
Igazságügyi Minisztérium SV. Országos Parancsnokság kiadványa Beíső használatra

A I  ELMÚLT HÉT
PÄKIZS UTÁN .BRÜSSZELT KERESTE FEL Hel

mut Kohl, az új bonni kancellár. Villámlátogatásán 
ugyanaz a cél vezérelte, mint a francia fővárosban, hogy 
partnereit tájékoztassa a nyugatnémet kormányváltozást 
követő politikáról. Mitterrand elnök és Kohl az eszme
cserét követően egyöntetűen hangsúlyozta a két or- 

i s5ág együttműködésének a fontosságát. A francia állam
fő közölte, azt.kívánja, hogy a kapcsolataik változatla
nok maradjanak, sőt tovább mélyüljenek, mind a kétol- 

j dalú viszonyban, mind a Közös Piacon és az atlanti szö
vetségem belül. Rámutatott arra is, most csak érintették 
a legfontosabb témákat, a részletesebb kifejtésüket az 
Oktober második felében megtartandó csúcstalálkozóra ha
lasztották. Kohl azt hangsúlyozta: Fontosnak tartottam 
hogy érzékeltessem a világgal a kormánypolitika folya
matosságát, ez volt a párizsi látogatás egyik célja.

A belga fővárosban ezt ismételte meg a nyugat-európai 
kereszténydemokrata pártok szervezetének értekezletén, 
amely a decemberre tervezett kongresszust hivatott elő
készíteni. EGK-körökben egyébként nem tartanak sem- 

! miféle változástól az NSZK közös piaci politikájában, 
miután a gazdasági szempontból három legfontosabb, 
úgynevezett kulcstárcát az eddigi miniszterek töltik be 
továbbra is Bonnban. Ezzel szemben Londonban valame
lyest eltérően vélekednek, mindenekelőtt a tekintetben, 
hogy az új nyugatnémet kormány takarékossági intézke- 

. dései esetleg ismét kiélezik a Nagy-Britannia költségve
tési hozzájárulása körüli vitát.

AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA nyilvános ülésen 
vitatta meg az iraki—iráni háború legújabb fejleményeit 
és egyhangúlag hozott határozatában azonnali tűzszünet
re szólította fel a szemben álló feleket. A testület ülését 
— az Irak ellen végrehajtott újabb iráni támadásra hi
vatkozva — kérte az iraki kormány.

A határozat felszólítja a két országot, hogy csapatait 
vonja vissza a nemzetközileg elismert határok mögé, 
ugyanakkor hagsúlyozza, hogy a világszervezet megfi
gyelői ellenőrizzék a tűzszünet betartását és a csapatok 
visszavonását. A BT egyben javasolta, hogy Javier Pérez 
de Cuellar főtitkár folytassa közvetítő tevékenységét.

SZADIIN HAMMADI IRAKI KÜLÜGYMINISZTER
közvetlenül a szavazás előtt közölte a testület tagjaival, 
hogy Irak visszavonta összes csapatait Irán területéről 
és kész együttműködni a BT-vel.

Irán küldötte bojkottálta a Biztonsági Tanács ülését. 
Még a szavazás előtt Radzsai Khorassszani iráni nagy
követ kijelentette, hogy országa csak olyan BT-határo- 
zatot hajlandó elfogadni, amely összhangban van a há
ború befejezésére és a békekötésre vonatkozó teheráni 
feltételekkel.

A teheráni rádió egyebek között azt hangoztatta, hogy 
Irán azért sem fogadhatja el a BT illetékességét a konf- 
liktus_ rendezésében, mivel a testület soros elnöke az Ira- 
kot támogató Jordánia képviselője.

Az arab országok csoportja nevében Mohamed Bucet- 
ta marokkói külügyi államminiszter felszólította a had
ban álló feleket, hogy békésen rendezzék vitájukat. „Mi 
nem látjuk a konfliktusnak sem szükségességét, sem el
kerülhetetlenségét” — hangoztatta Bucetta.

A LIBANONI HADSEREG elrejtett fegyverek és lő
szerek, valamint „bujkáló külföldiek” után kutatva, nágy- 
szabású akcióba kezdett Nyugat-Bejrútban.

A közelmúltban újjászervezett libanoni hadseregnek 
ez eddig a legnagyobb erődemonstrációja. Az akció — 
amelyet segítenek a több nemzetiségű erők francia egy-

I ségei is — a palesztinok és a fegyvereiket megtartó liba
noni baloldali csoportosulások ellen irányul.

_TÜZSZÜNETI EGYEZMÉNYT KÖTÖTTEK a Bejrut
tól északra fekvő Tripoli városban a szemben álló mo
hamedán csoportok. A mintegy 30 órán át tartó harcok-, 
ban, amelyekben a UPI hírügynökség jelentése szerint 
síita és szunita fegyveresek vettek részt, 24 személy vesz
tette életét. A városban helyreállt a nyugalom, a straté
giai fontosságú helyeket a libanoni belbiztonsági erők el
lenőrzik.

Safik Al-Hut, a PFSZ bejrúti .menekültügyi képvise
lője hivatalosan arra kérte a libanoni külügyminiszté
riumot, hogy a libanoni hadsereg ürítse ki a PFSZ. bej
rúti irodáját — jelentette az Asz-Szafir.

SZÍRIA AZZAL VÁDOLTA IZRAELT, hogy a Liba
nonban állomásozó szíriai erők állásainak bombázásá
val megszegte a tűzszünetet. A SANA szíriai hírügynök
ség jelentése szerint az izraeli bombázók két ízben kísé
reltek meg támadást a Dar El-Bajdar hegyvonulat kör
zetében. A szíriai légvédelem „megakadályozta az izraeli 
repülőgépeket a támadás céljának elérésében”. Egy iz
raeli katonai szóvivő ezzel ellentétben azt közölte, hogy 
az izraeli bombázók megsemmisítettek egy szíriai raké
taindító állást.

A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM, a múlt hibáiból 
megszabadulva, a munkásosztály érdekeinek védelme és 
a lengyelországi szocialista társadalmi rendszer vívmá
nyainak erősítése alapján épül újjá — hangsúlyozta a 
Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottsága, amely 
beszámolót hallgatott meg a szejm tanácskozásának elő
készületeiről. A szakszervezetekről szóló törvényterve
zet, amely a szejm ülése elé kerül, megnyitja az utat egy 
olyan független, önigazgató szakszervezeti mozgalom ki
építése felé, amely a munkásosztály, minden dolgozó hű 
képviselője lesz.

A PB emlékeztetett rá, hogy a LEMP egyértelműen el
ismerte a dolgozók jogát független, önigazgató szakszer
vezetek létrehozására. Ezt a Központi Bizottság 1980- 
ban és 1981-ben tartott ülésein, valamint a LEMP IX. 
rendkívüli kongresszusának határozatában megerősítet
ték. A pártnak a szakszervezeti mozgalommal kapcso
latos változatlan álláspontját az idén februárban tartott 
hetedik KB-ülés is alátámasztotta.

ÚJ te rv , régi re a litá so k

Reagan és a
„A Libanonban elért egyez

ménnyel lehetőségünk nyílt 
egy sokkal messzebbre menő 
béke-erőfeszítésre a térség
ben . . .  Jól ismert a régió stra
tégiai jelentősége az USA szá
mára . . .  Itt az ideje annak, 
hogy új amerikai politikával 
próbáljuk meg áthidalni az 
Egyiptom és Izrael közötti meg
maradt nézetkülönbségeket a 
(palesztin) automómiát ille
tően . . .  A libanoni háború, 
bármilyen tragikus is volt, új 
lehetőséget teremtett számunk
ra . . .  Most az a kérdés, ho
gyan lehet összebékíteni Izrael 
jogos biztonsági igényeit a pa
lesztinok törvényes jogaival.. .  
Az igazi béke mindenkitől 
kompromisszumokat követel. . .  
A Camp David-i egyezrhény 
politikánk alapja marad . . .  Az 
Egyesült Államok nem fogja 
támogatni,, hogy Izrael továb
bi földdarabokat használjon fel 
települések létrehozására (a 
megszállt területeken) . . .  Az 
USA nem fogja támogatni egy 
független palesztin állam meg
alakítását a nyugati partvidé
ken (vagyis Ciszjordániában) 
és Gázában, é.s nem fogjuk tá
mogatni, hogy Izrael e terüle
teket annektálja, vagy állandó 
ellenőrzése alatt ta rtsa . . .  Az 
Egyesült Államok szilárd né
zete, hogy a nyugati part és a 
Gáza palesztinjainak Jordániá
val társulásban megváló.ítan- 
dó önkormányzata a legjobb 
esélyt jelenti a tartós és igaz
ságos békére... Megközelíté
sünket arra az elvre alapozzuk, 
hogy az arab—izraeli konflik
tust olyan tárgyalásokkal kel] 
megoldani, amelyeken terüle
tet cserélnek békéért. . .  Téve
dés ne essék, az Egyesült Álla
mok minden olyan javaslatot 
ellenezni fog — származzék 
bármely részvevőtől, és a tár
gyalási folyamat bármelv pont
ján —, amely Izrael biztonsá
gát fenyegeti. . . ”

Néhány mondatot ragadtunk 
ki csupán Reagan amerikai el
nöknek a kaliforniai Burbank- 
ban elmondott beszédéből, 
amely azóta és még sokáig 
elemzés tárgya marad a világ 
számos fővárosában. A kétség
telenül gondosan időzített tak
tikai húzásairól is nevezetes 
amerikai külpolitika olyan ter
méke ez az elnöki beszéd, 
amely módot ad ugyan a sok
féle értelmezésre, de azt vilá
gossá teszi, hogy az USA most 
már le akarja vetni a közvetí
tői mundért, s jogot formál az 
események tevékeny alakító
jának szerepére. Tenné ezt 
Egyiptom és Izrael 1978-as 
Camp David-i különalkujának 
nyomdokaiban haladva, de to
vább is fejlesztve az ott elfo
gadott elveket. Ügy, hogy 
egyetlen érdekelt fél se érezze 
kisemmizettnek magát noha 
kevesebbet kapna, mint ameny- 
nyire eredetileg számított.

A Reagan-javaslatokról már
is megállapítható, hogy inkább 
időzítésük, semmint tartalmuk 
okán kavarják föl a közel-ke
leti kedélyeket. A palesztin 
kérdés jordán keretekben való 
megoldása ugyanis már több
ször napirendre került a hat
vanas és hetvenes évforduló
ján. (Rogers amerikai külügy
miniszter vagy egykori izraeli 
kollégája, Abba Eban neve. ép
pen úgy említhető ebben az 
összefüggésben, mint Husszein 
jordán uralkodóé.) A „jordán 
megoldás” felmelegítése, s hi
vatalos fölvállalása Washing
ton részéről most azért érde
mel figyelmet, mert á térség 
megváltozott erőviszonyai ma 
inkább kedveznek ennek a vál
tozatnak az elfogadtatásához, 
mint korábban.

Okkal utalt az amérikai el
nök a Libanon után kialakult 
új realitásokra. A Fehér Ház
ban igyekeztek egyidejűleg 
több tényezőt is figyelembe 
venni. Nem alaptalan a feltéte
lezés. hogy a hatalmas, vérvesz
teséget szenvedett palesztin

Közel-Kelet
mozgalom most könnyebben 
megosztható, mint néhány hó
napja, s talán fellelhetők ben
ne olyan „mérsékeltek”, akik 
megnyerhetek a „jobb ma egy 
veréb, mint holnap egy túzok”’ 
elven alapuló megoldások szá
mára. Másrészt a belpolitikai 
stabilitásukat féltő konzervatív 
arab államok talán felsorakoz
tathatok egy olyan változat 
mellé, amely valahol közép- 
útón van a szaúdi király nevé
vel fémjelzett Fahd-terv és a 
Reagan-javaslatok között. (Ha 
mást nem, annyit máris elért 
az amerikai diplomácia, hogy 
a fési arab csúcson a felszóla
lók energiája nem az Izraelt 
támogató Egyesült Államok 
megbélyegzésében, hanem min
den bizonnyal az új rendezési 
tervek latolgatásában merült 
ki.) A legkeményebb diónak 
Izrael, pontosabban Begin kor
mányfő ígérkezik, aki máris 
kategorikusan elutasította Rea
gan indítványait.

Érdemes sorba verni; a jeru- 
zsáiemi kifogásokat, mert azok 
egyidejűleg jelzik Izrael aggo
dalmait, fordított értelemben 
viszont a jordán változatból 
esetleg szárba szökkenő arab 
(palesztin) reményeket. A Be- 
gin-kormány szerint az USA 
eltávolodik a Camp David-i 
egyezménytől, veszélyezteti Iz
rael biztonságát és jövőjét. „Ha 
az amerikai javaslatok megva
lósulnak, semmi sem akadá
lyozná meg Husszein királyt, 
hogy ■ meghívja újdonsült ba
rátját, Jasszér Arafatot Nab- 
luszba (Ciszjordánia), és azt 
mondja neki: Vedd át a hatal
mat!” — állítja a kormányköz
lemény. Hozzáteszi, hogy így 
„létrejönne a palesztin állam, 
amely szövetségre lépne a 
Szovjetunióval, s az arab or
szágokkal együtt Izrael szétzú
zására tö rne . . . ”

A tárgyilagosság kedvéért 
meg kell mondanunk, hogy az 
effajta beteges rettegés, s a 
palesztin területi jogok (bármi
lyen, korlátozott formában va
ló jelentkezésének) elutasítása 
Izraelben már. egyre inkább 
csak Begin csapatának nézetei
be illeszthető. Persze még a kői 
keménynek mutatkozó kor
mányfő is lágyítható hiszen 
szilárdsága nagymértékben az 
esetleges washingtoni nyomás
tól függ, de nem alaptalan a 
feltételezés, hogy a Fehér Ház
ból már fél szemmel a Begin 
utáni korszakra kacsintanak. 
Ezért is nyugtázták „ez várha
tó volt!” jelleggel a Jeruzsá
lemből érkező kormány-állás
foglalást, miközben elégedetten 
fogadták a Peresz vezette iz
raeli munkapárti ellenzék szin
te maradéktalan helyeslését.

Ami rossz Izraelnek, az csak 
jó lehet az araboknak — gon
dolhatják a Közel-Kelet ,,mér- 
sékeltjei”, s lassan-lassan kez
denek hozzászokni az újabb 
Pax Americana gondolatához. 
Nem így a Szilárdság Frontjá
ba tömörült államok, amelyek
nek többsége máris elutasította 
a tervet. A PFSZ még mindig 
tanulmányozza az új javaslato
kat. Talált bennük „pozitív 
pontokat” (Abu íjad), s az 
egész csomagot a „korábbi 
amerikai politikához képest 
előrelépésnek” tartja (Najef 
Havatmeh), de egészében alig
ha tudja rendezési keretként 
elfogadni, mert a terv nem irá
nyozza elő független palesztin 
állam létrehozását, ami a 
PFSZ első számú, s edd'g meg- 
másíthatatlanként kezelt célja. 
A kulcsszerephez jutó jordán 
király viszont aligha kéretné 
sokáig magát, ha megfelelő biz
tosítékokat kapna, hogy a már
is 65 százalékban palesztinok 
lakta országában nem kellene 
osztoznia a hatalmon az újon
nan jöttékkel. De valószínű, 
hogv Husszein csak akkor len
ne hajlandó felöltem a Wa
shingtonban rászabott új ruhát, 
ha az amerikaiak megfelelő 
anyagiakkal is alátámasztanák 
érvelésüket. . ,

M m  U & E - z s g g fo  h @ M  v á M s s & l m a

Alig néhány nappal az 
európai nukleáris fegyver
zetek csökkentéséről Géni
ben folyó szovjet—ameri
kai tárgyalások felújítása 
után, szovjet részről kedve
zőtlen jelnek tekintik, hogy 
magas rangú amerikai hi
vatalos személyiségek nyi
latkozatai alapján ítélve, 
az előző tárgyalási forduló 
óta eltelt idő alatt mit 
sem változott az Egyesült 
Államoknak az európai 
nukleáris fegyverekkel kap
csolatos álláspontja. A 
Szovjetunió már többször 
határozottan értésre adta 
— állapítják meg a moszk
vai lapok —, hogy elfo
gadhatatlan számára a 
Reagan elnök által felve
tett, az USA-ban és Nyu- 
gat-Európában is széles 
körben reklámozott „nulla 
megoldás”. E hangzatos el
nevezés helyett valójában 
a „részleges nulla megol
dás” volna a pontosabb 
meghatározás, mivel az 
amerikai javaslat elfogadá
sa csupán a Szovjetunió 
európai nukleáris fegyve
reinek felszámolását, nul
lára redukálását jelentené, 
változatlanul hagyva eköz
ben az Egyesült Államok 
és a NATO erőit. Washing

ton cserébe mindössze azt 
ajánlja, hogy lemond az 
észak-atlanti blokk rendel
kezésére álló 986 közepes 
hatótávolságú nukleáris 
eszközön felüli, újabb 572 
rakéta telepítéséről.

Az igazi nulla megoldás, 
valamennyi’ európai nuk
leáris fegyver megsemmisí
tése felé tett első lépés
ként javasolta a Szovjet
unió, egy kiterjedt fegy
verzetcsökkentési zóna lét
rehozását az északi Jeges
tengertől Afrikáig, az At
lanti-óceán medencéjének 
közepétől az Urálig. Ebben 
a térségben a moszkvai ja
vaslatok szerint oly módon 
lehetne "csökkenteni a je
lenlegi, megközelítőleg azo
nos mennyiségű nukleáris 
eszközöket, hogy öt éven 
belül egyik félnek se le
gyen több belőlük, mint 300 
darab.

Ehhez az egyenlőség el
vét maradéktalanul tisz
teletben tartó állásponthoz 
tartja magát a Szovjetunió 
az újrakezdett tárgyaláso
kon. S mint a Pravda ez
zel kapcsolatban megálla
pította: a válaszadás sora 
most az Egyesült Államo
kon van.

A bonni kormányváltásról

Kommentárok, nyilatkozótok
A lengyel sajtó Helmut 

Kohl kancellárrá választását 
kifejezetten kedvezőtlen fej
leményként értékeli mind a 
kétoldalú kapcsolatok, mind 
a nemzetközi helyzet alaku
lása szempontjából, ugyanak
kor hangsúlyozza, hogy a 
bonni jobbközép kormányzat 
igazi arculatát és politikáját 
á tettek mutatják majd meg.

Jellemző mozzanatként em
lítik a varsói újságok, hogy 
az elmúlt évtizedben kétmillió 
nyugatnémet állampolgár ke
reste fel Lengyelországot, 
nem volt közöttük viszont a 
CDU/CSU egyetlen politikusa 
sem. A nyugatnémet jobbol
dal tehát ily módon is tanú
jelét adta annak, hogy nem 
érdekelt a Lengyelországgal 
való kapcsolatok ápolásában.

Nemzetközi összefüggések
ben mérve a bonni őrségvál
tás veszélyes próbára teheti 
a hetvenes évek gyümölcsöző 
enyhülési politikáját — ír
ják a varsói központi lapok, 
rámutatva arra, hogy az új 
bonni vezetés teljes megértést 
tanúsít Washington hideg- 
háborús stratégiája iránt. Ezt 
bizonyítja a többi között, hogy 
a nyugatnémet jobboldal tá
mogatja azt a tervet, amely 
szerint 1983 végéig az NSZK 
területén új amerikai nukleá
ris rakétákat helyeznek ed.

A lengyel sajtó mindezek 
ellenére ismételtek hangsú
lyozza a Lengyel Népköztár
saságnak azt a készségét, hogy 
a kapcsolatok további norma
lizálására törekszik a szövet
ségi köztársasággal.

★
Helmut Schmidt kormány

zása idején az NSZK és Ja
pán kapcsolatait mindkét rész
ről jónak minősítették, a volt 
kancellárnak tokiói látogatás
ra szóló érvényes meghívása 
volt, s az előzetes tervek sze
rint utazására ez év végén 
került volpa sor. A japán 
külügyminisztérium forrásai 
szerint az új helyzetben a 
két ország kormányfőjének 
tervezett találkozója egyelőre 
„elvesztette időszerűségét”, s 
ehelyett Japán javasolni ’ fog
ja: januárban Tokióban a 
külügyminiszterek vitassák 
meg a kétoldalú viszonnyal, 
valamint a nemzetközi hely
zettel összefüggő kérdéseket.

Végezetül közölték: a kül
ügyminisztérium „érdeklődés
sel várja”, milyen szerephez 
jut az új koalíciós kormány
ban Franz Josef Strauss, aki 
tavaly novemberben látoga
tást tett a felkelő nap orszá
gában, s „jó személyes kap
csolatokat” alakított ki a ha
talmon levő liberális demok
rata párt befolyásos parla
menti képviselőivel.

Vajdasági vezetők értekezlete
Lengyelország társadalmi, po

litikai és gazdasági helyzetéről, 
a helyi államigazgatási szervek 
feladatairól tanácskoztak a vaj
dasági tanácselnökök, valamint 
az országos honvédelmi bizott
ság vajdasági megbízottai.

Stanislaw Ciosek, a kormány 
szakszervezetügyi minisztere a 
szakszervezeti mozgalom jövő
jéről szólva kifejtette: e kérdés 
megoldásában a kiinduló pon
tot az 1980 augusztusi esemé
nyekhez való visszatérés je
lenti. A szakszervezeti mozga
lom jövőjének kialakításában 
semmit sem veszített időszerű
ségéből az az elv, hogy nem 
lehet szó visszatérésről, sem 
az 1980 augusztusát, sem a 
szükségállapot bevezetését 
megelőző időszakhoz. Vagyis a 
dolgozók jól felfogott, valós ér
dekeit képviselő szakszerveze
tekre van szükség, de nem le
het szó .az 1981. december 13-át 
megelőző anarchikus körülmé
nyek visszaállításáról.

A tanácskozás egyik további 
témája a gazdasági iellegű 
bűncselekmények, köztük fő
ként a spekuláció elleni harc 
volt. Mint a rendőrség orszá
gos főparancsnoka, Józef Beim 
vezérőrnagy elmondta, a bűn
üldöző szervek — a nemzeti 
megmentés katonai tanácsának 
legutóbbi állásfoglalása alap
ján — már számos vajdaság
ban kialakították a spekulác'ó- 
ellenes különleges csoportokat, 
amelyekben a hatóságok kép
viselőivel együtt munkások is 
részt vesznek. A feketézés to

vábbra is igen nagymértékű -» 
mondotta a vezérőrnagy.

Jaruzelski hadseregtábomok 
a felszólalásokhoz kapcsolódva 
rámutatott, hogy a hatalomnak 
következetesen, eredményesen 
'és igazságosan kell cseleked
nie. A káros jelenségek, így a 
spekuláció elleni küzdelem si
kerétől nagyban függ a hata
lom egész tevékenységének 
társadalmi értékelése. A spe
kulációval, az élősdiséggel, a 
vesztegetéssel szemben való 
fellépés akkor lehet igazán 
eredményes, ha az államigaz
gatás valamennyi szintjén \ be
tartják a szocialista erkölcsi- 
ség alapelveit, s ha magán az 
államigazgatáson belül is min
denkinek a keze tiszta — hang
súlyozta Jaruzelski.

IZRAEL

Tábornokok „lázadása"
Az izraeli tábornoki kar „lá

zadásra emlékeztető jelenetek 
közepette” felszólította Sáron 
hadügyminisztert, hogy a ko
rábbi bizalom „teljes összeom
lása miatt” mondjon le.

Ezzel a „kizárólagos” értesü
léssel lepte meg olvasóit az 
egyik legnagyobb angol lap, a 
The Sunday Times.

Az újság szerint Sáron és 
több mint száz tábornok múlt 
heti titkos találkozójár súlyos 
vádak érték a hadügyminisz
tert a bejrúti mészárlással kap
csolatos felelősség elpalástolá- 
sa, illetve áthárítása miatt.
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M iié t  ó n s ó  h ú s é g
A  nemzet nagy gyásznap

jára emlékezünk.
1849. október 6-án az el

kent a Batthyány örökmé
cses a hitet őrző hűségnek. 

Az október 6-hoz kapcso-
vesztett magyar szabadság- lódó tisztelet és kegyelet az
harc fölött tort ült a halál. 
Az aradi várbörtönben ti-

emlékezés sajátossága foly
tán nemcsak a Tizenhár-

zenhárom férfi, tizenhárom inaknak, nemcsak a szabad- 
kitűnő tábornok-katona né
zett szembe a bitóval. Mél
tósággal búcsúztak el az 
élettől és egymástól. Közü
lük aki utolsónak maradt, 
megcsókolta halott bajtár
sa kezét. A hit, mely a küz
delem tereire vitte őket,

ságharc neves politikusai
nak és névtelen áldozatai
nak szól. A mécses öröktü- 
ze a mártír elődöknek és 
mindazoknak világít akik 
egy jövendő jobbért a sza
badság útjára léptek, ami
re a becsület, a kor és a

adott erőt ahhoz, hogy emelt történelem hívta őket.
fővel viseljék el a kegyet
len megtorlást. A hit és iga
zuk tudata, hogy az ember
nek, a nemzetnek termé
szetes veleszületett joga a 
szabadság.

Haynau vérbírósága kötél-

Az emlékezés napján az 
emberiség sorsát a válluk- 
ra vevők között tisztelettel 
és kegyelettel idézzük az 
aradi Tizenhármak: Aulich 
Lajos, Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ér

lel, a pesti Újépületben nő, Knézich Károly, Lahner 
csattanó golyókkal ezt a hi- György, Lázár Vilmos, Lei
tet akarta megalázni, tönk- ningen-Westenburg Károly, 
retenni, megsemmisíteni. Az Nagy-Sándor József, Pölten- 
élet, a történelem nem neki berg Ernő, Schweidel Jó
adott igazat. Az aradi Tizen- zsef, Török Ignác és Vécsey 
hármak neve jelkép lett, mi- Károly nevét.
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T a l a j m i n t á k a t  v e s z n e k  
a  aaaets*®  é p í t é s é h e z

Bagdadba utazott a Föld
mérő' és Talajvizsgáló Válla
lat tíztagú szakértői csoportja. 
Az iraki építési laboratóriu
mok országos központjával 
kötött szerződés szerint két 
éven át végeznek különböző 

: talajmechanikai vizsgálatokat 
s készítenek szakvéleménye
ket, mélyépítési előtanulmá
nyokat, amelyekkel a bagdadi 
metróépítés tervezőit segítik 
alapvető adatokkal. A magyar 
mérnökök, fúrómesterek irá
nyításával dolgozó arab fúró
brigádok* vesznek talajmintá
kat a leendő földalatti he
lyének különböző mélységei
ből, s ennek alapján dogozzák 
ki szakvéleményüket a metró 
egész vonalvezetéséről, az 
alagút szelvényéről, a külön- 

1 böző talajrétegben végzett 
építési munka legcélszerűbb 
és legbiztonságosabb technoló
giai módszeréről. A -kétéves 
szellemi export értéke eléri 
az egymillió dollárt. Az iraki 
megbízók elégedettek a ma
gyar szakemberek munkájá
val, s a külkereskedelmi part- 
her, a TESCO közvetítésével 
felkének a Földmérő és Ta

lajvizsgáló Vállalatot, hogy 
egy újabb tízszemélyes szak
értői csoport kiküldetésére is 
tegyenek ajánlatot.

A vállalat az utóbbi évek
ben többszörösére növelte 
szellemi exportját. Algériában 
már régóta dolgozik egy ki- 
rendeltségé, amely önállóan 
vállalkozik különböző geodé
ziai, talajmechanikai vizsgá
latokra, szakvélemények ki
dolgozására és alapozási ter
vek készítésére.

A magyar mélyépítési és ta
lajmechanikai szakcsoportok 
foglalkoztatása iránt érdeklő
dik Tunisz és Nigéria is. Az 
idén várhatóan 25-26 millió 
forint értékű szellemi expor
tot végeznek a magyar mély
építési szakemberét az arab- 
országokban. Munkájukat 
újabban kiterjesztik az építő
anyag- és vízkutatásra, s 
acélszerkezeteinek korrózió- 
védelmével — más magyar 
vállalatok részére — a köz
vetett exportban is részt vesz
nek. A tevékenységi körök 
bővítésével várhatóan a jövő 
évben megduplázzák a válla
lat dollárbevételét.

Az IKARUS Karosszéria- és Járműgyárban svédországi meg
rendelésre negyvenkét luxus autóbusz készül

Mm emberek általában  
s z e m é r m e s e k

'Á ta d á s  la a v e m lse r b e m
Tucatnyi vállalat több mint 

száz dolgozója serénykedik 
Zalaegerszegen, hazánk legna
gyobb keménysajtgyárának 
építésén. A beruházás átadá
sára határidő előtt fél évvel 
korábban, novemberben kerül 
sor.

— Csaknem harminc éve 
gyártunk Égerszögen sajtot —  
mondja Egyed László, a Zala 
megyei Tejipari Vállalat fő
mérnöke. — Jelenlegi üze
münk azonban már elavult, 
jellemző, hogy a mázsás, ma
lomkő nagyságú sajtokat kéz
zel préseljük, forgatjuk. Éven
te csak 1800—2000 tonna gyár
tására vagyunk képesek, s ez 
álig fedezi a hazai igényeket. 
Pedig külhonban is keresett 
cikk a likacsos magyar emen
táli, jól megfizetnék, csak len
ne minél több belőle.

Ezért született két éve dön
tés egy új sajtgyár építéséről. 
Egyelőre két, húszezer literes 
tankot állítottunk fel — ezek
ben történik a tej oltása, al- 
vasztása — s így az évi terme
lés megkétszereződik, 3600 
tonna lesz. A termelékenység 
azonban a korábbi négyszere
sére nő a legkorszerűbb auto
mata gépsorokon, amelyek 
természetesen átvállalják a 
nehéz fizikai munkát is. A 
későbbiekban indokolt lesz to
vábbi tankok vásárié,sa, mert 
számításaink szerint 6000 ton 
na sajt eladása sem okoz majd 
gondot.

A hatalmas csarnokban már 
csak a burkolás hiányzik; ra
gyognak a csempék a tenisz- 
pályányi sózókád falán, s he 
lyén van a két. egyenként 
százezer literes tejsiló. Néhány 
hét múlva kezdődhet a próba
üzem.

— A gyorsaság „titka”?
— Már az alapkő letétele 

előtt létrehoztunk egy koordi

nációs bizottságot, többek kö
zött a tervezők, a kivitelezők, 
a bank képviselőiből. Negyed
évenként áttekintettük az 
építkezés helyzetét, s e fóru
mon kértük számon az esetle
ges mulasztásokat is. Részle
tes alkcióprogramot ■ is kidol
goztunk; mikor, kinek mi a 
feladata, így mindig időben 
megérkeztek az építési anya
gok, helyükön voltak a soros 
alvállalkozók.

Mindehhez tegyük hozzá; 
már tavaly megszervezték 
azokat a tanfolyamokat, ahol 
dolgozóikat felkészítették az 
új technika fogadására. Így 
várható, hogy a vállalt évi 
egymillió dolláros többletex
portot teljesítik majd.

Ú | m u n k á sla k á so k
Újabb huszonnégy munkás

lakás készült el Jászberényben 
a Hűtőgépgyár melletti üzemi 
lakótelepen. Az OTP beruhá
zásában, vállalati támogatás
sal épült családi sorházak — 
hasonlóan a korábban felépült 
több mint kétszáz lakáshoz — 
egyedi terv alapján készültek. 
Egy-egy kétszintes épületben 
két lakás van, ezeket üvegfo
lyosó 1 köti össze, minden ház
hoz harminc négyzetméternyi 
kis kert is tartozik. A Jászsági 
Építőipari Szövetkezet építői 
további negyven otthont hoz
nak tető alá ebben a negyed
ben; a lakások töbhségét a 
nagycsaládosok, a fiatal háza
sok és a fizikai munkások 
kapják.

A hűtőgépgyári dolgozók 
idei lakásépítési programja 
szerint újabb kilencven lakás 
épül a Pesti út térségében.

Egy év alatt másodszor je
lent meg dr. Lux Elvira „Sze- 
xuálpszichológia” című — el
sősorban gyakorló orvosoknak 
íródott — könyve, s napok alatt 
elkapkodták a könyvesboltok
ból. Bestseller lett, keresik, be
szélnek róla. Nem csoda, hi
szen az eddigi ismeretterjesztő, 
felvilágosító szándékú köny
vekkel szemben ez a mű gya
korlati terápiás módszereket is 
tartalmaz. A szerző másfél év
tizedes klinikai tapasztalatait 
tárja az olvasó elé.

ELSŐK KÖZÖTT
— Mióta alkalmaznak a nő

gyógyászatban, szülészetben 
pszichológiát Magyarországon?

— 1969 óta itt nálunk, az I. 
sz. Nőgyógyászati Klinikán — 
mondotta. — De azóta már 
több helyen is. Bár a külföld
höz képest a pszichológia elfo
gadásával körülbelül 30 éves 
késésben vagyunk, világvi
szonylatban viszont az elsők 
közé számítunk a nőgyógyá
szati alkalmazásával. Még a 
meddőségen is segíthetünk lé
lektannal . . .

-— Sok a páciense?
— Nézze a naptáramat; min

den órához egy nevet írtam. 
Évente átlag 1200 beteggel fog
lalkozom Budapestről, vidék
ről egyaránt. Ez soknak látszik, 
de hangsúlyozom: régen is vol
tak szexuális problémák, vi
szont az álsaemérem, a társa
dalmi tabu miatt kevesen ke
restek orvoslást.

— Páciensei között a férfiak 
vagy a nők vannak többség
ben?

— Az önként megkeresők 70 
százaléka férfi. Oka: a férfiak
nak sokkal fontosabb szexuális 
problémájuk megoldása, mint 
a nőknek. Sok nő akkor jön, 
ha már baj van; ezek külön
böző okból idegenkednek 
ugyan a testi kapcsolattól, de 
a férfit nem akarják elveszíte
ni. Végül addig küldik más 
partnerhez, amíg aztán a férfi 
elmegy. Ilyenkor gyorsan meg
keresik a pszichológust, hogy 
most mi legyen? Tapasztala
tom szerint a partnervesztés 
érzete segít a frigiditás gyógyí
tásában. Az utóbbi időben

E n g e d é l y  n é l k ü l  

é|»ítkezők nyom óban

egyébként mind több fia ta r  nő 
keres meg, hogy megszabadul
jon a gátlásaitól.

NINCS SZALONKÉPES
— Az emberek általában 

szemérmesek, ha nemi’ életük 
kerül szóba, ráadásul az ön 
rendelőjében erről részletesen 
kell beszélniük. , .

— A férfiakkal könnyebb a 
közös hangot megtalálni, job
ban megnyilatkoznak a külön 
neműek. Bizonyára „behelyet
tesítenek”. Például egy olyan 
anyának tekintenek, aki nem 
tiltja a fiát a szextől, nem fél
tékeny a menyére. De behe
lyettesíthet olyan bizalmas ba
rátnak Is, akinek zavar nélkül 
vallhat. Minden kezdet vi
szonylag azért nehéz férfinál és 
nőnél egyaránt, mert bár nyel
vünk nagyon gazdag, ám „sza
lonképes” szexre szegényes a 
terminológiánk. Megtanítom a 
beteget a latin kifejezésekre, 
ezekhez nincs érzelmi kötődé
se, nem jön tőle zavarba. Sen
ki el nem hinné, milyen kife
jezéseket találnak ki a nemi 
szervek, aktusok megnevezésé
re. Hogy megállom-e nevetés 
nélkül? Nem, együtt nevetek a 
beteggel, ez még jót is tesz a 
gátlásai felszabadításához.

— Egyre szaporodik az újsá
gokban az orvosi tanácsot ké
rők száma, nagy részük a sze
xet étinti. Mi a véleménye er
ről?

— Levelező tagozaton a sze
xuális problémát megoldani 
nem lehet, mini ahogy tőlem 
se várja senki, hogy az első be
szélgetés végeztével boldogság
pirulát írok fel ismételhető re
ceptre.

— Tervezi-e a  „Szexuál- 
pszichológia” népszerűbb, az 
egyszerű olvasónak is jobban 
fogyasztható kiadását? .

— Tudom, már el is kellett 
volna készítenem, d e . . .  Kevés 
az időm, a munka honorálásá
ról ezúttal nem is kívánok be
szélni. Készül egy másik köny
vem a Minervánál „Női szere
pek” címmel. A nők szexuális 
viselkedéséről szól, gyerekkor
tól az idős korig. És gyakorlati 
témákkal foglalkozik. Ez vi
szont „népszerű” kiadás lesz.

Megszigorította az engedély 
nélküli építkezéseket és maga
sabb összegű, differenciáltabb 
építésrendészeti bírságot álla
pított meg egy tavaly megje
lent miniszteri rendelet.

G a r á z so k  é s  ío ltS a lék o k
— Az engedély nélküli épít

kezések száma nem csökkent a 
várt mértékben — közölte Vi- 
dosa Károly, a Fővárod Tanács 
osztályvezetője. — Igaz az el
múlt év alatt jóval kevesebb 
„milliós” és ennél nagyobb ér
tékű ház létesült engedély nél
kül, mivel ezeknél á bírság 
egyes kategóriákban elérheti az 
épület értékének 50 százalékát 
is. Örvendetes az is, hogy a 
városképet csúfító sufnik és 
úgynevezett szerszámos kam
rák száma is jelentősen csök
kent. Viszont nem csökkent 
kellőképpen az engedély nél
küli garázs- és toldaléképítke
zés. A főváros új városépítési 
szabályzata a zöldterületek vé
delmében csak a telkek kisebb 
részének beépítését teszi lehe
tővé. Így a .már korábban el
készült, nagyobb alapterületű 
házak mellé ilyenek létesítésé
re nem adunk engedélyt.

— A legutóbbi felmérés ta
pasztalatai?

— Budapesten az első félév
be 1  683 ház és nyaraló létesült 
engedély nélkül. Ezekre össze
sen 3 millió 400 ezer forint bír
ságot szabtunk ki, s a koráb
biakból több mint 2 milliót eb
ben az időszakban fizettek be. 
Néhány esetben — különösen 
a városképet csúfító, .átalakí
tásra alkalmatlan, alacsonyabb 
értékű építményeknél — bon
tást is elrendeltünk.

A nagyobb bírság egyébként 
a szabályok szigorúbb betartá

sára ösztönöz. Előfordult olyan 
esetünk is, hogy a kifizetendő 
több tízezer forint miatt a tu
lajdonos gyorsan lebontatta fa
házát, építési engedélyért fo
lyamadott, és ennek birtokában 
újra felállítatta épületét. Utó
lag kiderült; így olcsóbban 
megúszta.

— Kisebb hibák?

A m i c l n é í h e l ő
— Ilyen esetben a jogszabá

lyok lehetővé teszik a mérlege
lést és a rugalmasabb ügyinté
zést. Megértjük például, ha 
valaki másfajta nyílászárót 
épít be, mert a tervezett nem 
kapható, vagy a szobája azért 
lett 20—30 centivel szélesebb, 
mert, csak olyan méretű fö
démgerendát kapott. Az sem 
okoz senkinek problémát, ha 
valaki egyik nagy szobája he
lyett, menet közben, két fél
szobát alakít ki. Az építkezők; 
ilyen és hasonló esetekben csu
pán szabálysértésért fizetnek 
kisebb összeget. Viszont az  
épület szembetűnő megváltoz
tatása. 'más irányba történő el
forgatása, eltérő szerkezetek 
alkalmazása, vagy az alapterü
let megnövelése esetén már ke
ményen bírságolunk. Ennek 
összege a néhány ezer forinttól 
a több százezer forintig terjed
het.

Fontos tudnivaló: az építési 
engedély menet közben, az épí
tés ideje alatt is módosítható. 
Az esetleges változásokat — 
ablakok áthelyezése, póterkély 
stb. — érdemes bejelenteni a 
tanács műszaki osztályán, mert 
komolyabb eltérések esetén az 
OTP sem'folyósít kölcsönt, s a 
tanács nem ad lakhatási enge
délyt.

ITJ k ifu tóp á lya  F erihegyen
A Ferihegyi repülőtér re

konstrukciójához 1977 júliusá
ban fogtak hozzá, most érkez
tek az első ütem hajrájához, 
s a tervek szerint 1983 júniu
sára végeznek is a beruházás 
első, 6,5 milliárd forintot fel
emésztő szakaszával. Már 
megvalósult az egész országra 
kiterjedő, egységes repülőgép
irányítás.

Elkészült az új felszállópá
lya, a hozzá tartozó 9,5 kilo
méteres repülőgép-guruló út
hálózattal, és a buszoknak, 
gépkocsiknak való szervizút
hálózattal. Jövő nyárig befe
jezik az új irányítótorony épí
tését, valamint felszereiik a 
teljes irányító berendezés
rendszert. A műszakiak pedig 
beköltözhetnek a két új han
gárba. Az új hangárokat az 
IL—86-os, a Magyarországon 
hosszú távon számításba ve
hető legnagyobb gép méreté
hez tervezték.

A pálya átadásával egyide
jűleg lezárják a régit, mely 
felújításra szorul, s elveszti

szerepét az öreg irányítóto
rony is. Az új, 60 méter széles, 
3,7 kilométer hosszú pálya 
mindent tud, ami ma egy 
nemzetközi repülőtéren elvár
ható. Alapozással együtt 70 
centiméter vastag betonja el
bír minden gépet, ami az ez
redfordulóig forgalomba áll
hat. A sokszorosan biztosított 
leszállító berendezések kifog
nak az időjáráson is. Hazánk 
éghajlata szerint évente leg
feljebb egy vagy két olyan nap 
lehet, amikor nem tudnak 
majd gépek le- és felszállni. 
Elég hosszú a beton ahhoz is, 
hogy műszaki hiba esetén a 
gép megszakíthassa és újra
kezdhesse a felszállást anél
kül, hogy túlfutna. A pálya 
nemcsak erős és biztonságos, 
hanem gyorsítja is a forgal
mat. Másfél percenként lehet 
fel vagy leszállni rajta. Nö
vekszik tehát Ferihegy foga
dóképessége és biztonsága. Az 
új fogadóépület és a hozzá 
tartozó egyéb létesítmények * 
azonban csak a beruházás má
sodik ütemében készülnek el.

N E V E :  C O T I N U S

A fogínysorvadás meggátlására — a vadon termő 
cserszömörce-alapanyagból — új készítmény forgalma
zását kezdte meg az AGKER Kft: a Cotinus szájvizet. 
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógynövény- 
és drogismereti Intézete és a Pélpusztal Állami Gazda
ság által közösen kidolgozott szer klinikai vizsgálatai 
igen jó eredményt adtak. A gyártást fokozatosan fut
tatják fel s évi egymillió üveget töltenek meg Cótinus- 
szal. Ezzel a hazai igényeken túl, exportra is termelnek 
majd.

M egvizsgálták  
a Jáiaas-Saegyi kilát®!

A műemlékeknek kijáró 
gondossággal fogtak hozzá 
a János-hegyi kilátó fel
újításához. Az 1910-ben 
emelt tornyot éppen egy 
esztendeje zárták be, an
nak balesetveszélyessége 
miatt.

A Budapest egyik jelké
pének is számító kilátó 
műszaki állapota az évti
zedek múlásával annyira 
megromlott, hogy elkerül
hetetlenné vált a teljes re
konstrukció. Szétmálltak a 
külső világítás vezetékei, 
elmozdultak helyükről a 
kövek, téglák, a kőburko
latot a fagy megrepesztet- 
te, több helyen lemállott a 
vakolat. Az ötszintes to
rony valamennyi emelete 
beázott.

A beázás óta eltelt egy 
esztendőben a Budapesti 
Műszaki Egyetem kollektí
vája és a felújítás kivite
lezője — a Fővárosi 2. szá
mú Építőipari Vállalat — 
megvizsgálták az épület 
statikai állapotát, meg
kezdték a szerkezeti feltá
ró , munkákat. Ezek elen
gedhetetlenek a részletes

tervek elkészítéséhez, hi
szen csak a kőelemek el
mozdításával lehet megál
lapítani a hibák pontos he
lyét. Az eddigi vizsgálatok 
eredményeképpen már bi
zonyossá vált, hogy a to
rony két felső szintjét le 
kell bontani, majd újra
építeni, s az épület szige
telését pedig kicserélni. A 
Műszaki Egyetem kollektí
vája november 5-ig készíti 
el a minden részletre ki
terjedő terveket. Az építő
munka 1983 "második felé
ben kezdődik, addigra be
fejeződik a rekonstrukció 
gazdasági, műszaki előké
szítése is. A súlyos kőele
mek le- és visszaemelésé- 
hez különleges teherbírású 
állványzat szükséges. Ki
emelkedő feladat vár a kő
faragókra is a. torony kő- 
csipkéinek elkészítésekor. 
A kilátót 1985 végén vehe
tik ismét birtokukba a 
látogatók, akkorra helyre
áll eredeti szépsége, úgy, 
ahogyan azt Schulek Fri
gyes, a kilátó tervezője 
eredetileg papírra vetette.
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A  g j e v m é J í g é n d o s ^ á l s i  s e g é l y
Az év első felében jelent meg a Minisztertanács, illetve az 

egészségügyi miniszter rendelete a gyermekgondozási segély
ről, továbbfejlesztve a gyakorlatban eddig bevált intézményt, 
* bővítve az igénybevétel lehetőségét. A kereső szülő nők 
mintegy 83°/0-a (250 000 fő) veszi igénybe évente a gyermek- 
gondozási segélyt. A kifizetett összeg csaknem négymilliárd 
forint, amit a társadalombiztosítás erre elkülönített alapjából 
fedeznek. Hogy mennyire jelentős összeg ez, azt lemérhetjük 
abból is,, hogy az évente táppénzként kifizetett összegnek ez 
több mint a fele, pedig betegeskedni aztán igazán tudunk, kü
lönösen egy-egy influenzajárvány idején. Olvasóink közül so-; 
kan családos emberek, így nem árt, ha ismerik a gyermek- 
gondozási segély igénybevételének feltételeit.

A bölcsődei férőhelyek hiá
nya miatt sok anya arra kény
szerül, hogy gyermekével ott
hon maradjon, s gyermeke 
gondozása céljából fizetés nél
küli szabadságot kérjen mun
kahelyén. Természetesen sokan 
vannak, akik gyermekük gon
dozását, legalábbis a kezdeti 
időszakban saját maguk vég
zik, s nem kívánják sem a böl
csődét, sem az óvoda segítsé
gét igénybe venni. Kétségte
len, hogy csecsemőkorban a 
gyermek fejlődése szempont
jából nagy jelentősége van az 
anyai gondoskodásnak, a köz
vetlen kapcsolatnak, a ki
egyensúlyozott jó családi lég
körnek. Egy gyermekkel fog

lalatoskodni sakkal könnyebb 
feladat, mint például hattal s 
megfordítva, hat gyermekre 
egyenként kevesebb idő jut, 
mint arra az egyre, akit édes
anyja gondoz. Mindegy azon
ban, hogy mi az oka 'á fizetés 
nélküli szabadság igénylésé
nek (nem vették fel a bölcső
débe a gyereket, az anya ma
ga kívánja gondozni, stb.), 
mindenképpen anyagi megter
helés a családnak, ha az egyik 
kereső kimarad a munkából. 
Mindenképpen indokolt ezért 
a 'gyermek gondozását végző 
szülők valamiféle anyagi tá
mogatása. Ezt a támogatást a 
gyermekgondozási segélyezés 
rendszere biztosítja.

1. Mi kapja a segéljí?
Kit illet meg a gyermekgon

dozási segély? Az anyát, illet
ve a gyermekét nevelő apát. 
Ennek azonban az a feltétele, 
hogy

— a gyermek születését meg
előző két éven belül összesen 
270 napig (körülbelül 9 hóna
pig) legalább napi 4 óra mun
kaidejű munkaviszonyban áll
jon, vagy

— bedolgozóként biztosított 
legyem vagy

— ipari szövetkezetnél leg
alább napi 4 ór.a munkaidőre 
tßßsägi viszonyt létesítsen,

A , gyermekgondozási segélyt 
a gyermek hároméves korá
nak — tartósan beteg, vagy 
súlyosan fogyatékos gyermek 
esetében hatéves korának — 
betöltéséig lehet igénybe ven
ni. Tartósan betegnek vagy 
súlyosan fogyatékosnak az a 
gyermek tekinthető, aki után 
magasabb összegű családi pót
lék jár. Az erre vonatkozó iga
zolást az egészségügyi szervek 
adják ki.

A mezőgazdasági szö
vetkezeti tagok akkor 
vehetik igénybe a gyer
mekgondozási segélyt, 
ha tagként, illető
leg munkamcgállapodás 
alapján családtagként 
legalább 90 napon át 
részt vettek a közös 
munkában, s ez a jog
viszony a gyermek szü
letésekor is fennállt!

Kedvezőbb szabályok vonat
koznak a nappali tagozatos 
tanulmányok befejezése után 
elhelyezkedőkre is. Ha az ál
talános szabályt vennék ala
pul náluk is, hátrányos hely
zetbe kerülnének, hiszen a ta
nulmányok idején eleve nem 
szerezhettek munkaviszonyba 
beszámító időt. Erre tekintet
tel ha a tanulmányok befeje
zését követő 90 napon belül 
munkaviszonyt, bedolgozói jog
viszonyt vagy szövetkezeti vi
szonyt létesítettek, jogosultak 
lesznek a segélyre. A legalább 
ä órai elfoglaltság azonban 
itt is feltétel, továbbá a 
Eizetés nélküli szabadság 
igénybevétele. A munkáltató 
egyébként e célra köteles, a fi
zetés nélküli szabadságot en
gedélyezni, s a gyermekgondo
zási segélyezés alatt a kisma
ma helyét fenntartani. Nem 
töltheti be a gyes miatt meg
üresedett létszámot véglege
sen, mert a fizetés nélküli sza
badság leteltével, vagy koráb
bi megszakításakor köteles a 
dolgozó nőt eredeti munkahe
lyére, munkakörébe visszahe
lyezni, s bérét lehetőleg az ad
dig bekövetkezett béremelé
sekre is tekintettel megállapí
tani.

A gyermek születésétől visz- 
szafelé számított két éven be

lül tehát az igénybevevőnek 
mintegy 9 hónap munkavi
szonnyal kell rendelkeznie. 
Kedvező szabály az is, hogy a 
kétévi időtartam megállapítá
sánál nem kell figyelembe 
venni

— a keresőképtelenség ide
jét,

— a rokkantsági nyugdíj, a 
baleseti rokkantsági nyugdíj 
és a baleseti járadék' folyósí
tásának idejét,

— s azt az időt, amely alatt 
a bedolgozó a társadalombiz
tosítási szabályok szerint iga
zoltan nem végzett munkát. 
Ha ilyen időszakok két éven 
belül előfordultak, két évnél 
hosszabb idő figyelembevéte
lével állapítják meg a jogo
sultságot.

A napi 4 órai időelfoglaltság 
nem fontos, hogy egy munka- 
viszonyban valósuljon meg. 
Ha több munkáltatóval áll 
munkaviszonyban a dolgozó 
(pl. 2-2 órát dolgozik két kü
lönböző vállalatnál), a napi 
munkaidőket egybe lehet szá
mítani, s ha összesen a napi

4 órát elérte, jogosultságát a 
gyesre meg kell állapítani.

A gyermekgondozási 
segély nemcsak a vér 
szerinti, hanem az örök- 
befogadott vagy nevelt 
gyermek után is jár. Ez 
utóbbiaknál a gyes fel
tételeinek az örökbefo
gadás, illetve a gondo
zásba vétel időpontjá
ban keli fennállniuk.

A bölcsődében, óvodában, 
napköziotthonos óvodában, 
csecsemőotthonban vagy más 
intézetben elhelyezett gyermek 
után gyermekgondozási segély 
nem jár.

Ha az anya a gyes időtar
tama alatt újból szül, további 
gyermekgondozási segélyre jo
gosult. Ikerszülés esetén, vagy 
ha több segélyre jogosító gyer
mek van (pl. örökbefogadás), 
a segély mindegyik gyermek 

. után külön-külön jár.
A dolgozó nők többsége tár

sadalombiztosítási szolgálta
tásként jogosult terhességi- 
gyermekágyi segélyre. Ennek 
összege magasabb a gyesnél, 
ezért általában csak a 20 heti 
szülési szabadság leteltét kö
vetően veszik igénybe az érin
tettek a gyest. Ha több gyes
re jogosító gyermek van, újabb 
szülés esetén előnyösebb lehet 
a gyermekgondozási segély 
összege, mint a terhességi
gyermekágyi segély. Ilyenkor 
a két segély közül lehet vá
lasztani.

Üj szabály, hogy

a gyermek egyéves ko
rának betöltése után a 
gyest az anya helyett a 
vele közös háztartásban 
élő apa is igénybe vehe
ti, ha a segélyre jogo
sultság feltételeinek 
mindketten megfelel
nek.

A gyermek egyéves kora előtt 
erre nincs lehetőség, mert a

2. Munkavállalás
Az új szabályozás a család 

anyagi terheinek csökkentése 
céljából azt is lehetővé teszi, 
hogy a gyermekgondozási se
gélyre .jogosult személy a 
gyermek másfél éves kora 
után korlátozott mértékben 
ugyan, de munkát vállalhas-

RaMás — csúcsidőben
Fényes nappal, ponto

sabban délután három óra 
tájban, a legnagyobb for
galom közepette történt, 
hogy K. Attila 17 éves 
vendéglátóipari dolgozó 
Metropol Szálló-beli mun
kahelyéről a Rákóczi úton 
egy fagylaltozó felé igye
kezett. Az Otthon Áruház 
közelében egy 35-40 év kö
rüli fekete hajú férfi szó
lította meg.

— Nem akarod eladni 
nekem az ezüst nyaklánco- . 
dat? — szólította meg a 
fiatalembert. Az a nemle
ges válasz után tovább 
akart menni, de az isme
retlen férfi pofon ütötte és 
belökdöste a mellékutcá
ba.

— Fizess egy pofa sört 
— folytatta agresszíven 
mondókáját —, itt van a 
közelben egy csehó!

— Hagyjon békén, nincs 
pénzem — válaszolta K. 
Attila, de a férfi már húz
ta is a mellékutcába, majd 
egy kapualjba szorította. 
Ott ütlegelni kezdte, majd 
ismét arcul ütötte úgy, 
hogy K. Attila nekiesett a 
falnak. Támadója ekkor 
kést vett elő, megfenyeget
te, majd letépte nyakláncát 
a rajta levő ezüst lóheré
vel, de letépte a fiatalem
ber karláncát is, lecsatolta 
karóráját és elvette tőle 
540 forintját.

— Ha ezekért cserébe 
hozol egy aranyláncot —

jelentette ki a férfi —, 
visszakaphatod a cuccai- 
dat!

És ezzel már el is tűnt. 
K. Attila azonnal vissza
ment a Metropol Szállóba, 
ahol munkatársainak el
mondta a történteket. El
kísérték a Keleti pályaud
varon levő rendőrőrsre, 
ahol megmutattak neki egy 
fényképalbumot. Az egyik 
képen a károsult fiatalem
ber felismerte támadóját, 
Gaburi Aladár 35 éves, 
többszörösen büntetett se
gédmunkást. A rendőrség 
a lakásán fogta el Gabu- 
rit, s megtalálták nála K. 
Attila szovjet gyártmányú 
karóráját. A Budapesti 
Rendőrfőkapitányság vizs
gálati osztálya Gaburit rab
lás bűntettének alapos gya
núja miatt előzetes letar
tóztatásba helyezte.

★
Az ügyben érthetetlen az 

emberek közömbössége. A 
rablás időpontjában csúcs- 
forgalom volt, mégsem fi
gyelt rá senki, illetve, ha 
fel is figyelt, semmit sem 
tett a bűncselekmény meg
akadályozására. Minden ut
casarokra nem lehöt rend
őrt állítani. A járókelők 
feladata lenne — ha már 
be nem avatkoznak —, 
hogy legalább segítséget 
hívjanak. Sajnos, tucatjá
ra tudnék példákat felhoz
ni az emberek közömbös
ségére.

son. A munkavégzésre mun
kaviszony, szövetkezeti jogvi
szony, bedolgozói jogviszony 
vagy megbízás, vállalkozás ke
retében is sor kerülhet. Mind
egyik foglalkoztatási forma 
esetében azonban a napi mun
kavégzéssel eltöltött idő havi 
átlagban a napi 4 órát nem 
haladhatja meg. Ez azt jelen
ti, hogy másnaponként pl. 8-8 
órát is teljesíthet, havi átlag
ban, ez naponta ugyancsak 4 
órát eredményez. Elképzelhe
tő, hogy két gyesen levő kis
mama felváltva gondoskodik 
mindkettőjük gyermekeiről, s 
másnaponként dolgoznak mun
kahelyükön, így mindketten 
kiegészíthetik jövedelmüket, s 
egyúttal gyermekük gondozá
sa, felügyelete is megoldódik.

A gyermekgondozási 
segély összege: az első 
gyermek után havonta 
800, a második gyermek 
után 900, a harmadik 
és minden további gyer
mek után pedig 1000,— 
forint.

Mezőgazdasági szövetkezeti vi
szony alapján — az előbbi fel
sorolás sorrendjében — 700, 
800, illetve 900 forint a segély 
összege.

Ha a segélyre jogosultak 
száma csökken, az alacsonyabb 
mértékű segélyösszeg folyósí
tását fogják megszüntetni, így 
a kedvezőbb, magasabb össze
get kapja meg az anya (illetve 
apa) a 3. életévét még be nem 
töltött gyermek után.

A gyermekgondozási segély
re jogosultságot a munkáltató 
bírálja el. Ha vita merülne fel 
az igénylő és a munkáltató kö
zött, azt a munkaügyi vitákra 
irányadó szabályok szerint 
kell elbírálni, azaz a munka
ügyi döntőbizottság, s másod
fokon a munkaügyi bíróság 
dönt.

Dr. L. Gy.

jogszabályalkotó az említett 
életkor betöltése előtt az anyai 
gondozást mindenképpen biz
tosítani akarta a gyermek ér
dekében. A' gyermekét egyedül 
nevelő apa természetesen a 
gyermek egyéves kora előtt is 
jogosult lesz a gyesre, éppen 
azért, mert egyedül van, s 
anyai gondoskodást nem lehet 
biztosítani. Egyedülállónak azt 
az apát kell tekinteni, aki nőt
len, özvegy, elvált, házastársá- 
tól külön él, vagy az anya tar
tós akadályoztatása miatt (pl. 
szabadságvesztés) egyedül gon
doskodik a gyermekről.

Az anya, illetőleg az apa a 
gyermek gondozása céljából 
igénybe vett fizetés nélküli 
szabadságot megszakíthatja, 
ilyenkor azonban legalább har
minc nappal előbb ezt a mun
káltatónak be kell jelentenie. 
Munkába lépés vagy munka- 
viszony létesítése céljából egy 
naptári évben egyszer lehet 
megszakítani a fizetés nélküli 
szabadságot. A megszakítást 
követően, ha ismételten igény
be kívánja venni a jogosult a 
gyest, ezt megteheti. Nem ve
szíti el a jogát a további gyes
re akkor sem, ha a megszakí
tás a gyermekgondozási segély
ben részesülő, vagy a házas
társ, illetve az eltartó halála 
vagy tartós (legalább 30 napi) 
megbetegedése, katonai szol
gálatra történt bevonulása,

szabadságvesztés-büntetése, 
életközösség megszakítása, 
újabb gyermek születése miatt 
következett be. Ha például a 
gyesen levő kismama férjét

szabadságvesztés-büntetésre 
ítélik, s a segélyből nem tudja 
a családot eltartani, kénytelen 
lesz újból elhelyezkedni. Ha 
azonban a férj szabadul (s 
munkavállalása révén a csa
lád anyagi helyzete javul), a 
kismama a gyermek 3. élet
évéig ismét igénybe veheti a 
segélyt.

Nem számít a gyermekgon
dozási segély megszakításának, 
ha az anya helyett az apa ve
szi azt igénybe.

JÁTÉK A TŰZZEL
A hivatalos vád igen súlyos: több emberen elköve

tett emberölés kísérlete. A „több ember” a vádlott férje 
és négyéves gyermeke. Akit vádolnak: Pataki Magdol
na, akinek azelőtt még sohasem volt összeütközése a tör
vénnyel. Vagyis a kezdet igen kemény.

’k
A 34 éves asszony tízgyermekes család sarja, 6 a 

legidősebb. Tudomása szerint egyik testvérét már bün
tették, de már nem is tudja miért. „Azt hiszem, az öcsém 
betört” — mondja, de ez most aligha lehet fontos. Most, 
amikor olyan vád érte őt, amelynek büntetési tétele el
vileg a legsúlyosabb is lehet.

Lehet, de aligha valószínű. Mert igazán senki sem 
hiheti, hogy szándékosan ki akarta oltani a férje és gyer
meke életét. Főleg nem előre kiterveltem Ha az ember
ölés kísérlete egyáltalán megáll, az valószínűleg erős fel
indulásból történt.

★
Következzenek a tények. A vádlott férjével és gyer

mekével együtt lakott székesfehérvári házukban. Együtt 
építették a családi házat, mégha a férj — mint az álta
lában szokás — többet is keresett. Megszületett a gyer
mek és úgy látszott, minden szokványosán folytatódik. 
Azaz együtt, tisztességgel felnevelik. Ám történt, hogy 
Pataki Magdolna munkahelyet változtatott. Férje, aki
től egyébként sem volt idegen a féltékenység, jelenete
ket rendezett. Ivott is, néha együtt a feleséggel. Azon a 
bizonyos napon is így történt. Ittak, többet a férj, fél 
liter bort a feleség. Lefektette a gyermeket, majd este 
10 óra felé a férj is megelégelte a vitát és megsértődve 
kivonult a konyhába. Ez amolyan jelképes kivonulás 
volt, mondván: nem alszunk egy ágyban. S az asszony 
ezt nem vette jó néven, de az is lehet, hogy a vita ilyes
fajta befejezése nem volt elégséges neki, folytatni akar
ta. Talán egyszer és mindenkorra a végére járni.

A férj — aki már elaludt — nyilván ingerülten fo
gadta a dolgot és megfenyegette: ha nem hagyja abba, 
megveri. Majd pár percre távozott a konyhából. Ezalatt 
Pataki Magdolna gondolt egy merészei és kiment az ud
varra. Behozta onnét a benzinkannát, annak tartalmát 
a konyha kövére öntötte. Majd felült a heverőre, kezé
ben a gyufával.

A férj visszatért és a vita folytatódott. Arról, hogy 
a ház tulajdonképpen az övé, a férjé, sőt meg is fenye
gette az asszonyt, most már tényleg eljár a keze. Aztán 
jött a szokásos heccelés, ami nem meglepetés annak, 
aki az ilyen családi perpatvarban otthonos. „Tiéd?” — 
mondta az asszony —. „nem merem felgyújtani?” 
„Nem” — válaszolta a férj. Ez nyilván egy ideig eltar
tott, majd az asszony, mintegy nyomatékül, meggyújtott 
egy szál gyufát.

A benzinnek azonban gőze is van, nemcsak a ve
szekedésnek, így a benzin belobbant. Menekülés, a gyer
meket a szobából úgy mentették ki, hogy az ablakát be
törték. Tűzoltókat hívtak a szomszédok, de a férj köz
ben visszament a lángoló konyhába, hogy a gázpalackot 
kihozza. Súlyos égési sérüléseket szenvedett. A gyermek
nek nem lett semmi baja, és a férj is felgyógyult azóta.

★
A részletek.
— Miért volt féltékeny a férje?
— Azért, mert én különb vagyok nőben, mint ő fér

fiben. S akkortájt változtattam munkahelyet, ahol za
varta, hogy férfikollégák is voltak. Szóval, féltékeny volt.

t— Nem értem a benzint meg a gyufát?
— Amikor ő közölte, hogy külön alszik, én nem 

akartam az egészet ennyiben hagyni. Ugyanakkor néha 
nagyon durva volt velem, egyszer úgy megvert, hogy ki 
kellett operálni a lépemet. Akkor is fenyegetőzött, hogy 
megver. Aztán a ház. Együtt építettük, együtt szenved
tünk érte. Addig-addig mérgesített, hogy gondoltam, 
megijesztem. Csak annyit akartam, hogy lássa: komo
lyan képes vagyok felgyújtani a házat. De nem akartam 
megtenni. Csak a heverőn kuporogva meggyújtottam a 
gyufát. Sajnos, a benzingőz belobbant.

— Utána mi történt?
— kimenekültünk, és ahogy emlékszem, a férjem 

betörte a szobaablakot és kihozta a gyereket. Aztán visz- 
szament a gázpalackért, de ez az egész már olyan ho
mályos.

— Mennyi a kár?
— Nagyon sok, negyvenezer forint, és a biztosító 

nem fizet.
— A férje elvált öntől?
— Dehogy. Hat hónapja vagyok benn, de szó sincs 

erről. Ha szabadulok, együtt élünk tovább.
— Volt már tárgyalás?
— Igen, de elnapolták. A férjem élt a törvény adta 

lehetőséggel és nem tanúskodott ellenem.
— Hogyan gondol vissza az esetre?
— Mint egy rossz álomra, semmit sem értek.

★
így mesélte el a vádlott a történteket. Annyit még 

megtudtam, hogy a tárgyalást azért napolták el, mert a 
szakértői vizsgálat alapján állapítják meg a szavahihe
tőségét. Hiszen a férj nem vall, a feleség pedig azt mond, 
amit akar. Mert. az is feltételezhető, hogy a férj már 
aludt, amikor mindez történt, és akkor egészen más a 
kép. Azután az is lehet, hogy nem ők, hanem a szomszé
dok mentették ki a gyermeket a lángokból.

★

Elképzelem az otthoniakat. A férj megpróbálja rend
be hozni a nem éppen könnyen felépített és részben ki
égett házat. A kicsi, négyéves (gyerek pedig várja visz- 
sza anyukáját, aki azon a bizonyos napon lefektette őt 
aludni és mire igazán felébredt reggel, az már „eluta
zott”. A férj? Ö is várja vissza az asszonyt, aki ezt a bu
taságot megcsinálta, s akit nyilván változatlanul szeret.

★

A jog, a Btk, azonban „kérlelhetetlen”. Aki szétön
tözi a benzint, majd gyufával a kezében fenyegetőzik, 
annak tudnia kell, hogy a tűzzel játszik. Ráadásul egy 
helyiséggel odébb négyéves gyermek aludta legszebb ál
mát, talán még föl is nevetett akkor, amikor a mama 
a végzetes mozdulatot megtette.

Mondják a zárkatársai, hogy Pataki Magdolna sokat 
sír és nagyon sajnálják. Ebben nyilvánvalóan az is ben
ne van, hogy ő nem tudatos bűnöző. Sőt, hogy e szót le
írtam. ki is jelentem: nem bűnöző. Ám ettől még akár 
hosszú éveket eltölthet a börtönben . . .

—f—
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Lapunk múlt heti számában — ugyanezzel a címmel — 
azokról az aggodalmakról volt szó, amellyel a nyitott körlet 
megindulása elé néztek az ott élők. A beszélgetésből — amely 
a körlet majdani lakóinak véleményét foglalta össze — úgy 
tűnt, jogos a kételkedés, hiszen — mint hangsúlyozták — Má- 
rianosztra élete sok mindenben különbözik a többi intézetétől.

Nincs két egyforma intézet; 
így valamelyest valamennyi 
belső élete különbözik árnya
latokban a többiétől, ez igaz. 
De az is igaz, hogy ugyanaz a 
szabályzat ad — a helytől 
függetlenül — keretet a benti 
napoknak; túl nagy különb
ség már csak ezért sem lehet. 
Nem volt szó azonkívül még a 
„másik oldal”, vagyis a neve
lők állásfoglalásáról, arról, 
hogy ők mit, hogyan látnak, 
milyen mélységben tudnak a 
gondokról, s mit szándékoz
nak tenni a nemkívánatos je
lenségek megelőzése érdeké
ben?

A nevelőkkel és a parancs
nokhelyettessel egyaránt ele
meztük a tapasztaltakat, még
pedig megnyugtató eredmény
nyel. A több oldalú eszmecse
re elsősorban azért tűnt meg
nyugtatónak, mert a vélemé
nyekből, tervekből — amelyek 
gyakorlati megvalósítása már 
megkezdődött, mire ezek a so
rok az olvasókhoz jutnak — 
egyértelműen kiderült: az ag
gályokkal éppúgy tisztában 
Vannak, mint például a kár
tyázás elharapózott szenvedé
lyével, vagy az adósságokkal, 
vagy a többi káros jelenség
gel.

Az intézet parancsnokhelyet
tesének átfogó értékeléséből 
érdemes idézni néhány gon
dolatot;

— A „megfelelő embert a 
megfelelő helyre” nemcsak a 
zárkák lakóinak fontos, hanem 
nekünk is. Egyaránt közös ér
dek, hogy a nyitott körlet hét
köznapjai simán teljenek, za
varó vagy rendkívüli esemé

nyek nélkül. Néhány szót min
denekelőtt a belső felépítésről: 
a körlet programjaiért három 
közösség — élükön egy-egy kö
zösségvezetővel — felelős. Ez 
a három: az ügyeletesek kö
zössége, a kulturális közösség 
és a sportközösség. A követ
kező lépcsőfok a közösségveze
tők tanácsa, amelynek szin
tén van égy vezetője. Az el
képzelések szerint neki van ja
vaslattevő lehetősége dicsére
tekre vagy elmarasztalásra. 
Annak a közösségvezetőnek, 
aki kezdeményezni szeretné, 

. hogy valamelyik elítélttársa 
jutalomban vagy fenyítésben 
részesüljön majdan, javaslatát 
.mindenekelőtt a közösségveze
tők tanácsa előtt kell megin
dokolnia. Ennek vezetője — 
amennyiben együttesen is he
lyénvalónak tartják a javasla
tot — azután a nevelőhöz 
kell hogy forduljon, s innen 
már a megszokott útón halad 
tovább minden. Ezt a többlép
csős megoldást éppen a vissza
élések elkerülése érdekében 
alkalmazzuk azzal a fenntar
tással, hogy a gyakorlatnak 
kell bizonyítania elgondolá
sunk helyességét, vagy fel
tárni az esetleges hibákat. 
Nem tekintjük véglegesnek a 
módszert: ha szükséges, vál
toztatunk. Ügy is fogalmazha
tunk: a nyitott körlet lakói és 
vezetői a saját benti jövőjü
ket formálják viselkedésükkel: 
a hamis tanúzással, piszkáló- 
dással, összeférhetetlenséggel 

' saját — most még meglévő — 
lehetőségeiket szűkíthetik vagy 
bővíthetik.

— Lesz elegendő, pontosab
ban: megjelelő közösségvezető?

Külföldi gyógyszerekben 
„utazott'

, f i

Bár két rendőrség Is  keres
te — a dunaújvárosi és a XIV. 
kerületi —, az igazság az, hogy 
elég véletlenül került rendőr
kézre. Egyik ismerőse pillan
totta meg Siófokon augusztus 
26-án, akinek december óta 
tartozott 3800 forinttal. B.-né 
régen várta már ezt' a talál
kozást, hisz több mint fél éve 
kereste adósát. Nem is enged
te ki markából, igaz, ehhez 
férje segítsége is kellett. Amíg 
ugyanis ő rendőrért szaladt, a' 
férj őrt állt. Az adós őrizetbe
vételéhez persze nem lett vol
na elég annyi, hogy kérem, itt 
van az a férfi, aki tartozik 
nekem, ahhoz azért sokkal sú
lyosabb dolog kell. Például a 
körözés, az elfogatóparancs. 
És jelen esetben ez is adva 
volt, mert mint említettük: a 
büntetett előéletű, 32 éves 
Farkas Pétert két rendőrség is 
kereste.

A dunaújvárosiak a tartási 
kötelezettség elmulasztás^ mi
att. A múlt év októberében 
Szabadult Farkas egy fillért 
sem fizetett gyermeke után. A 
fővárosból viszont csalás mi
att körözték, így Farkas csak 
néhány napot töltött a duna
újvárosi rendőrségen, szep
tember első hetében felszólí
tották Budapestre. A XIV. ke
rületi Rendőrkapitányságon 
pillanatnyilag három feljelen
tés van ellene, s mindegyik 
nagyon hasonlít egymásra. 
Ugyanakkor szülei lakásán a 
múlt hetekben és hónapokban 
tucatnyian keresték, meglehe
tősen ingerülten. Amint az a 
feljelentésekből kiderült: Far
kas külföldi gyógyszereket 
ígérgetett különböző emberek
nek, ám minden esetben csak 
az előleget vagy a teljes vétel
árat vette fel, aztán nyomta
lanul eltűnt. Mentségére le
gyen mondva — ha ez lehet 
mentség egyáltalán — külföldi 
gyógyszerhez ő bizony semmi

lyen körülmények között nem 
juthatott. így hát nem más ő, 
mint közönséges csaló. Az is 
igaz, ez az egy, mármint a 
csalás, amihez ért, korábban 
is ezért ült börtönben.

A feljelentők szinte egybe
hangzóan állítják, hogy Far
kas igen szimpatikus, jó mo
dorú fiatalember, s meglehe- 

.tősen intelligens is. Ezek a 
megállapítások egy csaló ese
tében természetesen nem szá
mítanak érdemnek. Ugyanis 
ahhoz, hogy valaki valakit be
csapjon, a jő modor és a szim
patikus fellépés minimális fel
tétel. Farkas módszere abból 
állt, hogy éttermekben és ital
boltokban hallgatta a vendé
gek beszélgetését, s adandó 
pillanatban csatlakozott a be
szélgetőkhöz. Kiváltképp ak
kor, ha a gyógyszer volt a té
ma. Ilyenkor hozakodott elő 
azzal a mesével, hogy édes
anyja Ausztriában él. s neki 
gyerekjáték hozzájutni bármi
lyen külföldi gyógyszerhez, 
persze az árát mindennek meg 
kell fizetni. Előszeretettel fi
togtatta német — mondhatni 
hogy tökéletes — nyelvtudá
sát. amellett gyors határidőt 
ígért, s megadta a pontos cí
met is.

★
Ez utóbbi helyen azonban 

hiába keresték a károsultak. 
Farkas még a nyár elején át
tette szálláshelyét a Balaton 
partjára. Hogy itt miből élt és 
hol lakott? Először is arra hi
vatkozik, hogy alkalmi ide
genvezetésből tartotta fenn 
magát, otthont pedig alkalmi 
hölgyismerősei biztosítottak 
számára. Miért ne képzelhet
nénk el azonban, hogy Farkas 
a Balatonon is csalásból szer
zett pénzt magának.

— Igen, s a kiválasztásuk is 
azt példázza, hogy az új kör
let lakói „tiszta lappal” indul
hatnak. Van olyan jelölt, aki 
eddig nem kapott felelősségtel
jes megbízatást korábbi minő
sítése miatt; eddigi tapaszta
lataink szerint azonban alkal
mas arra, hogy jól összefog
ja, irányítsa néhány ember 
tevékenységét. Elképzelhető, 
hogy átminősítjük és kinevez
zük valamelyik közösség élére. 
A továbbiakban ő dönti el, 
rászolgált-e a bizalomra. A 
beosztásából természetesen le 
is váltható valaki, ha arra okot 
ad. A közelmúltban fordult 
elő, hogy egy közösségvezető 
nehéz helyzetbe került saját 
hibájából, az adósságai miatt: 
adtunk neki egy utolsó lehe
tőséget — visszaélt vele, pon
tosabban nem változtatott ma
gatartásán, le kellett váltani. 
Azért mondom ezt el, mert a 
nyitott körletet szeretnénk 
minden szempontból rugalma
san kezelni, hiszen csak így 
fejlődhet ki az a fajta közös
ségi szellem, melynek meg
léte a szabadulás után is so
kat segíthet a további életben.

— Tervezik-e■ valamilyen lé
nyeges újdonság bevezetését?

— Igen: ez a „házipénz” 
lesz, s ezzel kapcsolatosan az 
egész vásárlási rendszer meg
változtatását. Kezdjük az 
utóbbin: a benti üzletünk 
nyitvatartása szinte folyamatos 
lesz, a délelőtti műszakban 
dolgozók az esetek nagy részé
ben akár délután elvásárol
hatják aznapi „keresetüket”. 
Nem az egész fizetésről van 
szó, hanem arról, hogy a 
munkahelyen az arra illeté
kes a jó teljesítményt- akár, 
azonnal is jutalmazhatja bi
zonyos összeggel, amelyet az 
említett házipénz formájában 
ad át. A kereset megfelelő ré
szét szintén ilyen módon kap
ják majd meg a dolgozók. A 
naponként adható összeggel 
azt szeretnénk elérni, hogy 
megszűnjenek a kölcsönkéré
sek; így lehetőség van rá, 
hogy akkor is vehessen magá
nak valaki cigarettát, ha a 
„kerete” egyébként kimerült

'már. Felújítjuk a benti üzlet- 
helyiséget, a körülményekhez 
igazodva bővítjük az áruvá
lasztékot. A módszer előnye 
még az is, hogy — remélhető
leg — ki-ki jobban megtanul
ja beosztani a pénzét, hiszen 
mindennap át tudja számol
ni, mennyi van még. Egysze
rűsödik az áruvásárlásokkal

kapcsolatos adminisztráció is, 
és megszűnik egy súrlódási fe
lület. Sokszor adódott nálunk 
is gond abból, hogy másként 
számolt a vásárló és másként 
a pénztáros. . .

Az étkezéssel kapcsolatos 
még, hogy az egyik teremben 
új, önkiszolgáló rendszerű ét
kezdét alakítottunk ki, az egyik 
sarokban külön kézmosóval. 
Üj, műanyag étkészlet beszer
zését tervezzük: az előrenyo
mott tálcán külön mélyedésbe, 
„tányérba” kerül a hús, a kö
ret, a savanyúság, a levest pe
dig nagy tálban tesszük ki 
minden asztalra.

— A műanyag hamar ösz- 
szekarcolódik, elszíneződik. 
Több helyen emlegették vá
gyakozva a szabaduló zárkát 
azért, mert ott igazi tányérok 
vannak!

— Szó volt már a rugal
masságról: egyelőre a njódsze- 
rek kialakítása, elfogadása és 
elfogadtatása a fontos. A ké
sőbbiekben kerülhet sor az 
ilyen „finomításokra” is. A 
műanyag tálcák elmosogatása 
gyorsabb, mint a tányéroké 
(egy tálca, éppen kialakítása 
miatt, két-három tányért pó
tol).

— A nyitott körlet életének 
ellenőrzése milyen formában 
történik?

— Mindennap lesz ott egy 
főfelügyelő, akinek munkaide
je rugalmasan igazodik a 
programokhoz. Nem lesz ott 
egyhuzamban, mondjuk, nyolc 
órát, hanem ha szükséges, 
bennmarad késő estig vagy ép
pen korán reggel kezd. t

— Az új életrenddel több 
szabad idő is jár együtt. Ezek 
tartalmas kitöltésére milyenek 
a lehetőségek?

— A sport- és kulturális kö
zösség feladata ennek meg
szervezése. Mellettük — ta
nácsadóként — egy-egy neve
lő is dolgozik. Az ebédlő egy
úttal helyet ad a közösségi 
foglalkozásoknak;, azok szín
vonala az összeállítókon mú
lik.

★

j .Mint az eddigiekből is ki
tűnt — sok új, hasznos elem
mel bővülhet a nosztrai belső 
élet. Napjainkban egy nagy
szabású vetélkedősorozat fo
lyik éppen, amelynek döntője 
a tervek szerint november 
7-én lesz; az ünnepi műsor 
már maga is ad majd egyfaj
ta értékelést arról, hogy a ke
reteket milyen tartalommal si
került megtölteni. ígéretet 
kaptunk arra, hogy a lap szer
kesztősége is kap meghívót, s 
majdan akkor folytatódhat a 
tapasztalatok összegzése, át
adása.

H. A.

B e & t& é ljih h  m e g !
Már írtam róla. hogy Székesfehérvárott — de em

líthetném Sátoraljaújhelyei, Nyíregyházát stb. — gondot 
fordítanak arra, hogy rendszeresen megbeszéljék az or
szág s a világ sorát. Ez az érdeklődés — többek között 
— annak is köszönhető, hogy nap mint nap hallgatnak 
rádiót, néznek televíziót, olvasnak napi-, illetve heti
lapot az emberek, s az események, melyek roppant gyor
san követik egymást, óhatatlanul kérdések sorát indítják 
meg az érdeklődő emberben.

Kitől várjon választ növekvő kérdéseire, ha nem a 
nevelőtől? A nevelőket nemcsak ügyes-bajos személyes 
vagy magántermészetű kérdéseikkel keresték és keresik 
fel az elítéltek, hanem azzal is, hogy miért volt szük
séges az áremelés, miért, növekszik az ország gazdasá
gi gondja, mi okozza, hogy minden erőt a külkereske
delmi egyensúly megtartására kell összpontosítani?

Ha mindezeket külön-külön válaszolná meg a neve
lő, egy teljes nap sem lenne elegendő, s akkor sem érne 
a végére. Logikusnak tűnt tehát, hogy időnként egy-egy 
kérdéscsokorral foglalkoznak. Az emberek felteszik a 
kérdéseket, s a nevelő megválaszolja őket. Hogy a vá
lasz a lehető legpontosabb legyen, célszerűnek látszott, 
ha előre elkészítik, s így a felkészülésbe, a válaszadás
ba nem csúszhat be pontatlanság.

Ekképp alakultak ki azok a körök, amelyeket poli
tikai, avagy egyszerűen csak vitakörnek nevesnek. Az 
elnevezés nem is számít, a lényeg az, hogy az embere
ket foglalkoztató kérdéseket megbeszélik, s így közös 
nevezőre jutnak.

Az ország helyzetén kívül élénken foglalkoztatja az 
embereket mindaz, ami Libanonban történt és törté
nik, sok kérdés vonatkozik az NSZK-ra, a szovjet— 
amerikai tárgyalásokra stb. Ezekben a bonyolult ügyek
ben kell az eligazító szó, mert nem mindegy, hogy netán 
információk hiányában — hogyan vélekednek az embe
rek ezekről.

S még valami: ha ezek a kérdések egyszerre, mond
juk, a szabadulás után zúdulnak az emberre, akkor nem 
is tudja megemészteni őket. Ezáltal, ha közvetve is, 
ezek a beszélgetések jól szolgálják az újrabeilleszkedést 
a társadalomba.

-  J. -

Könyv, tizenötezer forintért
A könyvtár a világ min

den táján egyforma, s az 
a csend is, amely a köny
veket körülveszi. Egyfor
mán görnyednek a köny
vek fölé mind az öt kon
tinens érdeklődő emberei. 
Azok, akik szomjazzák az 
ismereteket, akik nem elé
gednek meg . azzal a tudás
sal, amit már megszerez
tek, hanem mindig többre 
és újabbra törekszenek.

Székesfehérvárott 2386 
kötet könyv található. 
Évente tizenötezer forintért 
vásárolnak könyveket, s 
ezek százalékából — nö
vekményszázalék — is 
könyvet vesznek. így lé
pést tudnak tartani a 
könyvkiadás eseményeivel. 
Legutóbb hatezer forintért 
vásároltak új könyveket.

Nemcsak vesznek, hanem 
selejteznek is, s így össz
hangban van a gyarapodás

és az elhasználódás. Vala
mi mást is jelez a selej
tezés, nemcsak azt, hogy 
nem nagyon vigyáznak rá. 
Azt is, hogy igen sokan 
forgatják a könyvek lap
jait.

Itt is, mint a legtöbb 
bv-intézetben, nagy nép
szerűségnek örvendenek a 
versek, verseskötetek. Az
tán a regény következik, 
hazai és külföldi klasszi
kusok, végül, de nem utol
sósorban a mai szerzők. 
Legyenek akár hazaiak 
vagy külföldiek. Semmiféle 
korlátozás nincs a könyv
kölcsönzésnél, aki elolvas
sa, az máris viheti a kö
vetkezőt. örvendetes, hogy 
a könyv, az olvasás egyre 
népszerűbb, s a szabad idő 
eltöltésének talán leghasz
nosabb formájává vált.

ÖRKÉNY ISTVÁN

A mikor véget ért a délelőt- 
ti vizit, Gróh doktor már 

kifelé mentében észrevette, 
hogy az egyik beteg szaporán 
integet neki.

Odament az ágyához.
— Ne tessék haragudni, hogy 

föltartom a főorvos urat — 
mentegetőzött a beteg, akinek 
haja a kéthetes kórházban fek
véstől egészen a válláig lenőtt. 
Ettől olyan külseje lett, mint 
az apostoloknak, különösen ha 
még hozzáképzeljük ájtatosan 
kék szemét és pezsgődugó for
májú, szelíd orrát. — Én csak 
aziránt szeretnék érdeklődni, 
hogy milyen fűtése van a dok
tor úrnak.

— Maga kályhás, ugye, 
Kreibich bácsi? — kérdezte az 
orvos.

— Az bizony. Cserépkályhá
ja van a doktor úrnak?

Gróh doktor nem válaszolt 
rögtön.

— Nekem csak egy közön
séges vaskályhám van, Krei
bich bácsi.

A kályhásnak felcsillant a 
szeme.

— És mit szólna főorvos úr 
egy békebeli minőségű termo- 
kokszhoz?

— Jő nekem az is, amim 
van — mondta az orvos, rá- 
mosolygott a . betegre és ki
ment a kórteremből.

Hozzá volt szokva a hálaro
hamokhoz. Jól sikerült műté
tek után megajándékozták 
már libákkal, díványpárnák
kal, kávéval, teával,' kézzel kö
tött harisnyával, sőt egyszer 
egy pár postagalambbal is. 
Előfordult, hogy egy betege 
verset írt hozzá; a sorok kez
dőbetűi felülről lefelé össze
olvasva a következő szavakat 
adták:

Isten áldja meg Gróh Mihály 
dr.-t.

A kórházi orvosoknak szű
kös a fizetésük. Ennélfogva ő 
sem vette zokon, ha tehető
sebb betegei kezébe nyomtak 
egy levélborítékot. De viszoly- 
gott a „természetbeni” hála- 
adományoktól; s ezért, amikor 
Kreibich bácsi újabb célzáso
kat eresztett meg a kályháról, 
határozottan kijelentette:

— Köszönöm, Kreibich bá
csi. Egyrészt nincs szükségem 
arra a terrnomicsodára, más
részt pedig nem akarom, hogy 
maga költségbe verje magát.

A kályhás izgatottan fölült, 
és kidugta bütykös lábfejét a 
takaró alól.

— Félre tetszett érteni — 
mondta. — Egy valamirevaló 
termokoksz nyolcezer forintba 
kerül, főorvos úr. Én a kály
hát nem ajándékba akartam 
adni, hanem úgy gondoltam, 
hogy  ̂önköltségi áron megcsi
nálnám a főorvos úrnak.

— Ne fáradjon, Kreibich bá
csi — mosolygott. Gróh. — Én 
úgyszólván csak aludni járok 
haza. Minek nekem egy ilyen 
drága kályha?

— Tudja a főorvos úr, hogy 
mi az a termokoksz?

— Nem én.
. Kreibich bácsi ágas-bogas 

lábának öregujja erre ránga
tózni kezdett.

— Még nem is látott termo- 
kokszot ?

— Még nem.
Kreibich bácsi, akinek hasá

ból másfél méter vékonybelet 
vágott ki Gróh, még három 
hétig feküdt a kórházban. Ez
alatt megtörte, vagy jobban 
mondva megőrölte az orvos el
lenállását. De nem érvekkel 
győzte meg. Amikor Gróh 
doktor megrendelte a kályhát, 
még mindig meg volt győződ
ve róla, hogy számára haszon- 
talan_ holmira pocsékolta a 
pénzét. Kreibich bácsi nem 
az érveivel, hanem a szenve

délyével győzött. Mert Krei
bich bácsinak a termokoksz 
volt a szenvedélye.

Czámon tartotta, hány bu= 
dapesti családnak rakott 

már termokokszkályhát. Ezek
kel a családokkal évekig tar
totta a kapcsolatot, valahogy 
úgy, mint egy apa, aki szép 
stafírunggal adta férjhez a lá
nyát. El-eljárt hozzájuk, fel
piszkálta a tüzet, megvereget
te a kályhát és bizalmasan 
ráhunyorgott a háziasszonyra. 
Mindenütt szívesen látták. Ké
résére többen felhívták tele
fonon Gróht (egy postatisztvi
selő, egy világbajnok, egy 
operaénekesnő), gratuláltak 
neki a tervezett kályhához, és 
meghívták, látogassa meg egy
szer az ő termokokszukat. Az 
orvos érezte, hogy ha tovább 
makacskodik, köztiszteletben 
álló személyek haragját zúdít
ja magára. Egy okkal több, 
hogy megcsináltassa a kályhát

Lakása — a Gellérthegy 
északi lejtőjén — két hónapig 
lakhatatlan volt. Kreibich bá
csi telerakta csempével, vas 
alkatrészekkel, tróglikkal, ja
pánerekkel, téglaporral és pi
szokkal, Ezt Gróh föl se vet
te. Otthona alárendelt szere
pet játszott az életében. Sze
rette a hivatását. Sokszor va
csorái dőjg dolgozott az osztá
lyán. Minden második estéjét 
a főnökénél töltötte. Varga ad
junktusnál, aki szintén aggle
gényember volt, s az egyik 
kórházi orvoslakásban lakott. 
A közbeeső estéken vagy éj-‘
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A Zrínyi Nyomda tököli ki
helyezett üzemében már hó
napok óta nem döbörögnek az 
óriási nyomógépek, nem ont
ják milliós példányszámban a 
különböző országos hetilapo
kat, folyóiratokat.

Az üzemet átalakították. 
Ezentúl a kinyomtatott, de 
még nem vágott és fűzött pél
dányokat itt kell összeállíta
ni, szállításra előkészíteni. A  
fűzés és vágás eddig sem volt 
ismeretlen, hiszen korábban is 
elvégezték ezt a munkafolya
matot, de nem ilyen mennyi
ségben. A feladatok jelentő
sen megnövekedtek. Az épü
letet felújították, korszerűsí
tették, ezenkívül új gépeket 
is beszereztek. így két mű
szakban sikerűi határidőre el
készíteni sok-sok millió pél
dányban a különböző lapokat, 
folyóiratokat. — Zimm —

szaka! ügyeletet vállalt, vagy 
pedig nőismerőseit, látogatta 
meg. Mint semmi másban, a 
párválasztásban sem volt vá
logatós. Négy-öt nőnek udva
rolt egyszerre, főképp mert' 
mindegyik egyformán kedves 
volt hozzá, és nem bírta 
magát rászánni a szakításra. 
Jellemző rá, hogy még a ke
resztnevüket sem bírta meg
jegyezni, és ezért mindegyi
ket így szólította: „Anyukám’’.

Már jól benne jártak a fű
tési idényben, mikor Gróh 
doktoron először látszott egy 
kis változás. Varga adjunktus
nak egy este szemet szúrt, 
hogy barátja sűrűn nézegeti 
az- óráját.

—- Mi az? Randevúd van? — 
kérdezte.

— Á — legyintett Gróh. — 
Rá kéne rakni a kályhámra.

Az adjunktus rábámult. Gróh 
pedig kirohant telefonálni, s 
amikor visszajött, paprikavö- 
rösre gyúlva szidta a szom
szédnőjét, egy lompos boszor
kányt, akinek ő rendszeres 
havidíjat fizet azért, hogy es
ténként egy fél vödör kokszot 
tegyen a kályhára,

— Ha nem jut eszembe rá
telefonálni — méltatlankodott 
*—, megint elfelejtette volna az 
a vén csoroszlya.

— Hát aztán? — csodálko
zott Varga. — Hát nem ide
bent alszol?

— Ehhez te nem értesz — 
mondta fensőbbségesen moso
lyogva Gróh doktor. — Ez 
agy valódi termokoksz.

Alig figyelt a barátjára. Lá
togatásai idővel megritkultak, 
aztán teljesen megszűntek. A 
sebészeten észrevették, hogy 
Gróh kezdi hazahordozgatni a 
betegektől kapott hímzett dí
ványpárnákat. Ugyanakkor 
rézkarcokat vásárolt, s kéz 
alatt egy szőnyegre is szert 
tett. Ekkoriban már majdnem 
minden estéjét otthon töltöt
te; üldögélt, olvasott, rádió
zott, vagy pedig nekivetette 
hátát a kályhának és melege
dett.
"JVT jismerőseit is kezdte el- 

hanyagolni. Az egyiket, 
aki nagyon ragaszkodó volt, 
egy este meghívta lakására. 
Amikor beléptek, a leány 
örömmel kiáltott fel:

— De jó meleg van nálad!
■— Azt elhiszem — büszkél

kedett Gróh. — Csak nézd 
meg jól, miféle kályha ez, 
anyukám.

Átkarolta a lányt, odavonta 
a kályhához. Elmagyarázta, 
hogy ősszel megrakják benne 
a tüzet, s az nem alszik ki 
többet tavaszig. . .  — Hát azt 
tudod-e — kérdezte —, meny
nyit fogyaszt ez a kályha? Ti
zennyolc mázsát, ősztől tava
szig!

— Az sok vagy kevés? —
Gróh elengedte a lányt. Hű

vösen bánt vele egész este. 
Szép is volt, okos is volt, de 
neki mégis elment tőle a ked
v e . . .  Nem is hívta többet. Né
hány balul sikerült kísérlet 
után elhatározta, hogy a töb
biekkel is szakít. Otthonülő

ember lett belőle. És ember
kerülő.

Elajándékozta operabérletét. 
Ha tehette, nem vállalt éjsza
kai ügyelgtet. A kórházból 
egyenesen hazasietett. Előfor
dult, hogy délben taxit hívott, 
hazament, néhány percre ne
kivetette hátát a kályhának, s 
aztán megnyugodva tért visz- 
sza a kórházba.

A kályha hibátlanul műkö
dött. Keveset fogyasztott. 
Egyenletes meleget adott. So
hasem aludt ki benne a tűz. 
Egyszóval: tökéletes volt, oly 
tökéletes, hogy Gróh doktor
nak néha furcsa gondolatai tá
madtak. Például, hogy sem
miféle élőlény — beleértve 
önmagát is — nem lehet olyan 
tökéletes, tnint egy termo
koksz.

Lassankint minden csínját- 
bínját kiismerte. Rájött, hogy 
ha növeli a huzatot, akkor me
lyik cserépsor adja ki elpször 
a meleget. Bele-belenézett az 
aknába, ahol cseresznyepirosan 
izzva roskadt lefelé a koksz 
és halkan, mint egy izzó szú, 
percegett. . .  Milyen csodála
tos! — gondolta ilyenkor Gróh. 
— Belül forró, mint egy vas
hámor, kívül langyos, mint 
egy asszony! test. S ilyenkor 
kísértést érzett, hogy megcsó
kolja a kályhát.

fe b ru á r  végén beteget je
lentett. Attól kezdve hol 

bejárt, hol otthon maradt. 
Nem volt semmi baja, csak 
nem vágyott elmenni a finom 
meleg szobából. Egy ilyen na-

KÖTETLENÜL
Nem vezettem statisztikát 

arról az elmúlt tíz esztendő
ben, hogy a szabadulás után 
áhítottnak mondott beosztá
sok, munkakörök közül a fon
tos jellemzők közül hányszor 
hangsúlyozták ki: „kötetlen le
gyen, ne kelljen egész nap egy 
helyben ülni”. Annyi azonban 
bizonyos, hogy legalább két
harmados többséggel emelték 
ki ezt a tulajdonságot, úgy 
emlegetve, mintha a „szabad” 
munka valamiféle csodaszer 
lenne, amely egycsapásra meg
szüntetne egy sor problémát. 
Hiszen aki jól érzi magát a 
munkahelyén, kedvére való 
nemcsak az elvégzendő mun
ka, hanem a munkaidő is — az 
nem lép ki, megmarad a vál
lalatánál —, ilyen módon ha
mar kivívja a megérdemelt 
megbecsülést, részesül a kü
lönböző, a jó dolgozókat meg
illető — elsősorban anyagi — 
juttatásokból, hamarabb tud 
fellélegezni a ránehezedett er
kölcsi és pénzbeli terhek leté
tele után — hamarabb beil
leszkedik. Nemegyszer utalnak 
az újságírók irigyeltnek vélt 
helyzetére (s nemcsak olva
sóink, hanem még' sokan má
sok is), mert milyen jó nekik
— nekünk —, hiszen ha úgy 
tetszik, később megyünk be, ha 
úgy tetszik, előbb megyünk el 
a munkahelyről, akkor dol
gozunk, amikor kedvünk van
— hiába, a kötetlenség! A só
hajt rendszerint vágyódó pil
lantás kíséri, kifejezve azt a 
ki nem mondott gondolatot, 
hogy könnyű egyeseknek a 
„kötetlenben” vidáman élni, 
míg másokat a kötött munka
idő végzete sújt, feszes rend 
szerint telik egész napjuk a 
főnök szeme előtt, akitől bár
milyen sürgős és fontos teen
dő elvégzésére is el kell ké- 
redzkedni. . .  Szörnyű!

Sokszor próbáltam ezzel a 
témával kapcsolatos beszélge
tések közben valamiféle fon
tossági sorrendet felállítani: 
milyen jellemzők teszik olyan 
vonzóvá a kötetlen munka
időt? A szabadon, önkéntes 
alapon megállapított munka
kezdésre általában hümmögés 
a válasz: nem ez az igazi oka. 
A munkanap tetszés szerinti 
befejezése már lényegesebb 
szempont; a leginkább fontos
nak azonban az tűnt, hogy ön
állóan, mások ellenőrzése nél
kül, a kedv diktálta iramban 
lehet dolgozni — vagy lazíta
ni —, és nyugodtan jöhet- 
mehet az illető, senki nem 
keresi. Ha mégis — kötetlen a 
munkaideje, nincs ok semmi
lyen felelősségrevonásra, 
amiért nem találják.

hogy azok vágynak elsősor
ban az ilyen teljesen laza be
osztásokra, akik inkább dol
gozgatni, mint dolgozni sze
retnek. Vagyis, gyakori ellen
őrzés hiánya elsősorban a la
zítás elősegítésére szolgál. A 
másik szál pedig, amelyen vé
gigmehetünk : a kötetlenség 
megannyi hátránya, amelyet 
csak az tapasztal a saját bő
rén, aki huzamosabb ideig — 
legalább hónapokig — dolgo
zik ilyen szabadon. Maradjunk 
az utóbbinál!

Fából vQskcrlka ?
Bizonyára sokan felkapják a 

fejüket: „A kötetlenség hátrá
nya? Ez meg micsoda fából 
vaskarika? Ezek az újságírók 
már nem tudják, hogy jó dol
gukban mit találjanak ki!”

Olvasóink nem valószínű, 
hogy a belátható jövőben 
erre a pályára kerülné
nek; amiért a bizonyos mér
tékű kötetlenség hátrányait be
mutatandó, mégis ezt hozom 
fel példának, annak az az oka, 
hogy egyrészt a teendőket töb- 
bé-kevésbé mi osztjuk be sa
ját magunknak, másrészt a kö
tetlenség többi fő jellemzője 
(amelyet a kívülállók elsősor
ban irigyelnek), tehát a napi 
elfoglaltság megtervezése, a 
szabad jövés-menés stb. 
ugyanaz, mint más munka
körök esetében.

Induljunk ki tehát a mun
kakezdésből, amely — mint 
mások állítják — tetszés sze
rinti. Feltéve persze, hogy ép
pen nem vidékre utazom, mert 
akkor már általában hat és 
hét óra között kinn kell lenni 
a pályaudvaron: a megyeszék- 

. helyekre ilyenkor indulnak a 
vonatok. Riportra készül az 
ember valamelyik nagyválla
lat vezetőjéhez? Bár rendsze
rint csak nyolckor kezdődik a 
„kötött” munkaidő, fél nyolc
ra vagy hét órára jegyez elő a 
titkárnő, mert olyankor a fő
nök — akinek egyébként szin
tén nem szabja meg. senki a 
munkaidejét — még ráér, 
utána értekezletek, megbeszé
lések, stb. következnek a szá
mára egész nap. A korai kez
dés előnye egyébként az, hogy 
napközben azután nyugodtan 
lehet benn, a szerkesztőségben 
feldolgozni az anyagot; persze 
csak ’abban az esetben, ha 
nem kell menni valamilyen hi
vatalos tájékoztatóra, értekez
letre stb. Előfordul az is, hogy 
több program esik egy napra 
— ilyenkor csak gyűlnek, 
gyűlnek az információk, fel
dolgozásukra — az újságírói

munka „látható” részére nem 
kerülhet sor. Gyakran tízkor, 
tizenegykor ér haza az ember: 
a távolabbi városokból hosz- 
szú az út időben Budapestre, 
s még a pályaudvarról is el 
kell jutni a lakásig.

Előfordulhat az is, hogyegy- 
egy vezető nem korán reggel 
jelöl meg időpontot egy be
szélgetésre, hanem délután öt 
órát, amikor neki már nincs 
más programja, az újságírók 
pedig, mint köztudott, mindig 
ráérnek, elvégre kötetlen a 
munkaidejük. Sokszor megtör
ténik, hogy — egy-egy meghí
vásnak eleget téve — ott va
gyunk a bv. intézetekben kü
lönféle műsoros rendezvénye
ken, vetélkedőkön: nem „dél- 
utános” beosztásban, hanem — 
fogalmazhatjuk úgy is — „túl
órában”, amelyet aztán sehol 
nem számolnak el, nem csúsz
tatható le’, mert — kötetlen a 
munkaidő.

S ami még belefér
Egy-egy ilyen, az adott ese

ményekhez igazodóan tetszés 
szerint tágított-nyújtott mun
kanapba még bele kell fér
nie azoknak a szerkesztőségi 
programoknak, amelyeken 
mindenképpen elengedhetetlen 
a részvétel: belső értekezletek, 
a lapzárta egész napos hajrá
ja, a nyomdában töltött idő és 
így tovább. Nem szerepeltek 
még a felsorolásban a külön
féle tanfolyamok, a tovább
képzést . szolgáló rendszeres 
előadások, a sajtótájékoztatók, 
az igazságügyi szervek által 
összehívott megbeszélések — 
valamelyikből minden hétre 
jut egy-kettő.

Ha az ember mindenhová el
ment, mindent, ami szükséges, 
végignézett, végighallgatott, 
megvitatott, kijegyzetelt, elol
vasott stb., akkor már csak a 
cikkeket kell megírnia. Ezt 
részben lehet napközben is, ha 
az előzőekben felsorolt elfog
laltságok engedik: egyébként 
bármikor kora hajnalban és 
késő este, szabad szombaton 
vagy bármelyik munkaszüneti 
napon, kötetlenül.

Ha bárhol kicsit több idő 
adódik, s el lehet’ mélyedni a 
munkaidő-beosztás előnyeiben 
és hátrányaiban, a végén rend
szerint hitetlenkedve ingatják 
a fejüket a jelenlevők. Nem 
egy esetben azt is hozzáteszik: 
ők bizony délután négykor 
(háromkor, ötkor, kinek mi
kor ér véget a kötött munka
idő) kilépnek a kapun, s más
nap reggelig eszükbe sem jut 
a munkahely.

H. A.
Az elmélkedést két irány

ban lehetne folytatni: kézen
fekvő lenne az a gondolatsor,

pon sürgönyözött Kreibich bá
csinak, hogy másnap este lá
togassa meg.

A kályhás belépett. Felpisz
kálta a tüzet, megveregette a 
kályha oldalát, sőt még a fü
lét is rátapasztotta, mint ami
kor az orvos .ellenőrzi a tüdő 
működését.

— Jól szuper ál, főorvos úr? 
— kérdezte aztán.

— Nagyszerűen — mondta 
Gróh. — De én más miatt hí
vattam magát. Rájöttem vala
mire, Kreibich bácsi.

A kályhás várakozásteljesen 
nézett rá. Gróh neki támaszko
dott a kályhának. Megvárta, 
míg átjárja a meleg.

Mostanáig — mondta az
tán — az emberek nagy há
zakat építettek, és minden szo
bában raktak egy kályhát. 
Nem lehetne fordítva csinál
ni Kreibish bácsi?

— Hogyan fordítva? — kér
dezte a kályhás.

— Nagy kályhákat kéne 
építeni — mondta ábrándoz
va Gróh —, s a nagy kály
hákba kicsi házakat. . .  Mit 
szól hozzá, Kreibich bácsi?

— így első hallásra kissé 
szokatlanul hangzik — mond
tâ  némi gondolkodás után a 
kályhás. Hiába marasztalta az 
orvos, nemsokára elköszönt és 
hazament.

Másnap Gróh doktort a kór
ház sebészetéről szép csend
ben átvitték az elmeosztályra. 
Azóta ott él. Nem bánt senkit, 
és őt sem bántja senki. Hátát 
a falnak veti, szelíd arccal néz 
a semmibe, mosolyog.

Fényképek az
Sokszor úgy vagyunk vele, hogy egy-egy jól sikerült 

fénykép néha többet mond, mintha órákig beszélne .va
laki. Ez nemcsak a művészi fotókra vonatkozik, hanem 
bármilyen jó felvételre. Majdnem mindegy, hogy aki 
készíti; amatőr vagy hivatásos fényképész. Sőt, ha az 
esemény, a megörökített pillanat remek, akkor talán 
még érdekesebb, ha nem művész irányítottta a gép len
cséjét.

Több mint eg.y évszázada, hogy a fényképezés külön
legességből mindennapi tevékenységgé vált, s bevonult 
az otthonainkba. Kevés olyan család van e hazában, 
ahol ne lenne fényképalbum, s ne örökítették volna meg 
családi és egyéni életük fontos pillanatait.

Egyszóval a fénykép, azaz a fényképezőgép nélkülöz
hetetlenné vált. És ez érthető is, hiszen a kép bárminél 
jobban felidézi az eseményt, s ezáltal újraéihetővé te
szi a múltat.

Erre gondoltak a székesfehérvári bv-intézetben, ami
kor megvásároltak egy fényképezőgépet, amelynek az 
lesz a feladata, 'hogy az intézet eseményeit megörökít
sék vele. Hiszen annyi minden történik egy ilyen he
lyen, az emlékezet pedig véges, ezért igazán időszerű 
volt, hogy erre is gondoljanak. Egy-egy év anyagából 
pedig kiállítást rendeznek.

-  á. j. -

Haszna a világnak
Hadd lopjak szivárvány palettádról azúrkéket, klaviatú

rádról magas B-kct! Hadd komponálhassak dalt, képet) Sok
sok szépet. Tégy lángoló eszű poétává, éles fejű prókátorrá) Ta
níts embernek lenni, tűrni, szenvedni. Boldoggá tenni, szeret
ni! Küldj izzó pokolba virágért, sötétségbe világért! Lehessek 
több mini átlag, baszna a világnak! Utat járó, útmutató, hűs 
forrásból enyhet adó!

Izzó meteorként járnám az eget, fénycsóvámmal kerget
ném a fellegeket. Bajból-örömből szeretném a zenét, békék 
világbékét.

Fakot László Zsigmond 
Budapest
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A pszichológia az a tudo
mányág, amely az emberi vi
selkedésnek a személyiségben 
rejlő okait kutatja, abból a 
célból, hogy ezeket a tényező
ket megismerve, segítséget 
nyújtson az embereknek egyé
ni boldogulásukhoz, nyugodt, 
kiegyensúlyozott életükhöz. A 
börtönpszichológus feladata 
sem más, mivel az idekerü
lök nagy többsége akarva, nem 
;äkarva, de igényli a segítsé
get.

Az elítéltek is érző, gondol
kodó, cselekvő emberek, akik 
életük során különböző képes
ségekkel, különböző eredmé
nyekkel kísérelték meg életvi
telük irányítását. Mindez, sok 
esetben a körülmények szeren
csétlen összjátéka következté
ben, kudarchoz vezetett, ame
lyet a társadalom ítélettel is 
kinyilvánított. Azzal, hogy bör
tönbe kerültek, bonyolult fel
adatot kaptak, hiszen nehezí
tett körülmények között kell 

j olyan beilleszkedő magatartást 
tanúsítaniuk, hogy az a -sza
badulás után is hasznukra vál
jék. Ehhez nyújt támogatást a 
nevelés. Ügy hiszem, ezt min
denki elfogadja. A nehézségek, 
a problémák a gyakorlati meg
valósulás során jelentkeznek, 
s ezt tükrözi a Heti Híradó
ban folyó vita is.

, Ha elfogadjuk, hogy a neve
lé s  — önnevelés — célja a sze
mélyiségformálás, akkor ebben 
a tevékenységben a pszicholó
giának konkrét -funkciója van. 
.Mely területen segíti a pszi
chológia a nevelést?

Uadlss k ép et!
.Amikor az elítélt bekerül a 

börtönbe, senki sem ismeri 
azt, hogy milyen ember, mi- 

: lyenek a képességei, mely tu
lajdonságokkal rendelkezik, 
milyen gondokkal küzd, mi- 

;j lyen belső és külső okok ve- 
! zették ahhoz, hogy bűnesetek- 
! ményt kövessen el. Pusztán a 
1 bűncselekménye és ítélete 
alapján a személyisége nem is
merhető meg! Mivel a börtön
beli nevelés egyik alapvető sa
játossága, hogy időbeli korlá
tokhoz kötött, fontqs, hogy mi
nél előbb kezdetét vegye a 
nevelés. Az elítélt érdeke is 
az, hogy viszonylag rövid időn 
belül a vele foglalkozók reá
lis képet kapjanak róla. S 
hangsúlyozom: ne csak a kül
sődleges jegyek — bűncselek
mény, fokozat, stb. —, hanem 
valóságos emberi tulajdonsá
gai, értékei is szerepet kapja
nak a megítélésében. Itt je
lentkezik a pszichológia a ma
ga sajátos eszköztárával, mód
szereivel, amelyekkel képes 
rövid idő alatt az illető sze
mélyiségéről megfelelő képet 
alkotni.

A börtönélet során számta
lan olyan helyzet adódhat, 
amelyben az elítélt úgy érzi, 
hogy nem tud megfelelni, ezért 
segítségre szorul (szorulna). 
Ilyenkor fordul elő, hogy so
rozatos fegyelmi vétségeket kö
vet el, öncsonkításhoz folya
modik, verekszik stb. Vagy 
éppen ellenkező módon visel
kedik: a problémáját magába 
zárja, visszahúzódóvá, mogor
vává válik, és a külső burok 
mögött dúlnak benne az indu
latok. Ebben az esetben az a 

.helyes megoldás, hogy mielőtt 
ebbe az állapotba kerülne, 
kérje a nevelője segítségét. S 
az, ha szükséges, pszichológus
hoz küldi. Itt kell megemlíte
ni az elítélttársak felelősségét. 
Vegyék észre, ha valaki hirte
len megváltozott, hiszen a kö 
zös élet során úgyis mindent 
tudnak egymás ügye-bajos dol
gairól. S ne gúnyolják, provo
kálják az ilyen társukat, ez
zel csak elmélyítik az amúgy 
is súlyos állapotát. Ilyenkor 
emberi kötelességük jelenteni, 
hogy társukkal valami baj 
van. Ez nem vamzerkodás!

Alkalmazkodás (?)
A lelki gondokkal küzdők 

támogatása a pszichológus fel
adata. Itt azonban tisztázni 
kell egy gyakori félreértést. A 
pszichológus nem az az ember, 
aki elintéz olyan ügyeket, 
amelyek kedvezménnyel jár
nak. Nem. ö  a lelki panaszok 
hátterét keresi, feltárja pana

szai valódi okát és mintegy 
tükröt tartva elé, hozzásegíti 
önmaga megismeréséhez. Ezzel 
egyben megmutatja az alkal- 

■ mazkodáshoz vezető utakat. 
Alkalmazkodáson nem a sze
repként pljátszott példás ma
gaviseletét értem, amelynek 
alapján az elítélt a lehető leg
több kedvezményt ragadja meg. 
Ez a nagyon gyakori .viselke
désmód a börtön egyik káros 
hatásának tulajdonítható. El
feledi a valós helyzetet, az 
egyénre is káros, hiszen így 
nem kap segítséget rejtett ba
jainak megoldásához, szemé
lyisége jó irányba formálásá
hoz. Szabadulása után, amikor 
kevésbé korlátozott viszonyok 
közé kerül, a megoldatlan bel
ső konfliktusok elemi erővel 
törnek a felszínre. Az ilyen, 
úgynevezett komformista vi
selkedés mögött általában elv
telen alkalmazkodás áll. Jel
lemzője, hogy a felügyeletnek 
jó képet mutató elítéltek a 
belső közösségben egészen más 
normák szerint élnek. Ezek a 
normák az egymáson való fe- 
lülkerekedésen, egy sajátos ér
tékrenden alapulnak, amely 
szerint a valódi, pozitív irá
nyú változás árulás a többiek
kel szemben. Sajnos ez érthe
tő folyamat, mivel nagyon 
erős lehet a csoport nyomása, 
a hangadók miatt azok is 
kénytelenek ezek szerint a 
normák szerint élni, akikben 
eredetileg megvan a szándék 
a változásra, de nincs elég 
erejük az ellenállásra. Mert 
az természetes, hogy az elítél
tek egymással szolidárisak, de 
az már nem, hogy ennek égi
sze alatt káros hatást gyako
roljanak egymásra. Jó példá
kat látunk a működő öntevé
keny szervezetekben, hogy az 
eddig külső parancsként befo
gadott normákat az elítélttárs 
közvetítésével, példamutatásá
val mindenki inkább magáé
nak érzi. Itt kell szólni arról, 
hogy- pszichológiai szempont
ból milyen tulajdonságokkal 
kell rendelkeznie egy közös

ségvezetőnek. A vezetés lélek
tanával foglalkozó irodalom
ban erről sok vita folyik. En
nek során a különböző jó tu
lajdonságok sokaságát sorolják 
fel, amelyekkel .egy ember 
nem rendelkezhet egyszerre. 
Ez áll az elítélt tisztségviselők
re is.. Biztos, hogy ők sem le
hetnek tökéletes emberek, de 
néhány alapvető jellemző meg
lété elengedhetetlen. Rendel
kezzék legalább átlagos értel
mi képességekkel, műveltség
gel, legyen határozott, céltu
datos, képes a vezetésre. Alap
vetően legyén érzékeny má
sok problémái iránt és legyen 
elég erkölcsi, akarati tartása 
ahhoz, hogy ezt ne saját hasz
nára, hanem a közösség érde
kében kamatoztassa. Ebben 
kell különbözniük az úgyneve
zett „menőktől”!

Ilköfelezettség
kétfelé

A vitában megjelent jó 
szándékú hozzászólásokból ki
derült: még mindig érvénye
sül a régi felfogás, amely sze
rint az elítélt passzív elvise- 
lője a nevelői ráhatásoknak. 
Márpedig ez hibás nézet. A 
nevelés nem képzelhető el 
mind a nevelő, mind a nevelt 
aktív közreműködése és a ne
velés céljait illető közös tö
rekvés nélkül, Ebben a vi
szonyban a pszichológus két
felé elkötelezett, mivel speciá
lis ismereteivel segíti a neve
lőt, másfelől az elítéltre is 
igyekszik jó hatást gyakorolni.

A modern büntetés-végrehaj
tásban egyre inkább tért hó
dít a komplex pedagógiai — 
pszichológiai — szemlélet, 
mint ezt a nevelési alapelvek 
is tükrözik, s ennek várható 
hatásaként kedvező pedagógiai 
légkör teremtődik ahhoz, hogy 
az elítéltek is egyre nagyobb 
mértékben sajátjuknak érez
zék a közös nevelési célt. . .

Garami Eajos : 
pszichológus 

Tököl

11 osszas, kitartó, önépítő
“  munkával, sok-sok keser

ves erőfeszítéssel fölküzdheti-e 
magát valaki bűnözőből gyó
gyuló alkoholistává?

Igen.
Nagyon sok akaraterő szük

séges hozzá, és idő, mialatt a 
környezet számára bebizonyo
sodik a változás. Esetünkben 
kis híján nyolc év telt el, mire 
a riportalany Mélykútról Nagy
fán keresztül eljutott Pomáz- 
Dolinára. Bejárta az utat, 
amely az itallal kezdődött, a 
börtönnel folytatódott. Vissza
kanyarodott immár „csak” az 
italra, végül az is elmaradt. 
Most már másfél éve.

Az előzményekhez tartozik, 
hogy V. Zsuzsával majdnem 
hat esztendővel ezelőtt talál
koztam először. Amikor a 
mélykúti körlet egyik zugában 
leültünk beszélgetni, szomorú 
sors bontakozott ki előttem. 
Zsuzsa szülei alkoholisták vol
tak (annak Idején az édesapja 
élt még, de ő is súlyos betegen, 
kórházban), s számára korán 
természetes lett a kocsmák vi
lága. Egy hét-nyolc éves kis
lány már le tud menn! a sarki 
kocsmába, s önállóan felhozza 
azt az italt, amire a szülők be
tanították, s talán még meg is 
dicsérték: milyen ügyes vagy! 
Kamaszkorban innen származ
tak az első ismeretségek, maid 
rövid idő múlva már Tökölön 
találta magát. Egy kis szünet 
következett ezután; ám meg
halt a „családfő”, az anya pe
dig egyre többet ivott. Zsuzsa
— mint Mélyhűtőn elmondta
— fiatalon férjhez ment, me
nekülni akart nyomasztó kör
nyezetéből; úgy tervezte, hogy 
férjével együtt, közös erőfeszí
téssel idővel talán édesanyját 
is> kigyógyítják szenvedélyéből, 
a meghitt családi kör talán se
gít majd a talpraállásban. 
Ehelyett a férj egy idő után 
Zsuzsa édesanyjához pártolt: 
együtt követelték a mindenhán! 
italadagot. Zsuzsa megpróbál
ta- a lehetetlent, de hiába volt 
minden igyekezete, alulmaradt 
a kettős erőszakkal szemben. Ő 
is inni kezdett, mert — mint 
mondta — „nem bírtam más
képp elviselni azt az életmó
dot”. .,

így került Mélykútra. Erősen 
fejlett, világos hajú és bőrű.

huszonkét éves, csinos lány 
volt abban az időben. Azon ke
vesek közé tartozott, aki saját 
kezdeményezésére vált el sza
badságvesztése ideje alatt a 
férjétől. (Tulajdonképpen ez 
szolgáltatta az indokot akkori
ban a riportkészítésre.)

1977-ben szabadult- elképze
lés „i szerint szeretett volna 
minden kapcsolatot megszakí
tani régi környezetével. Édes
anyja a szabadulás után nem 
sokkal meghalt: Zsuzsa így el
vált, független nőnek számí
tott, egyszoba-konyhás lakás
sal. megfelelő munkahellyel 
rendelkezett. Minden lehetősé
ge megvolt ahhoz, hogy a sa
ját magának tett ígéreteket 
megvalósítsa.

fr
A nagyfai Munkaterápiás Al

koholelvonó Intézetben, egy 
televíziós dokumentumfilm 
forgatása alkalmával — két 
évvel ezelőtt, tehát 1980-ban 
— rám köszönt valaki. Az arca 
ismerős volt, jellemző mozdu
lata is, ahogy hátravetette a 
homlokába hulló tincset, s ked
velt szokása szerint megtá
maszkodott beszéd közben egy 
kezeügyébe eső asztalban vagy 
székben, furcsa, kicsavart test
tartásban; nem ismertem meg. 
A bemutatkozás alkalmával 
derült ki régi ismeretségünk, s 
az is, amiért nem tudtam az 
első percekben, hol találkoz
tunk már. Az eltelt évek hár
masával öregítették legalább. . .

— Örülök, hogy csak Nagy
fára kerültem, és nem vissza 
Mélykútra vagy éppenséggel 
Kalocsára — mesélte csöndes 
szomorúsággal. — Végső soron 
saját magamnak köszönhetem, 
hogy itt vagyok: akár hiszi, 
akár nem, néhány kollégámat 
kértem meg ritka józan pilla
nataimban: jelentsenek be a 
tanácsnál, kezdjék meg a hiva
talos eljárást a beutalásom ér
dekében. Visszaemlékeztem 
fiatalkorom szorongásos idő
szakára — pontosan éreztem.

Arc
Aki- először kerül börtönbe, annak ez önmagában 

véve is komoly megrázkódtatás, de az igazi, kemény pró
ba azután következik, amikor elkezdődnek a hétközna
pok, amikor a munkában, a zárkában új, soha nem is
mert emberekkel kerül kapcsolatba, olyanokkal akiknek, 
ha azok úgy akarják, még a nyelvét sem érti, bár érzi, 
tudja, hogy magyarul beszélnek, a szavakat is felfogja, 
de nem tudja, mit jelent!

El lehet képzelni, hogy mennyire megzavarodott ez 
az ember. Azt sem tudja, mit csináljon, mit kellene ten
nie, hogy csendben vészelje át a napokat.

Ha olyan emberek közé kerül, akik nem hajlandók 
segíteni, akkor nagon nehéz idők várnak rá, mert min
denre magának kell rájönnie, s addigra már sok víz le
folyik a Dunán, mire elsajátít néhány trükköt, vagy ami 
még jobb, nem dől bele a trükkökbe.

Itt is, mint mindenütt az életben, egyedül nagyon 
nehéz boldogulni, kellenek hozzá az emberek, azok, akik 
beleképzelik magukat az én helyzetembe, s nemcsak át
élik. hanem képesek is változtatni rajta.

De a társakhoz, a barátokhoz sem jut azonnal az 
ember. Ehhez is idő kell. s ezért egyáltalán nem túlzás, 
ha kijelentjük, hogy a zárkafelelős talán a legfontosabb 
ember az egész közösségben. Anélkül, hogy „isteni sze
mélyiségjegyeket” adományoznánk neki, egyszerűen 
csak arról van szó, hogy legyen emberséges, s amit el
határoz, azt tudja is végrehajtani, s ne a maga, hanem 
a közösség érdekében tevékenykedjen.

Ha a zárkafelelős megfelelő tekintéllyel rendelkezik, 
akikor nem kell nagyobb bajtól tartani, hiszen elég ha 
csak rájuk szól, máris csendben maradnak a gúnyoló
dok. s békén hagyják az újoncot. De ha ez nem így van, 
akkor a többi, jóérzésű zárkatársnak is fel kell emelnie 
a szavát, hogy a csendes többség legyen ezegyszer a 
hangadó . . .  Egyébként elég furcsa, hogy. a legtöbb zár
kában olyanok a meghatározó emberek, akik nem kép
viselik sem a maguk, sem a társaik igazi érdekét. Akik 
félreviszik a társalgás menetét, akik a jót, a rendeset 
megvetik, s mindennek örülnek, ha azzal árthatnak. 
Bezzeg, ha a felügyelettel találkoznak, ők a legbuzgób
bak. Felveszik az udvarias, szófogadó gyerek maszkját, 
s virítanak, miközben cinkos kacsintással kinevetik, il
letve kinevettetik azokat^ akik előtt hajlonganak.

Pedig fölösleges a túlbuzgóság, senki nem várja el a 
lehetetlent, azt, hogy egyik napról a másikra megvál
tozzék az ember, de azt el lehet várni, hogy az ember 
igényelje a segítséget, akarja, hogy komoly változások 
következzenek be a gondolkodásában.

A  büntetés-végrehajtás valóban mindent megtesz 
azért, hogy az első bűntényéből ne váljék visszaeső, 
hogy az első lecke egész életre elég legyen. Épp ezért 
soha nem volt annyira fontos, mint most, hogy a leg
kisebb közösségi vezető is rátermett legyen, hogy komo
lyan vegye  ̂ feladatát, hogy legyen ereje felsorakoztatni 
maga mellé a többieket, hogy képes legyen elszigetelni 
azokat, akik szellemileg eltorzítják az „újoncokat”.

-  á. j. -

élelem  a z  isk o lá tó l
Ritka az olyan ember, 

aki nyilvánosan vaüoija 
önmagát, aki minden rosz- 
szat, minden fogyatékossá
got magara vaiial, csupán 
azért, nogy ne Kelljen ne
ki isKolaDa jarnia . . .

SenKi ném örül annak, 
ha börtönoe kerül, ha el
válik szeretteitől, ha kis
gyerekeit otthon keli hagy
ma. Sebők Ferenc nemcsak 
szomorúságot hagyott ma
ga után, hanem Kis túlzás
sal: kerségbeesést. A szü
lei meghaltak, a felesége 
beteg, három gyereke „ke- 
nyérkéreső” n é lkü l... Nem 
véletlen, hogy faj a feje. 
Hiszen az otthon gonaja 
élesebben sajdul bele az 
emberbe, ha neki magá
nak, viszonylag jól is megy 
a dolga.

Márpedig csak amiatt 
panaszkodik Sebök Ferenc, 
hogy harmincegy éves fej
jel neki tanulnia kell.

— „Hiába töröm a fe
jem, nem megy bele sem
mi, elfelejtem a betűket, 
nem tudom összekapcsolni 
őket. . .  És ráadásul sely
pítek i s . . . ” .

Nos, bármilyen furcsa, 
ez az ember fél az iskolá
tól, pedig nem olyannak 
néz ki, aki reszket a maga 
árnyékától, de az iskola 
más.

Nekem az a vélemé
nyem, hogy azért egy kis 
felvilágosító munka nem 
ártana, már csak azért sem, 
hogy ne féljenek az embe
rek. Nem arról van szó, 
hogy mindenki fél, de nem
csak egy Sebők Peren« van, 
számtalan hozzá hasonló 
emberrel találkoztam már.

S nem a börtönben, ha
nem kint, a szabad élet
ben is van ilyen, aki kéz- 
zel-lábbal kapálódzik, aki 
tiltakozik, hogy ő bizony 
nem megy iskolába, csinál
hatnak vele amit akarnak, 
őt hat ökörrel sem lehet

bevonszolni az iskolapad
ba.

Nos, Sebők Ferenc már 
kint is megbukott, kint, 
amikor még időben tanul
hatott volna, de akkor is 
a kifogások számítottak. 
Most is a régi nótát dúdol
ja, pedig ha szép lassan, 
türelmesen és nem ideges
kedve készülne az iskolá
ba, akkor egészen másképp 
alakulna a sorsa.

Mert könnyű és látvá
nyos mondogatni, hogy így 
a fejem, úgy a fejem, hogy 
ez nem megy, az nem 
megy, de az már komo
lyabb lenne és talán célra
vezetőbb, ha fogná magát 
és legalább egy napig meg
mutatná, hogy le tud ülni 
a könyvek mellé.

Bármilyen furcsának tű
nik, de így van, sokan azt 
hiszik, elegendő iskolába 
járni, s akkor minden 
rendben van, hiszen a ta
nár tanít, ő meg iskolá
ban van, minek akkor az 
otthoni tanulás?
, Tavaly egy egész évet 

töltött az iskolapadban Se
bők Ferenc, előtte ugyan
úgy panaszkodott, mint 
most, igaz, megbukott, de 
az év nem múlt el hiába. 
A számolás ugyanis már 
jól megy, az olvasás egy 
kicsit nehezebben, az írás 
lassan, vagyis majdnem se
hogy. Egy ember, aki már 
tud írni-olvasni, azt mon
daná, hogy mindez re
ménytelen, nem érdemes 
erőltetni, holott ez téve
dés, mert az új tanév meg
hozhatja a várt eredményt. 
Igaz, újrakezdeni a tan
évet, másoknál ez kudarc, 
de nála eredmény, olyan, 
amelyre majd a családja 
is felfigyel.

Sebők Ferenc október 
negyedikén beült az isko
lapadba. Ezen a napon kez
dődött Szegeden az új tan
év. — Ä —

hogy baj lesz, há nem hagyom 
abba a férfi vadászatot. Be is 
kerültem a börtönbe . . .  
Ugyanaz a torokszorító, ré
mült kétségbeesés kezdett el
kapni akkor is, ha józan vol
tam, akkor is. ha már megvolt 
fennem a kellő „nyomás”. Ar
ra gondoltam; Nagyfa talán 
segít. Két hónap múlva letelik 
az első évem — eddig mind
egyik eltávozásomról, szabad
ságomról „tisztán” érkeztem 
vissza, vagyis az ellenőrző vizs
gálatok nem mutattak ki szesz
fogyasztást. Nem is mutathat
tak, mert nem ittam — de hát 
az alkoholisták esetében, ért
hető módon, nem bemondás 
alapján töltik ki a visszaérke
zéskor a kartont. Szedem a 
tablettát, bízom a jövőben... 
Nagyfa után, úgy érzem, sike
rül megkapaszkodnom.

Néhány nappal ezelőtt Po„
r ’1 máz-Dolinán jártam, az 

ottani terápiás intézetben. A 
főorvos asszony szobájából ki
lépve, a műtővel szemben — 
műtétre várva — ismét V. Zsu
zsával találtam magam szem
közt.

— Esperal-beültetésre várok
— újságolta. — Már a másodi
kat kapom meg . . .  most kez
dek igazán megnyugodni.

Az Esperal-beültetés egy 
húszperces kis műtétet jelent, 
amely alkalmával a combtő 
fölött, az izomszövet alá álta
lában tíz darab (a beteg fizikai 
állapotától függően) tablettát 
ültetnek be; ezek egymás után, 
fokozatosan szívódnak föl, s 
körülbelül hat hónapig szapo
ra szívműködést, vérntomás- 
ingadozást, verejtékezést és a 
mindezekkel együttjáró halál- 
félelmet is kiváltó kellemetlen 
rosszullétet okozna!: alkoholfo
gyasztás esetén. A kapott tájé
koztatás szerint, a pomázi in
tézetben eddig elvégzett több, 
mint négyszáz Esperal-műtét 
alanya közül összesen mintegy 
öt százalékkal volt gond, vagy
is ennyien próbálkoztak meg 
újra ivással, illetve a hat hó
nap elteltével újra alkoholis
ták lettek. Négyszázból — ve
gyük kereken a számot — ez 
mindössze húsz embert jelent; 
a „szokványos” elvonókúrák 
távolról sem számolhatnak be 
hasonló eredménnyel.

Második alkalommal várt er
re — mint mondta — V. Zsu
zsa; nyugodt arccal, mosolyog
va intett az egyik arra siető 
nővérkének, kezében nem re
megett a cigaretta, amint rá
gyújtott.

— Mi mindent hallottam an
nak idején erről az Esperalról
— emlékezik vissza a fejét in
gatva. — A sok mellékhatás, 
sőt még a halál is . . .  örülök, 
h'Qgv először rászántam magam 
a beültetésre. Most már nem 
félek,

A kérdés önkéntelenül adó
dott:
_ — Nagyfa után. ezek szerint, 
újra inni kezdett?

— Igen. Miért nem ott kap
tam először Esperalt! Azt hit
tem: megállóm az ivást. Nem 
íg” történt. Egy darabig szed
tem a gyógyszert, azután egy
szer ráittam . . .  rosszul is let
tem, annak rendje-módja sze
rint. Más, épelméjű ember — 
magamat szidhatom, ugye? — 
az ivást hagyta volna abba; én 
a gyógyszer bevételét. Innen, 
Porr.áztól nem messze kaptam 
albérletet; elkeveredtem ebbe 
az ^intézetbe, és megkaptam az 
első beültetést. Azóta nyugod
tan élek. Segít az a tudat, hogy 
a gyógyszerszedést nem hagy
hatom abba, hiszen belém ül
tették a tablettákat. . ,  Más, 
kívülálló talán el sem tudja 
képzelni, milyen simán, termé
szetes mozdulattal totem el a 
poharat, ha elém teszik. Mert 
az emberek boldogok, ha pró
bálkozhatnak: vajon meddig 
bírja a visszautasítást?! Tab
lettát már rég nem. zednék — 
és újra innék. Talán megint 
egy börtönben beszélgetnénk... 
Még két beültetést határoztam 
el; ez összesen egy év kény
szerű alkoholmentességet je
lent. Utána, remélem, magam
tól is megállóm. Mélykútról 
„feljutottam” Nagyfára, onnan 
„átküzdöttem” magam Pomáz- 
ra — a következő lépésként az  
Esperal is elmarad majd.

V. Zsuzsa iigves keze' 
formálta szabad idejébei 
agyagot. Mint elmesélte. < 
szei vedéiye megmaradt. I 
közelebb esetleg egy kiállíts 
találkozunk?

H. A.
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Két ész egyetlen agyban

Angliában egy találós játék 
ötletes adaptációjával mu
tatták be, hogy olyan emberi 
agyban, amelynek a bal és a 
jobb féltekéje közt az epilep
szia gyógyítása céljából át
vágták a fő összeköttetést, a 
két fél úgy tud játszani egy
mással, mintha ellenfelek vol
nának.

Donald Mackay professzor 
és felesége, Mrs. Valerie 
Mackay, a Keele Egyetem 
munkatársai, akik a tesztet 
kiötlötték, mégis arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy 
azon a szinten, ahol a „sza
bad akarat” működik, semmi 
bizonyíték nincs, arra, hogy 
„két akarat” lenne akár olyan 
személyben is, akinek külön
választották az agyféltekéit.

Amikor a játékot úgy va
riálták, hogy azt lehetett vol
na várni, a két félteke ösz- 
sze fog veszni azon, mennyit 
fizessen a vesztes félteke a 
nyertesnek, a két fél nem mu
tatott hajlandóságot a vitára, 
ezen a szinten a két fél me
gint egészként viselkedett.

A kitalálós játékban a kí
sérletezők először a jobb oldali 
féltekének mutattak egy szá
mot 0 és ”9 közt úgy. hogy a 
bal oldali fél ne ismerje a 
számot. Ezt úgy csinálták, 
hogy a beteg nézésének irá
nyától balra villantották föl 
a számot, minthogy a jobb 
oldali agyfélteke a testnek 
csak a bal felét irányítja és 
vesz föl onnan ingereket (és 
viszont), a számot csak a jobb 
félteke látja. (Normális em
berben persze az információ 
átjutna a másik féltekébe is 
a köztük lévő összeköttetésen 
keresztül).

Aztán a bal felet kérték, 
hogy tippeljen a számra. Ez 
igazán könnyű, mert a bal 
féltekében van a beszélőköz

pont, és így beszéd útján tud 
tippelni. A jobb oldal hallja 
a tippet, mert mindkét fül 
össze van kötve mindkét fél
tekével, ez azonban szóbeli
leg nem tudja közölni, hogy a 
tipp helyes volt-e vagy sem, 
mert a beszédet nem tudja 
irányítani.

A kísérletezők ezt úgy ol
dották meg,, hogy a bal kéz 
egy lapra nyomtatott szöve
gekre, mutatott. Ha a tipp túl 
alacsony volt, akkor a „men
jen fsljebb”-re mutatott, ha 
túl magas volt akkor a „men
jen le jjebbire , s amikor a 
bal félteke végül eltalálta a 
helyes választ,, a kéz az 
„OK”-re mutatott. A két fél
teke vidáman játszott, mintha 
különálló emberek lennének.

Mackayék ezután új elemet 
vittek a játékba, hogy meg
tudják, van-e a’ két félnek va
lóban különálló „akarata”.

Ettől kezdve ha a jobb fél
teke keze rámutatott egy vá
laszra, a bal félteke kezének 
meghatározott keretből zse
tont kellett fizetnie a másik 
félnek. így azonban a félteke 
hamar csődbe került, és a jobb 
félteke győzött.

A kísérletezők ekkor' kriti
kus kérdést tettek föl: bele
egyezne a jobb félteke vála
szonként 2 zsetonba, hogy a 
bal féltekének javuljanak az 
esélyei? Ha két különálló sze
mély lett volná, természete
sen nem egyezett volna bele. 
A jobb félteke azonban haj
landó volt elfogadni 2 zse
tont válaszonként. Ezzel 
pontosan egy időben a bal 
félteke is kinyilvánította haj
landóságát. S ezt azzal tol
dotta meg,, ami nyilván az 
utolsó szó kell, hogy legyen 
e vitában: „Maguk két em
bert akarnak belőlem csi
nálni?”

Ritka betegség terjed 
az Egyesült Államokban

A színek és a pszichikum
Már közismert tény, hogy 

a színek mennyire hatnak 
pszichikumunkra, közérze
tünkre, egészségi állapotunk
ra. Ennek bizonyítására a 
pszichológusoknak és orvo
soknak nagy tényanyag áll 
rendelkezésükre. Abból, ahogy 
az ember az egyes színekre 
reagál, érdekes következteté
sek vonhatók le. Az új tudo
mányág, a chromoterápia kép
viselői állításuk szerint az 
egyes színek iránt érzett von
zalomból vagy ellenszenvből 
különböző gátlások, komp
lexusok,' depressziók, sőt kí
vánságok meglétére tudnak 
következtetni. A színek sze
rintük többet mondanak, mint 
a szavak.

A kutatások kimutatták, 
hogy a világoskék színt csak
nem minden emberv kedveli. 
Megnyugtató, sőt nemegy
szer álmosító hatása van. Az 
orvosok szerint elősegíti a 
vérnyomás csökkenését, las
sítja a szívműködést és a. lé
legzés ritmusát, csökkenti az 
izmok feszültségét. A világos
kék fény pedig egyenesen pó
tolhatatlannak bizonyult a 
neurózis és a neuralgikus fáj
dalmak gyógyításában.

A vörös színt a szerelem 
színének tartják. Pszichológu
sok megállapítása szerint,, ha 
egy beteg vörösre festett falú 
szobában tartózkodik, gyor
sabban visszanyerheti a he
lyes gondolkodás képességét. 
A vprös szín ösztönzően hat, 
gyorsítja a szívverést, emeli 
a vérnyomást. A meleg érze-

Negyszeres kockázat

Gyakran lebecsülik azt a ve
szélyt, hogy alkoholos állapot
ban baleset érheti az embert. 
Csak kevés autós tudja, hogy 
0,6 ezrelék alkohollal a véré
ben már kétszeres kockázatot 
vállalt, mint józan állapotban, 
0,8 ezrelékkel azonban már 
négyszeres a kockázat, mond
ják az orvosok.

tét kelti, javítja a hangulatot, 
gyógyítja a melankóliát, a 
depressziót.

A sárga színre nagyon el
térően reagálnak az emberek. 
Az ázsiai országokban a szel
lemi koncentráció szimbólu
mának tartják, Európában vi
szont az irigységet jelképezi. A 
pszichológusok és az orvosok 
szerint ösztönzi az idegrend
szer működését, cselekvési 
vágyat vált ki az emberek
ben. Állítólag még az emlé
kezetet is javítja.

A zöld . szín, az erdők és a 
mezők szinte a frissesség, a 
hűvösség, a könnyűség és 
a messziség érzését és be
nyomását ébreszti az ember
ben, megnyugtatóan hat rá, 
ezért eredményesen felhasz
nálható az idegbetegségek és 
a magas vérnyomás gyógyítá
sában. Azt is megfigyelték 
azonban, hogy ha a környe
zet színe kizárólag zöld, ön
magában, más szín nélkül 
depressziót válthat ki.

Bármennyire is nehezen 
hihető, a fekete szín a me
leg és a nyugalom érzetét 
kelti az emberben. Megnyug
tató hatásán kívül azonban 
nyomasztó hatása is lehet.

A fehér a tisztaság és nyu
galom érzetét keltő szín, ame
lyet általában örömteli és vi
dám színnek tartanak, való
jában untató. Legalábbis ezt 
állapították meg több iskolai 
felmérés alapján, ahol a gye
rekek a fehér színt szomorú
nak, hidegnek, kellemetlennek 
minősítették.

A betegek újabb csoportját 
sújtja az Egyesült Államok
ban valaha is feljegyzett leg
szokatlanabb betegség. Ez az 
immunrendszer összeomlásá
nak egyik fajtája, amely a 
homoszexuális férfiak körében 
kezdődött, de most már or
szágszerte újabb népesség- 
csoportokra terjed át az At* 
lantai Járványellenőrzési Köz
pont orvosai szerint.

E hatóság jelentette be, 
hogy a vérzékenység nevű 
vérbetegségben szenvedők 
most már ennek a zavarba 
ejtő és gyakran, végzetes be
tegségnek is ki vannak téve. 
A bejelentés egy héttel kö
vette ugyanennek a szövetségi 
hatóságnak azt a jelentését, 
mely szerint a betegség sok 
új esetét észlelték az Egyesült 
Államokban élő haiti mene
kültek közt.

A betegség a hatóság tiszt
ségviselői szerint kezd jár
ványszerű méreteket ölteni, és 
nem hasonlít az orvostörténet 
során feljegyzett egyetlen 
másfajta betegségre sem. Jú
lius 8. óta az azonosított 452 
beteg közül 177 halt meg.

A tünetegyüttesnek , nincs 
neve, de jellemzője az im
munrendszer működésképte
lensége. Minthogy az Immun- 
rendszer nem működik, a be

teg sok olyan betegséget kap 
meg, amely az immunrend
szer kudarcából fakad.

E betegségfajták közt vezet 
az egyik típusú bőrrák, a Ka- 
posi-féle szarkóma, valamint 
egy halálos tüdőgyulladás, a 
pneumocystitis carinii. Mind
két betegség különben igen 
ritka, most azonban a lakos
ságból több százszor annyi 
áldozatot szed, mint amennyi 
várható volt.

„Az esetek száma növek
szik, és a nem homoszexuáli
sok közti esetek aránya is” 
— mondta dr. Harold Jaffe, 
a hatóság a betegség leküzdé
sére kirendelt csoportjának 
egyik vezetője. — „Az utóbbi 
hat hétben heti 15-20 esetet 
jelentettek.”

Tavaly szinte kivétel nélkül 
homoszexuális férfiak voltak 
a betegség bejelentett áldoza
tai. A vizsgálók arra gyana
kodtak, hogy valami immun- 
szupresszív kábítószer vagy 
vegyület okozza, amely a ho
moszexuálisok körében talán 
rendszeres használatban van. 
Most azonban már van 10-20 
olyan áldozat is — férfi is, 
nő is —, akik nem homo
szexuálisok, egyébként egész
ségesnek látszanak és kábító
szermentesek.

Kuvaiti férfisors

T R É F Á K
— Kedves asszonyom, ön 

nyilván ostobának tart en
gem?

— Dehogy, én sohasem 
mondok ítéletet az embe
rekről az első benyomás 
alapján!

•k
— Robert, valóban újra

megnősülsz?
— Igen.
— De hiszen 75 éves 

vagy, a mennyasszonyod 
pedig 18!

— Tudod, nem szeretek 
változtatni a szokásaimon. 
Ugyanis, amikor az első 
feleségemet elvettem, ő is 
18 éves volt!

★
Egy texasi író meséli 

New York-i barátjának:
— Gratulálhatsz, befejez

tem az új darabomat.
— És mi a címe?
— Hamlet.
— Te tréfálsz! Talán so

hasem hallottál Shakes- 
peare-röl?

— Hát ez meglepő! — 
— kiált fel az író. — Már 
akkor is beszéltek nekem  
erről a fickóról, amikor be
fejeztem a Macbeth-et!

— Micsoda fordítás ez! 
Nem tudják, ki fordította le 
ezt ilyen rosszul?

— Senki, szerkesztő úr. 
Ez nem fordítás. Eredeti 
m ű . . .

— Semmit sem utálok 
jobban, mint ha valaki ak
kor jön be a nézőtérre, 
amikor Ön már a színpadon 
vagyok — mondja az egyik 
színész. ,

— És ha valaki éppen 
akkor megy ki a nézőtér
ről? — kérdezi a másik szí
nész.

★
— Mi lett az új novellád

dal?
— Annyira „meghúzták", 

hogy már csak aforizma
ként közölték,

k
— Miközben az ön zene

művének előadását hallgat
tam, az idős Smetanára 
gondoltam — mondja a 
kritikus.

— Hát ez igazán hízelgő! 
— mondja a zeneszerző.

— És ezt mondtam ma
gamban 1— folytatja a kri
tikus: — bár lennék most 
olyan süket, mint ő volt ak
kor!

★
— Hányszor mondjam, 

hogy ne pazarold az ára
mot!

— És mit csinálunk azzal 
az árammal, amit megspó
rolunk?

•k
— És tulajdonképpen mi

ért lopta el ezeket az ócska 
ruhákat?

— Tudja hogy van, bíró 
úr, azt hittem, újak!

Az Isten nagy családdal 
áldja meg a férfit — tartja 
egy régi keleti mondás, de 
jóból is megárt a sok, sóhajt 
fel néha Dzsavad Musszalam 
Abdullah, a kicsi, ám az egy 
főre jutó jövedelmet tekintve 
a világon leggazdagabb Ku- 
vait állam polgára. Dzsavad- 
nak, a kuvaiti oktatásügyi 
minisztérium kistisztviselőjé
nek ugyanis négy felesége és 
harminc gyermeke van.

Az óriáscsalád egy tizenhét 
szobás villában lakik a fő
városban. Minden szobában 
külön légkondicionáló beren
dezés gondoskodik a kellemes 
hőmérsékletről és a jó leve
gőről.

A család gyomrát tizenkét 
hűtőszekrény szolgálja, vi
szont ha televíziót akarnak 
nézni, s netalán valamennyien 
más-más műsort, adódhat né
mi vita, mert csupán hattv- 
készülék áll rendelkezésükre. 
Dzsavad havi jövedelme — 
a halmozódó családi pótlékok
kal — 970 kuvaiti dollár,
ami körülbelül 3000 USA-dol- 
lárnak felel meg.

Ifjú korában Dzsavad még 
álmában sem gondolt arra, 
hogy-élni fog a többnejűséget 
megengedő muzulmán törvé
nyekkel.

A nagy család — a véletlen 
műve. 18 éves volt, amikor 
először nősült, s felesége, egy 
kuvaiti asszony gyors egy
másutánban tizenhárom egész
séges gyermekkel ajándékoz
ta meg. Egy szép napon azon
ban — ahogy ez már lenni 
szokott — egy semmiség miatt 
megbillent az addig zavarta
lan családi béke: Dzsavad za
rándokúira készült, felesége 
azonban nem akart otthon 
maradni, s egyedül ellátni a 
családot. A házastársak kö
zötti vita végül is megegye
zéssel zárult: a férj lemondott 
az utazásról, de — kárpótlá
sul — még egy asszonyt ho
zott a házhoz, legyen segít
sége a háztartásba belefá
radt első feleségnek. A má
sodik feleség, egy iráni asz- 
szony, eddig két fiút szült.

A harmadik feleséget egy 
Irakban eltöltött rövid sza
badsága alatt szerezte.

Az asszony nyolc gyerme
ket szült. A negyedik fele
ség úgy került a házhoz, hogy 
Dzsavad vendégségbe hívta 
meg egyik barátját, aki jött 
is huszonnégy másik barát 
társaságában. Dzsavad nem 
volt kicsinyes, vendégül látta 
valamennyiüket, s a barát há
lából felajánlotta, vegye fe
leségül 18 éves lányát. Lehet 
erre nemet mondani? Ebből 
a frigyből eddig hét gyerek 
született. . .

Szenzációs lelet: szkíta harcos arcmása
Szenzációs leletre: egy szkíta harcos agyagportré

jára bukkantak szovjet régészek először a világon, a 
Jenyiszej mentén folyó ásatásoknál.

A szkíták ókori népéről meglehetősen sokat tu- 
.dunk, képen azonban szkítákat • '.dig csak görög fém- 
domborműveken és agyagvázákon találtak, ezek azonban 
stilizált ábrázolások.

A most feltárt kurgan-sírdomb tanúsága szerint a 
szidták alkalmazták a mumifikálást, illetve annak egy 
igen egyszerű változatát: a harcban elesett férfi testét a 
temetés előtt vékony agyagréteggel kenték be. A kiszá
radó agyag megőrizte az utókor számára a harcos alak
ját, vonásait, sőt, az arc egészen apró részleteit is.
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Baleseti áldozatok megmentése
Az orvosok egyszerű röntgenvizsgálattal gyorsan 

meg tudják állapítani, vajon az aorta, a test fő ütőere 
megszakadt-e egy balesetnél, s ily módon azonnal meg 
tudják kezdeni az életmentő kezelést.

Az American Journal of Roentgenology egyik cikke 
szerint a gyors kezelés nagymértékben javíthatja az 
ilyen balesetek áldozatainak túlélési arányát. Az eljárás, 
amelyet 60 paciensén próbáltak ki, mér minden abnor
mális megnagyobbodást a mellkasnak azon a részén, 
ahol a véredények vannak —, ami egy lehetséges aorta
károsodás jelzője.
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Franciaország— Magyarország 
1:0 (0 :0 )

A még csak alakuló magyar 
válogatott a Törökország elle
ni 5-0-ás főpróba után szerda 
este nem akármilyen mérkő
zés előtt állt. A párizsi Pare 
des Princes stadionban a VB 
hőseivel játszott. Nincs ebben a 
megállapításban semmi túlzás, 
mert Michel Hidalgo, a fran
cia válogatott technikai igaz
gatója többnyire a Mundialon

• nagy sikerrel szerepelt játéko
soknak adott bizalmat. Platini, 
Tresor, Janvion, Genghikii, Gi- 
resse, Tigana és Syx is tagja 
a francia keretnek. A néhány 
nappal ezelőtt Becsületrend
del kitüntetett Hidalgo a Ju- 
ventusban szereplő Piatini ha
zahívásával igazolta, hogy tart 
a magyaroktól, s nem veszik 
félvállról a mérkőzést.

fTálunk nem túl kedvezően 
alakultak az előjelek, mert a 
Spor.tkórházban megtartott or
vosi konzílium során kiderült, 
hogy a Ferencváros balszélső
je, Pölöskei Gábor még min
dig nem léphet pályára. Szo
morúan, a következő szavak
kal vette tudomásul a dön
tést:

—_ Kimaradtam a Fradi bil
baói kupasikeréből, s most 
nem lehetek ott Párizsban 
sem. . .  Iszonyú pech!

Dr. Páncsics Miklós, az 
MLSZ főtitkára a francia— 
magyar előkészületeivel kap
csolatban így nyilatkozott:

— A Mundial szépségdíja 
kétségkívül Platiniékát illet
né. A látványos labdarúgást 
kedvelők, azt hiszem, mind így 
vélekednek. Ilyen nagyszerű 
csapat ellen óriási dolog len
ne a tisztes helytállás, mert az 
önbizalmat adna további mun
kánkhoz, Ha előrébb akarunk 
lépni, akkor keresnünk kell 
azokat az ellenfeleket, akik 
komoly erőfeszítésre késztet
nek minket. így tudjuk igazán 
lemérni, hol is tartunk. A vá
logatott csapat építése csak 
úgy képzelhető el, ha a tehet
séges új embereket mélyvízbe 
dobjuk, s nem riadunk vissza
* pillanatnyi kudarcoktól sem.

— Hogyan alakul az új ke
ret?

— Katzirz, Kiss I., Péter, 
Kerekes, Garaba, Tóth, Vörös, 
Varga J., Hannich, Póczik, 
Burcsa, Törőcsik, Kelemen, 
Borostyán, Tulipán, Szentés, 
Kiss S„ Hajszán és Budavári, 
Fazekas és Csapó Párizsban 
csatlakozik a válogatott csa
pathoz.

— A „Törö”-szilencium te
hát lejárt.

— Mészöly Kálmán, Törő
csikkel elégedett, főleg a Gö
teborg ellen mutatott teljesít
ménye után. Felesleges' az ő

beválogatását indokolni. Eddig 
sem vitatta senki a képessé
geit, de hiányzott belőle a 
mostani akarat, elszántság.

— Ha jól tudom, a váloga
tott mérkőzés1 után még egy 
talkozót játszanak.

— Mint ismeretes, a közel
múltban tragikus autóbuszbal
eset áldozata lett 47 francia 
kisgyermek. Az áldozatok la
kóhelyén, Crepy-en Vakus
ban, Párizstól 70 kilométerre, 
jótékonysági mérkőzést ját
szunk. A teljes bevételt egy 
emlékmű felállítására fordít
ják.

k
Űj magyar válogatott, bizo

nyításra készülő győri játéko
sokkal. Velük szemben a VB 
egyik sikercsapata, amely gól
szüretre készült hazai pályán. 
A végeredmény ilyenformán 
mindkét felet csak részben elé
gíti ki: a franciáknak nem si
került a „bemutató”, de győz
tek, nekünk alakul valamifé
le csapatunk, de kikaptunk.

A „vidéki” válogatott, öt 
győri, egy-egy pécsi, diósgyőri, 
zalaegerszegi, békéscsabai, 
egyáltalán nem kezdett megil- 
letődve Piatini és társai ellen. 
Sőt észre lehetett venni egy új 
elemet is a válogatottnál: volt 
mozgás, „rohanás” a játékban. 
A védelem ekkor még jól állt 
a lábán, a rutinos Garaba és 
Tóth, no meg Kerekes vezérle
tével. A győri középpályások 
sokat voltak játékban, igaz, in
kább csak a labda megszerzé
sében jeleskedtek. Indításaik 
rendre fönnakadtak a biztos 
francia védelmen.

A második félidőben még 
negyedóráig ez volt a kép, az
tán néhányan elfáradtak. A 
francia gól így szinte törvény- 
szerű volt. Ezután volt egy 
újabb negyedóra, amit jobb el
felejteni. Kapkodás, szabályta
lankodások, mázlival megúszotf 
francia helyzetek. A cserék — 
Csapó, Törőcsik, Kelemen, Fa
zekas —■ felhoztak ismét ben
nünket és a végén az egyen
lítés sem lett volna meglepő.

Mindent összevetve: nem 
vallottunk szégyent. Ez a csa
pat a VB-n is 'megállta volna 
a helyét, rosszabbul biztos nem 
szerepelt volna, mint a régiek. 
Nagyon jó benyomást keltett 
— főleg az első félidőben — a 
Póczik, Burcsa, Hannich hár
mas és Hajszán, a második fél
időben Péter és végig Katzirz. 
Kerekes a második félidő kö
zepétől — Garabával együtt — 
nagyon elfáradt.

Az .viszont örök talány ma
rad, hogy Mészöly miért négy 
perccel a befejezés előtt hozta 
be Kelement és Fazekast?

NB í

Vezet a Hába
Az elmúlt bajnoki forduló

ra a , kupacsapatok sikeres 
szereplését követően került 
sor. A Rába ETO csapatának 
játékán nem érződött a nagy 
igénybevétel, amellyel a belga 
bajnokot a kupamérkőzésen 
legyőzte. Simán verte az 
egyébként jól, játszó Videotont. 
Az Újpestből ugyanakkor so
kat kivett a Göteborg elleni 
mérkőkés, mert a Debrecen el
len csak döntetlenre futotta 
erejéből. A Ferencváros spa
nyolországi sikerét megfejelte 
a bajnoki fordulóban elért 
újabb győzelmével. A Tatabá
nya pedig a Nyíregyháza elle
ni győzelemmel vigasztalód
hatott. S miközben a bajnoki 
forduló néhány érdekes mér
kőzést hozott, állva maradt 
kupacsapataink is megkapták 
újabb ellenfeleiket. A közel
jövő nagy mérkőzései között

— remélhetőleg — emlékeze
tes lesz majd az Újpest—Real 
Madrid, valamint a Ferencvá
ros—FC. Zürich összecsapás.

Bp. Honvéd—Haladás VSE 2-1 
2-0 
2-1 
1-1 
1-1 
5-1 
4-2 
2-1

Ferencváros—MTK-VM 
Pécsi MSC—ZTE 
Csepel—Vasas 
Ű. Dózsa—Debrecen 
Rába ETO—Videoton 
DVTK—Békéscsaba 
Tatabánya—Nyíregyháza

a bajnokság Állasa
1. B ába  ETO G
z. C sepel 6
3. F e rencváros  6
4. Bp. H onvéd G
5. Ü. Dózsa 6
6. D ebrecen  6
7. B ékéscsaba  6
8. T a ta b án y a  6
9. D iósgyőr 6

10. V asas 6
11. Pécs 6
12. V ideoton 6
13. ZTE 6
14. N yíregyháza  6
15. H aladás 6
16. MTK-VM S

4 —
3

5 — 1 18- 3 10 4 2 — 12- 6 10 
4 1 1 1G- 7 9 

2 10- 7 
1 10-  8
1 8- G
2 11-11 
2 8 -9
2 9-11
3 13-12 
3 8-10

2 — 4 11-13
2 —  1 1 
1 1 
1 1

4 6-10 
4 3 -9  
4 4-13 
4 3-15

ŰSzAs

Már az olimpiára 
készülnek

Elkezdték!
És nem is akárhogyan. . .  

Az első napon mérlegre áll
tak a versenyzők.

— Mielőtt bárki is azt hin
né, hogy az úszásban is beve
zették a súlycsoportokat, min
dén,kit tájékoztatok: erről szó 
sincs — mondta Tóth Ákos 
szövetségi kapitány. — Csak 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
ki hány kilót szedett magára 
az egyhónapos szünet alatt.

Nos, általában egy-két kiló
val esett át mindenki a „súly. 
csoportján”, s ez az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján be
lül van a tűréshatáron.

És ez nem kis szó, hiszen 
nem kell heteken keresztül 
azért fáradozni az erősítőte
remben és a medencében, 
hogy eladják a felesleges ki
lókat !

Mindjárt kezdődhet a mun
ka . . .

Los Angelesig 
nincs megállás

Széchy Tamás, a válogatott 
vezető e’dzője még a szünet 
megkezdése előtt kijelentette:

— Pihenjétek ki magatokat, 
mert azt tudnotok kell, hogy 
kétéves, megszakítás nélküli 
edzéssorozatot kezdünk, sak
kal keményebb terheléssel, 
mint ahogy a moszkvai játé
kokra készültünk.

Pedig az sem volt leány
álom ! . . .

De ahhoz, hogy úszóink lé
pést tartsanak a világgal, ke
ményebben kell fogni a gyep
lőt.

És Széchy Tamás ezt oly
annyira komolyan veszi, hogy 
napokra eltűnt a világ elől — 
bezárkózott a lakásába — és 
eg:/énekre kidolgozta az első 
hónap edzéstervét.

— Nem unatkoznak majd a 
lányok és a fiúk — összegezte 
a mesteredző írásos tevékeny
ségét Tóth Ákos.

— Miért, eddig unatkoztak?
— Nem! De két héten ke

resztül nem volt stopperóra az 
edzők kezében, nem időre tel
jesítették a különböző távo- 
kat, hanem lassú iramban 
úsztak a versenyzők.

A „lassú iramról” csak any- 
nyit, hogy a kétszer két órák 
penzuma naponta 15 kilomé
ter volt!

— Ráhangoltuk a gyereke
ket a keményebb edzésekre — 
jegyezte meg Széles Sándor, 
aki a válogatott hosszútáv
úszókkal foglalkozik. — Dél
előttönként és délutánonként 
is minden úszásnemben telje
sítették a kilométereket; s 
közben lehetőség volt arra, 
hogy csiszoljuk a technikát, a 
stílust.

Űj arcok a medencében...
Az úgynevezett ráhangoló 

edzések nagy sikert arattak, 
szemlátomást örömmel rótták 
a hosszakat Wladár Sándorék.

A Komjádi-uszoda feszített 
víztükrű medencéjében négy 
„új” versenyzőt is felfedez
hettünk. ,

— Gyúró Móniká, Szántó 
István, Karvalics Péter és 
Gyenes András mostantól a 
legjobbakkal készül — közöl
te Tóth Ákos. — Gyenes ve
gyesúszó, a többiek pedig 
gyorsúszók. Remélem, hogy 
fejlődésük is felgyorsul.

Ehhez edzőtársakban
nem lesz hiány, hiszen a fia
tal versenyzők együtt készül
hetnek Wladár Sándorral, 
Vermes Albánnal és Nagy 
Sándorral.

Három világklasszisunk kö
zül Nagy rossz esztendőt zárt 
az idén, hiszen nem került a 
VB-döntőbe, s neve nem ta
lálható meg a viláranglista 
legjobb huszonöt versenyzője 
között 400 m gyorson!..,

— Sokat beszélgettem Sa
nyival, s eltökélt szándéka, 
hogy óisszaverekszi magát a 
világ legjobbjai közé — emlí
tette a szövetségi kapitány. — 
A tehetsége adott, bízom ab

ban, hogy a szorgalmával sem 
lesz semmi gond . . .

Egy „régi” Nagy Sándorra 
nagy szüksége lenne úszó
sportunknak!

Kálmán egészséges — 
Darnyi kórházban

Kálmán Andrea, a 200 m-es 
hátúszás csúcstartója is ott la
pátolja a vizet a többiek kö
zött. Ez öröm, hiszen a Bp. 
Honvéd úszója ebben az esz
tendőben jóformán többet 
volt kórházban, mint otthon...

Most teljesen egészséges, s 
bizakodva várja: mit hoz szá
mára a jövő.

Erre kíváncsi Darnyi Tamás 
is. De — más előjellel. . .  Az 
innsbrucki ifjúsági Európa- 
bajnokság háromszoros arany
érmese ugyanis a László Kór
házban nyomja az ágyat.

Az Újpesti Dózsa tehetséges 
fiatalját szemorvosok vizsgál
ják, miután az egyik szemfe
néken elváltozást fedeztek fel.

— Hiszek abban, hogy ha
marosan itt lesz közöttünk — 
így fogalmazott Kovácshegyi 
Ferenc, aki nemrég még ma
ga is a Sportkórházban fe
küdt. A fiatal edzőt veseme- 
dence-gyúlladás döntötte ágy
ba.

Most már semmi baja. s a 
tőle megszkokott lelkesedéssel 
irányítja az erőnléti munkát. 
Méghozzá új erőfejlesztő gé
pek között.

— Két nagyszerű láberősítőt 
kaptunk — mondta — és szor
galmasan nyúzzák is a gye
rekek.

A nyűzásra bőven van le
hetőségük, mert mindennap 
reggel hat órakor van találko
zó az erősítőteremben, ahol 
egy és negyed órát töltenek az 
úszók. Ezt követi a délelőtti 
úszás, majd délután fél négy
kor ismét a gépek birodalmá
ban van randevú, háromne
gyed ötkor pedig a medencé
ben.

És ez nemcsak a Komjádi- 
uszódában van így, hanem a 
Mezei úton is, mert a Bp. 
Spartacus, a Vasas és az OSC 
úszói. is hasonló cipőben jár
nak, Kiss László és Lőrincz 
Lászlóné vezetésével mindenki 
a fedélzeten van . . .

Három műhelyben folyik a 
munka — az olimpia jegyé
ben!

FERI BÁCSI
Huszonöt esztendeje utánpótlás-nevelő edző Agárdi 

Ferenc. A Ferencváros későbbi kiválóságai közül ő ok
tatta Varga Zoltánt, Juhász Istvánt, Szőke Istvánt, 
Ebedli Zoltánt, Rab Tibort, és Kelemen Gusztávot is. 
Az ő kezemumkáját dicséri, hogy a kis grundfocisták- 
ból válogatott szintű labdarúgók lettek. Ritkaság, hogy 
valaki negyedszázadon át csak gyerekekkel foglalkozik, 
s nem adja fel több pénzért, dicsőségért ezt a sokszor 
hálátlan munkát. A hatvanas évek elején egyszerre há
rom csapattal foglalkozott az Üllői úton, s volt, hogy 
100 gyereknél is többnek vezetett egy időben edzést.

1975-ben, miután megnyerte, ki tudja hányadik baj
nokságát csapatával — elküldték' a Ferencvárostól. Ami
kor felhívták telefonon, azt hitte: jutalmazni akarják, 
azért keresik. Am ehelyett búcsúkézfogást kapott Szé
gyenében azt hitte, m ajd .elsüllyed. Pedig nem neki kel
lett volna pironkodnia, hanem azoknak, akik a régi bú
tordarabtól ilyen csúnyán váltak meg. Két évvel ezelőtt 
az első hívó szóra visszatért, mert csak annyit üzenteik 
neki: „Feri bácsi, szükség van rád!”

Az utánpótlás-nevelésről azt vallja: a gyerekekhez a 
legjobb nevelőket, pedagógusokat kell küldeni, Olyan 
edzőket, akik jó értelemben vett megszállottjai a mun
kának. Ám késik ezeknek az igazi nevelő edzőknek az 
erkölcsi és anyagi megbecsülése.

Agárdi Ferenc elve a fiatalok oktatásával kapcsolat
ban az, hogy elsősorban a sportág szeretetére kell ne
velni őket, aztán az egyesülethez való hűségre. Ö min
den gyakorlatot labdával végeztet, még a sprinteket is, 
mert az a véleménye, hogyha ott van a laszti, akkor a 
gyerekek szívesebben csinálják az edzést, és meg sem 
érzik a terhelést. Vallja: a labdával ugyanúgy össze kell 
szokni, mint a jó szakembernek szerszámmal.-

Soha életében nem volt főfoglalkozású edző. pedig az 
elmúlt 25 év alatt több alkalommal is felajánlották ne
ki ezt a lehetőséget. Nem hagyta ott a munkáját, mert 
a sütödét még a fociért sem cserélte fel. A Szent István 
körúton, az egykori Glasnemél szabadult mint pék és 
finomáru cukrász. Hosszú éveken át hajnali 3-kor kelt, 
délután már ott volt a pályán, edzést tartott, s az első 
időkben mindössze 400 forintos honoráriumért. Csinálta, 
mert hitt a srácokban, és boldog volt, amikor tanítvá
nyainak egy-egy gól után fülig ért a szá ja ...

NB II
Hengereit a „nagy" Voids*

A labdarúgó-bajnokság má
sodik osztályában a 9. fordu
lót játszották. A két nagy 
meglepetés mellett a többi vá
ratlan eredmény eltörpült. Az 
egyre lendületesebben játszó 
Volán SC a Kőbányai úton 
valósággal kiütötte a múlt 
héten Tapolcán remeklő Ganz- 
MÁVAG-ot. A másik mérkő
zésen igen kevesen számíthat
tak a soproniak Ózd elleni 
győzelmére a néhány hónapja 
még NB I-es Kohász otthoná
ban. A további mérkőzések 
közül a Kecskemét és a Ka
zincbarcika idegenben elért 
győzelme, a Bauxitbányász 
gól nélküli döntetlenje is vá 
ratlan. Említést érdemel a 
Szekszárd hetek óta tartó jó 
szereplése és előkelő helyezé
se. A szegedi gárda pedig már 
az élcsoportba került.

Amerikában nem megy a foci
Úgy tűnik, hogy Pelé és 

Beckenbauer, meg a többi hí
resség, hiába bábáskodott. A 
sok millió dolláros befektetés 
sem segített. A reklám is a 
várakozáson alul maradt. A 
labdarúgást mind ez ideig 
nem sikerült az Egyesült Ál
lamokban igazán meghonosí
tani. Talán, ha 1986-ra — 
Kolumbia lemondása esetén 
— megkapják a VB rendezé
sét. Talán. . .  Ez felkelthetné 
a_ figyelmet, mint a VB-döntő 
létszámának emelése 16-ról 
24-re, a fejlődő országokban.

Rendezés esetén ugyanis az 
USA selejtező mérkőzések nél
kül „hivatalból”, eleve tagja 
lehetne a döntőnek. És ahová 
a világ figyelme fordul, ott 
az üzletemberek biztosan 
megtalálják a számításukat. 
Es ebből netalán a sport, 
jelen esetben a futball is 
profitálna.

Jelenleg azonban az egész 
amerikai profiliga (North 
American az egész amerikai 
profiliga (North American 
Soccer League, rövidítve 
NASI) teljes üzleti ráfizetés. 
Mind a 14 csapat — közülük 
négy kanadai — úszik az 
adósságban; csak azért nem 
merül alá, mert egyéb üzleti 
vállalkozásokhoz kapcsolódik. 
Ez ugyanúgy vonatkozik a 
San Diegó csapatára (hétmil
lió dollár a veszteség), mint 
a Fort Lauderdale együttesé

re vagy a leghíresebbre, a 
New York-i Cosmosra, amely 
hamarosan a Távol-Keleten 
igyekszik majd feltölteni a 
kasszát. (Előbb Rio de Janei- 
róban búcsúztatják Carlos 
Albertót, majd Japánban, Dél- 
Koreában és Űj-Zélandon ját
szanak, s a turnén a már 
többször — és több helyen — 
elbúcsúztatott Beckenbauer is 
részt vesz.) A legújabb ada
tok szerint az amerikai pro
ficsapatoknak körülbelül a 
fele anyagi nehézségek miatt 
beszüntette a működését. És 
mfg egy adat: az átlagnéző- 
szam 14 674-ről 12 727-re csök
kent az elmúlt évben.

A spanyolországi VB után, 
ez is jellemző, a nagy sztárok 
közül senki sem ment az 
Egyesült Államokba. Majd
nem valamennyien, a dél
amerikaiak is,. Európában 
szerződtek le. Ez még inkább 
csökkenti az amerikai labda
rúgás fejlődésének reményét.

Ez a remény, ha még van, 
az ifjúság. Az iskolákban va
lami elkezdődött. Az' ameri
kai labdarúgó-szövetség majd
nem egymillió fiatal labdarú
gót tart számon, ez körülbelül 
20 százalékos, emelkedést, je
lent a tavalyihoz képest, A 
jó elképzelések szerint ve
lük kellene komolyan elkez
deni, és nem a régi „operett- 
fuiballt” folytatni.

Volán SC—Ganz-MÄVAG
5-0. Kőbányai út, 4000 néző. 
V.: Urbán. Gól: Magos (3), 
Krómer, Szeibert.

Sopron—Özd 2-1. Özd, 5000 
néző. V.: Palik. Gól: Molnár 
(2), ill. Tokár

Nagybátony—Bauxitbányász 
0-0. Nagybátony, 1000 néző. V.: 
Koródi.

Keszthely—22 sz. Volán 2-2.
Keszthely, 2000 néző. V.: Sze
mes Sói: Sebesttyén, Nagy III. 
(ll-esből), ill. Kotul, Szakái.

D. Kinizsi—Olajbányász 3-0. 
Debrecen, 300 néző. V.: Nyári. 
Gól: Tóth, Bodonyi, Szabó (ll- 
esből).

SZEOL AK—Eger 5-3. Sze
ged, 4500 néző. V.: Nagy B. 
Gól: Magyar (3), Gruborovics, 
Deák, ill. Móric (2, egyet l l -  
esből), Horváth.

Siófok—Hódmezővásárhely 
3-1. Siófok, 2000 néző. V.: 
Soós. Gól: Horváth I. 2), Tie- 
ber, ill. Stark.

Kazincbarcika—Baja 3-1.
Baja, 600 néző. V.: Hazafi. 
Gól: Fister, Szobonya, Majo
ros, ill. Radies (ll-esből).

Szekszárd—Salgótarján 2-1. 
Szekszárd, 3000 néző. V.: Föld
vári. Gól: Suba, Tóth (11-es- 
ből), ill. Varga ll-esből).

Kecskemét—Dorog 3-2 Do
rog, 1500 néző. V.: Mohácsi. 
Gól: Ravasz, Goják, Törő, ill. 
Tamás (2).

a bajnokság Állasa
1. V olán 9 6 1 2 20-10 13
2. Szekszárd 9 5 3 1 11- 8 133. SZEOL 9 5 2 2 20-12 12
4. D. K inizsi 9 4 3 2 16-10 31
5. Sopron 9 4 3 2 14-11 13
6. B au x itb án y ász 9 4* 3 2 14-12 11
7. K azin cb arc ik a 9 4 2 3 17-12 108. Ózd 9 3 4 2 14-12 10
9. Eger 9 4 1 4 16-14 9

10. HM SE 9 4 1 4 13-12 9
1 1 . S a lg ó ta rján 9 3 2 4 13-13 8
12, 22. sz. V olán 9 2 4 3 17-18 8
13. K ecskem ét 9 3 2 4 11-12 8
14. S iófok 9 3 2 4 13-15 815. K esz the ly 9 3 2 4 9-11 8
Ifi. N ag ybátony 9 3 2 4 10-18 8
17, B aja 9 2 2 5 9-13 6
IS. O la jbányász 9 2 2 5 12-17 6
19. Ganz-M AVAG 9 2 2 5 12-26 8
20. D orog 9 2 1 6 13-20 5
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