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ausztriai látogatását élénk érdeklődés kísérte az oszt
rák  politikai es gazdasági körökben, ugyanakkor a ma
g y ar-o sz trá k  tárgyalásokra figyelemmel tekintettek 
más közép- és kelet-európai országokban is. Az imm ár 
hagyományosán gyakori eszmecsere Bécs és Budapest 
között különösen hasznosnak bizonyult éppen most, a 
feszült nemzetközi helyzetben, amely nem m aradhat ki
hatás nélkül a nyugat- és a kelet-európai országokra 
sem — m utattak  rá  az osztrák fővárosban. Emlékeztet
tek ra hogy Lazár György vendéglátója, Bruno Kreisky 
f ^ Ct llar / a^ I£>r m int külügyminiszter) először
1964-ben já rt hazánkban. Az azóta eltelt 18 évben ősz
ie s e n  27 magasszintű találkozóra került sor a két or
szág vezetői között: rendszeressé váltak az állam - és 
kormányfők, a  _ külügyminiszterek hivatalos látogatásai 
es kötetlen tanácskozásai, ugyancsak rendszeres munka- 
kapcsolat alakult ki hazánk és Ausztria szakminiszté
rium ai között. Az idei magasszintű tárgyalásokon 
nyilvánvaló volt a közös szándék, hogy a  két, sok te 
kintetben példás, jószomszédi kapcsolatot ápoló ország 
kinyilvánítsa: a korábbinál sokkal nehezebbé vált nem
zetközi politikai és gazdasági viszonyok között is vál
tozatlanul törekszik együttműködésre, és — ahol lehet
séges — előre is kíván lépni a közös érdekű feladatok 
megoldásában.

AUSZTRIA A FEJLETT TŐKÉS ORSZÁGOK SORÁ
BAN (az NSZK után) hazánk második legfontosabb 
partnere. Teljes külkereskedelmünkben, kivitelünkben 
az ötödik, behozatalunkban a negyedik helyet foglalja 
el, áruforgalm unk tavaly először haladta meg a tíz- 
m illiard Schillinge!. A dinamikus fejlődés ellenére a ke
reskedelmet növekvő magyar passzívum jellemezte, 
am inek egyik tényezője, hogy a m agyar árukat válto
zatlanul magas ausztriai vámok sújtják. A 'két ország 
kozott egyébként m ár 120 együttműködési szerződés 
van érvényben, a többi között a harm adik országok 
piacain való közös fellépésről. A Die Presse, a  gazdasá
gi és üzleti körök lapja rám utato tt: a megbeszélések 
középpontjában a gazdasági kérdések álltak.

A LEGNAGYOBB BIZONYTALANSÁGBAN ÉLNEK 
Libanonban a palesztin menekültek. Nincs kizárva 
ugyanis, hogy az izraeli invázió, a bejrúti m enekülttá
borokban. elkövetett tömegmészárlás, valam int az izraeli 
és a libanoni kormány legújabb tervei m iatt a mintegy 
félmilió em bernek távoznia kell az országból.

A Libanonban élő palesztinok jelentős része 1948, 
azaz Izrael állam megalapítása után telepedett le itt. A 
későbbi közel-keleti háborúk, illetve Husszein jordániai 
királynak a  palesztin ellenállási mozgalomra m ért csa
pása — az 1970-es „fekete szeptember” — nyomán a 
menekültek újabb hullámai duzzasztották fel a libanoni 
palesztin jelenlétet mai létszámukra.

Kiszolgáltatottságuk egyenes következménye annak, 
bogy a PFSZ a közelmúltban, az izraeli katonai túlerő 
nyomása alatt, s a Habib-tervnek megfelelően, távozni 
kényszerült Bejrútból. Izrael libanoni jobboldali szö
vetségeseinek — minden jel szerint a déli m iniállamot 
vezető Haddad őrnagy embereinek és a falangistáknak 
— nem kellett fegyveres ellenállástól tartaniuk, am ikor 
halomra gyilkolták a Bejrút déli részén fekvő Szabra 
és Satila táborok lakóit. A nyugat-bejrúti állásait foko
zatosan kiépítő libanoni hadsereg tömeges letartóztatá
sokat eszközölt a városrészben. Érvényes tartózkodási 
engedéllyel nem rendelkező „idegen elem eket” fogtak 
el és utasítottak ki az országból — főként palesztinokat. 
Mint köztudoit, Izrael nem egyezik bele, hogy újraépít
sék a  Libanonban idén nyáron lerombolt m enekülttábo
rokat, s ragaszkodik ahhoz, hogy lakóik csak sátrakat 
kapjanak.

A HELYI HATÓSÁGOK a m enekülttáborokat ritkán 
lakott körzetekbe akarják telepíteni, de még a felszámo
lásukat is fontolgatják. A jövőben minden valószínűség 
szerint az eddiginél sokkal szigorúbb feltételekhez fogja 
kötni a palesztinok libanoni tartózkodási és munkavál
lalási engedélyét.

Hogy az ily módon távozásra késztetett m enekülteket 
mely országok fogadják be im m ár több m int harm inc
éves vándorlásuk nyomán, az egyelőre nyitott kérdés.

FELZÚDULÁST VÁLTOTT KI A KÖZVÉLEMÉNY
BEN a tory kormánynak az a terve, hogy meg akarja 
szüntetni az ingyenes társadalombiztosítási szolgálta
tást, amelyet 1945-ben vezettek be. (Ennek alapján m il
liók jogosultak — a bérükből levont járulék fejében — 
orvosi szolgáltatásra.)
. Leon Brittan  pénzügyminiszter-helyettes azzal a  ja 

vaslattal állt elő, hogy a közegészségügyi szolgáltatást 
ezentúl ne az adókból finanszírozzák, hanem — az Egye
sült Államok példájára — biztosítótársaságok útján. 
Norman Fowles egészségügyi miniszter ugyan tagadta, 
hogy lenne ilyen elképzelés, de sokak meggyőződése: a 
Thatcher-kormány a  közoktatási kiadások lefaragása 
után most az állami egészségügyi szolgáltatást célozza 
meg.

GROMIKO SZOVJET KÜLÜGYMINISZTER New
Yorkban, az ENSZ székhelyén megbeszélést folytatott 
több ország diplomáciai vezetőjével.

Gromiko és Oskar Fischer, az NDK külügyminisztere 
baráti, elvtársi megbeszélést folytatott. Rám utattak: a 

■ Szovjetunió és az NDK a jövőben is mindent megtesz 
a béke megőrzése, a fegyverkezési hajsza megszünteté
se, a  nemzetközi helyzet további kedvezőtlen irányba 
történő fejlődésének megakadályozása érdekében.

Gromiko és Willibald Fahr osztrák külügyminiszter 
találkozóján a. két fél az időszerű nemzetközi kérdések
ről, köztük az ENSZ-közgyűlás jelenlegi ülésszakát érin
tő témákról folytatott eszmecserét. Időszerű nemzetközi 
kérdésekről és a szovjet—spanyol kapcsolatok alakulá
sáról folytatott megbeszélést Gromiko Pérez-Llorca 
spanyol külügyminiszterrel. Gromiko felhívta a spa
nyol külügyminiszter figyelmét a katonai szembenállás 
és a feszültség csökkentésére irányuló legutóbbi szov
jet kezdeményezésekre.

Érdekütközések a Valuta Alap közgyűlésén

Hitelezők 
és adósok vitája

A mai adósságterhes világ
ban érthető módon felfokozott 
érdeklődés kísérte az ENSZ 
két szakosított pénzügyi szer
vezetének, a Nemzetközi Va
luta Alapnak (IMF) és a Vi
lágbanknak torontói közgyű
lését. Az esemény Magyaror
szágot im m ár nem kívülálló
ként érinti, hiszen az idén 
beléptünk m indkét nemzetkö
zi pénzügyi szervezetbe.

Befizetés
és kölcsönlehetőség
A házigazda Trudeau kana

dai miniszterelnök megnyitó 
beszédében arra  szólította föl 
a nemzetközi pénzügyi világot, 
hogy „közös akcióval próbál
junk ú rrá lenni a jelenlegi 
gazdasági, pénzügyi és keres
kedelmi nehézségeken.” Véle
ménye szerint a  két szervezel 
1944-es alapítása óta soha nem 
volt olyan rossz a gazdasági 
klíma, m int most. Ezért hang
súlyozta, hogy „nem engedhe
tünk meg magunknak egy 
nemzetközi pénzügyi válságot. 
A szervezet alapításakor 
kialakult szellemben kell to
vább mennünk, még erősebb 
Valuta Alapot és Világbankot 
szükséges terem tenünk”.

Mielőtt a többi felszólalás
ra  kitérnénk, nézzük meg, mi
lyen. célt tűzött maga elé ala
kulásakor (1944-ben) az IMF?

Elsősorban azt, hogy kisegí
ti az átmeneti fizetésimérleg- 
gondokkal küszködő országo
kat, valam int őrködik a stabil 
árfolyamok felett. A Valuta 
Alap tőkéjének forrása a tag
országok által befizetett kvó
ták (részjegyek) összege, amely 
megközelíti az 50 m illiárd dol
lárt. Hogy ki mennyit fizet be 
kvóta gyanánt, azt az illető 
ország teljesítőképessége
alapján szám ítják ki. A kör
nyező szocialista országok kö
zül Románia 423 millió dol
lárt, Jugoszlávia 476 'millió 
dollárt fizetett be. Az összeg 
azért lényeges, m ert az hatá
rozza meg a felvehető hitelek 
nagyságát — amely elérheti a 
befizetett összeg négy és fél
szeresét is — s befolyásolja 
a szavazati jogot.

A  mai helyzet szerint az 
USA szavazati aránya meg
közelíti a 20 százalékot, a töb
bi _ tőkés állam é további 45,5 
százalékot. A fejlődő világnak 
34 százalékos szavazati joga 
Van, míg a szocialista típusú 
országoknak 5 százalék. Utób
biak közé tartozik Kína, Af
ganisztán, Kambodzsa, Laosz, 
Vietnam, Jugoszlávia, Romá
nia és Magyarország. (Egyéb
ként a Valuta Alapnak bár
mely ország tagja lehet, am e
lyik vállalja a tagsággal járó 
kötelezettséget. Ezek részben 
tartalm i jellegűek, és a nem
zetközi monetáris rendszer 
szabályainak alkalm azását kö
vetelik meg, részben formaiak. 
Ilyen a  széles körű adatszol
gáltatási kötelezettség a tag
országok fizetési helyzetére 
vonatkozólag.)

A Világbank legfontosabb 
feladata a fejlődő országok 
gazdasági program jainak tá 
mogatása, mégpedig olcsó köl
csönökkel. Egyik leányvállala
ta. a Nemzetközi Fejlesztési 
Társaság (IDA) lényegében 
kam atmentesen nyújt 50 éves 
le járatra hiteleket a legszegé
nyebb fejlődő országoknak.

A  hozzájárulás 
mértéke

Ennek fényében érdekes az 
a hír, amely szerint a közgyű
lésen részt vevő fejlett tőkés 
országok megállapodtak ab
ban, hogy szeptembertől 1984 
végéig, mintegy 7 milliárd 
dollárt nyújtanak az IDA-nak.

A megegyezést bejelentő Moin 
Kuresi, a Világbank pakisztá
ni alelnöke rendkívüli fontos
ságúnak nevezte az eseményt. 
Ismeretes ugyanis, hogy a fej
lődő országokat sértette az az 
am erikai döntés, amely korlá
tozta az USA segélyeit: az 
Egyesült Államok 1984 végéig 
négyéves időszakra csak há
rom évre esedékes amerikai 
hozzájárulást biztosít az IDA- 
nak.

Mivel a fejlődő, országok 
adóssága megközelíti az 500 
m illiárd dollárt, nyilvánvaló, 
hogy ezek az országok részben 
a Valuta Alapba befizetett 
kvóták megduplázását, részben 
a Világbank kölcsöneinek fel
emelését szorgalmazzák. A fe j
lett tőkés országok zöme azon
ban csak 50 százalékos eme
lést ta rt lehetségesnek.

Az _ IMF vezérigazgatója 
nyilván az USA-nak is címez
te felszólalását, am ikor arról 
beszélt, hogy a kormányok
nak is ki kell vfenniük részü
ket az eladósodott államok 
megsegítéséből és abból, hogy 
a fejlődő országok ne jussa
nak csődbe.

Ki fizet, s ki nem ?
A torontói tanácskozást ter

mészetesen áthatják  azok az 
átütemezési kérések, amelyek 
az utóbbi időben láttak  nap
világot. Mexikónak például 10 
m illiárd dollárt kellene visz- 
szafizetnie az idén, egyelőre 
azonban erre képtelen, sőt, 
egy évig nem törleszti tőke- 
tartozásait. (A Valuta Alap
tól több m int 4 milliárdos 
kölcsönt szeretne felvenni a 
közép-amerikai állam, hogy 
elkerülje a csődöt.)

Argentínának 15 milliárdos 
tartozása válik esedékessé az 
év végéig, s kétséges, hogy en
nek az összegnek akár a felét 
is elő tudja teremteni. Jó hír 
viszont, hogy Brazília, amely
nek adósságai elérik a 70 
milliárd dollárt, idén nem kér 
átütemezést. Kuba viszont 
igen, m int azt közölték a Ha
vannában akkreditált érintett 
nagykövetekkel. 1985-ig össze
sen 3 m illiárd dollárnyi adós
sága válik esedékessé, ugyan
akkor a devizabevételek gyors 
apadása miatt, ennek legfel
jebb felére van fedezet.

Figyelembe véve az előbbi 
információkat, nyilvánvaló, 
hogy konstruktív, döntésekre 
lett volna szükség Torontóban, 
ezek azonban váratnak ma
gukra. A világgazdaság álla
potát ma az 50 évvel ezelőtti 
nagy válsághoz hasonlítják. 
Akkor nem sikerült a világ
méretű csődöt elkerülni, ma 
viszont erre nagyobb esély 
van. Főleg, ha működőképes a 
nemzetközi pénzügyi rendszer 
s annak két kulcsfontosságú 
intézménye, a Nemzetközi Va
luta Alap és a Világbank.

B R EZSN YEV  ÜZEN ETE 
RERGRN H EZ

Leonyid Brezsnyev, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta
nácsa Elnökségének elnöke 
személyes üzenetet küldött 
Reagan am erikai elnöknek 
Izrael újabb kegyetlen bűn
tettével kapcsolatosan, 
amely Nyugat-Bej rútban 
olyan tömegmészárláshoz 
vezetett, am elyet a második 
világháború idején a hitle
ri nácik kegyetlenségeihez 
lehet hasonlítani.

Az üzenet aláhúzza: a li
banoni vérfürdőért azokat 
is felelősség terheli, akik 
megakadályozhatták volna, 
de elm ulasztották Tel Avi- 
vot megakadályozni abban, 
am it tett. Az izraeli hadse
reg által rendezett vérfür
dőt nemcsak a palesztinok, 
de más népek sem fogják 
soha elfelejteni és megbo
csátani —  hangzik az üze
n e t

Leonyid Brezsnyev hatá
rozottan állást foglalt amel
lett, hogy vessenek véget 
annak  a helyzetnek, amely
ben az izraeli vezetők az 
ENSZ-szel szembeszegülve, 
rendszeresen és durván 
megsértik a világszervezet 
alapokm ányának legfőbb 
elveit és az ENSZ határo

zatait, köztük a Biztonsá
gi Tanács döntéseit. A 
szovjet államfő egyben fel
szólította áz am erikai elnö
köt, hogy a Szovjetunióval 
közösen lépjen fél a Biz
tonsági Tanácsban Izrael 
megfékezéséért és a BT-ha- 
tározatok betartásáért.

Leonyid Brezsnyev Jász- 
szer Arafathoz intézett vá
laszlevelében az izraeli ag- 
resszorok által rendezett 
bejrúti 1 vérfürdő kapcsán 
felháborodásáról és együtt
érzéséről biztosította a pa
lesztin népet. A rafat szom
baton küldött üzenetet a 
szovjet vezetőnek.

Leonyid Brezsnyev hang
súlyozta: Amit a paleszti
nok ellen elkövettek, az 
ugyanolyan népirtás, mint 
amelyet a hitleristák követ
tek el más népek, köztük a 
zsidó nép ellen a második 
világháború alatt.

Végezetül Leonyid Brezs
nyev megerősítette: „Önök
kel együtt továbbra is eltö
kélten harcolni fogunk 
azért, hogy véget vessünk 
ezeknek a bűntetteknek és 
hogy rákényszerítsük Izr 
raelt a Libanonból való tá
vozásra.”

Vietnami, Kambodzsa 
és Laosz újabb javaslata

Az ASEAN-államok eddigi 
tartózkodó állásfoglalása elle
nére van rá lehetőség, hogy a 
három indokínai ország által 
javasolt nemzetközi regionális 
konferenciát még az idén, 
vagy a jövő év elején össze
hívják. Ezt húzza alá a laoszi 
külügyminiszter, Phoune Sip- 
raseuth levele, amelyet a há
rom indokínai ország, Viet
nam, Kambodzsa és Laosz ne
vében az ASEAN-tagállamok 
külügyminisztereihez intézett. 
A három állam indítványozza: 
az érdekeltek, az ’ASEAN és 
az indokínai hárm ak az 
ENSZ-közgyűlésen vagy a té r
ségben tartsanak előzetes 
megbeszélést, amelyen a kon
ferencia részvevőinek köréről, 
a napirendről és a helyszínről 
dönthetnek.

A laoszi külügyminiszter 
levele első részében megismét
li a hárm ak álláspontját, 
amely szerint: ;,az indokínai 
országok biztonságát legin
kább a kínai terjeszkedő poli
tika fenyegeti. Vietnam, Laosz

és Kambodzsa megértéssel ve-. 
szí tudomásul, hogy az
ASEAN-országoknak érdekeik 
fűződnek a vietnam i csapatok 
kambodzsai kivonásához.
Ezért az indokínai országok 
hajlandóak méltányolni az
ASEAN szem pontjait: Viet
nam visszavonja csapatait, ha 
megszűnik Thaiföld irányából 
a hárm akat fenyegető kínai 
nyomás” — hangzik a levél
ben.

A hárm ak nem tám asztják 
feltételül a Kambodzsai Nép- 
köztársaság jogi elismerését, i  
hajlandók tárgyalni a másik 
fél által a határtérség bizton? 
sága m egszilárdítására teendő 
előterjesztésekről is.

A levél végül két pontban 
foglalja össze a térség prob
lémái tárgyalásos megoldásá
nak alapelveit:

1. egymás törvényes érde
keinek tiszteletben tartása;

2. egyenlőség, kölcsönös 
egyetértés mindenféle kény
szerítés nélkül, külső beavat
kozás kizárásával.

Baloldali győzelem 
a svéd választásokon

„Most aztán nekilátunk a 
munkának, hogy kihúzzuk 
Svédországot a válságból” — 
mondotta Oiof Palme, a  svéd 
szociáldemokraták vezetője, 
m iután pártja  megnyerte az 
általános választásokat. Thorb- 
jörn Fälldin miniszterelnök, a 
Centrum párt vezére elismerte 
a konzervatív koalíció veresé
gét és benyújtotta kormánya 
lemondását a parlam ent elnö
kének.

Minthogy a szociáldemokra
ták 12-vel növelték m andátu
maik számát, és a Svéd Bal
oldali P á rt—Kommunisták
megtartották eddigi húsz man
dátumukat, a baloldal így ösz- 
szesen 186 helyet mondhat 
magáénak a 349 tagú parla
mentben.

A három polgári p árt ösz- 
szesen 163 parlam enti helyet

szerzett. A két fő vesztes párt 
az eddig koalíciót alkotó 
centristák és a liberálisok —- 
míg a koalícióból időben ki
ugró konzervatívok 13-mal nő. 
vélték m andátum aik számát.

Thorbjörn Fälldin minisz
terelnök a vereségért a világ- 
gazdasági válságot okolta: 
„politikailag kell fizetnünk a 
nyugati világ gazdasági ’bajai
ért” —: mondotta.

Olof Palme, aki hat év ki-1 
hagyás u tán  ismét kormányt 
alakíthat, kijelentette, hogy 
együttműködésre törekszik 
majd a polgári pártokkal az 
ország gazdasági problémáinak 
megoldása érdekében. „Sike
rünk ellenére nyilvánvaló szá
munkra, hogy figyelembe kell 
vennünk a jobboldali pártokra 
szavazó választók óhajait is” 
— mondotta.

Szakszervezeti törvényt fogadnak ei 
az ősszel Lengyelországban

Lengyelországban valószínű
leg még az ősszel elfogadják 
a szakszervezetekről szóló tör
vényt — közölte Józef Czyrek, 
a LEMP KB Politikai Bizott
ságának tagja, a KB. titkára 
Legnicában, a vajdasági párt
aktíva tanácskozásán mondott 
beszédében. Mint mondotta, ez 
megteremti majd a jogi kere
teket a szakszervezeti mozga
lom újjászületéséhez. A veze
tés azt várja, hogy ez a lépés 
— a munkás-önkormányzati 
szervek tevékenységének fel
élesztésével együtt — pozití
van hat majd a munkahelyi 
légkörre szerte az országban. 
Az augusztus utolsó napján 
lezajlott zavargásokról szólva

Czyrek kijelentette: a rend
bontásokat a szervezők egy
aránt szánták a bel- és kül
földnek. Azt próbálták bizo
nyítani, hogy Lengyelország
ban nem stabilizálódik a hely
zet, és hogy a párt nem törek
szik a megegyezésre.

Ami az egyház álláspontját 
illeti, elmondható, hogy az 
egyház általában a megnyug
tatás irányvonalát képviseli — 
m ondotta' Czyrek, majd újra 
felhívta a figyelmet a LEMP 
egyik politikai alaptételére: e 
szerint nincs és nem lesz el
térés a nemzeti megegyezés, a 
kilencedik kongresszus irány
vonalától.

Jugoszláv
hitelfelvétet

A New York City Bank  ve
zette am erikai és japán ban
kokból álló konzorcium 200 
millió dolláros hitelt hagyott 
jóvá Jugoszláviának, 18 hóna
pos futamidővel. A jugoszláv 
fizetési nehézségekről, az or
szág fizetőképtelenségéről az 
utóbbi időben terjesztett nyu
gati hírek után a mostani hi
telnyújtást Belgrádban úgy 
értékelik, m int az infláció 
megfékezésére te tt kormány
zati intézkedéseknek és az or
szág hiteltörlesztési készségé* 
nek elismerését.



1982. OKTÓBER &

K n e r - h is tó r iu
— Arany van bennük! 

Mi más is lehetne? — mor
molta a kocsis, amikor a 
nádfedeles gyomai paraszt- 

. házba segítette a  behemód, 
súlyos ládákat. A ház új 
lakója, egy furcsa nevű fia
talember, aztán kipakolta' 
kincseit: ólom betűket, roz-. 
zaht tégelysajtót, s a falusi 
nép nágy döbbenetére
könyveket kezdett csinálni. 
Mindez 1882-ben történt.

Az ügyes kezű K-ner Izo- 
dor kezdetben községi
nyomtatványokat készített, 
ö  állította elő az 1902-es 
közigazgatási reform meg
növekedett bürokratikus 
szabványpapírjainak nagy 
részét is. A gyors fejlődés
nek indult műhely a század 
első évtizedében új épület
be költözött és száz mun
kást foglalkoztatott Kner 
nemcsak a legjobb nyomdá
szokat gyűjtötte össze, mű
vészeket is keresett, s elő
futára lett a honi alkal
mazott grafikának. Fia, Im
re m ár sihederként művé
szeti vezetője lett a nyom
dának. s a magyar könyv
művészet hagyományainak

feltámasztásán fáradozott. 
A Kner névhez fűződik a 
magyar tipográfiai reform 
is. Az európai hírű könyv
műhely is. a második világ
háború hatalmas vesztesé
geket szenvedett; Kner Im 
re és testvére az üldöztetés 
áldozata lett. A nyomda 
csak az ötvenes évek vége 
felé találta meg ismét he
lyét a szép magyar könyv 
műhelyei sorában. A  jelen
leg 200 szakembert foglal
koztató gyomai műhely a 
híres nyomdászdinasztia 
m unkájának méltó folyta
tója.

A Kner Nyomda százesz
tendős históriája jelentős 
fejezete művelődéstörténe
tünknek. A centenáriumi 
emlékülést a Magyar Tudo
mányos Akadémia díszter
mében rendezték meg. Az 
évfordulóra a Posta emlék- 
bélyeget bocsátott ki. Gyo
mén fölavatták Kner Izodor 
emlékkövét — Kiss Nagy 
András szobrászművész al
kotását — és megnyitották 
az ú jjáépített Kner Nyom
daipari Múzeumot.

N e m  k e r ü lh e tn e k  
h á t r á n y o s  he lyze tbe

A halláskárosultak csaknem 
egymilliós táborán belül ma 
hazánkban a siketek száma 30 
ezerre tehető. Pontosak vi
szont a rájuk vonatkozó isko
lai adatok. Ezek szerint a si
ketek általános iskoláiban 
több, m int ezer gyermeket ok
tatnak, lényegében ugyanany- 
nyit m int 10, 20 vagy 50 évvel 
ezelőtt. Az összetétel azonban 
számottevően változott; csök
kent az enyhébb, s nő a sú
lyosabb esetek száma. Mind 
több például az úgynevezett 
halmozottám fogyatékos,' á 
nemcsak a hallásában, hanem 
a  látásában vagy értelmében 
is, esetleg mindhárom vonat
kozásban sérült gyermek.

A gyógypedagógia az utób
biakkal is foglalkozik, többsé
gük védett munkahelyeken 
hasznos tevékenységre képes. 
Az értelmileg ép siketek vi
szont teljes értékű tagjai a 
közösségnek. Olyan módon is, 
hogy megtanulnak, tudnak be
szélni. Az ő „hallásuk” első
sorban a szájról olvasás. Be
szedjük pedig? Igaz, általában 
nehezen születik meg ajkukon 
a szó, szokatlan a mimikájuk, 
erőlködésük görcsös, de be
szélnek. S ha ez számukra 
gondot jelent, sok csodálkoz
nivaló nincs ra jta : a  siketek
nek, ugyanis nem a hangos — 
hanem a jelbeszéd az anya
nyelvűk. Ezért van az, hogy 
egymás között jobbára csak 
jelelnek.

A _ Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskolán néhány évvel 
ezelőtt összállítottak egy jel- 
beszédgyűjteményt, amely 
1200 jelet tartalmaz. A kézzel-

ujjal formált szavak — kide
rült — többnyire világunk 
látható és érzékelhető tárgyait 
ábrázolják, s ezek a jelek 
nagyjából egyformák Buda
pesten és Sopronban, Kapos
várott és Szegeden, illetve 
szerte a világon. Eltérnek vi
szont — m ert bonyolultabbak 
— az elvont fogalmakat, a ne
mesebb érzelmeket és gondo
latokat kifejező jelek. A nyelv 
árnyalati finomságait pedig 
„anyanyelvükön” a siketek 
nem képesek kifejezni. Ezért 
van az, hogy a tanuitabbak. 
például a: Műszaki ' Egyetemei 
elvégzettek visszatérnek . a 
hangbeszédhez.

A jog hazánkban körülte
kintően foglalkozik a siketek 
érdekeivel. A kiindulópont; 
semmiképpen sem kerülhet
nek hátrányos helyzetbe eset
leges hiányos beszédismeretük 
miatt. Ezért egyes hivatalos 
aktusoknál, például esküvőjü
kön, hagyatéka eljárásnál, bí
rósági tárgyaláson jeltolmács
nak kell közreműködni. Ma 
alig három-négy olyan szak
ember — többnyire siketinté
zeti tanár — működik, aki tö
kéletesen ismeri a jelbeszédet.

Formálódik azonban m ár a 
miniszteri rendelet, amelynek 
alapján várhatóan a jövő év
ben megkezdődik — Magyar- 
országon először a — jeltol
mácsok képzése. A főiskola a 
Hallássérültek Országos Szö
vetségével együttműködve — 
jeltolmács-szakértőket is ké
pez majd. Ök nemcsak a jel
beszéd, hanem a siket szemé
lyiségének is alapos ismerői 
lesznek.

B a le s e te k  a  k e re sk e d e le m b e n
. A kereskedelmi munka is 
balesetveszélyes, s az nehezí
ti a helyzetet, hogy a munka
vállalók többsége nő. Éppen 
ezért szentel nagy figyelmet a 
Belkereskedelmi Minisztérium 
munkavédelemmel foglalkozó 
osztálya, a balesetek megelő
zésére, a veszélytényezők ki
iktatására. Mindez négyszáz
negyvenezer dolgozó munka- 
körülményeit érinti.

A legtöbb balesetet a múlt 
években a nehéz ládák, üve
gek, rekeszek cipelése, rako
dása okozta. Ez m ár módosult 
valamennyire, mivel nagy ösz- 
szegekért kisebb tolókocsikat, 
rakodógépeket vásárolt a ke
reskedelem, és a nagy területű 
ABC-áruházakban m ár ezek
kel, illetve konténerekkel tör
ténik az áruk szállítása. Az 
utóbbi időben nőtt viszont a 
csonkulásos balesetek száma. 
Í982 első félévében az állami 
kereskedelemnél 54,6 az Áfé- 
szeknél 93,3 százalékos volt az 
ebből eredő betegállományok 
»zárna.

A személyi gondokon, sok
szor tragédiákon túl a vállala
toknak is nagy károkat okoz
nak a rendszerint figyelmet
lenségből eredő balestek. A 
múlt évben az ezer főre jutó 
kiesett munkanapok száma 
megközelítette az 55 százalé
kot. Ezért is törődnek az ed
digieknél jobban a munkavé
delemmel. A vállalatoknak, 
üzleteknek és szövetkezetek
nek elemezni kell, és részlete
sen leírni jelentéseikben a 
balesetek okait. Ami még en
nél is lényegesebb: azonnal 
meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket a további bal
esetek megelőzése érdekében.

A legfontosabb a veszélyes 
gépek, berendezések, a szállí
tásra szolgáló gépjárművek 
műszaki állapotának biztosítá
sa, karbantartása, a velük dol
gozó személyzet kioktatása, a 
gépek kezelése.

Ez év első hat hónapjának 
baleseti statisztikája azt mu
tatja, hogy a megelőzés mun
kája átgondolt és jó, mer-t bár 
kismértékben, de csökkent a 
balesetek száma.

őszi mélyszántás Tiszaföldváron

Néhány vállalni 
időben „lépett”

Mosóporok, samponok, fog
krémek, desodorok, illatos 
szappanok.. .  E megszokott, 
mindennap használatos term é
kek gyártása jórészt a tőkés 
piacokról származó alapanya
gok beszerzésétől függ. Devi
zakiadásaink csökkentése, a 
lakosság ellátása érdekében 
úszerü importpótló megoldá
sokra van tehát szükség.

— Néhány vállalat már 
„lépett’ is ez ügyben. Zala
egerszegi gyáregységünkben a 
közelmúlt bah' kezdjük meg 
több ilyen alapanyag, előállír 
tását — közölte Losonczy ' Ká
roly, a CAOLA műszaki igaz
gatóhelyettese. — Az öblítő
szerek gyártásához nélkülöz
hetetlen Blaudofenből már 
mintegy 500 tonnát gyártunk, 
ez 800 ezer dollár megtakarí
tást jelent. A samponokhoz 
használt jól tisztító, de hajat 
nem túlzottan zsírtalanító mo
sóaktív anyagokból 300 tonnát 
állítunk elő, 400-500 ezer dol
lár értékben.

— Freongáz?
— Az aerosolos termékek e 

fontos importalapanyagának 
pótlására egy éve kísérlete
zünk m ár olyan gázokkal, 
amelyekből itthon is bőven 
akad.

Még e hónápban megkezd
jük a szénsavval töltött deso
dorok próbagyártását.

A módosításhoz az . eddig 
másként előállított termékek 
licencének átadói — a Be- 
yersdorf és Schwarzkopf 
NSZK-beli cégek — is hozzá
járultak. Az OKGT-vel pedig 
közösen terveztük a PB-gáz- 
zal töltött — nem égő, nem 
robbanó — sprayk előállítá
sát is.

— Illatok?
Néhány fajta alapanya

gát m ár mi is előállítjuk. A 
ma divatos virág- és gyü- 
mölcsillatúak továbbra is im
portból származnak, de ezek
nél is 50-60 százalékkal csök
kenthető a devizakiadás, ha 
csupán az illatkoncentrátumot 
hozatjuk be, s a többit — pél
dául az alkoholt — m ár mi 
keverjük hozzá. Tőkés partne
reink megértéssel fogadták ta
karékosságai elgondolásain

kat, sőt némelyek még re- 
ceptúrát is adtak hozzá.

M egtudtuk: a hazai és li- 
cenc fogkrémeket — így az 
Odolt is — kellő mennyiség
ben gyártják majd. M int any- 
nyi más üzemnek, a CAOLÄ- 
nak is voltak és vannak „ne
héz pillanatai. Például alap- 
anyaghiány m iatt az egyik vi
déki üzemük leállt a term elés
sel. A száz jól betanított mun
kást „kölcsönadták” egy hó
napra alm át szedni, csökkent 
keresetüket pedig, ..visszatéré
sük után a gyár. mozgóbértar- 
tálékából „pótolják”..

Vad János, az Egyesült Ve
gyi Művek igazgatója:

— Vállalatunk tőkés devizá
ra támaszkodva évente 35 m il
lió dollárnyi értékű mosószert 
gyárt. Ehhez m ásutt 10 millió 
dollárnyi import szükséges, de 
mi megoldottuk mintegy 4 
millióból. A további deviza- 
megtakarítás érdekében kísér
leteket folytattunk a gyártási 
eljárások m ódosítására: sike
rült olyan receptúrát találni, 
amely lehetővé teszi nagyobb 
mennyiségű hazai és szocialis
ta relációból származó alap
anyag-felhasználást. Ily mó
don az eddig tőkés import
anyag 60-70 százalékából is 
biztosítani tudjuk az Ultra 
mosószerekből a hazai igé
nyek kielégítését.

A szolnoki Tiszamenti Ve
gyi Művekben m ár nem ilyen 
optimista a hangulat: a gép
mosáshoz szükséges mosópo
rok egyik legfontosabb alkotó
eleme kizárólag tőkés piacról 
szerezhető be.

— Az alapanyaghiány azon
ban csupán átmeneti gondo
kat okozott — tájékoztatott 
Vécsey Zoltán termelési fő
osztályvezető. — Egy üzemet 
kellett csak részlegesen leállí
tani. Az itt dolgozók elhelye
zése nem okozott gondot, mi
vel több gyárunk is létszám- 
hiánnyal küzd, így át tudtuk 
irányítani őket más területek
re.

A gyár most hozzájutott bi
zonyos mennyiségű alapanyag
hoz, így a TOMI mosóporcsa
lád teljes választékát ham aro
san gyártani tudják.

A m e r i k a i  s s i r g g á g g á s t s o h  
h a a t í n k b a n

Ú jra Magyarországra látogat az Amerikai Szívgyó
gyász Társaság^ vándorfakultása, amely időnként a világ 
országaiban előadásokon ismerteti a szívgyógyászat leg
újabb eredményeit, mai problémáit. A tudósok e cso
portja október 1. és 6. között az Országos Kardiológiai 
Intézet és a balatonfüredi Állami Kórház szakorvosaival 
cseréli ki tapasztalatait, majd a Magyar Tudományos 
Akadémia veszprémi bizottságának székházában ta rt elő
adássorozatot. Megvitatják a koszorúér-sebészet eredmé
nyeit, a koszorúér-betegséget okozó kockázati tényezők 
befolyásolásának lehetőségeit. Ez a betegség jelenleg a 
szívgyógyászat, sőt az orvostudomány legégetőbb kérdé
se, mivel a legtöbb halálozást okozza mind az Amerikai 
Egyesült Államokban, mind Európában.

„De nehéz 
az Isk o la tá sk a ...”

— Jobb rosszat gyártani, 
ami megy a maga verklijében, 
m int újat kezdeni — kesereg 
indulatosan Nagy Zoltán, a 
Palota Bőrdíszműgyár gyárt
mányfejlesztési osztályvezető
je. — Tizenkét éve vagyok a 
vállalatnál, de még csak szép
fiú voltam, okos sohasem le
hettem.

Rém álm ok

Ha viccesen is mondja, de 
komolyan gondolja — a válla
latnál, akkor megy minden si
mán, ha a fejlesztők nem dol
goznak. Mi tagadás, sok öröm 
nincs is benne.. .  Mire egy új 
termék sínre kerül, addigra 
annyi gondot okoz, hogy mél
tán érzik púpnak a vállalat 
h á tán ...

A történet sajnos, tipikus. A 
Palota Bőrdíszműgyár — az 
országban elsőként — végre 
úgy dönött, sutba vágja az el
avult, ormótlan, ízléstelen, 
korszerűtlen iskolatáskákat, 
helyette szépet és jót gyárt. 
Igaz, négy év ment rá, mire 
a rajzasztalon megálmodott, 
több tucat tervből modell lett. 
Mert szükség volt arra  a mo
dern anyagra, amivel most lé
pett porondra a győri G ra
boplast. S am ikor a többi kel
lék is összegyűlt, elkészült a 
mintasorozat, vagy harm incfé
le. A Divatnagykereskedelmi 
Vállalat nyolcvanezret rendelt 
belőle — jövőre kaphatók 
lesznek. Sőt, az idén egy kis 
ízelítőt adtak: árusították a 
BNV-n.

Alig néhány hét telt el. Nem 
sok, de ahhoz mindenképpen 
elegendő, hogy a szépreményű 
álmokból rémálom legyen. 
Teljes a káosz, s ebben a hát
téripar a ludas. Az anyagbe
szerzési vesszőfutásba kesere
dett bele Nagy Zoltán is. •

ím e: m ár tavaly november
ben tárgyalt a palotai üzem á 
Hungária Műanyagfeldölgozó 
Szövetkezettel, hogy gyártson 
csatot, fogót,' sarokerősítőt, 
váll-lapot, akasztót és hátszíj- 
tartó  lapot. E szerelékek nél
kül ugyanis nincs korszerű 
táska! A bőrdíszművesek télen 
elkészítették a  műszaki ra j
zokat, majd hosszadalmas al
ku után végre februárban 
megállapodtak. A szállítási 
határidő április 20-a, illetve 
június 30-a volt. Ám a hat té
telből mindössze egyetlen ké
szült el június végére, az is 
némi szépséghibával: ugyanis

felületkezelésre m ár nem ju- 
to tt idő. A többit halogatták.

H asználhatatlan

A gyár, hogy a vásáron áru« 
síthasson, júniusban további 
pótrendelést adott föl. A m ű
anyagfeldolgozó szövetkezetei 
nem lehet grafomániával vá
dolni. A levélírásra több mint; 
egy hónap késéssel szánta, el 
magát, ebben közli, hogy jú 
lius 26. és augusztus 5. között . 
karbantartást végeznek, a 
m unkát csak u tána tudják 
kezdeni. Az iromány több) 
konkrétum ot nem tartalm az. 
Valamivel később a szerszám- 
üzem vezetője kibökte — még 
szerszám, sincs.

Az utóbbi hetekben nem 
unatkozott a gyártm ányfej
lesztési osztályvezető: egyfoly
tában ingázott a szövetkezet 
és a gyár között. Az ered
mény: ott gyártottak kétszá* 
darab használhatatlan hátszíj-) 
tartót. Majd az újabb — im
már elfogadható — szériát a 
napokban sorjázták. Igaz, 
hogy egyenetlen a felület, a 
műanyag több helyütt beégett, 
de erre m ár ki figyel oda .. .  
Egy biztos, a késést nem le
hetett behozni, a Palota Bőr
díszműgyár ígérete semmibe1 
foszlott; a BNV,-n — hiába az 
előzetes hírverés — nem tu
dott árusítani az új táskából.

Csatámért'*» ?

De a ráérő partnerek több 
kárt is okoztak; majdnem 
m eghiúsították a jövő évi 
szerződéskötést. Ugyanis a Di
vatnagykereskedelmi Vállalat 
miután nem kapta meg idő
ben az úgynevezett utazó
m intadarabokat (vidéki keres
kedők ennek alapján adják 
meg, végül is melyik fazonból 
hányat késnek),- -.kijelentette; 
sztornírozza a megrendelést. 
Nem volt, m it tenni, kilincsel
hettek a  nagyfőnökhöz új ha
táridőért. Kaptak. S ennek fe
jében most a bőrdíszműgyá
riaknak kell szétküldeni az or
szág különböző pontjaira, a 
Divatnagykereskedelmi Válla
lat cím listája alapján a táská
kat.

Ezt a csatát tán’ megnyerik, 
de azért van mitől retteghi.. „ 
Ahhoz, hogy jövő nyáron a 
boltokba kerüljenek az új ter
mékek, januárban gyártani 
kell. De vajon lesz-e miből?

B e sz é lge té s  S z i lá g y i  J á n o s s a l  
m ű s o r á n a k  „ t itk a iró l* *

„Halló, itt vagyok!” A m ű
sor olyan, m int a gazdája; le
het szeretni vagy nem szeret
ni, de mindenképpen emóciót 
vált ki a hallgatóból. Közöm
bösség nincs, hiszen egyetlen 
mozdulattal ki lehet kapcsol- 
nj a rádiót négyhetente, hét
fő este. De sok-sok hallgatója 
között másnap beszédtéma: 
milyen volt a Szilágyi? „Rá
menős”, megértő, humoros 
vagy provokatív? Holott nem 
ő a  főszereplő. Az mindig a 
vonal másik végén van.
_ — Fgy-egy alkalommal négy 
órán át ül telefon mellett, é lt
ből csak 60 perc hangzik e l . .. 
Mi marad ki?

— Csak az, amire a műsor
nak nincs szüksége — mondja 
Szilágyi János. — A több mint 
két év alatt körülbelül 600 te
lefonálóval beszélgettem. Min
denről. Természetesen kima
rad, ha azzal kezdik; drága 
Szilágyi úr, hogy bírja ezt, bi
zonyára fáradt már, de ha 
maga nem lenne...!  Kimarad 
az is, aki személyesen akar 
velem találkozni, hogy beszél
jük meg a problémáját. Fel
hívott egy nő és közöite: az a 
legszebb játéka, ha különböző 
személyeknek adja ki magát, 
embereket utánoz. Felsorolt 
visszamenőleg 8-10 esetet — 
mind ő volt; a kisfiú, az asz- 
szony, az öregember. Valószí
nű szereplési mániája van az 
illetőnek, nem adtam le. 
Menthetetlenül kimaradnak 
azok a telefonálók, is akik 
így kezdik: „Most én fogok 
kérdezni, jó?” Nekem jó. De 
ha letolnak valam iért — az 
marad, hiszen kialakul belőle 
egy beszélgetés.

— Megérzi-e ha a telefon* 
partner hazudik?

— Azt hiszem, igen. De le
adom, amennyiben hiteles, 
életszagú. A múltkoriban fel
hívott egy férfi, közölte; 99 
éves. Fantasztikus szellemi 
frisseséggel beszélt, jóked
vűen — szexuális problémá
járól. Gyanítottam, hogy já t- 
sza a figurát. Hagytam. El
végre nem törvényszerű, hogy 
aki idős az szenilis is legyen. 
Emlékszik az ' egyik műsorból 
a „svájci” nőre? Beleszeretett 
a férje fiába, s erről beszélt 
Belementem a játékba, hiszen 
produkált már ilyet az élet. 
De amikor a hölgy felhívott 
másodszor is és leadta, hogy 
indul Bécsbe, a ház előtt a 
Jaguár, tartsak  vele és a ba
rátnőjével, m ár tudtam, hogy 
nem mond igazat.

— Véleménye szerint m ivel . 
magyarázható a sok hívás?

_— Közlési kényszer, ma
gány, szereplési, vágy, ki tud
ja? Egy biztos: sok olyan, dol
got elmondanak nekem, amit 
senki mással nem beszélnének 
meg. Talán mert ismerősnek, 
barátnak szégyellnék elmon
dani, nem akarják „kiadni’" 
magukat. Egyébként a beszél
getés, illetve a  meghallgatás 
iránti igény jelzi: többen visz- 
szatérnek később és beszá
molnak, hogyan alakult az 
életük.

— Nem unja a csevegést?
— Nem. Élvezettel csinálom, 

bár nagyon fárasztó. Ha vala
ki elolvasott harminc regényt, 
nem mondja azt a harminc- 
egyedikre: már nincs szüksé
gem több tö rténetre ...
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O lv a só in k  k é rd e z té k

mM í  le sz , h a  nem  fize te k ?”
;A Btk. 196. § (1) bekezdése 

büntetőjogi eszközökkel biz
tosítja a  családjogi szabályon 
alaputó tartási kötelezettség 
teljesítését. Aki ugyanis jog
szabályon alapuló és végre
hajtható hatósági határozatban 
előírt _ _ tartási kötelezettségét 
önhibájából nem teljesíti, vét
séget követ el, és egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel is 
büntethető.

A Btk.. tehát szankcionál 
egy olyan magatartást, mu
lasztást, amelynek anyagi jo
gi szabályai nem  büntetőjo
giak. A Családjogi Törvény 
hetedik fejezete foglalkozik a 
rokonok eltartásával. Ez töb
bek között kim ondja: a  ta rtás

ra jogosultság sorrendjében a 
gyermek a  házastársat és az 
elvált házastársat, ez utób
biak egymással egy sorban a 
többi rokont megelőzik. T ar
tásra a munkaképes leszár
mazó is jogosult, ha erre szük
séges tanulm ányai folytatása 
érdekében rászorul. (Kivéve, 
ha érdemtelenné válik.) A gya
korlatban olvasóinknak is, a 
gyermek tartása, azaz a  gyer
m ektartásdíj fizetése, illetve 
nem  fizetése okoz a legtöbb 
gondot. Ezért ezzel foglalko
zunk kiemelten, hozzátéve, 
hogy más rokonok tartásának 
elmulasztása is megvalósíthat
ja  a Btk. törvényi tényállá
sát.

A  ía r ííís íiíj  össsecge
a. Sí-e?'hí* kell: tartásdíj megállapításának
r iá í - tó á  kot ê ettSeg a  pol~ alaP ja: — a bérköltség terhé- 
S n ‘w ? h Sr b í - 1 f ^ i n t  ér- re kifizetett minden díjazás 
venyesitheto követelést je- — a részesedési alap terhére
lein t’uS 4.® szab,aly°k adta kere- kifizetett minden pénz — így 
í - I j a t e r o a t ó :  meg a bünte- a prémium, jutalom, év végi 
toiogi fe le lő s ig  korét is. Ez részesedés, újítási, pályázati

1?°Syi a í? r tí'si kö" stb- — egyéb jövedelem. így ■telezettseg elmulasztásakor el- például a szerzői iogdíi és 
sonek a polgári jog eszközeit minden, jövedelemadó® alá 
^ h K 1Stv-y^e' ven.ni,- A leg fe l-  nem eső bevétel is.) A bíróság 
“ ^ n t B ir°haf - ^ ^ ^ t a t á s a  az összeg meghatározásánál 
szerint a  hatósági határozat- általában a keresetlevél be- 
♦2» jpegallapitott tartási kö- nyújtását megelőző év összes 
telezettseg kikényszerítésének keresetének figyelembevété- 
elsodleges eszköze a végrehaj- lével dönt. (Vagyis az átlag- 
tas- íehat kereset alapján, ha erre lehe-

büntetéeljárás csak ak- t0®®? ^a n *, 
kor Indokolt, ha polgá- Mérlegelés alapján, arra  is 
t i  jogi kényszerítő esz- lehetőség van, hogy a tartás* 
közökkel — végrehajtás díj összegét 20 százalék alatt 
— a tartásdíj xnegfize- vagy fölött határozzák meg. 
té$e nem biztosítható. Ha az összeget százalékosan

hátralékos tartásdíjat, ezek 
kiegyenlítése után pedig az 
állam által előlegezett tartás
díjat kell levonni, a késedelmi 
kam atokkal együtt. Egyébként 
a lejárt tartásdíj visszamenő
leg csak hat hónapra követel
hető, kivéve, ha a jogosultat a 
követelés ’ érvényesítésében 
mulasztás nem  terheli.
, A tartásdíj behajtásával az 
esetek egy részénél azonban 
várni kell, legalábbis addig, 
amíg a kötelezett önként nem 
teljesíti, vagy míg őt a bíró
ság el nem ítéli. M int láttuk, 
a büntetőeljárás alapja, hogy 
polgári bírósági, esetleg gyám- 
hatósági — gondozási díjat 
megállapító — végrehajtó ha
tározat. van és ennek nem tett

eleget a kötelezett. Mégpedig 
önhibájából. (A határozatnak 
nem kell jogerősnek lenni.) 
Ez azt jelenti, hogy a tettes 
ism erje a kötelességét és ezt 
önhibájából ne teljesítse, azaz 
szándékosan mulassza el a fi
zetést. (Ugyanez vonatkozik 
a rra  is, akit a bíróság jogerős 
határozattal — bár az apaság 
megállapítása nélkül — gyér- 
m ektartásía kötelezett, és ezt 
önhibájából nem teljesíti.) 
Nem vitás, hogy önhibájából 
nem fizet az, aki azért nem 
dolgozik hivatalosan, hogy ne 
tudják tőle a ta rtást levonni, 
de az is, aki egyszerűen csak 
nem akar dolgozni, m unkake
rülő életmódot folytat és nem 
fizeti a  tartásdíjat.

Minősített és enyhítő eset

Ez rnegfelel a gyakorlatnak, 
ugyanakkor annak sincs jogi 
akadálya, ha van végrehajtha
tó  hatósági határozat, hogy a

határozzák meg, egyben sor 
kerül egy alapösszeg megálla
pítására is. Erre azért van 
szükség, m ert a kötelezett jö-

jövedelme és vagyoni 
viszonyai alapján hatá
rozza meg.

ta r tá s t^  elmulasztót azonnal vedelnie változhat. Ha  nö-
biiijtetjőjogilag vonják felelős- vekszik, nincs gond, a száza- 
Btegre, még a végrehajtási el- lékos levonás ezt. úgyis tük- 
jaras megindítása előtt. (Ez T
ugyanis nem számít „előzetes Í Z  CS°kkeH’ ak ’
k lrdésnek” a büntetőeljárás k° r eIoterbe derülhet a fő
szempontjából.) rintban m eghatározott alap-

. összeg, vagyis annál keveséb-
Amikor azt mondtuk, hogy bet nem lehet folyósítani a jo- 

a Legfelsőbb Bíróság irány- gosultnak. Például valakinek 
m utatása megfelel a . gyakor- az átlagkeresete 5000 forint és 
latnak, akkor elsősorban a a  bír°ság 20 százalékot állapí- 
gyerm ektartásdíjra gondol- meS- Az alapösszeget vi- 
tírnk. A M inisztertanács 1974- szont a  bavi 4000 forintos bér
es rendelete szabályozza ennek Ha
összegét, levonásáhak m ódját a  kötelezettnek 6000 forint az 
stb. (Az igazságügyminiszter adott hónapban a jövedelme, 
pedig e rendelet végrehaitá- ?kkor a levonás^ növekszik —
sa tárgyában adott ki jogsla- ° teZS^ a?  :iárna
bályt.) Ezek szerint vagyis 1200 forintot von

nak le. De mi történik akkor, 
a gyermektartásdíjat — ha a kötelezett munkahelyet 
megegyezés hiányában változtat és a vendéglátóipar- 
a bíróság a tartásra kö- ba me§y dolgozni? A havi h i
teles személy munka- vatalos és ellenőrizhető jöve- 
bére, járandósága, egyéb delem mondjuk 3000 forint 

' - lesz. Ennek, ha a  húsz száza
lékát vonnák le, csak 600 fo
rintot kapna a jogosult. Itt 
lép be az alapösszeg, vagyis 

Ä ta rtásd íiat általában úgy ilyenkor 800 forintot kell le
ken megállapítani, hogy az vonni. (Ez igen okos rendel- 
gyermekenkent elérje a köte- kezés, hiszen a kötelezett 
lezett átlagos munkabérének hiába kéri — a megváltozott 
és az őt megillető juttatások- körülményekre tekintettel — 
nak a 20 százalékát. Az összes a  tartásdíj leszállítását, azt 
tartási igény a m unkabér és aligha fogadja el a bíróság, 
juttatások 50 százalékát azon- hiszen a jövedelme ténylege- 
ban nem haladhatja meg. (A sen aligha csökkent.)

Parlarazasnos íwlyaisiaí»!*
díjnak az állam által való 
ideiglenes folyósítását. A bí
róság a lejárt tartásdíj erejé
ig végrehajtási lapot állít ki 
és a bírósági végrehajtót meg
bízza, hogy azt próbálja meg 
behajtani, illetve állapítsa 
meg, m iért nem utalták ki a 
jogosultnak a tartásdíjat.

Ennek alapján

a bíróság, tárgyaláson 
kívül, végzéssel dönt a 
tartásdíj állami folyósí
tásáról. Tartásdíjhátra
lékot azonban az állam 
nem folyósít. Egyben 
végrehajtási lapot állí
tanak ki, amelynek 
alapján, ha a kötelezett 
ismét „elérhető”, az ál
lam által fizetett tartás- 
díjat kamatostul levon
ják tőle.

Ilyenkor a munkáltató a köte
lezett munkabérből 50 száza
lékig vonhat le. A behajtott 
összeg elszámolása során a fo
lyamatos tartásdíjat, a fenn
maradó összegből a lejárt,

A tartás elmulasztásának 
van egy . m inősített és egy eny
hítő esete.

A büntetés bűntett mi
att három évig terjed
het® szabadságvesztés, 
ha a tartás elmulasztása 
a jogosultat súlyos nél
külözésnek teszi ki.

E megfogalmazás eredményt, 
azaz a súlyos nélkülözést, an 
nak megtörténtét, jelenti. Míg 
tehát az alapeset, a z egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
fenyegetett tényállás akkor is 
megáll, ha az állam előlegezi 
a tartásdíjat, addig a minősí
tett eset nem állapítható meg, 
ha az állami előlegezése a sú
lyos nélkülözést elhárította.

Az alapesetben az elkövető 
nem büntethető, a minősített 
esetben a büntetése korlátla
nul _ enyhíthető, ha kötelezett
ségének első fokú ítélet 
meghozataláig eleget tesz. A 
törvényhozó szándéka vilá
gos:

a jogosult érdekében 
büntethetőséget meg
szüntető okot jelöl meg, 
amely arra ösztönözheti 
az elkövetőt — a köte
lezettet —, hogy a bünte
tőeljárás megindítása 
után a tartási kötele
zettséget teljesítse.

Súlyos nélkülözésnél is kí
vánatos a  fizetés, de a  teljes 
büntetlenség, m ár nem indo
kolt. Ha valaki az első fokú 
ítélet után, a másodfokú előtt 
fizet, az csupán a büntetés 
kiszabásánál enyhítő körül
mény.

A tártás elm ulasztásáért ki
szabható — alapesetben —  
legsúlyosabb büntetés: egy év 
szabadságvesztés. A kérdés 
azonban az, hogy ez mikor le
het ennél több? Például vala
ki két helyre is fizet tartás
díjat. Ha mindkettőt elmu
lasztja, a büntetés halmazati 
büntetés lesz. Űjabb bűncse
lekménynek számít az is, ha 
valaki az első fokú ítélet után, 
a másodfokú döntés előtt nem 
fizet. Hiszen az elm aradt ta r
tásdíjért büntettél? meg, az 
esedékes fizetése, illetve ú j
bóli elmulasztása tehát újabb 
ügy. Ebből logikusan követ
kezik, hogy ha az elkövető az 
első fokú ítélet meghozatala

után  fizet, azt nem a korábbi 
hátraléka, hanem a fizetés 
idején fennálló kötelezettsé
gének teljesítésére kell elszá
molni.

Halmazati büntetésnél, a 
büntetési tétel felső határa fe
lével növelhető, azaz legtöbb 1 
év és 6 hónap büntetés lehet. 
A tartás elmulasztása igen 
gyakran a közveszélyes m un
kakerüléssel áll halmazat- 
bap. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy aki ppm dolgozik, noha 
munkaképes, s nincs olyan jö
vedelme, öröksége stb., amiből 
megélhet, az tartásd íjat sem 
fizet. A halm azat megállapí
tásának azonban van egy fel
tétele, s ez a bűnismétlés. 
Ugyanis a közveszélyes m un
kakerülés tényállása így hang
zik: az a  munkaképes sze
mély, aki m unkakerülő élet
módot folytat, ha korábban 
m unkakerülés vétsége vagy 
szabálysértése m iatt m egbün
tették és a büntetés kiállásá
tól vagy végrehajthatósága 
megszűnésétől két év meg 
nem telt el, vétségét koVet el 
és egy évig terjedő szabadság- 
vesztéssel . . .  büntetendő. Mel
lékbüntetésként kitiltásnak is 
helye van.

Vagyis

az első munkakerülés 
és ezzel összefüggésben 
a tartásdíj nem fizetése 
még nem jelenti a köz
veszélyes mnkakerülés 
és a tartás elmulasztása 
halmazaiban állását, 
csupán ez utóbbiért le
het büntetőeljárást in
dítani, ismétléskor vi
szont már mindkettő
ért.

Befejezésül még annyit: ha 
a felek annak idején meg
egyeztek a tartásdíj összegé
ben és a kötelezett azt nem fi
zeti, úgy polgári bírósághoz 
kell fordulni az összeg meg
állapítása és behajtása iránt. 
Ha ez megtörtént, m ár sor 
kerülhet a büntetőjogi fele
lősségre vonásra. Ne feledjük: 
a büntetésen túl az elm aradt 
és esedékes ta rtásd íjat is ki 
kejl fizetni, sőt az állam által 
előlegezettet is kamatostul be
hajtják. Mindezek a letiltások 
a keresmény, a jövedelem 50 
százalékáig terjedhetnek.

Dr. L. Gy.

Ez utóbbi eset m ár burkolt 
módon törekvés arra, hogy a 
tartási kötelezettséget ne kell
jen az eredeti összegben fizet
ni. Miután ez, m int láttuk, 
nem vezethet igazán ered
ményre, sokan, sajnos, azt te 
szik, am it m ár a büntetőjog 
szankcionál. Vagyis nem lak
nak a bejelentett lakásukon, 
vándorolnak ide-oda. m unka
helyük nincs, legalábbis hi
vatalosan nem dolgoznak.

Ilyenkor válhat a tartásdíj 
behajthatatlanná. A tartásra 
jogosultnak szüksége lenne a 
díjra, a kötelezett azonban 
egyszerűen olyan helyzetet 
teremt, hogy ne lehessen tőle 
levonni. Mi történik ekkor? 
Tulajdonképpen párhuzam o
san két dolog. Egyrészt meg
indulhat a büntetőeljárás, 
másrészt segítenek a jogosul
ton. Ha ugyanis a fenti hely
zet előáll és a gyermek meg
felelő tartása — a gyerme
ket gondozó szülő anyagi vi
szonyaira is tekintettel — 
nem biztosítható, a jogosult 
kérelemmel fordulhat a ta r
tásdíjat megállapító bíróság
hoz, hogy rendelje el a tartás-

Ősszesen tíz év
Nem lehet ráfogni Garai 

István 28 éves budapesti la
kosra, hogy megijed a koc
kázattól: társaival együtt 
világos nappal tö rt be és 
rabolt ki lakásokat a fővá
rosban. Biztos szimattal 
mentek a Néphadsereg u t
cába, meglátogattak egy 
Petőfi Sándor utcai lakást, 
feljutottak a Váci utcába, 
majd sorra került Óbuda is.

Egymilliót jóval megha
ladó értékű „zsákmányt” 
gyűjtöttek be.

Főként ékszert, híradás- 
technikai berendezést, kész
pénzt és útlevelet. (Bizo
nyíthatóan „csak” öten 
szorgoskodtak, hatodik tá r
suk, Gencz Zoltán időköz
ben disszidált a lopott ú t
levéllel. A bűnbanda ter
mészetesen Genczre akarta 
„verni a balhét” a tárgya
lás során, nem sok siker
rel.)

Jó, hogy manapság ritka 
a toronyóra aranylánccal, 
m ert G araiék biztosan sze
met vetettek volna rá. 
Készletüket egy magánék
szerész is megirigyelhette 
volna, sőt volt náluk kurió
zum is.

Dr. Szívós István olim
piai bajnokunktól különbö
ző, arany- és ezüst ékszerek 
m ellett még az olimpiai 
aranyérm et is ellopták.

Hifi berendezésekből sem 
álltak rosszul: Dr. Hacki 
Tamás lakásából 723 ezer 
forint értékben hoztak el 
ilyen tárgyakat. S mivel a 
társaság egyetlen hölgytag
ja  — a fiatalkorú Zs. Zsu
zsanna — kivételével vala
mennyien büntetett előéle- 
tűek, dr. Müller Józsefné 
tanácsa a Pesti Központi 
Kerületi Bíróságon összesen 
10 év börtönbüntetést sza
bott ki rájuk.

ÍTÉLET ELŐTT

Szégyen
.. .Ágoston Évát irigylem. Ritkán álmodik, nem gyötri 

különösebben a lelkiismerete, s legfőképpen azon töri 
a fejét, hogy mi lesz a  kétszobás tanácsi lakása sorsa. 
Harmincéves, kissé sápadt, ám mindenképpen „jó kiál
lású” hölgy, akinek, úgy látszik, még az idegei is rend- 
ben vannak. Intelligens, kellemes beszélgető partner, 
akiről azért egy lelkiismeretes pszichológus ki tudna de
ríteni, egyet és mást. No, nem azt, hogy talán túlzottan 
anyagias, hogy kedvéli az italt, szeret táncolni, hanem 
mélyebb lelki bajokat, vagy inkább ferdüléseket. Kü
lönben érthetetlen lenne, hogy m iért áll negyedszer bí
róság előtt?

Igaz, nem klasszikus bűnöző típus, aki, ügye, elhatá
rozza, hogy ezt vagy azt elköveti és a terveinek megfe
lelően cselekszik. Nem. 0  alkalm i tolvaj, s bármilyen 
ártatlanul is meséli el tetteit, a szégjyenpírnak ott kelle
ne lennie az arcán. Éreznie kellene, hogy ez az egész 
így együtt nagyon csúnya, alattomos eljárás.

★
Nem volt nehéz_ gyermekkora, szülei dolgos munkás

emberek. A nyolc általános után mégis az élete három 
tényező körül zajlott. Férfiak, gyermekek, bűncselekmé
nyek. S ebből a középső nagyon is kilóg.

M ár 1970-ban, tehát 18 évesen alaposan benne volt 
egjy kocsilopásban, am iért 10 hóna >ot és komoly kárté
rítési kötelezettséget kapott. Aztán férjhez ment. Meg
született az első gyermeke, akit gyakorlatilag végig a 
szülei neveltek. Mint m ondja: a szülőkkel laktak együtt 
és ez nern szült túl sok jót, főleg m ert az apja eléggé 
anyagias.. tJjabb dátum : 1976. Bolti eladóként dolgozott. 
Hogy fizetni tudja a kártérítést és még másra is m arad
jon pénze, .sikkasztott. Nyolc hónap volt a büntetése. 
1978-ban újabb gyermeke született, persze őt is a szü
lei nevelik. Ekkor azonban m ár megromlott a házassá
ga: a  férje sokat ivott, válás lett a vége. Jö tt az élet- 
tars, aki a második gyermekét 1 hónapos kora óta ne
velte. P ár évig, 1981-ig rendben is mentek a dolgok 
Ágoston Eva a gyermekei révén tanácsi lakást is ka
pott a dunaújvárosi tanácstól.
. . .  Mondanom sem kell, hogy az élettárs is ivott és 
időnként eljárt a keze. Igaz, erre néha okot is szolgálta
tott, m ert a szomszédasszonnyal, aki gyesen volt, rend
szeresen iszogattak. Történt aztán, hogy egy heves ve
szekedés u tán  örigyilkosságot kísérelt meg. Fölvágta a 
kézén az ereket. „Házilag” gyógyították, végül csak or
voshoz kellett menni. M űtétet javasoltak. S most kép
zeljük élj a kórházi szobából egy idősebb asszonyt is 
aznap műtenek. Äg°s t°n Évát hozzák előbb vissza. Még 
bódult az altatótól, de azért eszébe jut, am it m ár előbb 
is dédelgetett: az idős hölgynek olyan szép ékszerei 
vannak. S míg betegtársa a műtőben van, ő ellopja azt, 
ami megtetszett. Megtetszett? Szó sincs róla. Pár nap 
.múlva azon. bukik le, hogy. Viszi az ékszert eladni. Az 

éves büntetése letöltésére azonban .halasztást kap,. 
Tudniillik az élettárstól gyermeket vár. Mindenki hu
mánus, mindenki megértő, a csecsemőnek egy éves ko
ráig kell az anya. Így csak. idén októberben kellett vol- 
na bevonulnia. Ö azonban m ár több, m int négy hónappal 
előbb előzetesben van.

★

— Tudja, mindig ott volt bennem, hogy be kell 
vonulnom a börtönbe. A gyesen lévő szomszédasszony
nyal naponta rendszeresen iszogattunk. Két óra körül 
kezdtük, am ikor a gyerekek elaludtak. Ekkor már in
téztem az ügyeimet is. Szüleim nevelik a két nagyob- 
bikat, a kisebbet pedig az élettársam  mamája vállalta, 
így nem kerültek a gyerekek állam i gondozásba. Ekkor 
ezen 'a napon, éppen ott volt az anyósom. Én, mint más-  ̂
KP„r. 1S- elindultam szórakozni. Egyébként az máskor is 
előfordult, hogy $ gyereket lefektettem, elaludt az élet. 
társammal együtt, én meg elmentem táncolni(l)

Este tíz körül találkozott régi barátnőjével, mostani 
bűntársával, M. Katalinnal, aki mellesleg előtte tíz nap
pal szabadult a börtönből. Egyikük sem akart részegen 
hazamenni, ő félt az élettársa verésétől, ezért olyan part
nert kerestek, aki éjszakai szállást is ad. Egy 65 éves 
nyugdíjas „úr”, Sanyi bácsi, erre alkalmas is volt A 
két csinos lányt meghívta a telkére, ahol jó borocska 
is varta a lányokat. Sanyi bácsi azonban elkövetett egy 
hibatj éppen akkor vette fel a hatvanezer forintos tata- 
rozasi kölcsönt. S meggondolatlanul mutogatta is a 
taskaban lévő ötszázasokat.

Aznap éjszaka nem történt semmi, a lányok külön 
aludtak. Másnap Sanyi bácsi pálinkáért ment, hogy a 
másnaposságukat gyógyítsa. Amíg ő távol volt a Iá- 
nyok boiozgattak, majd jött az ötlet: meg kéne keresni 
a pénzzel teli táskát. Nem volt nehéz, ott lógott a szö
gön. Ágoston Éva belemarkolt és kivett egy köteg ötszá
zast A hatezerötszáz forinton testvériesen megosztoztak. 
A bácsi észrevette a lopást és szinte sírva könyörgött 
nekik hogy adják vissza. Ök tagadtak. Még aznap el
szórakozták a pénzt, de a rendőrség is megérkezett, me- 
niA^endszeruen. A mostani ítélet összbüntetés lesz, s  az 
előbbivel együtt m ár évekre szán..that.

★
_ A kilenc- és a négyéves gyermeke a szüleinél. A 11 

hónapos az anyósánál, aki az Alföldről költözött á t 
f  kicsit gondozza. Ám Ágoston Éva és papája úgy 

gondoltak, van ennél fontosabb is. Tervük szerint a la
kást kiadják az IBUSZ-nak, s mire a lányuk kiszabadul 

, s summa várja. Hogy a gyermekekkel mi lesz? 
JNyüvan úgy gondolják, vigye az anyós magával. Az 
elettars azonban nem esett a fejére és igényli a lakást a 
tanácstól. A jogszabályok szerint meg is kaphatja, ha 
a kiszabott büntetés súlyos lesz.

★
Ágoston Éva fogadkozik: „eddig sose mondtam, de 

most kijelentem, többé nem kerülök börtönbe.” Szavai 
hamisan csengenek, hiszen ítélet előtt áll. Az aki a io"- 
erosen kiszabott büntetésére halasztást kap, három gyer- 
meke yan, s eközben újabb  lopást követ el, ezzel alig
ns natja  meg a bíróságot. Súlyosbító körülmény viszont 
van bőven, így a szigorú ítélet bizonyosan nem marad 
ei. b ezúttal nincs is szerencséje: nem hivatkozhat árván 
maradó gyermekeire, mivel ugyanaz a bíró tárgyalja az 
ügyet, aki előzőleg.

rernélhetőleg egyszer majd elé állnak és 
megkérdezik: m iért nem te neveltél bennünket? S ha 
máskor nem, ekkor majd elszégyeilheti magát. Addig 
szegyenkezunk helyette mi, akik írjuk és olvassuk éle 
te tö rténeté t. . .  _£__
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felelősség
Sok olyan kifejezés kering a 

bv. intézetek életében, amely
nek szó szerinti jelentése nem 
fedi a valóságot — mégis 
használatos, m ert vagy így ter
jed t el s a megszokás életben 
ta rtja  őket, vagy csak bonyo
lu lt körülírással lehetne pon
tosan meghatározni tartalm u
kat. Á „kiétkezés” példája- 
m ár nagyon régi; újabban a 
„nyitott körlet” és az „önkor
mányzat” fordul elő a leg
gyakrabban. Azonos fogalmat 
takar mindkettő: olyan körlet
részt értünk emlegetésükkor, 
amelynek lakói m indennapjai
kat több-kevesebb önállóság
gal és a korábbinál minden
képpen több felelősséggel élik. 
Tulajdonképpen nyitott is 
olyan értelemben, hogy a zár
kaajtók nincsenek bezárva 
napközben — de hát ez m ár 
nem újdonság. Átvitt értelem
ben inkább nyitottnak nevez
hetjük, ha arra gondolunk, 
hogy az ezeken a részeken le
vő zárkákban jó néhány hor
dozható televízió van, amely
nek legfőbb előnye a korlát
lan műsornézés. Az egyéb 
kulturális-művelődési lehető
ségek is jobbak, bővebbek, 
m int az adott bv. intézetben, 
mondjuk, egy emelettel lej
jebb. Sok minden más is rej
lik még ezek mögött a kifeje
zések mögött — valamennyit 
felsorolni szinte lehetetlen, ám 
az „önkormányzat” rendszeré
ben élők nap m int nap ta
pasztalják saját maguk ezeket, 
s  nagyon jól ismerik vala
mennyit.

M árianosztrán — s rajta  kí
vül még jó néhány helyen — 
újdonságnak számit mindez. A 
nosztrai bv. intézetben né
hány nap még, s megnyílik — 
a szó szoros értelmében — az 
önkormányzati rendszerben 
működő körlet. A készülődés
ről, az igényekről és term é
szetesen a gondokról, sőt: fé
lelmekről beszélgettünk.

. A „megnyílik” kifejezés az 
Imént azért voit indokolt, 
m ert egy teljesen átalakított, 
felújított rész átadásával kez
di meg működését az önkor
mányzat abban a pillanatban, 
am int az átköltözés befejező
dik.

Korábban írtunk már róla, 
hogy nagyarányú üzemi re
konstrukciót hajtottak végre, 
új üzemcsarnokot építettek 
fel — így a régi termelőegy
ségek helye felszabadult. Ta
vasszal, a legutóbbi riportút 
alkalmával még csak a  bon
tás, vakolatleverés stb. mun
kájánál tartottak és a tervek
ről beszéltek: hogyan néz 
m ajd ki minden, ha kész lesz? 
Most már befejeződött a fel- - 
újítás, eredményeképpen rá 
sem lehet ismerni Nosztrának 
erre az új színfoltjára.

Valóban színfolt: a zárkafa
lak belülről például kellemes 
halványkék színűek. Minden 
helyiségben mosdósarok, kö- 
rülcsempézve; állandó a két 
csapból a hideg-meleg vízszol
gáltatás. Az ágyak újak, vagy 
majdnem újjávarázsoltak; a 
sodronyokat szivacsmatrac fe
di. Sok helyen okoz gondot a 
kora estében a belső világítás 
gyöngesége; Nosztrán a vilá
gos falak m ár önmagukban is 
több fényt vernek vissza, de 
ráadásul mindenütt beszerel
ték a neon világítótesteket, 
amelyek köztudomásúlag ke
vesebb áramot fogyasztanak, 
ám mégis több fényt adnak. 
Mélybordó színben pompázik 
a padlóburkolat, néhány zár
kában már szép rendben sora
koznak az új „stokik”, azaz 
ülőkék. A szekrények sem a 
régiek: átalakítva, megna
gyobbítva várják a költözkö
dést.

Megújult a falakban húzódó 
vezetékrendszer is. Ennek kö
szönhetően a hangszórókból 
tisztán, élvezhetőén árad a 
zene; a riport készítésekor 
azon gondolkodtak éppen, 
hogy olyan technikai megol
dást kísérleteznek ki, amely
nek segítségével ezt a körlet
részt külön lehet majd 2gy 
mikrofon segítségével „moz
gósítani”, tehát másutt nem 
hallatszik az ide szánt közlen
dő. A „kizörgés” helyett elég

egy kapcsolót megnyomni; a 
központi táblán felvillanó 
fény jelzi a zárkaszámot. Min
den zárkában külön csatlako
zó készült a televízió-antennák 
részére: a vétel így még tö
kéletesebb lesz.

Egyelőre a központi fűtést 
nem sikerült még felszerelni: 
a falakban azonban ott a cső
vezetékek helye, tehát am int 
lehetőség nyílik rá, rögtön el
kezdődhet a szerelés.

A régi könyvtár (az új he
lyét m ár kijelölték: szabad- 
polcos rendszerben „olvasófo
lyosót” alakítanak ki kis asz
talkákkal, fotelekkel) mögött 
van még a stúdió, amely szin
tén korszerűbb lehetőségeket 
biztosító, tágasabb helyre köl
tözik majd. Itt ültünk le hár
man arról beszélgetni: mit 
várnak az itt élők az új kör
lettől? Egyikük, Czakó Bence 
— itteni foglalkozását tekint
ve: stúdiós — különösen tá 
jékozott, hiszen nemcsak tá r
sait hallgatta meg, hanem két
részes in terjú t is készített a 
nevelési szolgálat vezetőjével 
erről a témáról.

— Sokan félnek az önkor
mányzati rendszertől, s talán 
nem is alaptalanul. Sehogyan 
sem tudjuk beilleszteni a Solt
ról vagy Baracskáról kapott 
információkat a nosztrai kö
rülményekbe.

— A z ember úgy gondolná: 
m indenki örül a kibővült le
hetőségeknek, a megváltozott 
életform ának.. .

— Két nagy részre oszlanak 
majd az önálló körleten élők; 
az egyik csoportba tartoznak 
azok, akiknek valamilyen 
megbízatásuk van, nevezhetjük 
őket vezetőknek is; a másik, 
nagyobb csoport pedig term é
szetszerűleg a „vezetettek” tá 
borába. Az első azért fél, mert 
nem tudja, képes lesz-e eleget 
tenni a követelményeknek. 
Meg kell felelni mindkét 
irányba, tehát el kell fogadtat
nia magát a felügyelettel épp
úgy, m int az elítélt-társakkal. 
Kérdés, hogy aki jó az egyik 
oldalnak, az jó-e a másiknak 
is? A másik csoport aggodal
ma; a „megbízható” ember 
tudja-.e, akarja-e megfelelő 
eréllyel képviselni társainak 
az érdekét? Sokan attól is ta r
tanak, hogy sokkal nagyobb 
lesz a fegyelem, a szigor, mint 
a régi időkben... És ez a szi
gor vajon mindenkire egyfor
m án vonatkozik-é?

— Visszaélésektől tartanak?
— így is fogalmazhatjuk. 

Nem tudom, helyénvaló-e itt 
erői beszélni, de nagyon sokan 
lekötelezettjei egymásnak. Az 
egyik ennek tartozik, a másik 
annak, a harm adik az első
nek. ..  Hogyan utasíthat rend
re egy közösségvezétő valakit 
akkor, ha attól a választól 
tarthat, hogy „addig ne paran
csolgass nekem, amíg tartozol 
húsz doboz cigarettával!” Ez
zel máris felborult a fegye
lem, kialakult a „kiváltságo
sok” rétege. Ezeken töpreng 
mindenki, akit érint az átköl
töztetés. . .

Utolsó költözés
Hol beteg rózsák vérzenek
és lelkűk enyémmel vegyül,
hol a bodza behünyja fehér, nagy szemét,
tücsök szórja a panaszos zenét,
s az éjjeli nyár illattól elszenderül,
onnan indult el ő az örök-bús úton.
Messzire költözött nagyon.
Titkai kisérték a sorshoz, 
bánata takarta őt.
Szeméből kihúnyt a bús remény,
hiába várt valakit szegény,
nem simogatta meg más
csak élete forgószele, i
mi hűségesen ott is maradt vele.
Elment, mint a gyorsan elfutó nyár.
Mint a föld az őszi sárban, 
fázom, vacogok nélküle, 
összefröcskölt a bánat vele.
Már nem tudok sírni
csak kimondhatatlanul fáj,
hogy belőlem, mellőlem tépett ki a halál.

Tagyinszky Katalin 
Tököl

— A z „üzletelés" másutt is 
megy, amíg észre nem veszik. 
Igaz, újabbak lépnek a lebu- 
kottak helyébe, de mindezzel 
együtt: m intha Márianosztra 
életében jelentősebb szerepel 
játszana mindez, m int más in 
tézetekben!

— Valószínűleg így van. Mi 
itt úgy érezzük, kicsit eldu
gott helyen élünk, kevés — 
jó értelemben vett — ese
mény van az életünkben. Mást 
ne mondjak, havonta egyszer 
van filmvetítés. A televízióban 
sok az olyan műsor, amelyről 
csak tudunk, de nem nézhet
jük, m ert kevés a készülék, 
későn van adás és így tovább. 
Divat a kártyázás — az állan
dóan cserélődő adósságok 
egyik fő forrása. Most volt ép
pen egy betörés: az egyik tá r
sunk a raktárból ötven doboz 
cigarettát vett ki, m ert szo
rongatták a „hitelezők”. Na
gyon megdrágult a Nescafé — 
sokan vannak, akik egész egy
szerűen nem térnek maguk
hoz, amíg nem isznak egy 
korty kávét.

Rögtön ellenvetés érkezik;
— Ne mondd m á r.. .  Én is 

szeretem a kávét, de tudom, 
mennyire rá  lehet szokni. Ép
pen em iatt a veszély m iatt 
nem iszom rendszeresen; aka
ra t kérdése. Tudom, milyen 
kellemes hatással van az a 
reggeli korty, de — választa
nom kell, és én ezt választot
tam.

— Jó, te ilyen vagy, de a 
többség nem. Az adósságok 
másik forrása a hóvége. El
fogyott a cigaretta például, de 
ami nagyobb baj: a  vásárlás
ra  fordítható keret is kim e
rült. Mi m arad? Kölcsön kell 
kérni.

Szóval, van. egy sorozat ilyen 
indok, amelynek a  végered
ménye a  keresztül-kasul tarto 
zás. És ezt mindannyian tud
juk egymásról, és azt hiszem, 
a  jelenséggel a felügyelet is 
tisztában van. De hol a kiút?

— M enjünk tovább: szebb, 
kellemesebb környezet, a te
levíziózás . . .  ezek csak nem  
keltenek félelmet?

— Valóban jó hatással van 
a  környezet megváltozása — 
néhányunkra. Sokan vannak 
azonban, akiknek olyan mind
egy, hol vannak . . .

— Nem nézi le egy kissé a 
társait?

— Ha így van, akkor szán
dékom ellenére történik, csak 
a  tapasztalataim at mondom el. 
A, televízió is látszólag jó — 
hányán vannak, akik inkább 
fekszenek az ágyon és bám ul
ják a falat. Legfeljebb néha 
morognak, hogy mi a  fené
nek kell megint bekapcsolni 
azt a  nyamvadt készüléket. 
Felőlük bármilyen m űsor. . .  
semmi sem érdekli őket. Ter
mészetesen az sem, ha a  nem 
megfelelő zárkarend m iatt el
viszik a  készüléket! Miattuk 
— nekünk van hátrányunk!

H. A.
(Folytatása következik)

így fordult a kocka
\  lift hangtalanul suhant.
n  Az elmegyógyintézet pa

vilonjának negyedik emletén, 
hajósruhás, ötven év körüli, 
bajuszos férfi és bőszoknyás, 
fejkendős, hasonló korú asz- 
szony lépett ki a folyosóra. 
Bizonytalanul néztek körül, 
riadtan figyelték a mellettük 
elhalandó fehér köpenyes or
vosokat, ápolónőket.

A folyosón tagbaszakadt be
teghordók hadonászó, fiatal, 
fekete nőt cipeltek, aki egyre 
azt hangoztatta: „Érthetetlen! 
Érthetetlen! Egyiptom király
nőjével nem bánhatnak igy a 
szolgái ?” A szerencsétlen, eszét 
vesztett nő a nagyobb nyo
maték kedvéért korbácsolta- 
tással fenyegette meg az ápo
lókat, akikben ő, mint Kleo
pátra, szolgáit vélte felfedez
ni. Szánalmas és megrendítő 
látvány volt a szép test, és a 
hibbant agy diszharmóniája.

A férfi cigarettát vett elő és 
rágyújtott.

— Te vagy az oka, hogy ez 
a szerencsétlen idejuíott.

— Fogd be a szád! — nyel
velt vissza élesen az asszony.

— Azt akarod, hogy én meg 
a börtönben kössek ki?

— Akarja a fészkes fene. De 
ha te megértőbb vagy, ez a  
lány nem bomlik meg. Tudhat
tad jól, mi történik körülötte, 
de segítség helyett belerúgtál.

— Én? Mit tehettem volna? 
Az a strici az oka mindennek.

— Beléd kapaszkodott az 
utolsó percben, de te eltaszí
tottad. Pedig saját húsunk, 
v é rünk . ez a lány.

— Fattyúval mihez kezdett 
volna? A fattyú senkinek se 
kell!

Aztán az esze is elment, a 
magzatával együtt — dohogott 
a férfi.

— Ki gondolta, hogy így 
fordul a  kocka? A bába sem 
tehet róla. Ő amit elvállalt, 
azt megtette. Ki hitte volna, 
hogy ez a lány ilyen gyenge 
idegzetű.

— Nagyon tudod csűrni- 
csavarni a dolgokat. Ezt az
tán jól elintézted.

— Miért én intéztem e l’ 
— csattant fel az asszony 
hangja. — Talán én mondtam 
neki, hogy feküdjön le azzal 
a fiúval. Én küldtem el kül
földre? Miattam zsuppolták 
haza olyan csúfosan? Istenem! 
Mintha nem is az én lányom 
lenne. Hát megfoghattad te ta

lán csak a térdem et is, am: 
meg nem esküdtünk?

— Én nem! De a káplé 
úr, feljebb is nyúlkálhatott.

— Te! Te gazember! Hős 
mersz velem így beszélni? I 
vagy te, hogy ilyet a szemem] 
mersz vetni?

— Uszályoskormányos, 
MAHART-nál — válaszolt 
férfi cinikusan.

— De m iért lettél uszályo; 
kormányos? Mert apád lét 
volt, és az örökséget is elitta

— Drága, főorvos úr! Két 
vés doktor úr! — szólítotl 
meg a mellettük elhaladó fél 
fit az asszony. — Ugye, renc 
bejön az én kislányom? Te 
szik tudni, Takács Klárin 
van szó. Mi vagyunk a szüle 
Ez itt, a férjem, mindig kü 
földön jár. És . . .  és . . .  nei 
lennék hálátlanok.

— Türelem és bizalom - 
állt meg az orvos az asszonj 
nyal szemben. — Most ez 
■legfontosabb. Gondoljanak ai 
ra, hogy az önök hibája is ele 
segítette ezt a helyzetet. Mái 
ként kellett volna bánni ezzi 
a lánnyal. Túl sok volt a meg 
rázkódtatása. A szerelmes fél 
fi elvesztése is nagy csapé 
volt. De a hozzáfűződő eleve

Szilárd kapcsolatok
A nyíregyházi gyáregység, 

amely a Sátoraljaújhelyi _ Fe
hérneműgyár telepe, a Fékon 
Vállalaton keresztül érintkezik 
a piaccal, magyarán ra jta  ke
resztül értékesíti termékeit, 
s miután kapcsoltuk jó és szi
lárd, ha nem is könnyen, de 
végül is sikeresen fejeződtek 
be tárgyalásaik, melyek azt 
célozták, hogy a többletmunka 
többletpénzt is hozzon.

Ez azt jelenti, hogy néhány 
százalékkal többet fizet a bér
munkáért, m int tette eddig. 
S így lehetővé vált, hogy 5-6 
százalékos béremelést hajtsa
nak végre. De az idő nemcsak 
a béremelést, hanem a nor
m akarbantartást is megköve
teli, hiszen a gyakorlott em
berek „kinövik”, m int valami 
szűk ruhát, saját teljesítm é
nyüket, s ha minden a régi
ben maradna, demoralizálódna 
a  termelés. A kettő, azaz a 
norma-, és bérrendezés akkor 
ér valamit, ha párhuzamosan 
halad. Különben nem ösztö
nöz több teljesítményre. Már
pedig a normarendezés nem 
öncélú dolog. Az a célja, hogy 
több és sikeresebb term ék 
hagyja el a gyárat.

Ebben az üzemben mozgó
bérrendszer van érvényben, s 
ezt egészíti ki a minőségi pré
mium. Űgynevezett pontrend
szer alapján egyértelműen 
meg lehet állapítani, hogy ki 
menenyit kaphat. Ha hibázik, 
ha selejtet csinál, akkor le
vonják a fizetéséből, ha jól 
dolgozik, ha kiváló minőségű 
term ék kerül ki a keze alól, 
akkor a prémium összege el
érheti a 4—500 forintot is.

Nemcsak a minőséget, ha
nem a mennyiséget is ösztön
zik. Ezt szolgálja az, hogy 90 
százalék fölötti teljesítm ényt 
m ár díjaznak. Ezek összege 
100 forinttól 250 forintig ível
het, attól függően, hogy meny
nyi az illető teljesítményszá
zaléka.

Ebben az üzemben gépi be
ruházás az idén nem volt. Ez 
nem is baj, hiszen a géppark 
még fiatal, de ez a gyakorlat 
nem tartható fenn sokáig, hi
szen egy-egy üzemben külön
böző korú gépek vannak, s 
ami megérett a selejtezésre, 
azt most, azaz kellő időben 
kell selejtezni, s helyette újat 
beállítani, m ert az lesz az iga
zán keserves, ha a gépek zö
me egyszerre mondja fel a 
szolgálatot. Ez ugyan nem va
lós félelem, elvileg bekövet
kezhet, de a gyakorlatban nem. 
Azért említem meg, m ert a 
szintentartás egy üzem „kon
díciója”, ha nem is nagymér
tékű, de valamelyes beruhá
zást, pontosabban szólva pénzt 
igényel.

Ebben az üzemben sem is
meretlen a fluktuáció, ez ter
mészetes is, hiszen az emberek 
jönnek és mennek. Kiszámol
ták az üzemi vezetői, hogy egy 
év alatt 222 új „belépő” mel
lett 218 „kilépő” volt, s így 
derült ki, hogy egy-egy em
ber 8,3 hónapot do lgozott... 
Eközben a  létszám, ha nem 
is mindig, de 160 körül moz
gott, így már érthető, hogy 
a betanítás soha nem szüne
telhet.

Több intézetben, s így eb
ben is m ár-m ár feltűnő, hogy 
az emberek töbségét nem na
gyon érdekli a pénz. Ez, is
mervén előítéletüket, eléggé 
meglepő. Bár az is igaz, hogy 
ha belső vásárlásról van szó, 
akkor élénk az érdeklődés.

A belső vásárlás nettó ke
reset alapján történik, 350 fo
rin tért csak az vásárolhat, 
akinek havi tiszta keresete 
meghaladja az 1500 forintot, 
Ez is egyike azoknak a té
nyeknek, amelyek a rra  ösz
tönzik az embereket, hogy a 
m unkaidőt munkával, és ne 
mással töltsék el.

Hogy ennek eredménye van, 
azt mi sem bizonyítja jobban, 
m int az, hogy legutóbb pél
dául hatvanan kapták meg a 
legmagasabb kiétkezési ösz- 
szeget.

De megmutatkozik ez abban 
is, hogy nincs játék, szórako
zás a műhelyekben, s ennek 
következményeként nincs is 
üzemi baleset. Nem számítva 
az olyan jelentéktelen sérülé
seket, m intha valaki meg
csúszik és megüti magát, vagy 
például beleüti a lábát, a vas
rácsba, stb. Nemcsak ily mó
don veszik elejét az üzemi bal
eseteknek, hanem rendszeres, 
havonta ismétlődő oktatással, 
s m iután ennek az üzemnek 
nincs önálló baleseti oktatója, 
minden hónapba Sátoraljaúj
helyről érkezik az oktató, aki 
körültekintően, pontosan el
magyarázza a tudnivalókat, 
hogy mire figyeljenek, mire 
vigyázzanak munka közben az 
emberek.

★

Az üzemben neonnal világí
tanak, a szellőzést ventillátor 
segíti, a  központi fűtéshez ola
ja t égetnek el, ez szolgáltatja 
az energiát. Tavaly festették 
az üzemet, az idén az ajtókat, 
ablakokat mázolták újra, 
egyébként a szalagnál, azaz az 
üzemben kétévenként rendelet 
írja  elő a festést. A színt úgy 
választják meg, hogy pihen
tető legyen a szemnek. Erre 
a legalkalmasabbak a pasztell
színek. Itt is ezeket használ
ják.

Ä. J.

kapcsolat brutális megszakí
tása . . .  Egyszerűen nem bírta 
mindezt elviselni ép ésszel, 
összeroppant.

XT lári jókedvűen készült a
AV randevúra. Könnyű nyári 

ruhában indult a presszóba. 
Sétálgatva nézegette a k iraka
tokat. A kirakatüvegek mögé 
pillantva nemcsak azt nézte 
meg, am it szívesen venne ma
gának, hanem saját alak já t is. 
Ruhatervező-tanuló volt, a fér
fi építésztechnikus. Fél éve 
jártak  együtt.

A férfi már a  presszóban 
várta.

— Mivel kínálhatlak? — kér
dezte lágy, udvarias hangon.

— Egy szörpöt kérek! — Az
előtt vermutot ittak a talál
kozásaikon, de eéy hónap óta 
nagy tervük van, összeháza
sodnak, és ehhez pénz kell. 
Kettőjük közül ő volt a taka
rékosabb.

— Nem, ma innunk kell! Ma 
egy hónapja lettünk titokban 
jegyesek.

— Jó. És akkor igyunk arra 
is, hogy a mi házasságunk nem 
olyan lesz, mint a mai házas
ságok többsége! Mindig szeret
jük és megértjük egymást.

A férfi intett a pincérnek.
— Két vermutot kérek!
Nézte a lányt.
— Ugye, Klárikám, mi sosem 

veszekszünk?
■— Miért veszekednénk? — 

válaszolt a lány nevetve.

— De ha mégis haragudnál? 
Hisz minden okod meglenne 
rá. Tudod — mondta a férfi 
elgondolkozva —, mindezt 
azért kérdezem, m ert egy há
zasság előtt m indent tisztázni 
kell.

— Mindent? Mindent nem 
tudsz velem tisztázni, bárhogy 
is szeretnéd. De egyet igen! 
szeretlek — halkította le hang
já t a lány. — Ennyi elég, hogy 
szép legyen az élet, nem igaz?

— Ha külföldre mennék, és 
ott élnék? Oda is követnél en
gem?

— Csak veled akarok élni. 
Hát nem érzed ezt? — nagy 
szemeit tágra nyitva a férfi 
arcába nézett.

Megitták a vermutot, és egy
másba karolva indultak a li
get fái közé.

Az IBUSZ-utazáshoz szük
séges költségeket közösen 
gyűjtötték össze. Eljegyzésük
re megajándékozták magukat 
a turistaúttal.

★

Az Ikarus nyelte a kilomé
tereket Jugoszlávia hegyei kö
zött. K lárit a gyönyörű táj és 
am it a fiú mondott, kissé meg
szédítette.

— Miért nem mentünk ak
kor egyenesen Ausztriába? — 
kérdezte a lány hosszú hallga
tás után.

— Mert Nyugatra nehezebb 
útlevelet kapni. De Jugoszlá
viából gyermekjáték lesi
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Olaszországba átjutni, onnan 
pedig csak egy ugrás Ausztria.

— Nem értem. M iért kell ne
künk disszidálni ahhoz, l.ogy 
boldogok legyünk?

A férfi nem válaszolt. Egy
kedvűen nézett ki az ablakon, 
és bám ulta a  suhanó tájat. 
Percek múlva szólalt csak meg.

— Mert odahaza előbb- 
utóbb letartóztatnának.

— Úristen! M iért? Mit te t
tél?

— Értünk tettem. Lakást 
akartam  minél előbb. De a 
rendőrség ezt nem méltányol
ja.

A lány szótlanul nézett ma
ga elé. Merev arccal ültek 
egymás mellett. A beszélgetés 
után mintha hideg zuhany 
zúdult volna rá.

— Rendőrség?
— Bűncselekményt követ

tem el — válaszolta a férfi 
suttogóra fogva a  szót.

— Nem hiszem e l . . .  nem 
hiszem el, hogy téged letar
tóztatnának.

— Sajnos, ez nem attól függ, 
hogy elhiszed-e vagy sem.

— Te nem lehetsz bűnös! — 
nézett mereven Klári a férfi 
arcába. — Hazamegyünk, és 
minden tisztázódik.

— Tisztázódik, tisztázódik. 
Minél inkább tiszta lesz, an
nál rosszabb nekem. Azt akar
tam, hogy minél előbb együtt 
legyen a lakásra szánt pén
zünk. Építőanyagot adtam el, 
ami nem volt az enyém . . .  
Melyik jobb neked? Ha

Ausztriában élünk a rokonaim 
közelében, szabadon, vagy ha 
odahaza letartóztatnak, és 
börtönbe kerülök? Ha akarsz, 
velem maradsz, de ha vissza
mész egyedül, azt is megbo
csátom neked.

— Hát persze, hogy veled 
maradok — felelt a lány hal
kan, és arcon csókolta a férfit. 
— Tudod, hogy nélküled .nem 
érne semmit az életem.

A férfi diadalmasan ölelte 
át.

— Jó fiú vagy te, de azt hi
szem, meggondolatlan. Meg
beszélhetted volna velem. De 
hát most már nem teszek 
szemrehányást. Ami megtör
tént, sajnos megtörtént. Egy
szer talán anyámék is meg
értenek és megbocsátanak.

Jugoszlávia, Olaszország, 
Ausztria, ahogy a férfi előre 
tervezte. Két hét múlva Bécs 
közeléből írtak haza. A férfi 
egy kis magánvállalkozónál 
kapott munkát m int kőmű
vessegéd. Odahaza technikus 
volt, de itt ezzel kellett beér
nie.

A rokonok Klárinak azt ta 
nácsolták, hogy vállaljon 
m unkát a közeli textilüzem
ben. Segédmunkás lett a cso- 
magolóban.

■pgy reggel hívatták a gyári 
irodába. Szorongó érzés

sel nyitott a hivatali szobába. 
Ösztöne megsúgta, hogy sem
mi jó nem vár rá. A művezető 
udvariasan üdvözölte. A mel

lette álló egyenruhás — oszt
rák — rendőr keményebb 
volt.

— Hogy hívják? — hangzott 
a rendőr erősen tört magyar- 
ságú, nem egészen udvarias 
kérdése.

— Takács Klára vagyok.
— Hány éves?
— Tizennyolc.
— Nana, kislány! Ne fül

lentsen! Még nem töltötte be 
a tizennyolcadik évet.

— Négy hónap múlva be
töltőm.

— Törvényeink szerint ön 
nem minősül nagykorúnak. 
Ezért haza kell szállítanunk 
Magyarországra, és ott át kell 
adnunk az igazgatásrendé
szeti szerveknek, akik vissza
kísérik a szüleihez.

— És a vőlegényem?
— Ö nagykorúnak minősül, 

és a saját sorsáról önállóan 
dönthet.

— Ha én hazamegyek, ő is 
jön velem — válaszolt a lány 
dacosan és öntudatosan.

— Ö nem így nyilatkozott — 
mondta kurtán a rendőr.

Amint a rendőr szavai el
érkeztek a tudatához, arca 
megmerevedett. Ügy érezte, 
forog vele a világ. Minden 
erejére szükség volt, hogy ösz- 
sze ne essen. Gépiesen indult 
az iroda előtt parkoló rend
őrségi gépkocsi felé. Beszáll
tak.

Az autó ham arosan fékezett. 
A rendőr lépett ki elsőnek a 
gépkocsiból, és együtt mentek

be az épületbe. Kábultsága 
rögtön elillant, am ikor az őr
m ester szobájában a vőlegé
nyét pillantotta meg.

— Ugye, te is jössz, ha ne
kem mennem kell? — tört ki 
a Iónjából a sírásba hajló két
ségbeesett hang.

A férfi nem szólt. Csak néz
te  némán a lányt. Hozzálépett, 
megölelte és arcon csókolta.

— ügye, nem maradsz itt 
nélkülem? — kérdezte a lány 
újra.

— Ne haragudj rám! — sut
togta inkább magának, m int a 
lánynak. — Nem akarok ha
zamenni! Tudod, az élet olyan, 
hogy sokszor az ember azt csi
nálja, am it nem akar. Máskor 
meg nem csinálhatja azt, am it 
szeretne.

— Mi lesz a gyerekünkkel ?
— Megszülöd otthon.
A lányt rosszullét fogta el. 

A torkában érzett valami 
alattomos, maró ízt, a tex
tilgyár csomagolóporánál is 
keserűbbet. . Minden erejét 
össze kellett szednie. Szíve a 
torkában dobogott, arca láztól 
égett, mélyeket és nagyokat 
lélegzett.

— Ne haragudjanak — sut
togta könnyek között a rend
őröknek. Elszorult a torka, 
egy szót sem tudott kiejteni 
többé, csak a könnyeit töröl- 
gette.

Nem nézett többé a férfira, 
aki csak állt, és bámult maga 
elé.

N. I.

I f e n k a  v a n  b ő v e n . . .

Székesfehérvárott költségve
tési üzem van, egy műszakban 
harm inc ember dolgozik, a 
m unkaidő reggel hattól dél
után fél háromig tart. Eköz
ben sötétkék anyagból posztó
kabátokat, nadrágokat varr
nak, sapkát készítenek, m ind
ezeket pedig a bv. intézetek
nek szállítják.

Korszerű, NDK-beli gépe
ken dolgoznak, ezek a Texti- 
mák még viszonylag újak, hi
szen négy-öt év van mögöttük, 
tehát jó állapotban vannak, 
lehet rajtuk  dolgozni, egyenle
tes és kielégítő az alkatrészel
látásuk is. Ez annak köszön
hető, hogy a fehérváriak jó 
kapcsolatokat alakítottak ki 
állam i és szövetkezeti válla
latokkal, s m indent megkap
nak tőlük.

Tisztában vannak vele 
ugyanis, hogy mely alkatré
szek kopnak ham arabb, me
lyeknek a cseréje várható, s 
ennek fényében, ismeretében 
előre megrendelik — eseten
ként több évre! — a szüksé
ges alkatrészeket.

Nemcsak posztókabátokat, 
nadrágokat, sapkákat készíte
nek, hanem kisebb-nagyobb

átalakításokat, javításokat is. 
Mindent, ami szükséges a 
munkájukhoz, maguk készíte
nek el, kivéve a szabást, né
hány éve m ár ezt a művele
te t nem itt végzik, hanem Vá
cott. Tehát, ők szabják ki az 
anyagot, itt, ebben az üzem
ben meg összevarrják.

Az itt elkészített term ékek
kel elégedettek a  megrende
lők, az üzem vezetői tovább
ra is ezt a m unkát akarják 
folytatni, ez az alapvető, erre 
a feladatra szerveződött az 
üzem, érthető, hogy minden 
törekvésük arra irányul, hogy 
minden megrendelést ponto
san teljesítsenek. S ha ez 
megtörténik a fennm aradó ka
pacitást fordítják arra, hogy 
bérm unkában dolgozzanak.

De ez inkább áthidaló meg
oldásként jöhet szóba, olyan 
esetben, am ikor a fő m unká
jukra nincs megrendelés. Ez 
két célt is szolgál. Egyik, hogy 
az emberek, ha m ár az üzem
ben vannak, értelmes elfog
laltságot találjanak, másik, 
hogy ennek a szakmának, 
m árm int a varrásnak, másjel- 
legű műveleteit is megismer
jék.

A  székesfehérvári bv. intézet 1902-ben épült. Ha ezt az 
adatot összevetjük azzal, hogy most 1982-őt írunk, akkor már 
eleve tisztában vagyunk azzal, hogy ebben az intézetben nincs 
nagy tere a sportolásnak. Itt is, m int más, hasonló intézetben  
az udvar ad némi lehetőséget mozgásra, m árm int a sétán k í
vül.

Minden ehhez hasonló intézet kialakította a helynek meg
felelő sportolási gyakorlatot, egyikben a lábtenisz dívik, a m á
sikban a lengőteke, a harmadikban már kispályás focit is 
játszhatnak. Ebben az intézetben általában röplabdáznak. 
Ezenkívül még lehet asztaliteniszezni. A  többi már csak já 
ték, például sakkozhatnak, dominózhatnark, s logikai játékok
kal szórakozhatnak. Másra nincs egyszerűen lehetőség. .

A  szabad idő hasznos eltöltését szolgálja a rádió, a tele
vízió, s egy vadonatúj keskeny filmvetítőgép. Hogy ilyet ve
gyenek, erre is szükség vitte az intézet vezetőit. Normál gé
pet ugyanis nem tudnak használni. Egyszerűen nincs rá hely. 
így kénytelenek ezzel vetíteni. Ennek ellenére, ami a film e
ket illeti, sokkal jobb a helyzet, m int gondolnánk. Nagyon jó 
kapcsolat alakult ki a győri MOKÉP és az intézet között. M in
den filmet, am it igényelnek, megkapnak.

Rendszeresen tartanak TIT-előadásokat, a legkülönfélébb 
témákból. Legutóbb például a városi ügyész tartott jogi elő
adást.

A z emberek bármilyen újságot megrendelhetnek, s ezzel 
a lehetőséggel élnek is. A  Magyarországtól az Ország Világon 
át a napilapokon keresztül a Heti Híradóig sokféle sajtóorgá
num megtalálható itt.

Hogy ez nem  luxus, azt az a széles körű érdeklődés is 
jelzi, ami a politikai vitakör megszervezésében és működésé
ben csúcsosodik ki. Rendszeresen fo lyik ez a beszélgetés a 
nevelő és az elítéltek között kérdés-felelet formájában. M ind
arról beszélgetnek, ami mostanában foglalkoztatja az embe
reket, akik érdeklődéssel figyelik a világban zajló eseménye
ket.

A. J.

Mint ismeretes^ minden 
szakma, ha ismeri valaki a 
fogásokat, egyszerű, de annak, 
aki csak épp belekapott, an 
nak igenis fontos, hogy mé
lyebben is megismerje, hiszen 
nem elképzelhetetlen, hogy 
szabadulván valamelyik kör
nyékbeli gyárban vállal m un
kát, s akkor még jól. jöhet az 
itteni tapasztalat.

Az üzem vezetői ez utóbbit 
m árm int a bétanitást komo 
lyan veszik, törekvésük az, 
hogy főleg a fiatalabbak ese
tében megismertessék őket a 
munkával, az üzemszerű mun 
kával, hiszen itt nemcsak m un
kafogásokat tudnak elsajátíta
ni, hanem arra  is rájönnek, 
hogy a m unkát fegyelem és 
szorgalom nélkül nem lehet 
elvégezni.

Márpedig azok az emberek, 
akik idekerülnek — kevés ki
vételtől eltekintve — nem na
gyon dolgoztak. Esetleg dől 
gozgattak, legtöbbjük még al
kalmi m unkát sem vállalt. El
gondolható tehát, hogy nem 
egyszerű velük m egtaníttatni 
egy szakmát, még akkor sem, 
ha tisztában vannak vele, 
hogy nem árt, ha szakma van 
a kezükben. Általában érzel
mileg nem tudnak azonosulni 
a m unkával.. ,

Pedig m unka van bőven, az 
anyagellátásuk jó, bérezésük
kel is elégedettek lehetnek, 
hiszen az átlagfölötti pénzük 
megvan, természetesen arra 
gondolok, ami a költségvetési 
üzemekben elő van írv a .. .

Az itteni dolgozók zöme 
jogerősen elítélt, viszonylag 
rövid ideig — 5-6 hónapig 
vannak itt, ez is befolyásolja 
a m unkájukat, hiszen amire 
igazán belejönnének a m un
kába, m ár távoznak. Elvben 
dolgozhatnának itt  előzetesek: 
is, minthogy van is példa rá,' 
de csak azokat állítják m un
kába, akik az ítéletük után is 
ebbe az intézeti kategóriába 
tartoznak.

★

Ami az itteni dolgozók szak
mai összetételét illeti, sok 
mindent elmond az, hogy csu
pán egy szakmunkás van!, a 
többi betanított munkás vagy 
segédmunkás, de zömük, mint 
már említettem, nem nagyon 
dolgozott sehol.

Két polgári alkalmazott 
mellett tehát egyetlen szak
munkás foglalkozik a betaní
tással. Az ő következetes szak
mai m unkájának köszönhető, 
hogy a megrendelők elégedet
tek az innen kikerülő term é
kekkel.

Á. J .

TOKO.£

Gépkocsikat szerelnek

Az IKARUS autóbusz kigör
dül az intézet kapuján és rö
vid idő múlva megérkezik 
Szigethalomra, a Csepel Autó- 
gyárba. A fiatalkorúak a kék 
form aruhát narancssárga két
részes overálra cserélik fel, 
majd rövid eligazítás u tán  el
foglalják munkahelyüket.

A hatalm as szerelőcsarnok
ban autóbuszok és pótkocsik 
alvázai sorakoznak. Ezekre 
szerelnek fel különböző csöve
ket és egyéb tartozékokat.

— M ikor kezdődött az 
újabb munkáltatás? — kér
deztük az üzem vezetőjétől.

— Egy hónappal ezelőtt, 
szeptember 1-én.

— Mennyi idő szükséges a 
szakmai fogások elsajátításá
hoz?

— A fiúk egy hét alatt 
megtanulták.

— Érdekes, de rendkívül fe 
lelősségteljes m unkát végez
nek.

— Igen. Nagy kedvvel, lel
kesedéssel dolgoznak, hiszen 
m indenkit érdekel a gépkocsi, 
a műszaki berendezés, az ösz- 
szeállítás, a szerelés.

— Elégedettek a civil dol
gozók az elítélt fiatalokkal?

A tököli fiúk tisztességtu
dók, előzékenyek és szorgal
masak. Látszik, hogy szeretik 
azt, am it csinálnak. Igyekez
nek minél előbb minél jobban 
elsajátítani a szükséges szak
mai ismereteket. Gyárunk 
dolgozói mindenben segítik

őket. Ha kell, többször Is 
megmutatnak egy-egy munka- 
fogást, elmagyarázzák, hogyan 
kell az alkatrészeket elhelyez
ni. M unkatársi kapcsolat ’ és 
légkör alakult ki, amely előse
gíti a termelés zavartalanságát 
és folyamatosságát.

★
A délutáni műszakot elkí

sértük új munkahelyükre és 
fényképezőgépünkkel megörö
kítettük munkájuk egy-egy 
pillanatát.

— Zimm —
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A nevelés közös érdek
Két, meglehetősen szubjektív hangú hozzászólást adunk keztem, hogy: „T. bíróság, én 

most közre. Ezek különösebb kommentár nélkül is ma,* nem akartam  stb. De olyan 
gukért beszélnek. Ehelyett pár szót arról, hogy az egyik társaságba keveredtem, amely 
intézetben járva kiderült: nemcsak az elítéltek és az befolyásolta a bűncselekmény 
előzetesek, hanem a bv. intézet dolgozói is — nevelők elkövetését.” Sokan azt vála- 
©isosorban — nagy figyelemmel olvassák és várják a v i-  szólnák: kerülni kell az ilyen 
tacikkeket. # emberek társaságát és akkor

Ha ez így van, akkor igazán nem sok kell ahhoz, nincs probléma. Jó, jó, dekér- 
hogy az érdeklődők aktívak is legyenek, és leírják vé- dem éh : ezek az emberek, aki--C— .‘11 i  ° 1r a Jr [r-zarMÍl-nrŐTY* la n o  V\r\rt*r ínleményüket.

39.
két kerülnöm kellene, hogy ju 
tottak idáig? S nekik mit ja 
vasoljunk? Szerintem egysze
rűbb azt mondani : a kíváncsi
ság, aztán a nagyravágyás az

hak, vagyis voltak hibák, re
mélhetőleg múlt időben.

Űjra bátorkodom írni, a vé- A baj akkor kezdődött, ami- . ,
lepényem  szerint rossz felfő- kor hozzánk került valaki, egy lgazl olt- 
gású közösségek és az úgy- másik zárkából, mert ott ve- A másik gondolatom. Nem 
nevezett „művagányok” ha.- rekedetfc Fenyítés alatt á llt és a pártfogók hozzászólását kell 
talmaskodásairól. Talán azzal előtte már 11 évet töltött bőr- hiányolni: a cél nem az, hogy 
kézdeném, hogy én nem va- főnben. Itt-tartózkodása első ők vitatkozzanak rólunk, ha
gyok egy „nebáncsvirág”. Ez- napjaiban meg akarta változ- nem az, hogy mi beszéljünk 
zel együtt ember módjára vi- tatni a mi közösségünkben ki- saját problémáinkról, 
selkedem, s ha hiszik, ha nem, alakult rendet, szokásokat. Egyszer esv beszélgetés sn- 
bizonyos dolgokban igényes Nincs jogom kritizálni senkit, rán a l e t e l ő  ^ t  mondta a 
vagyok, még itt is! Kezdem a .de az érthetőség kedvéért meg é v e lő k  és az f é l t e t  között 
legelemibb dologgal, a tiszta- kell tennem. Érzéketlen volt e|y  képzeletbeli Szakadéknak 
Sággal. Igen, m ert sajnos elő- minden iránt, agresszivitása agy fennS  náert íav hátáso 
fordul, hogy némelyik zárka es tudatlansága felháborodás- sabb a  festetem 1 betartása A 
még négylábúaknak sem len- fal töltötte el környezetét. A S ^ é n  tózS  nem
ne megfelelő lakhely. Persze, legelemibb-dolgokat sem tud- ó r tf t  m ™
a legtöbb embernek kint, ta. Pedig fennen hangoztatta:
ugye, minimum háromszobás neki megvan a nyolc osztálya. f  u í S f i S i s  * ° 
lakása van, meg kocsi és egye- Nem tudta, hogy hány me- “ f  “  f
bek. Ez a legkevesebb, am it gyénk van, mely országokkal
mondani szoktak; aztán az vagyunk határosak, de 5 volt .V  PjR-a k°zmuvelodest az in- 
igazság nem más, m int az, a „nagymenő”. Egy ideig tűr- EnPek legfontosabb
hogy még lakásuk sincs. No tük» aztán betelt a pohár. F®“ ?  az olvasás. Aki nem is- 
jgen, de mire is takarítaná- Nem, nem rohantunk a ne- ' í?’ nem ismerte meg rejtel-
nak a „menők”? Van értelme? velőhöz. Ügy éreztük: ezt ma- melt> az sokat veszít. Masok- 
Az őrségnek, a nevelőknek? gunk között is el tudjuk in- S , ” mcs furelmuk olvasni. 
„Kitolunk velük, juszt se ta- tézni. Megpróbáljuk megne- , Ff „ FF f™bFrekef:, kell va- 
kárítunk!” — mondják. vélni! Sikerült, állítom! Most la,n°Sy eljuttatni az olvasas tit-

i-Pedig szerintem minden könyveket olvas, akkor beszél, 
embernek adnia kellene a ba kérdezik, reszt vesz a ko- ls’ nogy a Rendszeres olvasas emDerneK aania xeiiaie a „ muniíáhan a k t í v a n  T a  eSv embert teljesen a t tud for- tisztasagra mégha börtönben zos munkában aktívan. Ta- máln;_ Má dJ; erre, h
S n e a^ n i ‘ S ^ n k n l k  ^ 1  érzem magam itt köz- • «  nem azért is szükség van, 
takarítunk ’ és ^ e m  másnak! tete-k”, mondta és ennek thu° |fukSZf0̂ a^ ^ reálisan 
Saját és kollektív . érdekünk, mindannyian örültünk. Mert Ä Ä  d ,uas ”  ^ S  
hogy megfelelő környezetet megpróbáltunk segíteni egy nehézségéit. Sztojka Ferenc 
teremtsünk magunknak. Tel- társunknak, p k i előtt több Marianosztra
jesen más a  hangulata az em- mint öt ev börtön van még és ----- ----------- —---------------
bérnek, ha a környezetében — }Rgy érezzük, sikerült. Amikor 
jelen esetben a zárkában — hozzánk került, ezt mondta: 
rend, tisztaság van. ipngem  nem lehet megtörni” !

- Ha megtörni nem is tudtuk —
■ Tudom, hogy nem könnyű nem is akartuk —f de meg- 

Idebent, főleg az előzetesek- . győzni, azt hiszem, sikerült, 
nek. Lassan egy éve én is elő- Valahogy így képzelem én a

nevelést.
Molnár Miklós 

Főv. Bv. Int. I.

A  rajzpályázat nyertesei
Másodszor hirdettünk rajz

pályázatot a Heti Híradó-ban, 
abból a meggondolásból, hogy 
a rajz, a karikatúra alkalmas 
műfaj a benti élet' fonákságai
nak bemutatására, az emberi 
kapcsolatokban bujkáló hu
mornak — mindenki számára 
nyilvánvaló —• derűs vagy csí
pős felmutatására. Ugyanak
kor még emlékeztünk arra, 
hogy az első rajzpályázat sok, 
rajzait folyamatosan elküldő 
„külső munkatárssal” bővítette 
lapunk szerzőinek körét, s ol
vasói levelekből tudjuk, hogy 
sok rajz, bizony, a dolgok ele
venére tapintott.

E mostani — második — 
rajzpályázat műveinek értéke
lésekor kissé csalódottak va
gyunk. Több — s tegyük hoz
zá — színvonalasabb rajzot 
vártunk. Mintha a rajzolók 
megtorpantak volna a lehető
ségek előtt: kissé bátortalanul 
nyúltak témánkhoz, a börtöné
let hétköznapjaihoz. Rajzkész
sége alapján bizonyosan elő
kelő helyezést ért volna el pél
dául Fleit László sándorházai 
pályázónk, ha a csodálatosan 
megrajzolt lovak helyett raj
zai arról szóltak volna, ami a 
kiírásban szerepelt. Üde szín
folt volt viszont — s a jó 
rajzkészség mellett elsősorban 
ezt díjaztuk — Tóth Dezső 
konyhai sorozatának évődő, 
bennfentes humora,

Néhányan (pl. az ugyancsak 
dicséretben részesített Köles 
Irén) már kissé a formabontó, 
szürrealista rajzolás eszközeit 
választották. Időnként — 
egyet-egyet — majd ezekből a 
rajzokból is közreadunk.

400 Ft

íme, a nyertesek:
1. Tóth Dezső 

(Sopron)
3. Szávó Sándor 

(Pálhalma)
3. Juhász Attila

(Budapesti Fegyház 
és Börtön) 250 Ft

Dicséretben részesült: Fielt 
László (Sándorháza) és Köles 
Irén (Kalocsa).

A pályázat ugyan most be
fejeződött, ám egy-egy ötlet, 

300 Ft humoros helyzet „rajzos meg, 
oldását” továbbra is szívesen 
fogadja a szerkesztőség.

T. A.

Mondd csak, a gyümölcslevesbe mikor kell beletenni a 
zöldséget?

Tóth Dezső (Sopron) rajzai

zetés vagyok. Unalmas, egy' 
hangú, idegesítő ez a semmit
tevés. Joggal kérdezhetjük: 
mi lehet a megoldás arra, 
hogy valahogy elteljenek ezek 
a., napok. Mindenekelőtt értel
mes elfoglaltságot kell keresni 
a., zárkában, hogy le tudjuk ségzavarunk nem más, mint 
kötni magunkat. A mi zár- kisebbségi érzés, nagyravágyás 
kánkban jó a közösség. Sok stb., egyszóval „betegek” va- 
érdekes dolgot kitaláltunk. _ a gyünk. Ha ez így van, akkor 
szellemi totótól a keresztrejt- mi okozza ezt a betegséget és 
vényfejtésig. Persze, nálunk mik a tünetei? 
sem nyakig tejfel az élet. Van- a  bírósághoz én azzal ér-

40.
Egyesek szerint a személyi -

Temetés
Suttyog a légszivattyú fürge karja; 
üvégharang alatt vakum kuporog.
E csendméhen belül őskezdetű okok 
és jövendő remények új hatalma
teríti be az ész kíváncsiságát.
Mikroáramkörök és rádiótávcsövek, 
a világűr felé nyitott zúgó erek 
között valami nagy áhítat jár á t . . .
Vértől vérig kapaszkodó konok vágy 
alkotni készt, tudást képe erőd lett 
Ember, nincs lehetetlen, ím — megteremtetted 
s börtönbe zártad — a Semmit — legalább.

Sasvári Ferenc 
Fővárosi Bv. Intézet Főnök! Nem tudom hogy forró-e a nokedli, mert bele

esett a szemüvegem!

M i  bizodalma lehetett Tominak abban, a ma- 
A x  gasabbrendű világban, ahol őt nem vár

ták, ahol senkinek sem kellett? Szülei sze
retkezését pap nem áldotta meg, így szüle
tett, szárnyaszegetten. Tomi lelenc volt. A so
ványka koszt, a verejték, a könny voltak ná
la  s. napi adagok. Alig több, m int tízéves volt. 
Mégis tudott m ár várni, vánni türelmesen, 
szebb, jobb p erek e t. Sok mindent nem szere
tett és különösen a pénteki napokat. A falu
ban ezen a napon volt a heti piac. A nevelő
szülők, egyéb áruikkal együtt ekkor adtak túl 
a  megunt lelenc'en.

Tomi életének ez a nevezetes napja péntek
re, piaci napra esett. A tanyasi asszonyok, vé
konyak, vastagok, m int a libák jöttek sorban, 
batyuikkal a piacra. Totyogtak lábfájósan, ki
n ö v ő i t  őket nézni. Lehajtott fejjel bandukolt 
közöttük Tomi. Bilincs helyett vékonyka spár
ga kötötte csuklóját az öreg Szintai nénihez, 
ki éppen túl akart rajta  adni. „Tulajdonikép
pen meg is szökhetnék” gondolt rá néha. „De 
hova?” S hogy a kérdésre nem tudott vá
laszt adni, csak ment az öregasszony után.

— Fene egy lelenc ez! — mentegetőzött oly
kor Szintai néni egy-egy elcsodálkozó asz- 
szonynak. Rántott a vállán, hogy nógassa a 
fiút. Tomi semmin sem csodálkozott és sírni 
sem volt kedve. Csak közömbösen nézte a ré
gi házakat, a malmot, a gömbakácokat a piac
téren. Félelem fogta el, amikor meglátta a le
lencek íelépfelügyelőjének házát a piactér sar
kán. Szép, nagy ház volt. Nagy kerttel. Finom
mívű vasrácsos kerítéssel. Csupa jómód, gaz
dagság sugárzott róla. A platánok és geszte
nyék alatt, rendezett virágágyákban árvácska 
és nefelejcs virított. A .kertből ki lehetett lá t
ni a piac nyüzsgő forgatagára. A kisasszony, 
a lelencek telepfelügyelője, csúnyaságában és 
válogatósságában megőszült öreglány, ott állt 
a tornácon. Próbált jóságos lenni, közel kerül
ni a jó népek szívéhez. Bevált módszere volt 
zajos szigorúság a lelencekhez, jóindulat a ne
velőszülőkhöz. Ezzel gyakran elérte, hogy 
tyúkot, vagy kövér ludat kapott hálából egy- 
egy dolgosabb gyerekért.

Tomi sápadtan lépett elé. Tudta, hogy a kis
asszony nem örül, nem szereti, ha egy gye
rek visszakerül. Már haragudott magára, ami
ért nem hagyta, hogy megverje Szintai néni.

TOMI A TANYÁN
Az öregasszony úgysem tudott nagyokat ütni. 
Igaz, az áztatott kötélről voltak m ár rossz 
emlékei,_ ném is.az asszony elől futott, inkább 
a kötéltől félt igazán.

Az öregasszony nem hagyott sok időt a gon
dolkodásra. Darálta, csak úgy fütyült, elvé
nült, reszkető hangja:

— Nahát kisasszony, mit tetszik szólni? Lo
p o tt! . . .  Tojást lopott a rohadt lelence' Ötöt 
megivott, a fene a belibe!

O d é b b  lökte Tomit, neki a kisasszonynak, 
hogy az hátraesett és a piaci bámészkodók- 

nak oda m utatta mindenét, amit hosszú ideje 
annyira gondosan eltakart. Ha egyáltalán vol
tak bocsánatos bűnök a kisasszonynál, ez szó
ba sem jöhetett. Kivörösödött, borzasztó düh
vei vágott egy köcsögöt a piaci röhögök felé 
Szikár, kiszáradt teste még hosszabbra nyú- 
lott, magasan meredt a görnyedt parasztasz- 
asszonyra. Kezét előrenyújtotta, hangjában 
annyi megvetéssel, amennyit egy úriasszony a 
paraszttal megengedhetett, mondta:

— Takarodjon!
Alit mozdulatlanul a tornácon, árnyéka tűl- 

nyulott a csoszogó vénasszony nagy nyomo-

asszonyPnak! ~  kiálíotta gőgösen a kisasz-
— Persze, hogy lopnak, ha nem adnak ne

kik eleget zabálni! K ne
tet V,etuít- Az öregasszonyban még 

’fbbant a sértett paraszti büsz- 
kfáWottaMegf° rdUh’ S 3 kiskaPuban sipítozva

— Maga egy kölyketlen, lelketlen! Nagyra 
Y |f ”ak ,ez®kkel a fatyúkkal. Ezek csak zá
ri amak, de dolgozni egy se tud. Ennek is olyan 
feher kényeihez való neve van . . .  Tomi 
la m a s . . .

Ismételgette a vénasszony és kint az utcán 
elsírta magát. Az emberek hallották, amint

csak úgy magának dünnyögte: „Én vén m ar-
k e m ^ á t51" ”S h0z-t®m íd.e vissza- ki vág ne- Kem i á t . . .  — sírt sokáig az öregasszony.

Tomi meg ott állt, ahová lökték. Moccan
n a  erS-<m ert'- A ki®a ssa®y meg csak nézett, u?y néz te, szigorú tekintettel, hogy Tomi há-
^ k ű to iS020tt 3 hÍd6g- ÉS méSsem tudott iSe-

v,i7táyiSS-Za mégy a Soős tanyára! — mondta 
S S L  n  “ egvetoen a kisasszony. Hosszú 
fekete ruhaja alól nádpálcát húzott elő és

S | Ä ^ intett a fiúnak- Tomi — e
— Kisasszony kérem, tessék engem mee-

neI,nodaSynPah0gL-ak- r ' CSak a Soós tanyára ne’ ,? lCia n e --- könyörgöm oda ne.
r w L Í “ 3 mosdatlan kezét, kicsit fél- 
hLotnvdf  ' r f S  32 utesek lecsússzanak. Su- hogtak az _íitesek. A kisasszony kimérten ke
gyetlenül ütött. Fogta a fiú csuklóját é s ’he
lyére fordította a félrehajtott kezet.' Tomi hu-
tffl v L T e0!? Cf ak felszisszent az ütések- tok Ver sertrent a tenyerén és az utolsók már
nem is fájták. Csak hajtogatta könyörgöm

A Soós tanyára n e . . .
* -  Ak? anrLa,k elszárad a  keze. így bün- 
tet a jóisten! — mondta a kisasszony, amint 
to t t362^  32 utIegeIést- A fáskam rára muta-

Tomi némán végigment az udvaron a kö- 
csogok és agyagkorsók mellett, be a fáskam-
l i í a z ^ j b ő t” tŰrte' am int dühösen ráretesee-
, . lmadkozz! mondta a kisasszony —
de úgy is a pokolra juttok mind ' ! '

A fm meg csak bámult ki a lécajtón a 
fa es a szén mellett. Hallotta a piac zajos 

íaamsagat, latta, am int öt kövér asszony jött 
az udvarba. Vézna lelenceket cseréltek. Lányt 
-iura es megfordítva. Tapogatták, szidtak di
csérték a gyerekeket, késő délutánig. A Soós 
tanyáról senki nem jött: Tomi csak állt, éhe-

f®.1? bám ult ki, látta, hogy a házak felett fész
kükhöz húznak a fecskék. Látta, am int sá
pad a fény, s  az alkonyba omlik. Az udvaron 
a porban meg egy csöpp kis lelenclány ját- 
-eott elhullón cserépdarabokkal. Játszott ön- 
feleciten, a világon túl, túl azon, am it egy ilyen 
kis lelenclány tudhat. Vékonyka lábszára vö- 
ros volt, k ifú jta  a szél, s  ebben a szűkén mért 
boldogságban még azt sem érezte, hogy fáj.

A ÜÚ csak bám ult ki a rácson. Már
„  a  kIS;a'nyt. sem látta, csak a villanyfényt, 
mely ott függött a tornácön. Kerti asztaltlá- 
ott rózsaszínű abrosszal. Rajta egész tállal 

tej állott, egy egész medence, olyan merőka- 
f  „ a. tóban, m int egy nagy buzo-

s y. Libamáj, vadhús, sonka, pecsenye, szí- 
-S s.. -Porcelánban. Gyümölcshalmaz és az egész 
tol ott kimagasodva egy nagy habostorta.
. .,To™i e lőször gondolt arra, hogy megszö- 
Kik. Nean érdekelte már, hogy hova. A Soós 
V/V?yaraa g?ndolf' az o tt á télt vizesköteles po- 
5 ? ira: ,Soosne mázsás testére, amin boazor- 
hanyfej mozog. Vizes kötélre, könnyre, vér- 

ieíe‘nf e.kb°l a báz hátamögött cso- 
” g.' A lan/o k , fiuk sikolyát vélte hallani. Ki- 

és, bön-nyed'én tolta el a re- 
^tudatlanul lopódzott a tornáchoz, az

tortlh=°ZT 1?eI?tuFt ’ kézzel túl't bele a habos- 
rptiL- f Teletömte száját, habzsolta az isme-
emelő fhn?ő§eS -12í  Ezzel az ízze1’ valarni fel* f™?* , boldogságban rohant az úton. Nem
to]vőhLSZre’f h,°guy-,aZ út sem ú,gy vezat m ár a 
ídwnc' f  f  falPboL m int azelőtt. Nem látta a 
a c t i o n 1 a ar“ • L0.foß' A Sömbakácokat a pi- 
t 5 t ah ; , A r f gI bazabat, a malmot. a teme- 
tor, ahol a füzek a la tt m indennap több új
lászctőn ,Ci f \k fUt0tt 8 folyőig- A kikötött ha- la^zcsonakokig.. a  folyót sem vette észre,
am int alatta hömpölyög, csendesen, szelíden.

am ikor csónakja távolodott a parttól,, 
ebredt uj alomra. Képzeletben valami csodá- 
^atos mesebeli paripára szállt, mely vágtat 
zéhin 3 hus ^m osatást. Sajgó ke-
haitntt ei,bat ° lter,i Fart,otta a gyeplőt, s csak 
\nlnm h~  ' nnét az emberi gonoszság,
k,?Ä  SSef!- ^IÖ1’ a csi Hágok alatt egy rég 

víz’ a jóbarát messzi vitte, csak sok idő után tért vists-za.
Cs. K
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A nyugatnémet polgár átlag 
jiapi 60 grammot fogyaszt. A 
fogrongáláson kívül a cukor 
akkor is társalgási téma, am i
kor a szívkoszorúér-betegsé
gek rizikótényezőiről van szó.

Kísérletekkel kim utatták, 
hogy a cukorfogyasztás nem
csak olyan elváltozások soka
ságát okozza, amelyek a szív
koszorúér-betegségnél fordul
nak elő, hanem az inzulin és 
a kortizon. nagyobb töménysé
gét is előidézi. Minthogy a 
csökkentett cukorfogyasztásnak 
sok más egészségügyi előnye 
Js van, az az étrendi javas
lat, hogy kevesebb cukrot fo
gyasszunk, John Yudkin lon
doni professzor szerint logi- 
kusabb, m int az, hogy a telí
tett zsírokat sokszorosan telí
tetlenekkel helyettesítsük.

Az érelmeszesedés keletke- 
íési mechanizmusával kapcso
latban Yudkin állatkísérletek
re és embereken végzett meg
figyelésekre hivatkozik. Ezek 
azt mutatják, hogy a cukor- 
tartalmú táplálék megnöveli a 
sejtplazmában a koleszterin, 
a trigliceridek és a húgysav 
töménységét. Ugyanakkor csök
ken a fontos glukóztűrés.

A glukóztűrés (amit „kémiai 
cukorbajnak” is neveznek) és 
a koszorúér-betegségek tém á
jában az ún. nemzetközi 
együttműködési csoport 1979- 
ben egy egészen más felfo
gást tett közzé: ez idő sze
rint semmilyen egyértelmű 
kapcsolatról nem lehet beszél
ni a „kémiai cukorbaj” és a 
koszorúér-betegség között.

A tanulmány szerzői azt a 
véleményüket is kifejezték, 
hogy nincs olyan nagyság
rend, amely növelné a koszo
rúér-betegség kockázatát. Eze
ket az eredményeket jelentő
ségüket tekintve, rész-szem
pontoknak kell venni. Ha 
ugyanis _ más rizikótényezőkét ■ 
— például a ' koleszterint és a 
cigarettázást — is számításba

vesszük, akkor a. glukóztűrés 
jelentősége gyakorlatilag semr 
mivé válik.

Mármost ezek az eredmé
nyek egyáltalán nem jelentik 
azt, hogy nem lehet mégis va
lamilyen összefüggés. Erre utal 
az amerikai táplálkozási szo
kások megváltozása, főleg ami 
a cukorfogyasztás drasztikus 
csökkenését illeti. Az 1968-tól 
1978-ig terjedő időközben a 
diabetes mellitus (cukorbaj) 
okozta halálozások arányának 
csökkenését állapították meg 
a tudósok.

Siegfried Heyden, a durhami 
Duka egyetem professzora 
mindenesetre azt állítja, hogy 
ebből az eredményből nem 
lehet ok-okozati összefüggé
sekre következtetni a cukor- 
fogyasztás csökkenése és a 
diabetes-halandóság között. 
Ez ugyanakkor azonban újabb 
bizonyítékot szolgáltat az 
amerikai táplálkozás lényeges 
változásának következményei
re.

Heyden kollégája, Yud
kin így érvel: „Nézetünk sze
rin t több utalás van arra, 
hogy a cukor nagyobb szere
pet játszik az érelmeszesedés 
előidézésében, m int a zsír”, 
akkor ez mindenesetre na
gyon enyhe kifejezésnek hat. 
Biztos, hogy ma lényegesen 
kevesebbet vitatkoznak a zsír
nak, m int rizikótényezőnek a 
jelentőségén, m int a cukorén.

Az mindenképpen vitatha
tatlan, hogy a cukorfogyasz
tásnak már a 'Csökkentése is 
a sok súlyfeleslegtől való meg
szabadulást és ezzel egy. rizi
kótényezőnek a  kikapcsolását 
segíti. Ha még nem is tekint
hető biztosnak á cukor szere
pe a koszorúér-betegségek elő
idézésében, az legalábbis ér
telmetlennek látszik, hogy va
laki vállalkozik a zsírfogyasz
tás--csökkentésére, de ugyan
akkor hallani sem akar a cu 
korfogyasztás megszorításáról.

Gyilkos méhek előnyomulóban
A közép-amerikai Panama 

állam keleti részén, becslések 
szerint nyolcmillió példány 
rajzik ki abból a méhfajtából, 
amely túlságosan nagy agresz- 
szivitása m iatt a „gyilkos mé
hek” elnevezést kapta. 1981 
őszén Panam ában csak egyet
len ilyen m éhkaptárt fedeztek 
fel. Mezőgazdasági szakértők 
közölték, hogy a méhek észak 
felé történő „előnyomulásuk” 
során még nem haladtak át a 
Panama-csatornán.

A ̂ panamai korm ány egyik 
mezőgazdasági tudósa úgy vé- 
li, hogy a méhek elterjedésük 
ez idő szerinti üteme mellett, 
a körülbelül 500 kilom éter tá 
volságra levő Costa Ricát 
mintegy 2 éven belül és az 
Egyesült Államokat a követ
kező  ̂ évszázadban érik el. 
Bendigurg, a művelődésügyi 
minisztériumnak a mezőgaz

dasági oktatásért felelős igaz
gatója . lehetségesnek tartja, 
hogy a méhek észak felé való 
vándorlásuk sórán más méh- 
fajokkal kereszteződnek és 
eközben elvesztik támadó
kedvük egy részét, vagy állí
tólagos agresszivitásuk . pusz
tán „szenzációéhes újságírók 
túlzása”. Ha az ember békén 
hagyja ezeket a méheket, ak
kor békések maradnak, mond
ta  a tudós.

Az úgynevezett „gyilkos mé
hek” Afrikából származnak, 
és . m int különösen jó m éz-, 
gyűjtőket Brazíliába vitték 
őkét. A méhek az ottani kap- 
tárakat mintegy 30 évvel ez
előtt hagyták el, és elterjedtek 
Dél-Amerika északi részén.. 
Nagy rajokban való tám adá
saik az ember és az állat szá
m ára állítólag ismételten ha
lálosak voltak.

Hacsek és Sajó feltámadása

Magánposta Olaszországban
Egy hétig tart, amíg egy levél Rómából Milánóba jut, 

de az is előfordul, hogy még ennél is tovább. Az olasz 
postát Nyugat-Európa legrosszabbul működő postájának 
tartják. Az olaszok szerint a postai szolgáltatások nem 
pontosak és nem is megbízhatóak. Nem véletlen tehát, 
hogy megjelent a konkurrencia, a magánposta, ponto
sabban szólva az olyan futárszolgálatot teljesítő magán- 
vállalkozók, akik leveleket, pénzt, csomagokat, sőt még 
táviratokat is továbbítanak. A magánvállalkozók főleg 
nyugdíjas vasutasok, akiknek szabadjegyük van minden 
vonatra, és elég szabad idejük is van ahhoz, hogy ezzel 
a  mellékes keresettel kiegészítsék nyugdíjukat.

A  M EG H ŰLÉS M EGELŐZÉSE
M interferon, a génsebészeti úton most m ár tömege

sen term elt vírusellenes szer ígéretesnek látszik a közön
séges megfázás megelőzésében.

Egy angliai tanulmány során 150. önként jelentkezőt 
kezeltek interferonnal, hogy fokozzák immunitásukat a 
mesterségesen beadagolt rhino vírussal szemben. Ez a ví
rusoknak ahhoz az osztályához tartozik amely a közön
séges meghűléseknek a felét okozza.

A kísérlet során az önkéntesek legfeljebb három adag 
interferonos orrbepermetezést kaptak, amit víruscsep
pecskék követtek, ezeket pedig legfeljebb kilenc további 
adag interferonos orrbepermetezés. Az eredmény: bár 
víruscseppecskéket kaptak, a jelentkezők közül egy sem 
hűlt meg komolyabban.

A pesti humor egyik legjel
lemzőbb példája volt a húszas 
évek végétől Vadnai László 
Hacsek és Sajó sorozata, ame
lyet két kitűnő művész, 
Herczeg Jenő és Komlós Vil
mos  ̂szólaltatott meg az akkor 
Teréz-körúti Színpadon. Egy 
rozoga kávéházi asztalnál ül
tek; a furcsa bajuszú, közö
nyös szipogó Hacsek, a m in
den poént félreértő Jenci, és 
a dühösen asztalt csapkodó, 
felfortyanó Sajó. Az ő emlé
küket idézi a legújabban meg
jelent nagylemez — idős és 
fiatal tréfakedvelők nem kis 
örömére. A két jellegzetes fi
gura hihetetlen népszerűségre 
tett szert egy emberöltőn át a 
közönség körében. Bizonyára 
a lemez révén ez folytatódik. 
Bilicsi Tivadar nemrég meg
jelent, pályatársairól szóló 
Poszthumusz emlékezéseiben 
elmeséli, hogy Nagy Endrének 
tetszett meg először Vadnai 
jelene|e. Azt ajánlotta, hogy 
a két figura nevét Vadnai a 
telefonkönyvből írja  ki. A so
rozat harminc évig ment egy
folytában ! (Később Kibédy 
Ervin és Hlatky László vette' 
át, sőt vidéki turnén Bilicsi 
is játszotta Hacseket, s ugyan

akkor Vadnai . utódaként a 
párjelenetet tovább író Ná- 
dassy László alakította Sa
jót.) „Senki nem tudott olyan 
ütődött lenni, m int Herczeg, 
és úgy dühöngeni az értetlen
ségén, m int Komlós. A kiabá
lástól berekedt. Vörös lett a 
képe. Izzadt. Levegő után kap
kodott. Ájulás környékezte. 
Herczeg—-Hacsek tökéletes
flegmával fogadta Sajó—Kóm- 
lós dühkitöréseit, és éppen et
től vált játékuk olyan élethű 
színészi alakítássá.

Tizenhat korabeli jelenet 
hangzik fel a lemez két olda
láról. Vadnai a Meseautó, Ha
vi 200 fix  és sok . magyar, va
lam int hollywoodi film szer
zője volt. Már rég futottak 
a tréfái, am ikor elárulta, hogy 
az ötlet a nagyhatalmak genfi 
konferenciáiról ju to tt eszébe. 
Megírta, hogyan képzeli el két 
pesti polgár a békecsinálást. 
Az „Alászolgája, Hacsek”, 
vagy a „Holnap bejön” kife
jezések azóta is benne élnek 
mindazok emlékezetében, akik 
valaha is kacagtak a jelenet 
viccein, félreértéseken, móká
kon. A borítón Kellér Dezső 
emlékezik rájuk és ott látható 
a Herczeget és Komlóst játék 
közben ábrázoló fénykép is.

Franciaországban egyre több a kutya
Franciaország Európa első 

kutyaországa; a franciáknak 
mintegy 9 millió „Toutou”-juk 
van, ahogyan a négylábúnkat 
nevezik. Rövidesen minden va
lószínűség szerint több kutya, 
m int gyerek lesz: a háztartá
sokban m ár ma épp annyi a 
négylábú, m int a 11 év alatti 
gyermekek. A családok 35%-a 
mondhat legalább egy kutyát a 
magáénak. A szakértők becs
lése szerint évente átlag . 44 
milliárd schillingnek megfelelő 
összeget költenek a kutyák 
táplálására, ápolására, a  leg
furcsább kellékekre, és nem 
utolsósorban állatorvosra. 
Évente mintegy 800 000 négy
lábút adnak el. Ezek kéthar
mad részét illegálisan kül
földről csempészik be.

Most azonban Franciaország 
kutyáit és tulajdonosaikat 
zord idők fenyegetik. Mióta is
mertté vált az, hogy egyedül 
Párizsban 700 000 kutya van, 
százezer Marseille-ben és 
50 000 Nizzában, a kutyák el
lenfelei harcot hirdettek a 
„korcsok” ellen, amelyekből 
véleményük szerint m ár rég
óta túl sok van. Mérgüknek 
szabad folyást engednek a be
piszkított járdák, az éles uga
tás, és a fájdalmas harapások

miatt. A párizsi és a  vidéki 
városházakat, dühös, .panaszos 
levelekkel és telefonhívások
kal „bombázzák” ; a „rosszul 
nevelt’ állatok tulajdonosai ré
szére 'pénzbüntetést és a ku
tyaadó bevezetését követelik.

A kutyaprobléma időközben 
„államüggyé” vált. Ezt min
denesetre aligha tudja valaki 
is, mivel a szakértők a  francia 
mezőgz'dasági minisztérium
ban és a városházakban z á r t . 

Lájlók mögött tárgyalnak — í 
. Jól,. tud.ya,.hpgy[_ nyílt vitákon 

a hangulat''túlzotítáh felfoko
zódna és az érin tettek’— az
az mind a kutyabarátok, mind 
a kutyák ellenségei — kimen
nének a barikádokra.

. Marseilíebe.n nemrég 356 
nyilvános parkot nyilvánítot- 

. tak kutyák számára tiltott te
rületté. A következmény: a 
kutyák' tulajdonosai és tulajdo
nosnői tüntettek kedvenceik 
„jogaiért’.

Egy francia zoológus ki
számította, hogy ha továbbra 
is ta rt a kutyaáradat, akkor 
csupán a párizsi térségben az 
utcákat és a gyalogutakat rö
videsen naponta ezer tonna vi
zelet és 2000 tonna ürülék fog
ja  beszennyezni. Ez idő sze
r in t mintegy 20 tonnát tesz ki.

T R É F Á K
— Meg akartam tanítani

a tacskómat arra, hogy
ugasson, am ikor éhes. Száz
szor is idomítottam  erre.

— No és? Most már 
ugat?

— Nem, viszont nem  
eszik addig, amíg én ugatni 
nem kezdek!

★

— Im m ár húsz éve, hogy 
elég gyakran találkozunk 
ebben a terem ben  — m ond
ja a vádlottnak a bíró. — E 
hosszú idő alatt maga telje- 
sen megjavulhatott volna.

— A  tekintetes bíró úr 
pedig ezalatt igazságügyi 
m iniszter lehetett volna! — 
feleli a vádlott.

★

Négy skót hazafelé tar
tott a munkából, és elha
tározta, felhajt egy po
hárkával. Ebben vala
m ennyien egyetértettek, 
amikor azonban a söröző 
bejárata elé értek, az 
egyik felsóhajtott és to
vább ment.

— Hé, Jonny, hát te 
nem  akarsz bejönni? — 
kiáltotta a barátja.

— Szíves örömest be
m ennék, de egyetlen pen- 
nym  sincs.

— Nem tesz semmit! 
Gyere velünk, senki sem  
kényszerít rá, hogy igyál! 
— felelte az önzetlen ba
rát.

A  fé r j hazajön á m unká
ból, és a kutya dühös úgii- 
tással fogadja.

— Kiváncsi vágyok, mi 
m in d en t. hordtál össze ró
lam ennek az állatnak?! — 
mondja a férfi  a feleségé
nek.

★  ■ ■
A z impresszárió meghal

lotta, hogy egy kezdő paro- 
dista énekel. Odament hoz
zá és ezt mondta:

— Nem értem, miért fog- ’ 
lalkozik maga holmi után
zásokkal. Nagyszerű tenor
hangja van, és éri hajlandó 
vagyok szerződést kötni 
magával egy hangverseny
ciklusra.

■— Ugyan kérem  —■. moso
lyodon el a parodista — 
egyáltalán semmi hangom  
sincs. A m it az előbb hal
lott, az csupán Caruso- 
utánzásom volt!

★

A  színész hazatér a tur
néról.

— Óriási sikerem  volt! 
— dicsekedett, — Szabadté
ri színpadokon léptém ■ 
fel, és a közönség vörösre 
tapsolta a tenyerét! *

— Szerencséd volt — 
jegyezte meg a barátja. —
A  következő héten már ne
hezebb dolgod lenne.

— Miért?
— M ert a meteorológu- . 

sok lehűlést jósolnak, és, 
kevesebb lesz a szúnyog.

A Z  NSZK HATMILLIÓ POLGÁRÁNAK  
M A G A S  A  VÉRNYO M ÁSA

A magas vérnyomás az egyik legfontosabb kockáza
ti tenyezo az agyvérzés,'arterioszM'eföziS, á 'Koszorúér- ' 
betegségek és . a .szívinfarktus szempontjából: A m int azt ; 
Heinrich Holzgreve professzor egy müncheni kongresz- 
szusoh hangsúlyozta, a szövetségi köztársaság kereken 
60 millió lakosának több m int a fele vgn olyan korban, 
amelyben veszélyes a magas vérnyomás.

Az NSZK-nak m ár mintegy 6 millió polgára szenved ' 
magas vérnyomásban, 60—70 százalékuk azonban nem is 
tud a betegségéről, s ennél fogva Vagy ném kap keze
lést, vagy nem kellő mértékben. Holzgreve szerint a 
magas_ vérnyomásnak csak a késői stádium ban vannak 
tünetei. Sokan azért nem mennek orvoshoz és nem 
ta rtják  be a  ̂gyógymódot. A magas vérnyomást gyakran 
m ár túl későn fedezik fel a szemfenékén beállott elvál
tozásokról.

A hipertóniaspecialista rám utatott, hogy á  szövetsé
gi köztársaságban — ellentétben az Egyesült Államok
kal — ez a betegség még mindig lassan terjed. Holzgreve 
arra  következtetett, hogy az Egyesült Államokban a po
zitív a fejlődés a betegség leküzdésére irányuló' országos 
programnak köszönhető. Ebben a cigarettázás csökken
tése és az étrendi változások is szerepet játszottak.

'A Íarizenák
A makacs emberek úgy 

használják az előítéleteiket, 
m int valami bundát; me
legednek általuk és nem. 
vetik le őket, bár m ár rég
óta más éghajlat uralkodik. 

★
A fizikusok megismerték 

a bűnt. A bűntudat soha 
többé el nem hagyja őket. 

★
Seherezádé a  klasszikus 

példája annak a nőnek, aki 
úgy menti meg a-férjé t, 
hogy jól használja.

★
A strucc a legmodernebb 

m adár a földön. Ha fejét 
a homokba dugja, akikor 
valószínűleg olajat keres. 

★
Nem a világ lett annyi

val rosszabb. Sokkal in
kább a hírközlés javult meg 
napjainkban.

★

A meg nem értett, nők 
között sok olyan akad, aki
nek szégyenkeznie kellene, 
ha megértenék.

★

Egy pesszimista és egy 
optimista a sivatagban ól; 
az optimista azonban egy 
oázisban.

★

Fiatalkorunkban fejete-
tejére akarjuk állítani a 
világot. Később mi állunk 
a fejünk tetejére, hogy a l
kalmazkodjunk hozzá.

| F o g y ó k  l i r a  |2 |3 |4 |5 | 7 | |8 f9Gyj'° |11 -L I| A m ik o r O rson  W elles, a v ilág - '2 hr Km t
8 hxru színész  fo g y n i s z e re te tt  vol- HbSm  Sh írű  színész  fo g y n i s z e re te tt  vol

n a , o rv o sa  ú jf a j ta  so v án y ító  sze rt 
a já n lo tt  n ek i.

— K a p tam  száz  d a ra b  Ms ta b 
le t tá t  — m esé lte . — Az o rv o s  azt 
m o n d ta , a  v ilá g é rt se  n y e ljem  le 
ő k e t, . . . ( fo ly ta tá s  az á b rá b a n ) .

V íz sz in te s :
1. A fo ly ta tá s  e lső  ré sze ; z á r t 

b e tű k :  Ó, N. 7. A fo ly ta tá s  m á 
so d ik  ré sze ; z á r t  b e tű k : s ,  K, Z.
12. E lzá rt te rü le t  az  e rd ő  á lla ta i
n a k  te n y é sz té sé re , m eg ó v ásá ra .
13. E m íliá esk a  tu la jd o n a . 14. R a
jo n g á s ig  sze re t. 15. V átesz , fo rd . 
Ifi. T e a m á rk a . 17. B é rce k  m a 
d a ra .  19. B ű n h ő d ik . 21. K ö b ta r
ta lo m  ré sze l 22. E g y m ást előző  
b e tű k . 23. A  le g k iseb b  ny e lv i 
egység . 25. E zen k ív ü l. 26. „A ” 
h ézag , 27. B a ra n y a  m egyei köz 
ség. 29. L y u k as  a  b e lső  gu m i! 
31. A m i a  ra jtb a n , a  ro jtb a n  és 
a  re jtb e n  k ö z ö s ! 32. H en eid á tó l
B o n eid á ig  f o iy t . . .  (a n é p m esék  
b e fe je zé se : a  h á ro m  szav as  m eg
fe jté s  h ú s lev e s t je le n t) . 34. F é l- 
tu c a t. 35. L a tin  „ é ” . 38. F ran c ia  
nő i név . 37, C sig a fa jta . 39. S kó t 
fe lta lá ló , a  te le v íz ió tech n ik a  
e g y ik  ú ttö rő je  (Jo h n  Logie, 1888 
—1946). 41. B a n k  közepe! 42. K o
to ré k . 43. B izonyos Izo lda  fe jén  
lá th a tó . 45. P o rtu g á l, n o rv ég  és 
o la sz  au tó je lzé s . 46. C sökkenő

vei. 62. F é rf i én ek h an g . 63. J ’? 1’* r ip o r te rn ő je .  33. S zov je t A ki n em  ism eri a m ű ita t, a z '^
E gészség te len  a fo g y asz tá sa  (ké t jo iy ó  a  K a u k áz u s  d é li lá b á n á l. m ‘m k ép es  sem  a  je le n  valód i «
szó). 65. L ib erá lis  p o litik u s  és  35. Jó lé t . 38. Az i r  fold a la tti  é r te lm é t, sem  a  jövő  cé ljá t m e r -  ¥ 
író  (Á goston, 1817— 1888). h ad se reg . 40. IHO. 44. T rom f. 45. é r te n i. • s  8.

F ü g g ő leg es: 1 . N e m so k á ra . 2. « red e tű , la ssú , fe lv o n u ló  K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k : L a k a - 15
Wűsor k özvetítése . 3, U sti . . .  ta n .°- L ásd a  v íz sz in te s  60. sz. tos, F e ren c  e líté lt, V ác; K e d m e-’S

qleárin t necz K a ta lin  vL a b en  (cseh  ip a rv á ro s ) .  4. K i- s o r t - 49* A bd  e l - . . .  (a lg é ria i necz K a ta lin  e líté lt, :: K alocsa  • !  
e j te t t  b e tű . 5. F iz ik a i m é rté k -  f  ,e  , r  ~  1807—1883). 50. Szov- M elkovics Jó zse f e líté lt, 2aÍa-Í§ '
re n d sze r, röv . 6. . . .  AK — Jet tá v ira ti  iro d a . 54. B u d ap es ti egerszeg ; K u ru cz  B éla e líté lt  «
sp o rte g y esü le t. 7. C soko ládé  is  s za il°aa- 55. V a lam ely  ré szecsk e  .E szte rgom ; B u sa  János- e l í t é l t é

rfinév . 9. G Y IP. m eg en g ed e tt en e rg ia sz in tje . 56. V eszprém . ’ V^ . v an  ilyen , 8. F é rf in év . 9. G Y IP. « — ------ WY. , -------------
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NB I.

Meglepetés nélkül
; Az ötödik fordulóban né
hány jó mérkőzést játszottak 
a  csapatok, de igazi meglepe
tés nem akadt. Sokan az 
MTK-VM nyíregyházi győzel
mét ugyan annak tartják, de 
a nyírségiek elmúlt heti sze- 
szereplése — négy. góllal kap
tak ki — m ár sejtette, hogy 
valami nincs rendben a házuk 
táján. Más kérdés, hogy épp
íg y  rendezik majd a sorokat, 
ajiint az MTK-VM tette. Az 
álsóházban tanyázók egyéb
ként is összeszedték magukat: 
a Pécs megszerezte első győ
zelmét és a Haladás is csak 
eppen kikapott Győrben, ami 
,nem kis dolog.

Az idény első . kettős rang
adóján 12 gólt láthatták a 
szurkolók. A Dózsa „götebor- 
gi” formában, a kontrákra 
építve lényegében biztosan 
győzte le a többet támadó. 
Kozmát Is bevető kispestiek 
ellen. Az FTC—Vasas találko
zó a Népsporttól kiérdemelte 
az öt csillagot.
" Ferencváros—Vasas 5-3. (Már 
négy nullra vezetett a Fradi, 
innét jöt fel a Vasas 4-3-ra, 
levegőben lógott áz egyenlítő 
gól. Föltűnő Pogány form aja
vulása, három gólja önmagá
ért beszél.)

Dózsa—Honvéd 3-1. (Örven
detesen csipkedte magát Törő- 
csik, két gólban is benne volt. 
A Honvéd fantázia nélkül tá 
madott.)

Csepel—Videoton 2-1. (0-1-
rői fordított a listavezető. A

Videotonnak eddig idegenben 
nem megy.)

Rábâ —Haladás 2-0. (A győ
ri közönség a gólokat szerette 
volna számolni, de a végén 
örült a  sima győzelemnek. A 
Haladás több m int egy órán 
á t kifogástalanul védekezett.)

Pécs—Tatabánya 2-0. (A bá
nyász főleg a  második félidő
ben gyengén focizott. A Pécs 
győzelme m ár csak ezért is 
megérdemelt.)

Nyíregyháza—MTK-VM 0-1.
(A hazaiak büntetőt is hibáz
tak az alacsony színvonalú 
mérkőzésen.. A nyíregyházi 
közönség kifütyülte csapatát, 
joggal.)

Békéscsaba—ZTE 3-1. (Nem 
volt jó mérkőzés. Az Idényt 
jól kezdő ZTE sorozatban har
madszor kapott ki.) •

Debrecen—Diósgyőr 3-0. (A 
vendégek támadtak, a hazaiak 
rúgták a gólokat.)

A tabellát változatlanul a 
Csepel vezeti 9 ponttal, a 8 
pontos Rába és a  7 pontos 
FTC előtt.

A BA JN O K SÁ G  ALL AS A :

1. C sepel 5 4 1 11- 5 9
2. R ába 5 4 — 1 13- 2 8
3. F e ren cv áro s 5 3 1 1 14- 7 7
4. B ék éscsab a 5 2 2 1 9- 7 6

Ü. D ózsa 5 2 2 1 9- 7 6
6* H onvéd 5 3 ■— 2 8- 6 6
7. D ebrecen 5 2 2 1 7- 5 6
8. V ideoton 5 2 — 3 10- 8
9. V asas 5 2 —■ 3 12-11 4

10. T a ta b á n y a 5 1 2 2 8- 8 4
11. ZTE 5 1 2 2 5- 8 4
12* D iósgyőr 5 1 1 2 5- 9 4
13. P écs 5 1 1 3 6- 9 3
14. N y íreg y h áza 5 1 1 3 2- 7 3
15. H aladás 5 1 1 3 3-11 3
16. M TK-VM 5 1 1 3 3-13 3

NB II.

Sok a helycsere
A másodosztályú labdarúgó

bajnokság 8. fordulója izgal
makban bővelkedő találkozó
kat hozott. A legnagyobb meg
lepetést az eddigi sereghajtó 
Ganz-MÁVAG . szolgáltatta. A 
tapolcai gárdát otthonában 
győzte le megérdemelten. Sok 
meglepő eredmény után csak 
a Siófok m aradt azon a he
lyen, ahol a  m últ héten volt. 
A lista élére a Volán SC, az 
utolsó helyre pedig a jól in
dult, de fokozatosan vissza
eső Dorog került.

Volán SC—Dorog 3-1 (2-0). 
Rákospalota, 2000 néző. V.: 
Pádár. Gól: Szeibert (2), Ma
gos, ill. Török (il-esből).

Olajbányász—Siófok 0-0. 
Nagykanizsa, 45Ö0 néző. V,: 
Nagy L.

Kazincbarcika Deb. Kinizsi 
2.-2 (1-1). Kazincbarcika, 3000 
néző. V.: Mezei. Gól: Szép, 
Fister, ill. Maczkó (2).

Sopron—Baja 0-0. Sopron, 
5000 néző. V.: Nagy Z.

SZEOL AK—22. sz. Volán 
Ö-3 (3-0). Rákoscsaba, 2000 né- 
ZQ, V.: Eőry. Gól: Deák (2). 
Gruborovics, Csider (öngól), 
Magyar, Tóth, ill. Kotul (2), 
ftagy.

Eger—Özd 2-2 (2-2). Eger, 
8Ó00 néző. V.: Maczkó. Gól: 
Méhesi, Csepregi, ill. Ambrus, 
Mohácsi.

Salgótarján—Keszthely 1-0 
(0-0). Salgótarján, 3000 néző. 
V;: Lázin. Gól: Balga.

HMSE—Nagybátony 2-0
(2-0). Hódmezővásárhely, 5000 
néző. V.: Horváth L. Gól: 
S tark (2).

Szekszárd—Kecskemét 1-0 
(0-0). Kecskemét, 3000 néző. 
V.: Kurmai. Gól: Suba.

Ganz-MÄ V AG—Bauxi tbá
nyász 4-2 (0-0). Tapolca, 2500 
néző. V.: Szabó T. Gól: Bod
nár; . Gregor (11-esből), Hor
váth, Földes, ill. Magyar (2), 
mindkettőt 11-esből).

A BA JN O K SÁ G  ÁLLÁSA?
1. V o lán  SC
2. S zekszárd
3. SZEOL
4. Ózd
5. B au x itb án y . 
s. Egei*
7. D. K inizsi
8. HMSE
9. S op ron

10. K azin cb arc .
11. S a lg ó ta r já n
12. 22. sz. V olán
13. K esz th e ly
14. N ag y b á to n y
15. O lajbányász
16. B aja  

K ecsk em ét
18. S iófok
19. Ganz-M ÁVAG
20. D orog

2 15-10 11
1 9- 7 11
2 15- 9 10
1 13-10 10
2 14-12 10
3 13- 9 S
2 13-10
3 12- 9 
2 12-10 
3 14-11 
2 12-11
3 15-16
4 7 - 9  
4 10-16 
4 12-14 
4 8-10 
4 8-10 
4 10-14
4 12-21
5 11-17

KUPASIERM

Az FTC és a Dózsa
továbbjutott

A nemzetközi kupatornák 
első 64. mérkőzéséből 63-nak 
megvan az eredménye. Egy 
hiányzik, mert a görög AEK 
és a  nyugatnémet Köln csa
patainak találkozóján 3-3 ál
lásnál, amikor pedig csak egy 
perc volt hátra, rövidzárlat 
m iatt iSÖtétbe borult a pálya, 
így a  mérkőzést —- az UEFA 
szabályainak megfelelően — 
szerdán újra játszották, s ok
tóber 6-án lesz a visszavágó.

Előzmények
A négy magyar együttes fé

lelem és reménykedés között 
várja az egészében eléggé 
rosszul sikerült ra jt után a 
hátralevő 90 perceket. Szep
tember 15-én, sajnos, „kupán- 
vágás” érte a Rábát, amely 
szinte megsemmisítő veresé
get szenvedett Liegében: 5-0- 
ra  kapott ki a kitűnő belga 
együttestől, a  Standardtól. Ezt 
a hátrányt még a kedvező ha
zai környezetben is szinte el
képzelhetetlen behozni, s a 
győriek továbbjutása a  csodá
val volna egyenlő. Vagy bíz
zunk abban, hogy a Rába m ár 
nem egy alkalommal ontotta a 
gólokat, s  nem is olyan régen 
6-0 arányban nyert. Tegyük 
azonban hozzá, hogy az ellen
fél az MTK-VM vo lt

Csaknem hasonlóan nehéz 
helyzetben van a Tatabánya 
együttese, amely elsősorban 
nemzetközi ru tin  hiánya mi
a tt az utolsó két perc alatt 
vesztett, s 2-1 helyett 4-1 lett 
az eredmény St. Etienhe-beri. 
Az egygólós vereség biztató 
lett volna a  visszavágóra, de 
így nagy teljesítménnyel kel
lene kirukkolnia Dalnoki Jenő 
edző gárdájának, ha túl akar
ja  élni az első fordulót. A dol
got nehezíti az is, hogy We- 
imper teljesen indokolatlan 
kiállítása (ezt még a franciák 
is nagyon sportszerűen elis
merik) m iatt nem szerepelhet 
a visszavágón. A negatívumok 
közé tartozik még az is, hogy 
a Tatabánya szombaton 2-0-ra 
kikapott Pécsett, de legyünk

SÚLYEMELÉS

Csillaghullás, rekordeső

■Emimmé
SAJTÓSZEM LE

S zerk esz ti:
a sze rk e sz tő  b izo ttság  

B udapest
-'"V« S te ind l u tca  B. sz. »054 
>  Ki a d ia :

igazságügyi M inisztérium  
Sv O rszáeos P a ran csn o k ság a  

82—4422. S z ik ra  L a p n y o m d a , 
B udapest

Ljubljana: Véget ért az erő
művészek világrandevúja, A 
hírneves Tivoli Sportcsarnok
ban szenzációs csaták zajlot
tak, több m int 400 versenyző 
több m int ezer gyakorlatot 
m utatott be és megmozgatott 
vagy 300 tonnát. Az ilyen ver
seny — m int lenni szokott, 
sok tanulsággal szolgált. Ezek 
közül egynéhány:

Minden világbajnokságon 
előfordul, hogy biztos esélye
sekből legyőzőitek válnak. 
Ljubljanában valóságos csil
laghullás zajlott le, az arany
érmek kiemelkedő váromá
nyosai közül talán a legna
gyobbak is elbuktak. Az ösz- 
szetett világcsúcsot tartók kö
zül Hadzsiev, Nunez, Gunz, 
Vardanyan és Zaharevics a 
kiesettek, vagy a legyőzőnek 
seregébe került.

— Nem érvényes az a  mon
dás, hogy jaj a legyőzőiteknek 
— mondta a szovjet Varda
nyan. — A sportban mindig 
minden lehetséges, csak az 
biztos, hogy aki kikapott, az 
visszavágásra készül. Egy év 
múlva például én annyit aka
rok emelni, hogy ne legyen 
vetélytársam.

_ A súlyemelők az idén is va
lósággal ontják a világrekor
dokat. ö tven  közelében jár 
m ár az 1982-ben elért világ
csúcsok száma. ■

— Ügy mennek felfelé a vi
lágcsúcsok, mint a rakéták az 
ég felé — mondotta Gottfried 
Schödl, a Nemzetközi Súly
emelő Szövetség elnöke. — 
Nem tudok rangsort felállíta
ni, melyik volt a legjobb tel

jesítmény. Mindenesetre az 
olyan, am it a két bolgár, Ru- 
szev és Pasov produkált, a 
tizenkét perc alatti hat világ
csúcs felállításával megdöb
bentő^ felejthetetlen. Újólag 
igazolódott, hogy sportágunk
ban képtelenség a teljesítőké
pesség határáról beszélni.

Az elmúlt évi Ille-i világ- 
bajnokságot jegyezték fel a 
szakértők, m int mélypontot a 
magyar súlyemelés történeté
ben. Azóta különböző intézke
dések történtek, olyan előre
jelzések hangzottak el, hogy a 
megváltozott munka L jublja
nában m ár kézzelfogható 
eredményeket hoz. Az a tény, 
hogy nem akadt tíz kikülde
tésre érdemes versenyző, már 
mutatta, hogy nem minden si
került. A VB-porondon a várt 
eredmények is elmaradtak, a 
magyar rekordot csak Réti 
döntötte meg lökésben 220 
kg-mal, az ólomsúlyban (győz
tes a szovjet Piszarenko 445 
kg). Nem kétséges, hogy 
Ljubljana után már egyéb 
változásoknak is be kell kö
vetkezni a nagy hullámvölgy 
megszüntetése érdekében. Ma
gyar vonatkozásban csak arról 
lehet kiemelten beszélni, hogy 
mennyire éberek a tatabá
nyaiak. Amint kiderült, hogy 
nincs házigazdája az 1986. évi 
világbajnokságnak, Vörös Jó
zsef elnökhelyettes vezetésével 
már megjelentek L jubljaná
ban, hogy tájékozódjanak a le
hetőségekről. De ez még odébb 
van, a magyar súlyemelés 
helyzete most döntő szakasz
hoz ért, változtatni kell!

jóakaratúak, s vegyük úgy, 
hogy a játékosok talán inkább 
szerdára spóroltak az erejük
kel.

Itthon fogadja ellenfelét az 
Újpesti Dózsa együttese is, 
mégpedig az eredményből 
ítélve (1-1) a legkedvezőbb 
helyzetben kupatársaihoz ké
pest. A Göteborg , azonban ép
pen a legutóbbi tornán mu
tatta be, hogy idegenben sem 
száll inába a bátorság, sőt — 
legyőzte a  H am burgot. . .  Az 
Ű. Dózsának azonban Temes
vári edző okos tanácsaival 
reális esélye lehet a Megyeri 
úton a továbbjutásra. Biztató 
volt szombati győzelme is (3- 
í) a Honvéd ellen.

Egyedül a  Ferencváros uta
zik szerény .2-1 arányú győze
lemmel a tarsolyban, de ez 
sokkal nagyobb arányú lehe
te tt volna, ha hazai találkozón 
2-0 után, igazi profi módon 
tovább üti a v a s a t. . .  így bi
zony az egy gól előny nagyon 
kevés Bilbaóba, hozzászámít
va azt is, hogy a spanyol csa
pat idegenben is szerzett gólt. 
A Ferencváros talán  okult az 
első összecsapásból, szomba
ton a Népstadionban bemu
tatta, hogy tud gólokat elérni, 
de most is azért le tt „csak” 
5-3 a Vasas elleni eredménye, 
m ert 4-0 után Nyilasiék már 
lefékeztek.

Eredmények
Ai  első. összecsapáson a toá*

gyár csapatok három pontot 
szerezték, 4-12-es gólkülönb
séggel. Ennek ismeretében-nem 
sok jót várhattunk a visszavá
gókon, bár három együttesünk 
is itthon játszott. S ezúttal kel
lemesen csalódtunk. Négy mér
kőzésből hat pontot szereztünk, 
a gólkülönbség 7-2. A nem
zetközi kupák, első fordulójá
nak tehát magyar szemszög
ből a mérlege: nyolc mérkő
zésből 9 pont, 11-14-es gólkü
lönbség, jó ötvenszázalékos 
teljesítmény. S miután európai 
hírű csapatokat kaptunk, a két 
továbbjutó —.»a Dózsa és a2 
FTC — igazán bravúrnak szá
mít.

BEK
Rába—Standard Liege 3-0.

Verebes 1 százaléknyi esélyt 
adott csapatának a 0-5 után. 
A kiváló edző nem a levegőbe 
beszélt, a  játékosok és a közel 
25 ezer szurkoló is elhitte, hogy 
nincs minden lefutva. A Rába 
ebben a szellemben játszott. 
Sajnos, az első félidőben csak 
egyszer sikerült feltörni a 
liége-i védelmet. Három null 
után megcsillant a remény, de 
a rutinos ellenfél m ár nagyon 
ügyelt a továbbjutásra. Mind
ettől függetlenül bravúrnak 
számít Európa egyik . legjobb 
klubcsapata ellen a háromgó- 
los győzelem, A Rába helyre
állította elveszni látszó tekin
télyét.

KEK.
Újpest—Göteborg 3-1. Az

első félidőben Törőcsik szenzá
ciós játékával az újpestiek el
döntötték a továbbjutást. Le a 
kalappal Temesvári edző előtt, 
aki házai pályán is azt ’átszat- 
ta csapatával, ami az erőssége. 
A kontrák sorra bejöttek.

UEFA-KUPA
Tatabánya—St. Etienne 0-0.
A bányászegyüttes nagy csa

lódást okozott. A játékosok 
meg sem próbálták a hátrány 
ledolgozását.

Bilbao—Férencváros 1-1.
Alig volt remény a Fradi to
vábbjutására. Főleg, hogy ki
derült: Pölöskei nem utaz
hat. S itt jött a meglepetés: a 
Fradi úgynevezett szürke em
berei feltámadtak és fő része
sei voltak a bravúrnak. Czoko- 
lai, Szabadi, Jancsika vezérle
tével a zöld fehérek ragy kö
zönségsikert aratva váratlanul, 
de megérdemelten továbbju
tottak.

Ab ú j pengéről
A szomorú római tragé

dia emléke ú jra meg újra 
kísérti az embert, A minap 
jelent meg Amerigo Tot 
rendkívüli nyilatkozata, 
amelyben az olasz főváros
ban letelepedett, világhírű 
magyar származású szob
rászművész arró l is beszá
mol, hogy hét hónapig fe
küdt a Gemelli-klinikán, 
„ott, ahol II. János: Pál a 
merénylet után, meg sze
gény Szmirnov szovjet tőr
vívó . .

A világ egyik legjobb 
tőrvívójának, a rokonszen
ves sportem bernek életét a 
nyugatnémet M atthias Behr 
kezében eltört penge oltot
ta ki a római világbajnok
ságon. A nagy visszhangot 
keltő tragédia egyébként, a 
Kicker-Sportmagazinban is 
ú jra napirendre került. A 
Nürnbergben megjelenő 
lap legújabb számának tu
dósítása szerint ugyanis 
Tauberbischofsheimben, a 
nyugatnémet vívósport köz
pontjában a minap már be
mutatták, és ki is próbálták 
az. új üvegrostos pengét. A 
fiberglas, ez az üvegszálas 
műanyag nem ismeretlen a 
sport világában. Ebből az 
anyagból készülnek az új, 
a rúdugrás eredményeit 
forradalm asító rudak. Ami 
az új, „pengéket” illeti, a 
tudósításokból csak annyit 
tudunk, hogy a 48 éves Tilo 
Meier, Aurachtalban élő, 
;infigurákat előállító kis 
üzem tulajdonosa dolgozta 
ki. „Ez a penge törhetetlen, 
de ha el is törne, akkor is 
Veszélytelen” — mondta a 
feltaláló. — „A penge még 
kicsit könnyű, .néha úgy

éreztem, mintha csak ostort 
tartottam  volna a kezem
ben” — nyilatkozta a pró
ba után Alexander Pusch, 
az olimpiai és világbajnok 
vívó. Emil Beck, az NSZK 
válogatottjának edzője el
ismerően beszélt a ta lál
mányról, csak azt kifogá
solta, hogy az üvegrostból 
készített tőr egyelőre ke
rek. „Ha ilyen anyagból él
lel készített fegyvert tud- 

. nának készíteni, az tökéle
tes volna, de így is tökéle
tes biztonságot nyújt” — 
állapította meg.
. A nemzetközi szövetség 

felhívása nyomán igazán 
gyorsan elkészült az első, a 
nyilatkozatok szerint töké
letes biztonságot nyújtó 
fegyver mintapéldánya. 
Amint a  mintapéldányokon 
általában, úgy ezen is akad 
javítanivaló. Hosszú időbe 
telhet, amíg általánosan sor 
kerülhet a bevezetésre. De 
ezért, am int a példa is mu
tatja, van, létezik megol
dás.

Más, az illetékesek fele
lőtlenségére utaló kérdés, 
hogy a nem ilyen nagy vi
lágversenyen tö rtén t bal
esetek nyomán m iért nem 
szorgalmazták korábban a 
versenyzők biztonságának 
fokozott védelmét. Miért 
nyugodtak — és nyugod
tunk — bele abba a „ma
gyarázatba”, hogy a pengék 
romló minősége a mai 
küzdőmodor alkalm azása
kor m ár nem nyújt kellő 
biztonságot? Olykor csak 
tragédiák ösztönzik, kény
szerítik tettekre az illeté
keseket.

lliizán szkT  és H id egk ú ti 
ellenőrit

Az MLSZ Ellenőrző Bízott 
ságának tizenkét tagja van. 
Az életkor szerinti megosztás: 
55-től 80 évig.

Szívügyünk a labdarúgás, 
hisznek a magyar futball fel- 
emelkedésében. Az aranycsa
pat két kiválósága is ebben a 
bizottságban dolgozik: a volt 
88-szörós válogatott Hidegkúti 
Nándor és a címeres mezben 
48-szor szerepelt Buzánszky 
Jenő.

— Feladatuk?
. Hidegkúti: — A z  NB I-es 
bajnoki találkozókon jelen 
vagyunk, s az , ott szerzett ta 
pasztalatokról írásbeli* jelen
tést készítünk.

Buzánszky; — Az ország 
valamennyi pályáján megfor
dultunk, Nyíregyházától Szé
kesfehérvárig. Nagyon sok jő 
és rengeteg rossz meccset lá t
tunk. ..................................

— Van-e foganatja észrevé
teleiknek?

K.: — Sajnos nem túl sok, 
legalábbis ez négy év tapasz
talata. Mi keményen bírálunk, 
megnyomjuk a tollat, de a 
legritkább esetben találnak 
visszhangra észrevételeink. 
Például ha .valahol az a gya
núnk támad, hogy nem volt 
tiszta a 90 perc, magyarán 
bundaíze volt a dolognak, azt 
kutyakötelességünk leírpi.

V.: — A  csapatok taktikájá
ra, felkészülésére, kondíciójá
ra való megjegyzéseinket pél
dául az edzőbizottságnak kel
lene megfontolnia. És itt  van 
egy másik kérdés, amely hosz- 
szu idő óta úgymond kényes 
tema: ^ játékvezetőket is ér
cékelnünk kéne, de ezt nem 
veszi túl. jó néven a játékve
zetői testület. Szerencsére 
most szombattól kezdődően 
az_ o ^helytelen ítéleteik vagy 
mérkőzést befolyásoló dönté
seik felett sem kell szemet 
hunynunk.

— Ez azonban nem ellenőr
ző munka.

H.: — Nem. Mert a JT-nek 
önálló ellenőrző hálózata van. 
Ok értékelik a bírókat. Ám 
nekünk az egész mérkőzést kell 
figyelnünk, csak úgy tudunk

reális képet adni a találkozód 
ról, ha a játékvezetőket is 
bátran bíráljuk, vagy adandó 
alkalommal dicsérjük. Eddig 
nagyon rossz néven vették tő
lünk, pedig kérdem én m iért 
baj az, ha két irányból össze- 
geződnek a vélemények. Ettől 
csak objektíve'bb lehet az íté
let. Buzánszky Jenőnek van 
ezzel kapcsolatban egy olyan 
esete, amely nagyon tanulsá
gos.

B.: — Az előző bajnokság
ban a Videoton—Rába ETO 
találkozó után teljesen más 
véleményt tettem  le én a JT  
ellenőre — Mohácsi játékveze
tő ténykedésével kapcsolatban. 
— A mérkőzésen egyébként 
jelen volt a Sóstói stadionban 
Szepesi György, Mészöly Kál
mán és Hidegkúti Nándor is. 
Azt kell mondanom, jogos volt 
a nézők felháborodása, m ert a 
lüktető játékot, a gyors tem 
pót képtelen volt követni 
Mohácsi, a találkozó megha
ladta a képességeit. Tombolt 
a lelátó: három 11-est adott a 
Videoton ellen, amelyből egy, 

jogos volt. Néhány nap 
múlva tudtam meg, hogy a 
JT- ellenőre a lehető legjobb
ra, ötösre minősítette Mohá
csit. Ezek után azt kérdezem, 
am it Hidegkúti Nándor. Miért 
baj az, ha a közmondás sze
rint, több szem többet lát?

— Formális a tevékenysé
gük?

H.; — Eddig gyakran az 
volt az érzésem. Ügy tűnik, 
mintha most változást tapasz
talnék, már nem lenne annyi
ra  falra hányt borsó a sza
vunk.

B.: — A jószándék vezérel 
minket. A labdarúgás érdeke. 
Jo volna, ha ez valóban, in
formációs hálózat lenne az 
MLSZ vezetése számára. Per
sze vannak, akiket irritál a je
lenlétünk. Egy lapban példá
ul azt nyilatkozta rólunk te
kintélyes edzőkollégánk, hogy 
kávéért vagy fröccsért le le
het venni minket a lábunkról. 
Szomorú dolog, ha ő elhiszi, 
hogy eladjuk a lelkünket egy 
kávéért vagy egy fröccsért.


