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A Z  ELMÚLT HÉT
FOKOZOTT ÉRDEKLŐDÉSSEL és nagy terjedelem

ben foglalkozik Kádár János bonni látogatásával a nyu
gatnémet sajtó. Kormánykörökre hivatkozva a Frank
furter Allgemeine Zeitung alapjaiban megnyugtatónak 
nevezi a két ország viszonyát, és a tárgyalások egyik 
központi kérdéseként a kelet—nyugati kapcsolatok ala
kulását jelöli meg. A lapnak Budapestről tudósító mun
katársa kiemeli, hogy a magyar vezetés folyamatos re
formintézkedésekkel törekszik a gazdaság fejlesztésére, 
s ennek köszönhetően Magyarországon széles a nem
zeti egység. A Süddeutsche Zeitung egyebek között azt 
írja, hogy gazdasági és társadalmi eredményeinek kö
szönhetően Magyarország elismerésnek örvend a világ
ban.
_ k á d á r  Já n o s  és  He l m u t  s c h m id t  az őszinte
és szívélyes légkörű, konstruktív eszmecserén áttekin
tették a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. A vára
kozásnak megfelelően a feszültebb nemzetközi légkör is
meretében nagy figyelmet szenteltek a kelet—nyugati 
kapcsolatok alakulásának, az enyhülési folyamat foly
tatása lehetőségeinek, különös tekintettel az európai 
helyzetre, kontinensünk békéje megőrzésére, a bizton
ság garanciáinak megszilárdítására. Hangot adnak an
nak a szándékuknak, hogy együtt és külön-külön is 
szorgalmazzák azí enyhülés eredményeinek megőrzését, 
a politikai légkör javítását Európában.

Kifejtették álláspontjukat a katonai feszültségről, 
csökkentésének problémáiról és lehetőségeiről, valamint 
a közép-hatótávölságú rakéták korlátozásáról folyó 
szovjet—amerikai tárgyalások eredményes befejezésének 
jelentőségéről.

A_ megbeszélésen természetesen foglalkoztak a kétol
dalú kapcsolatok alakulásával. Megállapították, hogy 
ezek kedvezően fejlődnek, és egyetértettek abban, hogy 
sok még a kiaknázható lehetőség az együttműködés el
mélyítésére.

KAIRÓ IRÁNYVONALÁT NAGY FIGYELEMMEL 
KÍSÉRIK a Közel-Keleten, Európában és a tengeren tá
lon azt követően, hogy Izrael kiürítette a Sínai-félszi- 
getnek addig általa megszállva tartott utolsó harmadát. 
Butrosz Ghali egyiptomi külügyi államminiszter leg
újabb nyilatkozatában rendkívül óvatos megfogalmazá
sokkal élt. Egy bejrúti lap kérdéseire válaszolva egye
bek közt kifejtette: „Nem kívánjuk kisajátítani a  közel- 
keleti rendezés monopóliumát, hajlandók vagyunk tá- 
ffiőgátni minden, a Camp David-itől eltérő kezdeménye
zést — feltéve, hogy azt valamennyi fél, nevezetesen 
Izrael is elfogadja.” Ghali a továbbiakban ecsetelte, 
hogy Egyiptomnak nincs szándékában „különleges kap
csolatokat létesíteni Izraellel, hiszen a megállapodások 
csupán „normális viszonyról” szólnak.

Miközben Izrael egymást követő állásfoglalásokban 
adja tudtul, hogy a Sínai-félsziget kiürítése után nem 
kíván további megszállt területekről lemondani, az 
arab világban máris megpendültek a Kairó iránti békü- 
lékenység első húrjai. A jordániai király és a ma- 

; rofckói uralkodó táviratban üdvözölte Hoszni Mubara
kot abból az alkalomból, hogy országa visszanyerte te
rületi épségét. Megfigyelők különösen baráti hangvéte
lűnek tartják Husszein király üzenetét, amelyben a ha- 
semita uralkodó „élen járó szerepet” tulajdonít Egyip
tomnak a palesztin jogok visszaszerzéséért folytatott 
arab küzdelemben. II. Hasszán annak a bizakodásának 
ad hangot, hogy Egyiptom csatlakozni fog „arab testvé
reinek a többi arab terület felszabadítására irányuló 
erőfeszítéseihez”. - .

AZ ŰJ FEJLEMÉNYEK BEJRÚTI VISSZHANGJA
arra utal, hogy Hasszán és Husszein lényegében meg
sértette az Egyiptommal szemben fennálló arabközi in
tézkedések hatályát, midőn a szerencsekívánatot kifeje
ző üzenetben utalt Kairó vezető szerepének a helyre
állítására. Rámutatnak az elemzések, hogy. bár Szaúd- 
Arábia és más öböl menti országok egyelőre nem fog
laltak hivatalosan állást, de a vezetés nézeteit rendsze
rint pontosan tükröző sajtó nem késlelkedett békülé- 
keny hangot megütni. A damaszkuszi rádió Egyiptom és 
a konzervatív arab országok egymásra találásának a 
veszedelmét véli fölfedezni és figyelmeztet: Szíria min
den eszközzel gátolni fogja, hogy Kairó Camp Dávidét 
fel nem adva, visszatérhessen az arab közösségbe.

MIKÖZBEN A DIPLOMÁCIÁRÓL ALIG HALLANI, 
folytatódnak Nagy-Britannia katonai előkészületei a 
Falkland-szigetek visszavételére.

A The Times tudni vélt arról, hogy a tengerészgya
logság különleges alakulatai már a Falklandon tartóz
kodnak. A hírt illetékes helyen megcáfolták ugyan, de 
a hadügyminisztérium sajtótájékoztatóján egyetlen szó 
sem hangzott el az ügyről.

Bejelentették viszont, hogy tengerészgyalogosokkal a 
fedélzetén kifutott — és csatlakozik a flottához — az 
Intrepid hadihajó. Két polgári rendeltetésű hajót lefog
laltak a haditengerészet számára. Bejelentés történt ar
ról is, hogy „jól halad” a Vulcan—V mintájú stratégiai 
nukleáris bombázóknak hagyományos bombateher hor
dozására való átállítása, ami ugyancsak része a falklan- 
di. erőfeszítéseknek.

Margaret Thatcher miniszterelnök külön táviratban 
gratulált a flottának a Déli Georgia sziget visszavételé-
ll6Z

A brit parlamentben — a szigetek körül kirobbant 
válság során első ízben — felborult a kormány es az

izék egysége.
[CHAEL FOOT MUNKÁSPÁRTI VEZÉR és több 
képviselő azt kezdte firtatni, vajon miért nem mél
ázóra a miniszterelnök az ENSZ-fotitkar^ beket 

ető felhívását, miért nem küldte el amúgy is ómé
ban tartózkodó külügyminiszterét New Yorkba 
■z de Cuellarhoz, hogy megvitassa vele a válságot — 
:atonai lépéseit rendre az ENSZ Biztonsági lanacsá- 
határozatával és az alapokmány úgynevezett onvé- 

li cikkelyével indokolja?

A  jő kapcsolatok 
folytatása közös érdek

A közelmúltban hazánkban 
járt1 Robert Fjodorovics Iva
nov professzor, a történelem- 
tudományok doktora, a Szov
jetunió Tudományos Akadé
miája Egyetemes Történeti 
Intézetének osztályvezetője, az 
USA és Kanada Intézet szek- 

' cióvezetője. A Novosztyi Saj
tóügynökség budapesti irodája 
megkérte őt, nyilatkozzék a 
szovjet—amerikai kapcsola
tokról, együttműködésük tar
talmáról és jelenlegi állapotá
ról.

— Ha az országok közötti 
normális érintkezésről esik 
szó, nyilvánvaló, hogy azok 
mindenekelőtt normális diplo
máciai kapcsolatot tartanak 
fenn, még . eltérő társadalmi
politikai rendszerük esetében 
is. Sajnos, ezt nem mondhat
juk el teljes mértékben a 
szovjet—amerikai kapcsolatok
ról. Természetesen ma is fenn
áll a két ország között a dip
lomáciai érintkezés, de jel
lemző, hogy A. F. Dobrinyin, 
a Szovjetunió amerikai nagy
követe két éve nem találko
zott az USA elnökével. És 
korántsem a szovjet fél hibá
jából.

A szovjet—amerikai együtt
működés más területeken is 
meglehetősen korlátozott. Ez 
elsősorban a kereskedelmi 
kapcsolatokra vonatkozik. Az 
USA és a Szovjetunió részt 
vesz a közép-európai haderő- 
és fegyverzetkorlátozásról fo
lyó bécsi tárgyalásokon, azo
kon a megbeszéléseken, ame
lyeket a madridi találkozó ke
retében az európai biztonsági 
és : együttműködési értekezlet 
résztvevői folytatnak (jóllehet 
a. madridi találkozó 1982. no
vember 9-ig szünetel). Az 
amerikai külpolitika irányvo
nalának újabb jobboldali for
dulata, de különösen a Len
gyelországban 1981. december 
13-án bevezetett szükségálla
pot után, az USA jelentősen 
korlátozta az együttműködést 
a tudományos cserekapcsola
tokban, a kulturális életben és 
egyéb területeken.

Az együttműködést azért 
nevezik kölcsönösnek, mert 
mindkét fél számára hasznos. 
Mindenképpen érintenünk kell 
itt a szovjet—amerikai keres
kedelmi kapcsolatokat. A len
gyelországi szükségállapot be
vezetése után az USA gazda
sági szankciókat léptetett élet
be Lfengyelország, a Szovjet
unió és más szocialista or
szágok ellen. Nyilvánvaló, 
hogy ezek az intézkedések 
hátrányosan érintik a szocia
lista országokat, s köztük a 
Szovjetuniót is.

De mint L. I. Brezsnyev 
egyik legutóbbi felszólalásá
ban megjegyezte, a  Szovjet
unió hatalmas gazdasági po
tenciállal rendelkezik. S or
szágunk nélkülözni tudja az 
USA-val folytatott kereske
delmet. Viszont az USA NA- 
TO-partnerei, gazdasági hely
zetüket tekintve, nagyon ne
hezen boldogulnak a Szovjet
unióval fennálló kereskedelmi 
kapcsolataik nélkül. Nem vé
letlen tehát, hogy az USA

szövetségesei határozottan fel
lépnek az USA gazdasági dik
tátumai ellen, melyek ha nem 
is a Szovjetunióval fennálló 
gazdasági kapcsolatok teljes 
megszakítását, de jelentős 
korlátozását követelik.

Figyelembe kell azonban 
venni azt is, hogy bármelyik 
gazdasági szankció amolyan 
kétélű fegyver. Carter elnök 
például gabonaembargót ren
delt el a Szovjetunió ellen; 
viszont Reagan 1981 nyarán 
kénytelen volt azt feloldani. 
Nagy üzletről, 17 millió tonna 
gabona eladásáról volt szó! A 
Szovjetunió nélkülözni tudta 
az amerikai gabonát. Az ame
rikai farmereknek viszont sú
lyos kárt okozott ez a korlá
tozás. 1981-ben az amerikai 
farmerek jövedelme — az 
embargó következtében — 15 
százalékkal csökkent. A meg
különböztető intézkedések ösz- 
szesen 22 milliárd dollár vesz
teséget jelentettek az USA- 
nak. Ez tartalmazza a gabo
na árát, az USA-n belül és a 
Szovjetunióba való szállítás 
s a tárolás költségeit, az USA 
kormánya által a farmereknek 
kifizetett támogatás összegét.

Ugyanezt mondhatjuk a tu
domány, a művészetek terü
letén, a kulturális életben 
fennálló szovjet—amerikai 
kapcsolatokról.

Engem, mint tudományos 
dolgozót, különösen érzéke
nyen érint a szovjet—amerikai 
tudományos kapcsolatok prob
lémája. Ugyanis tudományos 

^cserekapcsolatok révén 1972- 
ben hathónapos tanul
mányúton jártam az USA- 
ban. 1975—76-ban pedig ki
lenc hónapot töltöttem Ame
rikában. Ezek az utazások 
szakmai szempontból nagyon 
sokat jelentettek, érdekes ar
chív anyagot gyűjtöttem az 
USA történelméről szóló 
könyveim megírásához.

Sok barátom van az ame
rikai történészek között. So
kan közülük többször elláto
gattak már a Szovjetunióba, 
a tudományos cserekapcsola
tok keretében. S tudom, hogy 
tanulmányútjaik tudományos 
eredményeit ők is nagyon ér
tékelik, hasznosnak tartják.

Kinek jó az, hogy az USA 
„kezdeményezésére” ma a két 
ország közötti tudományos 
kapcsolatok jelentős mérték
ben csökkenték? Ez senkinek 
sem használ. Pontosabban 
csak árthat.

így hát az amerikai fél dön
tése a szovjet—amerikai tu
dományos együttműködés és a 
más területeken fennálló kap
csolatok korlátozásáról — ko
molytalan, át nem gondolt 
lépés, amely nem felel meg 
sem a Szovjetunió, sem az 
USA érdekeinek.

Ezek az amerikai döntések 
a helsinki tanácskozás záróok
mányának megsértését jelen
tik, következésképpen nincs 
jövőjük. Vagyis előbb vagy 
utóbb vissza kell vonni eze
ket. És minél előbb teszik, 
annál jobb a béke, a nemzet
közi együttműködés érdeké
ben, s az USA számára is.

Washingtoni vita a tajvani fegyverszállításról
A Reagan-kormány az 

amerikai képviselőház elé ter
jesztette javaslatát a Tajvan
nak szánt 60 millió dolláros 
fegyverszállítmányról, ami a 
kínai kormány heves ellenzé
sébe ütközik. A hadügymi
nisztérium és a külügyminisz
térium közleménye szerint ez
úttal elsősorban alkatrészeket 
adnak el Tajvannak amerikai 
gyártmányú harci repülőgé
peihez. A közlemény ugyan
akkor azt állítja, hogy ez nem 
fogja megbontani a Kína és 
Tajvan között fennálló kato
nai egyensúlyt.

A kongresszusnak 30 nap 
áll rendelkezésére, hogy tá
mogassa vagy elvesse a ter
vet.

Henry Catto, a Pentagon 
szóvivője közölte, hogy a Kí
nai Népköztársaságot tájékoz
tatták az amerikai tervről, a 
kínai válaszról azonban nem 
nyilatkozott. Mint ismeretes, 
Peking figyelmeztette Wa
shingtont, hogy ha a fegyver- 
eladási üzlet Tajvannal létre
jön, leszállítja az am erikai- 
kínai diplomáciai kapcsolatok 
színjét,'

Gazdasági gondok Irakban
Mintha Irakban már azt 

sem bánnák, hogy így vagy 
úgy, de valamiképpen befeje
ződjön az 1980 szepteínbere 
óta tartó háború. A terhek 
egyre jobban nehezednek a 
lakosságra,- sokasodnak a je
lek, hogy az iraki gazdaság 
teherbíróképessége sem végte
len.

Az iraki—iráni háború kez
dete, 1980 szeptembere óta az 
iraki kormány számtalanszor 
jelezte, hogy azonnal hajlandó 
véget vetni az ellenségeskedés
nek, amint Irán elismeri Irak 
jogait a két ország határán 
húzódó víziútra. Legutóbbi nyi
latkozatában — nem sokkal a 
i. iraki hadsereg visszavonu
lása után — a kormány eny
hítette ezt a feltételt. Az újabb 
változat szerint, Irak már ak
kor is hajlandó megkezdeni 
csapatai visszavonását, ha leg
alább tárgyalások kezdődnek 
az iraki jogokról Iránnal.

Bejrúti arab pénzügyi meg
ítélések szerint, az iraki állás
pont kismértékű változása 
mögött az húzódik meg, hogy 
Iraknak újabban gazdasági ne
hézségeket okoz a háború foly
tatása. Igaz, valószínűleg nem 
nagyobbakat, mint ellenfelé
nek, Iránnak, csakhogy az ira
ki kormány a háború kezdete 
óta arra törekedett, hogy a la
kosság ne érezze a háború ter
hét. A fejlesztési terveken ele
inte nem akartak módosítani, 
s külön erőfeszítéseket tettek 
azért, hogy , a világtörténelem 
minden eddigi háborús tapasz
talatára rácáfolva, Bagdad 
piacain, áruházaiban még na
gyobb legyen a választék, mint

a háború előtt. „A helyszíni 
beszámolók valóságos gazda
sági csodáról szóltak: a pia
cok, a boltok telis-tele friss 
áruval, zöldséggel, az őszi sze
zon gyümölcseivel. Külföldi 
diplomatafeleségek meglepet
ten nyilatkoztak arról, hogy 
amiért néhány hónapja még 
térdig járták a lábukat, azt 
most könnyűszerrel megvásá
rolhatják” — írták a lapok.

Tavaly még arról érkeztek 
a hírek, hogy a tőkés cégek 
résen vannak: óriási beruhá
zási lehetőségekre számítanak, 
amint véget ér a háború. A 
háború első három hónapja 
után — a londoni The Guar
dian akkori felmérésének ta
núsága szerint — a vállalatok 
tavaly tavaszra várták a bé
kekötést. Siettek teljesíteni az 
, iraki kormány feltételét, s 
szakembereik, dacolva a ve
széllyel, visszatérnek, hogy 
folytassák a megkezdett be
ruházásokat. Máskülönben, 
mint hírlett, az iraki kormány 
elállt volna a szerződésektől. 
A háború azonban elhúzódott. 
A tavalyi iraki költségvetés 
21,5 milliárd dolláros beruhá
zási előirányzatát jórészt nem 
fejlesztési célokra, hanem há
borús kiadásokra, illetve bizo
nyos helyreállításokra fordí
tották. A kormány februárban 
elhalasztotta" a külföldi vállal
kozókkal tervezett beruházási 
szerződések aláírását. Arról 
még nem jelentek meg statisz
tikák, vajon hány valósult 
meg az 1981—1985-ös, harma
dik ötéves tervben előirány
zott hatezer fejlesztési beru
házásból.

Új lengyel költségvetési terv készül
Lengyelország pénzügyi 

helyzete javult az elmúlt év
hez képest; csökkent az inf
láció, és jelenleg az a fő cél, 
hogy ne fokozódjék — jelen
tette ki a PAP hírügynökség
nek adott nyilatkozatában 
Marian Krzak lengyel pénz
ügyminiszter. Mint elmondta, 
jelenleg készül az állami költ
ségvetés új terve, amelyet 
még ebben a hónapban a 
szejm elé terjesztenek.

Nehéz lesz a költségvetést 
egyensúlyba hozni, számos te
rületen ugyanis nem csökken
nek, sőt emelkednek az álla
mi kiadások. Az áremelések 
miatti rekompenzációra pél
dául több mint 220 milliárd 
zlotyval többet kell kiadni. 
Továbbra is dotálni kell olyan 
gazdasági területeket, mint a 
sütőipar, az élelmiszergyár
tás és főként a húsipar, a 
szénbányászat, a közlekedés, a 
mezőgazdasági szolgáltatások. 
Hosszú távon azonban nem 
lehet fenntartani a költségve
tés mérleghiányát, ezért olyan 
jelentős az az április elsejével' 
bevezetett gyakorlat, hogy a 
bankok ezentúl — néhány 
kivételtől eltekintve — csak 
nyereséges vállalatoknak ad
hatnak kölcsönt.

A lengyel adósságok átüte
mezését előíró, nemrég aláírt 
megállapodásról szólva Krzak 
igen jelentős fejleménynek

nevezte a megegyezést, s em
lékeztetett arra, hogy Len
gyelország a nehéz gazdasági 
helyzetben óriási erőfeszítések 
árán fizette vissza a tavalyi 
esztendőre esedékes kamato
kat. Ezt az ország partnerei
nek értékelniük kell, és nem 
szabad akadályokat gördíte
niük a lengyel export fejlesz
tése elé — hangsúlyozta.

Nyolc százalékkal kisebb az 
ipari termelés márciusban, 
mint egy évvel előbb, hosszú 
idő óta először fordult elő, 
hogy a termelés visszaesésé
nek mutatóját már nem kétje
gyű szám fejezi ki. A nyolc- 
százalékos csökkenés továbbra 
is hanyatlást jelent ugyan, de
— mint a Trybuna Ludu írja
— egyre reálisabbá válik az 
esély, hogy' a második negyed
évben tovább mérsékelhető a 
visszaesés mértéke.

Mind a Trybuna Ludu, mind 
a kormány lapja, a Rzeczpos- 
polita méltatja ezzel kapcso
latban a lengyel—szovjet gaz
dasági és műszaki-tudományos 
együttműködési bizottság ülé- 
lését. Ezen biztosították Len
gyelországot olyan nyers- és 
alapanyagok szállításáról, 
amelyek tőkés beszerzésére 
nincs lehetőség. E megállapo
dásnak köszönhető a többi kö
zött, hogy dolgozhat az idén a 
lengyel hajógyártás és a tex
tilipar.
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Köszöntjük 'az édesanyákat!

1

I

F o g h í j s o r s o k ,  m a i  l c h c iő s c g e k

L é g v á r a k 1 
a  g r a n d o k o n

M a g y a r  T c l c v í i i o

V isszatidkíntés 
az e lső  n o g jrd siix su lra

I
§
|  Nagy László

|  R E G E  A T Ű Z R Ő L
I É S  J Á C I N T R Ó L

Budapesti foghíjak. Háborús 
sebhelyek, tűzfalak közé éke
lődő üres telkek a város köz
pontjában, a főútvonalak 
mentén. Négy éve a szakem
berek szinte egyöntetű vála
sza az volt: nincs pénz a be
építésükre. egyelőre várni kell. 
Néhány közismert foghíj ren
dezési terve mindenesetre el
készül. Megcsodálhatták az ér
deklődők a Kálvin téri telkek 
helyére álmodott épületeket és 
hírt kaphattak további foghí 
jak közeli eltüntetéséről. Az
tán — nem történt semmi, il
letve csak annyi, hogy a ter
vek időközben elavultak, s né
hány akkortájt még álló, ro
zoga épület lebontásával még 
hiányosabbá vált a Belváros 
fogsora. Nemrég azonban új
ra megmoccant valami. A Fő
városi Tanács beruházási, va
lamint városrendezési és épí
tészeti főosztálya jelentést ké
szített, amit a Hazafias Nép
front budapesti bizottsága szé
les szakmai fórumán megvi
tattak.
ROZZANT HAZAK KÖZÖTT

Locsmándi Gábor, a Buda
pesti Műszaki Egyetem város

már újabb bontásra, forga
lomelterelésre és sokkal több 
pénzre lenne szükség. Ügy tű
nik, ma már okosabban épí
tünk. Példa rá a most épülő 
Marx téri áruház.

Láng Tivadar, a Fővárosi 
Tanács városrendezési osztály- 
vezetője a városképileg nagy 
jelentőségű frekventált telkek 
sorsáról beszélt:

— Értékes területekről lé
vén szó, megfelelő, városkép
be illő tervek hiányában nem 
sürgethetjük beépítésüket 
Fontos a leendő épület funk
ciója is. Az- Astoriával szem
ben levő sarokra pár éve áru
házát terveztek. Erre a célra 
azonban első Nemzeti Színhá
zunk helye nem alkalmas, 
mivel az áruszállítás csak kü 
lönleges nehézségekkel lenne 
megoldható. Az ideális az vol
na, ha az ELTE építkezne ide, 
de az egyetem rekonstrukciója 
is húzódik, s még nem tudni, 
vajon igényt tartanak-e a te
lekre. A Baross téren a Park- 
szálló melletti foghíjat hiába 
kínálgattuk, pedig egy olcsóbb 
szállónak kiválóan megfelelne. 
A József Attila utca és a Baj- 
csy-Zsilinszky út sarkán levő 

építészeti tanszékének adjunk- telekre Finta József készített 
tusa, a téma alapos ismerője irodaháztervet, de a beruhó-

A Televízió Szabadság téri 
épületének IV. stúdiójában 
ezekben a napokban a magyar 
televíziózás május elsején ju
biláló negyedszázadára emlé
keznek mindazok, akikel 
vendégül látnak itt. A „dísz
let” — a képernyőről már 
jól ismert asztalok, székek, 
fotelek, ülőgarnitúrák —, a 
különböző vitaműsorok nem
egyszer látott berendezése. 
A falakon emblémák és régi 
fényképfelvételek. (Például a 
még majdhogynem gyermek 
Szörényi Leventéről, vagy 
Vitray Tamás fotója, az első 
műkorcsolyaverseny közvetí
tésének idejéből.)

— Szórakoztató osztályunk 
5X75 perces filmsorozatot ké
szít a negyedszázad történe
téről — mondja Horváth 
Ádám rendező. — Régi sike
res műsorokra emlékeztetünk, 
felvillantva az eltelt évek bél
és külpolitikai eseményeit és 
a kamera elé hívjuk a televí
ziós személyiségeket, azokat a 
közéleti embereket, akik a te
levízióval foglalkoznak. Vi
szontláthat a közönség néhány 
örökre eltávozott szereplőt is. 
Egy-egy adás öt esztendőt 
idéz fel. Tartalom? Az első 
öt évben össze kellett gyűjte
ni az eszközöket és az embe
reket. A második a magyar

is részt vett a népfrontbeli vi- zók visszalépték, így itt is sza- televízió őskora, amikor kita-
fan- I bad a gazda. Csakúgy, mint a |

— Ha a fogorvos egy műfo- sokat emlegetett Kálvin téri 
gat ültet a szánkba, előbb | telkek esetében; ezekre szin-

láltuk a műsorokat. A harma

dik: „megszületnek” a szemé
lyiségek. Negyedik: egyre na
gyobb szerepet kap a ripor- 
tázs és népszerűek lesznek a 
közművelődési műsorok. Az 
utolsó1 fél évtizednek mi ma
gunk között nem adtunk kü
lön összefoglaló jelzőt.

— Bizonyára némi nosztal
giával néznek vissza a negyed
századra. ..

— Szó sincs róla. Inkább 
egy kicsit önirónikusak va
gyunk; nehéz feladat magunk
ról beszélni — mindenkinek. 
Mégis nekivágtunk, hogy 
visszaemlékezzünk saját törté
netünkre, hiszen a 25 évben a 
televízió nagy hatást gyako
rolt az emberekre, egyre in
kább meghatározza napjai
kat, s mind többen figyelik, • 
mit csinálunk.

— Ön mióta munkatársa a 
tévének?

— 1958 elejétől, tehát igazi 
tanú vagyok.

Induláskor mintegy 10 ezer 
volt az előfizetők száma. Öt 
esztendővel később már 300 
ezer, napjainkban pedig jóval 
több mint 2,5 millió. Az első 
évben Magyarországon 6 ezer 
tévékészüléket gyártottak, ta
valy pedig 424 ezret. Az ötré
szes adás műsorvezető ripor
tere Baló György, vezető ope
ratőre Nagy József. A filme
ket május 15-től, péntek esté
ken, főműsoridőben láthatja 
a közönség.

(Részlet)
S
|  Tudom én; a Te ösztönöd szentebb a precíziós 
8 műszernél — vész ellen hirtelen cselekvő jós:
 ̂ lerántasz engem a fűbe a fütyülő golyók elől,

§ röpköd a forgács, a nyárfa kék-ezüst vére ömöl, 
k szavannáján a riadalomnak, akár az anya-kenguru 

lényeddel figyelsz, kötényedben fülel a legkisebb fiú.
Tudom én: a te idegeidet végtelen évezredek 
pengetik és ha te félsz, az ős-sejt is veled rezeg.
Tudom én: a te gondod végtelen, dicsőség néked, anyám, 
holnapok tejút-ágya te, dicsőség néked, anyám, ^
viharaimban csoda-szivárvány, dicsőség néked, anyám, $ 

s verduni katona-temető: csupa tőr a te szíved, anyám,
§ iszonyú erőmnek bázisa, dicsőség néked, anyám,

légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak, anyám, & 
§ igazság gyanánt szemétdombot sohase öleljek, anyám. & 
b Ha a halálban megelőzlek, ne sirass engem, anyám,
 ̂ de élni akarok, élni! — a te dicsőségedre, anyám.
"̂""""sssssssssssssssss/ssssssssssssssssssss/sssssssssssssssss/sss/sssssssssssssh

G yerm ekeinkért

megvizsgálja a szomszédos fo
gakat, vajon képesek lesz
nek-e az új fog megtartására. 
Az üres telkek beépítésének 
sincs értelme, amennyiben a 
környező, esetleg leromlott ál
lapotú házakkal nem történik 
semmi. Hiszen előfordulhat,

tén nincs vevő. A Rákóczi út 
66. alá rendőrségi épület ke-1 
rül, az Aranykéz utcába pedig 

I parkolóház. E célra egyébként 
minden foghíj alkalmas. Egy 
kocsiállás azonban a mai ára
kon 300 ezer forintba kerül,

MAGYAR—NSZK VEGÍES VÁLLALAT

Elektronikai kooperációk
Jelentős mértékben már 

termeltető tevékenységgel is 
foglalkozik a Sicontact Ve-

es ezt a beruházok érthető gyes vállalat, amely 1974-ben 
okokbol nem vállalják. A | alakult az Intercooperation 

hogy tíz-húsz év múlva éppen költségek a nehézkes _ vasbe- Külkereskedelmi Vállalat és 
az új ház akadályozza majd a -orl"épitési módból adódnak. az NSZK-beli Siemens rész
terület rendezését. Pest belvá- | Csak összehasonlításul; Ang- | vételével. A Sicontact eleinte

magyarországi
§ sűrű beépítésű Nagy telkek I 001 es löflémpanelekből né- I kooperációs kapcsolatainak 

kis udvarok, kevés és szűk utJ hán7 h?nap alatt_8-10 eme- megszervezésével, műszaki ta-- I lOTOO 170 7evanLrQr7flroc' (Ynvinnrm I no neon occo I ismeretei tclClclSSrlIi letes vázszerkezetes garázso- I 
a réglazletl erdekek hí- kát emelnek. Licencvásárlással 

teles tükröződésé. Az üres tel- vagy saját fejlesztéssel ez itt- | 
kék gyakran teljesen rozzant hon is megvalósítható lenne.
házak közé ékelődnek. Beépí- — A Madách téri földszintes 
tesük többe kerül a telepszerű üzletsor helyére?

A mai harmincasok talán az 
Utolsó generáció, amelyik még 
a nagy lakótelepek építése 
előtt gyerekeskedett. Ma ők a 
kisgyermekes szülők. Talán sa
ját, utcán-téren töltött apró 
koruk emlékei teszik, hogy 
soha nem volt olyan élénk a 
játszó'.ér-építési, füvesítési 
mozgalom, mint éppen mosta
nában.

Kevesebb a grund, a szabad 
telek, a csendes mellékutca, 
Viszont soha nem volt ennyi 
homokozó, csúszda, mászóka, 
KRESZ-park. Persze, a játszó
térből sohasem elég. A jó idő 
megérkeztével nem kellemes 
és nem is egészséges sokat 
tartózkodni a lakásban, a kis
gyerekeknek pedig egyenesen 
szükséges a szabad levegő; ez 
a természetes gyógyszer. Na
gyon helyeselhető hát a lakó- 
közösségek igyekezete, hogy 
minden talpalatnyi heíyet ki
használjanak erre a célra. La
kótelepi sétáinkon láthatjuk: 
két ház között a fűsávban, út- 
szegleteken elő-elő.bukkan leg
alább néhány jellegzetes ját
szótéri tárgy. Sajnos, nem túl
ságosan szépek, és teljesen 
egyformák. Szó se róla, a sem
minél így is többet érnek. De 
azt sem árt számba venni, 
hogy nem lehetnének szeb
bek, változatosabbak, célsze
rűbbek, sőt, olcsóbbak a ját
szóterek?

Lehetnének. Erre számos 
példa akad. Fiatal népművé
szek, fafaragók, vállalkozó 
kedvű iparművészek, szobrá
szok ötletei és keze nyomán 
született rftár néhány „csoda 
Játszótér” az országban. Bu
dapesten, a Városligetben egy
más mellett három-négy is 
jnéldázza, milyen kis területen 
lehet, végtelen mozgásterei 
biztosítani facölöpök, kötélhá
lók felhasználásával úgy, hogy 
«. játékok a gyerek testén kí

vül a fantáziáját is megmoz
gassák.

Van a városligeti játszóié 
reknek még egy nagyon von
zó tulajdonságuk. Fák és bok
rok közepette találhatók, ahol 
nemcsak a gyerek frissül fel, 
hanem a kísérő szülők is ki
szellőztethetik tüdejüket. Itt 
a játszóterek tulajdonképpen 
játszókertek.

A beépített és a zöldterület 
aránya városainkban koránt
sem ideális. A meglevő zöld 
foltokat őrizni kell és lehető’ 
ség szerint több funkciót adni 
nekik. És fordítva is: ha a 
parkokba hintát, csúszdát te
szünk — a piciny játszótere
ket ültessük be fákkal, bok
rokkal. Külföldön sok helyütt 
magától értetődő, mi még csak 
most kezdünk a gondolattal 
barátkozni: a használaton kí
vüli, ^emlékhelynek is .beillő 
temetőkertek sétányaira padok 
kerülnek, itt is lehessen leve
gőzni, pihenni, sütkérezni.

Környezetünk — fénykép 
magunkról, közösségünkről. 
Az ápolt, esztétikus, dúsan 
zöldellő játszókért képe a vi
dám gyermekekkel, derűs fel
nőttekkel szívünk szerinti 
fotó.

M a g y a r o r s z á g  
e s  a  v a l u t a a l a p

Washingtonban az ENSZ 
szakosított pénzügyi szerveze
te, a nemzetközi valutaalap 
ügyvezető igazgatóságának 
ülésén a szervezet alapokmá
nyában előírt eljárási rend
nek megfelelően megtárgyalta 
Magyarország tagfelvételi ké
relmét, és egyhangúlag úgy 
döntött, hogy azt a tagálla
moknak elfogadásra ajánlja. 
A szervezet 145 tagállamának 
egy hónapon belül kell állást 
foglalnia tagfelvételi kérelem 
ügyében..

nácsadássaí, 
foglalkozott.

Az alapítók mellett a Re
mix és az Elektromodul is 
részt vesz a vállalkozásban. A

m ű v M ít& rl'^k 1! m K  I ~  A terület nagyáruháznak, I fértek közel 30 S z a fé k ^ te r-  muvesitessel, iskolák, bolctsodek a szállítási gondok miatt, meltető tevékenységből szár
letesitesevel nem kell számol- nem alkalmas. A Városháza mazik. A Sicontact kölcsön- 
ni. Ez feltétlenül csökkenti a bővítésére _pedig egyelőre bérleti szerződés alapján 
költségeket. A főútvonalakon nincs lehetőség. Építkeznek komplett kondenzátorgyártó 
a zaj miatt nem érdemes la- vipzont a utcában, ahol sorokat bocsátott a Remix 
kásokat építeni, a mellékút- külkereskedelmi székház nyí- rendelkezésére, 
cákban azonban a lakásépítés Ac Ú5z„ 1 tf ri tűzfalak olyan gépsorokat, amelyek 
versenyképes lehetne. leges f e n d L e S  tünhefnlk ' a tekercseléstől a csomagolá-

A főútvonalak jobban el, a Vároldal tucatnyi üres 
szem előtt vannak. . .  telkét pedig a Várpalota tel-

— Valóban. De ide inkább ies újjáépítése után haszno- 
irodaházakat, idegenforgalmi sítjuk. 
és vendéglátóipari létesít- | VACI UTCÁN, VÄCI

CÄN. . .

sig, beleértve a minőség-ellen
őrzést is, mindent elvégeznek. 
A gépsorok üzembe állítása

óta a Remix 20 millió kon* 
denzátort gyárt évente.

A korábbi kooperációs kap
csolatok bővítéseként újabb 
szerződést kötött a közelmúlt
ban a Remix és a Siemens^ 
amelynek alapján a szombat- 
helyi gyárban elektronikai alr 
katrészgyártó sorok üzembe 
állításához láttak hozzá. Több 
mint 50 millió forintos beru-. . 
házást hajtottak végre, amely
nek finanszírozásában a Sie- ,. 
mens is részt vett. Az első új 
gépsoron áprilisban megkezd
ték a termelést, s a tervek 
szerint augusztus végén a má
sodik gépsort is üzembe he
lyezik.

A Sicontact jelenleg 25 
olyan kooperációt gondoz, 
amely a Siemens és valame
lyik magyar vállalat között 
alakult ki. Az elképzelések 
közt elsősorban a vegyes vál
lalat termeltető tevékenységé
nek bővítése szerepel, illetve 
az, hogy egyes esetekben a 
meglevő kooperációkat fejlet
tebb formában kiszélesítsék.

mányeket kellene építeni, 
Irodaházra viszont évek óta 
építési tilalom van érvényben. 
Persze, erre is vannak kivéte
lek.

— Mi lenne, ha foghíjbörzé-

UT- Nyelvművcí«» színész rek ord ja
Ez ugyan luxusnak tűnhet, 

hiszen e terület az építkezés 
műszaki nehézségétől elte
kintve, ideális lakóterület le-

tel-keket árverésre bocsátanak ?
— Jó ötletnek tűnik, csak 

nem biztos, hogy a je
lentkező cégek rendelkeznek-e

Magyar Á m or... Halandzsa 
és anyanyelv... Hogyan ká
romkodjunk?... Lökjük, öreg 
a rizsát!... Hivatali nyelv és 
közérthetőség. . .  Nevek hu 
mora . . .  Ilyen és hasonló cí
mű előadások várják az ér 
deklődőket a fővárosban é:

ban, iskolákban, közművelő
dési klubokban, üzemek, gyá
rak, intézmények előadóter-

két rendeznének, s a szabad _’  . _ . , „ ,  .tel-kßicpt órvorósro >v-„>cáó ír ■> I e n̂e‘ Nem úgy, mint a Váci
utca, ahol ki tudja, még med
dig éktelenkedik világcsúfjára

leuutezu cegex renaencezneit-e i a k<̂ ’ egymással feleselő fog- . vidék_ mű vei őrlési
annyi pénzzel, amennyiből az N  A Váci -utcai üzletközpont | hQdne 
ilyen telkek beépíthetők. A története különben is minta
másik gond a kivitelezés. A példája az üres telkek kálvá-
foghíjbeépítésnél az építőknek piájának. A Régiposta utca
nincs elegendő hely a felvo- sarkán levő harmadik telekre I mében a hétfőn kezdődött ma-
nulásra, ami jelentős többlet- először célcsoportos állami gyar nyelv hete »^almából,
költséget okoz. Az építőipar a lakásokat terveztek de kido_ Bánffy György, a József At- 
percnyi pontos szállításra ma .... . ’ “ «i„ „ a
mée ritkán kénes ÉDÍtési ru!t’ hogy egF-egy otthon “ id. Szmház művészé már va- 
technológiákban viszont nincs masfél millióba kerülne, ami- losag°s haditervet készített, 
hiány. bői három másikat építhet- pontos órabeosztással, hogy

, , nénk. Ezután OTP-házra gon- eIeget tegyen — színházi el
CSAK DRÄGÄN LEHET? doltak, de az OTP, amely ko- f°glaltsága mellett — azok
-  Az egyedileg tervezhető rábban méS buzgó foghíjbe- aak a felkéréseknek, amelyek 

szerkezetek mellett alkalmas-e építőnek számított, a lakások budapesti és vidéki előadá- 
a panel is foghíjbeépítésre? értékesítésének várható nehéz- sokra invitálják. Ráadásul

— Igen, bár az előbbieknél sége. miatt> nem vállalkozott. ritka jubileumot is ünnepel: 
többe kerül. A Vadász utcá- A következő elképzelés szerint nyelvművelő műsorainak ez 
ban egy nyugdíjasház épül ez- lottóház épült volna, de végül redik előadását! 
zel a módszerrel, négyzetmé- is a már készülő házban iro- — Mindig is kedveltem a 
terenként 16 ezerért. A panel dák lesznek, a földszinten és d°bogóműfajt — kezdi a be- 
alkalmazása azonban korláto- a galérián Aranypók kisáru- szél§etést- — Pályafutásom
Ie°nLriIhető-ég^Z8a árfoGhír há.ZZ?1 A mostobább sorsú két alatt -1° néhány összeállítást 
beépítés Változatos fgényetez f f  f  kéSZÍtettem' i n k é n t  har-
képest elég szegényesek íeket a korábbi elképzelések- minc-negyven előadást is meg-Kepest, eieg szegényesek. ben világvárosi mintára, fe- értek. . .  Nem számítottam

Az építők többségé vonako- dett presszóhíddal kötötték1...................  számítottam
dik, kevés a beruházó, s eköz- volna össze. Hogy ebből mi 
ben sorra szalasztjuk el a le- lesz, ma még nem tudni Áz 
hetőségeket. A Kálvin téren azonban kétségtelen ho°’y a 
meg a Blaha Lujza téren ék- foghíjbeépítésnek jövője °van 
telenkedő üres telkeket is a Még akkor is, ha házak helyett 
metróépítéssel egyidejűleg kel- ma még jobbára csak légvú- 
lett volna beépíteni. Most I rak épülnek a grundok helyén.

többre akkor sem, amikor 
1972. február 6-án a pécsi 
Doktor Sándor Művelődési 
Házban bemutattam „Ékes, 
érdes anyanyelvűnk, a Halotti 
beszédtől napjainkig” című 
önálló műsoromat. Ám a si
ker alaposan rácáfolt: ötszá

zas széria kerekedett belőle. 
Négy évvel később újabb ösz- 
szeállítást készítettem, ugyan
csak az anyanyelv kérdéseit 
körüljárva, Füst Milán „Ma
gyarokhoz” című költeményé
nek egyik sorát választva 
címként: „Anyád nyelvét bíz
ták rád a századok.” A mái 
napig ezt is kerek ötszázszor 
adtam elő.

Külföldön is sikerrel ven
dégszerepeit mindkét nyelv
művelő irodalmi összeállításá
val; a legtöbbször Jugoszlá
viában, a Vajdaságban, majd 
a CSEMADOK meghívására a 
Felvidéken, a Magyarok Vi
lágszövetsége szervezésében 
pedig az NSZK magyar klub
jában. Meghívást kapott Pá
rizsból és Burgenlandiból is.

— Példaképeim: Lőrincze 
Lajos, Péchy Blanka, Derne 
László és Grétsy László tudo
mányos munkásságát igyek
szem segíteni a magam szí
nészi eszközeivel — mondja a 
művész.

Készül új műsorra?
— Javában! Címe — Jókai 

után szabadon — „A jövő szá
zad reménye, avagy szeretnék 
még 2000-ben is élni.” Ver
sek, újságcikkek és tudomá
nyos-fantasztikus írások rész
leteinek segítségével arra ke
resem a választ: marad-é még 
vizünk, levegőnk, földünk, 
emberségünk az ezredfordulór a . . .?
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Gondatlanságból elkövetett baleset
Előző számunkban arra 

igyekeztünk rávilágítani, hogy 
az ittas járművezetés büntető
jogi megítélése mennyivel sú
lyosabb, mintha valaki fizi
kai és szellemi képességeinek 
.teljes birtokában vezeti a jár
művet, de gondatlan maga
tartással mégis balesetet idéz 
elő. A Btk. az ittas jármű- 
vezetést külön bűncselek
ményként határozza meg, az
az a szeszes italtól befolyásolt 
állapotban való vezetés már 
kimeríti a törvényi tényál
lást. Nem szükséges tehát az 
ittas járművezetés megvaló
sulásához az, hogy bármiféle 
káros eredmény, baleset vagy 
személyi sérülés emiatt bekö
vetkezzen. Ittas járművezetés 
esetén, ha például ez súlyos 
testi sértést idézett elő, a 
büntetési tétel 3 évig terjedő 
szabadságvesztés lehet. Ugyan
akkor az, aki a közúti közle- 
kedés szabályainak megszegé
sével, gondatlanságból, súlyos 
testi sérést követ el: „csak” 
•vétséget okoz, s ezért pénz- 
büntetést, javító-nevelő mun
kát, vagy legfeljebb egy évig 
terjedő szabadságvesztést lehet

kiszabni. Az eredmény mind
két bűncselekménynél meg
egyezik (súlyos testi sértés), 
a büntetőjog mégis súlyosabb
nak ítéli, ha alkoholos befo
lyásoltságból eredt a személyi 
sérülés.

Közúti baleset okozása 
is a járművezető maga
tartására vezethető visz- 
sza, de itt nem a 
KEESZ-szabálypk szán
dékos megsértésével, ha
nem egy nem eléggé 
körültekintő, gondatlan 
magatartással állunk 
szemben.

Aki ismeri az alkohol emberi 
szervezetre gyakorolt hatását, 
s a KRESZ tiltó rendelkezé
sét, mégis szeszes italt fo
gyaszt, s a gépjármű volán
jához ül, szándékos veszély- 
helyzetet teremt. Más közle
kedési szabályok megsértése 
a körülményektől függően 
általában enyhébb büntetést 
eredményez. Hogy történt-e 
közlekedési szabályszegés, azt 
a baleset előidézésében közre
játszó okok alapos vizsgálatá
val lehet megállapítani.

K é t hütmnhösó jogeset
Az egyik jogeset szerint a 

katonai bíróság a honvéd ter
heltet halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának vétsége 
miatt 10 Hónapi, fogházban 
letöltendő, felfüggesztett sza
badságvesztésre ítélte, vala
mint I évre eltiltotta a jár
művezetéstől. Az indokolás 
szerint a terhelt nem a látási 
viszonyoknak megfelelően ve
zette gépkocsiját, s az erősen 
ittas sértettet, aki a gépkocsi 
menetirányával megegyező 
forgalmi sávban feküdt az 
úttesten, halálra gázolta. A 
baleset a késő esti órákban, 
lakott területen kivül követ
kezett be. A 60-70 km/óra se
bességgel közlekedő terhelt-, 
nek egy szembejövő gépkocsi 
miatt a világítását csökkente
nie kellett, ezzel egyidőben a 
sebességét is mérsékelte 50 
km/órára. Az idős, ittas, sö
tét ruhát viselő sértett az 
úton fekve szinte észrevehe
tetlen volt. A Legfelsőbb Bí
róság törvényességi óvást kö
vető döntésében kiemelte, 
hogy a KRESZ szerint a jár
mű sebességét (a járműre ér
vényes) adott sebességhatáro
kon belül úgy kell megválasz
tani, hogy a vezető jármüvét 
meg tudja állítani belátható 
távolságon belül és minden 
olyan akadály előtt, amellyel 
$z adott körülmények között 
Számolnia kell. A jó minőségű 
fcszfaltúton az 50 km/óra se
besség megfelelt a KRESZ 
előírásának, figyelemmel arra 
Js, hogy a fényszórók 45-50 
jnétert világítottak meg. A 
gépkocsi tehát minden felbuk
kanó várható akadály előtt 
megállítható volt. A sértett 
csak a menetirány szerinti 
■bal oldalon közlekedhetett 
•volna, így arra, hogy valaki 
az út jobb oldali sávjában az 
úttesten fekszik, a terhelt 
nem számíthatott. Ilyen eset
ben is

vizsgálni kell azt, hogy 
a terhelt megtett-e min
den tőle elvárhatót a 
más által előidézett ve
szélyhelyzet megszünte
tése, a baleset elhárítá
sa érdekében. Felelős
ségre csak akkor von
ható, ha passzív ma
radt, vagy késedelmesen 
cselekedett.

Nem tartozik azonban fele
lősséggel akkor, ha cseleke
dett ugyan, de a cselekvés
nek (az elhárításnak) nem a 
legmegfelelőbb módját vá
lasztotta meg. Mindezek alap
ján a Legfelsőbb Bíróság a 
terheltet a vád alól felmen
tette.

Gépjárművezetői engedélyt 
csak az kaphat, aki előzete
sen, vizsga keretében bizonyí
totta, hogy ismeri a KRESZ 
szabályait. Ezek a szabályok 
minden közlekedésben részt 
vevő személy részéről azonos 
értelmezést igényelnek. Egy 
táMft. vagy útburkolati jel

megpillantása minden jármű
vezető számára azonosat kell 
hogy jelentsen. Nem lehet te
hát elhanyagolni a KRESZ- 
nek azokat a technikai jelle
gű szabályait sem, hogy pél
dául a kijelölt gyalogátkelő 
előtt milyen távolságra kell 
elhelyezni az erre utaló fi
gyelmeztető jelzőtáblát. Egy 
adott ügyben a járásbíróság a 
terheltet bűnösnek mondta ki 
halálos közúti baleset gondat
lan okozásának vétségében, s 
ezért őt 1 évi szabadságvesz
tésre ítélte, s mellékbüntetés
ként a járművezetéstől 2 évre 
eltiltotta. A tényállás szerint 
a terhelt büntetlen előéletű,

többször kitüntetett vállalati 
dolgozó, aki 40 éve rendelke
zik gépjárművezetői engedély
nél. Esti időpontban, 40 km/ 
óra sebességgel a város bel
területén haladva észlelte, 
hogy „kijelölt gyalogosátkelő- 
hely” tájékoztatást adó jelző
tábla van a menetirány sze
rinti jobb oldalon. Az átkelő
hely azonban 17 méteres tá
volságon belül nem volt fel
festve, mert azt az útburko
lat cseréje folytán megszün
tették. A terhelt a sértettet 
későn észlelte és elütötte, aki 
ennek következtében olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy meghalt. A sértett féle
sége ugyanekkor 8 napon túl 
gyógyuló törési sérülést szen
vedett. A Legfelsőbb Bíróság 
megállapítása szerint téves 
volt a járásbíróságnak az a 
megállapítása, hogy' a baleset 
kijelölt gyalogátkelőhelyen 
történt. A KRESZ, illetve a 
közúti jelzések elhelyezéséről 
kiadott KPM rendelet szerint 

„kijelölt gyalogosátkelő
hely” csak a gyalogos
átkelőhely útburkolati 
jelének felfestésével lé
tesíthető, önmagában 
ehhez a tájékoztatást 
adó jelzőtábla kihelye
zése nem elegendő.

(A táblát egyébként a gyalo
gosátkelőhely előtt legfeljebb 
2 méter távolságra kellett 
volna kihelyezni.) Nem alkal
mazható ez esetben az a köz
lekedési gyakorlat sem, hogy 
a hóval, sárral fedett vagy 
lekopott útburkolati jelzéssel 
ellátott úttest is kijelölt gya
logosátkelőhelynek minősül, 
hiszen itt a jelek egyáltalán 
nem voltak felfestve. Mind
ezekből az következik, hogy a 
baleset legfeljebb útkereszte
ződésben, s nem kijelölt gya
logosátkelőhelyen következett 
be. Itt pedig a gyalogosokat 
áthaladási elsőbbség nem il-

A tartási költségekről
Szilágyi István a Gyűj

tőből írta: „Szíveskedjenek 
közölni azt, hogy fogdafe
nyítéskor, illetve milyen fe
gyelmi vétségkor kell le
vonni az elítélttől a „napi 
tartásdíjat”? Tudomásom 
szerint ugyanis az új bv- 
szabályzat szerint csak 
azon elítélttől, aki munka
megtagadás, öncsonkítás 
miatt kerül fogdára vagy 
fegyelmező részlegbe. Vá
laszaikkal — legalábbis eb
ben az intézetben — sokak 
bizonytalanságát megszün
tetnék.”

Mielőtt a kérdésre vála
szolnék, meg kell jegyezni 
valamit. Olvasónk levele 
azért érdekes, mert tükröz

kapott pár hónap munka 
nélküli - fegyelmezőrészleg 
nem hasonló? Ha ilyen 
embertől nem vonnák le 
a „napi tartást”, az neki 
egészen jó üzlet lenne. Kü
lönösen, ha nem tud és 
nem is szeret dolgozni. A 
letétjében lenne, mondjuk, 
ezer forint és ő nyugodtan 
üldögélne a fegyelmező- 
részlegben hónapokig, s 
egyetlen fillérje sem fogy
na. Ez nyilvánvaló képte
lenség.

Mindezt a jogszabály is 
kifejezi, amikor kimondja: 
„Az elítéltet terhelő tartási 
költségeket napi összegben 
állapítják meg. A csökken
tett munkaidőben foglal-

egyfajta, enyhén szólva hí- koztatott elítélt tartási költ-
bás szemléletet. Mert, ugye, 
az világos: légyen bárki 
bármiért, bárhol, élnie, ét
keznie, „laknia” kell! A 
„napi tartásdíj” fedezetét 
munkával lehet megszerez
ni, s ha valaki önhibájából 
nem dolgozik, de közben 
„tartják”, a költségeket Va
lakinek állnia kell. Kinek? 
Anak-e, aki önhibájából 
nem dolgozik, vagy annak, 
aki a tartást szolgáltatja, 
azaz a bv. intézetnek?

A válasz egyértelmű: a
„napi tartást”, azaz annak megtéríteni

ségét arányosan csökkente
ni kell.” Tehát az elv a 
következő: akit teljes mun
kaidőben foglalkoztatnak 
— legalábbis erre megkap
ja a lehetőséget — teljes 
tartásdíjat fizet. Aki vala
miért csökkentett munka
időben dolgozik, annak a 
tartását arányosan csök
kentik.

Kinek nem kell tartást 
fizetnie? A jogszabály sze
rint: „az elítélt nem köte
les a tartási költségeket

költségeit az fizeti, aki 
kapja, vagyis az elítélt. 
Feltéve, ha nem önhibáján 
kívül került olyan helyzet
be, hogy nem tudja meg
keresni az aznapi tartást. 
A kérdés ezek után az, 
hogy a fegyelmi vétség.„ön
hibának” minősül-e min
den esetben? A munka-

a befogadás és szaba- 
dítási eljárás idejére,

— a betegség idejére, ki
véve, ha az egészségét vagy 
testi épségét szándékosan 
károsította és ezért fenyí
tést alkalmaztak,

— ha az orvos munka- 
képtelenné nyilvánította,

— ha az intézet bünte-
megtagadónál, az öncsonkí- tésvégrehajtási okból Ot
tónál nem lehet vita. De, menetileg munkával nem 
mondjuk, az, aki a tizedik foglalkoztatja. 
tiszteletlen viselkedésért Tehát olvasónk kérdésé
fogdát kap, önhibájából re a rövid válasz: a felso- 
nem dolgozik? Természete- roltakon kívül minden eset- 
sen igen, hiszen, ha nem ben — függetlenül a fe- 
tiszteletlenkedett volna, gyelmi vétség jellegétől — 
dolgozhatna. Vagy, mond- fizetni kell a „napi tartás- 
juk, a tiltott tárgy tartá- díjat”, 
sáért, mint 10. fenyítésért Dr. F. T.

let! meg. A kialakult forgalmi 
helyzetben azonban az idős 
gyalogosok haladását észlelve 
a terheltnek nagyobb figyel
met és körültekintést kellett 
volna tanúsítania. Ennek el
mulasztása idézte elő a bal
esetet. A 40 éven át kifogás
talanul közlekedő, pozitív 
életvitelű terhelt figyelmet
len magatartása azonban nem 
tekinthető olyan súlyosnak, 
ami a járásbíróság ítéletében 
foglalt büntetés indokoltságát 
kellően alátámasztaná. Ezért 
a Legfelsőbb Bíróság a ter
heltre kiszabott I évi szabad
ságvesztés végrehajtását pró
baidőre felfüggesztette, s mel
lőzte a mellékbüntetés (a 2 
évi járművezetéstől eltiltás) 
alkalmazását.

Az eseti figyelmetlenségből 
eredő közlekedési bűncselek
mény tehát enyhébb elbírálást 
eredményezhet, s különösen 
ha ez kifogástalan életvitel
lel, hosszú, balesetmentes ve
zetési gyakorlattal párosul, 
kellően indokolhatja, hogy 
szükségtelen a járművezetés
től eltiltás kimondása.

A nagyfokú figyelmetlen
ségből eredő halálos közúti 
balesetnél ezzel szemben álta
lában indokolt a huzamosabb 
tartamú szabadságvesztés és a 
gépjárművezetéstől eltiltás. 
Különösen vonatkozik _ ez 
azokra az esetekre, amikor 
tömegközlekedési eszköz veze
tője tanúsít súlyos fokú gon
datlanságot. így például 7 hó
napi szabadságvesztésre és 2 
évre a járművezetéstől eltil
tásra ítélte a bíróság azt az 
autóbuszvezetőt, aki a nagy 
forgalfhú főúton, 40 utassal 
közlekedve elálmosodott, át
tért az úttest menetirány sze
rinti bal oldalára, s összeüt
között egy szabályosan ̂  közle
kedő gépkocsival. A gépkocsi 
vezetője a baleset következté
ben a kórházban meghalt.

A Legfelsőbb Bíróság tör
vényességi óvást emelt az 
ügyben az ítélet enyhe volta 
miatt. A terhelt az indokolás 
szerint észlelte, hogy elálmo
sodott, ennek ellenére nem 
gondoskodott az autóbusz 
azonnali megállításáról, s ez- 
zel nemcsak a sértettet, _ ha
nem az autóbusz 40 utasának 
életét is veszélyeztette.

A tömegközlekedési jár
mű vezetőjének felelős
sége általában mindig 
fokozottabb, mert sok 
személy élete és bizton
sága van rábízva. A ve
zetési képességben be
következő zavarok még 
a menetrendszerű közle
kedés során is megkö
vetelik tőle az azonnali 
megállást, sőt tartós gá- 
toltság esetén a tovább- 
közlekedés hosszabb-rö- 
videbb idejű megszakí
tását is.

Aki saját gépkocsijával egy
maga közlekedik, az is köte
les mások biztonsága érdeké
ben megállni, ha álmosságot, 
rosszullétet érez. Még ha sa
ját életét,, testi épségét nem 
is félti, gondolnia keil arra, 
hogy vezetési képességének 
időleges zavara mindazokat 
veszélyezteti, akik a közleke
désben akár járművel, akár 
gyalogosan részt vesznek. Még 
Inkább vonatkozik ez a tö
megszállító jármű vezetőjére. 
A példaként felhozott jog
esetben megállapítást nyert, 
hogy a terhelt korábban már 
két ízben is okozott közúti 
balesetet, amelyért munkálta
tója fegyelmi úton vonta fe
lelősségre. Cselekményét ja
vító-nevelő munka időszaká
ban követte el, ami ugyan
csak arra utal, hogy a bün
tetési cél nála csak súlyosabb 
szabadságvesztéssel, illetve 
járművezetéstől eltiltással va
lósulhat meg.

Mindezekre tekintettel a 
Legfelsőbb Bíróság a járásbí
róság ítéletét hatályon kívül 
helyezte és a terheltet 1 évi 
és 2 hónapi szabadságvesztés
re és a közúti járművezetés
től 3 évi eltiltásra ítélte, te
kintettel a már említett köz
lekedésbiztonsági szempontok
ra.

Dr. U Gr.

A Legfelsőbb Ügyészség óvása

HALÁLOS VÁGTA
— Nem nagy ügy — állapíthatja meg a krimiked

velő olvasó, aki oly sok mindent látott és hallott már, 
hogy egy „egyszerű” közlekedési baleset miatt különöseb
ben nem rendül meg. Hallott már arról is, mennyi bajt 
okoznak a közutakon a kivilágítatlan lovas kocsik. Ilyen 
bűnper tárgyalását talán meg sem hallgatná, még ha a 
tárgyalóterem a Legfelsőbb Bíróság épületében van is.

Ám abban a bizonyos tárgyalóteremben feltárul 
azoknak a szerencsétlen véletleneknek a sorozata, ame
lyeket egy húszéves, nem túlságosan kedvező sorsú fia
talember gondatlansága indított el. És valószínűleg meg
borzong. Elgondolja: Itt a tavasz, kirajzanak az utakra a 

. gépkocsik, a lovas kocsik felbukkanására is mind gyak
rabban lehet számítani. S talán levonja a konzekvenciát: 
ilyen szerencsétlenség véletlenül se forduljon többet elő!

Térjünk azonban vissza a tárgyalóterembe. A Legfel
sőbb Bíróság büntető tanácsának tagja, az ügy előadója 
az előzményekről szól.

A történet egy tálbali kezdődik. A fiatalember — 
Ficsor József fogatos — sört és pálinkát iszik. Hajnali 
ötkor megy haza. Fél 7-kor munkába kellene állnia, 
ezért le sem fekszik. Fáradt, szabadnapot kér a főnöké
től. Megkapja, de a szokásos reggeli feladatot el kell 
végeznie, tejet szállít a szövetkezet egyik részlegéből a 
másikba. Közben találkozik egy helyi tsz-taggal, aki
nek aznap kell leadnia' a sertését. A fogatos elvállalja 
a megbízatást: teljesíti a fuvart. így hát nem megy haza. 
A szívességért a gazda a Muskátli presszóban két fröcs- 
csöt fizet.

Ott újabb kérés: szállítson el egjy ismerősnek egy 
szőlődarálót. Erre délután kerül sor. Ficsor az általa 
használt gumikerekű stráfkocsiba befog két lovat, s el
indul Pettendről Baracsikára. Amikor a megadott cím
re megérkezik, még világos van.

Ficsor megállapítja a lovakét, s a kéziféket behúzva, 
a gyeplőszárat az üléstámlához akasztja. A bal oldali ló 
— a Cigány — külső istrángját leakasztja és a rakodók
kal együtt távozik. Bent a háziakkal együtt különféle 
munkát végez.

Fél óra baj nélkül telik el. Közben teljesen sötét 
lesz. A lovak nyugtalanok, haza kívánkoznak. Egy arra 
járó, ismeretlen asszony rosszat sejtve bemegy a házba 
és figyelmezteti a fogatost a veszélyre. Ficsor azonban 
marad. Kiküldi viszont a lovakhoz a mit sem értő házi
gazdát, hogy teremtsen rendet.

A férfi — ahelyett, hogy a kocsi elejéhez menve pró
bálná megnyugtatni az állatokat — hátulról közelít, s a 
nyugtalanabb, bal oldali ló farára teszi a kezét. Az et
től még idegesebb lesz megriad, megugrik, erre meg
mozdul párja, a Holló is. Futni kezdenek. A kocsit el
ragadják és vágtában indulnak a 70-es főút irányába, 
hazafelé. . .  Mivel azonban a bal oldali ló istrángját a 
fogatos biztosításképpen kiakasztotta, csak a jobb oldali 
jószág húzza a kocsit. Fokozatosan az út bal oldalára 
sodródnak.

— . . .  Teljesen sötét volt már — emlékezik vissza M. 
László 27 éves budapesti lakos. — . Velencefürdőről igye
keztünk haza. A Wartburgot édesapám vezette. Én mel
lette ültem. István bátyám pedig hátul, bal oldalon fog
lalt^ helyet. Előttünk az úton két motorkerékpáros haladt. 
Apám bekapcsolta a reflektort. Az emelkedőn, tőlünk 
két-háromszáz méterre ekkor vettük észre a lovas ko
csit, amely még szabályosan a jobb oldalon közleke
dett. Aztán csakhamar azt vettük észre, hogy a két mo
torkerékpáros közül előbb az első, majd a második is 
hirtelen jobbra tér. Ez rossz; jel volt Apám ismét jel
zett a reflektorral, de már semmit sem tudott tenni. A 
kivilágítatlan lovas kocsi feltartóztathatatlanul közele
dett felénk.

— A két motoros reflexszerűen kitért — mondja az 
előzményeket összefoglalva a bíró. — A Wartburg azon
ban frontálisan összeütközött a lovas kocsival. A kocsi
rúd az ablakon át behatolt az autóba. A jobb oldali ló — 
a Holló — a motorháztetőre zuhant és kimúlt. A másik 
állat súlyosan megsérült. A Wartburg vezetője, M. Ká
roly, 61 éves budapesti műszerész agyzúzódásokat szen
vedett, s három hónap múlva bekövetkező haláláig egy
szer sem (ért magához. Idősebb — 33 éves — fiát szintén 
agyzúzó dússal és különféle törésekkel vitték kórházba. 
Felépült, de egészsége erősen károsodott. A fiatalabb fiú 
sérülései nyolc napon belül gyógyultak.

A tanácselnök közli, hogy a Legfelsőbb Ügyészség 
törvényességi óvást emelt, mert nem értett egyet a já
rásbíróság, illetve a megyei bíróság jogerős ítéletével. A 
felfüggesztett szabadságvesztést törvénysértően enyhe 
büntetésnek tartja.

Az ügyész kap szót, hogy kifejtse indokait. Az íté
let általános megelőző, visszatartó hatásának fontosságá
ra utal. Elmondja, időszerű, hogy az ítélkezés legmaga
sabb fóruma figyelmeztessen rá, milyen súlyos veszély- 
forrás az utakon a lovas kocsival közlekedők gondatlan
sága. Fegyelemsértésük szerencsétlenségek sorozatát in
díthatja el, s tömegkatasztrófát okozhat. Lehetetlen el
lene védekezni.

A védő nem vitatja: a következmény súlyos. A vád
lott azonban még nagyon fiatal, fiatal felnőttnek szá
mit, s ez enyhítő körülmény. Büntetve nem volt. Ficsor 
József^ egyébként a lótenyésztési szakmát tanulta ki. 
Munkáltatója, a kápolnásnyéki Vörösmarty Termelőszö
vetkezet az eset után fegyelmileg elbocsátotta állásából. 
A tárgyalás idején egy másik gazdaságban lóápoló, 3200 
forintot keres.

A vádlott bűne: halálos közúti baleset gondatlan 
okozása. Azzal követte el, hogy — a KRESZ-t megszeg
ve — a lovas kocsit őrizetlenül hagyta az úton, de az 
elmozdulás ellen nem biztosította megfelelően. Ezt csak az 
összes istráng kiakasztásával tudta volna elérni. (Igaz ■— 
bár ez nem mentség, mégis megjegyezendő —, hogy a 
termelőszövetkezetben, ahol korábban dolgozott, nem ez 
volt a gyakorlat.)

Nem nagy ügy?
Megítélés kérdése.
A Legfelsőbb Bíróság mérlegelte a vádlott mellett és 

ellen szóló érveket, és úgy ítélte meg: a büntetést sú
lyosbítani kell, mert a büntetés végrehajtását ilyen sú
lyos, esetekben nem lehet próbaidőre felfüggeszteni. A 
végérvényes büntetés: hathónapi fegyház.
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Benépesülnek a pályák

A szakaszokból a legjobbak szerepelnek a május elsejei nagy versenyen
Nagy Alfréddal a tököli 

Sportéletről beszélgettünk.
— Milyen sportolási lehető

ségeik vannak az elítéltek
nek?

— Széles körű lehetőségeink 
Vannak. A kötelező sportfog
lalkozáson minden intézeti 
fiatalkorúnak részt kell ven
nie. Ez általában heti két óra, 
kivéve az újonc szakaszt, ahol 
heti négy óra.

A kötelező foglalkozás ha
sonlít az általános iskola test- 
nevelési órájához: bemelegítő 
részből (futás, gimnasztika, 
kötélmászás), fő részből (szer

torna, talajtoma) és befejező 
részből áll (játék). Külön ter
mekben lehet futballozni, 
súlyzózni, asztaliteniszezni.

Az eddig elmondottak a té
li időszakra vonatkoznak. 
Ilyenkor a létszám korláto
zottabb, a helyiségekben ké
nyelmesen csak mintegy 26— 
28-an férnek el. Ha bekö- 
szöpt a jó idő, természetesen 
sokkal többen vehetik igénybe 
a szabadtéri sportlétesítmé
nyeket. A futballpályán, kézi- 
labdapályán, s a kosárlabda
pályán minden délután élénk 
sportélet folyik.

A legnépszerűbb sport a foci

Nagyon kedvező változást 
teremtett a szabad szombatok 
bevezetése. Hét végén, szom
baton és vasárnap egész nap, 
reggel fél kilenctől délután 
hat óráig nyitva vannak a pá
lyák. Ezt fiataljaink teljes 
mértékben kihasználják. Egy- 
egy szakasz nagyobb létszám
mal is képviselteti magát.

— Kik vezetik a sportfog
lalkozásokat?

— Hétköznaponként a 
sporttiszt vezeti, én, mint 
sportos, segédkezem neki. Ez 
az én intézeti feladatom, napi 
nyolcórás munkaidőben. A 
sporttal és a kiegészítő tevé
kenységgel foglalkozom' (pl. 
tornaszerek karbantartása).

Szombat-vasárnaponként ál
talában a szolgálatban levő 
nevelő vezeti a sportfoglalko
zást. Ilyenkor is szívesen vál
lalom a sporttal kapcsolatos 
teendőket, társadalmi munká
ban is. Én is rendszeresen 
sportolok.

■— Mit sportolt a szabad 
életben?

— Ifjúsági játékosként ké
zilabdáztam, atletizáltam, bir
kóztam, majd később a kosár
labda mellett döntöttem, NB 
I-es csapatban szerepeltem, 
majd edző lettem.

_— Mi a véleménye a fiúk
ról, ők sportoltak kint?

— A többség a szabad élet
ben alig-alig sportolt, ezek
nek a száma kb. 70-80 szá
zalék. Az iskolában találkoz
tak ugyan a sporttal, de az
után nem foglalkoztak vele.

Ez meglátszik a mozgásukon. 
Leginkább a labdarúgást ked
velik, a szélesebb tömegeket 
csak ez vonzza.

— Ez a jól felszerelt pálya
rendszer, a rendszeres sporto
lás hat-e a fiatalok személyi
ségére?

— A sport fontos része a ne
velésnek. a  mozgásigény fel
keltése mellett eredményesen 
hat a fiatalokra a játékok sza
bályrendszere, amely fejleszti 
az erkölcsi-akarati tulajdonsá
gaikat. A sport nevelő hatása 
tagadhatatlan, s a versengés a 
sportpályákon előnyös, mert 
kellemes elfoglaltság.

— Milyen a sport és a mun
ka kapcsolata?

— Könnyen felismerhető, 
hogy akik a nehezebb fizikai 
munkát végzik (betonalap, 
nyomda, gumiüzem), azok a 
sportban is nagyobb állóképes
séggel rendelkeznek. Ez a baj
nokságok eredményein is lát
ható: a 12-es és 13-as szakasz 
nagyon jó eredményeket ért el.

— Mik a további terveik?
— A  közeljövőben a sport- 

tevékenység a szabadtéri pá
lyákra koncentrálódik. Május 
elseje tiszteletére atlétikai ver
senyt rendezünk, amelyen 100 
m-es, 500 m-es és 3000 m-es 
síkfutás, 4x100 m-es váltófu
tás, magasugrás és gránátdo
bás szerepel a programban.

Csapatonként és egyénileg 
lehet nevezni. Előtte szaka
szonként selejtezőket rende
zünk, amelyek már folynak. 
Így a 600-700 fiatal közül a 
legjobbak kerülnek a döntőbe.

Megalakult a versenybizott
ság is: tizenkét nagykorú, a 
nyolcas körletből.

A helyzetiek központi kiírás 
alapján jutalomban részesül-

Egy pillanat, s a kosárban a labda. 2 2
nek. Ezenkívül nem elhanya- szakaszok és egyének között 
golható az az erkölcsi dicső- állandóan folyik, 
ség sem, amit egy-egy helye- -fa
zés jelent az egyéneknek és A nagy tököli sportmajális.; 
szakaszoknak. Ez hozzátarto- ról legközelebb részletesen be
zik ahhoz az intézeten belüli számolunk.
versenvhpz. nmplv a Irnrlp+olr

S z a k k ö r ö k
Az elmúlt negyedévben Állampusztán tervszerűen és 

tudatosan munkálkodtak azon, hogy munka után min
denki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot.

véletlen tehát, hogy a szellemi totó januári 
dón tője nagjy közönségsikert aratott, s az sem, hogy tíz 
csapat nevezett be a keresztrejtvényfejtő versenybe.

Állampusztán is, akárcsak a többi intézetben ’sze
retik az irodalmat, szakkörbe tömörülnek a tagak, he
tente két alkalommal találkoznak, s készülnek fel
adataikra a társszakkörökkel — például a zenei szakkör
rel — együtt. Közvetlen feladatuk a Kodály-évforduló 
megünneplése.

Február 15-én sikeres Kodály-megemlókezést tartot
tak, zenei vetélkedővel egybekötve, nagy közönség előtt. 
Az előbb említett két szakkör közös műsora volt a far- 
sangzáró-est. Ez a vidám rendezvény is jól sikerült, csu
pán az erősítéssel voltak gondok, ennek ellenére mind
két est jól szolgálta az elítéltek szórakozását, ízlésének 
nevelését, továbbfejlesztését.

Miután ez intézetből rendszeresen szabadulnak az 
emberek es újak erkeznek, ez óhatatlanul kihat a szak- 
korok tagságára is. A közösségvezetök állandóan szem 
előtt tartják, hogy az új embereket bevonják a szakkö
ri munkába. Ez, ha meggondoljuk, hogy nemcsak lét
számról, hanem minőségi utánpótlásról van szó, akkor 
nem is olyan egyszerű. Nem elég a szándék, hogy én itt 
es itt akarok tevékenykedni, s aztán minden’'rendben 
van. Tárgyilagosán kell megítélni, hogy valaki alkal- 
mas-e arra, hogy a vállalt feladatát teljesítse. Legtöbb
ször az önismerettel is baj van, sokan azt hiszik, képe
sek megfelelő színvonalon zenélni, szavalni, előadni, s 
amikor kipróbálják őket, akkor derül ki, hogy csak a 
szándék van meg bennük, tehetség már kevésbé.

Januárbart például még kilenc ember volt tagia a 
barkacsszakkornek, februárban pedig már csak három 
Itt îs arról van szó, hogy nem mindenki ért a szerszá- 
moxhoz, s nem mindenki tudja, mit is jelent barkácsol
n á  r™irwiy ,ol.d-|ak h9gy eleinte csak használt szer-szamokkal dolgoznak az uj emberek, s ahogy haladnak
fnkábhU?y ?apnak f â re íobb szerszámokat. Ez annál is mkabb fontos, mert hamarosan kiállításon mutatkoznak
t a a S í S ” ” “ "8 . * ■ ? “ » ^  « l g l £ *

1U a leggyorsabb? Eldől a futóversenyen

HATAN A HÁZBAN
&

A fő utca szelíden kanya
rog Tüskevár módosabb 

kőházai között. A buszmeg
állóban férfi áll. Kezében 
ütött-kopott aktatáska. Az aj
kai járatot várja. Fékezünk, 
s a kocsi ablakán kihajolva 
kérdem: Hol találjuk a Ma
dách utcát? Néhány pillanatig 
eltöpreng, jobbra-balra tekint, 
s látszik az arcán, hallotta 
már ezt a nevet, de hogy me
lyik _ házsorra illesztették rá 
a táblát, nem jut eszébe. 
Visszakérdez: Kit keresnek? 
No, persze itt még névről is
merik egymást az emberek, 
es a kút, a templom, a bolt 
tájékozódási pont.

— Molnár Józsefékat.
— Molnár, Molnár .11 — 

ismétli többször és kezét töp
rengve a homlokához szorít
ja. Hogy oldjam zavarát, hoz
záteszem: Azt a házaspárt ke
resem, akik négy kislányt ne
velnek.

— Ja, persze — fut mo
solyra az ajka —, itt laknak 
a házsor mögött. A fehér ház 
mellett forduljanak - balra, 
majd megint balra és rögtön 
rátalálnak.

Letérünk a betonúiról és 
néhány métert lépésben gu
rulunk előre. A szélfújta ker
teken keresztül a mezőre lát
ni. Vad kutyacsaholás fogad,

majd nyílik a kertkapu és a 
papa lép ki rajta. Nyomában 
a lányok, Hermina, Beáta, 
Csilla és Böske. A legnagyobb 
kivételével valamennyien fe
hér galléros blúzban, norvég
mintás piros pulóverben, sö
tétkék nadrágban és fényesre 
suvickolt félcipőben pompáz
nak. Csilla fehér, Böske pedig 
kék ibolyacsokrot szorongat a 
kezében. Nyújtják felém, mi
kor a ház ajtajában megje
lenik a mama és befelé tes
sékel. Mehetnénk a tisztaszo
bába, de inkább a műterem
ben zsúfolódunk össze. A 
papa keresztelte így a pará
nyi helyiséget, .mert valami
kor itt kapta 'lencsevégre a 
falu apraját, nagyját, s ez 
volt a laboratórium, a sötét
kamra, a társalgó, az ebédlő 
az éjszakai hálóhely. Az aj
tót,  ̂ az ablakot furnérlemez 
fedi, a mennyezet gerendájá- 
rol_ műtermi lámpák lógnak. 
•Két ágy, egy házilag faragott 
asztal, keskeny szekrény, tűk- 
rös, könyvekkel zsúfolt vitrin 
rajta televízió. Ez minden, 
ami befért ebbe a kis odúba. 
A lányok az ágyra kuporod
jak , a papa széket hoz a kes
keny verandáról, a mama pe
dig sürög-forog körülöttünk. 
Étellel-itallal kínál, s amikor 
az asztal már roskadozik a

messziről jött vendégnek kijá
ró falatoktól, húppan le a kis
e k r e  és simítja hátra ősz 
tincseit. Arcát barackszínűré 
csípte a szél, kezén a bőr a 
sok mosástól megrepedezett. 
Hol rám, hol a lányokra pil
lant.

Szerelemgyerek volt, édes
anyját a szülés után nem sok
kal a tbc vitte el. Apácák vet
ték gondozásba. Menhelybe 
került, majd amikor felcsepe
redett, falura adták cselédnek.

— Most is emlékszem Péter 
bácsi _ mormogására, mackrs 
járására. Csősz volt, Jászfény- 
szarun. Vele jártam rpeztél- 
lab a határt — pergeti visz- 
sza az idő kerekét és a lá
nyok moccanás nélkül hall
gatják. Aztán Cegléden ne
velkedtem és hajnaltól késő 
éjszakáig talpaltam. A magam 
borén tapasztaltam, mit jelent 
árvának, hontalannak, kiszol
gáltatottnak lenni. Amikor ki
tört a háború, ápolónőként a 
margitszigeti hadikórházban 

°z*-am a sebesülteket. 
1944-ben a kórházat bevago- 
nirozták és Németországba in
dították. Tizenkilenc éves vol
tam és nem akartam elmenni 
nem aKartam teljesen hazát
lanná válni. Az úton egy se
besült katona megkérte a ke
zem, s én azonnal igent mond
tam, mert csak így kaphattam

Szombathelyen, férjem lakói 
helyén, letelepedési engedélyt. 
Takarítónő lettem egy adóál
lomáson, de szívesen mentem 

■ magánházakhoz is.
~  Ez lett a vesztünk —• 

szól közbe nevetve Józsi bá
csi —, mert hozzánk is beko
pogtatott. A férjével és a kis
fiával az udvarunkban laktak 
és én naponta tanúja voltam 
annak, hogyan bánik vele az 
ura. Ütötte, ahol érte. Én ak
kor már nős voltam, de a hál 
zasságom régen megromlott^ 
így aztán egymásba szeret
tünk.

— Lett is ebből kalamajka 
— mondja a mama —, de erre 
Jobb nem emlékezni. Sokat 
szenvedtünk. A tisztelt roko
nok mindent elkövettek, hogy 
elüldözzenek a városból. Búj- 
dosókká váltunk, álnevet vet
tünk fel, és telepedtünk le 
Tüskeváron. A ruhánkon kívül 
semmink sem volt és a papa 
barátjának édesanyja fogadott 
be ebbe a házba. De álmunk^ 
ban sem gondoltunk arraj 
hogy az utolsó útra is innen 
visznek majd ki bennünket. 
Pedig soha nem ültünk tétlel 
nul. A papa szépen keresett,1 
mert amihez hozzányúl, az 
életre kel.

★

Az agyaggal tapasztott, sár-' 
gara festett, kisablakos pa- 
raszthaz, a kert, az udvari 
műhelyben megbúvó szerszá- 
mok a' maga szerkesztette 
szántó-vető kisgépek' mind
mind az ezerarcú mesterem
ber munkáját dicsérik. Nyolc 
testvérével együtt falun ne
velkedett és tizenhat éves 
koráig apja mellett ő volt «
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Nevelve gyógyítani
Az érvényben levő szabá

lyok szerint bizonyos intéze
tekben gyógyító-nevelő cso
portokat hoztak létre. Ide ke
rülnek a személyiségzavarban 
szenvedők, és meghatározott 
időre az alkoholisták.

Tapasztalatom szerint az el
ítéltek többsége az itt levőket 
pszichopatáknak hívja, * de 
más, le nem írható jelzőket is 
hallottam már. Persze, mind
járt hozzátéve, hogy nekik 
jobb. Ebben nyilván van va
lami. Az egyik intézetben pél
dául beszélgettem valakivel, 
aki szigorú titoktartást kérve 
elmondta: ő bizony eljátssza, 
hogy valami nincs rendben 
nála — rendszeresen „produ
kálja” a tüneteket, ez neki 
nem okoz gondot, mert kór
házban dolgozott— és így fel
tehetően az egész büntetését 
a gyógyító-nevelő csoportban 
tölti le. Azt csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy az illető
ről ennek ellenére az a kép 
alakult ki bennem, hogy va
lóban személyiségzavarban 
szenved, legföljebb nem 
azért, amiért ott van.

E példa egyben azt is mu
tatja, hogy igen nehéz hely
zetben vannak az itt dolgozó 
pszichológusok, gyógypedagó
gusok és nem utolsósorban a 
nevelők. S itt térnék vissza 
egy jelzőre: nem hinném, 
hogy a gyógyító-nevelő cso
portban jobb — az itt levők 
kiváltképpen nem érzik így 
—, csupán más az élet. Balas
sagyarmaton például a gyó
gyító-nevelő csoport nevelője 
elmondta: a személyiségzavar
ban levők igénylik a beszélge
tést, de hát az alkoholistákkal 
együtt kb. félszáz emberre jut 
egy nevelő. Az viszont igen 
célszerű kikötés, hogy itt bár
ki, bármikor bemehet a neve
lőhöz, amikor mondandója, 
gondja van. Hiszen, ha az em
bert hívják, hogy jöjjön be
szélgetni, lehet, éppen nincs 
megfelelő hangulatban, nem 
közlékeny. Viszont ha magától 
megy, előfordulhat, hogy in
dulatos, de megnyílik, klpa- 
naszkodja magát, egyszóval: 
lélekben megkönnyebbül. Ha
sonlóan jó ötletnek tartom, 
hogy a személyiségzavarban 
szenvedőknek állandó tévéné
zési lehetőséget biztosítanak. 
Gondoljunk csak arra, hogy 
valaki például állandó dep
resszióban van. Talán éppen 
egy film rázza fel, s mozdítja 
ki nyomott hangulatából.

Ami a munkavégzésüket il
leti : sem Balassagyarmaton, 
sem másutt nincs olyan mun
kahely elegendő, ahol köny- 
nyebb, kevesebb figyelmet 
igénylő feladatot kapnának. 
Gyakorlatilag a többségnek

másokkal azonos teljesítményt 
kell elérnie. Emlékszem pél
dául, hogy néhány éve az 
egyik intézetben panaszkodtak 
a faiparban dolgozók, hogy 
olyanokkal dolgoznak egy bri
gádban, akik pszichopaták. 
Emiatt — mondták — keve
sebbre képesek és ezáltal le
rontják az összteljesítményt. 
A maguk szemszögéből bizo
nyára igazuk volt, s mivel a 
dolog pénzre megy, nem is 
látszik az ilyen brigád túl 
szerencsés megoldásnak. Más
felől viszont a személyiségza
varban levőnek éppen arra 
van szüksége, hogy ne érezze 
„különösségét”, ne különítsék 
el, mert végső soron az a cél, 
hogy ne csak a büntetését 
töltse le, hanem gyógyultan is 
távozzon.

Látszatra könnyebb „gyógyí
tani” az alkoholistákat. Az 
„eredmény” ugyanis azonnal 
jelentkezik: nem isznak. Hi
szen a börtönben senki sem 
ihat. Ehhez nem is kell külön 
csoport. Itt tehát olyan fel
adat hárul a nevelőkre — 
pszichológusokra —, hogy gya
korlatilag „próba” nélkül keli 
eldönteniük: sikerült-e az ille
tőt meggyőzni az alkohol ve
szélyeiről? Balassagyarmaton 
néhányan viszont lehetőséget 
kaptak a „próbára”, ám a rö
vid tartamú eltávozás alatt 
inkább vállalták a veszélyt. . .  
Vannak azért igazi eredmé
nyek is, csak azok nem olyan 
látványosak, mint a kudarcok.

Mindenesetre a nehézségek 
ellenére tovább kell keresni 
azokat a lehetőségeket, ame
lyek növelik a hatékonyságát a 
gyógyító-nevelő csoportnak. 
Mert nevelni sem könnyű, hát 
még nevelve gyógyítani.

— f -

T e r v e k ?  C é l© k ?
E., régi fiatalkorú ismerő

söm ismét szabadult; ha jól 
számolom, néhány napja ép
pen negyedszer nyílt meg 
előtte a börtönkapu. Most tu
lajdonképpen bűncselekmény 
elkövetése nélkül töltött benn 
jó néhány hónapot; annak 
idején megkapott kedvezmé
nyét.

Ismét tele van haraggal, in
dulattal. Leginkább hivatásos 
pártfogóját hibáztatja a tör
téntek miatt:

— Az első perctől kezdve 
tudtam, hogy ki fog szúrni 
velem! Miért nem hagyják 
békén az embert? Nem csi
náltam semmit az égvilágon, 
mégis visszajutottam a bör
tönbe!

Emlékeztettem rá: valóban 
nem csinált semmit. A szó 
szoros értelmében. Munkahe
lyéről eltűnt, szülei nem tud
tak róla semmit, pártfogójá
nál nem jelentkezett, A „ta
nár úr” — ahogyan Kiss La
jost ismerik pártfogoltjai — 
többször is megpróbálta meg
keresni, nem egy alkalommal 
elment lakására is; egyszer 
sem találta otthon, senki nem 
tudott semmilyen felvilágosí
tást adni róla. Csak amikor 
már sokszorosan lejárt a tü
relmi idő, akkor fordult a 
legvégső eszközhöz, a fiatal
ember így, a rendőrség köz
belépésével került elő.

— De most már ügyesebb 
leszek! — fogadkozik bőszen. 
— Itt a jó idő, lemegyek a 
Balcsira. Szervezek magam
nak egy jó kis társaságot, 
csupa belevaló srácból. Ha 
nem hagynak dolgozni, hát 
majd megélek máshogy! Nem 
balhékat akarok csinálni; any- 
nyi lehetőség mindenhol akad, 
amivel tudok egy kis pénzt 
szerezni. Ha más nincs, el-

Jó körülmények
Az ötnapos munlcahéttel jelentősen megnövekedett 

— mindenütt — a szabadidő. Ez a többletidő a szerve
zőkre komoly felelősséget ró.

Allampusztán külön tervezik ennek a két napnak a 
programját. Mondani sem kell, hogy egy szempontból 
különlegesen jó helyzetben vannak az itteniek. Minden 
körlethez szabadtéri sportpályák tartoznak.

Ezeken a pályákon lehet játszani kispályás labdarú
gó-mérkőzéseket, ezenkívül lehet kézilabdázni, röplabdáz- 
ni, tollaslabdázni, stb. Tehát majdnem mindegyik labda
játék játszható.

Persze, ebben az intézetben sem mindenki rajong a 
sportért. Körülbelül az intézet lakóinak a húsz százalé
ka közömbös a sport iránt. A többiek viszont annál in
kább „megszállottjai” a testedzésnek. Erre megvan min
den lehetőség, mert ha egyszerre lépnek pályára, akkor 
az intézet lakóinak mintegy harmada sportolhat!

Rendszeresek a körmérkőzések a táborok között, 
mindenki játszik mindenkivel, s így augusztusban kerül 
sor a döntőre. A. J.

megyek kisegítő pincérnek; 
ha összegyűlt egy kis pénz, ki
lépek. Ha elfogyott, megint 
dolgozom egy kicsit. Sokan 
csinálják így, és nincs semmi 
bajuk a világgal. Pont nekem 
ne sikerülne?

Amikor kedvezménnyel sza
badult, szinte ugyanilyen ter
vekkel indult eh A különbség 
csupán annyi volt, hogy a 
Balaton még nem szerepelt az 
elképzelések között, mert ak
kor még ugyancsak kemény 
tél volt. A kötöttségektől való 
irtózás, a „szabad” élet, az 
alkalmi munkák és a „bele
való” fiúkkal töltendő idő 
ugyanúgy az életcélt — ha an
nak lehet nevezni — testesí
tette meg, mint most. A lista 
időközben azonban valamivel 
bővült: egy gitározó kisfiú
val. A szabadon töltött idő
szakban Laci ugyanis megis
merkedett, majd összeköltö
zött egy lánnyal, aki állapotos 
lett.

— Majd ha már kicsit na
gyobb lesz, megtanítom gitá
rozni, és együtt járjuk az or
szágot. Ö zenélni fog, én meg 
énekelni és festeni. Az lesz 
majd az igazi élet — sugár
zik belőle a derűlátás.

Félreértés ne essék: nem 
viccből, ugratásból mondja 
mindezt. Többször vitatkoz
tam már vele az életről, a 
lehetőségekről alkotott felfogá
sáról: elképzeléseiben megin
gathatatlan. Komolyan gon
dolja mindannak megvalósítá
sát, amit elmondott, s nem 
hajlandó belátni, merre vezet 
valójában az útja. Mindenki 
értetlen, rosszindulatú; aki 
másként vélekedik, mint ő.

Tulajdonképpen jó szándé
kú, okos fiú. Tökölön egy 
ideig a jó tanulók közé tar
tozott, amíg rá nem unt az is
kolára. Ott is ugyanaz volt 
számára a gond, mint az élet 
más területein: a kötöttség, a 
tanulni kell kényszere. Órá
ról órára rendszeresen, folya
matosan készülnie kellett vol
na a feladott tananyagból, s 
nemcsak akkor, amikor kedve 
van hozzá. Elmondása szerint 
vett egy motorkerékpárt va
lakitől; olyan „apróságok”, 
mint a közlekedési szabályok 
ismerete vagy netalán vezetői 
engedély megszerzése — egy
általán nem számított. Való
színűleg csak azért nem oko
zott eddig balesetet, mert a 
kéz alatt vett jármű többször 
rossz, mint ahányszor üzem
képes.

A fiú már elmúlt tizen
nyolc éves; a törvények sze
rint felnőttnek tekintendő. Ö 
azonban csak a saját törvé
nyei szerint szeretne élni.

—  H  —

kenyérkereső. Aztán megma
kacsolta magát és inasnak 
szegődött a szomszéd fegyver- 
műveshez. Nagyapja mérnök
embert akart belőle faragni, 
ale az ő életébe is közbeszólt 
a háború. Volt villanyszerelő, 
ródióműszerész, traktoros és a 

. pénzt mindig az élire rakta. 
De az építkezésre összegyűj
tött vagyonkát elvitte nevelt 
fia rosszul sikerült házassá
ga. S ráadásul Herminát, a 
kisunokát hathetes korában 
nála hagyta és két évvel 
ezelőtt ment el ismét meglá
togatni. Apja sem törődött ve
le, sőt fizetésével együtt a csa
ládi pótlékot is zsebrevágta. 
Ott maradtak az idős szülők 
bánatukkal a bölcső fölé ha
jolva. Múltak a hetek, a hó
napok, az évek és a szépen 
cseperedő kislány új értelmet 
adott életüknek.

— Az óvodából haza jövet 
esténként gyakran sírdogált, 
és folyton azt hajtogatta, hoz
zak neki testvérkét. Mert ha 
6 iskolába megy, a babái ár
vák maradnak, nem lesz aki 
ruhácskájukat gondozza. Nem 
tudtam, mitévő legyek — 
mondja a mama —, de nem 
bírtam tovább hallgatni a gye
rek sírását. Megháoytuk-vetet- 
tük a dolgot a papával, aztán 
úgy döntöttünk, lesz ami lesz, 
hozzuk a kistestvért. Végig
jártuk a hivatalos procedúrát, 
megkaptuk a nevelőszülői en
gedélyt, és egy nap megjött 
a levél, hogy menjek az ajkai 
vasútállomásra, mert odahoz
zák a gyerekeket. Sokan vár
tuk izgtottan a vonatot, s 
amikor a huszonöt apróságot 
beszállították, sírni kezdtem.

Éreztem, hogy a körülöttem 
állók megindulnak, de én 
moccanni sem tudtam. S mire 
megnyugodtam, már csak egy 
fekete apró kis ember állt a 
peronon. Magamhoz szorítot
tam és hazahoztam. S lám, 
milyen szép és okos kislány 
lett belőle — simogatja meg 
a selymes, fekete hajú, bo
gárszemű Bea arcát.
f ]  erminára pillantok, de 

nem látom tekintetét. 
Fejét térdére hajtja, szégyenli 
könnyeit.

— Soha nem felejtem el azt 
a napot, amikor Beát meg
láttam — szólal meg végre. 
— Boldog voltam, hiszen én 
mondtam a mamának, ne tö
rődjön azzal, milyen lesz: a 
bőre színe, csak hozza. Ké
sőbb sokáig gúnyoltak iskola
társaim a „bókszos”-testvérem 
miatt, de aztán szerencsére le
szoktak róla.

— Körülbelül egy éve élt 
nálunk Bea, mikor megtud
tuk, hogy valamelyik állami 
intézetben betegeskedik kis- 
húga — folytatja a mesébe 
illő történetet a mama. — Ku
tattunk utána, aztán elmen
tünk és elhoztuk a testvéré
hez. Nem tudott egy szót sem 
magyarul s ha az utcán po
csolyát látott, azonnal bele
vágta magát. A lányok aztán 
közrefogták, tanítgatták, s 
ma már róla sem mondaná 
meg senki, hogy a putriban 
látta meg a napvilágot. Az 
uram nem szereti, ha erről 
beszélek előttük, de meggyő
ződésem, hogy a gyerekeknek 
tudniuk kell, honnan származ
nak, kik voltak a szüleik, 
mert különben az élet csú

nyán megtépázhatja a lelkű
ket. Azt akarom, ne remegje
nek, ha a cigány szót hall
ják, és a tanulásukkal bizo
nyítsák, érnek ők annyit, mint 
társaik. Szeressék a könyvet, 
a zenét, a virágokat, az álla
tokat és egymást. Ne rontsa: 
meg őket a pénz, a kapzsi
ság, és mindig segítsenek a 
bajbajutottakon.

— Sokan bolondnak tarta
nak minket, hogy ennyi gon
dot a nyakunkba veszünk. De 
mindenkinek azt válaszolom, 
engem ezek a gyerekek tar
tanak életben — bontakozik 
ki Csilla öleléséből Józsi bá
csi. — Embert szeretnék fa
ragni belőlük. Semmi mást 
nem kérek tőlük, csak hogy 
tanuljanak és soha ne veszít
sék szem elől egymást.

★

De ebben nincs hiba. Her
mina jelenleg a sümegi gim
názium másodikus tanulója 
és az általános iskolában szer
zett dicsérő okleveleivel ki le
hetne tapétázni, az egész szo
bát. Orvosnak készül és osz
tályzatai alapján minden esély 
megvan erre. Kitűnő tanuló. 
Bea hetedikes, és tanítónő 
szeretne lenni. Csilla a cse
csemőgondozást, a másodikos 
Böske pedig az óvónői pályát 
választotta.

Böske hazatalálása külön 
történet. A három lány az el
múlt év tavaszán a Képes Új
ságban olvasott egy képes ri
portot azokról a gyerekekről, 
akik örökbefogadó szülőkre 
várnak. Könyörögtek a papá- 
éknak, hozzanak haza egyet 
közülük.. ígérték, jók lesznek,

mindenben segíteni fognak, 
de ne maradjon egyetlen gye
rek se árván. Józsi bácsi meg
magyarázta, hogy 74 éves kor
ban felelőtlenség lenne örök
befogadni bárkit, de látva 
„unokái” szomorúságát, csaló
dottságát, felült a motorke
rékpárjára, titokban elment 
Berhidára és a barna bőrű 
Böskével tért haza.

— Iskolás létére írni, olvas
ni sem tudott és rossz volt, 
mint az ördög, de a szíve vaj
ból van — suttogja a papa —, 
nem tudok olyan gyorsan 
nyúlni a szerszámért, a vö
dörért, hogy ő ne adná oda.

R égen elharangozták már a 
delet, amikor a mama 

megszid, mert hozzá sem nyúl
tam az ételhez. Nosza, a lá
nyok is kivonulnak a lakó
konyhába, ahol a tűzhelyben 
duruzsol a láng, a lavórban 
gőzölög a kézmosáshoz előké
szített meleg víz és az ágyon 
macska dorombol. Körbeülik 
a kis asztalt, bögréből isszák 
a _ tejet, hozzá pedig rántott 
húsos szendvicseket majszol
nak. Közben folytatódik a 
terefere és a mama szabad
kozva megjegyzi: — Sokan 
nem helyeslik, hogy a gyere
kek tegeznek engem, de azt 
szeretném, ha minél közelebb 
kerülnének hozzám.

— De hiszen te vagy az 
anyukánk — kotyog közbe 
Böske, és már tömi szájába 
a következő falatot.

Búcsúzom a gyerekektől, 
Józsi bácsitól, a mamától, aki 
bocsássa meg nekem, hogy a 
keresztnevét elfelejtettem 
megkérdezni, mert mama lett 
ő nekem is.

É Z E E M P U S Z m

A KÖZÖSSEGEK MUNKÁJA
Állampusztán a különféle közösségek komolyan ve

szik feladataikat. Az anyagi és ellátási közösség vezetője 
azt kérte, hogy az állandó szabad szombatok miatt, pén
teken legyen a tisztasági csere. Technikai csoportjuk fel
mérte a tábor területén r javítási-szerelési hiányosságo
kat, s a szakipari részleg ezeket folyamatosan felszámol
ja. Kialakították a fürdés új rendjét, s a szambat-vasár- 
napi fürdés időbeni lebonyolítására — Horváth Ferenc 
társadalmi munkát ajánlott fel. El akarják érni, hogy a 
zárkák felszereltsége javuljon, s a bennük lévő tárgyak 
ne rongálódjanak meg, az első lépés, hogy új leltárt ké
szítenek. Hogy ez mennyire szükséges, azt az is bizo
nyítja, hogy a szemlék alkalmával nagyon sok többlet
ruhát, feli érneműt találtak, például volt olyan, akinek 
három-négy inge is előkerült.

Nagyon sok ember még ma sem érti meg, hogy job
ban kellene vigyáznia a holmijára. Az elmúlt rövid idő 
alatt 243 darab papucsot kellett kiselejtezni, mindezt 
azért, mert bár az emberek tudták, hogy ezek nem für
dőpapucsok, mégis a zuhany alá álltak vele. Nem csoda, 
hogy idő előtt tönkrementek!

Remélhetőleg nem ez lesz a sorsuk az osztáljyok elő
terében felszerelt villanyrézsóknak. Akik használják, bi
zonyára gondoskodnak a tisztántartásukról, s megóvják 
épségüket is.

Az egészségügyi közösség — tagjait megbízták, hogy 
különböző területeken — fürdő, étkezde, mosdók, sze
méttárolók — tartsanak ellenőrzést és tapasztalataikról 
írásban számoljanak be. Az egészségügyi közösség veze
tője hangoztatta; ahhoz, hogy fokozódjék a tisztaság, 
egyszerű dolgok is kellenek, például legyen minden 
szombaton kötelező pokrócrázás! Ennek a javaslatnait 
a hasznát aligha kell magyarázni.

Mint azt sem, hogy erőteljesebb harcot kellene vív
ni a dohányzás ellen. Ezt az is alátámasztja, hogy sok 
a légúti megbetegedés, ami az erős dohányzásra vezet
hető vissza. Főleg akkor ártalmas a dohányzás, ha az a 
zárkában, zárás után történik, Nem ártana, ha az ügye
letesek jobban ellenőriznék ezt, s ha kell, megakadá
lyoznák. Hiszen zárt helyen nemcsak annak árt a do
hányfüst, aki a cigarettát szívja, hanem azoknak is, 
akik kénytelenek a dohányfüstöt eltűrni, magyarán pasz- 
szív dohányosként éln i. . .

Tél után vagyunk, hangzott el a közösségi vezetők 
ülésén, mindnyájunknak szüksége van vitamindús éte
lekre, hiszen a tavaszi fáradtság természetes jelenség. 
Sajnos, a konyha alig képes kielégíteni ezt az igényt. 
Pedig erre nagy szükség volna, ez a kívánság valóságos, 
nem holmi szeszély diktálja.

Az élelmezéssel kapcsolatban elhangzott még az Is, 
hogy a minőség egyre gyakrabban kívánnivalót hagy 
maga u tán . . .  Változik a kiírás szerinti menü, a húst 
többször „bekeverik” a főzelékbe. Ez utóbbi megszűnt 
azóta, de a minőség még mindig kifogásolható.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a konyha kifo
gástalan nyersanyagot kap, s ráadásul megfelelő meny- 
ryiségben. Miért van az, hogy időközben a jó nyers
anyagból rossz vagy épp csak elfogadható készétel lesz?! 
Ha a termelésben s minden más téren elsőrendű lett a 
minőség, akkor miért késlekedik a szolgáltatás? A jó 
és ízletes étkezés nem luxus. Természetes dolog, jó len
ne tehát, ha ezt a konyhai dolgozók szem előtt tartanák 
es úgy dolgoznának, hogy mindenki, aki a főztjüket eszi 
elégedett legyen, —-á —

H @ s * d  é s  f e g y e l e m
Mindnyájan tudjuk, hogy csak egyetlen embert fe- 

egy közösség nem élhet nyitettek meg, mert nem 
rend és fegyelem nélkül, tartotta be a szabályokat, 
S azt is, hogy nemcsak jo- fegyelmezetlenkedett, ma
gáink, hanem kötelessé- gatartása kirívó és elíté- 
geink is vannak. És csak lendő volt. 
akkor élhetünk harmoni- Az ügyeletes közösség 
kusan, ha ezek egyensúly- rendszeresen ellenőrzi a 
ban vannak. Nem véletlen zárkákat, s az a tapaszta- 
tehát, hogy Állampusztán lat, hogy a legrendezettebb 
is állandóan figyelemmel összképet, az 1/1, 1/5 és az 
kísérik a közösség fegyel- 5/3-as zárkák mutatják, el- 
mi helyzetét. marasztalták viszont a 4/2-

Örvendetes, hogy a fe- es, 4/3-as és a 3/3-as zár- 
gyelmi helyzet tavaly de- kák közösségét... 
cemberhez képest javult, — £ —

Urlaberatórium? Nem! A tököli stúdió



6 1982. MÁJUS 1,

Beszélgetés Vera nénivel

Amíg értelm ét .
/ /

/ /

Lapunk múlt heti számá
ban, „A második levél” című 
cikkben azt ígértem: rövide
sen felkeresem Vera nénit 
(aki egy Márianosztrán ké
szült dokumentumfilm nyo
mán pártfogásba vette a bün
tetését ott töltő fiatalembert, 
Szolga Károlyt), s megtuda
kolom tőle tettének indítékát, 
valamint véleményét a benti 
Világ lakóiról.

Vera néni egy hatalmas lakó
telepi háztömb hetedik emele
tén lakik, másfél szobás lakás
ban. Fiatalos külsejű, mozgé
kony arcú, töretlen kedélyű 
„néni”; áradó derűje, optimiz
musa miatt alig merem ezt a 
szót használni.

■— Jó, hogy jött! — fogad 
®z ajtóban. — Annyi min
dent szeretnék kérdezni ma
gától. Mondja meg például, 
hogyan tudok én segíteni?!

Mire befejezi a mondatot, 
már két kényelmes fotelben

Eiffel-torony gyufaszálból
ülünk. Az asztalon, a televí
zió _ mellett az Eiffel-torony 
gyufából készült, majdnem 
egy méter magas mása. Vera 
néni elkapja a pillantásom.

— Karcsitól kaptam. Ügy 
meghatódtam, hogy még meg
köszönni is elfelejtettem.

— Hogyan jött az ötlet, 
hogy pártfogásba vesz egy 
szabadultat?

— Néztük a televíziót a 
testvéremmel együtt. Szinte 
egyszerre jött a gondolatunk, 
amikor Karcsi megjelent a 
képernyőn; ezt az embert 
érdemes^ lenne támogatni. 
Egyszerűen, őszintén beszélt, 
engem főleg ez ragadott meg. 
A személyes indokom még az 
is  ̂ hogy a gyerekeim már fel
nőttek, családjuk van, önál
lóan élnek. Nemrég mentem 
nyugdíjba. Társaságom van 
ugyan, járok színházba, bríd- 
zselni, de valahogyan hiány
zik, hogy nincs kivel törőd
nöm.  ̂ Karcsi egész életében 
hol  ̂ ide, hol oda sodródott; 
talán ez is közrejátszik ab
ban, hogy jelenleg börtönben 
van. Ha korábban kapott vol
na valakitől egy kis segítsé
get, szeretetet, támogatást, tá
lán másképp alakult volna az 
élete.

— Megpróbálták lebeszélni 
Vera nénit?

— Majnem mindenki rioga
tott valamivel. Hogy majd 
nem lesz egy perc nyugtom 
sem, meg majd a Karcsi ha
verjai kirabolják a lakásomat 
és így _ tovább. Nagyon erős 
az előítélet az emberekben. 
Még szerencse, hogy a társa
ságom csak akkor szerzett tu
domást a szándékomról, ami
kor már elküldtem az első 
levelet. Nem hagytam volna 
lebeszélni magam semmikép
pen, csak így egy csomó fö
lösleges vitától megszabadul
tam, hiszen már a tényről ér
tesültek Persze, nem célom 
minden határon túl a támo
gatás; csak amíg értelmét lá
tom. De ez a határ nem raj
tam múlik!

— Személyesen találkoztak 
már Szolga Károllyal?

— Igen, lenn voltam Mária
nosztrán. Van egy kis Tra
bantom; alighogy megálltam 
a faluban, kérdezés nélkül 
mutatták az utat, merre van 
a börtön. . .  1

_—_A falakon belül is kö
rülnézett egy kicsit?

— Nem, nagyon, kevés volt 
az idő. Ami nagyon tetszett,

az a rend és a tisztaság. Elő
ször a nevelővel beszélgettem, 
utána behívták Karcsit is. 
Utólag tudtam meg, hogy 
szegény már majdnem egy 
órája ott ácsorgott a folyo
són .. .

— Megfelelt az előzetes el
képzeléseknek a beszélgetés?

— Saját magammal elége
detlen vagyok. Annyi min
denről nem esett szó, s mind
ezt most utólag, levélben 
kell pótolnom. Persze így jó
val nehézkesebb, mintha szem
től szemben ülnénk egymás
sal. Ügy érzem, nem tárgyal
tuk meg elég alaposan az első 
lépéseket. Abban maradtunk, 
hogy majd ír egy munkahely
re, s ha onnan válaszolnak, 
akkor én is felveszem velük 
a kapcsolatot. Nem tudom, 
írhatnak bárhova bentről, 
vagy vanak kijelölt üzemek?

— Kifejezetten kötelező ér
vénnyel kijelölt üzemek nin
csenek, de van néhány válla-

. lat, ahol az átlagosnál több 
figyelmet fordítanak a sza
badultakra; esetenként külön 
szálláslehetőséget is biztosíta
nak. Ilyen a Könnyűfémmű 
Székesfehérvárott, vagy a Cse
pel Autógyár. . .

— Szigethalmon? De hiszen 
az nagyszerű lenne! — vág 
közbe Vera néni felcsillanó 
szemmel. Hogy miért örült az 
ötletnek, azt Szolga Karcsi 
majd időben megtudja; Vera 
néni arra is megkért, én se 
írjam meg — maradjon megle
petés.

— Van ott valaki a gyár
ban, akit megkereshetek? — 
kérdezte néhány pillanatnyi 
csend után.

— Igen, Szombathy Miklós 
az ottani pártfogó, ő foglal
kozik a szabadultak ügyes
bajos dolgaival.

Megkeresem majd, s jő 
lenne, ha Karcsi oda írna. 
Ügy tudom, autófényező szak- 
képzettséggel rendelkezik, te
hát kamatoztathatja a tudá
sát. Biztosan jobban kereshet 
majd így, mintha csak segéd
munkás vágy betanított mun
kás lenne. Ez a rész akkor 
rendben lenne. De még min
dig nem tudom, hogy tényle
gesen mi az, amiben segíthe
tek . . .  Ügy gondoltam az ele
jén, hogy majd az élet úgyis 
hoz magával megoldásra váró 
feladatokat. . .

— így, előre, valóban nehéz 
konkrét választ adni a segít
ségről. A szabadulás után a 
munkahely mindig nehéz do
log; sokan csak a munka- 
könyvükbe jegyeztetik be az 
illető vállalat nevét, s többet 
nem_ látják őket a munkaügyi 
osztályon. El kell intézni egy 
sor hivatalos formaságot; át 
ke ll' venni a személyit, tisz
tázni kell a lakásügyeket, a 
bejelentkezést és így tovább. 
Általános tapasztalat, hogy 
ezek a feladatok nem tartoz
nak a népszerű teendők közé; 
már volt szó , az előítéletekről

sok helyen ilyen alkalmak- 
kor előfordul egy-egy kémé- 
nyebb tekintet vagy erélyesen 
— és előlegezetten — rendre- 
utasító mondat. Más kérdés 
persze, hogy a szabadultakkal 
rendszeresen foglalkozó ügy
intézőknek bőséggel van rossz 
tapasztalatuk is; Gyakori eset, 
amikor valaki a börtönben 
keresett pénzt napok alatt el
veri, s aztán még ki sem jó- 
zanodva szociális segélyt kö
vetel. Nem elriasztani szeret
ném Vera nénit — szerencsére 
ez másoknak sem sikerült 
de a tárgyilagos képhez ez is 
hozzátartozik.

— Igen, gondolom, hogy 
rengeteg dologról nem tudok 
meg, ami mind ennek a fur
csa világnak a sajátja. A ma
gam részéről mindezzel együtt 
optimista vagyok, és bízom 
Karcsiban. Igyekeztem min
den körülmények között segí
teni másokon. Most az élet 
úgy hozta, hogy ilyen rend
hagyó formában istápolók 
majd valakit. Ha Karcsi csak 
feleannyira igyekszik, mint 
ahogy én szeretném, már nyert 
ügyünk van . . .  Szeretném be
bizonyítani a kételkedőknek, 
a csak az előítéleteket szajkó- 
zoknak: nincs igazuk, a bör
tönből jött ember is ember, 
s egy kis segítséggel eltöröl
heti múltjának sötét foltjait.

H. A.

Előző számunkban hírt adtunk arről, hogy a Fővárosi 
Bv. Intézet I-ben vers- és prózamondó versenyt rendez
tek, amelyen csak saját alkotással lehetett indulni. A 
zsűri tehát a versmondás egyéni ízein kívül azt is érté
kelte: milyen a mű? Nos, e kettős feladatnak bizony 
nem könnyű megfelelni. Hogy erről olvasóink is meg
győződjenek, közreadjuk a versenyen első és második 
helyezést elért alkotásokat.

EGY „JÓ SZÁNDÉKÚ” POFON

Gondolatok
Álmaimban midig látom, 
hozzám bújik, rám nevet.
Csak nézte a hold, irigykedve, 
s haját fénnyel koronázta meg.

Az utcán kezét szorítva 
egymás mellett lépkedünk, 
emberek lépnek friss nyomunkba, 
s elkeveredik lélegzetünk.

Nappalok peregnek lassú rendben, 
de majd egy távoli napon 
ha álmomat keresem emlékeimben, 
felvillan ő fiatalon.

De most az éjszakák tündökölve járnak, 
ragyognak napjaim fölött, 
az én napjaim csöndes őszi árnyak. 
Lombhullás. Csupa köd . . .

S ha szomorú lesz az elmúló nyár, 
álomból a jelenbe nincsen út, 
a remény valahol úgy áll, 
mint a kert, hol ősz szele zúg.

Rozgonyi Ernő

Jakab János (Szeged) rajza

Vallomás
Fagytól tört ágak gyilkos sebhelyén 
látok új hajtást, életet. . .
Ésszel gondot űzök, mikor 
bomlik, pusztul a képzelet.

Mindent újra felfedezek, 
a jövőt a múlton mérem bármikor,
Nem indulok győzelemre, 
tudom, a győztes is lakói.

Sorsom a múlt útvesztőjén 
elbukott egy perc alatt, 
s a gondolat járdaszélén 
jövőt csak új értelem mutat.

Rideg télben kötötted hozzám sorsodat, 
de elárvultán sem vagy magad,
Ropogó, fagyott hó alatt 
hordom, őrzöm vágyadat.

Vágyaink csak megszülettek, 
viráguk sárba, földre hullt, 
vádold magamban hordott sorsomat, 
s hidd, hogy életünk kivirul.

Termő ágaimban már 
új remény, új gond nedve kering, 
féltve óvd e koronát, hogy 
rügyet bontsanak vágyaink.

S ha a tavasz belőlük virágot bont, 
érezd, lásd nagyszerű titkát, 
a két embert eggyé- 
olvasztó földi csodát.

Gingler János

Tökölön március 22-én a 
nyomdaüzemben pofon csat
tant.

Mi és hogyan történt? •— 
érdeklődtünk a rendkívüli 
eseményt kivizsgáló nevelő
tiszttől.

— Vásárhelyi Mihály a kö
tészetben dolgozott, társával, 
Völgyi Györggyel együtt. Vá
sárhelyi észrevette, hogy a 
fűzött újságok közé több se
lejtes, rosszul összefűzött pél
dány került. Nyomban szólt a 
társának és figyelmeztette, 
hogy joToban vigyázzon a mi
nőségre.

A két fiú között emiatt szó
váltás keletkezett. Vásárhelyi 
a selejt miatt dühöngött, Völ
gyi azért neheztelt, mert sér
tőnek találta, hogy a társa 
felelősségre vonja.

A kölcsönös sértegetések 
után az indulatok elszabadul
tak. Vásárhelyi társának az 
arcába csapott, akinek — az 
orvosi megállapítás szerint — 
eltörött az orrcsontja.

★
A Ráckevei Járásbíróság 

Vásárhelyi Mihályt héthónapi 
szabadságvesztésre ítélte.

A huszonegy éves fiú most 
kezd rádöbbenni cselekedeté
nek súlyosságára.

— Nem gondoltam a követ
kezményekre — mondta. — A 
sok hibás újság miatt fel
ment a „pumpa”, nem tud
tam uralkodni magamon.

— Az elintézésre más mód 
nem lett volna?

Csend.
— Milyen következményei 

lettek a pofonnak?
— Hatéves büntetésemből 

egy év múlva feltételesen ha
zamehettem volna . . .  Nem
csak a kedvezményemet ve
szítettem most el, hanem az 
újabb időt felnőtt intézetben 
kell letöltenem.

— A kettő között nagy a 
különbség.

— Igen, én is tudom.
— Völgyinek eltörött az 

orrcsontja. . .
— Nem akartam, a bíróság 

előtt is megbántam . . .
★

. . .  Vásárhelyi alig töltötte 
be a tizenhetedik életévét, 
amikor szinte gyermekfejjel 
a legsúlyosabb bűncselek
ményt követte el — hirtelen 
felindulásból.

Szülőfalujában elvégezte % 
nyolc általánost, utána felke
rült Budapestre, az egyik épí
tőipari vállalathoz. Munkás- 
szállón lakott, időnként hét
végeken hazament a szülei
hez, akik most is rendszere
sen látogatják.

— Tudják a szülei, hogy 
időközben magával mi tör
tént?

— Nem írtam meg, majd a 
beszélőn elmondom.

Nyakán tetoválás, itt ké
szült Tökölön, a szövege 
megdöbbentő:

„Itt vágd le!”
— Miért csinálta?
— Fogadásból. A többiek 

azt mondták, nem merem 
megcsinálni.

— Mi volt a tét?
— Néhány doboz cigaret- 

ta. .„
★

Bizonyára ezek után meg
lepetésként éri az olvasót, 
hogy Vásárhelyi Mihály eddig 
huszonkét esetben részesült 
dicséretben, ö t esetben- fe- 
nyítették meg, legtöbbször ve
rekedés miatt. Magatartása, 
munkája, a társaihoz való vi
szonya nem volt rossz.

Tökölön ma is nagyon sok 
szó esik a történtekről. A vé
leményei: megoszlanak. Egye
sek azt állítják, hogy neki 
volt igaza, amikor nem hagy
ta szó nélkül a hanyag mun
kát. Én is ezeknek adok iga
zat. Nagyon helyesen csele
kedett, amikor figyelmeztette 
a társát, hogy jobban figyel
jen a munkájára. De önbírás
kodáshoz nem volt joga! 
Ökölcsapás helyett szólni kel
lett volna a művezetőnek 
vagy a felügyeletnek.

Vásárhelyi többször elJ 
mondta, nem gondolt arra, 
hogy egy pofonnak ilyen kö
vetkezményei lehetnek.

★
Alighogy az ítéleten meg

száradt a tinta, Tökölön újabb 
pofon csattant el. A sértett el
veszítette az egyik szeme vi
lágát . . ,

. . .  Egy másik intézetben
az előzetes letartóztatásban 
levő fiatalkorúak összevere
kedtek, az eredmény állkapocs- 
csorittöréB. . .

Az újabb bűnvádi eljárá
sokról, a bírósági életekről tá
jékoztatjuk olvasóinkat.

ZIMM

A TÁRGYALÓTEREMBŐL
Ittasan gázoló és áldozatát 

cserbenhagyó gépkocsivezetőt 
ítélt el a Pest vidéki Járás- 
bíróság.

A 37 éves Nánási Tibor ta
valy novemberben munka 
után kölcsönkapott autóval 
indult haza aszódi lakására. 
Útközben megállt a Kisbagi 
csárdánál, ahol megivott egy 
üveg sört, majd folytatta út
ját. Aszódon betért a Honvéd 
eszpresszóba is, ahol ismét 
sört, majd rövid italokat fo
gyasztott. Az eszpresszóban 
találkozott egy ismerősével, 
akivel újra visszatért a Kis
bagi ̂  csárdába halászlét va
csorázni. A halászlét persze 
megint csak itallal öblítették 
le; Nánási, aki már százezer 
kilométert tett meg baleset 
nélkül, úgy vélte, neki nem 
árt meg az ital.

Amikor a volánhoz ült, már 
súlyosan ittas volt. Annak el
lenére, hogy a köd miatt 
csak 30—10 méterre lehetett 
látni, Aszód belterületén is 
70—80 kilométeres sebességgel 
vezetett. Egy kanyarban végül

is elvesztette uralmát a kocsi 
fölött, s az útpadkára, majd 
az út menti árokba sodródott. 
Sikerült ugyan visszahoznia 
az autót az útra, ekkor azon
ban a bal oldalra sodródott, 
és elütött egy gyalogost.

A kocsiban ülő ismerőse — 
aki egyébként mentőápoló — 
hiába kérte, hogy álljon meg, 
továbbhajtott. Csak a Honvéd 

, eszpresszó előtt volt hajlandó 
megállni, ahol utasa kiszállt, 
ő pedig hazament és nyugod
tan lefeküdt. A mentős sza
ladt az áldozathoz, és telefo
non^ segítséget kért, de már 
késő volt; a szerencsétlenül 
járt férfi néhány perc múlva 
belehalt sérüléseibe.

Nánási Tibort háromévi 
börtönre ítélte a bíróság, 
ezenkívül négy évre eltiltotta 
a járművezetéstől. Súlyosbí
tó körülményként vette a, 
közlekedési szabályok soroza
tos durva megszegését, és azt, 
hogy a vádlott mind fokozódó 
ittassága ellenére is vállalko
zott a járművezetésre.

H í

■ ■ ■ ■ ■ ■
®L

A könyv mindig jó barát. Vigyázzunk
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T R É F Á K
— Kiválóan idomított 

kutyám van — dicsekszik 
a házigazda a vendégnek. 
— Ha adok neki tíz fo
rintot, cigarettát hoz érte!

— Ezt nem hiszem! Ép
pen egy félórája adtam 
neki tizenöt forintot, és 
most se cigaretta, se ku
tya!

★
— Hogyan lehet az, hogy 

téged választottak meg a 
halászati szövetkezet elnö
kének?

— Mert minden tag kö
zül nekem van a leghosz- 
szabb kezem.

★
— A mai szülők kiváló 

nevelési lehetőségeket biz
tosítanak gyermekeiknek!

— Hogyan?
— Gondoskodnak róla, 

hogy minden gyereknek 
több mamája és papája le
gyen.

★
Kümmel úr így szól a ba

rátjához:
— Aki példakép akar 

lenni a gyermekei szemé
ben, annak tisztában kell 
lennie azzal, hogy élete 
legszebb éveiben semmi 
öröm sem lehJt az életből.

★

Az örökké veszekedő há
zaspár hosszú beszélgetés 
után távozik a házassági 
tanácsadótól. Odakint a 
férfi így szól:

— Szilvia, én valóban 
szerettek. . .

— Már megint kezded! — 
vág közbe az asszony.

★

A heti piacon két zöldsé
geskofa vitatkozik. Az 
egyik asszony dühösen egy 
rothadt paradicsomot dug a 
másik szájába. Az pedig el- _ 
fúló hangon habogja:

—'Ezt a paradicsomot 
benthagyom a számban, 
hadd lássák a rendőrök!

★
— Bevitted a kocsit a 

garázsba, drágám?
— Nem egészen, de a leg

fontosabb részei minden
esetre odabent vannak!

★
Az elhagyott menyasz- 

szany meséli a barátnőjé
nek.

— A vőlegényem tudni 
sem akar rólam. Már túl 
sokat megtudott!

-ÄT
A szórakozott professzor 

roppant örömmel újságolja 
a cipőüzletben:

— Ez a cipő úgy illik a 
lábamra, mintha ráöntötték 
volna:

— Nem csoda — feleli 
az eladónő— , hiszen ez 
volt a lábán, amikor bejött!

Erős vagy csak makacs?

A F O R I Z M Á K

Senki sem magányosabb 
annál az embernél, aki 
sohasem kapott levelet.

©
Az őszinte vonzalomból 

fakadt szerelemben és va
lószínűleg a szenvedélyes 
szerelem első öt percében 
is a, nő a szeretett férfi ki
választásakor nagyobb je
lentőséget tulajdonít an
nak, hogy más nők hogyan 
’('elekednek róla, mint an
nak, hogyan látja őt ő ma
ga.

9
A legutolsó, amit az em

ber egy asszonnyal kapcso
latban elfelejt, a parfüm
je.

oA hasznos és a kellemes, 
a szép és a jó — nem azo
nos fogalmak.

•
Ha követ dobsz a pocso

lyába, sár fröccsen az ar
codra.

o
Részeg emberrel nem le

het vitatkozni, akármitől 
rúgott is be: bortól, hata
lomtól. dialektikától vagy 
pénztől.

Nem kér bocsánatot, nem 
ismeri be, ha hibázott, nem 
kér és nem fogad el segítséget, 
tanácsot. Szélsőséges esetek
ben képes feláldozni bárkit és 
bármit, akár a saját érdekét 
is, csak hogy igaza legyen. A 
makacs ember önmaga leg
főbb ellensége.

<— Az apám volt a legmaka
csabb ember, akit valaha is 
ismertem — meséli dr. J. M. 
Wagner New York-i pszichiá
ter. — Mintha egyedül illeté
kes döntőbírónak képzelte vol
na magát. Sziklaszilárd nézer 
teket1 vallott mindenről, a 
világpolitikáról, az ágyazás 
megfelelő módozatáig, s eze
ket lépten-nyomon hangoztat
ta. Ha vidékre mentünk ko
csival, az valóságos kínszenve
dés volt. Rossz lévén a tájé
kozódóképessége, gyakran el
téved, de a világért sem kér
dezősködött volna. Segítséget, 
útbaigazítást kérni — ez szá
mára egyenlő lett volna a 
gyöngeség beismerésével. Mi
nél jobban eltévedt, annál in
kább megmakacsolta magát, 
egyre dühösebb lett, és egyre 
gyorsabban hajtott a veszé
lyes kanyarokban is, károm
kodott, szidta a térképet és 
azokat, akik az útjelző táblá
kat elhelyezték.

Apám akaratossága 'meg
mérgezte gyermekkoromat, s 
ez az élmény sokáig bennem 
élt. Bármit mondtam vagy tet
tem a legkevésbé sem nyerte 
meg a -tetszését. A végén már 
teljesen jelentéktelennek, re
ménytelen pancsernek érez
tem magam. Még felnőttkorom 
kezdetén is óriási lelki küz
delmek árán mertem vélemé
nyemnek hangot adni. Attól 
féltem, hogy senki sem fog 
rám figyelni, vagy ha igen, 
ugyanazzal a türelmetlen erő- 

-saakössággal reágál, ahogyan 
azt apám tette. Azt hiszem, ha 
az egyetemen nem tanulok 
pszichológiát, magam is ilyen
né váltam volna — én is el
bizonytalanodom, mint az 
apám, és bizonytalanságomat 
palástolandó, talán én is 
ugyanolyan csökönyössé vál
tam volna, mint ő. így azon
ban idejekorán fölismertem a 
jelenséget, és — bár őrajta 
már nem segíthettem — leg
alább saját magamat meg 
tudtam menteni.

Azóta számos hasonló eset
tel találkoztam. Ügy látszik, 
sokan hajlamosak összetévesz
teni az erőt, a hajthatatlan- 
sággal.

Dr. Wagner nemcsak ma
gánemberként, de szakszerű 
felméréseivel is bebizonyítot
ta; a konok emberek sok 
bosszúságot, szorongást terem
tenek környezetükben, de ön
maguknak is komoly károkat 
okoznak. Aki a tévesen meg
állapított telefonszámlát akkor 
sem hajlandó kifizetni, ha 
tudja, hogy később a többle
tet visszatérítik — az ilyen 
ember tetszeleghet a Góliát
tal viaskodó hős Dávid szere
pében, a telefonját viszont ki
kapcsolják, s a családja — ha 
még megmaradt mellette — 
bizonyosan nem fogja javára 
írni, a hőstettet.

A konokság olyan vakká 
teszi az embert, hogy gyak
ran a kevésbé fontos háttérbe 
szorítja a nagyon fontosat. Dr. 
Wagner egyik paciensének a 
morális igazsághoz való merev 
ragaszkodása tette tönkre a 
házasságát. Férjével kezdettől 
fogva abban egyeztek meg, 
hogy házassági fogadalmuk a 
teljes szexuális hűséget jelen
ti. Amikor nyolcévi boldog 
monogámia után az asszony 
rájött, hogy férje egy vidéki 
konferencia alkalmával egy 
szobában szállt meg a titkár
nőjével, azon nyomban meg
indította a válóperes eljárást, 
annak ellenére, hogy a férj 
megbánta bűnét. Az esetnek 
sem ő, sem a lány számára 
nem volt jelentősége — mond
ta. Egyszer megbotlott, de nem 
fog soha többé. Szerette, kí
vánta a feleségét, és meg 
akarta tartani mindaddig tö
kéletes házasságukat. Az asz- 
szony hajthatatlan volt, kierő
szakolta a válást, mert — úgy
mond — annak idején így ál

lapodtak meg, és ő tartja ma
gát az egyezséghez.

Ez a feleség ma magányos, 
elvált asszony, keserű a férj 
„árulása” miatt, de büszke, 
hogy ő maga erkölcsileg ma
kulátlan, megtartotta fogadal
mát. Viszont valamiért mégis 
fölkereste dr. Wagnert — 
szükségét érezte, hogy pszi
chiáterhez forduljon. Maga is 
fölismerte, hogy személyiségé
vel nincs minden rendben — 
és ez magában már az első lé
pés a siker felé.

De vajon honnan ered a 
makacs emberek megátalko
dott merevsége? Mi készteti 
őket arra, hogy mindenki má
sét félresöpörve csak a maguk 
véleményére hallgassanak?,

Dr. Wagner a saját példájá
ból és orvosi tapasztalataiból 
arra a következtetésre jutott, 
hogy az önbizalom hiányában 
szenvedő személyiség próbálja 
ily módon — téves úton — ön
magát megerősíteni. A gyer
mekkorban önállótlanságra 
szoktatott, alárendeltségre 
kényszerített emberben gör
csös szabadulásvágy alakul ki, 
úgy érzi, mindent neki magá
nak kell irányítani, kézben 
tartania, különben elveszett.

Wagner munkatársa, Mild
red Newman pszichiáternő egy 
tanulmányában rámutat, hogy 
az önfejűség lehet a magá
nyosság elleni védekezés sajá
tos eszköze is; a magányosság 
réme ellen küzdő ember így 

. azt az illúziót táplálhatja, 
hogy nincs szüksége mások
ra.

A makacs ember szemében 
e tulajdonsága nem tűnik 
helytelennek, éppen ellenkező
leg. És természetesen ez teszi 
oly nehezen elviselhetővé. Mi
vel bizonytalan, állandóan 
szükségét érzi, hogy igazát 
hangoztassa, s gmíátt. önbecsü
lésnek, ' féífuvalkődottságnak 
tűnik. A gőg, a nagyképűség 
gyakran csak kulissza, hiszen 
a valóban magabiztos ember
nek nincs szüksége effajta 
megerősítésre.

Mildred Newman elsősorban 
az őszinteséget, s a nyíltságot 
javasolja használatra — és 
mindenekelőtt a humort. A 
humor oliyan tükröt tarthat az 
önbizalomválságban szenvedő 
ember elé, amelyben új szem
szögből láthatja önmagát. Azt 
sem tartja rossz megoldásnak, 
hogy ezt a cikket adjuk oda 
a környezetünkben élő, króni
kus makacsságban szenvedő 
embernek, azzal, hogy olvassa 
el. Ha magára ismert, és hisz 
az őszinte szavaknak, (teheti, 
hiszen egyedül olvas, csak sa
ját magának kell bevallania a 
bevallandókat), akkor már fél
ig nyert ügye van. A makacs 
ember ugyanis csak addig ne
héz eset, amíg el nem hiszi 
magáról, hogy az.

Ha nem akar végül magára 
maradni a saját büszkeségével, 
módja van segíteni magán, de 
akkor céltudatosan és követke
zetesen törekednie kell a ko- 
noksága leküzdésére. Mi Íred
Newman ehhez is szolgáltatott 
jó tanácsokat. Néhány példát 
felsorolunk ezek közül.

Gondolkozzék, mielőbb ne
met mond. A makacs ember 
szinte reflexszerűen mond ne
met minden ötletre, javaslat
ra, tanácsra.

Ha a főnöke a mindennapos 
hivatali rutin megváltoztatásá
ra tesz javaslatot, ha a párjá
nak új ötlete támad a házi
munka megosztására ha az 
édesanyja úgjy gondolja, hogy 
be kellene fejeznie tanulmá
nyait, mielőtt házasságot köt — 
mondja azt, hogy „majd gon
dolkodom róla. Később ugyan
is úgy találhatja, hogy főnö
kének ötlete munkamegtakarí
tást jelent, hogy élettársának 
ajánlata praktikus, és hogy az 
anyjának teljesen igaza van. 
Az „igen”, a „lehetséges”, vagy 
a „gondolkodom róla” nem be- 
hódolás, csupán a másik ember 
véleményének figyelembevéte
le. Könnyen meglehet, hogy az 
ilyenfajta viselkedéssel szövet
ségeseket talál (akik elismerik 
hajlékonyságát), ahelyett, hogy 
újabb ellenségeket szerezne, 
azok mellé, akiknek vélemé
nyét eddig félresöpörte.

Ismerje el, ha hibázott. Leg
közelebb, amikor valamit 
rosszul csinál, ismerje be 
őszintén. A hiba beismerésé
vel nem csorbul a tekintélye — 
csupán emberinek látszik. A 
makacs emberek attól félnek, 
hogy a hiba gyengeségük bi
zonyítéka, a beismerés pedig 
lealázó. Ez egyáltalán nem igaz, 
a nyíltság inkább tiszteletet 
vált ki.

iía  összevesz valakivel, ön 
nyújtson először béke jobbot.
Minthogy a makacs ember 
szinte állandó konfliktusban 
áll másokkal, egész biztosan 
akad valaki, akivel nincs be
szélő viszonyban — holott köl
csönösen kedvelik, talán szere
tik is egymást. Nos, ne várja 
tovább, hogy az illető jelent
kezzék — emelje föl a telefont, 
és hívja fel az illetőt. Félreér
tések, összezördülések, minden 
emberi viszonyban előfordul
hatnak, de merő dacból, rosz- 
szul értelmezett önérzetből fel
áldozni magát a kapcsolatot — 
ez a saját sorsukat tönkretevő 
konok emberek szokása.

Kérjen segítséget valakitől. 
Minthogy a makacs embérek 
hajlamosak elhárítani a segít
séget, egyetlen segítségkérés is 
„jégtörést” jelenthet számuk
ra. Első esetnek lehetőleg olyat 
válasszon, amikor maga is el 
tudná végezni a munkát, de 
egyedül tovább tartana. így 
nem fogja azt érezni, hogy ku
darcot vallott, hogy egy feladat 
erősebbnek bizniyult önnél. Ez 
sem volna szégyen, természete
sen, de a makacs ember irtó
zik ettől az érzéstől. A sokadik 
segítségkérésnél már hozzáte
heti: „úgy látszik, sehogy sem 
boldogulok vele”.

Egy időre bízza rá magát va
lakire. A makacs ember attól 
tart, hogy uralkodni fognak 
rajta.. Ezért hajszolja görcsö
sen az önállóságot, akár a sa
ját kényelme árán is. Próbálja 
meg egyszer, hogy valaki más
nak az irányításával csináljon 
valamit — egy kirándulást, 
egy munkát, egy bevásárlókör- 
utat.

S amikor majd úgy érzi, 
hogy jóindulatú bírálatra oda
figyelni, mások elképzelését 
vagy tanácsát elfogadni, vala
kire rábízni magát nem a 
gyengeség, hanem az erő jele; 
amikor majd úgy látja, hogy 
hibáinak, tévedéseinek beis
merése vagy a kibékülés kez
deményezése nem jelenti sze
mélyiségének feladását — 
messze túl fog járni a legjyő- 
zendő makacsságon!

LÁTOMÁSOK A JOVOROL
Riasztó az „A városok jövője” címet viselő táblázat, 

amelyet az ENSZ megbízásából állítottak össze. A táb
lázatban összehasonlítják az 1950-es esztendő 15 legna
gyobb városát 1980 és 2000 legnagyobb 15 városával. Egy 
olyan hagyományos nagyváros, mint London, amely 
1950-ben a maga 10,4 millió lakosával második helyen 
állt, már az első összehasonlítási időszakban kiesik a sta
tisztikából: a népesség stagnál. Az 1950-ben 6,7 millió la
kosú és így a negyedik helyen álló Tokió 1990-re a maga 
23,4 millió lakosával és Japán gazdasági felemelkedésé
vel párhuzamosan tör előre a "árusok listáján. Nyugta
lanító a városi népességrobbanás a fejlődő országokban. 
Mexikóvárosban, ahol 1950-ben ‘ körülbelül 3 millió 
ember élt (utolsó előtti hely), 1990-re szembetűnővé vá
lik az elszegényedett vidéki lakosság menekülése a csa
lókán csillogó nagyvárosba (22,9 millió) 2000-re a város 
lélekszáma 31 millióra szökik fel, azaz megtízszerező
dik. Az ezredfordulóra tehát Mexikóváros lesz az 
„éllovas”.

TABLETTÁK FÉRFIAKNAK
A kísérleti alany: hat lyoni úr. Az Edouard Herriot- 

ról elnevezett kórházban antibébi-tablettákat kísérletez
nek ki — férfiak számára.

A hivatalos kísérletek 1981. március 25-én kezdődtek. 
Egy év tapasztalata alapján, ma már bizonyosnak mond
ható: a férfiak is védekezhetnek a nem kívánt gyermek- 
áldás ellen — ha akarnak. Mindössze az a dolguk, hogy 
naponta tíz milligramm progesteront tartalmazó tablet
tát vegyenek be. És hogy az úgynevezett másodlagos tü
neteket (elnőiesedés, szőrtelenedés) elkerüljék, mellüket 
és combjukat egy ezt gátló hormonokat tartalmazó krém
mel kenjék be. A kísérlet első heteiben az urak egy 
ideig nagyon aggódtak, de később őszinte megkönnyeb
büléssel vették tudomásul, hogy szervzetükben semmiféle 
elváltozás nem tapasztalható. Ennek ellenére most az ön
ként vállalt átmeneti sterilitás állapotában leledzenek. 
Ha viszont gyermekre vágyva meg kívánják szüntetni 
ezt az állapotot, a kezelés megszakítása után három hó
nappal _ ismét nemzőképesek lesznek. Mint bizalmasan 
elárulták: a tabletta egyáltalán nem csökkentette szexuá
lis képességeiket, sőt, mióta önkéntes kísérletük sikeré
nek híre szaladt, még kapósabbak lettek a lyoni höl
gyek körében. . .

Az erdők ökológiájának m egváltoztatása
Erdőtüzek valóságos járványa gyorsítja a spanyol és 

portugál erdők ökológiájának m?gváltozását. 1981-ben 
80 százalékkal több tűz fordult elő Spanyolországban, 
mint 1980-ban, s Portugáliában is hasonló a helyzet.

Az erdészek körében legutóbb történt letartóztatások 
megerősítették a tűzoltók gyanúját, hogy a tüzek gyúj
togatás miatt keletkeztek. A fatermesztők hasznot húz
nak a megszenesedett fa garantált úráb-'l — amelyek 
nagy részét meg lehet menteni a cellulózgyártás ré
szére — és hajlanak arra, hogy a fenyőket és ä kemény
fákat a gyorsabban növő eukaliptusszal helyettesítsék, 
amelyet Portugália terjeszkedő papír- és celiulózipara 
előnyben részesít.

A környezetvédők azonban attól tartanak, hogy a tü
zek káros hatással lesznek az időjárásra, és ez káros 
hatással lesz a megművelt földekre. Az egyik tanulmány 
arra a következtetésre jut, hogy a jövő század köze
péig Spanyolország mediterrán növényzetének 95 szá
zaléka kipusztul.
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N e m  v á lt  d k  v a ló r a  
a z  arany© ®  á lm o k

Űj nevet tanulhattak azok, 
akik Európa legjobb asztalite
niszezőit akarták regisztrál
n i . .. Igaz, hogy a svéd Mikael 
Appelgren és a holland Betti- 
ne Vriesekoop, már nyert nem 
egy nagy versenyt (legutóbb 
néhány héttel ezelőtt az Eu
rópa 12 ranglistaviadalt), de 
Zoran Kalinics (43. helyezett 
a világranglistán...)  és főleg 
a két 19 esztendős szovjet kis
lány, Fliura Bulatova, s Inna 
Kovalenko nem tartozott a fa
voritok sorában emlegetett 
sztárok közé. És a Budapest 
Sportcsarnokban valameny- 
nyien Európa-bajnoki arany
érmesek lettek!

A szokatlan és újszerű név
sorolvasás egyben azt is jelen
ti, hogy éppen a magyar klasz- 
szisok szerepeltek halványab
ban a vártnál, s ők nem áll
hatták — a kettős csapatgyő
zelem után —, újabb ered
ményhirdetéseknél, a dobogó 
legmagasabb fokára. Már a 
férfi és női egyes előcsatáro- 
zásai is fiaskókat hoztak. Ma
gos, Urbán és Jónyer — min
den igyekezetük ellenére —, 
elbuktak már a legjobb 4 kö
zé vezető úton, azután sajná
latosan gyors búcsúra kény
szerült a két férfi elődöntőben 
■Gergely és Klampár is. Két 
svéd jelentette számukra az 
akadályt a döntő előtt: Appel
gren és Waldner amolyan iga
zi északi, hűvös fölénnyel is
kolázta le a honi világbajno
kokat. Különösen a 16 éves 
Waldner hódította meg a pub
likumot: 158 ceíK.is, 55 kilós 
termetével, légiesen könnyed 
mozgásával valósággal rep'de- 
sett az asztalnál, nem ismert 
lehetetlent. . .

A délutáni finálékra jó fél
ház, 5000 néző előtt került 
sor. A férfiak svéd házidön
tőjét 0:2-ről nyerte Appelgren, 
igazolva: nem véletlenül fizet 
neki márkaezreket klubja, az 
NSZK-beli Reutlingen. Wald
ner, a stockholmi középiskolás 
viszont biztos lehet abban, 
hogy egy-két év múlva akár 
bérletet is vehet az ejső he

lyekre. Nemcsak gombafrizu
rájával, hanem hatásos játék
stílusával is a nagy elődre, a 
jelenlegi kapitányra, Kjell Jo- 
hanssonra hasonlít. . .

A nők maratoni, szintén öt- 
szettes csatáját, a 21 esztendős 
új Sktár, a holland Vriesekoop 
nyerte 10 évvel idősebb rivá
lisa, az angol Hammersley el
len. Az egekig csapott az öröm 
a holland táborban, vezetők, 
edzők, játékosok és szurkolók 
indiántáncot jártak a parket
ten. S ekkor bebizonyosodott: 
Vriesekoop pingpongozni már 
tud, ünnepelni annál, kevés
bé. . .  A nagy boldogság kellős 
közepén valaki rálépett a lá
bára, kiújult egy korábbi sérü
lése, a győzelmi dobogón a 
meghatottságtól és a fájdalom
tól egyszerre potyogták a 
könnyei. Mint később kide
rült, nem is vállalhatta a játé
kot a női párosok döntőjében, 
így játék nélkül lett Európa- 
bajnok Bulatova és Kovalen
ko.

Közben azonban történt egy 
és más . . .  A férfi párosban 
mindenki gond nélküli győzel
met jövendölt a Jónyer, Ger
gely duónak. Csak éppen a 
jugoszlávok gondolkoztak más
képp, és a már veteránnak 
számító, 36 éves Surbek, olda
lán a kosaras alakú, 195 centi 
magas Kaliniccsal, lelépte a 
calcuttai világbajnokokat, 
méghozzá sima 3:0-ra.

Az aranymentes finálék 
után némileg halványabban 
csillognak a csapatverseny tró
feái, de különösebb ' búslako- 
dásra így sincs ok: a 2 arany,
1 ezüst és 3 bronz kézzel fog
ható bizonyítéka a magyar 
asztalitenisz változatlan euró
pai elsőségének. . .

a ra n y  ezü st b ronz
1. M agyaro rszág  2 1 s
2. H o lland ia  2 1 —
3. S védország  1 1 2
4. Ju g o sz láv ia  1 —. 2
5. S zov jetun ió  i  — g
6. L engyelo rszág  i  — _
7. A nglia  — i 2
8. N S Z K  — i  x

C sehszlovák ia  — i  i
9. R om án ia  — _  i

F ran c iao rszág  — <— i

Aki fél, nem látszhat

A  Verebes-jelenség
Egy labdarúgóedző, aki nem 

ismeri a kudarcot. . Verebes 
Józsefnek sikerei voltak Kecs
keméten, a Videoton az él
csoportban foglalt helyet két
éves székesfehérvári működése 
alatt, most pedig a labdarúgó 
NB I élén álló Rába ETO ve
zető edzője. Hogy nyer-e baj
nokságot az ETO? Verebes vá
lasza mértéktartó;

— A dobogó elérése a oé- 
lu-nk, most úgy érezzük, hogy 
az első három közé kerülés a 
realitás. Vágyaink persze van
nak, de az más. A labdarúgás
ban a végső sorrendet annyi 
minden befolyásolhatja, nem 
lehet biztosra menni.

A városban máris bajnoki 
hangulat uralkodik. A néző
szám a tavalyi 2500-as átlaggal 
szemben, 10-15 ezret is eléri. 
A rajt előtt azonban koránt 
sem néztek ilyen bizakodással 
a folytatás elé. Tavaly a 11. 
helyen végzett a csapat, és 
Verebes ezt a gyengélkedő 
együttest vette át. Akkor a 
6-8 helyet tervezték, de még 
nem _ tudták, hogy Kovács 
László, Szentes, és Burcsa is 
erősíti majd a gárdát.

Jó feltételek
■ A feltételek mindig be

folyásolják a célt — véli Veire 
bes. — Sikerült néhány igazo
lásunk, a felkészülési lehető 
ségek optimálisak voltaik, jó a 
kapcsolatunk a klub orvosá
val, egyszóval minden feltétel 
adott a jó szerepléshez. Vál
toztattunk korábbi módszerün
kön, nem a mérkőzések előtt, 
hanem a találkozók után van 
összetartás. A játékosok a 
meccs után nem mennék haza, 
itt maradnak a klubház ven
dégszobáiban.

— A játékosok mit szóltak 
ehhez?

Az lényegében közömbös. 
A labdarúgó a fociból él és az én 
feladatom, hogy eldöntsem, mit 
csináljon.

— Mindenben ilyen szigorú?
— Elvállaltam egy csapat 

irányítását, a minél jobb sze
replés érdekében szigorú, ha 
kell, kérlelhetetlen vagyok.

NB I

E l d ő l t  cs b a j n o k i  c ím
A 31. forduló valószínűleg 

sorsdöntő volt a bajnoki cím 
szempontjából. Bár látszatra 
nem történt változás a két 
élen álló helyzetében, mind
ketten győztek, a Videoton 
veresége, a Dózsa pontveszté- 
se és a Honvéd győzelme 
még befolyásolhatja komolyan 
az elsőség kérdését. Feltéve, 
hogy a 32. szerdai fordulóban 
az FTC legyőzi a Rábát. Ha 
ugyanis ez megtörténik, pont
számúk egyforma lesz. Az 
utolsó előtti fordulóban a Rá
ba feltehetően győz otthon, az 
FTC pedig elhozza a két pon
tot Nyíregyházáról. S ekkor 
az utolsó fordulóban a Fradi 
otthon fogadja a Diósgyőrt, 
míg a Rába Kispestre a Hon
védhoz látogat. A Honvédnak 
a jelek szerint tétje lesz a 
mérkőzésen, még megelőzhe
ti a Videotont és a Dózsát.

Ha viszont a Ferencváros 
pontot vagy pontokat kényte
len átadni a Rábának, kétség
telenül az év mérkőzésének 
számító találkozón, úgy a 
győriektől már senki sem 
Veheti el a megérdemelt baj
noki címet.

Még a 31, fordulónál ma
radva: a kiesés kérdése vég
leg eldőlt, a Volán, a SZEOL 
és az Özd ősztől az NB II- 
ben folytatja. Az osztályozóra 
„esélyes” csapatok . közül a 
Diósgyőr volt a nagy vesztes: 
hazai vereségével valószínűleg 
osztályozóra ítéltetik, bár még 
a Nyíregyháza sincs páholy
ban,
<9

A 31. forduló eseményei: 
Rába—Debrecen 8-1
Videoton—FTC 0-1
Nyíregyháza—Békéscsaba 1-1 
Diósgyőr—Csepel 0-2
Vasas—Honvéd o-l
ZTE—Tatabánya 2-2
Volán—SZEOL 2-2
Haladás—űzd 6-1
Dózsa—Pécs 1-1

A 32. forduló eredményei:
Ferencváros—Rába 3-4
Pécs—Videoton 1-2
Honvéd—Ü. Dózsa 3-0
Szeged—ZTE 1-1
Békéscsaba—Diósgyőr 4-1
Haladás—Tatabánya 1-0
Özd—Vasas 3-1
Csepel—Volán 2-0
Debrecen-Nyíregyháza 2-0

a  b a jn o k sá g  Álla sa
1. B ába  32 20 6 6 99-48 46
2. F e rencváros  32 20 2 10 74-44 42
3. T a tab án y a  32 14 12 6 56-42 40
4. V ideoton  32 17 5 10 47-41 39
5. B p. H onvéd 32 15 8 9 52-37 38
6. Ü. Dózsa 32 13 12 7 48-36 38
7. Csepel 32 11 13 8 37-33 35
8- p éC9 32 14 5 13 48-42 33
9. B ékéscsaba  32 10 12 10 42-43 32

10. D ebrecen  32 12 8 12 44-53 32
11. Zalaegerszeg  32 9 14 9 32-44 32
12. V asas 32 12 7 13 55-51 31
13. H aladás  32 11 9 12 42-41 31
14. N y íregyháza  3? 8 11 13 33-48 27
15. D iósgyőr 32 8 10 14 45-60 26
16. V olán 32 4 11 17 40-58 19
17. Szeged 32 7 4 21 32-70 18
18- Özd 32 6 5 21 39-74 17

GÖLLISTA
21: Hannich és Szentes (Rába); 
VI: Kerekes (Debrecen) és 

Weimper (Tatabánya);
16: Kiss S. (Ű. Dózsa);
15: Hajszán (Rába és Szokolai 

(Ferencváros);
13: Burcsa (Rába) és Dobány 

(Pécs).

Az NB II-ben történt
Keleti csoport

Kazincbarcika—HMSE 2-2 
STC—Szabó L. SE 1-0
Gyöngyös—D. Kinizsi 0-0 
MVSC—Gyula 1-3
Lehel SC—DÜSE 3-2
Szolnok—Szarvas 1-0
Eger—Papp J. SE 2-1
Asztalos J. SE—Bem SE 1-0

Az élcsoport: 1. Eger 33, 2. 
Kazincbarcika 31, 3. D. Kini
zsi 31.

Középcsoport
Vác—MTK-VM 1-0
KKFSE—Ganz-MAVAG 1-4
Balassagy.—22. sz. Volán 0-1
Szegedi D.—Budafok 0-1
BKV Előre—MÄV Előre 1-2
Bábolna—Dorog 0-1
Pénzügyőr—Kecskemét 0-0
Építők SC—BVSC o-O

Az élcsoport: 1. MTK-VM 
35, 2.. 22. sz. Volán 31 3. Do
rog 31.

Nyugati csoport 
Komló—Keszthely 2-4
Bauxitbányász—Ajka 2-1
Várpalota—Dunaújv. 0-2
Kaposvár—MÁV DAC 2-1
Sabaria—Sopron i-o
Szekszárd—Olajbányász 2-5
Dombóvár—MVTE 1-2
Bakony Vegyész—PVSK 0-2

Az élcsoport: 1. Olajbányász 
37, 2. Bauxitbányász 32 3
Szekszárd 32.
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Amikor legyőztük a Dózsát, 
sokak szerint Póczik volt az 
egyik legjobb játékosuffic. Még
is pénzbüntetést kapott, mert 
a második félidőben volt húsz 
perc, amikor nem a csapat szá
mára hasznos felfogást kö
vette. Ugyanakkor vesztes ta
lálkozó után is javasoltam neki 
jutalmat, ha úgy éreztem, hogy 
rászolgált.

Az alapkövetelmény, hogy 
kilencven percen keresztül 
mindenki hajtson. A Békés
csaba ellen hiába volt csak 
1-1 az eredmény, a közönség 
nem ment haza, mert küzdel
met látott. Mint ahogy hajtot
tak a játékosok az utolsó per
cig, akkor is, amikor 9-2-re 
vertük az Ózdot, vagy 8-0-ra 
a Szegedet.

Új edzésmód
Szániel János az egyesület 

ügyvezető elnöke.
— Én is sokáig játszottam, 

van bőven összehasonlítási ala
pom. Verebes újat hozott a 
munktába, az egész heti edzés 
a következő mérkőzésnek van 
alárendelve. Minden gyakorlás 
játékszituációban történik, és 
mindenki teljes erőbedobással 
küzd az edzéseken is. Nincs 
követelményrendszer, nincse
nek állandóan előirt gyakorla
tok, az ^egyetlen cél a soron 
következő mérkőzésre a minél 
jobb felkészülés.

— Azt mondják, a csapatban 
jó a hangulat, megváltozott a 
szellem, és ez nagyrészt az 
edző érdeme. Sokan így emle
getik ' ezt: a Verebes-jelenség. 
Valójában minek tulajdonítja 
sikereit?

— Azt hiszem, , az edzői
munka Összetevői közül tíz 
százaléknyi szerepe van a szak
mai felkészültségnek, és 90 
százalék az edzői magatartás
nak. Ami a szakmai ismerete
ket illeti, meg lehet tanulni 
a főiskolán. Tudomásul kell 
venni, hogy nem mi diktáljuk 
a labdarúgást. Az argentínai 
világbajnokság után azt mond
tam, hogy ha elkezdünk vala
mit, csak a legkorszerűbb mód
szerekkel érdemes. A holland 
iskola nálunk még eredmé
nyes. Ha. az ellenfélnél van a 
labda, tíz ember védekezik, ha 
nálunk, tíz támad.

Aki mer, az nyer
— Eszerint nem hisz abban, 

amit oly sokszor leírtunk, ne
vezetesen, hogy az edzőnek 
időt kell adni a csapatépítés
hez, egy játékmód begyakorlá
sához?

— Nem tudom.. .  Az én ed
digi pályám gyakorlata nem ezt 
a tételt igazolja.

— Itt van Póczik esete. So
kan lemondtak róla, kezelhe- 
tetlennek, javíthatatlannak tar
tották. Most pedig hétről hétre 
a csapat egyik legjobbja.

Ha úgy tetszik, ez is a je
lenség része. Mindenkivel 
megpróbálok kontaktust te- 
i'emteni, és ez Póczikkal is si
került. Feladatot kapott, meg
oldja, él a bizalommal.

— Beállítását sokan elle
nezték, kockázatos vo lt.. „

— Az az elvem, hogy aki 
mer, az nyer. Nekem eddig 
bevált. Fehérváron előfordult, 
hogy három állapdó, meghatá
rozó játékost kihagytam a csa
patból. Utána néLkülük is so
rozatban jól ment a játék. A 
sztár pedig boldog volt, hogy 
az  ̂ edzőmérkőzésen egy fél
időre beállítottam.

— Nem fél a szurkolók, az 
egyesületi vezetés neheztelésé
től?

— Haragudhatnak. A csa
patért én felelek. Volt olyan 
játékosom, aki hat meccsen 
jóformán a labdát sem találta 
el, mégis kezdő ember volt. 
Később megjött az önbizalma, 
sorozatban rúgta a gólokat.
Ha megfigyelte, a mi játéko
saink. nem ijednek meg a 
nagynevű csapatoktól. Az ösz- 
szeállításnál egy elvet mindig 
szem előtt .tartok: aki fél, nem 
játszhat,

F e k e t e p i a c
Kaptam egy tartalmas le

velet Gellert Páltól, Buda
pestről, a Pusztaszeri útról. 
Először Klampár Tiborral 
kapcsolatosan sporterkölcsi 
kérdéseket fejteget, majd a 
futballról ír, hangsúlyozva, 
hogy nem érdekli őt túlzot
tan a sport, hanem mint 
társadalmi tevékenységet 
szemléli. Idézem — kissé 
rövidítve — a sorait.

„Ma már tisztázott, hogy 
a labdarúgó olyan dolgozó, 
aki a sportból él. Egy dol
gozó émber felmondhat a 
munkahelyén, és néhány 
hét múlva beléphet új vál
lalatához. Miért nem teheti 
ugyanezt a futballista? To- 
vábbmenve: egy operaéne
kes főiskolai képzése na
gyon sok pénzébe kerül a 
magyar államnak. Mégis, a 
főiskola elvégzése után akár 
le sem szerződik itthon, ha
nem egyenesen külföldre 
megy. Hogy csak egy pél
dát említsek: Hamari Jú
lia. Világhírű artista. Csak 
vendégszerepelni járt né
ha-néha haza; itthon vég
zett és soha egy percig 
nem volt hazai társulat 
tagja . . .  Egy futballista 
miért nem teheti meg 
ugyanezt?

A pontos és egyértelmű 
válaszom: nem tudom,
miért nem tehet ugyanígy 
a futballista. Jómagam is 
csak meditálok a témán, 
keresgélem a miérteket.

A sportvezetés néhány 
esztendővel ezelőtt engedé
lyezte, hogy a hazai labda
rúgásban érdemeket szer
zett, harmincadik életévét • 
betöltött labdarúgó külföld
re szerződjék, Egy rende
let sosem .örökérvényű. Ha 
változnak az idők, változik 
a rendelet is. Visszavon
hatják vagy éppen kibő- 
víthetik. Biztos vagyok ben
ne, hogy a rugalmasan mű
ködő sportvezetés js alakí
tana az állásfoglalásán, ha 
egyértelművé válna ennek 
szükségessége.

Csakhogy egyértelműség
ről ma még nincs szó. Ha 
egy játékos külföldre szer
ződik, az a jelek szerint 
használ a magyar futball- 
nak és kedvező körülmé
nyeket teremt a labdarúgó 
számára. Am sújtja a klub
ját, pótolhatatlan vesztesé
get teremt a csapatban. 
Ügy tudom, az idegenbe 
távozottak mellett akadt 
még válogatott'.futballista, 
aki külföldön szerette vol
na folytatni pályafutását, a 
labdarugó szövetségtől meg
kapta erre az elvi enge
délyt, egyesülete gzonban 
— legalábbis még ebben a 
bajnokságban — igényt tar
tott rá.

Miért? Hiszen a nyugati 
profivilágban nincs játékos, 
akihez mindenekfelett ra
gaszkodna a klubja. A het
venes években Bécken- 
bauert és Cruyffot tartot
ták a világ legjobb labda
rúgójának. Az FC Bayern 
München, illetve az Ajax 
Amsterdam mégis megvált 
tőlük. A világhírességek 
közül Keegan Hamburgba, 
Stielike Madridba, Schus
ter Barcelonába szerződött 
és nap mint nap olvasha
tók jelentések a klubcse
rékről. Vajon ezekre a já
tékosokra nem volt szük
ség az egyesületekben? Ók 
kevesebbet jelentenek csa7 
patuknak, mint a magyar 
labdarúgó az egyesületé
nek? Avagy fej reesett em
berek irányítják a világ 
nagy profi klubjait és ké-' 
pesek szélnek ereszteni ép
pen azokat a sztárokat, akik 
beviszik a közönséget a 
stadionba és hozzák a si
kereket a csapatnak?

Furcsa módon egy-egy 
extraklasszis távozása nem 
gyengíti, hanem még erő
síti is a csapatot a profi 
labdarúgásban. Az átenge

déséért kapott valóságos 
vagyonból az egyesület fel
tölti az élgárdáját: A Bec- 
ksnbauerért kapott mil- 
liócskából annak idején a 
Bayern összevásárolt né
hány olyan labdarúgót, akik 
beleillettek az edzői elkép
zelésbe és akikkel éppen a 
bizonytalanabb posztokon 
lehetett stabilizálni az 
együttest. Ha jól emlék
szem, a müncheniek ebből 
a pénzből vásárolták visz- 
sza Breitnert is. Ha egy 
csapat a világklasszisáért 
kap három-négy igazán jó 
labdarúgót, nem köt éppen 
haszontalan üzletet.

Minálunk viszont űrt 
hagy maga után a külföld
re szerződő játékos. Pedig 
kap érte pénzt a klub, 
csakhogy a mi futball- 
gazdálkodásunk olyan, 
hogy ezt az összeget akár 
az ablakba is kitehetné. Fi
zetnek egy magyar labda
rúgóért mondjuk kétmillió 
forintot. A pénzt az egye
sület tisztességgel elköny
veli a bevételek közé, a 
bázisszerv pedig megköny- 
nyebbül, mert ennyivel ke
vesebb anyagi támogatást 
kell adnia. .

A magyar válogatottnak 
feltétlenül jót tenne, ha a 
legtehetségesebb játéko
saink elkerülnének néhány 
évre valamelyik nívós 
profi iskolába. Az osztrák 
Pezzy-ből például Frank
furtban, a nyugatnémetek 
irdatlan kemény és szín
vonalas bajnokságában vált 

. világklasszis. Valószínűt
len, hogy túlságosan sok 
labdarúgónk távozna, ha 
feltételül szabnák, hogy 
tsak élvonalbeli profi klub
csapathoz engedélyezik a 
szerződést. Még abban sem 
vagyok biztos, hogy van 
tucatnyi olyan futballis
tánk, akikre igényt tartana 
az Internazionale, egy Real, 
egy Barcelona, egy vezető 
nyugatnémet együttes.

A mi egyesületeink 
azonban nem bírnák el a 
kulcsemberek távozását. Ha 
kapna a Ferencváros Nyi
lasiért akár egymillió dol
lárt is, a harmincegynéhány 
millió forint még egyetlen 
serdülő futballista odaho- 
zatalának feltételeit sem 
teremtené meg!

Az előírásokat megszeg
ve, a rendeleteket, sőt sok
szor a törvényeket kijátsz
va, kínos keservesen terem
ti elő a bázisszervi vagy 
klubvezető a már elodáz
hatatlanná vált játékosvá
sárlásra a pénzt. Hangsú
lyozom: szabálytalanul. De 
miért kelljen rettegni a 
következményektől ? Akár 
tetszik nekünk, akár nem,1 
ezeket az összegeket meg
szerzik és kifizetik. Nem 
lehetne valamilyen úton- 
módon legálissá tenni a le- 
lépési díjakat?! Miért ne 
fordíthatná az egyesület 
játékosszerzésre például azt 
a pénzt, amit a játékoso
kért kapott?

Ha nem bántja erkölcsi 
érzékünket, hogy külföldön 
dollárt fizetnek a magyar 
futballistáért és a magyar 
futballistának, miért bánt
ja az, ha hazai egyesület 
pénzt ad egy. másik hazai 
egyesületnek és a hazai já
tékosoknak? Az elsőosztá
lyú csapat vehetne labda
rúgót az NB II-ből, a má
sodosztályú a területi baj
nokságból, a területi csa
pat, a járásaiból. Panaszko
dunk, hogy nincs felfelé 
törekvés a magyar labda
rúgásban, mert a játékos
nak anyagilag és erkölcsi
leg  ̂túlságosan kockázatos 
az igazolás a rangosabb 
csapatba. Magyarán: ráfi
zethet. Ma is csak pénz
zel . tudják egyengetni az 
útját. De vajon szükség 
van erre a feketepiacra?!...


