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AZ ELMÚLT HÉT
S  .‘n kormány 1S, elismerte, az angolok által megtor- 
pedozott cirkáló elsüllyedt, és a legénység közül csak 
kevesen eltek túl a katasztrófát. Katonái szakértők sze
rint London lassan odáig jutott az elhatározásban, hogy 
mindenáron, kíméletlenül megpróbálja visszaszerezni 
a Falldand-szjgeteket. A washingtoni sajtóvisszhang- 
bol kiolvasható, hogy a brit cél leplezetlen: az argentin 
kormány demoralizálása, és végeredményben közvetett 
utói? a megdöntése. A The Washington Post viszont ar
ra is figyelmeztet, minél több megaláztatást szenved el
. Aires- annál nagyobb lesz az elszántsága. A 

cirkáló elsüllyedése „drámai hatással” volt a Fehér 
Hazra. Mint a The New York Times írta, „az amerikai 
kezdemenyezések folytatódnak, bár az esély egyre csökken”.

A LATIN-AMERIKAI FŐVÁROSOK Nagy-Britanniát 
elítélő nyilatkozatai most már az Egyesült Államok 
magatartásának a nyílt bírálatával is kiegészültek, mint 
azt a venezuelai ENSZ-képviselő éles hangú levele is 
mutatta. Chile viszont a TASZSZ, szovjet hírüggynök- 
ség értesülése szerint — amiket a brit sajtóból merí
tett — korábbi semlegességét feladva, együttműködik 
Nagy-Britanniával. Többek között a Húsvét-szigeteket 
is a brit szállítógépek rendelkezésére bocsátotta, hogy 
zavartalanul átrakodjanak. Az EGK-országok külügy
minisztériumainak a főigazgatói rendkívüli tanácsko
zásra ültek össze. Franciaország nevében André Cha'n- 
dernagor, a diplomácia vezetője mellé rendelt minisz
ter, aki a közös piaci ügyekkel foglalkozik, kifejtette, 
hogy haladéktalanul véget kell vetni a konfliktusnak, 
és tárgyalásokat kell kezdeni. A Le Monde vezércikké
ben azt hangsúlyozta, hogy a háború kiterjesztését min
den lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. Ha ezt 
rövid idő alatt nem érik el, úgy az eszkaláció „félelme
tes Európa-ellenes hullámot fog kiváltani a latin-ame
rikai országok többségében”.

IRAN TERÜLETÉN REPÜLŐGÉP-SZERENCSÉT
LENSÉG ÁLDOZATA LETT Mohamed Szeddik 
Benjahia algériai külügyminiszter. A teheráni rádió 
közölte, hogy az a repülőgép, amelyen Benjahia hivata
los irárii látogatásra indult, az iráni—török határ közé- 
lében. . az .iráni oldalon, Á^zühant.

Benjahia, aki 1980-ban már túlélt egy súlyos repülő
gép-szerencsétlenséget, és csak néhány hónapja épült 
fel teljesen, elhagyta Algírt, és repülőgépének eltűnését 
még aznap este jelezték az iráni—török határkörzetből. 
Az ÍRNA iráni hírügynökség jelentette be, hogy a re
pülőgép lezuhant, s a gépen tartózkodók életüket vesz
tették — Benjahián kívül kilenc utas és a négytagú sze
mélyzet. Az utasok közül nyolc magas beosztású algé
riai hivatalnok volt, köztük a külügyminisztérium négy 
osztályvezetője, a kereskedelmi államtitkárság, a vegy
ipari minisztérium, a közlekedési és hadászati minisz
térium főigazgatója, valamint az’ algériai központi bank 
egyik aligazgatója.

A Reuter szerint egy hivatalos iraki személyiség cá
folta, hogy Iraknak bármi köze volna a katasztrófához.

Hosszéin Musszavi iráni miniszterelnök bejelentette, 
hogy Iránban háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el 
Benjahia, algériai külügyminiszter halála miatt.

VASZILIJ KUZNYECOV ELSŐ ELNÖKHELYETTES
elnökletével ülést tartott a Szovjetunió Legfelső Taná
csának Elnöksége és többek között megvitatta a Szov
jet Legfelső Tanács és a szocialista országok legmaga
sabb szintű államhatalmi szervei közötti együttműkö
dés kérdéseit. ^

A testület megállapította, hogy a testvérországok kö
zötti kapcsolatok erősítésében kiemelkedő szerepet já t
szanak Leonyid Brezsnyevnek és a szocialista országok 
vezetőinek személyes találkozói. Rámutatott, hogy a 
szocialista országok egyeztetett külpolitikai irányvona
la, közös harcuk a békéért és a népek biztonságáért kü
lönösen nagy jelentőséggel bír napjainkban, amikor az 
imperializmus és elsősorban az Egyesült Államok veze
tő körei a nemzetközi helyzet élezésére, soha nem lá
tott méretű fegyverkezési hajsza elindítására töreked
nek, és mindent elkövetnek, hogy aláássák a szocialista' 
országok egységét. A háborús veszély elhárításáért ví
vott harcban a szocialista országoké a vezető szerep.

SAJTÓÉRTEKEZLETET TARTOTTAK a szovjet kül
ügyminisztérium sajtóközpontjában a Szovjet Tudomá
nyos Akadémia Világgazdasági és Világpolitikai Kuta
tó Intézete vezető munkatársainak részvételével.

Nyikolaj Inozemcev akadémikus, a tekintélyes moszk
vai intézet igazgatója hangsúlyozta,_ hogy az enyhülés 
csúcsát jelentő hetvenes években új formák jelentek 
meg a nemzetközi munkamegosztásban, mindenekelptt 
a hosszú távú együttműködésre vonatkozó egyezmé
nyek Noha a helyzet most kedvezőtlenebb, nem szabad 
teljesen borúlátóan megítélni a nemzetközi gazdasági 
együttműködés ,kilátásait. Vannak'. ugyanis olyan ténye
zők, amelyek a nyolcvanas és a kilencvenes éveljen is 
várhatóan éreztetik majd hatásukat. Ezek sorában em
lítette Inozemcev akadémikus, a nyugati országoknak 
a szovjet földgázügylet fejlesztését, amely a benne részt 
vevő nyugcit-európai országoknak és a Szovjetuniónak 
egyaránt hasznos.

A sajtókonferencián részt vevő tudósok rámutattak, 
hogy van lehetőség a jelenlegi fegyverkezésig 
megfékezésére. Ezt garantálhatja egyieszt 
unió és az Egyesült Államok, a V „
NATO között kialakult hozzávetoleges_ erőegyensúly, 
amely kilátástalanná teszi a katonai fölény megszerzé
sére irányuló erőfeszítéseket. A Szovjetuniónak a fegy
verkorlátozás és a leszerelés érdekében ,ett kezdeme- 
nyezései, valamint a nemzetközi közvélemény egyre 
erőteljesebb állásfoglalása a béke mellett is ebben- az 
irányban hatnak.

hajsza 
a Szovjet- 

Varsói Szerződés, és a

Séke helyett alku
Egyiptomban ’ nemzeti ün

neppé, Izraelben a nemzeti 
gyász napjává nyilvánították a 
Sínái-félsziget kiürítését. Kai
ró örömét növelte, hogy vég
re megszabadult az utolsó na
pokig tartó zsarolás, fenyege
tés, bizonytalanság feszültségé
től. Tel Aviv gyászát viszont 
fokozta, hogy „felbecsülhetet
len áldozatot” hozott a bizony
talan békéért. Túlságosan is 
nyilvánvaló azonban, hogy az 
egyiptomi—izraeli különbéke 
nem béke a szó igazi értelmé
ben.

Egyiptom ugyan visszakapta 
— mert nagy árat fizetett ér
te — a Sínai-félszigetet, ahol 
egymillió munkát, megélhe
tést kereső állampolgárát tele
pítheti le. A sínai olajmezők 
termelése, a Szuezi-csatorna 
forgalma, a fellendült turiz
mus újra az egyiptomi állam
kassza bevételeit gyarapítja. 
Ennek az arab földnek a visz- 
szanyerését bizonyos áttétele
ken keresztül még azok az 
arabok is eredménynek tekin
tik, akik elítélték és elítélik 
Szadat árulását, a testvérné
pek rovására kötött különbé
két. A sínai zászlólevonás és 
zászlófelvonás áráról most 
még keveset beszélnek.

Arról például, hogy a Sínai- 
félszigeten visszanyert egyip
tomi szuverenitás korántsem 
teljes. Az Izraellel határos 
övezetben például főként ame
rikai katonákból álló nemzet
közi erők helyezkednek el. A 
következő zónában csupán 
négyezer egyiptomi határőr 
tartózkodhat. A Szuezi-csator- 
ná mentén húzódó harmadik 
sávban is csak egyetlen egyip
tomi hadosztály rendezkedett 
be, szigorúan korlátozott fegy
verzettel. „Izrael 24 órán be
lül visszafoglalja a Sínai-fél
szigetet, ha Egyiptom megsér
ti a demilitarizációs előíráso
kat” — fenyegetőzött Arial 
Sáron hadügyminiszter.

Az izraeli csapatkivonást 
megelőző hetekben Begin zsa
roló taktikája arra irányult, 
hogy politikailag is korlátozza 
Egyiptom szuverenitását,
Camp David kényszerzubbo
nyába préselje Szadat utódját. 
Arra kívánta kötelezni Boszni 
Mubarakot, hogy mondjon le a 
palesztin önrendelkezés, a to
vábbiakban a palesztin állam 
igényéről, ne vegye fel a kap
csolatot a Palesztinái Felsza- 
badítási Szervezettel, és ne 
szorgalmazza a PFSZ ameri
kai—izraeli elismerését, azaz 
ne akarjon többet a ciszjordá- 
niai és gázai palesztinok szá
mára az Izrael által felkínált 
„nagylelkű” 'autonómiánál.

Begin egy pillanatig sem 
rejtette véka alá, hogy egysze
rű üzleti alkuként fogja fel a 
Camp David-i megállapodá
sokat. Egyfelől visszaadja a 
Sínai-félszigetet Egyiptomnak, 
másfelől bekebelezi Kelet-Je-

ruzsálemet, a szíriai Golán- 
fennsíkot, Ciszjordániát és a 
gazai övezetet. Egyfelől béké
ben hagyja a katonailag sem
legesített Egyiptomot, másfelől 
szabad kezet kap több szom
szédjával, Libanonnal, a pa
lesztin ellenállási mozgalom
mal, Szíriával és Jordániával 
szemben. Á tények önmagu
kért beszélnek: Izrael örökös 
fővárosává nyilvánították az 
agresszió útján egyesített Je
ruzsálemet, kiterjesztette a sa
ját törvényeit a Golán-fenn- 
síkra, fokozta a Libanon elleni 
agressziót, és lebombázta az 
iraki atomreaktort. Ciszjordá- 
nia előrehaladott gyarmatosí
tása a gyakorlatban is meg
erősíti, hogy a bibliai Judea és 
Szamaria elszakíthatatlanul 
„Izrael földjéhez” tartozik.

Az Egyiptomnak tett enged
mény, mint látható, mérhetet
lenül megnövelte Begin étvá
gyát. Az izraeli kormány te
hát még mindig ott tart, hogy 
szerinte a terjeszkedés össze
egyeztethető a békével, hogy a 
legerősebb arab ellenfél, 
Egyiptom kiiktatása után, a 
Washingtonban garantált ka
tonai fölény révén megvalósít
hatja Nagy-Izrael tervét. .De 
miként a ciszjordániai felke
lés, a goláni arabok sztrájkja, 
a jeruzsálemi mecsetek lépcső
jén száradó vér tanúsítja, a 
megszállt területek bekebele
zése — akár autonómiának, 
akár annexiónak nevezik — 
csupán erőszakos úton lehet
séges. És nem kétséges, hogy 
a sínai kiürítést az erőszak, a 
terror új hulláma követi majd 
mind a megszállt területeken, 
mind Libanonban. Csakhogy a 
terror nem törheti meg, inkább 
fokozza a jogfosztottak ellen
állását.

Washington mereven elle
nez minden olyan' kezdemé
nyezést, amely — mint példá
ul Leonyid Brézsnyevé — 
nemzetközi fórummal váltaná 
fel a Camp David-i kereteket, 
és átfogó rendezéssel az izrae
li—amerikai célokat szolgáló 
különalkut. Bár Camp Dávid
ról rég bebizonyosodott .már, 
hogy nem eszköze, hanem aka
dálya az igazságos és tartós 
békének, Washington ragasz
kodik hozzá, mert csak így 
őrizheti meg pillanatnyi ki
váltságos szerepét.

Az amerikai—izraeli straté
giai együttműködési egyez
mény elárulja, hogy a közel- 
keleti hegemóniára törő Wa
shington nerh bízik teljesen a 
Szadat utáni Egyiptom hűségé
ben, ezért fokozottabban épít 
egyetlen megbízható szövet
ségesére, . a térség katonailag 
legerősebb hatalmává fejlesz
tett Izraelre. Az amerikai po
litikával is szembe kell fordul
nia annak, aki megálljt akar 
parancsolni az izraeli expan
ziónak.

Kreisky szerint a kelet-nyugati kereskedelem  
az enyhülés egyik pillére

Az enyhülési politikának több fontos tartópillére 
van, közülük az egyik az Európa két fele között az el
múlt években kiszélesedett kelet—nyugati kereskede
lem és gazdasági együttműködés — mondotta Bruno 
Kreisky osztrák kancellár a hannoveri vásár megnyi
tóján.

— Ügy tűnik — folytatta —, hogy az Egyesült Álla
mokban nehezen látják be a fenti tényt, és azt hiszik, 
hogy a nyugat-európai kormányok felelőtlenül léptek a 
szocialista országokkal vállalt kölcsönös függőség út
jára. Washingtonban arról is elfelejtkeznek, hogy a 
Közös Piac országai ma az Egyesült Államokéhoz ha
sonló gazdasági erőt képviselnek.

Kreisky .Lengyelországról szólva kijelentette: Jaru
zelski tábornoknak hozzá intézett levele, valamint több 
más vezető lengyel politikus nyilatkozata alapján úgy 
értékelhető, hogy érdemes további segítséget nyújtani 
Lengyelországnak a talpraállításhoz. Szükségesnek 
mondotta a lengyelországi normalizálás érdekében azt, 
hogy a Nyugat elismerje Lengyelországnak a Varsói 
Szerződéshez való tartozását, és hogy kinyilvánítsa: 
nem áll szándékában ennek megváltoztatása. Ausztriát 
pénzügyi érdekei is arra késztetik — mondotta a kan
cellár — hogy „szükségszerűen ragaszkodjék a tárgya
lásos érintkezés fenntartásához mind Lengyelország
ban, mind pedig a többi KGST-ország tekintetében”.

Ä  párbeszéd útja
Ha éppen arra jársz, ugorj 

fel, majd beszélgetünk — mi 
is mondtuk, nekünk is mond
ták már ezeket a szavakat. A 
mindennapi életben természe
tesen helye lehet egy ilyen 
kötetlen meghívásnak is, az
után ki-ki eldöntheti, komo
lyan kell-e venni az invitá
lást.

A nemzetközi politika mai 
állapotában — s ez elsősorban 
vonatkozhat annak kemény 
magjára, a szovjet—amerikai 
viszonyra — aligha lehet és 
szabad ilyen inódszerekkel él
ni a tárgyalások, különöskép- 
pedi.g pedig a csúcstalálkozók 
előkészítése során. Ezért tűnt 
legalábbis, furcsának Ronald 
Reagan kijelentése; ha Leo
nyid Brezsnyev történetesen 
New Yorkban tartózkodna az 
ENSZ-közgyűlés. leszereléssel 
foglalkozó rendkívüli üléssza
ka alkalmából — emlékeze
tünk . szerint erre vonatkozó 
hivatalos bejelentés nem hang
zott el — akkor találkozhat
nának júniusban.

A csúcstalálkozók, még ha 
kipróbált keretek és formák 
között zajlanak is, nem jelen
tenek csodagyógyszert, gyógy
írt minden válságra és ellen
tétre. Voltak eredményes és 
kevésbé eredményes, ígéretes 
és csalódást hozó, magas szin
tű összejövetelek. A. tapaszta
latok alapján mégis a csúcs- 
értekezletek jelentik a pár
beszéd kiteljesedésének lehe
tőségét. Feltéve, ha nem kell 
m indent. a zérópontról kez
deni, s történtek bizonyos elő
készületek, valamint kölcsönö
sen ésszerű tárgyalási pozíció
kat .foglalnak el. Üres perle
kedésnek, vágy áldatlan ve
szekedésnek sok értelme nincs. 
Ha ez magas szinten megy 
végbe, csak. ront a rosszon.

A Szovjetunió a megfelelő 
körülmények között kimunkált 
és lebonyolított csúcstalálkozók 
híve volt és maradt. Reagan 
beiktatását követően néhány 
héttel — a pártkongresszus 
emelvényéről — elhangzott 
Brezsnyev kezdeményezése a 
két állam vezetőinek személyes 
összejövetelére. Elhangzott e 
kezdeményezés annak ellenére, 
hogy Carter vajmi keveset tett 
a bécsi találkozón aláírt SALT- 
egyezmény ratifikálása érdeké
ben, Reagan - nem túlságosan 
baráti húrokat pengetett a fe
hér  ̂ házbeli startnál. Ezzel 
együtt a személyes kapcsolat 
egy amerikai „tanuló elnök”, s 
a csúcson immár ötödik ame

rikai államfő-partnerrel szem
ben ülő szovjet vezető között 
talán könnyebbé tehette volna 
az indulást. A kezdő csúcs 
vagy a csúcskezdet elmaradt, a 
helyzet és a szovjet-—amerikai 
viszony azóta még bonyolultab
bá vált.

Ezért kaptak hangsúlyt a 
csúcs-formák, amelyek a tarta
lomra is utalnak. Egy magas 
szintű találkozót nem lehet rög
tönözni, valahol és valamikor, 
nyolc más elfoglaltság között, 
ha éppen a vezetők szembeta
lálkoznának egymással , a 
Broadway-n. A Brezsnyev-ja- 
vaslat, hogy ősszel, más csúcs
szintű tárgyalások után, kellő 
előkészítéssel, valahol „semle
ges pályán” kerüljön lebonyo
lításra egy csúcstalálkozó, reá
lisnak látszik. Ha az Egyesült 
Államok nem alibicsúcsot akar, 
illetve ürügyet a fegyverkezési 
verseny további fokozására, ér
demes megfontolni az indít
ványt.

A világsajtóban nem kevés 
kommentár jelent meg azzal 
kapcsolatban, hogy az amerikai 
elnök „taktikázni” szeretett 
volna egy lényegében elfogad
hatatlannak ítélt javaslattal. 
(Nevezhetnénk „nulla csúcs
megoldásnak! . . Arra hivat
koznak, hogy az Egyesült Álla
mokban páratlan erővel fel
színre csapott atomfegyver-be- 
fagyasztási mozgalom; egyes 
rétegeknek a feszültségbe tör
ténő belei áradása; a gazdasági 
nehézségek nyilvánvalóak ame
rikai szinten; a szövetségesek 
kívánalmai; a közelgő félidős 
választások, s végül, de nem 
utosósorban, a fennálló -egyen; 
súly megbonthatatlansága, 
mind-mind hozzájárultak, hogy 
Reagan ne maradjon meg a 
puszta elutasításnál. E tényezők 
egybeesése viszont biztatást ad
hat: jelentkezésük ma taktikai 
finomságra bírta az amerikai 
elnököt, holnap talán arra 
késztetheti, közeledjen nagyobb 
realitásérzékkel a válsághal
mazhoz. Minél előbb követke
zik el ez az idő, annál jobb 
mindenki számára, hiszen a 
csúcstalálkozó létrejötte és si
kere csakis kettős elkötelezett; 
ségen múlhat.

Remélhetőleg módosul a 
meghívás: ha csúcsértekezletet 
akarunk, akkor megfelelő he
lyen és időben tartsunk csúcs- 
értekezletet, miután előzőleg 
átgondoltuk, miről is essék szói. 
S akkor bízhatunk a csúcsfor; 
ma csúcsformájában.

Tengerjogi kcnvendó
Az ENSZ III. tengerjogi kon

ferenciájának 11. ülésszaka — 
nyolcévi vita után — megsza
vazta a nemzetközi tengerjogi 
konvenciót. A 320 cikkelyt, 
számos mellékletet és határo
zatot tartalmazó tengerjogi 
konvencióra százharminc, elle
ne négy ország szavazott, ti
zenheten pedig tartózkodtak.

A konvenció ellen szavazott 
többek között, az Egyesült Ál
lamok és Izrael. A tartózko
dók között volt a Szovjetunió, 
az NDK, Csehszlovákia, Len
gyelország, Magyarország, Bul
gária, Mongólia, valamint 
Nag|y-Britannia, az NSZK, 
Belgium, Olaszország, Luxem
burg, Hollandia, Spanyolország 
és Thaiföld.

Belekerültek a dokumentum
ba olyan megállapodások is, 
amelyek diszkriminatívnak te
kinthetők számos ország, köz
tük a Szovjetunió szempontjá
ból.

igyfaázi személyiségek 
m oszkvai koíileresncsája

Eddig már 75 ország 450 ve
zető egyházi személyisége je
lezte, hogy részt vesz május 
elején az egyházi személyisé
geknek a nukleáris katasztrófa 
veszélyével foglalkozó nemzet
közi konferenciáján. A konfe
rencián képviselteti magát a 
Vatikán, ott lesz számos kato
likus és protestáns egyházi sze
mélyiség, mohamedán, budd
hista, izraelita egyházi vezető, 
köztük például Nikolausz ale
xandriai pátriárka, Billy Gra
ham amerikai evangélista. Mint 
Pityerim volokalamszki érsek, 
a konferencia szervező bizott
ságának tagja sajtókonferen
ciáján közölte, az egyházi sze
mélyiségek mellett sok ország
ból érkeznek szakértők is, akik 
jól ismerik a nukleáris háború 
veszélyét, ugyanakkor orszá
guk, egyházuk jelentős képvi
selői.

A május 10—14. között meg
rendezésre kerülő konferencia 
összehívását Pimen Moszkva és 
egész Oroszország pátriárkája 
kezdeményezte, s azt számos 
országvezető egyházi személyi
ségei- biztosították támogatá
sukról.

Az érsek elmondotta: a nagy
szabású tanácskozás iránt vi
lágszerte igen nagy az érdeklő
dés. Eddig már húsz televíziós 
társaság jelezte, tudósítani kí
ván a konferenciáról, a külön
böző országokból igen sok tu
dósító kért akkreditálást. A 
konferencia vendégei, küldöt
tei találkoznak majd a külön
böző egyházak képviselőivel, 
ellátogatnak a Moszkvában és 
a Szovjetunió más városaiban 
működő egyházközösségekbe, 
gyülekezetekbe is.

Prágai statisztika
„A belső gazdasági bajok és 

a nemzetközi líelyzet rosszabb 
bödása következtében a cseh
szlovák kormány nehéz kö
rülmények között hajtja vég
re a parlament által jóváha
gyott gazdasági programot” — 
jelentette be a törvényhozás
ban Lubomír Strougal minisz
terelnök. A Prágában közzé
tett statisztikák szerint az 
év első két hónapjában az 
exportra termelő iparágakban 
a termelés elmaradt a ter
vezettől. ■ A rubelelszámolású 
külkereskedelemben az export 
13,5 százalékkal, az import 
7,2 százalékkal nőtt, ezzel 
szemben a dollárelszámolású 
kivitel 19,5 százalékkal, a be
hozatal pedig 30,2 százalékkal 
csökkent a múlt év azonos 
időszakához képest.
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A jövő év elején megjelenik 

a helyesírási szabályzat ú j kiadása
. Hazánkban első ízben 
1832-ben, legutóbb pedig 
1954-ben adta ki a Magyar 
Tudományos Akadémia he
lyesírási szabályzatát. Az 
MTA helyesírási bizottsá
gának társelnöke, dr. Fá
bián Pál elmondta, hogy 
már jelentősen előreha
ladt a helyesírási sza
bályzat és szójegyzék II. 
kiadásának . szerkesztése. 
A nyelv, a nyelvtudo
mány és a társadalmi 
igények változása indokol
ja az új szabályzatot, amely 
főként a szabályok szem
léletének, . megfogalmazásá
nak, rendszerezésének csi
szolását, korszerűsítését je
lenti, nem pedig a helyes
írás változását.

Gondos előkészítés, vagyis 
helyesírásunk problémáinak 
felmérése után ' 1980-ban 
kezdte meg a helyesírási 
bizottság a szabályzat vég
leges formába öntését. Mi
vel ennek- minél szélesebb 
körű demokratikus köz- 
megegyezésen kell alapul
nia, a kidolgozás menete 
viszonylag lassú. Az egyes 
fejezetek Fábián professzor 
megfogalmazásában készül
tek el, figyelembe véve a 
bizottságnak az előtanul
mányok megvitatásakor ösz- 
szegzett tapasztalatait, to
vábbá a vonatkozó szak- 
irodalmat és a közönségtől 
beérkező véleményeket is. 
Ezt az első változatot a bi

zottság több tagja átvizs
gálja, majd az átdolgozott 
kéziratváltozatot a Kossuth 
Nyomda egyik szocialista 
brigádja társadalmi mun
kában kiszedi, és négy
száz példányban sokszoro
sítja, hogy véleménynyilvá
nítás végett megkaphassák 
az Akadémia elnökségi tag
jai, az akadémiai osztályok, 
az illetékes akadémiai bi
zottságok, a nyomdák és 
a könyvkiadók, az egyete
mek — köztük a szomszé
dos szocialista országok 
egyetemeinek — magyar 
tanszékei, pedagógusok, 
írók, újságírók. Az észre
vételek ismeretében dönt a 
bizottság a végleges szö
vegről, amelyet — a nyelv- 
és irodalomtudományok 
osztálya után — végső so
ron az Akadémia elnök
sége fogad majd el.
- A szójegyzéket — ez 

húszezer címszót tartalmaz 
— Szemere Gyula Ko-ssuth- 
díjas nyelvészprofesszor 
szerkeszti. A szótárban a 
helyesírásilag problemati
kus köznyelvi szóanyag 
mellett az eddiginél na
gyobb számban kapnak he
lyet a természettudományi 
és a műszaki szókincs sza
vai.

Az Akadémia az év vé
gére vagy a jövő év ele
jére próbálja időzíteni — 
de nem mindenáron sür
getni — a szabályzat meg
jelentetését.

N ég y  sz e m k ö z i:

G álvö lgyi
A nyári színházi évad egyik 

érdekes eseményének ígérke
zik: a Hilton Szálló Dominiká
nus udvarában — amely opc- 
raprodükcióival már népsze
rűvé vált — ezúttal prózai elő-' 
adások is lesznek. Nem is akár
milyen premierre készülnek: a 
fővárosban csaknem két évti
zede nem játszott Heltai-dara- 
bot, a „A néma leventé”-t mu
tatják be. Zilia szerepét Bán
sági Ildikó, Agárdi Péterét 
Sztankay István játssza, Bep- 
pót pedig Gálvölgyi János ala
kítja.

— Végtelenül örülök ennek 
a szerepnek, de félek is tőle 
— mondja Gálvölgyi János. — 
Örülök, hiszen még soha nem 
játszhattam verses drámában 
és félek, hogy meg tudok-e 
küzdeni majd a feladattal, Bi- 
licsi Tivadar legendás alakítá
sának emlékével. Egyszer az 
egyik budapesti moziban ön
álló estet adott Bili bácsi, s 
engem hívott partnerének. Ott

Já n o s s a l
hallottam tőle „A néma leven
te” „ékszermonlógját”, amely 
azóta is bennem él. Pedig most 
el kell felejtenem, hiszen nem 
tudnám és; nem is szabad utá
noznom. - - ’• "A ’ " ' ■

— A Hilton Szállóban évek 
óta rendszeresen szerepel az 
„Eszterházi rögtönzések” című 
operában. . .

— Kellemes, intim a környe
zet, bízom benne, hogy otthont 
tud nyújtani, egy ilyen kevés 
szereplőjű darabnak. Egyéb
ként az idén is tovább játsszuk 
a „ ... rögtönzések”-et. A Hel- 
tai-darab próbái májusban 
kezdődnek, a bemutatóra pedig 
június 24-én kerül sor.

— Mire készül a humorista 
Gálvölgyi ?

— Néhány napja fejeződött 
be egy felvételem a tv-ben. 
Kedves színészbarátom, Kör
mendi János névnapomra ma
gánszámmal ajándékozott meg, 
s ebben a „Jogi esetek”-et pa
rodizálom.

A  k ö zé rd e k ű  b ejelentések  
többsége snegalapozofó

A közelmúltban értékelték 
múlt évi munkájukat és hatá
rozták meg idei feladatai
kat a VI. kerületi népi ellen
őrök. Mint bevezetőjében dr. 
Moró István, a kerületi párt- 
bizottság első titkára elmond
ta, napjainkban előtérbe ke
rült az ellenőrzés szerepe, 
így egyebek között az ellen
őrök elemző munkájának se
gítségével tudhatjuk meg, hol 
tartunk a különböző határoza
tok végrehajtásában.

A kerületi pártbizottság tit
kára a népi ellenőrök mun
káját jónak minősítette, és ki
emelte, hogy vizsgálataikban a 
társadalom és a kerület előtt 
álló nagy horderejű kérdések 
elemzését éppúgy napirendre 
tűzik, mint a látszólag kisebb 
jelentőségű témákat, melyek 
befolyásolják az állampolgá
rok közérzetét. Helyes és kö
vetendő gyakorlatnak tartja 
az utóvizsgálatok számának 
növekedését, melynek során 
határozottan és indokolt szi
gorúsággal léptek fel az is
métlődő hibák ellen.

Martin Györgyné, a kerületi 
NEB elnöke, a múlt évi mun
kát értékelve elmondta, hogy 
kiemelkedő feladatuknak tart
ják a lakosság ellátásával fog
lalkozó kérdések elemzését. 
Ezt bizonyítja az is, hogy öt

olyan vizsgálatot végeztek, 
amely a lakosság ellátásával 
volt kapcsolatos, három pedig 
a gazdálkodó szervek munká
jával volt összefüggésben. A 
közérdekű bejelentések több
sége megalapozott volt, ezeket 
orvosolták. Legtöbben az In
gatlankezelő Vállalat munká
ját tették szóvá. Mindez azzal 
magyarázható, hogy a kerület
ben nagy gondot okoz az el
avult épületállomány. A kró
nikus kapacitás- és szakem
berhiány okozta gondokat fo
kozza, hogy sok szak- és se
gédmunkás igencsak „nagyvo
nalúan” végzi el munkaköri 
kötelességét.

Külön kiemelte a kerületi 
NEB elnöke a társadalmi szer
vekkel és azok aktivistáival 
kialakított jó kapcsolatot, 
amely segíti a népi ellenőrök 
munkáját is. A vita során 
felszólaló népi ellenőrök — 
egyebek között — a feltáró 
elemző munka szükségességé
ről, a fogyasztói érdekvédelem 
terén jelentkező feladatokról 
mondták el gondolataikat. És 
hangsúlyozták annak fontos
ságát, hogy a jövőben a népi 
ellenőröknek az eddigieknél 
határozottabban kell élni a 
törvény rendelkezéséből adódó 
jogosítványaikkal.

A 26. számú Állami Építőipari Vállalat lakatosüzeméből a 
szakmunkásképzést segítő konténereket szállítanak Nigériába
& *'sss'ss's*ssssssssssrsyysssssrssssssA rsysA rsss/vfA rA r/7 ss*sss.rssss/sssssssssssssssss*

A lk o h o l és b ű n ö zés
„Embert ölt a ház réme.” 

„Kétszer is gyilkolt.” „Agyon
verte nevelőapját.” „Különös 
kegyetlenséggel ölt.” „Könnyel
mű embertől könnyű rabolni.” 
Űjságcímek, amelyek arról ta
núskodnak, hogy hova vezet a 
túlzott alkoholfogyasztás. A la
pok idézett bűnügyi tudósítá
sainak kivonatai is megtalálha
tók a Budapesti Rendőr-főka
pitányság és a TIT szervezésé
ben útjára indított „Alkohol és 
bűnözés” című vándorkiállítás 
gazdag anyagában.

Az Építőipari Szolgáltató 
Vállalat Fehérvári úti női 
munkásszállásán megrendezett 
kiállítás megdöbbentő adatokat 
tár az érdeklődők elé. A fény
képekkel és grafikákkal illuszt
rált tablókból megtudhatja a 
látogató egyebek között, hogy 
az alkoholfogyasztás szomorú 
„világranglistáján” a hetedik 
helyet foglaljuk el, s az évi tö- 
ményszesz-fogyasztás már a 
dobogós harmadik helyet biz
tosítja  számunkra........

Amíg 1960-ban személyen
ként 6,1 liter alkoholt fogyasz
tottunk, addig 1980-ra ez a 
szám. 11,5 literre emelkedett.

Egyetlen 'év alatt .az ország 
minden lakosa alkoholra 3800, 
tejre és egyéb tejtermékre 970, 
húsra 2200, könyvre 170 és új
ságokra 280 forintot költött.

Az alkohol szinte az egész 
világon pusztít, és sajnos, min
ket sem kímélt meg ez a nép
betegség, amelyben az ország 
felnőtt lakosságának 2,5 száza
léka szenved. „Az alkohol és 
bűnözés” című kiállítás adatai 
szerint országosan 175 ezer, 
orvosi kezelést igénylő alkoho
listát tartanak nyilván, de az 
úgynevezett nagy ivók száma 
ennek a többszöröse.

Az iszákosság természetesen 
nagy hatással van a bűnözésre 
is. A múlt évben az összes bűn- 
cselekmények több mint 22 szá
zalékánál játszott közre az al
kohol. A közlekedési bűncse
lekmények 71 százalékát kö
vették el ittasan. Ugyancsak 
1981-ben 50 ezer járművezető
nél mutatott ki a szonda alko
holt;. Az érdekes és egyben ta
nulságos kiállítás figyelmezte
tésképpen példákkal szolgái ar
ra is, hogy az ittas ember köny- 
nyen Válik áldozattá.

L e g g y a k o rib b  a  daelagás
Több a beszédhibás gyer

mek, mint évtizedekkel ez
előtt. Ennek tengernyi oka 
van. A legtöbbször a szülő a 
ludas. Nem is gondol arra: 
ha csemetéje, szopja az ujját, 
már egyenes úton jár a pösze- 
ség felé. Olykor bújócskázás 
közben úgy ráijesztenek az 
apróságra, hogy dadogni kezd. 
A bajon már csak a logopédus 
segíthet.

— A világon összesen 70 ez
ren gyakorolják e szakmát 
— tájékoztat Török Gyula, 
a Gyógypedagógiai Főiskola 
Gyakorló Beszédjavító Intéze
tének logopédusa. — Hazánk
ban 250 logopédus dolgozik a 
főváros kerületeiben és a me
gyében működő beszédjavító 
ambulanciákon, a főiskolán, 
valamint a Budapesti Beszéd- 
javító Intézetben.

— A leggyakoribb kiejtési 
rendellenességek ?

— A pöszeség és a dadogás. 
Intenzív munkával ezek a za
varok kiküszöbölhetők. A fő
város VI. és VII. kerületében 
ilyen jellegű szűrővizsgálatot 
végzett a közelmúltban inté
zetünk húsz tanára. Kétezer 
beszédhibás gyermeket talál
tunk az óvodákban s az általá
nos iskolákban. Felüket tud
juk jelenleg oktatni, a töb
biekre folyamatosan kerül sor.

— Hány éves kortól kezdőd
het e beszédjavító terápia?

— Általában öt esztendősök
kel lehet eredményesen dol
gozni. Ha a logopédus a szülő 
és a gyermek hatékonyan 
együttműködnek, csaknem 
minden esetben teljes a siker. 
Például büszke vagyok arra, 
hogy egy ötéves kisleányt 
csupán két esztendő alatt meg
tanítottam beszélni.

F© feelyeM a iraellékhely
Feldíszített terem, sok részt

vevő. Elnökségi asztal szegfű
vel, pálmák, páfrányok. Balra 
televíziós forgatócsoport, jobb
ra fotóriporterek. Fő helyre 
került a „mellékhely”, a Fővá
rosi Csatornázási Műveknél el
igazítást tartanak — az illem
helyek bérbevételéről.

A tájékoztatás szerint a zöld 
és narancssárga házikókkal 
sok a gond. Kevés a munka
erő, s ezen az automatizálás 
sem segített. Az új bérlőktől — 
takarító kisipari jogosítvány- 
nyál kel] rendelkezniük — 
alapvető követelményként el
várják a folyamatos és állandó 
üzemkészséget, az udvarias 
és előzékeny kiszolgálást, va
lamint az egészségügyi és hi
giénés előírások betartását. 
Ennek fejében a használati 
díj a bérlőt illeti, szabadáras
ként 2 forint . egy alkalom. 
Megszűnik a férfiak eddigi in
gyenessége. A bérlő növelheti 
forgalmát a tisztaság és ké
nyelem vonzerején kívül, 
egészségügyi és piperecikkek 
árusításával. (Természetesen

bizonyos keretek között, mert 
nem csinálhat a házikóból kis 
ABC-áruházat.) Egyetlen sze
mély, vagy egy gazdasági 
munkaközösség kezelhet több 
illemhelyet is, tarthat alkalma
zottat, foglalkoztathat család
tagot.

Az érdekeltek jegyzetelnek. 
Suttogva tárgyalják, mi lesz, 
ha eladják esetleg a fejük fö
lül a házat. Sok-sok kérdés 
hangzik el, javíthat csőtörés
nél, mi lesz a bánatpénzzel, 
milyen lesz az adózás, hogyan 
zajlik a licit. Zömében férfiak 
buzgólkodnak. (Elveszti nőies
ségét a szakma?) A még funk
cionáló W. C.-s néniket meg
nyugtatják, vállalati dolgozó 
előnyt élvez a versenytárgya
láson. A forgalmi adatok és 
alapárak április közepétől már 
hozzáférhetőek, lehet jelent
kezni a licitre.

— Ügyvédet hozok — mond
ja egy néni kifelé menet. — 
Nem ismerem ki magam ebben 
az egészben. De a helyemet 
nem hagyom elveszni. . .

Közúti ellenőrzéséi*
Nincs mit szépíteni rajta, bi

zony eléggé felemásan reagál
nak a közlekedők a rendőri in
tézkedésekre, üljenek akár vo
lán mögött vagy motorkerék
pár nyergében, netán gyalo
gosként szabálytalankodjanak. 
Nemritkán egyenesen szemé
lyes sértésnek veszi egyikük- 
másikuk a mégoly udvarias fi
gyelmeztetést is, jóllehet éppen 
ezek az illetők azonnal rendő
rért kiáltanak, ha történetesen 
forgalmi dugóba kerülnek. Hát 
még akkor, ha az ő sérelmükre 
szabálytalankodik a közlekedés 
más részvevője.

Zaklatásnak venni azt ami
ért másnál megtorlást követe
lünk — kissé igazságtalan ál
láspont. Arról nem is szólva, 
hogy közlekedési rendőreink 
igazán nem a megtorlást te
kintik feladatuknak, hanem 
mindenekelőtt a forgalom se
gítését és a közlekedőik bizton
ságának megteremtését.'

Május van — hagyományo
san á fokozott közúti ellenőr
zések időszaka. Ezekben a he
tekben szinte nincs egyetlen 
szabad órájuk sem a közleke
dési rendőröknek. Hol itt, hol 
ott bukkannak fel városokban, 
kisebb településeken, ország
utak mentén, hogy jelenlétük
kel. tanácsaikkal, intézkedé
seikkel, s ha a szükség úgy kí
vánja, még bírságolással is elő
segítsék a forgalom zavarta
lanságát. Van dolguk bőven. 
Közismert, hogy a tél elmúltá
val egy csapásra más közle
kedési szokások honosodnak 
meg közútjainkon. Veszélyes 
szokások ezek, ön- és közve
szélyesek, éppen mert nem 
számolnak a veszéllyel. Igen, 
elméletben oly sokan tudják, 
amit kellő meggyőződés, ha 
úgy tetszik, bölcsesség híján, a 
gyakorlatban mégis keveseb
ben művelnek.

Mert mivel magyarázható, 
különben, hogy azt az autóst, 
aki a körülményekhez illő, biz
tonságos kocsikázást választja, 
nemegyszer a többiek gúnyo

lódása éri. Kellő önmérséklet 
híján egy-egy renitens egész 
kocsisorokat képes a maga ar
cára formálni, hajszolják szin
te egymást a biztonságosat 
meghaladó sebességbe: ' ahol 
negyvenkilométeres tempó vol- , 
na a megfelelő, ott kierősza
kolják a hatvanöt, különösen 
települések külső szakaszain, 
de gyakran beljebb is még a 
nyolcvanat is. Rajtuk kívül' 
nem kevés munkát adnak pél
dául az ittas vezetők, aztán a 
gyalogosok és a más járművel 
haladó-k védettségét semmibe 
vevők; olykor pedig azok a 
szülők, akik félreértelmezett 
szeretetből kölcsön adják az 
autót gyereküknek anélkül, 
hogy meggyőződnének róla, 
megfelelő kezekbe kerül-e az 
autó. Mert jogosítványt sze
rezni nem túl nehéz: némi rá
termettség és szorgalom hozzá
juttat. Csakhogy a jogosítvány 
birtoklása nem ad automatiku
san védelmet a közlekedésben, 
ha valaki — úgy tartván, hogy 
ez mekkora virtus — egy jó 
buli után részegen vezet. Né
hány napja — éppen ilyen szü
lői engedékenység közbejötté
vel — két fiatal volt az áldo
zata az alkoholos vezetésnek.

A helyszűke nem teszi lehe
tővé. hogy kitérjünk a sokféle 
szabálytalanságra, s jószerivel 
a mostani közúti ellenőrzések 
is a leggyakorifobakat igyekez
nek kiszűrni, felhasználva a 
megfelelő technikát — karölt
ve a Volán, a taxi, a MÁV, a 
KPM szakembereivel és ter
mészetesen az önkéntes rend
őrökkel. Ellenőrzik a gépjár
művek műszaki állapotát is. a2 
áru- és személyszállítási nor
mák megtartását, a fényso
rompók és a közúti lámpák 
jelzéseinek tiszteletben tartá
sát is. Munkájuk célja a segí
tés, a megelőzés, valameny* 
nyiünk biztonságának megte- 
remtése a mind zsúfoltabb köz- 
utakon. Ügy illik tehát, hogy 
ennek megfelelően reagáljunk 
intézkedéseikre.

Messzik a  sz ig e te lé s : visszájái* a  p é n z
Szívesen hangoztatott köz

hely, hogy csak az nem hibá
zik, aki nem dolgozik, és ez 
védekezésül nemegyszer el
hangzik a vállalatok közötti, 
szerződésszegés miatt indított 
perekben is. Az viszont ke
vésbé elfogadott elv, hogy 
hasznavehetetlen munkáért — 
miég ha sok időt fordítottak is 
rá, és sok pénzt öltek is bele 
— nem jár ellenszolgáltatás.

A Legfelsőbb Bíróságon most 
fejeződött be a Mátraplast 
Műanyagf eldől gozó Ipari Szö
vetkezet és a Balassagyarmati 
Szolgáltató Szövetkezet pere, 
amelyet a főváros XVIII. ke
rületében épülő fecskendőgyár 
rossz tetőszigetelése miatt in
dítottak meg. A Balassagyar
mati Szolgáltató Szövetkezet 
annak idején csaknem kétmil
lió 300 ezer forint díj ellené
ben vállalkozott a gyár fő- 
üzemenek tetőszigetelésére; a 
tető azonban a munka elké
szülte után beázott. Kiderült: 
a födém hibás konstrukciójú,, 
nem készült hőszigetelő réteg; 
nem helyeztek el páraszellőző
ket, a tetőnek nines megfelelő 
lejtése, s a szigetelő bevonat 
felületének' védelméről sem 
gondoskodtak.

A megrendelő pert indított, 
s az első fokon eljáró bíróság 
kötelezte a Balassagyarmati 
Szolgáltató Szövetkezetét; ja

vítsa ki, vagy cserélje ki A 
tetőszigetelést. Az alperes a 
kijavítást választotta, és mert 
véleménye szerint a tető al
kalmassá vált a rendeltetés-; 
szerű használatra, fellebbezett. 
Kifogásolta ugyanis, hogy a 
bíróság nem rendelkezett a 
vállalkozói díjból a megren-. 
delő által még visszatartott 
440 ezer forint sorsáról,

A tető azonban továbbra is 
beásott, és a Legfelsőbb Bíró
ság a szakértői vélemények 
alapján azt állapította meg, 
hogy a tetőszigetelés javítga
tása nem oldja még a gondot} 
belátható időn belül szüksé
gessé válik a szigetelés teljes 
kicserélése. Mivel az alperes 
nem vállalkozott arra, hogy a 
tetőszigetelést új tervek alap
ján. ismét elkészítse, a meg» 
rendelő — hibás teljesítés cí
men — végül is elállt a szer
ződéstől, s kérelmének, hogy 
a Balassagyarmati Szolgáltató 
Szövetkezet fizesse vissza a2 
eddig már felvett egymillió 
800 ezer forint vállalkozói dí
jat, a Legfelsőbb Bíróság helyt 
adott. Egyébként az alperes 
lebonthatja és elviheti beépí
tett anyagait, a megrendelőtől 
azonban nincs semmiféle kö- 
vetelnjvalója. A hanyagul 
végzett munka tehát ezúttal 
igencsak sokba került.

Jilm  a reMraaakemőcs
Egy boltba általában akkor 

kerül vissza az áru, ha vala
mi _ hibádzik a minőséggel. 
Ezúttal éppen az ellenkezőjé
ről van szó. Megesett már 
többször, hogy a Herbária sze
gedi és soproni szaküzleteibe 
egves sikeres’ cikkekből a 
vámhatóság kisebb-nagyobb 
tételt visszaszállított. . .

— Csaknem 200 terméket: 
gyógynövényeket, fűszereket, 
növényi alapanyagú kozmeti
kumot és tonikumot forgal
maz a Herbária az országban 
— , tájékoztatott Fogarassy
József, az áruforgalmi fő
osztály vezetője. Az idén 
nyílik huszadik szaküzletük. 
Valamennyi gyógykozmetikai 
készítményüket a nagyker, 
vállalatok, bizonyos teafélesé
geket pedig a Fiiszért hálóza
tán keresztül is forgalmazzák.

Az országban gyakorlatilag 
valamennyi áfésszel kapcso
latban állnak, az így termel
tetett, illetve begyűjtött vadon 
termő növényeiket 16. üze
mükben dolgozzák föl.

Változatlanul a Bánfi haj
szesz a legnagyobb sláger, 
szép __ sikerrel dicsekedhet új 
cikkük, a cseszömörcés száj
víz is. Keresettek a Koreai 
NDK-ból behozott ginzengké- 
szítmények. Korszerű csoma
goló és filterező gép beállítá
sával teakeverékeik zömét ha
marosan filteres formában is 
árusítják. A Herbária „bo
szorkánykonyhájában” most 
sgy pattanásos arcbőrre aján- 
lott gyógyarcvíz készül, és 
még az idén egy reumás fáj- 
dal maka t enyhítő, Syógynö-» 
vény alapanyagú kenőcsöt is 
.forgalomba hoznak*



1980. MÄJUS 8. rgéáteailő
E ltiltá s  a  já r  m ii vezetés to l

A közlekedési bűncselekmé
nyeknek gyakori mellékbünte
tése a járművezetéstől való 
eltiltás, E.gy adott közlekedési 
bűncselekménynél az elköve
tőt kezdetben kevésbé érdekli, 
hogy a járművezetéstől eltil
tották, ha letöltendő szabad
ságvesztésre ítélték. Ahogy 
azonban telik a büntetése, kö
zeledik a szabadság, már elő
térbe kerül ez a kérdés is, fő
leg azoknál, akik hivatásos 
gépjárművezetők voltak. Ők 
ugyanis hosszabb-rövidebb 
időre, ha nincs másik szak
májuk, nehezebben tudják 
biztosítani megélhetésüket. Így 
érthetően nagyon várják, hogy 
leteljék az eltiltás, újra veze
tői engedélyt kapjanak és újra 
vezethessenek.

Azt az érintettek sem vitat
ják, nem is -vitathatják, hogy 
jogszerűen tiltották el őket a 
járművezetéstől, hiszen a Btk. 
58. §-a kimondja:

a járművezetéstől el le
het tiltani azt, aki az 
engedélyhez kötött jár
művezetés szabályainak 
megszegésével követi el 
a bűncselekményt, vagy 
bűncselekmények elkö
vetéséhez járművet hasz
nál.

(Ez utóbbira példa, ha valaki 
gépkocsival jár városról vá
rosba betörni.) Az is egyértel
mű, hogy a bíróság végleges 
hatállyal — ha az illető jár
művezetésre alkalmatlan — 
vagy határozott ideig tilthat el 
valakit. Ez minimum egy év, 
maximum tíz év lehet.

M i  s sw rn é t b e l e  
a s  e l i i l i ú s  i d ő t a r t a m á b a  ?

A bizonytalanság az ilyen 
meghatározott idejű eltiltá
soknál jelentkezik. Nevezete
sen: mi számít bele az eltiltás 
időtartamába és mi nem? A 
kérdés nagy részére a követ
kező példa válaszol is.

A járásbíróság a terheltet 
foglalkozás körében elkövetett 
halált okozó gondatlan veszé
lyeztetés miatt 2 évi és 8 hó
napi szabadságvesztésre, to
vábbá a gépjárművezetéstől 4 
évi eltiltásra ítélte. A szabad
ságvesztésbe az előzetes letar
tóztatásban töltött időt termé
szetesen beszámította.

A másodfokú bíróság meg
változtatta a minősítést, sze
szes italtól befolyásolt állapot
ban halálos közúti baleset 
okozásának bűntettében talál
ta bűnösnek, és 2 év 4 hónapi 
fogházban végrehajtandó sza
badságvesztésre ítélte. S most 
jön a lényeg: a járművezetés
től változatlanul 4 évre tiltot
ta el és az előzetes letartózta
tásban töltött időt a szabad
ságvesztésbe beszámította, de 
ugyancsak beszámította a jár
művezetéstől eltiltás időtarta
mába is.

Az ítéletnek eme része ellen 
törvényességi óvást emeltek, 
amely a Btk. 55. § (2) bekezdé
se értelmében alapos volt. Ez 
ugyanis kimondja azt, ami a 
járművezetéstől való eltiltás 
időtartamának számításánál is 
érvényes, hogy ebbe nem szá
mít be az az idő, amely alatt 
a . közügyektől eltiltással érin
tett jogok szünetelnek, azaz: 
a szabadságvesztés végrehaj
tása alatti idő! Miután pedig 
az előzetes letartóztatásban 
töltött időt a bíróság a szabad
ságvesztésbe beszámította, ez
zel ez az idő a szabadságvesz
tés részévé vált.

A fenti esetben a terhelt 
négy hónapot töltött előzetes 
letartóztatásban. Az egyszerű
ség kedvéért tételezzük fel. 
hogy nem kapott kedvez
ményt — feltételest —, akkor 
a járművezetéstőli eltiltás idő
tartamának számítása a sza
badulás napján kezdődik, te
hát ettől számított négy év el
teltével kaphat csak ismét ve
zetői engedélyt

Az előzetes letartóztatás és a 
szabadságvesztés idején kívül 
nem számít bele az eltiltás 
időtartamába az az idő sem, 
amely alatt az elítélt kivonja 
magát a szabadságvesztés vég
rehajtása vagy a szigorított 
őrizet foganatosítása alól.

Mi számít be az eltil
tás tartamába? A feltételes 
szabadság, illetve az ideigle
nes elbocsátás ideje, feltéve, 
hogy egyiket sem szüntették 
meg. Példánkban, ha az elítél
tet feltételesen szabadlábra 
helyezték és a próbaidőt siker
rel kiállta, ugyancsak a szaba
dulás napjától számítják a 
négy évet. (Ha a feltételesét 
visszavonták, a . büntetését tel
jesen ki kell töltenie, a kint 
töltött idő nem számít bele a 
járművezetéstől való eltiltás 
idejébe. Tehát, amikor végleg 
szabadul, akkor kezdődik a 
négy év.)

Gyakorlati kérdés, de meg
érdemel néhány sort:

ha valakinek már köze
ledik az eltiltás vége, s 
minél előbb szüksége 
van a vezetői engedély
re, már az eltiltás ide
jén beiratkozhat a

KRESZJ-tanfoíyamra, il
letőleg vizsgára — hi
szen ilyenkor újra meg 
kell szereznie a vezetői 
engedélyt —, és akár az 
eltiltást követő napon 
sikeresen levizsgázhat.

A  v i s s z a v o n á s  
v g tg é b  e s e t e i

A járművezetéstől eltiltás 
lényegében a vezetői engedély 
visszavonásának bírói útja. 
Érdemes azonban azt is meg
vizsgálni, hogy még milyen 
esetekben vonják^ illetve von
hatják vissza a vezetői enge
délyt. (Következő cikkünkben 
pedig azzal foglalkozunk 
majd, hogy ki szerezhet, illet
ve ki nem szerezhet jogosít
ványt, például olvasóink kö
zül?)'

A vezetői engedély visszavo
nására a bíróságon kívül — 
ezt nevezzük járművezetéstől 
eltiltásnak — a rendőrhatóság 
jogosult. Míg a bíróság, mint 
láttuk 1—10 évig, illetve vég
legesen vonhatja vissza a ve
zetői engedélyt, addig a rend
őrhatóság legfeljebb egy évre.

Mikor köteles a rendőrható
ság a jogosítványt bevonni? 
Több esetben is. Valakit me
net közben például ellenőriz
nek és a szonda elszíneződik 
olyan mértékben, hogy sza
bálysértési eljárás lesz a kö
vetkezménye. Ilyenkor az el
járás befejezéséig visszavon
ják a vezetői engedélyt. (De 
valószínű, hogy . tovább is.) 
Visszavonási ok az is, ha a 
járművezető ellen segítség- 
nyújtás elmulasztása, közúti

veszélyeztetés, közúton törté
nő ittas járművezetés, vagy 
közúton járművezetés tiltott 
átengedése miatt büntetőeljá
rás indult. A büntetőeljárás 
jogerős befejezéséig tart a 
visszavonás. Természetesen ha 
az érintettet az említett bűn- 
cselekmények miatt a bíróság 
eltiltja a járművezetéstől, ak
kor nem kapja vissza a jogo
sítványát.

Érdekes visszavonási ok a 
következő:

ha vezetői engedéllyel 
rendelkező személy más 
járműkategóriába tarto
zó jármű vezetésére kí
ván vizsgát tenni, s ezen 
a vizsgán a közlekedési 
ismeretek vizsgatárgy
ból megbukik — a 
KRESZ-elméleti vizsgán 
— az eredeti vezetői en
gedélyét is visszavonják, 
amíg újabb sikeres vizs
gát nem tesz.

Például valakinek motorke
rékpárra már van jogosítvá
nya, de személygépkocsira is 
szerezni akar. Az elméleti 
vizsgán elbukik. Éjekor a mo
torkerékpárra érvényes veze
tői engedélyt visszavonják.

Köteles a rendőrhatóság a 
vezetői engedélyt visszavonni, 
ha a gépjárművezetőt olyan 
bűncselekmény miatt kétévi 
vagy azt meghaladó végrehaj
tandó szabadságvesztésre ítél
ték, amely miatt közbiztonsági 
okokból vezetői engedélyt nem 
is kaphatna. (E bűncselekmé
nyeket következő cikkünkben 
ismertetjük.) Továbbá akkor 
is, ha a gépjárművezetőt cse
lekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alá he
lyezték. Ugyancsak visszavon
ják a jogosítványát annak, 
akivel szemben kényszer
gyógykezelést, az alkoholisták 
kényszergyógyítását vagy az 
alkoholisták kötelező intézeti 
gyógyítását rendelték el.

A rendőrhatóság kötelezően 
visszavonja a vezetői enge
délyt, ha azt intézkedés során 
a rendőr azért vette el a hely
színen, mert a gépjárműveze
tő olyan járművet vezetett, 
amelyre a vezetői engedély 
egészségügyi vagy pályaalkal
massági szempontból érvény
telen. Valaki „elfelejti”, hogy 
a jogosítványa pályaalkalmas
sági vizsgálat hiányában az 
adott járműre érvénytelen. Az 
ellenőrzés során ezt észlelő 

"rendőr ilyenkor elveszi a 
jogosítványt. A rendőrha
tóság azonban az elvétel
től számított 15 nap után 
hozza csak meg visszavonó 
határozatát. Ezen időpontig 
ugyanis a járművezető az ér
vényesítéshez szükséges igazo-

VAN TEJ!
Nemrégiben Balassagyar

maton jártunk, s ott be
szélgettünk az intézet ve
zetőivel, szakembereivel 
arról, miként lehetne vál
tozatosabbá, s főleg korsze
rűbbé, azaz egészségesebbé, 
ezzel együtt takarékosabbá 
tenni az étkezést. Több száz 
emberről van szó, ezért 
egyéni megoldást' keresni 
oktalanság lett volna. Olyan 
formát, olyan módszert 
kellett kidolgozni, amely 
egyszerű és áttekinthető, s 
nem okoz semmiféle za
vart az eddigi rendben és 
gyakorlatban. Ezt — közö
sen — meg is találtuk.

A napokban kaptam le
velet Mészáros Józseftől, 
aki örömmel írta, hogy má
justól, a havi kiétkezés 
terhére, bárki rendelhet — 
a vasárnapok kivételével — 
tejet és kakaót! Csaknem 
háromszázan vették igény
be ezt , az új lehetőséget, s 
így a napi sajtó mellé 
friss tej is érkezik.

Amilyen egyértelműen 
támogatta elképzelésünket 
az intézet vezetősége és va
lamennyi szakember — el
sősorban az élelmezési 
szakemberek! — olyan ve
gyesen fogadták az elítél
tek ■ ■ ■ Kezdődött azzal, 
hogy rosszmájúan kijelen
tették — s nem is keve- 

- hogy a hűtőszek- 
„jeges biztonságát”

sen ■ 
rény

csak az írnokok romlandó 
élelmiszerei „élvezhetik”!

Mészáros József hangsú
lyozza: „Bár nem vagyok 
írnok, de ez a feltételezés 
felháborító! Hiszen egyál
talán nem igaz! Bárki, aki
nek romlandó élelmiszere 
van, használhatja és hasz'- 
nálja is a hűtőszekrényt!

S aztán így folytatja: 
„Sajnos, nemcsak gyarmati 
jelenség, hogy az írnok fe
kete bárány a többiek előtt, 
örömmel adok hírt arról, 
hogy intézetünkben üzem
be helyezték a hűtőszekré
nyeket. Áprilisban, s fő
ként a húsvéti ünnepek 
előtt sokan vásároltak rom
landó hentesárut, amit be 
is raktak a hűtőszekrény
be. Közöttük voltak azok 
is, akik megvádolták az ír
nokokat! Mindezt csak a 
tények kedvéért és a hí
resztelések . ellen írtam le, 
nem akarok ugyanis orszá
gos vitát kirobbantani a 
kényes írnokkérdésben ..

Ami pedig a balassagyar
mati tejet és kakaót illeti: 
remélhetőleg minden inté
zet kedvet kap — a köve
tésre, folytatásra. Hiszen 
nem öncélú intézkedésről 
van szó, ez a legteljesebb 
mértékben közösségi ügy, 
mindenkit érint, s minden
kinek csak a hasznára vá
lik.

lást beszerezheti és bemutat
hatja. Ha ez megtörténik, a 
rendőrhatóság a vezetői enge
délyt természetesen visszaadja.

Végezetül:
kötelező a visszavonás a 
kényszerintézkedést el
rendelő hatóság megke
resésére is. Erre rendőr
hatósági felügyeletnél 
vagy kitiltásnál kerül
het sor.

A fenti esetekben tehát a 
rendőrhatóság nem mérlegel
het, hanem minden esetben 
köteles visszavonni a vezetői 
engedélyt. Más esetekben vi
szont a rendőrhatóság mérle
gel és a körülményeket vizs
gálva maga dönti el, hogy be 
kell-e vonni a szabálysértő 
vezetői engedélyét. Az úgyne
vezett kiemelt szabálysérté
seknél, mint az ittas vezetés, 
a közúti közlekedés rendjének 
megzavarása, az engedély nél
küli vezetés, az üzemképtelen 
kormány vagy fékberendezésű 
jármű vezetése, a jobboldali 
közlekedés, az áthaladási el
sőbbség, előzés szabályainak 
durva megsértése, valamint a 
sebességkorlátozás jelentős 
túllépése és a fényszóró tom
pítására vonatkozó kötelesség 
elmulasztása — a szabálysér
tési hatóság az elkövetőkre öt
ezer forintig terjedő pénzbír
ságot szabhat ki és egyéves 
időtartamra bevonhatja az el
követő vezetői engedélyét. Az 
egy év a felső határ, ennél ke
vesebb időre is megteheti, de 
a legrövidebb idő két hónap. 
Természetés az is, hogy a sza
bálysértési eljárás során a ha
tóság differenciál. Nem mind
egy, hogy a szabálysértés mi
kor, milyen forgalomban tör
tént, s az „elkövető” előélete 
is számít, vagyis, hogy köve
tett-e el már hasonló szabály- 
sértést, vagy ez az első eset 
stb.

Például a rendőrhatóság 5 
hónapra bevonja a vezetői en
gedélyt. Az érintett azt gon
dolja, hogy most már mind
egy mit csinál, ezért engedély 
nélkül vezet. Ilyenkor növe
kedhet a pénzbírság mértéke 
és újabb időtartamra be lehet 
vonni a jogosítványt. Ez az idő 
akkor kezdődik, amikor az 
előző bevonás ideje lejárt. Két 
egymás követő hathónapos el
vonásnak pedig az lehet a kö
vetkezménye, hogy az illető a 
vezetői engedélyét csak újabb 
gépjárművezetői vizsga letéte
lének igazolása után kapja 
vissza. Ez minden esetben így 
van, ha a visszavonás összege
zett időtartama eléri az egy 
évet.

' Bizonyos esetekben az
intézkedő rendőr a hely
színen köteles elvenni a 
vezet.'), engedélyt és 
megakadályozni, hogy a 
járművezető tovább köz
lekedjék a járművével. 
Ez így történik, ha egy
értelműen kitűnik, hogy 
a vezető szeszes italtól 
befolyásolt állapotban 
van.

Akkor is, ha egészségügyi vagy 
pályaalkalmassági okokból az 
engedély érvénytelen és ha a 
vezetői engedély már három 
hónapja lejárt. (Ha csak két 
hónapja járt le, akkor, mint 
az előzőekben láttuk, nem von
ják be a jogosítványt, hanem 
15 napot várnak, s ha az ér
vényesítés megtörtént, nem 
kell visszavonástól tartani.)

Befejezésül néhány mon
datra térjünk vissza a cikk 
elején említett járművezetés
től etltiltásra, pontosabban ar
ra, hogy mi számít be az el
tiltás idejébe. Minit láttuk, az 
előzetes letartóztatás és a sza
badságvesztés ideje semmi
képpen sem. Viszont előfor
dulhat, hogy valakinek közle
kedési bűncselekmény miatt a 
rendőrség a jogerős ítéletig 
bevonja a vezetői engedélyét. 
Az elkövetés és a jogerős íté
let között szabadlábon van. 
Például hat hónapig vár az 
ítéletre és ekkor kap 1 év és 
6 hónap járművezetéstől eltil
tást és egy év végrehajtandó 
szabadságvesztést. A hat hó
nap beszámít a járművezetés
től való eltiltás időtartamába, 
vagyis szabadulása után egy 
évvel szerezheti vissza a veze
tői engedélyét, s nem másfél 
év múlva.

Dr. L. Gy.

Érettség (i) előtt
A budapesti délutáni napilap egyik sorozatának mottóját 

„Nem a név,, hanem a jelenség a fontos”. A miskolci bünte
tésvégrehajtási intézet nevelői irodájában jutott eszembe a 
mondat, miután beszélgetőtársam kihangsúlyozottan szabályos 
köszönés után kilépett az ajtón, örültem, amikor a témát 
ajánlották, hiszen a hasznos, okos kezdeményezést, a jó szán
dékot mindig szívesen továbbítja az ember. A tapasztaltak, 
hallottak összegzése azonban legalábbis megkérdőjelezi a di
cséretet . . .

Az általános iskola elvégzése, illetve befejezése — az 
életkortól függően — kötelező, ezt bizonyára minden olvasónk 
jól tudja. Néhány helyen középiskolai oktatás is folyik; az 
itt tanulók már önként jelentkeztek, sőt, ezen túl a megfe
lelő magatartás és munkavégzés esetén engedélyezik csak — 
mintegy jutalomként — a magasabb végzettség megszerzését 
Az érettségi vizsga letételére irányuló törekvés — gondolhat
nánk — céltudatosságot, kialakult és rögződött személyiséget 
feltételez; a komoly erőfeszítéssel elsajátított tudás kamatoz
tatása a szabad életben nagy lépéssel visz távolabb a börtön
múlttól, a visszaesés veszélyétől. 'Ügy is fogalmazhatnám: áz 
érettségizett ember valóban, „érett” arra, hogy további életét 
felnőtt módon, felelősséggel irányítsa. Persze, az érettségi nem 
feltétlenül az érettség biztosítéka, mint ahogy az a követke
zőkben kiderül.

A nagyra nőtt, huszonnyolc éves „diák” a gimnázium 
negyedik osztályának anyagával birkózik, úgymond, magánta
nulóként, vagyis öntevékeny módon képzi magát, s a megfe
lelő időpontban a helybeli gimnázium tanárai előtt vizsgázik 
a bv. intézetben. A harmadikat — szintén itt benn — 3,8-es, 
vagyis jórendű eredménnyel végezte. Az első kérdés önként 
adódik:

— Miért tanul?
>— A magasabb végzettség érdekében; majd ha mentesü

lök a büntetett előélet hátrányai alól, szeretnék továbbtanul
ni, több és más lenni, mint eddig.

A válasz szabályos, a szándék helyeslést érdeméi.
— Van már valamilyen szakképesítése?

— Kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképző isko
lát végeztem először. Ez nagyon jól jött itt benn: különbözeti
vel mehettem át a gimnáziumba, rögtön a harmadik osztályt 
kezdtem el. Azonkívül hivatásos gépkocsivezetői jogosítvá
nyom van, és itt benn a szíjgyártó szakmából is eredménye
sen vizsgáztam.

Most kezdődnek a bonyodalmak .. 1
— Ha szabadul, hová megy dolgozni, van valamilyen el

képzelése?
— Igen; raktáros leszek.
— Mi volt a bűncselekménye?
— Lopás.
— Tudomásom szerint raktárosnak ezzel a „múlttal” nem 

nagyon veszik fe l . . .
■ — Lesz valaki, aki majd garanciát vállal értem,

— Mi volt a bűncselekmény tárgya?
— Egy alkalommal autóbontóban is dolgoztam. Otthon 

volt egy kis baromfikeltető üzemem, és a továbblépéshez egy 
nagyobb teljesítményű keltetőt szerettem volna vásárolni, 
mert így nem volt elég hasznom a munkából. Harmincezer 
forintra lett volna szükségem. Valakinek ennyiért átpasszol
tam egy legalább hetvenezret érő W artburgot. . .  Lebuktam az 
üzleten, és semmi nem lett az egészből.

— Hol dolgozott még az autóbontón kívül?
—  Például a Volánnál, Távolsági teherautójáratot vezet

tem.
— Ekkor megvolt már a kereskedelmi végzettsége?
— Igen . . .  de nem kerestem eleget. Hárman voltunk ba

rátok, akik együtt végeztük a gépjárművezető iskolát; ők csá
bítottak a Volánhoz, mondván, hogy ott, a nagy pénz. Eleinte 
együtt dolgoztunk, mármint úgy értem, tartottuk egymással a 
kapcsolatot, később ők elkerültek másfelé, megnősültek, gye
rekeik lettek . . .  lassan megszákadt a barátság.

— Azt akarja ezzel kifejezni, hogy ők nem követtek el 
semmit?

— Tulajdonképpen igen. A volános — előző — balhém 
idején ugyanis még független voltam. Most már hekem is van 
két gyerekem; egy ötéves fiú és egy hároméves kislány.

•— Mi volt a volános ügy?
— A_ szállított árukkal manipuláltam. Először jól ment, é* 

a pénz jól jött. De hát, addig jár a korsó a k ú tra ...
— Mindenki szeretné, ha sok pénze lenne, de csak na

gyon ritkán sikerül gyorsan és büntetlenül vagyont szerezni. 
Erre nem gondolt?

— Nem akartam én munka nélkül gazdagodni. . .  az első 
esetben is az állattenyésztéssel volt a baj. Ráadtam a fejem 
ugyanis a nyúltenyésztésre, és beütött egy betegség; majdnem 
mind elpusztult. Igaz, nem nagyon bántam, mert rengeteg ve- 
sződség volt velük, nem érte meg.'

- — T?hát va™ kereskedelmi végzettsége, hivatásos gépjár
művezetői jogosítványa, szíjgyártó képesítése és megszerzi az 
érettségit, továbbá raktárosként szeretne dolgozni. További 
tervek?

— A raktároskodást csak egy darabig szeretném csinálni. 
Van a lakóhelyem környékén egy parlagon heverő árterület; 
remek hely a pecsenyekacsának. Kötök majd egy szerződést az 
Afesz-szel a hizlalásra.

— Van elegendő tőkéje az induláshoz?
— Nincs, éppen ezért először sertéshizlalást vállalok, és 

annak a hasznából szeretném megindítani a kacsaügyet A 
sertéshizlalás egyszerű: kap az ember anyakocát, lesznek kis-, 
malacok, ha elérik a súlyhatárt, leadom és nekem is marad. 
Abból megint lesznek kismalacok . . .  és így tovább. A felesé
gem jelenleg gyesen van; szabadulásom után otthon marad
na, _ es gondozná, az állatokat, én pedig dolgoznék másutt is, 
amíg muszáj. Mire a kacsafarm heindul, addigra én is kilé
pek, és ketten folytatjuk. Csak egyszer végre összegyűlne már 
annyi pénz, hogy ne kicsiben kelljen csinálnom, hanem nagy
üzemi módon; akkor már a nyereség is nagy pénz lesz

i Miért kell a pecsenyekacsához érettségi?
.uuIU egy pillanatra megakad. Ügy látszik, elfelejtette a ko

rábbi szabályos választ: „...szeretnék továbbtanulni, több és 
más lenni, mint eddig”. Néhány pillanatnyi csönd után kivág
ja magat: b

— Amióta tanulok, jobban 'értem a. szakkönyveket. Itt 
benn mar elolvastam mindent, ami az állattenyésztéssel kap
csolatos. Minél többet tudok, annál jobban értek az állatok- 
hoz; annal nagyobb lesz a haszon.

l VÍ la,SZ ígJ ’ ö" t? Ef ában ismét elfogadható. Ha azonban az eddig elmondottakkal vetem össze, csupán a kialakutatlan- 
sagot, az ide-oda kapkodást leplezi. Egy biztos pont van a 
tervekben, az elképzelésekben: a pénz, minél többet és minél 
gyorsabban.
■ j ím<L au ÍelenséS — ami általános, bárhogy hangzik is az 
indok. Ebben az esetben eddig két büntetést „eredményezett”.H . A .
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Egy asszony elindul...
Pontosan tizenhat évvel ez

előtt egy tizenhat éves lány 
hozzáköltözött egy huszonhá
rom éves fiúhoz. Mondani sem 
kell, hogy a szülei tiltakozása 
ellenére. Ám az előbbiekből az 
is kiderül, hogy hasztalan til
takoztak, kérték, könyörögtek 
a szülők, a lány — a kamaszok 
hajthatatlanságával — nem 
engedett. A szülők mit tehet
tek, beletörődtek, s várták, 
hogy majd csak elmúlik a 
„nagy szerelem”, s a lányuk
nak megjön az esze.

Nem sokáig kellett várniuk, 
de ami következett, egyikük 
sem örült. Ugyanis a fiatalem
ber, sajnos, tolvaj volt. Ezt a, 
„munkát” azonban szorgalma
san gyakorolta, nemcsak éjjel, 
hanem nappal is dolgozott. 
Besurrant a lakásokba s amit 
csak tudott, magával vitt. Ha
za, a kis családi fészekbe. Any- 
nyi becsület azért volt benne, 
hogy a lányt, pardon! az élet
társát nem vitte magával, 
egyedül dolgozott. . .  Dehát a 
lopott holmi csak akkor ér va
lamit, ha nem hever haszonta
lanul a lakásban, hanem újra, 
„kereskedelmi forgalomba” 
kerül. Ehhez viszont olyan em
ber kell, akiben meg lehet bíz
ni, aki ismeri, hogy honnan 
származik az árucikk. A lány 
ismerte, s nem kellett hozzá 
sok beszéd, hogy rájöjjön, mi 
a kötelessége. Tehát akarva- 
akaratlanul orgazdává vált.

Pár hónapig tarthatott ez az 
élet, amikor minden kiderült, 
s a rendőrség őrizetbe vette 
őket. A fiú börtönbe, a lány 
Tökölre került, s ott is maradt 
egy esztendeig.

Majd, mint tékozló leány, 
megtért családja körébe. A 
szülők mit tehettek, elvégre a. 
gyermekük. Visszafogadták, s 
ment minden a maga útján. A 

f,szülők dolgoztak, s mi sem ter
mészetesebb, a lápy . is elhe
lyezkedett, majd úgy érezte, 
hagy eljött az ideje a férjhez 
menésnek. . .

A házasság, általában nem 
olyan, mint ahogy az emberek 
előre elképzelik. Több 'a gond, 
a felelősség, mint akkor, ami
kor egyedül él az ember. Egy- 
re-másra szaporodtak a vesze
kedések, egyszóval a házasfe
lek nem értették meg egymást. 
A fiatalasszony gondolt egyet 
és otthagyta a férjét. Hazaköl
tözött a szülőkhöz, s hogy asz- 
szonyi bánatát kipihenje, nem 
dolgozott. . .  A munka helyett 
belesodródott egy társaság kel
lős közepébe, akik azon elvek 
szerint éltek, hogy márpedig 
dolgozni ostobaság, dolgozza' 
nak mások, az okos ember 
megél munka nélkül is.

A munkát nem szerették, de 
a pénzt igen ... Ám a pénz 
nem röpül az ember zsebébe, 
ha görbe utakon is, de meg 
kell szerezni. Nos, nem sokat 
tétováztak. Ha elfogyott a pén
zük, mindegy hogy milyen 
áron, de szereztek.

A fiatalasszony megismer
kedett egy férfival, aki szintén 
ahhoz a társasághoz tartozott. 
Hamarosan elválaszthatatla- 
nokká váltak. . .  És akkor el
jött a nagy nap, azaz a nagy 
éjszaka, amikor a próbatétel 
elkövetkezett. Az asszonyka 
nem habozott, hogy megtegye, 
amit meg kell tennie.

Nem kellett hozzá sem szép 
szó. sem fenyegetés, megtette 
azt az ital is, mert közben ala
posan rászokott az italra. 
Rendszeresen konyakot ivott, 
lassan kortyolta, s mihelyt el
fogyott, újat rendelt. Nos, az 
Ital bátorrá teszi a nyúlszívű 
embert is. S amikor az élet
társa elmondta neki, hogy mi
lyen nagy fogás ígérkezik, 
egyetlen percig sem habozott.

A Duna-parton áll egy büfé, 
ők ezt szemelték ki. Az élet
társ már kétszer „rámolta ki”, 
de tudta azt is, hogy három a 
magyar 'gazság, s újra neki
vágott. Lefeszítette a vasrá
csot, s egy kis rést nyitott, 
csak olyan keskenyet, hogy a

vékony termetű asszonyka be
férjen, s az bemászott. Italt, 
márkás cigarettát, téliszalámit, 
s ehhez hasonló árucikkeket 
vittek el.

De nemcsak a tolvajok, ha 
nem a rendőrök sem tétlenek 
Hamarosan fény derült arra, 
mi is történt és ki tette. S a 
fiatalasszony megismerkedett 
a börtönnel, immár a felnőttek 
börtönével. Csaknem egy éve 
van bent, s hamarosan szaba
dul.

★
Farsang György né, a maga 

sorsán tanulta meg, hogy nem 
mindegy, milyen társaságot 
választ az ember magának.

Ügy tűnik, aki el akarja ron 
tani a sorsát, annak hiábavaló 
minden figyelmeztetés, nem ér 
semmit sem a szülők, sem a 
testvérek szép szava, sem a 
hatóság pléldás figyelmeztetése, 
csak megy a maga útján. Azt 
kell hinni, vannak önsorsron- 
tó emberek, akik addig nem 
nyugszanak, míg el nem jut
nak a végső pontig, ahonnan 
már nincs vissza út.

Nos, ő sem tette meg azt, 
amit meg kellett volna tennie, 
elgondolkodnia azon, mit tett 
eddig, s mi lett a következmé' 
nye! Minden egyes alkalom
mal, amikor az élete kisiklott, 
megkapta a figyelmeztetést, s 
mintha a falnak beszéltek vol 
na. El kellett jönni annak az 
időnek, hogy valódi, kemény 
falak közé kerüljön, hogy be
záruljon mögötte a börtön aj
taja.

★

Furcsa, de mégis jó hallani, 
ahogy arról beszél; jót tett ne
ki a büntetés. . .  Persze, annyi 
ilyet hall az ember. Mégis 
mindig bizakodunk, hogy amit 
elmondanak, nem a pillanat
nyi helyzet mondatja velük, 
hanem komolyan gondolj,ák 
Alig várja a szabadulást, első 
dolga lesz, hogy a szüleinek 
megköszönje; mindig kitartót 
tak mellette nehéz helyzeté
ben. Be akarja bizonyítani, 
hogy nem azonos korábbi ön
magával, hogy ő egészen más 
ember, mint ahogy a külvilág 
látja. Tudjuk, ez nem könnyű, 
de nem is lehetetlen. Erős jel
lem kell hozzá, s még valami 
inkább egyedül menjen végig 
az úton, mint a korábbi társa
ságával!

A. J.

A. fele seen igas?
A közelmúltban megjelent, 

intézetünkről szóló riport után 
találkoztunk másutt bünteté
süket töltő elítéltekkel, akik 
bizalmaskodva ezt kérdezték: 

— Ugye, nem igaz amit a 
Heti Híradó írt a győri inté
zetről, az csak olyan „kirakat- 
cikk” volt?

Nos, alig tudtam elhitetni 
velük, hogy nem az volt, nem
csak a fele: de minden sora 
igaz volt a beszámolónak, va
lóban ilyen 'körülmények kö
zött élünk és dolgozunk.

„A fele sem igaz?” — tet
tem fel a kérdést, és most is
mét csak azt válaszolom: igaz, 
ennek a beszámolónak igaz 
minden sora. A címet csak a 
felszabadulás tiszteletére ren
dezett szellemi vetélkedő vi
selte, de ez kevésbé lényeges. 
A fontos az, hogy azokban a 
napokban értékelték a labda
üzemben meghirdetett felsza
badulási munkavarsenyt is. 
Jellemző adat, hogy 120% 
alatti teljesítménnyel már nem 
lehetett az első öt közé jutni, 
vagyis azok közé, akiket az in
tézet parancsnoka külön juta
lomban részesített.

A munkaverseny ezzel nem 
szűnt meg, az üzem két mun
kacsoportja továbbra is foly
tatja, hogy minél jobb mun
kával, s fegyelmezett maga
tartással érdemeljük ki azt, 
amire a,- Heti Híradó már em
lített cikke után sok társunk 
kételkedve jegyezte meg: „a 
fele sem igaz!”

Káldy Sándor 
Győr

★
Engedtessék meg, hogjy né

hány mondatot hozzáfűzzek a 
győri tudósításhoz. Ennek oka 
az írás elején és végén emle
getett kételkedés. Való igaz, 
az ember sokszor kap olyan 
hírt, lát-hall sok mindent,

hogy utána elkezd töprenge
ni: tényleg így van? Lehetsé
ges? A józan kritika, az elfo
gultságtól mentes kételkedés 
minden újságolvasó, rádió- 
hallgató, tévénéző sajátja .’nap
jainkban annyi újat, szokat
lant, furcsát hallani, hogy 
szinte szükségszerű a kételke
dés. S ez így van jól: a kö
vetkeztetéseket annál jobban 
tudjuk levonni, a tanulságo
kat a magunk számára hasz
nosítani, ha minél alaposabban 
meghányjuk-vetjük a hallotta
kat.

Ezúttal nem a kérdés etikai 
oldalát vizsgáljuk. Sem la
punk terjedelme, sem a meg
jelenés gyakorisága, sem az 
itt dolgozó újságírók helyzete 
nem változik meg annak nyo
mán, ha egy-egy cikkben jó 
vagy kevésbé -sikeres esemé
nyekről, eredményekről szá
molunk be. Mindkettőre van 
bőséggel példa: elóg, ha a ne
gatív jelenségek megírása kö
zül • Márianosztrára hivatko
zom: többször szóvá tettük 
már az ott időnként lábra ka
pó vandalizmust. Más lapra 
tartozik, hogy szívesebben ad
juk közre a jó híreket, a 
hasznos kezdeményezéseket: 
szándékunk ilyenkor az, hogy 
ezek terjesztésével másutt is 
hasznosítható ötleteket bo
csássunk — a szó szoros ér
telmében — a „köz” rendel
kezésére. Igaz, ebből a lapnak 
szintén nincs semmilyen köz
vetlen haszna, a nyomdagé
pek epTorma szenvtelenséggel 
készítik az oldalakat. . ,  

Reméljük viszont, hogy 
mindazoknak, akik egy-egy jó 
ötletet más intézetből átvesz
nek, esetleg éppen a H. H.-ból 
értesülve róla, e tényből an
nál inkább közvetlen hasznuk 
származik.

H. A.

Poszterek Sándorházán
Az év elején írtam arról, hogy nem szükségszerű, s 

főleg nem lehet örök, hogy mindig csupasz és kopár fa
lak meredjenek azokra, akik e falak mögött élnek. Le
gyenek színesek, kerüljenek fel rájuk képek, festmé
nyek grafikák, s így, ebben az összefüggésben szóltam 
arról a hasznos divatról, hogy mennyire közkedveltek 
a poszterek, az olcsó, nyomdai úton előállított poszte
rek amelyek szép tájakat, klasszikus festm&nyeket jut
tatnak el a lakásokba, intézményekbe, intézetekbe.

A cikk megjelenésé után telefonon szóltak Debrecen
ből, hogy náluk már mindez megtörtént, a falakon posz
terek vannak, nemcsak a folyosókon, halnem a zárkák
ban is.

Most újabb híradás érkezett, hogy ez a „mozgalom" 
terjed. A Pálhalmai Börtön és Fogház sándorházaí kör
letében gyönyörű ■poszterek díszítik a zárkák falait.

Ezek a festmények nemcsak a falakat színesítik, ha
nem az emberek életét is, ezért mond köszönetét ezúton 
is a nevelési szolgálatnak és azoknak, akik ezt lehetővé 
tették, Kovács István, aki Sándorházán tölti büntetését,

Ä.

M i a m p u s z t a

A z  agyag mesterei

Változás a Mátrában

^ k o z n a k .  E szándék jegyében közöltünk tavfly februárban 
egesz oldalas riportot arról, hogy az Országos Érc- 
banyák Mátrai Művei_ együttműködési megállapodást kötött hl 

Minisztériummal. Bemutattuk a bányát a munka 
körülményeket, s jeleztük, hogy csak föld a l a R h é J  Ä  
munkára keresnek férfi munkavállalókat.
. .  ,?fikéí1,t kötelességünknek érezzük, hogy a munkahelvpk 
bővülő választékáról időnként tájékoztatjuk o lv Jó l^ a t feta 
dalunk az is, hogy a változásokról beLámoljunkí Nos » 
Gyongyosoroszi közelében lévő ércbánya gazdasági körűimé-
fu f1 ívS7 hogy a bánya vezetői a jövőben nem tud-
jak biztosítom a szabadultok szervezett munkáltatását s n

Évtizedek teltek el, mi
re rájöttünk, hogy a nagy
ipar egyedül nem üdvözít. 
És az az érdekes, hogy most 
világlott ki egyértelműen, 
amikor — összességét te
kintve — iparunk megáll
ja a helyét a nagyvilág 
piaci versenyében, mező- 
gazdaságunk pedig a vi
lág élvonalában áll.

Most derül ki, hogy kis
üzemek, műhelyek nélkül 
mennyire sebezhető a nagy
ipar . . .  De ugyanígy a me
zőgazdasági nagyüzemek is. 
Ki vonná ma már kétség
be, hogy a háztáji gazda
ságok nélkülözhetetlenek?

Ezzel együtt megnőtt a 
mesterségek, a szakmák be
csülete is. Hiszen ha egy
két ember vállán nyugszik 
a felelősség, nem lehet a 
gépre fogni, hogy az a hi
bás, ha a termék selejtes...

Nemcsak a kor, a gazda
ság, hanem maga az em
ber is igényli ezt a válto
zást. Meg akarja mutatni, 
hogy mit ér! Mit tud, mire 
képes. Nem tartom vélet
lennek, hogy az emberek 
ma már nemcsak a mun
kahelyeken, hanem szabad 
idejükben is arra töreksze
nek, hogy munkájuknak 
arca legyen! Azok az em
berek, akik egész héten az 
üzemekben, hivatalokban 
dolgoznak, hétvégén is az 
'aktív pihenést, magyarán 
a más jellegű munkát vá
lasztják.

De nemcsak a természet

ben lehetséges az, hogy az 
ember munkája kézzelfog
ható legyen, van erre más
hol is lehetőség. Például 
Állampusztán megszervez
ték a ketámiaszakkört, 
azoknak, akik úgy érzik, 
hogy közük van az agyag
hoz . . .  Hogy képesek új 
formát adni a jellegtelen 
anyagnak.

ö t ember dolgozik ebben 
a szakkörben, öten, akik 
szabad idejükben a belső 
világot akarják a lehető 
legszebben kibontani, • át
tenni ebbe a látható világ
ba. Először csak a módsze
rekkel, a szerszámokkal is
merkednek. Ne feledjük, ez 
egyike a legősibb mester
ségeknek !

Majd következik a kézi 
felrakás, s csak miután 
mindez már készséggé vá
lik, juthat el a szakköri tag 
a korongozógéphez.

S a nyers, nedves tárgy 
a kemencébe kerül, ott 
nyeri el végső formáját. 
Azt, amelyet olyan jó kéz
be fogni, s elmondani, hogy 
ezt én készítettem.

Egyelőre csak öt ember 
dolgozik j t t ,  de bizonyára 
nem telik el hosszú idő, s 
egyre többen megértik, 
hogy nem egyszerű szóra
kozásról, hanem sokkal 
többről van szó. Akkor 
majd mások is részesülni 
akarnak abból az örömből, 
ami most még csak öt em
bernek jut osztályrészül.

A. J.

MINDHIÁBA
ÍVJ orvai Pált a portás durva, 

borízű hangja ébresz
tette fel. Telefonhoz hívta. 
Morvái felkelt, a telefonhoz 
ment és kedvetlen hangon be
leszólt.

— Halló, tessék!...
— Szervusz, öreg , . .  Deme

ter Pista vagyok. . .  idefi
gyelj, borotválkoztál már?

— Még nem . . .
— No, akkor gyorsan láss 

neki, mert tíz perc múlva ott 
vagyok! *

— De hát miről van 
szó?!. . .

— Egyszerű. Akarsz pénzt 
keresni... nemde?

— Elárulnád, hogyan?
— Elvállaltam egy lakás 

festését
— De hiszen te kárpitos 

vagy. . .
— Nem gond, kisöreg..; 

Demeter mindent tud.
Akkor miért nem csiná

lod m eg?...
— Ne izélj, egyedül kevés 

vagyok a melóhoz!
— És hol tartasz?
— A szobában a mennye

zet már kész . . .
— Nem mondom, ráhajtot- 

tál. És mit szól mindehhez a 
tulajdonos?

— Épp ezért hívtalak, mert 
dühöng, ordít, toporog mérge
sen.

— Ki a tulajdonos?
— Egy nő, egy zsebtigris.::
— Nézd, Pista, én pihenni 

szeretnék, különben is, nem 
így képzeltem el a hét vé
gét . . .

— Ne csináld ezt, öreg . . .  
gyere, mert ez a nő széttép 
engem!

— Az eddigiek ismeretében 
meg is érdemied. Vagy nem 
így gondolod?

—■ Cserbenhagyod a have
rod? Ez igazán nem szép tő
led!

— No jó, üsse kő, megyek.
— Tudtom, hogy nem csa

lódok benned . . .  Rohanok ér
ted . . .  addig is, szia . . .

★

Morvái Pál harmincéves el
múlt, őszülő halántékú gyári 
alkalmazott. Egykoron a mun
kásszállón együtt lakott De
meterrel, onnan az ismeretsé
gük.

Miért éppen engem talált 
meg ilyen sületlenségekkel — 
gondolta Morvái —, most az
tán tarthatom megint a há
tam emiatt a megbízhatatlan 
kontár miatt! A borotválkozás 
felélénkítette, munkásruhát és 
egyebeket rakott a reklámsza
tyorba, és lement a kapuba, 
várta a taxit. Délelőtt volt, 
erősödött a hőség. Unalmában

letépett egy szál margarétát, 
s kesernyés szárát rágcsálni’ 
kezdte. Gondolatai a lakás kö
rül cikáztak, ahová akarata 
ellenére mennie kell. Vajon 
milyen _ lehet az a „zsebtig
ris”? Fiatal, szexis, vagy .va
lami házsártos öregasszony? 
No mindegy, majd meglátjuk.

Nagy motorbőgéssel megér
kezett a taxi.

A lakásban elképesztő lát
vány tárult Morvái elé. A bú
torok, berendezési tárgyak 
összezsúfolva a szoba közepé
re^ befröcskölve festékkel. 
Alig lehetett megkülönböztet
ni őket egymástól. A meny- 
nyezet már fehér, a bal ol
dali sarok felső részén pedig 
egy négyzetméternyi területet 
már bizonytalan ecsetvoná
sokkal pirosra mázoltak,

A kérdésre, hogy mi az a 
szörnyűség ott, Demeter egy
kedvűen válaszolt: olyan szí
nűre gondoltam a szobát...

— Azt már nem !... hallat
szott a háttérből egy sírásba 
hajló női hang.

Morvái Pál hátrafordult és 
a megdöbbenéstől szinte föld- 
be_ gyökerezett a lába. A nő, 
aki előtte állt, iszonyú emlé
keket ébresztett benne. Kísér
tetiesen hasonlított ahhoz, 
akit valaha szóval ki nem 
mondható módon szeretett, 
később pedig végérvényesen 
gyűlölt. Edit volt az a nő, a 
felesége. Morvái Pál kikülde
tésben dolgozott egy nagyvá
rosban; amikor megismerte. 
Az ismeretségből forró, igazi 
szerelem lett, majd házasság.

Szenvedélyesen szerették e«y- 
mast, úgy tűnt, életük végiig
Fditei mit hoz a sors?

a szep «atalasszonyt hivatal: főnöke is megkívánta 
es addig-addig üldözte szerel
mével, cselt, erőszakot, fenye- 
getesj; alkalmazott, míg Edit 
végső ketségbeesésében enge
det- Ettől kezdve Pál észre
vette, hogy eltűnt Edit szemé
ből az őszinte, tiszta szerel
met sugárzó delejes fény. Ér- 
tetlenul állt ezelőtt a jelenség 
elő t, sajat magát okolta, gyö-
amit ’ Frto3 h • nem< nyajtia azt, amit Edit házasságuk előtt el-

‘trvsahh0 6" EZ®rt még taPÍnta- tosabban, odaadóbban, na
gyobb szeretettel közeledett 
hozza. Edit megérezte ezt toy 
a kínzó önvád elhatalmaso
dott rajta, amely szeretkezé
seik alkalmával jelentkezett 
leginkább, megbénította cse
lekvőkészségét. Pált a kétség- 
beesesbe hajszolta ez az ál
lapot. Lassas-lassan ridepséa 
ereszkedett közéjük, m % - 
Pon ra jutott a házasságuk.

É r^ é^ # ák mindketten,
Féltek V  JkU^ nema maradt. 
P á  az  RaTh n Í 3 Vaié s á g o t ,
gondtoi e ™enekült k‘'nzó

he ró T ' ° r á h t  töltött a 

oral töltött a férjével P
r;iUeLe-SyM nyersebbé, Ingerültebbe vált. A sarki vendég

lőben már kérdés nélkül t 
ték elé a deci konyakot. Ai 
a novemberi estén is mii 
inkább késleltetni akarta 
hazatérést, mert az utói 
időben egyszerűen viszolyg 
a saját otthonától. Zárón 
maradt, s alaposan felönt 
a garatra, kitámolygott a n 
torjához, begyújtotta, és na 
sebességre kapcsolt. A mo' 
birtoklásának öröme min: 
visszaadta önbizalmát. Most 
kellemes borzongás futott \ 
gig a testén, felszabadult 
száguldani kezdett. Szemé 
bogarak csapódtak, ezért i 
dalra hajtotta fejét. Gondol 
tai elkalandoztak, sziníe és 
revétlenül húzta az ütközc 
a gázt. Már nem volt táv 
otthonától, amikor egy vári 
lan pillanatban iszonyat 
fájdalom hasított a testét 
Hatalmas tűzgömböt látó 
ami milliónyi szikrává ro 
bánt szét, többre nem eml 
kezett. Amikor észhez tél 
halvány ködfátyolon kereszti 
egy fehér ruhás nő alak; 
kezdett kibontakozni előtt 
Először csak a köpeny 
majd annak kivágásában 
kecses nyakat vette észre, _ 
mellben kidomborodó részé 
csak %ésőbb a szépen íve 
szájacskát, az értelemtől sr 
gárzó szemet és a fekete haj 
koronát. Gyönyörű nőt látót 
Ö fogadta az életbe visszaté 
rőt, hetvenhat órás eszmélet 
lenség után. Amint észrevett 
betegén az öntudat jeleit, äj 
kán boldog mosoly jelen 
meg.
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S z a k m u n k á sk é p z é s
Balas§agyai'matoii

.Sokan gondolkodnak úgy, hogy inkább két 
napig, élek ahogy nekem tetszik, s aztán éve
kig vagyok a börtönben, de megéri! Vajon va
lóban megéri-e? Nem lenne célravezetőbb, ha 
inkább dolgozott volna? Hány és hány ember
rel beszéltem már, akik apró-cseprő lopás mi
att éveket töltenek rács mögött. Az összeg, 
amivel megkárosították áldozataikat, nem éri 
el a húszezer forintot sem! Vagy ennél sokkal 
kevesebb. De egész életüket, fiatal éveiket 
bent töltik a börtönben. Vajon okos gazdálko
dás-e ez az idővel, energiával?

Egyszerű az összevetés: ha valaki szakmun
kásként. jól dolgozik, évente megkeresi a hat
van-nyolcvan ezer forintot. Igaz, dolgoznia 
kell! De ez biztos-pénz, nem kell senkitől tar
tani, nem kell rettegni a lebukástól, nem kell 
osztoznia a bűntársakkal, s mivel munkával, 
azaz verejtékkel kereste, jobban meg is be
csüli. Jobb lenne, ha rájönnének arra az érin
tettek, hogy a bűnözés nem kifizetődő! Kis 
pénz, nagy büntetés. Főleg azoknak kellene el
gondolkodniuk, akik rendszeresen „visszajár
nak” a börtönökbe. Miért ragaszkodnak egy 
rég elavult sémához, ahhoz, hogy nekik, ha 
esik, ha fúj, lopni, csalni, betörni kell?!

Ha igazi számvetést csinálnának, amiben 
őszintén kimutatnák, hogy enrtyi és ennyi 
pénzt szerzett a bűnözéssel, s ennyi és eny- 
nyi büntetést kapott érte, akkor pontosan ki- 
világlana, hogy mennyire érelmetlen az az 
ügy, amibe belekeveredett. . .

Ma, amikor sok a munka, s meg is becsülik, 
anyagilag és erkölcsileg elismerik a munkáját 
tisztességgel elvégző embert, teljesen értel
metlen és fölösleges, az úgynevezett bűnözői 
életforma.

S ha valaki akár maga, akár mások miatt 
nem jutott el odáig, hogy szakmunkás legyen, 
sőt, az általános iskolát sem végezte el, an
nak sem kell kétségbeesni, hiszen ma már 
bármelyik bv. intézetben elvégezheti, megsze
rezheti az általános iskolai végbizonyítványt, 
s ha akar, szakmunkás lehet. A legkülönfé
lébb szakmákat sajátíthatja el, s ha kikerül, 
biztos kenyeret tud keresni vele. . .

Erre bizonyság az a levél is, amit Papp Jó
zsef küldött szerkesztőségünkbe Balassagyar
matról. Hogy mások is megismerjék, s kedvet 
kapjanak hozzá, teljes, terjedelmében közöl
jük e levelet:

S z a k m u n k á s  l e t t e m . . .
Az intézetünkben lévő elítéltek többségét az 

Ipoly Cipőgyár foglalkoztatja, készítünk itt 
félcipőt, magasszárú cipőt stb. Tehát elég szé
les skálájú a cipőgyártás. A gyárban nemcsak 
betanítják az elítélteket, hanem megtanítják 
őket a eipőkészítés fortélyaira. Szakmunkássá 
képezik azokat, akik ehhez kedvet éreznek, s 
a jövőben, a-eivil életben, mint szakmunlcások 
kívánnak elhelyezkedni. Nagyon nagy segítség 
ez, alap és támasz ahhoz, hogy biztosan meg
álljuk a helyünket. Aki itt benn előre gondol, 
aki tudatosan felkészül a jövőre, az megra
gadja az ilyen alkalmat. Csak az elismerés 
hangján tudok szólni a bv. intézet, az Ipoly 
Cipőgyár és a 217. szakmunkásképző intézet 
illetékeseiről, akik mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az iskolát zavartalanul, a 
viszonyokhoz képest a legjobb körülmények 
közepette végezhessük el.

Balassagyarmaton már hagyományai van
nak a szakmunkásképzésnek. Az első évfo
lyam 1973-ban kezdődött, s azóta is évről

évre folyik a képzés. S akik sikeresen vízs- 
gáznak, szakmunkásbizonyítványt kapnak.

Nem könnyű ezt megszerezni, hiszen egy 
tanév alatt kell pótolni, átvenni három év 
anyagát. A tantárgyak itt is nehezek, mert 
ugyanazok, mint kint, a civil iskolákban.

Például: kémia, anyagismeret, szakmaisme
ret, szakrajz, géptan, matematika, történe
lem stb. De aki vállalja, a gyorsított tempót, 
és igyekszik minél jobban elsajátítani az  ̂is
mereteket, annak sokkal nagyobb az esélye 
arra, hogy a kinti életben megállja a helyét, 
mint annak, aki nem csinál semmit, csak él a 
vakvilágba . . . N e  feledjük, egy sikeres vizs
ga, egy új szakma — bizonyítás önmagunk
kal szemben, hogy mégis érünk valamit!

Mint minden évben, tavaly is összejött 35 
embpr, aki osztályt alkotva nekivágott a tan
évnek, amely márciusban kezdődött, s idén 
februárban ért véget. A vizsga előtt mindenki 
meglzapta a tanulmányi szabadságot. Aki úgy 
érezte, hogy nem eléggé felkészült, hogy év
közben mulasztótt, az most igyekezett' mindent 
bepótolni.

Aztán, ahogy fogytak a napok, egyre jobban 
eluralkodott a vizsgaláz. És eljött a számonké
rés előtti utolsó pillanat, j  ahogy lenni szo
kott, akkor derült ki igazán, hogy még milyen 
sok mindent nem tudunk . . .  Ezt őszintén be
ismertük önmagunk, illetve társaink előtt. A 
vizsga háromnapos volt. Az első nap délután
ján az írásbelire került sor, s aki itt sikeresen 
helytállt, az mehetett a gyakorlatira, s akik 
ezen is túljutottak, azoknak a zárónapon kö
vetkezett a szóbeli vizsga.

Amikor megjelent a vizsgabizottság elnöke, 
mindenki érezte, hogy ünnepi percek tanú
ja . . .

Az írásbeli tételek két részből álltak, mind
kettő egy-egy lezárt borítékban, amelyet a 
vizsgabizottság elnöke bontott fel. Ismertette 
a tartalmát és megkezdődött a háromórás 
írásbeli vizsga . . .  AJcadt egy-két érdekes epi
zód is. Például volt olyan tanulótársunk, aki 
elfelejtette, hogyan kell osztani. . .  Persze, ez 
csak a kezdeti idegeskedés, és nem jellem
ző . . .  Ugyanis az írásbeli mindenkinek sike
rült! Másnap délután a gyakorlatira került sor. 
Ami igazán nem okozott gondot senkinek, 
hiszen mi először a gyakorlatban ismertük 
meg a cipőgyártás fortélyait.

Hátravolt még a szóbeli. Valójában minden
ki emiatt izgult. De mint végül is kiderült, az 
izgalom alaptalan volt. Hiszen mindenkinek 
sikerült. . .

Ezután hamarosan megtörtént az értékeiét 
és kihirdették, hogy ki milyen eredménnyel 
végzett, s szerzett szakmunkásbizonyítványi:

Ismét ünnepélyes lett a hangulat, a vizsga
bizottság elnöke, aki egyben a szakmunkás- 
képző intézet igazgatója, meleg hangon kö
szöntött bennünket, mint újdonsült szakmun
kásokat. Mi is köszönetét mondtunk a sok fá
radozásért azoknak, akik törődtek velünk, és 
elnézést kértünk azért, ha néha több gondot 
okoztunk a kelleténél.

Majd mindenkit elláttak egy-egy jótanács- 
csal, s elmondták, hogy szabadulás után a luk- 
helyek szerinti cipőgyárak vezetői is segítenek 
bennünket az elhelyezkedésben. Végül, minél 
hamarabbi szabadulást és sok sikert kívántak 
mindnyájunknak a civil életben. . .

Szakmunkás lettem, érdemes volt tömi ma
gamat, most már csak élni kell a lehetőséggel, 
és talpon maradni, nehogy‘újra börtönben sze
rezzek még egy szakmunkás-bizonyítványt.

— Tudja, hogy hol van, 
Morvái úr?

— Azt hiszem ... kórház
b a n ...  ugye?...

— Valóban. Hogy érzi ma
gát?

— Nem örülök neki, hogy 
itt vagyok, inkább a temető
ben érezném jobban magam.

— Hogy mondhat ilyet, hisz 
maga még fiatal ember. Mára 
elég is ennyi beszéd, még 
nincs olyan állapotban, hogy 
folytathassuk... tessék nyu
godtan pihenni!

— Tudom, csak hálával tar
tozom annak, aki megmentett, 
most mégis gyűlölöm, akárki 
volt is . . .

— Jó, jó, majd beszélünk 
még erről, most inkább örül
jön, mint én, annak, hogy él.

Pál szívós, erős természe
tének köszönhette a gyors 
felépülést. Testileg felgyó
gyult, lelke azonban annál 
jobban háborgott. Edit rend
szeresen bejárt hozzá. Ajkát 
az átélt események hatására 
keserű vonás torzította el, 
ami még akkor is megmaradt, 
ha kényszeredetten mosolyog
ni próbált. Elhatározta, hogy 
mindent elmond, megpróbálja 
tisztázni kettőjük viszonyát, s 
csak a megfelelő alkalomra 
várt.

Elkövetkezett a távozás nap
ja. Első dolga volt, hogy 

felkereste a rendőrséget, ahová 
már korábban beidézték. Te
kintettel arra, hogy büntetve 
nem volt, egy évre bevonták a 
Vezetői engedélyét, valamint

ötezer forint pénzbírságra bün
tették. Újra dolgozni kezdett. 
Reggelenként gyorsan, tzó nél
kül öltözött, majd Edit pillan
tásaitól kísérve, fogcsikorgatva 
távozott. így ment ez hónapo
kig, amikor egy nyári estén 
Edit helyett egy búcsúlevelet 
talált a konyhában:

Pál!
Az ember életében gyakran 

tesz olyat, amit később semmi
vel sem tud megmagyarázni. 
Életemben először ez akkor 
történt velem, amikor megcsal
talak. Igen, jól olvastad, meg
csaltalak!!! Nem akartam, 
kényszerhelyzetben történt. 
Most már tudom, jóvátehetet
len hiba volt, hidd el, magam
nak ártottam vele leginkább. 
Nem tudok tovább hazugság
ban élni, inkább elköltözöm. 
Olyan ember, mint amilyen te 
vagy, kap nálam értékesebb, 
jobb asszonyt is. Nem kérem, 
hogy bocsáss meg, csupán azt, 
ne igyál és a mostani állapo
todban józanul nézz szembe a 
tényekkel. Gondolj arra, ket
tőnk közül én vesztettem töb
bet, hiszen elveszítettelek té
ged, a becsületemmel és önbe
csülésemmel együtt.

Búcsúzom örökre: 
Edit

Pál eleinte csak bámult a 
fehér papírlapra. Nem hitt a 
szemének. Aztán artikulálatlan 
hangok szakadtak ki a torká
ból: Te szajha . . .  te szemét. . .  
hát ezért volt m inden...? Hát 
ezt merted tenni velem, velem,

aki az életemet adtam volna 
é rted ...?  Aztán felpattant, se
besen felöltözött. Hát jó, itt
hagytál, ám legyen. . .  ha te 
ringyóvá váltál, ilyet találok 
eleget én is, de nekem te kel
lettél . . .  Nem baj, most hozok 
egyszerre kettőt is a fajtádból! 
Kettőt fektetek a helyedre egy
szerre — sziszegte, még útköz
ben is. Mindebből aztán nem 
lett semmi, mert a hűvös leve
gőn megnyugodott. Leginkább 
a körül forogtak gondotatai: 
most mi lesz, hogyan tovább? 
Hazament. Lefeküdt. Szürkén 
teltek a napok. Igyekezett sza
badulni Edit emlékétől, ám a 
lakás apró tárgyai, a kert, a 
szőlő, minden őt idézte. Gyü
mölcsérlelő, lágy meleg napsü
téssel beköszöntött az ősz. 
Egyik szombaton leszüretelte, 
kipréselte a szőlőt. Egész nap 
kíméletlenül dolgozott. Este az
tán úgy döntött, elmegy, csen
desen eliszogat megszokott 
vendéglőjében. Már nagyban 
állt a táncmulatság. Bort ren
delt. Szemével pásztázni kezd
te a környező asztalokat, hátha 
ráakad valakire. így pillantot
ta meg Editet! Háttal ült neki, 
kezét a szék karfáján nyugtat
ta, eímélyülten beszélgetett egy 
középkorú férfival. Pál minden 
porcikájábap megremegett. 
Olyan felindultság vett rajta 
.erőt, amilyennel még nem ta
lálkozott. Beszélni kell Edittel 
— határozott. Számonkérni tet
teinek okát. Fölpattant helyé
ről, nyugodtságot erőltetett 
magára.

— Szervusz, Edit! Vedd a 
kardigánod, gyere, beszélni 
akarok veled ...!

Teriit meglepetve kapta fel a 
fejét, arca kifehéredett, 

orrcimpája remegni kezdett. 
Még szóhoz sem juthatott, mert 
a Pál számára idegen férfi düh
től eltorzult arccal ordított.

— Tűnj el innen, apuskám, 
nem látod, a csaj velem van!

Pál hangja ostorként csapott 
vissza.

— Apuskád neked az, aki 
összehozott. . .  Világos?

Az idegen szeme vésztjóslóan 
összeszűkült. Pál anyját szidta 
dühösen.

Vérlázítóbb sértést Morvái 
sem ismert ennél. Agyontépá
zott idegei fölmondták a szol
gálatot. Egy pillanatra elsöté
tült előtte a világ, fölkapta az 
asztalon heverő súlyos hamu
tartót és teljes erővel az idegen 
arcába vágta, aki magatehetet- 
lenül zuhant a parkettra. Edit 
néhány méterrel távolabb hisz
térikusan zokogott. Pillanato
kon belül megérkezett a rend
őrség.

Morvái Pált letartóztatták. 
Hideg borzongás futott végig a 
gerincén, amikor a hűvös bi
lincseket a csuklójára csatol
ták. Mintha több mázsás ólom 
nehezedett volna mellére, kar
jaira. Mereven bámult maga 
elé, végtelenül fáradtnak, el
esettnek érezte magát. Próbálta 
összeszedni gondolatait. Mind
hiába.

•Ar
Demeter már nyugtalanko

dott, mondta, kezdjük a festést. 
A nő a szoba közepén állt csüg
gedten, dühösen. Morvái rájuk 
nézett, majd lehajolt az- ecse
tért. Kezdjük, mondta.

L .I.

Csak egyet lehet érteni Pap Józseffel, aki immár mint
szakmunkás szabadul. Bizony, fontos a szabadulás utáni helyt
állás! Mert vannak sokan, akik ígérik, akik bizonygatják, hogy 
első dolguk elhelyezkedni, dolgozni, s hogy feledtetik mindazt, 
amit elkövettek. S aztán az első napok mámora félrelöki az 
ígéretet, a bizonyítási vágyat, s feléje se néznek a munkahely
nek, hanem a régi cimborák körében ütik fel tanyájukat, t  
ott töltik heriyén és felelőtlenül a drága időt.

Pedig az idő az egyetlen, amit nem lehet becsapni, kiját
szani. Aki nem tart lépést vele, irgalmatlanul lemarad. S csak 
azt veszi észre az ember, hogy elmúlt az ifjúság. Ekkor pánik
ba esik, s mindent igyekszik bepótolni, amiről úgy érzi, hogy 
lemaradt. Holott a munka az, ami mindig tisztán várja az em
bert. Dolgozni lehet akkor is, amikor már fogytán a kedv 
és eirő.

De még nem tartanait itt az újdonsült szakmunkások, sőt, 
tele vannak energiával és erkölcsi erővel, készek arra, hogy 
újrakezdjék életüket. Immár új alapokon, mint szakmunkások. 
Erre bizonyság az is, hogy két társuk már szabadulás után jött 
vissza vizsgára, az intézetbe.

— á —

A sikeres tököli sportnap érdekes kiegészítő színfoltja volt 
könyvvásár, amelyen mintegy ötvenezer forint értékű könyvi 
kínáltak az érdeklődőknek. Nemcsak a kalandregények kedvi 
lői találtak rá kedvenc olvasmányaikra, hanem a magvasak 

tartalmat igénylő olvasók is

Majális Tökölön

Mindenki kíváncsi’ az eredményeire
Immár hagyomány, hogy 

május elsején a fiatalkorúak 
nagyszabású sportversenyt 
rendeznék.

Ezen az első májusi regge
len most különösen nagy volt 
az izgalom, hiszen az elmúlt 
időszakban a hideg, esős idő
járás sok bosszúságot okozott. 
Jó idő lesz-e? .— gondolták 
sokan, s azért szurkoltak, 
hogy legalább az eső ne es
sen. Szerencséjük volt. Nap
sütésben ragyogott a sportte
lep. A szél ugyan csípősen 
fújt, de oda se neki!

A selejtezők győztesei ezen 
a napon összemérthették tudá
sukat, ügyességüket.

Zeneszóra több mint 150 fia
tal vonult fel a sportpályán, 
ahol a versenybizottság már 
előre elkészített beosztása 
alapján elkezdődhetett a küz
delem a győzelmet jelentő 
arr gyermekért, s a helyezése
kért.

A következő számokban 
mérték össze tudásukat: rövid- 
és középtávú síkfutás, magas- 
és távolugrás, gránáthajítás, a 
labdajátékok közül labdarú
gás, kosárlabda, kézilabda és 
röplabda.

Az első aranyérmet, s az ez
zel járó elismerő oklevelet a 
százméteres síkfutás győztese, 
Fábián István szerezte meg, 
A többiek is kitűnő időt értek 
el.

A második helyezett Tóth 
Zoltán lett, harmadiknak Sza
bó István ért a célba.

A magasugró: útban lefelé

— Zimm —' Dobogón a százas vágtázok
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Jé ízek -  rossz „Izek”
Szerkesztőségünkbe sokféle 

olvasói levél, beszámoló stb. 
érkezik. Tartalmuk is változó: 
megrovó, dicsérő, tárgyilagos, 
humoros stb. A minap azonban 
olyan levelet kézbesítettek 
Vácról, Haidó Áron aláírással, 
amilyennel még nem találkoz
tunk. Olvasónk spirituszba 
mártotta a tollat és egy kép
riport hiányosságait kifogásol-

Hiányzott még a cikkből: „A 
példátlan méretű anyagtakaré
kosság, amelynek egymillió
húszezer forint az eredménye”. 
Helyette: „Vácott február 23- 
án átadták a több mint tízmil
lió forintos költséggel épült 
háromszintes konyhát.” Ripor
terünk nyilván azért közölte 
az említett adatot, mert az ön
magában nem mond semmit.

va egészen rosszízű követkéz- Nem vagyok közgazdász, de az
tetéseket vont le. Megtehet
nénk, hogy csendesen bosszan
kodva félretoljuk „kedves” so
rait — aztán kész. De tehet- 
jiik-e ezt ilyen befejező mon
datok után: „Mondandómat 
annak reményében zárom, 
hogy tálalásában fogyasztható, 
ezért melegen ajánlva helye
zem ajánlott konyhánk kon- 
áérjába, nem gasztronómiai 
különlegességként..

.„Fogyasszuk” tehát együtt 
Haidó Áron levelét, s ahol úgy 
érezzük, hiányzik belőle a 
„só”, ott teszünk hozzá mi is.

I I  m n
a kondérban?

Idézet a levélből: „A közel
múltban adták át a váci bv. 
intézetben létesített kétezer 
adagos konyhát és fürdőépüle
tet. Az átadáson a H. H. szer
kesztősége is képviseltette ma
gát. A lap ezután közölt egy 
gasztronómiát dicsőítő cikket 
a főszakács és az átadásra ké
szített ünnepi rántott csirke 
viszonyáról, továbbá kerülő 
óvatossággal a konyha mo
dernségéről, vitatható valóság
gal. Ez benne volt a kondér
ban!”

Mielőtt folytatnánk, tegyük 
magunk elé az említett cikket. 
A; március 6-i számban, annak 
negyedik oldalán, három ha
sábon képriport jelent meg, öt 
képpel és kb. másfél gépelt ol
dalnyi szöveggel. A kifogásolt 
rész így hangzott: „A premier 
temekül sikerült. Ebédre ki
tűnő raguleves készült és rán
tott csirke . . .” Ezután ripor
terünk a következő kérdést 
tette fel a főszakácsnak, Butz 
Henriknek: „Az »ünnepi« me
nü, a bemutatkozás nagyon jól 
sikerült, úgy gondolom a leg
kényesebb ízlést is kielégítette. 
De vajon milyen lesz a foly
tatás?” S a válasz: „Az új 
konyhát össze sem lehet- ha
sonlítani a régivel. A legmo
dernebb elektromos és gázüs
tökben készítjük az étele
ket ..

A fenti sorok lennének azok, 
amelyek a gasztronómiát di
csőítik és elénk tárják a fősza
kács és rántott csirke „viszo
nyát”?

Idézet a levélből: „Azonban 
mi, a nevezett létesítmény épí
tői még a premier plánban sze
replő, de ezen az ünnepen 
méltatlanul első helyet elfog
laló rántott csirke elfogyasztá
sa után is csalódottságot érez
tünk a cikk felszínessége mi
att . . Majd további szelle
mes fordulatokkal ismét csak 
a csalódottságot sorjázza és 
végül rátér néhány konkrét 
hiányosságra, amely kimaradt 
a cikkből.

összköltség 10 százalékát kite
vő anyagtakarékosság olyan 
fantasztikus eredmény, • hogy 
csak úgy van értelme róla 
szólni, ha megnézzük a hátte
rét is. Hiszen az is felmerülhet, 
hogy a tervezés — az anyagfel
használásra — nem volt éppen 
tökéletes. Mindenesetre, ha le
vélírónk ilyen jól ismeri a té
nyeket, szívesen olvasnánk ar
ról, hogyan született ez a 
nagyszerű eredmény.

Mert, ugye, az nyilvánvaló 
— s ez valóban kimaradt a 
cikkből —, hogy nem csupán 
»egy jól szervezett és végre
hajtott munkaverseny ered
ménye”.

Végezetül az is hiányzott a 
képriportból, hogy a konyha 
„kétezer adagos és mellette 
épült egy 580 főfóra kapacitású 
fürdő”. Miután fotósunk kép
riportja a konyháról szólt, a 
fürdő tényleg lehetne egy kü
lön cikk témája.

Eosszíztl fordulat

vélemények hangzottak el eb
ben az intézetben — s hangsú
lyozom, csak ebben —, hogy a 
H. H., új bv. szabályzatot is
mertető cikkeiben leírtak nem 
igazak. Ám az idő, ha nem is 
teljességgel, de sok mindenben 
igazolta, hogy nem a leírtak 
helytelenek.. .

Idézet a levélből: „Javaslom, 
emlékezzünk a hétköznapok 
bableveseinek ízére. Mert ez 
is benne van a kondérban!” 
Egyetértünk! Valóban, életünk
ben több a bableves, mint 
a rántott csirke. A kettő íze 
nem is hasonlítható. Haidó 
Áron valószínűleg egy rossz 
ízű bableves után írta levelét.

Egy valami azonban tény: ő 
is, meg mi is benne vagyunk 
a „kondérban”. így hát nehéz 
megfűzni, akarom mondani 
megfőzni egymást. . .

— t—

Mikor kezeltük — meddig fart?
Ilyenkor, úgy a huszadik hozzászólás körül már fel

vetődik: meddig folytassuk még vitáinkat? A válasz: 
amíg a vita célját nem látjuk megvalósulni, s természe
tesen, amíg hozzászólások jönnek.

Ha az eddigi érdeklődést kellene minősíteni, a kö
zepes jelző illene rá. Vannak visszatérő vitatkozók, aki
ket láthatóan megfogott a téma. Sokan azonban hallgat
nak, ki ezért, ki azért.

Ami a vita célját, az eddigiek tartalmát illeti, azt 
biztatónak értékeljük. Ügy hisszük, a beilleszkedésről 
nem lehet eleget és elégszer beszélni. Minden bentlevő 
embert érint, ha akarja, ha nem. Ám amíg a büntetését 
tölti, elsősorban csak saját belső kényszere által izgat
hatja a kérdés, kint azonban szükségszerűen saját sor
saként találkozik vele. S itt érzünk hiányt: kevés írás 
foglalkozott a börtönbeli előkészületekkel, azzal, hogy a 
börtönbeli nevelés mennyit jelent, miben segít e téren.

Folytatjuk tehát, és várjuk a hozzászólásokat to
vábbra is.

Mikor kezdődik? Sajnos 
előbb cselekszünk, és csak az
után gondolkodunk! Pedig mi 
sem bűnözőnek születtünk, s 
hogy azok lettünk, abban köz

iü l kimaradt 
belőle

i,A létesítmény kivitelezésé- 
. nek hat hónappal a határidő 
előtti átadása, átlagon felüli 
minőségben.” Ez így valóban 
nem szerepelt a cikkben, de 
helyette ezt olvashattuk: „Az 
új konyha rekordidő alatt ké
szült el. A kiváló építőbrigá
dot, amely közismert szorgal
máról és alaposságáról, Haidó 
Áron irányította.” Igen, ő, a 
levélíró. Ám nem örül, hogy a 
nevét közöltük, mert erre így 
válaszolt: „Erősen felróható, 
hogy csak az én nevem kapott 
helyet a cikkben, holott ez kol
lektív munka vo lt. . .” De fél
reértés ne essék, ezek után 
egyetlen nevet sem sorol fel a 
brigádjából, abból a „kiváló 
építőbrigádból, amely közis
mert szorgalmáról és alapossá
gáról.” (Ez utóbbi utalás a mi
nőségre. Tudniillik az alapos 
munka feltételezi a jó minősé
i t . )

S most jön a rosszízű fordu
lat. Itt ugyanis nincs vége a 
levélnek, mert ha vége lenne, 
tulajdonképpen megköszön
nénk a levélíró észrevételeit. 
Ám ő úgy érzi, a fentebb vá
zolt javarészt megalapozatlan 
észrevételei messzemenő kö
vetkeztetések levonására alkal
masak.

Idézet a levélből: „Merjük 
remélni, hogy e tények (?) fi
gyelmen kívül hagyása sem 
más, mint a H. H. többi téve
dése . . .  Példaként említeném 
a váci robbanást, amelyet gi
gászi újságírói fantáziával fo
galmaztak, vajmi kevés reali
tással. Utána ezt módosítot
ták”. S most jön a java:,„Ha 
azonban a H. H. folytonos re- 
tusálásra szorul, akkor nem 
hisszük, hogy »-be tudja tölte
nik a rendeltetésére szánt he
lyet. És lehet, hogy nem lesz 
benne a kondérban?”

Nem kell „gigászi újságírói 
fantázia”, hogy észrevegyük: 
levélírónkat itt már elragadta 
az indulat, amely konkrét sé
relmeiből következően egyál
talán nem látszik indokoltnak. 
Hiszen korábbi, „józanabb” 
mondatában ezt írja: „Mi nem 
vártuk azt, hogy különös hő
sök szerepében mutassanak be 
az olvasóközönségnek, hiszen 
csak emberi kötelességünket 
tettük, dolgoztunk.” Hát akkor 
miért e kirohanás, mi van a 
hátterében? Hogyan lett a bol
hából , elefánt, az apróbb hiá
nyosságokból — ha egyáltalán 
voltak ilyenek — tévedés, s a 
tévedésnek vélt hiányokból 
olyan „hivatalos” következte
tés, hogy a H. H. nem tudja — 
ha így folytatja — betölteni 
szerepét?

De előbb maradjunk a té
nyéknél. A „többi tévedésre” 
felhozott példát, a robba
násról közölt cikkben nem kel
lett „retusálni”. Hogy a más 
intézetbeliek is értsék: a tűz
oltásban helytállók közül né
hány ember fotóját közöltük. 
Sajnálatos módon a nyomdá
ban elcserélődtek a képaláírá
sok. Tehát, mondjuk, Nagy 
József fotója alatt Kis Pista 
névaláírás szerepelt. Persze, 
hiba volt, ez nem vitás. A kö
vetkező számban azonban 
helyreigazítottuk e kétségte
len nyomdahibát. Ha, mond
juk, azt írtuk volna, hogy a 
tüzet a váci leánygimnázium 
negyedik B osztályából alakult 
önkéntes tűzoltók szoknyáju
kat libegtetve oltották el, ak
kor már valóban „gigászi új
ságírói fantáziát” lehetne em
legetni, s legalábbis szemüve
get javasolni a szerkesztőség 
tagjánák.

★

Több tény nincs a megálla

Hangulatok
Az egyik reggel szokásomhoz híven kinéztem az ab- 

.„ .on:. helyén. van' e az autóm? Ott volt, de a mellette 
allo piros Zsiguli tulajdonosa szomorú arccal topogott 
a kocsija körül. Nézegette, közben csóválta a fejét Le
kiabáltam, hogy mi történt? Kiraboltak, mondta le- 
gyintve.

Megérkezett a rendőrautó, sőt nemsokára a nyom- 
szakértő is, s rnint kiderült: „kitűnő ujjlenyomatokat” 
talált a kis háromszögletű ablakon. Sőt, másnap az is 
kiderült: az autókat fosztogató galeri lebukott, a tette
sek mar vallomásaikat diktálják.

Akinek a kocsiját kirabolták, történetesen jó ismerő
söm,  ̂s tudom róla, milyen rendés, dolgos ember, aki 
mindent becsületes munkával, két kezével szerzett. 
Nem érte túlzottan nagy kár, talán csak néhány ezer 

a veszteség. És még örült is, hogy az autót nem 
vittek .el.

Mondanom^sem kell, hogy a reggeli „műsorra” micso
da tömeg gyűlt össze. A felháborodás leírhatatlan volt 
és megint előjött a szokásos téma: túl jó dolguk van 
odabent ezeknek a bűnözőknek, azért csinálják úira és 
újra.

De nem is e r a  lényeg. Este figyeltem az autósokat. 
Máskor kiszállták és indultak a lakásukba. Most? Kör
bejárták az autót, minden zárat -kétszer is megpróbál
tak. Volt, aki még az üléshuzatot is felvitte. Találkoz
tam az alagsori lakóval, aki röviden és tömören ennyit 
mondott: nem biztonságos környék ez, el kell költözni 
innét.

A hangulat azóta már változott, az ember gyorsan 
felejt. De azért érdemes volt felidézni ezt a „kis ügyet”. 
Akik bent vannak, egy-egy bűncselekménynek csak a 
tettesi oldalát, kellemetlenségeit érzékelik. Az áldoza
tok, a károsulták oldalán még aligha álltak. Pedig ha 
egyszer így lett volna, talán más-ként gondolkodnának ..

rejátszott múltunk- rendezet
lensége. Ezért aztán hamarabb 
nyúlunk a pohárhoz is. Közre
játszanak még egyéb ténye
zők: hajlamosság, testi és lel
ki erő, illetve annak hiánya, 
gondatlanság, félelem, vakme
rőség, féltékenység, gyávaság. 
Vannak aztán, akik az első 
büntetésük során ismerik meg 
igazán a bűnt és a bűnözés 
fortélyait. No és a bosszúvágy, 
mint indulat — erről sem fe
ledkezhetünk meg, az is ide 
vezet. Ezek közül valamelyik
kel sajnos mindegyikünk ta
lálkozott.

Meddig tart? Amíg csak élet 
van ezen a földtekén. Nem tu
dom ki írta, hogy a halálun
kig. Ez nem szentírás, hanem 
egyéniség kérdése. De ha, mi 
meghalunk, az élet megy to
vább, s lesznek mások, akik 
nem tudnak egyéniséghez mél
tóan élni. Sajnos itt az élő pél
da: a börtönben egyre több a 
fiatal. Egyre csökken az átla"- 
gos életkor. Meddig, teszem 
fel a kérdést?

A 13. hozzászólónak csak 
annyit: ne csak másokat pró
báljon meggyőzni, hanem el
sősorban saját magát. Hiszen 
ez olyan harc, ahol önma
gunkkal állunk szemben! 
Hogy ez milyen hatalmas küz
delem, azt csak az tudja, aki 
már megpróbálta, aki meg
próbált beilleszkedni. De hát 
az ember -képes leszokni a do
hányzásról, az italról. Akkor 
az sem lehetethen, hogy „le
szokjunk” a bűnözésről. . .

Brulich László 
Győr

Mindenkiről hű képet fest a 
„beilleszkedést” illetően , az,

hogy mennyi fenyítése vagy 
jutalma van. Mert aki odakint 
normális életvitelt akar foly
tatni, az már itt is vigyáz 
minden lépésére. Akit meg 
nem érdekel a jövője, a csa
ládja, annak ez meglátszik 
benti magatartásán, a sok fe
gyelmin. Ki kell még emel
nem általánosságban, hogy 
idebent nincs meg a harmó
nia, a kellő őszinteség az el
ítéltek között, a beilleszkedést 
illetően sem. Például megkér
dezem valakitől: mondd, sza
badulás után mit fogsz csinál
ni? Elmondja. Két hét múlva 
újra kérdezem a terveiről, már 
egészen mást mond, talán el 
is felejtette mit tervezett leg
utóbb. Ebből kínálkozik a kö
vetkeztetés: ha itt bent nincs 
kész terv, elhatározás, akkor 
sokkal nehezebb lesz egyenes
be kerülni kint. A másik kö
vetkeztetés: ha már itt is 
„etetjük” egymást a különféle 
álmodozásokkal, akkor ez a 
szokás kint méginkább hatvá- 
nyozódi-k és például biztonsá
gos munkahelyre az ilyen em
ber nemigen számíthat.

Márpedig ez, úgy hiszem, 
alapkövetelmény. Arról nem 
is beszélve, hogy az őszintesé
get legalább itt bent gyako
roljuk,1 ez mindenképpen po
zitív irányba lendíti személyi? 
Bégünket.

Tudom, sokan azt mondják: 
ezek demagóg szövegek. Még
is úgy érzem, szükség van rá
juk. )

Megragadott a 14. hozzászó
lás egy mondata: „Múltunk 
árnyékként követ bennünket, 
bárhova is jutunk, bármit is 
teszünk!” Igaz mondat, mégis 
eszembe jut róla egy vicc, 
amikor a bolond .azt mond
ja a doktor bácsinak: ne olt
sa le a villanyt, mert a bará
tom a csillár árnyékába ka
paszkodik, nehogy leessen. 
Nekünk átvitt értelemben 1$ 
kell kapcsolnunk a villanyt —- 
a múltunkat —, de csak foko
zatosan, óvatosan. Az árnyék 
csak addig követ bennünket, 
amíg lehetősége van, s az már 
rajtunk múlik, hogy világos
ságban vagy sötétségben tün
tetjük-e el. Vagyis: tényként 
kell elkönyvelnünk, hogy „pri
usszal” szabadulunk és a be
illeszkedést ezzel a tudatta.! 
kell megkezdeni. . . ” .

Bizony József 
Gyűjtő

Tzsák Évának eszébe sem 
jutott, amikor kilencéves 

korában Beregszászról, a Szov
jetunióból, édesanyjával együtt 
Magyarországra települt, hogy 
21 éves korában valutázás és 
üzletszerű kéjelgés miatt bör
tönben fog ülni és öt társával 
együtt a bírósági ítéletére vár. 
Márpedig ez történt vele.

Vajon hogyan és miért ju
tott idáig, s egyáltalán érzi-e, 
hogy ez nem a legnagyobb 
karrier, ennél különbet is meg
teremthetett volna magának? 
Hét hónapja van letartóztatás
ban, s napokon belül eldől a 
sorsa, hogy a nyarat kint, 
avagy bent tölti.

Soha nem értettem, s talán 
már nem is fogom megérteni, 
miért van az, hogy a lányok, 
de a fiúk is szép számmal, 
amikor elvégzik'az általános 
iskolát, nem mennek el dol
gozni, és nem tanulnak szak
mát, hanem csak élnek bele a 
vakvilágba. Mert az nem mun
ka, s nem komoly pálya, ha 
valaki, mint ő is, fogja magát 
és elmegy — elhelyezkedik a 
vendéglátóiparban, de anélkül, 
hogy komoly szándéka volna 
ott meggyökerezni. Eszem ágá
ban sincs, hogy pálcát törjek a 
vendéglátóipari dolgozók fe
lett, a nagy többség bizonyára 
szakmáját, hivatását értő szak
ember, mégis furcsa, hogy 
olyan sokan megfordulnak ná
luk. S ebben nemcsak a „ván
dormadarak” ludasok, hanem 
bizonyára azokban is akad hi
ba, akik őket fogadják, akik 
munkát biztosítanak számuk
ra . ..

Meggyőződésem, hogy a ven
déglősök, pincérek, kocsmáro- 
sok, és sorolhatnám tovább, 
többsége megállja a helyét. De

MSE AL ÉJS

. . . . .  ------ arra már kévésüknek terjed ki
Eitasaiban. Egy időben olyan I a figyelme, hogy a náluk lé

zengő fiatalok java része mit 
csinál, vagy mi lehetne belőle. 
Egyszerűen hagyják hogy el
kallódjanak. A fiataloknak pe
dig segítségre van szükségük, 
s kitől kaphatják meg, ha nem 
a felnőttektől?

Izsák Éva is dolgozott, Pes
ten és vidéken egyaránt, de 
nem vert gyökeret sem a 
presszókban, sem a cukrász
dákban, hangsúlyozom, mint 
dolgozó! Annál inkább mint 
vendég, s ilyen szerepében 
már az'első osztályú, vagy az 
osztályon felüli helyek érde
kelték igazán. És a külföldiek...

Mert ha modern mesterség
re nem is. de az ősi, sőt talán 
a legősibb női mesterségre va
lóban ráadta a fejét! S ezt mű-, 
velte csaknem egy évig. Ér
dekes, hogy minden ilyen eset 
mögött feltűnik egy-egy férfi, 
aki ráveszi a lányt, hogy nem
csak munkával, hanem „szóra
kozással” is lehet pénz.t keres
ni. Nos, lehet, hogy a fiúknak 
ez szórakozás, de nem hiszem, 
hogy az a lányoknak!

Ahhoz, hogy Izsák Éva. meg
tegye amit megtett, az is kel
lett, hogy egy szép mesét el
higgyen. Az „élettársa” azt 
„bűvölte” belé, hogy nem kell 
sokáig csinálnia, csak addig 
míg összegyűjtenek egy kis 
pénzt, lakást vesznek, kocsit, 
utána összeházasodnak, s élik 
a „hétköznapi” emberek éle
tét.

A mese hatásosnak bizo
nyult, ám a határidő egyre 
csak tolódott, végül, azt hi
szem, mindketten megfeled

keztek az eredeti meséről, s él
tek egyik éjszakáról a másik
ra. Mert azt is tudni kell, hogy 
az éjszakai élet, ha nem is a 
lánynak, de a fiújának pénzbe 
kerül, méghozzá nem is kevés
be, s aztán nem lehet állan
dóan „dolgozni”, tehát a pénz, 
ha gyűlik is, nem annyi, mint 
kellene, s közben apad, fogy, s 
a kis lakás és az autó áima 
egyre messzebb kerül.

Tudta ezt Izsák Éva is, aki 
elmondta, hogy már nem is 
bánta, hogy bekerülnek a bör
tönbe, mert csakis így tudott 
megszabadulni az élettársá
tó l. . .
M  ért ne higgye el senki, 

hogy az ilyen kapcsolat 
felhőtlen! Érdekviszonyok 
uralkodnak a párok között, s 
mondani sem kell, hogy kinek 
a hátrányára.

Érdemes ezért szemügyre 
venni a lány egyetlen napját, 
mit is csinál addig, míg újra 
munkába nem áll? Délelőtt 
11-kor kel, megreggelizik, ki
takarít, ha van mosnivaló, ki
mossa, majd elmennek ebédel
ni, hiszen otthon nem főz, ebéd 
után egy-egy mozi, majd irány 
haza, fürdés, kikészítés, s kez
dődik a munka. Éjjel háromig 
tart a „munkaideje”, utána ha
zamegy, lefürdik, iszjk egy 
kortyot, s alszik, mint a bun
da, hiszen fárasztó éjszaka van 
mögötte. S ez így megy napról 
napra, éjről éjre. Eléggé sivár 
élet, amit csak a pénz színesít 
meg.

De a pénz nemcsak az övé, 
sőt, a legkisebb részt kapja, 
minden további a fiú zsebébe 
vándorol. Tehát egy munka
képes fiút tart el egy lány! Mi
ért? Egy szép meséért! Egy
szerűen érthetetlen a lányok 
magatartása, ma, amikor min
den téren az egyenlőség érvé
nyesül. Izsák Éva rájött, ha 
kicsit későn is, milyen kiszol
gáltatott helyzetbe került az 
élettársával szemben, s hogy 
azt mondta, épp jókor jött a 
börtön, mert legalább megsza
badult tő le. . . ' Persze, a jövő
re nézve nem a legmegnyugta
tóbb amit e tényből levont, 
ugyanis . zt jelentette ki: „Le
hetne ezt okosabban is csinál
ni, egyedül. . .  Élettárs nél
k ü l. . .

Nos, ha így gondolkodik, s 
főleg, ha így cselekszik, akkor 
bérletet válthat a börtönbe, hi
szen akár egyedül, akár „ka
lákában” csinálja, előbb-utóbb 
összeütközésbe kerül a tör
vénnyel, s ennek az a követ
kezménye, hogy egyik bünte
tés követi a másikat, s nem 
kétséges, hogy fiatal életéveit 
zárt helyen tölti. Mire ráébred, 
hogy elvesztegette legszebb 
éveit, már késő lesz,

J^ehet az is, hogy még a ré
gi és az új én viaskodása 

az előbb említett mondat, mert 
arra is gondol, s meg is tette 
az első lépéseket, hogy férjhez 
megy. Van is ember, aki haj
landó elfelejteni előbbi élet
formáját, s lehetővé tenni, 
hogy visszailleszkedjék a 
„nappali emberek” közösségé
be. Minden rajta -múlik, ő 
dönthet, de azzal is tisztában 
kell lennie, az idő nem áll 
meg. S a lehetőségek sem kí
nálják fel mindig magukat 

A, J.
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A Vénusz
genetikai kódjának 

titka
A bolygókat az élő szerve- hoigjy az atmoszférában milyen 

zetekhez  ̂ hasonlítjuk. Saját mélyre hatolnak a színkép kü- 
j, genet Mai kódjuknak” megf e- lönböző tartományaiban a 
lelően születnek és élnek. Ezt ^napsugarak, egy további mód- 
a kissé váratlan gondolatot szer pedig, amelyben leegysze- 
fejtette ki Valerij Barszukov, rűsített lézert használtak, meg-

Kisírom a szemem
Gyermekkoromban szívesen Ügy tűnik, ezt a nézetet oszt- 

játszottam az áldozat szere- ja néhány pszichológus is, aki 
pét; sírtam, hogy felfigyelje- biztat mindnyájunkat: min-

a Szovjet Tudományos Akadé
mia levelező tagja majd hoz
zátette: a tudománynak az a 
feladata, hogy megfejtse azt a 
teljes információt, amelyet ez 
a kód tartalmaz.

Az utóbbi években mind vonatkozó kutatások, 
szovjet, mind amerikai beren
dezésekkel aktívan vizsgálják 
a naprendszer bolygóit. A 
szovjet_ tudomány mégis ép

határozta az aeroszolrészecs
kék összetéteelét.

_— A Vénusz-kutatás jelenle
gi szakaszának sajátosságaihoz 
tartozik az is, hogy első ízben 
kezdődtek a bolygó talajára 
“ onatkozó kutatások.

Talajminták vizsgálata
— =>— Pontosan tudjuk, hog|y a

pen a Vénuszra, e bolygó tit- színkép kék tartományába tar
kainak megismerésére fordít tozó sugárzást a Vénusz léigkö-
fokozott 'figyelmet, 
miért?

Vajon rének felső rétegei elnyelik, a 
légikör alsó részét pedig sárga

Ennek egy sor fontos oka színű sugarak világítják meg.
A Tp 7 —I '   T T '  r H "7 KI.I7* KI n i  nrMftrjnnl. w, n n1 . .van. A Föld és a Vénusz mé 

retükben és tömegükben csak 
nem azonosaik, mindkét boly
gónak van légköre. Minden

Ezek határozzák mag a boly 
gó felszínének színezetét. Ha 
marosan befejeződik a Venye- 
ra—14 állomás leszálló egysé-vein  iU ^A U i C, ÍVJ. i I li i  <íil

hasonlóságuk mellett azonban Se által továbbított másik szí
itnoo lnn rt I r - í í l A r < ^  ___  n.o-c 1 ó -Hz- ' _ • _ <meglepő különbségeik is van- »es látkép feldolgozása is. A 
nak: szélsőségesen magas rendelkezésre* éllé
hőmérsékletek és nyomásoik
észlelhetők a Vénusz felszí 
nón, hiányzik a víz. Miért ala
kult ki ez a helyzet? E kér-

rendelkezésre álló fekete-fehér 
felvételek is arról tanúskod
nak, hogy jelentős különbsé
gek vannak a kőzetek jellegé
ben a két készülék leszállásá-

dést, megválaszolva talán kö- nak színhelyén. A Venyera— 
zelebb jutunk a földcsopoirtba 13 íöldi sivatagra emlékeztető
tartozó bolygók sok evulóciós 
problémájának megoldásához.

A  Vénusz-szonda
— Az űrállomások négy hó

nappal ezelőtt kezdtek mű

terepen szállt le. Elsimult 
dombok, por, máladozó láva- 
patakok láthatók. A Venyera 
—14 sík köves feelszínt „sze 
melt ki” leszállásának színhe
lyéül. -

Mint ismeretes, mindkét le

den szégyenkezés nélkül nyis
suk meg bátran a könnyek 
zsilipjeit — amikor csak szük
ségét érezzük ennek.

Képzelt és valóságos, lelki 
és testi bajok szétbogozhatat- 
lan szövevénye okozza a sí

nek rám. Ha viszont mások 
sírtak, akkor én nevettem.

(Federico Fellini)
- 1 -

Az ember sír, ha szerettei 
közül valaki elutazik; sír, ha 
visszatér, sír, ha kitüntetik , 
egy elesett hős özvegyét; sír, lan szövevénye okozza a si- 
ha meghallja a nemzeti him- Fa , Olykor a legkisebb kesz- 
nuszt, vagy az Internacioná- í-etesre 1S erzekenyek vagyunk, 
lét; sír egy könyvön, filmen, ™a-s,íor s e m m i  sem rikat meg 
zenedarabon, sír a pszicho- bennünket. Egyébként ugyan
analitikus díványán, sőt van, az ,a po;;=aFl A . ‘ század, 
aki szeretkezés közben is sír; ar»ely e,F,0I7ek erejével  ̂elfoj- 
egy barátom bevallotta, hogy totta a férfiak könnyeit, _az 
néha épp azzal szabadult meg „e§ysze,ru nepnek és a nők 
imnotenriáiátnl hnpv iriinv. nek szánt irodalomban az elimpotenciájától, hogy köny- 
nyekre fakadt.

Az ember ezer okból sírhat, 
de sírásunk intenzitása nem

------  ----------------  az el
képzelhető megpróbáltatások 
egész sorát felvonultatva szin
te katalógusba foglalta, mi ad-

. - ---------  ----- hat alkalmat — vagy úgy is
mindig ailarapyban  az okok fogalmazhatnánk: ürügyet -  
súlyával. Megesik, hogy vala- a sírásra. 
ki meghal, akit szeretünk — TT, '
igazán szeretünk —, mégis Hérodotosz jegyezte föl, 
száraz marad a szemünk.. Pe- bogy Egyiptom meghódítása 
dig ilyenkor a sírás volna a után Kambüzész perzsa ural- 
fájdalom legtermészetesebb kodó  ̂próbára akarta tenni a 
kifejezése, amit mellesleg a legyőzött fáraó lelki erejét 
temetői csődületek el is vár- Eléje vezettette rabszolgának 
nak az embertől. eladott lányát, és halálra ítélt

Az özvegy, ha ad valamit a ^ f . a âFaí®ak szerne se
„közvéleményre”, el akarja re:h.aent> később azonban, 
kerülni, hegy érzéktelennek amikor °regem-
tartsák, inkább színleli a „bel- ^t, a k l fiatal korában beja- 
s-ő sírást”, ennek bevált tech- r . . s  Y°. . a. Palotába, most 
nikája van: összeráncolt hom-

ködni, nyomban azután, hogy szállóagységen felszereltek 
f  V i r á n y á b . a  vezető pá- ol|yan készüléket, amelyek se-

,albtottek okét. Ufccoz- gítségével talaj mintákat vet-, ben vizsgálták a kozmikus su- to|1,  „ __  ,
garakat,-a bolygóközi mágne- a Vénusz felszínéről, hogy 
ses tér megoszlását, regisztrál- azo-<at magukban a leszálló- 
ták a  gammasugárzásoík for- egységekben röntgentelemzés- 
rásait, amelyek tudományos nek vessék alá. Jelenleg már 
szempontból óriási érdeklő- vannak előzetes adataink ar- 
désre tartanaik számot. Érté- ról, hogy ezek a minták tar- 
kes eredmények birtokába ju- talmaznak káliumot, magné- 
tottunk. Egyebek közt álló- ziumot, szilíciumot, alummiu- 
masok körülbelül 20 gamma- mot> kalciumot; tjtántj m.an_
felvillanást regisztráltak. E 
megfigyelések azért is értéke
sek, mert ebben a kísérletso-

gánt. A vegyi összetétel arra 
utal, hogy bár a mindkét hely-

rozatban mindkét állomáson ről vett talajminták a bazal-
és az egyik mesterséges hol 
dón felszerelt műszereket hasa

tok típusába tartoznak, jellem
zőikben különböznek egymás-

naltak, amelyek lehetővé te- tói. A Venyera—13 leszállásá- 
szik az égbolton a garcmasu- nak színhelyén vett talajmin- 
garforras-ok helyzetének igen ta a mélységi kőzetekhez tar- 
nagy — néhány szögpercnyi 
— pontossággal való meghatá
rozását. Mindkét állomás — 
a Vanyera—13 és a Vanyera

tozi-k, nagy a kálium- és mag- 
néziiumtartalma. A Földön 
ilyen kőzetek ritkán fordul
nak elő. Ezek a kőzetek főleg

, r íe-zaíj° egysegeik a földközi-tengeri vulkánikus
működése megszűnt — folytat 
ja a kutatásokat és pályájuk
ról információt 
a Földre.

térségekre jellemzőek. A ba 
. -  zalt-ok második típusa, ame-

to-vábbítanak lyet a Venyera—14 állomá- 
vizsgált, ezzel szemben elég----O“ *

Ami magának a bolygónak gyakran előfordul a földi 
a kutatását illeti, itt különle- óceánfeneket alkotó kőzetek- 
ges érdeklődésre tart számot ben
azoknak az iners (vegyileg 
nem _ egyesülő) gázoknak a 
vizsgálata, amelyek i-gen kis 
mennyiségben jelen vannak a , 
bolygó légkörében. A Venyera S^mos esetben __ nagyobb 
-—4- í és a Venyera—12 áll-omá- Pontossággal sikerült végre-

Nemzetközí 
tapasztalatok cseréje

Számos esetben nagyobb

sok annak idején
uuma- t .. v # , V— ,— °

végeztek a HHrleteket, mint
ilyen méréseket, az új állomé- a^,QSy ezt a  ̂Marsot vizsgáló 
sokon p-edi-g igen érzékeny, tö- amerikai Vikingek tették, bár 
kéletesített berendezést he- azofc a berendezések jóvalK-eietesuetr cerendezest he- ““— “ V,
lyeztek, el, amely rekordnak könnyebb feltételek között
C7ámít/; dolgoztak a Vpnv^rák-inálszámító pontossággal műkő 
di-k. Tény: a műszer képes

dolgoztak a Venyeráfonál. 
Hosszú éveken keresztül ered
ményesen együttműködtünkegyetlen gázmolckula jelenlé- menyesen együttműködtünk 

tét kimutatni valamely más az amerikai szakemberekkel^ a 
gáznemű anva? százmillió mn- Planetologiaban; kicseréltükgáznemű anyag százmillió mo 
lekuláj-a között.

A Venyera—13 és a Vényé
adatainkat a holdtalajminták- 
ra, a Vénuszra, a Marsra, a 
meteoritokra vonatkozó infor-ra—14 állomások által végzett meteontokra vonatk 

mérések lehetővé tették az maciómikat Később azonban 
___ _ az amerikai fe l, egyoldalúaninersgázok — az argon, a- neon, 

a kriptona kripton -  mutatók 'összeté- “ f  -,’lf e £e# zíeni az 
telének pontosítását. Most ész- együttműködést. Most me^ií- 
lelték el-őszöir xenon jelenlétét. as£ kaPtunk a Hustonban 
E gázok koncentrációja igen mdi=repdezendo Hold bo.jygo 
elenyésző: néhánv és szampozio-nra. A meghívást él-elenyésző: néháriy század és 
néhány százezred százalék kö
pött mozog. Ezek a kis össze
tevőkre vonatkozó adatok 
azonban nagyon fontosak, mert 
az iners gázok izotópjai az

fogadtuk.
A napirenden most már 

nemcsak a bolygók, hanem a 
naprendszerhez tartozó kis égi
testek vizsgálata is szerepelaz iners gazon izotópjai az ' “- a “"-“ “

úgynevezett maradvány izotó- Talgn éppen ezek a kis égi- 
pok közé tartoznak, vagyis testek tartalmazzák  ̂az „ős- 
azok közé, amelyek a légkör anyagot’. Egyeben között két 
kialakulása óta nem mentek terv  ̂ van a Halley-üstökös 
át változásokon. Egy sor más vizsgáltára. Az egyiket az In- 
módszer pontosította a bolygó terkozm-osz-program kereté- 
gázburkának néhány további kGn dolgozzák ki, a másikat 
jellemzőjét, egyebek közt a a? európai kozmikus ügynök- 
Söektrofotométer kimutatta,, ség.. 1

lo-k, lefelé görbített szájszél, 
sűrű pislogás, le-föl rángatózó 
szemöldök; így méltóságteljes. 
Charles Darwin mesterien 
elemzi ezt a fintort. A fájda
lom kifejezése az embernél és 
az állatoknál című tanulmá
nyában.

A fékezhetetlen sírás, ame
lyet a mély fájdalom nem 
mindig vált ki, néha a legje
lentéktelenebb okból is kitör.

pedig koldulásból élt, eleredt 
a könnye. Sokfélképpen lehet 
értelmezni ezt az epizódot; a 
történet szerint, amikor Kam
büzész megkérdezte a fáraót, 
miért __ épp a koldust siratta 
meg, ő állítólag ezt válaszol
ta :a túlon túl nagy fájdalom 
érzéketlenné merevíti az em
bert, az enyhéb-b pedig felold
ja.

Mindenesetre megállapíthat
juk: a sírást elsősorban a fáj
dalom jelének tartjuk ugyan,

ÁLLATI TÖRTÉNETEK
Egy Cocky nevű papagáj riadó van a városban, a 

nyerte el az egyiket abból medvék megjelenése miatt, 
a húsz érméből, amelyet a helyi kórház 60 főből ál- 
Londonban azok kaptak, ló személyzetét külön gép
akik nagy érdemeket sze- kocsikkal ingyen szállítják 
reztek a londoni turiszti- be munkahelyükre, 
ka népszerűsítésében és j*
fejlesztésében. Cockyt öt- . , ,
venöt év alatt több mint A ^ evi 
103 millió turista látogatta zeumba a JTadzsik SZSZK- 
meg. Jelenleg Cocky a Ion- bői kétfejű sztyeppéi tek- 
doni állatkert legnagyobb nősbékát szállítottak be. 
és legjobban megbecsült Az állat két feje kölcsö- 
sztárja. A kitüntetési ün- nősen „utálja” egymást és 
népségén, amikor Cocky jgy azt a 5eny0m4st kei.

rmá M lS d a aY e n e k t ^ á í :  tik’ mintha két különbözöszott. S d zenekara Jat állathoz tartoznának. Ha
például az egyik fej balra 
szeretne fordulni, akkor a 
másik azonnal az ellenke
ző irányban akarja elin
dítani az állat testét, mint
ha szeretne megszabadul
ni a nemkívánatos szom-

amelyeket a tulajdonosok- szacitak Ha az egyik fej 
nak fel kell mutatniuk, gyorsabban találja meg az

A hollandiai kutyáknak 
személyi igazolványuk lesz. 
Az ország hatóságai úgy 
döntöttek, hogy a négylá
bú „állampolgárok” is azo
nosítási kartonokat kapnak,

nak fel kell mutatniuk, 
amikor átlépik az ország 
határát. Ezekben a szokat
lan útlevelekben szerepel
niük kell a kutya szárma
zási adatainak, a veszett
ség elleni oltások dátumai
nak, és annak a számnak 
is, amelyet a kutya fülére 
kell tetováltatni. Ezzel az
Intézkedéssel részben a ve- ------7 , -----
szettség terjedését akarják »^iék tárgyak  
meggátolni, részben a faj- “'r"° ~1' ’
tahamisítást, ami az utób
bi fdőben lábra kapott.

_, j ereiig tv Let i.Lj ha ugyan,
Jo magam például majd mm- de ennél sokkal homályosabb 
den este négy-öt órát töltök a és összetettebb jelenség. Van, 
tévé előtt, és bármilyen fúr- aki akkor sír, amikor csak 
csa, nem is ritkán annyira akar —_ sok _ nő rendelkezik 
meghatódom, hogy könnyezni *Jyen. képességgel, ambiciózus 
kezdelt es igényes színészek pedig

‘ , , , , , , , ,  egyenesen büszkék arra, hogy
Bar felesegemmel altalaban bármikor tudnak sírni ha a 

nem titkoljuk egymás elől ér- szerepük úgy kívánja. Van t'e- 
zelmeinket. Ilyenkor mégis hát „racionális”, azaz megfé- 
igyekszem elrejteni elérzéke- kezhető és irányítható sírás is, 
nyülésem jeleit (mivel azok d® ,az igazi az „irracionális” 
a helyzetek, amelyek sírásra ®,lra?- amelynek oly^ jól esik 
késztetnek, rendszerint nevet- feltétel nélkül átadni magun- 
ségesen jelentéktelenek, és ezt ka*“ ®ok nőtől hallani effélét: 
tudom én. is). Feleségem pil- tegnap este olyan jól kisírtam 
lantását kerülve fölállok, visz- magam, nem îs tudom miért, 
szateszek egy könyvet a polc- A látszatra tétova megállapí- 
ra, s kimegyek a konyhába, tás nagyon is lényeglátó! Ha 
aztán töltök magamnak egy »pák úgy”, mint egy öncélúan 
pohár bort, és föl-alá járká- SLrunk, úgy ̂  érezzük, mintha 
lók, mintha ki tudja min töp- nem is,mi sírnánk, hanem ma
rengenék. £a az éppen szomorúnak, fáj-

Valaki azt mondhatja, mind- l â asn.ak érzett valóság si
ez azért van, mert idegen, i.Snna„ -c ■ ,bí!gy aztan
nyugtalan, sőt érzelgős terme- Konnyelnkben oldodjon föl. 
szetű vagyok, pedig nem így 
van; sírásom nem fájdalmat 
fejez ki, ellenkezőleg; gondo
lataim derűsek, majdhogynem 
boldog vagyok. Egyébként egy 
kollegám, egy országos napi
lap gazdasági rovatának szer
kesztője bevallotta, hogy ő Is 
hasonló alkat; egy Ifjú apa 
pedig a hatvannyolcas diák- 
mozgalmak egyik volt vezető
je szinte minden este elérzé- 
kenyül, és csaknem könnyek
re fakad, amikor kislányának 
a Piroska és a farkast vagy 
a Hófehérkét olvassa föl. Pe
dig — hogy egy irodalmi pél
dát is felhozzak — Rousseau-t 
talán épp azért nem szeretem, 
mert annyi — olykor indoko
latlannak tűnő — könny áz
tatja a „Vallomások” és az 
„Üj Héloise” lapjait. Csak 
mostanában kezdtem eltűnőd
ni azon, lehet, hogy a régiek 
egyszerűen többet és gyakrab
ban sírtak, mint mi — innen 
a rousseau-i „könnyáradat”.

Nyugat-Németországban

ennivalót, mint a másik, 
akkor az igyekszik megka
parintani a zsákmányt. A 
kutatók szerint ezt az ano
máliát az embrionális fej
lődési folyamat zavarai 
okozták.

★
Egy szarkafészekben a 

madár által összehordott 
— egy 

ezüstfólia, alumínium ka
nál, tükördarabkák — kö
zött találtak egy karórát 
is. A „kincs” felfedezője 
véletlenül éppen a meg-íij  usarisciireiwisóagijan 7-------- *

szigorúan megtiltották, hogy károsított óratulajdonos 
a lakásokban skorpiókat és volt — a helyi erdész. Két 

. trópusi pókokat tenyéssze- évvel ezelőtt vesztette el 
nek. Ezenkívül magánszé- óráját, amikor az erdőben 
melyek kroxodilakat, óriás- munka közben maga mellé 
kigyoxat, vagy ragadozókat tette, nem véve észre a 
is csak külön engedéllyel közelben keringő szarkát, 
nevelhetnek lakásukon.
f 7Z?kr® ia£ézkedése'kre Egy londoni nagyáruház- 
azert volt szükség, mert ban gyémánt- és smaragd- 
egyre gyakoribbak voltak kollekciót állítottak ki.
az olyan esetek, amikor a Bár ez a kollekció hallat- 
veszélyes állatok kiszaba- tanul értékes, szinte egyál- 
dultak- talán nem őrizték. A drá-'

« gaköveket egyszerűen egy
Az észak-kanadai Chur- nagy akvárium fenekén he- 

chill városkát nem vélet- lyezték el, amelyben halak 
le,nü7 ,ne.vezik a sarki naed- is úszkáltak. Ám ezek nem 
vék fővárosának. Előfordul, akármilyen halak voltak: 
hogy az  ̂ utcákon mintegy piranhák, amelyekről köz- 
140 fehér mackó sétálgat, ismert, hogy a legvéreng- 
amelyek nem is_ mindig ár- zőbbek és hallatlanul fa-
talmatlanpk. Ezért az egész- lánkok. Ha egy ékszertol- 
ségügyi^ dolgozók kollektív vaj benyúlt volna az ak- 
szerződését nemrég olyan várium vizébe, azonnal el 
záradékkal egészítették ki, is búcsúzhatott volna a 
amely szerint valahányszor kezétől.
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V íz alatti melegház
A zöldségtermesztést szolgá

ló első víz alatti melegházat a 
Szovjetunióban a kasirai hő
erőmű közelében hozták létre, 
nem messze Moszkvától. Az 
erőmű hűtővízével fűtik. A he
lyiségnek kettős üvegfala van.
A tető prizmákból áll, melyek
kel a napsugarakat kívánság
ra összpontosítani lehet, dél
után pedig visszaveri, hogy s tá rá s» . ?■«. B ácsi. 29. o i .  3t. H oiv- A zonos a  rugg. 47. sz. sori
elejét vegyék a túlmelegedés- Jj ség Freibourg közelében. 32. Zaj. 82. .... Fair Lady. 83. Állóvíz. ___ ................ ..........
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Idényzárás
Bajnok a Rába, ezüstérmes 

8 Ferencváros, — ez ami el
dőlt, a kiesésen kívül már két 
fordulóval a befejezés előtt. A 
helyezésekért és az osztályozó 
elkerüléséért az • utolsó pilla
natig folyt a harc.

Az idei bajnokság igazi slá
gercsapata a Rába, amely új 
stílust, a holland iskolát utá
nozva, a totális futballt próbál-, 
ta, itthon többnyire sikerrel, 
njegvalósítani. Ehhez persze 
kellett a kiváló edző Verebes 
és olyan játékosok, mint a há
rom középpályás, Hannich, Pó- 
czik és Burcsa, elöl pedig a 
Villámgyors szélső Szabó meg 
ft' gólerős, Szentes.

A" Ferencváros gyatra őszi 
Szereplés után tulajdonképpen 
bravúrt hajtott végre és az 
ezüstérem dicséretes. Az más 
kérdés, hogy a zöld-fehérek 
gyakorlatilag semmiben sem 
léptek előre, változatlanul 
gyenge a csapatjátékuk. A Ta
tabánya bizonyította, hogy a 
tavalyi ezüst nem volt vélet
len, de az összteljesítményük 
valamivel halványabb volt. 
Nagy vesztes a Videoton, 
amely pár héttel ezelőtt még 
az MNK győzelemre és a baj
noki címre is esélyes volt, de 
Végül mindenről lemaradt. 
Ebben kellemetlen sérülések 
ís közrejátszottak. A Dózsa a 
Végén kipukkadt és azt nyúj
totta, amire valójában képes, 
bár Törőcsik kiesése érzékeny 
Veszteség volt.

Csalódás a Honvéd, mégin- 
kább a Vasas szereplése, ez 
utóbbi együttesnél minden bi
zonnyal edzőváltozás lesz.

Helyezését tekintve elége- 
(flétt lehet a középmezőny,

csupán a Diósgyőr és a Nyír
egyháza nyújtott kevesebbet a 
vártnál. A kiesők közül a 
SZEOL nagyszerű tavaszi já
téka talány, míg az Özdnál a 
tavaszi gyenge játék a megle
pő. A Volán néhány hazai ve
resége miatt kényszerül bú
csúra, talán nem sokáig.

A 33. forduló eredményei:
Nyíregyháza—Ferencváros 1-1 
Diósgyőr—Debrecen 2-1
Rába—Pécs 2-1
Videoton—Honvéd 2-1
Vasas—Tatabánya 1-1
Volán—ZTE 2-1
Haladás—SZEOL 3-1
Csepel—Békéscsaba 0-0
Az utolsó forduló eredményei:

(
Szeged—Vasas 2-1
Bp. Honvéd—Rába 1-1
FTC—DVTK 1-1
Ózd—Videoton 2-0
Debrecen—Csepel 1-0
Tatabánya—Ű. Dózsa 1-0
Pécs—Nyíregyháza 2-1
ZTE—Haladás 0-1
Békéscsaba—Volán 2-1
AZ 19S1/82-ES ELSŐ OSZTÁLYÉT 

BAJNOKSÁG VÉGEREDM ÉNYE:

1. R ába
2. F erencváros
3. T a tab án y a
4. V ideoton
5. Ü. Dózsa
6. B p. H onvéd
7. C sepel
8. Pécs
9. H aladás

10. B ékéscsaba
11. D ebrecen
12. V asas
13. ZTE
14. D iósgyőr
15. N y íregyháza
16. V olán
17. SZEOL
18. ó zd

34 21 7 6
34 20 4 10 
34 15 13 6 
34 18 5 11 
34 14 12 8 
34 15 9 10 
34 11 14 9 
34 15 5 14 
34 13 9 12 
34 11 13 10 
34 13 8 13 
34 12 8 14

9 14 11 
9 11 Í4 
8 12 14 
5 11 18 
8 4 22 
7 5 22

102-50 49 
75-46 44 
58-43 43 
49-44 41 
49-37 40 
54-40 39 
37-34 36 
51-45 35 
46-ÍÍ2 35 
44-44 35 
46-55 34 
57.-54 32 
33-47 32 
48-62 29 
35-51 28 
43-61 21 
35-74 2í) 
41-75 19

KB n.

Még öt fmduló
Az első osztályú bajnokság 

befejeztével a figyelem mind
inkább az NB II felé fordul. 
Melyik lesz az osztályozóra 
ítélt NB. I-es együttes mellett 
az ■ a három, amely kuparend- 
Ézerben megküzd a feljutásért. 
Az. MTK-VM, a Nagykanizsai 
Olajbányász helye már bizo
nyosnak látszik, míg a Keleti 
•csoportban 'az Eger és a Ka
zincbarcika a favorit.

KELETI CSOPORT
, Az Eger és Kazincbarcikán 
kívül a Debreceni Kinizsi és 
A Hódmezővásárhely várja elő
nyös helyzetben a folytatást, 
míg az ötödik kiadó' helyre 
6-7 csapat is pályázik. A 25. 
■fordulóban egyetlen meglepe
tés született: a sokáig éllovas 
Debr. Kinizsi hazai pályán ki
kapott a Miskolctól.
Debreceni Kinizsi—Miskolc 0-1 
H. Szabó L. SE—Gyöngyös 3-0 
H. Asztalos SE—Lehel SC 0-3 
Szarvas—Eger 0-0
Papp J. SE—Kazincbarcika 0-3 
Debreceni Univ.—Szolnok 1-1 
H. Bem SE—Gyula 1-2
H.-vásárhely—Salgótarján 1-1
1. E ger
2. K .-b a rc lk a
3. D ebr. K inizsi 

,4 . H ódra. MSE
5» Szabó SE 
6. G yu la  

l; 7. Szarvas 
, 8. Saig. TC 

9. Lehel SC 
! 3.0. D ebr. Univ.
11. Szolnok
12. P ap p  SE
13. BEM SE
14. MVSC
15. A sztalos
16. G yöngyös

25 12 10 
25 13 7 
25 10 11 
25 11 7 
25 9 
25 10 
25 10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25

9 
7 
6

7 11
8 7 
8 7 
6 11 
7 7 
5 10
5 106 8 
6 6

3 34-20 34 
5 36-19 33
4 37-26 31 
7 39-26 29
7 38-29 27
8 37-31 27
9 35-31 26
7 23-26 25 

10 26-27 23
10 28-31 23
8 16-19 23

11 29-36 21 
10 29-35 20
10 26-41 20
11 24-40 20 
13 20-40 18

KÖZÉPCSOPORT
Az MTK-VM, a 22. számú 

-Volán és a Dorog jó helyzetben 
van, míg a 10. helyezett Ba
lassagyarmatig bezárólag hét 
együttes esélyes a további két 
NB Il-es helyre. A 25. forduló 
nagy meglepetése volt a BVSC 
nagyarányú hazai veresége.
Ganz-MÄVAG—Balassagy. 3-1 
Építők—BKV Előre 4-1
Dorog—Pénzügyőr 2-2
MÄV-Elöre—Bábolna 2-2 
BVSC—Budafok 0-4
MTK-VMt-Kossuth KFSE 3-1 
22. Volán—Szegedi Dózsa 2-2 
Kecskemét—Váci Izzó 1-1

1. MTK-VM 25 18 1 fi 56-20 37
2. 22. V olán 25 14 4 7 42-24 32
3. D orog 25 13 6 6 34-20 32
4. G.-MÁVAG 25 11 8 6 42-29 30

B udafok 25 12 6 7 36-32 30
6. K ecskem ét 25 10 9 6 31-26 29
7. BVSC 25 12 3 10 39-33 27
8. Szív. MÁV 25 10 6 9 43-39 26
9. Vác 25 8 9 8 27-31 25

20. B .-g y arm at 25 3 8 9 35-30 24
11. KKFSE 25 8 6 il 34-41 22
12. P énzügyőr 25 5 12 8 22-31 22

-13. BKV- E lőre 25 5 8 12 26-43 18
14. Szegedi D, 25 5 7 13 28-46 17
15. É p ítők  SC 25 6 4 15 30-49 16
16. B ábo lna 25 4 5 16 23-60 13

NYUGATI CSOPORT
Az elmaradt PVSK—MÄV- 

DAC (később játsszák) mérkő
zés kivételével valamennyi ta
lálkozón nagy küzdelmet lát
hattak a szurkolók. Rangadót 
nyert a Kaposvár Dunaújvá
rosban, és már harmadik, míg 
a dunaújvárosiak vereségükkel 
igen nehéz helyzetbe kerültek: 
lehet, hogy ősztől a területi 
bajnokságban játszanak? Há
rom pont a hátrányuk az ötö
dik helyezett Szekszárd mö
gött: igaz, ez az együttes, úgy 
tűnik, kifáradt: újból kikapott, 
ezúttal Sopronban.
Dunaújváros--Kaposvár 0-1
Keszthely—Tapolca 1-2
Sopron—Szekszárd 1-0
Mohács-Véménd—Komló 2-0
Bakony—Sabaria 0-2
Ajka—V árpalota 5-2
Olajbányász—Dombóvár 3-0
1. N .-kan izsa 25 15 9 1 46-24 39
2. T apo lca 25 14 6 5 45-21 34
3. K aposvár 25 13 6 6 38-20 32
4. Sopron 25 12 8 5 39-28 32
5. Szekszárd 25 15 2 8 34-27 32
6. K eszthely 25.11 9 5 41-34 31
7. D unaú jváros 25 12 5 8 40-22 29
8. S ab aria 25 10 7 8 29-26 27
9. M ohács-V . 25 10 6 9 35-25 26

10. K om ló 25 9 4 12 32-34 22
11. MÁV-DAC 24 7 7 10 33-41 21
12. Pécsi VSK 24 8 2 14 30-37 18
13. B akony  V. 25 5 7 13 22-42 17
14. A jka 25 4 8 13 29-43 16
15. V árpa lo ta 25 5 4 16 21-37 14
J6. D om bóvár 25 3 2 20 16-69 8
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VB-csokor
Egyedülálló volt a maga ne

mében az a közelmúltbeli fran
cia ötlet: Angliát és Argentínát, 
amennyiben nem tudják béké
sen megoldani egymás közt a 
falkland-szigeti válságot — 
zárják ki az idei labdarúgó
világbajnokság résztvevői kö
zül. Megvalósítása még várat 
magára . . .  Nehezen képzelhető 
el ugyanis, hogy a két „törzs- 
ország" büntetésből kimarad
jon a nagy eseményből. A fut
ball VB-k történelme azonban 
kínál néha egyéb furcsaságo
kat. Egy csokornyit közre
adunk.

Az első labdarúgó-világbaj
nokság 1906 májusában — lett 
volna, ha a nevezési határidőn 
belül jelentkeznek a várt 
együttesek. Bár a FIFA létezett 
már, és a holland Hischmann 
gondos versenykiírást is elké
szítette a sportág nagy nyitó 
világversenyére, sőt a csoport- 
beosztásokat is elkészítette (a 
négy csoportgyőztesnek kör- 
mérkőzéses alapon kellett vol
na eldönteni az elsőséget) — 
jelentkező csak nem akadt. A 
nevezési határidőt is meghosz- 
szabbították — mindhiába. A 
tervet törölni kellett — érdek
lődés híján.

Legközelebb 1920-ban, a pá
rizsi FIFA-kongresszuson ke
rült ismét napirendre a világ- 
bajnokság megrendezésének 
gondolata, ám ekkor rendezési, 
valamint pénzügyi problémák 
miatt bukott él a nagy terv. 
1930-ban Uruguay rendezte az 
első VB-t. A döntőt a hazaiak 
Argentínával vívták, s 4:2-re 
legyőzték. Az első trófeán — a 
Rímet Kupán — az első név: 
Uruguay.'Ézén a VB-n egyéb
ként mindöSsZe 13‘ ország csa
pata vett részt. A másodikra 
— az olaszországira — már 32 
együttes nevezett, így ekkor 
már selejtezőkre volt szükség.

Ezen a küzdelemsorozaton már 
jelen volt Magyarország csapa
ta is, miután beverekedte ma
gát a 16-os döntőbe.

Volt egy „foghíjas” VB: az 
1950-es brazíliai. Mi nem in
dultunk. Európa még nem he
verte ki a II. világháború sú
lyos sebeit. Sokan be se nevez
tek, sőt több — a döntőbe ke
rült — nemzet tizenegye vissza
lépett a küzdelmektől. Végül a 
tizenhatos mezőny „sem jött 
össze”. A világbajnokság nagy 
esélyese Brazília volt, s a dön
tőig nem is állta útját senki. 
A Maracana-stadionban két
százezer ember préselődött be, 
biztos lévén a végső hazai győ
zelemben. A várt népünnepély
ből — dráma lett. Nyert Urug
uay! A hazai szurkolók közül 
több tucat fanatikus az öngyil
kosságot választotta, mert kép
telenek voltak elviselni a ku
darcot.

1966-ban Anglia adott helyet 
a VB-nek, s a hazaiak meg is 
nyerték. Kis híján azonban 
nem kaptak érte trófeát. A dí
szes Rímet Kupát ugyanis — 
ellopták. Az angolok a világ
bajnokság előtt kiállították a 
műtárgyat, s néhány szigetor
szági futballfanatikus — nern 
bízván abban, hogy csapatuk 
otthon tudja tartani a serleget 
—, a szerzés egyszerűbb mód
ját választotta. A Scotland 
Yard legjobb nyomozói kutat
tak a kupa után — hiába. Pic- 
les, egy' derék házőrző eb ka
parta ki egy telek sarkán a 
földből. Később az angol válo
gatott is kikaparta magának. 
1970-ben Mexikóban — nehogy 
még egyszer eltűnjön Európá
ban a Rímet Kupa — a bra
zilok elintézték, hogy végleg 
Dél-Amerikában maradjon: el
nyerték harmadszor, s egyben 
végérvényesen a vándordíját.

A VB csoportmérkőzései
I. CSOPORT

Június 14: Olaszország—Lengyelország, Vigo.
Június 15: Peru—Kamerun, La Coruna.
Június 18: Olaszország—Peru, Vigo.
Június 19: Lengyelország—Kamerun, La Coruna. 
Június 22: Peru—Lengyelország, La Coruna (21 óra). 
Június 23: Olaszország—Kamerun, Vigo.
A kezdési idő: 17.15 óra.

II. CSOPORT
Június 16: NSZK—Algéria, Gijon.
Június 17: Chile—Ausztria, Oviedo.
Júnjus 20: NSZK—Chile, Gijon.
Június 21: Algéria—Ausztria, Oviedo.
Június 24: Algéria—Chile, Oviedo.
Június 25: NSZK—Ausztria, Gijon.
A kezdési idő: 17.15 óra.

III. CSOPORT:
Június 13: Argentína—Belgium, Barcelona (20 óra). 
Június 15: Magyarország—Salvador, Elche.
Június 18: Argentína—Magyarország, Alicánte. 
Június 19: Belgium—Salvador, Elche.
Június 22: Belgium—Magyarország, Elche.
Június 23: Argentína—Salvador, Alicante.
A kezdési idő: 21 óra.

IV. CSOPORT
Anglia—Franciaország, Bilbao. 
Csehszlovákia—Kuvait, Valladolid.
Angii i—Csehszlovákia, Bilbao. 
Franciaország—Kuvait, Valladolid. 
Franciaország—Csehszlovákia, V álladóid. 
Anglia—Kuvait, Bilbao, 
idő: 17.15 óra

Június 16:
Június 17: 
Június 20: 
Június 21: 
Június 24: 
Június 25: 
A kezdési

Június 16 
Június 17
Június 20 
Június 21 
Júnőus 24 
Június 25: 
A kezdési

V. CSOPORT
Spanyolország—Honduras, Valencia.
Jugoszlávia—Észak-Írország, Zaragoza.

. Spanyolország—Jugoszlávia, Valencia.
: Honduras—Észak-írország, Zaragoza.
: Honduras—Jugoszlávia, Zaragoza. 
Spanyolország—Észak-írország, Valencia, 
idő: 21 óra.

VI. CSOPORT
Június 14: Brazília—Szovjetunió, Sevilla. 
Június 15: Skócia—Üj-Zéland, Malagra. 
Június 18: Brazília—Skóoia, Sevilla.
Június 19: Szovjetunió—Üj-Zéíand, Malaga. 
Június 22: Szovjetunió—Skócia, Malaga. 
Június 23: Brazília—Üj-Zcland, Sevilla.
A kezdési idő: 21 óra.

Sohasem volt konzílium

Fájó búcsú előtt?
Az asztalitenisz Európa-baj- 

nokságon csak könnyezett Ma
gos Judit.

— Még mindig elkeseredett?
— Képtelen vagyok napi

rendre térni afelett, hogy ki
maradtam a csapatból! Ugyanis 
az volt az érv, hogy a lábam 
nincs rendben. Két éve belső 
porcleválással operáltak a BM 
Korvin kórházában, a műtétet 
elvégző Gótzy és Major főor
vosok azóta is egészségesnek 
tartanak.

— Furcsa!?
— Már csak azért is, mivel 

semmi más nem történt Tatán, 
mint egy héttel az EB előtt ki
csit bedagadt a térdem. Ez 
nem okozott törést a felkészü
lésemben, már másnap futot
tam. Ám jó ürügyül szolgált 
ahhoz, hogy kihagyjanak a csa
patból. Tíz éve vagyok váloga
tott, hatszor nyertem EB-t, 
más bánásmódot érdemeltem 
volna . . .

— A női csapat aranyérmet 
nyert, 's ez a szakvezetést iga
zolja!

— Őszintén örültem a lányok 
sikerének, mert pontosan tu
dom, hogy milyen komolyan 
gyakorlatoztak. Ráadásul velem

éreztek, amikor meghallották, 
hogy utolsó pillanatban kitet- 
tek a csapatból. Örülök, hogy 
nyertünk, de borzasztóan fáj, 
hogy nem lehettem ott a do
bogón. Egy nappal az EB kez
dete előtt közölték velem, hogy 
nem engem, hanem mást jelöl
tek. Nem a pofon fájt, hanem 
az, hogy szemtől szembe nem 
voltak velem őszinték! A soha 
össze nem ült orvosi. konzíli
umra hivatkoztak, ahelyett, 
hogy megmondták volna: 
„Nézd, Jutka, másnak szava
zunk bizalmat, mert úgy ítél
jük meg, X, vagy Y jobb for
mában van ”

— Egyéniben és párosban 
sem tudásához méltóan szere
pelt!

— így igaz! A történtek 
miatt rossz idegállapotba ke
rültem, mert alattomosan ke
rültem a perifériára.

— Végső mellőzés?
— Könnyen elképzelhető. A 

dolog érdekessége, hogy az 
EB-n a rajtszámon 236-os volt. 
Pont annyi, amennyi az eddigi 
válogatottságaim száma. Ha 
olyan helyzetbe kerülök, hogy 
nincs más választásom, akkor 
fájó búcsú következik . . .

VB-TOTÓ
ígéretünkhöz híven elindítjuk ötfordulós VB-totőn- 

kat. Játékunkban reszt vehet mindenki, aki előfizetője 
a lapnak. Itt crak az előzetesek a kivételek, nálunk nem 
kőtelező, érthető okokból, az előfizetés.

Játékszabályok. Csak a H. H-ból kivágott tippszelvé- 
nyen lehet ervenyesen indulni. Egy héten, egy ember 
csak egy szelvényt küldhet be. A feltett kérdésre igen- 
nel vagy nemmel lehet válaszolni, amelyiket a tippelő 
valószínűnek tartja, azt lcarikázza be! Lesznek olyan 
kerdesek is, amelyekre a kipontozott részbe be kell ír
ni a helyesnek vélt választ. (Ez legyen olvasható.) Javí
tásokat nem fogadunk el, az a tipp, amelyet javítanak 
ervenytelen. 13 plusz 1 kérdésre kell válaszolni, a plusz 
1 ■í:sak akkor kerül beszámításra, ha előtte mind a 13 
valasz jó._ Az ot hét találatait összeadjuk és a legtöbb
?onnn°f ®le.r“k . 1.eszntek a győztesek. Az első helyezett 1090 forint jutalmat kap, míg a második, harmadik ne
gyedik es ötödik helyezett 800,— 600,— 400 — 200 forint 
pénzjutalomban részesül. Értékelésre a VB befejezése 
után közvetlenül, még júliusban sor kerül. (Az egyes 
fordulókat tehát nem értékeljük külön, viszont az ösz- 
pán’evy0)6 minden taláIat beszámít, akár legyen az csu-

. A mostani első forduló szelvényeit május 13-ig kér
jük postára adni, továbbítani, hogy a szelvények ne ke
veredjenek a következő fordulóéval.

Kezdjük tehát bemelegítésként, elsősorban olyan'csa
patokkal kapcsolatos kérdésekkel, amely együttesek az 
esélytelenek kategóriájában vannak. (A magyar válo
gatott bár ugyancsak ide tartozik, külön tippszelvényt ,,kap .)

------------------ —------- I t t  lev ág an d ó   ---------- — — —

ELSŐ FORDULÓ
1. Kamerun 15 gólnál többet kap a csoportmérkőzé- 

seK során. igen nem

2 lgéría mérkSzésen hatnál több góltlo az NSZK? igen nem
3. Szerez-e pontot Salvador a VB-n? igen nem
i. Kiálhtanak-e kuvaiti labdarúgót a Csehszlová- 

kia—Kuvait találkozón? jgen nem

5' m é r k ő z ő  végzööik a Spanyolország—Honduras mózesi igen nem
6’ Ű sk?‘?knak az új-zélandiak a Skócia— Uj-Zeland mérkőzésén? jgen nem
7. Peru bekerül-e a VB legjobb 12 csapata közé?

igen nem
8. Chile válogatottja legyőzi-e Ausztriát?

igen nem
9. Lesz 11-es a Magyarország-Salvador találkozón?

igen nem
10. A Jugoszlávia—Észak-írország találkozón a Tu- 

gosziávok rúgnak több szögletet? “ nem
11. tJj-Zéland kettőnél több gólt lő a VB során?

igen nem
12. Háromnál több kameruni labdarúgót állítanak ki

a csoportmcrkozcsek során? jgel, nem
13. Algéria legyőzi Chile válogatottját? igen nem
Plusz 1.: Mi lesz az Argentína-Belgium nyitómérkő
zés végeredménye? °
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