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A Z  1 LM Ü L T  H É T
LÁZÁR GYÖRGY, A MINISZTERTANÁCS ELNÖKE

Bukarestbe utazott. Constantin Dascalescunak, a Ro- 
Szocialista Köztársaság kormányelnökének meg

hívására hivatalos, baráti látogatást tett Romániában.
Lázár György és Constantin Dascalescu tájékoztatót 

adott országa belső helyzetéről, tárgyalt a kétoldalú 
kapcsolatokat érintő legfontosabb kérdésekről és is
mertette álláspontját az időszerű nemzetközi kérdé
sekről.

F,György kifejtette: jelenlegi tárgyalásai is azt 
szolgáljak, hogy Kádáv János és Nicolae Cecisusescu 
l.®7J"es debreceni, illetve nagyváradi megállapodásai, 
allasfoglalasai minél teljesebb körben valóra váljanak 
és az együttműködés lehetőségei bővüljenek. Az öt év
vel ezelőtt hozott határozatok teljesítése érdekében 
változatlanul sok a tennivaló. A magyar fél állandó 
kötelességének tartja a feladatok folyamatos elemzé
sét. Célszerűnek látszik a határmenti kapcsolatok gaz
dagítása, az idegenforgalom lehetőségeinek jobb ki
használása, számos feladatot ad a kulturális együtt
működés, a tudomány, az oktatás.
. A tárgyalások középpontjában gazdasági kérdések 
állták. Terítékre került a harmadik piaci együttműkö
dés lehetőségeinek alaposabb kiaknázása is. Románia 
hazánk KGST-országokkal folytatott külkereskedelmi 
forgalmában 4 százalékos részesedésével az ötödik he
lyet foglalja el.

A KATONAI CSELEKMÉNYEK AZONNALI BE
FEJEZÉSÉRE és a fegyveres erők kölcsönös vissza
vonására szólította fel Irakot és Iránt a Biztonsági Ta
nács. A testület zárt ajtók mögötti konzultációt rende
zett, majd nyilvános vitát tartott az iraki—iráni kon- 
flikusról, és a vita befejeztével egyhangúlag elfogadott 
határozatban tűzszünetre szólította fel a szembenálló 
feleket.

A Szovjetunió határozottan fellép az ellen, hogy az 
imperialista körök közel- és közép-keleti katonai-poli
tikai behatolásuk növelésére, a térség destabilizálására 
használják fel az iraki—iráni konfliktust — hangoztat
ta a Biztonsági Tanács iráni—iraki vitája során Oleg 
Trojanovszkij, a Szovjetunió állandó ENSZ-képviselő- 
je. A Szovjetunió, amelyet az ENSZ-tagállamok több
ségéhez hasonlóan aggodalommal tölt el Irán és Irak 
viszálya, nem lehet közömbös a határai közelében és a 
fold más pontján meglevő tűzfészek felszámolásának 
kérdésében — mondotta a szovjet diplomata.

A BT dokumentuma sürgeti Irakot és Iránt, hogy 
haladéktalanul vessenek véget mindenféle katonai cse
lekménynek, s fegyveres erőiket vonják vissza a nem
zetközileg elismert határok mögé. A Biztonsági Tanács 
döntése értelmében a határozat végrehajtását ENSZ- 
megfigyelők ellenőriznék.

Irán ENSZ-képviselője viszont „abszurdnak” , és be
avatkozásnak minősítette a Biztonsági Tanács vitáját, 
s jelezte, hogy nem fogadja el a testület határozatát! 
Az ismert iráni álláspont szerint Irak csupán az iráni 
katonai sikerek nyomán hirdetett tűzszünetet és von
ta vissza csapatait, s még mindig nem teljesítette azo- 
kat^ a feltételeket, amelyekhez Teherán a háború befe
jezését köti. (Irán azt követeli Iraktól, hogy ismerje el 
magát agresszornak, fizessen 150 milliárd dollárt az 
Iránnak okozott háborús károkért, s távolítsák el 
Szaddam Husszein elnököt.)

PHILIP HABIB, AZ AMERIKAI ELNÖK KÜLÖN-
MEGBlZOTTJA átadta a PFSZ, 11 pontos rendezési 
tervét az izraeli külügyminisztérium főigazgatójának 
— közölte az izraeli rádió. A TASZSZ hírügynökség je
lentése szerint a tervezetet eljuttatták a francia és a 
sz-aúdi kormánynak is.

A PFSZ 11 pontos javaslata a többi között előirá
nyozza a harcok beszüntetését, a szemben álló erők 
szétválasztását, az izraeli csapatok kivonását Bejrut
ból, s a palesztin fegyveresek visszavonulását a mene
külttáborokba. A tervezet szerint a szemben álló felek 
között foglalnának el állásokat a nemzetközi erők és a 
libanoni hadsereg egységei. A PFSZ harcosai és vezetői 
távoznának Bejrútból, ugyanakkor a PFSZ megtartaná 
politikai és katónai képviseletét Libanonban, s garan
tálnák a menekülttáborokban élő palesztinok biztonsá
gát. Az izraeli rádió szerint „a terv Izrael számára el
fogadhatatlan, sőt, részben még a libanoniak (vagyis 
a libanoni jobboldal) számára is”.

AZ ARAB (PERZSA)-ÖBÖL MENTI ÁLLAMOK 
együttműködési tanácsa hat tagállamának külügymi
niszterei Taifben véget ért tanácskozásukon élesen el
ítélték az Egyesült Államokat, mert az ENSZ Bizton
sági Tanácsában megvétózta az Izrael ellen tervezett 
szankciókat. A tanácskozás záróközleménye rámutat, 
hogy a vétó ellenkezik az ENSZ' alapokmányával, és 
semmibe veszi az arab nép törvényes jogait. A közle
mény felszólította a Biztonsági Tanács öt állandó tag
ját, hogy az ENSZ alapokmánya értelmében alkalmaz
zon gazdaság szankciókat Izrael ellen, amely nem haj
landó végrehajtani a Biztonsági Tanácsnak a harci cse
lekmények beszüntetésére, valamint a Libanonból való 
kivonulásra vonatkozó határozatait.

A LENGYEL GAZDASÁG LEGTÖBB ÁGÁBAN a 
javulás tendenciái mutatkoznak, az ipari termelésben 
fékeződik a hanyatlás, nőtt mind a nyugati, mind a 
szocialista export, kezd helyreállni a piaci egyensúly. 
Sok nehézséget kell még ugyan legyőzni, főleg a nyers
anyagellátás, a fizetési mérleg egyensúlyba hozása, az 
állattenyésztés fellendítése és a beruházások befejezé
se terén, de az előző két KB-ülés határozatainak kö
vetkezetes megvalósítása esetén reális lehetőség van a 
válságból való kilábalásra — állapítja meg a küszöbön- 
álló IX. KB-ülés előtt a Központi Bizottság szervezeti 
és gazdasági osztályai által készített beszámoló, amely 
leszögezi, hogy a hatékony gazdálkodás megvalósítá
sának előfeltétele a gazdasági reform következetes 
megvalósítása.

A Pravda a genfi tárgyalásokról

Igazságos megállapodást
Határozottan kijelenthetjük, 

hogy a tárgyalások nem kez
dődtek volna meg, ha a Szov
jetunió nem tesz állhatatos 
erőfeszítéseket a fegyverkezés 
megfékezésére — írja a Géni
ben a hadászati fegyverzetek 
korlátozásáról és csökkentésé
ről megkezdett szovjet-am e
rikai tárgyalásokat kommen
tálva a Pravdában Szergej 
Visnyevszkij.

A Szovjetunió azzal a szán
dékkal bocsátkozik a tárgyalá
sokba, hogy sikerült olyan 
megoldást elérni, amely a 
nemzetközi stabilitást, a világ 
érdekét szolgálja. A genfi tár
gyalásoknak a legnagyobb lö
kést az a döntés adta, misze
rint a Szovjetunió kötelezett
séget vállalt, hogy nem alkal
maz elsőként atomfegyvert — 
írja a kommentár.

A tárgyalások sikeres mene
téhez és befejezéséhez szüksé
ges, hogy azok valóban a ha
dászati fegyverrendszerek kor
látozásának . és csökkentésének 
célját kövessék, s hogy a felek 
számításba vegyék egymás tör
vényes biztonsági érdekeit, szi
gorú összhangban az egyenlő
ség és a kölcsönös biztonság 
alapelvével.

A tárgyalások sikeréhez 
hozzájárulna annak a szovjet 
javaslatnak az elfogadása, 
amely szerint közvetlenül a 
tárgyalások megkezdése után 
befagyasztanák a hadászati 
fegyverek mennyiségét és ma
ximálisan korlátoznák tovább
fejlesztésüket. Ugyancsak 
szükséges, hogy mindkét hata
lom tartózkodjék olyan lépé
sektől, amelyek a jelenlegi 
stratégiai helyzet megváltozta
tásához vezetnének.

A tárgyalások előestéjén 
Washington némileg módosí
tott nyilatkozatai hangnemén, 
de ezt leszámítva még utalás 
sincs arra, hogy az Egyesült 
Államok változtatott volna 
május 9-én előterjesztett, a 
maga számára a Szovjetunió 
val szemben egyoldalú előnyö
ket biztosító javaslatain.

Az igazságos megállapodás 
kidolgozása csupán a Szovjet
unió és az USA között katonai 
téren jelenleg fennálló egyen
súly megtartásával és mind
két fél törvényes biztonsági 
érdekeinek szigorú figyelembe
vételével jöhet létre — írja a 
Pravda hírmagyarázója.

KELET ES NYŰGÉT 
PÁRBESZÉDE

Eredményes és hasznos 
volt Francois Mitterrand 
francia köztársasági elnök 
budapesti látogatása, esz
mecseréi Kádár Jánossal, 
az MSZMP KB első titká
rával, nemkülönben azok 
a tárgyalások, amelyeket a 
francia elnök kíséretének 
tagjai, szakminiszterei foly
tattak magyar partnereik
kel.

A megbeszélések jó lég
körben zajlottak le. A part
nerek őszintén, nyíltan 
fejtették ki véleményüket 
mind a kétoldalú kapcsola
tok, mind a nemzetközi 
helyzet terítékre került 
kérdéseiben, különösen ami 
a kelet—nyugati viszonyt 
illeti. A tárgyalások alap
hangját az adta meg, hogy 
a felek ugyan két külön
böző társadalmi rendszert, 
gazdasági, katonai és poli
tikai -szövetséget képvisel
nek, de vannak közös érde
keik, s ezek mindenekelőtt 
a béke fenntartásához fű
ződnek. A megbeszéléseket 
a közös érdekű kérdések 
felelősségteljes és konst
ruktív megközelítése jelle
mezte.

A kétoldalú kapcsolatok 
várható gyakorlati fellen

dülése, ami a m agyar- 
francia viszonyt remélhető
leg végleg túljuttatja a 
sokat emlegetett ismerke
dés szakaszán, nemzetközi 
dimenziót is kölcsönözhet 
együttműködésünknek. A 
budapesti találkozó ugyan
is — a felek kinyilvánított 
céljának megfelelően — 
egyúttal Kelet és Nyugat 
találkozója is volt, elősegíti 
a párbeszéd, a tárgyalás 
folyamatának fenntartását 
a világ, de mindenekelőtt 
Európa két része között. 
Bebizonyosodott, hogy az 
egymást kölcsönösen tiszte
lő és nagyrabecsülő, felelős 
államférfiak — szemben a 
nemzetközi helyzet súlyos
bítására, az államközi kap
csolatok rontására irányuló 
ismert törekvésekkel — 
manapság is tehetnek gyü
mölcsöző erőfeszítéseket a 
különböző társadalmi rend
szerű országok kölcsönösen 
előnyös kapcsolatainak fej
lesztése érdekében, hozzá
járulhatnak a normális ál
lamközi kapcsolatok, a bé
kés egymás mellett élés és 
ezzel az egyetemes béke 
fenntartásához.

Elutasító nyilatkozatok 
a vietnami kezdeményezésre
Az Egyesült Államok, Kína 

és Thaiföld elütasítólag fogad
ta a három indokínai ország 
(Vietnam, Laosz, Kambodzsa) 
külügyminiszteri értekezletén 
elfogadott javaslatokat az in
dokínai térség problémáinak 
rendezéséről, valamint Viet
namnak azt a bejelentését is, 
hogy júliusban kivonja csapa
tai egy részét Kambodzsából.

Dean Fischer, az amerikai 
külügyminisztérium szóvivője 
azt hangoztatta, hogy a délke
let-ázsiai térség békéjét és sta
bilitását „csak a vietnami csa
patok Kambodzsából való tel
jes kivonásával lehet helyreál
lítani”. A szóvivő nyilatkoza
tából kiderül: amerikai részről 
nem fogadják el az indokínai 
külügyminiszterek nyilatkoza
tának azt a megállapítását, 
hogy a vietnami csapatokat 
véglegesen akkor vonják ki 
Kambodzsából, ha Kína fel

hagy a reakciós bandák támo
gatásával é s : kívülről - semmi 
sem fenyegeti Kambodzsa biz
tonságát.

Az Űj Kína hírügynökség 
„propagandafogásnak” nevezte 
a Vietnam jószándékát bizo
nyító bejelentést a csapatkivo
násról. A hírügynökség kom
mentárjában azt bizonygatta, 
hogy „a Vietnam-ellenes harc
nak Kambodzsában döntő je
lentősége van Délkelet-Ázsia 
és az egész világ békéje szem 
pontjából.” Az Űj Kína szerint 
„csak állandó katonai és dip 
lomáciai nyomással lehet Viet 
namot rábírni arra, hogy le
mondjon regionális hegemo- 
nista törekvéseiről”. Kínai 
részről a kommentárban fi
gyelmeztették az ASEAN-or- 
szágokat, hogy még csak fon
tolóra se vegyék a Heng Sam- 
rin-kormány elismerésének le
hetőségét.

Az európai parlament a munkanélküliség ellen
Az európai parlament felhív

ta az EGK miniszteri tanácsát 
a gazdasági közösség brüsz- 
szeli bizottságai által kidolgo
zott 1983-as költségvetés előze
tes tervezetének felülvizsgála
tára.

A képviselők elfogadták a 
brit konzervatív párti Robert 
Jackson által előterjesztett je
lentést, amely a tervezetet a 
„stagnálás költségvetésének” 
minősíti, és hibájául rója fel, 
hogy nem irányoz elő elég haté
kony harcot a munkanélküliség 
ellen. Ezért javasolja, hogy az 
EGK szociális alapjának terhé
re kifizethető hitelek összegét

az eddigi kétszeresére emeljék, 
azaz 2,5 milliárd európai el
számolási egységre, ami körül
belül 16 milliárd francia frank
nak felel meg, és a teljes költ
ségvetésnek 10,4 százalékát ten
né ki.

A jelentés másrészt kívána
tosnak tartja a mezőgazdasági 
kiadások „éberebb” ellenőrzé
sét, újabb hiteleket javasol a 
világ éhínséggel sújtott öveze
teinek megsegítésére, és egye
bek között azt is szorgalmazza, 
hogy az EGK hitelnyújtási és 
hitelfelvételi tevékenységét a 
maga teljességében tervezzék 
be előre a költségvetésbe.

Állcsmhiréságot hozott létre 
a lengyel szejm

A magas rangú állami tiszt
ségviselők alkotmányjogi el
lenőrzésére különleges állam
bíróságot hozott létre a len
gyel parlament.

A felerészben bírói képesíté
sű személyekből álló testület 
az államtanács, a szejm-bizott- 
ságok, vagy parlamenti képvi
selők indítványára megvizs
gálja, hogy egy meghatározott 
állami vezető tevékenysége 
összhangban van-e az alkot
mánnyal és más jogi előírá
sokkal. Ha az illetőt vétkesnek 
találja, akár tisztségétől is 
megfoszthatja. A különleges 22 
tagú állambíróságnak nem le
het tagja az, aki államigazga
tási szerv dolgozója.

★
Jerzy Urbanski, a LEMP 

Központi Ellenőrző Bizottságá
nak elnöke a PAP lengyel 
hírügynökségnek adott nyilat
kozatában a többi között be
szélt az 1980-as válság kiala
kulásáért felelős vezetők fele
lősségre vonásáról. Kijelentet

te: — A pártbeli felelősség el? 
vét tekintve alapvetően lezár
ták ezt a két szakaszt. A Köz
ponti Ellenőrző Bizottság — 
az állami szervekkel együtt
működve — szigorú következ
tetéseket vont le mindazokkal 
szemben, akiknek az esetében 
a vádak bebizonyosodtak — 
függetlenül betöltött pozíció
juktól. Hozzáfűzte: a párt so
rainak tisztaságán való őrkö
désnek állandó folyamatnak 
kell lennie a jövőben is.

A továbbiakban hangsúlyozta: 
érthető a türelmetlenség az 
1980-as válság kialakulásában 
vétkes vezetők felelősségre vo
nása kérdésében. Azonban el
gondolkoztató, sőt nyugtalanító 
— mondotta —, hogy bizonyos 
területeken mintha megfeled
keznének azok felelősségéről, 
akik tudatosan és szándékosan 
elmélyítették a megfelelő ne
hézségeket, a válság elnyújtá? 
sára kárhoztatták az országot, 
ellenforradalmi tevékenységei 
folytattak.

Tanácskozás a Jegyrendszer működéséről
A jegyrendszer működésé

vel foglalkozott a központi 
spekuláciáellenes bizottság, 
amelynek munkáját Jerzy Oz- 
dowski miniszterelnök-helyet
tes irányítja.

Az országos rendőr-főpa
rancsnokság képviselője sze
rint, csak az elmúlt két hó
napban, 22 ezer élelmiszerje
gyet hamisítottak, s ezek fele 
forgalomba is került, jóllehet 

rendőrség csaknem 150 
jegyhamisítót időközben őri
zetbe vett. Ugyanebben az 
időszakban 1600 kereskedelmi 
dolgozó ellen indult eljárás, 
spekuláció miatt: összesen

több mint húszmillió zloty ér
tékű árut rejtettek el, illetva 
értékesítettek feketén.

A Lengyel Szocialista Diák- 
szövetség főtanácsa országos 
véradóakciót szervezett az iz
raeli agresszió által sújtott pa
lesztinok megsegítésére. Te
kintettel arra, hogy rendkí
vül sokan- jelentkeztek, az 
akciót június 30-ig meghosz- 
szabbították. A szocialista 
diákszövetség egyben felhívta 
a többi lengyel ifjúsági szer
vezetet, hogy szervezzen ha
sonló mozgalmat a palesztinok 
javára.

1984-ig fennmarad a bonni kormánykoalíció
Az 1983. évi költségvetés 

alapelveiben nagy nehezen 
megegyezésről, a szociálliberá- 
lis koalíció fennmaradásának 
kilátásairól és az ország leg
fontosabb belpolitikai problé
májának minősített munkanél
küliség kérdéséről nyilatkozott 
Helmut Schmidt kancellár, a 
Der Spiegelben megjelent in
terjújában.

OFEC-ÉRTEKEZLET

Nem tudtak megegyezni
Kétnapos vita után ered

ménytelenül ért véget a kőolaj- 
exportáló országok rendkívüli 
bécsi értekezlete.

A tanácskozást — mint azt 
Marc Nyuema, az OPEC főtit
kára a tanácskozás után tartott 
sajtóértekezletén elmondta — 
meghatározatlan időre elnapol
ták. Az OPEC-országok mind
össze abban állapodtak meg, 
hogy továbbra is tartják magu
kat a napi 17,5 millió hordóban 
megállapított össztermelési pla
fonhoz. A nyersolaj eddig meg
szabott hordónkénti árán- sem

változtattak: az továbbra is 34 
dollár marad.

A kőolaj-exportáló országok 
nem tudtak közös nevezőre jut
ni az egyes tagországok túlter
melése kérdésében és abban, 
hogy milyen intézkedéseket 
hozzanak a kőolajat a megsza
bott áron alul eladó országok
kal szemben. Irán, Líbia és Ni
géria az OPEC által megszabott 
mennyiségnél több olajat ter
mel, gyengítve ezzel a fogyasz
tó országok csökkentett igényei 
miatt amúgy is meggyengült 
olajpiaci- helyzetet,

Castro felhívása
Üzenetet küldött a Libanon 

elleni izraeli agresszióval 
kapcsolatban az el nem köte
lezett országok állam- és kor
mányfőinek Fidel Castro bu
bái államfő, a mozgalom soros 
elnöke.

Fidel Castro ismételten fel
szólította az el nem kötele
zett országok vezetőit, hogy 
tegyenek meg mindent az iz
raeli agresszió megfékezésére. 
Arra kérte az el nem kötele
zett országok vezetőit, hogy a 
mozgalom határozatainak meg- 
felellően nyújtsanak lehetősé- 

l geikhez képest támogatást,

Előre bocsátva, hogy nem 
akar az 1984-es esztendőn túl 
jóslatokba bocsátkozni,
Schmidt meggyőződését fejezte 
ki: az 1980. évi koalíciós hatá
rozatnak megfelelően fennma
rad az SPD és az FDP kor
mányszövetsége az 1984-es vá
lasztásokig. Arra a kérdésre, 
hogy mire alapozza a jövőbe 
vetett bizalmát, a kancellár 
többek között kifejtette: nem
csak gazdasági, szociális és 
adópolitikai téren mutatkozott 
meg a közös irányvonal jelen
tős megszilárdulása, hanem 
bel- és külpolitikai, valamint 
stratégiai téren is.

Schmidt a legfontosabb bel
politikai kérdésnek jelenleg a 
munkanélküliség leküzdését 
nevezte, ami — mint mondot
ta — egyértelmű a beruházási 
tevékenység és a konjunktúra 
ösztönzésével. Elmondotta, 
hogy a munkanélküliség még 
semmi esetre sincs megfékez
ve, jövőbeni alakulása elsősor
ban a világgazdasági helyzettől 
és a kamatlábak alakulásától 
függ.
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K i less m gmsdá§mk ?
A Pénzügyminisztérium 

legutóbbi összesítése szerint 
március 31-ig 303 gazdasá
gi munkaközösség alakult, 
mintegy 1447 taggal. Emel
lett a polgári jogi társasá
gok száma elérte a 271-et.

Nincs szakszervezetük, 
nem tartoznak a MTESZ- 
hez, sem egyéb szakmai 
szervezethez. Mivel nem 
szövetkezeti formáról van 
szó, nem foglalkozik velük 
az OKISZ, s minthogy nem 
kisiparosok, a KIOSZ-hoz 
sem tartoznak. Kihez tar
tozzanak hát, hova fordul
janak gondjaikkal?

Űj szervezeti formákról 
lévén szó, szakmai és egyéb 
segítséget is igényelnének. 
(Igaz, a PM Ellenőrzési Fő- 
igazgatóságának tanácsadá
sa sikeressé, népszerűvé 
vált, de ez a tevékenység 
nem az ellenőrző szerv fel
adata.) Meg kellene taníta
ni őket az anyagbeszerzés, 
az üzletkötés, a tárgyalás, 
a reklám, a könyvelés 
alapfogalmaira. Nem tud

nak még ügyintézni, gaz
dálkodni, adózni.

Az élet azonban megol
dásra késztet. A kisvállal
kozások egy része — úgy
mond — maga keresett 
gazdát magának. Mivel kis
iparos tagjaik is lehetnek, 
a KIOSZ-hoz fordultak, s 
az országos szervezet fel
karolta őket.

Fischer Pál elnökhelyet
tes elmondta: jelenleg még 
csak olyan gazdasági mun
kaközösségekkel foglalkoz
hatnak, melyek tagjainak 
legalább 50 százaléka kis- 1 
iparos. Ilyen azonban kevés 
van. Nem hivatalosan, tár
sadalmi munkában egyéb 
munkaközösségeknek is se
gítséget nyújtanak. Ahhoz 
azonban, hogy érdekképvi
seletüket is elláthassák, 
jogszabály-módosításra len
ne szükség. Ez esetben 
megoldódnék a probléma: 
önkéntesen valamennyi 
munkaközösség és polgári 
jogi társaság jelentkezhet
ne hozzájuk.

Talán utat lehetne találni 
hozzá.

AtraeB’IikiilíaM film ezett
Márton Andrást, a Katona 

József Színház művészét egy 
alkalommal üzenet várta ott
hon, hogy hívjon fel egy New 
York-i telefonszámot. Ezen ne 
múljon semmi — gondolta, és 
tárcsázott az Atlanti-óceán 
túlsó partjára.

— Kiderült,. hogy próbafel
vételeket akarnak készíteni 
velem egy készülő játékfilm
hez, amelybe az éppen kint 
dolgozó Müller Péter író aján
lott — meséli a színész. — El
utaztam New Yorkba, azonnal 
szerződtettek és meg is kez
dődött a Talk to me (Beszélj 
hozzám) című film forgatása. 
Rendezője Potocsny Julius, 
egyben a Philip Morris cég tu
lajdonában levő filmgyár ve
zetője. Főleg dokumentumfil
meket csinál, és ő készítette 
az angol királyi díjat is nyert 
Biafra-sztorit.

— Miről szól a film és mi
lyen szerepet kapott benne?

— A Száll a kakukk fész
kére című filmhez hasonló kö
rülmények között játszódik a 
történet. Torokszorító darab 
egy dadogósok intézetében fo
lyó csoportterápiáról. A film 
későbbi bevételét felajánlják 
majd egy dadogósokat gyógyí
tó virginiai intézetnek. Ezért 
is kaptak a szereplők kevés 
gázsit, de mindenki éhezte, 
hogy ez a film személyes ügye; 
csodálatos volt látni, hogy ko
moly színészeket erkölcsileg 
tettek érdekeltté a munkában. 
Én egy dadogós beteget alakí
tottam, természetesen angolul. 
A forgatás előtt sokáig gyako
roltuk a dadogást a virginiai 
intézet egyik munkatársának 
segítségével. Nehéz volt, mert 
nem egyszerűen vígjátéki da
dogást kellett produkálni. 
Mindenesetre úgy megtanul
tuk, hogy a film végére min
denki remekül dadogott...

— Kikkel dolgozott együtt?
Szerepel a filmben a

Száll a kakukk fészkére főnő
vére, Louise Fletcher, egy te
hetséges fiatal, a James Dean- 
hez hasonlóan nagy sztár, Dá
niel Shor, továbbá Michael 
Murphy, Woody Allen főszí
nésze, a Serpico című filmből 
ismert Barbara Ede-Young és 
a Mindhalálig zene produkció
ban menedzsert alakító Mi
chael Towland. És ott volt 
Austin Pendleton, a Mi van, 
doki? egyik szereplője, a 
Broadway-sikerdarab, a Kis 
rókák rendezője. Színészetet 
tanít a Yale egyetemen, sőt szí
nészstúdiót is vezet. Sokat be
szélgettünk a színházról és 
említette, hogy szívesen eljön
ne Pestre is rendezni. Remé
lem, összejön ' ez a színházi 
találkozás.

— Látta már a kész filmet?
— Mivel az egyik jelene

tünk nem sikerült, hetekkel 
később visszautaztam, és egy 
házi vetítésen mégnéztem a 
filmet is. Érdekes, hogy mi
előtt bemutatnak valamit, egy 
közvélemény-kutató intézet ál
tal kiválasztott közönség meg
nézi a filmet és részletes 
tesztben mondja el vélemé
nyét. A film végleges vágása 
ssak ezután történik, az észre

vételek figyelembevételével. 
Tehát ha egy jelenet például 
sokaknak nem tetszik, kivág
ják. ‘

—- Bizonyára jutott idő New 
York színházi, mozis, felfede
zésére is. Broadway-élmé- 
nyek?

— Rengeteg musicalt meg
néztünk. Remek volt a Kis ró
kák című darab és Gogol Kö
pönyege Austinnal a főszerep
ben. Láttam a Magyarorszá
gon is forgatott Victoryt, 
amely mondhatni, megbukott 
-odakint. Sajnos, a Vörösök és 
a Ragtime már nem voltak 
műsoron. Ellentétben a Me- 
phistóval; mindenki erről be
szélt. Kevés európai filmet ve
títenek arrafelé, ezért is nagy
szerű érzés volt -tapasztalni a 
Mephisto sikerét a Broadway 
kellős közepén...

Otthonaink

Szeret dominózni, kockázni, 
Legóval játszani? Ügy három
négy nap alatt felépítheti csa
ládi házát. Csak kiválasztja a 
legmegfelelőbb tervet, hazavi
szi egy dobozbon a ház mini
elemeit és összerakja a játék
épületet. Ha megnyeri tetszé
sét, egy héttel később már te
herautóval szállíthatja telkére 
a valódi méretű elemeket. És 
ugyanúgy összerakhatja, mint 
a minit.

S ez nem utópia, hanem a
közeljövő realitása.

Megkezdődött a Lego-házak 
rendszerének, a tökéletesen

MAR SOK ÉVE FELISMERTÉK

N e tüzelj fiiak h iába!
Száz évvel ezelőtt, 1882. jú

nius 24-én született Szolno
kon Szikla Géza gépészmér
nök, akinek emlékére az 
Energiagazdálkodási Tudomá
nyos Egyesület 1984-ben Szik
la Géza-díjat alapított. A dí
jat évenként ítélik oda az 
energiagazdálkodás terén ered
ményesen működő szakembe 
raknék.

★
Szikla Géza korát megelőz

ve, már a húszas években fel
ismerte a takarékos technikai 
eljárások jelentőségét. 1923 
ban dolgozta ki a gázmentas 
kazántáplálás módszerét, 
amely akkor az alkalmazott 
kazánok korróziótól való 
megvédését tette lehetővé. El
járását nemcsak a hazai, ha
nem az olasz, a cseh, a ro
mán, a jugoszláv és a német 
erőművek is alkalmazták. Or
szágosan elterjedt a gazdasá
gos _ szén tárolásra kidolgozott 
módszere is, amely különösebb 
beruházás nélkül alkalmas volt 
a készletek veszteségmentes 
megőrzésére a felhasználásig.

A MÁV, a Fővárosi Elektro
mos Művek és a Budapesti 
Erőmű kötelékéiben végzett a 
saját kutatásait elősegítő, s 
egyben a helyi energetikai 
feladatokat sikeresen megoldó 
munkát. Később az Erőmű 
Tervező Irodában dolgozott, 
mint különleges feladatokat 
megoldó tervező mérnök.

A felszabadulás után a Ke
lenföldet ért bombatámadások 
alatt __ megsérült Budapesti 
Erőmű helyreállításában szer
zett érdemeket, s fontos sze
repe volt a Mátravidéki Erő
mű megtervezésében és fel
építésében is.

★
Munkásságának legnagyobb 

eredménye a Rozinek Artúr 
mérnökkel közösen kidolgo
zott Szikla—Rozinek-féle tü
zelési eljárás. Ez a módszer 
lehetővé teszi az apróhb sze
mű őröletlen porszén lebegő 
állapotban való elgázosítását 
és elégetését. A rostély nélküli 
tüzelés, e válfajánál finom

szénport fúvatnak be levegő
vel a magas hőfokú tűztérbe, 
ahol annak lebegő szemcséi 
gázálla pótba kerülnek, meg
gyulladnak és elégnek. Szikla 
Géza felitalálótársának, Rozi- 
nek Artúrnak egy szénszárí
tási szabadalmát közösen to
vábbfejlesztve alkalmassá tet
te a lebegtető tüzelést na
gyobb víztartalmú szenek, 
például a lignitek felhasználá
sára is.
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A honi takarékos fűtőener- 
gia-felhasználás úttörője idős 
koráig megőrizte alkotóerejét', 
amit az is bizonyít, hogy 1952 
ben, 70 éves korában nyerte 
el a műszaki tudományok dok
tora címet. 1963-ban hunyt el.

A budapesti Paszomány árúgyárban poliészterből és akrilból 
rusztikus mintázatú függönyanyagok gyártását kezdték meg. 
Az idén már mintegy harmincezer négyzetméternyit készíte

nek a keresett termékből
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Mnszöb előtt a Lego-házak
egymásba illeszkedő elemek 
gyártásának előkészítése. Az 
NSZK-licenc vásárlásáról most 
folynak a tárgyalások.

— Ügy volt, hogy az olasz 
Foam Cem cégtől vásároltunk 
egy újfajta építőipari gépsort, 
mely igen jól hőszigetelő, ha
bosított cementet és betont 
gyárt — közli Bíró Tamás, a 
Rozmaring Tsz energiagazdál
kodási osztályvezetője. — Ak 
kor még csak egy nagyon gaz 
daságos és termelékeny hőszi 
getelási módszer meghonosítá 
sára gondoltunk.

Bíró Tamás decemberben 
látta meg a prospektust, az
Ipari Minisztérium és az
energiahatóság hathatós segít
sége nyomán áprilisban már 
Magyarországon volt a gépsor! 
S a véletlen úgy hozta, hogy a 
fiatal vezető találkozott egy 
német üzletemberrel, aki meg
mutatta neki a Ferry Baustein 
System építési rendszer szaba
dalmát.

Ilyen előzmények után kéz 
dődtek meg a tárgyalások. A 
rendszer alapja speciális ho
ronnyal, fogazattal ellátott 
hatféle habbeton téglaelem 
Ezekből a 10-12 kilogrammos 
súlyú elemekből lehet a Legó- 
játék módszere szerint kirakni 
a családi és többemeletes há
zakat, iskolákat s egyéb épüle
teket.

A falak felrakásához nem 
kell különösebb szakértelem, 
az elemeket addig kell forgat
ni, amíg tökéletesen egymásba 
nem illeszkednek. A szakipari 
munkák — víz-, gáz-, vil 
lanyszerelés — is egyszerűb 
bek, mivel az elemek belsejé
ben négyszögletes üvegek fut
nak végig.
,A rendszer megvásárlását 

támogatja az OMFB, a Külke 
reskedelmi Minisztérium s az 
energiahatóság. A habbetonnal 
kapcsolatos vizsgálatokat a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
vállalta, a szükséges sablono
kat pedig a Pest megyei Mű
anyagipari Vállalat gyártja.

— Tervek?
— A licencszerződés aláírása 

után készítünk az őszi BNV-n 
egy mintaépületet. Méghozzá 
úgy, hogy a nyitás után a kö
zönség szeme láttára összerak
juk. Egész nap megtekinthető, 
este mindig lebontjuk és más
nap felépítjük.

A sorozatgyártást a jövő év 
elején kezdjük. A rendelkezés
re álló olasz gépsorral 300 csa
ládi házat tudnak gyártani. Ha 
a vállalkozás kifizetődő lesz és 
társakat is találnak, úgy újabb 
gépsorok vásárálásávai ez a 
szám többszörösére növelhető.

Az így készült épületek ára 
hasonló a hagyományos mód 
szerre] készített házakéhoz, A 
habbeton téglákhoz homok, ce 
ment, víz és kevés habösító 
vegyianyag kell. Megrendelést 
csak a jövő évtől fogadnak el.

Minden ember természetes 
vágya, hogy biztonságot adó 
saját fészke, otthona legyen. 
Úgyszólván mindannyiunkat 
érintő, figyelemre méltó tájé
koztatás hangzott el a lakásel
látással kapcsolatos feladatok
ról a Parlamentben, a főváros, 
a megyék és a megyei jogú vá
rosok tanácselnökeinek érte
kezletén.

★

Mint köztudott, fontos társa
dalompolitikai kérdésben dön
tött az MSZMP KB és a kor
mány 1982. április 7-i ülése. 
Ekkor hagyták jóvá a lakás
építés és -fenntartás, a lakásel
osztás és -gazdálkodás fejlesz
tésének irányelveit. A kormány 
által jóváhagyott intézkedési 
tervnek megfelelően a parla
menti tanácskozás most átte
kintette az irányelvek végre
hajtásának eddigi tapasztala
tait, a minisztériumokat és a 
tanácsokat érintő további fel
adatokat.

Megállapították: az illetékes 
tárcák már kidolgozták a la
kásügyi és pénzügyi jogszabá
lyok tervezeteit, augusztus vé
gére lezárul az állami szervek 
előkészítő, szabályozó munká
ja, a továbbiakban a tenniva
lók zöme tanácsi hatáskörbe 
kerül.

At>rahám Kálmán építésügyi 
és városfejlesztési miniszter tá
jékoztatójában hangsúlyozta; 
jelentős feladat a lakbérrende
zéssel összefüggő munkák gon
dos, körültekintő előkészítése 
és zökkenőmentes végrehajtá
sa. Ezért szükséges, hogy a ta
nácsok 1983 januárjában — le
hetőség szerint — befejezzék a 
lakáskataszter-, a bérlemény- 
nyilvántartás ellenőrzését, ala
kítsák ki a lakbérek helyi dif
ferenciálásának mértékét. 1983 
márciusában kell megállapíta

niuk a lakások új bérét és azt 
írásban közölni a bérlőkkel. 
Egyidejűleg a tanácsok igazo
lólapot adnak maid ki a szo
ciális támogatásra jogosulták 
— nyugdíjasok és sokgyerme
kesek — részére.

A lakbérek 1983. július 1-től 
fokozatosan emelkednek. A la
kásépítés és -vásárlás támoga
tási és kedvezményrendszere 
viszont a tervek szerint már 
1983. január 1-től megváltozik. 
Az a cél, hogy az új hitelfelté
teleket a lakosság jó előre meg
ismerje s céljainkkal egyetért
ve elfogadja, s támogassa. 
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Az egyik leglényegesebb mó

dosulás: a jövőben a támoga
tás nem az építési formákhoz 
és az adott településhez, hanem 
a családokhoz,- azok létszámá
hoz kapcsolódik. Az országban 
várhatóan egységessé válik a 
szociálpolitikai kedvezmény, s 
minden munkavállalóra kiter
jed a munkáltatói támogatás. 
A jövő évtől a kedvezményes 
kamatozású hiteleknél is a csa
lád létszáma lesz a döntő s 
egyben egységessé válik a ka
mat mértéke is.

★
A kormány intézkedési ter

vének megfelelően az állami 
tervbizottság a közelmúltban 
hozott határozatot a tanácsi in
gatlankezelés továbbfejleszté
séről és az érdekeltségi rend
szer korszerűsítéséről. A fő cél: 
az ingatlankezelő szervezetek 
fokozatosan váljanak tényleges 
gazdáivá a lakásállománynak. 
Az érdekeltségi rendszer javí
tásával, Ösztönző bérgazdálko
dással olyan helyzetet kell te
remteni, amelyben a fizikai 
dolgozók, az őket közvetlenül 
irányító, sőt, a szervezetek ve
zetői is a végzett munkp meny* 
nyisége és minősége alapján 
kapják a bérüket.

N yitányra k ész a  szegedi Dóm  tér

BiSixusatmtíúSs n é z ő i t  
— K á v a it  részére

Űjabb Ikarus autóbuszok 
exportjára kötött szerződést a 
MOGÜRT Külkereskedelmi 
Vállalat a kuvaiti közlekedési 
vállalattal. A több mint 4 mil
lió dolláros megállapodás 
alapján ötven Ikarus 250 tí
pusú luxus kivitelű, légkon
dicionált távolsági autóbuszt 
készítenek a mátyásföldi 
gyárban a közel-keleti meg
rendelőnek^ Az autóbuszokat 
úgy alakítják majd ki, hogy 
azok a meleg, száraz éghajla
ton nagyobb távolságon is a 
lehető legnagyobb kényelmet 
nyújtsák az utasoknak. Ennek 
megfelelően több autóbuszba 
olyan berendezést szerelnek, 
amely tárolja és hűti az ivó
vizet.

Az Ikarus és a MOGÜRT 
az első ilyen távolsági buszo
kat még az idén átadja part
nerének, s a jövő év elején 
valamennyit leszállítja. Ku- 
vait egyébként régi, hagyomá
nyos piaca a magyar jármű
iparnak, és csupán ebben az 
évben korábban kötött szer
ződések alapján már ötven 
magyar buszt vásárolt a ku
vaiti közlekedési vállalat.. <

Szeged már a szabadtéri já
tékok lázában ég. Rövidesen 
felkerülnek a zászlók az árbo
cokra, s a transzparensek a 
legkülönbözőbb műsorokra hív
ják fel a figyelmét. A Dóm té
ren készülnek a nagyméretű 
díszletek, és a héten megkezd
ték a különböző előadások sta
tisztahadának kiválogatását, 
színpadra állítását. Amint az 
már hagyományos: az előadá
sokra újságfelhívások alapján 
Szegedről és környékéről hív
ják a statisztákat.

Mint a Szeged Tourist Ide
genforgalmi Hivataltól meg
tudtuk, a szabadtéri játékok 
idejére mintegy félmillió ven
déget várnak a Tisza-parti vá
rosba. Felkészültek a nagy for
galomra a szállodák, motelek, 
kollégiumok és a kemping is. 
A városi Elektromos Művek 
munkatársai a világítóberen
dezéseket ellenőrzik, az előadá
sok idején díszkivilágítást kap 
a Széchenyi tér, a Dugonich té
ri zenélő szökőkút, és folyik a 
múzeum előtti színváltós vilá
gító szökőkút rekonstrukciója. 
A Dóm térre vezető utcák és 
terek is fényárban úsznak 
majd július 23-tól. amikor fan
farok hangja köszönti majd a 
szabadtéri játékok megnyitóját. 
Kodály Zoltán ,.Húry János” 
című dal játékával.

Augusztus 21-ig a „Háry Já
nos” mellett műsorra kerül 
Verdi „A trubadúr”, Johann

Strauss „A cigánybáró” címij 
műve, s „A hattyúk tava”, a 
Szovjetunióból érkező permi 
Csajkovszkij opera- és balett
színház művészeinek fellépésé
vel. valamint az Állami Népi 
Együttes előadásában a  „Lako
dalmas”.

Az idén is számos más prog
ramot is kínál az ünnepi játé
kok idején Szeged. Július 25-én 
nyílik meg a Móra Ferenc Mú
zeum képtárában a Szegedi 
Nyári Tárlat ’82 című kiállítás. 
A Bartók Művelődési Központ
ban kerül sor Szilviczky Mar
git textiljeinek, Anna Margit 
festményeinek és Gerle Margit 
kerámiáinak bemutatójára. Az 
ifjúsági házban Varga Mátyás 
díszlettervező rajzai és kerá
miái kerülnek a közönség elé. 
A Somogyi Könyvtár olvasó
termében a könyvkötészet re
mekeiből állítottak össze kiál
lítást. A zenét kedvelők a Dóm
ban orgonakoncerteket hall
gathatnak, a Muzsikáló Udvar
ban hangversenyt ad az Edda 
együttes, valamint Soltész Re
zső.

A szegedi ifjúsági napok ke
retében népművészeti vásárra, 
countiyestre, dzsesszkoncertre 
kerül sor, a városi soortcsar- 
nokban pedig a nemzetközi 
társastáncverseny részvevői 
mutatkoznak be. Július 30-án a 
Tisza Szállóban boszorkánybál 
lesz.

5JJ u tó n  a vezeték
A budai Várnegyed és a 

Krisztinaváros túvhőellátásá- 
ról a kelenföldi hőerőmű gon
doskodik. A több kilométer 
hosszúságú vezeték néhány 
szakaszát a korróziós rongáló
dások miatt ki kell cserélni. 
A felújítási munkát használ
ják fel arra, hogy a vezeték 
Szabadság-híd és Erzsébet-híd 
közötti részét, ami a Gellert 
rakpart forgalma miatt külö
nösen nagy rongálódásnak 
van kitéve, új nyomvonalra 
vezessék. A FÖTERV mérnö
kei olyan tervet készítettek, 
amely lehetővé teszi az űj ve
zetékszakasznak a Gellérthegy 
barlangjában — a forrásala- 
gútban —*- való elhelyezését.

A munkálatok csaknem 
egy esztendő után most fon
tos szakaszhoz érkeztek. A Gél- 
lért téri csomópontos a Bá
nyászati Aknamélyítő Vállalat 
e hónap végén befejezi a mély

építési munkákat. Újszerű 
megoldást választottak, hogy 
a rendkívül forgalmas téren 
ne kelljen utat bontani. Lézer
irányítású kompresszoros be
rendezéssel az úttest és a vil- 
lamospályák alá olyan átmé
rőjű alagútat préselték, amely
nek belsejében dolgozhatnak 
majd azok a munkások, akik 
a csőfektetést végzik. A Duna- 
parttól a Kelenhegyi út torko
latáig tartó alagútban elhelye
zett vezetékek a Gellért Szálló 
mögötli mellékutcákon átha
ladva vezetik majd az egy ki
lométernél hosszabb csövet a 
hegy belsejében. A vezeték a 
Racz fürdőnél csatlakozik a 
regi hőtávcsatorna-rendszer-hez.

A hegy gyomrában haladó 
vezeték azzal az előnnyel Is 
lar, hogy segítségével a Gel
lert, a Rudas és Rácz fürdő 
is bekapcsolható az egységes 
tavhőrendszerbe.
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A  kiskornak, jogellenes 
lagatartásának következményei

A gyámhatósági eljárásról 
szóló sorozatunkban eddig 
részletesen foglalkoztunk a 
kiskorúakról való állami gon
doskodás eszközeivel: a védő- 
és óvóintézkedésekkel, a rend
kívüli segélyezéssel, a rend
szeres nevelési segélyek folyó
sításával, a kiskorúak intézeti 
elhelyezésével, állami gondo
zásba vételével és örökbefo
gadásával. Olvasóink előtt is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a 
gyámhatóság ezeket az intéz
kedéseket nem kénye-kedve 
szerint alkalmazhatja, hanem 
meghatározott feltételek fenn
állása esetén. Valamennyi in
tézkedésinél fellelhető egy kö
zös ok: a szülő a kiskorú 
gondozása, oktatása, nevelése, 
tartása, testi, értelmi és er
kölcsi fejlődése elősegítésével 
kapcsolatos kötelezettségeit 
képtelen az elvárt szinten tel
jesíteni. A gyermek helyes 
irányú fejlődését esetleg kör
nyezete akadályozza, s a szülő 
ezek felszámolására irányuló 
erőfeszítései eredménytelenek 
maradnak, vagy a szülő meg 
sem kísérli e káros hatásokat 
megszüntetni.

A gyámhatóság intézke
dései tehát attól függően 
változnak, hogy a szülő 
gyermekével szembeni 
kötelezettségeit önhibá
ján kívül, vagy éppen 
felróható magatartása 
miatt nem tudja teljesí
teni.

Egy sokgyermekes család 
anyagi helyzetén rendszeres 
segélyezéssel lehet javítani, 
s ha a családi légkör, a ne
velési elvek egyébként is jók 
voltak, komolyabb intézkedés
re nem lesz szükség. Más a 
helyzet • azonban akkor, ami
kor a szülő elhanyagolja gyer
mekét, vagy ő az, aki helyte
len magatartásával bünteten
dő cselekmények elkövetésére 
bírja rá. E ponton kapcsoló
dik e heti témánk a gyámha
tósági intézkedésekhez: a kis
korú antiszociális magatartá
sa, amely büntetendő cselek
mények elkövetésében is meg
nyilvánul, mikor, s milyen 
feltételek mellett eredményez

het _ büntetőjogi felelősségre- 
vonást, s mikor kerül, sor 
ehelyett gyámhatósági intéz
kedésre?

Ismeretes, hogy a Büntető 
Törvénykönyv büntetőjogi be
számítást kizáró okként sza
bályozza a gyermekkort, azaz 
a büntetőjognak (s ezáltal a 
büntetőeljárásnak sem) lehet 
alanya az a kiskorú, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor 
14. életévét még nem töltötte 
be. Ez azonban nem jelenti 
egyben a2t, hogy a 14. élet
évét betöltött kiskorú ne kö
vethetne el büntetendő cse
lekményt. Elkövetheti, ezért 
azonban őt (büntethetőséget 
kizáró ok hiányában) nem 
vonhatják büntetőjogi úton fe
lelősségre. Nem történt tehát 
semmi — tehetnénk fel a kér
dést —, nem lesz ennek sem
miféle következménye? De 
igen. Éppen az eddigiekben 
ismertetett gyámhatósági el
járás keretében, a gyámható
ság feladata lesz, hogy a kis
korú helyes irányú fejlődésé
nek elősegítése érdekében a 
szükséges intézkedéseket meg
tegye.

Ha például egy 13 éves kis
korú ellop egy kerékpárt, 
büntetendő cselekményt kö
vet el. Ennek következménye 
az. hogy a gyámhatóság
védő- és óvóintézkedésként 
figyelmezteti a kiskorút ma
gatartásának helytelen voltá
ra, s a figyelmeztetést jegy
zőkönyvbe foglalja, amelyben 
kötelező magatartási szabályo
kat is megállapíthat. Ugyan
akkor a szülőt is figyelmez
tetheti (a kiskorú távollété
ben) magatartásának követ
kezményeire, kötelezheti, hogy 
a kiskorút pl. napközi otthon
ban, kollégiumban helyezze 
el, kötelezheti, nevelési tanács
adó igénybevételére stb. A 
gyámhatóság egyes intézkedés 
sei a szülő, számára állapíta
nak meg kötelezettséget an
nak érdekében, hogy a gyer
mek gondozásáról, nevelésé
ről a társadalom által elvárt 
szinten gondoskodjon, s a kis
korú helytelen magatartását a 
szülői nevelés eszközeivel her 
lyes irányba terelje.

valósítása különleges nevelő
intézeti elhelyezést eredmé
nyezhet. Az erre irányuló ja
vaslatot a gyámhatóság ter
jeszti elő a gyermek- és ifjú
ságvédő intézet igazgatójának. 
A nevelőintézeti elhelyezés 
szükségességéről bizottság 
dönt, s döntésiénél figyelembe 
veszi az addig alkalmazott

védő- és óvóintézkedéseket, s 
azok eredménytelenségének 
okát. A bizottság meghallgat
ja a szülőt (gondozót), illető
leg azokat a személyeket, 
akik a kiskorú neveltségi ál
lapotát jól Ismerik. Szükség 
esetén pszichológus szakvéle
ményének beszerzésére is sor 
kerül.

A z  elhelyezés m egszüntetése

K ü lö n le g e s nevelőintézeti elhelyezés
ge helyes irányú fejlődése 
az adott helyen nem vár
ható.

Gyakran a szülő ilyen irá
nyú jó szándékú, de erőtlen 
próbálkozásai nem vezetnek 
eredményre. Mit tehet ilyen- A lelsoro3ásból kitűnikj 
kor a gyámhatóság. A szülő hogy az állami gondozásiban 
felróható magatartása esetén levő 10-14 év közötti kiskorú 
sor kerülhet a kiskorú állami esetében a bűncselekmény 
gondozásba vételére. törvényi tényállásának meg-

A gyámhatóság az álla
mi gondozásba vétel el
rendelésével egyidejűleg 
javasolhatja a gyermek- 
és ifjúságvédő intézet 
igazgatójának (mint • in
tézeti gyámnak), a kis
korú különleges nevelő- 
intézetben történő elhe
lyezését.

A különleges nevelőintézet 
nem tévesztendő össze a kis
korú intézeti elhelyezésével, 
hiszen erre szülői önhiba hiá
nyában kerülhet sor, ha a 
kiskorú gondozása, nevelése 
megfelelően másképp nem 
biztosítható. Különleges inté
zeti elhelyezésre ezzel szem
ben csak állami gondozásba 
vétel esetén kerülhet sor. Így, 
ha
— a kiskorú tizedik életévét 

betöltötte és tizennegyedik 
életéve betöltése előtt va
lamely bűncselekmény tör
vényi tényállását megvaló
sította,

— « tizedik életévét betöltötte 
és személyisége — környe
zeti vagy egyéb ártalmak 
miatt — helytelen irányba 
fejlődött, és ennek követ
keztében eredményes neve
lése kizárólag ilyen nevelé
si intézetben biztosítható,

— a tizedik életévét betöltöt
te, és állami gondozottként 
legalább egy éve nevelőott
honban vagy nevelőszülők
nél él, de közösségellenes 
magatartásával, szökései
vel stb. akadályozza a ne
velőmunkát, és személyesé-

A különleges nevelőintézet
ben a kiskorúak, nevelése, 
foglalkoztatása kötöttebb, mert 
szigorú intézeti rend érvénye
sül. A kiskorú megfelelő is
koláztatásáról, foglalkoztatá
sáról, szakmára tanításáról az 
intézetnek ilyenkor is megfe
lelően kell gondoskodnia.

A kiskorú magatartásá
val, tanulmányi eredmé
nyével, munkájával ki
érdemelheti, hogy az, in
tézeti tanács javaslata 
alapján az intézet •igaz
gatója az intézeti gyám
mal egyetértésben a tan
év befejeztével egy évre 
ideiglenesen megszüntes
se a nevelőintézeti elhe
lyezést.

Ilyen esetben az illetékes in
tézeti gyám gondoskodik ar
ról, hogy a kiskorú nevelőott
honba, szakmunkásképző in
tézetbe vagy nevelőszülőkhöz 
kerüljön, ahol tanulmányait 
befejezheti, illetve munkát 
végezhet. A nevelőintézeti el
helyezés ideiglenes megszün
tetésekor a kiskorút figyel
meztetik, hogy a rendtartás 
vagy a gyámhatóság magatar
tási szabályait továbbra is 
tartsa tiszteletben, mert azok 
megszegése esetén az intézeti 
nevelést tovább folytatják.

Az intézeti elhelyezés ideig
lenes megszüntetéséről az in
tézeti gyámot, a gyámhatósá
got és a szülőt is értesítik. 
Ha az ideiglenes megszüntetés 
időtartama alatt a családi kö
rülmények olyan mértékben 
javultak, hogy a kiskorú csa
ládjában történő nevelése is 
biztosítható, sor kerülhet az 
állami gondozás megszünteté
sére is. Természetesen ez eset
ben a nevelőintézeti elhelye
zést is végleg meg kell szün
tetni. Ugyanígy kell eljárni 
akkor is, ha a kiskorú betöl
tötte 18. életévét, vagy házas
ságot kötött

Az állami gondozás 
megszüntetésével egy 
időben a gyámhatóság a 
kiskorú érdekében párt
fogó felügyelőt rendelhet 
ki.

Meddig gyerek 
a gyermekünk?

Erre a kérdésre sokan, 
sokféle választ adhatnak. 
Például, amíg a szülők él
nek, hiszen egy anya szá
mára a gyermeke, lett lé
gyen az már nyugdíjas is, 
még mindig kisfia marad; 
vagy addig számít gyer
meknek a gyermek, míg el 
nem kezd dolgozni, és le
het folytatni.

Azt hiszem, ezen példák 
summázatát úgy is felfog
hatjuk, hogy tőlünk függ, 
meddig tekintjük gyermek
nek csemetéinket. Lehet ezt 
az időszakot elhúzni, s le
het siettetni, csak az a kér
dés, hogy érdemes-e? Én 
azt hiszem, hogy ebben is, 
mint az életben minden
ben, helyesebb a középút. 
Tehát nem érdemes sem 
előrerohanni, sem pedig 
késleltetni a gyermek fel
nőtté válását.

Viszont az már a mi fel
adatunk, azaz a szülőké, 
hogy az arányos fejlődést a 
rendelkezésünkre álló esz
közökkel segítsük. És itt 
érkeztünk el'a  kérdés lé
nyegéhez, van-e a szülők 
kezében igazi eszköz, amely 
nemcsak névleges, hanem 
hatékony is?! A régi neve" 
lesi elvek arra épülték, 
hogy a gyerekek állandó

szülői felügyelet alatt áll
tak, minden cselekedetük a 
szülők szeme előtt játszó
dott le, s az ő jóváhagyá
sukkal . . .  Tehát a szép szó, 
vagy a büntetés a kellő 
időben érkezett! Ezzel 
szemben a mai időkben _ a 
szülők a munka után s 
előtte egészen rövid ideig 
találkoznak s csak arra van 
idejük, hogy távirati gyor
sasággal megbeszéljék a 
legszükségesebbeket. S ez, 
akárhogy nézzük, roppant 
kevés. Mi lehet hát a meg
oldás? Anélkül, hogy fel
találnám újfent a spanyol- 
viaszt, megkockáztatom 
azt a véleményt, hogy nincs 
más hátra, mint az úgyne
vezett ellenőrzött önálló
ság! Magyarán, adjunk fel
adatokat a gyerekeinknek, 
amit távollétünkben meg
csinálnak, s azt ellenőriz
zük, s így segíthetjük ön
állóságukat, hogy minél 
határozottabb, önálló sze
mélyiséggel rendelkező 
felnőttek legyenek. S hogy 
ez mikor következik be, az 
már az 5 dolguk, ők dönt
sék el, úgy, hogy később se 
bánják meg, hogy immár 
felnőttek lettek.

-  á. j. -

A 18. életév betöltését köve
tően a gyámhatóság azonban 
már nem tehet a felügyeletre 
vonatkozó intézkedéseket (mi' 
vei az érintett időközben 
nagykorúvá vált), legfeljebb a 
további támogatás érdekében 
megkeresheti az illetékes 
egészségügyi szakigazgatási 
szervet, s a társadalmi szer
veket (szakszervezet, KISZ 
stb.), hogy a korábban párt
fogolt személy magatartását, 
életkörülményeit kísérje fi
gyelemmel.

A nevelőintézeti elhelyezés 
megszüntetése véglegessé válik 
akkor is, ha az elbocsátás idő
tartama alatt az elbocsátott 
kifogástalan magatartást tanú
sított (mintegy kiállta a pró
bát), s erről a gyámhatóság, 
illetve az intézeti gyám a ne
velőintézet igazgatóját értesí
ti. Ha a kiskorú szakképzésé
nek befejezéséhez szükséges, 
engedélyezhető, hogy addig a 
kiskorú 18. életéve betöltése 
utón is az intézetben marad
jon.

A 14. életévét be nem töltött 
kiskorúval szemben tehát 
gyámhatósági intézkedéseket 
lehet alkalmazni, büntetőjogi
lag azonban őt nem lehet fe
lelősségre vonni. Mi történik 
akkor, ha egy nagykorú sze
mély 14 éven aluli (azaz nem 
büntethető) kiskorút bír rá 
egyébként bűncselekménynek 
minősülő cselekmény elköve
tésére, például arra, hogy tör
je be a kirakatot, s emeljen 
ki onnan egy értékes fényké
pezőgépet?

Ilyen esetben a 14. évei 
aluli kiskorú nem bűn 
tethető, a cseíekményr 
rábeszélő nagykorú azon 
ban közvetett tette: 
lesz, azaz úgy vonjál 
felelősségre a bűncselek 
menyért, mintha azt sa
ját (kezűleg) maga kö
vette volna el.

Ennek indoka, hogy büntető
jogilag nem beszámítható sze
mélyt használt fel eszközkén: 
az elkövetéshez. A 14 éver 
aluli kiskorúval szemben a: 
elkövetett cselekmény, min 
helytelen magatartás ugyan
akkor a gyámhatósági intéz
kedések szükségességét tá
masztja alá.

A kiskorúak második cso
portját azok alkotják, akik a 
14. életévüket már betöltötték, 
de 18. életévüket még nem 
Ök már a büntetőjognak ala
nyai lehetnek, az általuk el
követett büntetendő cselekmé. 
nyért felelősséggel tartoznak 
s a fiatal korúakra vonatkozó 
— az általánostól eltérőer 
enyhébb — szabályok szerim 
büntethetők. A különleges ne
velőintézetben elhelyezett kis
korú a 14. életév betöltése 
után büntetőjogi szempontból 
tehát ugyanolyan helyzetben 
van. mint bármely más azonos 
korú személy. Bűncselekmény 
elkövetése esetén vele szem
ben büntetést szabhatnak ki. 
s intézkedést alkalmazhatnak, 
Ha a bíróság a kiskorút javí
tóintézeti nevelésre utalta, 
vagy gyógyító nevelését ren
delte el, illetőleg szabadság- 
vesztésre ítélte, és annak vég
rehajtását nem függesztette 
fel, a nevelőintézeti elhelye
zést meg kell szüntetni. Az 
Intézeti nevelés helyébe a ja
vítóintézeti nevelés (mint fia
talkorúakkal szemben alkal
mazható speciális intézkedés) 
lép. szabadságvesztés esetén 
pedig egy még szigorúbb, kö
töttebb keretek közötti neve
lés kezdődik. Hogy milyen 
büntetések és intézkedések 
sújthatják a gyermekkort túl
lépő, de a 18. életévet még 
be nem töltött elkövetőket, 
azt következő számunkban 
fogjuk ismertetni.

Dr. L, Gy.

A  család felelőssége 
a nevelésben

A gyermek a családban szerzi első tapasztalatait, ezért $ 
jó családi légkör mindig a nevelés legfontosabb alapfeltétele 
volt és az is marad. Csakhogy a családi létformák sokat vál
toztak a legutóbbi évtizedekben. Ebben a megváltozott for
mában egy maradandó elem azonban van: a felelősség. A* 
új életforma kialakulása és az életstílus változása nem csök
kentheti a család felelősségét a gyermek nevelésében. A har
monikus légkörű, kiegyensúlyozott család mindenkor gazdag, 
tartós, pozitív érzelmi hatással van a fiatal nemzedékre. A 
szülők tekintélye, munkája, erkölcsi, politikai nézetei alapján 
fogadja el a gyermek a társadalmi normákat, ami mindenkor 
megvédi őt a káros, kedvezőtlen befolyásoktól.

Ezt az alapigazságot a szülők nagy többsége belátja, % 
mégis sok tanintézetben tapasztalják a pedagógusok, hogy a 
gyermek személyiségének, jellemvonásainak fejlődésével sok 
helyen keveset törődnek. Gyakran uralkodik még az egyértel
mű és csakis az osztályzatra szorítkozó szemlélet is, erőtel
jesen tartja magát a helytelenül értelmezett családi becsvágy, 
a szülőket sok esetben csak gyermekeik tanulmányi előmene
tele érdekli, mert ebben látják saját vágyaiknak, egykori ált 
maiknak megvalósulását. Máshol viszont — sajnos —, az ele
mi életfeltételek biztosításán túl, nem fordítanak gondot 
a gyermek értelmi fejlődésére, elhanyagolják tanulmányi és 
más munkájukat, a családon kívül eltöltött idejük számonké
rését, s nem kísérik figyelemmel baráti körüket, sem más kör
nyezeti hatásokat.

★

Kétségtelen, hogy a mostgpi, fokozott erőfeszítést kívánó 
élet, a szülők megnövekedett házon kívüli munkája megne
hezíti a gyermekek nevelését, gondozását. Megnehezíti, hogy 
csökkent az együtt töltött órák száma, kevés a program, de 
ez nem teszi, nem teheti lehetetlenné a családi nevelést, hi
szen az egymás iránti érdéklődés, az egymás dolgaiban való 
részvétel a családon belül sem csupán az együtt töltött idő 
tartamától függ. Mert igaz, hogy a gyermekneveléshez idő 
kell, de nem igaz, hogy kevesebb idő alatt feltétlenül kisebb 
hatékonyságú a nevelés. Ha a szülők úgy osztják be idejüket, 
hogy mindennap tudnak foglalkozni gyermekeikkel, ha a 
gyermekek nevelésére szánt időt tudatosan, kulturáltan hasz
nálják fel, ha odaadással érdeklődnek munkájuk, tanulmá
nyaik, terveik, mindennapi életük iránt, akkor nevelésük is; 
eredményesebb lesz. Ennek azonban feltétele, hogy a család
tagok jól érezzék magukat otthon.

A szülők nagy jelentőségű társádalmi feladata a gyerme
kek nevelése. A tennivalók megoldásában segítik őket a ne
velési intézmények, valamint a különböző társadalmi mozgal
mak és szervezetek. Bár a társadalomban mind erőteljesebb 3 

; gyermekek intézményes nevelése,, ez nem csökkentheti a szü
lők felelősségét. A gyermekek helyes irányú fejlődésében leg
jelentősebb tényező a szülők korai jó példája, erkölcsös, kul
turált magatartása, a család bensőséges és vonzó légköre

Pedagógusok a megmondhatói, hogy a legutóbbi években 
nőttek a család szerkezetéből fakadó nevelési hiányosságok és 
ártalmak, az anyagi ellátottságban mutatkozó rendellenessé
gek, a gondozatlanság, a szülők felelőtlenségéből fakadó el
hanyagoltság. Tapasztalható egyúttal az ellenkezője is, amely 
ugyancsak káros: az elkényeztetés, a túlságosan engedékeny 
családi módszerek és ezek mellett nem nagyszámú, ám veszé
lyes társadalomellenes szülői élet példái — jogtalan haszon, 
anyagiasság és a többi — is. Nagyon károsan hat a gyermek 
fejlődésére a zilált családi élet, a szülők állandó veszekedése, 
zajos vagy a tettlegességben megnyilvánuló ellenségeskedése. 
Az ilyen — önuralmat, önfegyelmet vesztett — családokból 
kerül ki azoknak a gyermekeknek nagy része, akikre a rend
bontás, a gátlástalanság, az agresszivitás, a kicsapongás, oly
kor a csavargás, lopás is jellemző.

A feldúlt, diszharmonikus családi életet élő szülpk neve
lésében nemcsak a pedagógusoknak, hanem a társadalmi szer
veknek, a munkahelyi kollektíváknak is jelentős tennivalóik 
vannak. Minden körülmények között fel kell ébreszteni 3 
szülőkben a gyermekek iránti felelősséget, ha másként nero 
megy, rávezető szigorral.

Az üzemekben, intézményekben nagyobb figyelmet kell 
fordítani a társadalom perifériájára szorult családok segíté
sére. Ám az úgynevezett jól szituált szülők is kapjanak elma
rasztalást, ha gyermekük magatartásában problémák vannak, 
ugyanúgy, mint az immorális családok. Ebből viszont követ
kezzék az is, hogy a munkahely, a társadalom méltányolja 
jobban azt, ha a szülőknek jól nevelt gyermekeik vannak. 
Övezze őket elismerés, nagyobb megbecsülés. Mert igaz, hogy 
az emberek értékét elsősorban az adja meg, hogy a társadal
mi munkamegosztásban hol és hogyan dolgoznak, de az U 
alapvető, meghatározó jelentőségű, hogy a jövő legnagyobb 
értékét, az új nemzedékeket, a saját gyermekeiket milyen tu
datosan és hatékonyan készítik fel az életre, szocializmust 
építő társadalmunkba való beilleszkedésre.

Erről azért is szólni kell, mert a felnőtt lakosság körében 
— némely településen — a fiatalok magatartása jogos fel
háborodást váltott vagy vált ki. Sok a kíméletlen, követelődző, 
rendzavaró, érzelmileg szegény, pillanatnyi benyumás alapján 
cselekvő fiatal. Törvénysértő cselekedetek elemzése során az 
igazságügyi szervek mindig rámutatnak az otthon felelőssé
gére, a szülői nevelés fogyatékosságára.

★
Nemcsak a diszharmonikus családi életet élő szülők gyer

mekei válhatnak agresszívvá. A kiegyensúlyozottnak tetsző, 
ám értelmetlenül szigorú nevelés, a gyermekek állandó szidal
mazása, verése, könyörtelen megbüntetése is önzővé, erősza
kossá, durvává formálhat. A társas kapcsolatok is a szülőkkel 
való kapcsolat mintájára alakulnak. Többen már egészen fia
tal korban a közösség perifériájára kerülnek, mert nem isme
rik megfelelően a helyes magatartási normákat, miután a he
lyes cselekvés módját nem sajátították el, csak erőszakot, lel
ki terrort láttak maguk körül. Az ilyen és ehhez hasonló szü
lői magatartás — többek között — annak is tulajdonítható, 
hogy a családok pedagógiai kultúrája alacsony színvonalú.

Az ifjúságpolitikai határozatban azt olvashatjuk, hogy „Ä 
szülők felelőssége nem csökkenhet annak ellenére sem, hogy 
társadalmunk minden eddiginél nagyobb segítséget nyújt a 
családoknak gyermekeik felnevelésében. A társadalom intéz
ményes nevelői támogatása és a családi nevelés nem helyet
tesítik, hanem kiegészítik egymást.” Ma is időszerű ez az ál
láspont. Szülőknek és mindazoknak, akik az ifjúság nevelé
séért felelősek, el kell gondolkodniuk rajtéi
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vágja sarokba a tankönyvet, mondván, forgatta 
év közben, eleget. S a tankönyv helyét e ráérős nyári 
napokon felváltja az olvasmány, a szépirodalom. Néha 
(a szorgalmasabbaknál) éppen a kötelező irodalom. Ám  
ha „csak" nagyszerű elbeszélésekkel, mosolyogtató vagy 
torokszorítóan szép történetekkel ismerkedik meg az 
olvasó — anélkül, hogy tudatosan taínulna —, így is, 
észrevétlenül gazdagodik, gyarapítja ismereteit.

Intézeteinkben is sokan félretették a tankönyvet 
őszig, az új tanévkezdésig. Szeretnénk azonban, ha 
megismernék (vagy újraolvasnák) azokat a ma már 
klasszikus érvényű alkotásokat, amelyeknek megisme
résére a gyorsított tempójú tanulás napjaiban — talán — 
nem érnek rá. Móricz: Zsigmond felejthetetlen elbeszé
lésével, a „Hét krajcár”-ral kezdjük a sort, miközben 
jelenlegi összeállításunk is azt hirdeti, hogy az önmű
velés — egyénileg és közösségi formában — egyaránt 
fontos, mert célt szül, távlatot teremt, segít eligazodni 
e bonyolult világban. X. A.

A  Sss>ly ta tás. . .  ?
Néhány hónappal ezelőtt 

őrömmel tettünk eleget a 
meghívásnak, amely a Fő
városi Bv. Intézet I-be in
vitált, szellemi vetélkedő
re. Jól sikerült a rendez
vény : mint annak idején az 
erről szóló beszámolóban is 
szerepelt, a kérdések ügyes 
összeállítása, a válaszok 
szellemes megfogalmazá
sa, a technikai lebonyolí
tás — a kitűnő műsorveze
tőktől a segédeszközként 
használt magnetofonok 
működtetéséig — egyaránt 
arra vallott, hogy a koráb
ban eléggé lanyha kulturá
lis élet végre felpezsdült. 
Elképzelésekről, további 
vetélkedők, műsorok készí
téséről s annak az akkori 
szombat délelőttnek a sike
réről, jó hatásáról -beszél
gettünk a földszinti, „néző
térnek” berendezett körlet-, 
részen az ottlevőkkel. 
Eredményes, jó munkát 
mondhatott magáénak a ne
velési szolgálat is — hiszen 
nemcsak a zsűriben vett 
részt nevelő, hanem a mű

sor készítésekor a kultúr- 
bizottság segítséget, támo
gatást is kapott.

A „Markó” különleges 
helyzetben van néhány 
szempontból, hiszen — pél
dául — nagyon sok az elő
zetes letartóztatott, akikre 
más szabályok vonatkoz
nak, mint az elítéltekre 

. akik azért ugyancsak van
nak itt). Ezzel együtt az 
akkori rendezvény bebi
zonyította: kellő jó szán
dékkal, odafigyeléssel
minden nehézséget le lehet 
győzni.

Ezen a vetélkedőn ígére
tet kaptunk: a következő 
rendezvényre is küldenek 
meghívót.

Azóta is várjuk. Ha volt 
valamilyen vetélkedő, s 
azon hiányolta valaki alap 
szerkesztőségének képvi
selőjét — a távol maradás 
miatt nem bennünket ter
hel a hiba. Talán a pos
tát?

Vagy talán a hajdani ter
vek megvalósításának 
nincs folytatása? —fi

lmem elég megvenni
Mostanában egyre kevesebbet lehet hallani arról a 

bv. intézetekben, hogy nincs pénz erre, arra, hogy csak 
a meglevőből lehet és kell gazdálkodni; különösen így 
van ez a művelődés ügyében. Akárhány könyvtárban 
járok, mindenütt látni, hogy nemcsak régi könyvek 
vannak a polcokon, a szekrényekben, hanem újak is 
méghozzá keresett és népszerű könyvek.

És én mégis gyakran szomorúan lépek ki ezekből a 
könyvtarakból, mert kevés az igazi olvasó!!

Véleményem szerint sokkal erőteljesebb népszerűsítő 
munkát kellene végezni, már ami az olvasás ügyét il- 
letuL Val°b.an úgy á11 a helyzet, hogy bárki beléphet és 
vihet ki könyvet, de ez a „bárki” nagyon is véletlen, és 
esetleges. Kévés az olyan ember, aki kint nem olvasott 
s most, az új helyzetben ismerte fel a könyvek hasznát’ 
azt a tényt, hogy a könyvekből igazán sokat lehet ta - ’ nulm.

De az is tény, hogy ezt a felismerést segíteni kelle
ne! S ki segíthetne, ha nem a kulturális bizottság 
Azok az emberek, akik vállalták, hogy társaikat mozi 
gositjak, programokat szerveznek nekik, de nem úgy 
hogy eközben passzivitásra kárhoztatják őket, hanem a 
munkába, a szervezésbe is bevonják társaikat. Mert le- 
gyenek bármilyen ügyesek is a bizottság tagjai, nem 
pótolhatják a közös bölcsességet, ami közös munkában 
közös beszelgetesekben kristályosodik ki

Fontos lenne elérni, hogy a bizottság tagjai vegyék 
komolyabban népszerűsítő feladatukat, hiszen az olva-

®I? ber> az olvasó nép még ma is inkább cél, mint vaiosag. ^ j

L e g y ü n k  t á jé k o z o t ta k !
Amióta az összes lap „be

megy” a bv. intézetekbe, 
érezhető, hogy növekszik a 
tájékozott emberek száma, 
de még mindig nem any- 
nyira, mint azt szeretnénk. 
Pedig az „eszközök” im
már rendelkezésünkre áll
nak, ennek ellenére az a 
tapasztalat, hogy nem hasz
nálják ki mindenütt teljes 
mértékben, csak részben.

Érthető, ha valaki szere
ti a sportot, nemcsak mű
veli, hanem figyelemmel 
kiséri a maga kedvenc 
sportágát, ismeri a legna
gyobb versenyzőket, s azok 
eredményeit számon tartja. 
De az már több, mint fur
csa, hogy nem lapoz to
vább a sportoldalnál, vagy 
egyáltalán meg sem rende
li, csak a sportújságot.

Ha ideje van, csak a 
sportról beszél, csak a sport 
a mindene, holott annyi 
más dolog is van a világon,

ami érdekes, amiről be
szélni érdemes.

A zárkákban, amikor 
mindenki összegyűl, lehet
ne beszélni könyvekről, iro
dalomról, s ami ezzel szo
rosan összefügg — az élet
ről. Az irodalom mindenki, 
nek a javára válik, de leg
jobban azok érdekét szol
gálja, akik keresik önma
guk személyiségét, jelle
mét, s egyáltalán azt, hogy 
hogyan tovább?!

A tájékozott embert 
nemcsak az mutatja, ha va
lamit _ nagyon tud, ha spe
cializálódik, hanem az, 
hogy mindenhez konyít 
egy kicsit. . .  Ha van véle
ménye, s azt ki is tudja 
fejezni, ha értelmesen szól 
hozzá bármihez. De ezt 
csak akkor tudja megten
ni, ha igyekszik teljessé 
tenni ismereteit, ha nem 
áll meg egy résznél, ha
nem az egészet akarja, át
fogni. —j—

Önképzés — kmműmlőéés — kukára
Régi ismerős Schneider Al

bert, a — helyi elnevezéssel — 
Mikro-Pódium fő szervezője, 
irányítója. Korábban a Déryné 
Színháznál, utóbb a Fővárosi 
Operettszínháznál dolgozott.

— Olvastam ám a váciakról 
szóló cikket! — kapja elő a 
Heti Híradó két héttel koráb
bi számát. — De jó Hetényi- 
nek! Ezúton is gratulálok a 
teljesítményéhez. Mi itt még 
nagyon az elején ta rtu n k ...

A kultúrteremben ülünk le 
beszélgetni. Nagysága miatt 
nevezhetném akár „színházte- 
rem”-nek is, a belső berende
zés — illetve annak hiánya — 
miatt azonban nem merem ezt 
tenni. A falakon látszik ugyan, 
hogy egykor szép fehérre me
szelték, sok helyen azonban 
már pereg a festék. Színpad
nak, díszletnek nyoma sincs, a 
„technikát” egy mikrofon, egy 
magnetofon és két hangszóró 
képviseli. Az egyik' sarokban 
kis asztalon valamilyen lezárt 
szerkezet. Éppen erre akartam 
rákérdezni, amikor csöndes 
kopogtatás után egy idősebb 
bácsi lép be halkan az ajtón.

— íme, a „zenekarunk”! — 
mutatja be Schneider Albert. 
— Az ott a sarokban dzsessz- 
orgona, Feri bácsi saját tulaj
dona. A színjátszócsoport ked
véért hozatta be . . ,

Nagybecskereki Móra Ferenc 
bólogat, miközben felnyitja a 
hangszert, bekapcsolja az 
elektromos orgonát. Végigfut
tatja szeretettel ujjait a bil
lentyűkön, majd játszani kezd. 
Régi, közismert melódiák 
áradnak szét a terem kongó 
falai között — már-már kezd
jük elfelejteni, hogy a Gyűjtő
ben vagyunk. Schneider a 
mikrofonhoz lép, énekelni 
kezd: „Mondd meg, hogy imá
dom a pesti nőket. . .”

A rögtönzött koncertet az 
énekes fejezi be előbb:

— Tönkrement a hangom... 
keveset tudok gyakorolni. 
Igaz, mióta Feri bácsi itt van, 
azóta több a lehetőségem, és 
megint bízom abban,, hogy 
egyszer még játszhatom, mint 
régen ... de hagyjuk. Inkább 
a jelen foglalkoztat. Nagysze
rű csoportunk van. A követ
kező m űsor... remek lesz!

— Miről szól?
—- Börtönben vagyunk, rá

csok, falak vesznek körül ben
nünket. Arra gondoltam, pró
báljuk meg ezt rövid időre el
felejteni. „Halló, nagyvilág!”

CSILLAGOK
VETÉLKEDŐJE

„Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket..
címmel olyan összeállítást — Nem, erre nem vállalkoz
n u n k  elő, amelyben a dalok, tunk. Jól ismert, „befutott” 
jelenetek, villámtréfák mind- nevek műveiből, a rádiókaba- 
mmd valamelyik nagyváros- réban elhangzott darabokból 
ban játszódnak. Budapestről állt össze a műsor 
egy sanzon, Londonról jelenet, w
& ■  “ f - f f « * « « « .Becsről egy karcolat — és így bácsi.
tovább. Vaskos albumot vesz elő,

— Saját müvek alapján? miközben életéről, pályafutá

sáról mesél. Az ország szinte 
minden nagyobb városában 
játszott már: hivatásos zenész 
és zeneszerző. Lassan negyven 
éve már, hogy a muzsikával, 
pontosabban az orgonálással 
keresi kenyerét. Bárokban, 
mulatókban „dolgozott” kü
lönböző együttesekkel, s ezt is 
folytatja majd.

Amilyen készséggel játszik, 
olyan szűkszavú.

— Miért hozatta be az orgo
nát, Feri bácsi?

— Nagyon szeretek játszani; 
Akkor élek . . .  Így itt benn is 
muzsikálhatok, és a fiúknak 
is segítek. Kettős a haszon.

Ezzel visszaül, s máris zenél 
tovább. Vastag kottafüzete ott 
marad a pádon kinyitva; két 
lap között tucatnyi fénykép. 
Különböző helyeken ül, a 
dzsesszorgona mögött hol 
szmokingban, hol öltönyben 
— attól függően, milyen volt 
az együttes „egyenruhája”.

— Ha minden jól megy, do
bunk is lesz — veszi át a szót 
ismét Schneider Albert. — Az 
egyik tagunk megkérte az 
édesanyját, küldjön be dobfel
szerelést. Gitárunk és gitáro
sunk is van. Több, mint fél 
éve készülünk erre a bemuta
tóra; az utóbbi hónapokban 
teljesen megállt a munka, 
mert semmi sem sikerült.. A 
múlt héten azonban megtört a 
„pech-széria” : az Operett
színháztól, régi munkahelyem
től kaptunk egy csomó díszle
tet, jelmezt. Amint megérke
zik a küldemény az-intézetbe, 
megtarthatjuk a főpróbát, és 
utána következhet az előadás 
is. A többiek már-már felad
ták a reményt, hogy valaha is 
lesz valami ebből a produk
cióból . . .  Ha jól sikerül: bizo
nyítottunk! S akkor dolgozha
tunk tovább. Eljön az előadás
ra?

— Ha kapok meghívót. I
H. A.

líllfiJ ifem w m m

Jelképes színpad — jelképes díszlet

MÓRICZ ZSIGMOND:

HÉT KRAJCÁR
T ól rendelték az istenek, 
J  hogy a szegény ember is 

tudjon kacagni.
Nemcsak sírás-rívás hallik 

a putriban, hanem szívből jö
vő kacagás is elég. Sőt, az is 
igaz, hogy a szegény ember 
sokszor nevet, mikor inkább 
volna oka sírni. 1 

Jól ismerem ezt a világot. 
A Soósoknak az a generációja, 
amelyből az apám való, meg
próbálta az ínségnek legsúlyo
sabb állapotát is. Abban az 
időben napszámos volt az apám 
egy gépműhelyben, ö  sem di
csekedik ezzel az idővel, más 
sem. Pedig igaz.

És az is igaz, hogy soha 
már én jövendő életemben 
nem kacagok annyit, mint 
gyermekségem e pár esztende
jében.

Hogy Is kacagnék, mikor 
nincsen már piros arcú, vi
dám anyám, aki olyan édes- 
deden tudott nevetni, hogy a 
könny csörgött a végén a sze
méből, s köhögés fogta el, 
hogy majdnem megfojtotta...

És még ő sem kacagott úgy 
soha, mint mikor egy délutánt

azzal töltöttünk, hogy hét kraj
cárt kerestünk, ketten. Keres
tünk is, találtunk is. Hármat 
a gépfiókban, egyet az almá
riumban... a többi nehezeb
ben került elő.

Az első három krajcárt még 
maga meglelte az anyám. Azt 
hitte, többet is talál a gép
fiában, mert pénzért szokott 
varrni, s amit fizettek, mindig 
odarakta. Nekem a gépfia ki
fogyhatatlan kincsesbánya 
volt, amelybe csak bele kell 
nyúlni, s mindjárt van terülj 
asztalkám.

El is bámultam nagyon, mi
kor az édesanyám kutat ben
ne, tűt, gyűszűt, ollót, szalag
darabokat, zsinórt, gombot, 
mindent szétkotor, s egyszerre 
csak azt mondja, nagy bámul
va:

— Elbújtak.
— Micsodák?
—■ A pénzecskék — szólt 

felkacagva az anyám.
Kihúzta a fiókot.
— Gyere csak, kisfiam, 

azért is keressük meg a gono
szokat. Huncut krajcárkák.

Leguggolt a földre, s olyan
formán tette le a fiókot, mint
ha attól félt volna, hogy ki
repülnek; úgy is borította le, 
egyszerre, mint mikor kalap
pal lepkét fog az ember.

Nem lehet azon nem kacag
ni.

— Itt vannak, benne van
nak — nevetgélt és nem 
sietett felemelni —, hacsak 
egy is van, itt kell neki lenni.

T eguggoltam a földre, úgy 
lestem, nem búvik-é ki 

valahol egy fényes pénzecske? 
Nem mozgott ott semmi. Tu
lajdonképp nem is nagyon 
hittük, hogy van benne vala
mi.

Összenéztünk és nevettünk 
a gyerekes tréfán.

Hozzányúltam a fenekével 
felfordított fiókhoz.

— Pszt! — ijesztett rám az 
anyám — csendesen, még ki
szökik. Te még nem tudod, mi
lyen fürge állat a krajcár. Na
gyon sebesen szalad az, csak 
úgy gurul. De még hogy gu
rul. ..

Jobbra-balra dőltünk. Sokat 
tapasztaltuk már, hogy igen 
könnyen gurul a krajcár.

Mikor felocsúdtunk, én 
megint kinyújtottam a kezem, 
hogy felbillentsem a fiókot.

— Jaj! — kiáltott rám újra 
az anyám, s én megijedtem, 
úgy visszakaptam az ujjamat, 
mintha a sparhelthez ért vol
na.

—' Vigyázz, te kis tékozlóí 
Hogy sietne már kiadni az út
ját. Addig a miénk, míg itt 
van alatta. Csak hadd legyen 
ott még egy kis ideig. Mert 
látod, mosni akarok, ahhoz 
szappan kell, szappanra leg
kevesebb hét krajcár kell, ke
vesebbért nem adnak, nekem 
már van három, még kell 
négy, az itt van ebbe a kis 
házikóba; itt lakik, de nem 
szereti, ha háborgatják, mert 
ha megharagszik, úgy elmegy, 
hogy sose látjuk többet. Hát 
vigyázz, mert a pénz nagyon 
kényes, csínján kell vele bán
ni. Tisztességgel. Könnyen 
megáprehendál, mint az úri 
kisasszonyok... Te, nem tudsz 
valami csalogató verset, azzal 
tán ki lehetne csalni a csiga
bigahéjából.

Hányat kacagtunk e csacso
gás közben. Tudom is én. De 
a csigabiga-csalogató nagyon 
furcsa volt.

Pénz bácsi gyere ki.
Ég a házad ideki...
Azzal fel fordítottam a házat
Volt alatta százféle szemét, 

csak pénz az nem volt.
— Milyen kár — mondta 

hogy asztalunk nincsen. Ha 
erre borítottuk volna ki, na
gyobb lett volna a tisztesség, 
akkor lett vóna alatta.

Én összekapargáltam a sok 
lomot, s beleraktam a fiókba. 
Az anyám ezalatt gondolko- 
*ott. Ügy eltörte az eszét, nena
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F u rc sa
k r i i ik u s o k
A kultúrával szoros kap 

csolatban levő viselkedés 
ről szeretnék írni pár sor 
ban. Elöljáróban megemlí
tem, miért is fogtam tollat: 
azért, hogy szembeállítsam 
önmagukkal a rendbontó 
embereket, ugyanis mosta
nában nő a rendbontók 
létszáma. (Pl. 3-as nevelé
si csoport.) Főként a tele
vízió egyes adásainak meg
tekintéséről van szó. Min
dig akadnak „kritikusok”, 
de ez önmagában még 
nem bűn (bár fegyelmi vét
ség lehetne!), viszont az 
már tűrhetetlen, hogy 
SZOT-díjas színművé
szünket, Sztankay István, 
vagy Kodály Zoltánt — a 
magyar zenekultúra meg- 
újítóját, akinek műveit, te
vékenységét az egész vilá
gon ismerik — trágár, 
drasztikus, nyomdafestéket 
nem tűrő kifejezésekkel il
letik. Mindössze azért, mert 
nekik nem tetszett egy-egy 
előadás.

Tudom, a felügyelet ké
pes példát statuálni, ha va
lakit rajtacsípnek negatív 
emberi és közösségi maga
tartása miatt. De ne felejt
sük el, hogy gyakran kívül- 
esnek ezek az emberek a 
hivatalos felügyelet látó
szögén, s nekünk — első 
látásra úgy tűnik — nem 
marad más dolgunk, mint 
lehangolt szomorúsággal 
tudomásul venni e tűrhe
tetlen viselkedést.

Vagy mégsem? Valaho
gyan megálljt kellene már 
parancsolni e torzulásos 
viselkedési formának.

Márton Ferenc 
Sopronkőhida

TE TUDOD, FIAM...
A most huszonnégy éves Ke- mi tudnivalókkal, hiszen az ten tapasztalja a fordítottját, 

repeczi Zoltán az idén fejezte általános iskola ezért van... magyarán, ha nem vigyáz, ak- 
be altalános iskolai tanulmá- — Nem beszélgettünk mi kor a világ eszi meg őt! Mí- 
nyait, a debreceni bv. intézet- ezekről, mindig csak azt haj- csoda különbség. 

er*\ fogatták, hogy tanuljak, hogy — De ki törődik azzal, hogy
Mikor „belépett” a börtön magamnak es nem nekik ta- mi lesz majd tíz év múlva, 

kapuján, csak hat általánosa árulok, de azt már nem mond- vagy húsz év múlva? Lehet,
volt. Miután túlkoros lett az ^ k  meg, hogy ha nem vég- hogy meg sem éri az ember,
iskolában, a szülei „kivették”. zem az iskolát, akkor ta- Éri most akarok élni, nem ak- 
Előbb otthon, majd egy üzem- P°útat sem tudok előre lépni. Lor, amikor már öreg leszek, 
ben dolgozott, ez utóbbiban Nem az számít, hogy ki- Amíg fiatal az ember, addig 
segédmunkásként. ne« milyen szövege van, ki örüljön, utána ráér buslakod-

Debrecenben beszélgetünk, ^  egy have- ni. ]\Tem is érdekel, hogy mi
néhány nappal azelőtt fejező- tarrsasa9oan. Mas a haver- lesz velem. Az, ami a tobbiek- 
dött be a tanév, s most érthe- S?9> es yme gint rnár a munka, kel.
tőén boldog. A munkahely mast, többet kő- — Teljesen indokolatlan,

— Örülök neki hm?v xr&rtot fezei, mvnt a barátok. Nem vé- amit mond, s nem is hiszem
ért Ä A J K  Ä  komo^ n
Ä  3^ L  _tadu“ am- ™ok csak-csak meg- nem

éves ember 
mondhatja komolyan,

dogattákS 'hogy tam üiak^de mondtdk vo^na> ho3V semmire hogy nem érdekli, mi lesz be-

s r c s r Ä f l L Ä é *  s í a v t s sf i - Í T t  sokra mennek mar a szülei nem világosítót- között hoav nem véaezte el
i Ä 1..”1?3 -3'  ták fel> akkor W gbb olyan fdőben az iskolát csak lehet

W pEEE u , klie" barátokra tett volna szert, némi ö s s ^ e f ü S ’Hiszen más-.entettek, hogy „te tudod, fi- akik jó szívvel vannak  < i ■ oss-eyugges. niszen más
am!” S én akkor valóban úgy egyengetik a z ú tiá t h T ^ fce*íP Í093,a- f-el az. 02
tudtam, hogy tudom! Mármint sál nem legalább ötleteket f '  flfc* ism eriadolgokat azt hosv mit rcináinkt p-Hio j  íegaiaoo ötleteket mínt az aki csak belezuhan!
dehogy tuXm Csak an ovi t’ ad™k> h°PV k°gvan fejezhet- Tényleg hányadik büntetéseaenogy tuatam. usak annyit, ne be amit abbahagyott. „-■>
hogy dolgozni akarok. Pénzt _  Epp az a vicc az egész.  ez_  ,
szerezni, mindegy, hogy meny- ben, hogy nekem nem , köze lehS  e“ ‘az’’“  kön
nyít, csak legyen a zsebemben. náit a7 „ki mnnriiiTk tenet ennek az iskola
Hát, lett, de nem sok, meny- többet tudott nálam de n™  i En ° y-t" en?b?r Vagyoknyit lehet keresni ha az em - . tuaott naiam, de nem most is, amikor elvégeztem a
bér segédmunkás’ ' Nem so 3 zsebeben a,nnyi pénz, nyolcat, mint előtte. Nem vál-kat segeamunKas • ! Wem so~ mint nekem. A pénz számít, toztam.

... . nerr! az> hogy kinek milyen — Ezt csak most gondolja
mondtak, papírja van, vagy hogy ki mit így> de ha kimegy, főleg, ha 

• ^7 mrt is kell tanulnia az szövegel! Ha pénzed van, ha- már szakma is lesz a kezében
em er iának. Hogy legalább a ver vagy, ha nincs, akkor nem akkor lassan rájön arra, hogy
nyolc al alánost meg kell sze- erdekel a duma. Persze, nem az emberek is másképp néznek 
rezme, különben nehezebben ennyire végleges azért a szem- magára, mint arra, akinek a 
boldogul? Nemcsak az dolgo- leletem, de az biztos, hogy so- 3 -4  osztályán kívül csak a 
zi , aki megszakad a mun- kát nem érnek el azok sem, fizikai ereje van. De semmi 
kábán, hanem az is, aki gép- akik halálra tanulják magú- olyan munkát nem bízhatnak 
pel, különféle  ̂berendezések- kát. Jo, az igaz, hogy kell az rá, amihez egy kis ész is kell.
kel, ha nem is játszva, de általános iskola, de ha meg- Nem az a lényeg, hogy csak
könnyebben keresi meg a ke- van, akkor már rendben van. dolgozzon az ember, az értel- 
nyeret mint az, aki egész nap De aztán nem kell több! Mi- mesen végzett munka a gyü- 
„horukkol ! S ehhez elenged- nek? Ismerek én olyan sráco- mölcsöző! Ahhoz, hogy ezt te
hetetlen, hogy meglegyen a kát, akiknek megvan az érett- gye, előbb csiszolni kell az ér
nyolc altalanosa, es itt nem a segije és ■ azt csinálják, amit telmet, mert senki nem szüle
papír a lenyeges, hanem az, én! Mire tanuljak? Megfize- tik okos embernek. Kint kell 
hogy tisztában legyen az ele- tik? Nem! Legalábbis szerin- 

■ tem ...

N Y Á R VAN
Jelentősen csökkent — a legutóbbi árváltozások folytán — 

S hűtőszekrények ára. Némelyiknél eléri a 25-30 százalékot is 
az árcsökkenés.

Érdemes ezt figyelembe venni, s ahol lehetőség van rá, 
vásárolni, mert most még az a gyakori, hogy az élelmiszerek 
az ágy alatt vannak vagy az ablakban. Nem kell különösebb 
Indoklás ahhoz, hogy kitűnjék, mindkét hely alkalmatlan ar
ra, hogy ott élelmiszereket tároljanak. De nincs más hely! 
Ez utóbbit a hűtőszekrény egy csapásra megoldaná. így min
den élelmiszer tisztább, egészségesebb, hogy azt mondjam, 
gusztusosabb lenne, s nem kellene egyből befalni a párizsit, 
hanem el lehetne tenni — méghozzá nyugodtan — másnapra.

Most, amikor tombol a hőség, amikor nyár van, ez kemé
nyebben vetődik fel, nem úgy, mint télen, amikor a fagy, a 
természetes hűtőszekrény működik. De az kétségtelen, hogy 
télen sem kellene kikapcsolni a hűtőszekrényeket, tehát, 
nemcsak szezonális probléma ezeknek a hiánya. Remélhető
leg mindenütt, ahol kínálkozik rá lehetőség, felismerik a hű
tőszekrények szükséges voltát, s helyesen döntenek ebben az 
ügyben. — A. —

— Nagyon tetszetős ez a vé
lekedés, de hálistennek nem 
igaz! Mert az élet: hosszútáv

megtanulnia az embernek a 
tudnivalókat, senki nem jön 
bizonyítvánnyal, szakmával a 
kezében a világra.

— Hát, ez az egy biztos . .  1

3 ' í m ^ ú m d e * . : .
Jó néhány hete írtam egy fiatalemberről, akivel az 

egyik nyugat-dunántúli bv. intézetben találkoztam. Ki
derült róla, hogy .már másodízben került bíróság elé, 
mert „vonzódott” egy tíz év körüli fiúgyermekhez. Az 
említett cikkben általában is foglalkoztam az egyne
műek „kapcsolatával”. Tudom, hogy ez „kényes téma”, 
ha úgy tetszik magánügy. Már csak azért is, mert álta
lában nem feltétlenül büntetendő cselekmény.

Ügy hittem, ezzel le is zárhatom a témát, éppen a 
fentebb írtak miatt. Ám igen szenvedélyes hangú, 
őszinte levelet kaptam, amelynek az volt a lényege, 
hogy igenis, foglalkozni kell vele, mert a bv. intézetek
ben levők egy részénél ez úgy jelentkezik, mint vala
miféle betegség. Tehát gyógyítani, méginkább megelőz
ni kellene. A levélíró őszintén elmondta: bizonyos je
lei vannak annak, hogy előbb vagy utóbb — miután a 
büntetése bosszú — „vonzódása ellenállhatatlan lesz” 
egynemű társai iránt. Mit tegyek? — kérdezi —, ki se
gít rajtam, hova forduljak? (

Abban a bizonyos cikkben azt javasoltam, hogy sza
badulás után, aki a „betegséget megkapta”, forduljon 
orvoshoz, pszichológushoz, szóval gyógyíttassa magát. 
Mert, s ezt már többen kifejtették, betegségnek, termé
szetellenes állapotnak érzik, amit szégyellnek, s amitől 
szeretnének szabadulni.

A levélíró javaslatomra azt válaszolta, hogy a bv. In
tézetekben nincs esély. Nos, nem akarom az intézetet 
megnevezni, ahonnét írt, de tudomásom szerint van ott 
pszichológus. És természetesen másutt is. Például az 
egyik intézetben —.. név nélkül — elmesélte a pszicho
lógus, hogy hozzá fordult valaki, aki ugyancsak a „be
tegség” tüneteit észlelte magán. Kérte, hogy segítsen. 
Ez meg is történt, olyannyira, hogy az illető a szabadu
lását követően levelet írt a pszichológusnak, amelyből 
kitűnt, hogy családot alapított és gyermeke született.

Persze azt is tudom, hogy egy pszichológusra oly sok 
ember jut, hogy aligha marad ideje minden „rászoru
lóra”, mert hát nemcsak az ilyen ügyek tartoznak a 
feladatai közé. Viszont — sajnos — nincsenek túl so
kan azok, akik valóban mindenáron küzdenek gyenge
ségük ellen. Igaz, nem tudom, hogy csak szemérmes
ségből vagy azért, mert nem bíznak a pszichológusban, 
vagy eleve reménytelennek látják, hogy eleget foglal
kozzon velük?

Mondanám, hogy forduljon a nevelőjéhez, ha olyan 
a kapcsolatuk. Vagy az orvoshoz... Nem hiszem pél
dául, hogy az intézetbe bejáró orvosnak csak a falcotok 
lehetnek a páciensei. Itt megint csak kérdés, hogy az 
orvosnak van-c türelme, s főleg ideje?

Egészében véve az egész ügyet valahogyan a neve
lőknek kellene kézbe venni. Nagy tapintattal. Az ő ja
vaslatukra nyilván a pszichológus is, az orvos is ko
molyabban venné a dolgot.

Mert a börtönben az egyneműek kapcsolata csak lát
szatra magánügy. Lehet annak nevezni egy tömegesen 
előforduló, nem kívánatos „jelenséget”?

—f—

futás. Csak erről megf eledhez- De abban nem vagyok biztos, 
nek sokan, pedig nem azt kell hogy segédmunkásként nem 
nézni, hogy pillanatnyilag én lehet rendesen dolgozni. A 
hol tartok, s hol tart a másik, munkát elvégzem, s nincs raj- 
hanem azt, hogy milyen lehe- tam felelősség. Utána me- 
tőséggel rendelkezem én, s mi- gyek haza, s aztán enyém az 
lyennel â  másik. Akinek több egész este, sőt, az éjszaka is. 
a lehetősége, az többre is vi- Dehogy vállalok én felelőssé- 
szi. Lehet, hogy valaki kezdő- get. Mondom, a szakma meg
keni segédmunkás érettségivel, szerzése már megfordult a fe- 
de meg kell nézni, hogy mi jemben, de még nem döntöt- 
lesz belőle tíz év múlva. S tem. Lehet, hogy belevágok, 
nem mindegy, hogy az ember lehet, hogy nem. Attól függ, 
nyugdíjas korában is az, aki milyen lesz a feleségem. Ha 
kezdőként. Világos, hogy aki neki szakmája lesz, akkor én 
először áll munkába, nem ke- is szerzek, de ha nem, akkor 
reshet annyit, mint aki már maradok ott, ahol vagyok. Az 
nyugdíj felé közeledik, de a apám is segédmunkás, mégis 
közte levő idő nem mindegy, eltartott, felnevelt bennünket. 
hogyan telik el, Amíg fiatal az Mindig volt kenyér, no meg. 
ember, azt hiszi, hogy „meg- neki is megvolt a maga szó
eszi” a világot, s később ijed- rakozása. á. j.

Az aratásról jelentik
á l l a m p u s z t a BARACSKA

tett-é valahova valami pénzt, Az anyám minden új fiók- sem. A legjobb tréfa sem csalt dús. Éneklő hangon, nagy si
de nem tudott róla. nak tartott egy kis prédiká- ki sehonnan még két krajcárt, ralmas könyörgést mondott.

De nekem fúrta valami az ciót. Már nagy vörös rózsák ég- Az anyám majd belébódult.
Oldalamat. — Ez gazdag fiók — vót. tek az anyám arcán az izga- úgy ránevetett.
_ Édesanyám, tudok én Ennelí sose v°t semmije. Ez tottságtól s a munkától. Nem — Hagyja el, jó ember —

egy helyet, ahol’ van krajcár. meS hitelbül élt. No, te rossz, volt szabad dolgoznia, mert mondta —, ma egész délután 
— Hol, fiam. keressük meg, nyavalyás kódus, hát neked mingyárt beteg lett tőle. itt heverek, mert nincs egy 

Jm'g el nem olvad mint a hó! nincs egy krajcárod. Ö ennek Persze ez kivételes munka, a krajcárom, a félfont szappan
nem is lesz, mert ez a mi sze- pénzkereséstől nem lehet el- hoz, hibádzik az árából.

A koldus, jámbor arcú öregalmáriumba, génységünket őrzi. No neked tiltani senkit.— Az üveges
a fiókba vót. ne legyen, ha most az egy- Eljött az ozsonnaidő is, el is ember, rábámult.

—- O, boldogtalan gyermek, szer kérek tőled, most se adsz. múlt. Mingyárt este lesz. Az — Egy krajcár? — kérdezte, 
be jó, hogy elébb nem mond- Ennek van a legtöbb, ni! — apámnak holnapra ing kell, és 
tad, most asse lenne. kiáltotta kacagva, mikor ki- nem lehet mosni. A puszta

Felállottunk s mentünk az rántotta a legalsó fiókot, kútvíz nem viszi ki belőle azt
üveges almáriumhoz, aminek amelynek egy csepp feneke se az olajas szennyet, 
nem volt üvegje már régen, volt. És akkor a homlokára csap
de a fiókjában ott volt a kraj- A nyakamba akasztotta, az- az anyám: 
cár, ahol én tudtam. Három tán leültünk nevettünkben a — Ö, ó, én, szamár! Hát a mán csak egy hibádzik, a ka-
nap óta készültem kicsenni földre. magam zsebet nem néztem pa főd. Avval minden jó lesz.
onnan, de sose mertem. Pedig — Megállj csak — szólt hir- meS- ° e  bizony, ha már Kezembe adta a krajcárt, s 
cukrot vettem vóna rajta, ha télén — mindjárt lesz nekünk eszembe jut, megnézem. nagy hálálkodással eldöcögött,
azt is mertem vóna. pénzünk. Az apád ruhájába ®s megnézte. És tessék, ott — Na, hála légyen — szólt

— Hát.
— Adok én.
— No még a kéne, kódus- 

tól alamizsnát.
— Hadd el, lyányom, ne

kem nem hibádzik. Nekem

A telefonnál a gazdaság fő- — Halló! Mi újság Baracs- 
agronómusának helyettese. kán, hogyan haladnak az óra-

— Az őszi búza betakarítá- tással?
sát július 7-én, nem a legjobb — Az őszi búza betakarítá- 
körülmények között kezdtük sat július 9-én, pénteken 
meg. A hét elején erős vihar kezdtük meg. Kedvező időbén 
tombolt Állampusztán és kör- indulhattak meg a gépek. Ed- 
nyékén. A kalászosok sok he- tonna gabona került a
lyütt megdőltek. hektáronkénti

„„„„ - atlag eddig 60,46 mazsa, amelyKilenc nagy teljesitmenyu jónak mondhatő.
geppel kezdtük vágni a búzát. Vasárnap 11,8 milliméter 
Sajnos vasárnap és most, te- csapadék hullott, így a mai 
lefonbeszélgetésünk idején is napon a gépek nem tudnak 
esik az eső, a gépek állnak. dolgozni. Jelenleg is esik az 

Ennek ellenére a búza hu- es6, _ . . , _
szonöt százalékát betakarítot- .-JBudapesten már derült az
tuk’ — Reméljük, hogy rövidé-

— Milyen termésre lehet sen itt is kisüt a nap és foly-
számítani? tathatjuk a munkát.

— Előreláthatólag a tavalyi- ~  Az elítéltek milyen mun•
nál nagyobb hozamra. kakörben dolgoznak?

„„„„„„ ... , , , — Többségük a beszállítás-
T*-i]??7Van allnak helyt az náí, a szárítóban és a magtár-SLZVCLtGK. bein
— Az aratásban hozzávető- — Ha az időjárás kedvez,

leg hetvenen vesznek részt. mennyi idő szükséges,
Kisegítő munkát látnak el. A hogy. valamennyi gabona a 
hangulat jó, mindenki átérzi magtárakba kerüljön?
a munka jelentőségét... Hozzávetőleg két hétre

... .. , , , van szükségünk — mondta a
— Viszontlatasra, a helyszi- növénytermesztési főágazatve-

°en • .. zető. — ZIMM —

is lelt egy krajcárt. A hatodi- az anyám —, szaladj h á t... 
kát. Ekkor egy pillanatra meg-

Lázasak lettünk. Most már állt, aztán nagyot, nagyot ka
csák egy kell még. cagott.

ezt az egyet megkerestük egy zsebbe belenyúlt" az anyám, , “  T tÍ mÍ  CSS  3-te zsebei" — Jókor van együtt a pénz, Ara „left c-+ c ic me«. .= ^ 5 . „ — .T-.jt oet is! Hatna abba is van. hiszen ma mar nem mosha-

— No, van már négy kraj- lelek, 
cár. Sose búsulj már fiacskám, a  falba szegek voltak verve, 
megvan a nagyobbik fele. Már azon lógtak a ruhák. S csu- 
csak három kell. Osztán ha dák-csudája, ahogy a legelső

óra alatt, azt a hármat is meg- rögtön a kezébe akadt egy 
leljük uzsonnáig. Még akkor krajcár. A szemének alig akart 
is moshatok egy rendet estig, hinni.
Gyere csak szaporán, hátha a _  Megvan _  Váltotta —,

Az én zsebem! Nojsz, azokat tok. Setét van, oszt lámpaola- 
megmutathattam. Azokban jóm sincs, 
nem volt semmi.

többi fiókba is" les7 eev-esv r„ ’ Bealkonyodott, és mi ott pu ldok lás jött rá a kaca-noKDa is lesz egy egy. ltt van, Mennyi 1S van mar? voltunk a hiányos hat krajcá.  A gastól. Keserves, öldöklő

Hiszen ha minden fiókban Mef  “  ^ őf ük olvasni Egy nmkkai, mintha egy se fuldoklás, és ahogy odaállot- 
lett vóna. Akkor sok lett “  ketÍ? . “  ,hároro — négy — lett volna. A zsidónál nem tan? alá. hogy támogassam, 

Vóna Mert az öreg almárium ö t... Öt! Mar csak kettő kell. vo;t hitel, a szomszédok épp- amint két tenyerébe hajtott 
fiatalabb korában olyan he- M,1 ,az> két kra3car; semmi. 0iy szegények, mint mi, s arccal hajlongott, valami me
lyen szolgált, ahol sok duggat- Aboi  öt van’ ott akad meg csak nem kérünk egy krajcárt! le§ ömlött a kezemre, 
ni való lehetett. De nálunk kettő. _ Nem volt más mit tenni, Vér volt, az ő drága vére.
nem sok terhe volt az árvá- Nagy buzgósággal kutatta mint tiszta szívből kinevetni a Az anyámé, aki úgy tudott ka
nak, nem hiába volt olyan göt- végig az összes zsebeket, de nyomorúságunkat. cagni, ahogy a szegény embe-
hös, szúette, foghíjas.. sajnos,, hiába. Nem lelt egyet És akkor beállított egy kol- rek között is kevés tud.

O D A  KELL FIGYELNI
S Z A V A Z Ó L A P

A  Központi Stúdió megkezdte a stúdiók közötti pá
lyázatra beküldött hanganyagok szétküldését; a figyel
mes végighallgatásra azonban nemcsak ezekben a na
pokban, hanem meg egyszer lesz mód, amikor a kivá
lasztott négy pályamunkát egy szalagon, egy műsorként 
még egyszer megkapják az egyes stúdiók. Három he
lyen az „A barát” című írást, egy helyen pedig a „Szó
lítsa Vera néninek!” című elbeszélést választották. A 
szavazólap beküldési határideje: augusztus elseje. Rész
letes értékelést a későbbiekben adunk.

A legjobban sikerültnek a ............................................. .
című pályamunkát, a .......................................................
bv. intézet stúdiójának feldolgozását tartom.
A beküldő neve: ............ ...............................
Bv. in tézet:...... ................. ...... . .....
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PETE (M ás szemszö& b&i)

közös érdek
A neveléssel kapcsolatos vitához sokan szóltak már hoz

za, s egyre érkeznek az újabb levelek. A nevelőtisztek — 
remélhetőleg — ugyanúgy elmondják majd a véleményü
ket, mint a szabadságvesztésüket töltők. Egy vélemény- 
csokor azonban mind ez ideig kimaradt: a hivatásos párt
fogóktól nem érkezett még észrevétel ezzel kapcsolatban. 
A Fővárosi Bíróságon dolgozó pártfogók közül ezért néha- 
nyukkal arról beszélgettem: nekik mi a véleményük a 
börtönben nevelésről, milyen tapasztalatok összegződtek 
bennük az eddigi munkájuk során?

Hárman vettek részt ezen a rögtönzött kis „értekezle- 
ten , de — mint mondták — kollégáik véleményét is tol
mácsolják, hiszen minden, a tevékenységüket érintő gon
dot megbeszélnek egymással.

I§az, hogy a lapban „vita” 
Címszó alatt folyik a beérkezett 
anyagok közlése, én azonban 
mégsem érzem igazán annak — 
kezdődött az első hozzászólás. 
“  Lehet, hogy a későbbiekben 
szembeszállnak majd egymás
sal a levélírók, egyelőre azon
ban inkább vélemények, el
képzelések összegzése folyik. 
Vitatkozni — a szó szoros ér
telmében — tehát mi sem fo
gunk. Ehhez az is hozzájárul, 
hogy nehéz a nevelés folyama
tának eredményét értékelni — 
hiszen nincs hozzá összehason
lítási alapunk, mert nem is
mertük a hozzánk bekopogta
tó embert annak idején, amikor 

.bekerült valamelyik büntetés
végrehajtási intézetbe. Évek 
kellenek ahhoz, hogy a benti 
élet okozta változások határo
zottan felismerhetők legyenek 
a személyiség kisebb-nagyobb 
módosulásában; mi pedig csak 
a „végeredményt”, a szabadul
tat ismerjük meg, a folyamatot 
nem tudjuk nyomon követni.

— A szabadultakkal érkezik 
jellemzés is; ezt a nevelő ké
szíti el. Mennyiben használják 
fel, mennyire befolyásolják 
ezek a sorok a pártfogók véle
ményét?

—■ Kilencven százalékban
megfelel a valóságnak, helyt
álló mindaz, amit leírtak. Akit 
például fegyelmezetlennek, ag
resszivitásra hajlamosnak tün
tetnek fel, azzal rendszerint 
nekünk is sok a gondunk a ké
sőbbiek során. Akiről pedig jó 
vélemény érkezik — az rend
szerint betartja itt kinn is az 
előírt szabályokat, elfogadja a 
tanácsokat.

— Döntő jelentőségű tehát a 
nevelői jellemzés?

— Ezt nem lehet így kijelen
teni — hangzik egy másik párt

fogó válasza. — A leírtakat fel
használjuk munkánkban, de 
csak úgy, mint támpontot, út
mutatót. Arra is volt már pél
da, hogy egy notórius fegyel- 
mezetlenkedő kinn számára 
megfelelő környezetbe került 
— igaz, ez csak a harmadik 
munkahelyén sikerült —, és 
megváltozott, mégpedig jó 
irányban.

Jónak mondható a szabadu
lásra való felkészítés?

— Többnyire elegendő infor
mációval rendelkeznek a sza
badultak a kinti élet változá
sairól. Mindenre persze nem 
lehet őket sem felkészíteni. 
Volt, aki egyszerűen eltévedt, 
mert annyi minden megválto
zott például a közlekedésben, 
hogy nem talált ide hozzánk. A 
reggel megbeszélt időpont he
lyett délután érkezett meg iz- 
zadtan, fáradtan: Budapest 
túlsó végéről gyalog jött el hoz
zánk.

— Milyen hiányosságai van
nak — tapasztalataik szerint — 
a felkészítésnek?

~  Formailag minden rend
ben van. De — és ez nemcsak 
bennünket, hanem a szabadu- 
lókat is érinti — az úgynevezett 
munkahelyes levél nagyon 
gyakran csak azért készül el, 
hogy egy előírásnak eleget te
gyenek. Mindig vannak „diva
tos” vállalatok — feltehetően a 
nevelők kapnak tőlük valami
lyen sokszorosított körlevelet 
—, amit a szabadulás vagy 
kedvezménymegítélés előtt álló 
bediktál, de esze ágában sincs 
oda elmenni. Jobban kellene 
odahatni, hogy a felkészülésnek 
ez a nagyon fontos része ne 
csak^ papíron történjen meg! 
Nekünk — és gondolom, a más 
városokban dolgozó kollégáink
nak is — mindig elölről kell

kezdenünk sok mindent, ami 
formailag már elrendezett.

— Sok a gond a hivatalos pa
pírokkal is. Tudjuk, hogy a ne
velőknek is van ádminisztratív 
munkájuk bőven, de arra azért 
figyelni kell, hogy a szabadu- 
lónák meglegyenek a megfele
lő okmányai, vagy legyen any- 
nyi pénze, hogy azokat megsze
rezhesse! Előfordult már olyan 
eset, amikor valaki annyival 
sem rendelkezett — papíron is 
kimutathatóan — a szabadu
lása után, amennyiből a vasút
jegyét fedezni tudta volna ad
dig a városig, ahol a katona
könyve és a személyazonossági 
igazolványa volt. Ez is a fel
készítéshez tartozik, vélemé
nyem szerint: az Illetővel együtt 
számba venni, hogy milyen ira
tai hiányoznak, meg lehet-e azt- 
kérni még a bv. intézetbe, ha 
nem, hova kell menni értük, 
milyen útvonalon a . legcélsze
rűbb az Utazás és így tovább. 
Látszólag apróságokról van 
szó, de adott esetben az első 
akadály is elég lehet ahhoz, 
hogy a szabadult vállat vonjon, 
és abbahagyja az egész után
járást. Persze, így előbb-utóbb 
ismét visszakerül.

— Nehéz túl sokat mondani 
a nevelésről — készülődik 
szemlátomást az összegzéshez 
egyikük —, hiszen az „börtönön 
belüli” tevékenység, mi pedig 
„börtönön kívül” találkozunk 
mindennapi munkánk során az 
emberekkel. Arra szeretném 
még egyszer felhívni a figyel
met, hogy sehol ne elégedjenek 
meg azzal, ha formailag rend
ben van minden. Vagy legyen 
tényleg rendben minden az il
lető körül — vagy jelezzék, 
hogy hol kell majd a leggyor
sabban közbelépni.

★

Való igaz, hogy a nevelés fo
lyamata „börtönön belüli”, 
ahogy az iménti beszélgetésben 
megfogalmazták. Hatása azon
ban messze túlmutat a szaba
dulás pillanatán, ezért — köz
vetve — a pártfogók is érzékel
hetik eredményeit éppúgy, mint 
esetleges hiányosságait.

„A nevelés közös érdek” — 
ezért a szerkesztőség várja a 
hivatásos pártfogók észrevéte
leit is.

H. A.

Egy modern székesfehérvári lakóépület má
sodik emeletén — tanácsi ház — keresem 
Pécsvári Istvánná volt diszpécsert, akit a má
sodfokú tárgyalásig szabadlábra helyeztek. 
(Férje egészségi állapotára hivatkozott, s 
megsajnálták.)

Tíz éve kp. Hiába csengetek. A szom-
'  szedők némi kajánsággal 

tájékoztatnak, Pécsváriék balatonszabadi- 
sóstói nyaralójukban töltik az időt — ez az 
egyik nyaraló a kettő közül, az első házas
ságból származó fiú nevén. A másikat, az 
igazit — úgy nyilatkozott a tárgyaláson — el
adják.

Pécsváriné tehát nyaral a másodfokú tár
gyalásig, s a szomszédok azt mondják: dör
zsölt nő, még sok mindent el fog érni.

Amit eddig elért, az sem kevés.
A Videoton-bűnügy elsőrendű vádlottja, 

saját bevallása szerint tíz év óta lop a gyár
ból. Körülbelül százezer forint érték az, amit 
egyedül hordott el vállalati gépkocsival, a 
rendészek bizalmát élvezve, felületes ellenőr
zés révén, a raktári hanyagságot kihasználva. 
Biztos volt a dolgában: amikor egy alkalom
mal egy piros Tünde készüléket loptak el a 
számára, kijelentette, ő fehéret akar, arra 
vár, azt szerezzenek. És lett fehér Tünde is.

Hogy kezdődött? Ezt senki sem tudja pon
tosan. Azt sem, hogy mikor kezdődött. A nyo
mozóhatóság 1979-et jelöli meg, mint a jelen
tős értékre bűnszövetségben és üzletszerűen el
követett lopás kezdetét. A vádlottak — elsősor
ban Pécsváriné — vallomása arra enged kö
vetkeztetni, hogy voltak ennél messzebbre 
visszanyúló szálak.

A főszereplő hatvannégy éves asszony. Szé
kesfehérváron született, ott élt, ott dolgozott. 
Tanult szakmája varrónő, 1950-ben a Video
tonban betanított munkás lett, később teker
cselő, majd meós, végül diszpécser. Kilenc 
évvel haladta túl a nyugdíjkorhatárt, nyilván 
jó munkájának, s egyéb kapcsolatainak kö
szönhette. Beosztása lehetővé tette, hogy sza
badon közlekedjék a gyárban és a gyárból, a 
vidéki gyáregységeket is sűrűn látogatta. S az 
eredmény saját szavaival:

— Vittem, ami a kezem ügyébe esett, sze
rencsém volt, soha nem néztek meg...

Ez az ára. A vidéki gyáregységekből
könnyűszerrel hozta el amit 

akart. Amikor már nemcsak potméterre, ká
belre, nylonzacskóra, szimmetrizálóra, kroko
dilcsipeszre volt szüksége. (volt szüksége 
egyáltalán valamire?), amikor televíziókészü
lék kellett, akkor — stílszerűen — képernyő
re lépnek a többiek, akik nemcsak Pécsvári- 
néval „kooperáltak”, hanem több társukkal is.

— Varga Csabát régebben ismertem. Egy
szer találkoztunk, azt mondtam, nyugdíjba 
készülök, egy színes tévére lenne szükségem 
... (Csak úgy, mint egy boltban.) Kértem, 
hogy ha tud, szerezzen egyet. Varga nem til
takozott, de közölte, hogy ennek ára lesz.

Az ár az volt, hogy Pécsváriné a sajátján 
kívül juttasson ki még egy tévét a gyárból — 
Varga részére. Kijuttatta. És ezzel együtt még 
több készüléket.

VERSRŐL VE

Részlet a hivatalos iratokból: „a tévégyár- 
ban a fekete-fehér és a színesüzemben egy
aránt az a gyakorlat alakult ki, hogy a tévé- 
készüléket csak az utolsó folyamatnál látták 
el gyártási számmal, s ezt követően került sor 
raktári bevételezésre. A kész televíziók leltári 
tárgyként nem szerepeltek.. .”

Ez volt tehát a tálcán kínált lehetőség.
★

A másodrendű vádlott, Varga Csaba, har
minckilenc esztendős, technikus. Háromszobás 
öröklakása, hétvégi telke van. Pályafutása so
rán volt esztergályos, hűtőgépszerelő, benzin
kútkezelő, s végül mechanikai műszerész. 
Munkahelyi vélemény: szorgalmas, de beosz
tottjaival indulatos, modortalan, agresszív, 
ezért írásbeli figyelmeztetésben is részesítet
ték.

Vádlott-társai féltek tőle.
— A kezdeményező Pécsváriné volt — 

mondta „bátran” — elindult a dolog, s nem 
tudtuk abbahagyni. A kapzsiság vitt bele. 
(Mármint Pécsvárinéé — gondolta — a saját
járól hallgat.)

És jönnek a többiek. Szívességért, szívesség. 
Ez az elv. Tévékészüléket kap a liftkezelő, 
aki a mosdóhelyiség kulcsát bocsátja rendel
kezésre „raktározás” céljából. Ide rejtik szál
lítás előtt a készülékeket.

A tévégyáregység végszerelő üzemének fő
művezetője beleegyezik, hogy tévéket szerel
jenek össze. Garázskulcsot kap Pécsvárinétól, 
négy készüléket összeállítanak, kettőt Pécs
váriné kap, kettőt a főművezető. (Az eljárás 
során mindkettőt összetöri.)

Egy fiatal minőségi ellenőr ajándékba kap 
egy tévét Vargától. „Cserébe” négy tévét hoz 
el az üzemből, s adja át a művezetőnek.

— Éreztem, hogy baj lesz — mondja kissé 
túlkésőn a kétgyermekes minőségi ellenőr, 
akinek már folyamatban volt a lakáskiutalá
sa. (Azóta elbocsátották őt, mint a többiekét 
is a gyárból.)

Adtak, vettek, cseréltek, féltek is, de úgy 
gondolták, nem lesz baj.

Egy februári reggel gyanútlanul sepergető 
férfi bukkan rá egy kartondobozra, azt hiszi, 
szemét van benne. Felemeli a doboz fedelét, 
tévékészüléket lát, a liftesnő elkapja előle, 
azt mondja, ezért majd jönnek. A sepregető 
férfinak sehogy sem tetszik a dolog, nem ér
ti, szól a rendészetnek. Ez a bizonyos banán
héj. Ezzel kezdődik, illetve fejeződik be a 
Videoton-sztori, amely heteken, sőt, hónapo
kon keresztül állt az érdeklődés középpontjá
ban, s amelyre a megyei bíróság tárgyalása 
után a másodfokú bíróság tesz pontot.

Nem érte Pécsvári Istvánné nem
a  jogerősen két év négy

hónapi börtönbüntetést kapott. Varga Csabát 
kétévi börtönre ítélték. A többiek hat hónap
tól egy évig terjedő börtönbüntetést, illetve 
pénzbüntetést kaptak. Tizenhét vádlott volt. 
Némelyik büntetését próbaidőre felfüggesztet
ték.

Ez a történet a hűtlenség és a meggondolat
lanság története. Nem hazudtak a vádlottak, 
amikor azt mondták: nem érte meg.

Egyre növekvő számban érkeznek szerkesztőségünkbeaz 
irodalmi palyazatra szánt művek, főként versek. Éele-belepil- 
lantva — hiszen az értékelés még odébb van — megállapítható 
az írások többségéről, hogy nagy-nagy odaadással íródtak ami 
azonban a verselési gyakorlatot, költői műhelymunkát illeti: 
bizony, akad még tanulnivaló.

Tudjuk, hogy a bv. intézetekben sok versbarát él, s közülük 
sokan maguk is próbálkoznak versírással. Ezért határoztuk el 

■ hogy hétről hétre egy-egy ismert költő versét (verseit) megvizs
gáljuk közelebbről is, hiszen a XX. századi vers megértéséhez 
mindig jól jön a magyarázó, az értelmező elemzés. Ezúttal Ju
hász Uyula Tapai lagzi című költeményét vesszük szemügyre.

A  huszadik század az európai 
líra föllendülésének a százada, 
a különféle költői utak gyara
podásának és együtthaladásá- 
nak az ideje. A régiek mellett 
új formák és módok születtek 
a lvilág jelenségeinek megraga
dására és kifejezésére. Számos 
jelentékeny költői életmű telje
sedett ki. Korunk a líra törté
netének nagy és gazdag idő
szaka.

A  líra mindenkor sajátos, 
zárt, tömör, esszenciális művé
szet; ma kétszeresen az. A mó
déra költészet nagymértékben 

. eltávolodott a hagyományos 
, formáktól, a köznyelv fordula
taitól. Ha nem is tudunk egyet
érteni Cocteau-val, aki szerint 
a líra az „egymáshoz hajló, 
egymás fülébe titkokat sugdosó 
mandarinok” beszéde, a beava
tottak zárt és titkos nyelve, 
amit csak a kivételesek és a ki
választottak értenek meg, azt 
azért tudomásul kell venni, 
hogy nem kis akadályai vannak 
a modern költészet megértésé
nek. S ha csökkent is a távol
ság, mely a kor közönségét a 
kor költészetétől elválasztja, 
a-^ért nem hunyhatunk szemet

az elgondolkoztató jelenség 
előtt: a közönség egy része 
igenis elfordul a kortársi köl
tészettől.

_ Ha a modern vers befogadá
sának a nehézségei fokozódtak, 
a modern vers megközelítésére 
is nagyobb erőfeszítéseket kell 
tenni. »

Természetesen minden elem
zésnél, értelmezésnél és magya
rázatnál fontosabb maga az al
kotás. A mű önmagáért beszél. 
A verset elsősorban olvasni, él
ni kell, és nem beszélni róla. 
Semmi nem érhet föl a műal
kotás nyújtotta élménnyel.

A költészet megértésének és 
megközelítésének nemcsak ha- 
tárai, gátjai vannak, hanem le
hetőségei is. Ibsen hasonlatát 
átalakítva, a vers nem alma, 
amelynek egyetlen héja van, és 
aki ezt lehámozza, azonnal a 
gyümölcs húsába haraphat. A 
vers rétegekből tevődik ösz- 
sze, s rétegeinek együttese, szer
ves egymásba épülése rftaga a 
költészet. A vers megközelíté
se nem más, mint a vers külön
féle rétegeinek „lehántása”, 
megismerése-.

JUHASZ pYULA

TÁP AI LAGZI
Brummog a bőgő, jaj, be furcsa hang, 
Beléjekondul a repedt harang,
Kutyák vonítanak a holdra fel,
A  túl parton varjúraj felel.

Brummog a bőgő, asszony lett a lány, 
Az élet itt nem móka s nem talány,
A bort megisszák, asszonyt megverik 
És izzadnak reggeltől esteiig.

De télen, télen a világ megáll 
És végtelen nagy esték csöndje vár,
Az ember medve alszik és morog. 
Benn emberek és künn komondorok.

Brummog a bőgő, elhervad a hold, 
Fenékig issza a vőfély a bort,
Már szürkül lassan a ködös határ,
És a határban a Halál kaszál. . .

1923 pünkösd vasárnapján 
ünnepelték Szegeden Juhász 
Gyula huszonöt éves költői ju
bileumát. Juhász Gyula ekkor 
már tanított Máramarosszige- 
ten és Léván, megjárta Nagy- 
varadot, a Holnap városát és a 
száműzetés helyének számító 
Szakolcát. A világháború kitö
rése előtti évben Makóra he
lyezték, majd mint a „föl-föl
dobott kő”, visszatért oda 
ahonnét indult, ahol született, 
S/.egedre. Az Ipar utca 13. szám 
alatti ház fogadta be, itt keser
gett a háború utolsó évében, 
itt reménykedett, tervezett és 
cselekedett a forradalmak ide
jén, és itt köszöntött rá a fehér
terror darutollas, életet fojtó 
kegyetlen világa. A békét, az 
első szabad, vörös májas else
jét, „a szent forradalmi má
mort”, az embert felemelő mun
kát ünneplő költő egyszerre 
gyanús, üldözött lesz; hangja 
megtörik, verseiből csalódás, 
panasz, bánat hangja szól,.

A régi és az új barátok szép 
összefogásából született a ne
gyedszázados költői múltra 
visszatekintő Juhász Gyula ün
neplése. Tóth Árpád a Nyugat
ban írt cikket a jubileumra: 
„Juhász költészetének legszebb 
színeit — írta többek között — 
az a mély, opálos ragyogás ad
ja, melyben oly sok van a ti
szai pusztákra boruló délutáni 
égbolt bús tisztaságából és mu
zsikáló rezignációjából.” Az if
jú József Attila versben kö
szöntötte atyai jó barátját és 
mentorát; „Hát huszonöt év rút 
robotja kellett — Szép, szűz 
szándékok postakocsiján, — 
Hogy egy ital bor légyen áldo
mása? — Hát ezért szédült 
nagy, serény szíve. — Kürtjét 
fújván a tündöklő bakon?” Ba
bits Mihály és Kosztolányi De
zső leutaztak Szegedre, hogy 
személyesen vegyenek részt a 
jubileumi ünnepségeken, hogy 
élőszóban, a pódiumról mond
ják el köszöntőjüket Babits

Mihályné, aki a kétnapos sze
gedi tartózkodás számos moz
zanatát fényképen örökítette 
meg, az ünneplőkről is fölvé
telt készített. Juhász Gyulát ka
réjban állják körül Babits, 
Kosztolányi, Móra Ferenc, Sza
bó Lőrinc és a háttérben az if
jú József Attila.

Pünkösd másnapján, május 
21-én Juhász Gyula barátaival, 
Babits-csal és Kosztolányival 
kirándul Tápéra. A fényképe
zőgép lencséje megőrizte a ki
rándulás néhány szép pillana
tát: az egyik képen a három 
költő a Tisza-parton áll, a má
sikon Juhász Gyula a tápéi 
kocsmában két parasztlánnyal 
a búbos kemence mellett ül, s 
egy pohár bort tart a kezében, 
Húr nappal később a szegedi 
Hétfői Rendkívüli Újságban 
Juhász Gyula cikket írt erről 
a kirándulásról Költők Tápén 
címmel. Elmondja, hogy utol
jára 1920-ban, Heller Ödönnel, 
festőbarátjával járt Tápén! 
maíú . ■ a Tápai lagzi szem
pontjából is érdemes ezt meg
figyelni! — pár vonással meg
rajzolja a falu képét, ahol — 
mint írja — „annyi boldog 
oram pergett le a múlandóság 
homokján”. A falu — folytatja 
Juhász Gyula — „ősi nyugal
mában és csöndjében ott nyúj
tózkodik az álmodó nagy ma
gyar víz partján, hunokat és 
avarokat, tatárt és törököt, há
borút és forradalmat szép csön
desen túlélve, mint ahogy a ko
mondor lerázza a bundájáról a 
vizet, és hever tovább a nyári 
napsütésben. . .

Tápé a világ közepe — tar
totta a szólásmondás. A Juhász 
Gyula korában mintegy négy
ezer lakost számláló nagyköz
ség a várostól keletre, fölfelé a 
Tisza partján terül el. Az út a 
varosból a folyó partján vezet,

s ezt az utat a költő sokszor 
megtette gyalog. Eörsi Júlia 
emlékezéseiből tudjuk, hogy — 
különösen a levert forradalom 
után — „a költő Tápéra járt vi
gasztalódni, szegényemberek 
csárdájába, régi betyárok ko
pott asztalához. Homoki vinkő 
melegítette. . .  A költő nagy 
dolgokat teremtett, de önmagát 
pusztította, és hideg lázban éj
szakázott az úton, hajnali de
rengésben indul haza Szeged
nek . . . ”

Mi vonzotta Juhász Gyulát 
ezekre az utakra? Mi késztette, 
hogy annyi keserű megszégye- 
nülés után újból és újból elin
duljon Tápé felé? A negyedszá
zados jubileumra Szegedre ér
kezett barátokat miért vitte ép
pen ebbe a poros alföldi falu
ba? Tápé nyilván nemcsak ki
rándulóhely volt a költőnek. 
Nem is puszta lehetőség arra, 
hogy titokban olcsó bort kor
tyolhasson. Ha egyvégtében el- 
°}V£}ssuk Juhász szorosabban 
tápéi ihletésű költeményeit, a 
Tápé, a Tápai. dél, a Tápai 
Krisztus, a Tápai lagzi, meg a 
Tapai nóta című verseket, ki
tűnik, hogy ebben a „halott”, 
„aimatag” tájban jelképet, a 
maga életének, a kor magyar 
eleiének s általában az életnek 
a jelképét látta meg a költő. Az 
országút mellett függő bádog
krisztus, a búcsús-zászlókkaü 
teleaggatott öreg falusi temp
lom, a Tápén látott-hallott la
kodalom — mind-mind csak 
elemei ennek a részleteket egy- 
berantó, általánosító, egyete
mes, szimbolikus látásnak.

A vers értelmezéséhez, tar- 
talmi-hangulati szépségéhez
közelebb férkőzünk, ha felidéz
zük Juhász Gyula egy másik, 
négy évvel korábban született, 
nagyjában rokon ihletésű ver
set, a Falusi lakodalom címűt.
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Hagyományos
védekezés

a hideg ellen Japánban
A japánok türelmesen vise- gyapjú alsőneműt is viselhet. 

Iik a nehezsegeket, messzeme- Egyébként: a régi időkben pa- 
noen_ alkalmazkodnak a kő- pírból készült ruhát is hord- 
rülmenyekhez, nehogy mások tak, amelyet tanninnal tettek 
terhére legyenek. Ügy látszik, vízállóvá. Elsősorban a budd- 
ezen alapul az a mód is, aho- hista papok részesítették 
gyan a nideg^ ellen védekez- előnyben az ilyen öltözéket, 
tiek: sajat testüket tartják me- mivel nem varrták, hanem ra- 
legen, nem a környezetüket, gasztották, és így a kéz nem 
Ez összefügg azzal a felfogás- érintette, 
sál is, ahogyan lakóterületek- A • . , ,  ,ről Vélekednek ^  ÍaPano -̂ az európaiakkal

A japán ház és kertje ha e l̂entétben kevesebb jelentő- 
gyományos egyseget alkot A ^ get tulajdonítottak annak,-5 T ." 5 Ä J  í°f Ä S * ' lib":
hanem a ház tartozéka. Hogy mui.r i   ̂ iA«fnnf’n^Sr,v,
iaemmelZaWséHék0Zt SaÍU - Syek hogy a hasukat tartsák mete- lemmel kísérjék, a japánok ggn mert ott lakozik n cvpi
kertjüket télen sem ablaküve- az érzé é "aTélek
IjtókonTTresztül néz f  t010'  A haskötő <k-am aki) a has 

Persze a iapán téi nem (hara) védelmér8 szolgál. Ez 
s z é p s é g e s e m ig  A januári TömlT

? v ° SaDka főként a MdegnÁ különösen lakói évente talán csak egy- kitett munkások terhes nők
8zer-ketszer latnak havat. és gyermekek v i’elik.

A hagyományos japan ház . ,
építésmódja révén nem alkal- "• 3aPan°K azonban belsejü- 
mas a fűtésre. A külső falak 1S melegitik. Télen maja
főként az illetéktelenek kíván- ?em sokfajta forró teát
csiskodása és a szél ellen ?fzn .; ^  êa pemcsak testük 
nyújtanak védelmet. A házak- b8Jse,Je!; melegíti, hanem _ ke- 
nak az a tulajdonságuk bizo- ^uk?t amely a teáscsészét 
nyúl ideálisnak télen, hogy le- tartja. Â  japánok a szakét, a 
hetőleg dél felé néznek. Télen r'zsbort is forron isszák, csak 
ugyanis napos időben kinyit- nyar derekán nem. 
ják a tolóajtókat, hogy been- . ,  ,

A forro gyógyfürdő: 
turisfaszenzáció

Az egyeben hely azonban, 
fűtenek. Vidéken a ro a leg- ahol a japán télen valóban 
elterjedtebb; ez négyzet alakú melegen érzi magát, a fürdő, 
mélyedés a padlóban, amelyet Az alapos forró fürdő nem
vastag gerendákból lévő keret csak felfrissíti az embert al- 
támaszt alá, és kővel vagy vás előtt, hanem még órák 
téglával burkolják — kézme- hosszat melegen is tartja a 
legítésre, - teavíz forralására testét. Valamennyien — nők, 
vagy egyszerű ételek gyors férfiak, és gyermekek — kő-

T M E F A M

Az amerikai turista euró- Gábor Zsuzsa filmszi- 
pai útjáról hazatérve meg- nésznő egyszer rnegemlítet- 
mutatja feleségének az te egy újságírónak, hogy 
óvilágban készített fényké- szeretné megíratni az élet- 
péit. Az egyiken éppen a rajzát, 
pisai ferde torony látszik. — Biztosan nagyon érde- 
A feleség szemrehányóan kés könyv lenne! — mond- 
megjegyzi: ja az újságíró.

— Látom Joe, már me- — Könyv? Talán könyv
gint a pohár fenekére néz- tárat akart mondani, 
tél! uram! — hangzott a vá-

•fc lasz.
Az állatkertben a látoga- ★

tők csodálkozva figyelik, — Én nagyon könnyen 
amint egy felbőszült hölgy írok! — dicsekszik barátai- 
a férjét kergeti. A férfi nak a fiatal író. 
kétségbeesésében beszalad — Akkor azért olyan ne-
az oroszlánketrecbe és el
bújik az egyik oroszlán 
mögött. A hölgy pedig be
kiált:

— Gyere ki azonnal, te 
hitvány, gyáva alak!

★

héz elolvasni a műveidet 
— mondja az egyik barát. 

★
Éjjel két óra van. Az

egyik lakó öt órája szaka
datlanul lemezeket hallgat. 
Hirtelen csengetnek. Az al-

gedjék a napot, s az ágyneműt 
kiakasztják, hogy szellőzzön, és 
a napsütés átmelegítse. 

Hagyományosan faszénnel

— Főiír, a mai ebéddel só lakó fia az, aki udvaria- 
nagyon elégedett vagyok! san mondja:
— Uram, nem azért vagyok — Édesapám kérdezteti,
itt, hogy velem szórakoz- nem adná-e kölcsön a le-
zon! Ha panasza van, mezjátszóját,
mondja meg a szakácsnak, — Ilyen későn? Csak
vagy a vezetőnek! nem táncolni akarnak?

4r — Nem kérem, aludni
Az angol meglátogatja szeretnénk,

skót barátját.
— Hogy vagy, Patrick? Malesto soha életében
— Köszönöm, éldegé- nem ügyelt a tisztaságra,

lek ■ ■ ■ Amikor érezte, hogy közel
— És mi van azzal a pi- a vég, hívta a feleségét és 

pávai, amit neked ajándé- így szólt hozzá:
koztam? Megvan még? — Mária, ha meghalok,

— Igen, de még nem pró- kérlek, hdmvasztass e l . . .
háltam ki. — Hát ez jellemző rád —

Miért? x>ág vissza bosszúsan a fe-
— Megvárom, amíg do- leség —, amerre csak mész, 

hányt is ajándékozol hozzá, mindenütt hamuzol!

K IS S Z Ó T Á R
Űj rovatot indítunk, amelyben az egyes írásokban 

használt, és — megítélésünk szerint — nem teljesen 
közismert idegen (vagy ilyen eredetű) szavak, kifeje
zések rövid magyarázatát vagy fordítását adjuk közre. 
A szövegben nem jelöljük külön a kérdéses szót; az ér
deklődő olvasó azonban bizonyára így is figyelemmel 
kíséri majd a KISSZÖTÄR-t.

A B SZTIN EN S (7. o ld a l ) : 1. a  szeszes ita lo k  és k á b ító sze re k  
é lv ezésé tő l ta rtó z k o d ó , ö n m e g ta rtó z ta tó  szem ély , Z. a  szeszti
la lom  h ív e  ( tö r té n e lm i k ife jezés).

BROADW AY (2): N ew  Y ork  fő u tc á ja  (e jtsd : b ro d v é j) .
COUNTRY (7): É s z ak -am er ik a i e red e tű  n ép zen e ; m ai k ö n y - 

n y ű zen e i i rá n y z a t (e jts d : k a n tr i) .
D ISPLA Y  (2): lcépm eg je len ítő  b e ren d ezés, a m e ly n ek  — a  

te lev ízióhoz  haso n ló  — k é p e rn y ő jé n  a  szám ítógépbő l k ijövő  
e re d m é n y , in fo rm ác ió  (szám o k , szöveg, ra jz ) m eg je len ik  
(e jts d : d iszp lé).

EM OCIONÁLIS (7): é rzelm i.
HEGEM O N ISTA  (1): e g y e d u ra lo m ra  tö rek v ő .
KIM ONÓ (7): u jjá v a l e g y b eszab o tt, b o k á ig  érő , szé les övvel 

ö sszefogo tt, bő  ja p á n  k ö n tö s ;  fé rf i és női v ise le t e g y a rán t.
KOALÍCIÓ ( l ) : 1. szövetség , szövetkezés , eg yesü lés, 2. k ü 

lönböző  p o litik a i p á r to k  m egeg y ezése  közös k o rm á n y  a la k ítá -

K O N JU N K TÜ R A  (1): közg azd aság i szó h a szn á la tb a n : a  k e re s 
le t m eg n ö v ek ed ésév e l já ró  g azd aság i fe llen d ü lés.

K O N STRU K TÍV  (1): ép ítő , e lő rev iv ő , a  h a la d á s t szolgáló .
KVÓTA (7): a rá n y o s  rész, h á n y ad .
LICENC (2): s za b a d a lm az o tt vagy  véd je g y z e tt g y á rtm á n y o k , 

v a g y  g y á rtá s i e l já rá s o k  g y á rtá s i , ille tv e  fe lh a szn á lá s i joga .
R EG IO N Á LIS EGYEZM ÉNY (1): o ly an  n em zetk ö z i szerződés, 

am e ly  m e g h a tá ro zo tt fö ld ra jz i te rü le te n  fek v ő  á lla m cso p o rtra  
te r je d  k i.

SOFTW ARE (2): a u to m a tik u s  b e re n d ez é se k  sze llem ileg  e lő 
á llíto tt  ré sze , p é ld á u l gép i n y e lv , p ro g ram  (e jts d : szo ftv er),

SZEJM  (1): a  len g y e l O rszággyű lés .
T A N N IN  (7): c se rsav , a  v e g y észe ib en  h a sz n á la to s  k ife jezés

sel.

ffiiegfőzésére szolgál.

A tea:
természetes kályha

zösen íürdenek, és közben ke
délyesen beszélgetnek. A mo
dern lakóházakban lévő laká
sokban többnyire nincs nagy
méretű fürdőszoba, a hagyo
mányos házakban pedig hosz-

rendelkezésre, televízió is van, 
a vendégek találkoznak a 

és a fürdőt 
nem kell saját maguknak ki-

A hori-kotacu, amennyiben ' . , .... , , ,
még létezik, manapság gyak- f  Halmas es költséges dolog 
ran villanvfűtésű A faszén- fa'  vagy gáztüzeléssel felfute-
U S i A  " » í  nrlív-ános <ür-
den valószínűség szerint a ja- f kben. az°n1bal? b°ve» van 
pánokat sohasem zavarta. Mér- T°kl°ban *  Kyotó'
gezések sem fordulnak elő -  b“  hullal?vfardok vagy ®za^  
valószínűleg azért nem, mert ?ak “  * V A b? f i 
aimkor lefekszenek, nem hagy- 
jak tovább égni a kályhát.
nam lH ffbr i tT tb b tg7Ttény ^  szomszédaikkal, pamuttal toltott, tűzött pap- ’
lan segítségével tartanak jó .. „ . .
meleget. Az újabban haszná- taK;amanluK- 
latba került, villanyfűtésű ta- A forró gyógyfürdőkben töl- 
karók közül azokat részesítik tött szilveszter: a téli túrista- 
előnyben, amelyeket maguk PÍac szenzációja^ Itt órák hosz- 
alá tesznek, nem pedig pap- szat lehet időzni a meden- 
íanként használnak. cében — gyakran szabad ég

A hagyományos női ruházat alatt —, és közben forro teát 
az alsószoknyából és az alsó vagy szakét isznak, 
kimonóból — télen kettőt vagy Az utóbbi években Japán- 
még többet viselnek —, a ki- ban is áttértek arra, hogy 
monóból és a kabátból vagy nem az emberi testet, hanem 
a vattázott kabátból áll. inkább az emberi környezetet

Ez a sokrétegű öltözködés fűtik, ahol az ember tartóz- 
praktikus egy olyan ország- kodik. Az újonnan épült több- 
ban, ahol hagyományosan sem lakásos házakban, sőt, még 
a szőrmét, sem a gyapjút nem egyes családi házakban is köz
ismerik. Nemcsak azért, mert ponti fűtést szerelnek fel. Ez 
a buddhizmus tiltja az álla- azonban még mindig kivétel 
tok megölését: a juhtenyész- marad, elsősorban az emelke- 
tés Japánban jóformán isme- dő fűtőanyagköltségek miatt, 
rétién volt, más jószágot is A hideggel szemben tanúsított 
alig tartottak. Húst nem et- magatartás és az a mód, aho- 
tek, míg ez nyugatról be nem gyan ellenállnak a hidegnek, 
került az országba. a tél szépségének élvezete, a

A XVI. század vége felé a hagyományos építésmód, és vé- 
gyapot eljutott Japánba, és gül az energiaválság — mind- 
hamarosan már pamuttal bé- ez elősegíti azt, hogy Japán- 
lelt kimonót hordtak. A ha- ban az emberek továbbra is 
2yományosan öltözködő japán a hagyományos módon" tartják 
ma gyapjúval bélelt és meleg melegen a testüket.

A palesztin folklór
A palesztin nép kulturális két táncol: ezzel a nézőkből 

örökségének mély történelmi viharos lelkesedést vált ki. 
gyökerei vannak: majdnem Eredetileg a dabka férfitánc 
4000 évre, egészen a babiloni volt, de az utóbbi időben asz- 
civilizációig nyúlik vissza. Én- szonyok és lányok is részt 
nek része a palesztin dabka vesznek benne, vagy akár ki
nevű néptánc, amely egyetlen zárólag ők táncolják, 
örömteli eseménynél sem hiá- Ha a nők és a lányok nem 
nyozhat. maguk táncolnak, akkor is

Eltérően az egyszerű tánctól, „hallatnak magukról”, mivel 
a rakstól, amelyet egy vagy szagharidjaikkal — éles öröm- 
legfeljebb két táncos táncol az trilláikkal — feltüzelik a fia
arab népi hangszerek monoton tál férfiakat, vagy tetszésük- 
ritmusára, a dabkát egész neh adnak kifejezést, 
csoport táncolja: minél többen

Á t a l a k u l ó  családkép a z  N S Z K - b a n
A — családfenntartóból, a nem dolgozó anyából, va

lamint két-három gyermekből álló — klasszikus csa
ládnak a társadalmi tudatban rögzített képe még min
dig meghatározza az NSZK hivatalos családpolitikáját, 
a valóságban azonban ez a családtípus már régen ki
sebbséggé vált.

Világosan megmutatja a változást az a vizsgálat, 
amelyet a Baden—Württenberg-i munka- és szociális- 
ügyi minisztérium végzett „a nő helyzetéiről. Eszerint 
a Baden—Württenbergben élő, összes 3,2 millió család 
közül csak 1-3 milliónak vannak 18 évesnél fiatalabb 
gyermekei, 195 000 anya egyedül neveli gyermekét. A 
nők átlagosan csak 25,1 éves korukban (majdnem egy 
évvel később, mint az 1970-es évi átlag) mennek férj
hez, és később szülnek, csupán a 25. és 27. életévük 
között. Minden 1ÖÖ, 35—45 éves korú anya közül 56 
dolgozik, sőt, az elvált, gyermeküket egyedül nevelő 
nőknél ez az arány 82 százalék.

Mindent összevetve, mint a tanulmány megállapítja, 
„a fiatalabb nőknek a tanulás és a kereső foglalkozás 
térén tanúsított magatartása a velük egyidős férfiaké
hoz” hasonlít. Munkanélküliség esetén természetesen a 
nők továbbra is hátrányosabb helyzetben vannak. Az ő 
munkanélküliségi kvótájuk kétszer akkora, mint a fér
fiaké.

!̂ ii iii i2iiiiic]iiim iiiiiiiiiiiiiiisiiiM iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK iiiiiiiiiiiiiiiitftiiiiiiin  11111111111(11!im111rm11111u11111ti11111111m11111vannak, annál magával Taga
dóbban hat a közönségre.

A hagyományokból ismere
tes, hogy a két folyó országa- |  
ban az emberek már több |  
ezer 'évvel ezelőtt összejöttek = 
a dabkára, és egészen a fizi- 1 
kai és lelki kimerültségig tán- I 
coltak, amikor az isteneknek \
áldozati adományt ajánlottak 1 laza '1“  s ík -  és d o m b v id ék i 

győzelem- |
met iejezteK be, vagy nagy = k á t,  ta v a k a t szegé lyező  fák o n  
szárazság után megindult az i  fé szk e lő  c in eg efa jta . 17. M ind- 
esőzés. Babilonban az embe- 1 eav" lu" Burkolat sú 
rek a legszebb lányt áldozták I 
fel az isteneknek, eközben \ 
táncoltak és hangosan ütötték 1
a táblát, egy halbőrrel vagy 1 ___  ___
kecskebőrrel bevont dobot Ez- I b u b o . 3i). A ngol h o sszm érték . 32. 
zel einyomták a lány jajkiál- |  “ S ä & Ä Ä  
tasait,^ amikor az Eufrátesz = te lje s  te s tű , csenevész  szá rn y ú , 
habjaiba vetették. Sok újítás I tö m ö tt to llú , ú s zó h á rty á s  halevő
és fejlesztés ellenére a palesz- I S9- Á p rilisb an  é rk e z ik

= h a z á n k b a  ez a  k a rcsú , v e reb  tin dabka eredeti emocionális ~ n a g y sá g ú , a  fö ld i é le thez jói a l- 
mélységéből alig vesztett Va- I  k a lm azk o d ó  rn ad á t, a m e ly n ek  
lamit. Á  be nem avatott alig- I  h a rm in c n é g y  fa ja  az egész v ilá - 
ha fogja kiismerni magát c l-  I
nek a néptáncnak a különbö- = lő p a c s ir ta fa jta . 44. A bécékezdet. 
ző fajtáiban és aligha fog kü- É i®-. s,z.a!én élő, fő leg  ró v a -
lonbseget tenni közöttük.
t n J a T a T  w L v T n T e b b  T -  ^ ,k ? szél" 4" S zónok . T T b ó F  é T a  47Í K ávékeverék i'^Ő . K ó s l á l " b ó -  3tozata a s i m a l l j a ,  az „északi = Jord . 57. S zov jet folyó. 59. L ágy  kén veg y je le . 6. . . .  h a ta lm as  lyong . 52. T isz ta  fe h é r  sz ínű , 3
dabka. A táncosok ehhez fél- 3 h an g so r . 60. K ele t-in d ia i p a lin - h a rm a d ik  (G árd o n y i) . 7. T olna  h azá n k b a n  m a m á r r itk á n  e lő -=
körben állnak fel, egymásba 5 Ita: 62- ő s e rd ő . 65. A b ó r  és a  ÍS SF® 1 kőzség  ia k o ja . S. N y a k - fo rd u ló  v é d e tt m ad á r. 54. Fedé. 3
karolnak, vagy a szomszédjuk

V ízsz in tes : l .  H osszú, v ék o n y  
cső rű , ta ra jo s  b ó b itá já ró l ism ert, 
h aszn o s  v é d e tt m a d á r. 10. A 
s za lo n k a fé lé k  c sa lá d já b a  ta r to 
zó, h o sszú  láb ú  ro v a ro k k a l és 
c s ig ák k a l táp lá lk o zó  v é d e tt m a 
d á r .  13. B orogy in  h e rceg e . 14. 
C só k a  n ag y ság ú , kék eszö ld  to l-

egy. 18. B u rk o la t sú ly a . 20. A k 
tá k . 22. E u ró p i nép . 24. Ih a tó  
n ev ű  község! 25. N ém a cet. 26. 
S zabolcsi község. 28. N á lu n k  k i
h a ló fé lb en  levő é jje li m ad á r, 
a m e ly  n ag y o b b  v a d a k a t is m eg
tá m a d , re n d s z e r ta n i n e v e : B ubo
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-  ro k k a l tá p lá lk o zó  c an k ó fa jta , 48.
= C sendes e st! 49. A zonosak . 51. . .  g
= A n n a k  m in d en  o ld a láh o z . 53. Az táp lá lk o zó  v é d e t t m a d á r. 3. B u- 45. Rag. 46. F ran c ia  szige t (R É ).«

Az amerikai orvosok két százaléka 
kábítószer-fogyasztó

Az Amerikai Orvosi Társaság becslése szerint az 
Egyesült Államokban az orvosoknak körülbelül^ 2 szá
zaléka kábítószer-élvező. Náluk a kábítószertől való 
függőség arányszáma harmincszor-százszor nagyobb, 
mint a lakosság többi része körében, Ez azonban a jég
hegynek csak a csúcsa, mert orvosoknál nehezen mu
tatható ki a kábítószertől való függőség. Ők ugyanis 
ennek a szenvedélyüknek orvosi tevékenységük kereté
ben hódolnak. A kábítószeres orvosok általában becsült 
kollégák.

tarkója mögött összekulcsol- 3 község, 
ják karjaikat. A jobb szárnyon |  
áll a lavih, a vezető vagy elő- 
táncos, selyemmel vagy tarka 
gyöngyökkel kihímzett fehér 
kendővel a kezében. Minden 
mozdulat az általa adott jelek
re történik.

A tabla és a sahbaba, a ha
gyományos nádsíp hangjaira, 
valamint egy előénekes dalá
ra, aki a sorban középen he-

= szén  v eg y je le . 66. Volt pécsi lab - n c :  A R a jn a  m ellékv ize. 10. 56. S h a k e sp e a re -m ű  cím e. 58.:
“ d a rú g ó . 67. O lasz város , m a g y a r  P?,0*1®1®8 b e tű típ u s . 11. J a p á n  P am u tszö v et. 60. Ü tő lapok . 61.2i_y___f*F. — - . .  , ... tnkntm/Hrnc 19 * « 1 1 ------ ...................... — . ~68. Szó a  H alo tti ’ée- k ik ö tő v á ro s . 12. s z ü r k e  to lla za - N egatív  e lek tró d . 63. C rem onal |  

70. N ád aso k b an  élő, eg y m ag asság o t is e l- heg ed ü k ész ltő  volt. 64. U SA -beli 5
= ge rle  n a g y ság ú , hosszú  cső rű , é ro ’ .h az á n k b an  v a la m ik o r töm é- ű rk u ta tá s i  in tézm én y . 69. . . .  5
=. v é d e t t m a d á r. 71. Sö té t to lla za- Sesen  fé szk e lt, m a m á r c sak  r i t -  B ek r, az e lső  a ra b  k a lifa . 73.3
= tú ,  h a rso g ó  h an g ú  kö ltöző  m a- ej °  . r? u l* v é d e tt m ad á r. In ű u la tszó . 75. A szab ad b a . 3
= d á r .  72. H a zán k b an  a  leg g y ak - ' V a d p a tak . 19. Régi nép  E tió- s
= ra b b a n  e lő fo rd u ló  só ly o m fa j. 74. 21. F ilm cím . 23. A b a -  B ek ü ld és i h a tá r id ő : 1982. Július, s
~ A récén é l nag y o b b , hosszú  n v a -  S0 ly a lk a tu a k  re n d jé b e  ta rto zó , 30.
S k ú  és c ső rű , fek e te  to lla za tú , hornyokban , p a d lá so k o n  fészke-

k ita r tó a n  úszó  kö ltöző  m a d á r, l r ’, , ^ n h.asznos m ad ár. 27. ■ ..... ..  s
S zám ta lan . 29. Igeképző . 31. Az |

H a fu n ;
5 76. D éJ-A m erik áb an  fő leg  az

A n d o k  lá n c a in  él ez a n a g y  te s -  veSy^ele* 33,
tű , h a sán  finom  p e tty ezé sű , rö  W v fn 1 " **™ "'*"<* 
vid  fa rk ú  ölyv. 77. F e lü l o la j

--------- - w  m u<x&y tco- . —  - -------- , A H eti H íradó  XXVI. év fo lyam  2
tű , h a sán  finom  p e tty ezésű , rö -  S zo m áliáb an . 34. N ém et 26. szá m á b a n  m eg je len t k e resz t- 5. . - _ . Ifni tn n 1 tan ____ u . i ______ ... . . .  . . .  3költő , B eth len  G á b o r m eg h lv á - re jtv é n y  helyes m e g fe jté sé in  k ö - 5 
b a r n j , - .im  ™  s á ra  G y u la fe h é rv á ro n  tan íto tt,  v e tk e ző : =
b a rn a , a lu l fe h é r  to lla za tú , ro -  35. Ü j-Z é.nnd  m agas  hegyeiben  E gy szc ren csé s  M faet n éh a  n a  J

g ^ k e re íu te l^ lá p lá f k o z ó ^ p a p a g á j :  * yPÍÍb .*y ?“ y 8 r? s í *e t  W ú  m i n t |
v a ro k k a l táp lá lk o zó  én ek es  ma-

lyezltedik el, a táncosok meg- í dár" mag;l a “ UeményT
F ü g g ő leg es: 1. A  lile fé lék  c sa - n a g y ság ú , a gém fé lék  c sa lá d já b a  K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k : B a r - 3 

lá d já b a  ta rto zó , ga lam b  n a g y sá -  ta rto z ó  v é d e tt m a d á r  (dobos- n ucz  J á n o s  e lité it. N y íreg y h áza ; 3 
gú , m o csa ra s  te rü le te k e n  élő g ém )- 38- Az ENSZ e,s<5 fő ti tk á -  p e b re c e n i D énes e líté lt, S o p r o n -= 
m a d a ru n k  2 P u sz ták o n  h o m o -  r a  v o lt- 41- G a lam b fé le  szü rk és - j to h id a ; T ö rök  Jó zse f e líté lt, = 
kos  lanáVvnknn él« é ^ = v 0 o o  b a rn a  to l,®z®tú. lig e tek b en , e r-  F o t - Bv . In téze t I I . ;  C so rdás  3 
lrosó é jszak a  fu t-  d ő k b en  és v á ro so k b an  Is elő- L ászló  e lité it S o p ro n k ő h id a ; B á- =
Kosó é s  rö p k ö d ő , ro v a ro k k a l fo rd u ló  m a d á r . -  — •• ........................  -- =

mutatják tudásukat, erejüket |  
és kitartásukat: egy dabka 
ugyanis órák hosszat tarthat.
A lavih gyakran kiválik a fél
körből, és a többiek előtt bo
nyolult és ütemes szólóbetéte-

43. K e ttő sb e tü . l in t  J án o s  e líté lt, Vác.
........................................................................... .
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V t t - f t i z Q Í i y í t v á i i y
Még soha a labdarúgás 

történetében annyi mérltö- 
*ést nem játszottak, mint a 
sorrendben 12. világbajnok
ságon, Spanyolországban. 
Összesen több mint féíszáz, 
pontosan 52 találkozóra ke
rült sor, 29 nap alatt, de 
ennél sokkal hosszabb idő
re lesz majd szükség, amíg 
a világ valamennyi földré
szén levonják a tanulságo
kat, ki volt jó, ki volt rossz 
ezen a gigantikus Mundia- 
lon.

Élénk figyelemmel kísér
te a küzdelmeket Barcs 
Sándor, aki hosszú éveken 
át volt a Magyar Labdarú
gó Szövetség elnöke, most 
is elnökségi tagja, s az 
UEFA örökös tiszteletbeli 
alelnöke. A döntő napján 
kértük meg, mondja el, ho
gyan látta a_ 24 csapat se
regszemléjét.

— Valamennyi találkozót 
végignéztem, és ez volt a 
nyolcadik világbajnokság, 
amelyet átéltem — kezdte. 
— Megállapítható a fejlő
dés, s mivel az eddigieknél 
több csapat szerepelt, több 
kiemelkedő mérkőzésnek is 
tanúi lehettünk. Meg kell 
rögtön jegyezni, hogy nem
csak az eddig is elismert 
nagyok, hanem a kisebbek 
is kitűnő játékot produkál
tak. A magyar sajtóban itt- 
ott olvasható értékelésből, 
hogy meghalt a szép fut
ball, itt azt láthattuk, hogy 
ugyanúgy váltakoztak a 
gyenge, a szép és az igen 
szép mérkőzések, mint más 
világbajnokságokon. Leg
feljebb meg kell szokni azt, 
hogy egy mérkőzés lehet jó, 
amikor nagy küzdelmet 
látunk, és amelyet élvez a 
közönség, különösen az ér
dekelt szurkolók, és lehet 
egy találkozó szép, amely 
kivétel nélkül mindenkinek 
tetszik. Ezen a Mundialon 
a játék szépsége sokkal szé
lesebb skálán vonult fel, 
mint a múltban. Ez a IV!un- 
dial tehát előrelépés.

— Negatív jelenségek?
— Sajnos e játék fejlődé

sével együtt fokozódnak a 
tisztátalanságok, s ezek 
visszavezethetők arra a ma
gas szintre, amelyre ma 
kondicionálják a labdarú
gókat. Ez felgyorsítja a já
tékot, kidomborítja a küz
dőszellemet, és ezen belül 
azután előfordulnak a sza
bálytalanságok. Az először 
24 csapattal lebonyolított 
tornán pozitív és negatív 
jelenségek egyformán ta
lálhatók voltak. Ami pozi
tív: néhány kisebb ország 
is alkalmat kapott arra. 
hogy felkészüljön a világ- 
bajnokságra, és ez felemeli 
az érintett ország labdarú
gósportját. Ami negatív: a 
túlságosan sok mérkőzés 
rendkívül nehézzé teszi a 
szervező munkát, és e lá 
rasztja még a tévénézőket 
is.

— A jövő?
— Meggyőződésem, hogy 

az óriási arányokra fejlesz
tett VB csak a kivételesen 
nagy futballnemzetek szá
mára jelenthet rendezési 
esélyt. Itt van mindjárt Ko
lumbia esete. Óriási kérdés, 
még 16 csapat esetén is, 
megrendezheti-e a tornát.

Végűi a magyar váloga
tottról kérdeztük Barcs 
Sándort.

— A válogatottnak meg 
kell tanulnia profi módon 
játszani — válaszolta. — 
Ezen azt értem, ami a mes
terséget illeti, sokkal na
gyobb gondot kell fordítani 
az egyéni edzésre, és egy 
olyan csapatot kell össze
hozni, amelynek önbizalma 
van, és hinni tudja azt, 
hogy a legnagyobb feladat 
megoldására is képes. Hadd 
hivatkozzam . a lengyel 
együttesre, amely kivívta 
mindenki elismerését. Ed
dig a nemzetközi kupákban 
nem sok eredményt értek 
el, de most, rövid időn be
lül a második világbajnok
ságon arattak szép sikert.

Ő s z i  fu tb c a llm e n e tre n d

V álság az osztrák  ftatkalllsan
Az osztrák válogatott bú

csúja a spanyolországi VB- 
től mély csalódást keltett 
osztrák szakberkekben. Csaló
dottság, keserűség és a fel
bomlás jelei tapasztalhatók a 
szomszéd ország futballsport- 
jában. >S már nincs is szövet
ségi kapitánya az osztrák 
együttesnek, Georg Schmidt 
vette a ka lap ját... Befejezte 
tevékenységét a válogatottnál 
a kapitány asszisztense, Felix 
Latzke is. A vezetők mellett 
valószínűleg elbúcsúzott az 
Osztrák reprezentatív csapat
ban való szerepléstől Hatten- 
berger, Jara, Krankl és Kon- 
cilia is. A jövő a fiataloké.

Pedig nem így várták. Az 
előző mérkőzés tapasztalatait 
levonták a szakvezetők, és 
Belgium ellen alaposan vál
toztattak a csapaton, Pichler,

Hagmayr, Baumeister, Pre- 
gesbauer és Jurtin beállításá
val — Krankl, Hattengerger, 
Hintermaier, Jara és Degeorgi 
helyére.

Érdekes, amit Georg 
Schmidt mondott:

— Nagy örömmet, lelkese
déssel és buzgalommal végez
tem a munkámat, hiszen ed
digi pályafutásomnak ez volt 
a csúcsa. Még tovább is „ke
rülhettem” volna, ha a játé
kosok _ is átérzik ugyanazt, 
amit én. Nem mindenkiben, 
csak _ egyesekben csalódtam.

A játékosok közül Prohaska 
így vélekedett:

— Ami történt, az a mi 
bűnünk, nem az edzőké.

Pezzey:
— Nagy lehetőségünk volt, 

olyan, amilyen véleményem 
szerint nem lesz az elkövet
kezendő 10 évben.

Ki. m it vár?
Stefanek Gertrud: 
„Szeretném levágatni a 

hosszú hajam... Egy arany 
érem ugyanis, ezt vonná maga 
után..

Kolczonay Ernő:
„Idén sikerült megnyernem 

a legnagyobb párbajtőrver
senyt, a másik legnagyobbra 
most utazunk. Egy arany egyé
niben vagy csapatban, ez a 
vágyam.”
. Székely Zoltán:

„(Mit mondott Kolczonay? 
’...)  Két magyar döntős a tip
pem, Két érem. Székely és a 
csapat.. .”

Kovács Edit:
„Nagyon sokat várok ma

gamtól és a csapattól is!” 
Gedővári Imre:
„Nyerni szeretnék. Aztán 

hogy sikerül-e? Csapatban a 
•ól: megvédeni a címet.”.

Somodi Lajos:
„A feleségem még az indulás 

előtt megnyugtatott: csütörtö
kön egy ikerpárt szült, Orso
lyát és Noémit... Azt hiszem, 
így hívják őket... Most én kö
vetkeznék —. páston.. .”

Takács Péter:
„Három évvel ezelőtt már 

bekerültem a csapatban, az
tán sikerült. Tavaly sérülés 
miatt nem utaztam a világ- 
bajnokságra. Szeretem az éles 
helyzeteket, amikor az ember 
megtudja mutatni, mire képes. 
Rómában alighanem lesz 
ilyen... Tartozom magamnak 
és másoknak egy jó eredmény
nyel.”

Bujdosó Imre:
„Nem akarok csalódást 

okozni, szeretnék hozzájárulni 
a sikerhez. Nem félek senki
től.”

Az MLSZ-ben elkészült az 
1982—83-as NB I-eis bajnok
ság őszi idényének sorsolása. 
A korábbi évekkel ellentét
ben most már nem 18, hanem 
csak 16 csapat' küzd a bajnoki 
pontokért. Az első játéknap 
augusztus 28., s ebben az év
ben utoljára december 4-én 
lépnek pályára az élvonalbeli 
csapatok. Minden mérkőzést 
szombaton játszanak, tehát 
neim rendeznek hétközi fordu
lót!

Fontos döntés az is, hogy a 
Népstadionban újra lesznek 
kettős mérkőzések! Az FTC, 
a Bp. Honvéd, az Ű. Dózsa és 
a Vasas legnagyobb sportléte
sítményünkben játssza egy
más elleni rangadóit. Remél
hetőleg ezek az összecsapások 
szép számú nézősereg előtt 
kerülnek sorra.

Ami a válogatott program
ját illeti, az ősszel csak két 
barátságos nemzetközi mérkő
zést játszik az A-együttes. 
Mint ismeretes, az EB-selejte- 
zőkra csak jövőre kerül sor. 
Olimpiai válogatottunk is 
1983-ban kezdi el tétmérkőzé
seit, miként az utánpótlás- 
csapat is, amelynek szintén 
kötelezettségei vannak.

Az ifjúsági EB-re, valamint 
az UEFA-tornára készülő két 
korosztályos válogatottunk az 
idén nem játszik tétmérkőzést.

Viszont a különböző kupák
ban szereplő klubcsapatok — 
remélhetőleg — több mérkő
zést játszanak a kijelölt 
UEFA Kupa-napokon.

1. forduló, augusztus 28., 
szombat: Vasas—ZTE, Rába 
ETO—DVTK, Csepel—MTK- 
VM, FTC—Haladás VSE 
Nyíregyháza—Bp. Honvéd! 
Pécsi MSC—Ű. Dózsa, Békés
csaba—Videoton, Debrecen— 
Tatabánya.

2. forduló, szeptember 4.,
szombat: Videoton—Pécs, Ta
tabánya—Rába ETO, Diós
győr—Vasas, Bp. Honvéd— 
Békéscsaba, Ű. Dózsa—Nyír
egyháza, MTK-VM—Debrecen 
ÉTÉ—FTC, Haladás—Csepel.

3. forduló, szeptember 11., 
szombat: FTC—Videoton, Cse
pel—Tatabánya, Vasas—Hala
dás, Rába ETO—MTK-VM, 
Békéscsaba—Ü. Dózsa, Pécs— 
Bp, Honvéd, Debrecen—ZTE, 
Nyíregyháza—Diósgyőr.

4. forduló, szeptember 18., 
szombat: ZTE—Rába ETO, 
MTK-VM—Vasas, Diósgyőr— 
FTC, Ű. Dózsa—Csepel, Bp. 
Honvéd—Debrecen, Tatabá- 
nya—Békéscsaba, Videoton— 
Nyíregyháza, Haladás—Pécs.

5. forduló, szeptember 25., 
szombat. A Népstadionban: 
Bp. Honvéd—Ű .. Dózsa és 
FTC—Vasas. Nyíregyháza— 
MTK-VM. Csepel—Videoton, 
Békéscsaba—ZTE, Pécs—Tata
bánya, Rába ETO—Haladás, 
Debrecen—Diósgyőr.

6. forduló, október 2., szom
bat: Haladás—Bp. Honvéd, 
MTK-VM—FTC, Vasas—Cse
pel, Ü. Dózsa—Debrecen, Ta
tabánya-Nyíregyháza, ZTE— 
Pécs, Diósgyőr—Békéscsaba, 
Videoton—Rába ETO.

7. forduló, október 9., szom
bat: A Népstadionban: Ű. Dó- 
zsa—Vasas és Bp. Honvéd— 
FTC. MTK-VM—Tatabánya, 
Rába ETO—Csepel, Békéscsa
ba—Haladás, Debrecen—Vi
deoton, Pécs—Diósgyőr, Nyír
egyháza—ZTE.

8. forduló, október 16., szom
bat: ZTE—Bp. Honvéd, Hala
dás—Ű. Dózsa, Videoton— 
MTK-VM, Vasas—Békéscsaba, 
FTC—Debrecen, Tatabánya— 
Diósgyőr, Rába ETO—Pécs, 
Csepel—Nyíregyháza.

9. forduló, október 23., szom
bat. A Népstadionban: Vasas— 
Bp. Honvéd és FTC—Ü. Dózsa, 
Csepel—ZTE, Békéscsaba— 
Rába ETO, Diósgyőr—Video
ton, Tatabánya—Haladás, 
MTK-VM—Pécs, Nyíregyháza 
—Debrecen.

10. forduló, október 30., szom
bat: Bp. Honvéd—Csepel, Ű. 
Dózsa—Tatabánya, Pécs—FTC, 
Videoton—Vasas, ZTE—MTK- 
VM, Rába ETO—Nyíregyháza, 
Debrecen—Békéscsaba, Hala
dás—Diósgyőr.

11. forduló, november 6.,
szombat: FTC—Rába ETO, Va
sas—Debrecen, Csepel—Pécs,

Diósgyőr—Bp. Honvéd, Video
ton—Ű. Dózsa, Békéscsaba— 
MTK-VM, Nyíregyháza—Hala
dás, Tatabánya—ZTE.

12. forduló, november 13.,
szombat: Bp. Honvéd—Tatabá
nya, Ű. Dózsa—Diósgyőr
MTK-VM—Haladás, Nyíregy
háza—FTC, Pécs—Vasas, ZTE 
—Videoton, Debrecen—Rába
ETO, Békéscsaba—Csepel.

13. forduló, november 20., 
szombat: Haladás—Debrecen, 
Pécs—Nyíregyháza, FTC—Öé- 
késcsaba, Rába ETO—Vasas, 
Tatabánya—Videoton, Diós
győr—Csepel, Bp. Honvéd— 
MTK-VM, Ü. Dózsa—ZTE.

14. forduló, november 27., 
szombat: MTK-VM—Ü. Dózsa, 
Csepel—Debrecen, Békéscsaba 
—Pécs, Vasas—Nyíregyháza, 
Tatabánya—FTC, Rába ETO— 
Bp. Honvéd, Videoton—Hala
dás, ZTE—Diósgyőr.

15. forduló, december 4., 
szombat: FTC—Csepel, V asas- 
Tatabánya, Bp. Honvéd—Vi
deoton, Ú. Dózsa—Rába ETO, 
Debrecen—Pécs, Nyíregyháza— 
Békéscsaba, Diósgyőr—MTK- 
VM, Haladás—ZTE.

A-VÁLOGATOTT 
Magyarország—Törökország, 

szeptember 22., szerda.
Franciaország—Magyaror

szág, október 6., szerda 
Előkészületi mérkőzés kül

földi klubcsapat ellen, novem
ber 10., szerda.

UEFA KUPANAPOK 
A BEK-ben a Rába ETO, a 

KEK-ben az Újpesti Dózsa, az 
UEFA Kupában pedig a Ta
tabánya és az FTC képviseli 
a magyar labdarúgást.

Szeptember 15., szerda: a 
BEK, a KEK és az UEFA Ku
pa első fordulója.

Szeptember 29., szerda: a 
BEK, a KEK, és az UEFA Ku
pa első fordulójának visszavá
gója.

Október 20., szerda: a BEK, 
a KEK és az UEFA Kupa má
sodik fordulója.

November 3., szerda: a 
BEK, a KEK és az UEFA Ku
pa* második fordulójának visz- 
szavágója.

November 24., szerda: az 
UEFA Kupa harmadik fordu
lója.

December 8., szerda: az 
UEFA Kupa harmadik fordu
lójának visszavágója.

Kovács Forme 
marad 

Debrecenben
Érdekes híreket kaptunk a 

Debreceni MVSC háza tájáról. 
Eldőlt, hogy további két évig 
Kovács Ferenc lesz a DMVSC 
labdarúgócsapatának vezető 
edzője, aki rövidesen aláírja a 
szerződést a Hajdúság főváro
sában. Lassan kialakul a já
tékosállomány is, miután Kiss, 
Fodor, Szűcs J., Czikora, Tóth 
és Tímár szerződése érvényben 
van, míg Kerekes, Sallai, 
Menyhárt, Szűcs I., Jankovits 
és Varga már aláírta az újabb 
debreceni szerződést, és hama
rosan követi őket ebben Fele
di, Szigeti és Lukács is. A ka
pus Szabó és Nagy II viszont 
visszavonul, ugyanakkor a 
húszas kerethez került az ifjú
sági együttesből a kapus Tokai 
és a védő Terczel. Érdekesség, 
hogy a DMVSC vezetői előre
haladott tárgyalásokat folytat
nak a nyíregyházi Moldván és 
a szegedi Kun átigazolásának 
ügyében.
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Itt is, ott is hallom, hogy kis szerencsével a magyar lab
darúgó-válogatott akár elődöntőt játszhatott volna. Persze, 
hogy játszhatott volna. A mieink sem tehetségtelenebbek, 
mint annak a négy csapatnak a futballistái, akiket az elődön
tőben láttunk. Csakhogy a magyarok nem jutottak túl a cso
portmérkőzéseken. Tény, hogy nem sok hiányzott az elsőség
hez. A belgák elleni mérkőzés 0-0-ás állásnál, majd 1-0-ás 
magyar vezetésnél egymás után nyíltak a helyzetek játéko
saink előtt, és ha ezek közül csak egyet értékesítenek, a leg
jobb 12 közé jutnak, egy csoportba a szovjet és a lengyel lab
darúgókkal. Az ellenük vívott meccsen pedig — úgymond — 
bármilyen eredmény előfordulhatott volna.

A futballban a feltételes mód és a „ha” alkalmazása bár
milyen végletes következtetést is igazolhat. Ám a feltételes 
mód könnyen vezet önáltatásra. Ha bebeszéljük önmagunk
nak, hogy a magyar csapat kiesésében semmi másnak nem 
volt szerepe, csupán a balszerencsének, akkor azt is leszögez
hetnénk, hogy minden rendben van a magyar labdarúgás
ban, a sikerekhez nem hiányzik más, csak egy kis szerencse.

Mészöly Kálmán a belgák elleni mérkőzést követő dél- 
előttön, az újságírókkal beszélgetve azon meditált, vajon a 
balszerencsés meccs helyzeteknek tulajdonítható-e válogatot
tunk kiesése. Mielőtt idézném a szavait, utalok arra, hogy nem 
láttam még szövetségi kapitányt, aki annyira az eredmény 
hatása alá került volna, mint Mészöly. Az ötvenes évektől 
kezdve figyelhettem a szakvezetőket, és többnyire az volt a 
tapasztalatom, hogy a vereséget követően igazolni kívánták 
önmagukat, azt a látszatot keltve, hogy a hiba a külső körül
ményekben keresendő. Persze, hogy mindannyiukon látszott 
az elmaradt siker okozta lehangoltság, de olyan mélységes 
elkeseredettséget és fájdalmat senkinél nem tapasztaltam, 
mint Mészölynél. Akik látták és hallották őt nyilatkozni a té
vében, mondják, hogy sírástól elcsuklott a hangja. Jómagam 
a meccset követő napokban csak telefonon beszéltem vele — 
ő Barcelonában tartózkodott ekkor —, és mondta, hogy még 
mindig képtelen aludni, nem tudja magát kivonni a mérkő
zés hatása alól. Másoktól hallottam, hogy éjszakánként síró
görcs fogja el. Ilyen lelkiállapotban levő embertől igazán nem 
lehetett volna _ rossznéven venni, ha ráfogja a kiesést az el
lenfél brutalitására, a bíró elnéző magatartására, a partjelző 
téves beintéseire, a lehetetlenül balszerencsés játékalakulásra.

De nem ezt tette. „A szerencse döntött belgák javára?” 
— kérdezte önmagától az alicantei beszélgetésen. — „Át kell 
még gondolnom, szabad-e erre hivatkoznunk. Attól tartok, 
túlságosan egyszerű volna azt mondani, hogy ha rúgunk még 
egy gólt, akkor minden a legnagyobb rendben v a n ...”

Négy évvel ezelőtt Buenos Airesben válogatottunk egy 
góllal kapott ki Argentínától. Még ma is olvasom, hogy meny
nyire másként végződött volna számunkra ez a VB, ha a ha
zaiak 2-1-es vezetése után Nagy László nem mellé fejel, hanem 
a kapuba. Hiányzott a mérce? Láttam Buenos Airesben a ma
gyarok edzéseit. Gyakorolták a többi között azt is, hogy a be- ' 
ívelt labdát miként kell fejjel a hálóba csúsztatni. Nagy László 
az argentinok elleni meccsen, az ötös sarka táján ugrott fel és 
telibe találta a labdát, holott neki a kapu irányába kellett vol
na csúsztatnia. De ez a mozdulat az edzésen sem sikerült —, 
miért sikerült volna egy forró hangulatú mérkőzésen?! Idén 
Kiss László a bajnoki mérkőzéseken alig-alig talált a hálóba: 
miért játszott volna felszabadultabban a belgák elleni, nagy 
tétre menő meccsen, mint idehaza?!

Vagy pedig miért védekezett volna eredményesebben csa
patunk, ha legjobb játékosaink idehaza, a bajnoki meccsek 
lagymatag akcióit sem tudják hatásosan feltartani? Szepesi 
Györggyel még a világbajnokság kezdete előtt beszélgettünk 
arról — s ezt egyik alicantei tudósításomban le is írtam —, 
hogy a mai futballban csakis az a csapat képes elfogadható 
eredményeket elérni, amelyik tisztességgel tud védekezni. A 
mieink nem tudnak és soha nem is tudtak. Még az aranycsa
pat idejében is az volt a csatárok feladata, hogy rúgjanak 
több gólt, mint amennyit a védelem kap. Mert, hogy kap 
egyet-kettőt, azt szinte biztosra lehetett venni. A világbajnok
ságon is abból állt a védekezésünk, hogy ahányan csak voltak
a mieink, mind odaálltak a 16-os környékére. Odaálltak _ éí
sok mást nem is tettek.

Amikor a harmadik mérkőzésünkön a belgák a 0-1-et kö
vetően kitámadtak, a mieink máris zavarodottan futkostak. 
Pedig - mint később bebizonyosodott — ez a belga váloga
tott egyáltalán nem volt ütőképes, a középdöntőben még gól) 
sem rúgott a szovjet és a lengyel válogatottnak. Ezen a VB-n 
a belgák csak rombolni tudtak, ám ez elegendő volt nemcsak 
a magyarok, hanem az argentinok ellen is, ha a mieink leg
alább közepes nemzetközi nívón képesek védekezni, 1-0 után 
játszva verték volna vissza az elképzelés nélküli belga akció- 
&at.

A szerencsétlenkedő vedőjátekunk okozta az argentinok 
elleni csúnya vereségünket is. Mészöly tévedett, amikor ezen 
a mérkőzésen védekező játékmodorra formálta csapatát. A 
hibában reszes a küldöttség teljes vezetősége, mert a kapitány 
ezúttal nem egyedül döntött, hanem elképzelését vezetők 
konzíliuma elé bocsátotta. A belgák védekező szisztémája 
nagyszerűen bevált az argentinok ellen, gondolták tehát, hogy 
ez nekünk is sikerülhet, hiszen már a döntetlen eredmény 
megteremtette volna a továbbjutás feltételeit. Tévedtek s 
szakembereink, és becsületükre legyen mondva, nem is pró- 
baltak elkendőzni a hibájukat. Hozzátehetem: nincs szövetsé
gi kapitánya ennek a VB-nek, akinek minden esetben bevál
tak volna az elképzelései.

A belgák ellen Mészöly nem akarta védekezésre átállí- 
tarn a csapatat. Kockáztatott, amikor támadójátékosokat zsú- 
tolt össze a válogatottban és úgy tetszett, bejön az eredmény. 
Aztán- csereit, es egyenlítettek a belgák.
. . .  T , Csongrádival már korábban megbeszéltük — mondta 
Mészöly ,  ̂hogy szükség esetén bemegy majd a belgák el
len. Dehogyis küldtem be öt védekezni. Tatán az atlétákhoz 
hasonló teszteredmenyeket produkált, tud futni, ütközni, ide
gileg pihent, és van benne egészséges szemtelenség is. Ideális 
csereembernek tartottam, aki felfrissíti a csapatot. Sajnos 
csalódtam, de nem láthattam előre, mi történik majd.
n n V K r T “ -?', 3 C,seréí)en is? Dehogy! Egyszerűen nem áll- 
nak különb játékosok a kapitány rendelkezésére! Igaz Csong-
va^vhnk^etr be™ehete'tt V°lna 3 pályára Szentes, Rab, Bodonyj
k e fk  máíkínt fÓ 7 . , am ,nincs ra garancia, hogy bármelyikükkel is másként fordult volna a mérkőzés.

sújtotta leginkább csapatunkat a balszerencse bnav 
ne™ tudnak különbül futballozni. Rangosabb ellen- 

eleket kaptak, mint amilyenekkel megbirkóztak a VB-selei- 
tezokon és velük szemben ennyire telt Nem az döntött hogy 
eipártolt a mieinktől a szerencse, hanem mindaz ami történt 
es történik évek óta a hazai edzéseken, mérkőzéseké.


