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A Z  ELMÚLT HÉT
A n é p k ö z t á r s a s á g  e l n ö k i t a n á 

c sa  Kadar Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottsága első titkárának 70. születésnapja al
kalmából a magyar kommunista mozgalomban kifejtett 
fel évszázados áldozatos küzdelméért, a népi hatalom 
megszilárdításában és fejlesztésében, a szocialista nem- 
zeti egység megteremtésében, szocialista vívmányaink 
gyarapításában szerzett kiemelkedő érdemeiért, a szo
cialista ^országok közötti sokoldalú internacionalista 
együttműködés, a népek közötti megértés, a különböző 
társadalmi rendszerű országok közötti békés egymás mel
lett élés érdekében folytatott fáradhatatlan és követke
zetes  ̂munkásságáért, a szocializmus és a béke ügyének 
felelősségteljes szolgálatáért, népünk felemelkedésében, 
a Magyar Népköztársaság felvirágzásában betöltött ki
emelkedő szerepének elismeréséül a Szocialista Munka 
Hőse kitüntető címet adományozta.

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége a 
szovjet és a magyar nép testvéri barátságának és átfogó 
együttműködésének fejlesztésében betöltött kimagasló 
szerepéért, a béke és a szocializmus ügyének megerősí
tésében szerzett n.agy érdemeiért, 70. születésnapja al
kalmából Kádár Jánost Lenin-renddel tüntette ki.

Az erről szóló törvényerejű rendeletet Leomyid Brezs- 
nyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 
elnöke és Mihail Georgadze, a Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa Elnökségének titkára írta alá.

AZ ARGENTIN KABINET ÉLESEN BÍRÁLTA, hogy 
a Közös Piáé határozatlan időre meghosszabbította a ke
reskedelmi korlátozást. A hivatalos nyilatkozat hangoz
tatja: a tilalom súlyosan sérti az ENSZ alapokmányának 
elveit, jelentős kárt okoz az észak—déli kapcsolatokban. 
Az állásfoglalás szerint a fejlett ipari államok „önké
nyesen és törvénytelen úton nyomást gyakorolnak” egy 
fejlődő országra, amely csupán önmagát védelmezi a tá
madással szemben. Az EGK nem járul hozzá a béké
hez, hanem a katonai megoldást ösztönzi. A nyilatkozat
ban egyúttal bejelentették, Buenos Aires hasonló gazda
sági szankciókkal fog élni azon nyugat-európai orszá
gokkal szemben, amelyek Nagy-Britanniát támogatva, 
csatlakoztak a megtorló intézkedéshez.

HIVATALOSAN ELISMERTÉK, hogy a Falkland (Mal- 
vinj-szigetek keleti részén partra szálló brit csapatok
nak sikerült hídfőállást létesíteniük a San Carlos Jrikötö 
közelében. Argentína azzal a kéréssel fordult az Ame
rikai Államok Szervezetének titkárságához, hogy ismét 
hívja össze külügyminiszteri értekezletét. A diplomáciai 
megoldást igyekszik elősegíteni Írország, amely a Biz
tonsági Tanács elé terjesztett javaslatában hetvenkét 
órás tűzszünet életbeléptetését indítványozta. Brazília 
ugyancsak bekapcsolódott a vitába; arra szólított fel, hogy 
a szigetcsoportot átmeneti időre helyezzék ENSZ-köz- 
igazgatás alá.

IRAKI RÉSZRŐL ELISMERTÉK KHORRAM- 
SHAHR ELESTÉT, de egyben iraki ellentámadást je
lentettek a várostól északra.

Az INA iraki hírügynökség közölte, hogy az iraki csa
patok befejezték a város kiürítését, és a két ország ha
tárához húzódtak vissza.

Hasemi Rafszandzsani, az iráni parlament elnöke is- 
mét — úgymond — Szaddam Husszein iraki elnök bu
kásától tette függővé a háború befejezését. „Nem táma
dunk meg egyetlen országot sem, csak a jogainkat akar
juk. A legfőbb pedig, amire jogunk van, nem más, mint 
Szaddam Husszein bukása.”

Ahmed Sekou Touré, guineai elnök a marokkói Ra- 
batban bejelentette, hogy az iszlám konferencia újra 
javaslatot dolgozott ki az iráni—iraki háború befejezé
sére.

ELSŐSORBAN A PERZSA-ÖBÖL MENTI ÁLLAMO
KAT figyelmeztette, mondván: ezek az országok „sokkal 
kisebbek és gyengébbek, mint Irak”. „Irán barátainak 
nincs mitől tartaniuk” — folytatódott Khomeini üzene
te, de az iszlám forradalom ellenségeinek azt tanácsol
ta: „Ne hallgassanak feltétel nélkül az Egyesült Államok 
és szövetségesei parancsaira, mert — mint mondta — a 
szuperhatalmak a megsemmisülés felé vezetik őket.” „Ne 
cselekedjenek olyasmit, hogy a Korán értelmében kény
telenek legyünk teljesíteni kötelességünket.”

A Perzsa-öböl menti arab államok együttműködési ta
nácsának rijadi ünnepi ülésére célozva, Khomeini üze
netében hangsúlyozta: „Ha ennek az ülésezésnek az a 
célja, hogy újjáélessze Camp Dávidét vagy a Fahd-ter- 
vet (Szaúd-Arábia nyolcpontos, tavaly meghirdetett bé
ketervét, amely bizonyos feltételek mellett lehetségesnek 
tartja Izrael elismerését,), akkor ez nagy veszély lenne az 
iszlám számára, és mi nem maradhatnánk továbbra is 
némák.”

CSÚCSÉRTEKEZLETET TARTANAK JÚNIUSBAN
az egyiptomi—izraeli különbékével szembe helyezkedő 
Szilárdság Frontjának tagjai — közölte Algírban Faruk 
Kaddumi, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet politikai 
osztályának vezetője. A találkozó helyét és időpontját 
konzultációk során döntik el és később hozzák nyilvá
nosságra.

A Szadat, néhai egyiptomi elnök 1977-es jeruzsálemi 
útja után megalakított Szilárdság Frontjának tagjai — 
Szíria, Algéria, Líbia, a Jemeni Népi Demokratikus Köz
társaság, valamint a PFSZ — külügyminiszteri szintű 
értekezletet tartottak Algírban. A tanácskozáson megvi
tatták a közel-keleti helyzet legújabb fejleményeit, így 
az Amerika-barát arab államoknak Egyiptom^ irányába 
tett kezdeményezéseit, az iraki—iráni háborúval kap
csolatos kérdéseket, s szó volt arról, milyen magatartást 
tanúsítsanak Zaire irányába annak nyomán, hogy az 
afrikai ország, megszegve az afrikai arab csúcsérte
kezlet és az Afrikai Egységszervezet határozatait, felújí
totta a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel.

Egyiptomi vargabetűk
Szembeötlő gyorsasággal — 

ha nem is meglepő irányban 
— alakul át az arabközi kap
csolatok rendszere azóta, hogy 
április 25-én Izrael kivonult a 
közel tizenöt évig megszállva 
tartott Sinai félszigetről.

A Camp David-i határidőt 
megelőző politikai jóslatok 
(különösen, miután Szadat 
halálával új államfő került 
Egyiptom élére), jó ideje ki
látásba helyezték, hogy a kon
zervatív arab országok és 
Kairó között fokozatos köze
ledés indul meg az evakuálás 
nyomán. Az érintkezések és a 
békülést jelző. nyilatkozatok 
azonban a vártnál is nagyobb 
lendülettel követik egymást. 
A sietség oka egy másik, szin
tén áprilisban kezdődött kö
zép-keleti eseménysorozat: 
Irán harctéri sikerei az Irak
kal vívott háborúban, s az 
(Arab) Perzsa-öböl menti 
arab sejkségek ebből fakadó 
aggodalma. (Kairó egyébként 
immár egy éve fegyver- és lő
szerszállításokkal támogatja 
Bagdadot; ezt még Szadat el
nök jelentette be a nemzet
közi nyilvánosság előtt.)

Mubarak elmélete
Kairó békülő igyekezete 

azóta is az öböl felé irányul 
és erőteljesen katonai színe
zetű. A legnagyobb katonai 
potenciállal rendelkező arab 
ország vezetői a Sinai félszi
get evakuálása óta unos-un- 
talan biztosítják az öböltér
ség arab államait, hogy sta
bilitásuk — melyet Kairó sze
rint. Irán fenyeget — . részét 
képezi Egyiptom stratégiai 
biztonságának. A megfogalma
zás Mubarak államfőtől 
származik, de Abu Ghazala 
hadügyminiszter a képet a 
minap új elemekkel egészí
tette ki. Egyfelől az öböl 
védelmére „közös arab had
erő” felállítását szorgalmazta. 
Másrészt, a közelmúlt józan 
hangú megnyilatkozásaival 
ellentétesen — amelyek az 
egyiptomi—szovjet kapcsola
tok jövőjére vonatkoztak —, 
meghökkentő módon a „szov
jet fenyegetés” (?!) rémét fes
tette hozzá az „öbölre lesel
kedő veszély” önmagában is 
kissé erőltetett képéhez. Az 
egykori washingtoni katonai 
attasé, aki legutóbb április 
elején látogatott volt állomás
helyére, egyúttal a Nyuga
tot, s mindenekelőtt az Egye
sült Államokat sürgette a 
javasolt „arab haderő” fel
fegyverzésére.

Az Abu Ghazala által sza
vakba öntött koncepció nagy

fokú azonosságot mutat az 
amerikai kormányzat közel- 
keleti politikáját vezérlő alap
tétellel, a „stratégiai egyet
értés” eszméjével, amely meg
kísérli zárójelbe tenni az 
arab—izraeli konfliktust, s a 
konzervatív arab rendszere
ket arról próbálja meggyőzni, 
hogy Izraellel közös ellensé
gük „a térséget destabilizáló 
Szovjetunió”.

Amilyen sietősnek talál
ják ugyanis az öböl mentén 
Egyiptom visszatérését az 
arab közösségbe, épp annyira 
megalapozatlannak és az 1978- 
as bagdadi csúcs határozatai
nak ellentmondónak ítélik 
meg a Camp Davidhez ra
gaszkodó Kairóval való bé
külést a Szilárdság Frontjá
nak tagállamai. Hafez Asz- 
szad, a tömörülésben vezető 
szerepet betöltő Szíria elnöke, 
erről tárgyalt a líbiai, majd 
az. algériai fővárosban, biz
tosítandó, hogy a különbékét 
kezdettől fogva és következe
tesen elvető front egysége
sen lépjen fel a kérdésben, 
mégpedig a bagdadi csúcs 
határozatainak értelmében.

Egyiptom politikájának 
megítélése tehát, miként az 
iraki—iráni háború — amely
ben Szíria, arab szomszédaival 
ellentétben, Irán oldalán áll 
— tovább mélyíti az arabközi 
ellentéteket. Ebben az érte
lemben a Sinai kiürítése a 
polarizálódás folyamatát gyor
sította meg, közvetetten hoz
zájárulva így az átfogó közel- 
keleti rendezés további el
odázásához.

★
Izrael a maga sajátos mód

ján élte meg a Sinai evakuá
lását. Elhárítandó a bármilyen 
irányból várható külföldi nyo
mást, amely a többi arab (pa
lesztin) terület visszaszolgál
tatására próbálná rávenni, 
már az egyiptomi félsziget „fel
adását” is nemzeti tragédia
ként állította be, s önmaga 
„kárpótlására” a korábbinál is 
szorosabbra vonta Ciszjordá- 
nia és a Gáza-övezet fölött 
gyakorolt ellenőrzését. A Pa
lesztinái Felszabadítási Szer
vezet befolyását megkísérelve 
felszámolni, feloszlatta a szá
mára nem kívánatos palesz
tin helyhatósági tanácsokat s 
a tiltakozó megmozdulásokat 
fegyveres erőszakkal igyek
szik elfojtani. Ezt kiegészíti 
Sáron .hadügyminiszter tétele, 
mely szerint a Sinai vissza
szolgáltatásával országa el
érte „azt a vörös vonalat, 
amely engedményeinek végső 
határát jelzi”.

1982. MÁJUS 29.

Mindenki, aki szívén vi
seli a béke ügyét, nagy 
megelégedéssel üdvözölte a 
szovjet államfő leszerelés- 
politikai bejelentéseit és ál
lásfoglalásait, többek között 
azt, hogy Reagan, amerikai 

. elnök május 9-én kifejtett 
nézeteit a „jó irányba tett 
lépésként” méltányolta.

Az álláspontok ugyan 
mé'g igen távol állnak egy
mástól, mégis megkönnyeb
büléssel tölthet el bennün
ket az a tény, hogy — 
amint ezt Helmut Schmidt, 
az NSZK kancellárja meg
fogalmazta a bonni kor
mány ülésén: „Határozottan 
mozgásba lendült a kelét— 
nyugati párbeszéd a fegy
verzetellenőrzés és a fegy
verzetkorlátozás területén.” 
Hozzátehetjük: ebben dön
tő szerepe volt és van a 
Szovjetunió korábbi erőfe
szítéseinek, nemkülönben 
e legutóbbi Brezsnyev-be- 
szédnek.

A Szovjetunió azt java
solja, hogy meg kell tiltani, 
vagy meghatározott keretek 
között korlátozni kell az új 
típusú hadászati fegyverek 
létrehozását, s azt, hogy a 
stratégiai fegyverzet sorsá
ról még ez évben sorra ke
rülő szovjet—amerikai tár
gyalások kezdetének pilla
natában fagyasszák be 
mind számszerűleg, mind 
a korszerűsítés korlátozásá
val a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok hadásza
ti fegyverzetét.

és rem én y
Leonyid Brezsnyev e be

szédében kifejtette, hogy a 
felújítandó tárgyalások nem 
vezethetnek a kialakult ha
dászati egyensúly megbom
lására, továbbá, hogy szem 
előtt kell tartani az egyen
lőség és az egyenlő, bizton
ság elvét és követelményét, 
s végül, hogy „meg kell 
őrizni mindazt a pozitívu
mot, amit eddig sikerült el
érni” a korábbi SALT-tár- 
gyalások és megállapodások 
révén. Hiszen — állapította 
meg — „a . megbeszélések 
nem nulláról indulnak”.

Ezeket a szovjet javasla
tokat fogadta nagy öröm
mel a világközvélemény, s 
azt, hogy — figyelembe vé
ve a korábbi Reagan-meg- 
nyil-atkozást —' most már 
egyetértés mutatkozik
mindkét fél részéről abban, 
hogy mielőbb meg kell 
kezdeni a tárgyalásokat a 
hadászati fegyverzetek 
csökkentéséről.

A Szovjetunió mindig is 
a tárgyalások híve volt, s 
nem rajta múlott, hogy 
ezek megrekedték. Most vi
lágszerte azt jósolják, hogy 
létrejön a két legnagyobb 
hatalom csúcstalálkozója. 
Ez a remény tölt el min
denkit, akinek az az. állás
pontja, hogy az ellentéte
ket nem hadszíntéren, nem 
is a fegyverkezési hajsza 
erőltetésével, hanem a tár
gyalóasztalnál kell megol
dani.

JUGOSZLÁVIA

Irányelvek az ország hosszú távú 
gazdasági stabilizációjára

Hadművelet — forgatókönyvből
A libanoni palesztin célpon

tok ellen végrehajtott soroza
tos izraeli bombatámadások
— amíg a PFSZ gyakorlati 
megsemmisítését célzó nagy
arányú invázió méretét nem 
öltik — döntően arra hiva
tottak, hogy megtorpedózza
nak minden olyan folyamatot, 
kezdeményezést, amely a jo
gos arab követeléseknek meg
felelő rendezés irányába mu
tat.

A Jediot Aharonot című iz
raeli lap mindenesetre egy ér
dekes adalékkal szolgál a ka
tonai vezetés által tekintetbe 
vett szempontokat illetően. Az 
újság értesüléséből kitűnik,
hogy — érthetően — nagy fon
tosságot tulajdonítanak a ter
vezett invázióra várható egyip
tomi reagálásnak. Elképzelhe
tőnek tartják azt is, hogy
Kairó tűrőképességét „szakító
próbának” vetik alá.

Az izraeli katonai akadémián
— írja a lap — magas rangú 
tisztek irányításával különfé
le stratégiai forgatókönyveket 
„játszottak” végig. Az egyik, 
melynek eredetiségét a végkö
vetkeztetés adja, a következő
képpen fest: Az izraeli hadse

reg egy palesztin akció meg
torlásaként nagy horderejű 
hadműveletet hajt végre — a 
palesztin erők általános tü
zérségi akcióval válaszolnak
— Izrael lerohanja Libanont
— az arab országok erőteljes 
nyomást gyakorolnak Egyip
tomra, hogy szakítsa meg kap
csolatait Izraellel. Erőfeszíté
sük azonban — legalábbis így 
vélekednek az izraeli stratégák
— hiábavalónak bizonyul.

A JKSZ bizottsága Dusán 
Dragoszavac elnökletével Belg- 
rádban ülést tartott. A köz
ponti bizottság Szergej Kraig- 
hernak, az államelnökség tag
jának beszámolója alapján 
megvitatta az ország hosszú 
távú gazdasági stabilizációs 
programjának irányelveit.

Szergej Kraigher. a plénu- 
mon tartott referátumában 
hangoztatta, hogy a gazdasági 
stabilizációs program legfőbb 
teendőkként a munkatermelé
kenység fokozását, a tervezés 
tökéletesítését, a jugoszláv 
gazdaság nyers- és reproduk- 
ciósanyag-importtól való füg
gőségének csökkentését, a túl
méretezett beruházások reális 
keretek közé szorítását, az 
infláció mérséklését, az áru- és 
pénzviszonyok egyensúlyának 
megteremtését, a külkereske
delmi áruforgalom — főként

az export — növelését jelöli 
meg. Állást foglal számos, az 
utóbbi időben vitatott kérdés
ben, így a többi között megha
tározza a köztársaságok, a tar
tományok, a vállalatok, a ter
vezés, a piac helyét és szerepét 
a szocialista önigazgatású gaz
dálkodásban.

A programtervezet megálla
pítja, hogy a kitűzött feladatok 
sikeres valóra váltása szem
pontjából nagy jelentőségű a 
jugoszláv külgazdasági kap
csolatok fejlesztése a szocialis
ta és a fejlődő országokkal.

Rögzíti többi között az ipí- 
lációgátló intézkedéseket, a ju
goszláv külgazdasági politika 
és a dinár konvertibilissé téte
lének stratégiáját, a szociálpo
litikai célkitűzéseket, a gazda
sági stabilizáció társadalmi 
feltételeit, a gazdaságszilárdí- 
tás jogi vonatkozásait.

Izrael afrikai reményei
Nem elhanyagolható ese

mény, hogy az egyik legjelen
tősebb fekete-afrikai állam, 
Zaire és a kontinens szinte 
minden részéről politikailag 
kizárt Izrael felvette a diplo
máciai kapcsolatokat. Megtört 
tehát az az egység, amelynek 
jegyében 9-10 évvel ezelőtt 28 
afrikai ország szakított Tel 
Avivval, mivel megszállva tart 
arab területeket?

Izrael évek óta „fontos cél
pontnak” tekinti Éekete-Afri 
kát. Politikai közeledés ugyan 
az említett okon kívül amiatt 
is lehetetlen volt, mivel Tel 
Avivot a fajüldöző Dél-Afri- 
kához szoros szálak fűzik. Ám
de a gazdasági beszivárgás 
már régebben megkezdődött, 
sőt, egyes afrikai országokban 
összesen ma már ’4000 izraeli 
szakember dolgozik. Tel Avív 
ugyanis jól felvevő piacot lát 
termékei, sőt fegyverei számá
ra is az afrikai országokban. 
Természetesen elsősorban 
azokban, amelyeknek Nyugat
barát kormányuk van.

Japán—szövget külügyi megbeszélések
Munkajellegű megbeszélése

ket tartottak Tokióban a le
szerelés általános és regionális 
problémáiról. A felek — Ka- 
dota Sozo, a japán külügymi
nisztérium ENSZ-hivatalának 
és Vlagyimir Petrovszkij, a 
szovjet külügyminisztérium 
nemzetközi szervezetek osztá
lyának vezetője — hasznosnak 
ítélték meg a találkozót, noha 
több kérdésben eltértek a né
zetek.

Az ilyen természetű diplo
máciai érintkezés felvételében

is akkor állapodtak meg, ami
kor hosszú szünet után idén 
januárban Moszkvában ismét 
szovjet—japán külügyi konzul
tációkra került sor Nyikoláj 
Firjubin szovjet és Janagija 
Kenszuke japán külügyminisz
ter-helyettes részvételével. A 
szovjet fővárosban a felek 
elvben szintén egyetértettek, 
hogy fel kell újítani a hivata
los külügyminiszteri tárgyalá
sok korábban rendszeresített, 
de jelenleg szünetelő gyakor
latát.

Ilyen Zaire is, amely nem
csak szakemberekben szűköl
ködik, hanem súlyos gazdasági 
nehézségekkel is küzd. Közele
dése Izraelhez nem teljesen 
meglepő. Habár Franciaország
ban a zairei rendszert súlyo
san bíráló szocialisták kerül
tek hatalomra, Párizs nem 
szakított a Mobutu-kormány- 
zattal, s egyes feltevések sze
rint közreműködött Zaire és 
Izrael közeledésében. Mobutu 
az USA-val is tovább építette 
kapcsolatait. Kevéssé ismert 
az a tény, hogy Dél-Afrika né
hány hónappal ezelőtt külön
böző afrikai országoknál ki
lincselt, nyilván nemcsak a 
maga érdekében. Tudvalevő, 
hogy az Izraellel különbékét 
kötött Egyiptom jó viszonyban 
van Mobutu országával.

Miután Izrael kiürítette a 
Sínai-félszigetet, Begin minisz
terelnök és Mobutu elnök üze
netet váltott, az utóbbi bizal
mi embere Tel Avivba érke
zett; ezután történt a diplomá
ciai kapcsolatok új raf el vétele. 
Ennél jóval előbb zajlott le az 
előkészítés: Sáron izraeli had
ügyminiszter tavaly ősszel 
több afrikai országot felkere
sett, természetesen Zairét is.

A jég ugyan megtört, de — ' 
folytatódik-e az afrikai egy
ség megbomlása? Izrael ebben 
reménykedik. Az afrikai or
szágokat illetően a közeljövő 
majd eldönti, hogy akadnak-e, 
amelyek — Begin hozzájuk 
intézett üzenetei nyomán — 
követik a zairei példát.

Az afrikai államoknak mé
lyebbre és messzebbre kellene 
tekinteniük, hogy észrevegyék: 
az izraeli mesterkedések vég
eredményben az újgyarmato
sítók stratégiai céljait, szol
gálják.
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rA  Jogalkotás fejlesztésének  
elvi kérd ései

Dr. Markója Imre igazság- 
figyminiszter A jogalkotás fej
lesztésének elvi-elméleti kér
dései címmel tartott bevezető 
előadást az Akadémia székhá
zában, az MTA állam- és jog- 
tudományi bizottsága által 
rendezett tudományos vitaülé
sen. A tanácskozáson — aho
vá a jogtudomány művelőivel 
együtt meghívták a minisz
tériumok kodifikációs testüle
téinek vezetőit, s a jogalko
tásban érdekelt társadalmi 
szervek képviselőit is — úgy 
alakult a szakmai vélemény- 
csere, hogy sikerült egységes 
álláspontot kialakítani a tudó
soknak és a gyakorlati szak
embereknek az eddiginél is 
szorosabb együttműködéséről, 
hazai jogrendszerünk tovább' 
fejlesztése érdekében.

Az elméleti és gyakorlati 
szakemberek együttműködése 
kapcsán szóba kerültek olyan 
eredmények, mint például az 
államigazgatási eljárás új tör
vényi szabályozása. A folya
matos teendők között pedig 
előtérben álló feladat. — mi
ként említették — az államel
mélet demokratizmusának 
erősítése, az államigazgatás 
és a gazdaságirányítás továb
bi korszerűsítése és egyszerű
sítése, valamint az állampol
gárok élet- és munkakörülmé
nyeit érintő jogszabályok ga
ranciarendszerének továbbfej
lesztése. Ezek az elvek és tö
rekvések — hangsúlyozták a 
vitaülésen — a gyakorlatban 
például azt jelentik, hogy fo
kozni kell az országgyűlés és 
& _ tanácsok szerepét a tör
vényhozásban és a kormány
zati munka segítésében. To
vábbá: változtatni kell a vál
lalatok és a gazdálkodás bizo
nyos szervezeti megoldásain,

erősíteni kell a munkahelyi 
demokráciát és a gazdálkodás 
jogilag is szabályozott rend
jét; Ez utóbbihoz tartozik a 
döntési, felelősségi és ellenőr
zési feladatok pontosabb 
meghatározása és szabályozá
sa is. Szóba kerültek még 
azok a széles körű szakmai 
előkészítő munkálatok, ame
lyeknek eredményeként — a 
mai társadalmi igényekhez 
igazodva — módosítják a csa
ládjog egyés szabályait, a la
kásügyi, a szociális ügyekre 
vonatkozó rendelkezéseket 
_ Hangsúlyozottan szóltak az 
ülésen mindenekelőtt az állam- 
és jogtudományok, valamint 
más tudományágak eredmé
nyeinek fokozottabb hasznosí
tásáról a jogalkotásban, s kije
lentették a jövőre nézve az e 
területek közötti, még szerve
zettebb és tartalmasabb kap
csolatok _ kialakításának szük
ségességét. A tudomány képvi
selői a vitában megfogalmaz
ták azt az igényt, hogy a jog
alkotásban a tudományos 
eredmények eddiginél tervsze
rűbb felhasználására van 
szükség. A gyakorlat szakem
berei jviszont indokoltnak tart
ják, hogy a tudományos kuta
tások jobbam kapcsolódjanak a 
jogrendszer és a jogaíkalma- 
zas fejlesztésének időszerű 
kérdéseihez. Egységes a véle
mény abban, hogy mindezek a 
törekvések megkövetelik a 
kutatási tervek és állami 
szervek eddiginél jobb össze- 
hangolását. A közösen megfo
galmazott feladatok együttes 
végrehajtása — a vitaülés el
nökének zárszava szerint — 
tovább fokozhatja a magyar 
jogtudomány és jogrendszer 
eredményei iránt hazánkban 
es nemzetközi tekintetben is 
megnyilvánuló érdeklődést.
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iÁvt tárgyaláson döntenek

Sértenek:
a M acsk ak o r m ök ?

A Dunai Vasmű impozáns csarnokában bemutatják a Sándorházán készült acélszerkezeteket

Közreműködőként a BNV-n

Karmolnak-e a macskakor- í 
mök? — a jeles kérdés, mint 
Később majd kiderül, nem 
annyira állattani, mint inkább 
jogi problémát okoz. S így 
már érthető, hogy a válasz 
megadásával jelenleg a bíró
ság foglalkozik.

★
Még jobban érthetővé válik 

a történet, ha eláruljuk, hogy 
azok a bizonyos macskakör
mök nagy kezdőbetűvel íran
dók; a Macskakörmök című, 
nemrég elkészült, de be nem 
mutatott dokumentumfilmről 
van szó. A filmet egyelőre 
csak a szakmai közönség lát
hatta — a nyilvános bemuta
tás késik. Ugyanis a filmben 
szereplő „macskások”: a Ma. 
gyár Macskabarátok és Te
nyésztők Országos Egyesülete 
(amely nem tévesztendő össze 
a TIT-Stúdió macskatenyész
tő szakkörével, a FAMKAT- 
tal!) pert indított a Híradó- 
és Dokumentumfilm Stúdió 
ellen. Pontosabban: az egyesü
let „cégére” mögött az elnök 
és két vezetőségi tag pereske
dik; kérik az elkészült film 
forgalmazásának betiltását.

Miről is van szó? Idézzünk 
néhány mondatot keresetük
ből:

„Szobolits Béla rendező for
dult egyesületünkhöz, hogy ró
lunk, elért eredményeinkről, 
gondjainkról ismeretterjesztő 
filmet kíván forgatni. Öröm
mel fogadtuk jelentkezését, 
támogattuk a film tervét. . .  
Az egyesület október 10-én 
tartotta közgyűlését, azon is 
megjelentek, s engedélyünkkel 
forgattak. A közgyűlésen azon
ban, sajnos, olyan egyéni és 
csoportérdekek, indulatok 
csaptak össze, amelyeknek ki
fejleteként botrányos jelene
tek, elragadtatott kinyilatkoz
tatások történtek. . .  Ez az 
egyesület saját belső problé
mája, ám ezen felszíni jelek
nek az ismeretéből a kívül
álló nem megfelelő és ellen
séges érzületű következtetése
ket vonhat le.

A  filmet készítő rendező 
kész produktumának a Macs
kakörmök címet adta. Az 
egyesület tagjainak vélemé
nye szerint a rövidfilm jelen
legi állapotában sérti az egye
sület és a filmben szereplő 
tagok jó hírét. A rendező a fil

met úgy állította össze, hogy 
azon túlnyomórészt a közgyű
lésen lezajlott viták, nyílt ve
szekedések, kirohanások és 
egyéb felfokozott érzelmi töl
tetű megnyilvánulások domi
nálnak . . .  Az egyes tagok a 
filmen . . .  nevetség tárgyaként 
jeleníttetnek meg.”

A kereset később még ki
tér az egyesület nemzetközi 
kapcsolataira, amelyet a film 
alapvetően veszélyeztetne, il
letve az egyesület prominens 
tagjainak azon félelmére, 
hogy a film bemutatása mun
kahelyükön, illetve a társa
dalmi életben hátrányos lenne 
számukra. A kérés tehát a rö
vidfilm megsemmisítése, illet
ve betiltása.

A filmesek, természetesen, a 
kereset elutasítását kérik. Hi 
vatkoznak arra, hogy enge
déllyel forgattak — nemcsak 
az egyesület, hanem a felügye
lő minisztérium is , megadta az 
engedélyt —, azt vették fel, 
ami  ̂ történt, ahhoz semmit 
hozzá nem tettek, el nem vet
tek- Az igaz, hogy az élet egy
szerű rögzítésén túl a rende
ző alkotást is teremt, ez a mű
vészi folyamat viszont nem 
változtatta meg az alapvető 
történést. Arról nem is szólva 
— mondják —, hogy a filmet 
elkészülte után bemutatták 
az egyesületnek, s a jelenlé
vők nagy többsége a filmet el
fogadhatónak minősítette.'Leg
feljebb annyit tettek hozzá 
szomorúan: „Sajnos, valóban 
Ilyenek vagyunk . . . ”

★ .
A vita eldöntése — szeren

csére — nem a mi feladatunk.
A szakkritikusok, akiknek 
volt  ̂szerencséjük megismer
kedni a Macskakörmökkel, 
lelkesen nyilatkoztak a látot
takról. Szerintük ez' egy mo- 
dellfilm, amely bemutatja az 
»önagyonülésezők”-nek vitára, 
közösségi életre képtelen cso
portját.

Mindenesetre nincs könnyű 
dolga a Pesti Központi Kerü
leti Bíróságon dr. Fekete Er
vin tanácsának. A per az íté
lethirdetésig, a szemérmes 
egyesület kérésére, zárt ajtók 
mögött, a nyilvánosság kizá
rásával folyik. A bíróság is 
zárt körű vetítésen ismerkedett 
meg az inkriminált filmmel. . .

A hagyományos Budapesti 
Nemzetközi Vásáron idén har
minc ország (és Nyugat-Ber- 
lin) kétezer kiállítója mutatta 
be termékeit a szakemberek
nek és a nagyközönségnek.

Az idei seregszemle új ki
állítói Ausztráliából, Brazíliá
ból, Indiából, Írországból, Li
banonból, San Marínéból és 
Spanyolországból érkeztek.

Hazánkat 870 ipari és kül
kereskedelmi vállalat képvisel
te a BNV-n.

A kőbányai vásárvárosban 
áttekintést kaphattunk a nem
zetközi és a hazai ipar fejlett
ségéről, termékeik kínálatáról. 
A büntetésvégrehajtási ipari 
vállalatok — közreműködőként 
— jelen voltak e nemzetközi
leg is igen rangos ipari vásá
ron.

Láthattuk a nagy sikert ara
tott munkaruhákat. a Csepel 
gépkocsikba és Ikarus autó
buszokba beépített csővezeték-

Baleseiek 
a lakásban

Az elmúlt évben 170 ez
ren Szenvedtek balesetet a 
biztonságosnak vélt otthon 
falai között, s az Állami 
Biztosító adatai szerint ez 
a szám egy évtizede átlago
san évi 10 százalékkal 
emelkedik.

Az otthoni balesetek leg
többször háztartási munka 
közben, de igen gyakran — 
s ezek száma növekszik 
legjobban — hobbitevé
kenység és barkácsolás so- | 
rán következnek be. A sé
rülések közül legtöbbnek 
esés az oka, sok esetben 
súlyosabb leeső tárgy okoz
ta ütés, de több ezer bal
eset történik kéziszerszá
mok, munkaeszközök hasz
nálata közben is. Meglepő, 
hogy automatizált vilá
gunkban viszonylag kevés 
— a múlt évben mintegy 
2000 — balesetet okoztak az 
elektromos háztartási be
rendezések.

A statisztika szerint a 
lakás balesetveszélyesebb a 
férfiak számára, mert a 170 
ezer otthoni balesetből 
csaknem 100 ezernek ők 
voltak a szenvedő alanyai. 
Különösen a 30 és 35 éves 
kor közötti időszak kritikus 
számukra, ekkor sérülnek 
meg a legtöbben.

Nőknél jóval később, 50- 
60 éves koruk körül követ
kezik be ez a balesetveszé
lyes periódus.

Az otthoni balesetek 
emelkedése és az ebből 
eredő táppénzes napok szá
mának növekedése arra 
késztette az érdekelt intéz
ményeket és társadalmi 
szerveket, hogy részlete
sebben vizsgálják az ott
honi sérülések, okait, körül
ményeit, s a vizsgálat ered
ményeként kidolgozzák a 
balesetmegelőzés leghasz
nosabb módszerét és eszkö
zeit.

Munkaruhák divatbemutatója, először a BNV-n
hálózatot, amelyet Tökölön a 
fiatalkorúak készítettek. Je
lentős helyet képviselnek a 
Dunai Vasmű . kiállításán a 
Sándorházán gyártott termé
kek, a Vácott készült hőkiol- 
dók, valamint a népszerű logi
kai játékok, amelyek összesze
relését Mélykúton végzik.

Következő számunkban rész
letes tudósítást adunk azokról 
a vállalatokról, amelyek szoros 
kapcsolatban vannak üzeme
inkkel; a nagy nemzetközi se
regszemlén aratott sikerhez az 
ő munkájuk is hozzájárult.

— ZIMM —

Költözéskor, lakáscsere esetén

M i történik a  telefonnal?
Budapesten a telefonra vá

rók száma — tavaly az év vé
gén — meghaladta a 177 ezret. 
A következő időszakban ez a 
szám tovább emelkedik, mert 
a fejlesztésre szánt összegnek 
csak egy részét fordíthatják új 
állomásokra, hiszen a már mű
ködő központok és hálózatok 
megőrzése és javítása is sokba 
kerül. A posta ezért a meny- 
nyiségi igényeknek csak kor
látozottan tehet eleget,

Állom ások , Áram körök

Kénytelen sok kérelmezőnek 
azt a választ adni, hogy lakó
területének kedvezőtlen mű
szaki helyzete egyelőre nem 
teszi lehetővé az állomás föl
szerelését. Talán eloszlatható 
néhány félreértés, ha bővebb 
magyarázatot kérünk. Dr. Ke- 
lenczés Miklós, a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság keres
kedelmi és propogandaosztá- 
lyának vezetője válaszolt.

— A telefont kérő ügyfelek 
gyakran azzal érvelnek, hogy 
a házban több állomás is mű
ködik, mi akkor az akadálya, 
hogy nála is fölszereljék?

A telefon fölszereléséhez 
a telefonközpontból kiinduló
vonalra — kábelpárra _, a
központban pedig kiadható 
áramkörre — gépre — van 
szükség. Ha valamelyik hiány
zik. akkor a szerelésre nincs 
mód. Ezt jelenti tehát az olyan

értesítés, amelyben hálózati 
vagy központi telítettségre — 
gyakran mind a kettőre — hi
vatkozva a kérés teljesítésének 
akadályát jelzi a posta.
MAS AMIKOR ÉPÍTIK

— Sok félreértést okoz, ha a 
lakásban volt telefon, még ott 
a vezeték és a konnektor, s 
mégsem lehet telefont kapni.

— Ha a lakás bérlője vagy 
korábbi tulajdonosa elköltö
zött, és kérte a telefon áthe
lyezését, a felszabaduló vona
lat és kapcsolási számot a vá
rakozók nyilvántartásában 
szereplő legfontosabb igénylő
nek engedélyezik. Ilyenkor ter
mészetesen a lakásban levő ve
zetéket nem bontják le. Ha az 
új beköltözőnek korábban Is 
volt telefonja, a lakásban levő 
vonalat megkapja, csupán a 
telefon átírását kell kérnie. 
Ugyanez vonatkozik a kölcsö
nös lakáscserére, amennyiben 
a cserélők lakásában volt tele
fon. Az_új lakótelepek beton
panelből készült házaiban már 
az építéskor felszerelik a háló
zatot. Ennek azonban nincs 
összeköttetése mindaddig, amíg 
el nem készül az új ház és a 
telefonközpont között a föld 
alatti kábelhálózat, illetve a 
központ bővítése meg ném tör
ténik.

— Gyakori, hogy egy külön- 
vonalú állomás előfizetője

hozzájárul: a házban lakó más 
személy ikertársa legyen. Mi 
az akadálya ilyenkor a telefon 
felszerelésének ?

— A posta jogosult bármely 
főállomáshoz ikertársat kap
csolni, még akkor is, ha az 
előfizető esetleg ez ellen kifo
gást emelne. Az előfizető hoz
zájárulásának megszerzése így 
érthetően senkinek sem jelent
het előnyt. Az ikresítés felté
tele azonban minden esetben 
az, hogy a központban legyen 
szabad ikerpáros áramkör. 
Ilyenkor többnyire a különvo- 
nalú állomás telefonszáma is 
megváltozik.

KÖRÜLTEKINTŐEN 
DÖNTENEK

— Mi a teendőjük azoknak, 
akik régen várakoznak tele
fonra?

— Az állomást kérelmezők 
adatait a posta a várakozók 
nyilvántartásában mindaddig 
szerepelteti, amíg az igénylő 
nem kapott telefont. Fölösle
ges a többszöri sürgetés, ez az 
ügyet nem segíti előbbre, csu
pán többletadminisztrációt
okoz. Fontos azonban, hogy az 
igénylő az adataiban bekövet
kező változásokat — például a 
beosztásában, szociális helyze
tében történt módosulásokat 
— jelezze. A terület ellátásá
nak kedvező változása esetén 
a várakozók nyilvántartási 
adatai alapján — fontossági 
?°rFfnd és az igénybejelentés 
idejének figyelembevételével 
■ körültekintően döntenek a 
kerelmek teljesítéséről.

» » ü té s
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Sínre került a rockszínház 

ügye: a KISZ KB intéző bi
zottsága döntése értelmében a 
KISZ Központi Művészegyüt
tesének önálló művészeti tago
zataként folytatja, illetve kezd
heti meg munkáját a népszerű, 
fiatalokból verbuválódott 
együttes — jelentették be 
egyebek között a KISZ KB 
székházában megtartott sajtó- 
tájékoztatón.

Köpf Lászlóné, a KISZ KB 
titkára elmondta, hogy a fiata
lok körében hamar közked
veltté vált színház 1980 nyarán 
mutatkozott be, új műfajt ví- 
ve színre, a rockmusicalt. Az 
elmúlt két év munkáját olyan 
közönségsikerek jelzik, mint 
amilyeneket az Evita és a 
Sztárcsinálók című produkció 
arattak. A KISZ Központi Bi
zottsága kezdettől fogva támo
gatja a színház tevékenységét, 
s mind ifjúság- mind művelő
déspolitikai szempontból hasz
nosnak, eredményesnek érté
keli munkáját.

A KISZ Központi Bizottsága 
másfél éves szerződést köt a 
társulattal, amelynek működé
séhez a Művelődési Minisztéri
um és az Állami Ifjúsági Bi
zottság is anyagi segítséget ad. 
Ez idő alatt kívánják megte
remteni a társulat állandó mű
ködésének feltételeit. A rock
színház társulatától azt vár
ják, hogy tevékeny részese le
gyen az új zenés műfaj hazai 
meghonosításának, s inspirálja 
a fiatal alkotókat, a társművé
szetek művelőit új produkciók 
létrehozására is,
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Gyámhatósági intézkedések
Előző számunkban a szülői felügyelet témakörével fog

lalkoztunk, s utaltunk rá, ha a szülő gyermekével szembeni 
kötelezettségeit nem teljesíti, elhanyagolja, színre lép a gyám
hatóság. „Mi ez a titokzatos gyámhatóság, amely beleszól saját 
gyermekem, nevelésébe” — mérgelődik az öntudatos állampol
gár, amikor pecsétes iratot kap például a kerületi tanács mű
velődésügyi osztályától, hogy ott jelenjen meg a megadott 
időben. „Már meg sem verhetem a gyermekemet,. amikor 
akarom”, dühöng a szigorú apa, aki a spártai nevelés újkori 
követőjének vallja magát. Mit tilthat meg, mire kötelezhet, 
mibe szólhat bele egyáltalán a gyámhatóság? Ezeket a témá
kat tekintjük át mai számunkban.

A gyámhatóság az olyan 
kiskorú érdekében lép fél, 
akinek gondozása, nevelése, 
tartása, testi, értelmi vagy er
kölcsi fejlődése bármilyen ok
ból nincs biztosítva. Ilyen 
esetben a gyámhatóság hala
déktalanul intézkedik. A 
gyámügyi igazgatás szerve 
két'fokú: első fokú gyámható
ságok működnek a főváros 
kerületeiben (művelődésügyi 
osztály), a megyei jogú váro
sokban (a tanács kerületi hiva
tala), városokban (az igazga
tási osztály), községekben (a 
járási hivatal, illetve egyes 
feladatok esetében maga a 
községi tanács szakigazgatási 
szerve). Az első fokú gyámha
tóság döntése, intézkedése el
len a másodfokú gyámhatóság
hoz lehet fordulni, amelyek 
fővárosi, városi, községi szin
ten ugyancsak megtalálhatók. 
A gyámhatóság feladatai lé
nyegében két nagy csoportra 
oszthatók. Az egyik a kisko
rúak gondozásának, szocialista 
nevelésének, oktatásának, tar
tásának, testi, értelmi és er
kölcsi fejlődésének előmozdí
tása és támogatása, törvényes 
képviseletének rendezése, sze
mélyi és vagyoni érdekeinek 
védelme. A másik nagy cso
portba tartozik: a testi vagy 
.(értelmi fogyatékosságuk miatt 
Ipselekvőképtelen vagy korláto
zottan cselekvőképes;: illetőleg 
Vagy obi ügyeik ellátásában 
akadályozott nagykorú szemé
lyek törvényes képviseletéről 
Való gondoskodás, ügyeik in
tézésének állandó felügyelete 
és irányítása, személyi és va
gyoni érdekeik védelme. Most 
az első csoportról lesz részle
tesebben szó.

Ha a szülő — már is
mertetett — kötelességeit 
nem tudja úgy gyako
rolni, hogy az a gyer
mek egészséges fejlődé
se szempontjából ered
ményes legyen, vagy a 
kiskorú fejlődését vala
milyen ok károsan befo
lyásolja, a gyámhatóság 
köteles a szükséges intéz
kedéseket megtenni.

-Sokszor nem a szülő hibája, 
hogy gyermekeinek nevelése 
nem kielégítő, s hogy a csalá
di környezet nem a legideáli
sabb. Sokgyermekes családok
ban az égy gyermek nevelésé
re fordítható idő nyilvánva
lóan kevesebb lesz, mint az 
egy-két, gyermekes családban. 
Ugyanígy a család egy főre eső

jövedelme a gyermekek szá
mával arányosan csökken. 
Gyakoriak azonban a gyermek 
fejlődését fenyegető olyan ár
talmak, amelyek már a szülői 
magatartásnak a függvényei. 
Például az egyik vagy mindkét 
szülő italozó életmódot folytat, 
nincs rendszeres jövedelmük, 
a szülő rendszeresen veri a 
gyermeket, visszaesőként volt 
már büntetve stb. A veszé- 
lyeztetettségi okok tehát igen 
eltérőek lehetnek, így környe
zeti, anyagi, magatartási, 
egészségügyi okok. Az általá
nos tapasztalat az, hogy a 
nagycsaládosoknál a kiskorú 
anyagi veszélyeztetettsége el
lensúlyozható a rendes, illetve 
a rendkívüli szociális segélyek 
juttatásával. Nehezebb megol
dást találni környezeti veszé
lyeztetettség esetén, amikor 
sok esetben csak a kiskorú 
környezetből való kiemelése, s 
egészséges környezetbe helye
zése hozhat megoldást.

Nézzük, milyen eszközei 
vannak a gyámhatóságnak a 
veszélyeztetettségi helyzet fel
számolására. A gyámhatóság

— a szülő törvényes képvi
seleti jogának érintése nélkül 
védő- és óvó intézkedést tehet,

— a kiskorú érdekében 
egyéb állami szerveknél, vál
lalatoknál, intézményeknél el
járást indíthat,

— rendkívüli körülmények 
esetén a kiskorú részére egy
szeri segély folyósítását ren
delheti el,

— az indokolt körülmények 
tartós fennállása esetén rend
szeres nevelési segélyt bizto
síthat részére,

— gondoskodhat a kiskorú 
intézeti elhelyezéséről,

— elrendelheti a kiskorú ál
lami gondozásba vételét, 
(ilyenkor a szülő felügyeleti 
joga szünetel, vagy meg is 
szűnhet),

— gondoskodhat a kiskorú 
családba fogadásáról vagy 
örökbe fogadásáról,

— gondoskodik a családban 
élő kiskorúak nevelésének fo
lyamatos figyelemmel kíséré
séről, szükség esetén a család 
rendszeres segélyezéséről.

A felsorolt intézkedések szé
les skálája biztosítja, hogy a 
kiskorú tényleges helyzete, ve
szélyeztetettségi foka alapján 
a legmegfelelőbb megoldást le
hessen alkalmazni.

Az intézkedések első 
csoportját a védő- és 
óvó intézkedések képe
zik. A gyámhatóság ak
kor rendel el, ha a szülő 
vagy gondozó környeze

tében a kiskorú erkölcsi 
fejlődése, nevelése, gon
dozása nincs biztosítva.

Erre utaló jelzés érkezhet a 
rendőrségtől", ügyészségtől, bí
róságtól, társadalmi szervek
től, vagy egyéb nem hivatalos 
helyről, személytől (például a 
szülőtől, szomszédtól, munka
helytől, orvostól, iskolától stb.), 
vagy éppen a gyámhatóság 
személyes észlelésén alapul. A 
hivatalos megkeresés, a meg
alapozott bejelentés vagy a 
saját tapasztalat alapján a 
megindított eljárás során — 
ha áz szükséges — a gyámha
tóság maga elé idézi a szülőt 
és a kiskorút, majd együttes 
jelenlétükben, vagy külön-kü- 
lön ismerteti, a tényállást, s 
meghallgatja őket. Például a 
szülők munkaviszonyban nem 
állnak, elhanyagolják a gyer
mekek gondozását, élelemről a 
szomszédok gondoskodnak, 
mert különben a kiskorúak 
nem kapnak enni. A meghall
gatás célja, hogy a gyámható
ság meggyőződhessen a tény
állás hitelességéről. Védő- és 
óvóintézkedésként — a körül
ményektől függően — a 
gyámhatóság a következőket 
teheti:

— meghallgatja a kiskorút, 
felvilágosítással vagy tanács
csal látja el, egyben figyel
mezteti magatartásának hely
telen voltára; a figyelmezte
tést Jegyzőkönyvbe foglalja, 
amelyben részére kötelező ma
gatartási szabályokat is meg
állapíthat. (Például a kiskorú 
nem jár haza, „csövezik”; 
jegyzőkönyvileg figyelmezte
tik, s kötelezik arra, . hogy 
mindennap legkésőbb este 8 
órakor otthon legyen.) Ez az 
intézkedés különösen akkor 
vezet eredményre, ha a szülők 
is támogatják, s a magatartá
si szabály betartását rendsze
resen ellenőrzik.

— a kiskorú távollétében 
meghallgatja, figyelmezteti a 
szülőt helytelen magatartásá
nak következményeire és fel
szólítja annak megváltoztatá
s á é i ''á - :̂ gyélmezteté»1i';;éS'fel
szólítást-*.sz-ükség esetén jegy
zőkönyvbe foglalja; kötelezhe
ti a szülőt, hogy a gyermeket 
bölcsődében, óvodában, nap
közi otthonban helyezze el, s 
ehhez a férőhelyet biztosítja; 
kötelezheti arra, hogy vegye 
igénybe a nevelési tanácsadó 
segítségét, vagy keresse fel a 
gyermek-ideggondozó intéze
tet, s a kiskorú érdekében ott 
kapott tanácsokat nevelése so
rán érvényesítse; a kötelezést 
írásba foglalja, s megkeresi-az 
illetékes intézmény igazgatóját 
a határozatban foglaltak elő
segítése céljából.

Ha ezek az intézkedé
sek eredménytelenek 
maradtak, kilátásba he
lyezhet: pénzbírságot, a 
szülői felügyelet meg
szüntetését, a kiskorút 
illető tartásdíjigény ér
vényesítését, a kiskorú 
elhelyezésének megvál
toztatását, a szülőnek 
társadalmi bíróság ál
tal történő elmaraszta
lását.

Ezenkívül még büntetőjogi fe
lelősségre vonását, alkoholfo

gyasztásból eredő magatartása 
miatt alkoholelvonó gondozás
ra kötelezését, vagy súlyosabb 
esetben munkaterápiás inté 
zetben való gyógykezelését. 
Ezekkel esetleg rábírhatja a 
szülőt, hogy a gyámhatóság 
határozatában foglaltakat 
végrehajtsa.

További gyámhatósági in
tézkedések lehetnek: a 14. élet
évét betöltött, már fiatalkorú 
munkában történő elhelyezke
désének elősegítése, szükség 
esetén a szülő munkafeltéte
leinek megjavításához segít
ségnyújtás. Az egészséget ve
szélyeztető környezeti ártalom 
megszüntetése iránt az illeté
kes egészségügyi szervek útján 
intézkedik a gyámhatóság. 
Például megállapítja, hogy a 
kiskorú fertőző betegségben 
szenved, s beutaltatja a meg
felelő intézetbe. Ha a kiskorú 
egészséges fejlődését csupán 
anyagi gondok akadályozzák, 
rendkívüli segélyt utalhat ki, 
sőt, ha az anyagiak hiánya 
miatt az intézeti elhelyezés ér
vényesül, de a család alkal
mas a gyermek számára meg 
felelő családi légkör biztosító 
sára, s helyes irányú neveié 
sét is biztosítani tudja, intéze 
ti elhelyezés helyett a gyám
hatóság rendszeres nevelési 
segélyt folyósíthat.

Igen lényeges, hogy a veszé
lyeztetett kiskorú helyzete, 
fejlődése folyamatosan ellen
őrizhető legyen. Ennek érde
kében

a gyámhatóság az eljá
rás bármely szakaszá
ban határozattal párt
fogót rendelhet ki. Párt
fogó csak olyan személy 
lehet, aki személyi 
adottságai alapján al
kalmas a kiskorú neve
lésének elősegítésére.

(A pártfogó lehet hivatásos 
-vagy társadalmi nártfogó.) 
Feladata a kiskorú fejlődésé-1 
nek- folyamatos figyelemmel 
kísérése, s a szülő támogatása 
a helyes nevelés érdekében. 
-Háromhavonta köteles jelen
tést tenni a gyámhatóságnak, 
s javaslatot tehet a pártfogó 
felügyelet megszüntetésére, ha 
annak szükségessége már nem 
indokolt.

A kiskorú intézeti elhelye
zésére akkor kerülhet sor, ha 
a védő- és óvóintézkedés nem 
járt erelménnyel, vagy attól 
— az eset súlyossága miatt — 
eredmény egyébként sem vár
ható és a családi környezetben 
a nevelés, rendszeres nevelési 
segély juttatásával sem bizto
sítható. Ugyanilyen feltételek 
esetén kerülhet sor az állami 
gondozásba vételre is, a gyám
hatóság mérlegelése alapján 
Az intézeti elhelyezés és az 
állami gondozásba vétel a 
legsúlyosabb gyámhatósági in
tézkedések, amelyek a kisko
rú családból való kiszakadását 
eredményezik. Sok esetben 
maga a kiskorú sem fogadja 
örömmel az ilyen intézkedése- 
seket, mert addigi szabadsága 
korlátozását látja csak benne 

Dr. L. Gy.

Irodalmi pályázat
Változatlanul sok vers, költői szárnypróbálgatás ér

kezik- a szerkesztőségbe, holott tavaly — átmenetileg — 
megszüntettük a versrovatot, s az akkoriban nagy sikert 
elért „költői versengést”. Akkor úgy gondoltuk, időt 
adunk a feítöltődésre.' új élmények feldolgozására, s 

; adandó alkalommal-
irödalmi pályázatot

hirdetünk. Nem kizárólagosan verspályázatot, hanem 
a műfaji sokszíhűséget szem előtt tartva a pályázókra 
bízzuk, hogy milyen művet (vers, karcolat, elbeszélés 
stb.) küldenek be "a szerkesztőségbe.

Pályázni lehet tehát eredeti alkotással az alábbiak 
szerint*

— az írások témája kötetlen, lehetőség^szerint azon
ban a művek dolgozzák fel azokat az élethelyzeteket 
vagy pillanatokat,. amelyek a szerző életében sorsdöntő 
fontosságúak; '*

“*■* a verssel pályázók legfeljebb 10 költeményt küld
hetnek be °

— prózai mű (tárca, karcolat, elbeszélés) ne legyen 
több 8 gépelt oldalnál.

A művek beküldési határideje: 1982. augusztus 10.
Az első három helyezettet mindkét kategóriában ju

talmazzuk, 600, 400, 300 forinttal. a

Felelőtlen vállalkozás
Több bejelentés nyomán tar

tottak vizsgálatot a népi ellen
őrök a körmendi Műszaki Ipa
ri Szövetkezetnél. A figyel
meztető jelzések nem voltak 
alaptalanok: súlyos visszaélé
sekre derítettek fényt. Az eljá
rást most a Vas megyei Rend
őr-főkapitányság vizsgálati 
osztálya folytatja.

A múlt esztendőben a szö
vetkezet az Egyesült Gyógy
szer- és Tápszergyár körmendi 
üzemének megrendelésére 
negyven darab konténer gyár
tására vállalkozott. Ehhez a 
fővárosból szerezték be — 420 
ezer forintért — a szükséges 
rozsdamentes lemezt. Ám, mi
vel a negyedév végi anyag
készletszintjük a megengedett
nél feltehetően magasabb volt 
— a lemezeket eladták a 
MAGÉV-nek. Ugyanezt az 
anyagot pár nap múlva vissza
vásárolták, de már 108 ezer 
forinttal drágábban, mint 
ahogy eladták.

Számottevő ráfizetéssel járt 
a szövetkezetben a kandalló
ajtók gyártása. Felkészülés, 
műszaki előkészítés nélkül fog
tak hozzá — rövid, teljesíthe
tetlen határidőt vállalva —, 
hogy nagy mennyiségben, kü
lönböző méretű kandallóajtó
kat készítsenek egy nyugat
német cégnek. A gyártást a 
kapkodás, a szervezetlenség 
jellemezte, hamar kiderült az 
is, hogy a határidőket sem 
tudják teljesíteni. 1981-ben 
összesen 1152 darab kandalló
ajtót készítettek, s küldtek el 
a megrendelőnek. Ebből a té
telből 838 darabot a nyugat
német cég visszaküldött, mert 
nem felelt meg az előírt köve
telményeknek.

A felelőtlen vállalkozásból a 
szövetkezetnek hozzávetőleg 
egymillió forint a pillanatnyi
lag kimutatható vesztesége. 
Ez ügyben és az ipari szövet
kezet egyéb tevékenységében 
is még tart a vizsgálat.

A GYERMEKTARTÁSDÍJRÓL
jr

Állandóan változó 
körülmények

A tartásdíj a gyermek létfenntartására szolgál. Egyéni és 
közérdek, hogy a gyermek ezt a lehető legegyszerűbb módon, 
huzavona nélkül megkapja. Dr. Hartai Lászlót, a Legfelsőbb 
Bíróság tanácselnökét arra kértük, foglalja össze az ilyen 
ügyekben rejlő tanulságokat.

— Többféle módon indulnak ezek a perek. A házassági 
bontóperekben rendszerint a gyerektartásdíjról is dönt a bíró
ság, de bontóperen kívül is határozatot hozunk. Sokan nem 
tudják, hogy házassági bontóper nélkül is, pusztán az életkö
zösség megszakadásakor, de már azt megelőzően is kérheti , a 
tartásdíj megítélését, amennyiben az apa nem tartja'kötelessé
gének, hogy gyermekei^ vagy gyermekei tartásáról önként gon
doskodjék. Tehát fennálló házasságban élő apa is kötelezhető 
tartósdíj fizetésére. A perek többségében a tartásdíj felemelésé
re, illetve csökkentésére kezdeményezik a felek a bírósági el
járást. Mások nagykorú gyermekük számára kérik a tartás
díj megítélését, de a nagykorú, szükséges tanulmányait folyta
tó gyermek maga is indíthat pert. Akadnak olyan esetek, ami
kor a tartásdíjra kötelezett szülő azért fordul a bírósághoz, 
mert a nagykorú gyermek tartásaként megállapított fizetési 
kötelezettség veszélyezteti létfenntartását (például 1800 forin
tos nyugdíjából már nem tudja az eredetileg megállapított ösz- 
szeget nélkülözni). A kiskorú gyermeket a szülő létfenntartá
sának veszélyeztetettsége esetén is köteles tartani, bármilyen 
csekély is a jövedelme, azt meg kell osztania a gyermekkel.

Ha kiucrő a kereset
Az_1974-es minisztertanácsi és igazságügyminiszteri ren

delet jól szolgálta a gyermek, az eltartott érdekét. A bírósá- 
goknak^ rugalmas, minden körülményre kiterjedő mérlegelési 
lehetőséget nyújt. így például a tartásra kötelezett szülő jöve
delmének 20 százalékától fölfelé és lefelé is eltérhetnek egy- 
egy ítélethozatalnál a körülmények ismeretében.

A rendelet kibocsátása óta nyolc év telt el, s a gazdasági 
helyzet változásával, a tartásdíj megállapításánál egyre diffe
renciáltabb jövedelmeket kellett a bíróságoknak alapul venni
ük. Jó néhány szülőnél ugyanis a bíróság olyan kiugró kere
setet tárt fel, amelynek 20 százaléka messze meghaladja egy- 
e§y gyermek eltartásának költségeit. S noha a bíróságoknak 
tekintettel kell lenniük arfa, hogy a szülők válása után is le- 
hetoleg olyan színvonalon kell élnie a gyermeknek, mintha 
szülei továbbra is együtt lennének, szükségesnek látszott 
mégis megvonni egy felső határt, a különösen magas jövedel
mű tartásdíjra kötelezhető szülőknél. Például 20 ezer forintos 
jövedelmű szülőt nem indokolt keresetének 20 százaléka — 
négyezer forint — megfizetésére kötelezni, hiszen ennyibe nem 
kerül egy kiskorú eltartása A szülői vagyon várományosa 
amúgy is a gyermek. Éppen ezért a bíróságok azt a gyakorla
tot alakították ki, hogy a ma kezdő fiatal szakember 2500-3000 
forintos havi fizetésének összegével egyezik meg a megítélhető 
tartásdíj felső határa. Természetesen, ha három gyermek 
után kell,,tartásdíjat fizetni magas jövedelemből, akkor a bíró
ság megint csak valamennyi körülményi megítélése után ru
galmasan dönt. Ennek a szempontnak a figyelembevétele 
egyébként is jellemző a tartásdíjjal kapcsolatos perekre.

Háztájiból természetben ?
Nemrégiben határozott például az egyik bíróság egy tíz

ezer forintos havi átlagkeresetű munkás kötelezettségéről. A 
volt feleség hathónapos csecsemő számára kérte az addig 
rendszeresen mindig megérkező kétezer forintos, tehát 20 szá. 
zalékos arányú tartásdíjon túl az apának járó hűségjutalom 
20 százalékát is. Kérését azonban elutasították. A bírói döntés 
élt az idevonatkozó rendelet nyújtotta lehetőséggel mondván: 
a féléves kisgyermek eltartásának költségeire elegendő a havi 
kétezer forint. A Legfelsőbb Bíróság elvi irányítását igénylő 
ügyek közé tartoznak a háztáji gazdaságokból is jövedelmet 
szerző, tartásra kötelezett szülők ellen indított perek. Az élet 
mind gyakrabban teszi fel a kérdést a bíróságoknak is: ho
gyan számítható ki a háztájival rendelkező szövetkezeti tág 
valamennyi jövedelméből a jogos tartásdíj? Ilyenkor a Leg
felsőbb Bíróságnak az az elvi döntése érvényesül az ítéletek
nél : a legmagasabb megítélhető összeget, tehát egy kezdő szak
ember 2500-3000 forintos fizetésével azonos tartásdíjat kell 
megállapítani, ha az átlagot magasan meghaladó jövedelme 
van a tartósdíjra kötelezett személynek.

A harmadik csoportba tartoznak azok a szerencsére nem 
nagyszámú tartásdíjügyak, amikor a fizetésre kötelezett szülő 
otthagyja munkahelyét, hogy ne kelljen tartásdíjat fizetnie 
és a gyermekeit hónapokon át tartás nélkül hagyja. Ilyenkor 
feljelentést kell tenni az ügyészségnél, a kötelezettségét kiját
szó apa így elzárásra ítélhető. Az elzárás alatt nem szünetel « 
tartásdíj-fizetési kötelezettség, a hátralék tovább nő és ha ki
szabadul a szülő, kénytelen arra törekedni, hogy állandó mun
kahelye legyen.

★
Gyakori gond, ha a tartásdíjfizetésre kötelezett szülőnek 

többféle jövedelemforrása van, de csak a főállása után kapott 
fizetésének 50 százalékáig tiltható le a megítélt tartásdíj, S ez 
a tartásdij — a többféle forrásból származó jövedelmet figye
lembe véve — három gyermek esetében például elérheti a hét
ezer forintot. De az apát alkalmazó vállalat csak 2500 forintot 
vonhat le ott, ahol például ötezret keres. Honnan hajtsa be a 
bíróság ilyenkor a különbözeiét? Az ilyen esetek is új megol
dást kívánnak; utat-módot kell keresni a joggyakorlatban, hogy 
ilyen esetekben kiterjedhessen a levonás a többi jövedelemfor
rásra is. Ezt a kérdést időszerűvé teszi.a társulásokban stb. részt 
vevő személyek növekvő száma, amikor gyakran azért nem 
hajtható be a tartásdíj, mert nem a munkaadóhoz folyik be a 
szülő keresete. Sok ilyen eset lehet. Például az állami gazda
ságok dolgozói kedvezményként illetményföldet kapnak. Ahol 
az illetményföldet természetben adják ki, s ez a mai gyakori 
lat - akárcsak fél holdon is —, fóliakertészetet létesít a dol
gozó. Ilyenkor olyan jelentős pénzösszeghez jut, ami nem ér-' 
kezik be az állami gazdaságok pénztárába, így ebből a tétel
ből le sem vonhatják a tartásdíjat.

— Az eddigi példák, azt hiszem, jól mutatják, hogy a 
megalkotásuk idején nagyon jónak és hatékonynak látszó jog
szabályok az idő múlásával, a körülmények változásával, a tár
sadalmi viszonyokban végbemenő fejlődés nyomán időnként 
módosításra, kiegészítésre szorulnak. Szerencsére jogrendünk 
lehetővé teszi, hogy az ítélkezési gyakorlat életszerűen alkal
mazza a régi jogszabályokat is, és a gyermek tartása garantált 
legyen addig is, amíg a jogszabályalkotás a megváltozott körül
ményekre vonatkozóan is megfelelő megoldást tud kidolgozni:
A bíróságok mindent megtesznek, hogy a-gyermekek érdekei a 
gyermektartásdíj-perekben megfelelő védelmet kapjanak.



4 1982. MÁJUS 29.

SEND ÉS TISZTASÁG

Egészségügyi követelmények

Közeleg a nyár. A nagy me
legben többféle veszély lesel
kedik ránk, nemcsak a sza
bad életben, de a bv. intéze
tekben is, Ékről beszélget
tünk a Fővárosi Bv. Intézet II. 
egészségügyi szolgálatán. Mi
lyen veszélyeket lát az orvos?

— A nyári meleggel együtt 
különböző betegségek veszélye 
Jelentkezik. Ilyenkor fokozott 
figyelmet kell fordítani a sze
mélyi higiénia követelményei
nek betartására: az alapos mo
sakodásra, kézmosásra stb. A 
bárkában a mellékhe.'iyiséget 
rendszeresen tisztán kell tar
tani, esetenként fertőtleníteni.

Különösen ügyelni kell a 
konyhán a romlandó élelmi
szerek helyes tárolására, ke
zelésére, főként a húsfélékre.
. — Az előzetes letartóztatot
taknak és a jogerősen elítél
teknek rendszeresen küldenek 
csomagot a hozzátartozók. Mit 
tanácsol az orvos: a fertőzés- 
veszély elkerülése érdekében 
mit nem ajánlatos küldeni?

— Különösen a húsfélékre 
kell vigyázni. Nagyon veszé
lyes a disznósajt, a különböző 
szalámi-fajták, a párizsi, kol
bászok. Még a szárazkolbász 
és a téliszalámi is különböző 
hasmenéses fertőzések forrása 
lehet a nyári hőségben. Nem 
megfelelő tárolás esetén még

a tartósított élelmiszerek nagy 
része is fertőződhet, és a rfyári 
melegben táptalajává válhat 
különféle kórokozóknak.

— Mert az élelmiszerek 
wwv része nyáron betegségek 
forrása lehet, célszerű megírni 
a hozzátartozóknak, hogy ilye
neket ne is küldjenek, mert 
azokat itt meg kell semmisí
teni.

— Igen, így igaz. Viszont 
vannak kiváló húskonzervek, 
vagdalt húsok, tökéletesen tar
tósítva. Ezek meleg időben is 
hosszú ideig eltarthatok, de 
ezekkel is vigyázni kell: fel
bontás után a konzerv sem 
tárolható, mert akkor már 
ugyanúgy romlandóvá válik, 
mint az egyéb, nem tartós 
élelmiszerek. Célszerű tehát 
ezekből kisebb konzervet kül
deni, ami egyszeri alkalommal 
elfogyasztható.

— Ehhez kapcsolható az a 
szigorú szabály, hogy a bv. 
intézetekben a kiosztott ételt 
azonnal el kell fogyasztani, 
tárolni nem szabad. Mi erről 
az orvos véleménye?

— Az előírást mindenkinek 
a saját érdekében maradékta
lanul be kell tartania. Itt kell 
megemlíteni azt is, hogy mi
lyen fontos az evőeszközök 
alapos tisztántartása. Az edé
nyek, kanalak csupán vízben

való elmosása nem elegendő, 
mert a tiszta víz a zsírt nem 
távolítja el. Az edényeken 
maradt zsír pedig a kóroko
zóknak jó táptalaja. Elzárt a 
mosogatáshoz mindig használ
junk valamilyen zsíroldószert 
is (pl. Ultra mosogatópor).

— Még milyen veszélyek le
selkednek ránk nyáron?

— A jó idő beálltával meg
jelennek a legyek és a külön
féle bogarak. Ezek mind ve
szélyes károkozók terjesztői 
lehetnek. Ezért irtásuk rend
kívül fontos. Intézetünkben a 
közelmúltban is volt védekező 
jellegű légy- és bogárirtás, és 
a közeljövőiben is tervezzük 
ezt. Rendszeren kell végezni 
a hatékony védekezés érdeké
ben. .............

Itt szeretném felhívni az 
előzetesek, és az elítéltek fi
gyelmét arra, hogy ha bármi
lyen hasmenéses megbetege
dést észlelnek, azonnal jelent
sék az egészségügyi szol
gálatnak. Ezzel nemcsak az 
érdekelteket tudjuk rögtön ha
tásos gyógykezelésben része
síteni, hanem a fertőzés ter
jedését is megakadályozhat
juk.

— Itt minden zárkában van 
hideg-meleg víz?

— A melegvíz-szolgáltatás 
nem folyamatos: bizonyos

meghatározott rend szerint le
hetséges mosogatni, vagy. fü
rödni. Ennek a rendnek a 
betartása nagyon fontos, hogy 
a mosogatás és a fürdés teljes 
értékű legyen. A zárkán belüli 
mosdás természetesen hideg 
vízben is lehetséges — külö
nösen nyáron —, tehát a hi
giéniai szabályok betartásának 
semmilyen akadálya nincs.

Ezzel kapcsolatban a tiszta
sági csomagok jelentőségét is 
ki kell emelnünk. Ne arra fi
gyeljenek csupán az elítéltek, 
hogy a csomagban pl. alma
vagy mandarinszappan legyen, 
hanem inkább arra, hogy az 
egészséges, fertőzésmehtes 
élethez minden szükséges esz
köz a rendelkezésre álljon. A 
különlegesen illatosított szép
ségápolási szerek sokszor al
lergiás tüneteket okozhatnak. 
Jó szolgálatot tehet a korpáso- 
dást megelőző kamillás sam
pon.

— Mire kell még gondolni 
a nyári melegben?

— Nyáron a szervezet'folya
dékvesztesége sokkal nagyobb, 
mint az egyéb évszakokban. A 
fokozott vízveszteség nagyobb 
sóveszteséggel jár. Az el
vesztett folyadék és só pót
lására egyaránt szükség van. 
Sokak előtt ismert egy egyéb
ként hibás nézet, amely sze

Az alapos mosogatáshoz súrolőszer kell
rint: ha keveset iszom, akkor 
keveset izzadok. Ez a gyakor
latba átültetve nagyon káros, 
és a szervezet leromlásához 
vezethet, ami orvosilag nehe
zen befolyásolható állapotot 
eredményezhet. Ennek meg
előzése érdekében mindenki 
igyekezzen a megfelelő — igé
nyé szerinti — vizet fogyasz

tani, és a lehetőségek szerint 
a só pótlásáról gondoskodni.

A gyakoribb izzadás kelle
metlen hatását pedig rendsze
res tisztálkodással, többszöri 
mosakodással lehet megelőz
ni. Itt tehát ismét hangsúlyoz
nunk kell az alapos tisztálko
dás fontosságát,

— ZIMM —

Ilyen körülmények között nem szennyeződhet az étel

Folytatódik a sakkbajnokság
A Fővárosi Bv. Intézet II-ben tovább folyta

tódnak a kultúrbizottság által szervezett ren
dezvények.

Májusban kétfordulós egyéni sakkbajnok
ságra nevezhettek azok, akik szeretik és értik 
ezt a szép szellemi sportot. A húsz jelentkezőt 
8*4 fős csoportokba sorolta a bizottság. Az 
első forduló izgalmas küzdelmeket hozott, Itt 
a csoporttagok egymás közötti körmérkőzése

ken döntötték el, kik lesznek a szerencsés to
vábbjutók.

A csoportelsők: Fodré Sándor, Kupi János, 
Nyers Sándor, Soós Mihály és Tóth Mihály, 
ök a második fordulóban, május 29-én, szin
tén körmérkőzéssel döntik el egymás között 
a végső sorrendet.

Képünk ízelítőt ad az izgalmas küzdel
mekről. Horváth Zoltán

A PESTI FIŰK TÖRTÉNETE
3.

T^alós és valótlan történetei
vel valósággal elkápráz

tatta társait. Olyan érdeklődé
si kört igyekezett megteremte
ni, hogy később már kérték, 
meséljen. Nem tudták elkép
zelni az estét, vagy a szabad 
időt a „híres fiú” előadásai 
nélkül. A gyenge akaraterejű, 
könnyen befolyásolható sze
mélyekből álló környezet szin
te rabja lett Kovács Bálint el
beszéléseinek.

Az a szűk kis csoport, amely 
Kovácsot körülvette, mintegy 
tíz elítéltből állt. Az ötventa- 
gú brigád nagyobb része alap
jáéban véve szorgalmas, igyek
vő, a börtön belső rendjét 
tisztelő emberekből tevődött 
össze. Ha valamelyik lema
radt a munkában, és látták 
rajta, hogy akar dolgozni, se
gítettek neki. A többség távol 
tartotta magát a Kovács Bá- 
lint-féle csoporttól. Nem ha
ragudtak ugyan rájuk, de el
ítélték, bírálták magatartásu
kat. Ok elfogadták a brigád 
elére kijelölt brigádvezetőt. 
Ezzel szemben a Kovács Bá
lintot körülvevő kis csoport a 
pesti fiút tekintette „főnök
nek”.

Kiss Ervin, Kovács Bálint 
ágy.szomszédja, erőszakos ne

mi közösülé-ért és lopásért 
töltötte háromévi büntetését. 
A két „vagány” hamar egy
másra talált. Egyik reggel,' 

.1 mielőtt a munkacsapat kivo
nult volna a határba, Kiss Er
vin alaposan „megviccelte” 
Kovács Bálintot.

— Fogadjunk bármibe, hogy 
nem mered megtagadni a 
munkát! Nincs bátorságod ah
hoz, hogy jelentsd ezt a fel
ügyelő úrnak.

Erről az esetről Kovács Bá
lint így beszélt:

— Gondoltam, most be kell 
bizonyítanom Kiss Ervin 
előtt, hogy bennem nem csaló
dik. Hát odafaroltam és beje
lentettem, hogy ma nem vo
nulok ki. Félreállítottak, és 
ahogy kezdtek kivonulni a 
többiek, már bántott a dolog 
hogy egyedül vagyok. Nemso
kára Kiss Ervin is mellém 
állt, ekkor tudtam, hogy töb
bé az életben sohasem fog 
cserben hagyni. Pedig egyéb
kent Ervinről keveset tudtam 
Nekünk aztán dumálhatott 
mindenki. Ugyanúgy nem ér
dekelt más dumája engem, 
mint ahogy Ervint sem, A lé
nyeg az volt, hogy mi min- 
denben megértettük egymást. 
Közös volt a felfogásunk, min
den gondunkat és bajun
kat megosztottuk egymással.

Együtt töltöttük le a kiszabot 
büntetést, a „húszast”.

— Na és mi jó volt ebben! 
— kérdezte az egyik elítélt.

— Az, hogy bennünket ei 
ideig még nem tudott meg
törni a börtön, és ahogy lá
tom, nem is fog.

Nagyban folyt a beszélge
tés a zárkában, amikor be
szólt a táborfelelős az ajtón.

— Kovács Bálint és Kiss 
Ervin jelentkezzen a neveié 
úr irodájában.

A zárka lakói egymásra 
némtek. Kovács Bálint arcán 
csodálkozás jelent meg, mi
közben Kiss Ervin arcára pil
lantott. A meglepetésből fel
ocsúdva, pillanatok alatt meg
igazították öltözéküket, és 
megindultak a nevelőti&zti iroda felé.

— öregem, rettentő rossz a 
szimatom, valami lóg a levegőben.

-N e k e m  is ilyen „spu- 
LJ? 7a;h- De mindjárt kide- 
Ervin 'nden ~  válaszoIta Kiss
^Belépéskor Kovács Bálint 
jelentette, hogy a nevelő úr 
Parancsara megjelentek
telethüagU\ - em tartják tisz* teletben a börtön belső rend-

~  k?zt?te a beszélgetést a 
nevelő tiszt —, olyan maea-
S  aS tk Ä an/ k’ a™' sérti azt a kollektívát, amelyben
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dolgoznak. Figyelmetlen ma
gatartásuk és cinizmusuk mi
att olyan elhatározásra jutott 
az intézet parancsnoka, hogy 
mindkettőjüket áthelyei az 1- 
es brigádba. Remélem, tud
ják, mit jelent ez? Mindenek
előtt azt, hogy a jövőben ki
sebb vétségért is nagyobb bün
tetés jár. Szedjék össze magu
kat, és próbáljanak másképp 
viselkedni, mert ellenkező 
esetben a  börtön szigorát tel
jes mértékben érezni fogják.

— Kérek engedélyt kérdést 
feltenni — szólalt meg bi
zonytalan hangon Kiss Ervin.

— Tessék!
— Mi, ha elkövettünk va

lami fegyelmezetlenséget, és 
az bebizonyosodott, mindig 
vittük a b a lhét...

— Mielőtt folytatná, felhí
vom a figyelmét, hogy a sza
bályok szerint elítélttársa ne
vében nem beszélhet. Magát 
senki nem hatalmazta fel ar
ra, hogy ezt a szabályt meg
szegje.

— Igen, ezt értem. És csak 
Kovács Bálint elítélttársamról 
és magamról'szóltam. De ez
után csak magamról beszélek.

— Folytassa!
— Tehát, ha balhét követ

tem el és azt rám verték, 
megkaptam érte a büntetést.

_— Ugye, a balhé és a balhé 
ráverése csak nyelvbotlás volt 
~  szakította félbe a nevelő 
tiszt Kiss Ervin szavait.

,— Igen. Tehát, ha én hibát 
követtem el, akkor megkap
tam érte, a fenyítést, akkor 
miért kerülök most az 1-es 
brigádba? Az 1-es brigád fe
gyelmező brigád, Vagy talán 
nem? .

— A fegyelmezetlenségéért 
valóban megkapta a büntetést 
A fenyítéseit mindig letöltöt
te. Többször megfogadta, hogy 
nem fog fegyelmezetlenséget 
elkövetni, de ígéretét mindig 
megszegte. És mert ezután 
sem látunk semmi biztosítékot 
arra, hogy magatartásán vál
toztatni fog, ezért átkerül az 
1-esbe. Persze, más oka is volt 
az intézet parancsnokának e 
döntése meghozatalára. Min
denekelőtt az, hogy Kovács 
Bálinttal együtt maguk több 
hónapon át rombolták a 6-os 
brigád fegyelmét. Maguk mi
att több elítélttársukat kellett 
már fegyelmileg felelősségre 
vonni. Hogy ez többé ne is
métlődjön meg, ezért kerül
nek át az új brigádba. Remé
lem, ebből tanulni fognak.

— Igenis — válaszolta Kiss 
Ervin.

— Amit Kiss Ervinnek 
mondtam, az vonatkozik ma
gára is — mutatott Kovács 
Bálintra a nevelő tiszt. — Re
mélem, maga is változtatni 
fog magatartásán.

— Igenis!

A bandához tartozó „fő- 
nők” tehát bevonult az 

egyes brigád zárkájába. Zár
katársai hamar megtudták, 
hogy ő a híres galeri főnöke. 
A börtönön belül az a szokás, 
hogy aki ide bevonul, a zárka
társainak úgy mutatkozik be, 
hogy elmondja az életrajzát. 
Ez rendszerint az első napon 
történik,. mégpedig a legfris
sebb hírekkel fűszerezve. Ci
garettával sorbakínálta tár
sait. Ilyenkor ügyesnek kell 
lenni a bemutatkozónak, hogy.

az elhangzó kérdésekre elfo
gadható választ tudjon adni. 
Az élettörténet elmesélésében 
dominálni kell az elkövetett 
bűncselekménynek és az eljá
rás lefolyásának. Van, aki 
őszintén elmondja, van, aki 
csak a jónak látott részlete
ket, vagy esetleg teljesen va
lótlan cselekményeket tálal 
társai elé. Egy alkalommal a 
munka befejezése után Ko
vács Bálint hamar megtisz
tálkodott. Közölte zárkatár
saival, hogy az idáig elma
radt „bemutatkozást” ma dél
után szeretné pótolni, ha 
nincs különösebb kifogásuk 
ellene. Társai örömmel vették 
a hírt, és néhány pillanat 
múlva már köré telepedve 
várták a „premiert”. Bálint 
kihúzta magát, mint a színész, 
aki első szerepének eljátszásá
ra készül. Cigarettára gyújtott, 
majd bocsánatkérően társait 
is megkínálta. Mélyet szívott, 
és beszélni kezdett.

— Hát, srácok, hol is kezd
jem a dumát? Talán a legele
jén. Amikor megszülettem — 
állítólag már akkor megjósol
ták —, hogy sorsüldözött le
szek, és nem lesz szerencsém 
az életben. Hát igazuk lett. 
Olyan környéken nevelked
tem, mint az igazi pesti srá
cok. Ahogy visszaemlékszem, 
mindent megadtak anyámék, 
amit szemem, szám megkí
vánt. A faterom neves pali 
volt — jelenleg is az —, 
anyám is menő volt. Dohány 
annyi volt, amennyi csak kel
lett. Velem nem sokat törőd
tek. Felnőttem és egy galerit 
alakítottam, ami belevaló kra- 
pekokból és csajokból állt.

K R L O C S R

O yerm eknctpi já té k v á s á r
A kalocsai intézet nevelői

nek igen jók a kapcsolataik a 
városban levő üzletek vezetői
vel. Ennek köszönhető, hogy 
minden évben tíz alkalommal 
teremtenek különböző vásár
lási lehetőséget az intézetben. 
Évente kétszer van könyv-, 
fehérnemű-, cipő-, kézimunka- 
és játékvásár.

Legutóbb éppen játékvásárt 
rendeztek a közelgő gyermek- 
nak alkalmából, így a gyer
mekekhez időben megérkezhet 
majd a messziről jött játék. 
A helybeli játékbolt egy napra 
kölcsönadja játékkínálatát, 
azaz a játékokból egy-egy da
rabot beküldetnek az intézetbe. 
A mintadarabokat ízlésesen el
helyezik a kultúrkörlet' egyik 
te 'meben, s természetesen .fel
tüntetik az áraikat is. Afféle 
játékkiállítás ez, amelyen a 
bemutatott mintadarab után 
mindenki kiválaszthatja ma
gának, illetve gyermekének a 
kívánt játékokat.

A játékvásár (és más vásá
rok) rendezője, gyakorlati le
bonyolítója a mindenkori kul- 
túrfelelős. Mindenkinek nála 
kell bejelenteni mit szándé
kozik vásárolni, ő az igénye
ket egybegyűjti, azt is ellen
őrzi, hogy van-e az illetőnek 
elegendő pénze. Ezt követően, 
a megrendelés szerint a játék
boltból behozatják a kért já
tékokat és mindenki időben 
elküldheti a címzettnek.

A játékvásáron a délelőtti 
mérleg 15 800 forint volt. s 
a java még délután jö tt . . .

— d —

„K. Csabák és Sz. Katalinok”
A „körzetiben”, ahol melles

leg szerkesztőségünk is talál
ható, az elítélt és előzetes lá
nyok „fidizésnek” hívják a fér
fiakkal a kapcsolatteremtést, 
a beszélgetést, és „lilózásnak” 
a levelezést. Természetesen 
mindkét dolog tiltott és fenyí
tés jár érte. A „fidizés és liló- 
zás” azonban nemcsak itt for
dulhat elő, hanem mindenütt, 
ahol egy intézeten belül fér
fiak és nők vannak. No és az 
előzetes „házakban”, a me
gyei intézetekben, ahol ráadá
sul az elkülönítés sem oljyan 
nagymértékű.

Hogy mindez miért tiltott? 
Azt is mondhatnám, mert ez 
a szabály. De a szabályok nem 
öncélúak, s nyilván van mö
göttük logika. Tehát miért, 
„baj”, ha egy férfi és egy nő 
tökéletesen plátói kapcsolatba 
kerül a börtönben? Miért 
baj az, ha váltanak néhány 
levelet? Ha beszélgetnek né
hány percet?

Tulaj dóriképpen ezeket a 
kérdéseket föltette Zalaeger
szegen Sz. Katalin is. Neki 
könnyebb válaszolni, mint a 
kérdést általában érinteni. De 
azért megpróbáljuk. Emlék
szem, néhánjy éve volt egy jól 
sikerült vitánk, a „Kit büntet 
a jog”? Ebben elég részletesen 
terítékre került a téma. Így 
summázhatom a véleménye- 
nyeket, az ilyen börtönbeli 
kapcsolat nem lehet megala
pozott, nem lehet őszinte, tar
talmas, inkább időtöltés, szó
rakozás, amelyből azonban 
nagy bajok származhatnak, ha 
kint is folytatódik. Mert, és itt 
idézném az egyik hozzászólót: 
„egy családban egy bűnöző 
bőven elég.”

Persze voltak olyan vélemé
nyek is, hogy, ugye, „kisik
lott” emberek, ha a börtönben 
megismerkednek és kapcsola
tukat kint folytatják, „majd 
együtt botladoznak a rögös 
úton, egymást támogatják és 
ilyen módon megjavulnak”. 
Itt valami olyan csoda készül, 
mintha egy félkörből és egy 
fél Kockából egész téglalapot 
lehetne csinálni. Lehetetlen. 
Miként legjobb tudomásom 
szerint „fidizéssel, lilózással” 
induló kapcsolatból az elmúlt 
évtizedekben egyszer sem lett 
boldog házasság, rendezett 
családi élet stb. Lett viszont 
belőle kettős visszaesés, inté
zeti gyerekek stb.

A nő és a férfi kapcsolata 
akkor lehet tartós, megalapo

zott, ha szabadon, minden kö
töttség nélkül, s főleg, spontán 
módon ismerkednek meg. S a 
találkozás után, és ez a lé
nyeg, a különböző élethelyze
tekben és körülmények. között 
megismerhetik egymás felfo
gását, gondolkodását, viselke
dését, vérmérsékletét stb. S 
ha az említettekben sem áb- 
rándultak ki egymásból, akkor 
akár össze is házasodhatnak. 
Az más kérdés, hogy az igazi 
megismerés még csak azután 
jön. Ráadásul az emberek 
változnak is.

Mindebből mennyit enged a 
börtönbeli ismerkedés? Sok
szor még annyit sem, hogy 
lássák egymást. Elég annyi 
néha, hogy az egyik társunk 
közölje: látott egy „jó nőt” a 
22-esben. Erre X mindjárt 
küld neki egy levelet, hogy 
ugye, mindig rá várt és nél
küle már nincs is értelme az 
életének. A hölgy, főleg ha 
első bűntényes, úgy veszi, mint 
igazi bókot, ami a benti kö
rülmények között igazán jól
esik. Még arra is hajlandó, 
hogy esedező szerelmének vá
laszt küldjön. S ha nem buk
nak le, szépen sorban elmesé
lik életüket, a fiú előbb-utóbb 
verset is ír „kedvesének”. S 
bizony a hölgy úgy érzi: vele 
ilyen csoda még nem történt, 
ilyen gyönyörű dolgokat piég 
nem mondtak, azaz írtak neki. 
Mindent megígér a szabadulás 
utánra, rajta csak a férfi tesz 
túl, ami az ígérgetést illeti.

Aztán megtörténik a baj. 
Nem az, hogy lebuknak. Ez 
nem baj, mert így szerencsé
sen véget ér az, ami el sem 
kezdődött. Hanem, mondjuk 
a lány megtudja: a fiú a má
sik zárkából is választott 
„párt”. Mert, ugye, biztos, ami 
biztos, lehet vele dicsekedni, 
a társaknak felolvasni a le
velet. De történhet fordítva 
is: a lány egyszercsak „hűt
len” lesz, mire a szerelmes 

fiú „befalcol”. Régebben ha va
lamelyiküket elszállították egy 
másik intézetbe, akkor polgá
ri pert „szerveztek”, hogy le
hetőség nyíljon a találkára. 
Még meg is idéztették a má
sikat a bíróságra. Az új sza
bályzat a polgári peres utaz
gatást „önköltségessé tette és 
a perek száma egészen lecsök
kent.

F estik

Nem folytatom. A címbeli 
két főszereplő, K. Csaba és Sz. 
Katalin valami hasonlót tett 
Zalaegerszegen. K. Csaba osz
totta az ételt és meglátta a 
kétségtelenül szemrevaló höl
gyet. Mivel a bűncselekményei 
miatt felesége elvált tőle s 
gyermeke is nélkülözni kén(y-. 
telem, mint „szabad ember”.' 
rögtöm levelezni kezdett a 
lánnyal. Ám gyorsan lebukott, 
S mivel ez nem az első fe
nyítése volt, nyilvánvalóan ug
rott a kedvezménye. így az 
októberre tervezett közös új' 
élet bizony némi késedelmet 
szenved. Az előző fenyítése is, 
a levelezés miatt volt, igaz, 
akkor másnak „közvetített”, 
S ami a legjobban meglepő: e 
„kapcsolatról” mindketten úgy1 
beszéltek, mintha évók óta is
mernék egjymást. Vagyis el
döntötték, kint folytatják, 
együtt élnek, talán össze is 
házasodnak. Mindezt egyetlen 
levélváltás-után! Azt nem tu
dom, hogy mennyit tudnak 
egymásról? K. Csaba többszö
rös betörő és a „sima” lopási 
sem vetette meg. Sz. Katalin 
is lopott, igaz először. Ahogy 
kivettem szavaiból: majd ő 
próbálja meg, szerinte siker
rel K. Csabát letéríteni a 
rossz útról. No és természe
tesen K. Csaba azért lopott és 
tört be, mert a pénz italra, 
szórakozásra kellett. Utolsó 
bűncselekménye nagyon jól 
példázza életvitelét. Olyan ré
szegen tört be egy áruházba, 
hogy a helyszínen elaludt és 
így kapták el. Sz. Katalin pe
dig olyan valamit lopott, olyan 
társaságban, amelyet annyira 
szégyell, hogy kérte, ne írjam 
meg.

Tulajdonképpen ennyi lenné 
a mondondóm. Sz. Katalinnak 
még annjyit mondtam: ha már 
semmi sem téríti el ettől a 
kapcsolattól, a szabadulásuk 
után egy évet várjanak a  há
zassággal, s főleg a gyermek
kel. Mert azt a legkönnyebb 
leírni: „nem tudok nélküled 
élni”, de betartani, komolyan 
gondolni aligha lehet ilyen 
előzmények után.

S ez nemcsak kettőjükre ér
vényes, hanem minden „Ki 
Csabára és Sz. Katalinra” . , i

z á rk á t

Melózni nagyon keveset 
melóztunk, srenkefkíből és zsu- 
gázásból tartottuk fenn ma
gunkat. Volt eset, amikor tel
jesen trére futottunk anyagi
lag, ilyenkor piacra dobtuk a 
galeri csajait. Szóval, mon
dom, kóserül éltünk. A fő 
foglalkozásunk az volt, hogy 
a nőkkel megismertettük a föl
di gyönyört, a földi élet értel
mét. Persze, ezek a melók 
csak erőszakkal mentek, de 
nem volt vész,, mert hatan-he- 
ten is voltunk egy alkalom
mal. Persze, mondanom sem 
kell. én voltam az irányító, a 
főnök, a galeri esze. A színhely 
a lakótömb környéki bokros 
terület volt. Nagyon komáitam 
ezt az életet.

— Melyik brigádból szalasz
tottak ide?

— A hatosból — válaszolta 
Kovács Bálint —, de úgy lá
tom, nagyon ócska hely. Az a 
jó, hogy az idő telik és a hát
ralévőt valahogy majd csak 
eltöltőm, ha fát vágnak a há
tamon, akkor is. Persze, a 
kondíciómra vigyázni kell. Ha 
kiszabadulok, mit gondolnak 
rólam a csajok. Hol voltam, 
mit csináltam? Ugyanis azt 
akarom bedobni nekik, hogy a 
börtönhen világi jó helyem 
volt. Ilyenkor, amikor a sza
bad életről esik szó, csapon
ganak az ember gondolatai. . .  
Ja igen, szakács voltam. Ezt 
akarom bedobni nekik. Jó lesz, 
mi? Mit gondoltok, elhiszik a 
csajok? Miért ne hinnék el? 
Tudni kell azt beadagolni! Ez 
is művészet, nemesük ahogy 
Paganini hegedült. Nem igaz?

T. K.
(Folytatása következik).

A tavasz, a nyár a nagytakarítás ideje. Nemcsak a háziasszo
nyok keze jár ilyenkor fürgébben a lakásban, hanem azoké is, 
akik ideiglenes lakásukat, a zárkát igyekeznek hangulatosabbá 

varázsolni
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A z közismert, hogy az értel
mi és műveltségbeli szín

vonal és a bűnözés között sta
tisztikailag is kimutatható ösz- 
szefüggés van. Sajnos az is, 
hogy az elítéltek többsége nem 
fejezte be az általános iskolát, 
s minden huszadik, huszonötö
dik elítélt analfabéta. Mindez 
indokolttá teszi azt a rendel
kezést, hogy negyvenéves ko
rig kötelező az általános isko
lai E szabályt mindenki is
meri, ám azt nem mondhat
juk, hogy mindenki egyet is 
ért vele, s  hogy tisztességesen, 
szorgalmasan tanul. Idézünk 
!eSy_ elítélt — korrepetitor leve
léből, amelyet a szerkesztőség
nek írt: „Tanítás előtt névsor
ral a kezemben jártam egyik 
Bárkáról a másikra. Amikor az 
első ajtón beléptem és hango
san köszönve elkezdtem »mon- 
dókámat«: kérek mindenkit, 
akinek a nevét olvasom, fel
öltözve menjen a tanterembe 

még a végére sem jutottam, 
máris elküldték »melegebb ég
hajlatra-«. Az artikulálatlan, 
nyomdafestéket nem tűrő hang 
rfiásutt is megismétlődött. Ezek 
az »ügyeletes bemondók« vi
tafórummá változtatták a zár
hát, annak érdekében, hogy az 
iskolások ne menjenek köte
lező oktatásra. . .  Volt olyan 
eset is, hogy akinek a nevét 
olvastam, ott állt mellettem, 
dk »készségesen eligazított«’, 
hogy ne keressem, mert fog
dán ̂ van, vagy betegszobán. 
Rövidesen rájöttem a turpis
ságra és visszamentem a zár
kába. Most már módosult a 
szöveg■: az iskolás ugyanis el
tűnt és állítólag a fürdőben, 
másik zárkában, orvosi rende
lésen stb. volt. A lényeg: mi
re megtaláltam, a tanítás már 
ffl; vége felé tartott. . . ”

VMTA

Legutóbbi számunkban Vincze Tamás, a 
nevelési osztály vezetője elemző cikket írt a 
nevelés céljáról, eszközeiről, módszereiről. Eb
ben sorra vette a nevelés főbb területeit, je
lezte azokat a változásokat, amelyeknek ma 
is tanúi vagyunk a bv. intézetekben. Azt is 
hangsúlyozta, hogy az elítéltek nevelésével 
kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem 
titkosak, azokhoz bárki hozzáférhet. Az is vi
lágos: a végrehajtási szabályok, azok törvé
nyes keretei adottak és hosszú távra szólnak. 
Miként azonban a bv. szabályzat más rendel
kezései, úgy a nevelésre vonatkozók is, nem 
egyik napról a másikra valósulnak meg a 
legkisebb részleteikben, hanem a jogszabályi 
kereteket fokról fokra kell kitölteni a legop
timálisabb tartalommal.

Idézem a cikk befejező mondatát: „A neve
lés egyik legalapvetőbb törvényszerűsége az, 
hogy végső soron csak úgy lehet eredményes 
és sikeres, ha az, akit nevélni, változtatni 
akarunk, megismeri, megérti és e l f o g a d j a  
azokat a célkitűzéseket, amelyeket elérni szán
dékozunk.”

Tehát a jogszabályi kereteket akkor töltjük 
ki optimális tartalommal, ha az érintettek, az 
ehteitek ismerik azokat, megértik elveiket, 
gyakorlatukat, és ezen keresztül elfogadják a 
célkitűzéséit. Ügy is fogalmazhatunk: a ne
veléshez legalább két alany kell — aki nevel 
s akit nevelnek. Ez utóbbiak döntő többségé
ről is elmondható, hogy elfogadják azt a tár
sadalmi igényt — nevelési célt —, hogy a 
büntetés, illetve annak végrehajtása után, a 
bv. intézetekben őket ért hatásokat is felhasz
nálva törvénytisztelő, tisztességesen dolgozó 
emberekké váljanak, azaz beilleszkedjenek. 
Azt is megértik és elfogadják, hogy mindez 
nemcsak az igazságszolgáltatás, a büntetés
végrehajtás dolgozóinak érdeke, hanem leg

alább ugyanennyire nekik is. Itt tekintsünk 
el attól a szűk rétegtől, akik az önfelmentés
nek azt az egészen sajátos magyarázatát vá
lasztották, hogy őket azért ítélték el, hogy 
egyáltalán legyen munkája az igazságszolgál
tatásnak, a büntetésvégrehajtási dolgozóknak. 
E réteg abból a helytelen feltételezésből indul 
ki, hogy a társadalomnak „üzlet” a bűnözés, 
s a büntetésvégrehajtási intézetben végzett 
munkájuknak olyan nagy a haszna, hogy 
megéri a társadalomnak, hogy bűnözők le
gyenek. E képtelenség cáfolataként csak any- 
nyit: gondolják meg, milyen hatalmas appa
rátus és anyagi eszköz kell a bűncselekmé
nyek felderítéséhez, a tettesek elfogásához, 
nyomozáshoz, a bíróságról, az ügyészségről, a 
büntetésvégrehajtásról nem is szólva.

Vagyis maradjunk annyiban, hogy a ne
velési célokat, a majdani beilleszkedés előse- 
gítőjeként, az elítéltek többsége elfogadja. De 
akkor mi az, amit nem fogad el, vagy nem 
teljesen fogad el? Sőt, előbbre is mehetünk. 
Mi az, amit nem is ért meg?

Mielőtt azonban e kérdésekről szót ejtenénk, 
ideje tisztázni e cikk műfaját. Amint látni 
fogják, nem egyszerűen a múlt heti írás to
vábbgondolása, hanem azzal egyetértő vagy 
vitatkozó megállapítások hangzanak majd el. 
S miután a beilleszkedésnek egyik legfonto
sabb előfeltétele a börtönbeli felkészülés, fel
készítés a szabadulásra, a „Mikor kezdődik — 
Uieddig tart?” megkezdett vitánk folytatására 
hívnám fel az olvasókat. Azzal a korrekció
val, hogy a továbbiakban szűkítjük a kört, s 
ezentúl v i t a t k o z z u n k  m a g á r  ól a 
n e v e l é s r ő l  Írják meg, hogy milyen ta
pasztalataik, észrevételeik, esetleg javaslataik 
vannak a nevelésről, illetve a nevelés hatásai 
mennyiben segítik, illetve nem segítik — és 
miért nem? — a szabadulás utáni beiilesz- 
kedest?

denki elfogadja, ez nem je
lenti azt, hogy a többség a 
benti munka révén felismeri 
a munka életszükséglet voltát. 
Ehhez a kereseten kívül, s ezt 
megelőzve szükség lenne arra 
is, hogy a munka — ha nem 
is mindig, de néha — örömet 
is okozzon, sikerélményt je
lentsen. A megfelelő körülte
kintéssel — megközelítően 
azonos képességek — kialakí
tott brigádok, a rendszeres tá
jékoztatás, termelési tanács
kozás, erkölcsi és anyagi elis
meréssel együttjáró munka
versenyek azok az elemek, 
amelyek közelebb vihetnek a 
kívánt célhoz. S hogy a kivá
lóan dolgozó elítélt munkája a 
nevelőnél, a nevelőjénél is 
„jegyezve” legyen, s ne alkos
son „külön világot” a munka
hely és a körlet.

A „csendes többség" 
és a nevelők

és
„Okosok"
,nagymenők'

M: Mondhatná valaki: ebben az 
intézetben nem volt éppen tö
kéletes a rend és a fegyelem, 
Íja így el lehetett tűnni. Ez le
ijét hogy igaz. ám ha egyszer 
valaki nem akar tanulni, is
kolába járni, hiába ültetik 
jiprőszakkal” az iskolapadba, 
4'z nemigen figyel oda, sőt, 
hosszabb esetben csak árt, el
vonja a tanulni vágyók figyel
mét. De vajon milyen érvet 
tpd felhozni az illető arra, 
Ijogy miért nem akar tanul
ni? Miért akar tudatlan ma
radni? Egyáltalán, van olyan 
ember, aki elhatározza: ő pe
dig, ha törik, ha szakad, tu
datlan, műveletlen, bocsánata 
Kifejezésért, buta akar marad
ni? Valami más lehet a hát
térben. Az okokat érdemes 
lenne födtámi. Egy típust pél
daként azért említsünk: „a 
nagymenőket”. Ök azok, akik 
testi erejük, börtönbeli múlt
juk. helyismeretük miatt egy- 
egy zárka, vagy más közösség 
„tekintélyei”. Ám, ha beül az 
iskolapadba, azonnal egyenlő 
lesz a többiekkel, sőt, ha a ta
nulásban nem lesz élenjáró, 
úgy érzi — és joggal —, a ki- 

erőszakon alapuló po
zíciója meginog. Ezért nem 
kockáztat: inkább „ideológiát” 
gyárt: hogy miért nem érde
mes tanulni? Egyben termé
szetesen az „alattvalókat” is 
ez irányba befolyásolja.

Az említett múlt heti cikk
ből idézek: „Korlátlanná tet
tük a levelezést a hozzátarto
zókkal, a pártfogókkal, a 
munkahely képviselőivel.” Azt 
gondolhatnánk, e téren igazán 
nincs gond, e szabály minden
kinek elnyerte a tetszését, 
mindenki elégedett. Sajnos, a 
„hozzátartozói” levelezés meg
lehetősen vitatott. Az elítéltek 
jelentős részének a szoro
san vett hozzátartozói kapcso
lata megszakadt/— vagy nincs 
is közeli rokona —, és a „pót.” 
hozzátartozók körét nehéz 
pontosan meghúzni. Mert, 
ugye, X elítélt kéri, hogy Y 
hölgyet, mint élettársat vegyék 
fel a hozzátartozók listájára. 
Aztán kiderül: a hölgy nem az 
övé, hanem 'a  zárkatárs élet
társa. Másfelől nincs egységes 
gyakorlat abban, hogy hány 
hozzátartozóval lehet levelez
ni. Egyáltalán, lehet-e, érde
mes-e a hozzátartozói kört 
számszerűleg, általánosan kor
látozni, vagy azt egyénenként 
kell megszabni, figyelemmel a 
nevelési szempontokra?

Űjságok, folyóiratok tucat
jait rendelhetik meg az inté-' 
zetekben, rádiót hallgathat
nak, tévézhetnek az elítéltek. 
Mindez kéttségelenül olyan tá
jékozódási lehetőséget biztosít 
a kinti életről, eseményekről, 
mint ami egy szabad állam
polgárnak is a rendelkezésére 
áll. Újságok, folyóiratok terén 
felvetődik a bőség zavara 
vagy másként fogalmazva: a 
lehetőségek ma még megha
ladják az igényeket, legalábbis 
nézetem szerint. Vannak em

berek. akik hónapról hónapra 
megrendelik, megveszik borsos 
áron az Interpress magazint, 
kivágják belőle a hiányos öl- 
tözékű hölgyeket, majd kiol- 
vasatlanul félreteszik. Másfe
lől némely intézetben vitatha
tó korlátozásokat vezettek be, 
és bizonyos rétegigényeket 
nem elégítenek ki. Például a 
szenvedélyes- sakkozók miért 
ne rendelhetnének „Sakkéle-, 
tei, vagy az irodalomkedvelők 
Űj írást, avagy Kortársat? 
Mindamellett úgy látom, hogy 
a rendszeres újságolvasásra, 
tájékozódásra nagyobb figyel
met kellene fordítani, miként 
általában az olvasásra. Ebben 
nagy szerepe, lehet a kiscso
portos foglalkozásoknak, ahol 
a figyelmet, az érdeklődési 
egy-egy adott cikkre, íróra, té
makörre irányíthatják.

Újság, könyv, 
tévé, krimi

Az újság- és könyvolvasás 
rendszeressége, mennyisége a 
rádió és tévé rovására növe
kedhetne. Nem hiszem, hogy 
bármiben is használ az elítélt
nek, ha például a pihenőide
jén egész délelőtt a pozsonyi 
tévé adását nézi, holott egy 
szót sem ért belőle, legföljebb 
a szeme romlik. Ugyanakkor 
az esti politikai összefoglaló, 
a tévé híradó, ahol bizonyos 
eseményeket kommentálnak is, 
igen hasznos lehet, s ennek 
megtekintése érdekében akár 
a napirendet is érdemes mó

dosítani. Külön témakör, de 
erről ^nyilván többet monda
nak majd az érintettek, az es
ti filmek, szórakoztató műso
rok, illetve ezek megtekintésé
nek korlátái és eme korlátok 
indokai. No és különösen, a 
közel sem egységes „krimitila- 
lom , amelynek meggyőző in
doka megértéssel, elfogadással 
találkozna.

Sikerélményt nyújt-e 
a munka ?

A bv. intézetekben minden 
elítéltnek munkát biztosítanak, 
és a munkavégzés mindenki
nek kötelező. E szabályt min
denki ismeri, megérti, és a 
többség el is fogadja. A ne
velési osztály vezetőjének írá
sában viszont volt egy mon
dat. amely a munkával kap
csolatban gondokat okoz. „A 
munka kijelölésénél jobban fi
gyelembe akarjuk venni az 
egyes elítéltek munkaképessé
gét, érdeklődését. . Tapasz
talatom szerint a munkába ál
lítási bizottságoknak a felál
lítása a múlthoz képest előre
lépést jelentett. Ugyanakkor 
menet közben, a valós képes
ségek. a kialakuló érdeklődés 
figyelembevétele, munkahely
változtatás ‘nevelési célból, 
eléggé ritkán fordul elő. In
kább az elítéltek próbálkoz
nak .különböző trükökkel -r- 
betegséget színlelve stb. — 
könnyebb vagy más munkát 
„keresni”, néha sikerrel.

„Amikor azt állítom, hogy a 
kötelező munkavégzést min-

A tulajdonképpeni, szoro
san vett nevelői tevékenység 
a nevelő és az elítélt szemé
lyes kapcsolatában csúcsoso
dik ki. „Ennek során jó lehe
tőség adódik a nyílt, őszinte 
szóra, a meggyőzésre, a segít
ségnyújtásra.” Én mindehhez 
hozzátenném: e lehetőség csak 
akkor nyílik meg, ha a nevelő 
és neveltje között kialakul va
lamiféle személyes kapcsolat, 
s ha úgy tetszik, a nevelő irá
nyában szimpátia! A kérdés 
persze az : a nevelőnek mennyi 
ideje van egy-egy elítéltre? 
Egy adott időszak alatt hány
szor találkozik neveltjével, és 
hányszor beszélgetnek? Mert 
az köztudott, fölösleges lenne 
elhallgatni, hogy a nevelők 
terhelése olyan nagymértékű, 
hogy bizony előfordul, hogy az 
elítélt hosszú hónapokig nem 
is találkozik a nevelőjével, 
esetleg csak a nevét, rangját 
ismeri. Intenzívebb kapcsolata 
annak lesz többnyire a neve
lővel, aki ilyen vagy olyan 
irányban „kileng a sorból”. 
Akit tehát sokat kell fenyíte- 
ni, vagy aki példamutatóan 
viselkedik, dolgozik és jutal
makat kap. A „csendes több
ség” és a zárkózottabbak idő 
és alkalom hiányában inkább 
társaikkal osztják meg gond
jaikat.

A nevelőnek, a nevelésben 
hatásos módszere lehet az, 
hogy követelményeket tá
maszt, s az, hogy e követel
mények teljesítését értékeli. S 
itt ismét idézném a nevelési 
osztály vezetőjének sorait, me
lyekkel nagyon is egyet kell 
értenünk: „Tapasztalható, hogy 
az értékelést néha azonosítják 
a fegyelmi felelősségre vonás
sal, illetőleg a jutalmazással. 
Mindenki tapasztalhatta már, 
hogy milyen hatásos lehet 
egy-egy elismerő szó, más 
esetben jóindulatú, időben jött 
figyelmeztetés. Ügy véljük, 
ezekkel a lehetőségekkel bát
rabban kell élni, s ezzel elér
hetjük, hogy a mértékkel al- 
kalmazott' de valóban tnegér- 
demelt jutalomnak és bünte
tésnek egyaránt nagyobb lesz 
a tekintélye.” Nem tudom, 
hogy mindezt miként, látják az 
érintettek^— azok. akik fényi- 
tenek és jutalmaznak, és azok, 
akiket fenyítenek és. jutalmaz
nak —, de úgy hiszem, a gya
korlatban, nem is ritkán, de
valválódtak bizonyos fehyíté-

si és jutalmazási formák. Más
felől pedig az értékelés a fe
nyítések javára tolódott el: 
könnyebb „beszedni” egy fe
nyítést, mint kapni egy kicsi
ke jutalmat.

Öntevékenység 
és annak látszata

Amikor a nevelők nagymér
tékű terhelését említettük, s 
azt, sogy a személyes foglal
kozásoknak a száma bizonyára 
kevesebb a szükségesnél, arról 
nem esett szó, hogy mindez 
— részben — mivel pótolható? 
Hiszen „a nevelés érdekében 
egyre nagyobb mértékben tá
maszkodunk az elítéltek önte
vékenységére. Tudjuk, hogy 
sok elítélt felismeri, és saját 
érdekeit szolgálja azzal, ha se
gít társai nevelésében, jó szó
val, meggyőzéssel, példamutató 
munkával, magatartással gya
korol rájuk kedvező hatást.. 
Igen, az öntevékenység, az ön
tevékeny szervezetek azok, 
amelyek, ha megfelelő körül
mények teremtődnek, átvállal
hatnak — néhol már ma is át
vállalnak — bizonyos nevelői 
feladatokat. Szándékosan em
lítettem a körülményeket. Én 
ez alatt szervezeti, működési 
rendszert értek, amely az 
adott intézet egész szervezeté
hez szorosan kapcsolódik. 
Nem gondolok a „látszat” ön- 
tevékenységre, amikor a szer
vezet vezetője vagy más, funk
ciót betöltő elítélt nem kapja 
meg a mozgási szabadságot, 
vagy hogy egyszerűbb példát 
mondjak: nem gépelheti le a 
vetélkedő kérdéseit, másfelől 
maga a szervezet semminemű 
kezdeményezésre nem kap le
hetőséget.

★
Folytatnám még. hiszen 

Vincze Tamásnak, a nevelési 
osztály vezetőjének írása, 
igencsak gondolatébresztő. 
Nem teszem. Már csak azért 
sem, mert úgy érzem, ebben 
az első hozzászólásnak szánt.' 
cikkben így is elég sok vitat
ható megállapítást tettem. És 
olvasóink, az eddigi viták ta
pasztalatai szerint, azt igény
lik ugyan, hogy világosan meg
határozzuk a témakört,, s ha 
lehet a célt, de azt nem. hogy 
helyettük mondjuk el, hogy ők 
mit gondolnak.
_ S itt jutottunk el oda, hogy 

tisztázzuk, mi a célunk a ne
velésről indított vitával? Nos, 
abban a kedvező helyzetben' 
vagyunk, hogy a Bv. Országos 
Parancsnokságának Nevelési 
Osztálya egyetértő támogatását 
élvezzük. Azt szeretnék, és mi 
is, hogy elsősorban az elítéltek 
és_ nevelők elmondják véle
ményüket, tapasztalataikat a 
bv. intézetekben folyó jelen
legi nevelőmunkáról — ki-ki 
a maga szemszögéből —. hogy 
aztán a vita végén olyan kö
vetkeztetéseket vonhassunk le, 
amelyek a nevelés hatékony
ságát. valamennyiünk érdeké
ben javíthatják. Még érthe
tőbben: lehetőséget kaptak el
ítélt olvasóink, hogy a lap ha
sábjain elmondják : milyennek 
szeretnék a saját nevelésüket?

Varjuk _ tehát hozzászólásai
kat, minél nagyobb számban. 
A levelekre olvashatóan írják 
ra: „Vita a nevelésről.”

— f —

Éjszaka Angyalföldön
Azok, akik régebben jártak 

á főváros tizenharmadik kerü- 
Jetében, _ azaz Angyalföldön, 
talán rá sem ismernének. 
Óriási építkezések folynak itt, 
rendezik az Árpád-hidat, a 
Váci út fel van túrva, készítik 
a földalatti újabb szakaszát, 
még a „bennszülötteknek” is 
komoly gondot okoz, hogy 
merre is menjenek, hiszen a 
megszokott útvonalak járha
tatlanak, újabb utakat jelöltek 
ki, ezeken közlekednek az au
tók, autóbuszok.

Mondom, mindez nappal is 
gondot okoz, hát még éjszaka, 
s azoknak, akik itt, ezen a 
környéken ismeretlenek. Nem 
szólva a külföldiekről. Bizo
nyára az az afrikai diák is 
alaposan fürkészte a sötét éj
szakát, kutatva, merre, hány 
méter, s örült, ha valahol egy 
kis pisla fényt látott, mert ab
ban reménykedett, hogy on

nan már könnyebben hazata
lál.

rí- ★Három ember ólálkodott a 
sötét sarokban, a kapualjban, 
időnként ki-kinéztek, jön-e 
már valaki? Két férfi és egy 
lány. A szereposztás úgy dik
tálná, hogy a férfiak közül ke
rüljön ki a „vezér”, de itt más
képp álltak fel a rablók, az öt
let és a kivitelezés egyaránt 
a vezér-kisasszonyt illette . . .  
Minden szál az ő kezében fu
tott össze, a fiúk csak azért 
kellettek, hogy a munka nehe
zét átvállalják, mondjuk, ha 
ütni kell, ha rúgni, mégis csak 
súlyosabb egy férfiláb, s rajta 
a cipő, mint egy harmatköny- 
nyű női topánka . . .

Mint _ említettem, vártak, 
lestek áldozatukra, az izgalom 
legcsekélyebb jele nélkül ké
szültek a munkára, méghozzá 
alaposan. Itt már hang sem 
esett, hiszen mindent kidolgoz

tak, s aztán, őszintén szólva, 
ki meri kinyilvánítani félel
mét, reszketését egy fiatal, csi- 
nos_ nő jelenlétében? Még ha 
valóban fél, s legszívesebben 
elszaladna, akkor is titkolja, s 
kihúzza rnagát és úgy mutatja, 
mintha ő lenne a legvagányabb 
rabló az egész székesfőváros
ban!

Mint minden munkának, a 
rablásnak is megvan a maga 
fortélya, hogy ki lép oda, mit 
mond, mit csinál, ki megy oda 
másodiknak, mi a feladata stb. 
Olyan az egész, mint egy jól 
begyakorolt színpadi jelenet, 
csakhogy itt élesben megy a 
já ték . . .  S a rablónak is na
gyobb a kockázata, mert ha 
megbukik (és megbukik!) ke
ményen megfizet az éjszakai 
munkáért!
„N°s, nem hiába vártak, fel

tűnt a néger férfi. A többi úgy 
ment, mint a karikacsapás. 
Egy perc műve volt, s  a  férfi

a földön feküdt, elvesztette az 
eszméletét. Ez a pár perc elég 
volt arra, hogy patyolattisztá
ra ürítsék a zsebét. Lecsatolták 
az óráját, elvették az összes 
pénzét, ami nem volt kevés1 s 
ráadásul valutában. . .  A há
romtagú banda frankot, schil- 
linget, és persze forintot talált 
a leütött férfinál.

Nem_ telt bele öt perc, csak 
az ocsúdó férfi volt a Tahi út 
sarkán, a rablókat mintha a 
fold nyelte volna el. Eltűntek, 
de nem örökre. . .

■̂T
A férfi, vérző fejjel felhív

ta a rendőrséget, szerencsére 
talált működő telefont(!) s el
mondta, hogy mi történt vele 
Pillanatok alatt ott volt a jár
őrkocsi s megkezdte a nyomo
zást. Hamarosan kézre kerül
tek a tettesek. Már túl vannak 
az első ítéleten, az elsőrendű 
vádlott, a kisasszony hat évet, 
a másodrendű négy évet, a 
harmadrendű 3,5 évet kapott 
Mindnyájan fellebbeztek, s ab
ban reménykednek, hogy má
sodfokon levesznek az ítéle 
tűkből... ‘

Ebben reménykedik az ügy 
harmadrendű vádlottja is Do-
lanyi Géza, fiatalkorú,’ aki 
most Szolnokon van, s várja 

másodfok véglegesítse 
ítéletet, persze, jóval keveseb
bet, mint amit kapott.

— A reményen kívül, van-e 
valami más ok is arra, hogy 
kevesebbet kap?

— Nem sok, hiszen egyér
telmű a helyzet, azért mégis 
reménykedem, hogy én keve
sebbet kapok, egyrészt mert én 
nem csináltam semmit, a töb
biek, azaz ketten tették az 
egeszet. én csak álltam, hirte-
!ö r té n lSem tUdtam’ h°gy mi

— Miért nem ment el, ha 
latta. hogy lent fekszik egy 
ember s a társai kotorásznak 
a zsebeben? Ez eléggé félre
érthetetlen helyzet. Vagy nem*

“  Az biztos, csak hát én 
szerelmes voltam abba a lány
ba, s nem mertem elmenni. 
Nem akartam, hogy gyávának 
nevezzen, egyébként már ak
kor sem tetszett az ügy. ami
kor kiderült, hogy miért vá
rakozunk. Nekem nem volt

szükségem a pénzre, his: 
dolgoztam, és jól kérést/ 
több mint négyezer forinto: 
ha akartam volna többet, 
ra is lett volna lehetőségi 
csak elmegyek egy hét vés 
maszekolni, mint segédrm 
kas, egyből hozzámvágnak t 
ezrest, ugyanis az építőip: 
ban dolgoztam. Kőműves 
mellett voltam segédmunk 
a mester bármikor elvitt v< 
na maszekolni. Csak hátim 
ismerkedtem ezzel a lánny 
s nagyon megtetszett, ut'á 
mar mindig a nyakán lógta 
s megtettem volna neki bé 
mi* ■ ‘ • s  amikor ez bekövetk 
4 , . ’ mégis megbénultam. 
■«•Hg tettem valamit, csak é 
pen ott yoltam, nem is kapta 
sokat, csupán kétezer forint! 
a többi az ő Zsebükbe m ent. 
Nem azért mondom, hogy sa 
naitassam magam, ez az iga: 
sag. Alaposan belecsöppente 
ebbe az ügybe, nem tudor 
hogy mászok ki belőle.

Mint említettem, első foko 
■5,5 evet kapott!

A. I.
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Változások és szokások 
a szerelem és a házasság 

világában
örök a szerelem? Talán az. ke, harcos magatartás itt a női 

A tormáit es a szokások, ideál alapkövetelménye 
amelynek keretében megváló- A legtöbb ázsiai és ‘afrikai 
sül, azonban változhat, sőt bi- országban a hagyományos elő- 
zonyos, hogy változik. Ve- feltétele a leánykérésnek, hogy 
Í S « ™  ?e'hany Példát az a férfi anyagi helyzete leg- 
általunk kevesbe ismert ázsiai, alább egyenrangú legyen az
•5 “ “  néR®k ,ue„ témakörbe arajelöltjével. A leánykérésb.en 
tartozó szokásaiból! - a szülők szava dönt.csak. El-

A társadalmi, körülmények, ismert joga a nőnek hoöv 
a eranelomod fejlettségi szint- nem köteles szeretni az urát, 
ífuoHcA^Sadal°ÍTlj kulíUra‘|ánaic de enSedelméskednie. kell. Ezt 
írAr,tíífé° e’ tudo'IJ1'an,y szín" a jogszokást egyébként az 
^ na prV«inc-avaPV^t° tars,adal" Európában élő mohamedánok 
ü? „i,6*- C, hagyomanyok ma is jogként tisztelik. Az 1962 

• tenI ef k. VOJtak előtti Etiópiában jogilag is a 
^ A d fiifit+SfKad+tf k féri volt élet és halál ura. Ma-
. A - társadalmak- radványaiban sok szokáis még
bfí.q m?mirk'etVeŜ bb ,nfhez fl~ ma is elevenen ,él. A házassá- 

4 Vf sf.zi t k’. azaz Si szobások „klánonként”, azaz vég nek, viszont több joggal családonként változnak, 
f® t0vrb me®hecsüléssel Falun ma is a szülők válasz-

-1gf  SOr ° lyan tanak feleséget a 7-14 év kö- 
nőkefk mnU e-ten itala zötti lányokból fiuk számára, 
e l sem tudtuk vnT v-eZeI?U Sok törzsnél már elevenem 
őket a 1 ? kepz<rIni fogadnak olyan kérőt, aki a fa-

A û arsa^almi  ̂ munka- zekas, kovács vagy a tímár
hefrük ^ a e7z ^ egVaJtOfZ0tt- 3 mesterséget űzi. Ezek a hagyó . _y ’ ^®.,ezzel összefüggés- mányosan szegény emberek 
*nu = u~-§ 62 ffiódo'  szakmái. Az ifyen foglalko-
„  a<,^nt%eSní^S r̂ín a .is- A zásúak csak a nagyon szegény, 
Viselkedik y b á rm ilm fkk Pen alacsony helyzetű réteg lányai 
dalmi c'/erenef w-ufií1 + tar*a" közül választhatnak feleséget.
képpen is kell ^ e z t ín f  ’ '  EtióP'idban 3 házasságtípust is-pp n is Ken Kezelni. mernek ma is. Az „Onarlan"

FrlcöIesstafisTtilr»" drága e§yházi esküvővel jár „nrKOiCSSranszrika együtt. Ez a házasságforma
* . , , . felbonthatatlan, ezért sokanA szerelemről is másképpen félnek is tőle

A »Semayan’> tanúk előtt 
k ^ 'f bfn- k8tött polgári házasság. A

^tahadntfOSSan palackbdl, kl". „semayan” szó nyolcvanat je szabadult szelleme a képér- ienf_ Nyolcvan Mária Terézia- 
nyon, színpadon, társaságban +aUért k&ll fizetni az ilvf*n hó 
jelez vaiamit. Minden való- S S J  lly'“  há'
szmuseg szerint tálán elsosor- a ? - , ,

li* í;
latunk öss2íe. Az is igaz hogy Í  kt 1 táVDl d?lg?zo férfiak.« « s  évé  s : « . i  ss 
S ' S I S B  S Ä S K
“ k 18-17 éve, to b e n
vetkezett be. Ma zömmel 13 
éves korban nemi érettek a 
leányok, de kevésbé sietnek 
a férjhezmenéssel, bár vi
szonylag korán kezdenek ne
mi életet élni.

Angol adatok szerint a 70-es

örökös is lehet.

A házasodás rítusai
Nagy becse van a szüzesség

nek; a házasságkötés előtt az
------------- „ lu-co „ochok” megvizsgálják a női

években megnégyszereződött tisztesség kritériumait. Ameny 
azoknak az iskolás korú leá- nyiben azt jelentik, hogy
nyoknak a száma, akik há
zasságon *kívül hoztak gyer
meket a világra.

Az Egyesült Államokban a 
XX. század elején a nők 90 
százaléka előzetes nemi élet 
nélkül kötött házasságot. A 
S0-ás években ez a szám 40 
százalékra csökkent. A mai 
adatokról nincsen tudomá
sunk.

Az előbbiek a fejlett orszá
gokra vonatkozó utalások. A

„várat már bevették”, a kérő 
elzavarhatja a menyasszonyt e- 
löltet.

_Az esküvőnek is vannak sa
játos feltételei. A menyasz- 
szonynak a szertartás előtt 10 
napig bőjtölnie kell. Az eskü
vő színhelyére vagy gyalog, 
vagy ha az nagyon messze 
van, kancán lovagol el. Cső- 
dörre ülnie — súlyos erkölcs
telenség.

Az érkező menyasszony elé 
a vőlegény tehéntrágyát szór

ifa n c b t^ h 1 t többnyire öf f  ezzel j^ lk é p e s ^ ^ ő s í i j a " ^ -  
vaílások ^iőrvíuv^vÓi3’ Vllag,“ ról, hogy jómódban fogja tar- 
időh^n i „ c<n i é"̂ ,®ive,1 e.s ^zok tani. A leányrablás ma már 
e a a v o J b K , I f i t̂ozasf lvab A ritkán fordul elő. Ilyenkor 

SzSelmt bhé7aI á 'l°ZaSv k eSi 3 nem kérők. hanem békítők 
tok gl kt pCSola‘ j önnek alkudni a lány becsü-
úavn„,,„q®iese5® neonban az létéért, ami ez esetben „ala- 
hfy „ i ezett »’harmadik világ- .csonyabb árfolyamú”.

lelhetők fel. Igen sajátos formája a há-
Az afrikai és ázsiai orszá- zasságnak az „Azena”. A gaz- 

gokban rendkívül egyenlőtlen dag, de csúnya lány belopód- 
és sokszínű a fejlődés és váltó- zik a legény .szállására és így 
zások hozta helyzet. Egy-egy kompromittáltatja magát. Az 
fejlettebb területtől távolabb ilyen esetben a lány szüleinek 
élő törzs konzerválja ősi szó- kerül igen sok pénzébe a bé
kásait, Gyakori az is, hogy az zasság.
®gy településen élő, de más Nagyon eltérőek a családjo- 
törzshöz, vallási csoporthoz gi törvények, törzsek és vallá- 
tartozók igen eltérő felfogást sok'szerint. A kereszténynek 
vallanak, magatartást tanú- egy felesége lehet, a mohame- 
sítanak. dánnak négy, a törzsbelieknek

húsz. Előfordult Germánus 
A párválaszfási szokások szerint, hogy egy négyfelesé-

ges mohamedán bíró bigámiá- 
A Kelet-kutatók útleírásai is ért, vagyis két feleségért el- 

számos példával illusztrálják ítélt egy keresztényt, 
könyveikben e sokféleséget. Ha jól belegondolunk, ezek 
Germánus Gyula neves őrien- a távoli országokban élő szo- 
talistánk számunkra szinte kások nem is olyan ismeretle- 
mulatságos motívumokat tár ■ nek számunkra. A szerelem, 
fel pl, a párválasztásban. Az amint az elején mondottuk: 
általa bemutatott törzsnél az örök. Ám örök a változás is. 
az „elvárás”, hogy a feleségül Az egymás mellett élő szőké
kért lány véresre karmolja és sok, erkölcsi normák nemcsak 
harapja a férjjelöltet, akit ez különbségeket jeleznek, ha 
leírhatatlan Örömmel és bol- nem a társadalmi 
Ssgsággal tölt el, mert a büsz- egy-egy lép.csőjét is..

Példa nélküli felfedezés

Osmackótemetőt találtak
Ritka szerencse érte nem- gek négylábú lakóit általában 

régiben az NDK-beli Rübe- a kőkor embere űzte ki „la- 
landban vendégeskedő ma- kásukból”, hogy elfoglalja he- 
gyar barlangkutató csoportot, lyüket. Jégkori ősünk étrend- 
a Labor Műszeripari Művek jén is szerepel a barlangi 
amatőr barlangászait. A Né- medve is, így a sziklakaver- 
met Demokratikus Köztársa- nák üledékébe is többnyire 
ság egyik legismertebb és az ősember által elfogyasztott 
legnagyobb cseppkőbarlang- medvék csontjai kerültek. Ép 
jában egy általuk fölfedezett barlangimedve-csontvázat 
üregben ősállatok temetőjére eddig azonban sehol sem ta- 
bukkanták. ’ ‘

ISMERETLEN 
SZAKASZBAN

A csoport tagjai közül Má-

láltak még. Ezért hozta lázba 
mind a paleontológusokat, 
mind a barlangok világával 
foglalkozó tudományágak 

«ejdl ikUíui ivid- képviselőit a magyar kutató*- 
téíi László, Weisz Csaba és csoport felfedezése.
Vozák László úgy vélekedett, A barlangi medve egyéb- 
hogy a rübelandi barlang- ként csak alakjában hasonlí- 
rendszernek lehetnek még tott ma élő rokonához. Félel- 
feltáratlan részei, ezért tüze- metes küllemű állat volt, a
ÍaSaaxifKVí,Ẑ f a -̂Ak„ i f ylk csontváz-rekonstrukciók tanú-

““ sága szerint nagysága és sú
lya kétszerese lehetett a ma 
élő barnamedvének. Nem ne
héz elképzelni ijesztő mivol
tát, ha arra gondolnak, hogy 
a ma élő barnamedve két

nagyobb sziklatermét, a bar 
lang Szilveszter nevű csarno
kát. Ennek egyik sarkában rá 
is bukkantak egy „ rendkívül 
szűk hasadékra, amelyen 
nagy nehézségek árán, szinte 
centiméterről centiméterre J^bra állva 
préselték át magukat, és a 
terem alatt nyolc méter mély
ségben az üreghálózat újabb, 
eddig ismeretlen szakaszába 
jutottak.

Az igazi meglepetés azon-

mintegy 2—2,5
méter magasságú, tehát jég
kori őse jószerivel ennek a 
duplája volt. Ha felingerel
ték, vagy rejtekhelyére hir
telen rátörtek, nyílván meg-

----  -----  támadta az embert, csakúgy,
ban akkor érte a kutatókat, mint mai, kései utódai, 
amikor az egyik teremszerű Egyébként azonban nem tar
üregben sárgás-fehér csontok tozott a ragadozók közé, az 
halmazán villant meg lám- ősállatok szerint főként nö- 
páik fénye. Kiderült, hogy az vényekkel táplálkozott, 
újonnan felfedezett ' barlang
szakasz a jégkor végén kihalt 

barlangimedve-csontvázak 
.kriptája”. A legnagyobb je

F U R C S A S Á G O K
Az Egyesült Államokban 

a helyi hatóságok egyes ré
gi törvényei és rendelkezé
sei paradoxnak tűnnek. 
Ezek az ósdi szabályok 
mindazonáltal még ma is 
hatályosak. Például:

Guryben (Indiana) annak, 
aki fokhagymát fogyasztott, 
tilos négy órán belül villa
mosra szállnia.

Mouriban (Idaho) csak 
úgy szabad táncolni, hogy 
a két partner között látha
tó távolság legyen.

Kaliforniában csak azok 
helyezhetnek el egérfogót, 
akiknek vadászengedélyük 
van.

Jolietben (Illionis) le lehet 
tartóztatni azt a nőt, aki 
egy üzletben több, mint hat 
ruhát próbál fel.

Arkansasban törvényelle
nes cselekedet az állam ne
vét hibásan kiejteni.

Ahol énekelnek, ott vi
dám az utazás. Az olasz 
vasút vezérigazgatósága vé
gül is feloldotta a vona
tokban mind ez ideig ér
vényes éneklési tilalmat. Az 
új rendelkezés megengedi, 
hogy a vonatokon egyéni
leg vagy kórusban énekel
jenek, csak az ének nem 
lehet túlságosan hangos, és 
nem zavarhatja a többi 
utast.

•k
„A fekete szép” — mond

ják sokan az Egyesült Ál
lamokban. Ez azonban — 
többek között — nem fel
tétlenül érvényes a színes 
bőrű színészekre. Különö
sen a New York-i Broad
way színházaiban diszkri
minálják őket, ahol a sötét 
bőrű művészeknek csupán 
ének- és táncszámokban 
ajánlanak szerepet. Ha va
lamelyiknek mégis beszélő 
szerep jut, akkor ezt a 
lakonikus rendezői utasí
tást kapja: „Játsszon csak 
egyszerűen négert”.

FOLYTATJÁK A 
FELTÁRÁST

;• z~ — , j-  A szerencsés felfedezők
lemtosegu az a körülmény, hogy most úja5b NDK-beli expe- 
a barlang melyen elpusztult dícióra készülnek, miután né-

v®" met kollégáiktól, a rübelandi 
barlangkutató csoporttól meg
hívást kaptak az NDK-ban 
májusban megrendezendő 
nemzeti barlangkutató talál-, 

medvecsontokat kozóra. Ez alkalommal ottani 
barlang kutatótársaikkal együtt to

vább folytatják a rübelandi

mackók csontvázai épen 
szelték át a kimúlásuk óta el 
telt sok ezer évet.

KÉTSZER NAGYOBB
Barlangi . ______

majd minden olyan _____ 0
rejt, amelyik a jégkorszak- .„„„ — „ luuc„  
ban nyitott volt. A sziklaüre- cseppkőbarlang feltárását.

A német színészek fele munkanélküli
Az NSZK-ban a színészek fele munkanélküli. A Német 

Színházi Szövetség közlése szerint jelenleg 5500 színész 
van munka nélkül az országban; a múlt évben csak 
4149 színészt szerződtettek, mintegy 1500-an szabad
úszóként dolgoznak színházaknál, rádió- és televízió- 
állomásoknál.

Ezek az adatok a színházi szövetségtől és a frankfurti 
központi színházi közvetítői irodától származnak. A 
színházi szövetség hangsúlyozza, hogy az NSZK-ban 
egyetlen más szakmai csoportban sem ilyen nagy a mun
kanélküliek aránya, de ez kevésbé vezethető vissza a 
színházak rossz gazdasági helyzetére és takarékossági 
intézkedéseire, mint inkább a színházak szükségletei és 
a színházak száma közötti eltérésre.

E llip sz is  a lak ú  m e ste rs é g e s  s z ív
Amióta Barnard professzor Egy másik megoldatlan 

elvégezte az első szívátültetést, probléma a mesterséges szív 
a szívsebészet állandóan az ér- meghajtása. Az erre szolgáló 
deklődés középpontjában áll. aggregét túl nagy, tehát a pa- 
Ezen a területen azonban most ciensnek az implantáció idő- 
a fő tendencia nem annyira a tartama alatt állandóan feküd- 
transzplantápió, mint inkább nie kellene. Dr. Unger egy 
a mesterséges szívek fejleszté- technikuscsoporttal együtt 
se, amelyek csak átmenetileg most olyan kis meghajtó mec- 
pótolják a beteg szív műkő- hanizmus kifejlesztésén dol- 
dését, amíg az erőre nem kap. gozik, amelyet a mesterséges

Nemrég dr. Felix Unger do- szívvel esetleg együtt lehet 
cens konstruált egy újfajta implantálnl, de ez természete- 
mesterséges szívet a bécsi II. sen nagyon távoli cél. 
egyetemi sebészeti klinikán, 
amelyet dr. Jan Navrátil pro
fesszor vezet. A dr. Unger 
konstruálta, ellipszis alakú 
mesterséges szívnek sok elő
nye van: kicsi, nincsenek ben
ne nem funkcionáló, úgyneve
zett holt területek (ezáltal 
csökkenti a vér besűrűsödésé- 
nek lehetőségét). Az új, ellip
szis alakú mesterséges szívet 
már kipróbálták borjakon is.

Dr. Unger most az innsbur- 
cki egyetemen egy interdisz- 
piclináris team élén vizsgálják 
az ellipszis alakú szív további 
fejlesztési lehetőségeit. Első
sorban a felhasznált műanya
gok tulajdonságait akarják ja
vítani, mert eddig még nem 
sikerült olyan anyagot talál
niuk, amely változás nélkül 
tűrné több hónapon át az em
beri testbe való implantálást, 
és amely ne okozna vérsűrűsö
dést.

A robotok jdrni tanulnak
Japánban jelenleg járkáló robotokat, ún. walking ro

botokat fejlesztenek ki. Ezek általában egy kormá
nyozható és meghajtott alvázból, processzorból és ult
rahang-érzékelőkből állnak. Különböző magatartásszabá
lyokat lehet beprogramozni akadályok felfedezésére 
vagy hasonló járművel való találkozás esetére. Például 
parancsra a járó robotok robotsort alkotnak, amelyben 
minden robot az előtte levőt követi. Ezeket a robotokat 
a gyakorlatban még nem használják, de alkalmazni le
hetne őket például padlótisztításra vagy üzemekben gé
pek anyagellátására.

fejlődés

A F O R IZ M Á K
Némelyik acélos jellem 

megérdemli, hogy az ócska
vastelepre kerüljön.

Hogy valakinek angyali 
jelleme legyen, ehhez ördö
gi türelemre van szüksége.

•
Kellemetlen dolog áldo

zati báránynak lenni, sza
marak közt.

betűje; E J. Ü, E>: 13. Olasz
sarkkutató volt. 15, Maró fíúnv 
névelővé1, is . Eszik vagy iszik! 
17. A légnyom ás egy ik  m érték- 
egysége. 19. N em  régi. 20. Japán 
harm adik legnagyobb városából 

2?- RéSi c ím zések  előtt álló  
rövidítés. 23. M ikszáth szólította  
így  a fe leségét. 24. T iltószó. 25. 
Szent, Idegen rövid ítésekben. 27. 
K om oly szándékú udvarló. 28. 
M arokkó fővárosa. 29. Sav Igéje. 
31. Sportöltözék . 32. Cin. 33. A ng
liai parasztfe lkelés vezetője. 34. 
Török h írügynökség. 35. Bá
nyásszák. 36. Izraeli város, m á
sik  n evén: Akko. 37. E lege van  
belőle. 38. Régi hosszm érték. 39. 
M ásodperc 40. Olasz labdarúgó- 
csapat. népszerű nevén 42. N em 
zetközi, rövidítve. 44. U sszevisz- 
sza m art 46. Az A lföld határain
kon tú li alsó része. 47. Ü dltöital- 
m árka. 49. Ez a szó négvböl áll! 
50. Irány. 51. Nedv. 53. Á lnév le 
het ilyen . 54. G yűlöli a hadsere
get, m égis gyakran so ro z ! 57. 
„E les” nadrág je lzője . 60. Egy. 
m ondja fejen állva az angol! 61. 
Ilyen kan yar a haltűkanyar. 62. 
M űvészi tanulm ányok szerzője. 
64. Adventi haln all m’se. 66. A 
kén és a túlium  vegyjele .

F ü ggőleges: 1. Az aforizm a  
fo lytatása  (zárt betűk: A. A. S, 
T), 2. A jezsu iták  rendiének  
m egalapítója (Ignáe). 3. V ilág
hírű japán író. 4 M értani test 
része. 5. Francia takobinus for
radalm ár (1765—1794). 6. B urko
latsú ly . 7. Hajszol. 8. M egszűnt 
m inisztérium , röv. 9 Fűrészes 
étű m alált tőr. 10. Idegen taga
dás. 11. Egyházi átok. 12. Finom  
fehérnem ű. 14. A ugusztus 18-án

124 125

■ 31

43

3 53

B61

van. 18. Az aforizm a befejező  
szaval (zárt betűk: M, E>. 21. 
Idegen. 26. M agtisztító berende
zés. 30. Távolra. 33. Játékszert 
Is eladó válla lat. 34. Az az ára. 
39. Francia festő, a fauvlzm us  
követője. 41. M orzehang. 43. 
Árokkal elkerít. 45. A cukor- 
gyártás m ellékterm éke. 48. Ki- 
lonctagú zenei együttes. 52. Tör
ténelm i kisváros Portugáliában. 
55. „Az” élet. 56. V ilágiiógáz. 
58. A m ásikat. 59. Föld is, só Is 
van Ilyen. 63. Sir. 65. Sm aragd
város varázslója.

l u

határidő: 1982,Beküldési 
nius 12.

A Heti Itlradő XXVI. é v fo ly a m !  
19. szám ában m egjelent k ereszt-S  
rejtvén y  h e lyes m egfejtése  a k ő -S  
v e tk ező : s

M indaz, ami m egéri, h ogy  $ 
m egtegyük , m egéri és  m e g -4» 
k övete li, hogy  jól tegyük  m eg. s  

K önyvjutalm at n yertek: C sar-S  
nai Róza elíté lt. K alocsa; T en k eS  
István elitéit, N yíregyháza; K o -S  
vács Béla elítélt, Máriartosztra; S 
Szász Gábor elítélt, Debrecen;^; 
K őm lves Ákos elítélt, Pálhalm a. S ̂ ----------  ---------  -------  -------  ------------rvuímves a n o s  em elt, painaim a. s



T a ta i készülődés
A tatai edzőtáborban közös 

felkészülést végez Mészöly 
Kálmán szövetségi kapitány 
irányításával a spanyolországi 
24-es VB-döntőre készülő ma
gyar válogatott keret. A szak
vezetők speciális, formába hozó 
programot dolgoztak ki a játé
kosok gyakorlására, amelyből
— a hét tapasztalatai alapján
— mind a tizennyolc labdarú
gó (a keret négy tagja még 
külföldön van), lelkesen, szor
galommal, fegyelmezetten ve
szi ki részét. A hirtelen me
legre forduló idő is szinte spa
nyolországi klímát hozott.

A héten változatlanul gya
korolják a különböző taktikai 
elemeket a játékosok, tanul
mányozzák az ellenfeleket, 
hogy a salvadoriak, a belgák 
és.az,argentinok ellen ne érje 
őket semmilyen váratlan meg
lepetés, sőt ők szolgálhassanak 
vele. A nagy célról, a titkos 
álomról most még nem esik 
szó, de mindenki gondol rá: 
túljutni a csoportmérkőzése
ken, a legjobb 12 közé, Argen
tína és Belgium előtt. Ve  ̂
lük. szemben is meg kell kísé
relni a bravúrt, és a dolog tá
volról sem reménytelen, ha a 
csapat fel tudja frissíteni á 
VB-selejtezők lendületét, * lel

kesedését. A svájciak s a ro
mánok elleni mérkőzésre so
káig emlékezni fognak a szur
kolók. Nagy figyelem kíséri 
majd, hogy mire lesznek ké
pesek Nyilasiék. El Salvador? 
Igen, a közép-amerikai kis or
szág labdarúgói ellen kezde
nek a magyarok, őket sem sza
bad félvállról venni, mert egy 
rosszul sikerült nyitány meg
pecsételheti a magyar váloga
tott sorsát.

Tatán kitűnő a hangulat. Az 
MLSZ és a tábor vezetői gon
doskodnak a játékosok pihe
néséről, szórakozásáról. A tech
nikai-taktikai felkészülés mel
lett bizony szükség van az ide
gek regenerálódására is 
Mundiál előtt. A héten már 
mérkőzés is volt. A spanyol 
Hercules — amely a magyaro
kat váró Alicante csapata — 
látogatott Magyarországra és 
állt ki a mieink ellen a Páy ut
cai stadionban. Ezután — szom 
szed város, Elche együttese ér 
kézik (az elchei stadionban 
lesz a nyitómérkőzésünk, a 
Magyarország-Salvador össze
csapás). Még a jövő hónap el
ső napjaiban a nyugatnémet 
Kaiserslautern gárdája lesz az 
edzőpartner.

Kapuzárás az NB ll-ben

Hajdani MB g-esek 
ca harmadik vonalban

Hat olimpián és két futball VB-n főzött

A  séf egy hónapra csomagol 
paprikát és szalámit

Ott lesz a spanyolországi lab
darúgó-világbajnokságon Ku- 
rücz Antal mesterszakács is. 
A sporttal való kapcsolata 
pontosan harmincéves .. „

Hol kezdődött?
— 1952-ben a helsinki olim

pián még mint „komi” voltam 
ott. A mi szakmánkban a leg
fiatalabb, afféle mindenes sza
kácsot nevezik így. Örömmel 
vállaltam, mert a szakma nagy
jai tói: Venesz Józseftől, Bősze 
Józseftől és Hidas Józseftől 
tanulhattam Helsinkiben.

— Következett 1954, a sváj- 
éi- labdarúgó VB.

— Amikor legyőztük a bra
zilokat, a szegény Zakariás 
Jóska azt mondta: „Toncsi, ha 
szeretsz, csinálsz egy jó ká
posztás cvekedlit.” Mit volt 
mit tennem, nekiálltam gyúr
ni. s egy óra múlva már ott 
gőzölgőit az asztalon.

— 1956, Melbourne. 
i — Repülővel mentünk, s 
amikor útközben megálltunk 
Karachiban, valami kriminá
lis pörköltet tettek elénk. Az 
égész társaság gondolkodott, 
hogy miből készült. Ekkor vet
tem észre, hogy a repülőtéren 
egy bivalycsordát hajtanak át. 
Odamutattam: gyerekek, ott 
mégy a menü.

— 1958, a svédországi lab
darúgó VB.
" Hosszabb időre tervez

tünk, de egy peches gól áthúz
ta a számításainkat.

— 1960, római olimpia.
— Amikor bekerült a bu

nyós Török „Béka” a döntőbe 
így fordult hozzám: „Nyugod
tan feltehetsz egy paprikás 
krumplit, mert holtbiztos, hogy 
én nyerek.” Győzött —, meg
kapta ...

— 1964, a tokiói olimpia.
, Bár a magyar csapat csak 
kóiülbelül 200 fos volt, engem 
mégis egy hatalmas, 1200 sze
mélyes konyhába tettek be a 
japánok. A végén az osztrák 
sportolóktól az olaszokig, min
denki a magyarokhoz járt en
ni.

— 1968, a mexikói olimpia.
— Szegény Kozma Pisti 

mindig azt mondta: „Öreg, a

legjobb, ha két vekni közé be
teszel nekem egy fél disznót.” 
Nagyszerű srác volt, nagyon 
jó barát.

— 1972, a müncheni olimpia.
— Erre az ötkarikás játékra 

már a NOB delegált mint sza
kácsot. A v:lág különböző ré
szeiből több mint kétszáz kol
légámat szedték össze: a fran
ciától a japánig, a mexikóitól 
a svéd konyháig itt mindenki 
képviseltette magát. Hegedűs 
Csaba ekkor nyert aranyér
met, a győzelem után csak 
annyit mondott, hogy valami 
igazi magyarosat. adjunk ne
ki.

— És most következik: Ali
cante, a Mundial. Mit visz 
Spanyolországba a mestersza
kács?

— A spanyoloknál csak bor
ecet van, íg y  rendes ecetet is 
nekünk keli vinni itthonról. 
Ezenkívül szegedi pirospapri
kát, szalámit és gyulai kolbászt 
is csomagolunk.

Befejeződtek a labdarúgó 
N B  i i  küzdelmei. Az izgal
makban és meglepetésekben 
bővelkedő mérkőzésekből az 
utolsó fordulóra is maradt 
olyan találkozó, amelynek na
gyobb jelentősége volt. A 
múlt szerdán lejátszott mérkő
zéseken ugyan majdnem min
den lényeges kérdés megoldó
dott, de az utolsó felvonás 
még véglegesített kétes helye
zéseket.

A Keleti csoportban a 22. 
fordulótól vezető Eger a hét
közben, a Szolnok ellen tak
tikai vereséget szenvedett és 
így a korábban többször is él
lovas Kazincbarcika egy pont 
előnyt szerzett. Ezt növelte is 
és bajnok lett! Találó az egri
ek megállapítása: ezt a baj
nokságot ők vesztették el.

A Középcsoportban az 
MTK-VM már korábban, a 
Nyugati csoportban pedig az 
Olajbányász a szerdai forduló
ban biztosította a bajnoki cí
met és szerzett jogot az osz- 
tályozóra. .

Az osztályozót tehát a 
Nyíregynáza, a Kazincbarcika, 
az MTK-VM és az Olajbányász 
játssza, oda-vissza alapon, a 
sorsolás szerinti párosítás
ban. Véleményünk szerint 
egyik csapat sem mehet biz
tosra és egyiknek sem lehet 
kisebbségi érzésé. A négy kö 
zül kettő jut az NB I-be, az 
osztályozón alulmaradt másik 
kettő pedig az NB II-be kerül. 
Szintén másodosztályú lesz az 
NB- I-ből kiesett Volán, 
SZEOL és Özd, továbbá a 
most zárt NB II három cso
portjából a 2-5. helyezettek, 
valamint a területi bajnokság 
hat csoportjának bajnokai kö
zül három, amelyek egy má
sik osztályozó-sorozat után 
szerezhetnek jogot a magasabb 
osztályba lépésre.

Az ötödik helyért folytatott 
küzdelemben a Salgótarján, a 
Ganz-MÁVAG és a Sopron 
nehezen tudta biztosítani a 
bentmaradását.

A területi bajnokságba 
olyan jónevű és NB I-es múl
tú csapatok kerültek, mint az 
MVSC, Székesfehérvári MÁV, 
a Dunaújváros, a Kaposvár a 
.Komló és a PVSK.

_Meg kell említeni, hogy a jó 
játékerőt képviselő és sok 
meglepő eredményt elérő öt 
honvéd-együttes közül egyik
nek sem sikerült az NB II-ben 
maradni. :

Keleti csoport 
Szabó L. SE—HMSE 2-1
Kazincbarcika—Szolnok 1-0 
Salgótarján—Lehel SC 3-0 
Gyöngyös—Asztalos J. SE 0-0 
MVSC—DUSE 2-2
Gyula—Szarvas 4-2
D. Kinizsi—Papp J. SE 5-2 
Eger—Bem J. SE l- l

Az élcsoport: 1. Kazincbar
cika 43, 2. Eger 41, 3. Hódme
zővásárhely 36, 4. D. Kinizsi 
36. 5. Salgótarján 35.

Középesoport
Ganz-MAVAG—MTK-VM 2-0

3-0 
2-0 
2-0 
5-2 
2-1 
5-4 
1-1

Vác—Bábolna 
KKFSE—BKV Előre 
B.-gyarmat—Építők 
Szegedi D.—MÁV Előre 
Budafok—Dorog 
22. sz. Volán—Kecskemét 
Pénzügyöt—BVSC

Az élcsoport: 1. MTK-VM 
44, 2. 22. sz. Volán 39, 3. Dorog 
38, 4. Kecskemét 36, 5. Ganz- 
MÁVAG 35.

Nyugati csoport
Ajka—Keszthely 7-4
Komló—Szelcszárd 0-0
Bauxitbányász—Szabarla 0-1
Várpalota—Bakony Vcgy. 1-1 
Kaposvár—Sopron 0-1
MÄV DAC—Olajbányász 3-5 
Dunaújváros—MVTE 2-1 
Dombóvár—PVSK 2-3

Az élcsoport: 1. Olajbányász 
46, 2. Bauxitbányász 41, 3.
Szekszárd 41, 4. Keszthely 39, 
5. Sopron 38.

★
Az MLSZ-ben elkészítet

nék az NB I-be, az NB II-be 
és a területi bajnokságba ju
tásért május 30-án és június 
6-án esedékes osztályozó sor
solását.

A Nyíregyháza és az MTK- 
VM elkerülte egymást. Vasár
nap Kazincbarcikán és Nyír
egyházán lesz az osztályozó el
ső fele, visszavágó egy héttel • 
később a Hungária úti stadion
ban és Nagykanizsán.

Az osztályozok menete a ked
di sorsolás alapján (május 30- 
án az elöl álló csapatok a pá
lyaválasztók, június 6-án pe
dig az első fordulóban vendé- 
geskedők):

Az NB I-be jutásért: Ka
zincbarcika—MTK-VM, Nyír
egyhaza—Nagykanizsa.

Az NB II-be jutásért: Baja— 
Érd, Fűzfő—Nagybátony, Bal
mazújváros—Siófok.

Tatabányai tervek

Parádé súlyos súlyokkal

■rém em é
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K iadla:
az Igazságügyi M inisztérium  
Bv. Országos Parancsnoksága  

82—2400. Szikra Lapnyomda, 
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Az 1973-ban útjára indított 
súlyemelő Pannónia Kupa 
rövid történetében június 1- 
től, a kilencedik kiírásban új 
fejezet kezdődik. A tatabányai 
sportcsarnokban 5 napon át 
lezajló versenyen világbajnoki 
mezőny találkozik: 31 ország 
indítja sportolóit. Hogy ez mi
lyen nagy szám, annak aláhú
zására elég megjegyezni: az 
1981 őszén Lille-ben megtar
tott világ- és Európa-bajnok- 
ság mezőnyét 33 nemzet al
kotta.

Tatabánya nem titkolja, 
eg|y-két éven belül világbaj
nokságot szeretne rendezni az 
erős emberek sportjában, s az 
idén is (miként a korábbi ese
ményeken) jelesre vizsgázhat 
a Nemzetközi Súlyemelő Szö
vetség teljes vezérkara előtt. 
Ismét a 35 éves bányászvá
rosba érkezik az osztrák Gott
fried Schödl, a világ ötödik 
legnagyobb sportszövetségének 
elnöke, aki kijelentette:

— A Pannónia Kupa felnőtt 
a világ legrangosabb súlyeme
lő-eseményei közé, Tatabánya 
pedig  ̂ megérett bármilyen 
szintű versengés lebonyolítá
sara.

Keddtől érkeztek folyamato
san mind az öt földrészről a

küldöttségek, s elsősorban a 
Szovjetunió (Besszanov, Klo
kov), Bulgária (legerősebb gár
dáját jelezte), az NDK (Letz, 
Kunz, Heuser) és Kuba (Nu
nez, Echenque) oi|yan csilla
gokkal vonul fel, akik rend
szerint világcsúcsok ellen in
dítanak támadást. Az idén már 
17 világcsúcs született, s eb
ből a lendületből következtet
ni lehet arra, hogy Tatabá
nyán újabbakra van kilátás.

Annyira, erős a külföldi 
konkurrencia, hogy a hazai 
legjobbak többsége nem is 
gondolhat az első helyre. Egy
más között lesz majd nagy 
csata (például a 56 kilósak 
között Stefanovics, Homyák, 
Oláh B. és Kőszegi csap ösz- 
sze)_ a magyar bajnoki első
ségért és az őszi, ljubljanai 
VB—EB-kiküldetésért. Mind
eddig a magyar súlyemelésben 
102 országos bajnokot avattak, 
s közöttük 344 aranyérem ta
lált gazdára.

Követ sznek tehát a súly
emelés ünnepnapjai: Pannó
nia Kupa, Világ Kupa-forduló 
és magyar bajnokság — egy 
műsorban. Amint Aján Ta
más, a nemzetközi és a Ma
gyar Súlyemelő Szövetség fő
titkára mondotta: felkészültek

. világcsúcs-hitelesítésekre is . . .

Mappe! bánata 

E z  e g y  
r o s s z  á lo m

56 000 nyugatnémet szurkoló 
több gólos győzelmet várt a 
hamburgi együttestől a Ham
burg—Göteborg UEFA Kupa 
visszavágón. Végül azonban 
csak a 4000 svéd szurkolónak 
volt öröme.

A nyugatnémet bajnoki cím
re is pályázó Hamburg vezetői 
és játékosai érthetetlenül áll
nak a háromgólos hazai vere
ség ténye előtt.

— Ez egy rossz álom — 
mondotta Ernst Happel, a Ham
burg edzője. — Már az első 
mérkőzésen nehézségeket lát
tam, a visszavágó katasztrofá
lis volt.

A válogatott védő, Kaltz, 
aki a 75. percben átadta a 
helyét Hidiennek, így nyilat
kozott:

— Túlságosan erőltettük a 
gyors gólt, s ez a svédeknek 
kedvezett. 1:0 után méginkább 
megfeledkeztünk az óvatosság
ról, 2:0 után pedig felborult 
minden, a  Göteborg minden
képpen rászolgált a győzelem
re.

Sven-Göran Eriksson, a dia
dalmas Göteborg edzője:

— Alig akarom elhinni a 
végeredményt! Arra gondol
tam, hogy egy gólt elérhetünk, 
de nem többet. Végül is ezen 
az estén a jobb napot kifogó 
csapat győzött, s ez a Göte
borg volt.

Pólós ősz — nyáron
Sajátos a pólósok naptára: 

véget ért a tavaszi szezon és 
már kezdődik is az őszi pontt 
vadászat. Az elmúlt hetek ta
pasztalata: meglehetősen ki
egyensúlyozott a mezőny és — 
miután 48 órán belül kétszer 
is találkoztak a csapatok — 
gyakori^ volt a kontraforma, 
más győzött vasárnap, mint 
szombaton,

A címvédő Vasas együttese 
— Bodori György szakavatott 
irányítása mellett — megállít
hatatlanul halad újabb elsősé
ge felé: 5 pont a piros-kékek 
előnye a BVSC előtt. A vasuta
sok pillanatnyilag ezüstérmet 
érő produkciója kellemes meg
lepetés, a Gyarmati dirigálta 
Szőnyi úti társaságban renge
teg talentum játszik: Dóczi, 
Petz és Szileczky nevét érde
mes megjegyezni.

A héten négy forduló követ
kezett, rögtön olyan slágermér
kőzésekkel (kedden és pénte
ken), mint a BVSC—Medicor 
OSC. az Ü. Dózsa—FTC és a 
Tatabánya—V. Izzó összecsa
pás. A június már a válogatot
té lesz: először hollandiai tor
na következik, azután kéthetes 
itthoni gyakorlássorozat után a 
belgrádi Tasmajdan Kupára 
utazik a Mayer-legénység. Az 
augusztus elején sorra kerülő» 
VB főpróbája a kilenc sztár
csapatot felvonultató budapes
ti Tungsram Kupa lesz, július 
elején.

V é g s ő  b ú c s ú  
S z ű c s  F e r e n c i t ő l

Szülővárosában, Székes
fehérvárott, a sóstói teme
tőben elbúcsúztatták Szűcs 
Ferencet, a Magyar Rádió 
50 évesen elhunyt főmun
katársát. A ravatalt sok 
százan állták körül. : Ott 
voltak barátai, kollégái, 
sportvezetők, sportolók, az 
ország minden részéből, 
azok, akik szerették és 
tisztelték a népszerű ripor
tert.

A ravatalnál a Rádió ve
zetősége nevében Bereczky 
Gyula, a politikai adások 
főszerkesztőségének helyet
tes vezetője vett végső bú
csút az elhunyttól.

Székesfehérvár sportjá
nak képviseletében Dévényi 
Tibor, a MÁV Előre elnöke 
emlékezett Szűcs Feréncre, 
aki bárhol is járt az or
szágban vagy a világban, 
sohasem feledkezett meg a 
város sportjának népszerű
sítéséről.

A sírnál Novotny Zoltán 
fejezte ki a Rádió sport
rovata munkatársainak fáj
dalmát a jó barát, a kitűnő 
kolléga elvesztése felett. A 
búcsúbeszédek után a sírt 
elborították a megemléke
zés és a szeretet virágai.

VB-TOTÓ
A negyedik sorozatban a hatodik csoport csapatai ke

rülnek reflektorfénybe. Mielőtt azonban jönnének a kér
dések, még annyit: rendkívül nagy az érdeklődés a totó 

j  i®?nte ™’,nden. intézetből érkeznek a tippek, az első 
fordulóban több mint félezer tippszelvényen. Reméljük 

a VB .közeledtével nem lankad, sőt erősödik! 
Egyébként a jövő heti utolsó fordulóban a magyar vá
logatottal kapcsolatos kérdések szerepelnek majd.

A hatodik csoportban három olyan csapat is szerepei 
az esélytelennek látszó Üj-Zéla.nd mellett -  Szovjet- 

Brazília, Skócia —, amelyek közül bármelyik akár 
a dontoig is eljuthat. No, de nem szeretnénk befolyá
solni a tippelőket

Itt levágandó

N E G Y E D I K  F O R D U L Ó
X. Legyőzi-e a szovjet válogatott a brazilokat?

igen nem
2. Lesz kiállítás a Brazília—Szovjetunió csoportmérkő- zcsen •

igen nem
3. Blohin lesz a VB gólkirálya?

igen nem

*■ ®éSeCkícn?ár°m 1,0ntnál többet szere2 a csoportmérkő-
igen nem

5. Brazília—Szovjetunió-döntő lesz a VB-n?

6. A brazil szovjet és skót csapat közül melyik szerzi 
a csoportmerkozeseken a legtöbb gólt?

igen nem

1

8. Hány mérkőzést játszanak a brazilok a VB során?

9. Lesz-e a VB-n Brazília—Argentína találkozó?

igen nem
10. Lesz-e a VB-n Szovjetunió-Magyarország találkozó?

igen nem
U* Ktáí?* csoport k8züI melyikben lesz a legtöbb kiál-

12. A brazil, szovjet, skót hármasból melyik csanat 
zi le nagyobb arányban az új-zélandiaísat? gyo-

13o Brazília lesz a világbajnok?

Plusz I, Hányadik csoport mérkőzéseit látja a legtöbb
igen nem

Postára adási határidő: 1982. június 3.

A beküldő neve: ....
Intézet: .......................
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