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A Z ELMÚLT HÉT
FRANCOIS MITTERRAND FRANCIA ÁLLAMFŐ be

fejezte afrikai körútját és visszautazott Párizsba.
A francia köztársasági elnök öt napig tartózkodott Fe

kete- Afrikában, _ s ezalatt látogatást tett Ruandában, 
Burundiban, Zaire-ban és a Kongói Népi Köztársaság
ban. A zaire-i fővárosban, Kinshasában Mitterrand 
részt vett a 9. francia—afrikai csúcsértekezleten.

NAMIBIA FÜGGETLENNÉ VÄLASÄHOZ már min
den készen áll, és csupán az Egyesült Államok, vala
mint a Dél-Afrikai Köztársaság képez akadályt — 
mondta a tanzániai fővárosban tartott sajtótájékoztató
ján Claude Cheysson francia külügyminiszter.

Mint elmondta, a namíbiai rendezésben irányító sze
repre törekvő nyugati „összekötő csoport” befejezte 
munkáját és mindet előkészített Namíbia függetlenségé
nek megteremtéséhez, az Egyesült Államok és a preto
riai kormányzat azonban továbbra is ragaszkodik ah
hoz a feltételhez, hogy az Angolában tartózkodó kubai 
csapatok előtt távozzanak az országból. Az összekötő 
csoport mindig is ellenezte, hogy a namíbiai rendezés
nek és a kubai csapatok angolai jelenlétének ügyét bár
milyen formában összekapcsolják — szögezte le a fran- 

. cia külügyminiszter.
A francia diplomácia vezetője Tanzániából Kenyába 

utazott, ahol Dániel Arap Moi államfővel, az Afrikai 
Egységszervezet jelenlegi elnökével folytat megbeszélé
seket.

SZADDAM HUSSZEIN IRAKI ELNÖK megerősítet
te,, hogy Irak kész tárgyalásokat kezdeni Iránnal elő
zetes feltételek nélkül, a két ország békéjének megte
remtéséért.

Egy bangladesi küldöttség tiszteletére adott fogadá
son az elnök kijelentette: Iraknak nincsenek területi 
követelései Iránnal szemben, viszont — mint mondta 
— Iránnak sincs joga „ilyen vagy olyan politikai rend
szert” kényszeríteni Irakra.

Egybehangzó hírügynökségi jelentések szerint a front 
középső részén a múlt héten indított iráni offenzíva 
megtorpant. Az iráni jelentések szerint az iráni had
sereg visszafoglalt az iraki hadseregtől egy iráni terü
letén levő magaslatot. Az iraki jelentések szerint az irá
ni hadsereget .visszaűzték iráni területre.

LENGYELORSZÁGBAN A SZAKSZERVEZETI TÖR
VÉNY (ELFOGADÁSÁT követően csak Gdanskban és a 
hozzá csatlakozó két másik tengermelléki városban vol
tak említésre méltó rendzavarások. A hármas város 
.(Gdansk, Gdynia és Sopot) nyolc üzemében történtek 
fennakadások a munkában, ezek közül a gdanski Lenin 
hajógyárban került sor a legnagyobb arányú tiltakozó 
akciókra.

Döntés született arról, hogy a Lenin Hajógyárat kato
nai irányítás alá vonják. Ez azt jelenti, hogy a gyár 

’ minden alkalmazottja — a szükségállapot előírásainak 
megfelelően — meghatározatlan időre nem munkavir 
szonyban van, hanem szolgálatot teljesít, ennek minden 
fegyelmi következményével együtt.

Vatikán városból jelenti a PAP: A lengyel szejm kül
döttsége, amely Jerzy Ozdowski professzornak, a szejm 
alelnökének vezetésével Maximilian Kolbe szentté ava
tása alkalmából tartózkodott Vatikánvárosban, megbe
szélést tartott Luigi Poggi érsekkel, a Szentszék külön
leges ügyekkel megbízott apostoli nunciusával.

A JORDÁNIA—PALESZTIN ÁLLAMSZÖVETSÉG
BEN csak akkor lehetne megegyezni, ha „két állam len
ne”. „Egyelőre nem egyezhetünk meg államszövetség
ben, mert még mindig nincs államunk” így nyilatkozott 
Ámmanban Mahmud Labadi, a PFSZ hivatalos szóvivő- , 
je Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke és Husszein jordániai 
király tárgyalásairól.

Nyugati hírügynökségi jelentések szerint az uralkodó 
a megbeszélésen meg akarja szerezni Arafat támoga
tását szeptember 20-án ismertetett javaslatához, amely 
szerint a jelenlegi izraeli megszállás alatt levő palesztin 
területek és Jordánia között államszövetséget kellene 
létrehozni.

A palesztinok alapvető követelésének teljesítése ese
tén azonban Labadi nem zárta ki a kapcsolat lehetősé
gét. Így fogalmazott: „Alápvető célunk az izraeli kivo
nulás biztosítása, önrendelkezési jogunk izraeli elisme
résének megszerzése, a palesztin állam megalakítása, és 
utána tárgyalások kezdése a Jordániával való államszö
vetségről vagy társulásról. Néhány gondolatot megvitat
tunk, de semmi véglegeset nem dolgoztunk ki” —_ tette 
hozzá. — „Nincs ellentmondás a szeptember eleji fezi 
arab csúcsértekezlet határozata — amely a palesztin 
államiságot támogatta — és Husszein király államszö
vetségi javaslata között” — mondotta —, „hiszen mind
kettő a megszállt arab területek izraeli kiürítésére szólít 
fel” — magyarázta.

.Maga Jasszer Arafat csupán arról a palesztin—jordá
niai megállapodásről számolt be, hogy a Bejrútból Jor
dániába telepített palesztin harcosok közül a Palesztinái 
felszabadítási hadsereg több tagja kap ezentúl katonai 
kiképzést — elsősorban a nehézfegyverek kezelésének 
begyakorlásáról van szó — Jordániában.

SZUZUKI ZENKO JAPAN MINISZTERELNÖK —
hirtelen és váratlanul — bejelentette, hogy lemond a 
kormányon levő Liberális Demokrata Párt elnöki tiszt
jéről. A pártelnöki tisztségről való lemondás automati
kusan a miniszterelnöki poszt feladásával is jár.

Egyelőre nem ismeretes, hogy mi indította Szuzukit 
erre az elhatározásra. Az LDP elnökét — újabb két év
re — a tervek szerint november végén választották vol
na meg, és Szuzuki korábban jelezte, hogy ismét meg
pályázza az elnöki tisztet.

Játék a tűzzel
Évek óta mind egyértel

műbben nyilvánul meg a Pen
tagonnak az a törekvése, hogy 
a NATO tagállamainak és 
más, az Egyesült Államoktól 
függő országoknak politikáját 
a Washington által diktált 
irányvonalhoz igazítsák.

Azok a hatalmi változások, 
amelyek a legutóbbi időkben 
játszódtak le Európában, nem 
csupán belpolitikai okokra ve
zethetők vissza. Több NATO- 
országban az a vezetés bukott 
meg, amely nyíltan vonako
dott fenntartás nélkül elfo
gadni a Nyugat-Európára oly 
veszélyes atomfegyver-telepí
tési igényeket. Hatalomra az
után a stratégiailag fontos 
területeken olyan erők . ke
rültek, amelyek rokonszen
veznek a háborús lehetősé
gekkel játszó körökkel.

Az Amerikai Egyesült Ál
lamok egyes politikai körei a 
mértéktelen fegyverkezést és 
a veszélyes hidegháborús po
litikát azzal indokolják, hogy 
fel akarnak készülni a Szov
jetunió várható támadására. 
Nemcsak mi, hanem a Pen
tagon jól informált szakem
berei is pontosan tudják, 
hogy az USA-nak nem kell 
tartania semmilyen katonai tá
madástól a Szovjetunió részé
ről. Mégis, a tőkés világsajtó 
egy része, a tv- és a rádióál
lomások hálózatai, s ami en
nél is rosszabb, felelős politi
kusok, a Szovjetunió részéről 
várható katonai akciókról be
szélnek. Ez a politikai vonal 
a közvélemény manipulálása, 
a világbékét fenyegető egyik 
súlyos veszély.

A történelem már számos 
példát adott arra, hogy reak
ciós politikai körök addig 
sulykolták népük és a világ 
közvéleményébe az agressziós 
terveiket szolgáló valótlansá
gokat,: míg végül, maguk is 
hitelt adtak azoknak. A har
mincas években Európa több 
országa valami hasonlót már' 
átélt. A Harmadik Birodalom 
is .a kommunista veszéllyel, a 
„vörös veszedelemmel”, szem
beni védelem ürügyén igyeke
zett uralomra törő igényeit 
igazolni, s az áldozatként ki
szemelt országokban politikai 
szövetségeseket; találni.

A Times angol konzervatív 
lap szerkesztői is érzik e pro
paganda kalandorságát, s így 
figyelmeztetnek: „A veszély 
abban rejlik, hogy egy ame
rikai elnök, meg kívánván 
győzni az oroszokat arról, 
hogy elképzelhetőnek és meg- 
nyerhetőnek tartja az atom
háborút, végül saját magát 
győzi m eg. . .  Ez esetben kí
sértést érezhet olyan kocká
zat vállalására, amelyeket más 
körülmények között elkerül
ne”.

A további, számos veszély
tényező közül a legjelentő
sebb a fegyverkezési hajsza 
következtében fellépő gazda
sági és társadalmi válság. A 
fejlett tőkés államokban — 
beleértve az USA-t, Angliát, 
az NSZK-t is — jelentős mér
tékű a munkanélküliség, és 
helyenként súlyosbodó inflá
ció tapasztalható.

A meggyengült gazdasági 
viszonyok részét képezik an
nak a politikai stratégiának, 
amelynek révén az USA szö
vetségesei feletti vezető sze
repét tovább kívánja fokoz
ni. Ennek a koncepciónak a 
része a közel-keleti olajkin
csekért folyó harc éppúgy, 
mint a fejlett iparral rendel
kező nyugat-európai országok 
beruházási politikáját fékező 
magas kamatláb érvényesíté
se, a dollár árfolyamának 
feitornázása, amellyel az im
portált energia ára tovább 
drágul.

A Szovjetunióban épülő gáz
vezeték ügyében olyan han
gos ' amerikai tiltakozás oka 
elsősorban az a nagyon sze
rény mértékű függetlenülés,

amelyet Nyugat-Európa ér
dekelt országai a szovjet ener
gia révén az amerikai ellen
őrzés alatt álló olajszállítások
kal kapcsolatban megszerez
hetnek maguknak.

Miközben az embargóintéz
kedésekkel kapcsolatban a 
Szovjetuniót és Lengyelorszá
got emlegetik, az USA való
jában az NSZK-ra, a Bene
lux államokra, Franciaország
ra és más szövetségesére akar 
lesújtani. Mindez az infláció 
valamint a munkanélküliség 
növekedését, s a belpolitikai 
helyzet bizonytalanságát idé
zi elő . Európa több országá
ban.

A stratégia része a fegyver
kezési kiadások állandó eme
lését célzó követelés; a szük
séges pénzt valahonnan elő 
kell teremteni. A hadi beru
házások rontják a pénz vá
sárlóerejét, az újabb és újabb 
adóterhek a kis egzisztenciák 
életszintjét rontják le, a ko
rábbi adóbevételek nem fede
zik az egyre növekvő, a fegy
verkezést szolgáló kiadásokat. 
Csökkenteni kell tehát az ál
lami költségvetés más tételeit, 
elsősorban a szociális gondos
kodás területén. Ez történik 
az Egyesült Államokban is, 
ahol a költségvetésnek kato
nai célokat szolgáló számai 
évről évre ugrásszerűen emel
kednek. Az 1984—1985-ös költ
ségvetési javaslatban a kato
nai kiadásokra az inflációs 
dráguláson kívül további 11 
százalékos emelést irányoztak 
elő. i

A gazdasági viszonyok vi
lágméretű romlása a fejlett 
tőkés országokban, az inflá
ció és a munkanélküliség to
vábbi emelkedése — szociális 
feszültséghez vezethet. Most 
tehát már nem a kitalált 
„szovjet veszély”, hanem a 
valóságos belpolitikai válság 
idézhet elő olyan feszültséget^ 
amelynek következményei ki
számíthatatlanok.

Fokozódó munkanélküliség 
— romló pénz — csökkenő 
szociális gondoskodás — mind
ez feltétlenül szerepet játszik 
annak a hidegháborús politi
kának erőltetésében, amely a 
Pentagon és a NATO egyes 
köreit vezeti, kockára téve az 
egész emberiség jövőjét.

T íz  s z á z a lé k  ím leSS
A kulcsszám immár két- 

számjegyes: nemcsak egy
szerűen, fontos pszichológiai 
határ az, amelyet az USA- 
ban közölt statisztika sze
rint átléptek. A nagy dep
resszió évei óta most elő
ször haladja meg a mun
kanélküliek arányszáma' a 
tíz százalékot, s ez azt je
lenti, hogy több mint 11 
millió ember van munka 
nélkül. Ha hozzászámoljuk 
ehhez azt a két kategóriát, 
amely az említett statisz
tikában nem szerepel, azo
kat, akik immár nem is 
jelentkeznek a munkaerő- 
piacon, és azokat, akik 
csökkentett munkaidőben 
— és persze megfelelően 
csökkentett fizetésért — 
végzik munkájukat, akkor 
húszmillió a munkanélküli.

Mit jelent mindez az 
amerikai belpolitika és gaz
daság szempontjából?

Miután a Reagan-kor- 
mány csaknem két eszten
deje van hatalmon, s 
mivel e kabinet gyors gaz
dasági fellendülést ígért az 
országnak, most — az ame
rikai publicisták kifejező 
szóképe szerint — „meg
eheti a saját ígéreteit”. Az 
adatok a munkanélküliség
ről hetekkel a novemberi 
választások előtt láttak 
napvilágot. A szakszerveze
tek egyértelműen a kor
mányzó köztársasági párt 
vezetőit teszik felelőssé, s 
a kétpártrendszer keretei 
között logikus, hogy a de
mokraták előretörése vár
ható novemberben. Ez ma 
már nem kérdés, a kérdés 
csupán az, mennyivel?

A másik kérdés: mit je
lent mindez a gazdaság ol
daláról? E . kérdésnek ki
váltképp a nemzetközi je
lentősége nagy, hiszen az 
amerikai gazdaság állapo
tából — annak súlyánál 
fogva — világméretű folya
matokra vonatkozó követ

keztetéseket is le lehet 
vonni. A kormányzat né
hány szóvivője azt állítja, 
hogy a munkanélküliség a 
pillanatnyi gazdasági fo
lyamatoktól leginkább „el
maradó” mutatószám, s 
más tényezők már azt jel
zik, hogy a visszaesés túl 
van a mélyponton. Erre 
utalva — érvelésük szerint 
— a legfontosabb részvé
nyek legutóbbi látványos 
értékgyarapodása a Wall 
Streeten. Csakhogy — mint 
vezető közgazdasági elem
zők hangoztatják — a rész
vényárak nem a gazdaság 
izmosodása miatt, hanem 
annak tovább tartó gyen
gesége ellenére emelkedtek, 
mindenekelőtt azért, mert 
a Federal Reserve, a szö
vetségi jegybank bizonyos 
kulcskamatlábakat valami
vel lejjebb engedett. (Fél 
százalékkal csökkent most 
az a kamat, amellyel a 
nagy bankok kölcsönt kap
hatnak.) A Federal Re
serve intézkedése azonban, 
a New York Times pénz
ügyi elemzője szerint, szo
rító gazdasági és politikai 
szükségszerűségekből kö
vetkező kényszerlépés. És 
így még az elnöki gazda
sági tanácsadó testület élén 
álló Feldstein professzor is 
arra figyelmeztetett egy 
szokatlanul őszinte nyilat
kozatában, hogy közeli 
„drámai javulást” senki ne 
várjon, mivel erre ma még 
nincs alap. S ez utóbbi kö
vetkeztetés az, amivel az 
amerikai gazdaság szinte 
minden vezető személyisé
ge és komoly elemzője 
egyetért. Ahogy Hot 
Springsben, ahol az ame
rikai gazdaság vezetői ösz- 
szegyűltek, a legtöbb je
lenlevő hangsúlyozta: a 're
cesszióból való, a jövő év
ben várható kilábalás alig
hanem szokatlanul lassú, 
és visszaesésektől terhes 
lesz.

Nigéria gondjai
A The Economist című an

gol hetilap azokról a bonyo
dalmakról ír, melyek az 1983- 
as nigériai választásokat meg
előző szavazóösszeírást kísé
rik.

Kanóban föl kellett füg
geszteni a szavazók összeírá
sát, mert a bogarak megették 
az űrlapokat. Lagosban szin
tén elhalasztották a regisztrá
lást, mert a hivatalnokok és 
a szavazási biztosok állítólag 
többször is bejegyeztek egy- 
egy embert. E kellemetlen in
cidensektől eltekintve, a jövő 
évben esedékes nigériai vá
lasztások előkészítő szakasza 
különösebb problémák nélkül 
kezdődött meg. A munka ja
va azonban még hátravan, hi
szen mintegy 47 millió sza
vazó adatait kell majd rög
zíteni. Gondok persze vannak.

Véres merénylet
Súlyosi antiszemita merény

let történt Rómában. Isme
retlen tettesek kézibombák
kal és géppisztolyokkal meg
támadták a zsinagógát, ahon
nét éppen a szertartásról jöt
tek ki a hívők. Egy kétéves 
gyermek a kórházban bele
halt sérüléseibe. A sebesültek
— többségükben gyermekek
— száma 34, köztük többnek 
az állapota válságos'.

Szemtanúik szerint a táma
dók közvetlen közelről tüzel
tek, dobtak gránátokat a zsi
nagógát elhagyók közé. A 
merénylet után nyomban a 
helyszínre érkezett Spadolini 
kormányfő, s nem sakkal ké
sőbb a kabinet illetékesei ösz-

szeültek, hogy tárgyaljanak a 
hasonló merényletek megelő
zéséhez szükséges intézkedé
sekről.

Pertini köztársasági elnök a 
római izraelita hitközség ve
zetőjéhez intézett táviratában 
az olasz nép felháborodását 
és részvétét tolmácsolta, 
ígéretet tett, hogy az olasz 
állam minden rendelkezésére 
álló eszközzel meg fogja aka
dályozni a hasonló barbár, 
terrorista akciókat. Elítélte a 
merényletet II. János Pál pá
pa is.

A Palesztinái Felszabadítási 
Szervezet római képviselője a 
legélesebb szavakkal bélye
gezte meg a gyilkos akciót.

Heves összecsapások Salvadorban
Heves összecsapások a sal- 

vadori kormányerők és a Fa- 
rabundo Marti Nemzeti Fel
szabadítási Front csapatai kö
zött, s húsz hónap óta az első 
sztrájk — ezek a legfrissebb 
hírek a változatlanul feszült 
belpolitikai helyzetben élő 
Salvadorból.

Hivatalos információk sze
rint a gerillák hétfőn veszte
ség nélkül elfoglalták a San 
Salvadortól 70 kilométerre 
fekvő Potonico nevű telepü
lést. Az ország más körzetei
ből — mindenekelőtt Santa 
Ana és Usulutan tartomány

ban —• is heves összecsapá
sokról érkeztek jelentések. Ez
zel egy időben a mezőgazdasá
gi minisztérium mintegy négy
ezer dolgozója hirdetett sztráj
kot az életfeltételek javítását 
követelve. (A húsz hónapja 
érvényben levő hadiállapot 
tiltja a sztrájkot.) A munka- 
beszüntetést a salvadori pa
rasztszakszervezet kezdemé
nyezte, s fölhívásában a ha
talmon levő kormányt tette 
felelőssé az országban ural
kodó állapotokért, a vérontá
sért, az ország érdekeinek ki
árusításáért.

Az 1979-es választások előtt 
a biztosok házról házra jár
tak, hogy összeírják a szava
zókat. Most viszont ez utób
biaknak kell regisztrálás vé
gett a mintegy 127 ezer sza
vazóhelyiséghez járulniuk. Sok 
a gond a bódészerű választó
helyiségekkel kapcsolatban is. 
Néhány vállalkozó ugyanis at 
építésre szánt pénzt vette fel, 
de nem építette meg a helyi
séget. Voltak olyan tákolmá
nyok is, amelyeket az első 
erősebb szélroham elsodort. 
Ugyancsak nehézségek merül
tek fel a közlekedés hiányos
ságai miatt. Néhány távoli 
országrészben ugyanis egysze
rűen lehetetlen lebonyolítani 
az összeírást.

Néhol a vallási fanatizmus 
okoz nehézségeket. Az ország 
északi részében, ahol a musz- 
limok alkotják a lakosság 
többségét, jó néhány asszony 
egyszerűen nem tud eljutni a 
regisztrálóhelyekre, mert az 
iszlám szokásokhoz hű fér
fiak nem tűrik meg maguk 
között a nőket. -A kormányzat 
azonban lépéseket tett azért, 
hogy a muszlim közösségek 
vezetői — köztük Sokoto szul
tánja — bírják rá híveiket, 
hogy azok ne támasszanak 
akadályokat feleségük regiszt
rálása elé. Mindent összevet
ve, a házról házra való ösz- 
szeírás megszűntével valószí
nűleg 1983-ban az eddigiek
nél kevesebb lesz a szavazók 
száma.

Shehu Shagarl elnök, ami
kor augusztus 5-én jóváhagy
ta a sokat vitatott választási 
költségvetést, elégedetlenségét 
fejezte ki a dokumentum 
egyik záradéka miatt. Ez 
ugyanis utasítja a választási 
bizottságokat, hogy fizessenek 
15 dollárnyi költségtérítést 
azoknak a pártmegbízottak
nak, akik a szavazás tisztasá
gát ellenőrzik majd a szava
zóhelyiségnél. Az aggodalom 
érthető. Hat párt, 127 ezer 
szavazóhelyiség és öt válasz
tás lesz (az elnökre, a szená
tusba, a szövetségi gyűlésre, 
a tartományi gyűlésekbe és a 
kormányzók személyére). A 
plusz költség így mintegy 50 
millió dollár, s mindez akkor, 
amikor a kormány egyfolytá
ban arról győzködi a nigé
riaiakat, hogy próbáljanak 
meg szerényebben élni.



N memmé

C s a lá d te rv e z é s »
s z iile té s s z a h á ltg o z á s

Csaknem egy évtizede 
kötelező, a. házasság előtti 
tanácsadás, de gyakorlata 
meg mindig nem egységes. 
A rendelkezést megelőző 
társadalmi méretű vita a 
házasulandók felvilágosítá
sának módjáról napjaink
ban is folytatódik, tartal
ma azonban más. Kezdet
ben mind a lakosság, mind 
a szakemberek , kétségbe- 
vonták ennek a szükséges
ségét, ma viszont egyre 
többen igénylik. Ezért ja
vítani kell a tanácsadás 
rendszerét, módját, tartal
mát — hangsúlyozták a 
szakorvosok a Magyar. Csa
lád- és Nővédelmi Tudo
mányos Társaság kongresz- 
Szusún.

A Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem Nagy
várad téri épületében múlt 
héten rendezett kétnapos 
-tanácskozáson r—■' amelyen 
á termékenység, a család
tervezés kérdéseit, a szüle
tésszabályozási módszerek 
alkalmazásának tapasztala- 
tait vitatják meg — rámu
tattak. arra is, hogy a ter
hesség megszakítását en
gedélyező. bizottságok nyolc 
;év óta tevékenykednek, 
tagjai azonban cserélődtek,, 
s különböző színvonalon 
teljesítik feladataikat. Sok

szor csák a terhesség meg- 
szakíthatóságát bírálják el,

. „jóindulattal’'’ keresve az 
indokot erre. Az esetek 
nyilvántartása nem teszi 
lehetővé, hogy a vissza- 
visszatérőkre felfigyeljen a 
bizottság, pedig a megsza
kítás ismétlődését kellene 
megelőzni.

Ügy vélték: a jelenlegiek
nél hatékonyabb fogam
zásgátló szerek, módszerek 
alkalmazása kedvezőtlenül 
hatna ugyan a népesség 
gyarapodására, viszont 
csökkentené a terhesség
megszakítások nagy szá
mát. A tinédzserkori ter
hességet el lehetne kerülni, 
ha meggyőznék a fiatalokat 
arról, hogy a biológiai 
érettség csak előfeltétel a 
szexuális élet megkezdésé
hez, de nem kötelezettség. 
A fiatalokat azonban egy
re nehezebb visszatartani a 
gyakran meggondolatlanul 

. és túl fiatalon kezdett sze
xuális kapcsolatoktól. Te
hát kitartó neveléssel, fel
világosítással, szemléletük 
megváltoztatásával és meg
felelő fogamzásgátló esz
közök. ajánlásával lehetne 
megóvni őket a nem kí
vánt terhességtől, illetve a 
megszakítás veszélyeitől — 
hangsúlyozták a résztve
vők.

hákásepités, vásárlás, csere
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• Az- Minisztertanács megtár
gyalta es elfogadta a lakásépí
tés, -fönntartás, valamint a la
kásgazdálkodás irányelveit és 
jogszabályait. Most a lakásépí
tés és -vásárlás pénzügyi felté
teleiről, a különféle kölcsönök- 
ről adunk részletes-tájékozta-, 
teást;. -j-x-’-'
;! Az új rendelet az embert, á. 
Családot támogatja.

Megszűnnek az egyes réte
gekét' előnyben részesítő. ked
vezményeik és a támogatásként 
nyújtott kedvezményes köl
csön is egységes lesz.:

A korábbival ellentétben 
egységesen háromszázalékos 
kamatot kell majd fizetni, a 
törlesztési idő pedig 35 év. 
Megmaradt a szociálpolitikai 
kedvezmény..A változás: min
den gyerek után gyermeken
ként. egységesen. 30 ezer, eltar
tottak után pedig 20 ezer fo
rint összegű lesz a. támogatás 
mértéke. A fiatal házasoknak 
;(35 év alatti életkor esetén) 
továbbra is megelőlegezik a 
két.gyermek után járó össze
get.
» Jó tudni: eddig a gyesen lé
vők után is járt kedvezmény, 
éz azonban megszűnik. Január
tól egyébként a családiház-épí- 
■jtők is kaphatnak hasonló ösz- 
Szegű szociálpolitikai kedvez
ményt, ami javítani fog a fa
lusi fiatalok helyzetén.
| A kedvezményes építési köl
esönt jövedelemkorlátozás nél
kül- bárki igénybe veheti. 
Egyedül kizáró ok, ha valaki
nek nagyobb értékű ingatlana 
van annál, mint amilyet épít
tetni kíván.

A kölcsön összegének nagy
sága a családtagok számának 
(gyermekek, eltartottak) ará
nyában differenciálódik.

Az esetek többségében a 
piainál.magasabb összegű köl-: 
Csont adnak majd. 
i Amennyiben a lakást a tár
sadalmilag elismert igény
szintnek megfelelően építik, 
akkor a szociálpolitikai ked
vezménnyel csökkentett építési 
költség, illetve eladási ár 70 
százalékáig — családi háznál 
80 százalékáig — adható az 
ÖTP-kölesön.

Januártól megszűnik az úgy
nevezett munkáslakás-építés és; 
az ennek támogatásaként adott 
költségvetési dotáció.

A jogszabályok azonban a 
jövőben is módot adnak egyes 
lakásépítési .akciók támogatá
sára. A vállalatok nyereségük
ből a fejlesztési és részesedési 
alap mellett külön adómentes 
lakásépítési alapot képezhet
nek, s ebből kamatmentes köl
csönt vagy — a rászorulók 
esetében — vissza nem térí
tendő támogatást adhatnak a 
dolgozóknak. A pénzösszege
ket bizottságoknak kell oda
ítélni, s a kedvezményezettek

jegyzékét ki kell majd füg
geszteni.

Fontos változás: a jövőben 
építési költségnek számít a te
lekköltség is.

így tehát egy-egy korábban 
megvásárolt telek sok esetben 
már. csaknem fedezi-áz előtör
lesztés összegének jeléntős ré- 
Kzét.é ÍÜ'WY:-;,';

Komfortfokozattól, szociális 
és jövedelmi helyzettől függő, 
differenciált lakbérekről, ezt 
növelő, illetve csökkentő fel
tételekről is szólnak a jogsza
bályok. Kikre vonatkoznak 
ezek a körülmények? Oroszlá
nyi Zsolt, a Tervhivatal főosz
tályvezetője szerint:

— Mindenkire, aki állami 
bérlakásban lakik, kivéve azo
kat, akik jogos lakásigényük 
felső határát két vagy több 
szobával meghaladó lakást bé
relnek.

A kedvezménynek két fajtá
ja van.

Az egyik az állami hozzá
járulás, amely 1983. július 1-től 
1984. július 1-ig a régi és az 
új bér különbözetének 70 szá
zaléka, ezt követően 1988. jú
lius 1-ig évente egyenlő mér
tékben, csökken, amíg,eléri a 
teljes összegű lakbért. Á másik 
kedvezmény az 5000 forintnál 
kisebb nyugdíjban részesülők 
és a 3. vagy ennél több gyer
mekes családok szociális tá
mogatása.

— Ha egy családban két 
nyugdíjas is van?

— Egy családnak jár a ked
vezmény. Ennek az összegét 
úgy számolják ki, hogy a régi 
és az új lakbér különbözeté- 
ből levonják az állami hozzá
járulást, és ahol a különbség 
mondjuk 120 forint, ott ennyi 
jár, egészen 150 forintig, míg a 
nagycsaládosok egységesen 150 
forintot kapnak.

— Sokan komfortosították 
bérlakásukat, nekik is emelke
dik-e a lakbérük? Hiszen ők 
most már OTP-törlesztést is 
fizetnek. . .

Ha valaki nem kért átala
kításkor lakbérbeszámítást, 
akkor nála az alacsonyabb 
komfortfokozatot kell figye
lembe venni, azaz a régi bért 
fizeti majd ezután, is. Ha vi
szont kérte, akkor — mivel 
növelte a lakás használati ér
tékét — neki is az új bért 
kell fizetnie.

— Várható, hogy lesznek vi
ták például a berendezési tár
gyak javítási összegéről, cse
réjéről is . . .

— Ha valakinek 1983. július 
1. után utalnak ki bérlakást, 
vagy ezután újítják fel bérle
ményét, berendezési tárgyait, 
akkor a költségeket a bentlakó 
fizeti. Ami pedig a vitákat il
leti, a kerületi tanácsok épí
tési osztályai illetékesek hatá
rozatot hozni.

Közismert, hogy a halálok 
között a .szív- és keringési be
tegségek vezetnek. Különösen 
szembetűnő a nők megbetege
désének növekvő aránya; mig 
az 1970-es évek elején 10 ezer 
női lakosra évente 23 infark
tus jutott, az 1980-as évek ele
jére már 26. A férfiaknál va
lamennyit javult a helyzet, de 
csak az arányok szempontjá
ból. A tíz évvel ezelőtti, a tíz
ezer férfilakosra jutó 50 in
farktusos eset napjainkban 
44-re csökkent, de még így is 
jóval több férfi kap infark
tust, mint nő. Az Országos 
Kardiológiai Intézet — a rizi
kófaktorokat vizsgálva — ki
mutatta, hogy a nőknél az erő
teljesen elterjedt dohányzás 
és az orális fogamzásgátlók 
használata együttesen hozható 
összefüggésbe a női infarktu
sos esetek szaporodásával. „

Az infarktusok számszerű 
növekedése nemcsak a meg
előzés stratégiáinak elégtelen
ségére utal, hanem előtérbe 
helyezi az infarktusból gyó
gyuló emberek utógondozását 
is. Nincs sok dicsekedni valónk: 
míg más országokban — tár
sadalmi berendezkedésüktől 
függetlenül — 80—100 száza
lékos a rehabilitáció, nálunk 
alig 20—30 százalékos. Vagyis 
a munkaképességüket vissza
nyert infarktusos betegeknek 
mindössze egyharmada áll is
mét, munkába.

Nem  csa k fcrfibeteegség

Miért? A válaszadásra ezút
tal dr. Szabolcs Paula, az Or
szágos Kardiológiai Intézet já
róbeteg-ellátó osztályának ve
zető főorvosa vállalkozott.

— A statisztikákat nyomon 
követő laikus számára is meg
hökkentő, hogy korábban az 
ötvenévesek betegségének tar
tott infarktus ma már a negy
venesek közül is szedi áldoza
tait, .. sőt ..előfordulnak. 30 éves, 
Vagy fiatalabb betegek is. 7

— Valóban; az utógondozás - 
módszereiben új elemeket kí
ván meg ez a jelenség. Csak
hogy jelenlegi gondozási rend
szerünk alapvető hibával küzd. 
Ma még csak hosszú várakozás 
után kerülhetnek be a szana
tóriumba azok a betegek, akik 
állapotuk' szerint intézeti re
habilitációra szorulnak. Elő
fordul a féléves várakozás is, 
s 'ezalatt a beteg otthon ugyan
csak kíméli magát, többnyire 
fekszik egész nap, és semmit 
sem csinál. Holott azonnal, az 
akut szak lezajlása után kelle
ne az intézeti vagy az ambu
láns utógondozást elkezdeni, 
hiszen csak így lehet a reha
bilitáció eredményes.

Ma még ugyanis nem egyér
telmű a tudományos álláspont 
abban, hogy az infarktusos be
teg rehabilitációja intézeti, 
vagy otthoni környezetben a 
célszerűbb. Betegenként — an
nak pszichés állapota, szemé
lyisége és környezete szerint 
— eltérő lehet a javallat. Pél
dául annak, aki szívesebben 
maradna otthon, és utógondo
zása ambulánsán is jól meg
szervezhető, nem kell feltétle
nül szanatóriumba mennie.

— Mi gátolja az otthoni, 
azonnal megkezdhető rehabi
litációt?

— Egészen kis számú, egy- 
egy lelkes orvos kezdeménye
zésével alakult csoport kivéte
lével — például Budapesten a 
XIII. és a XVII. kerületben, 
valamint néhány megyében — 
nincs szervezett szívinfarktus
utógondozás az alapellátásban. 
Még ott is, ahol ryagy hozzáér
téssel végzik ezt a nagyon fon
tos munkát, nevetségesen kis
szerű okok emelnek akadályt. 
Például Budapesten, a XIII. 
kerületben dr. Bokor Péter 
irányításával komoly eredmé
nyek mutathatók fel; mégis, a 
tökéletes rehabilitáció alapkel
lékét, egy tornatermet az or
vos egész Angyalföldön nem 
tudott felhajtani betegei szá
mára. Nem az a gond, hogy 
nincs tornaterem, hanem az, 
hogy ha a foglalkozások után 
bezárja a termet, nincs kinek 
leadnia a kulcsot. . .

M in tá k  és m odellek

— Egy kulcsmásoláson múl
hat egy betegcsoport sikeres 
rehabilitációja?

— Az orvos nem csinálhat 
másolatot, mert — úgymond 
~  így egy kívülállónak is lesz

kulcsa az iskolához, a tornate
remhez. S akkor az iskolában 
őrzött értékekért ki lesz a fe
lelős ?

— Az orvos felelhet a bete
gek életéért, de nem bízzák- rá 
a bordásfalat?

— Valóban, ahol jó kezde
ményezések születnek, ott is 
ezerféle ilyen apró kulcs- és 
ehhez hasonló akadály nehe
zíti a tényleges utógondozói 
munkát. Mi magunk ugyanis 
csak egy válogatott csoport 
úgynevezett minta-utógondo
zását végezzük. Elsősorban tu
dományos célokat szolgálunk 
ezzel, tömeges utógondozáshoz 
nem is vagyunk berendezked
ve. A mi munkánk feltételei 
sem ideálisak. Például az Or
szágos Kardiológiai Intézetben 
nem épült tornaterem: az utó
gondozásra kiválasztott bete
geinkkel a László Kórház 
sporttelepére járunk. De más 
intézmények sem állnak job
ban; a tornaterem fehér holló, 
akárcsak a kórházak belosztá- 
lyain a gyógytornász. Pedig e 
feltételek nélkül nem lehetsé
ges tartalmas, eredményes 
utógondozás.

— A szívinfarktusos bete
gek rehabilitációja pedig 1967 
óta — amikor is az Egészség- 
ügyi Világszervezet deklarálta 
az első, USA-beli tapasztalato
kat — világszerte folyik. A 
fejlett, gazdagabb országok 
modelljei a mi viszonyaink 
között nem mindig alkalmaz
hatók.

— A hazai lehetőségekhez 
kell adaptálni a rehabilitáció 
korszerű formáit. A tüdősza
natóriumok egy részében már 
megkezdődött a feltételek ki
alakítása a szívbetegek utó
gondozásához. Több szakem
ber is kellene; már említettem 
a gyógytornászok hiányát. De 
ha nincs gyógytornász a bel- 
osztályokon, sőt olykor az 
egész intézményben sem, mi
ként várhatnánk. el, hogy 
olyan gyógytornászt kapjon az 
Utógondozás, aki. a kardiológiai 
kérdésekben is jóra!os? Nagy 
gondot, jelentenek a hazai 
uszodaviszonyok is. Vannak 
már uszodáink, de arról még 
nem hallottunk, hogy valame
lyikben néhány órára a beteg 
embereké a víztükör.

V olán  h elyett — garázs

— A nehézségek ellenére is 
több infarktusos beteg nyerte 
vissza munkaképességét, mint 
amennyi ismét munkába áll.

„ó be szép, az a háromlá
bú szék! Vagy talán a hátfal 
nélküli szekrényt válasszam? 
Igaz, az összekarcolt asztalért 
sem so-k a 600 forint!” — A 
Domus áruház rákospalotai 
raktárában ezekben a hetek
ben nagy a sürgés-forgás. A 
„Sérült bútorok vására” sok 
érdeklődőt vonz a 14-es kapu
hoz.

Egy férfi fáradhatatlanul 
forgatja a bútorlapokat: „Hi
bátlan, szépen munkált fa
anyag, a mérete is megfelel, 
HIFI-tornyot csinálok belőle. 
Asztalos vagyok, két nap alatt 
összeütöm.” A nagymama ko
rú néni colostokkal méricskéli 
a konyhabútorokat. A falra 
akasztható, ügyes fürdőszoba
szekrényt már félretétette, 
most a hétvégi ház konyhájá
ba keresi a megfelelő alkal
masságot. A fiatal pár a te
kintélyes Madrid szekrénysor
ral kacérkodik. Tapogatják, 
nyitogatják, találgatják; mi 
lehet a hibája?

Az, hogy már évek óta nem 
gyártják — siet segítségükre 
Kamasz István raktárvezető
helyettes. — Ne foglalja itt to
vább a helyet, inkább 10 ezer 
forinttal olcsóbban adjuk.

— Mit keresnek a legtöb
ben? — kérdezzük.

— Mindent — hangzik a 
tömör válasz. — Hárommillió 
forintos árukészlettel indul
tunk augusztus 8-án és a fe
le már elfogyott. Október vé-

— Megfelelő, a rehabilitál- 
takkal is betölthető munkakör 
híján a beteg abban érdekelt, 
hogy rokkanttá nyilvánítsák, 
és ne dolgozzék. Minden nagy- 
vállalatnál, ahol üzemorvos 
van, rehabilitációs bizottság
nak keílene működnie. De 
egyes helyeken még a munka- 
folyamatok nehézségi fokát 
sem ismerik, mi pedig így tel
jesen a beteg elmondására va
gyunk utalva egy-egy beosztás 
orvosi véleményezésekor. Kü
lönösen sok gonddal jár a hi
vatásos gépkocsivezetők, vagy 
a szakmanélküliek elhelyezé
se. A garázsmunka már nem 
elégíti ki a világot-országot 
bejárt gépkocsivezetőt, pedig 
legfeljebb a közismert öltöző
őri, kézbesítői vagy portásál
lást tudják neki felajánlani. 
Utóbbi helyek azonban már 
országosan is telítettek. Nincs 
megszervezve a fokozatosság 
sem, történetesen az, hogy 
eleinte csak 4, majd 6, s legvé
gül 8 órát foglalkoztassák a 
felgyógyult embert.

Könnyebb meghatározni a 
tennivalót a szellemi dolgozók 
úgynevezett menedzserbeteg
ségéből eredő bántalmai ese
tén. Az idegi megterhelés jobb 
munkaszervezéssel, bizonyos 
mérsékelt élettempóval ki
védhető.

— Ön mit javasol korunk el
ső számú közellensége, a szív
ás érbetegségek, köztük az in
farktus kivédéséhez? Ugyanis 
az „Őszintén az infarktusról” 
című könyve — amelyben ar
ról a témáról beszél — máso
dik kiadásban is elfogyott.

— Csak ismételhetek: első
sorban étkezési, életmódbeli 
szokásaink átalakításával. A 
nyugati országok között első
ként az USA-ban csökkent az 
infarktusok száma; és ez ösz- 
szefügg a dohányzás erőteljes- 
mérséklésével, a kalóriasze
gény étkezéssel, a mozgással. 
Az USA-ban a háziasszony az 
ételen feltüntetett kalória sze
rint válogat. Nálunk ezt ott 
lehetne elkezdeni, hogy min
dig lehessen kapni 1,5 százalé
kos zsírtartalmú tejet, szem
ben a 3 százalékos dömpingjé- 
vel. Továbbá, ameddig az or
vosok kutatásait és javaslatait 
évtizedes késéssel követi az 
élelmiszeripar és a kereskede
lem, addig a megelőzés is ne
héz.

gére reméljük üres lesz a rak
tár. A kárpitozott garnitúrá
kat három-négy nap alatt el
kapkodták, de heverőket, do
hányzóasztalokat sem tudunk 
már adni. A legnagyobb for
galmat a Réka szekrénylapok
ból bonyolítjuk le. A felület
kezelt, ötvenszer hatvanas la
pok ára 44 forint. Nem csoda, 
ha a barkácsolók tucatszám 
viszik. Jó vételt csinált az a 
fiatalasszony is, aki megvet
te az öt elemből álló Vértes 
szekrénysort. Csak a húzó
gombjai hiányoztak, ezért 21 
ezer forint helyett 17 ezerért 
kapta. Alkalmi vétel a Petra 
■üveges szekrény is — igaz, ép- 
pen-'az üveg hiányzik belőle, 
ezért adjuk 6700 forint helyett 
3629 forintért.

Átlagosan 50 százalékos az 
engedmény, ezen belül nagy a 
szóródás a bútor állaga, külle
me szerint. És egyes tételek
nél még alkudni is lehet! A 
Domus megszabadul a nyakán 
maradt portékától, s a vásár
ló is jól jár.

★

Valami azonban nem stim
mel! A kínálat láttán felvető
dik a kérdés; hol rongálódnak 
meg a bútorok, hol keletkezik 
az a több millió forint ráfize
tés, amely az állam kasszáját 
terheli? Nem ártana, ha az il
letékesek a szállító vállalatok 
háza táján is körülnéznének 
egyszer.

A Vidám Színpad igazgatói 
irodájában Bodrogi Gyula író
asztala mögött bekeretezett le
vél függ a falon. Néhány mon
data:

„A Vidám Színpad kísérlet! 
gazdálkodási szabadságának 
tapasztalataihoz nagy remé
nyeket fűzünk. Hisszük, hogy 
olyan emberi és gazdasági tel
jesítményeket szabadít fel, 
amelyek mind a színház pénz- 
gazdálkodásának, mind pedig 
művészi kollektívájának hasz
nára válnak, s ennek követ
keztében színházkultúránk is 
gazdagodhat. Belső működési 
szabályaikat önállóan, a leg
célszerűbb módon dolgozhat
ják ki, s ebben a munkában 
számíthatnak segítségünkre.” 
Aláírás: Drecin József műve
lődési miniszterhelyettes és 
dr. Kállai Lajos pénzügymi
niszter-helyettes.

NEM MINDEGY!
— Mit jelent ez a gyakorlat

ban?
— Elsősorban a mennyiségi 

és minőségi munka észrevéte
lét, elismerését és honorálá
sát — válaszolja az igazgató. 
Eddig ugyanis a társulat tag
jai — mint az ország többi 
színházában is — havi fizetést 
kaptak, s emellett csupán a 
szerződésükben rögzítettnél 
több fellépés esetén járó össze
get, a „tuli"-t. Így szinte mind
egy volt, hogy valaki tehetsége 
legjavát nyújtja, vagy éppen
séggel csak „jelen van” a szín
padon, halmozza a sikereket, 
vagy „lehúzza” a produkciót.

— S az új rendszerben?
— Már a próbák megkezdé

se előtt megállapítjuk, hogy 
egy szerep eljátszása hány fo
rintot ér?! A premier után 
pedig — á siker aráfiyában — 
ezt az alapárat meghagyjuk, 
vagy akár a többszörösére it 
növelhetjük. így mindenkinek 
érdeke, hogy teljés sztvvel-lé- 
lekkel alakítson.

— Miből fedezi, a színbál 
ezeket a pluszköltségeket?

— Nem állami támogatás
ból! Hanem — a közösen vál
lalt többletmunkából. Az évad 
kezdete óta rendszeresen ven
dégszerepeltünk vidéken. Mi a 
nevünket adjuk, s felelősséget 
vállalunk ezekért a produkció
kért! Meg aztán; bevezetjük a 
gyermekel-őadásokat, ezek " is 
növelik a színház bevételét. A 
jövő évi budapesti tavaszi 
fesztiválon — a tervek sze
rint — saját pavilonunk is lesz 
a BNV-n, melyben nemcsak 
nonstop műsorral, de laci
konyhával, sőt színházi börzé
vel is várjuk a közönséget. Ja
nuár 15-től — kezdetként 40 
alkalommal — disznótoros ka
barét rendezünk a Hűvös- 
völgyben, a nyári IBUSZ gu- 
lyás-partyk helyiségeiben. To
vábbá; a Kis Színpadon Vi
dám összeállítást mutatunk be 
„Ez egy játék” címmel; a szü
netben u Közép-magyarorszá
gi Pincegazdaság ételre, italra 
vendégül látja a nézőket, ne
künk pedig fizet a reklámért, 
A felsoroltakon kívül még jő 
néhány hasonló, pénzt hozó 
ötlet rejtőzik tarsolyunkban!

PRÓBAIDŐ
— Mi a véleménye az újítás

ról a társulat tagjainak?
— Kivétel nélkül kedvező! 

S hadd tegyem még hozzá; ha
sonló megoldást találtunk a 
színház műszaki gárdájának 
teljesítmény szerinti díjazásá
ra is. Reméljük, hogy kísérle
tünk — melynek kipróbálására 
egy évi időt kaptunk — be
váltja a hozzáfűzött várakozá
sokat és hasznát látja a szí
nész, a színház és a közönség 
egyaránt.

★

A példamutatóan újszerű 
vállalkozás természetesen nem 
alkalmas a változtatás nélküli 
átvételre —■ mondjuk a Nem
zeti Színházban. De a nagyobb 
önállóság, a rugalmasabb gaz
dálkodás, a teljesítmény és 
tehetség szerinti anyagi-erköl
csi elismerés — főként a je
lenlegi körülmények között — 
ugyanúgy eredményekkel ke
csegtethet a kultúra világában, 
mint a gazdasági életben.

S érü lt b ú ío ro k  vására
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A s  a n y a k ö n y vvesetésró i

házasság, haláleset..
Az ember alighogy megszületik, máris nyilvántartásba 

veszik. A  születés, házasságkötés, a halál, illetve sokaknál a 
válás is fordulópont, olyan fontos esemény, amely nemcsak az 
egyén, a család, hanem az állam számára is jelentős. E fontos 
adatoknak a közhitelű nyilvántartása állami feladat. Miért van 
erre szükség? Az állam sokirányú feladatait csak akkor képes 
megfelelően ellátni, ha megbízható és pontos adatokkal rendel
kezik állampolgárairól. Ehhez az szükséges, hogy különböző 
személyi, illetve anyagi nyilvántartásokat vezessenek, ezeken 
a változásokat folyamatosan feltüntessék, s ha szükséges, a hi
vatalos szerveknek, illetve az állampolgároknak a hiteles ada
tokat szolgáltassanak. E célokat szolgálják például az anya
könyvek, amelyek a születésre, házasságkötésre, halálozásra, 
illetve a személyi állapotban bekövetkezett változásokra vo
natkozó lényeges adatokat rögzítik.

Az anyakönyvezés bevezeté
séről a tridenti zsinat rendel- 

. kezeit, azaz a katolikus egyház 
kezdeményezése nyomán 1542- 
től kifejezetten egyházi célok
ból jegyezték fel a születése
ket (kereszteléseket) és a há
zasságkötéseket. A halálozások 
nyilvántartására csak a későb
biekben került sor. Az idők 
folyamán az egyházi nyilván
tartásokba mind több olyan 
adat is bekerült, amely nem 
volt egyházi rendeltetésű, s 
amelyet az állam is felhasz
nálhatott. Hazánkban az álla
mi anyakönyvezés bevezetésére 
1885-ben került sor, azóta ki
zárólagos állami feladat, hiá
ba vannak tehát egyházi nyil
vántartások, azoknak adatai 
nem tekinthetők hitelesnek, s 
nem is használhatók fel sem
miféle hivatalos eljárásban.

M i ért szükséges?

Az anyakőnyv tehát az 
a hatósági nyilvántartás, 
amely — az ellenkező 
bizonyításig — közhite
lűen tanúsítja a benne 
feljegyzett adatokat, il
letve azok változását. 
Van születési, házassá
gi és halotti anyakönyv.

Ezek nem hoznak létre sem
miféle új jogot vagy kötele
zettséget, csak közhitelűen bi
zonyítják az érintett állampol
gárra vonatkozó adatokat. 
Nem attól létezik tehát valaki, 
hogy van-e születési anya
könyvi kivonata, hanem a szü
lők adatait, a születés pontos 
helyét és időpontját stb. ezzel 
lehet igazolni. Hol itt az ál
lampolgár érdeke, kérdezhet
nénk.. Az világos, hogy az ál
lamnak jó, ha pontos adatai 
vannak, könnyebb tervezni, 
jogszabályokat alkotni, igaz
gatni, irányítani pontos ada
tok birtokában. De mi ebből a 
haszna az állampolgárnak? 
Csak egyetlen példát: valaki
nek meghalnak a szülei, az 

■ örökséget egyetlen gyermek 
örökölné. Szülei azonban még 
régebben elváltak, az anyának 
újabb házasságkötés révén 
megváltozott a neve, illetve 
jelentkezik valaki, aki az apa 
házasságon kívül született 
gyermekének mondja magát, s 
igényt támaszt az örökség egy 
részére. Nem biztos, hogy 
ilyen esetben kizárólag a sze
mélyi igazolvány adatai alap
ján megnyugtatóan lehetne 
rendezni ez örökösödési vitát.

Az anyakönyvek vezetése 
tehát állami és személyi érde
keket egyaránt szolgál. így 
például, ha a születéseket nem 
regisztrálnánk, nem lehetne 
tudni, milyen mértékben szük
séges bővíteni az óvodai, isko
lai férőhelyeket vagy éppen az 
egészségügyi hálózatot. Termé
szetesen a fejlesztésnek anya
gi feltételei is vannak, a terve
zéshez azonban az adatok is
merete nélkülözhetetlen. Az 
Amerikai Egyesült Államokban 
például komoly gondokat okoz 
az, hogy az állampolgárokról 
nincs teljes, megbízható nyil
vántartás. Akinek nincs bank
számlája vagy gépjárműveze
tői igazolványa, az a nyilván
tartásban nem szerepel, s az 
állam számára szinte nem is 
létezik.

Hazánkban az egysé
ges személyenkénti nyil
vántartás terén komoly 
előrelépést jelent a sze
mélyi számok rendszere, 
amely a későbbiekben

számítógépes feldolgo
zás révén fontos infor
mációkat szolgáltat az 
állami munkához.

Ha nyilvántartásokról van 
szó, az emberek nagy része bi
zalmatlanná válik. Nem jó az, 
ha az ember mindenféle nyil
vántartásban szerepel, aztán 
csak úgy előhúzzák a nevét va
lamilyen célból. 1935-ben a fa
sizmus fenyegető árnyékában 
Magyarországon lehetett is 
ilyentől tartani. Amint József 
Attila írja „Levegőt” című ver
sében: „És nem sejthetem, mi
kor lesz elég ok előkotorni azt 
a kartotékot, mely jogom sér
ti meg." Szocialista társadal
munk megfelelő garancia ar
ra, hogy az állami nyilvántar
tások csak jogszabályban meg
határozott célra használhatók 
fel, s nem hozhatók bárki tu
domására. Ha jogszabály más
ként nem rendelkezik,

az anyakönyvbe és az 
anyakönyvi iratokba be
tekintés csak olyan ál
lami szerv dolgozójának 
engedélyezhető, aki sze
mélyre szóló meghatal
mazással igazolja, hogy 
erre hivatalos eljárásban 
van szükség.

Az anyakönyvvezető, illetve 
az a szerv, amely az anyaköny
vi nyilvántartásból adatot 
kap, azt csak a jogszabályban 
meghatározott célra használ- 
haja fel, és nem hozhatja il
letéktelen személy tudomásá
ra.

Alapvető szabály, hogy a 
magyar állampolgár, személyi 
adatait személyi igazolvánnyal 
igazolhatja. Aki ezzel nem ren
delkezik, a szükséges adatokat 
anyakönyvi vagy más okirattal 
bizonyíthatják. Ha a bemuta

tott okirat adatainak helyes
sége iránt alapos kétség támad, 
a fél az anyakönyvi kivonat 
bemutatására kötelezhető. Az 
anyakönyvi hitelességéből adó
dóan eltérő adatok esetén is az 
anyakönyvbe bejegyzetteket 
kell irányadónak tekinteni. Az 
anyakönyvek tehát végső eset
ben, vitás ügyben, mint a leg
hitelesebb bizonyítékok szere
pelnek. Természetesen lehető
ség van arra, hogy valaki bi
zonyítsa az anyakönyvbe be
jegyzett adatok pontatlanságát 
vagy téves voltát. Ellenkező 
bizonyításig azonban az anya
könyvi bejegyzéseket kell hi
telesként elfogadni.

A datok
Nézzük ezek után, mit tar

talmaznak az egyes anyaköny
vek. A születési anyakönyv 
tartja nyilván a születés he
lyét és idejét (év, hónap nap) a 
megszületett gyermek családi 
és utónevét, nemét (fiú,'lány), 
személyi számát, lakóhelyét, 
illetőleg a gyermek, vagy a 
szülő állampolgárságát. A szü
letés tényét az orvos által ki
állított igazolással kell az 
anyakönyvvezetőnél bejelen
teni. Ha kórházban vagy más 
egészségügyi intézetben tör
tént a szülés, a bejelentési kö
telezettség az intézményt ter
heli, egyébként pedig a szülés
nél közreműködő orvosnak, il
letve a szülőnek kötelessége. A 
szülő ezt a születéstől számí
tott 8 napon belül köteles meg
tenni. Az anyakönyvezésre az 
az anyakönyvvezető lesz az il
letékes, akinek működési fe- 
rületén (pl. községben, kerü
letben) született a gyermek. 
J árművön történt szülésnél 
például az az anyakönyvveze
tő jegyzi be az adatokat, aki
nek ferületén az anya a jár
művet elhagyta.

A házassági anyakönyvbe 
történő bejegyzést megelőzi a 
házasságkötést megelőző eljá
rás, illetve maga a házasság- 
kötés. A megelőző eljárás ke
retében a házasuló feleknek 
előzetesen be kell jelenteniük 
ilyen irányú szándékukat az 
anyakönyvvezetőnek. A meny
asszony nyilatkozik, hogy a há
zasságkötés után milyen nevet 
kíván viselni, s ha leánykori 
neve mellett dönt, a születen
dő gyermek családi nevében 
is meg kell állapodniuk. A há-

Postai túlfizetés
Szeptember 2-án délelőtt 

— mint arról korábban 
már beszámoltunk — a 62- 
es postahivatalban Halkó 
Lászlóné két, bemutatóra 
szóló takarékbetétkönyv
re 130 ezer forint helyett 
230 ezer forintot fizetett ki. 
Az elszámolásnál rájött a 
százezer forintos hiányra. 
Elővette papírját, amelyre 
az aznapi kifizetéseket fel
jegyezte, és ebből kiderült, 
hogy aznap csupán ezt az 
egyetlen nagyobb tételt fi
zette ki. Visszaemlékezett, 
hogy a betétkönyvet egy 
idős. kötényruhás asszony 
és egy középkorú, 175 cen
timéter magas, szemüve
ges férfi nyújtotta be.

A százezer forintos túl
fizetésről írtak a lapok, 
több_ felhívást közölt a rá
dió és a televízió, kérve 
azokat, akik a pénzt fel
vették, jelentkezzenek. 
Közben a posta is vizsgá
latot indított, egyben érte
sítette a VI. kerületi Rend
őrkapitányságot, személy
leírást adva az idős hölgy
ről és kísérőjéről. A nyo
mozás két irányba indult: 
annak megállapítására, 
hogy Halkóné valóban el- 
számította-e magát, és nem 
forog-e fenn összejátszás 
esete, illetve kik voltak, 
akik a pénzt felvették.

A nyomozók néhány nap 
múlva megállapították, 
hogy ugyancsak szeptem
ber 2-án délután a Váci 
úton levő 132. számú pos

tafiókban megjelent egy 
férfi, akinek személyleírá
sa egyezett a 62-es posta
hivatalban járt férfiéval. 
Az illető a postahivatal
ban megszüntette két, ösz- 
szesen mintegy 130 ezer 
forintról szóló betétköny
vét. A kamatokat — tíz
ezer forint körüli összeget 
— azonban nem tudták ki
adni, kérték, térjen majd 
vissza, addigra számfejtik. 
Ettől kezdve nyomozók fi
gyelték a 132-es postahiva
talt, de a szemüveges fér
fi csak szeptember 28-án 
jelentkezett a kamatokért. 
Kiderült, hogy egy válla
lat jogtanácsosa, akiben 
Halkóné felismerte azt a 
férfit, aki az idős asszony
nyal volt, amikor a téves 
kifizetés történt.

A jogtanácsos elmondot
ta, hogy valóban járt édes
anyjával a 62-es postahi
vatalban, pénzt is vett fel, 
de azt állította, hogy az 
összeget nem számolta 
meg. Szeptember 30-án 
azonban felkereste a rend
őrkapitányságot, és bevitt 
két, 50 ezer forintról szóló 
hitellevelet. Ezt az össze
get — mint kiderült, szep
tember 2-án, tehát amikor 
a túlfizetés történt — he
lyezte el a hitellevélben. A 
posta tehát visszakapta a 
százezer forintot, az ügy
ben azonban még tart a 
vizsgálat, annak megálla
pítására, hogy szándékos
ság esete áll-e fenn.

zasságkötésre csak az előzetes 
eljárástól számított 30 nap el
teltével kerülhet sor. A házas
ságkötés ünnepélyes és nyilvá
nos. Ettől eltérni csak akkor 
lehet, ha a házasulok ezt ké
rik, vagy ha a házasuló álla
pota halállal ( fenyeget. A 
megkötött házasságra vonat
kozóan a következő adatok ke
rülnek a házassági anyakönyv
be:

— a házasságkötés helye és 
ideje (év, hó, nap),

— a férj, valamint a feleség 
családi és utóneve, születési 
helye, személyi száma, a házas
ságkötést megelőző családi ál
lapota, lakóhelye, a házasulok 
szüleinek családi és utóneve,

— a feleség neve a házas 
ságkötés után,

— a házasságkötésnél közre
működő anyakönyvvezető csa 
ládi és utóneve,

— házassági tanúk és a tol
mács családi és utóneve,

~  a születendő gyermek csa
ládi nevére vonatkozó megál
lapodás,

— a férj és a feleség esetle
ges külföldi állampolgársága.

(A házasságkötés feltételei
vel, illetve lehetséges akadá
lyaival ezúttal nem foglalko
zunk).

★

A halálesetről az illetékes 
anyakönyvvezető szintén be
jelentés alapján értesül. Ha 
kórházban, más egészségügyi 
vagy szociális intézményben 
következett be a halál
eset, az intézet vezetője 
fogja bejelenteni. Egyéb eset
ben az elhalálozott hozzátar
tozójának, (vagy aki a halál
esetről tudomást szerzett) kell 
bejelenteni e szomorú ese
ményt. A bejelentéssel egyide
jűleg közölni kell azokat az 
adatokat, melyek az anya
könyvezéshez szükségesek. 
Az elhalt személy szemé
lyi igazolványát és az orvos ál
tál kiállított halottvizsgálati 
igazolványt át kell adni az 
anyakönyvvezetőnek. A halot
ti anyakönyv adatai között 
szerepel: a haláleset helye és 
ideje, a meghalt személy csa
ládi és utóneve, neme, szemé
lyi száma, családi állapota, la
kóhelye, szüleíési helye; a 
meghalt személy szüleinek csa
ládi és utóneve, házastársának 
személyi adatai (házasságköté
sük ideje), s a bejegyzés ideje.

Ä születés, a házas
ságkötés és a haláleset 
anyakönyvezését követő
en az érdekeltek illeték
mentes a n y a k ö n y v i  
k i v o n a t o t  kapnak. 
Az anyakönyvi kivonat 
csak a legfontosabb ada
tokat tartalmazza (nem 
szerepel benne vala
mennyi, az anyakönyv
ben levő bejegyzés).

A valamennyi adatot tartal
mazó anyakönyvi másolatot 
ugyanis csak hivatalos szervek 
megkeresése alapján lehet ki
állítani és kiadni. Azok a szer
vek, amelyek az illetékmentes 
anyakönyvi kivonat bemutatá
sát igényelték, a betekintés 
után kötelesek azt visszaadni. 
Ha az anyakönyvi kivonat va
lamilyen oknál fogva nem áll 
rendelkezésre (elveszett az 
idők folyamán), megfelelő ille
ték lefizetése után igényelni le
het további anyakönyvi kivo
nat kiállítását. Az anyaköny
vi adatok változását egyébként 
az anyakönyvvezetőnek a sze
mélyi igazolványba is be kell 
jegyeznie.

Az anyakönyvvezető rend
szeres adatszolgáltatást telje
sít különböző szervek részére, 
így például a Központi Sta
tisztikai Hivatal, a gyámható
ságok, a SZOT Társadalombiz
tosítás^ Főigazgatóság Nyug
díjfolyósító Igazgatósága, a ki
egészítő _ parancsnokságok, az 
oktatási és egészségügyi szervek 
is felhasználják az anyakönyv
vezetőktől érkező adatokat. En
nek eredményeként például a 
megszületett csecsemőknél 
megjelenik a védőnő, illetve az 
elhalt személynek korábban 
járó nyugdíját akkor is meg 
fogják szüntetni, ha az elhalt 
hozzátartozói azt elfelejtették 
volna a Nyugdíjfolyósító Igaz
gatóságnak bejelenteni.

»r. L. Gy.

Sodródás— 
szerelemből?

Előfordult már nemegyszer, hogy a riportalany bi
zalmatlan pillantással méregette az újságírót. „Mit tud
hat más az én életemről? Ügysem érti, mert ő szabad 
ember” — ilyesfajta gondolatok foroghatnak ilyenkor — 
az arckifejezésből ítélve — a fejében. Ezt a látszólagos 
ellentmondást az esetek nagy részében sikerül feloldani, 
mert az asztal másik oldalán ülő megérzi egy bizonyos 
idő elteltével: ha jogi értelemben véve „szabad” em
berek vagyunk is, a Heti Híradónál töltött évek alatt 
szert tettünk sok tapasztalatra, találkoztunk sok — a kí
vülállók szemében valóban rendhagyó — esettel, így 
tájékozottak vagyunk ennek a sajátos világnak a sajátos 
gondjai között. Igyekszünk megérteni az indítékokat, a 
körülmények sodró hatásának erejét — az elengedhe
tetlen egy-egy portré felvázolásához, életút bemutatá
sához.

Vannak azonban olyan esetek is, amikor megakad 
az ember. Ismeri az egymást követő események lánco
latát, tudja az eredményt, hallgatja minderről a riport
alanyt — elfogadja, lejegyzi a történetet, de megérteni 
nem tudja. Állandóan ott bujkál a ki nem mondott 
kérdés:_ miért éppen így kellett történnie, miért nem 
volt kiút egy nehéz helyzetből, miért nem választott 
más lehetőséget az illető?

★
Fiatalos külsejű, csinos nő lép be az egyik megyei 

intézetben a nevelői iroda ajtaján. Arcán az a bizo
nyos „bizalmatlan” kifejezés. Harmadszor van benn; 
a beszélgetés időpontjában a másodfokú ítéletre vár. 
Első fokon öt év fegyházat kapott. Férje a második 
büntetése idején vált el tőle: a házasság idején a fiatal
asszony jó anyagi körülmények között, mondhatnánk 
kényelmesen élt (férje akkor is, most is jól kereső, 
vezető beosztású műszaki szakember). '

A néhány tényszerűen felsorolt adat kiderítéséhez 
majdnem fél órára volt szükség. Ezután következett a 
nehezebb kérdés: miért van itt, immár harmadszor? 
A válasz rövid:

— Szerelem miatt._ ?
— Szerettem valakit, és úgy gondoltam hajdanán: 

osztozni kell vele jóban-rosszban. Ezért kerültem má
sodszor börtönbe. Szabadultam, szerettem volna befe
jezni az egészet, de nem sikerült. Most őmiatta har
madszor is itt vagyok.

— Mit szeretett volna befejezni?
— Kettőnk kapcsolatát, és ezzel együtt a börtönbe

járást is.
— Mi volt az ok, amiért ismét a bíróság elé állt?
— Tulajdonképpen . . .  rablás.
— Hogyan történt?
— A fiú, az élettársam volt akkor, é s . . .  én is ott 

álltam mellette, amikor hülyére verte azt a két sze
rencsétlent. Nagyon erőszakos természetű. Ha közbe
avatkozom vagy elfutok, akkor előbb leüt engem, az
után folytatja azzal a két pasassal.

— Miért nem szakította meg a kettőjük kapcsola
tát az előző, tehát a második szabadulás után?

— Megszakítottam én, de hiába. Az volt a tervem, 
hogy arra az időre, amikor ő kijön, elbújok valahol az 
országban. Két-három hétbe is beletelik, mire rám ta
lál: annyi időt meg úgysem bír ki balhé nélkü1, és megy 
vissza. Azután megint nyugtom lett volna.

— Ezek szerint másképpen történt. . .
— Sajnos, kedvezményt kapott, és egy szép napon 

megjelent a lakásomon. Édesanyámnál voltam; ő idős, 
beteg, részben járóképtelen.

— Ha nem akarta, miért folytatta mégis ezzel 
fiúval a közös életet?

— Mondtam már, hogy rettenetesen erőszakos. 
Egész egyszerűen nem tűr ellenvetést. Volt előttem egy 
nője, annak zsilettel összevagdalta az arcát, mert ellent
mondott neki. Késsel fenyegetett, s követelte, hogy köl
tözzem hozzá. Azt is megmondta: ha elutazom vagy el
tűnök, addig fogja kínozni, de a szó fizikai értelmében, 
tehát igaziból kínozni az anyámat, amíg az el nem 
árulja, hova mentem: akitor pedig utánam jön és 
megöl. Mit tehettem volna? Visszaköltöztem és vártam 
a következő balhét. Egy hét sem telt bele. . .  de arra 
nem számítottam, hogy ilyen sokat kapok.

— Az élettárs mennyit kapott?
— A volt élettársam? Hat évet.
— Ezek szerint nem sok idő választja el kettőjük 

szabadulását. Hat év múlva megismétlődik az egész, és 
így fogják leélni az életüket?

— Most már óvatosabb leszek. Kedvezményt nem 
kaphat, tehát ki tudom számítani a szabadulása idejét. 
Ügyesebben .és időben eltűnök majd — azt a két-három 
hetet, ami szükséges, akárhol eltöltőm.

— Mihez szükséges ez a bizonyos két-három hét?
— Az újabb balhéjához, ő  olyan. Ügyis visszakerül. 

Akkor még hosszabb ítéletet kap, még tovább lesz nyu
galmam. Csak arra kell vigyáznom, hogy addig ne ta
lálkozzunk össze, amíg szabadlábon van! Ha ez sikerül, 
rendbe jön az életem. Van társam is; egy régi ismerős.
Ő ugyan szabadul egy év múlva, de megvár.

— Az új társa miért van benn?
— Lopás miatt. Kereste mindig az igazit, sodródott 

ide, sodródott oda, és időnként lopott.
— Ezek szerint ő is visszaeső?
— Persze. De ha összekerülünk, majd abbahagyja.

Itt megköszöntem és abbahagytam a beszélgetést.
A harminckét éves asszony komoly arccal, komoly han
gon mondta el mindezt: lehetséges, hogy valóban így is 
gondolja a jövőjét. Elképzelései szerint tehát két út áll 
előtte: vagy a régi élettárssal (ha a találkozást nem tudja 
elkerülni) él addig, amíg mindketíen vissza nem kerül
nek, vagy az újjal köti össze a sorsát, s azontúl minden 
rendben lesz.

. Visszatérve az írás elején felvetett gondolatra: a 
riportalany szerint jelenleg azért van börtönben, mert 
nem volt más választása, s — a feltételezett két lehető
ség közül a rosszabbik megvalósulása esetén — néhány 
év múlva megismétlődik a történet ezen része. A jobbik 
lehetőség pedig elvileg jobb életet kínál; mindkettőnél 
közös vonás azonban, hogy — úgy érzem —, az asz- 
szony teljesen kívülállóként, passzívan szemléli az éle
tet. Vagy erre sodródik — vagv arra: saját maga sem
mit nem szándékozik tenni.

S ez az, amit nem lehet megérteni. H, A.
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E S Z T E R G O M

KICSIBEN -  TÖKÉLETES
„Két könyvespolc, nagymé

retű . . . ,  1 dohányzóasztal. . . ,  
22 támlásszék...,  sötétítő
függöny . . . ,  egy vetítővá
szon 1 t e l e v í z i ó 2 asz
tali futball. . . ,  1 csillár. . . ,  
1 csipkefüggöny. . .” A felso
rolás a bv. intézet kultúrter
mének leltárjegyzékéből szár
mazik. A „terem” elnevezés 
tulajdonképpen nem is illik 
rá, hiszen alapterülete egyál
talán nem indokolja; ha mind 
a huszonkét szákén ül vala
ki, ezzel meg is telt, többen 
már akkor sem férnének be, 
ha akarnának.

Fél esztendővel ezelőtt még 
meglehetősen elriasztó képet 
mutatott ez a rész. Malter, 
mész, festék, a kapart vako
lat alól előbukkanó téglák 
— teljes volt a felfordulás. A 
nagy munka azonban megér
te: újjávarázsolt, hangulatos 
helyiség várja látogatóit.

★
Köztudott, h'O'gy nem csak 

„nagy” intézetekből áll a bör
tönvilág, hanem szép szám
mal akadnak kisebb, megyei 
Intézetek is. Az esztergomi 
ezek között is a legkiseb
bek közé tartozik. Az összlét- 
számhoz képest kevés a dol
gozó elítéltek aránya, a 
többséget az előzetesek 
alkotják. Más, hasonlóan 
kisebb helyeken járva, az em
ber kénytelen elfogadni a tár
gyilagos érvelést: kicsi a ren
delkezésre álló terület, kevés 
a közönségként számításba 
vehető emberek száma — 
nincs hol és kinek kultúrter
met kialakítani. Van egy — 
inkább kisebb, mint nagyobb 
■— könyviár, valamelyik kör
letfolyosón televíziókészülék, 
az egyik nevelői irodában 
csöppnyi stúdió, ahonnan

zömmel zenét közvetítenék — 
és ezzel a lehetőségeik felso
rolása be is fejeződik.

Esztergom örvendetesen jó 
példát mutat arra, hogy a 
szűkre szabott technikai
anyagi adottságokhoz igazod
va is lehet úgy kialakítani, 
megszervezni a kulturális éle
tet, hogy az — figyelemmel 
az összes körülményre — tö
kéletesnek is mondható.

Már ahogy belép az ember, 
átkerül egy másik világba. A 
kinti folyosó tört mozaik
csempéit, világos pasztellszí
nét otthonos hatású, ízléssel 
kiválasztott tapéta váltja fel. 
A hideg neonfény helyébe a 
csillár barátságos világítása 
lép: a fő helyet elfoglaló 
könyvfal pillanatnyilag ezer
kétszáz kötetével (a napok
ban vásárolnaik háromezer fo
rintért újabb könyveket) 
szinte csábít az olvasásra. A 
hosszúkás, téglalap alakú he
lyiségben, gondosan ügyeltek 
a helykihasználásra: a két, 
rövidebb falon van egymás
sal szemben a vetítővászon és 
a televízió, a hosszanti irány
ban végighúzódó székek egy
szerű megfordításával, min
den különösebb „átrendezés” 
nélkül filmet is tévét is 
könnyen nézhetnek.

Mire alkalmas még a fel
soroltakon kívül a helyiség? 
A rexezés — természetesen.— 
itt is kedvelt időtöltés; a dia- 
filmprogramok nézettségére 
sincs panasz (ismeretterjesztő 
jelleggel országokat, hazánk 
nagyobb városait veszik sor
ra a vetítéseken). Most kez
dődik a teremsportok bajnok
ságának időszaka: a rexen 
kívül asztalitenisz- és sakk- 
bajnokság szervezését is meg
kezdték. Ahol ennyi minden

van, ott magától értetődő, 
hogy a  vetélkedők sem ma
radnak ki a sorból. Legutóbb 
huszonhármán mérték össze 
tudásukat, de már indul a 
következő szellemi erőpróba 
is.

★

Külön szeretnék, szólni még 
valamiről, amit szavakkal 
nehéz pontosan megfogalmaz
ni. A bv. intézetekben általá
ban. tisztaság van; kevés he
lyen tapasztalni azonban azt 
a  fajta természetes tisztasá
got, mint Esztergomban. A 
napirend szerint végrehajtott 
takarítások, felmosások stb. 
hasonló hatást keltenek, mint 
a kórházak végletekig fertőt
lenített, minden porszemre 
szinte kínosan ügyelő tiszta
sága: itt azonban a falak, a 
kövezet, a folyosók emberi 
módon árasztják magukból a 
rendet, tisztaságot — mintha 
itt csupa olyan ember lenne, 
akinek lételeme, napjainak 
természetes velejárója min
dez. A nevelési szolgálat ve
zetője meg is jegyezte: a sza
bálysértőknél például nem 
ilyen egyértelmű a helyzet, 
sokszor kell figyelmeztetni, 
ösztönözni az embereket a 
takarításra. Az a rész, ahol 
ilyen kedvező . összképet kap 
a látogató, a dolgozó elítélte
ké: nevezhetjük nyitott kör
letnek is. Az ezen a folyosón 
élők valóban vigyáznak nem
csak a kultúrterem, hanem a 
saját zárkájuk rendjére is. 
Számukra az a természetes — 
mint ahogy „következménye
képpen” természetes az elő
zőekben már megdicsért sza
badidő-helyiség is. Létrehozá
sában egyébként mai hasz
nálóik nemcsak munkaidőben 
tettek sokat, hanem gyakran 
továbbdolgoztak — jó szándé
kú igyekezetük nélkül bizo
nyára lassabban készült vol
na el, s kevésbé hangulatos
ra sikeredett volna. Fogal
mazhatom úgy is: a célnak 
akkor is megfelelt volna, leg
följebb kevésbé szívesen jön
nének ide egy-egy foglalko
zásra.

★
Esztergom példája bizony

ság rá: a kölcsönös jó szán
dék, a lehetőségek biztosítá
sa és kihasználása meghozza 
az eredményt a „kis” intéze
teik adottságaihoz igazodva is.

H. A.

LOCSMANDI LÄSZLÖ

Sürgöny, ÁnyámnaK
csönd van
már csak szemed kékje
fodrozza
szívdobbanásaim 
kopár partjait

A kettőnk erdejében
ha vérrel nem is: verejtékezem 
az ég nagy veronika-kendő 
ellened már sohasem vétkezem 
és sírni kezd az ordas erdő

ÁLLAMPUSZTA

Vietnami vem
Dr. Petrik Ferenc igazságügymlniszter-he- 

lyettes társaságában a hazánkban tartózkodó 
Vietnami Szocialista Köztársaság igazságügy- 
minisztere és kísérete meglátogatta a tököli 
fiatalkorúak intézetét.

Az intézeti életről, a mindennapos munká
ról, a tanulásról és a szabad idő eltöltéséről, a 
szakkörök tevékenységéről, valamint a sport
életről az intézet parancsnoka adott átfogó 
tájékoztatót.

A vendégek először a nyomdaüzemet tekin
tették meg, ahol számos országos terjesztésű 
hetilapot és folyóiratot állítanak elő milliós 
példányszámban. A delegáció útja innen a 
körletre vezetett, ahol éppen csoportos terá
piás foglalkozást tartottak. Nagy érdeklődés
sel hallgatták meg a nevelőtiszt ismertetését 
az elért eredményekről. Számos lakóhelység
be is bementek. Mindenütt a szokásos rend, 
tisztaság fogadta őket. Az iskolakörleten na
gyon tetszett a vendégeknek a rendkívül kul
turáltan berendezett és felszerelt könyvtár- és 
olvasóterem, ahol a sok ezer kötet könyv mel

lett számtalan folyóirat áll az érdeklődők 
rendelkezésére.

A rögtönzött sportbemutatón meggyőződ
hettek a fiatalkorú elítéltek ügyességéről. 
Hosszasan időztek az általános és középiskolai 
osztályokban. Elismerőleg szóltak a gazdag, 
minden igényt kielégítő szemléltetőeszközök
ről, a vezetékes, zártláncú telcvízióshálózat- 
ról. Jóleső érzéssel nézték az iskola épületé
nek előterében rendezett, a vietnami nép éle
tét ábrázoló kis kiállítást. A figyelmesség 
meghatotta a távoli országból érkező vendé
geket.

★

A rövid látogatás után a látottakról és n 
tapasztaltakról a vietnami igazságügyminisz
ter elismeréssel szólt, és további sok sikert 
kívánt, őszinte szívből kívánta, hogy az el
ítéltek az itt szerzett ismereteket használják 
fel szabadulásuk után és találják meg helyü
ket a becsületesen élő és dolgozó emberek 
között.

— ZIMM —

Szüret — kombájnnal
Allampusztán hetekkel ez- 

előtt megkezdték a szőlő szü
retelését. A korán érő cseme
geszőlőt először kézzel szedték, 
most megindultak a kombáj
nók is a gazdag termés beta
karítására. A gépek nemcsak 
megkönnyítik, hanem lénye
gesen meggyorsítják az érett 
fürtök szedését.

A legfrissebb állampuszta! 
jelentés arról adott hírt, hogy 

a nagy őszi mezőgazdasági 
munkáknak az időjárás igen 
kedvező, száraz, napos az idő. 
A szőlő cukorfoka magas, 
meghaladja az elmúlt évi át
lagot. Ha minden jól megy,

akkor október végére vala
mennyi szem a feldolgozóba 
kerül.

A szürettel egyidejűleg sze
dik a cukorrépát, valamint a 
•későn érő almát is. Munka 
van bőven, de a tennivalók el
végzésében nincs fennakadás.

— ZIMM —

A szabadság megrészegíti 
az embert. Így van ez

zel mindenki, én is. A bör
tönben haverokat szerez az 
ember, ígérget, álmodozik, 
ezekből azonban csak nagyon 
kevés valósul meg.

Ivánnal évekig egy zárká
ban laktam. Csibészes vagány 
volt, de egyenes. Ezt szeret
tem benne. No meg a szöve
gét — hát az aztán volt. A 
zsargont úgy vágta, mint más 
az anyanyelvét, ö  is megígér
te, hogy eljön elém, ha sza
badulok. Három nappal előbb 
szabadult. Megvallom, nem 
hittem neki sem. A tapaszta
lataim egészen mást mutat
tak. Iván mégis kivétel volt. 
Eljött! Hozott italt, ő azonban 
nem ivott.

— No, f iú . . .  látod, meg
jött Iván bácsi. A lányok tíz
re várnak a Keletiben. Min
den oké.

A Tokaj expressz hamar 
felért velünk a nagy faluba. 
Aztán következtek a szoká
sos kérdések: Mennyit nyom
tál le, van-e kedvezményed, 
mennyi suskával engedtek el? 
Azt hiszem, még folytatták 
volna, de Iván megelőzte őket.

— Gyerünk, lányok, kerít
sünk taxit, s munkára fel! 
Remélem,. kitesztek magato
k é r t ...

Messze, Újpesten állt meg a 
kocsi. Iván fizette, miként az 
útközben vásárolt italt is. 
Hamar túlleszünk a játékon, 
ők sem kezdők már. Az egész
ből annyira emlékszem, hogy 
amikor felébredtem, mellet
tem feküdt egy szőke nő, s 
csendben aludt. Először nem 
tudtam, hol vagyok, de aztán 
kapcsoltam. Már négy óra kö
rül járhatott, a vonatom pe
dig ötkor indult a Déliből. Ha 
el akarom érni, sietnem kell. 
Gyorsan megmosakodtam, 
felöltöztem, aztán úgy oson
tam ki a lakásból, mint egy 
tolvaj. Szerencsémre rögtön 
kaptam taxit. A jegyem már 
megvolt, így azonnal elfoglal
hattam helyem az expresszen. 
Aludni vágytam. Este kilenc 
óra volt, amikor a vonat be
futott az állomásra. Tél volt 
már, de még nem havazott. 
Hűvös szél fújt. A taxiállo
más előtt egy barna kabátos 
férfi állt. Oldalról is isme
rősnek tűnt, s ahogy felém 
fordult, szinte egyszerre kiál
tottunk fel: — Hát te?!

Te aztán jól otthagytál 
minket!

— Két olyan bestia, mit 
gondolsz, hogyan tegyek ele
get nekik?

— No de te hogy kerülsz 
ide?

— Az expresszel jöttem . ;:
— Én is. Gyere, menjünk 

hozzám! Biztosan éhes vagy 
már te is — mondtam.

— Inkább innék. Van itt a 
környéken valami bömbölde?

— Van, de tudod, késdobá- 
lóba szabadulólevéllel nem ta
nácsos betérni, ötpercenként 
razziáznak. . .

— Akkor menjünk valami 
bárba. Van itt a közelben egy 
Omnia nevű helyiség. Egy 
útitársnőmtől tudom . . .

Az Omnia valóban mosta
nában nyílott. Amikor én 
még itthon voltam, borozó 
volt. Most meg bár, tele neon
reklámmal.

Amikor odaértünk, már te
le volt. Szerencsére régi osz
tálytársam fia révén, aki ott 
kiszolgáló, sikerült asztalt 
szerezni. Karcsi megismert, 
köszönt.

— Erre tessék, Zoli bá
csi. . .  Itt a folyosón tudok 
asztalt adni. Bent már zsúfolt 
minden. . .

— Ne bácsizzál már, Kar
csikéin! Apu hogy van?

— Köszönöm, jól. Most jött 
meg a digóktól, és most csak 
olaszul hajlandó velem beszél
n i . . .

Nevettünk a szellemességén, 
miközben a rendelést vártuk.

— Talán a szokásos tolcs- 
vait?

—, Igen. Látom, még nem 
felejtetted el, hogy mit sze
retek. Ja és még valam it!.., 
Kareszkám, még egy 18 éves 
lányt is kérek . . .  Ha . . .  ha 4 
h a . . .
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SZEGED

Komoly anyagi és szellemi 
erőfeszítés

A fov. intézetekben október 
elején kezdődik az új tanév. 
Mint minden évben, most 
sem fölösleges, hogy emlékez
tessük a tanulókat arra, hogy 
a tanulás kötelező! De nem a 
nevelőnek, nem az intézet ve
zetőinek tanulnak, hanem ma
guknak! És ez nagy különb
sé g ...

Sokan vannak úgy, hogy el
járnak az órákra, de nem ta
nulnak önállóan, s ha meg
buknak, egyáltalán nincsenek 
elkeseredve, sőt, mint jó tré
fát fogják fel. Csak az a kér
dés, ki ellen irányul ez a 
tréfa?

Pedig ha belegondolnának, 
hogy mennyien érzik-tudják 
kötelességüknek az ő oktatá

sukat, akkor talán máskép
pen fognák fel a tanulást, 
Mert nézzük csak példaként 
Szegedet: itt az általános is
kolai oktatásban 12 pedagó
gus, a középiskolaiban pedig 
10 pedagógus vesz részt. 
Munkájukat nagy hivatássze
retettel, lelkiismeretesen, a 
tanmenetekben előírt üteme
zés szerint végzik, tevékeny
ségükkel hozzá járulnak ' ah
hoz, hogy aki akar, az való
ban tanuljon i s . . .  S ehhez a 
tanítási órákat maximálisan 
kihasználják, s hogy a tan
anyag minél jobban megra
gadjon a tanulók fejében, 
felhasználnak minden lehet
séges és szükséges segéd- és 
szemléltetőeszközt.

Körülm ények és eszközök
S ez valójában nem kevés: 

az oktatás öt tanteremben 
folyik, tantermeik bútorzata, 
felszerelése kielégítő. Az is
kolakörletnek önálló stúdiója 
van, ahonnan kép-, illetve 
hanganyag játszható be 
mindegyik tanterembe. A 
stúdióban van egy lemezját
szó, két magnetofon, egy kép
magnó, egy rádió, valamint 
irodalmi, illetve komoly ze
nei lemezek. . .

Mindegyik tanteremben van 
tv-készülék, amelyen a taná
rok' kívánságára megtekint
hető a tananyaghoz kapcsoló
dó ismeretterjesztő tv-adás.

A tanárok használhatnak 
még egy írásvetítőt, egy epi
diaszkópot, három diavetítőt. 
Mindezek az oktatás ered
ményességét szolgálják. A 
szemléltetőeszközök nagy ré
szét a tanulók készítették, 
ezeket folyamatosan újabbra 
és korszerűbbre cserélik. Az 
elmúlt oktatási évben például 
nyolcezer forintért vásároltak 
egy darab elektrovaria beren
dezést, amely a fizika okta
tásában rendkívül hasznos és 
praktikus.

Ezek tehát a tárgyi feltéte
lek, amint láthatjuk, bárme
lyik külső iskola megirigyel
hetné . . .  Ezenkívül a szemé
lyi feltételek sem rosszabbak, 
sőt, a tanárok talán még ko
molyabban veszik választott 
hivatásukat ebben a sajátos 
környezetben. Ehhez alkal
mazkodnak, a tananyaghoz 
kapcsolódó szemléltetés, az is
meretek aktualizálása, gya
korlati alkalmazása jellemző 
módszerük, és ez eredményes 
is. Nemcsak az oktatás köti 
le energiáikat, hanem hang
súlyt kap náluk a  nevelés is, 
elsősorban a tananyaghoz 
kapcsolva, az abból adódó le
hetőségek kihasználásával. 
Mindez főként a magyar iro
dalom és a történelem taní
tásánál kerül előtérbe.

Tehát minden megvan ah
hoz, hogy az emberek éljenek 
a  lehetőséggel és csak a ta
nulásra összpontosítsanak. 
Még azt is lehetővé teszik 
számukra, hogy a — törvény 
által garantált — tanulmányi 
szabadságot úgy vegyék ki, 
hogy a vizsgák előttre essen. 
Ezzel is segítik a jó tanul
mányi eredményeket.

Mint e néhány adatból ki
tűnik, elég magas a bukottak 
aránya. Főleg az általános is
kolában, s ott is az alapisme
reti osztályokban . . .  Említet
tem már, hogy sokan épp
csak eljárnak, mert kötelező, 
de arra már képtelenek, hogy 
önállóan tanuljanak, s egyál
talán, hogy komolyan vegyék 
ezt az oktatást. Pedig ez a 
tizenkilenc ember, ha csak 
odafigyelt volna a tanárok 
magyarázatára, már nem bu
kott volna meg. Hátha még
azt is megtette volna, hogy 
időnként, mondjuk, szabad 
idejében, elővette volna a 
könyveit, csak elkezdte volna 
lapozni, lehetetlen, hogy ked
vet ne kapott volna hozzá, 
hogy elolvasson agy-két ol
dalt. S máris más a helyzet. 
Itt, mint mindenütt, az a 
rossz beidegződés munkál, 
amit kint is tapasztalni lehet 
náluk. Ügy élnek, mintha 
nem is róluk lenne szó. 
Mintha valaki más életét él
nék, s az övék még hátra
volna. Óriási tévedés, a saját, 
egyetlen életüket rontják^ el, 
gyakran. teljes mértékben,

úgy, hogy már alig-alig hely
rehozható.

Holott társaik is bizonyít
ják, hogy erőfeszítésük nem 
hiábavaló. Ezt alátámasztja 
az az adat is, hogy az általá
nos iskola tanulmányi átlag- 
eredménye a korábbi évekhez 
képest emelkedett, az elmúlt 
oktatási évben 3,2 volt!

Tehát csak az egyénen mú
lik, hogyan él azzal a lehető
séggel, amelyet komoly anya
gi és szellemi erőfeszítéssel 
hoztak létre, s nemcsak eb
ben az intézetben, hanem a 
többiben is. Érdekes, hogy az 
emberek nagy része nem ezt 
hanem a kötelező jelleget 
hangsúlyozza! Vajon miért 
nem azon ámulnak, hogy eb
ben az iskolában mindaz 
megvan, ami egy- korszerű is
kolát jellemezhet? Hogy a 
tanárok már-már megszállot
tan igyekeznek leleményesen, 
ötletesen tanítani, hogy az 
órák színesek, érdekesek le
gyenek? Hogy emberek szá
zai. azon vannak, hogy az is
kolában minden a legna
gyobb rendben menjen. Ez 
nem érdekes? Pedig ők is 
mondhatnák, hogy kötelező, s 
fütyülnének az egészre!

Vajon mit szólnának azok 
az emberek, akik dacból nem 
tanulnak, ha rossz, fűtetlen, 
sötét, szellőzetlen teremben 
lennének, s hanyag tanárok 
ülnének a 'katedrán, és nem 
történne semmi! Ha a jót, a 
szépet, az eredményest így 
fogadják, mit szólnának az 
ellenkezőjéhez?

Jé  példák

A lehetőségek ellenére
Ennek ellenére még mindig iskola és a gimnázium tanú

sok volt a bukás, például az lói közül 26_an vizsgáztak, 
általános iskola 108 vizsga- , , , .
zójából 89 eredményes volt, 23-án sikerrel, három tanuló 
19 megbukott! A szakközép- viszont megbukott.

Mindezek mellett nem fe
ledkezhetünk meg arról, hogy 
a többség tudatában van a 
lehetőségnek, s él is vele. Ezt 
bizonyítja az is, hogy az is
kolában jó a fegyelmi hely
zet, az elmúlt oktatási évben 
mindössze hét általános is
kolai tanulót kellett fegyel
mikig felelősségre vonni az 
iskolai rend megsértése miatt.

Átlagon felüli tanulmányi 
eredményük és az iskolakör
leten tanúsított magatartásuk 
alapján 23 általános, és négy 
középiskolai tanuló kapott ju
talmat.

Végül meg kell említenem, 
hogy az átlageredmény je
lentősen romlott a középis
kolában és a gimnáziumban, 
az elmúlt évben 2,86 volt, az 
érettségiző osztályé pedig 
még ennél is kevesebb — 2,7! 
Ez, többek között, annak tud
ható be, hogy évről évre ke

vesebb azon tanulók száma, 
akik elérik a középiskolai 
szintet. S ezért több olyan 
tanulót is beiskoláznak, aki
nek képességei szerényebbek, 
mint társaié.

Persze, ennek is lehet jó 
oldala, hiszen a társak bizta
tása. tudása ösztönzőleg hat 
az ilyen gyerekekre, s ha 
nem is éri el a többiek ered
ményét, önmagához mérve, 
sokat fejlődhet, hiszen neki 
már az a tény is nagy siker, 
hogy leérettségizhet. Ez nem 
ok arra, hogy megelégedjünk 
a gyenge eredményekkel. Er
ről szó sem lehet, de talán az 
előbb mondottak, árnyalják a 
sötétebb képet. Ne feledjük, 
érettségizni ma is komoly tel
jesítmény. Aztán az élet dön
ti el, hogy a kapott jegyek 
milyen képességet fémjelez
nek.

A. J.

— Azonnal. A vendég szava 
parancs. . .

Ivánnal jót nevettünk, és 
kényelmesen elhelyezked
tünk a bőrfotelokban. De mi 
ez? Álom vagy valóság?!

— Sziasztok. Leülhetek?
— Csüccs le, Kleopátra, és 

rebegd el, mit innál?
— Napóleont vagy g in t. . .
— Na, akkor itt a tolcsvai. 

Igyál velünk az egészségünk
re. — Nem zavartatta magát 
Mellém telepedett, és moso
lyogva megemelte a poharát.

Elnéztem az arcát. Selymes, 
kreol bőr, hosszú fekete haj, 
ami zuhatagként omlott a vál
lára.

Az első üveg hamar elfo
gyott. Ezt követte a második, 
majd a sokadik.

— Táncolunk? — kérdez
t e . ..

— Nézd, Kleopátra. . .  Én 
nem ismerem a mai táncokat. 
Most jöttem Afrikából, ott él
tem 10 évig. A bennszülöttek 
rituális táncait figyeltem, de 
ezt viszont te nem ismerhe
ted. Szerintem inkább térjünk 
a dolog üzleti részére. Tehát?

— Valutával fizetsz?...
— Nem. Forinttal, de abból 

van dögivei. A dolcsit a vá
mosok elkobozták. . .

— Azt értik . . .  — mondta 
sejtelmesen.

— No mondd, mennyi?
■— Ezer.
— All right!
— Angolul is tudsz? De 

klassz neked . . .
A közeli szállodában volt 

egy recepciós ismerősöm, ott 
kaptunk szobát. Mit mondjak?

Jó volt. Mire visszaértünk, 
Iván a mixernővel megis
merkedett. Vett egy halom 
csokit, cigarettát, csak azért, 
hogy érezze a szép női mo
solyt a válla felett.

— Kleopátra mégis rávett, 
hogy táncoljak vele. Szorosan 
hozzám simult, és bármit ját
szott a zenekar, mi csak tan
gót táncoltunk.

— Van lakásod?
— Igen.
— Itt a közelben?
— A közelség relatív foga

lom . . .
— No ne filozofálj! Hol 

laksz?
— A Dimitrov utcában . . .
— Gyere, menjünk! Majd 

lesz még idő táncolni is . . .
A taxiban ültünk, amikor 

kibökte:
— Figyelj ide, Zolikám! Sá

ros vagyok egy pirossal a Ka
pósban. Ugorjunk be, és 
egyenlítsük ki, jó?

— Jól van! Irány a Kapos!
í~kdaadtam neki egy ötszá- 

zast, hogy kifizesse a tar
tozását, meg hogy igyunk va
lamit. A visszajáró pénzt a 
táskájába tette. A cigarettá
val, a gyújtóval és a kisrá- 
diómmal együtt. A Damja
nich utca kereszteződésében, 
közel a Dimitrov utcához, 
megállíttatta a kocsit.

— Végre — mondta. Hoz
zám hajolt, s elhadarta, hogy 
ő előre megy. amíg én kifize
tem a számiát. Várjak, hogy 
a második ablaknál felgyul
ladjon a villany, hátha a há
zinéni szól. . .

Fel-alá sétálva vártam, hogy 
felgyulladjon a villany. Húsz

perc múlva gyanússá vált a 
dolog. Bementem az udvarra, 
és felfedeztem, hogy átvertek. 
Átjáróház volt. Bosszantott, 
hogy ez a csitri a tizennyolc 
évével átvert engem, aki har
minc éve élek ebben a vá
rosban. Ráadásul még a gyúj
tómat és a  rádiómat is magá
val vitte. Mindkettő emlék 
(volt). Két nap múlva utaz
tam Budapestre. A restiben 
vacsoráztam éppen, amikor 
felbukkant Kleopátra. Mint 
akit puskából lőttek ki, úgy 
mentem utána.

— Hol van a holmim, drá
ga? Nem elég, hogy palira 
vettél, még meg is lopsz?

A hangom halk volt, de fe
nyegető. Értett is belőle azon
nal.

— Engedd meg, hogy meg
magyarázzam! Csak ne csi
nálj feltűnést!

A hangja remegett, ami ar
ra engedett következtetni, 
hogy fél.

— Most hová igyekszel, ha 
nem vagyok túlontúl kíván
csi?

— A Balcsira. Ott van ran
devúm.

— Nem mész el! Velem ma
radsz, és eljössz velem Pest
re! Van pénzed?

—- Igen.
— Add ide a táskádat, és 

ülj le! Maradj itt, amíg meg
veszem a jegyet! Persze a te 
pénzedből. Látom, tele vagy...

Hálókocsira vettem jegyet, 
gondoltam, kihasználom ezt 
az éjszakát.

— No, mesélj. Ibiké, szép
séges „Kleopátra”. Ne csodál

kozz, hogy tudom a neved. A 
személyid nálam van. Tehát, 
elutazunk a fővárosba, s csi
nálunk néhány görbe napot. 
Remélem, vendégül látsz? 
Vagy tévedek? A lilák nálam 
maradnak, tudod, az illem azt 
diktálja, hogy mindig a férfi 
fizessen.

ü s té  tíz után indult a 
gyors. Még megkeres

tem a hálókocsi-kalauzt, és 
némi pénzt csúsztattam a 
markába. Végre elindultunk. 
Kényelmesen elhelyezked
tünk, ittunk és szerettük egy
mást. Bár éreztem, hogy 
most sem a maximumot nyújt
ja. Dombóvár után támadt 
egy ötletem.

— Figyelj, Kleó. . .  Itt la
kik a nővérem, Sárbogárdon. 
Szálljunk le, és a reggeli vo
nattal kipihenve menjünk to
vább.

— Nem bánom. Ahogy aka
rod .. .

Gyorsan felöltöztünk, és el
hagytuk a fülkét. Amikor le
szálltunk, megvártuk, míg el
ment a vonat. Hirtelen ötlet
tel, hogy „jaj, a táskám fenn
maradt”, felugrottam a moz
gó vonatra, őt pedig otthagy
tam táskával a kezében. Mind
össze 12 forint volt benne. 
Nem baj, gondoltam, reggeli
re elég lesz neki.

Tudom, csúnya dolog volt 
tőlem, de egyenlíteni kellett. 
Hogy mennyi pénz maradt 
nálam? Nem tudom. Már 
nem emlékszem pontosan. De 
nem is lényeges.

Bakos Tibor 
Vác

S Z O M B A T H E L Y

Valóságos
eredményekért

Érhet bennünket az a vád, hogy túlságosan sokat 
foglalkozunk a tanulás, az oktatás kérdéseivel. Ám, ha 
jól meggondoljuk, szinte nincs is olyan zárka, ahonnét 
valaki nem jár ilyen vagy olyan oktatásra. így nemcsak 
azoknak az életében játszik fontos szerepet, akik tanul
nak, hanem a társakéban is. Egy-egy jól sikerült felelet, 
szereplés hangulati tényező is lehet, miként a kudarc is.

Kudarc. Bizony erről kevesebbet beszélünk. Pedig 
a statisztikai adatok mögött felfedezhetők. Nagyon jól 
hangzik például, hogy X intézetben, mondjuk, százan 
kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat. Az év 
végére aztán 20—30 százalékkal kevesebben végeznek. 
Ebből csak azt szokás kudarcként elkönyvelni, ha va
laki az adott osztályban megbukik. Ha valakit az orvos 
„felment”, szabadul vagy másik intézetbe szállítottak, az, 
ugye, természetesen lem.orzsolódás. Pedig a tények ma
kacsak: az a húsz-harminc ember nem gyarapította tu
dását, illetve nem tanult meg írni és olvasni.

A fentiekből, két csoportról érdemes külön is szólni. 
Bár törvény van arra, hogy bizonyos korig kötelező az 
általános iskola elvénzése. orvosi véleményre felment
hetők is jócskán előfordulnak. Hogy aztán hol lehet 
megvonni a határvonalat, mikor képes még valaki isme
retek elsaiátítására, s mikor nem, az bizony eléggé ne
héz kérdés. Ügy hiszem azonban, hogy mindenáron a 
mennyiségre törekedni értelmetlen. A tanulásra akarati 
vagy egészségi okok miatt képtelen emberek csak ront
ják az osztály „morálját”, elvonták a tanár figyelmét, 
energiáit. S eredmény sem születik, mert az illető vagy 
év közben „kimarad”, vagy a vizsgán megbukik. (Ennél 
már csak az rosszabb, ha kegyelemből, illetve azért, 
hogy megszabaduljanak tőle, átengedik a vizsgán.)

A szabadulok közül szinte csak kivétel az, aki a 
megkezdett általános iskolai tanulmányait folytatja, 
illetve be is fejezi. Ennek, többek között, objektív okai 
is lehetnek, például az adott községben, faluban nem 
működik a dolgozók általános iskolája. Másfelől a sza
baduló legkevésbé ezzel foglalkozik, ennek jár utána, 
van neki egyéb gondja elég.

Mindezek tudatában nyilvánvaló: tanulásra főként 
az általános iskolai tanulmányok folytatására, befejezé
sére a bv. intézet a legideálisabb hely. Ezért tetszett az, 
amit a szombathelyi intézetben hallottam. Éppen az 

,említett negatív tapasztalatokat leszűrve, az idén vál
toztattak néhány alapvető dologban.

Így mindenekelőtt igyekeztek csak azokat „beíratni” 
az iskola valamelyik osztályába, akik valóban akarnak 
és képesek tanulni. (Természetesen a törvény szellemé
vel nem ellentétesen.) A másik újdonság még lényege
sebb. Mivel ebben az intézetben sokan egy évnél rövi- 
debb büntetésűek, a szokásos őszi—tavaszi tanév helyett 
5 hónapos, gyorsított oktatást szerveztek meg. Vagyis 
fele idő alatt, de ugyanannyi órát töltenek az iskolapa
dokban a diákok, mint korábban. Így viszont mindazok, 
akik „beiratkoztak” remélhetőleg el is végzik az adott 
osztályt.

Januártól azután az alapismeret első osztályt követi 
a második, az ősszel ötödik-hatodikba járók tavasszal 
hetedikbe léphetnek, míg a hetedikesek a nyolcadikat 
fejezhetik be a nyár elejére. S ha közben valaki „érke
zik”, az a végzettségének megfelelően januártól bekap
csolódhat a tanulásba.

A cél világos: valós eredményekre törekednek, 
amelyhez a kipróbált, emberséges tanári kar igazán al
kalmas társ.

—  f  —

LOCSMÄNDI LÁSZLÓ

TÁVIRATOK
lepkéz a hő kökények 
kékje keres hallgatag 
a méhek már kötényed 
virágain rajzanak

már csak kócos édes sebed 
vérzik harang szól szél legel 
arcodba-fagyott réteket 
e sebtől csak én vérzem el

kedvesem hát hová innen 
látod: már rém is sírhatok 
cigarettafüst-tüdőmben 
szeretkeznek a csillagok.

Szávó Sándor (Pálhalma) rajza
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A nevelés közös érdek
Ezúttal hét véleményt adunk közre, mintegy befeje

zésként. Ügy gondoljuk, közel négy hónap elegendő volt 
ahhoz, hogy akinek volt véleménye, az azt elmondja.

így a következő számunkban megpróbáljuk összegezni 
mindaz’, ami hasznos, ami megszívlelendőnek látszik. 
De előbb következzenek a hozzászólások.

42 .
Számtalan szabaduló tár

samtól kérdeztem, hogy ott 
kint, hogyan tovább? A vá
laszok zöme sajnos elkeserítő. 
Hiába a vállalat visszaigazoló 
levele és az esetleges pártfo
gó, nincs semmi konkrét tá
masz. Nincs igazi perspektí
va, igazi cél. Nincs semmi 
olyan „nagy”, amiért érde
mes lenne szenvedni,, elvisel
ni az átállás nehéz szakaszát. 
Tudok olyan szabadulóról, 
akinek egyetlen célja volt: ide 
vissza ne kerüljön! Azért ez 
mégsem lehet életcél! Keres
nünk kellene azt, ami ösztön
ző, ami erőt ad. Itt segíthet a 
család, a nevelés és — félve 
írom le — a társadalom. Pat
ronálnak szocialista brigádok 
idős embereket, mozgássérül
teket, alkoholistákat. Segítik, 
támogatják őket. Velünk? 
Tisztelet a kivételnek, nem 
szívesen foglalkoznak. Pedig 
a brigád, a későbbi baráti kör 
kizárhatná azt a társaságot, 
ami miatt esetleg újra beke
rülünk.

S ilyen társaságban láthat
nánk példás családi életet, be
csületes munkát és még sok 
olyat, amiért érdemes élni. 
Nincs született bűnöző. Tehát 
megérné az összefogás . . .

Fakót László 
' Állampuszta

43 .
Szerintem, ha az ember hi

bát keres, elsősorban önkriti
kát kell gyakorolnia, mert a 
hibák beismerése, már önma
gában kedvező jelenség. A 
„betegség gócpontja” ott van, 
hogy nincs konkrétan kitű
zött cél, ami ösztökél, ami 
visszatart. A „Csak egyszer 
kerüljek ki innét” meggondo
lás, ha nem is tipikus, azért 
elég gyakori. Véleményem 
szerint még mindig a hozzá
tartozók, elsősorban a csalá
di, szülői kapcsolat fenntartá
sa, összekovácsolása lehet a 
ieghathatósabb mozgatóerő. 
De az ilyen törekvésekben sok 
a hiba, mindkét fél részéről. 
Például egy beszélőn „elcup- 
pant” csókért, nem hiszem, 
hogy az a legkézenfekvőbb

tást lehetne elérni. Az elítélt 
és nevelő kapcsolatát kellene 
közvetlenebbé tenni, hogy a 
segítségre szorulónak legyen 
lehetősége és bátorsága az 
esetleges problémákkal elő
állni. S legyen az a dolog bár
milyen kellemetlen, semmi
képpen se kerüljön az elítélt 
pellengérre. . .

Fazekas Zoltán 
Miskolc

44 .
. . .  Az elmúlt hónapokban a 

vitához intézetenként átla
gosan egy hozzászólás érke
zett. Vagyis elítélttársaim 
döntő többsége elzárkózott az 
ilyen nyílt vita elől. Jó len
ne valamilyen formában ma
gyarázatot keresni. . .

Talán, ha egy kicsit inten
zívebben kapcsolódtak volna 
be a vitába a nevelők és a 
pártfogók, akkor sikerült vol
na igazán „kiszélesíteni” ezt 
a vitát, ami szerintem nem
csak a mi érdekünk, hanem a 
felügyeleté, a nevelési szolgá
laté.

Még annyit: vannak inté
zetek, ahonnét egyetlen hoz
zászólás sem érkezett, Ügy 
látszik, ott minden a legna
gyobb rendben van. Ha ez így 
van, akkor legalább a mód
szert közreadhatták volna, 
hogy mindenki tanuljon belő
le.

Szilágyi Gábor 
Sopronkőhida

45 .
Ami tollat adott a kezembe, 

nem más, mint a felháboro
dás. Igen, a felháborodás, 
azon a tényen, hogy hónapok 
óta folyik egy vita, amellyel 
nem tudok egyetérteni. Hogy 
jövünk ml ahhoz, hogy néve
lőink munkáját kritizáljuk! 
Vagy arról véleményt nyilvá
nítsunk! Szerintem először 
meg kellene tanulnunk élni, 
viselkedni, beilleszkedni a 
társadalomba, s csak utána 
vitatkozni. Addig, amíg nem 
tudjuk megbecsülni a frissen 
meszelt mellékhelyiség falait, 
amíg nem tudunk kulturáltan

tóm e két esetben a nevelési 
célt. Azt is megmondom, mi
ért. Ambíciókkal, tervekkel 
szabadulnak az emberek. 
Mindezt egy csapásra meghiú
sítják a nevelési célzatúnak 
mondott intézkedések. Kitilta
ni valakit onnét, ahol eddigi 
életét élte, felér egy több
éves börtönbüntetéssel. A 
„ref” pedig önkéntelenül a 
gyermekkort juttatja az 
eszembe: ha egyest kaptam, 
nem mehettem a játszótérre. 
De most mégiscsak felnőttek
ről van szó. Megtiltani, hogy 
szórakozóhelyre járjak, állan
dó éjszakai ellenőrzés a la
káson. Vajon ki az a hozzá
tartozó, aki ezt előbb vagy 
utóbb nem unja meg? Ezzel a 
módszerrel egy magányos 
embernek szinte nullára „nő
nek” az esélyei, hogy párt, 
társat talál. E két intézkedés 
egyéb hátrányairól most nem 
is szólok. . .

Sásvári Tibor 
előzetes

47 .
A 37. hozzászóló egy pártfo

gó volt. Neki és a többi párt
fogónak is elmondanék egy 
megtörtént esetet. Egy 24 éves 
fiatalember szabadult négy
éves büntetéséből, és pártfo
gó felügyelet alá helyezték. 
Jelentkezett annak rendje és 
módja szerint a pártfogónál. 
Szépen ment minden, elhe
lyezkedett, munkáját kifogás
talanul végezte, s ezt elismer
ték a munkáltatók is, mert 
ügyes és igyekvő volt. Sőt, 
környezetébe is beilleszkedett.

Egy alkalommal elment a 
pártfogójához, hogy a szoká
sosnál nagyobb összegre len
ne szüksége, a letéti pénzből. 
A pártfogó nem firtatta, mire 
kell, odaadta. A fiatalember 
aznap ünnepelte első szabad 
születésnapját. Ügy döntött; 
hogy szűkebb baráti körben 
ünnepli meg. Igen ám, de úgy 
belemelegedtek az ünneplés
be, _ hogy az egyik hölgynek 
eszébe jutott: jó lenne tánccal 
folytatni. Az említett fiatal
ember is velük ment, bár ki 
volt tiltva mindennemű szóra
kozóhelyről. Tetejébe még 
balszerencséje is volt, mert 
beleesett egy ellenőrzésbe. Az 
igazoltató rendőrben azonban 
volt annyi emberség, hogy a 
dologból nem csinált nagyobb 
felhajtást, az adatait is úgy 
vette fel, hogy a társasága 
nem vette észre a dolgot.

büntetés, ha megvonják a kö
vetkező találkozást. Mert ez
zel nemcsak az elítéltet, ha
nem a hozzátartozót is bünte
tik . . .

Olvashattunk a nevelői tes
tület odaadó munkájáról, ami
vel én teljesen egyetértek. 
De. . .  a nevelő csak egyedül 
van. Törekvéseit keresztezhe
tik, elferdíthetik olyan intéz
kedések, amelyek, ha nem is 
tudatosan, de ellentmondóak. 
Szerintem az őrségnek és a 
nevelési testületnek még szo
rosabban kellene együttmű
ködnie, így jóval nagyobb ha

tévét nézni, amíg falcolunk, 
nyelünk, megtagadjuk a mun
kát — addig mi ne vitatkoz
zunk! Először mi is legyünk 
emberek! Ennyit akartam 
mondani: akinek inge, vegye 
gyorsan magára!

Erdélyi István 
Márianosztra

46 .
Olyan gondot szeretnék fel

vetni, ami sokak életét meg
határozza. Nevezetesen: a 
rendőri felügyeletről és a ki
tiltásról lenne szó. Nem lá

Másnap elment a pártfogó
jához, és elmondta őszintén, 
hogy mi történt. A pártfogó 
megígérte, hogy elintézi az 
ügyet. Legyen nyugodt, ígérje 
meg, hogy többet ez nem for
dul elő. Hat nap múlva a fia
talembert letartóztatták. Har
minc napot kapott a pártfo
gó felügyelet szabályainak be 
nem tartásáért. Ez még nem 
is esett olyan rosszul, mint az, 
hogy az eljárást nem az ő 
pártfogója indította meg elle
ne. Kérdem én, és kérdezte a 
fiatalember is: hogyan for
duljunk ilyen eljárás után 
bárkihez is bizalommal? Mert

az sem kétséges, hogy ilyes
mivel tönkre lehet tenni^ e'gy 
nevelő több éves munkáját. . .

Szendrei Zoltán 
Sopronkőhida

48 .
Sajnos, ismerem a Heti Hír

adót megjelenésétől fogva, 
így van némi tapasztalatom. 
Amit elmondok, azzal senkit 
sem akarok megbántani, ezt 
előrebocsátom.. .

Kezdeném ott, hogy ma már 
nem annyira titok a nevelé
si perspektíva az elítéltek kö
zött, mint 25—30 évvel _ ez
előtt. Lemérve a múlt és jelen 
fejlődését, szerintem van egy 
alapvető hiba. Óriási lehető
ségek előtt áll a nevelés, az 
elmúlt 10 évben a fejlődése 
szinte lemérhetetlen. E fejlő
déssel, úgy érzem, az őrzés- 
biztonság csak technikailag 
tartott lépést. Elismerem: más 
a nevelési és más az őrzés- 
biztonsági érdek, a kettő nem 
fedheti teljesen egymást. 
Ugyanakkor az a baj, högy az 
őrség cserélődik, minden em
ber más és más beállítottsá
gú, s közel sem egyformán ér
telmeznek egy-egy nevelői el
képzelést, Az őrségnek a leg
fontosabb az őrzésbiztonság. 
Ez érthető! De a mai techni
ka mellett a külső őrzés ele
gendő lenne és belül a körle
ten a felügyeletnek a neve
léshez kellene tartoznia. Ez 
nem zárná persze ki a belső 
ellenőrzést sem . . .

Minden ember hazudik, 
amikor azt mondja, hogy ő 
már megjavult. Az megint 
más kérdés, amikor például 
az őrizetes eljut arra a pontra, 
hogy elkezd gondolkodni, hogy 
milyen is volt az élete eddig? 

■ Ehhez persze nagyon sokat 
kell a 'nevelőnek vele foglal
koznia. Például a nevelő be
leplántálhatja az élet szere- 
tetét, azt, hogy mennyi min
dent veszít azzal, hogy ide
bent van. S ha így folytatja, 
itt töltheti le legszebb éveit, s 
öregkorára mehet egy szociá
lis otthonba, vagy akár itt is 
halhat meg a börtönben.

Az is baj azonban, hogy a 
névelők nem tudnák eleget 
foglalkozni egyetlen elítélttel 
sem. Egyrészt nagy a cserélő
dés, mire a nevelő megismer
né neveltjét, már másik mun
kahelyre, körletre, intézetbe 
kerül, másfelől 80—100 em
berrel egy nevelő képtelen 
foglalkozni. Pedig még az 
úgynevezett problémamentes 
emberek is igényelnének ha
vi egyszeri beszélgetést. . .

Szerintem előbb jött az új 
rendeletsorozat, mint a felté
telek biztosítása. Hiába hoz
ta a közlöny, írta a Heti Hír
adó, hogy ezt vagy azt az 
adott intézetben végre kell 
hajtani, a vezetőség egyszerű
en képtelen végrehajtani az 
intézet jellege miatt. S itt jön 
az elítéltek részéről a bizal
matlanság. Csak azt látják, 
hogy valami jár nekik, de 
nem kapják meg. Megzavarja 
a nevelő munkáját, hogy amit 
évek alatt felépített az elítélt 
jellemében, azt a végre nem 
hajtható rendelkezések szét
rombolják . . .

S még valami. Sokkal diffe
renciáltabban kellene az egyes 
elítéltekre nevelési célokat ki
tűzni, olyanokat, amelyeket az 
elítélt végre is tudna hajtani. 
Például sokán panaszkodnak, 
hogy a letiltás miatt nem. ér
demes dolgozniuk, mert így 
örülniük kell az ötszáz forin
tos segélynek. Mi lenne példá
ul akkor, ha önkéntes alapon 
az ilyen elítéltek vagy őrize
tesek a négy szabad szomba
ton dolgozhatnának s ekkor 
nem „kegyelempénzzel”' sza
badulnának. Hiszen kint sem 
csak nyolc órát dolgozik min
denki !

Aztán vannak renitenske- 
dok, akiket látszatra nem le
het megjavítani, de igen so
kat ártanak a nevelői munká
nak. Külön körletre kerülve 
ki kellene érdemelniük, hogy 
visszakerülhessenek a közös
ségbe. Ekkor majd, kedvezmé
nyek nélkül, rájönnének, hogy 
van vesztenivalójuk.

Befejezésül: nagyon fontos 
lenne, ha kevesebb adminiszt
ráció jutna a nevelőknek, s a 
sok papírmunka helyett biz
tosan hatásosabban tudnának 
foglalkozni az elítéltekkel a 
neveltjeikkel. Mert ez lenne a 
munkájuk lényege!

Szakács Károly 
Vác

*  i
B & s s é lg v té s  e g y  b i i s t t e t ó b s r ó v a i

M egyed§zázad
írói teljesítménynek sem lebecsülendő az a több 

mint kétszáz oldalas ítélet, amelyen az elmúlt hónapok
ban dolgozott dr. Batta Miklós bíró vagy ahogyan a hi
vatalos regula szólítani rendeli: a miskolci megyei bíró
ság tanácselnöke, Már csak az utolsó simítások hiányza
nak — néhány bekezdést áthúz, pár mondatban megvál
toztatja a szórendet, újra átnézi a szakértői véleménye
ket, s a kézzel írt sorokból, a jegyzetek sokaságából rö
videsen megszületik az ítélet.

— Őszintén bevallom — mondja —, nagy kő esik 
majd le a szívemről, amikor teljesen elkészül. Majd
nem féléves kemény munka rejtőzik az ítélet sorai 
mögött, több ezer oldalnyi akta áttanulmányozása, a vád
lottak és a több száz tanú, a szakértők kihallgatása, a 
bizonyítékok mérlegelése pro és kontra, no meg jó né
hány álmatlan éjszaka a döntés előtt. A Heves megyei 
Tanácsi Építőipari Vállalat volt vezetőinek bűnügyében 
tartott tárgyalásokhoz összesen 228 kilogrammnyi irat, 
akta tartozott. Nagyobb ügyem már volt a huszonöt éves 
praxisomban, de bonyolultabbal még nem találkoztam.

Negyedszázad a bírói székben. . .  Derékba tört éle
tek, megbicsaklott sorsok, tragédiák sorára emlékszik 
dr. Batta Miklós, akin — furcsa ellentét — alig-alig 
látszik az. idő nyoma. Ha nem ő mondaná, talán el sem 
hinnénk, hogy jövőre már ötvenéves lesz.

— Hogyan került a pályára?
— Véletlenül. A Somogy megyei Kadarkúton szület

tem, ahonnan hamar Miskolcra kerültünk. Fiatal korom 
erdészek, erdészcsaládok közelében telt el, mi sem lett 
volna természetesebb tehát, minthogy erdőmérnök le
gyek én is. De nem vettek fel az egyetemre. Próbálkoz
tam még a Képzőművészeti Főiskolán, de későn adtam 
be a papírjaimat, s már végképp elkeseredtem, amikor 
valaki a jogi egyetemre tanácsolt, ahol sikerült is a fel
vételi. A diploma után Miskolcra kértem magam. 1957 
augusztusától dolgozom a bíróságon, voltam fogalmazó, 
elnöki titkár, járásbírósági tanácselnök, 1970-től 1976-ig 
pedig a Szikszói Járásbíróság elnöke. A Megyei Bíróság 
tanácselnöki tisztét 1976 márciusától töltöm Be. így, az 
eltelt évek távlatából nézve, tiszta lelkiismerettel kije
lenthetem: nem bántam meg a huszonöt évvel ezelőtti 
döntést. Megszerettem a pályát, a hivatást és ennek így 
is kellett lennie, másképpen nem maradtam volna ilyen 
hosszú ideig bíró.

-— Mindennapi munkája során az élet árnyékos ol
dalával találkozik. Megmaradt-e hite az emberekben?

— Nemcsak hogy az élet árnyékos oldalával, hanem 
nap mint nap emberi tragédiákkal kerülök szembe. 
Tragédiával mindkét oldalon, mert, aki például megölt 
egy másik embert, annak is tönkrement, kettétört már 
az élete. De ez nem jelenti azt, hogy meg kell rendüljön 
a bizalmam az_ emberekben. Itt, a bíróság előtt, kevés 
kivételtől eltekintve, már nem elvetemült gyilkosok, 
hanem gyakran szánnivaló emberek állnak, akik tulaj
donképpen maguk sem tudják, hogy miként juthattak 
idáig. Kétségtelen viszont, hogy vannak ügyek, amelye
ket nem szeretek. Az utóbbi években gyakran tárgya
lunk olyan családi tragédiákat, ahol az iszákos, durva 
apa vagy férj addig üldözi, hajszolja családját, amíg ő 
lesz az „áldozat”. Ilyenkor sajnálom is a vádlottat, de 
ez nem befolyásolhat az ítélkezésben. Fiatalabb kollé
gáimnak gyakran mondogatom: a szíved felejtsd a fo
lyosón, a tárgyalóterembe csak az értelmedet vidd, s a 
törvény betűje, szelleme szerint ítélkezz.

A mi büntetőjogunk nem ismeri a „szemet sze
mért, fogat fogért” elvet. A közvélemény legtöbbnyire 
csak magát a bűncselekmény „eredményét” ismeri meg, 
annak okait, mozgatórugóit, az elkövető körülményeit 
már kevésbé. Itt, a tárgyaláson, ha nagy a hallgatóság, 
sokszor tapasztalható a közvélemény hangulatának hul
lámzása. A miskolci Vár éttermi emberölés ügyében pél
dául az ügyész beszéde után a hallgatók a vádlottak 
fejét „követelték”, a védő szavainak elhangzása után 
pedig jóformán felnién tették őket. Volt, aki el is sírta 
magát — természetesen ez sem befolyásolhatja dönté
sünket. Ami pedig az ítéletkiszabási gyakorlatunkat 
illeti, én vitatkoznék a közvéleménnyel. Az utóbbi évek
ben már egyre szigorúbb büntetéseket szabunk ki — 
az indokolt esetekben.

~~ ^  bíró jeladata: igazságot tenni. Polgári peres 
ügyekben valóban az egyik vagy a másik fél javára 
hoznak, döntést. A büntetőbíró hogyan gyakorolhat igaz
ságot Volt-e már példa rá, hogy ártatlanul elítélt vol
na valakit?

— Mi az ítélettel mondjuk ki a „szentenciát”, ami- 
kor megállapítjuk ki, miben bűnös, miért és hogyan 
követte el cselekményét. Akkor is „igazságot teszünk” 
amikor a vádlottat felmentjük vagy elítéljük. Nagyon
Al fp1 mlnK—i -Taid?ln*a.1í 1mes nálunk valakit jogtalanul. A felmentő lteletek többsége a- jogos védelem megálla-
HbW iuÍIÍ1 kovetkezik’ akk°r» ha valaki szorongatott 
htíyzeteból, végszükségben próbál meg menekülni. Ami 
pedig az utolsó kérdést illeti: eddig még nem jutott tu- 
domasomra, hogy valakire akár a legcsekélyebb bünte
tést is kiszabtuk volna ártatlanul.

vei”? Találkozott-e már büntetését letöltő „elítéltjé-

S S S . , “ *  raUolt' b' - h<®

— Nyugodtan alszik tehát?

... “  Lelkiismeret-furdalásom még egyetlen egy ítéle 
tunk után sem volt. Az ítélethozatalt S t  ly lk v m  
éjszakába nyúló vívódás, töprengés előzi meg A munkát 
mi soha nem fejezzük be. Ha nincs is kezünkben az ak-
p ’ ® n^ll° tÍ ké.r ,dés.ek mindig ott zsonganak a fejünkben 
Ez rendkívüli idegfeszültséggel jár, de a legkisebb ügv- 

Is . .. í?fr mindenkinek a sajátja a legnagyobb — rend
kívül körültekintően kell eljárni. A mi lelkiismeretünkre 
ugyanis emberek sorsát bízták'— ez a hivatásunk.

U. 3.
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A spanyolok egy évvel 
a válási törvény 

hatályba lépése után 
is ritkán válnak

_ Egy spanyol igazságügyi 
tisztségviselő azt mondja, úgy 
érzi, mintha estélyt rendezett 
volna, ahova nem jöttek el a 
meghívottak.

Egy évvel azután, hogy a 
kormány törvényesítette a vá
lást — miután Franco négy 
évtizede alatt tilos volt válni 
—, úgy látszik, hogy ez a lehe
tőség kevés spanyolt érdekel.

A spanyol válási törvényt 
acsarkodó parlamenti viták 
után fogadták el,, s feltételez
ték, hogy rövidesen félmillió 
válókeresetet adnak be, sőt — 
a spanyol püspökök szerint 
— „súlyos károkat fog okozni 
a spanyol társadalomnak, és 
komoly, kihatása lesz a család 
jövőjére”.
; A bírósági tapasztalatok fé

nyében úgy látszik, a spanyol 
család meglehetősen könnyen 
élte túl á támadást.

A kormány 32 családjogi bí
róságot állított fel, hogy azok 
birkózzanak meg a válókere
setek várt áradatával. Az 
igazságügyminisztérium szó
vivőjének . visszafogott kijelen
tése: „A bíróságoknak a várt
nál kevesebb munkája akadt.” 

A legújabb statisztikák azt 
mutatják, hogy tavaly nem 
egészen 10 000 házaspár vált 
el, és az ez évi előzetes adatok 
is csak csekély növekedést 
mutatnak.

„A házasság intézményét 
&em fenyegeti közvetlen ve
szély” — mondta Jósé Luis 
Albacar válóperes bíró.

; Mi történt a hivatalos becs
lések szerint, egymillió spa
nyollal, aki a boldogtalan há
zasság csapdájába esett és alig 
Várta, hogy megnyíljék a tör
vényes és tisztességes kivezető 
út?

Francisco Umbral spanyol 
fró és humorista azt mondja, 
a spanyolok azért nem vál
nak, mert nem tudnak osztoz
ni a televízión, a kutyán és 
az anyósukon.

A püspökök arra intették, 
hogy „a katolikus hívők nem 
élhetnek nyugodt lelkiisme
rettel a válási törvény nyúj
totta polgári lehetőségekkel.” 
A legfelsőbb bíróság tanulmá
nya azonban azt írja, hogy „a 
spanyol házasság konfliktusa 
sokkal kevésbé komolynak lát
szik, mint eredetileg hitték.”

A tanulmányban az is ol
vasható, hogy Spanyolország 
olyan társadalom, amelyben az 
emberek — ismeretlen oknál 
fogva — kevesebbet peresked
nek, mint más, hasonló jog- 
rendszerű európai országok
ban.

„A spanyolok hagyományo
san maguk oldották meg a 
problémáikat, anélkül, hogy 
pereskedéshez folyamodtak 
volna, és mind magán-, mind 
házassági ügyeikben restel
kednek bírósághoz fordulni” 
— írja a tanulmány.

Ferderico Carlos Saenz de 
Robles, a legfelsőbb bíróság 
elnöke kijelentette, a spanyo
lok nincsenek hozzászokva, 
hogy válási törvényük van és 
az emberek mindig lassan kez
dik igénybe venni az új jogi 
lehetőségeket.

„Azt hiszem, a spanyolok 
arra várnak, hogy kiderüljön, 
hogyan alkalmazzák a tör
vényt, mibe kerül és hozzá 
kell szokniuk a gondolathoz, 
van mód véget vetni a boldog
talan házasságnak” — mondta, 
hozzátéve, hogy a válókerese
tek száma jövőre valószínűleg 
növekedni fog.

A több szabad idő hatása 
a családi életre Japánban

Mind több japán háziasz- 
szony nyúl az italhoz vagy kap 
idegösszeomlást — állapította 
meg a Sukan Gendai hetilap 
orvosok nyilatkozatai alap
ján.  ̂A japán, családi élet e 
válságjelenségének oka, hogy 
a férjnek egyre több a sza
bad ideje, többet ül otthon 
és feleségének gyakran az 
idegeire megy. A Japánban 
is_ bevezetett ötnapos munka
hét következtében, és mert 
mind több dolgozó valóban 
abbahagyja a munkát, mi
helyt elérte a nyugdíjkorha
tárt, a férj mem tud szabad 
idejével mit kezdeni, és ott
hon csak útban van.

Mint egy női pszichológiai 
problémákkal foglalkozó szak
orvos megállapította, az ilyen 
férjek feleségei sokszor trau- 
matikusati félnek a hétvégé
től. Ezek a  félelmek pszicho
szomatikus zavarokhoz, pél
dául^ sírógörcsökhöz, fej- és 
hátfájásokhoz vagy memória- 
kihagyásokhoz vezetnek. Még 
szélsőségesebb jelenség a fé- 
kezhetetlen étvágy és mene
külési akciók megkísérlése.

A hétvégi félelmek sok 
esetben arra indítják a nőket, 
hogy alkoholistákká váljanak.

A nők hányada az ország va
lamennyi alkoholistájának 
számában a 15 évvel ezelőtti 
20 százalékról csaknem 50 
százalékra emelkedett. Az 
ilyen félelmekkel küzdő há
ziasszonyok többségének fér
je alkalmazott. A japán al
kalmazottak szociológiailag 
úgyszólván „társadalmat al
kotnak a társadalmon belül”, 
és életfelfogásukban eltérnek 
más társadalmi csoportoktól. 
Az alkalmazottak más cso
portnál nagyobb mértékben 
cégüknek élnek, amelynél 
rendszerint egész életükben 
dolgoznak, és ahol legtöbb
ször esti szabad idejüket is 
eltöltik.

Ezek az alkalmazottak a 
szabad idő növekedésével el
bizonytalanodnak. Különösen 
gyakori ez a jelenség a nyug
díjazás után, amikor a csalá
di élethez nem szokott férjek 
tehetetlennek és haszontalan
nak érzik magukat. Toki Ju- 
zo társadalombíráló nézete 
szerint ezek a „használd-s- 
dobd-el-társadalom” emberál
dozatai, és régi fekete-fehér 
televíziókészülékhez hasonlí
tanak, amelyet az ember ki
dob, pedig -még működik.

T R É F A  K
Az ismert orvostól meg

kérdezte valaki, hogy mi 
az egészség.

— Az egészség — vála
szolt — az, amikor önnek 
mindennap másvalamije 
fáj.

★
Egy fiatalember elhe

lyezkedett egy műhelyben, 
de már egy hónap múlva 
elbocsátották. Az apja 
megkérdezte, mi történt.

— Tudod, a főnök egy
szerűen irigyelt. Hiszen is
mered, milyen ember: 
zsebre dugja a kezét, fel- 
alá sétál, és nézi, hogyan 
dolgoznak mások.

— De hát miért irigyelt 
téged?

— Mert a műhelyben 
mindenki azt hitte, hogy 
én vagyok a főnök!

Egy fiatalember meg
kérdezte egy filozófustól: 
mi az öregség?

— Az életnek az a sza
kasza, amikor a jövő már 
mögöttünk van, a múlt vi
szont előttünk! — vála
szolt a filozófus.

★

Hansen százéves lett, és 
a helyi újság tudósítója in
terjút készített vele.

— És hogyan tölti az 
idejét? — kérdezte az új
ságíró.

— Reggel 9-kor felkelek, 
kimegyek az újságért, át
nézem a gyászjelentéseket, 
és ha azokban nem esik 
szó rólam, akkor visszajö
vök, és reggelit készítek 
magamnak. . .

Kísérlet az űrműzeümban
Tizienkét-tizennégy éves kis 

kamaszokat készítenek elő — 
játékosan — a  kozmonauták 
nehéz és izgalmas hivatására 
az Egyesült Államokban. A 
világűr első utasainak . régi 
kiképző központját, a Space 
«Und Rocket Centert alakítot
ták át erre a célra az Alaba
ma állambeli Huntsville-ben, 
amely ma m ár múzeum. A 
gyerekek — fiúk és lányok 
vegyesen —, megismerkedhet
nek itt mindazzal, amivel az 
űrrepülésre való felkészülés 
jár, természetesen életkoruk
nak megfelelően. Elsősorban 
a súlytalanság állapotát pró
bálják ki velük, de, átmennek 
a  speciális centrifugákon, 
vfz alatti gyakorlatokon Is. 
„Szenvedni kell azért, hogy 
valakiből kozmonauta lehes
sen” — mondják a tábor ve
zetői,, és a gyerekek boldogan

»
alávetik magúikat a fegyelem
nek és a nehéz gyakorlatok
nak. Érdekes, hogy a lányo
kat nem annyira a fizikai 
próbák vonzzák, inkább az 
ellenőrző berendezések tanul
mányozásában jeleskednek.

Már évtizedekkel ezelőtt 
sürgették ismert kutatók, hogy 
valamilyen módon fel kell 
kelteni a gyerekek érdeklő
dését a világűr iránt. Leg
alább olyan népszerűnek kel
lene lennie a kozmonauta hi
vatásának, mint a sportolóé
nak.

Lehet, hogy az idei nyár el
ső próbálkozásaiból kerülnek 
majd ki a jövő világűr uta
zói? Ki tudja? Mindenesetre 
a szakembereknek módjuk 
volt megfigyelni, melyik gye
rekben rejtőzik az a képes
ség, amelyet érdemes lesz 
majd kifejleszteni.

Tabletták -  virágporból
A nosztalgia ízei, avagy az 

ízek nosztalgiája? Gyerme
keink gyermekkorunk ked
venc édességeit pusztítják. 
Dr. Vadász György, a „Rákó
czi” Sütő- és Édesipari Szö
vetkezet elnöke úgy mondja, 
nincs az a mennyiség, amit 
újszülött-vadomatrégi cikkek
ből, a Dörmi medvebocskor- 
szíjból és a Sírni szalagcukor
ból viharsebesen el ne kap
kodnának.

A most 25 esztendős szö
vetkezet idei árbevétele 220 
millióra rúg, létszámgondjai 
nincsenek, az átlagkereset 
meghaladja a  4700 forintot. 
Noha 16 termelőegységük és 
10 üzletük mindegyike a fő
városban van, édesipari ter
mékeik kaphatók az egész or
szágban. A sütőipar frontján 
feladatuk a minőség és a vá
lasztékbővítés. A 12-szeres 
kiváló szövetkezet évek óta 
szinte kibérelte az első he
lyet a MÉM ágazati értékelé
sében. Az idén jelentek meg 
a lenmagos kenyérrel, mely 
az emésztést és a bélműikö- 
dést könnyíti. Egyik őszi új
donságuk a Diámon diabeti
kus ostyacsalád. A KERMI, 
valamint az Országos Élelme
zés-- és Táplálkozástudományi 
Intézet szakvéleményei sze
rint állja a versenyt a sokkal 
drágább finn importciikekkel. 
A_ Rákóczi tablettacukor-fa- 
mília első gyermeke a gyü

mölcsízű. Tervezik virágpor 
tartalmú, illetve kávétablet
ták gyártását is. Miként va
lamennyi termékük, saját fej
lesztés eredménye a Borzd, 
amely _ extrudált kukorica, 
kávékrémben megfürösztve. 
Űj teasüteményeik közül a 
Terka mogyorós és kakaós, a 
Puszta sós. ízű.
_ A kereskedelem túlzott tar

tózkodása ellenére újabb dia
betikus termékek — például 
cukorféleségek — kifejleszté
se is szerepel terveikben. Üz
lethálózatuk nő és megújul. 
A Balassi utcában nemrég 
kenyér- és péksüteményből tot 
nyitottak. Most a legnagyobb 
munka a Szent István körúti 
Margit-híd cukrászda teljes 
felújítása.

Repülő palota
Egy floridai cég megbízást kapott, hogy egy Boeing 

727 típusú személyszállító repülőgépet alakítson át arany 
díszítésű repülő palotává. A tervezett légipalotával ösz- 
szehasonlítva az Egyesült Államok elnökének repülőgépe 
állítólag szegényesnek fog látszani. A luxusgépet, ame
lyet konyhákkal és fürdőszobákkal, arany armatúrákkal 
és kristály csillárokkal látnak el, állítólag Szaúd Arábia 
királyi családjának egyik tagja rendelte meg.

Automatikus szívmasszázs
A német vöröskereszt nemrég rendezett 5. mentési 

kongresszusán cűyan elektromechanikus műszert mu
tattak be, amelynek segítségével újra megindítható a 
szívműködés, ha a páciens szíve valamilyen ok miatt 
megállt. A műszer egyszerű elektromágnes, amelyben egy 
horgony mozgását az áramlökés meggyorsítja és egy 
ütközőlemezre irányítja. Az ennek során keletkező nyo
mási impulzus a mellkasra közvetítődik, és ott arra ösz
tönzi az üres izmot, hogy újra indítsa meg tevékenysé
gét. A szívstimuláció eddig szokásos módszereitől elté
rően, amelyeknél — mint a kézi szívmasszázsnál vagy az 
„ökölcsapási módszernél” — gyakran bordatörésre kerül 
sor, vagy a mellkas falát át kell vágni, hogy bevezet
hessék az elektromos szívmasszázshbz szükséges elektró
dákat, az új műszer kíméletesen működik.

A  MESTERSÉGES FÉNY SZÍNE 
BEFOLYÁSOLJA A  KÖZÉRZETET

Egyelőre semmilyen tudományos bizonyíték nincs ar
ra, hogy a munkahelyi vagy az otthoni fénycsővilágítás 
stresszt okozhat, vagy rákos megbetegedéshez vezethet. 
Mint azt Erwin Hartmann, a müncheni egyetem orvosi 
optikai intézetének professzor-igazgatója egy Marburg- 
ban rendezett vita során kifejtette, a fényforrás fizioló
giai hatása csak a fény színétől függ, és nem a színképi 
összetételétől.

A fény színe döntően befolyásolja az emberi közér-: 
zetet. a látási inger nyomán, így például egy fénycső
vel ugyanazt a biológiai hatást lehet elérni, ha ugyan
olyan a színe és a megvilágítás erőssége, mint egy izzó
lámpával. Vannak azonban a fénycsöveknek olyan tü- 
lajdonossáigai. amelyek kifejezetten kellemetlenek és za- 
varöak lehetnek. Ide kell számítani' elsősorban a ré
gebbi fénycsövek elektródáinak villódzását. Ha a fény
cső fényében túl sok a vörös, ez viszonylagos túllátást 
eredményez, ha a megvilágítás színében sok a kék, vagy 
nagyon fehér a fény, ez Látáskárosodást okozhat. A túl 
erős. megvilágítás előidézheti a stressz bizonyos formáit, 
ez azonban semmi esetre nem káros a teljesítményt be
folyásoló hangulati állapotra. Ezzel szemben mindenütt, 
ahol az emberek ki akarják magukat pihenni — tehát 
borozókban éttermekben, de főleg otthonokban — az 
izzólámpa meleg tónusa és viszonyag alacsony megvi
lágítási szint uralkodjék.

Elmekórházban 
a királynői hálószoba 

l hívatlan vendége
Michael Fagan,- II. Erzsébet 

királynő kéretlen hajnali ven
dége, aki illetéktelenül beha
tolt a palotába, de emiatt nem 
tudták elítélni (nem lévén pa
ragrafus rá), mégis rács — egy 
kórház rácsai — mögé került.

James Miskin büntetőbíró 
rendelkezett úgy, hogy a 31 
éves, munkanélküli férfinak 
be kell vonulnia egy Liverpooli 
elmegyógyintézetbe. Fagant 
itt n.em bűnözőként, hanem 
betegként fogadják- majd.

A törvény értelmében az 
orvosok döntik majd el, mikor 
nyerheti vissza szabadságát. 
Két elmegyógyász szakorvos 
arról biztosította a bírót, hogy 
Fagan „változatlanul fenyege
tés a királynőre nézve”. Tőlük 
származik az indítvány, hogy 
a betörő kerüljön meghatáro
zatlan időre elmegyógyinté
zetbe.

Fagant végül is nem II. Er
zsébet magánlakának megsér
tése, hanem autólopás miatt 
küldték kezelésre. Ez volt 
ugyanis az egyetlen vádpont, 
amelyben a vádlottat el lehe
tett marasztalni,

A .  3 1  u n  f l i n t

o r s z á g á r ó l
V ízsz in tes : l .  Az 1479-ben a la 

k u lt  egységes sp an y o l á llam  fő- 
v á ro sa  a  M an zam are s  fo lyó  
p a r tjá n . 1561-ben II. F ü lö p  te tte  
az o rszág  szék h e ly év é . A X II. 
lab d a rú g ó  VB d ö n tő jé n e k  sz ín 
h e ly e . 6. S p an y o l h eg ed ű m ű v ész  
és zeneszerző , h íre s  h e g ed ű m ű 
vei a  C ig án y d a llam o k  és az  A n
d a lú z ia  ro m á n c  (P ab lo , 1849— 
1908). 13. É p ítész , ő v eze tte  be 
a  m ó r és k éső i gót d ísz ítő e lem e
k e t fe lh a sz n á ló  sp an y o l p la te -  
re s z k  s t í lu s t  (E n riq u e , k b . 1455— 
1543). 14. . . .  - r e g é n y ; a  lo v ag 
re g é n y e k  típ u s a  a k ö z é p k o rb a n ; 
v irá g z á sá n a k  C erv an tes  Don 
Q u ijo te ja  v e te tt  véget. 16. A k a 
d á ly . 17. S zo v je t a u tó típ u s . 18. 
E g y k o r i k irá ly s á g  az o rszág  
é sz a k k e le ti részért, 1479-ben eg y e 
s ü lt  K asz tíliáv a l, s  ezzel k ia la 
k u lt  az egységes  sp an y o l n e m 
ze ti á llam . 19. Jó g a  e g y n em ű  be 
tű i. 20. . . .  K a za n ; film ren d ező .
22. K a lan d o s  é le tű , sev illa i szü 
le té sű  író  (M ateo, 1547—16147).
23. A ra b  nép , a  k ö z ép k o rb an  
sz in te  az egész P iren e u s i-fé lsz i
g e te t e lfo g la lták . 24. M agatok . 
25. H áziszárn y as . 26. S p an y o l ta r -  
tp ih á n y . V ito rla  a  szék h e ly e . 28. 
D é ln ém et m ű v észc sa lád  vo lt. 30. 
A lszu n k  r a j ta .  31. S zá raz  (ita l) . 
32. . B a rce lo n a ; sp an y o l lab -

------H írad ó  XXVI. év fo ly am  1
szám áb an  m eg je len t k e re sz t-  
" '- .V  h e ly e s  m eg fe jté se  a  k ö - 8

5:. §. m in d e n t e lh isz, a r ra  g y a - 1 
n a k szo m , hog y  ostoba, de ak i \ 
sem m it sem  hisz. a r r a  n em  is 1 
g y an ak szo m . t,
K ö n y v iu la lm a í n y e r te k :  H ö r - 1 
**" M ária e líté lt, K a lo c sa ;; 

Á rp ád  e líté lt, S o p ro n - L 
K aári Is tván  e líté lt, V ác; S 
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NB I

Rába a legjobb!
: A hetedik forduló három 
rangadót is hozott.' A Népsta
dionban kétszer 2-3 lett az 
eredmény, de micsoda különb
ség volt a két mérkőzés kö
zött! A sérülésektől megtize
delt Dózsa majdnem pontot 
rabolt a feljövőben lévő Va
sastól. S ha Pálvölgyi játékve
zető ítélkezései kifogásolha
tók voltak, akkor a Fradi— 
Honvéd összecsapáson Nagy 
bíró egyértelműen elmarasz
talható. Nem fogta meg a já
tékot, hagyta a kemónyedést, 
aztán a végén átváltott: sárga 
és .piros láz lett úirrá rajta. 
Három Honvéd játékos idő előtt 
áieínt zuhanyozni, csak éppen 
nem akkor, amikor azt kiérde
melték. Például Varga a kiál
lítása előtt olyan csúnyán ütöt
te el Murait, hogy azért a pi
ros helyből kijárt volna. Aztán 
égy újabb szabálytalankodás, 
amit nem ő követett el, és 
Nagy korrigált, A továbbiak
ban a Honvéd játékosai elvesz
tették a fejüket, ami nem is 
meglepő. Ám így is csak a 91. 
percben sikerült az FTC-nek 
a győztes gól.
. Győrben viszont „elmaradt” 
a rangadó. A Csepel csak egy 
félidőn át volt valamennyire 
ellenfél, utána a Rába ismét 
bizonyította: kiemelkedik a 
magyar mezőnyből. így már 
nincs veretlen csapat. Az 
MTK-VM megszerezte első 
hazai győzelmét a gyengélkedő 
Tatabánya ellen, mégpedig 
vert helyzetből. Meglepetés a 
Videoton debreceni győzelme 
ás á Haladás békéscsabai pont
szerzése.

A mérkőzések színvonala 
erősen közepes volt, bár a 
küzdelemre többségében nem 
lehetett panasz. A jó játék 
azonban pótolhatatlan.

EREDMÉNYEK
Rába/—Csepel 4-0. (Mile és 

Póczik kétszer volt eredmé
nyes. A Csepel, főleg a máso
dik félidőben alárendelt szere
pet játszott.)

FTC—Honvéd 3-2 (2-2 után 
eldurvult és a kiállítások mi
att irreálissá vált a játék. A 
felgyógyult Pölöskei jó beadá
sa végül meghozta a zöld-fehé
rek győzelmét. Nyilasi hosszú 
idő után ismét jól játszott és 
két gólt is szerzett.)

Vasas—Dózsa 3-2 (A tartalé
kos Dózsa nehezen adta meg 
magát a kitűnően játszó Vára- 
di vezette Vasasnak. Törőcsik 
sérülten kezdett és hamar ki
állt.)

Debrecen—Videoton 0-1 (A
forduló leggyengébb mérkőzé
sén az utolsó percben lőtt Ma
jor góllal nyert a Vidi.)

Pécs—Diósgyőr 2-1 (Gyorsan 
elhúzott két góllal a hazai 
csapat, aztán leállt. Némi sze
rencsével úsztak meg az 
egyenlítést.)

Nyíregyháza—ZTE 2-1 (Ösz- 
szeszedte magát a nyírségi 
gárda. A ZTE a második for
duló óta még pontot sem 
szerzett.)

Békéscsaba—Haladás 1-1.
(Meddő hazai fölény, Haladás 
vezetés, majd büntetőből 
egyenlítés. Gyenge mérkőzés, a 
vasiak örülhettek.)

MTK-VM—Tatabánya 2-1.
(0- 1-re vezetett a bányász, 
majd 1-1-néÍ büntetőt hibá
zott. így az eredmény valós.)

A tabellát a Rába vezeti 12 
ponttal, a 11 pontos FTC és a 
10 pontos Csepel előtt.

Tanulságos öttusa-VB

Siker „ászok”

NB II

Kksí@ku£t caz élboly
Ügy látszik, lassan kialakul

nak a valós erőviszonyok a 
második vonalban. Nem lehet 
például véletlen, hogy az NB 
I-ből kiesett Volán és SZEOL, 
illetve a tavalyi NB II-ben so
káig feljutó helyen álló Szek
szárd szökik a mezőnytől. A 
Volánnak ezúttal könnyű dol
ga volt: hazai pályán félgőz
zel verte a gyengélkedő nagy- 
bátonyiakat. Bravúrosnak 
mondható viszont a SZEOL 
soproni és a Szekszárd fővá
rosi győzelme. Ezen a két mér
kőzésen kívül csak a Siófok 
tapolcai pontrablása meglepő. 
A  többi mérkőzésen hazai győ
zelmek születtek.

EREDMÉNYEK:
Ganz-MÄVAG—Dorog 2-1

(2500 néző előtt a hazaiak két
gólos előnyt szereztek az első 
45. percben. A második játék
részben feljött a Dorog és 
majdnem egyenlített.)
• STC—Kecskemét 2-1 (Két
ezer néző látta a mérkőzést és 
örült a hazai sikernek, amely 
a gólhelyzetek alapján na
gyobb arányú is lehetett vol
na.)

HMSE—Debr. Kinizsi 3-2
(Jól szórakozott a négyezer 
néző. Főleg azért,, mert a ven
dégcsapat nem állt be véde
kezni.)

SAJTÓSZEM LE
S ze rk e sz t i:
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Tapolca—Siófok 1-1. (Az
utóbbi hetekben megtorpant 
hazai együttest kétezer néző 
buzdította. Ám a volt NB I- 
sekkel megtűzdelt Siófok 
majdnem elvitte mindkét baj
noki pontot. A Tapolca négy 
perccel a befejezés előtt egyen
lített.)

22. Volán—Szekszárd 1-2
(3600 néző bosszankodott azon, 
hogy a hazaiak csak 0-2 után 
ébredtek fel. A késő hajrá 
azonban csak a szépítésre volt 
elegendő.)

Volán—Nagybátony 4-1
(Ezer néző, kellemes napsütés, 
biztos Volán vezetés az első 
félidőben. Aztán leálltak a 
hazaiak és a Nagybátony akár 
több gólt is lőhetett volna. A 
hajrában ismét a Volán ural
ta a pályát, amelyet Hagos 
szép gólja is bizonyít.)

Nagykanizsa—Baja 2-0 (A
2800 néző alacsony színvonalú 
és iramú mérkőzést látott és 
csak a hazaiak győzelmének 
örülhetett, a játéknak nem.)

Sopron—SZEOL 0-2 (Hat
ezer néző szomorkodott, mert 
a' hazai együttes a jobbnál- 
jobb helyzeteket is elpuskázta. 
Még büntetőt is hibáztak.)

Kazincbarcika—Űzd 3-1 (Itt 
voltak a legtöbben ebben , a 
fordulóban, mégpedig 6500 
néző. S ez volt a forduló leg
jobb mérkőzése is. A borsodi 
rangadót megérdemelten nyer
te a Kazincbarcika, amely 
kezd ismét magára találni. Az 
Ózd nemigen számíthat -az 
idén feljutásra.)

Eger—Keszthely 4-2 (A 3500 
egri néző a második félidő 
elején remek hazai rohamokat 
láthatott, amelyek el is dön
tötték a két pont sorsát.)

A Volán és a Szekszárd ve
zet 15-15 ponttal, a 14 pontos 
SZEOL előtt.

A negyedik szám, a lövészet 
után, amikor is a magyar csa
pat a harmadik helyen állt — 
azt mondtuk, ez becsületes 
helytállás volt. Sem csalódás, 
sem meglepetés, A sérülések 
által megtizedelt újonc gárda 
megtette, amit lehet — sőt, 
még többet is, hiszen reálisan 
a negyedik helyre várhattuk a 
triót —, a magyar öttusázók 
megkapaszkodtak az élme
zőnyben. Várhatunk ennél job
bat? Hiszen kiesett a nagy 
„ász”, aki az egyéni verseny
ben is dobogóra léphetett vol
na, Szombathelyi Tamás. Öt 
követte a csaknem utolsó pil
lanatban megsérült Dobi La
jos. Most mi lesz? Nincs vezér- 
egyéniség, oda a csapat dobo
gós helyezése. S még Mizsér 
Attila is megbetegedett, napo
kig kérdéses volt indulása. 
Már nem is érdekes számukra 
a verseny, az öttusát szeretők 
elkeseredtek, hogy lejjebb 
csúszunk a ranglistán, az el
lendrukkerek fölényesen mo
solyogtak. Csak dr. Török Fe
renc, a szövetségi kapitány és 
edzőgárdája hitt: „egyformán 
dolgoztak a fiúk, ha csodát 
nem is várhatunk, de nem fo
gunk megbukni”.

Nekiindult az új csapat,, a 
válogatott úszóból lett öttusá
zó, aki akkor pártolt át alig 
több mint fél évtizede, amikor 
szűk lett számára a medence, 
belefáradt a monoton, faltól 
falig úszásba, amikor már kel
lemetlenül csípte szemét a víz, 
a mindig kedves, udvarias, 
megfontolt,, értelmes Császári 
Attila. Mellette a sokak által 
már leírt, egyszerű, szürke le
génynek elkönyvelt, s néha 
már kedvet veszített Pajor 
Gábor, s a csapat bénjáminja, 
a még csak junior korú Mi
zsér Attila. Már az első napon 
csodát teremtettek. Megdön
tötték azt a hiedelmet, hogy 
öttusázóink mumusa a lovag
lás, és megnyerték a csapat
versenyt, pedig ez nem volt 
könnyű feladat, hiszen olya

nok buktak el, mint a lengyel 
olimpiai és világbajnok, Pe- 
ciak. Ezek a fiúk szeretnek lo
vagolni, s ami fontos, nem fél
nek a íótól és az akadálytól. 
Nem kerülik, nem menekül
nek a lovasedzésektőj. És lám, 
megjött az eredménye! Az el
ső nap sikere szárnyakat ad
hat, jó, bizakodó hangulatot.- 
A lovaglásban megszerezhető 
pontokon felül mindez pszi
chológiailag is jelentős. Balczó 
András ma már legendás mon
data: A sportban nincsenek 
ha-val kezdődő mondatok. 
Mégis mindig játszunk ezzel a 
kis szóval. Mert ha Mizsérnek 
jobban megy a vívás — már a 
junior VB is jelezte, hogy ez a 
gyenge pontja —, ha Császári 
Jobban lő, Pajor lovaglásában 
(990) hozott volna még néhány 
pontot. . .  Akkor? Mert a nagy 
ellenfél, a szovjet csapat csak 
70 ponttal előzte meg a ma
gyar együttest, és az egyéni 
legjobb eredményt elért Pajor 
Gábor csak két ponttal szorult 
a negyedik helyről az ötödik
re.

De ne legyünk elégedetle
nek. Gondoltunk-e ezüstérem
re a rajtnál? Nem. Ezek az öt
tusázók bebizonyították, hogy 
tudnák küzdeni, a ’ végsőkig 
harcolni, hiszen az utolsó na
pon, a futásban a hazai kör
nyezetben versenyző olaszokat 
szorították egy hellyel hát
rább. Nézzünk csak előre, Los 
Angeles irányába! Az ezüst- 
trió mellett ott áll Szombathe
lyi, Dobi, a most csak tartalék
ként szóhoz jutott Buzgó, és az 
Újpesti Dózsa tehetséges Fá
biánja. De valamiről még be
szélnünk kell. Nem mindenki 
segíti őszinte odaadással a szö
vetségi kapitányt, s a legjob
bakat, az edzők munkáját. 
Vannak ellendrukkerek. Ez az 
eredmény tán meggyőzi őket, 
hogy akiknek ma feladatuk a 
világversenyekre felkészíteni 
az öttusázókat —- jól dolgoz
nak.

VÍZILABDA

Kinn vagyunk a vízből...
Véget ért a vízilabda-baj

nokság, a Vasas azonban már 
hetekkel ezelőtt bajnok lett, a 
második helyen a BVSC, a 
harmadikon pedig a Bp. Hon
véd végzett. A felsőházban te
hát már régóta simán zajlottak 
az események. A Faragó ve
zette piros-kékek nemcsak 
azért, mert jó játékosokat vo
nultattak fel, hanem elsősor
ban, mert egységes csapatnak 
bizonyultak, megérdemelten 
végeztek az első helyen. A 
BVSC ezüstérmében oroszlán- 
részt vállalt Gyarmati Dezső 
edző, aki egy viszonylag gyen
gébb képességű játékosokból 
álló együttest is ütőképes csa
pattá tudott formálni. A dobo
gó 3. helyezettje a Bp. Honvéd, 
lényegében akkor alakult, ami
kor megkezdődött a bajnokság, 
és nem sikerült hosszú ideig 
csapattá formálódnia. Csak a 
bajnokság vége felé, s akkor 
is mindössze néhány mérkőzé
sen mutatta be, milyen pará
dés teljesítményekre lehet ké
pes ez az együttes.

Ami pedig az alsóházat il
leti, a kiesés elkerüléséért már 
sokkal nagyobb volt a ver
senyfutás. Meglepetést elsősor
ban az okozott, hogy a hosszú 
ideig pont nélkül álló Volán a 
finisben egyre-másra szerezte 
meg a győzelmeket, döntetle
neket.

Még annyit a most lezajlott 
bajnokságról, hogy igaz, a já
tékosok nemigen erőltették 
meg magukat, s az is bebizo
nyosodott, hogy ilyen sok 
OB i-es csapatra való játékos 
nincs. Valójában másodosztá
lyú felkészültséggel, képessé
gekkel játszottak sokan az el
ső osztályban. S hogy ez még
sem tűnt fel igazán, annak az 
az oka, hogy a játékvezetők 
többsége harmadosztályúnak 
bizonyult. Ma már ott tartunk,

hogy a bírák, döntéseit fel sem 
lehet fogni. Edzők, szakembe
rek értetlenül állnak az előtt, 
amiket ítélnek. Valami olyas
mi történik, mintha egy kitűnő 
szimfonikus zenekart a közle
kedési .rendőr vezényelne. Még 
a stílusuk is hasonló: szíveseb
ben büntetnek, mint irányíta
nak. Ha ebben nem történik 
változás, a válogatott jövőbeni 
szereplése is veszélybe kerül
het. Pedig..-,

Nagy mozgás indult meg 
már a bajnokság finisében a 
medencék környékén. A vízi- 
labdasport nagy. hagyományai
val rendelkező FTC a múltjá
hoz illő csapatot kíván Össze- 
hózni. Ideiglenesen Kárpáti 
György dr. vette át a csapat 
vezetését technikai vezetőként, 
edzőként egyaránt, azután pe
dig megfelelő szakembert kí
vánnak a Fradi éléré állítani. 
Sok névről esik szó az uszodá
ban, közöttük olyan olimpiai 
bajnokoké is, akik a Ferenc
városban fejezték be játékos
pályafutásukat. Más csapatok
nál is erősítésekről tárgyalnak, 
és különböző játékosok mellett 
még válogatottak klubcseréje 
is szőnyegen forog. A zuhany
híradó tele van pletykákkal, 
ráadásul olyanokkal is, ame-. 
lyek teljesen légből kapottak, 
hiszen akiről szó van, azt sem 
tudja, hogy őt már valahol 
kombinációba vették. S nem
csak a klubcsapatoknál, a vá
logatottnál is ugyanez a hely
zet. Mert például, hogy ki lesz 
dr. Mayer Mihály segítőtársa, 
állandó beszédtéma. Van, aki
nek már megígérték s beszél
tek is vele, s van, aki azt sem 
tudja, hogy számolnak vele. 
Szóval a vízilabdában most a 
parton történő események kel. 
tik fel a nagyobb érdeklődést 
De ezektől a sportág pillanat
nyilag kint van a vízből.

K upusserdm
Október 20-án, szerdán ismét forduló lesz a nem

zetközi kupákban. A KEK-ben a Dózsa Madridban kezd 
a híres Real ellen, míg az UEFA Kupában a Ferenc
város kényszerűségből — a Dózsa kívánságára elkerül
ték a lilákat — itthon kezd az FC Zürich éllen. Mind
két együttesünknek nehéz dolga lesz. A Dózsának dön
tetlen körüli eredmény lenne a jó, míg a Fradinak a 
több gólos előny. A szurkolók mindenesetre nagy érdek
lődéssel várják: mire lesz képes e két csapatunk a ran
gos kupaellenfelekkel szemben?

E lkapom  az egész társaságot!

P a p p  L á s z ló  d ü h ö s
Volt egy magyar ökölvívó

bajnokság, sorrendben az öt- 
venkilencedik. A hazai él
mezőny felvonulása után az 
egyik szakember odament a 
háromszoros olimpiai bajnok 
Papp Lászlóhoz, a válogatott 
vezető edzőjéhez, s lehangoltan 
mondta:

— Laci, most csinálj csapa
tot a májusi várnai EB-re, meg 
a Los Angelesri olimpiára!...

A hajdani K. O.-király:
— Ha most kellene kijelöl

nöm a versenyzőket, nagy 
gondban lennék — mondotta 
kérdésünkre. — Mégis remény
kedem. Látva a bajokat, talán 
végre riadót fújnak a szakosz
tályokban. Ami eddig történt, 
nagyon kevés. Egyszerűen nem 
döbbennék rá az érintettek, 
hogy fizikai erőnlét nélkül ma 
már nem lehet megoldani sem
miféle feladatot a nemzetközi 
porondon, lassan sehol sem 
vagyunk!

Sajnos a hetekkel korábbra 
tervezett két külföldi váloga
tott mérkőzést el kellett ha
lasztani, mért a nyár után nem 
volt ilyen összecsapásra alkal
mas állapotban a magyar csa
pat. A jövő héten már nincs 
halasztás, s Papp a bajnokság 
viszonylag legjobbjaira építi 
együttesét.

— Nem titok, néhány eset
ben kényszermegoldás szüksé
ges — folytatta. — Nem szere
tek sokat arról beszélni, hogy 
„bezzeg az én időmben”, de 
azért az 59. bajnokság sok ösz- 
szecsapása annak idején még 
selejtezőként sem jöhetett vol
na számításba. Az egész baj
nokságon 2—3 mérkőzés volt 
méltó a régi idők magyar ököl
vívásához.

Tehát a jövő héten a len
gyelek ellen lesz magyar válo
gatott, de hónapok múlva a 
bulgáriai EB-n?

— Újra elkapom a társasá
got, s bizakodom — mondotta 
Papp László. — Ettől függet
lenül nagyon elegem van már 
a késelésekből. Mérges va
gyok, s most nagyon szigorú 
leszek. A  Honvéd Kupa után 
behívom a táborba a legénye
ket. Nincs mese! Aki Váradi- 
hoz, Alvicshoz és másokhoz 
hasonlóan nem igyekszik, me
het, amerre lát. Nem foglalko
zom azokkal, akik méltatlanok 
egy ország képviseletére. Ha 
hármán maradnak fenn á ros
tán, akkor hárman indulunk 
az EB-re, ha senki nem akad, 
akkor egy sem — azért hiég 
megtartják az Európa-bajnok- 
ságo t...

TENISZ

Machén Japánba készül
— Nem sikerült, valami fé

nyesen a hazai vendégjáté
kom ! — Ezekkel a szavak
kal jött le a pályáról Machán 
Róbert, az elveszített Davis 
Kupa mérkőzés után. — Óriási 
lehetőséget szalasztottunk el 
a dánök ellen. Dühös vagyok 
magamra, hiszen két alkalom
mal is játszmalabdákról ve
szítettem.

Akik látták óriási küzdel
mét a két dán fiú ellen, azt 
mondják, nincs oka a szégyen
kezésre. Amíg erővel bírta, 
egyenlő ellenfele volt a nála 
tizenhárom évvel fiatalabb, 
a mai totális teniszt játszó 
Mortensennek és Bastiansen- 
nek. Csak kevesen tudják, 
hogy két hónapja az NSZK- 
ban játszik, s így á magyar te
niszsport második „idegenlé
giósa”.

Az OTSH engedélyével ez év 
augusztusában „költöztem” az 
NSZK-ba, az első osztályú 
ETUF Essen csapatának lettem 
a tagja. Az elmúlt évben hét

versenyen vettem részt a Szö> 
vetségi Köztársaságban, s ötöl 
sikerült megnyernem. Ezután 
kerestek meg az esseniek. Hal
latlanul népszerű a tenisz az 
NSZK-ban, nagyon komoly 
csapatverseny zajlik. Nem rit
ka, hogy találkozóinkat három- 
négyezer néző előtt játsszuk. 
Az első osztályban két hatos 
csoportban, körmérkőzéses 
rendszerben rendezik az össze
csapásokat. Egyesületemben a 
harmadik helyen szerepelek. 
Az első számú játékosunk Pe
ter Elter, aki jelenleg a világ- 
ranglista 51. helyén áll.

— Stílusa merőben eltérő a 
mai felfogástól. . .

— Még a „régi idők” teni
szét játszom. Rövidítek, eme
lek, nyesek, nem állok oda a 
nagy adok-kapok alapvonal
csatákhoz, igaz erővel sem 
bírnám már nagyon.

— Idei feladatai?
— A Távol-Keletre utazom. 

Net nemzetközi versenyre 
kaptam meghívást Japánból..

,$*oka wi«íisodvia*ájJzása
A _ Ferencvárosból jött, mes

terségének címere: góilövés 
Hogy kirő1 van szó? Szokolai 
Lászlóról, aki sorsdöntő góio- 
Éat szerzett az utóbbi időben 
á hazai s a nemzetközi kupa- 
találkozókon. Egybehangzó vé
lemény: „Szoki” másod virág
zását éli. A harmadik X köze
lében járó labdarúgókra ha
mar rásütik, hogy öregek. Ró- 
1» »8 elterjedt: „kegyelemke
nyéren , létszámfölöttiként 
/tengeti” életét az Üllői úton 

— Erről én is hallottam — 
mondja. — És bosszantott is. 
Az igazság, hogy az egyesüle
teknek módjukban van egy 
plusz státuszt igénybe venni, 
ha harminc év feletti játéko
suk van, lehetőséget bizlosíta- 
*1* “ italoknak. Esetemben is 
ez történt. Márciusban múltam 
harmincéves, de nem érzem

„nyugdíjasnak” magam, 
veszem még a fiatalokk 
versenyt, s a jobbaknak í 
dés nélkül átadom a hely 
Mert első a csapat ér 
Am remélem, ez még c 
van. Hatodik éve játszó] 
FTC-ben. Amióta a zöld- 
reknél vagyok, tétmeccs 
több mint 130 találatom 
Idei sikereimet talán egy 1- 
szerű helycserével magy, 
hatom. Pölöskei megsérüli 
gém vitt hátra a középp, 
ra Novák Dezső. Kikerült/ 
„húsdarálóból”, szélesebb 
nyílt előttem, és a más 
hullámban lecsaphatok a' 
pattanó labdákra.

— Teljesítményével mé 
szövetségi kapitányt is gór
kodóba ejtette . . .

— Minden labdarúgó i 
a válogatottság.


