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A Z  ELM ÚLT HÉT
-  SZERETNÉM HANGSÚLYOZNI -  mondotta Leo-

nyid Brezsnyev a Pravdának adott interjújában _
azt is, hogy minél egységesebbek azok az erők, ame
lyek fellépnek Izrael katonai kalandorpolitikájával 
szemben, minél szélesebb azon országok köre, amelyek 
az agresszió megfékezését követelik, annál gyorsabban 
eŝ  nagyobb bizonyossággal lehet véget vetni az agresz- 
sziónak. A jelenlegi^— őszintén szólva kiélezett — hely
zetben kulcsfontosságú jelentősége van az arabok egy
séges fellépésének. Mindazt, ami ezt akadályozza, leg
mélyebb meggyőződésünk szerint félre kell tenni ebben 
a kritikus^ órában. E tekintetben mind sürgetőbbé és 
egyértelműbbé válik, hogy az arabok együttesen hatá
rozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek szüksége
sek a palesztinoknak az élethez, a biztonsághoz, a füg
getlen fejlődéshez és. saját államuk megteremtéséhez 
való jogai érvényesítéséhez.

— Az agressziós cselekedetekkel és háborús konflik
tusokkal terhes évtizedek szomorú tanulsága bizonyítot
ta, hogy a fegyveres konfrontációk útja csakúgy, mint 
a különalkuk módszere', nem hozott és nem hozhat 
rendezést a Közel-Kelet problémáiban. Rendezést csak 
valamennyi érdekelt fél — beleértve a PFSZ-t, mint a 
palesztin nép egyetlen törvényes képviselőjét — kollek
tív erőfeszítése hozhat. A jövőre nézve éppen ilyen 
perspektívában látjuk az általunk felvetett, egy nem
zetközi tanácskozás összehívására vonatkozó javaslat 
értékét. S minél előbb kerül erre sor, annál jobb. A 
Szovjetunió kész gyakorlati lépéseket tenni ebben az 
irányban, lojálisán együttműködni mindazokkal, akik 
szeretnének hozzájárulni a tartós béke létrehozásához 
a Közel-Keleten. ,

TEL AVIV CÁFOLTA, hogy a hét végén végleges ka
tonai döntésre viszi az ügyet Libanonban, ha addig a 
diplomáciai próbálkozások nem hoznak sikert, a Nyu- 
gat-Bejrút lerohanásáról elterjedt hírek továbbra is 
tartják magukat. Ezzel összefüggésben Percy szenátor, 
az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke ki
jelentette, az erre a lépésre várható arab ellenreakció 
alapjaiban rázná meg a Nyugat gazdaságát. A politikus 
előzőleg másfél órás megbeszélést folytatott Szaúd al- 
Fejszál szaúdi külügyminiszterrel, aki korábban a Szí
riái diplomácia vezetőjével, Kaddammal együtt George 
Shültz-cal találkozott. Percy szerint az arab államok 
Washingtont tették felelőssé az izraeli csapatok nyu
gat-bejrúti vérengzéséért, s nem néznék el a Fehér 
Háznak, hogy nem érvényesítette befolyását, nem gya
korolt kellő nyomást Tel Avivra.

A szaúdi külügyminiszter és más arab politikusok fél
reérthetetlenül céloztak rá, hogy Nyugat-Bejrút katonai 
elestére válaszul kivonnák a pénzüket az amerikai ban
kokból, csökkentenék olajtermelésüket az OPEC-ben 
helyreállna az egység, emellett több a'rab állam „radi- 
kalizálódhatna”. A szenátor közölte azt is, Szaúd al- 
Fejszál jelezte, hogy több arab ország kész befogadni a 
Nyugat-Bejrútban körülzárt palesztin harcosokat, de 
csak akkor, ha úgy látják, az csupán átmeneti megoldás, 
amely végezetül a „palesztin haza” megalakítására ve
zetne az Izrael által megszállt Ciszjordániában és a 
Gáza-övezetben. Percy jelentősnek ítélte, hogy a szaú
di külügyminiszter nem szuverén palesztin államról, 
csak „hazáról” beszél.

A jordániai uralkodó elfogadhatatlannak nevezte azt 
az izraeli elképzelést, hogy Amman adjon helyet a pa
lesztinoknak. Ugyanakkor a Time című amerikai heti
lapnak adott nyilatkozatában azt fejtegette, „már nem 
Izrael állam léte, hanem katonai fellépése és ellenséges 
magatartása jelent, problémát a Közel-Keleten”. Sze
rinte Izrael a Libanon elleni támadásával lerombolta a 
Camp David-i egyezményeket. Enyhébb formában ezt 
fejtette ki Mubarak egyiptomi elnök is, aki levélben 
kérte az Egyesült Államokat, vesse latba befolyását a 
libanoni válság rendezéséért, és ismerje’el a paleszti
nok összes jogát, beleértve önrendelkezésüket is. Begin 
izraeli miniszterelnök egyébként sürgette George Sultzot, 
hogy a számára megfelelő legkorábbi időpontban láto
gasson Izraelbe.

NYUGTALANSÁGUKAT FEJEZTÉK KI a közös pia
ci tízek, akik Brüsszelben tartották meg külügyminisz
teri tanácskozásukat a nyugati—nyugati kapcsolatokról.
A gondjaik fő oka, hogy vélekedésük szerint növeked
tek kereskedelmi ellentéteik az Egyesült Államokkal. 
Főleg amiatt bírálják Washingtont, hogy az utóbbi idő
ben egyoldalú lépéseket hozott. Kijelentették, a Reagan- 
kormányzatnak számításba kell vennie, milyen követ
kezményekkel járnák a döntések a szövetséges országok 
gazdaságára. A külügyminiszteri találkozón Etienne Da- 
vignon, az Európai Közösségek Bizottságának ipari 
ügyekben illetékes alelnöke beszámolt róla, hogy ku
darcba fulladtak múlt heti washingtoni tárgyalásai, 
mert az amerikai álláspont változatlan a nyugat-euró
pai acélexportra és az euroszibériai gázvezetékre ki
mondott tilalom kérdésében. A bizottság azt javasolta a 
tízeknek, hogy folytassák a politikai párbeszédet, de az 
acélvitában átfogó tanácskozás helyett csak^ az egyes 
termékekkel összefüggő problémákat érintsék.

A tízek nyugtalanságát a kereskedelmi kapcsolatok 
rosszabbodása miatt Colombo olasz külügyminiszter 
tolmácsolta Washingtonban. Brüsszeli diplomá
ciai értesülések szerint, ha az Egyesült Államok a ma
gas szintű tájékoztatások, s például Schmidt kancellár 
és Lambsdorff gazdaságügyi miniszter^ látogatása  ̂nyo
mán sem változtatja meg a véleményét, és  ̂ továbbra 
sem hajlandó az együttműködésre, a Közös Piac is egy
oldalú lépésre szánhatja el magát.

Újabb forduló zárult le Becsben
Bécsben lezárult a közép

európai fegyveres erők és 
fegyverzetek kölcsönös csök
kentéséről folyó tárgyalásso
rozat XXVII. fordulója. A sor
rendben 313. plenáris ülésen 
mind a szocialista országok, 
mind pedig a nyugati fél kép
viselője megvonta a lezárult 
tárgyalási szakasz mérlegét.

Mint az ülést követő sajtó- 
tájékoztatón ismertették, Va
lerian Mihajlov nagykövet, a 
szovjet küldöttség vezetője 
felszólalásában rámutatott a r
ra, hogy a szocialista országok 
februárban beterjesztett átfo
gó javaslata alapján gyakorla
tilag kialakítható lenne a ter
vezett haderőcsökkentés első 
szakaszáról szóló megállapo
dás. Ennek elmaradása a nyu
gati országok vonakodó ma
gatartásával . magyarázható.

Mihajlov nagykövet a to
vábbiakban kifejtette, hogy a 
NATO-országok közelmúlt
ban ismertetett szerződésja
vaslata megkönnyítheti ugyan 
a két csökkentési szakasz kö
zötti kapcsolatteremtést, de 
nagy hiánya, hogy nem ad vá
laszt a tárgyalások több más 
fontos kérdésére.

A NATO-országok javasla
ta bizonyos tekintetben kife
jezett visszalépést jelent a bé
csi tárgyalások menetében — 
folytatta felszólalásában a 
szovjet küldöttség vezetője. A 
Hofburgban folyó munka ere

deti mandátumával ellentét
ben a nyugati előterjesztés 
említés nélkül hagyja a fegy
verzet csökkentésének kérdé
sét, és nem könnyíti meg a 
létszámvita megoldását sem. 
Mindezek ellenére Mihajlov 
nagykövet kifejtette, hogy je
lenleg két javaslat, egy keleti 
és egy nyugati tervezet fek
szik a tárgyalóasztalon, ame
lyek közül az előbbi megköny- 
nyíthetné a megállapodás ki
alakítását. A szocialista orszá
gok álláspontja szerint továb- 
ra - is megvan a lehetőség a 
bécsi tárgyalások eredményes 
befejezésére.

A teljes ülést követő sajtó- 
értekezleten J. W. de vos van 
Steenwijk holland nagykövet 
a nyugati résztvevők vélemé
nyét megfogalmazva — nagy 
jelentőségűnek nevezte a NA
TO-országok július 8-án elő
terjesztett javaslatát. Jelezte 
egyben, hogy a dokumentum 
nem teljes, egyelőre hiányzik 
belőle a létszámvitára és az 
úgynevezett kísérő intézkedé
sekre vonatkozó nyugati el 
képzelés rögzítése. A holland 
nagykövet kifejezte reményét, 
hogy a szocialista országok 
méltányolják a NATO-orszá- 
goknak a javaslatban megfo
galmazott kompromisszumos 
készségét.

•A bécsi haderőcsökkentési 
tárgyalások újabb fordulója 
szeptember 23-án kezdődik.

a  SZEGFŰ UTOLSÓ SEMEME
Kitépték az egyik utolsó 

szirmát a már amúgy is 
régóta hervadozó portugál 
szegfűnek: a lisszaboni
parlament többszöri ha
lasztás után megszavazta a 
Legfelsőbb Forradalmi Ta
nács feloszlatását. Ezzel a 
lépéssel alighanem az 
utolsó akadály is elhárult a 
portugál jobboldal legfőbb 
célja, az alkotmánymódosí
tás útjából.

Eanes elnök mellett 
ugyanis a Legfelsőbb For
radalmi Tanács volt eddig 
Nyugat-Európa egyik leg
haladóbb alkotmányának 
védelmezője. Az 1974-ben 
alakult tanács az áprilisi 
forradalom főszereplőinek, 
a katonáknak a jogát is
merte el az ország jövőjé
nek alakításában. Kezdet
ben törvényhozói jogkör
rel rendelkezett, később az 
elnök mellé rendelték ta
nácsadó szervként. A ta
nács mellett működő al
kotmánybizottság feladata 
volt a törvények ellenőrzé
se, a forradalom szellemé
nek, vívmányainak védel
me. A Forradalmi Tanács
nak vétójoga volt a kor
mány döntései felett.

A tanács feloszlatásáról 
szóló döntés megszavazá
sát az tette lehetővé, hogy 
a jobboldali pártszövetség 
mellé felsorakoztak Mário 
Soares szocialistái. A jobb

oldallal kötött paktum 
ugyan ellentéteket szült a 
Szocialista Párton belül is, 
Mária Soarest azonban tá
volabbi célok vezérlik, már 
a következő elnökválasz
tásra kacsingat.

A kormányzó Demokra
tikus Szövetség és a szocia
listák azzal érveltek, hogy 
egy modern demokratikus 
államban a fegyveres erő
ket alá kell vetni a kor
mány ellenőrzésének, a kö
zös piaci belépés előtt ál
ló Portugália intézmény- 
rendszerét hozzá kell iga
zítani a nyugat-európai 
realitásokhoz.

A parlamentben a dön
tés ellen egyedül a Portu
gál KP szavazott. Álvaro 
Cunhal korábban úgy vé
lekedett, hogy az felér egy 
jobboldali államcsíny elő
készítésével.

A jobboldal előtt így 
már nyitva az út az al
kotmány módosítására, az 
elnöki jogkör megnyirbálá
sára, az antidemokratikus 
törvénytervezetek elfogad
tatására, az államosított 
vállalatok reprivatizálásá- 
ra, a portugál forradalom 
talán leghaladóbb vívmá
nyának, a földreformnak a 
fölszámolására. Kérdés, 
hogyan reagál majd Eanes 
elnök erre a lépésre, elér
kezettnek látja-e az időt a 
parlament feloszlatására, 
és új választások kiírására.

Két hónapi«! a Főid körül 
a Szalgut—7 űrhajósai

Már két hónapja annak, 
hogy az új szovjet űrállomás, 
a Szaljut—7 első lakói beköl
töztek Föld körüli otthonuk
ba. Anatolij Berezovoj és Va- 
lentyin Lebegyev azonban a 
rövid idő alatt igen mozgal
mas heteket élt át. A két szov
jet kozmonauta sikeresen he
lyezte üzembe és ellenőrizte az 
űrállomás valamennyi műsze
rét, berendezését; egy héten 
át házigazdája volt a szovjet 
—francia közös űrrepülés há
rom részvevőjének és eddig 
már két Progressz-típusú te
herszállító űrhajót fogadott. 
Emellett az állandó személyzet 
igen jelentős tudományos ku
tatási programot hajtott vég
re, értékés megfigyeléseket 
végzett — ezek közül többnek 
fontos szerepe van a szovjet 
nyersanyag-lelőhelyek részle
tes feltérképezésében:

Az állandó expedíció tagjai 
jelenleg a teherűrhajó kiraká
sával, az újonnan érkezett fel
szerelés elhelyezésével és a fe
leslegessé vált használati cik
kek kiselejtezésével foglalkoz
nak. A Progressz több olyan 
műszert hozott magával, 
amely a szovjet—francia űr
kutatási program folytatásá
hoz szükséges.

A két űrhajós eddig a leg- ■ 
teljesebb mértékben megfelelt 
a bizalomnák. A korábbi tar

tós űrexpedíciók tapasztalatait 
teljes mértékben hasznosítani 
tudták, s ebben az is segítet
te őket, hogy repülésvezetőjük 
az „abszolút világcsúcstartó” 
Valerij Rjumin. A szovjet űr
kutatási program vezetői még 
a szovjet—francia közös űrre
pülés idején elmondották; a 
jelenlegi megítélés szerint, 
egy-egy űrexpedíció, megfele
lő életvitel mellett, akár az 
eddiginél hosszabb időt is el- 
tölthet az űrállomáson, a cél 
azonban nem az időtartam 
puszta növelése, hanem — az 
állandó egészségügyi ellenőr
zés mellett — az űrhajósok 
munkaképességének állandó 
szinten tartása. így nem fel
tétlen követelmény, de nem is 
kizárt, hogy minden egyes 
tartós expedíció részvevői 
több időt töltsenek á világűr
ben, mint elődeik, s egyelőre 
nem eldöntött, meddig marad 
Berezovoj és Lebegyev a 
Szaljuton. A két űrhajós mun
kaképessége, közérzete, han
gulata kiváló, folytatják a 
program teljesítését és igen 
valószínű, hogy még több lá
togató expedíció, köztük a 
Georgij Beregovoj tábornok, 
az űrhajósképzés vezetője ál
tal a közelmúltban megemlí
tett női expedíció házigazdái 
lesznek.

Iráni légitámadás iraki célpontok ellen
Az iraki—iráni háború had

színtereiről érkező teheráni je
lentések^ szerint az iráni erők 
megerősítették az iraki terüle
ten levő állásaikat. Szajjed Si- 
razi ezredes, az iráni szárazföl
di erők főparancsnoka, újabb 
front megnyitását, az iráni erők 
előrenyomulását helyezte kilá
tásba, egészen Bagdadig.

A vasárnap kiadott teheráni 
hadi jelentés szerint az iráni 
erők két iraki dandárt és egy 
zászlóaljat számoltak fel. s leg
kevesebb 850 iraki katonát öl
tek meg. A teheráni rádió által 
ismertetett jelentés hírül adja 
azt is, hogy az iráni erők 116 
iraki harckocsit és páncélozott 
katonai járművet is megsem
misítettek, s nyolcszáz foglyot 
ejtettek.

A harci cselekmények mel
lett élénk_ diplomáciai tevé
kenység kíséri az iraki—iráni

konfliktust. Ez a probléma sze
repelt Fahd szaúdi király és 
Taha Jasszin Rámádon iraki el
ső miniszterelnök-helyettes ri- 
jadi megbeszélésein. Erről tár
gyalt Algírban Hosszéin Musz- 
szavi iráni kormányfő és Mo
hamed algériai miniszterelnök.

Történelmi jelentőségű ülés
Jaruzelski

zárszava a LIM P KB plénumán
Wojciech Jaruzelski hadse

regtábornok, a LEMP KB el
ső titkára a központi bizott
ság IX. teljes ülésén elhang
zott záróbeszédében „történel
mi jelentőségűnek” nevezte a 
plénumot.

Hangoztatta: rendkívül fon
tos a fórumon felvetődött 
problémák megoldása, a hatá
rozatok megvalósítása. Rámu
tatott, hogy a plenum ered
ményeit tudatosítani kell a 
fiatalok körében, s figyelmez
tetett rá, hogy a politikai el
lenfél mindenképp igyekszik 
majd csökkenteni, sőt lejárat
ni a plénumon elért eredmé
nyeket.

Jaruzelski megállapította, 
hogy a felforgató propaganda
központok már jó előre jósla
tokba bocsátkoztak, miszerint 
ez a plenum semmit sem old 
meg. Tehát — húzta alá Jaru
zelski — minél energikusab- 
ban látunk munkához, annál 
nagyobb eredményeket érünk 
el.

Az ország időszerű belpoliti
kai és gazdasági helyzetét, s 
ennek alapján a párt jelenle

gi és rövid távú feladatait 
elemezve, az első titkár kije
lentette: az imperializmus meg 
akarja bontani az erőegyen
súlyt, rá akarja erőltetni a vi
lágra a maga politikáját, ural
mát. Mindebben Lengyelor
szág eszköz, s ennek a politi
kának az áldozatává vált.

Nem kizárt — folytatta — 
hogy a Szovjetunió és más 
szocialista _ ország hatalmas 
politikai és diplomáciai erő
feszítése ellenére a nemzetkö
zi helyzet tovább éleződik.

Lehetőségeinkhez képest mi 
is részt Veszünk a szocialista 
országok összehangolt politi
kai és diplomáciai akcióiban. 
Mindazonáltal számolni kell 
azzal, hogy az elmúlt időszak, 
a rend hiánya, a nehézségek 
sokasága csökkentik Lengyel- 
ország presztízsét. Tekinté
lyünk helyreállítása tehát az 
egész történelmünkre, a népi 
Lengyelország 39 éves vívmá- 
nya_ira_ támaszkodó nemzetközi 
pozíciónk helyreállításának az 
alapja — fejezte be zársza
vát .Wojciech Jaruzelski.

A  Közös Piac jegyzékben tiltakozik  
a z  am erikai szankciók m iatt

Dánia washingtoni nagykö
vetsége (jelenleg Dánia tölti be 
az elnöki posztot az EGK szer
vezeteiben) jegyzéket juttatott 
el _ az ̂  Egyesült Államok kor
mányához, amelyben a Közös 
Piac tiltakozását fejezi ki az 
amerikai _ gazdasági szankciók 
miatt — jelentette csütörtökön 
a dán hírügynökség.

A jegyzék hangsúlyozza, hogy 
az amerikai szankciók „aláás
hatják a nyugati világ stabili
tását”. Az EGK országai úgy 
vélik, hogy az amerikai korlá
tozások zavarják a világkeres
kedelmet, és mindez kárt okoz
hat Amerika és Nyugat-Európa 
kereskedelmében az elkövetke
ző években.

Az Egyesült Államok legna
gyobb kereskedelmi szervezete, 
az Amerikai Kereskedelmi Ka
mara, élesen bírálja Reagan el
nöknek a szovjet—nyugat-euró
pai gázcsőüzlet ellen irányuló 
legutóbbi rendeletét, amely az 
amerikai termékek exporttilal
mán túl embargót rendelt el az

A szocialista országok nyilatkozata
Az ENSZ-közgyűlés 2. rend

kívüli leszerelési ülésszakán 
Ráez Pál nagykövet, hazánk ál
landó ENSZ-képviselője, mint a 
kelet-európai tagállamok cso
portjának soros elnöke, közös 
nyilatkozatot olvasott fel a szo
cialista országok egy csoportja 
nevében.

A nyilatkozat leszögezi, hogy 
az ülésszak az Egyesült Álla
mok és néhány más NATO-ál- 
lam obstrukciós magatartásá

nak következtében vált képte
lenné konkrét intézkedéseket 
hozni a nukleáris leszerelés 
kérdéseiben és más fontos 
ügyekben.

Az ülésszak zárójelentést fo
gadott el, amely a leszereléssel 
kapcsolatos határozattervezete
ket foglalja magában.

A résztvevők határozatot hoz
tak a harmadik rendkívüli le
szerelési ülésszak megrendezé
séről.

amerikai gyártási eljárások 
alapján készült termékek ex
portjára is.

Richard Lesher, a kereske
delmi kamara elnöke, Reagan 
elnökhöz küldött levelében ha
tározott hangnemben közölte, 
hogy az elnök által elrendelt 
szovjetellenes szankciók sértik 
az amerikai üzleti érdekeket. 
Lesher emlékeztette az elnököt 
arra, hogy a kamara nemegy
szer figyelmeztette a kormány
zatot az egyoldalú embargópo
litika kedvezőtlen kihatásaira, 
az amerikai gazdaság szem
pontjából előnytelen következ
ményeire.

A szenátus szerdán határo-i 
zatban szólította fel az ameri
kai kormányzatot, hogy újítsa 
fel a Szovjetunióval tavaly de
cemberben felfüggesztett tár
gyalásait a hosszú lejáratú ga
bonamegállapodás megkötésé
ről.

A szövetségi kormány nem 
engedheti meg, hogy külföldi 
kormányok szerződésszegésre 
kényszerítsenek nyugatnémet 
cegeket — ezt hangsúlyozta Ot
tó Lambsdorff gazdasági mi
niszter a Düsseldorfban megje
lenő Wirtschaftswoche című 
gazdasági hetilapnak adott in
terjújában.

A _ szovjet—nyugat-európai 
földgázügylet megakadályozá
sára életbe léptetett amerikai 
szankciók legsúlyosabb kihatá
sának a miniszter az egész 
nemzetközi licencüzlet veszé
lyeztetését jelölte meg. hozzá
fűzve. hogy amit az amerikaiak 
csinálnak, az a nemzetközi 

i munkamegosztást veszélyezteti,'



2
1982. JÚLIUS 21,

Maiéhonyabh 
családi életre nevelést /

Ä Család- és nővédelmi 
tanácsadás rendszerének 
továbbfejlesztését készítik 
elő az Egészségügyi Mi
nisztériumban. Mint dr. 
Öry Imre, az anya-, gyer
mek- és ifjúságvédelmi fő
osztály vezetője elmondta: 
szakorvosok, pedagógusok, 
pszichológusok közremű
ködésével új szervezeti for
mákat alakítanak ki. Az a 
céljuk, hogy az eddiginél 
eredményesebb, hatéko
nyabb legyen a cs'aládi 
életre nevelés, a házasság 
előtti kötelező tanácsadás, 
az egészségkultúra gya
rapítása, a genetikai, a 
meddőségi, a fogamzás 
előtti gondozás — vagyis a 
család- és nővédelmi ta
nácsadók tevékenysége.

Ezeket az új formákat a 
jövő évtől az ország né
hány városában, egy-egy 
oktatási, egészségügyi in
tézményben kísérletként 
bevezetik, kipróbálják. Né
hány helyen például a je
lenlegi . egyszeri, rövid be
szélgetések helyett „kis 
tanfolyamokat”, utána 
konzultációkat tartanak, 
másutt rövid előadássoro
zatra hívják a házasulandó 
fiatalokat, majd beszélget
nek velük az egészséges 
szexuális magatartásról, a 
családtervezésről. A végző 
középiskolás diákokat or

vosok készítik fel a csalá
di életre. E tanfolyamok, 
előadások, beszélgetések 
résztvevőinek „házasság
ra alkalmas” igazolást is 
adnak, akárcsak jelenleg, a 
házasság előtti kötelező 
tanácsadást követően.

A tanácsadás jelenlegi 
rendszerét — kormányha
tározatra — csaknem tíz 
évvel ezelőtt szervezték. 
Szükség volt rá, számos 
jel bizonyította ugyanis, 
hogy a lakosság — főleg 
a fiatalok — egészségi kul
túrája hiányos, s hogy a 
helytelen szexuális ma
gatartás kedvezőtlenült hat 
saját és az új nemzedék 
egészségi állapotára. A ha
tározat nyomán nagyobb 
figyelmet kapott az isko
lai oktatás; a tananyagba 
integráltan biológiai,
pszichológiai és etikai is
mereteket is oktatnak, s 
megszervezték a család- és 
nővédelmi tanácsadás 
rendszerét. Az országban 
működő 174 tanácsadó 
közül 12-ben genetikai ta
náccsal is ellátják a fiata
lokat. A tanácsadókban 
több mint 500 orvos, pszi
chológus, védőnő, szülész
nő, asszisztensnő, a körze
tekben több mint kétezer 
orvos készíti elő a fiatalo
kat a családi életre.

H e l y z e t k é p  

az ©rvosetikáról
Milyen ma, hazánkban az 

ervosetikai helyzet? Mit mu
tat a tavalyi mérleg? Mi vár
ható a társadalmi közérzetün
ket oly jelentősen befolyásoló 
kérdésekben?

— Az Országos Orvosetikai 
Tanács nyolc esztendeje ala 
kult, mint az Orvos Egészség- 

. ügyi Dolgozók Szakszervezete 
| elnökségének tanácsadó szer- 
'I ve. Tagjai Orvosprofesszorok, 
; kórházigazgatók, főorvosok, és 

az alapellátás is képviseletet 
kapott benne — mondja dr. 
Kozma György, a Tanács tit
kára. — Feladataink között 
szerepel az egészségügyi tör
vényben és az orvosi rendtar
tásban lefektetett etikai irány
elvek, követelmények, egysé
ges értelmezésének és alkal
mazásának előmozdítása az or
vosetikai bizottságok működé
sének ellenőrzése. Vitás ügye
ket véleményezünk, állásfog
lalásokat nem változtathatunk 
meg, kezdeményezhetjük a 
vizsgálat kiegészítését, a dön
tés felülvizsgálatát és módosí
tását. Évenként összefoglaló 
értékelést készítünk az etikai 
helyzetről és a bizottságok 
munkájáról.

Előrelépés
— Hogyan fest az 1981-es 

országos mérleg?
— Valamelyest javult a kép 

akkorábbakhoz képest. Ez el
sősorban a lényegesen aktí
vabb, szervezettebb és széle-

1 sebb körű etikai munkának 
köszönhető. A konkrét ügyek

■ száma csökkent, és egyes te-
• röleteken határozott előrelé-
■ pést tapasztalni. így egyszer 
sem fordult elő az orvosi ti-

• toktartás megsértése. Válto
zatlanul a magatartásbeli gon
dok vezetnek, örvendetesen 
megfogyatkoztak viszont a 
szakmai mulasztások. Nem 
változott az orvosi vizsgálat el
mulasztásával kapcsolatos 
ügyek száma, szaporodtak a

magángyakorlattal összefüggő 
eljárások.

— Anyagi természetű ügyek?
— Számuk változatlan. Két

ségtelen, hogy az anyagiasság 
az orvosetika egyik sarkalatos 
pontja. Nem vitás, létezik, mi
ként mindenhol a társadalom
ban. Ez persze nem adhat föl
mentést az esendő emberrel 
dolgozó orvosoknak. Sok. a túl
zó szóbeszéd, a . hálapénzzel, 
„ráutaló magatartással” kap
csolatban. Ami tény: a konk
rét anyagi ügyek száma rend
kívül csekély. Ennek ellenére 
vétek volna a kérdést elbaga
tellizálni, hallatlanul fontos a 
vezetők, az .idősebb dolgozók 
példamutatása, és az etikai 
bizottságok megelőző, nevelő 
tevékenysége.

Es a jövő
— Milyen ma az orvostár

sadalomról alkotott közvéle
mény, megítélés?

— Figyeljük a sajtó, a rá
dió, a televízió jelzéseit, tájé
kozódunk a társadalmi és a 
gyógyintézeti demokratikus 
fórumokon, kapcsolódunk az 
állalmi vezetés komplex ellen
őrző vizsgálataihoz. Fontosnak 
ítéljük az egészségügyi dolgo
zók és a betegek találkozóit, a 
tanácstagi beszámolókat. Ügy 
látjuk: az emberek ismerik és 
elismerik az orvosok, ápolók 
olykor heroikus küzdelmét, a 
baleseti sebészeti osztályok 
vasárnap esti „háborús arcát”, 
az influenzajárvány idején 
szinte, négy műszakban dolgo
zó körzeti kollégák munkáját, 
az egyetlen életért folyó har
cot az intenzív osztályon. Saj
nos az igények és a lehetősé
gek között nemegyszer szaka
dék tátong — az ellentmondá
sok zöme innen adódik. És 
kétségtelenül akadnak mu
lasztások.

— A jövő?
— További fokozatos javu

lást várok.
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Bajnán gombát termesztenek a község eddig kihasználatlan 
pincéiben

Laska, csiperke

Pincében terem  
a közkedvelt csemege

A utom ata kenyérgyár
Űj kenyérgyár építését kezd- 

ték meg Sopronban. A mint
egy 2100 négyzetméteres 
üzemcsarnokot a Győr-Sopron 

' megyei Építőipari Vállalat 
szakemberei hozzák tető alá. 
Az új üzem, amely öt régi 
belvárosi kis sütödét helyet
tesít majd — közvetlenül a 
soproni malom mellett kapott 

. helyet, ahonnan a lisztet kap
ja majd pneumatikus szállí
tóvonalon. Már épülnek azok 
az egyenként 50 tonnás silócel
lák, ahonnan automatikus ve

zérléssel zárt csőhálózaton 
jut a nyersanyag a kenyér- 
fvárba.

A gépsorokon az intenzív 
dagasztás után emberi kéz 
érintése nélkül formálódik — 
s jut a gázfűtésű kemencék
be — a kenyér, a kifli, a zsöm
le. A mintegy 120 millió fo
rintos költséggel fölépülő 
gyárban olyan osztógépeket is 
üzembe állítanak, amelyekkel 
különböző nagyságú kenyeret 
is készíthetnek.

Koromsötét, itt-ott pislákoló 
fények. Forró nyáron ritkaság- 
számba menő hűvös. Budafo
kon, több száz hektár területen 
a föld alatt, ilyen a pincerend
szer  ̂ képe, ahol a lassanként 
Európa-hírűvé váló csiperke- és 
laskagombáját termeszti a Du
na Mgtsz. Szakmai körökben 
a termelőszövetkezetet a gom
batermesztés rendszergazdája
ként említik. Mit jelent ez a 
hétköznapi, a gombát csak tá
nyérban szemlélőnek?

EURÖPA-HÍRÜ
— Nehéz pontos választ adni 

egy mondatban — mondja Ko- 
ronczy Imre, a gombatermesztő 
ágazat helyettes vezetője, — Mi 
látjuk el partnereinket azzal a 
zsákokba tömörített, csírázott 
komposzttal, amelyből kellő kö
rülmények között kifejlődik a 
keresett csemege.

— Mennyit szállítanak a ha- 
, zaj és a külföldi piacokra a Du
na Tsz .gombatermesztő pince
rendszeréből?

— Az idei termelésünk a ter
vek szerint eléri a háromezer 
tonnát. Több marad belföldön, 
mint amennyit külföldre vi
szünk. Bécsbe hetenként két, 
körülbelül 22-24 mázsás friss 
gombaszállítmány indul. Az 
osztrák fogyasztók kérésére a 
gombaszárról levágjuk a tön
köt. Két-három kilós kartonok
ban, műanyag tálcákon utazik 
a csiperke és egy kevés laska. 
Exportcikk a gombacsíra is. Az 
idén a tavalyi 26 ezerrel szem
ben 40 ezer liter csiperkegom- 
ba-csírát exportáltunk Jugo
szláviába. nemrégen küldtünk 
1600 liter laskacsíra-próbaszál- 
lítmányt Spanyolországba, Az 
újabb gombaexportunkat a Ge-

nerálimpex Külkereskedelmi 
Vállalat bonyolítja le, osztrák 
kapcsolatunk régi, több mint 
húszesztendős.

— Miért szeretik az itteni 
gombát?

— Valószínű azért, mert, 
Franciaországot kivéve, itt, Ma
gyarországon termesztjük egye
dül pincékben,. íze, zamata fi
nomabb, mint a felszínen ter
mesztetteké.

CSÍRAEXPORT
— A gombatermesztés rend

szergazdaságához hasonlóan 
nem volna jó exportcikk a csí
ráztatott komposzt is?

— Éppen a minap kerestek 
meg NSZK-beli kereskedők, és 
tárgyaltunk egy esetleges kom- 
posztexportról.

— Mi készül az itteni feldol
gozóüzemben a saját termesz
tésű csiperkéből, laskából?

— ötszáz tonnányit natúr 
gombaként, üvegben adunk el, 
nagyrészt üzemi konyhák, ét
termek veszik meg, kisebb ré
szét külföldre szállítjuk. Ä Bu
dapesti Konzervgyár évente 12 
vagonnal vásárol tőlünk tejfö
lös gombamártásnak valót. En
nek tekintélyes részét exportál
ják.

— Adnak el csírázott kom- 
posztot kisebb tételekben?

— Hogyne, sőt az utóbbi idő
ben meg is nőtt a kereslet. So
kan hobbiból is termesztenek a 
hűvös kamrában, a hideg pin
cében háztartásba való gombá
kat. Az előkészített anyagot 
csak szellőztetni, öntözni kell, 
és a megfelelő időben levágni 
a gombát. Egy héten az 1-2-5 
zsákos tételekből 80-90 mázsát 
is el adunk a csepeli telepün
kön.

N é p c s e t lé s , m é p e ssé g

A  n ő k  t n v á b f e  é l n e k

ÚJ ÜZLETI FORMA — BELFÖLDÖN IS

Szabad a
Életbe lépett az a kormány- 

rendelet, amely lehetővé teszi a 
gazdaság különböző szektorai
ban, így az építőiparban, áz 
áruszállításban vagy a szolgál
tatásban a versenytárgyalásos 
rendszer alkalmazását. Ez azt 
jelenti, hogy a beruházó, a meg
rendelő mielőtt konkrét rende
lését feladja a kivitelezőnek, 
versenytárgyalást hirdet, és a 
számára legkedvezőbb ajánla
tot fogadja el. Ez a módszer a 
nemzetközi kereskedelemben 
általánosan elterjedt, külkeres
kedelmünk is régóta részt vesz 
ilyeneken, A versenytárgyalá
sos rendszert sok ország belföl
dön is alkalmazza, az állami be
ruházások egy részét nem is en
gedik másként kivitelezni, csak 
versenytárgyalás után.

A versenytárgyalásos forma 
alkalmazása mindenekelőtt az 
építőiparban merült fel, össze
függésben azzal, hogy a megle
vő építőipari kapacitás és a be
ruházási korlátozás olyan pia
ci helyzetet teremthet, amely
ben a kivitelező munkát keres, 
Az eddigi beruházásoknál az 
építőipari vállalat a kapott ter
vek alapján dolgozott, nem volt 
érdekelt a kivitelezési költség 
alakulásában. Versenytárgya
lásnál a megrendelő közli, mi
re van szüksége, megadja an
nak legfontosabb paramétereit, 
majd meghirdeti a pályázatot, s

verseny
a jelentkezők árajánlataikkal 
versenyezhetnek.

Annak érdekében, hogy a 
versenytárgyalásokra valóban 
csak á vállalkozó kivitelezők je
lentkezzenek, a versenyt hirde
tő szerv vagy vállalat a jelent
kezéskor bizonyos összeg letét
be helyezését is kikötheti, amit 
feltehetően és megalapozatlan 
ajánlattételnél bánatpénzként 
megtarthat. A versenytárgyalás 
győztese az a vállalat iehet, 
amelyik ésszerű feltételeket kí
nál, nyereségét elsősorban a faj
lagos költségek csökkentésével 
növeli.

Évente átlagosan a világ la
kosságának egy százaléka hal 
meg. Ez az egyszázalékos, — 
pontosabban 11 ezrelékes — 
halálozási arány szélső értéke
ket takar. A legalacsonyabb a 
halandóság Kubában és Japán
ban, ahol 1980-ban mintegy 6 
ezrelék volt, a legmagasabb né
hány afrikai országban: 26-27 
ezrelék. A legkedvezőtlenebb 
helyzetben levő országokban 
több mint négyszer annyi halá
lozás jut ezer lakosra, mint a 
legjobb helyzetben levőkben. 
Európában az eltérések össze
hasonlíthatatlanul kisebbek.

Magyarországon az 1880 kö
rüli évi 36-37 ezrelékről száza
dunk hatvanas éveinek elejére 
10 ezrelékre csökkent a halá
lozási arány, ezt követően 
azonban ismét emelkedni kez
dett.

1981-ben 145 ezer ember halt 
meg, ez 13,5 ezrelékes halan
dóságot jelent. Ez az arány 
mind az iparosodott, fejlett 
egészségügyi kultúrájú orszá
gok szintjénél, mind a hatva
nas években hazánkban tapasz
talt helyzetnél rosszabb. A het
venes évek végén Európában 
csak a Német Demokratikus 
Köztársaságban volt magasabb 

halálozási arányszám, mint 
nálunk.

A nemzetközi összehasonlí
tásban hazánk minden szem
pontból kedvezőtlen helyzetben 
van. Ugyanis amíg a halálozási 
arányszám az európai országok 
közül (az NDK mellett) Ma
gyarországon a legmagasabb, 
az idősek aránya népességünk
ben nem kimagasló, csupán az 
európai átlaghoz hasonló.

Csecsemők és öregek

A halandóság tényleges szint
jét a születéskor várható átla
gos élettartam mutatja meg. A 
századfordulón Magyarország 
férfinépességének várható élet
tartama 36,6 év volt, a nőké. 
38,2. Az 1961—65-ig átlagosan 
66,7-re-.emelkedettv 1-980-bap e 
mutató 66 évet jelez. A hők 
várható élettartama 1980-ban 
73,2 évet ért el — a férfiaké
nál hosszabb élettartam máshol 
is általában jellemző.

Magyarország pozíciója a 
várható élettartam tekinteté
ben nem változott a századfor
duló óta. Akkor 25 iparosodott 
ország sorában a 23. helyen 
voltunk — ma is hasonló a kép. 
1980-ban a csecsemőhalandóság 
23 ezrelék volt; a 63—64 évese
ké ezzel nagyjából azonos. En
nél magasabb (és az életkorral 
rohamosan növekvő) az időseb
beké, legritkább a halál a gyer
mekkorban.

Az egyes korcsoportok halá
lozási aránya:

1920 1959 
—21 —60 1980
28.6 7,5 2,4
14.9 1,9 0,6
10,0 2,4 1,7
10,4 7,3 7,4
7,3 11,8 11,7

11,2 20,7 18,3
11.7 29,4 32,7
5.9 19,2 25,2

magas, noha folyamatosan 
csökken. Számottevően nőtt vi
szont a halandóság a 30 éven 
felüli férfiak körében, halálo
zási arányszámuk jelenleg 
minden korcsoportban na
gyobb, mint a hatvanas évek 
elején volt. A romlás relatíve a 
40—44 éves korcsoportban a 
legjelentősebb. 1964-ben ezer 
ilyen korú férfira 3,3, 1980-ban 
már 6,2 halálozás jutott. A kö
zépkorú nők körében — hason
lóképp az azonos korú férfia
kéhoz — ugyancsak növekedés 
állapítható meg a legutóbbi 10 
—15 évben, igaz, a férfiakénál 
kisebb mértékben.

Az idős korú férfiak halan
dósága romlott, a nőké javult. 
Ezáltal az idősek körében még 
tovább gyarapodott a nők ará
nya.

1980-ban 77 ezer férfi halt 
meg hazánkban. 25 ezerrel több, 
mint 1964-ben,1980Tban 69 ezer. 
nő halt meg, 1964-ben 49 ezer.

Napjainkban az emberek — 
elkerülve a fertőzések okozta 
halált — nagyobb számban érik 
meg az öregkort. A halandóság 
oka alapvetően megváltozott. A 
változás lényege: megfogyatko
zik a fertőző betegségek' okozta 
halálozások; nőtt a daganatos 
betegségeké, a keringési rend
szer betegségei következtében 
fellépő végzetes baj — nőtt az 
erőszakos eredetű halálokok 
száma is.

Genetikai csendőség

Hatvan évvel ezelőtt minden 
ötödik ember halálát valami
lyen fertőző betegség okozta, 
1980-ban csak minden századik 
emberét. Fokozatosan nő azok 
részaránya, akik nem a tér- 
mészetes, hanem a tudomány 
adta védettségnek köszönhetik 
az öregkor megérését. Vagyis: 
egyre többen vannak, akik ge
netikailag esendőbbek.

Nem ritka, hogy a meghosz- 
szabbodott életút adta lehető
ségekkel rosszul gazdálkodunk,

1 éven aluliak 
1—14 évesek 
15—20 évesek 
30—49 évesek 
50—59 évesek 
60—69 évesek 
70—79 évesek 
80 év felettiek 
összesen 1 0 0 , 10 0 ,0  10 0 ,0

^Hazánkban a csecsemőhalan
dóság â  fejlett egészségügyi 
kultúrájú országokhoz képest

égészségtéiénüi,' 
élünk. Ez a környezeti kóröíco- 
zó hatásokkal együtt sok idült 
betegség előidézője. Jelenleg a 
daganatoknak van olyan jelen
tősége a halálozásban, mint 
hat évtizeddel korábban a fer
tőző betegségeknek volt. A 
hetvenes évek végén a halál
okok csaknem 54 százalékát a 
keringési rendszer betegségei 
okozták — az örökletes hajiam 
mellett ezért jórészt az egész
ségtelen életmód kárhoztatha
tó.

Sok értelmetlen haláleset kö
vetkezik be erőszak miatt; évi 
4500—5000 az öngyilkosság, 
1600—1800 a közlekedési bal
eset, 400 az üzemi, 4500—5000 
az egyéb baleset, 300 a . vízbe 
fulladás, 200—220 a gyilkosság 
miatt elhalálozók száma,

A hazánkra jellemző halálo
zási arányszámok nemzetközi 
összehasonlításban azt mutat
ják, hogy helyzetünk abban a 
három betegségi főcsoportban, 
amely a fejlett országokban va
lójában meghatározza a halan
dóság szintjét, következetesen 
romlott. A hetvenes évek má
sodik felében 27-29 iparoso
dott ország közül legfeljebb 2- 
4-nek kedvezőtlenebbek az 
arányszámai, mint nekünk.

H o s s z ú  s z á lú  g y u fa

Űj gyártmányokkal bővítik 
a választékot a Szegedi Gyufa
gyárban. Például a faaprító, — 
hasogató automatára ferde ké
seket szereltek, ezzel darabol
ják a gyújtószálnál vékonyabb 
fát, s így gyufa helyett mind
két végén hegyes fogvájót 
nyernek. A korában hiánycikk
nek számító gyártmányból na
ponta már 15 000 dobozzal ke
rül le a futószalagról. További 
újdonság a konyhai gáztűzhe
lyek sütőlángjának meggyújtá
sára szánt hosszú szálú gyufa, 
amely nem ég a háziasszony 
„körmére”. A új cikkek rö
videsen az üzletekbe kerülnek.

ARBORÉTUM  A MECSEK LEJTŐJÉÉ
Eredeti szépségében állítják helyre a híres pécsi 

, intér-kertet> amelyet botanikai értékeire való tekintet
tel orszagOS 3eien(őségű természetvédelmi területté nyil
vánították. A Mecsek déli lejtőjén fekvő kertet Pintér 
Janos műkedvelő botanikus hozta létre 1925 és 1933 

ozott. Az allam megvásárolta a területet, s kezelője 
-  az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 
dél-dunantuli felügyelősége -  Pécs első nyilvános ar
borétumává tette.

A Pinter-kert értéke -  gyönyörű fekvésén kívül -  
a rendkívül gazdag fa- és cserjeállomány, amelynek 
egyes példányai egyedülállóak hazánkban. A világ min-
Í B ian  30 feny°fajt és 180 lombos fafajt honosított meg a fel évszázada élt természetkedvelő
.  A k6rt ‘Öbb Célt is szoISál- A botanikai értékek meg- 
őrzése es bemutatása mellett újabb pihenőparkja a 170 
ezer lakosú városnak, s otthona a művészeteknek is. A 
kTs X  kő éegy' (r;enJ í etközi szoborparkból tizenöt
- Ä T  kopMka‘ • -
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A iiatulhurúuhrél

Mikor elégséges az
A büntetőjogban az elkövető 

életkorának nem elhanyagol
ható jelentősége van. Nem egy 
esetben az életkor büntetlen
séget biztosít, s legfeljebb 
gyámhatósági intézkedésekkel 
kell az érintett személynek 
szembenéznie. A 14. életév be
töltése vagy be nem töltése 
— a büntetendő cselekmény 
elkövetése időpontjában — 
éles határvonalat jelent: a 14. 
életévét be nem töltött sze- 

' mély bármilyen súlyos bűn- 
cselekményt követett i,s el, 
büntetlen marad, a 14. évet 
betöltött pedig. büntetés
sel sújtható, s vele szem
ben intézkedések alkalmazha
tók, pedig lehetséges, hogy kö
zösen valósították meg a bűn- 
cselekmény törvényi tényállá
sát.

Kérdés, miért éppen a 14. 
életév betöltéséhez köti a jog
szabályalkotó a büntetőjogi 
büntethetőséget? Miért men- 
tesül az egyik elkövető, míg 
a másiknak ugyanazért a cse
lekményért súlyos büntetéssel 
kell felelnie? E kérdésekre a 
választ abban lelhetjük, hogy 
a büntetőjogi büntetések és 
intézkedések

csak olyanokkal szem
ben alkalmazhatók ered
ménnyel, akik cselekede
teik értékelésére, s en
nek megfelelő magatar
tás kialakítására 

képességük teljes birtokában 
vannak. A büntetés (intézke
dés) célja, az elkövető (illetve 
a társadalom tagjainak) visz- 
szatartása a további bűncse
lekmény elkövetésétől csak e 
feltételek mellett valósulhat 
meg. Ha egy hatéves kisgyer
mek gyufával játszik, s fel
gyújt egy_ szalmakazlat, hiába 
nagy a kár, s az emiatt kelet
kezett veszély, mégsem lehet 
felelősségre vonni, mert ilyen 
életkorban .nem lehet mind
azoknak az ismereteknek a 
birtokában, amelyek biztosít- 
hatnák .helyes magatartását. 
Helyette felvetődik a szülők 

.. felelőssége, ha a nevelés, gon
dozás terén őket súlyos mu
lasztás terheli. A gyermeket 
tehát büntetéssel sújtani vagy 
vele szemben büntetőjogi in- 

, tézkedést alkalmazni nevetsé
ges és céltalan lenne, mivel a 
megfelelő magatartás tanúsí
tására szellemi fejletlenségé
re tekintettel a büntetés elle
nére is képtelen lenne. A 14. 
életév betöltéséig, azaz a fia
talkor határáig

a büntetőjog álláspontja 
szerint senki nem ren
delkezik büntetőjogi be
számítási képességgel, ezt 
követően azonban már 
mindenki.

A 14. életév azért éles válasz
tóvonal a gyermekkor és a 
fiatalkor között, mert hiába 
fejlettebb valaki például szel
lemileg 13 éves korában, mint 
®gy 16 éves, mégsem rendel
kezik büntetőjogi beszámítási 
képességgel, s fordítva, min
denki, aki 14. életévét betöl
tötte, rendelkezik azzal, kivé
ve, ha az ellenkezőjét bebizo
nyították (pl. elmebeteg, gyen
geelméjű).

A Btk. VII. fejezete a fiatal- 
■ korúakra vonatkozó külön 

rendelkezéseket tartalmazza, 
azaz a 14—18. életév betöltésé
ig elkövetett bűncselekményt 
a felnőtt korú elkövetőkhöz 
képest enyhébben ítéli meg. A 
fiatalkorú jelleme még kifor
ratlan, biológiai fejlődése még 
nem lezárt, cselekedetének 
mozgatórugóit többnyire a tár
sadalmi hatások (rossz pél
dák), s nem saját meggyőző
dése határozza meg. Vele 
szemben a nevelő jellegű in
tézkedések, a későbbi vissza
tartás érdekében, eredménye
sebbek lehetnék, mint az 
azonnal végrehajtandó bünte
tés.

A 18. éven aluli kar nem 
enyhítő körülmény, mivel a 
Btk. említett — fiatalkorúak- 
ra vonatkozó — külön rendel
kezései az eltérő büntetőjogi 
megítélést írják elő. Enyhítő 
körülményként kell viszont 
értékelni az elkövetőnek a 
fiatalkort 2-3 évvel meghaladó 
életkorát (úgynevezett fiatal * 
felnőtt, pl. 20, 21 éves elkö- ' 
vető), míg a 18. életévet ke
véssel meghaladó életkor nyo

matékos enyhítő körülmény. A 
18. életév tehát nem olyan 
szigorú választóvonal, mint a 
14., mivel az előbbinél a bün
tetés kiszabásánál megfelelően 
értékelni lehet az elkövető 
életkorát.

A 14. életévet betöltött sze
mély _ büntetőjogi felelősségre 
vonásának alapja a már emlí
tett beszámítási képesség, ami 
lehetővé teszi, hogy

a társadalmi normákat, 
elvárásokat elsajátíthas
sa, megismerhesse, meg
érthesse

és ezekhez alkalmazkodjon. 
Nem úgy kell ezt persze ér
telmezni, hogy a Bt-k-t kívül
ről fújja valaki, s tudja, hogy 
mely bűncselekményért meny
nyi a kiszabható büntetési té
tel. Elegendő azt tudni, hogy a 
társadalom elítéli az adott 
megoldás alkalmazását, ez va
lakinek vagy valaminek a sé
relmét jelenti, s az emberek 
többsége tartózkodik is ilyen 
cselekmény elkövetésétől. 
Szoktak azt is mondani, józan 
paraszti ésszel el lehet dön
teni, hogy valamely cselek
mény megengedett-e, egybe
esik-e a társadalmi elvárások
kal vagy éppen ellentétes 
azokkal. Például, ha valaki
nek kerékpárra van szüksége, 
ne,m az a társadalmilag elis
mert és megengedett megol
dás, hogy elveszem a másét, 
s azzal sajátomként rendelke
zem. Választhatok a kölcsön, 
a bérlet és az adásvétel kö
zött, mindegyik megoldás meg
engedett, s van köztük olyan 
is, ami még pénzembe sem ke
rül. Egy 14. életévet betöltött 
(szellemileg nem visszamara
dott) személynek ezeket a 
kérdéseket már el keld tudnia 
dönteni. Amennyiben a he
lyes döntésre képtelen, a jog
ellenes megoldást választja, 
megindul a büntetőeljárás. 
Milyen következménye lehet 
ennek?

Büntetés vagy intézke
dés, büntetés és intézke
dés, s külön-külön is 
csak büntetés, vagy csak 
intézkedés.

Éppen a fiatalkorúakra vo
natkozó rendelkezések bizto
sítják azt, hogy velük szem
ben büntetést csak akkor le
het kiszabni, ha az intézkedés 
alkalmazása nem célravezető. 
A cél pedig nem más, mint a 
fiatalkorú helyes irányú fej
lődésének biztosítása, hogy a 
társadalom hasznos tagjává 
váljon. A büntetőjog tehát el
sősorban intézkedések segítsé
gével igyekszik elérni, hogy a 
fiatalkorú a helyes útra lép
jen, s ha ezek nem vezethet
nek eredményre, akkor alkal
mazzák a büntetést (esetleg 
intézkedésekkel kombinálva). 
Éppen e jogpolitikai célra te
kintettel először a fiatalkorú
akkal szemben alkalmazható 
nevelő jellegű intézkedéseket 
tekintjük át: a megrovást, a 
próbára bocsátást és a javító
intézeti nevelést.

A megrovással a hatóság 
rosszallását fejezi ki, és az el
követőt felhívja, hogy a jö
vőben tartózkodjon bűncse
lekmény elkövetésétől. Megro
vásban azt kell részesíteni, 
akinek a cselekménye csak 
enyhébb fokban veszélyes a 
társadalomra, vagy a cselek
mény utóbb vált csekéllyé; 
illetve azt lehet, a,ki a társa
dalomra veszélyesség megszű
nése miatt, vagy törvényben 
meghatározott egyéb ok miatt 
nem büntethető. A megrovás 
nemcsak a fiatalkorúakkal, 
hanem a felnőtt koriakkal 
szemben is alkalmazható in
tézkedés.

ha. alaposan feltehető, hogy a 
büntetés célja így is. elérhető. 
A próbaidő tartama egy évtől 
három évig terjedhet. E sza
bály vonatkozik a felnőtt korú
nkra . is. A fiatalkorúakra vo
natkozó külön szabály szerint 
azonban a próbára bocsátás
nak bármely bűncselekmény 
esetén helye lehet, s náluk a 
próbaidő tartama egy év. A 
próbára bocsátott személyt 
pártfogó felügyelet alá kell 
helyezni, ami magatartásának 
figyelemmel kísérése, segítése 
érdekében szükséges. A pró
bára bocsátás időtartamát (egy 
év) az azt elrendelő bírói ha
tározat jogerőre emelkedésé
től kell számítani. Az egy év 
alatt

a próbára bocsátott sze
mélynek meg kell tarta
nia a számára előírt ma
gatartási szabályokat, s 
követnie kell

a felügyeletével megbízott 
személy útmutatásait. Milyen 
magatartási szabályokat álla
píthat meg a bíróság? Olya
nokat, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a helyes irányú fej
lődést elősegítsék, így:

A próbaidő egy ízben, leg
feljebb egy évvel meghosz- 
szabbítható, ha a próbára bo
csátott a pártfogó felügyelet 
magatartási szabályait megsze
gi. A magatartási szabályok 
súlyos megszegése, vagy próba
idő alatt bűncselekmény elkö
vetése azzal a következmény
nyel jár, hogy a bíróság javító
intézeti nevelést rendel el, 
vagy büntetést szab ki. A fia
talkorúnak ezek elkerülése 
céljából érdeke, hogy az előírt 
szabályokat tartsa tiszteletben, 
s tartózkodjon újabb jogelle
nes cselekmények elkövetésé
től.

A próbára bocsátás lényege, 
hogy _ a bíróság a kétévi sza
badságvesztésnél nem súlyo
sabban büntetendő bűncselek
mény miatt a büntetés kisza
bását próbaidőre elhalasztja,

A bizalomról
Nekünk felnőtteknek is fontos a bizalom, hát még 

a gyerekeknek, ifjaknak, akik családi körben élnek, akik 
mostanában kezdik önálló életüket. És nem mindegy 
hogyan, milyen erkölcsi, emberi poggyásszal indulnak utnaK.

Sokan tűnődnek azon, miként is neveljük gyere
keinket, nemcsak a szülők, hanem szakemberek is akik 
a tudomány fegyvereivel vívják a harcot, hogy minél 
kevesebb gyerek sérüljön meg lelkileg, érzelmileg. A 
barc, változatos, nemcsak sikerek, hanem kudarcok is 
szegélyezik ezt az utat — ez nem kétséges, hanem szo
morú tény.

Vajon hol romlanak el a gyermekéletek? Hol az a 
pont,, ahol a kezdeti jó átbillen a rosszba? Sokféle vá
lasz adható ezekre a kérdésekre, s talán mindegyikben 
van igazság, de természetszerűen ilyen hatalmas kér
dést nem lehet _ egy-egy mondatban megválaszolni. Még 
azok is tapogatóznak, akiknek a gyermekiélek kutatása a 
hivatásuk, hát még a szülők, akik épp csak szeretik a 
gyerekeiket, s kevésbé vannak felkészülve arra, hogy 
tudományosan megalapozott módszerekkel kössék ma
gukhoz őket.

Én azt hiszem, hogy valahol a bizalom táján lehet 
keresni — legalábbis az okok egy részét. Az a tapasz
talatom, hogy a serdülőkor zavarai felkészületlenül ta
lálják gyerekeinket, s ebben, úgy vélem, a szülők is hi
básak. Valahogy_ezen időben, vagy ez időtájt valami
képpen megkezdődik a gyerek eltávolodása a szülőktől, 
®§yre többet vitatkozik, ami önmagában nem lenne baj, 
hanem arra törekszik, s akaratát meg is valósítja; ha 
törik, ha szakad, hogy az övé legyen a végső szó! A 
szülő nem hagyja, s kitör a parázs veszekedés. . .  És ez 
egyre gyakrabban megismétlődik, anélkül, hogy meg
történne a nagy összeborulás, amit a nagy tisztázás kö
vet, s végül, hogy mégis megállapodnak valamiben 
Marad minden a régiben. S akkor halk, észrevétlen tá
volodás indul meg, mindkét fél tudja, de nem képes 
arra, hogy ezt megakadályozza.

És itt kellene a bizalom: az, hogy bízom a gyerekem
ben, adok neki teret, ahol tornáztathatja önállóságát, 
anélkül, hogy kudarcot vallana. De ha mégis vereséget 
szenved, még mindig közbe tudok lépni, s mellette áll
hatok, hogy ne essen túlságosan kétségbe.

De ha semmit nem engedek, akkor a gyerek előbb- 
utóbb képmutatóvá válik, s ott csap be, ahol jólesik ne
ki. Hiszen egy emberkét, aki végülis félig-meddig már 
önálló lény, nem korlátozhatok mozgásában, mint egy 
csecsemőt. De nem is engedhetem szabadjára, hiszen 
nem ismeri a veszélyeket, azokat, amik minden ember
re leselkednek. Azzal nem sokra megyek, ha állandóan 
riogatom, hiszen amit nem ismer, azt fel sem tudja 
fogni. . .  Tehát, megunja, és azt hiszi, joggal, hogy a 
szülő dolga a papolás, az övé meg a cselekvés.

S létrejön az az ördögi kör, hogy szinte mindegyik fél 
jót akar, mégis rossz jön ki belőle. Épp ezért hangsú
lyoznám a bizalom roppant fontos voltát, s azt, hogy 
amit lehet, engedjünk a gyerekeknek. De csak amit 
lehet!

-  á. j. -

A próbára bocsátott (továbbá 
a felfüggesztett szabadságvesz
tésre ítélt, feltételes szabadság
ra bocsátott és a javítóintézet
ből ideiglenes elbocsátott) fia
talkorú pártfogó felügyelet 
alatt áll. A pá ríí'ogó fej ügyeiét 
alatti magatartási szabályok 
lényegében megegyeznek a 
próbaidőnél felsoroltakkal. A 
pártfogó felügyelet célja tehát 
az, hogy a. hivatásos és társa
dalmi pártfogói hálózat útján 
ellenőrizni lehessen az előírt 
szabályok megtartását (például 
azt, hogy a próbaidőt a fiatal
korú eredményesen kiállot- 
ta-e).

Kizárólag fiatalkorúakkal 
szemben alkalmazható intéz
kedés a javítóintézeti nevelés. 
Erre akkor kerülhet sor, ha a 
fiatalkorú eredményes nevelé
se érdekében intézeti elhelye
zése szükséges. A javítóintézeti 
nevelés időtartamát a bíróság 
nem határozza meg, legrövi
debb tartama egy év.

Legalább egyévi, inté
zetben töltött idő után, 
ha a fiatalkorú a javu
lás útjára lépett, a bí
róság egy évre elbocsát
hatja

az intézetből. Ha az elbocsátott 
kifogástalan magatartást tanú
sít az egy év alatt, elbocsátása 
véglegessé válik, A 18. életévét 
betöltött személyt a javítóinté
zetből el kell bocsátani. Kivé
telesen a bíróság elrendelheti, 
hogy

a javítóintézeti nevelés a 
18. életév betöltése után 
is tartson, legfeljebb 
azonban annak a tanév
nek a befejezéséig, 

amelyben az érintett személy 
19. életévét betölti.
_ A javítóintézet igazgatója a 

fiatalkorú elbocsátásáról köte
les a gyámhatóságot értesíteni, 
hogy az a szükséges segítséget 
részére meg tudja adni.

A megrovás, a próbára bo
csátás és a javítóintézeti neve
lés mind olyan intézkedések, 
amelyeket nevelési célzattal, 
mintegy a büntetés helyett al
kalmaznak abban a remény
ben, hogy ezek is elegendőek 
lesznek a büntetési célok el
éréséhez. Amennyiben erre 
eleve nincs remény, vagy az 
alkalmazott intézkedés hatás
talan marad (például a maga
tartási szabályok megszegése 
miatt), akkor büntetés kisza
bására, s ehhez kapcsolódó to
vábbi intézkedésekre kerül sor.

Ezekkel a következő szá
munkban foglalkozunk.

L. Gy.

ESETEK ES EMBEREK
Találkoztam egy lánnyal,

aki húszéves, s talán csak 
azért kapott húsz nap el
zárást, közveszélyes mun
kakerülésért. F. M. egy Pá
pa melletti kis faluban la
kik szüleivel, akik minden 
bizonnyal még nem is be
széltek rendőrrel.

F. M. szakmunkás lett 
és elhelyezkedett. Csakhogy 
sehogy sem tetszett neki a 
munka. Egyre hosszabb 
ideig volt „kilépett”, s egy
re kevesebb ideig munka- 
vállaló. Aztán az idén áp
rilisban végleg „bevonta” a 
munkakönyvét.

S nem fogják elhinni, 
mivel töltötte a napjait? 
Nos, a környékbeli kocs
mákat járta reggeltől es
tig, csak aludni járt haza. 
Pénze volt, a szüleitől ka
pott, sőt még egy lottó né
gyes találat is „megláto
gatta”. Erre szükség is volt, 
hiszen napi egy láda sör 
volt a fejadagja. Igen, egy 
húszéves lány hónapokig 
ládaszám itta a sört. Per
sze, nem egyedül és nem is

férfiak társaságában. „Mi
nek a férfi, a barátnők, 
azok igen!”

Két barátnője nem bu
kott le, mivel az egyik az 
utolsó piUanatban elhe
lyezkedett. így az volt a 
menetrend, hogy ő reggel 
elkezdte az? ivást, s dél
után csatlakozott hozzá a 
másik kettő. A másik ba
rátnőt a szülei megmentet
ték, mivel vállalták, hogy 
ők tartják el. F. M. szülei 
ezt nem tették meg, így 
végül megkapta az első fi
gyelmeztetést, a húsz nap ; 
elzárást.

A kérdés persze csak az, 
hány embert terhel mulasz
tás azért, hogy egy húsz
éves lány hónapokig a 
kocsmákban fetreng, és 
semmi sem történik. Mert 
ez a húsz nap gyorsan el
telik. Túl gyorsan . . .

A háttérben ugyanis sö
tét felhőként tornyosul a 
veszély, amelyet úgy hív
nak: alkoholizmus...

Nem történt semmi,
legfeljebb, akik ezt az zés után, mostanában fogita 
írást elolvassák, utóbb majd el a rendőrség. Neki nyil- 
rábólintanak a címre. Mert ván más is lesz a számlá- 
valóban, a történet nekünk ján, mint négy betörés. Pe- 
eléggé szimpla, szokványos, dig a körzeti rendőrrel el 
Ami mégis érdekessé teszi, is beszélgetett, aki megkór-
az az elkövető személye. Az 
ugyanis eléggé ritka, hogy 
egy első bűntényes „kirán
dulásnak” fogja fel a bör-

dezte tőle, mit csinál itt
hon? „Egy kis szabadság”, 
válaszolta.

A fűzfői betörésen buk-
tönben eltöltött több, mint tak meg. Itt ugyanis a 
egy évét.. Gőg .Tibor ügyé- zsákmány része volt hat- -: 
ben, bár nincs bírói dön- van liter pálinka is. S mi-
tés, de már tavaly nyár óta 
előzetesben várakozik.

után a társa, akivel együtt 
igazoltatták, már ismerőse 
volt a rendőröknek, rátere- 
lődött a gyanú. A pálinkát 

Láthatóan jókedvű, kedé- Góg lakásán találták meg. 
lyeskedő, s tulajdonképpen .
nem is érti, miért foglal- *
kozunk vele. Édesanyjával A részletekről nem szí- 
élt Fűzfőn — édesapja vésőn beszél, de nem is 
meghalt —, úgy, ahogy a érdekesek. Ám az első eset- 
hasonló korú fiatalembe- re, az első bűntényre azért 
rek. Közepes eredménnyel emlékszik: 
elvégezte az általános is- — A kocsifeltöréssel 
kólát, majd szakmunkás- kezdtünk. Mit mondjak? 
képző intézetbe járt. Ekkor Rendkívül izgalmas volt, a 
történt valami: kezem, lábam remegett.

— Fél évvel az iskola Később belejöttem, 
befejezése előtt abbahagy- — Élettársa, kislánya? 
tam a tanulást. Megismer- — Kezdetben haragudott, 
kedtem élettársammal, aki később megbékélt. Már a 
gyermeket várt. Beköltöz- kislánnyal együtt jár a be
tűnk Veszprémbe anyóso- szélőre, csomagot is kap- 
mékhoz. Ez 1977-ben volt. tam tőle. Ha kimegyek, új- 
Megszületett a kislány és ra együtt élünk, közben

lakást is kaptunk.
— Tárgyalás?
— Talán augusztusban 

meglesz. Nem számítok 
többre, mint másfél évre,

mi boldogan éltünk. Dol
goztam, éltem a családapák 
életét. Ha netán összezör
dültünk, ittam rá, aztán 
megnyugodtam.

Tavaly augusztusban „vá- hiszen a. kár kb "egyven-
ratlan” dolog zaklatta fel 
harmonikus családi életü
ket. Mert ő váltig állítja: 
semmi, <4e semmi nem volt 
a háttérben, csak az a bi
zonyos zöldbabfőzelék.

Hazaértem, ebédelni

ezer forint volt, egy része 
meg is térült. Tehát hama
rosan szabadulok, remé
lem.

— S ha megint olyat főz 
az élettársa, ami nincs ked
vére?

— Nehéz lesz. A börtön-
akartam. Élettársiam zöld- koszton megedződtem, már 
babtozeleket talalt, amikor a zöldbabot is megeszem, 
jól tudta, hogy utálom. Szó- — S gondolom, feleségül 
valtas-ra került sor, s úgy veszi 
összevesztünk, hogy haza
költöztem anyámhoz. . .

Nyár, Balaton, napfény, 
no és jöttek a haverok. Ha
verok?

__ nem érdeklik a benyomá-— Belevetettem magam , „ . „ L _a? Áiof-ho a —  sok. De azért elmondom.

— Arról szó sincs, még 
ráérek. . .

★
Lehet, hogy az olvasókat

az életbe. A szórakozáshoz 
pedig sok pénz kell, meg 
idő. Így a munkahelyem
ről kiléptem, a pénzem vi
szont elfogyott.

Két autótulajdonos

Góg Tibor látszatra „sze
rencsés” ember. Korán le
bukott, családja megvárta, 
sőt, új Lakásba költözhet. 
És mégis úgy érzem: talál

ás kozunk még a 22 éves fia
két presszó bánta Góg Ti- talemberrel idebent. Végig 
bor „elhatározását”. Ekkor az volt a gondolatom, hogy 

5 nem is első bűntényes, 
hiszen a megbánás szikrá
ját sem fedeztem fel nála. 

Vagyis nem történt sem- 
. . .  ,, , mi, csak átmenetileg meg
tett eloeletuek voltak, egyi- szédítette a nyár? 
kukét csak országos körö- _ f _

már a haverokkal együtt 
villában laktak, kölcsön
kért nyugati kocsival jár
tak a zsákmány után. A ha
verok természetesen bünte-



Az ország kenyeréért • Emberek és

— Hát, ami igaz, szíveseb' 
ben esszük a pörköltet.

huszonöt-har
milliméter.

felázott talaj

Az elmúlt hetekben több al
kalommal adtunk hírt gazda
ságainkból az aratási előké
születekről, illetve az őszi ár
pa betakarításáról, amely 
egyúttal a nagy munkák fő
próbája volt.

Az aratás- kezdetéig az idő
járás igen kedvező volt. A ka
lászosok szépen kifejlődtek. 
Ügy tűnt, hogy az idén kellő 
időben, optimális körülmé
nyek között sikerül a termést 
betakarítani. Sajnos azonban, 
az utolsó pillanatban, amikor

la gépek már felsorakoztak a 
táblák szélein, heves szélvihar 
kíséretében napokon keresztül 
zuhogott az eső. A gépeket le 
kellett állítani, a munkákat 
félbe kellett szakítani. Hiába 
a mezőgazdaságban, bármi
lyen magas fokú gépesítés és 
technológiai módszerek alkal
mazása, az időjárás döntő té
nyező !

Az elmúlt héten felkerestük 
a gazdaságokat, hogy a hely
színről tájékoztassuk olvasóin
kat a munkák alakulásáról.

— Az eddig beszállított bú
za igen szép. Sajnos, a jelen
legi időjárás következtében 
nehéz aratás előtt állunk.

— Magának mi a feladata 
itt a magtárban?

— Szállítószalagra rakjuk 
fel a búzát, amelyet gépkocsi 
visz a közeli szárítóba.

— Milyen az ellátás?
—1 Panaszra nincs okunk. A 

többi munkahelyen dolgozó 
elítéltekhez képest élelem

kiegészítést kapunk és ebédre 
Is sokkal nagyobb adagokat 
hoznak. Mindenki annyit eszik, 
amennyi csak jólesik.

— Hány éves korában ara
tott először?

— Tizennégy éves voltam, 
amikor az édesanyám magá
val vitt.

— Mikor szabadul?
— Hatvan nap múlva. Ad

dig sikerrel befejeződik a 
munka. . ,

PÁLHALMA

B A R A C S K A

A kombájnok állnak, a szárító dolgozik

Kihasználják az időt

Kőrútunk első állomása Ba
racska. Nyomott párás az idő, 
az égboltot sűrű esőfelhő bo
rítja, a Velencei-tó felől időn
ként villámlik.

A magtárban beszélgettünk 
(Tóth László Sándorral.

— Annak ellenére, hogy a 
gépek állnak, nekünk itt a

— A polgári életben mi volt 
a foglalkozása?

Gépkocsivezető voltam.
— Korábban vett már részt 

aratásban?
— Egy alkalommal.
— A gépesítés ellenére úgy

Pálhalmán is mindenki az 
időjárást figyeli. Fohászkod
nak egy kis napfényért, szel
lőért, amely szárítaná a ned
ves szemeket.

Két héttel korábban, ami
kor az őszi árpa vágásáról ké
szítettünk képes beszámolót, 
SZK—5-ös kombájnok, vala
mint a sűrűn forduló szállító
gépek dübörgésétől volt han
gos a határ. Olyan száraz volt

látszik itt a magtárban is ne- ,a  föld, hogy a gépek által fel- 
héz a munka. Vert por miatt alig lehetett

látni. Ma nem ilyen mozgal
mas a kép. A gépek felsora
kozva várakoznak.

Epres Lászlót szólítottuk 
meg, aki az egyik gép lánc
szerkezetét zsírozta.

— Egyik nap próbaaratást 
tartottunk. Nagyon jól sike
rült, de rövid idő után abba 
kellett hagyni, mert elkezdett 
esni az eső. Azóta állunk és 
várunk.

— Hozzávetőleg mennyi csa
padék hullott?

— Ezek szerint gondosan 
készítették fel a gépeket?

— Természetesen, hiszen mi, 
segédvezetők előzőleg a gép
műhelyben dolgoztunk. Szé
gyellnénk magunkat, ha vala
milyen műszaki hiba, javítási 
hiányosság miatt kiesne egy- 
egy gép.

— Most ráérnek, pihenhet
nek, olvashatnak, egy kicsit 
kikapcsolódhatnak.

— Nem egészen így van. A 
gépeken mindig van valami 
igazítani való. A napi kar
bantartást annak ellenére, 
hogy állnak, elvégezzük. Teg
nap az egyik láncot és a do
bokat kellett megigazítani.. „

Déli tizenkét óra. Gépkocsi 
érkezik a bernátkúti konyhá
ról, ebédet hoz.

Nézzük, mit kapnak a mai 
napon az aratók ebédre? A

Szeretni, ápolni kell a gépet
menü: karalábéleves, kelká
poszta főzelék pörkölttel.

Forró, friss, ízletes, és ami 
igen lényeges, bőséges.

— A leves, úgy látom, nem 
nagyon fogy?

— Hát. am

a
magtárban és a szárítóban 
igen sok a teendőnk — mond
ja. — Az első napok termé
nyét szárítjuk.'

— Milyenek a búzaszemek?
— Szépek, kövérek.
— Hosszú ideig kell a ma

gas víztartalom miatt száríta
ni őket?

— Nem, viszonylag rövid 
Idő alatt elérik a kívánt szin
tet.

szemek..

— Könnyűnek, nem köny- 
nyű, de örülök, hogy szerény 
munkámmal hozzájárulhatok 
az ország kenyeréhez.

Fehér István Jászapátiban 
a termelőszövetkezetben volt 
korábban gépkocsivezető:

— Nekem nem szokatlan ez 
a munka, hiszen éveken ke
resztül részt vettem az aratás
ban.

Verejtékező homlokát meg-
törölve ícrv fnlvfatia •

— A nedves, 
miatt nem indulhatnak a gé
pek?

— Nem, a talaj elbírná a 
gépeket. A napok óta tartó 
esőzések következtében a bú
za annyira megengedett, hogy 
nem lehet vágni.

— Hogy vizsgáztak a gépek 
az árpa aratásánál?

— Folyamatosan, fennaka
dás nélkül dolgoztak. Kisebb 
meghibásodás ugyan előfor
dult, de a hibát szinte pilla
natok alatt kijavítottuk. Gördülőműhely

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

A KULCS

A szárítóba egymás után érkeznek a gépkocsik

TTgy tízéves kisfiú odalépett 
a kapushoz.

— Hol van, kérem, az ille
tékosztály?

— Harmadik emelet, 578. 
Nekivágott a rengeteg épü

letnek, mely kongó folyosói
val, zöld, penészes boltozatai
val úgy terjengett körötte, 
mint ismeretlen világ. Iramo
dott a különböző lépcsőkön, 
hármasával hágva a fokokat. 
Fölért a harmadik emeletre.

Itt ide-oda bolyongott. Nem 
találta az 578. ajtót. A számo
zás a 411-ig haladt, aztán el
akadt, s hiába járta végig az 
ajtónak nem volt se híre, se 
hamva.

Amikor már percekig réve
dezett, szembejött vele egy tes
tes, őszbe csavarodott öregúr, 
iratokkal a hóna alatt.

A kisfiú tisztességtudóan le
emelte sipkáját.

-— Kezét csókolom, Szász bá
csi. Nem tetszik megismerni? 
Takács Pista vagyok.

— Pista, ámuldozott az öreg
ú r j a j ,  de megnőttél, Pista. 
Hát te mi járatban vagy itt. 
Pista?

— Édesapámat keresem.
*— No. várj — szólt az öreg

úr. — Majd odavezetlek..

Az öregúr megindult lassan, 
súlyos elefántlépteivel. A fi
úcska hajadonfőtt követte, s 
oldalról rásandított, kíván
csian. Szász bácsi gondokba 
merülve ballagott. Többé egy 
árva szót se szólt.

Ö is a 411. ajtóig ment, de 
ott benyitott, áthaladt egy iro
dán, ahol álló íróasztalnál hi
vatalnokok körmöltek, fölrán
tott egy ajtót, lefelé botorkált 
három rozoga falépcsőn, egy 
fából eszkábált homályos vil
lannyal világított átjáróra ért, 
mely a törzsépületet az új 
épületszárnnyal ragasztotta 
össze  ̂ s ezen a hosszú, poros, 
döngő átjárón bandukolt so
káig, mintha a világ végére 
Igyekeznék, majd miután föl
mászott három rozoga falép
csőn, kijutott egy szűkebb, de 
tisztább és világosabb folyo
sóra. Ennek végén egy ajtóra 
mutatott, mely szemöldökfá
ján három számot viselt: 576 
577., 578,

— Itt van —■ mondta. — 
Szervusz.

Pista megvárta, míg eltűnik 
szeme elől szótlan, de készsé
ges kalauza, aki elefántléptei
vel visszafelé gurult azon a 
végetérhetetlennek tetsző úton, 
melyet az imént együtt tettek’ 
meg.

Aztán szemügyre vette ma
gát egy nyitott ablaküvegen. 
Nyálazta tenyerét, simította 
vele szőke haját. Harisnyáját 
fölfelé húzogatta, nadrágját 
lefelé. Harisnyája egy helyütt 
foltos is volt, egy helyütt lyu
kas. Cipője pedig poros. Ezt 
zsebkendőjével törülgette.

Még nem járt itt. A hiva
talról otthon sokat hal

lott. Apja mindig ezt hajto
gatta: „a hivatal, a hivatal, a 
hivatal”. Anyja is: „szegény 
apád a hivatalban, a hivatal
ból ,a hivatalért”. A hivatal 
úgy vette körül, mint holmi 
rejtélyes, mindenütt jelenlevő, 
ünnepélyes, szigorú, fényes és 
megközelíthetetlen valóság. De 
eddig nem látta. Semmiféle 
ürügyön nem juthatott ide, 
mert apja minden próbálkozás 
elől kitért, nem szerette, ha 
ott zaklatják, azon a vélemé
nyen volt, hogy „nem gyer
meknek való”, és „ami nem 
gyermeknek való, az nem 
gyermeknek való”. Vele kü
lönben se lehetett tréfázni. 

Izgatottan nyitott be az 
576., 577. és 578. ajtón.

Egy teremben ember ember 
hátán szorongott, várakozók 
nyája, s hátul, a farács mö
gött hivatalnokok görnyedtek, 
bezárva, mint a rabok. Pista 
nem nyújtogatta a nyakát. 
Jobbra egy kisebb szoba volt, 
melynek ajtaját nyitva hagy
ták. Ide lépett be.

— Takács István urat kere
sem — fordult egy fiatalem
berhez, aki tízóraizott.

— Balra, utasította a fiatal
embert, s anélkül, hogy ráte
kintene, beleharapott kolbá
szába.

Pista a terem tömegén át
furakodva, a bal szobába tar
tott, mely pontról pontra ha
sonlított az előbbihez.

Itt egy nagy íróasztalt lá
tott. Annál se apja ült, hanem 
egy nyakig kopasz úr. De már 
megismerte apja szőke-deres 
haját, izmos tarkóját. Háttal 
ült neki, egy falhoz támasztott 
kis íróasztalnál, a sarokban.

Lábujjhegyen közeledett fe
léje. Az íróasztalnál nem tu
dott tovább jutni a könyvek 
fölpolcolt halmától. Mélyen 
meghajolt. Apja nem vette 
észre. Zavarában köhögött.

— Kezedet csókolom, édes
apa.

— Mit akarsz? —- kérdezte 
Takács.

>— Anya küldött.
— Miért?
— A kulcsért.
— Miféle kulcsért.
— A kamrakulcsért. Azt 

hiszi, magaddal hoztad, téve
désből.

— Mindig zavartok — fo- 
kadt ki Takács és fölkelt.

Turkált a zsebeiben. Az asz. 
talra csapott egy cigaretta
tárcát, egy papírba csomagolt 
vajas zsömlét, egy szemüveg
tokot, egy jegyzőkönyvet, meg 
egy zsebkendőt.

Nincs — állapította meg 
dühösen —, nincs. Keressétek 
otthon.

Pista lesütötte szemét. Az 
íróasztalt nézte, a kis, nyoma-
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Ha kisüt a nap. . .

Mindenki annyit vesz, amennyit akar
Az étcsészék púpozva hús

sal.
— Ha ilyen jó lenne az idő

járás is, akkor nem lenne 
semmi baj. Mindenki annyit 
szed az ételből, amennyit 
akar. Korábban egy hét alatt 
nem ettem meg ilyen mennyi
séget — jegyzi meg Illés Jó
zsef segédvezető. . .

A kombájnok mellett mű
helykocsi. áll, szerszámokkal, 
hegesztőberendezéssel, és ki 
tudná felsorolni, hogy ezen kí- 
Vü hányféle szerszám, alkat
rész található a mindent tudó, 
mozgó műhelyben.

— Emellett motorkerékpáros 
szerelő is a rendelkezésünkre 
áll, és ha szükséges, a gépmű
helyből igen rövid idő alatt 
meghozza a kívánt alkatrészt.

Ebéd után a gabonaszeme
ket nézegetik, morzsolják.

— Valamit szárad t... Ha 
délutánig nem esik, akkor úgy 
gondolom, elindulhatunnk.

— Szeretnének már menni?

— Nagyon. Nálunk, ez ün
nep, hiszen a kenyérnek va
lót takarítjuk be.

— Mire kell különös figyel
met fordítani?

— A minimális szemveszte
ségre. Lassú sebességgel, ma
gas dobfordulattal kell vezet
ni a gépeket — magyarázza 
Durmath János.

Az aratásban közel száz el
ítélt vesz részt, de közvetve 
nv'~ többen járulnak hozzá a 
munkák zavartalanságához, a 
folyamatossághoz.

— Csapatmunka ez a ja
vából — mondja az egyik el
ítélt, igen találóan. — Az egy
másra utaltság itt még foko
zottabban érvényesül.

A háttércsapat is igen szer
vezett és igen jó. A gépműhe- 
lyesektől, a szakácsokig min
denki igyekszik, hogy a kiszol
gálás az adott körülmények
hez képest a legjobb legyen. 
Eddig panasz nem volt.

Borongős időben folytatjuk 
utunkat a Duna—Tisza közé, 
Állampusztára.

— Ötnapi aratás után kény
telenek voltunk leállni — tá
jékoztatott a gazdaság főagro- 
nómusa. — Munka közben ma 
nem lehet a kombájnokat 
fényképezni, talán holnap, 
vagy holnapután folytathat
juk, h a . . .

Ismét a mély sóhaj, a felté
telezés : h a . . .  ha, ha nem esik 
az eső, ha egy kis szél bese
gít, ha kisüt a n ap . . .

Néhány számadat ékesen bi
zonyítja a gondok súlyossá
gát:

Tizenkét óra alatt Állam
puszta 14,5, Korhányban 21, 
Miklán 30, Kékesen 16, Tetét- 
lenen 16,5, Bösztörben 37, Sol
ton 31 milliméter csapadék 
öntözte a földeket.

A kapásokra és elsősorban a 
cukorrépára az eső igen jól 
jött, de ami az egyik növény
nek kedvező, az a másik mun
kára, ebben az esetben a bú
zára, káros hatással volt.

A napokban jég verte a 
napraforgót. Repülőgépről 
gombaölő szerrel permetezték 
le a hatalmas táblát, így sike

rült elejét venni a nagyobb 
kárnak.

— Visszatérve az aratásra, 
a betakarítás elhúzódása mi
lyen kárt okozhat — kérdez
tük a gazdaság egyik irányí
tójától?

— A búza biológiailag érett. 
Az eső kilúgozza a szemeket, 
és ez mennyiségi kiesést je
lenthet. Egyébként jó termés 
várható.

A munka dandárja, akár
csak Baracskán, vagy Pálhal- 
mán, itt is a magtárban össz
pontosul.

Rövid cigarettaszünetben 
váltunk szót Sefrényi Ferenc
cel.

— ö t  nappal ezelőtt kerül
tem Állampusztára és rögtön, 
a mély vízbe dobtak. Az eddig 
learatott búzát tisztítjuk.

— Korábban mivel foglal
kozott?

— Az építőiparban dolgoz
tam hidegburkolóként.

— Ezek szerint a mezőgaz
dasággal most ismerkedik.

— Az első napokban fogal
mam sem volt, hogy melyik a 
búza, az árpa, vagy a z a b ,..

— Hogy megy a munka?

Állampusztán a magtárban Igen mozgalmas az élet
— C sináljuk.:;
Gyepkó ■ József a korhányl 

közös brigádból került a mag
tárba.

— Önként kértem, hogy he
lyezzenek ide.

— Miért, ott nehezebb volt 
a munka?

— Ellenkezlőleg, ott köny- 
nyebb volt, nem kellett eny- 
nyit zsákolni.

— Akkor miért?
— A feleségem munkakép

telen, itt jobban fizetnek és 
így anyagilag jobban tudom 
segíteni.

— Mire kell munkája során 
a legjobban ügyelni?

Zsákolva, szállításra készen . . .

— Ügy volt, hogy szomba
ton dolgozni fogok, és ezért 
előre kiadták a pihenőidőt.

— Mivel töltötte idejét a 
körleten?

— Verset írtarb, rajzoltam, 
erőt gyűjtöttem a szombati 
napra, de akkor olyan eső 
volt, hogy a gépek a földeken 
nem tudtak dolgozni. . .

Ezen a napon Rupa Sándor 
is pihent.

— El sem tudom mondani, 
mennyire jólesik a figyel
messég, Tessék elhinni, meg
sokszorozza az ember erejét,, 
ha érzi és tudja, hogy számí
tanak a munkájára és meg
bíznak benne. . .

★
Most, amikor a látogatás 

eseményeit írom, feltűnik a 
sok közös vonás a három gaz
daság között. Az időjárás is 
egyformán rossz volt, a gépek 
kényszeredetten vesztegeltek a 
dús kalászú táblák előttt. Ba-»- 
racskán, Pálhalmán, Állam
pusztán megtették az előké
születet, hogy minél előbb fe
dél alá kerüljön az ország ke
nyere.

A részleteiben is átgondolt, 
szervezett munka mellett a 
legnagyobb hatást az aratás
ban részt vevő emberek vált
ják ki a látogatóból. Fiatalab
bak és idősebbek, akik koráb
ban esetleg vonatról láttak bú
zatáblát, most valamennyien 
átérzik e kritikus napok fe
szültségét. A hidegburkolót, a

ÁLLAMPUSZTA

rék, hektikás íróasztalt. Na
gyobbnak képzelte. Legalább 
akkorának, mint a másikat, 
amelyiknél a kopasz irt.

Takács egymás- után forgat
ta ki zsebeit, s közben, hogy 
haragját hűtse, pirongatta fi
á t

— Aztán hogy jössz ide, 
tisztességes emberek közé? 
Csupa piszok vagy. Meg se 
mosdottál. A cipőd, a haris
nyád. Mint egy csavargó. Nem 
szégyelled magad?

— Ez a fiad? — kérdezte a 
kopasz.

— Az, dörmögött Takács. — 
Haszontalan. Mindig kódorog. 
A labdán jár az esze, nem a 
könyvön.

— De most szünidő van — 
jegyezte meg a kopasz. *— 
Vagy tán megbukott?

— Majdnem — sóhajtott 
Takács.

Ekkor a nadrágzsebébő-l a 
padlóra hullt a kamrakulcs.

"Pista a kulcs után ugrott, 
fölemelte s indult.

Künn azonban. a teremben, 
egyre többen kiáltották:

— Takács, Takács.
Olyan izgalom támadt, mint

ha tűz ütött volna ki. Sokan 
megjelentek az ajtóban is, s 
a csoportban végre feltűnt az 
izgalom okozója és magja: egy 
fürge, incifinci úr.

Takács, aki éppen vissza- 
dugdosta kifordított zsebeit, 
földig bókolt.

— Parancsoljon, méltóságos 
uram.

A kis ideges emberke át
nyújtott neki egy papírlapot,

melyre kék irónnal néhány 
szám volt írva.

— Takács — rendelkezett , 
gyorsan hozza át nekem eze
ket az iktatóból.

— Azonnal, méltóságos uram 
— olvadozott Takács.

Máris rohant, úgy. ahogy 
volt, kalap nélkül.

A szobában csönd volt. Az 
a csoport, mely a főnököt 
idáig kísérte mint testőrsége, 
szétoszlott. Mindenki buzgón 
dolgozott.

A főnök le-föl sétált csikor
gó gombos cipőjében. Várta 
vissza Takácsot, az okmányo
kat az iktatóból. Unalmában 
egy képet nézegetett a falon. 
Fölvett egy könyvet az áll
ványról, kinyitotta, nagy zaj
jal visszadobta. Érzett, hogy 
itt ő a házigazda, az úr.

Pista, aki a főnök érkezése
kor a zűrzavarban nem tudott 
kijutni az ajtón, itt rekedt. 
Egy darabig az íróasztal mellé 
laoult, majd letelepedett az 
ott púposodó könyvhalomra, s 
harangozott lábaival.

Figyelte a főnököt.
Ez az apró emberke egy fur

csa madárhoz hasonlított. 
Mozgékony orrán erősen vil
logott a csíptető. Kis feje volt, 
középütt elválasztott, gyér 
ezüst hajjal. Kezeit összedör
zsölte, s ekkor száraz, idege
sítő, érdes hang hallatszott, 
mint amikor üvegpapírral si
kálnák valamit.

Egyszerre megállt a kopasz 
íróasztala előtt, s ezt kérdez
te:

— Ki itt ez a gyerek?

— Takács kartárs fia — fe
lelte a kopasz.

A főnök hallgatott. Tovább 
folytatta sétáját. Amikor Pis
ta elé ért, megszólította:

— Hogy hívnak?
— Takács Istvánnak — fe

lelte csengő hangon és bátran 
Pista, aki már talpra ugrott, 
s feszesen kihúzta magát.

— Hányadikba jársz?
— Második gimnáziumba.
— Milyen a bizonyítvány?
— Nem valami fényes.
— Hogyhogy?
— Van egy elégséges is.
— Miből?
— Latinból.
— És a többi?
— Jeles. De van egy jó is. 

Számtanból.
— Mi akarsz lenni?
— Még nem tudom — mond

ta Pista szünet után, vállát vo- 
nogatva, szemérmesen.

— No mégis?
—- Repülő — vallotta be 

Pista, halkan.
— Repülő? — kérdezte a fő

nök hangosan és csodálkozva. 
— Miért éppen repülő?

Pista válaszolni készült er
re a nagy és nehéz kérdésre, 
amikor lélekszakadva jött 
vissza apja. Fakó homloka ve
rejtékezett. Néhány zsineggel 
összekötött ívet nyújtott át a 
főnöknek:

— Méltóztassék parancsol- 
ni.

— Köszönöm — szólt a fő
nök, de nem rá tekintett, ha
nem erre a lelkes, piros arcú 
kisfiúra, — Elbeszélgettünk a 
fiával — újságolta Takácsnak, 
mosolyogva. — Kedves, értel

mes fiúcska. Ügy látszik, jó ta
nuló is.

— Igen, méltóságos uram — 
lelkendezett Takács — iparko
dó, szorgalmas gyermek — és 
fiára pillantott. — Most siess 
haza, fiacskám, édesanyád vár 
— és átölelte, megcsókolta. — 
Szervusz, Pistukám.

A gyerek fülig vörösödött, 
meghajolt mindenki előtt, 

de előbb édesapja előtt, s már 
ment visszafelé a hosszú úton. 
az új épületszárnyon, a homá
lyos átjárón, a zegzugos folyo
sókon. a kanyargó lépcsőkön. 
„Pistukám” — tűnődött. Miért 
hívott így? Otthon sohasem 
nevez így. Aztán arra gondolt, 
hogy az íróasztala a falnál áll, 
egész hátul, a sarokban, s 
olyan kicsike, de azért nagy, 
nagyobb, mint a főnök, leg
alább egy fejjel nagyobb.

Ezek a gondolatok összeku- 
szálódtak. Boldog volt, zavart, 
nyugtalan és riadt. Amint 
ment, ment azon a döngő át
járón, a sóhajok hídján, ajtó
kat nyitogatva és csukogatva, 
eltévedt. Egy negyedórába telt, 
míg kiért a széles főlépcsőre, s 
megpillantotta a főkaput'a 
tűző, nyári napfényben, s a 
kapus aranypaszományos sap
káját.

A kapus megállította.
— Mi az, kisfiú, te sírsz? Ki 

bántott téged? — vallatta.
— Senki — szipogta, és az 

utcára szaladt,
A sarkon megtörölte köny- 

nyektől csörgő arcát. Aztán 
szaladt, szaladt, a kulccsal a 
kezében, hazáig.

-  Arra. hogy a gabona, szá- Pincért> a gépkocsivezetőt
ráz, tiszta legyen . . .  egyetlen cél serkenti, az ara-

Jónás István arról beszél, tás. Meggyőződésem, hogy ők 
hogy szabadnapot kapott, nem mindent elkövetnek az eddigi 
kellett kijönni a magtárba. lemaradás behozására.

— Miért? — ZIMM —

O rszágszerte a ra in a k
Valamikor régen komoly, hatalmas embertömeget 

megmozgató munka, életfeladat volt az aratás. Ma egy- 
egy szövetkezetben, állami gazdaságban néhány tucat 
ember dolga, De ez nem jelentheti azt, hogy ma már 
nem embert próbáló tevékenység. Kemény, türelmes, 
nehéz napok állanak azok előtt, akik ebben a munká
ban részt vesznek.

Hajnalban kezdenek, fél hatkor már ott ülnek a kom
bájnban, s este kilenckor, harmatszálltakor hagyják ab
ba. S ez alatt az idő alatt, ha műszaki hiba, eső vagy 
valami más közbe nem jön, akkor egy kombájnos be
takarít öt-hat vagon búzát! S ez nem gyerekjáték. Jó 
gép és jó szakember kell hozzá. Az aratás elején még 
nem annyira döntő a kombájnos ügyessége, mint az ara
tás vége felé, amikor már pereg a szem, amikor már 
minden mozdulat számit. Ma is, mint ezelőtt, az a cél, 
hogy szemveszteség nélkül fejeződjön be az aratás, s ke
rüljön magtárakba a búza. Régebben csak az volt lé
nyeg, hogy minél előbb,, nem számított az időjárás, mert 
minden szemet szárítottak. De ma, az energiatakarékos 
években, nem mindegy, hogy olcsón vagy drágán kerül 
tető alá a búza. Néhány szövetkezetben nem is kezdték 
el az aratást, várták, hogy szárítás nélkül takaríthassák 
be az „életet”. Az idén nemcsak jó a termés, hanem az 
is bíztató, hogy nem sok munkájuk lesz a szárítóknak. S 
ezzel is csökken a búza termelési költsége, ami növeli a 
termesztés jövedelmezőségét. Végtére is. ez az igazi cél.
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A nevelés közös érdek
Érkeznek az elítéltek hozzászólásai, de mégis támadt né

mi hiányérzetünk. Ügy képzeltük, hogy a vitába bekapcsolód
nák a nevelők és a pártfogók is. Különösen a nevelői vélemé
nyeket olvasnánk nagy figyelemmel, hiszen róluk minden 
írásban szó volt.

Reméljük, a hallgatásuk csak várakozás, és vitánk az ő 
révükön még jobban kiteljesedik. Természetesen elítélt-olva
sóink további véleményét is várjuk, közöljük.

jón saját magával tisztába jön
ni, s ezzel már megadjuk a 
segítséget saját nevelésünkhöz. 
Jó, tudom, egy adott közös
ségből nem „lehet kilógni, se 
jó se rossz irányba, mert az 
különböző jelzőkkel jár. De 
tegyük a kezünket a szívünk
re: este, lefekvés után, hányán 
gondolunk arra, hogy itt a 
nyár, milyen jó lenne szaba
don élni! Erre emlékezzünk a 
szabad életben is, amikor 
szembe kell nézni a valóság
gal, vállalni kell a kellemet
lenebb megbélyegzést is.

Szerintem a nevelés közös 
érdek, de mi vagyunk a fo
lyamatban azok, akik segíthe
tünk a megvalósulásában, 
vagy mi vagyunk azok, akik 
eltaszítjuk a segítő kezet és 
csak várunk a csodára, ami 
sohasem történik meg . . .

Az utóbbi időben a rádió, 
tévé. ejég sokat foglalkozik a 
bűnözőkkel, elsősorban elret
tentés céljából. Itt is találni 
kellene valami megoldást, ami 
nem csak elidegeníti tőlünk a 
kinti embereket. Mert igenis 
nem egy elítéltből azért lesz 
visszaeső, mert nem talál ta
lajt a lába alatt. A pártfogó 
felügyelet nem a legjobb meg
oldás, sőt találkoztam már 
olyan emberrel, aki a párt
fogó elől „szökött” a börtönbe. 
Ezt is össze kellene hangolni, 
például több idős tanárnőt 
vagy más arra alkalmas sze
mélyt megbízni pártfogófel
adatokkal. Egy idősebb nőt 
például az olyan fiatal, aki 
szeretetet az. életben úgyszól
ván senkitől sem kapotj, biz
tos, hogy tisztelne, hallgatna 
ra. Némelyekben dacot vált 
ki a szigorú „pótpapát” játszó 
férfi, s egy-két rosszul sikerült 
mondat már el is dönti a kap
csolatot . . .

Tulipán János 
Budapest

” 1 Nevelőmunka? Nehéz, 
higgyék el. Tessék csak figyel
ni : van egy alanyunk, aki kint 
nem megfelelő körülmények 
közt élt. Pontosabban alkalmi 
ismerősei voltak, ideje nagy 
részét az utcán töltötte. Ezen a 
földön annyi ember van, s ő 
mégis egyedül érezte magát. 
Gyenge, kisebbségi érzése van, 
álomvilágban él-élt. Bár har
mincéves, segítségre, irányí- 

' tásra, nevelésre szorult volna, 
de nem kapta meg. Itt bent 
viszont úgy érzi, van valaki, 
a háta mögött, aki figyel rá. 
Ez többek között a nevelő, aki 
ha kell, azt mondja neki: visz- 
szabeszéltél, irány a fogda. 
Jól dolgoztál, viselkedtél, 
kapsz jutalmat. Alanyunk 
megpróbál a maga módján 
karriert csinálni. Végül példa
képe lesz az intézetnek. Miért? 
Mert úgy érzi, vannak mel
lette.

Holnap azonban el kell 
hagynia az intézetet, szabadul. 
Mi lesz vele? Pártfogó? Nem 
hiszek benne igazán, mert 
szerintem több benne az ad
minisztratív elem, mint a ne
velői. Alanyunknak ez nem 
elég, több kellene. Gyermekes 
szeretet, egészséges nevelés, 
mert erre vagyunk kiéhezve. 
De gyengék arra, hogy ma
gunk lábán megálljunk. Ezért 
valóban mi vagyunk csak a 
félelősek? Emlékszem, volt a 
Gyűjtőben egy fiatalember, 
aki nagyon remekelt a képző- 
művészetben. Itt benn a neve
lőtől a parancsnokig sőt az 
elítélt társaitól is megkapott 
minden segítséget. Így tudott 
alkotni. Aztán szabadult. Ké
sőbb a H. H. munkatársa föl
kereste, és szomorúan közöl
te: már nem az az ember, aki 
az intézetben volt, nyilván 
azért, mert a maga lábán nem 
tudott megállni.

Egy konkrét példa arra, 
hogy az itteni nevelésnek, ha 
nincs folytatása a szabad élet
ben, sokszor kudarc lesz a 
vége..„

Sztojka Ferenc 
előzetes

VETÉLKEDŐJE
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Engedjék meg, hogy én is el

mondjam a véleményem, a 
továbbiakban közvetlenül el
ítélt társaimhoz szólva. Azzal 
kezdeném: szép-szép az őszin
teség, de csak akkor, ha va
lódi, és nemcsak „altatás”, 
mint a legtöbb írás. Vajon 
hány társam jutott el arra 
a pontra, hogy legalább önma
gához őszinte legyen? Többen 
a társaikat akarják nevelni, 
de nem veszik azt a fáradsá
got, hogy magukba nézzenek. 
Több nevelőt kérünk, áthárít
va a felelősséget másokra, 
közben elismerjük, hogy eddig 
is mennyi mindent kaptunk. 
Azt is el kell ismerni, hogy 
nincs visszatartó ereje a bün
tetésnek. Tudom, hogy ezért 
sokan szidnak majd, ha el
olvassák, de a tény attól még 
tény marad. A rádióban hall
gatott műsorokból kiderült, 
hogy az aluljárók „népe”, a 
fiatalok nem télnek a börtön
től. Körülöttem is megfoidult 
egy-két csöves, aki azzal in
dult ki a börtönből, hogy megy 
és beszámol „élményeiről” a 
társainak. Szerintem ezt meg 
kellene előzni. . .

Az is tény, hogy a börtönt 
megjárt embereknek — legyen 
az fiatal vagy idősebb —, kint 
gátlásai vannak, ami már bent 
elkezdődik. Lehet, hogy úgy 
érzi, most megállók, nem ke
rülök vissza, de az első aka
dálynál elbukik. Ha egyáltalán 
lehet tanácsot adni, én azt 
mondanám: mindenki próbál-

Olvasom, hogy megint nem 
jött vissza valaki a rövid tar 
tamúról, sőt sorozatos bűn- 
cselekményeket követett el. 
Ezzel nehezítette a helyzetét, 
de csak a sajátját? Ugye nem. 
A mi „bőrünkre” is csinálta. 
S itt van a jelentősége annak, 
hogy segíteni kell egymást a 
nevelésben. Mert ez az ember 
a nevelőnél „jó fiú” volt, de 
társai, akik körülötte éltek, 
részben felelősek a történte
kért. Hiszen mi jobban is
merjük egymást, jó és rossz 
oldalunkról egyaránt, tudjuk 
mi a másik esetleges szándéka. 
A nevelő nem. Ha félt volna 
az illető a társai felelősségre 
vonásától, megvetésétől, talán 
nem merte volna megcsinálni 
ezt a súlyosan elítélendő cse
lekményt.

Bizony József 
Budapest

@
. . .  Én a munkahelyi veze

tőkre helyezném a hangsúlyt. 
Igaz, hogy a munkahelyi ve
zetőkre csaknem annyi elítélt 
jut, mint a nevelőkre, de ők 
nem a problémáinkkal — mint 
a nevelők —, hanem velünk 
foglalkoznak. A civil vezető 
ismer mindenkit, tudja kihez, 
mikor, mit kell szólni, ismeri 
jó és rossz tulajdonságainkat. 
Szerintem akarva — akaratla
nul fontos pedagógiai funkciót 
töltenek be . . .  S azt monda
nom sern kell, hogy nemcsak 
a fizetésért dolgozunk. Igen 
fontos a jutalmazás, a dicsé
ret, a megalapozott jó szó. A 
munkahelyi vezetők önbizal
mat önthetnek a letört em
berekbe, de el is vehetik a 
kedvüket.. .

Szmolenszky Gabriella 
Kecskemét

A Gyűjtő kulturális életéről 
szóló sorozatunkban ezúttal 
— híven a címhez — a „má
sik csillag”, azaz a börtön- 
fokozatúak tevékenységének 
bemutatása következett volna 
az eredeti tervek szerint. Rö
vid idő alatt azonban olyan 
sok minden — bátran mond
hatjuk: az ottaniak számára 
nagy jelentőségű — esemény 
következett be jobb csillag, 
azaz a fegyházasok Prizma 
színpadának s az egész kul- 
túrközösségnek az életében, 
hogy most még mindig róluk 
szól (méltán) a beszámoló.

„A falakon látszik ugyan, 
hogy  ̂egykor szép fehérre me
szelték, sok helyen azonban 
már pereg a festék.” „Szín
padnak, díszletnek nyoma 
sincs.” — Ilyen és ehhez ha
sonló, sivár képet festő mon
datok szóltak a múlt heti 
számban arról a kongó, el
hanyagolt helyiségről, amely a 
színház- vagy kultúrterem sze
repét tölti be, pontosabban: 
töltötte be.

Amikor alig egy héttel az 
előző látogatás után a Prizma 
Színpad „Halló, nagyvilág” 
című műsorának főpróbájára 
beléptem ugyanebbe a terem
be, először azt hittem, hogy 
eltévedtem. A kellemes, hal
ványzöld színű falak már ele
ve derűs hangulatot árasztot 
tak, amit csak fokozott a 
mennyezeti lámpák ragyogó 
sora; körben fából készült, 
ízléses dekorációk, az előtér
ben frissen készült színpad, 
mögötte dekoratív háttérként 
egy fő- és két, más színű ol
dalfüggöny. Az egyik olda
lon, a színpad mellett az előző 
írásban már említett dzsessz- 
orgona, s az intézet legújabb 
.szerzeménye” : egy tizenhat- 

ezer forintért vásárolt csil
logó-ragyogó dobfelszerelés. 
Körben reflektorok; az utolsó 
simításokat végezték éppen a 
berendezéseken.

Schneider Albertre (legfelső 
képünkön éppen Bicska Maxi 
szerepében) rá sem lehet is
merni. Nem a szmoking miatt, 
hanem azért, mert korábbi, 
kissé maliciózus nyugalma, ke 
délye nyom nélkül eltűnt, 
mintha egy egészen másik em
ber lenne az, aki egyszerre 
húszfelé figyel, ötfelé magya
ráz, közben a szerepét mor
molja félhangosan s kijavítja 
társát, aki két lépésre ugyan 
ezt teszi a saját szövegével. 
A mozgalmas képet kellően 
aláfesti a dobpergés, amint az 
új felszerelést próbálgatja a 
dobos („három éve nem ját
szottam, mi lesz ebből?!” — 
ismételgeti közben állandóan) 
és Feri bácsi, azaz Nagybecs- 
kereki Móra Ferenc hol hal
kabb, hol erősebb orgona
muzsikája. A lámpák hol ki
alszanak, hol felgyulladnak 
(még dolgoznak a villany- 
szerelők), néha közbesípol az 
összegerjedő mikrofonok miatt 
a hangszóró — teljes a fő
próbákat megelőző jószándékú 
kapkodás, felfordulás.

És azután, mint mindenütt, 
végleg elhalványul a világí
tás, és kilép a színpadra az 
első szereplő, a konferanszié: 
Stiller László (neve a Fővárosi 
Bv. Intézet I-es egységében, a ,

Markóban levők előtt már 
jól ismert: az ottani kulturá
lis élet egyik szervezője-irá- 
nyítója volt). Néhány szelle
mes mondat után bejelenti az 
első számot — és kezdetét 
veszi az előadás, amelyre hó
napok óta készülnek az it
teniek, s amelyről nem is 
olyan régen még csüggedten 
úgy beszéltek, mint valami 
egyre távolodó szép álomról.

A csaknem kétórás műsor 
a továbbiakban szépen, zök
kenőmentesen pereg tovább. A 
„Halló nagyvilág” valóban el
viszi a nézőket a 
világ ismertebb 
fővárosaiba; Lon
don, Párizs, Bécs 
eßy-egy jellemző 
figura vagy közis
mert operettrész- 
let, melódia segít- | |  
ségével jelenik 
meg a most még 
csekély számú né
zőközönség előtt. A 
Fővárosi Operett
színháztól kapott 
valamennyi kellék, 
jelmez kitűnő szol
gálatot tesz; Bicska Maxi fi
gurája éppúgy élethű, mint — 
Budapesten járva — Hacsek és 
Sajó középső kép). Frosch a 
„Denevér”-ből éppúgy élveze
tes perceket okoz, mint az 
élet fonák helyzeteit felvillan
tó villámtréfák sorozata.

A szünetben hirtelen alább
hagy a feszültség: mindenki 
„leenged” erre a tíz percre. A 
jelmezek egyáltalán nem a 
kánikulai viseletre készültek, 
mindenkiről csurog a víz.

— Milyen volt eddig? Ho
gyan csináltuk? Ugye sok a 
h.iba? — ^ s z e r r e  legalább 
tízen lesik az észrevételeket.

— Nem sikerült beszerezni 
minden szöveget, amire szük
ség lett volna. Jó néhány jele
netben emlékezetből pótoltuk 
a hiányzó részeket — magya
rázza Schneide»- Albert. is.

Azokban a percekben nem 
volt alkalom minden ■ közre
működőnek külön-külön gra-

VERSRŐL VERSRE
r P ° z°  sz4m™kban már említettük, hogy a 
férkőzhetünkT Uf r!,rS széPségéhez közelibb

Jra5Su3 « Ü Ä “ ü v'r“ét- * FALub lA-
íme, a vers:

Nyárfák ezüstjén hold ezüstje reszket 
Piros borok a fehér asztalon,
A hegedűknek a tücskök felelnek 
Hívatlanul a szőke asztagon.

A mókás vőfély verset mond a nászról, 
Violát, rozsát, mindent összeszed 
Es csillagot, szerelmet, cifraságot,
Kalácsot kár a majszoló gyerek.

Az ágyasházban tornyot rak az anyjuk. 
Kakukkos óra éjfelet kakukkot,
A szútúl halkan megroppan a bútor

S míg künn az udvaron garázda dal zúg 
Üveg alatt gunnyaszt, mint néma bú,
Egy fonnyadt menyasszonyi koszorú.

. ..A ké.t vers látszólag teljesen azonos élmény- 
körbe tartozik. De a címek különbözősége már 
figyelmeztet az eltérésre. Ez az eltérés azon
ban pontosan ellenkező előjelű, mint amit a 
címek sejtetnek. A Falusi lakodalom -  ko
molykodó — címe alatt egy sokkal derűsebb 
képét _ rajzol a költő, mint amilyen a Tápai 
lagzi játékosán tréfás címe alól az olvasó elé 
komorlik. Úgy is mondhatnánk, hogy a Tápai 
lagzi hangulatilag-érzelmileg ott kezdődik, 
ahol a Falusi lakodalom abbamarad.

Mit fejez ki, mit sugall a Tápai 'lagzi han
gokban es színekben megfogalmazott képsora’
. A vers. magía ?z ?let és a halál, az elmúlás 
es az öröm, a szépség és a pusztulás szembe- 
‘allitasa. E két élményt az élet alapvető össze
tevőjének tartja a költő.

Hogyan jellemezte Juhász Gyula az imént 
idézett cikkében Tápét, a falut? „ ..A h o l 
annyi boldog órám pergett le a múlandóság 
homokján.” — S mivel e két érzést az élet két 
feloldhatatlan összetevőjének tartja a költő 
innét van szomorúsága, boldogtalansága, szen
vedése. S mivel a legmélyebb szomorúság az 
örömben megéreztetett szomorúság _ a fe
kete a fehér alapon a legfeketébb! —, Juhász 
Gyula a maga bánatának kifejezésére a falusi 
lakodalom képét kölcsönzi hátterül.

túlélni; ezúton szeretném pó
tolni az elmulasztottakat. Te
hát: jól összeállított, gondosan 
betanult és lelkiismeretes, sok 
munkával színpadra állított 
és eljátszott előadás részese 
lehettem. Jó szándékukért, 
igyekezetükért, kitartásukért 
és szorgalmukért egyaránt 
mindenkit elismerés illet, aki 
részt vett ennek a bemutató
nak a megvalósításában. Szép 
példája ez a két óra az ösz- 
szefogásnak, a közösségért 
végzett tevékenységnek.

Hamar véget ért a szünet; 
folytatódott a műsor. A vége 
felé már alábbhagyott a len
dület; mindenki elfáradt egy 
kicsit. A vastaps azért nem 
maradt ei — s a szereplők 
maguk is szemmel láthatóan 
meghatódtak egy kissé a zajos 
ünneplés láttán. Olyannyira, 
hogy a konferanszié a búcsú
zásnál éppen csak a rendezőt

„felejtette ki” a közreműkö
dők felsorolásánál, s csak a 
nézőtér biztatására pótolta a 
nevet: Schneider Albert.

Mire ezek a sorok meg
jelennek, addigra már meg
történt az első igazi, „nyilvá
nos” előadás is. A főpróba he
vében nem volt lehetőség 
hosszasabban, részletesebben 
beszélgetni a jövendő tervek
ről; egy azonban bizonyos — 
a Gyűjtőben is megteremtő
dött az a „mag”, amelynek 
buzgalma megfelelő alapot 
jelent a fejlődésre. Egy gond
juk máris van: a dzsesszor-? 
gona és tulajdonosa várhatóan 
szeptemberben elhagyja — 
remélhetőleg véglegesen — az 
intézetet. N. Móra Ferenc 
muzsikájával remek keretet 
adott az összeállításnak. Ami
kor búcsúztunk, megállított 
egy pillanatra:
_— Itt most létrejött egy jő 

társulat, és mert jól dolgoz
nak, lesz igény a későbbiek
ben is műsorokra. Azután 
majd biztos olyan kérés is 
lesz, hogy külső előadó is fel
léphessen. De mindehhez a 
legfontosabb kellék: egy zon
gora. Jó kíséretnek, jó önálló 
számnak. Tessék megírni: 
most ez legyen a következő 
lépés. Én elmegyek, és mit ér 
akkor önmagában a dob és egy 
gitár?

H. A.

Hat hogyan, a lakodalom lehet más is, mint 
tréfás hangulatok, víg rigmusok, tánc, heje- 
huja, etel és ital boldog órája? Juhász Gyula 
megmutatja a ^látszat fonákját, és az ezúttal 
is megdöbbentőbb, megrázóbb, új gondolatok, 
sz íneik  ébreszto;’e’ mint a valóság puszta fel-

Mindkét versre látszólag ugyanaz az imp
resszionista előadásmód jellemző. Mondaniva
lójukat csupa hang- és színérzet fölkeltésével 
tolmácsolják. De ez a hasonlóság nagyon is 
látszólagos.

H.a arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
a kolto az önmaga számára kitűzött feladatot 
hogyan oldotta meg, föltétlenül azt kell vá
laszolnunk, hogy a legtökéletesebb művészi 
formában. A vers minden íze, porcikája azt 
a szomorúságot és bánatot leheli, amit akkor 
eiezhetett a magányos költő, amikor egy fa
lusi lakodalmat meglátott.

De lehet-e szép a mai olvasónak egy vég-
pím mefn— e? , P f^ im is ta  vers, egy szomorú- atmoszferaju költemény?

A kérdés minden szálának fölfejtése mesz- 
szire vezetne, ezúttal csak annyit: Juhász
S S  a tfn°n-0rUSága minden bizonnyal nem- SrAi sz?morusaga. Amit a költő ma-
fnipKK 0nd‘ azí a Vllagról ÍS mondja. Pon
tosabban: ennek a belső szomorúságnak az 
° kf  a1 klnt) világban keresendő. Abban, hogy 
a kolto az. elet szépségét már alig hiszi, hogy 
sötét, zord hangulat lepi el, a kor magyar va-!

hdatástalansága is szerepet játszott: 
k a ^ k ? n fZ-daaSá8 elmuaradottsága, a téli 'mun- 

3 morbus hungaricusnak neve-' 
I h L i  Öbaj> ,a , magas csecsemőhalandóság, a eherterror emléke. A vers tehát nemcsak egyet-- 
len ember lelkiállapotáról tudósit, hanem az 

korának magyar valóságáról 
talanságáróh e r ő t le n s é g é rő l ,  kilátás-
J B e a veís .,széP?.fgének, mondanivalójának, 
van egy másik melyebb rétege is. Haligatiuk 
a verset, megcsodáljuk a bánat és szomorú
im? h'-etles formába öltését, elismerjük a kolto együttérzését a szegény nép szo
morú sorsával, aztán egyszerre úgy érezzük 
hogy a kolto bánatának kimondásával a mi' 
lelkünk is könnyebb lett, a magunk szomo
rúságán is könnyítettünk, hogy a költő pesz- 
szimizmusa valójában az élet utáni vágyat a 
szépség oltalmát, a reménykedést és az örö- 
met. kelti olvasóiban, hallgatóiban. Ebben az
ta íf^ íin cc  'gal  ^ het'- h°?y Pesszim'sta költő 

' -,S'.A.Z ,Igazi muvész pesszimizmusa
í IpU  ^ - ( et er  é? reménvkedést fakaszt, az elet jobbatetelere ösztönöz. Ez a művészet kü
lönös „transzfigurációja”, a vers színpvál- 
igazolja JuhásZ GyuIa szép költeménye is ezt
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Á Karakorum kiszolgáltatja titkait
A középkori mongol vi

lágbirodalom fővárosának, 
Karakorumnak, védőművein 
kívül, több egyenként 50 mé
ter átmérőjű dombja külö
nös figyelmet keltett, ami
kor 1977-be.n rendszeresen 
régészeti ásatásokat kezd
tek. De most az egyik el
árulta titkát: a kutatók ed
dig kőfallal körülvett 42 
sírt fedeztek fel, amelyek
ben jó állapotban levő, a 
XIII—XIV. századbeli em
beri csontvázakat találtak.

A vizsgálatokból kiderült, 
hogy az itt eltemetettek 
nem mongolok, hanem Kö- 
zéip-Ázsia messze nyugaton 
fekvő területeinek lakói 
voltak. A temető frontod- 
dalán egy döngölt agyag
ból készült emelvényein fa- 
koporsóban e:gy 180 cm 
magas férfi csontvázát ta
lálták. Mongol régészek fel
tételezik, hogy ez a férfi 
egy muzulmán kéziműves és 
kereskedő közösség feje 
volt, amelynek tagjait és 
hozzátartozóit a lábainál 
temették el.

A régészek egy olyan 
falra is bukkantak, amely
nek tégláit kereszttel dí
szítették, csak a nyáron 
sorra kerülő későbbi ásatá
sok fogják megmutatni 
azonban, hogy itt esetleg 
egy keresztény közösség te
metőjéről van-e szó, aho

gyan egyes kutatók feltéte
lezik.

A mongol kánok egykori 
székhelyétől nam messze 
felfedezett két egyedi női 
sírban találtak többek kö
zött porcelánból készült ti
pikusan mongol ivócsészé- 
ket, valamint arany-, ezüst
ös bronzérmeket 1365— 
1243-ból. Eddig még tisz
tázatlan két negroid arc- 
élű fáraómaszk jelentősé
ge, amelyeket■ egy mégnem 
azonosított anyagból ön
töttek Mongóliában.

A régészeti kutatások fel
tehetően belátható időn be
lül közelebbi felvilágosítás
sal szolgálnak majd az 
egykori világváros, Karako
rum lakosságáról. A lakos
ság valószínűleg nagyrészt 
a Dzsingisz kán és utódai 
által alávetett népekből te
vődött össze. A Kiszmedjov 
szovjet archeológus által 
1948-ban Dzsingisz kán 
tudósának, ögüdejnek a 
város szélén álló palotájá
nál megkezdett ásatásokat 
folytatják. A teljes talap
zat 64 oszlopán kívül a 
városközpontba vezető egész 
utcasorokat fognak feltár
ni.

A karakómmá ásatásak 
fontos hozzájárulást képez
nek a közép-ázsiai nomád 
népeik civilizációjának meg
ismerésében.

Tutenkämen nem utazhat többé
Abdel Hamid Ravdan egyiptomi kulturális állammi

niszter rendeletben megtiltja, hogy a híres „Tutenká- 
men-gyűjteményt” az országon kívül állítsák ki. Ez a 
rendelet más törékeny ókori1 tárgyakra is érvényes, il
letve amelyekről nem készültek másolatok, vagy nem 
állnak eredeti másodpéldányok rendelkezésre.

A fáraó sírjában találta-több m in t'3500. éves kincse
iket a legutóbbi évékben S2ámosretfi*ópat;' orsz^fbfn. és 
az Egyesült Államokban mutatták be, és óriási közön
ség tódult ez alkalommal a múzeumokba. A nyugat
berlini kiállítás során Szelket Istennő szobra kissé 
megsérült, s ez felháborodást idézett elő az egyiptomi 
parlamentben.

A  Vezúv m egkövesedett áldozatai
A Nápoly melleti Herculaneumban olasz régészek 

egy három méter vastag, megkövesedett iszapréteg alatt 
nemrég 16 ember és egy nő teljesen épségben maradt 
tetemét fedezték fel.

Herculaneumot, akár csak ikervárosát Pompejt, idő
számításunk 79. évében a Vezúv kitörése után láva, 
iszap és hamu temette el. A Giuseppe Maggi professzor 
vezetésével most kiásott áldozatok közül tizenketten 
nyilvánvalóan egy család tagjai voltak. Világosan felis
merhető egy anya, aki testével próbálta megvédeni 
gyermekét. Az öt felnőtt, a négy fiatalkorú és a három 
gyermek, nyilvánvalóan megpróbált elmenekülni és el
jutni a tengerhez.

A szakértők által rendkívül fontosnak tartott lelet 
megcáfolta azt a legendát, amely szerint Herculaneum 
lakói Pompeji polgáraival ellentétben mind elérték a 
tengerpartot, ahol azután a hagyomány szerint, Plinius 
flottája felvette, és biztonságos helyre szállította őket.

Minden harmadik gyermeket 
kizsákmányolnak

A világon minden harmadik gyermeket munkavég-, 
zési kényszerrel kizsákmányolnak, állapítja meg az a 
jelentés, amelyet Genfben az Egyesült Nemzetek Em
beri Jogi Bizottságának terjesztettek elő. Míg a Nem
zetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint 52 millió 15 
év alatti gyermeknek kell dolgoznia, az emberi jogi bi
zottság jelentése alapján a 145 milliós szám áll köze
lebb az igazsághoz.

A  mikrobák károsítják a  műemlékeket
A terméskő-építményeket mindenütt veszélyeztetik 

az időjárás viszontagságai. Normális körülmények kö
zött az építmények ilyen romlását „a szén-fűtőolaj- és 
ipari hulladékgázok okozta növekvő környezeti károso
dás” címszó alatt jegyzik, és a fokozódó levegőszeny- 
nyeződést okolják. Csakhogy a légkör bármiféle tisz- 
tátalanságútól távol is „korrodálódnak” a terméskőépít
mények. Híres példája ennek a kambodzsai Angkor 
Vat temploma.

A kőzetlakó mikrobák, baktériumok és főleg gombák 
az anyagcseréjük során olyan savakat termelnek, ame
lyek megtámadják a kőzeteket. A málló kéregben pél
dául oxál- és citromsavat mutattak .ki.

A különböző közét (ásvány) fajták érzékenysége igen 
eltérő, A kvarcot például alig támadják meg, úgy lát
szik viszont, hogy a csillám „ízlik” leginkább a mikro
báknak. Ez összefügg az ásványok kristályszerkezeté
vel. A csillám igen vékony, különálló rétegekből épül föl, 
amelyek közé a sav különösen könnyen hatol be.

Fehér, mint a vér
Egy kis vágás az ujjon, és A Fluosol feltalálásában 

máris kiserken a vér. Sokan egyébként az atombombának 
azonnal szédülni kezdenek: is szerepe volt. „Atombomba
nem bírják a látványt. A tej- gyártás” közben fedezte föl 
szerű folyadékkal telt kis mű- ugyanis 1966-ban Clark pro- 
anyag zacskót viszont bárki a fesszor egy amerikai katonai 
kezébe veheti, aligha lesz tő- laboratóriumban a különleges 
le rosszul. Holott abban is vér oxigénszállító tulajdonságú 
van — csakhogy mestersége- perfluorkarbont, s amikor egy 
sen előállított pótvér, egy ja- német magazin hírül adta, a 
pán recept szerint készült fölfedezést, a Hamburgban „ 
anyag: a Fluosol Dacalin- vendégeskedő Naito doktor 
Amin. ráébredt a hatalmas lehető-

A Green Cross cég hetven- ségre. Amint hazaért Oszaká- 
négy éves elnök-feltalálója, ba, megvett egy laboratóriu- 
dr. Naito_ Hioicsi életének mot, s ott kitűnő szakemberek 
csúcspontját jelenti a Fluosol százai fogták vallatóra a per- 
DA, amely szükség esetén em- fluorkarbonok külön'-éle válto- 
beréletet ment. Például súlyos zatait. Tizenegy esztendő sok 

-baleset alkalmával, amikor a reménye és kudarca után ta- 
sérült sok vért veszít. Ilyenkor 1 álfák meg végre az eszményi 
jelentősen megcsappan a vö- vegyületet: a Fluosolt. 1979 
rös vértestek száma, s emiatt februárjában a feltaláló és tíz 
zavar támad az oxigén, sőt né- munkatársa önmagának fecs- 
miképp a szén-dioxid szállítá- kendezett be az új vérpótló 
Sábán is. Elegendő oxigén hí- anyagból. A művér kiállta a 
ján pedig a beteg szervei, sző- próbát: egyik kutató szerveze
t t ő l  valósággal „fulladoz- tében sem támadt káros reak- 
na^’’- ció. Ezt követően dr. Jakoja-

Mit tud a Fluosol DA? E ma, a kísérleti részleg vezető- 
szintetikus anyag három és je különféle állatok tucatján 
félszer több oxigént szállít, próbálta ki a Fluosolt. A vizs- 
mint a vér,  ̂ s a széndioxidot gálát kiterjedt arra is, hogy 
is képes eltávolítani a szerve- milyen gyorsan bomlik el ez 
zetbőL Apró, ezred milliméter az anyag a szervezetben, s mi
nagyságú molekulacsoportok lyen adagolás mellett a leg- 
végzik ezt a munkát, s nem hatékonyabb. Miután az állat- 
kell tartani tőle, hogy eköz- kísérletek egyértelműen iga
ben bajt okoznak. Ez azért zolták a Flusol DA hatásos- 
nagy dolog, mert a vérátöm- ságát, sor került a kórházi 
lesztésnek kellemetlen szövőd- kipróbálásra. A Jehova tanúi 
ményei lehetnek. Az elmúlt vallási szekta tagjai voltak a 
évben átömlesztett jó egymil- kísérleti alanyok, mert az ő 
lió liternyi vértől sokan kap- hitük szerint a vérátömlesztés 
tak sárgaságot, vírusos máj- tilos dolog (tehát inkább meg- 
gyulladást és egyéb fertőző halnak, semhogy mások em- 
betegséget. Az orvosi statisz- béri vérrel segítsenek rajtuk), 
tikákból kiderül, hogy a sár- ám a művér áíömlesztése nem 
gaságban megbetegedők tíz ellenkezik vallásuk tanításá- 
százaléka idegen vért kapott. Val. Ezek után végre elkezdőd

hetett a Fluosol gyártása.
Az Oszaka és Kioto között

M IS S E 0 T A Ü
ABSZORBEÁL (7. o ld a l) : A k é m iá b an  h a sz n á lt k ife je z é s ; v a 

lam ely  a n y ag  g ázo k a t, v agy  o ldo tt a n y a g o k a t e ln y e l, felszív.
ALLERGIÁS (7): az a lle rg iáv a l k ap cso la to s , rá  je llem ző . A l

le rg ia : o rvosi k ife jezés , je le n té s e : tú lé rzék en y ség , a sze rv eze t
n ek  a  szo k áso stó l e lté rő  re a g á lá sa  v a lam ily en  k ü lső  h a tá s ra .

AN TITEST (7): A sze rv eze tb e  b e ju tta to tt  m ik ro sze rv eze t, 
v a g y : az en n ek  h a tá s á ra  k e le tk ező  véd ő an y ag .

EMBARGÓ (1); B izonyos á ru c ik k e k  k iv ite li ti la lm a  egyes  
m e g h a tá ro zo tt á llam o k b a , vagy á llam b a.

IM M UNRENDSZER (7): Azon sze rv e k  c so p o r tja , am e ly ek  
m ű k ö d é sü k k e l k iv á ltjá k  az im m u n itá s t. Im m u n itá s : o rvosi k i
fe jezésse l v éd e ttség , azaz ö rö k lö tt, v ag y  sze rze tt közöm bösség  
egyes b e teg ség ek k e l, v ag y  m érg ek k e l szem ben .

NEGROID (7): N ég ersze rű , je lle g ű ; szá rm a z á sá b an  ré szb en  
n éger.

P IG M EN T SEJT (7): fes tékszQ m cséket ta r ta lm a z ó  se jt. P ig m en t: 
az élő sze rv eze tek  színező  an y ag a .

PSZICH O SZO M A TIKU S (7); L elk i o k o k  m ia tt lé tre jö v ő  testi 
e lvá ltozás, tü n e t.

SPEC IFIK U S (7): K ü lön leges, s a já to s , s a já to sa n  je llem ző .
SZANKCIÓ (1): i t t :  b ü n te tő  ren d e lk ezé s , jo g sza b á ly ; m eg to r

ló in tézk ed és .
VÉTÓJOG ( : ) :  Az ó k o ri R ó m áb an , a  k ö zép k o rb an , és m a  is 

a  p o lg á ri o rszág o k b an  egyes  szem é ly ek n ek  az a  joga , hogy  til
ta k o z á s u k a t b e je len tv e  m e g ak ad á ly o zzák  egy  h a tá ro z a t, é rv é n y 
re , jo g e rő re  em elk ed ésé t. T o v á b b á : a  B iztonsági T anács  ö t á l la n 
dó ta g já n a k  (A m erika i E g y esü lt Á llam ok , A nglia, F ra n c ia o r
szág , K ína , S zov je tun ió) az E g y esü lt N em zetek  Szerveze te  
a la p o k m án y á b a n  b iz to s íto tt azon  joga , hogy  a  B T -ben  v a lam ely  
h a tá ro z a t e lfo g a d á sá t m eg ak ad á ly o zzák .

A mesterséges vér nem okoz 
ilyen problémát, s az is elő
nye, hogy két évig biztonsági)- . „ . ,  ̂ . . .
san tárolható, míg a palackos levő jodogavabeli _gyar_ napi
vér hűtés esetén is csak né
hány hétig Használható fél.

ötszáz csomagot állít elő a ta- 
bakonként- harmincdolláros

..Az ú j.: mű vér az A-. B-, a áron forgalmazott, fehér vér- 
0-ás az AB-vércsoportűakriak bői. Jelenleg tizenötezer zacs- 
egyaránt adható, s nem kell kó művér van raktáron. Idő
tekintettel lenni az RH-faktor- közben az Egyesült Allamok- 
ra sem Ez különösen válságos ban is elkezdték kísérletkép-

p »  <"k»“  ■ ■ » « « .  - «

TRÉFÁM
— Ne fáradjon, nem kell — Hol vannak már azok

kikísérnie — mondja a tá- az idők — sóhajt Jaroslav 
vozó vendég a házigazdá- úr —, amikor a nők hazá
nak. mentek a mamához, ha ösz-

— De hiszen ez nem esik szevesztek a férjükkel!
nehezemre! Nagyon szíve- Most a mamát hívják má
sén teszem . . .  gukhoz!

— Mondd, kisfiam, mi a — Amikor elváltam a fe
te apád foglalkozása, hogy leségemtől, én kaptam a 
soha nincs ideje eljönni a házat, ő az autót, a motor

csónakot és a kutyát.
— És a pénzt hogyan 

osztották el?
A tanár mondja: — A pénzen az iigyvé-
— Büntetésből leírod deink osztoztak,

százszor: a házi feladatot

szülői értekezletre? 
Tanár. . .

segítség nélkül kell meg
csinálni. És a papád is 
százszor leírja!

Gyerekek, most már

menthető vele, akiket ritka 
vércsoportjuk miatt esetleg el
vesztenénk.

Van azonban a Fluosol DA- 
nak hátránya is: nem tud 
megalvadni, s így nem képes a 
sebet elzárni. Ha tehát kizá
rólag művér csörgedezne az

NSZK-ban az egyik mainzi 
klinikán is kezeltek hét bete
get Fluosollal. Egyetlen eset
ben sem észleltek mellékha
tást. Ennek ellenére sokan 
még úgy vélik: további kuta
tásokra van szükség ahhoz, 
hogy a Fluosol DA végérvé-

ereinkben, a legkisebb sérülés nyosen bevonuljon az orvosok 
is a halálunkat okozná. De fegyvertárába.

A főnök viccet mesél, és 
mindenki dől a nevetéstől 
— az egyik tisztviselőnő ki
vételével.

— Magának nincs hu
elég fi . rendetlenkedésből! thorérzéke?
Nem hallottátok, hogy ki- — Dehogy ‘riín'Ss, déafel- 
csöngettek? mondtam elsejére!

— Nagyon jó a házi fel- — Végre megkaptam a 
adatod! Nem segített vé- fizetésemelést — újságolja 
letlenül valaki a papád- örömtől sugárzó arccal a 
nak? fiatal tisztviselőnő, amikor

kijön a főnöktől.
Elárulná, hogyan sike-Már egy órája követ

engem, mint az árnyék! — rült elérnie? kérdi az
mondja a lány az utcán a 
nyomában haladó ismeret

egyik kollégája.
— Persze, hogy elmond-

len férfinak. — Remélem, hatom — mosolyog a fia
nem akarja, hogy én szó- tál lány —, de ez úgysem 
lítsam meg? . . .  segít magán.

nem is gondol senki arra, 
hogy a vérünket mesterséges 
vérre cseréljük le, hiszen a 
Fluosol DA egymagában nem 
pótolja a természetes vért. 
Vérünkben ugyanis nemcsak 
vörös és fehér vérsejtek kerin
genek szép számban, hanem 
különféle sók, szénhidrátok, 
zsírok, vitaminok, fehérjék 
stb. is vannak benne, márpe
dig ezek a művérből mind hiá
nyoznak.
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Ha nem lenne alkohol, 
nem lennének absztinensek 
sem.

@
Az emberek akkor kez

denek egészségesen élni, ha 
már betegek.

9
Nem a hegyben botiasz 

meg, hanem a kőben.

Ha a tudomány kifogy az 
érvekből, egyszerűen bővíti 
szótárát.

9
Milyen kevés kell az em

bernek — és milyen sokba 
kerül, amíg ezt megérti.

©
A kritikus nem azért ír, 

mert van mit mondania, 
hanem azért, mert elvár
ják tőle.

©
Ha fejjel mész a falnak, 

nem töröd át. És mégis: 
semmi mással nem törhe
ted át, csak fejjel.

r
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K u p a e lle M le le k
Elkészítették az 1982—83. évi európai kupák első for

dulójának sorsolását. A BEK-ben a Rába ETO ellenfele 
az 1981—82-es KEK-döntő finalistája, a belga Standard 
Liege lesz. A KEK-ben az elmúlt idényben bravúrosan 
szereplő svéd Göteborg és az Újpesti Dózsa kerül szem
be egymással. Az UEFA Kupában a Ferencváros a spa
nyol Bilbaót, a Tatabánya a francia St. Etienne-t sorsol
ta. Az első fordulót szeptember 15-én és 29-én játsszák. 
A magyar csapatok, az FTC kivételével- idegenben kez
denek.

Verebes József, a Rába ETO vezető edzője: — Meg
győződésem, hogy több gondot okozunk a belgáknak, 
mint legutóbb a Vasas tette.

Majtán József, a Tatabánya szakosztályvezetője: — A
legutóbbi ellenfelünk, a Real Madrid is nagy névnek 
számított, azaz hozzászokhattunk, hogy a nemzetközi 
kupákban egyre ritkább a könnyű ellenfél. A VB-n 
az egész világ ámulhatott a franciák kitűnő teljesít
ményén, de mi már túl vagyunk a csodálkozáson. Sze
rintem „mellszélességgel” mi leszünk a továbbjutók.

Novak Dezső, a Ferencváros vezető edzője: — Már 
hagyományaink vannak a Bilbaóval való vetélkedésben, 
én magam kétszer is játszottam ellene, és továbbjutot
tunk. Igyekszünk a mostani Bilbao ellen is megtalálni 
a legsikeresebb taktikát.

Temesvári Miklós, az Ű. Dózsa vezető edzője: — Ta
valy a Göteborgot a meglepetés csapatának tekintették, 
hiszen az UEFA Kupa döntőjében otthon és idegenben 
is legyőzte a nagyhírű Hamburgot. Miért ne lehetnénk 
mi most a „bravúr szállítói”. Még nem láttam játszani 
a svéd csapatot, és mindenképpen meg fogom nézni egy 
hazai mérkőzésüket.

SZOMBATHELYI TAMÄS:

N@m vagyok babonás, irány Itália!

M undiai-mérleg V B - T O T Ó
A Mundiál elő- és utójátékaként indított ötfordulós 

totónk eredményhirdetésére a jövő heti számunkban ke
rül sor. Jelenleg folyik a közel kétezer szelvény érté
kelése, a találatok összesítése. Az első két fordulóban 
nem volt telitalálat, ám többen értek el 12-est, ami igen 
jó eredmény. Esélyesekről még korai beszélni, de ha az 
intézeteket nézzük, az első és második fordulóban a 
gyűjtőbeliek, a váciak és a szegediek tippeltek a legjob
ban.

Ennyit előzetesként. A jövő héten tehát kiderül, kik 
lesznek a boldog győztesek. . .

Szusza-utód: Dunai

Tatán táborozik az októberi 
római világbajnokságra ké
szülő öttusa-válogatott. A 
társakkal együtt gyakorol a 
sokáig sérült Szombathelyi Ta
más is.

— Nem állíthatom, hogy 
túlzottan szerencsés vagyok — 
mondta. — Az idén mindösz- 
sze egy versenyen, a tavaszi 
római nemzetközin indulhat
tam, de a második szám után 
ott is ki kellett állnom, olyan 
fájdalmat éreztem a karom
ban.
. — A diagnózis?

— „Teniszkönyök”; a jelek 
szerint nemcsak Taróczyékna'k 
kell óvakodniuk.

— Mégis beválogatták!
— Jó érzés, nogy számít 

rám a kapitány. Gondolom, 
főként a rutinom miatt.

— Most már teljesen egész
séges?

— A héten végre komolyan 
tréningezhettem, háromezer

Egyes vezető sportorvosok 
szerint a sportolás közben elő
forduló hirtelen halálesetek 
nem küszöbölhetők ki teljesen, 
hiszen az ilyen fizikai összeom
lások számos kedvezőtlen kö
rülmény összetalálkozásának 
következménye, vagy a~ halál
eset csak véletlenül történt ép
pen sportolás közben. Bizonyos, 
"hogy azok az alkalmi sportolók 
mégis a legveszélyeztetettebbek, 
akik rendszeres és hosszabb 
előkészület híján túlbecsülik 
faját erejüket.

A nyugat-berlini teljesít
ményvizsgáló orvostudományi 
intézet 59 olyan halálos szívin
farktusesetet tanulmányozott, 
amely 1966 és 1975 között spor
tolás közben vagy közvetlenül 
azután történt; valamennyi 
esetben „többé-kevésbé gya
korlatlan alkalmi sportoló” 
volt az áldozat, mondja ezzel 
kapcsolatban Mellerowiez pro
fesszor, az intézet igazgatója.

Míg idősebb embereknél a 
sportolás közben előforduló ha
lál bizonyos mértékig „vélet
lennek” tekinthető (tehát ez 
másféle fizikai vagy lelki meg
terhelés mellett is bekövetkez
hetne), fiatalabb emberek Spór
ái.-....... —-j
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B u d ap est

métereket úsztam, tizenöt ki
lométereket futottam. De a 
legfonosabb, hogy tudok már 
vívni is.

— VB-esélyek?
— Hol van az még? Egye

lőre az sem biztos, hogy uta
zom. Dr. Török Ferenc szö
vetségi kapitánnyal megálla
podtam: ha úgy érzem, nem 
tudok igazán formába lendül
ni, lemondok a szereplésről.

— Es ha ráinden rendben 
lesz?

— Tavaly Zielona Gorában 
a csapattal második, az egyé
niben harmadik voltam a 
VB-n. Ezzel a produkcióval 
most is maximálisan elégedett 
lennék, sőt ha ott leszek az 
első hatban, már az is nagyon 
jó . . .

— Róma nem rossz jel?
— Először is: bárhol meg

sérülhettem volna, másodszor: 
nem vagyok babonás.

tolás közben történő halálánál 
ez a magyarázat elesik.

Prokop professzor, a vezető 
osztrák sportorvos, rámutat ar
ra, hogy sok fiatalabb sportoló 
halála bizonyított módon a szív 
beteges elváltozásaira vagy ve
le született anomáliára volt 
visszavezethető. Prokop: „Meg
lepőnek látszik, hogy — első
sorban a fiatalabb sportolóknál
— a szubjektív panaszok telje
sen hiányoztak, és többnyire 
sportszempontból kiváló telje- 
sítőképességűek is voltak.”

Két mainzi orvos, dr. Ofer és 
dr. Ulmer, aki megvizsgálta 
nagyszámú egészséges sportoló 
hirtelen halálát, olyan okokra 
is bukkant, amelyek a beteges 
szívelváltozásoktól a magas 
vérnyomáson keresztül egészen 
a nagy magasságban és hőség
ben való túlzott megerőltetésig, 
terjedtek. A szív- és érrend
szeri rendellenességek azon
ban, akárcsak a fertőzések, 
csak meglepően kis hányadban 
szerepeltek a halál okaként.

Ha_ azonban fiatal, egészsé
ges és teljesítőképes emberek 
is holtan rogyhatnak össze, ak
kor sem a beható vizsgálat, 
sem a nagy sportteljesítmény 
vagy az edzés útján történő 
felkészítés nem zárhatja ki az 
ilyen incidenseket. Ezzel nem 
akarjuk azt mondani, hogy a 
vizsgálat és a fokozatos felké
szítés értelmetlen és felesleges
— ellenkezőleg. A mainzi tudó
sok azonban úgy vélik, hogy az 
ilyen halálos végű összeroppa
nás éppen a hiányzó tünetek 
miatt ..többé-kevésbé sorsszerű 
és ezáltal elkerülhetetlen ma
rad. és ezért senkit vagy sem
mit sem lehet vádolni.’’

Az már biztos, hogy óriási 
siker a világbajnokság. Noha 
végleges adatok természete
sen még nincsenek, a jóval 
30 ezer feletti átlag nézőszám, 
a hatalmas tévé- és reklápi- 
bevételek soha nem látott osz
talékot jelenteknek majd a 

„ 24 részt vevő csapat számára. 
Gondoljuk csak el, hogy a 
négy év előtti, akkor ugyan
csak első fordulóig jutott ma
gyar válogatott is több mint 
1,7 millió svájci frankot ho
zott a labdarúgás és egyéb 
hazai sportágak konyhájára. 
Mekkorára nőhetett ez az ösz- 
szeg, ötven százalékkal több 
résztvevő, és a mérhetetlenül 
felduzzadt bevételek nyomán?! 
Az anyagi siker tehát adott, 
pénz nélkül ugyanis nincs 
labdarúgás.

Ami a részleteket illeti, 
kezdjük mindjárt a 24 részt
vevővel. A kísérlet több mint 
vakmerő volt: 30 napos világ- 
verseny. Először a történelem 
során, hisz még az olimpiák 
sem merték három hétnél to
vább ébren tartani az embe
riség figyelmét. A tévé sport
osztálya adásaink előtt Pest
ről még az utolsó napokban 

.is azt üzente Madridba, hogy 
otthon esténként kiürül a vá
ros, mindenki a meccset vár
ja. Ha ez nemcsak magyar, 
hanem világtünet volt, akkor 
Havelange nem élt hiába, csa
tát nyert a két tucatnyi in
dulóval. Amíg ő az elnök, 
nem fog csökkenni ez a szám. 
Nagy barátja és nagy ellen
fele, Franchi dr. is a fellegek 
csúcsán érzi magát. Négy 
döntőből négy európai, mi 
kellhet még az UEFA-elnöké- 
nek.

Ám ez a kép már nem eny- 
nyire napsugaras. Az egyhó
napos fieszta halk mélypont
jait. ugyanis, két klasszikus 
európai stílus csendes unalma 
jelentette: a közép-európai és 
a brit stílus bukott el a négy
éves felkészülés záróvizsgáján, 
Csehszlovákia, Magyarország 
és Ausztria felléptein hamar 
kiderült, hogy meccseik nem 
foglalnak helyet az Oscar- 
díjas találkozók között. A 
csehszlovák Venglos dr., ' az 
érdekelt szövetségi kapitány 
és az idézett országok alapos 
ismerője pontosan fogalmazott 
diagnózisában: „Emlékezetes, 
mit nyújtott csapatom néhány 
évvel ezelőtt, Európa-bajnok 
korában. Mára ugyanazon já
tékosaim jóllakottak lettek, 
éppúgy, mint az osztrákok, 
magyarok. Ami saját orszá
gunkban elérhető, azt mind 
megszerezték, ezeket a játéko
sokat már nem lehet felrázni. 
Most majd elölről kezdek min
dent, új, fiatal, még éhes em
berekkel.”

Nagyobb várakozás előzte 
meg, ezért nagyobb csaló
dást okozott a britek korai 
kiszállása. Az északír együttes 
csupán egy fantomválogatott. 
Csapatunk évenként 3—4 íz
ben, válogatott mérkőzés cí
mén, piknikszerű összejövetelt 
tart Belfastban, ha nem kés
nek a különböző angol váro
sokból érkező repülőgépek. A 
skót csapatnál pedig aligha
nem ismét fegyelmi (whisky) - 
gondok voltak, ha hihetünk 
egy angol nyelvű újságnak. 
Ez ugyanis így harangozta be 
az aznapi szovjet—skót mér
kőzést: a ma esti találkozón 
a kommunizmus néz szembe 
az alkoholizmussal Sevillá
b a n ... Persze, hogy Anglia 
nem is a legtitkosabb esélye
se volt a négy közé jutásnak. 
Gépszerű, kemény, . rohanós 
játékuk a csehszlovákok el
len még a VB egyik kellemes 
színfoltja volt. Később éppen 
ez a gépszerűség vált egyre 
inkább önmaguk szürke, sót- 
lan, ötlettelen álllóképévé és 
unalmat árasztó búcsújátékba 
torkollott. Greenwood késői 
ébredése, Keegan és Brooking 
utolsó félórára halasztott be
hozatala már csak folytatása 
volt egy hagyománynak, a 
szerencsétlenül cserélő angol 
szövetségi kapitányok újabb 
adalékának.

Európa sikere igencsak egy
oldalú volt tehát — nem ke

vesebb, mint hét reprezentán
sa szerepelt várakozás alatt, 
ha ugyan nem kellene ide
venni még Jugoszláviát is. 
Annál egyértelműbb dicséret 
illeti a még ma is fejlődőnek 
nevezett országokat. Ők szám
űzték mérkőzéseikről az unal
mat, pillanatig sem az olcsó 
betonbunkert választották, ha
nem kimondottan támadó, vib
ráló 90 perceikkel csak híve
ket szereztek a leggyanakvóbb 
nézők között is. Szereplésüket 
megkoronázta, hogy, különö
sen Fekete-Afrika képviselői 
között még egyéniségeket is 
láttunk —, ami pedig oly na
gyon nélkülözött hiánycikk 
volt éppen a nagy múltú vá
logatottak sorában. A szem
tanú hitelességével állítha
tom, hogy távoli országaik tele 
vannak hasonló tehetségekkel. 
Nincs tehát kétség az iránt, 
hogy a szép közeljövőből lát
tunk ízelítőt emlékezetes mér
kőzéseiken.

A jelen igazi látványosságát 
azonban még Dél-Amerika je
lentette. Csapataik játéka per
sze ugyancsak az erőre épült, 
de ennek minden kellemetlen 
hatását feledtette a játékos
ság, a siker könnyű, akár 
könnyelmű öröme. Minden tá
madásépítésükben, de minden 
mozdulatukban volt valami 
esztétikus, amit visszaidézni a 
VB jó percei közé tartozik.

Csak le a kalappal az ola
szok előtt, hogy három nap 
alatt maguk alá gyűrték a 
látványosság, a show két pa
rádés volt világbajnokát. Iga
zán nem az ő hibájuk, hogy a 
döntő már nem a világbajnok
ság legjobb mérkőzése volt. 
Ebben, mint már annyiszor, 
ismét a lebonyolítás rendsze
re, a már annyiszor elátkozott 
kiírás a vétkes.

Ezt persze könnyebb meg
bírálni, mint jól megcsinálni. 
Különösen a meggmelt lét
szám újabb, egyre több gali
bát okozó finom, de igen rá
zós „szempontjai” közepette. 
(Földrészek, szerzett érdekek, 
helyi háborúk, ki tudja, még 
mi minden.) De az egyenes 
kiütéses rendszer talán rövi- 
debb időtartammal, több valós 
eredményt hozna. A kiemelés, 
tudom, nagyon kényes dolog 
— de Wimbledonban a Con
nors—McEnroe mérkőzések 
valahogy mindig a végére ma
radnak, nem egy héttel a 
befejezés előtt játsszák a ja
vát, mint most az olasz—bra
zil mérkőzést.

Megérdemelnek egy külön 
bekezdést az idegen bajnok
ságokból hazahívottak. Wood
cock és Ardiles, Six és Berto- 
ni, ahány^ világsztár, annyi 
álomszerződés — és ugyanany- 
nyi kudarc. Sőt, az osztrákok 
és a magyarok létszámra a 
fél, tartásra egész válogatott- 
jukat. idegenben játszókra — 
előbbiek nem is akármilyen 
klubokban játszókra. —, épí
tették. Láttuk, mifyen ered
ménnyel. A következtetés 
igencsak egyértelműnek tű
nik: a hazai bajnokságban 
szereplő fiatalember és az 
egyesülete számára egyformán 
egyszerű húzóerő a majdani 
külföldi szerződés,, de az ott
honmaradtak mintha nem 
lennének kisebb értékűek a 
válogatott számára.

Ismét diadalmaskodott vi
szont a szabálykönyv. Ez a 
jó öreg, vékony kis füzet, me
gint^ bizonyított: minél egy
szerűbb, minél közérthetőbb, 
annál népszerűbb a sportág! 
Nagyszerű húzóerő ám ha 
Betsuánától a Buckingham- 
palotáig mindenki úgy érez
heti, hogy abszolút szakem
bere ennek a sportnak, nem
csak szurkolhat, hanem min
den joga megvan az azonnali 
cafolhatatlan állásfoglaláshoz’ 
a legkényesebb szabálykér- 
desben is.

Hála érte a labdarúgásnak, 
amelyik, ma már tökéletes 
szervezett anyagi háttere el
lenére, mégiscsak egyfajta 
sport. Márpedig sporttól ki 
várhat többet annál, minthogy 
egy álló hónapig eltereli az 
emberiség figyelmét a világ 
folyásáról.

A finom boráról híres, dél
spanyolországi város Jerez, 
ünnepelt, táncolt, vigadt. Ez a 
fiestahangulat még május vé
gén kezdődött, és egy hónapon 
át tartott. Ám semmi köze 
nem volt a világbajnoksághoz. 
A labdarúgó-rajongók válluk- 
ra emeltek egy fiatal magyar 
edzőt, és a fél városon keresz
tül így hordták körbe. A szem
tanúk szerint Jerezben utoljá
ra ilyesmi, a Spanyolország- 
szerte rajongva tisztelt torreá
dor, Paco Camino vendégsze
replésekor esett meg. A tréner, 
akit az egész város ünnepelt, 
Dunai II. Antal, az Újpesti 
Dózsa volt ezüstcipős gólkirá
lya, válogatott csatára. A 39 
éves szakember erről a túlára
dó örömről, latin tempera
mentumról így számolt be:

— A másodosztályban sze
replő együttes 12 éven át pró
bálkozott a feljutással, siker
telenül. Sorozatos kudarcok 
miatt több ezren elfordultak a 
csapattól. Amikor tavaly nyá
ron ide kerültem, akkor már 
szó sem esett a bajnokságról, a 
felkerülésről. Tisztes helytál
lást vártak, s nem többet. Meg
lepetésként hatott sikerünk, 
ezért volt oly forró hangulatú 
az ünneplés.

. A spanyolországi futball- 
fiesta után következnek az 
itthoni hétköznapok. Két hét 
múlva rajtol az új, 20 csapa
tos NB II. Hogy mi várható 
az újjászervezett második vo
naltól, arról kérdeztük meg 
Kiss Lászlót, a Ganz-MÁVAG 
újdonsült mesterét.

;— Az első évben minden
képpen magas színvonalat. 
Hat majd az új varázsa, sok 
a jó csapat, valamennyi együt
tes tekintélyszerzésre készül. 
Hogy koncentrálódnak-e az 
erők, ahogy azt tervezték, az 
meg nem tudható. Nagyon ne
héz ugyanis játékost igazolni 
a területi bajnokságban játszó 
csapatoktól.

— A Ganz-MAVAG-nak is?
— Nekünk különösen. Több

letjuttatást képtelenek va
gyunk adni, aki idejön, annak 
csak színvonalas edzésmunkát 
ígérhetek,

— És erre jönnek a játéko
sok?

— Amikor bemutatkoztam, 
a csapat fele el akart menni, 
megelőzött a hírem. Fura á

— Utoljára akkor találkoz
tunk, amikor még az Újpesti 
Dózsa pályaedzője volt, Vár- 
hidi Pál mellett.

— Bizony, ennek már las
san két esztendeje . . .

— Hogyan kapott külföldi 
szerződést?

— Amikor új szelek kezd
tek fújdogálni a magyar fut-, 
hallban, mi, idősebbek, élhet
tünk a lehetőséggel, külföldre 
szerződhettünk. Az osztrák 
másodosztályban szereplő 
Semmeringhez kerültem. Elég 
jól ment a játék, annak elle
nére, hogy itthon már évek óta 
nem rúgtam labdába az NB 
I-ben. Ez az osztrák vendég- 
szereplés azonban nem nyug
tatott meg. Közel a negyven
hez, már a jövő volt az érde
kesebb. Ezért örültem a jede- 
zi edzői meghívásnak.

— És a folytatás?
— Nagyon örülök, mert né

hány nappal ezelőtt pont ke
rült a Betisszel kötött előszer
ződésem végére. A spanyol 
első _ osztály hatodik helye
zettjénél dolgozni rangot, 
megtiszteltetést jelent. Egyéb
ként a hetvenes években Szu
sza Ferenc közel hat évig volt 
a klub trénere, és még ma is 
úgy emlegetik, mint legendás 
mestert.

futball világa. Olyanok is cse- 
pültek, becsméreltek, akikkel 
életemben nem váltottam 
egyetlen szót sem. A klub el
nöke, Balogh József mellém 
állt és a régi játékosok közül 
is néhányan.

— Tavaly jól szerepelt a 
Ganz-MÁVAG.

Béntragadt a másodosz
tályban, ez nagy eredmény. 
Köszönhető elődömnek, Ka
szás Gábornak, akitől jól ed
zett játékosokat kaptam.

— Ennek ellenére még most 
se tudjuk, mennyi lesz a já
tékosok fizetése, s mekkora 
prémiumért futballoznak majd. 
Késik az erről szóló hivatalos 
utasítás.

— Lesz vonzereje az új NB 
II-nek?

— Feltétlenül, főleg a fő
városban, ahol összesen há
rom NB Il-es csapat van: a 
Volán, a 22-es Volán és a 
Ganz-MÁVAG. A mi pályánk 
van a legközelebb a centrum
hoz, állítom, több nézőnk lesz, 
mint az első osztályú MTK- 
VM-nek.

GYŐRI BAJNOKNÉZŐBEN

Pihenő után, túra előtt
„Hosszú évek után a Rába 
LiO labdarúgócsapata törte 
meg a fővárosi együttesek 
bajnoki hegemóniáját. S ami 
meg ennél is fontosabb a mai 
„gólszegény” világban: a győ
riek több mint száz alkalom
mal vették be ellenfeleik há
lóját. Ez a siker talán fölrázza 
majd az egy hónap múlva 
kezdődő bajnoki szezonban az 
elkényelmesedett fővárosi csa
patokat.

— Állunk elébe — mondta 
Vereseb József, a Rába meste- 
re. — Minden mérkőzésen ki 
fogjuk hajtani a „lelkünket”, 
s ha mégis kikapunk, nem lesz 
okunk szégyenre. Valamennyi 
találkozóra egyformán készü
lünk, hiszen mindenki a baj
nok skalpjára fog vadászni. 
Három hét  ̂pihenőt kaptak a 
játékosok,^ július 1-én kezdtük 
az alapozást. Nincs sérültünk, 
mindenki jó erőben, súlyfeles
leg nélkül „vonult be”.

— Programjuk a bt 
nyitány előtt?

— Nyugat-európai f 
utazunk, ahol két törni 
pünk pályára, A nemz« 
találkozók ' sorát aug: 
4-én Győrben folytatji 
graziak látogatnak el 
zánk. Majd Görögors: 
megyünk, s ott több méri« 
is játszunk. Innen vagy C 
országba, vagy Spam 
szagba látogatunk és a f 
szülést az NSZK-ban fej« 
be.

— Átigazolások?
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Fődig két labdarúgó k 
hozzánk: DÉLÉP-től. Lesk 
pus, és a MÁV DAC-ból I 
der.  ̂Egy-két ismertebb la 
rugó igazolását is terve 
még de erről nem beszi 
Hetek, mivel az átigaz 
időszak csak július 31-én rul le.

Mennyire veszélyes a sport?

Kiss edző nagy tervei


