. Kedvesen üdvö
zölnek bennünket.

;— Szeretném, ha elmonda
nátok ennek az új asszonynak 
(akinek 12 éve van!), hogyan 
éltek itt, mióta vagytok bent!

A hangzavart megállítom, 
mert szinte egyszerre mond
ják az éveket. 11 év — 8 év 
— 7 év — 6 év . . .

Látom, védencem remeg. Nem 
akarja elhinni amit lát és 
hall.

Rendezett frizurák, óra a 
karjukon, különböző sütemé
nyek az asztalon (nem hazai). 
Megmutatják a szekrényeket: 
civil ruhák sorakoznak egymás 
mellett.

Szinte egymás szavába vág
va mesélik el élményeiket:

— Civil munkavállalók - kö- 
’ zött dolgozunk, nem vigyáz

ránk senki, lemehetünk az 
üzemi büfébe is. Kijárunk a 
városba vásárolni. Fodrásznál, 
múzeumban voltunk.

Alig tudom ezeket a csendes 
asszonyokat megállítani. Ké
rem óikét, tartsanak valami 
sorrendet elbeszélésükben.

Védencem rám néz, látom, 
szeretne valamit- mondani. 
Odalépek hozzá, halkan kér
dezi:

— Mondd, ismered ezt a 
számot: „Az ember néha léha, 
egv könnyelmű senki. Mégis 
■mily nehéz embernek lenni”.

Lányok, közietek hagyom 
a fiatalasszonyt, beszélgesse
tek vele, mondjátok el, mi 
történt veletek 1982. január 
3-a óta! — búcsúzom tőlük.

Nem akarom megzavarni a 
máris meginduló beszélgetést, 
hangtalanul csukom be az aj
tót.

A stúdióba érve megkérem 
stúdiósunkat, tegye fel az 
előbb említett felvételt. Rög
tön teljesíti kérésemet: tudja, 
most komoly dologról van szó 

Elet vagy halál? Beilleszke
dés-var- elkeveredés?

Lábujjhegyen lépek be újra 
az átmeneti szobába.

— Igaz, hogy kijártok dol
gozni és nem vigyáz rátok 
senki ? 8

— 1982 januárja óta a 
szabad munkavállalókkal dol
gozunk együtt. Lejárunk az 
üzemi büfébe vásárolni.
' — Miből vásároltok?

Ezekből az erszényekből, 
ezekkel a magyar forintokkal.

Az asszonyka szeme tágra 
nyílik a csodálkozástól.

— Voltunk fodrásznál, vá
sároltunk már a városban is 
Majdnem minden üzletbe be
mentünk, szabadon mozoghat
tunk. Nem éreztünk semmi 
szorongást. Társainknak is 
hoztunk apróbb meglepetése-K&t,

— Nem volt bennetek sem
mi szorongás az üzletekben?

— Tudod, a városnézést 
megelőzte a munkahelyi kö- 
zösség. A „kinti”, ma már így 
mondjuk, munkatársaink 
Ugyanúgy fogadtak bennünket

ka,rmelyik civil dolgozót! 
Sejtokeszek velünk szemben.
A "ib?d életben éíő emberek 
segítőkészek, nem marják egy
mást, ^mint rozsda a vasat. 
Hosszú evek után megismer- 
Juk a szabad emberek gond- 
jait Megismerjük az élet újabb 
buktató11:. Most már igazán a 
szabad eleire készülünk

— Azt nem . . .  nem!
— Te tudod, mit csinálsz! 

Kérdezek tőled valam it. . .
A kérdést nem tudom fel

tenni, mert szinte még gye
reklány, aki az ajtón valóság
gal berobban. 21 éves és már 
4 keméniy börtönév van mö
götte, még 4 előtte. Örömmel 
fogom meg a vállát. A torko
mat szorongató sírástól csak 
percek múlva tudok m-egszó 
lalni.

— Örülök, hogy időben visz- 
szaérkeztél!

Körülnéz, meglátja az új 
asszonyt. Kérdően tekint ránk.

Azóta került hozzánk, ami
óta szabadságon voltál. Nem 
akarja elhinni, hogy butaság, 
amit csinálni akar — hangzik 
a rövid bemutatás”.

— H át. . .  mit mondjak én 
neki? Volt idő, mikor én se 
voltam „minta-elítélt”. Azután 
rájöttem, nem jó ez így Itt azt 
mondják — azóta pozitív 
irányban változtam . . .  Most 
voltam szabadságon odahaza. 
Következő célom: szeretnék én 
is ennek a szobának lakója 
lenni.

— Mondd, igaz az, hogy a fi
amnak küldhetek játékot, 
könyvet, csokoládét?

— Küldhetsz. Ha . . .
Nem tudja a mondatot befe

jezni, mert a kérdező közbe 
vág:

— Haza is mehetek hozzá 
szabadságra?

— Természetesen. Ha . . .  
Űjabb közbevágás.
— Én is idekerülhetek egy

szer ebbe a szobába?
— Igen. Idekerülhetsz, Ak

kor már nem mi leszünk itt. 
Űjak foglalják el a helyünket, 
s persze, mindig több és több 
kedvezménnyel.

Védencem még mindig hi
tetlenül rázza a fejét, motyog
va, tétován mondja:

_— Nem, nem akarom el
hinni. Ezt azért mondjátok 
hogy engem megnyugtassatok. 
Zsoltikámnak írok még, aztán 
hergelek valamit. Legalább 
vége lesz mindennek.

Szavai sírásba fulladnak. 
Nem vigasztalom tovább: lá
tom mindenki arcán a fáradt
ságot. Éppen, amikor kifelé In
dulunk, felcsendül a dal:

— Az ember egy léha, egy 
könnyelmű senki. . . ”

Az asszony rám emeli köny- 
nyes szemét, és nagyon halvá
nyan elmosolyodik.

A fekete hajú, csillogó sze
mű lány odaugrik hozzá, ka
ron fogja és kéri:

— Gyere velem, majd mi 
ketten beszélgetünk!

W STM

Mikor kezdődik — meddig fart?

Azt mondjátok meg, mit 
tegyek en a sok évemmel?

— Kérlek, először is add ide 
*̂*1! <i zsebedben van! *

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

JAVASLOM
Indoklás: ...... ....... .

NEM JAVASLOM

• (B ek ü ld h e tő  k ü lön  lap on  Is.)

Lehajtott fejjel megyek a 
kültúrkörletre. Mindig mosoly
gó kis stúdiósunk látja szomo
rú arcomat, rögtön megkérdezi 
az okát.

Mielőtt válaszolni tudnék, 
ismerős hangok ütik meg a fü
lemet. Közelebb megyek ; 
kultúrterem ajtajához: mi ta
gadás, földbe gyökerezett a lá
bam. A sarakba húzódva be
szélget védencem és a felsete 
hajú leány.

Az ajtófélfának dőlve hall
gatom őket. Nem vettek észre,

— Figyelj ide, megtanítlak 
varrni! Sok időd van még 
Olyan műveletre tettek, ahoi 
tudsz _ keresni. Elviszlek a 
szakkörbe is. Veszünk neked 
is kézimunkát, majd megta
nulsz hímezni. Meglátod, min- 
den rendbe jön körülötted. 
Mi pedig segítünk mindenben

— Még csak azt mondd 
meg, tényleg küldhetek Zsolti
jának játékot?

— Ha ránk hallgatsz, akikor 
biztosan.

Visszaléptem az ajtóból 
mert mindketten kifelé indul
tak.

Az ablaknál álltam, amikor 
kilépték az ajtón.

Ügy nézett védencem, mint 
aki lélekben nagyon messze jár.

Megállnak előttünk. Zsebé
be nyúl, átad egy szabászkést, 
két penget, különböző drótda
rabokat. Szótlanul állunk a fo- lyoson.

Kalocsa

©

Űjabb két hozzászólást adunk közre. Közülük a máso
dik igen figyelemreméltó, mivel témánkat, a beilleszke
dést nagyon is gyakorlatiasan közelíti meg, S úgy hisz- 
szük, meggyőzően bizonyítja: önmagában az elhatározás 
csak alap, ha úgy tetszik, elengedhetetlen feltétel, de sok 
más is kell még, hogy a börtönből szabaduló fokozato
san elhagyja a múltját.

Természetesen várjuk további véleményüket.

dott az az elhatározás, hogy 
meg akar változni, s a felké
szülés időszakában mennyire 
vette komolyan célkitűzéseit, 
jövője szerencsésebb alakulása 
érdekében? Felvette-e a kap
csolatot a jövendő vállalatával, 
pártfogó felügyelet esetén tá
jékoztatta-e az utógondozót 
tényleges helyzetéről, gondjai
ról, hiszen nem mindegy, hogy 
például a pártfogónak mennyi 
ideje marad az intézkedésre, 
mondjuk a lakáskérdésben.

Vegyünk például egy általam 
elképzelt átlagos szabadulót. 
Tételezzük fel, hogy három 
évet töltött ki, nincs senkije, 
pártfogó felügyeletet kapott, 
lakása nincs, kártérítési köte
lezettsége több tízezer forint, 
szabaduló ruhája! segélyből 
kapta, és szabadulási pénze 
1500 forint. Milyen esélyei van
nak ennek az embernek a beil
leszkedésre?

Kezdjük az elején. Hajnali 
fél ötkor az őrparancsnok át
adja a szabadulónyomtatványt, 
amelyben felhívják a figyel
met a jelentkezési kötelezett
ségekre. Kilép emberünk a 
börtönből, boldogan, felszaba
dultan veszi tudomásul, hogy 
azt csinál, amit akar. De a szí
vére nehezedik a sok megol
datlannak látszó gond is, arpely 
kuszán megfordul a fejében. 
(S itt előnyben vannak azok, 
akik kész tervvel távoztak, ki
dolgozták magukban az első 
bét részletes teendőit, tudják, 
hogy hol fognak aludni, dol
gozni.) Mit csinál legelőször? 
Nincs senkije, akihez bekopog
na, aki várná, a hivatalok 8-9 
óra felé fogadnak, így vagy 
utazással tölti az időt, vagy . . ,  
Itt csak az a megjegyzésem: 
hivatalos személlyel történő 
találkozás előtt ne fogyasszunk 
szeszes italt, mert az első be
nyomás nagyon sokat számít, a 
későbbiekben is. Tehát embe
rünk józanul teljesíti jelentke
zési kötelezettségét az illetékes 
kapitányságon, kézhez kapja 
személyi igazolványát, benne a 
PF-bejegyzéssel. Elindul párt
fogójához, útközben azon gon
dolkodik, mennyire legyen 
őszinte. Abból a szempontból 
hátrányban van, hogy nem 
tudja, személy szerint ki fog 
segíteni neki. Bemutatkozik, 
elmondja lakásgondját, de hoz-

A 8. számú hozzászólással 
vitatkoznék. Idézem: „A beil
leszkedés szempontjából jobb 
helyzetben vannak azok, akik 
öt évnél nagyobb büntetést 
kaptak.” Pártfogó, átmeneti 
csoport stb. Majd csattanóként 
a következőket írja: „Ahol jó 
alapot adnak!” Ezek szerint 
aki 15-20 évet tölt bent, egé
szen jó alapot kap és minden 
bizonnyal magára talál az élet
ben. E logika szerint, aki 1-2 
évet, vagy csak pár hónapot 
tölt bent, az jobb, ha ki sem 
megy, hiszen semmi alapot sem 
kap, a helyzete reménytelen. 
Persze lehet, hogy bennem van 
a hiba, s nem tudom követni 
ezt az eszmefuttatást. Minden
esetre furcsa!

Szerintem nem a letöltött 
évek adják a jó alapot. Az 
egyén az, akinek döntenie kell. 
Nem vitatom a pártfogó és má
sok segítő szándékának hasz
nát, de mit érnek, ha valáki 
nem akar vagy nem tud meg
változni ? Sokan azt hiszik, má
sok irányítják az életét. Pedig 
mi irányítjuk! Ne másokra ala
pozzunk, hanem magunknak 
bizonyítsunk. Tudjuk mi azt, 
hogy mit tehetünk meg, s főleg, 
hogy mit nem? A kérdés az, 
gyengék vagyunk vagy erősek? 
Mi magunk alkotjuk természe
tünk értékét és cselekedeteink 
erkölcsiségét.

A tudatlanság eleve nem 
okoz bajt, csak a tévedés kínos.
S az ember sohasem abban té
ved, amit nem tud, hanem csak 
abban, amit tudni vél. . .

Molnár Miklós 
előzetes

Az eddigi hozzászólások ab
ban megegyeznek, hogy. a be
illeszkedést itt a börtönben 
kell előkészíteni. Ezek után 
lépjünk ki a börtön kapuján, 
s azokkal a problémákkal fog
lalkozzunk, amelyek szükség
szerűen jelentkeznek,- s ame
lyekkel minden szabadulnak 
képességei szerint meg keli — 
kellene — birkóznia. Persze itt 
egy alapvető kérdés nyitva ma
rad: kiben mennyire tudatoso-

záteszi: a munkahelyi levél 
szerint szállót biztosítanak. A 
pártfogó felhívja telefonon az 
érintett céget, hogy valóban 
rendben van-e a szálló? Álta
lában kedúező választ kap, de 
már megtörtént az ellenkezője 
is. (Ilyenkor a pártfogó is ne
héz helyzetben van.) Ezután 
ellátja „védencét*’ a szükséges 
instrukciókkal, alkalmazkodási 
tanácsokkal, magatartási sza
bályokkal.

A szabaduló útja a vállalat 
személyzeti osztályára vezet, 
ahol várják, és a munkásszálló 
is rendben van. Beköltözik új 
„otthonába”, nem kell semmit 
sem elpakolnia, az az övé, ami 
rajta van. (Közben sok-sok te
lefonálgatást hallgat végig: 
„arra kérlek, lehetőleg ne tudja 
meg senki, honnét jött a fiú”.) 
Azon töri a fejét, mit mondjon 
majd új kollégáinak. Aztán 
eszébe jut, hogy a zsebében 
van 1400 forint, lemegy a kö
zeli étterembe. Egy százassal 
kevesebbje maradt. (Az ital 
hatására előjön benne sok ke
serűség, s az, hogy két nap 
múlva ismét ütemes, minden
napi munka fog következni. A 
kérdés persze az, hogy egyál
talán van-e más lehetőség a 
helytállásra, a beilleszkedésre, 
mint a mielőbbi munkába ál
lás?) Kisebbségi érzés lesz úrrá 
rajta, észreveszi, hogy milyen 
sokat kell bizonyítania, hogy 
egyenrangú lehessen a „civi
lekkel”.

Később eljön az első találko
zás a kollégákkal, lakótársak
kal. Emberünk úgy dönt, el
mondja honnét jött. Örömmel 
tapasztalja, hogy szinte min
denki megkérdezi: miben se
gíthet? Ez nem meglepő, hiszen 
az emberek többsége tisztában 
van azzal, hogy a börtönből ér
kezőnek segítségre van szük
sége. Emberileg, anyagilag, er
kölcsileg stb.

A munkahelyen is megfelelő 
a fogadtatás. Amikor terveiről 
beszél, a főnök csak annyit 
mond: „minden magán múlik”. 
Bizalom jele az is, hogy az első 
kétheti fizetést nem tartották 
vissza, s ez pontosabb, szorgal
masabb munkára ösztönzi. Az 
első hónap végén rájön, azzal, 
hogy a szállón lakik, komoly 
szociális juttatásban részesül. 
A pártfogó néha felhívja a vál
lalat illetékeseit é s , megnyug
tató válaszokat kap: emberünk 
beosztó, nem italozó, cseleke
deteiben meggondolt stb . . .

Valahogy így képzelem én a 
biztató beilleszkedési folyama
tot. Akinek más a véleménye, 
azzal szívesen vitatkozom a H. 
H. hasábjain, valamennyiünk 
okulására.

Bizony József 
Bp-i Fegyház és Börtön

BOTCSINÁLTA ÁPOLÓNŐ
A már többször büntetett, 

45 éves Lehoczki Jánosné Fi
lip Erzsébet a múlt év tava
szán, amikor kilépett a Közte- 
ruletfenntartó Vállalattól, el
határozta, hogy egészségügyi
ként kamatoztatja ismereteit. 
„Űj életét” személyi igazol
vány hamisítással kezdte, 
ugyanis bejegyezte, hogy „ápo
lónő”, és az Amerikai úti agy
sebészeten dolgozik. Ezáltal két 
legyet ütött egy csapásra: az 
igazoltató rendőrök nem vit
ték el közveszélyes munkake- 
rülés miatt, s mint szakkép
zet .ápolónő”, kialakíthatta a 
pacietúráját. . .

Az epilepsziás, alkoholista 
Lehoczkiné naponta feltűnt 
egyebek között az Abbázia ká
véházban és az Emke eszpresz- 
szóban, ahol fogadta a betege
it: azokat a lányokat, akik al
kalmi ismerőseiktől különféle 
nemi betegségeket szedtek össze.

A botcsinálta ápolónő gyógy
szertarból szerzett kenőcsöket, 
különböző kórházakból isme
retlen módon fecskendőkhöz és

gyógyszerekhez jutott, amiket 
a „rendelések” során fel is 
használt. Lehoczkiné nemcsak 
az éjszakai^ pillangókat, hanem 
azok, szintén betegségben szen- 
vecto arab barátait is „gyógyí
totta ,

A bíróság elé került ügyben 
szerepel még a többi között a 
23 éves Rózsa Gáborné Kana
las Erzsébet is, aki miután né
hány ezer forinttal megkárosí
totta a Fővárosi Dohánybolt 
Vállalatot, szintén az alkalmi 
„szórakoztató iparban” kama
toztatta tudását. . .  Hasonló 
ügyben került a törvény elé 
a 20 eves Házi Margit aki 
1000—1500 forintért tette ’„bol- 
dogga ’ alkalmi ismerőseit, to- 
vabba az ugyancsak 20 eszten
dős Kancsó Istvánné Noveko-
™ rlukSUZSanna éS még két
„ A  Fes^  Központi Kerületi 
Bíróság dr,. Zahumenszky Ist- 
uair büntetőtanácsa a kuruzsló, 
™iU *ía líeru 0 es üzletszerű ké- 
Ä r 1“ ? 31” 7 és 9 hónap 
közötti időtartamú szabadság
vesztesre ítélte. S

Könyv
es játékvásár

Állampusztán évente két
szer, karácsony és húsvét 
előtt rendeznek játék- és 
könyvvásárt.

Most, húsvétkor 50 ezer 
forintért vásároltak. Játé
kot kü ld tek ' haza gyere
keiknek, vagy akik beszé
lőre várták hozzátartozói
kat, személyesen adták át 
ajándélzaikat.

Csaknem hatvan játék
fajta közül választhattak, s 
így mindenki megtalálta 
azt. amit keresett. Az apák 
n&gy _ figyelemmel és hoz
záértéssel válogattak. Ha 
majd hazamennek, nem
csak a gyerekek, hanem ők 
is leülnek játszani"> 

Nemcsak a játék, hanem 
a könyv is kelendő árucikk 
itt. Most is harmincezer fo
rintért vásároltak. A köny- 
vek sorsa is az. mint a já
tékoké. Előbb-utóbb haza
kerülnek ajándéknak, vagy 
épp a majdani házikönyv- 
tart gazdagítják.

—  á . —
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Nem betegség, kénem állapot

Hányféle derékfájás létezik?
A szakrendelőkben az or

topédrendelések előtt egyre 
több beteget találni, aki de- 
r&fájdalomra panaszkodik.
Vajon mi ez a titkos kór, 
amely nemre és korra való te
kintet nélkül szedi áldozatait? 
Elnevezésben nincs hiány. 
Nagyanyáink korában boszor- 
káriiylövés („Hexenschuss”), 
újabban lumbágó, isiász stb.

De mit takarhat ez a sok 
név? Betegség ez egyáltalán? 
És miért panaszkodnak a be
tegek visszatérő fájdalomról? 
(Talán nem lehet gyógyítani?

A  csont nem fáj
Az emberi gerinc nem egye

nes pálca, hajlatok és ívek 
vannak rajta. Tehát: á  két lá
bon állásnak és járásnak meg
felelően megkülönböztetjük az 
emberi gerincoszlopon a nyaki 
hajlatot, a háti domborulatot, 
az ágyéki hajlatot és kereszt
csonti domborulatot.

Maradjunk a derékfájásnál. 
Az itt végrehajtható mozgások: 
előre, hátra, oldalra hajlás, 
valamint a gerinchossztengely 
körüli forgómozgás.

A gerincoszlop felépítésében 
nagyon fontos szerepe van a 
csigolya közti porckorongok
nak. Ezek a csigolyatestek kö
zött helyezkednek el. A porc
korong erős, gyűrű alakú kül
ső porcból áll, míg belsejét 
kocsonyás anjyag tölti ki, 
amelynek legközepe körkörö
sen tömöttebb szerkezetű.

Ezzel lényegében már felso
roltuk mindazokat a tényező
ket, amelyekben a derékfájás 
okát kell keresni. Hangsúlyoz
ni kell azonban, hogy nem a 
csont fáj .csonthártyában, a 
szalagokban és az . izmokban 
idegvégződéseket találunk, s 
azok fokozott vagy kóros inge
rülete okozza a fájdalomérzést 
a deréktájon.

A  panaszok csoportjai
Mielőtt az okokat kezde

nénk vizsgálni, foglaljuk össze, 
hogy általában milyen pana
szokkal fordul orvoshoz a be-, 
teg! Ez lehet csak a deréktá
jon .jelentkező különböző erős
ségű fájdalom, de kisugároz
hat a , vesék felé és a csípőtá
jékra. A fájdalom lehet gyen
ge, de lehet olyan erős is, hogy 
ágyhoz köti, mozgásképtelenné 
teszi az embert.

A panaszok másik csoport
ja az a típusú derékfájás, 
amely az egyik vagy másik 
Végtagba kisugárzik, s hozzá 
bizonytalan zsibbadás és más 
Idegi tünetek is társulhatnak.

Ezeknél a betegeknél a kö
vetkező elváltozásokat találjuk 
a vizsgálat során: az egész 
ágyék a gerinc felett nyomás
ra fájdalmat jelez. Ennek a 
gerincszakasznak a hajlata el
simult, kiegyenesedett, mozgá
sa beszűkült, súlyos esetben 
egyáltalán nem mozog. A be
teg legtöbbször, nem tud elő
rehajolni.

A vizsgáló orvos — ha szük
ségesnek tartja — röntgenfel
vételt készíttet, amely az ese
tek döntő többségében magya
rázatot ad a panaszokra. A 
röntgenfelvételen talált elvál
tozások két nagy csoportba 
sorolhatók: vannak olyanok, 
amelyek a csigolya fejlődésé
nek, csontosodásának zavará
ból adódnak, míg mások az 
él-tünk során kialakult elvál
tozásokból keletkeznek, pél
dául a meszesedés, csigolyako
pás.

A csigolyákon látható elvál
tozások csökkentik teherbíró 
képességünket. A fizikai igény
bevétel miatt a csigolyák 
közti szalagokra most már 
nem az élettani viszonyoknak 
megfelelő megterhelés hat, 
így azokon is mészlerakódás 
következik be. Ez természete
sen érezteti hatását a csigolya 
közti porckorongokon, rugal
masságuk fokozatosan csök
ken, és ugyancsak meszesedik. 
Ifjy, a lakul'k i a már'nagyon.

sokak által ismert gerxname- 
szesedés, a spondylosis.

A gerincfájás egy különle
ges csoportját alkotja a ge
rincsérv. Ez a csigolya közti 
porckorongok károsodása mi
att lassan, vagy a beteg porc
korongot ért hirtelen nagy 
erőbehatás következtében lép 
fel. Ilyenkor az történik, hogy a 
porckorong külső, gyűrű alakú 
rétege elszakad, és a belső 
kocsonyás réteg itt elődom
borodik. Ez az elődomborodás 
nyomhatja az ott futó gerinc
velői idegeket,, és az erős fáj
dalom mellett idegi tüneteket 
is okozhat.

Csak az első lépés
Nagyon sok olyan elváltozás 

van, amely derékfájdalmakat 
okoz. Fontos azt elmondani, 
hog|y mit kell a betegnek csi
nálni, vágy inkább, mi az aján
latos. A legelső tanács az le
het; forduljon orvoshoz. Ke
resse fel a lakóhely szerinti 
orvosi rendelőintézetet, ahol 
megállapítják, hogy mi okoz
za panaszait.

Az utasítások pontos betar
tása, az előírt gyógyszeres kú
ra elvégzése azonban csak az 
első lépés a panaszok, meg
szüntetése érdekében. Az ese
tek túlnyomó többségében 
ugyanis a panaszok mögött a 
csigolyán vagy közvetlen kör
nyékén olyan meszesedés vagy 
egyéb elfajulásos elváltozás 
látható kiváltó okként, ame- 
If/et nem lehet megszüntetni. 
Lényegében tehát nem is be
szélhetünk betegségről, hanem 
kóros állapotról. Ennek az ál
lapotnak a lényegéről a követ
kezőkét kell tudnunk: 'megvál
tozik a csigolyák alakja, a csi
golya közti porckorongok lela
pulnak, rugalmasságuk csök
ken, így aztán természetesen a 
normális testtartás csak az 
ott levő izmok nagyobb meg
terhelésével lehetséges. Ilyen 
körülmények között viszont 
ezek hamarabb kifáradnak, és 
a test tartását áthelyezik a 
gerincoszlopra. Csakhogy az 
alakjukban megváltozott csi
golyák nem tudják ellátni ezt 
a feladatot, így aztán a sza
lagokra és az izmokra nem az 
élettani viszonyoknak megfe
lelő erők hatnak, túlzott igény
bevételük viszont fájdalmat 
okoz. Ebből következik, hogy 
a panaszok fciújulásánafc ve
szélye állandóan fennáll.

A második lépés tehát csak 
azután következhet, hogy meg
felelő kezeléssel megszüntet
tük a heveny panaszokat. E 
lépéssel szeretnénk megaka
dályozni a panaszok kiújulá- 
sát, tekintettel arra, hogy a 
csontokon lévő alaki elválto
zásokat soha többé nem lehet 
eloszlatni!

Nyilvánvalóan az a felada
tunk, hogy azokat a körülmé
nyeket változtassuk meg, ame
lyek túlzott mértékben, igény be 
veszik az ágyéki gerincsza
kaszt.

Más szóval: bizonyos mér
tékben meg kell változtatni az 
életkörülményeinket.5 Ennek 
arra kell alapulnia,, hogy a 
gerinc fizikai igénybevehető
sége korlátozott. A beteg egy 
bizonyos fizikai megterhelést 
minden panasz nélkül elbír, 
egy bizonyos megterhelésig 
több-kevesebb panasza lehet. 
Egy határon túl már nem ter
helhető a gerinc —■ de hogy 
ezek a határok hol vannak, 
arra egyetlen orvos sem tud 
válaszolni. Mindenesetre van
nak irányadó, általános szem
pontok a beteg számára. Min
den olyan megterhelés, amely 
az izomzatot tartósan és egy
irányúan veszi igénybe — pél
dául súlyosabb tárgyak kéz
ben szállítása, tartós állás, 
ülés —, a fájdalmas panaszok 
visszatérést okozza. Bizonyos 
mozgások is ilyen hatásúak: 
például az előrehajlás vagy 
ilyen . helyzetből nehezebb 
tárgy emelése. Igaz, mindeze
ket a szempontokat, megköté

seket nagyon nehezen, vagy 
egyáltalán nem lehet figye
lembe venni. De akkor mit 
lehet csinálni?

A legfontosabb: a deréktáju 
izomzat jó karbantartása. Mi
nél erősebb az izomzat, annál 
nagyobb a teljesítő-képessége, 
annál később fárad ki és he
lyezi át a testtartást a gerinc
re, ami á fájdalmas panaszok 
kiújulását okozza. A karban
tartás egyetlen módja — a 
mozgás.

Azt hiszem, hogy sok más, 
már-már népbetegségként em
lített betegséggel együtt a de
rékfájást is azok közé kell so
rolni, amelyeknél a kóroki té
nyezőnek a vizsgálatakor elju
tunk az életkörülményekhez.

Íme, néhány olyan tanács, 
amellyel a beteg elkerülheti 
vagy csökkentheti a panaszok 
kiújulásának lehetőségét! A 
legfontosabb talán az úszás. Ez 
az elképzelhető legjobb mód
szer a gerinc izo'mzatának 
erősítésére, teherbíró-képessé- 
gének fokozására. A másod
vagy harmadnapo-nkénti fél
órás mellúszás biztosítéka a 
hosszabb ideig tartó, fájdalom- 
mentes időszaknak. De említ
hetjük az esti tv-tornát és a 
kocogást is. A mindennapi 
életben egyhangú, monoton in
gerekkel egyoldalúan megter
helt és kifárasztott izomrend
szert ezekkel felfrissíthetjük, 
s fokozhatjuk a teherbíró-ké
pességét.

Fürdő es fuzo
Az orvosi rendelőkben na

gyon sok beteg fürdőjegyet és 
fürdőkórházi beutalót kér. 
Vannak azonban a betegség
nek olyan állapotai, amikor a 
fürdő nem tesz jót! A kezelő
orvos dönti majd el, hogy a 
beteg járhat-e fürdőkezelésre 
vagy nem. Ha igen; ajánlatos 
a fürdőkezelést masszázzsal 
kiegészíteni. Mindez ugyan 
nem pótolja az aktív tornát, 
de fokozza az izomzat vérke
ringését, növeli a teherbíró-ké
pességet.

Más a helyzet a fürdőkórhá- 
zi kezeléssel. Hazánk gyógyvi
zekben igen gazdag, ezek ösz- 
szetétele igen változatos, és 
ugyanez mondható el az alkal
mazhatóságokról is. Csak a 
szakorvos állapíthatja meg, 
hogy mikor és milyen fürdő- 
kezelés alkalmas, sőt, hogy a 
beteg állapota egyáltalán le
hetővé vagy szükségessé teszi-e 
a fürdőkórházi kezelést.

Még egy fontos tudnivaló. 
Sok derékfájós beteg számá
ra rendelnek fűzőt. A legtöb
ben ettől nagyon idegenked
nek. Pedig nagy a jelentősége: 
egy átmeneti, komoly fájdal
makat okozó időszak áthidalá
sára szolgál. Ilyenkor szüksé
gessé válhat az ágyéki ge
rincszakasz rögzítése, külső 
megtámasztása. A fűző tehát 
a deréktájra ható megterhelés 
egy részét magára vállalja. Vi
selése mellett az aktív kezelés 
és torna teszi majd lehetővé a 
fűző elhagyását, vagyis a fűzőt 
a kezelés szerves részének 
kell tekinteni, mint a gyógy
szereket; a tornát — és nem 
többnek.

Feltétlenül beszélni kell a 
derékfájásnak egy „különle
ges” okáról: a lúdtalpról. A 
láb boltozatainak hiánya miatt 
nemcsak a láb és a lábszár 
izomzatára hárul nagyobb 
megterhelés, hanem a derék
táji izomzatra is — derékfá
jást okozva. A jó betét viselé
se megszünteti a panaszokat. 
Fontos annak az Ismerete is, 
hogy a betét nem gyógyszer, 
csak azzal segít, hogy alátá
masztást biztosít, olyan, mint 
például a szemüveg. Ha' a be
tétet nem viseljük állandóan, 
visszatér a hibás terhelés és a 
derékfájdalom.

összegezve tehát: a derékfá
jás panaszait az esetek túlnyo
mó többségében az ágyéki ge
rincszakasz csigolyáinak alaki

T R É B ? Á  K
— Valóban nem tudod, 

Márta, hogy ki a gyerme
ked apja?

— Valóban nem tudom. 
Könnyelműséggel mindig 
vádolni lehetett engem —, 
de kíváncsisággal soha!

— Fogalmam sincs, mit 
csináljak — panaszkodik a 
szenvedélyes horgász a ba
rátjának. — Harmadszor 
fordul elő, hogy amikor 
hazajövök a horgászásból, 
a feleségem ágya alatt ta
lálom a szeretőjét.

— Akkor többé nem mész 
horgászni?

— Még mit nem! Jobb 
ötletem van: lefűrészelem 
az ágy lábát!

★

— Tudok egy új viccet, 
de nem tudom, nem mond- 
tam-e már neked . . .

— Jó vicc?
— Nagyon!
— Akkor biztos, hogy 

még nem mondtad el.

— Nemsokára szebb kör
nyéken fogunk lakni — di
csekszik az egyik szom
szédasszony a másiknak.

— Mi pedig nyugodtabb 
környéken — mondja a 
másik.

— Maguk is elköltöznek?
— Nem. Mi maradunk.

— Egy idős asszony száll 
fel a zsúfolt villamosra és 
odaszól egy ülő fiatalem
bernek:

— Uram, megengedi, 
hogy átadjam magának az 
állóhelyemet?

— Mi történt? — kérdi 
McDonaldtól a barátja, 
mikor észreveszi, hogy a 
mankóra támaszkodik.

— Autóbaleset ért.
— Szörnyű! Es a mankó 

nélkül nem tudsz járni?
— Isten tudja! Az orvos 

azt mondja, hogy tudok, de 
az ügyvédem az ellenkező
jét állítja!

A gerinc (bal oldalról néz
ve): a) nyaki, b) háti, c) ágyé
ki csigolyák, d) tövisnyúlvány, 
e) a 7. nyakcsigolya, f) kereszt- 
csont, g) farokcsont.
elváltozásai okozzák, vagyis 
nem betegségről, hanem álla
potról van szó, amely bizonyos 
körülmények között fájdal
mas panaszokkal jár együtt. 
Az aktív orvosi kezelés csak 
a tüneteket szünteti meg, de 
a csontos elváltozásokon nem 
tud segíteni. A vissza-vissza- 
térő panaszok megelőzése raj
tunk múlik. Nen túl szigorú 
életrendi változtatásokra és 
e'puhulóban lévő izomzatúnk 
aktivizálására van szükség. A 
nemtörődömség megbosszulja 
magát. A mind gyakoribb, 
majd állandósuló panaszok fe
szült idegállapotot teremtenek, 
s mind magunk, mind a kör
nyezetünk számára egyre ne
hezebben elviselhetővé teszik 
mindennapi életünket.

EM BERI BŐR A  LABORATÓRIUMBÓL
Emberi bőr kitenyésztése sikerült az egyesült álla

mokbeli Messachusetts Technológiai Intézetnek. Ebből a 
célból az orvosok vettek egy betegtől néhány bőrsejtet, 
amelyeket egy speciálisan kifejlesztett tápoldatba he
lyeztek. Itt a sejtek elkezdtek osztódni úgy, hogy egy 
hónapon belül kiterjedt bőrfelület keletkezett. Mint 
mondják, ez . a bőr teljesen azonos a természetes bőrrel, 
és teljesen szőrtelen.

Az amerikai szakemberek véleménye szerint ily mó
don lehetőség nyílna nagyobb bőrfelületek pótlására is. 
Eddig igen nehéz volt a nagyobb, például súlyos égés 
nyomán keletkezett bőrfelületeknek emberi donor 
transzplantátumaival történő pótlása, mivel a test az 
immunreakció miatt a tőle idegen szöveti bőrt rövid 
időn belül kivetette. Ez még inkább Vonatkozik az állati 
donortól származó bőr pótlására. A hasított disznóbőr
rel értek el ugyan jó áthidaló eredményeket, de ez is 
csak átmeneti pótlás maradt.

A laboratóriumban tenyésztett bőrrel összefüggés
ben mind az állati, mint pedig a szintetikus bőrpótlás 
előtt új perspektívák nyílnak meg. Ezek veszik át a bőr 
funkcióját addig, amíg a laboratóriumban a természe
tes bőr, amely elégséges az átültetéshez, „utána nem 
nőtt”.

Ha ez pillanatnyilag még a jövő zenéjének tűnik 
is, megvalósításával belátható időn belül számolni kell.
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ASZTALITENISZ EB

Aranyérmes a magyar női 
és férficsapat

Hiába, a verseny hangulatát 
3 közönség adja meg, a kö
zönséget viszont csak a siker 
lehetősége csalja ki. Kedden 
a csapatdöntőkkel befejező
dött az asztalitenisz Európa- 
bajnokság első része, s hogy 
mintegy hatezren - szurkoltak, 
annak az a magyarázata, hogy 
® magyar női és férficsapat 
is döntőbe jutott. A férfiak a 
svédek (5:3), a nők az ango
lok (3:2) legyőzése árán. A 
magyar női csapat ellenfele 
a meglepetésre románokat le
győző NSZK együttese, a fér
fiaké a jugoszlávokat verő 
Csehszlovákia lett.

Micsoda izgalmak, és mi
lyen győzni, ünnepelni akaró 
közönség! Mérkőzésről mérkő
zésre, pontról pontra valóság
gal „tolta” a dobogó felé a 
magyar csapatokat. A lányok 
Szabó, Urbán _ összeállításban 
álltak ki, a másik oldalon 
Kamizuru és Krüger. Csak a 
párost vesztették el, amelyet 
Urbán Kamizuru legyőzésével 
hozott helyre, s a 3:1 arányú 
végeredmény a magyar női 
csapat megérdemelt aranyér
inét jelentette.

A férfiak döntője nem volt 
ilyen sima, a győzelemhez ve
zető utat Pansky, Dvoracsek 
és Orlowski nehezítette a Jó
nyer, Gergely, Klampár hár
masnak. És milyen rosszul 
kezdődött! Gergely kikapott 
2 :l-re Panskytól, Klampár 
ugyanilyen arányban Dvora- 
ee'ktől. 0:2! Jónyer emlékeze
tes csatában győzte le Oríows- 
kit és szépített, de Klampár 
ismét alul maradt, ezúttal 
Panskyval szemben. 1:3 Ger
gely hozta a maga partiját 
Orlowski ellenében, és me
gint csak Jónyerre várt a nagy 
feladat, kiegyenlíteni. Ki
egyenlített Sokáig zúgott a 
„Szép volt Pista” Klampáron 
volt a sor Orlowski ellen. Az 
első játszmát kedvetlen já
tékkal elvesztette, s már-már 
feladni látszott a csatát, de a 
győzelemre éhes közönség lel
kesedése rá is átragadt. 4:3, 
először vezetett a magyar csa
pat a mérkőzés folyamán. De 
az asztalnál máris a következő 
pár: Jónyer és Pansky, tom
boló taps közepette nyert Jó
nyer, és beállította a végered
ményt: 5:3, Európa-bajnok a 
magyar csapat!

P e r u i  f i a s k ó

^ B - s i z e m m e l

NB II

Meglepetések, 
kemény küzdelem

KELETI CSOPORT
Az első háromból kettő ki

kapott, így a bajnoki címért 
folyó küzdelemben gyakorlati
lag egyenlők az esélyei az 
Egernek, Kazincbarcikának és 
az ismét magához tért Debre 
ceni Kinizsinek. Csak nem sike
rül feljebb kapaszkodnia a Sal
gótarjánnak és a Szolnoknak, éí 
mindenképpen meglepő a Sza
bó L. SE és a Szarvas jó he
lyezése. Érdekesség, hogy az 
alaposan megerősített Gyön
gyös az utolsó helyen tanyázik, 
igaz csak nyolc ponttal lema
radva a bentmaradást jelentő 
ötödik helytől.
H. Papp J. SE—Szolnok 
Bebr. Kinizsi—Salgótarján 
Szarvas—Lehel 
Hódmezővásárhely—Eger 
DUSOE—Asztalos SE 
Gyula—Gyöngyös 
Bem J. SE—Miskolc 
Szabó L. SE—Kazincbarc.

1. E ger
2. K .-b arc ik a  
3 /D e b r . K.
5. H ód m . M SE
5. S zab ó  SE
6. S zarvas
7. G yu la
8. D eb r. U niv .
9. S a ig . TC 

10. P ap p  SE 
31. B em  SE
12. S zo ln o k
13. L eh e l SC
14. M VSC
15. A sz ta lo s
16. G y ö n g y ö s

1-1
0 -0
0 - 0
1-.0
2-0
5-0
1-1
2-0

23 11 9 
23 12 6 
23 10 10 
23 11 5 
23 8 9 
23 10 5 
23 8 7 
23 8 6 
23 6 10 
23 7 7 
23 5 10 
23 5 10 
23 6 7 
23 4 10 
23 5 8 
23 6 5

3 32-19 31
5 31-17 30 
3 37-25 30
7 36-23 27
6 35-28 25
8 35-30 25
8 32-29 23
9 25-27 22
7 21-25 22 
9 28-31 21
8 28-32 20
8 14-18 20 

10 20-25 19
9 24-38 18 

10 23-37 18 
12 20-37 17

KÖZÉPCSOPORT;
Itt a meglepetés, hogy nincs 

meglepetés, valamennyi pálya- 
választó győzött, kivéve a Do
rogot. Egyre erőteljesebben ka
paszkodnak a fővárosi csapa
tok: az első hét között csak 
két vidéki van. A BVSC kivé
telével, a hazai pálya előnyét 
kihasználók szenvedtek, általá
ban csak egv, maximum két 
góllal győztek, de győztek. Az 
MTK-VM például kétcsillagos 
mérkőzésen a 9. percben lőtt 
góllal jutott két ponthoz.

MTK-VM—Pénzügyőr 
MÁV-Előre—Építők SC 
Dorog—BKV-Előre 
Budafok—Balassagyarmat 
Kecskemét—Bábolna 
Volán—Kossuth KFSE 
Ganz-MÁVAG—V. Izzó 
BVSC—Szegedi Dózsa
1. M TK -VM
2. 22. sz . V olán
3. D orog
4. K e csk e m ét
5. BV SC
6. G .-M Ä V A G
7. B u d a fo k
8. B .-g y a rm a t
9. S z ív . M ÁV

10. K K FSE
11. V ác
12. P é n z ü g y ő r
13. B K V  Előre
14. S zeg e d i D.
15. É p ítők
16. B á b o ln a

23 17
23 13 
23 12 
23 10 
23 12 
23 9 
23 10 
23 8

5 53 
7 39
6 31 
6 30 
9 39
6 35
7 31
7 34 
9 39- 
9 32
8 25- 
8 20-

8 10 24- 
6 12 26-
3 15 26-
4 15 27-

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

-18 35 
-22 29 
-18 29 
-25 27 
-29 26 
-27 26 
-32 26 
-26 24 
■3S 23 
-34 22 
■30 22 
■29 20 
■37 18 
■43 16 
■48 13 
57 12

SAJTÓ SZEM LE
S zer k e sz ti:

8 s z e r k e s z t i  b izottság  
B u d ap est

V „ Stetndl utca 8 sz. 1054 
K lad la:

az Ig a zsá eö q v i M inisztérium  
B v O rszáeos P a ran csn ok sága  
82—1789. S z ik ra  L ap n yom d a , 

B u d ap est

NYUGATI CSOPORT:
Ebben a csoportban kialakult 

az a hetes élmezőny, amelyből 
ö1 csapat a végén örülhet. Az 
isimét győző Olajbányászon kí
vül a Szekszárd, a Tapolca, a 
Sopron, a Keszthely, valamint 
a volt NB I-es, a Kaposvár és 
a Dunaújváros tartozik e kör
be. A harmadik és hetedik he
lyezett között mindössze három 
pont a különbség, így itt rend
kívüli izgalmak várhatók. A 8. 
helytől lefelé négy ponttal kez
dődi'-: a hátrányt, amely már 
nemigen hozható be. Nem megy 
a Sabariának, a Komlónak, és 
már egészen bizonyos, hogy a 
területi bajnokságban folytat
ja a volt NB I-es PVSK. A 
Mohács föltámadt, de aligha
nem későn.

Dunaújváros—Tapolcai 
Bauxitbányász 

Ajka—Komló 
Nagyk. Olajbányász—

Sabaría
Mohács V.—Szekszárd 
Sopron—Bakony Vegyész 
PVSK—Kaposvár 
Keszthely—Dombóvár 
MÄV-DAC—Várpalota

1. N .-lta n iz sa  83 13
2. S zek szárd  23 15
3. T ap o lca  23 12
4. S opron  23 n
5. K esz th e ly  23 io
6. K ap osvár 23 j j
7. D .-ú jváros  23 11
8. S ab ar la  23 g
9. M oh ács-V . 23 g

10. K om ló 23 9
11. MÁV DAC 23 7
12. B a k o n y  V. 23 5
13. P écsi VSK 23 7
14. V árp alo ta  23 5
15. A jk a  23 3
16. D om b óvár 23 3

Le a kalappal Mészöly Kál
mán előtt, aki az újabb vesz
tes mérkőzés után is bement 
a tévé stúdiójába, hogy vála
szoljon a kérdésekre. A kapi
tány láthatóan elkeseredett 
volt, ami nagyon is érthető 
Válogatottunk második hazai 
vereségét szenvedte és bizony 
egyik mérkőzésen sem láttunk 
biztató jeleket. Valahogy úgy 
állunk, hogy másfél hónappal 
a VB előtt nincs csapatunk.

Mert ugye vegyük a peruia 
kát. Ők azért jöttek Európába, 
hogy a már kiválogatott játér 
kosokat összeszoktassák, eset
leg egy két posztra jó cserejá 
tékosokat keressenek. A többi 
VB-döntős ország is így áll. 
Láttam például az NSZK— 
Csehszlovákia meccset, ahol 
mindkét csapat úgy játszott, 
ahogy VB-döntőbe jutott csa
patoknak ilyenkor már illik.

A mi válogatottunknak van
nak jó játékosai, de a csapat 
egészében kialakulatlan.. Az 
osztrákok ellen a légiósok 
mondtak csődöt — vigyáztak 
magukra, nehogy megsérülje
nek —, a peruiak ellen az itt
honiak buktak meg, sajnos tör
vényszerűen. A győriek játék
stílusa egészen más, mint a 
többi csapaté. Póezik, Hannich 
az első félidőben szórta lab
dákkal Bodonyit, Kisst és Szen
test, de főleg Bodonyi elké
pesztően sok labdát rontott el. 
Rajta kívül még Kiss van egé
szen gyatra formában, időn
ként az volt az ember benyo
mása, hogy a szél is elfújja. 
Márpedig annál nincs elkeserí
tőbb, ha a társak mindent el
rontanak. Őszintén szólva ezt 
a perui, válogatottat a Rába 
Győrben legyőzte volna.

Érdekes a két kapitány el
lentmondó nyilatkozata. A pe
rui szakvezető dicsérte ä mie
inket, mondván: ha egy kicsit 
jobban koncentrálunk ezzel a 
játékkal a 12-be kerülhetünk. 
Mészöly viszont azt állítja: ez
zel a játékkal a peruiak alig
ha jutnak a VB 12 csapata kö
zé, ami egyben a mieinket is 
minősíti. Aligha kétséges, hogy 
Mészölynek van igaza.

Hogyan tovább? Ezt kérde
zik a szurkolók, akik bizony 
joggal félnek egy argentínaihoz 
hasonló csúfos kudarctól, 
amire sajnos igen jók az esé
lyeink. Nos, szerintem még 
nincs minden veszve. Mészá
ros, Martos, Bálint, Szántó, 
Garaba, Nyilasi, Töröcsik, Mül
ler, Fazekas — ez ugye nyolc 
játékos, kiegészítve egy for
mába lendülő Tóth Jóskával, 
a megbízható Sallaival, az egy
re jobban játszó Pölöskeivel 
már kiadhat egy csapatot. De 
lehet számítani Rabra, Kere
kesre is. Hozzájuk kell még 
keresni 8-10 játékost. Például 
a győrieket, ha megfelelően si
kerül őket beépíteni a .csapat
játékba. Aztán ott van a deb
receni Kerekes is, aki felgyó
gyult. . Viszont hagyni kellene 
Bodonyit, Vargát, Váíadit, 
Csongrádit, Szokolait, s ha így 
folytatja Kiss Lászlót is. Az
tán eszembe jut még egy-két 
név: Csapó, Burcsa, Pásztor.

Igen ám, de a kérdés válto
zatlanul az, hogyan alakul ki 
egy csapat. Mert például az 
osztrákok ellen feketén-fehé- 
ren kijött, hogy a játékosok 
nincsenek összeszokva, nem ér
tik meg egymást. Közel három 
hét lesz e nagy feladatra, ösz- 
szesen három edzőmérkőzéssel, 
klubcsapatok ellen. Aligha hi
hető, hogy ennyi idő elegendő.

Az ugye most már mindenki 
elqtt világos: az ausztráliai tú
ra semmit sem ért, ahogy azt 
előre látni kellett volna. Ott is 
elpocsékoltunk egy hónapot, 
egy kemény alapozás többet 
használt volna.

így hát csak abban bízha
tunk, hogy a VB-mérkőzésekre 
a játékosok felszívják magukat 
és egy-két mérkőzésen felnő
nek a feladathoz. Sorozatban 
azonban ez lehetetlen, ilyen 
felkészülés után.

Tehát ha nekem kellene a 
VB-totónak arra a kérdésére 
válaszolni, hogy bejutunk-e a 
legjobb 12 közé, nemmel vála
szolnék.

9 1 38 
2 G 32
6 5 41
8 4 38'
9 4 36

6 35
7 38-
8 26 
9 Sl-

lO 30- 
9 32-

7 11 22- 
2 14 28- 
4 14 19-
8 12 23- 
2 18 15-

2-1
2-2

3-2
2-1
3-1
1-2
5-1
0 -0

-22 35 
-21 32 
-19 30 
-27 30 
-30 29 
-19 28 
-21 27 
-26 23 
-24 22 
■28 22 
■39 21 
-38 17 
■37 16 
•30 14 
■39 14 
-64 8

Golyógyorsaságú csatár

Fekete újra lilában
Kellemetlen sérülési hullám 

gyengíti az Ű. Dózsa labdarú
gó-együttesét. Fél csapatra va
ló játékost, köztük válogatotta
kat kényszerül nélkülözni; a 
legrégibb hiányzó Fekete Lász 
ló a robbanékonyságáról és 
góljairól ismert csatár.

— Júniusban sérültem meg, 
porcműtét lett a vége. Közel 
féléves kihagyás után próbál
koztam újra, húsz percig tar
tott az öröm, azután folytatás 
helyet ismét műtét követke
zett, ezúttal a kiszakadt szala
gokat kellett csavarral megerő
síteni.

— Mikor kezdhette az edzé
seket?

— Egy hónapja, mert előző
leg kivették a csavart. Egyelőre 
erősítő gyakorlatokkal, sok fu
tással, kerékpározással igyek
szem visszaszerezni kondíció
mat. S hogy el ne kiabáljam, 
fájdalmat nem érzek. A nyol
cadik emeleten lakom kiegé
szítésként a lifttel versenyzek 
— sikerrel. Kell az önbizalom!

— Játék?
— Talán még tavasszal, de

a nyári felkészülésben bizo
nyára. ,

— Gyorsaságra ? ,
— Mindig ez volt az eré

nyem,- ezután sem lesz más
képp. .

— Hogy tetszik a csapat?
— Ősszel még kedélyes han

gulat volt a pályán, nézőtéren 
egyaránt, akkor tökmagot rág
tam, most a körmöket. . .  Na
gyon szorítok a fiúknak, az 
MNK-győzelmet már kiszur
koltam, biztos a kuparészvétel, 
azon remélem velem is szá
molnia kell az ellenfélnek.

— Tervei?
— Lehet, furcsán hangzik; 

nem mondtam le a válogatott
ságról ! Huszonegyszer szere
peltem eddig, bár ezt szeren
cseszámnak tartják, én itt na
gyon lestoppoltam. Hosszú 
megálló, de nem végállomás. 
Bizserget az olimpia is, persze 
csak akkor, ha nem állítanak 
korhatárt. Egy jubileum meg
ünneplését is tervezem. Ugyan
is bajnoki mérkőzéseken össze
sen 124 gólt szereztem. Mond
juk mindjárt az első találkozó 
után, de az se baj, ha egyből, 
átugrom.

In  felütés, hoíiÉp tűzoltás
Szőke hajú, nyílt tekintetű, kék szemű és roppant 

kemény öklű — Tarmo Uusivrta Finnországból. Nevét 
a belgrádi világbajnokságon kapta szárnyra a világhír. 
Akkor, 1978-ban, ezüstérmet szerzett középsúlyban. Egy 
évvel később Kölnben az Európa-bajnokságon már a 
legfelső „emeleten” állhatott — aranyérmes lett. Most 
— társaival együtt — Budapest (és az ökölvívószövet
ség) vendége. Egy nappal a magyar—finn válogatott 
mérkőzés után beszélgettünk.

— Az Uunivirta—Némedi mérkőzésen kétszer hör
dült fel a közönség. Először, amikor Uusivirta a földre 
kerü lt. . .

—  Hát igen, magam is meglepődtem. Ritkán szokott 
a bíró számtanórát tartani nekem, most mégis megtette.

— A második felhördülés már Uusivirta győzelmét 
követte. . .

—  Sikerült gyorsan magamhoz térnem és az egyre 
bátrabb Némedit tisztán megütnöm. A számolás után

. sem tisztult ki teljesen a feje, és már nem volt nehéz 
dolgom.

— Az ön nevét Magyarországon jól ismerik az ököl
vívás barátai. Pályafutásáról mégsem tudunk túl sokat.

—  Huszonöt éves vagyok, tizenkét évvel ezelőtt 
kezdtem bokszolni, szülővárosomban, Sälynätsaloban. 
Onnan nem sokára továbbállt a család, jelenleg Jyväsk- 
läban élek.

— Miért éppenyz ökölvívás vonzotta?
— Nem a boksz vonzott, hanem a barátaim. Ők jár

tak edzésre, szerettem velük lenni, ők meg a bokszte
remben voltak majdnem mindig. Utánuk mentem.

— Finnországban népszerű sport az ökölvívás?
—  Szó sincs róla. Nagyon kevesen űzzük, nem is 

figyelnek ránk, úgy istenigazából. A jegessportokat sze
reti a közönség.

— És milyen versenyeket rendeznek?
— Csak egyéni viadalok vannak. Mondom, nagyon 

kevesen vagyunk. Csapatbajnokságról emiatt szó sem 
lehet.

— És Uusivirta mennyire népszerű hazájában? 1
— Néha szerepelek az újságokban, időnként rám

köszönnek a városban.
— Amikor az utcán sétál?
— Nem, amikor tüzet oltok.
— Hobbiból?
— Nem, hivatásból. A foglalkozásom ugyanis tűz

oltó.
— Ökölvívó tűzoltó vagy tűzoltó ökölvívó?
— A fizetést a tűzoltóságtól kapom, mégpedig azért, 

mert a teljes munkaidőt ott töltöm, és ha kell, én is 
a többiekkel megyek oltani. Egy vágyok a sok közül. A 
munkaidő letelte után leszek csak „az” Uusivirta, akkor 
tudok edzeni is.

— Van kivel?
Sajnos, nincs. A klubomban — de egész Finnor

szágban — nincs megfelelő ellenfelem. Igaz, edzőm 
sincs.

— Akkor hogyan edz?
—  Papírból. Egy évre előre leírják nekem, mit és 

hogyan csináljak és én azt csinálom.
— Nincs vetélytársa és nincs edzője. Nem rossz. 

Eredményei viszont vannak. Hogyan csinálja?
— Megszállottan. Évente mindössze tizenöt mérkő

zést vívok. Kevés, nagyon kevés.
— Nem kacsingat a profik felé?
— Én nem, de csalogatni csalogatnak. A moszkvai 

olimpia évében egy honfitársam, Erkki Meronen, tett 
ajánlatot, de nemet mondtam. Profinak az anyagi ha
szon reményében megy az ember, erre a szerződésre vi
szont csak ráfizettem volna. Maradtam a gumitömlőnél.

_— Manapság a középsúly rettegett embere. Mit érez 
elsősorban erősségének?

~  Könnyebben elmondom, mi a gyengém. . .  Az 
utóbbi időben talán a kevés mérkőzés következtében, 
elbizonytalanodtam. Nem védem magam *úgy, ahogy kel
lene, ezért is tudott leütni Némedi. Ezen feltétlenül vál
toztatnom kell.

— Nyakunkon a müncheni VB. . .
— Mit mondjak? Súlycsoportomban szerepel a ku

bai Gomez és a szovjet Torbek. Elég komoly nevek, ah
hoz, hogy ne jósoljak. Mindenesetre a müncheni szerep
lésem meghatározza a jövőt. Annyi azonban bizonyos, 
hogy legfeljebb Los Angelesig csinálom.

— És azután?
— Oltom a tüzet — nyugdíjig.

LABDARÜGÄS NB I.

Versenyt fut a fiába és a Ferencváros
A szerdai bajnoki forduló

ban a Rába folytatta jó sze
replését, és Békéscsabán szer
zett győzelmével nemcsak őr
zi első helyét, hanem egy lé
péssel közelebb került a baj
noki cím megnyeréséhez.

A riválisok közül' a Video
ton esélyei csökkentek, mivel 
Debrecenben hagyta a két 
pontot. Hasonló sors érte az 
Ú. Dózsát is az Üllői úton, s 
így a Rába és a Ferencváros 
folytatja a versenyfutást. Ket
tőjük mögött új „üldöző” a 
Tatabánya.
_A papírformának megfele

lően nyert hazai pályán a Ta
tabánya, a Pécs, a Diósgyőr, 
meglepetés a ZTE győzelme 
Őz dóri és a Nyíregyháza dön
tetlenje Csepelen.

Pécs—Vasas 3-2
Tatabánya—SZEOL 2-1
DVTK—Volán 2-0
Honvéd—Haladás 3-0
Debrecen—Videoton 2-0
Ferencváros—Ü. Dózsa 5-0
Csepel—Nyíregyháza 0-0
B ék és cs ab a— Rába o-l
Őzd—ZTE o.!

A  B A JN O K SÁ G  A L L A SA

1. R ába
2. F eren cv á ro s
3. T a ta b á n .y a
4. Ü. D ózsa
5. V id eoton
6. H on véd
7. P écs
8. V asas
9. C sepel

10. D eb recen
11. ZTE
12. B ék éscsa b a
13. H aladás
14. D ió sg y ő r
15. N y íre g y h á z a
16. V olán
17. SZEOL
18. Ózd

30 18 6 6 87-44 42 
30 19 2 9 70-40 40 
30 14 11 5 51-39 30 
30 13 11 6 47-32 37 
30 16 5 9 45-39 37 
30 13 8 9 48-31 34 
30 14 4 12 46 39 32 
30 12 7 11 51-47 31 
30 9 13 8 33-33 31 
30 11 8 11 41-45 30 
30 9 12 9 29-41 30 
30 9 11 10 37-41 29 
30 9 9 12 35-40 27 
30 8 10 12 44-54 20 
30 8 10 12 32-45 26 
30 4 10 16 38-54 18 
30 7 2 21 29-07 16 
30 5 5 20 35-67 15

EK-DÖNTÖBEN

Bayern—Aston Villa
Szerdán lejátszották a há

rom nemzetközi tornán a visz- 
szavágókat a döntőbe jutá
sért. Az EK-ban az angol 
Aston Villa megőrizte egygó- 
los előnyét Brüsszelben. Az 
UEFA Kupában a Göteborg 
— hosszabbításban tizenegyes
sel továbbjutott.

A vastagabb betűkkel sze
dett csapatok vívják a döntő
ket.

EK

B. M ü n ch en —C SZK A  S zó fia  4-0 3 - í  
A n d er lec h t—A sto n  V illa  0-0 0-U 

K EK

L iege—D T b ilisz i 1-0 1-0
Barcelona—Tottenham 1-0 1-1

U E F A -K U P A

Göteborg—Kaiserslautern 2-1 1-1
Hamburg—Radnleskl f-x 1-2


