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ígyipforn és Szudán

;iA legújabb egyesülés
Egyesül a legnagyobb terüle
tű és a legnagyobb népességű
arab ország; kimondták Szu
dán és Egyiptom egyesülését.
Hoszni Mubarak •. sem kerül
hette el elődei sorsát — ő is
aláírt egy egyesülési dokumen
tumot. Ám a khartúmi charta
célkitűzései sokkal szerényeb
bek, mint bármely más arab
egyesülési szerződésé. Az új
politikai képződménynek még
új neve sem lesz, külön-külön
mindkettő megőrzi szuvereni
tását. Ám — a tervek szerint
— sor kerül a gazdasági, poli
tikai törekvések egybehangolá
sára,
A legfrissebben tető alá ho
zott egyesülési megállapodást
már évek óta emlegették, jósol
gatták —
sürgették a két
ország politikusai. De az arab
egység .és az egyesülések jel
szavát és eszméjét eléggé lejá
ratták a régebbi egyesítések
kudarcai. Ezek sorában a leg
látványosabb Egyiptom és Szí
ria uniójának, az Egyesült
Arab Köztársaságnak a fel
bomlása volt. Egyiptom főleg
azokban az időkben, amikor
még nem szigetelte el magát
az. arab világtól — a legtöbb
egyesülési kísérlet részvevője,
kezdeményezője és ihletője
volt. És hozzátehetjük: haszon
élvezője is, mert az eddigi szö
vetségi kísérletek nem a leg
szigorúbban vett egyenjogúság
jegyében történtek.
Az egységakciók általában
együttjártak a kairói befolyás
további növekedésével, ennek
hasznát még az egyiptomi ál
lampolgárok ia-érezték. (Ven
dégmunkásként megjelentek a
munkaerőpiacokon, a tisztvise
lők, szakértők, káderek foglal
koztatása és szerepéltetése pe
dig ugyancsak Egyiptom szá
mára bizonyult gyümölcsöző
nek.) -A beruházási és gazda
ságfejlesztési politika, a közös
testületekben a hatalmi pozí
ciók elosztása általában ugyan
csak az erősebb, befolyásosabb
országnak kedvezett.
■Az ilyenfajta előzmények
a legtöbb arab ország közvéle
ményét meglehetősen „beoltot
ták” az egyesítési próbálkozá
sokkal szemben, jóllehet az
arab egység bármire is alig kö
telező jelszavát szívesen hall
gatják és hangoztatják. Az egy
ségkísérletek látványos kudar
cai óvatossá tették az arab ve
zetőket is ‘— egyre kevésbé
hajlamosak már újabb próbál
kozások kockázatainak válla
lására. Ha ezt mégis megte
szik — arra nyomós okuk van.
Ss ilyen ,;nyomós okot” —
nem is egyet — felfedezhetünk
Kairóban is, Khartúmban is.
^Egyiptom az Izraellel kötött
különbáke után elszigetelődött
áz arab világban. Kairó ezt,
ha nem is szívesen, de tudomá
sul vette, és energiáit arra
fordította, hogy legalább a kü
lönbéke végrehajtásából faka
dó (számára kedvező) eredmé
nyeket elérje. A belpolitikai
feszültségek sem tették lehető
vé nagyobb szabású külpoliti
kai akció indítását. Egyiptom
csak a Sínai-félsziget vissza
szerzése után kezdett érdem
ben tájékozódni az arab világ
ban — az egyesítés startjára
nem kerülhetett sor korábban,
mint a Sinai kiürítésének esz
tendejében.
Kairó számára a próbálko
zás egyúttal az arab blokád
áttörésének látványos kísérle
tét is jelenti.
Szudán nem hajtotta végre
az Arab Liga Egyiptom ellen
hozott
bojkotthatározatait,
emiatt,, s ezzel együtt ugyan
csak megromlottak arabközi
kapcsolatai. Szudán egy ideig
felléoett Etiópia ellen is, s
eközben zömmel az USA-ra és
Egyiptomra támaszkodhatott,
így á két ország államközi
kapcsolatai már most is sok
kal szorosabbak, mint más
független országok bilaterális
kötelékei.
Khartúmban és Egyiptomban
mindezek dacára sem számol

Belső használatra

Nyertesek és vesztesek

Görögországban a helyható
nak valamiféle felgyorsult in-. sági választások nem szoktak
tegrációval, nem is ígérnek országos politikai izgalmakat
ilyesmit. Inkább az egymásra kavarni. A falusi, városi elöl
utaltságot hangsúlyozzák, s eb járóságok megválasztása helyi
ben valóban sok igazság van. jelentőségű aktus: a választóFöldrajzi és politikai közhely polgár községi, városi prog
nek számít a két ország szom ramra, illetve annak híveire
szédságát emlegetni, ám ennek szavaz, nem országos kérdések
a szomszédsásnak különleges ben foglal állást. Éppen ezért
jelentősége van. Mindkét or a görög helyhatósági választá
nem
szág a Nílus „gyermeke”, a fo sokat hagyományosan
lyam vizének legnagyobb ré szokták olyasfajta előrejelzés
szét Szudánban és Egyiptom ként felfogni, mint nyugat
ban hasznosítják. Ugyanakkor európai megfelelőiket.
az arab világ termőterületei
Hagyományosan konzervatív
nek legnagyobb tartalékai Szu túlsúly érvényesült, régebben a
dánban vannak. Erre alapoz görög helyi népképviseleti
ták azt a hetvenes években ki szervekben, amit sokan a vi
dolgozott programot is, amely- dék elmaradottságával, a tra
lyel ezt az országot — az olaj- dicionális, politikai és eszmei
monarchiák
tőkéjével — az befolyásával szoktak magya
arab világ éléskamrájává vál rázni. A mostani görög helytoztatnák.
hatósági választások — úgy
Ha ebből az ambiciózus terv látszik — az eredményhirde
országos
ből valami is megvalósul, áz tés után kezdenek
államalakulatnak egy csapásra politikai jelentőségre szert ten
megnövekszik gazdasági és po ni. A kormányzó párt, a
litikai befolyása, és természe PASZSZOK visszaszorult az
tesen jó esélyei lehetnek ár első menetben, s zömmel a
ra, hogy visszaküzdje magát párt térvesztése miatt: nem le
az arab környezet teljes jogú het betölteni kétszáz polgártagjai közé. Igaz, kerülő út ez mesteri állást — egészen a vá
— ám jelenleg amúgy sincs sok lasztások következő forduló
kilátás arra. hogy az arab or jáig.
szágok nyíltan vállaljanak kö
A. görög belpolitikában szo
zösséget Egyiptommal. Később katlan módon, a még nem tel
viszont, esetleges sikere után, jes helyhatósági választási
a világpolitikai helyzet válto eredményekre hivatkozva az
zásaival együtt, megváltozhat ellenzéki, konzervatív Űj De
az arabközi klíma is.
mokrácia vezetői már meg
Kedvező változásokra azon kezdték a nyomást a pánhellén
ban elsősorban Egyiptomban és szocialistákra. Egymás után
Szudánban van szükség. Szu
dánban a közelmúltban rob-,
bánt ki olyasfajta belpolitikai,
szociális feszültség, mint ami JUGOSZLÁVIA
néhány évvel ezelőtt megráz
kódtatta Egyiptomot. A sze
génység
felkelése 1977-ben
Szadatnak okozott álmatlan éj
A belgrádi televízióban nyi
szakákat, ez év januárjában latkozó Milka Planiiic minisz
pedig Nimeri napjait súlyos terelnök-asszonytól a riporter
bította, próbára téve legendás megkérdezte, hogy az utóbbi
politikai túlélőképességét. : A hetekben mennyi ideje jut a
helyzeten nem változtattak ér pihenésire. Nem sok — hang
demben az amerikai segélyek zott a tömör válasz, s a 1jugo
élet ismerői ezt csak alá
sem, amelyekből mindkét or szláv
támaszthatják. Felgyorsult a
szág,nagy arányban részesült. szövetségi szervek, elsősorban
Valamit maguknak is előbb- a kormány munkája, s az in
utóbb tenniük kell.
tenzív tanácskozásokon szá-

érkeznek Papandreu címére a
kéretlen tanácsok. A nagytőke
pártjai és képviselői azt sze
retnék elérni, hogy a szocialis
ták, feladva országos támoga
tást élvező programjukat,
a
konzervatívokkal egyeztessék
lépéseiket.
Helyi szinten — úgy látszik
— valóban meggyengült a párt.
Ám ez nem jelenti egyúttal a
baloldal elvérzését is, hiszen a
Görög Kommunista Párt nö
velte. szavazatait, mandátumai
és polgármesteri pozíciói szá
mát. A GKP
a választások
igazi nyertese lett, mert a ta
valyi parlamenti választáshoz
képest is, megerőfödve került
ki az erőpróbából.
A kommunisták előretörése
két szempontból érdemel fi
gyelmet. Az egyik: nyilván
valóvá vált, hogy a baloldal
csupán „félkarú óriás” lehet
Görögországban, ha a'kommu
nistákat nem bocsátja be a
hatalom bástyái mögé. A má
sik: a helyhatósági választások
következő menetét egyik erő
sem harcolhatja végig anélkül,
hogy a görög baloldal eltökél
ten tör programja megvalósítá
sára. Ha ez bekövetkezik, ak
kor valóban országos politikai
jelentősége lesz a helyi válasz
tásnak. Akkor az olyan ten
denciát jelezhet, amely meszszehangzóan összecseng And
reas Papandreu és pártja ta
valyi választási jelszavával —
a változás ígéretével.

Kényszerű korlátozások

mos olyan intézkedés született,
amelyek a nehéz helyzetbe ju
tott jugoszláv gazdaság gond
jainak enyhítését célozzák.
Á problémák alapvetőén az
ország évek óta erején felül
folytatott költekezéséből fakad
nak, s ennek megfelelően most
tetemes külföldi adósságok
visszafizetési kötelezettségeinek
szorításában, a meghozott in
tézkedések zömükben kénysze
rűen korlátozó jellegűek. Vo
natkozik ez az energiával, min
denekelőtt a kőolajszármazé
i®ss§en „alternatív szankciókat"' Javasol
kokkal való takarékoskodásra
Az Egyesült Államok kész hez küldött megbízottjai .útjár éppúgy, mint a külföldi utazá
megszüntetni a Szibéria—Nyu- új „alternatív'szankciók” le sok visszafogására. A legfris
gat-Európa gázcsőüziettel kap hétpségét vetette föl. Megái sebb döntés, a nemzeti valuta
devalválása
csolatos szankciókat, amennyi lapodás azonban nem jött lét húszszázalékos
ben a nyugat-európai szövetsé re — mondotta. Hozzátett egyrészt annak elismerését je
gesek ezeknél „jobb” büntető- azonban, hogy Washington „új lenti, hogy a meglódult inflá
intézkedéseket tudnak javasol ra fog próbálkozni”. Az elnöl ció miatt a dinár hosszabb ide
ni — jelentette ki Reagen el nem részletezte,, hogy miiéi je túlértékeltté vált. Másrészt
a legégetőbb feladat, az ex
nök a köztársasági párt egyik új szankciókról van szó.
portnövelés elősegítését, vagyis
választási rendezvényén.
Reagannek a szankciókká a devizabevételek gyarapodá
Mint az elnök szavaiból kapcsolatos nyilatkozatára az
kitűnt, a szövetségesektől várt után került sor, hogy. a válasz sát célozza.
„másfajta szankcióknak” ab tási rendezvény egyik résztve
' Az intézkedések készítői is
ban kell küilönbözniük az ér vője — egyébként Reagan párt tisztában vannak azzal, hogy
vényben levőktől, hogy csak a
átmeneti negatív következ
Szovjetuniót és szövetségeséit jának, a republikánusoknak ; ménnyel is járnak a dolgo
képviselője
.
—
fölpanaszolta
sújtsák, de ne sértsék sem az
zókra, főleg fogyasztói mivol
amerikai, sem pedig a nyugat hogy a Washington által elren tukban. A vezetés törekvése
delt
szankciók
súlyosan
sértet
európai gazdasági érdekeket.
így ezeknek a kedvezőtlen ha
Reagan közölte még, hogy ték egy amerikai cég munka tásoknak a minimálisra való
nemrégiben, a szövetségesek sainak érdekeit.
szorítására irányul, s
ezzel
együtt a társadalom józansá
gára apellálva, az áldozatho
zatal szükségességének megér
ROMÁNIA
tését is kéri. Nem vitás példá
A p>iaci ellátás javítása
ul, hogy a 2,5 millió regiszt-,
rált gépkocsi tulajdonosainál/
Jó termés volt az idén Ro is részt vett, keményen bír;
a havi 40 liter benzinnel ezen
mániában, kevesetíb a gond a ták egyes , vezetők nemtől
túl sóikkal kevesebb kilométer
zöldség- és gyümölcsellátás dömségét és hanyagságát. Azc
megtételére adott a lehetőség,
ban — legalábbis, ami a meriy- nali hatállyal leváltották A
s nem kevesen vannak olya
nyiséget illeti. A háziasszonyok gusztin Todeát, a mezőgazc
nok is, például a taxisofőrök,
szívesebben vásárolnak a ma sági miniszter helyettesét, I
a magánfuvarozók, akik szá
gántermelőktől, mivel az álla cole Ganeát és Gheorghe Pi
mára az üzemanyag-korláto
mi boltokban a minőség gyak dát, a néptanács első elnöki
zás egzisztenciális problémá
ran nem megfelelő. A sok bírá lyettesét. A társadalmi szt
kat is felvet. A külföldi uta
ló észrevétel nyomán a román vek a jövőben fokozottabb
zásoknál előírt dinárösszeg
párt- és állami vezetés, figyel ellenőrzik a piaci ellátást,
kötelező letétbe helyezése —
me a piaci ellátásra irányult. megbüntetik a feladatukat h
amit csak egy év múlva, ka
Szigorú intézkedéseket hoztak nyagul ellátó vezetőket. Rö1
mat nélkül kapnak vissza —
a piaci ellátás jobb szervezésé desen átfogó programot di
az eddig szabadabb' mozgás
re, az áruk megfelelő tárolásá .goznak ki a piaci hálózat bő'
hoz szokott jugoszlávoknak
ra, a gyors szállítás biztosítá tésére — különösen az új lal
bizonyára nem lehet különö
sára, a választék bővítésére és telepeken, vagy ahol a lake
sebben ínyükre, a társadalom
a piaci hálózatok kiterjesztésé Ságnak erre szüksége van.
számára viszont vitathatatlan
jobb ellátást szolgálja ma
re.
eredményeket hoz majd, mert
minden
olyan
intézked
A főváros néptanácsának ülé amely a termékek gyors szál
jelentősen csökkenti a dinár
sén, amelyen az RKP főtitkára fásával kapcsolatos.
és a deviza külföldre vitelét.

M e g sziiá rd ith a tó
mm o n y M ilé s
A jelenlegi helyzetben a
különböző társadalmi be
rendezésű, eltérő ideológiát
valló államok vagy állam
csoportok közötti semmifé
le nézeteltérés, semmiféle
pillanatnyi érdek nem ködö
sítheti el a világ valamenynyi népének alapvető, közös
érdekét: a béke megvédé
sének, a nukleáris háború
megakadályozásának szük
ségességét hangsúlyozza a
Pravda, abból az alkalom
ból, hogy október 24-én, az
ENSZ napján megkezdődött
leszerelési világhét.
A rendezvénysorozat —
amelynek rendszeres meg
tartásáról az ENSZ-közgyűlés első rendkívüli le
szerelési ülésszakán szüle
tett határozat — az egyes
államok, az országokon be
lüli politikai és>- társadalmi
szervezetek figyelmét erre
a halaszthatatlan közös fel
adatra, a béke megőrzésé
nek elengedhetetlen voltára
hívta fel.
Az Egyesült Államokban
— mutat rá a vezércikk —
milliárdokat költenek a
fegyverkezésre, az USA ka
tonai fölényének kiépítésé
re törekedve. Mindez azon
ban nem menti meg az or
szágot a mélységes válság
tól, a nagyarányú munka-

nélküliségtől, de ugyanak
kor vészterhes fenyegetést
jelent a világ minden né
pe számára. Századunkban
nem az erő, hanem a józan
ész, nem a katonai de
monstrációk, hanem a bé
kés tárgyalások jelentik az
egyetlen sikerrel biztató le
hetőséget a világ dolgainak
megoldására — írja a Prav
da, majd megállapítja: ha
mindez csupán a Szovjet
unión múlna, már régen el
lehetett volna érni a köl
csönösen elfogadható meg
állapodást, például Géni
ben, a szovjet—amerikai
tárgyalásokon.
A Szovjetunió tanúbi
zonyságot tett békeszerető
voltáról, számtalan kezde
ményezéssel — például az
zal, hogy egyoldalú kötele
zettséget vállalt: elsőként
nem alkalmaz nukleáris
fegyvert. A nemzetközi
helyzet éleződése nem fog
örökké tartani. Az enyhü
lést és a békét ki lehet vív
ni és meg .ehet szilárdíta
ni. Ehhez azonban napja
inkban — inkább mint va
laha — minden állam, ■ki
csik és nagyok egyaránt, és
minden békeszerető erő kö
zös erőfeszítésére van szük
ség — hangsúlyozza vezér
cikkében a Pravda.

SCötélhűzds Washingtonban
a Közel-SCefet körül
Néhány nappal az amerikai
törvényhozási és helyhatósági
választások előtt, külpolitiká
ról _ beszélni Washingtonban
majdnem komolytalanságnak
számít. Ha mégis beszélnek
ilyesmiről, minden fejlemény
nek két értéke van, egy saját
érték és egy másodlagos: an
nak megítélése, mit jelent ez
vagy az a fejlemény a kor
mánypárti jelöltek, a válasz
tás esélyei szempontjából.
Pedig a Fehér Házban és
más
kormányhivatalokban
egyébként igen fontos közelkeleti tárgyú eszmecserék foly
tak. A kormányzatnak most
igazán szüksége volt arra, hogy
mind a libanoni megoldás táv
latait illetően, mind a közelkeleti helyzet egészét tekintve,
„felmutasson valamit”.
Gemajel, libanoni elnök lá
togatásáról mindkét fél igen
elégedetten beszélt, s csak a
kedd esti libanoni fogadáson
panaszkodtak az ott levő arab
diplomaták,
hogy egyetlen
konkrét kérdésre sem kapott
határozott választ az elnök.
Az Arab Liga héttagú dele
gációjának látogatását Reagan
elnök „fontos mérföldkőnek”
minősítette a közel-keleti bé
kéhez vezető úton. így volt-e,
vagy sem, később derül ki,
vagy sosem- derül ki. „Saját ér
téken” mérve ugyanis mind

két tárgyalássorozat csak egy
célt szolgált: a jelenlegi álla
pot — divatos kifejezéssel a
status quo — megőrzését
Az amerikai sajtóban — há
la egy „magas rangú kormány
hivatalnoknak” — nem egészen
így fest a dolog: II. Hasszán
marokkói,: király, állásfoglalá
sát „a közel-keleti koegzisztericia” mellett a The New York
Times az arab álláspont új
elemeként tálalja, azt a be
nyomást keltve, hogy az ara
bok már-már készek Izrael
egyoldalú elismerésére. Ám. a
marokkói uralkodó a washing
toni Sheraton Hotelben meg
tartott sajtóértekezleten ismét
tisztázta, hogy az arabok min
dig készek voltak együtt élni
Izraellel,, de a rendezésről
közvetlen' érdemi tárgyalások
csak a palesztinok részvételé
vel folyhatnak.
Khaled al Hasszán, a PFSZ
képviselője, aki a hivatalos
Arab Liga-delegáció tagja volt,
még csak bebocsátást sem
nyert a Fehér Házba. Az ara
bok valójában beleegyeztek,
hogy Hasszán nélkül a Fehér
Ház tanácstermében semmi
lyen megegyezés nem jöhet
létre. Az amerikai sajtó még
is arról ír: a palesztinok elha
tározhatják, hogy Jordániát
bízzák meg az Izraellel foly
tatandó tárgyalásokkal.

INDIA—BANGLADES

iredményes párbeszéd
Az indiai diplomácia to
vábbra is mozgalmas, lendü
letes időszakát éli. Indira
Gandhi kormányfő, washing
toni és moszkvai látogatása
után, a szomszédos Banglades
katonai igazgatásának vezető
jével, Ershad tábornokkal tár
gyait. Ez volt az első csúcs
szintű eszmecsere a két szom
széd állam között a tavaszszal történt bangladesi kato
nai puccs óta.
Miként az indiai—pakisztáni
kapcsolatok, úgy Delhi és Dac
ca viszonya is nagy mérték
ben befolyásolja az indiai
szubkontinens politikai légkö
rét. Nyugat-európai kommen
tátorok a bangladesi fordulat
után ■tendenciózusságot nem
nélkülöző borúlátással írtak a
két ország közötti kapcsolatok
kilátásairól. Indira Gandhi és
Ershad első találkozója rácá
folni látszik a pesszimista jós
latokra.
Szerény, de biztató előrelé
pés történt a két országot
szembeállító legfontosabb vi
tás kérdésekben. Ezek közt a

Gangesz folyó kiaknázása kfSrüli ellentét az igazán bonyo
lult. Lényege: a száraz évszak
ban a Gangesz nem képes ki
elégíteni mindkét ország víz
igényét, ami ezen a tájon —
a földrajzi-éghajlati adottsá
gok miatt — súlyos probléma.
1977-ben már született egy
kétoldalú megállapodás, amely
nek érvénye a jövő hónapban
jár le. Az új szerződést nem
sikerült ezúttal tető alá hozni,
de elfogadtak egy ideiglenes
megállapodást a következő
száraz évszakra, továbbá pon
tos menetrendet á végső egyez
mény kimunkálására. Éppígy
a kapcsolatok javulásának jelé
a megoldatlan határkérdések
egyikének rendezése: Delhi
hozzájárult, hogy szomszédja
szabad folyósót kapjon India
északnyugati területén lévő két
enklávéjához.
A pozitív fejlemények sorát
a közös gazdasági bizottság fel-:
állítása zárja, amely önmagá
ban is érzékelteti, a két ország
igényét a rendezett, kiegyen
súlyozott egymás mellett élés
re, a jószomszédi viszonyra.
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M i v á lto z ik a la k á s r e n d e le te k b e n ?

Illy és Gyuta ßO érés
■ Illyés Gyula Kossuth-dtjas költő, író, műfordító, a
> XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja no
li vember 2-án ünnepli 80. születésnapját. „Tiszták” című
j drámájának bemutatójával köszönti az egész színészi társadalom nevében a Nemzeti Színház társulata. A
■ dráma két főszereplőjét: Sinkovits Imrét és Bessenyei
; Ferencet régi barátság fűzi az íróhoz. Velük és a da] rab rendezőjével, Kerényi Imrével beszélgettünk a beI mutatásra váró műről és alkotójáról.
1

í' |

„ ... egy egész nép, ki mosollyal, ki karral
de mindenki szorosan, szívre
ölel ma büszkeségünk, kedves Imre!”

E néhány sor idézet az „Aranytalpas” című Versből,
amellyel Illyés Gyula köszöntötte Sinkovits Imrét 50.
1 születésnapján.
— Ismeretségünk a ,,Tűvétevők” című Illyés-dráma
bemutatója előtt kezdődött. — mondja a művész. —
; Én a gazdag paraszt bugyuta fiát játszottam. Ezt kö
vetően főszerepeket alakítottam a „Fáklyaláng”-ban, a
„Testvérek”-ben, a „Különc”-ben és a „Dániel az övéi
: között” című drágájában. A vers, amelyet tőle ajándékkéht kaptam, csodálatos emlék. ,
— Nyáron Amerikában vendégszerepeltem, s a to
rontói előadásunk végén feljött a színpadra egy Kana
dában született tizennégy éves kislány és elszavalta a
rendkívül nehéz költeményt. Bevallom, elsírtam mai gam. Nemrég magnószalagon .elküldték Budapestre azt
a felvételt, amelyet valaki azon a torontói estén készí
tett. Lejátszottam Gyula bácsinak, s ő annak örült a leg
jobban, hogy ez az angol anyanyelvű gyerek milyen
csodálatos szabolcsi tájszólással szavalt. A 80. születés
napra valamilyen nagy, igazán emlékezetes ajándék
illik. Ügy két esztendeje elkezdtem puhatolózni, minek
örülne a legjobban s a szavaiból kivettem: a „Tiszták"
színrevitele okozna neki Örömet. Délelőttönként ebben
a darabban próbálok, délutánonként a televízióban,
ahol Vámos László rendezésében készítjük a „Kegyenc”
televíziós változatát. Megtiszteltetés számomra, hogy
egyik irodalmi folyóiratunk engem kért fel a nagy író
köszöntésére.
Bessenyei Ferenc is számos Illyés-mű főszerepét ala
kította már. Ő így beszélt:
—. öröm, hogy a felszabadulás utáni magyar szín
házi irodalom megteremtésében szellemi társai lehet
tünk. Hiszen játszottam az „Ozorai példá”-ban, a „Dó
zsa György”-ben, a ,,Fáklyaláng”-ban és az Illyés Gyula
átigazításában színre került „Bánk bán”-ban, Az ő se
gítségével új értelmet kaptak a nagy nemzeti dráma
szinte megoldhatatlannak látszó:jelenetei. Lelkesen jöt
tem a Nemzeti Színház hívására,'hogy vendégként részt
vegyek - á „Tiszták”:, bemutatóján.'. Túl azon, hogy ezzel
a premierrel tisztelettel -köszöntjük Illyés Gyulát, ez
nemcsak születésnapi ünnepség, hiszen az ő helye ott
van a magyar színpadon. Megjelenésével annak ide
jén olyan szellemi' energiák szabadultak fel, amelyeket
addig nem ismertünk.
Kerényi Imre, a november 4-i bemutató rendezője:
„E dráma tartalma és témája 1982-ben is aktuális és
korszerű. Mert. ma is fontos, hogy tiszta embereket
mutasson be a magyar színház, olyanokat, akik példa
képek lehetnek. Ennek a darabnak a szereplői mind
annyian emberi mintaképek. Örülök, hogy két olyan
színész állt rendelkezésemre, akik nemcsak értői Illyés
nyelvének, de évtizedek óta a költő szellemi társai is."

A la k o ss á g fo lya m a to s e llá tá s a
k ie m e lt fe la d a t
; A .gépipari vállalatok az idén vesebb van, mint amennyit ke

koraobinál szervezettebben,
ütemesebben szállítottak tar
tós fogyasztási cikkeket a bel
kereskedelemnek. A gépipari
termékek többsége korszerűbb,
megbízhatóbb lett. Ugyanak
kor azonban néhány termékből
a hazai ipar nem tudja kielé
gíteni az igényeket, s egyes
gyártmányok minősége is kí
vánnivalókat hagy maga után
i— állapították meg a vasas
szakszervezetben tartott
ta
nácskozáson, amelyen Herczeg
Károlynak, ’a vasasszakszerve
zet főtitkárának, Kiss Tibor
nak, .a KPVDSZ főtitkárhe
lyettesének, Gábor András
ipari miniszterhelyettesnek és
(Gábor Pálnak, a Belkereske
delmi. Minisztérium főosztály
vezetőjének vezetésével vitat
ják meg. a vas-műszaki árukí
nálat tapasztalatait.
A két szakszervezet kezde
ményezésére összehívott ta
nácskozáson elmondták, hogy
amíg a gépipar szállítóképes
ségé lényegesen javult és erő
södött szerződéses fegyelme,
néhány termékből időszakos
vagy állandó hiány mutatko
zik. Így például hiánycikk a
Lehel hűtőgépek néhány 3 csil
lagos típusa, illetve fagyasztószekrénye, a villanybojler és
a villanytűzhely. Gondot je
lent a hőtárolós villanykályha
iránti igények kielégítése is,
mert — mint kifejtették —
ezek gyártása, forgalmazása és
a hálózatra való bekötésének
engedélyezése nincs összhang
ban. A gyártók és a kereske
dők közös problémája, hogy
amíg a kisméretű, hordozható
fékete-fehéf televíziókból ke
a

resnek, addig a színes televí
ziókból — az OTP-hitelre áru
sítás megszűnése óta — jelen
tős készletek gyűltek fel.
A vasasszakszervezet és a
KPVDSZ vezetői hangsúlyoz
ták, hogy a nehezebb gazdasá
gi helyzetben különösen figye
lemmel kell kísérni az áruellá
tás és az alkatrészellátás ala
kulását. Ez életszínvonal-poli
tikai kérdés. Ezért az alapvető
fogyasztási cikkekből biztosí
tani kell az. ellátást és kiemel
ten kezelni az ilyen termékek
— hűtőgép, villanybojler, vil
lanytűzhely — előállításához
szükséges alkatrészek, rész
egységek beszerzését és előál
lítását. Fontosnak tartják to
vábbá, hogy a hőtárolós vil
lanytűzhelyekkel kapcsolatos
kérdésekben a lakosság egyér
telmű tájékoztatást kapjon,
mert a propaganda korábban
eme korszerű és kényelmes
fűtési mód bevezetésére biz
tatta a lakásépítőket és -korszerűsítőket, most pedig azt ta
pasztalják, hogy a széles körű
elterjesztés nehézségekbe üt
közik.
A tanácskozás
résztvevői
megállapodtak abban, hogy
ezentúl évente megvizsgálják a
gépipari termékek kereskedel
mi forgalmát, ellátási helyze
tét, felhasználva ehhez a szé
les körből érkező szakszerve
zeti információkat is, és észre
vételeiket, javaslataikat továb
bítják az illetékes állami szer
vekhez. Mivel a szövetkezeti
ipar is mind jelentősebb sze
repet kap az ellátásban, az
ilyen konzultációkba a jövőben
bevonják az OKISZ-t is.

S a já t lak ásép ítés,
ingatlanszersiés
Lényegileg 1983. január 1-tői
nem változik a magánerőből
történő társasház- és csoportos
lakóházépítésekről szóló ren
delet gazdasági feltételrend
szere. A jogszabálymódosítást
az egységes szerkezetbe fog
lalt szövetkezés, a fogalmi pon
tosítás indokolta. A jogszabály
kiterjed a magánkezdeménye
zéssel, illetve az OTP-beruházásban épülő korszerű, cso
portos Családi házak, ikerházak,
láncházak, átriumházak — de
legfeljebb kétszintes lakóépü
letek — megvalósítására. Tar
talmazza az építőközösségek
alakításának, valójában a na
gyobb léptékű házilagos kivi
telezés megszervezésének fel
tételeit, a műszaki tervezést, a
kivitelezést, a műszaki ellen
őrzést, valamint az építkezők
segítésének lehetőségeit.

T eíőíér-bccpííés
Változik azonban a tetőtér
beépítés vagy ráépítés lehető
sége. Eddig egy épületben csak
két lakás ráépítésére adhat
tak a tanácsok engedélyt ma
gánszemélyek részére, most ezt
épületszekciónként kell értel
mezni. A tanácsok kötelesek
az emeletráépítésre, tetőtér
beépítésre alkalmas épületek
nél a felújítás során elvégez
tetni a szükséges munkákat. A
rendeletalkotók az ilyen épít
kezéseknél is szorgalmazzák a
..félkész”-módszer
terjeszté
sét. Ez azt jelenti, hogy a ki
jelölt bérlő magára vállalhat
ja a befejező szakipari mun
kákat, ennek fejében viszont,
ha a költség magasabb, nem
kell használatbavételi díjat
fizetni, illetve az ezt megha
ladó többletköltség összegéig
mód nyílik a bérbeszámításra.
Új rendelkezés az, hogy a
bérlő költségeinek bérbeszá
mítás útján legfeljebb 25 éven
belül meg kell térülnie. Könynyíte.ttek a tetőtérbeépítési
formánál a pénzügyi feltéte
leken is. Eddig 150 ezer fo
rint hitelt lehetett felvenni, ez
most kiegészülhet még 50 ezer
forint bankkölcsönnel.
De
amíg az előzőnél a kamat 3
százalékos és a törlesztés ide
je 25 év, addig az utóbbinál a
kamat hat százalákra emelke
dik, és 10 éven belül vissza
kell fizetni. Könnyítés az is,
hogy ezentúl a munkáltató
maga dönti el, milyen arány
ban segíti a dolgozóját kamat
mentes, illetve vissza nem té
rítendő kölcsönnel. Eddig a
Vissza nem térítendő kölcsön
nek a támogatás 50—50 száza
lékát el kellett érnie. A ta
pasztalatok szerint ez nehezí
tette az építkezések indulását,
és utólagos vitákra adott al
kalmat a munkáltató és a
munkavállaló között.

H ány szoba?
A tulajdonszerzési korláto
zásoknak — azazhogy egy sze
mélynek, illetve egy családnak
csak egy lakása vagy lakótel
ke és egy üdülője vagy üdülő
telke lehet — alapvető célja a
munka nélküli vagyonszerzés
megakadályozása volt. Ez a
korlátozás változatlan marad
a jövőben is, de több olyan
jogszabály módosításra került
sor, ami megkönnyíti a csalá
dok lakáshoz, üdülőhöz és te
lekhez jutását
Lényeges eltérés, hogy 1983.
január elsejétől az állampol
gárok által építhető lakások
nagyságát korlátozó korábbi
rendelkezések
megszűnnek.
(A megszorítások eddig a szo
baszámokra és az alapterület
re vonatkoztak.) Ezertúl az
együtt lakók köre dönthet a
szobák számáról.
Ugyancsak a jövő év elejé
től lép hatályba az állampol
gárok által építhető . üdülők
nagyságáról szóló új rendelet.
E szerint egy szemény, illetve
család csak egy olyan — há
romszobásnál nem nagyobb —
üdülőt
építhet,
amelynek
alapterülete családi üdülő ese
tén a 80, társasüdülőben vagy
több üdülőegységből álló épü
letben a 60 négyzetmétert nem
haladja meg. Ha a család hat
tagúnál nagyobb, a további
családtagok után újabb fél
fél szoba építhető.
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Figyelemre méltó, hogy az
országos jelentőségű üdülőkör
zetekben — amennyiben a
tulajdonos előre jelzi: idegenforgalmi célra kívánja hasz
nosítani az épületet — az em
lített szobaszámok és alapte
rületek kétszeresen valósítha
tó meg. Nem vonatkoznak vi
szont ezek a korlátozások a
penziókra, amelyeket nem
üdülőknek, hanem — szak
nyelven szólva —, nem lakás
céljára szolgáló helyiségnek
minősítenek.
Rendezi az új jogszabály
azt is, miként kell egy-egy
személy, illetve család tulaj
donában lévő lakó- vagy
üdülőtelekrészeket összevon
tan számítani. Ezt egyébként
— kérésre — a területileg il
letékes építésügyi hatóság kü
lön is igazolja. Új vonás, hogy
akinek országos jelentőségű
üdülőterületeken, akár város
ban, akár községben van zárt
kerti
földtulajdona,
újabb
üdülőtulajdont — öröklés ki
vételével — nem szerezhet, de
a meglevőt megtarthatja.

TöhMcMnlaJdon
A jövő év elejétől az a kis
korú gyermek, aki 16. életévét
betöltötte, egy lakástulajdont
külön Is szerezhet, ha pedig
építkezik, az építési engedély
két évvel korábban megadha
tó számára. A 14 éves kiskorú
— majdani lakásépítés céljá
ból — megszerezheti egy lakó
telek tulajdonjogát. A 14, il
letve 16 éven felüli gyermek
lakótelke, lakása tehát a csa
lád szempontjából nem minő
sül többlettulajdonnak! (Üdü
lő, üdülőteleknél nincs ilyen
lehetőség.)
Ha
valakinek
nincs lakása, vásárolhat öszszesen hat lakószobásnál nem
nagyobb, de több lakásos épü
letét is. Itt azonban további
feltétel; hogy: a tulajdonos, á l
landó jelleggel ebben a házban
lakjon, vagy a vásárlástól szá
mított hat hónapon belül be
költözzék. Ellenkező esetben
köteles többlettulajdonát két
éven belül elidegeníteni. Ezen
kívül lehetnek egyéb — mél
tánylandó — körülmények is,
amikor egy-egy személy vagy
család túllépheti a megenge
dett tulajdoszerzési mértéket.
A rendelet szerint a tulajdonszerzési korlátozás alól a szer
zés helye szerint illetékes ta
nács meghatározott esetekben
felmentést adhat.
Ha valaki öröklés,, házas
ságkötés vagy örökbefogadás
folytán többlettulajdonhoz jut,
a megengedett mértéken felü
li tulajdonát köteles két éven
belül eladni. (Az elidegenítési
kötelezettség alól is felmentés
adható a jogszabályban meg
határozott esetekben és időhöz
kötve. Erre azonban az üdülő
vagy üdülőtelek esetében nincs
lehetőség.) Ha ennek a köte
lezettségnek a tulajdonos nem
tesz eleget, a tanács igazgatási
osztálya' többlettulajdonának
tanácsi értékesítését rendelhe
ti el. Ebben az esetben az in
gatlan vevőjét a tanács jelöli
ki. A tulajdonosnak már joga
van választani ingatlanjai kö
zött, ha ezt nem teszi meg,
erről is a tanács dönt. Az el
adási árat a forgalmi ár alap
ján kell megállapítani, az eset
leges bérlőt pedig meg kell
kérdezni, hogy ezen az áron
igényt tart-e a lakásra. Ha
igen, a vásárláshoz az OTP
kölcsönt nyújthat. Ha a bérlő
vagy a használó harminc na
pon belül nem nyilatkozik, a
többlettulajdont
nyilvánosan
meg kell hirdetni. Ezután a
legkedvezőbb
mérlegelésével
jelöli ki a tanács a vevőt, aki
viszont 60 napon belül köte
les kifizetni a tulajdonosnak
az ajánlat szerinti vételárat.
Megszűnik az eljárás, ha a
tanácsi értékelés az elrende
léstől számított három éven
belül nem valósítható meg. Jó
tudni: ha valakinek van egy
rossz állapotbán levő vagy
félkomfortos lakása, beszállhat társasházépítésbe. De az
új lakásba költözés után kö
teles — két éven belül — ér
tékesíteni • régi tulajdonát. Ha
nem, a jogszabályok által rög
zített feltételek szerint efölött
is a tanács rendelkezik.
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A «tixaelaiidl élvonalában
Az 1910-es években kezdték asszony, akivel megéri vi
dixielandnek nevezni az ame szonyt létesíteni.” Profán ha
rikai Délen azt a New Or- sonlat — nemes gondolat.
Nagyon sok, más vonalon
leans-i néger (majd fehér)
muzsikát, amely a Mississippi befutott zenész kezdett Benkerekes hajóin feljutva Chica kóéknál. Most — önkényesen
góban teljesedett ki. Legjelleg — csak egyet említek,, kapcso
zetesebb hangszerei a klarinét lódva a fenti idézethez. Manés a bendzsó. Ám, hogy igazi kovits István bőgős volt az
képet kapjunk, vegyük a fenn egyetlen őstehetség — olva
állásának negyedszázados év som egykori kollégám, Koltay
fordulóját ünneplő Benkó- Gábor frissen megjelent, ki
együttes mai összeállítását: tűnő könyvében. — Abszolút
Benkó Sándor — klarinét, hallásánál fogva bármikor,
Nagy Iván — trombon, ének, bármit le tudott kottázni...
Zoltán Béla — trombita, Nagy
— Állandóan az inspirált,
Jenő — bendzsó, Járay János hogy holnapra többet, egyre
— dob, Vajda Sándor — bő többet kell tudni. Mindig is
végtelen tisztelettel voltam, a
gő.
Még jól emlékszem a Szé műfaj iránt, mai napig él ben
chenyi rakparton a Béka- nem ez az alázat — mondjaklubra, ahol a zenekar elkezd Mankovits, ugyanitt, kissé ke
te hosszú, sikeres pályafutását. serűen. Túl szigorú volt ön
De ennél is nagyobb, sőt, dön magukkal szemben, s korán
tő jelentősége van a Kosztolá visszavonult.
Nézzük csak Benkó Sándor
nyi , Dezső Művelődési tiáz
nak, a ferencvárosi Török Pál zenekarvezető művét, habár
utca 3-ban, amely azóta is ott-, az „Exegi monumentum aeré
hónuk, s ahol szerdánként perennius” kivétek ellen nyil
koncerteznek. Enélkül — ta ván tiltakozna, és nem álsze
lán — nem juthattak volna rénységből.
olyan magaslatokra, mint az
Három diplomája és dokto
1971- es montreux-i fesztivál rátusa van (no nem klarinét
nagydíja, vagy a San Sebas- ból, jóllehet abból is lehetne)*
tianban elnyert közönségdíj a Műegyetem villamos karán
1972- ben. S hogy e tradicio adjunktus, szb-titkár (870 em
nális műfaj mily lüktető for ber érdekében intézkedik). If
rás, bizonyítja Vajda Sándor júsági díjat kapott, nívódíjas
nak ugyanitt, a Szabados könyvet írt a számítástechnika
trióval kapott kategóriadíja a rejtelmeiről, kitüntették a
legmodernebb,
free-irányzat „Szocialista kultúráért”.. És
versengésében.
még mondjuk, hogy nem érté
Óhatatlanul szükséges né kelik nálunk a dzsesszt... Az
hány világsztár felsorolása, MHV tanácsadója, valóságos
és
akik besegítettek abba, hogy Krém-márkamenedzser,
a dixieland halhatatlan le minden — tegyük hozzá, meg
gyen: Albert Nicholas, Sidney alapozott — ajánlatával a ha
Bechet, Mr. Acker Bilk, Chris zai dzsesszpaletta színeit kí
...
Barber, Fatty George, George vánja bővíteni.
Probert, Kenny Ball rendkívü
A jubileumi koncerthez ha
li érdemeket szereztek művé sonló méretű esemény még
szetükkel. A When the saints aligha volt a hagyományos
go marchin’ in, a Muskrat magyar dzsesszéletben. Féli
ramble, a Tin roof blues és a milliós
színpadterv,
Szász
műsorfüzet
többi sláger pedig immár Endre tervezte
klasszikus dallam az avatat borító, a Face to face című, Ili
á
Benkó-stöty
lan fül számára is. Mert ebből nagylemez,
sarjad máig ‘a dzsessz minden könyv álakban — mind azt jel*
zi,.hogy élő és népszerű fcrnnfli
hajtása, mint Louis Armstrong, faj, az általános zenei művélt?
az „Uncle Satchmo” mondá: ség egyik, nem is elhanyagol
„A dzsessz az a tisztességes ható része. .
— a —rí

F a lr a Iiáiayl gyógyszer
Ifjú ismerősöm notórius ön- sát hosszú, kitartó kutatás, ál
gyógyszerező. Ha csak náthás, latkísérletek, klinikai vizsgála
beéri Vegacilinnel, de ha már tok előzik meg. De attól kezd
nemcsak az orra folyik, ha ve, hogy a patikába kerül, felnem köhög is, Tetrán-kúrát használása a fogyasztó szabad
kezd. Szedi szakszerűen, na elhatározásától függ. (Az élet
ponta négyszer kettesével négy ből ellesett Tetrán-példa bi
napig a nagyágyút. Majd utá zonysága szerint akkor is, ha
na, mert köhögése természete csak vényre kapható.) Az ön
sen mit sem csillapodik, „a gyógyítók tehát szinte korlát
barikat már hazavágtam” fel lanul vásárolhatják minden
kiáltással a bevált kanalashoz, napi betevő fájdalom-,, illetve
a Mixtúra Pectoralishoz fo lázcsillapítójukat.
Szedhetik
lyamodik. Az valamelyest csil is, anélkül, hogy tudnák,
mi
lapítja egyébként jellegzetesen lyen veszélyek leselkednek rá
dohányzás eredetű köhögését. juk, milyen nem kívánt folyam
Tulajdonképpen kétségbe is mátokat indítanak el szerveze
eshetnék, hogy lelkes egész tükben.
ségnevelő tevékenységem a
Jellemző e gyakorlat elter
más vonatkozásban olyan ta
nulékony ifjúnál csupán a fal-’ jedésére^ hogy az utóbbi négy
ra hányt borsó szerepét tölti évben húsz százalékkal nőtt a
be. Vigasznak
igaz, megle gyógyszerfogyasztás. Térhódí
hetősen sivár vigasz — csak tására jellemző, hogy — egy
az marad, hogy környezetem felmérés alkalmából — például
ben nem ő az egyetlen ilyen a Tolna megyei Szálka község
képzett beteg. Népünk tele ben nem volt olyan családi
van hasonló autodidakta — otthon, ahol ne akadt volna
önképzéssel felvértezett — gyógyszer; családonként átla
gyógyszerszedővel. Öngyőgyí- gosan tizenötfélét, néhol több
tóval, aki a szomszédasszony mint negyvenféle tablettát táp
tól, a kollégától hallott recept lálták.
alapján kezeli létező vagy
Pedig hamis az a hit, amely
képzelt kórságát. Kitartóan szerint a recept nélkül kap
irtva vérsejtjeit, rongálva el ható szerek ártalmatlanok.
lenálló képességét, lassan de Mindegyiknek megvan a maga
biztosan rezisztenssé, ellenálló veszélye, esetleges mellékhatá
vá téve a szervezetében levő sa. Többféle orvosság szedése
baktériumokat azokkal az or esetén veszedelmes kölcsön
vosságokkal szemben, ame hatás is lehetségtes. A barbitú
lyekre egy igazi tüdőgyulla rát tartalmú fájdalomcsillapí
dás vagy fertőzés esetén való tó például semlegesítheti a fo
ban szüksége lenne.
gamzásgátló tabletta hatását.
Nem véletlen tehát, hogy Vannak szalicilt tartalmazó
minden tisztességes egészség szerek (Kalmopyrin), amelyek
nevelő kötelességének tartja az véralvadásgátlóval együtt sú
öngyógyítók jobb belátásra bí lyos beiső_ vérzést idézhetnek
rását. Az Egészségnevelés, az elő. Felléphet hozzászokás,
Országos Egészségnevelési In gyógyszerfüggőség, amely a
tézet folyóirata figyelemre narkománia egy — korántsem
méltó tanulmányának mottója mellékes — megnyilvánulása.
alapján: „Nem minden gyógy
Á _ gyógyszerek könnyebb
szer használ, amit szabad hozzáférhetősége tehát ko
szedni.” Es — folytatva — mi rántsem teszi feleslegessé áz
nél több a negyedművelt „or orvost. Az orvosi vizsgálat, út
vos” a családban, annál több mutatás igénybevételét. Mert
a betegség ...
a gyógyszer végül is a gyógyí
Nálunk a gyógyszerbizton tás eszköze. Gyógyítani pedig
ságot a termelőtől a fogyasz
_ a mégoly képzett öngyőtóig szigorú intézkedések sza gyítók rögeszméivel szemben
bályozzák. Forgalomba jutá is — az orvos dolga.
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A I^egfé'lsobb Bíróság 15. számú irápyelve (2 )
Egy férfi féltékenységből
leszúrt . egy másikat, amikor
„tetten érte” a feleségével.
Tettét beismeri, a bíróságnak
még sincs könnyű dolga. Va
jon a féltékenységet miként
értékelje? Méltányolható okte k vagy aljas indoknak? Az

első esetben a büntetési tétel
— erős felindulásból elköve
tett emberölésnél — 2—8 év
szabadságvesztés,
míg
az
utóbbinál — az aljas indok
minősített eset — akár halálbüntetés is kiszabható.

E ra i® f s l l a t s l s a l á s
A Bt3f. 167. §- s'zerint: „aki
mást méltányolható
okból
származó erős felindulásból
megöl. . . ” ■— az említett mér
tékben, tehát enyhébben bün
tetendő. E bűncselekmény
megállapításának
emberölés
esetén két alapfeltétele van:
erős felindulás és méltányol
ható ok.
Az emberölések döntő több
ségében az elkövető nem hi
degvérrel öl, hanem általá
ban
indulatból
cselekszik.
(Még akkor is, ha az indu
latot kizárólag nyereségre tö
rekvés motiválja.) Vagyis az
indulat hatása alatti elköve
tés még nem alapozza meg
az erős felindulást. Ehhez, az
indulat olyan magas foka
szükséges — olvashatjuk a
Legfelsőbb Bíróság 15. számú
irányelvében —, amelynek
következtében az elkövető
belső egyensúlya megbomlik,
tudata elhomályosul és en
nék _ folytán a megfontolás
szokásos mértékének megtar
tására lehetetlenné válik. (Vi
szont aki a cselekményt az
élmeműködés olyan kóros ál
lapotában követi el, amely
. képtelenné teszi cselekménye
következményeinek felismeré
sére, az nem büntethető. Az
az, ha az indulat kóros, me
gint más elbírálást igényel.)
4 z erős felindulást valaminek
Ki kell váltania. Ezek közül
a leggyakoribb a sértett ma
gatartása, amely az elkövető
felháborodását, haragját idé
zi elő vagy benne félelmet
okoz, (A példánál maradva:
érős felindulást okozhat az, ha
valaki hűségesnek hitt hitve
se ágyában találja a sértet
tet, félreérthetetlen helyzet
ben. Ha azonban az asszony
kilengései
megszokottak,
ilyesmi nem először fordul
elő, megkérdőjelezhető az erős
felindulás.)
A méltányolható okból ak
kor származik erős felindulás,
ha az bizonyos fokig igazol

ható és erkölcsileg menthető.
(Példánkban ez megállhat ak
kor, ha az ágyban talált férfi
ráadásul az elkövető barátja.)
A megítélésnél nagy jelentő
sége van az elkövető és a
sértett között fennálló vi
szonynak, érzelmi, kapcsolat
nak. Vizsgálni kell a kiváltó
ok súlyosságát, valamint a
magatartás arányát. így je
lentéktelen sérelmet követő
túlméretezett indulatkitörés —
méltányolható ok hiányában
— nem alapozza meg az erős
felindulásból elkövetett em
berölés megállapítását. (Le
het, hogy a feleség „erősen
felindul” azon, hogy a férj
elveszített ötszáz forintot, de
ha ezért baltával fejbe vágja,
méltányolható ok hiányában
nem lesz enyhébb az elbírá
lás.)
Itt még arra kell utalnunk,
hogy az erős felindulást ki
váltó ok csak akkor méltá
nyolható, ha az nem a tettes
személyében rejlik. Ha vala
ki például garázda magatar
tásával mást megbotránkoztat
és bizonyos megjegyzésekre
késztet, e megjegyzések ha
tására kialakult erős felindu
lás nyilvánvalóan nem méltá
nyolható.
Végezetül az irányelv fenn
tartja azt, amit ugyan az új
Btk, nem vett át, de a tényállásból logjkusan következik,
nevezetesem: „.szükséges to
vábbá, hogy az ölési cselek
mény az erős felindulás álla
potában menjen véghez, va
lamint, hogy a cselekmény el
követésére irányuló akaratel
határozást nyomban kövesse a
kivitelezés, vagyis az ember
ölésre irányuló szándék kifej
lődése és a cselekmény között
viszonylag rövidebb idő teljen
el.” (Hiába volt meg példánk
ban az erős felindulás és a
méltányolható ok, ha a meg
csalt férj a csábítót az eset
után egy hónappal öli meg.)

MáaswsBácíé eseéek
E? utóbbi esetben a félté
kenység már nem méltányol
ható ok lesz, hanem aljas in
dók, s ezzel elérkeztünk má
sodik témánkhoz, az ember
ölés minősített eseteihez. Ezek
közül egy is akár 10—15 évi
vagy életfogytiglani szabad
ságvesztést, esetleg halálbün
tetés kiszabását eredményez
heti. Nyolc ilyen minősítő kö
rülmény van.
1. Az előre kiterveítség
tervszerű, céltudatos magatar
tást tételez fel. Az elkövető
átgondolja a cselekmény rész
leteit, hosszabb időn át fon
tolgatja, mit hogyan tegyen,
az egyes elkövetési mozzana
tokat mérlegeli stb. Bárme
lyik ilyen előzetes jel meg
léte elegendő e minősítő kö
rülmény
megállapításához.
Sőt ez akikor is így van, ha
az elkövető vagylagos tervet
készít. (Például a tettes el
határozza, hogy egy éjszaka
kirabol egy idős asszonyt, aki
egyedül él a lakásban. A terv
szerint csöndben hatol be a
lakásba, s ha az idős asszony
nem ébred fel, akkor a zsák
mánnyal távozik. Ha viszont
fölébred, akkor végez vele,
ezért a biztonság kedvéért
magával Visz egy baltát. Egy
értelmű az előre kiterveítség,
még ha a terv vagylagos is.)
2. Az emberölés akkor mi
nősül nyereségvágyból elkövetettnok, ha közvetlen anyagi
előny megszerzésére irányul.
Közömbös, hogy a vagyoni
előny életszükségletre kell-e,
vagy éppen káros szenvedély
kielégítésére. Ha az indítóok
. vagyoni előny megszerzése
volt, az is mindegy, hogy vé

gül sikerült-e megszerezni. Az
előbbi példában tegyük fel,
hogy azért hatolt be a lakás
ba a tettes, hogy a feltétele
zett készpénzt megszerezze.
Az idős asszony felébredt és
a tettes végzett vele. Azután
azonban hiába keresett a la
kásban értéket, pénzt nem ta
lált. Üres kézzel távozott, de
a nyereségvágy ettől még
fennáll. Ennek tipikus esete
a rablási szándékkal megva
lósított emberölés. (Rablógyil
kosság).

3. Aljas indokból és célból
akkor követik el az ember
ölést, ha az erkölcsileg elve
tendő motívumból fakadó,
vagy ilyen célból megvalósí
tott cselekményt jelenít. A
bosszú például önmagában
semmit sem mond, azt kell
kideríteni, hogy mi volt az
az ok, ami az elkövető indu
latát kiváltotta. így az a kö
rülmény — hangsúlyozza a
15. száníú irányelv —, hogy
az elkövető önkényesen maga
vesz elégtételt a rajta esett
sérelemért, haragos viszony
ból, szerelmi
kapcsolatból
eredő indulat — pl. félté
kenység — hatása alatt cse
lekszik, nem szolgálhat alapul
e minősítő körülmény megál
lapítására. (A bevezetőben
említett példában tehát a mi
nősített eset nem áll meg.)
Viszont a nemi erkölcs elleni
bűncselekményeknél, ezekkel
összefüggésben elkövetett em
berölés mindig aljas indok
nak számít, mégha az ölési
cselekményt nemi vágy ter
mészetellenes kielégítése vagy
fokozása érdekében követik is
el. Ugyanígy minősített em
berölés történik, ha az elkö
vető más bűncselekmény meg
valósítása, vagy a már végre
hajtott bűncselekmény leple
zése, nyomainak eltüntetése,
netán a felelősségre vonás el
kerülése végett követi el tet
tét.
4. A különös kegyetlenség
fogalma alá az átlagosat lé
nyegesen meghaladó, rendkí
vüli embertelenséggel, bruta
litással, gátlástalanul, az em
beri méltóság mély megalá
zásával vagy az elkövető em
beri mivoltából kivetkőzve
véghez vitt ölési cselekmé
nyek vonhatók. Mindez első
sorban a sértettnek okozott
sérülések száma, jellege, sú
lya alapján állapítható meg.
S az sem mentő szempont,
hogy a sértett esetleges- esz
méletlensége folytán nem ér
zett fájdalmat. (Nem ide tar
tozik viszont az elkövető cse
lekménye utáni magatartása,
az például, hogy mit tett a
holttesttel.)

lési képviselő és a tanácstag
is —, bíró, ügyész, társadal
mi bíróság tagja, rpunkaügyi
és szövetkezeti döntőbizott
ság tagja. (Bírónak számít a
népi ülnök is.) Hivatalos sze
mély továbbá mindaz, aki
népképviseleti, államigazgatá
si
szervnél,
bíróságnál,
ügyészségnél szolgálatot telje
sít, ha tevékenysége a szerv
rendeltetésszerű működéséhez
tartozik. (így nem hivatalos
személy az, aki például a bí
róságon takarít vagy fűt.) Itt
csak példálózó felsorolást le
het adni. így megilleti a fo
kozott védelem a bírósági
jegyzőkönyvvezetőt, a bün
tetőeljárás
során kirendelt
igazságügyi
szakértőt,
de
ugyanígy a büntetésvégrehaj
tásban dolgozó, az elítéltek
munkáltatását irányító polgári
alkalmazottat is. Végül hiva
talos személynek minősül az
államigazgatási feladatot el
látó más személy. így például
a körzeti orvos igazgatási fel
adatot lát el, amikor valakit
táppénzes .állományba vesz. A
pedagógus is hivatalos sze
mély, ha bizonyítványt állít
ki vagy a felvételi bizottság
ban tevékenykedik. Ide tar
tozik az önkéntes rendőr és
önkéntes határőr is szolgála
tának ellátása során, s amemynyiben a munkásőr közrend
védelmi feladatot lát el,
ugyancsak fokózott védelem
illeti meg.
6. A több emberen elköve
tett emberölés akkor valósul
meg, ha á tettes akár egyet
len akaratelhatározásból, akár
két különböző helyen és mó
don, legalább két embert
megöl.
(Gondoljunk
csak
Soósék esetére, akik éveken
át követtek el emberölést.)Viszont ha két emberölés kö
zül az egyik erős felindulás
ból történt, már nem áll meg
ez a minősítő körülmény:

7. Sok ember életét veszé
lyeztetve akkor követik el a
tettesek a cselekményt, ha. a
sértetten kívül — aki meg
halt — meghatározatlan, vagy
meghatározható, de nagyobb
létszámú személyek életét is
veszélyeztették. 'A veszély az
elkövetési cselekménnyel öszszefüggésben álló, még létre
nem jött olyan helyzet vagy
esemény, amelynek bekövet
kezése a fenyegetett szemé
lyek életét, testi épségét vagy
egészségét jelentősen sértené,
illetőleg károsítaná. (Például
a tettes rágyújtja a sértettre
a lakását, amely egy 10 eme
letes házban van. Nyilván
való, hogy nemcsak a bénnégefct sértett • ellen irányult
mindez, hanem a többi lakó
ellen is.) A több emberen el
követés és a sok ember életét
veszélyeztető módon történő
elkövetés nem zárja ki egy
mást.

5. A hivatalos személy el
len elkövetett emberölésnek
minősített esetként való érté
kelését nem kell külön ma
gyarázni. Itt az irányelv art
emeli ki, hogy ha a sértet
tet a hivatalos eljárása során
tett intézkedése miatt, de hi
vatalos 'személyi minőségének
megszűnése után éri az élet
elleni támadás, az aljas in
dokból (célból) elkövetett em
berölés megállapításának van
helye.
Érdemes azonban kitérni
arra, hogy ebben az esetben
ki minősül hivatalos sze
mélynek? így mindenekelőtt
8. Végül minősítő körül
a népképviseleti szerv tagja
■— ide értendő az országgyű mény a különös visszaesés.
Különös visszaeső az, aki
mindkét alkalommal ugyan
olyan vagy hasonló bűncse
lekményt követ el. Ember
ölésnél a különös visszaesés
szempontjából hasonló jellegű
bűncselekmény a merénylet és
közé. Pedig tudta, hogy sze
az erős felindulásból elköve
szes italt tilos Iránba be
tett emberölés. Az emberölés
vinni és előfordult már,
nek az előkészülete is bün
hogy csempészés miatt a
tetendő, Ha valakit emiatt
gépkocsit
rakományával
végrehajtandó szabadságvesz
együtt elkobozták. Egy kül
tésre ítéltek és később való
földi sofőrnek a fején tör
ban emberölést követ el, az
ték össze az üvegeket, má
nem jelent különös vissza
sokat több éves börtönbün
esést. Fordítva viszont igen.
tetésre ítéltek, amit a siva
Ha tehát valakit már elítél
tagban kellett letölteni, s
tek emberölésért, s utóbb
volt olyan gépkocsivezető,
akit nyilvánosan megbotoz
emberölés előkészületéért von
tak. Harangozó kocsiján is
ják felelősségre, a különös
felfedezték a szeszes italt.
visszaesés már fennáll, szö
Öt letartóztatták, a gépko
gezi le a Legfelsőbb Bíróság
csit és rakományát lefog
15. számú irányelve.
lalták, s csak 1 millió 151
Az itt felsorolt és ismerte
ezer 600 riál váltságdíj el
lenében engedték el a so
tett minősítő körülményeknek
főrt és a szállítmányt.
bármelyike egymagában is
Cselekménye
miatt
megalapozhatja a legsúlyo
egyébként a Hungarocamisabb büntetés kiszabását.
ont hónapokig hátrányok
Mindez azonban már követ
érték a bazargáni határál
kező cikkünk témája.
lomáson.

„Ráadás” itthon
Állami szerv dolgozója
által kötelességszegéssel el
követett vesztegetés bűntet
tében mondta ki bűnösnek
Harangozó László budapes
ti gépkocsivezetőt a Pesti
Központi Kerületi Bírósá
gon Kállainé dr. Horváth
Ibolya
büntetőtanácsa.
Ezért 8 hónap — börtön
ben eltöltendő — szabad
ságvesztésre ítélte. Ugyan
akkor kötelezte 91 421 forint
jogtalan
vagyoni előny
megfizetésére az állam ré
szére.
Harangozó, a Hungarocamion gépkocsivezetője ta
valy ősszel a török—iráni
határon levő Bazargán határállo'máson két iránival
— ellenszolgáltatás fejében
— 20 karton, összesen 240
üveg whiskyt rejtett a ka
mion 83 ezer angol font ér
tékű gyógyszerszállítmánya

Dr. L. Gy.

Azt hiszem, kevés ember akad széles e világon, aki
ne hallotta volna Tokaj, a tokaji borok nevét, keveseb
ben vannak azok, akik azt is tudják, hogy a hegyaljai
szőlők arany italát nemcsak Tokajban, hanem Mádon
és Tolcsván is készítik.
Pár évtizeddel ezelőtt még hangos volt az énekszó
tól az egész vidék; a szüretelők vidáman, hagyományos
módon ünnepelték ezt a várva-várt eseményt. Ma azon
ban már nem egészen így van, a régi gazdák megöre
gedtek, egyedül már nem bírják a szőlőművelés sok-sok
gondját, nem nagyon vesződnek e munkával, amely a
közhiedelemmel ellentétben nagyon is komoly, embert
próbáló, fizikailag is megerőltető tevékenység. Gondol
junk csak bele, alig hogy véget ér a szüret, még meg
sem forrt a bor, máris kezdődik a metszés, s ez eltart
egészen tavaszig, tehát akinek szőlője van, annak egész
évben ott kell lennie a tőkék között, mert a szőlő csak
akkor fizet, ha sokszor ér hozzá a gazda keze. A szőlő
azt szereti, ha dédelgetik.
Nem csoda, ha nagy bánatukra meg kell válniuk az
idősebbeknek ettől a nemes munkától s el-eladogatják,
olyan embereknek,' akik még bírják erővel és pénz
zel. Mert ezen a vidéken nagy becsben tartják azo
kat az embereket, akik értenek a szőlőhöz, akik ismerik
a metszés bonyolult nagyfontosságú tudományát. Na
ponta 350 forintot is fizetnek annak, aki egyáltalán vál
lalja ezt a kényes műveletet. S ezenkívül óbort, ebédet
stb. Tehát nem jár rosszul az az ember, aki erre a „hi
vatásra” adja a fejét.
Sándor Barna jó szakember, ahogy mondták róla;
arany keze van, emellett azonban volt még egy nagyon
nagy hibája, hogy túlságosan, már-már végzetesen sze
rette az italt. Ez pedig furcsa, hiszen általában azok az
emberek, akik bortermelők, akik borvidéken élnek, hí
resek józanságukról, mértéktartásukról, arról, hogy bár
megisszák, de csak módjával, a saját termésű bort. De
hogy kocsmázzanak, hogy lerészegedjenek, hogy pénzt
költsenek italra, az a lehető legritkábban fordul elő.
Mondom, felettébb furcsa, hiszen szokatlan, s egyálta
lán nem jellemző, de mint ez az eset is mutatja, elő
fordul.
Ennek ellenére, mert kevés a hozzáértő, fiatal ember,
amikor akart, mindig kapott munkát. Csakhát általá
ban fáradt volt, ha pénze akadt megitta, s aztán addig
pihent, míg újra fel nem támadt a munkakedve. Amíg
a pénze tartott, nem vállalt semmiféle munkát- Pedig
nemcsak a magános öregek, hanem a gazdaság is igényt
tartott volna rá. De ő, nem a munkát, hanem az italt
választotta.
Ahogy ez általában lenni szokott, az ital nemcsak a
testet, hanem a szellemet is kikezdi, és nem áll meg,
hanem roncsolja a jellemet, gyengévé, akarattalan
bábbá teszi az embert. Olyanná, aki lassan-lassan min
denre kapható csak azért, hogy igyon . . ,
(Sándor Barna jó úton volt, hogy elérjen ehhez 3 ke
serű állomáshoz. Tavaly július húszadikán már na
gyon elege volt a pénztelenségből, napok óta nem dol
gozott, de ahol csak lehetett ivott, hitele sem volt már,
amikor eszébe jutott egy olyan megoldás, amitől józanul
és tisztes állapotban még ő maga is visszariadt volna.
Pofon egyszerű ötlet, amit még az is támogatott, hogy
meg fogja látogatni a fiát, de ahhoz pénz kell, hiszen
vonatra kell szállnia, s a vonat régebben sem vitt in
gyen utasokat. Abban az utcában, ahol ő lakott, minT
denkit ismert, tudta kinek van pénze, s azt is, hogy ki
tartja otthon.
Nem kellett mást tennie, mint elhatároznia, hogy pénzt
szerez. Az elhatározás megtörtént, s most már csak
várnia kellett, hogy besötétedjen, el is érkezett a kívánt
idő, s úgy 10-11 óra tájban bezörgetett az ötödik! szom
szédjához, egy idős, beteg asszonyhoz, aki magányosan
éldegélt a házában, akinek sejtése szerint van otthon
pénze, s nem is kevés.
Könnyen el lehet képzelni, hogy mennyire megijedt
a ház asszonya, amikor egy ismeretlen fiatalember ke
mény és elszánt hangon pénzt követel tő le. . . Mivel
sötét volt nerrt ismerte meg, hogy aki ezt követeli tőle,
az ötödik házban lakik, s gyermekkora óta ismeri! Ré
mülten kotorta elő szekrényéből a pénzt, s adta oda
az ismeretlen látogatónak, aki kissé szokatlan módját
választotta a szomszédolásnak. . .
A fiatalember fogta a pénzt, s ahogy jött épp oly
nesztelenül távozott. A néni, rémületéből felocsúdva azt
tette, ami a legokosabb volt, összeszedte maradék bá
torságát és elment a helyi rendőrségre, ahol is bejelen
tette, hogy mi is történt vele.
Nem telt bele egy óra sem, máris csattant Sándor
Barna kezén a bilincs, megtalálták nála a pénzt, s ő be
is ismerte, amit tett. A néni felismerte benne támadó
ját, s így hamarosan bíróság előtt felelt tettéért.
Négy év börtönre ítélte a bíróság, amit Debrecenben
tölt le.
Ott beszéltem vele, arról, hogy tisztában van-e vele,
mit tett, mit cselekedett?
— Nem tudom, még magam előtt sem látom tisztán
a dolgokat, hogyan is követhettem el ezt. Egyszerűen
részeg voltam, s a részeg ember nem gondolkodik ren
desen, biztos voltam benne, hogy nem ismer fel, s nem
fogok lebukni. Erre nem telt bele egy óra sem, máris
a rendőrségen voltam. Az állomásnál fogtak el,
amikor épp vonatra vártam, hogy a fiamhoz menjek,
aki most tizenhárom éves, akit már régen láttam, s
szerettem volna beszélni vele. Ha ez nem él bennem,
talán kibírom, s elmegyek dolgozni, hiszen csak egy
nap alatt megkereshettem volna annyi pénzt, amiből
futotta volna vonatjegyre és italra is. De mondom,
ismerősöknél, barátoknál már előzőleg sokat ittam, szó
val, megmondom úgy ahogy volt, nagyon be voltam
rúgva. Soha nem csináltam ilyet, azelőtt eszembe sem
jutott volna, hogy elvegyem a másét, amihez semmi
közöm. Volt, ahogy volt. Sajnos, már változtatni nem
tudok, igyekszem rendesen letölteni a büntetésem. Gombozó vagyok az üzemben, s havonta 1700 forintot kere
sek, tisztán! Azt szeretném, hogy ha 1985-ben szabadu
lok, soha többé ne kerüljek vissza.
Gondolom, ennek csak egy akadálya lehet, ha to
vábbra is többet iszik, mint amennyit bír, akkor már ő
sem felelhet magáért. De, ha arra használja a kezét,
amihez ért, s azt csinálja, amit tud, magyarán, ha dol
gozik, akkor biztos nem kell ilyen szomszédolásba fog
nia, megél a maga keze után.
A. J.
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— Történt már valamilyen
változás?
— Újjáalakult a kulturális
bizottság, megújultak a lehe
tőségek, ismét sok a terv.
Ezekről már tényleg nem aka
rok beszélni, hiszen kívülálló
vagyok. Innen a könyvtárból
azonban továbbra is igyek
szem segíteni a tevékenységü
ket, ha igényt tartanak rá.
őszintén remélem a társaim
nevében is: nem ismétlődnek
meg a tavasszal—nyár elején
történtek!
★

» u i' a pocii e«

vác

Modern nyomdagépek
A Váci Bv. Intézetben levő nyomdából számtalan szép ki
vitelű kiadvány kerül ki. A viszonylag kis alapterületű helyiség
ben modern nyomdagépek, fényképészeti berendezések teszik
lehetővé az igényesebb munkák elvégzését is.
Fényképfelvételeinken néhány mozzanatot örökítettünk
meg.
—Z—

Az új vezető aránylag fiatal
ember, s korábbi jártassága a
kulturális életben éppúgy biz
tatónak ígérkezik ezen a posz
ton, mint eddigi magatartása,
közösségi érdeklődése.
Halk hangon, de határozott
stílusban beszél:
— Való igaz, egy kifogásta
lanul működő kulturális bi
zottságnak is sok erőfeszítést
okozott volna, hogy a győri
változásokat minden különö
sebb zökkenő nélkül élje át.
Mindez már a múlté. Bizo
nyos tekintetben nehezebb lett
az élet — hosszú távon azon
ban feltétlenül megmutatkozik
a haszna azok számára is,
akik most még értetlenked
nek.
— Miérf lett nehezebb az
élet?
— Akkor fogalmazok pon
tosan, ha azt mondom: szer
vezettebb! A rend, fegyelem
tekintetében ez máris észre
vehető. Fokozottabb, határo
zottabb a számonkérés, na
gyobbak a követelmények —
ugyanakkor néhány kedvez
mény kiterjedtebb lett (hoszszabb lett a beszélő, többször
kaphatunk majd csomagot és
így tovább). Tisztábbak lettek
a munkahelyek, a körletek.
Sok ilyen „apróságból” tevő
dik össze az, hogy sokunknak
jobb lett a közérzete, szíve
sebben dolgozunk. Nem a vé
letlennek köszönhető a mun
kaintenzitás erőteljes növeke
dése . . .
Persze,
akadnak,
akiknek „teher” a követelmé
nyek feszesebb megtartása.
Előbb-utóbb azonban rájön
nek: érdemes!
i— Hogyan tovább?
— A mai műsoros délután
a változások jelképe is lehet.
Ahogy a társaimmal beszél
gettem: nem tudnak olyan
esetről, mikor ilyen jellegű
rendezvény lett volna Győr
ben. Hallottak, olvasták ugyan
néhányan arról, hogy más,
„nagy” házakban előfordult
már: én azonban első bűntényes vagyok, nincs ilyen jel
legű tapasztalatom. A nyári
szünet véget ért: új szakkör
indul, saját műsorokat terve
zünk^ TIT-előadók jönnek,
kezdődnek a terembajnoksá
gok. Sok elképzelés még csak
körvonalaiban van meg, ezért
nem akarok előre beszélni ró
luk. A lehetőségeink adottak,
remélem, a bizottság munká
jával mindenki elégedett

Október 18-át nagy várako képzelésekről, s befejezésként munkához.
Hamar
eltűnt
zás előzte meg a győri bün azzal búcsúztunk: várjuk a azonban a kezdeti egyetértés:
tetésvégrehajtási intézetben: tudósításokat. Egyszer érke mindenki saját magát igyeke
délután öt órakor Harango zett is beszámoló, utána azon zett előtérbe tolni, a legfonto
zó Teréz, Lórán Lenke, Ke ban elmaradt a folytatás.
sabb embernek elismertetni.
leti Pál és Radványi Barna
Az akkori riportalanynak Kialakult a helyeslők és el
adott műsort.
nem sokkal az előadás előtt lenkezők csoportja, s így ha
A művészek öltözőjében a feltettem a kérdést: mi tör marosan oda jutottunk, hogy
többiek először kissé értetle tént a nyitott körlet — és az ami jó volt az egyiknek, azt
nül figyelték, amint Keleti intézet — kulturális életével, leszavazta a másik. Az elkép
Pállal régi ismerősként üd miért nem érkezett semmi zelések fölötti vita nemegyszer
vözöltük egymást s Sopron lyen jelzés sem?
személyeskedő
veszekedésbe
kőhidát emlegettük. Első íz
— Hosszú sora van ennek, torkollott,- a természetesen be
ben ugyanis ott találkoztunk:
annak idején Kazal Lászlóval és most már tulajdonképpen következő kudarcokért pedig
léptek fel. Keleti Pál — nem is vagyok illetékes erről mindenki a másikra igyeke
egyébként
konferanszié — beszélgetni, mert nem vagyok zett hárítani a felelősséget.
még mindig ingatta a fejét, tagja a kulturális életet irá Nincsen ember hiba nélkül,
amikor arra a fellépésre gon nyító bizottságnak. Érdemes bizonyára volt, amit én is
dolt vissza: mint elmesélte, azonban a múltról néhány rosszul csináltam — de leg
nem akart hinni a szemének, mondattal szólni: másutt ta alább leköszöntem a tisztsé
amikor közölték vele, hogy lán felhasználhatók a tapasz gemről. A nyár még eltelt va
legközelebb egy fegyházba talatok.
lahogy: a sportolási lehető
szólítja a felkérő. Ugyanez a
Megkaptunk sok lehetősé
némileg feledtették a
csodálkozás érződött most a get, s nagy kedvvel láttunk ségek
többi hiányát.
másik három szereplőn is.
Ok most adtak először műsort
ilyen helyen.
_Programjuk részletezése fö
lösleges lenne, hiszen a han
gulatot, a poénokat, az él
ményt visszaadni lehetetlen.
Sűrűn csattant fel a taps, s
a tetszésnyilvánítás nemcsak
Harangozó Teréz szemre is
vonzó egyéniségének szólt. A
konferanszié — immár ruti
nosan — szőtte bele monda
taiba a bv. intézetek lakói
nak szánt poénokat — humo
ros sértődés helyett oldott,
kellemes légkört teremtett. A
művészek kezdeti feszültsége
hamar eltűnt, jókedvűen mó
káztak, énekeltek, meséltek
egy jó órán keresztül. A sze
replők érzékenyen figyeltek a
közönség minden rezdülésére,
a nézőtér .legapróbb reagálá
sára is — látszott, szeretnék,
ha minden poén „ülne”, ha
Keleti Pál a „színpadon”
kellemes és maradandó él
mény lenne játékuk. Ez az
utóbbi szándék volt Győrött
is érzékelhető (éppúgy, mint
annak idején Sopronkőhidán).
A szünetben egyformán állí
tották: kevés „hálásabb” kö
zönséggel találkoztak, mint
itt. „öröm a játék — élvezet
ennyire a figyelem közép
C űrű hópelyheket hordott a
pontjában lenni” — mondta
Asszony lépett ki az ajtón.
szél. Puha takaróval von Kopott nagykendőjébe szoro fánk. Annyi pénzünk sincs,
Harangozó Teréz, aki pedig
hogy kenyeret vegyek, mert
igazán nem panaszkodhat a ta be az utakat, fákat, háza san beburkolózott, hogy meg mindent
eliszol, te gödény.
kat. A hó alatt is látszott, sogy védje magát a sűrű hóeséstől.
népszerűség hiánya miatt.
— Nincs nekem egy fityin„Nem
gondoltuk
volna, sokféle módon építkeztek eb Megindult a falu közepe felé. gem
se! — kiáltotta a férfi.
hogy egy börtönben ilyen ben a faluban az emberek, ki Helyenként térdig gázolt a hó
— Akkor dögölj bele az ital
előadások megrendezésére is ki tehetsége, pénze szerint. A ban, de léptei határozottak ba!
mód nyílik” — erről is egy manzárdos, palatetős házak voltak. A kocsma felé tartott.
— vágott öklé
öntetű volt a vélemény, ter mellett kisebb,- cserepes há Egy pillanatra megállt az aj vel—azMicsoda?!
a férfi. A fel
mészetesen Keleti Pál kivé zacskák húzódtak, ezek között tónál: szeme nehezen szokta borult asztalra
pohár
tartalma
végig
megroggyant
nádtetősök
is
telével. A kívülállók kezdeti
meg a vastag füstöt. Az asz folyt az asztalon és lecsorgott
csodálkozása
érthető, mint szégyenkeztek. Az új házak taloknál beszélgető emberek a padlóra. Az italbolt vendégei
ahogy az is, hogy egy kis gon mintás vaskerítései hivalkodó- ültek. A pultnál borospohár csöndben nézték a jelenetet.
dolkodás után hamar rájön vá tették az utcasort, de a ma ral a kézben, férfiak iszogat Azt is, amikor az asszony szit
nek: a sokszoros bezártság gas kőkerítések és düledező tak. Az asszony körüljártatta kozódva kirohant.
nem segíti sem a büntetés deszkapalánkok a régi időket szemét a helyiségben, és az
Ahogy becsapódott mögötte
végrehajtásának célját, séma idézték.
egyik asztal felé indult, ahol
A falu főutcája a kavicsbá egy rongyos, részeg alak a kö az ajtó, a söntéspult mögül elő
későbbi beilleszkedést. Csak
bújt a csapos. Nem akart a kí
közbevetőleg: szó került He- nya felé kanyarodva hagyja nyökére támaszkodva bámult nos jelenetnek tanúja lenni.
tényi Józsefről is, aki most el_ a települést. Az utca utolsó maga elé.
Inkább a puit alatt rendezke
már a szabad életben igyek házának nádtetejét kikezdte a
— Te gazember, te csirke dett. Egyébként se szerette ezt
szik hasznosítani a Népmű szél, és a padlásra is befújta fogó! — kiáltotta az asszony.
a kocsmatölteléket, aki ünne
velési Intézettől a szabadság- a sűrű hópelyheket. Ennek a
A férfi, mintha kijózanodott pet, hétköznapot átivott
vesztése idején kapott lehe .háznak kerítése sem volt, je volna, felkapta a fejét. Arca
★
tőségeket. A kőhidai színját lezve, hogy itt semmit nem ráncos volt, szemei az alkohol
Új házasok voltak, amikor
szó szakkör ugyanis éppen keli félteni. A deszkaajtó fa mámortól üvegesek. Bámult megvették a faluvégi kunyhót.
is
szegénységről az előtte álló asszonyra.
abban az időben kezdett el kilincse
Összemosolyogtak, amikor ki
kiteljesedni, amikor Keleti árulkodott. Éppen elesettségé— Mi vagyok én? — szólalt néztek a nádtetős házacska pa
vel, sivárságával vonta magá meg. — Gazember?
Pál ott j á r t . ..
rányi ablakán. Gyalult deszká
ra az arra járófigyelmét. Fúj
— Az vagy, igenis, az vagy!
★
ta a szél a havat a ház körül, Megint nem jöttél haza fizetés ból összetákolt ágyon aludtak.
Az úgynevezett
„nyitott senki sem takarította el. Egyet
Az ablakon olcsó vászonfüg
körlet” Győrben az idén ko len ablaka nézett a világba. után. Add ide a pénzt!
göny volt. masnival átkötve és
— Nincs nekem már pén félrehúzva. De az ágyon a hó
ra tavasszal volt az egyik Az ablaküvegen nem szűrődött
írás témája a Heti Híradó ki fény, sötétség ásított belül zem — motyogta a férfi.
fehér huzatot monogram díszí
— Add ide azonnal a fizeté tette. Az asszony kelengyéje.
ban. Beszámoltunk a sok-sok ről, mintha senkj sem lakna
sed! Éhen döglünk a fagyban,
tervről, a szép és hasznos el- itt. Pedig laktak.
A ház mögötti disznóólak
nincs egy lapát szenünk, nincs ban süldőket neveltek, a ba

HÁZ A FALUVEEEN

romfiudvarban fejlődött a sok A tehenészetben dolgozott
szárnyas. A férfi a bányában Szerette az állatokat. Este, mi
dolgozott. A kéziraktár veze kor végigfeküdt az ágyon, ne'
tője volt. Gyűjtötték a pénzt hezen jött álom a szemére
az új _házira. Építését a falu Gondolatai otthon jártak, ;
közepén, a templomkert mel gyerekre gondolt. Néhány nai
lett tervezték. Kifizették a te múlva tölti be a tizenhatodil
lek árát, a telekkönyvezés is évét. Jól indult az általános'
megtörtént, amikor megszüle ban. Jeles tanuló a gimnázi
tett a fiuk.
umban is. Másodikba járt, ami
— Nemcsak a mi fejünk fölé kor őt letartóztatták.
kell az új ház. A gyereknek
is szüksége van arra. Kü f f özei egy éve töltötte mái
lönben se soká lakhatunk eb
büntetését, nagyon vá
ben az ólban — mondta az gyott a gyerek után. Levélben
asszonynak. — Ha felnő a gye kérte az asszonyt, hogy hozza
rek. asszonyt is hozhat az úi el a fiát a látogatásra. El is
házba.
jöttek. A gyerek lehajtott fej«
Szép házat akartak, tornyos jel ült az anyja mellett.
tetővel a falu közepén.
— Valami bajod van, fiami
Mire a gyerek gimnáziumba
— Nincs nekem.
ment,_a ház tető alatt állt, a
— Akkor miért vagy ilyen
vakolás volt még hátra és a szomorú ?
vaskerítés. De erre már nem
— Miattad bánkódom.
futotta a pénzből.
— Ne haragudj rám —
A férfi szerette volna meg mondta csendesen a férfi. —
gyorsítani az építkezést. Szer Tudom, hogy szégyent hoztam
zett is hozzá pénzt, de mint a családra. Majd jóváteszem,
kiderült, nem egyenes úton. ha kiszabadulok.
Sikkasztott a munkahelyén
Amikor elköszöntek a láto
Nagy port vert fel akkor az gatók. egyik társa így szólt a
úgy a faluban. A bíróság két férfihoz.
évi
szabadságvesztés-bünte
— Örülhetsz, hogy ilyen
tésre ítélte. Az is kitudódott, szép családod van. A fiad ér
hogy a megtakarított pénz is telmes, okos. Csak arra vi
gyorsabban gyűlt, mint ahogy gyázz, el ne kut.yuljon! Ez a
a fizetésből tellett volna.
legveszélyesebb kor a fiatal
Nehéz időszak következett. gyerek életében.
Az asszony a tsz-ben kezdett
— Elég erős az anyja. Kéz
dolgozni, a fiú — nehezen ben tartja. Egyébként is jó
ugvan ^ , de folytatta tanul gyerek, tisztelettudó és szó
mányait a városban.
fogadó.
A férfi a börtönben mező
A következő látogatásra is
gazdasági munkahelyre került. mét
együtt jött az anya és fia,
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Hallgatom a rádióban a
rendőrség felhívását, hogy egy
fehér vagy szürke Trabant ve
zetőjét keresik, mert elgázolt
egy 13 éves kerékpárost, aki
meghalt, A vezető .(másnap le
tartóztatták) nemhogy segítsé
get próbált volna nyújtani,
hanem a kerékpárt a motorháztetőn cipelve továbbhajtott.
Cserbenhagyás.
★
Ez a sző, ez a fogalom sok
kal több, mint egy közlekedé
si bűncselekmény. Alighanem
egy magatartás, egy személyi
ség torzulása, amelynek az a
lényege, hogy a bajba került
embertársunkkal nem törő
dünk. Az idős, beteg szülőt
magára hagyó gyermek; a
gyermekét elhagyó, vele nem
törődő szülő, az utcán rosszul
lett ember mellett közönyösen
elsétáló gyalogos ugyancsak
elítélendő.
De „cserbenhagyás” az egy
más iránti nemtörődömségünk
is, az, hogy aki bajba kerül,
azt általában elhagyják, ma
gára marad.
★
Vajon miért csak a cserbenhagyásos gázolás az, amire
oly
nagyon
felfigyelünk?
Nyilván egyik oka, hogy a
bajt többnyire a gázoló idéz
te elő. Vagyis, ha már övé a
felelősség a történtekért, akkor
minimális kötelességének te
kinthető, hogy legalább meg
próbálja a következményeket
elhárítani. Erkölcsi gátlásta
lanság?
Mondanám,
hogy
igen. De akkor minek nevez
zem azt a szülői magatartást,
amelynek következtében a

gyermek intézetbe kerül, csa
lád nélkül nő fel?
★
Félreértés ne essék, nem vé
deni akarom a cserbenhagyókat, akik megállás nélkül ott
hagyják az út szélén áldoza
tukat. Nem. Csak próbálom
megértetni, vagy inkább meg
magyarázni, hogy mi, embe
rek, azért nem vagyunk olyan
elvetemültek, mint látszik.
Pontosabban: helyes, hogy a
cserbenhagyásos gázolásra fel
zúdulunk, de egy ilyen elkö
vetőnek — szerintem — ki
sebb, vagy nem nagyobb a
bűne, mint, mondjuk,, annak,
aki az idős, magatehetetlen
szülőjét azért „zárja” szociális
otthonba, hogy rátegye a ke
zét az örökségre.
A kórképet nem nehéz
megrajzolni.
Vegyünk
egy
konkrét esetet. L. György 26
éves fiatalember, mellesleg
családapa, kap a szüleitől
ajándékba egy használt Sko
dát. Nagy az öröme, imád ve
zetni. Egy délután megláto
gatja a barátját, akivel iszo
gatnak. Töményét, s közel egy
liter bort. L. György hazatér
este nyolc óra körül. Az italtól
jó a kedve, úgy érzi, övé a vi
lág, s más már 'nem is hiány
zik, mint egy kis kocsikázás.
Beül az autóba. A lakásától
pár száz méterre találkozik egy
ismerőssel. Megállítja az autót,
beszélgetnek. A haver megérzi
rajta az italt és figyelmezteti:
ne vezess így, menj haza! Este
van, a fények csalókák. L.
György megfogadja a józan
tanácsot és készül megfordul

Díva [frizura

ni, hazahajtani. Visszatolat,
majd indul. Balra néz, nem jön
semmi. Jobbra már nem te
kint, csak annyit érez, hogy
valami koppan. Jaj, nem adtam
meg az elsőbbséget, jaj ittam.
Beletapos a gázba. Hazatérve
megnézi a kocsi elejét, látja:
az- ütközés komoly volt. Már
nem reménykedik, hogy az
egészet csak álmodta. Elindul
gyalog a tett színhelyére. Szi
rénázást hall. Földbe gyöke
rezik a lába.
Mit tegyen?
Elrohan az egyik barátjá
hoz, aki mellesleg autószere
lő. A tanács bölcs: jelentkez
zen a rendőrségen. Igen,
mondja és elballag a kapi
tányságra. Ezzel eléri, hogy a
hírekben nem szerepel, mert
a gázoló már nem ismeretlen.
Az áldozat? Miután forgalmas
helyen történt az eset, gyorsan
rátalálnak, sérülései egyébként
sem életveszélyesek. A moto
ros, mert vele ütközött, azóta
már felgyógyult, sőt L. György
édesapja már rendbe is hozta
a motorját.
ö maga előzetesben várta az
ítéletet, amelyet azóta már
nyilván meg is kapott.
tk
Két vétke is volt: nem adta
meg az elsőséget, és ittasan
vezetett Ez utóbbi miatt ijedt
meg és hajtott el a helyszínről.
Meg azért is, mert ő volt hibás.
Ital, félelem, sokkos állapot,
látszólag nem több és nem
kevesebb, ami a /háttérben
van.
Mert, s ez az önként jelent
kezésből is kitűnik, nem re
mélte, hogy megússza. Ezt
csak abban a pillanatban hit
te, amikor az eset történt. Ta
lán eszébe jutott, hogy a hí
rekben nemcsak arról hallott,
hogy a gázoló ismeretlen, ha
nem arról is, hogy később,
szinte mindig elfogták. Egy
kocsit nem lehet eltüntetni. A
nyomok a mai technika mel
lett bőven elégségesek ahhoz,
hogy az elkövető személye ki
deríthető legyen.
★

Szávó Sándor (Pálhalma) rajza

A férfinak rögtön feltűnt az
asszony és a gyerek lehangoltsága.
— Történt valami ?
Nem! Nem! Semmi! —
válaszolt gyorsan az anya.
— Tudom, mi bánt téged —
szólt a férfi. — Hogy itt látsz
engem rabruhában. De hát
megtörtént. Majd lesz másként
is.
— A gyerekkel baj van az
Iskolában. Meglopta a társait,
jpénzt vett ki a lezárt szekrény
ből — sírta el magát az aszszony.
A férfi csak hallgatott, mint
aki nem hisz a fülének. A gye
rek mogorván ült vele szem
ben.
— Hogy tehetted ezt velünk?
Miért loptál? — kérdezte szo
morúan az apa.
— Te miért loptál? — vágta
fel dacosan fejét a gyerek, és
kihívó tekintettel apja szemé
be nézett.
— Én értetek tettem, amit
tettem. Igaz, hogy bűnt követ
tem el, de nektek akartam
jó t ... Különben is! Hogy me
részelsz te nekem szemrehá
nyást tenni? Taknyos! — csat
tant fel a férfi hangja.
— Miért ne mernék? Hisz
tolvaink vagyunk mind a ket
ten. Csak te csíkosban a rács
mögött, én meg szabadlábon.
Ez igazán nem nagy különb
ség.
★
Amíg az apa börtönbe nem
került, ő törődött többet a gye

rekkel, érezve az apai gondos
kodást, inkább hozzá húzott.
Az anyjától kissé tartott, bár
tisztelte, szerette.
— Mikor lesz már testvé
rem? — állt eléje hatéves ko
rában,
— Miért akarsz te testvért?
— csodálkozott az anyja.
—• Mert egyedül vagyok —
válaszolt a gyerek.
Az anyát megzavarta a gye
rek kérdése és értelmes vála
sza, de aztán nem törődött
vele. A gyerek nőtt, ők meg
korosodtak. Később az apa is
szeretett volna még egy gyere
ket, az asszony hallani sem
akart róla.
Nagyot változott a fiú. Szem
telen, feleselő kamasz lett.
Nem tanult, hanem rákapott
az italra. Diáktársai elhúzód
tak tőle, mert érezték rajta a
pálinka szagát. Az italhoz
pénz kellett, több. mint amit
az anyjától kapott. Egyszer fel
törte egyik diáktársa szekré
nyét. A gyanú ráterelődött, de
nem derült ki. A második kí
sérletnél azonban rajtaveszett.
A vkihallgatáson nem sokáig
tagadott. Először a gimnázium
igazgatójának, majd a rendőr
ségen is beismerte a lopást.
Ügy látszott, megbánta amit
tett. Ezután látogatta meg az
apját, ekkor szállt szembe
vele.
Már közeledett a kará
csony, amikor a fiú ügyét le
zárták. Fegyelmi büntetést
kapott a gimnáziumban, de to

Tehát a félelem. Félelem a
következményektől. Magyará
zat, de nem kielégítő. Sajnos
elég sok baleset történik, de a
vezetők többsége mégis meg
áll. Mondjam azt, hogy ez leg
alább gerincesség, áz elköve
tett hibáért a felelősség válla-,
lása?' Bizonyosan így van.
Mert nem lehet véletlen az
sem, hogy olyan cserbenhagyás
is történt, ahol a vezető a bal
esetben egyáltalán nem volt
hibás. Mégis továbbhajtott. S
az ilyen emberek az élet más
területén is „továbbhajtanak”,
cserbenhagyva mindig ember
társaikat. Legfeljebb nem bün
teti őket a jog.

vább tanulhatott. Az apa ked
vezménnyel szabadult a bör
tönből, a karácsonyi ünnepek
előtt két héttel belépett a csa
ládi ház ajtaján.
Karácsony estéjén’ feldíszí
tett fa az asztalon, alatta az
ajándékok. Hallgatták a rá
diót, éjfélig beszélgettek. Ami
kor az óra elütötte a tizenket
tőt, az apa ünnepélyes mozdu
lattal megszegte a karácsonyi
kalácsot.
TÁecember 19-én, a késő
esti órákban zörögtek a
ház ablakán. A postás volt.
Táviratot hozott. Az asszony
vette át. Rosszat sejtve szakí
totta fel a zárószalagot. Nehe
zen olvasta a betűket: „Fiú
kat közúti szerencsétlenség ér
te, a Baleseti Kórházban fek
szik. Ügyeletes orvos.”
Kiszáradt torokkal léptek be
a kórház kapuján. Orrukat fa
csarta a „kórházszag.” Této
vázva keresték az ügyeletes
orvosi szobát.
Az asszony bizonytalanul,
halkan kopogtatott az ajtón.
— Tessék!
— Az ügyeletes orvost ke
ressük.
— En vagyok az.
— A fiunkat baleset érte —
mondta remegő hangon az
asszony. — Ezt a sürgönyt
kaptuk. — Közelebb lépett az
íróasztalhoz és letette a papírt
az orvos elé.
— Önök a fiú szülei?
— Igen, tessék mondani, mi
történt vele?

Termékváltás
A debreceni munkáltatás
sok viszontagságon ment ke
resztül. A korábbi nehézsége
ket enyhítette az a tény, hogy
legalább dolgoztak az embe
rek. Régebben, a költségve
tési részlegen kívül, egysze
rűen nem akadt munka.
De menet közben elő-előbukkantak a hiányosságok.
Hol nem szállított a koopecég — a Tisza Cipőhol Dedis a régi, ki

lyi gyár az ország egyik leg
nagyobb
fehérneműgyára.
Egymaga az ország belföldi
szükségletének hatvan-hetven
százalékát fedezi. Nem volt
nehéz, hogy ebből a debrece
niek is részt vállalhassanak, s
ezzel, mint hibaforrást, ki
szorítsák a külső cég szeszé
lyeit . . .
-AA múlt év végén leálltak
a régi gyártmányaikról és el

Műszakváltás a varrodában. . .
selejtezett
gépek
okoztak
bosszúságot, állandósult hi
báikkal. A javításukhoz nem
akadt alkatrész, ami nem is
csoda, hiszen évtizedes, nullá
ra leírt gépekről volt szó . . .
De ha netalántán minden
együtt volt, akkor a szerelő
késett. Ahogy telt-múlt az
idő, egyre több gond, hiá
nyosság ütötte fel a fejét.
Volt úgy, hogy naponta kel
lett valamilyen munkát kita
lálni, csakhogy munkát adja
nak az embereknek.
Végűi betelt a pohár, az il
letékesek úgy döntöttek, ide
je más kooperációs partner
után nézni. Ez a tény, már
mint a válás, nem csökkenti
az említett gyár kezdeti eré
nyét és bátorságát, hiszen a
nehézségek
mellett
voltak
szép idők is. Nem lehet meg
feledkezni arról sem, hogy a
tanulópénzt vagy vele, vagy
másokkal csak meg kellett
volna fizetni. . .
A debreceni telep azelőtt is,
most is a Sátoraljaújhelyi Fe
hérneműgyár részlege volt s
maradt, azzal a változással,
hogy nemcsak más, külső cég
munkáit vállalja fel, hanem e
gyár termékeivel is foglalko
zik. Mint közismert, az újhe-

kezdődött az üzem átalakítá
sa, az üzem ugyanis roppant
csúnyán nézett ki, hiszen ré
gebben nagyüzemi berendezés
nélkül, kezdetleges körülmé
nyek között dolgoztak az em
berek. Érzékeltetésül elegen
dő, ha azt mondom, hogy a
festés legalább két hetet vett
igénybe, a falakba olyannyira
beleette magát a gumi, a
füst stb.
Ezenkívül ki kellett alakí
tóm a felső elektromos háló
zatot a földszinten, a gombozóban; az emeleten, a varro
dában és a szabászaton.. Szin
te ezzel egyidőben alakult ki
a raktár, az üzemvezetői iro
da, a tmk-műhely, valamint
az itt dolgozók részére a do
hányzó, az egészségügyi he
lyiségek.
Mindez nem ment simán.
Télen, a legnagyobb hidegben
„lerobbantak” a kazánok, új
kazánokat kellett beszerezni.
Amíg ezeket be nem szerel
ték, addig a dolgozók meleg
ruhában
munkálkodtak. A
rendkívüli helyzetet az em
berek megértéssel fogadták,
senki nem tagadta meg a
munkát, hanem mindenki leg
jobb tudását adta.

— Sajnos, nem közölhetek
jót. Fiukat motorkerékpár-bal
eset érte.
— Motorkerékpár? De hát
nincs is motorkerékpárja!
— Talán valaki mögé felült
a motorra? — kérdezte a férfi.
— Nem. A rendőrség arról
tájékoztatott — folytatta az
orvos —, hogy lopott motorke
rékpárral történt a baleset.
Egy őrizetlenül hagyott mo
torkerékpárra ült és száguldo
zott vele a város utcáin. Az
egyik útkereszteződésnél be
hajtott a tilosba és egy teher
autó elütötte.
— Drága főorvos úr! —
sírta el magát az asszony. —
Ugye, meg tudják gyógyítani
a fiamat? Ugye, nem történt
nagyobb baja? Ugye, megmen
ti a fiamat?
Az orvos az asszonyra, majd
a férfira nézett, aki kalap
ját gyűrögetve állt előtte.
— Főorvos úr! Engedje meg
nézni a fiunkat! — sírt to
vább az asszony.
— Egyelőre nem tehetem.
— Ígérjük, hogy nem za
varjuk őt, nem beszélünk hoz
zá, engedje meg, hogy csak
egy pillanatra ránézhessünk.
— Sajnos, ezt sem enged
hetem meg — komorodott el
az orvos.
Az asztalon megszólalt a te
lefon.
— Itt az ügyeletes orvos!

Az orvos némán letette a te
lefonkagylót.
— Kérem üljenek le! Most
közölték, hogy a fiú belehalt
a sérülésekbe.
Az asszony feljajdult és er
nyedten csúszott le .a székről.
A férfi szótlanul lehajtotta a
fejét
Az orvos megnyomta az asz
talán levő jelzőcsengő gomb
ját. — Koffeint! — mondta
az ápolónőnek.
Néhány másodperc múlva a
nővér injekcióstűvel a kezében
újra belépett a szobába. A
fecskendőt gyakorlott mozdu
lattal az ájult asszony karjába
nyomta.
A z eset óta eltelt már néhány karácsony. Az asz
talt többé nem díszítette fe
nyő. A férfi és az asszony év
ről évre némán ült a tűzhely
mellett. Arra gondoltak, aki
már soha többé nem ül közöt
tük .. A férfi nem tett szem
rehányást az asszonynak, hogy
miért nem szült még egy gye
reket. Az asszony hallgatott
arról, hogy ha az apa nem ke
rül a börtönbe, a fiuk talán
soha nem lop az iskolában.
A férfi mind gyakrabban be
tért a falusi kocsmába. Az
asszony sírt ott is, ahol lát
ták, ott is, ahol nem. Nem tö
rődtek semmivel, időnként ve
szekedtek. Ügy élnek, mint kéi
kórószái. se egymással, se egy
más nélkül.
N. 1,

K ié l "
Végül is határidőre, _ idén,
március 31-én megtörtént az
üzem átalakítása. Az átadás
és üzembe helyezés 1982. má
jus 11-én volt, itt jelen vol
tak az Országos Parancsnok
ság képviselői, az újhelyi fe
hérneműgyár vezetői, s kép
viseltette magát a helybeli
KÖJÁL és a tűzoltó parancs
nokság.
Az átadás — összességében
— jónak minősíthető. Egye
dül a gombszövő gépek eseté
ben merült fel hiba, a zaj
szint ugyanis erősebb a meg
engedettnél. Ez az elhasznált1
gépek kopott alkatrészeiből
adódik.
Ezzel az aktussal kezdetét
vette az új profilra való át
állás, s ekképp máris sorjáz
tak a feladatok: „A termelés
felfuttatása, a mennyiség és
minőség jegyében; a szabad
munkavállalók
létszámának
növelése; az adminisztráció
megszervezése; a rend és fe
gyelem megszilárdítása; a
tisztaság megkövetelése; a
bánásmód kialakítása s ezzel
párhuzamosan a munkára ne
velés; valamint a gépi szabá
szat megindítása.”
A gombgyártás mellett el
kezdődött a varrás is. Ab
roszt, törlőruhát varrnak, szal
vétát szegnek. A kitűzött fel
adat — a termelés felfuttatá
sa — olyannyira jól sikerült,
hogy a munka kevés lett. S
kiderült, hogy az új, kisegítő
kooperációs partner, a Kistext, nem tudott újabb mun
kát küldeni, holott a megál
lapodás értelmében ez köte
lessége lett volna, így a deb
receniek kénytelenek voltait
átállni az ágyneművarrásra
i s ...
Mindez újfent bizonyítja,
hogy kétszer is meg kell gon
dolni, melyik külső céggel ál
lapodnak meg, ugyanis nem
elég — sajnos — a szerződés,
a megállapodás, hanem a fo
lyamatos, zökkenőmentes el
látást is el keli érni.
Tehát elkezdődött az ágy
neművarrás, de ez újabb
megoldandó feladatot hozott.
Kiderült ugyanis, hogy az új
helyiek nem tudnak elegendő
szabványt küldeni, erre nincs
kapacitásuk, vagyis a szabá
szatukat helyhiány miatt nem
tudják bővíteni.
★
Egy-egy üzem megindítása,
megszervezése
nemcsak
a
termelést, hanem az admi
nisztrációt is új alapokra he
lyezi; s ez utóbbi nemcsak
muszáj munka, hiszen nem
elég jól dolgozni, ahhoz hogy
pénzt kapjanak a dolgozók,
az elszámolásnak rendben
kell lenni. . . Egy bevált, jó
üzemmenetben levő gyárban
is fontos a munkalapok ve
zetése, hát még egy újdonsült
üzemnél! 1981 decembere óta
az adminisztrációt a szabad
munkavállalók végzik. Azóta
ez a munka jelentősen javult,
s olyan fokot ért el, hogy
megbízható adatokat tud szol
gáltatni. Pedig nem egyszerű
munkáról van’ szó.. Csak pél
daként említem, mennyi min
denre kell figyelni: „az óra
ellenőrzésre, a termelési napi
jelentésre, terméknyilvántar
tásra, a diszpozíciós árukísérő
jegyre, a napi leadási kar
tonra, a teljesítményelszámo
lási lapra, a baleset- és tűz
védelmi lapra, valamint a lét
számjelentésre . . . ”
Ez így leírva eléggé bürok
ratikusnak, sőt, talán soknak
is tűnik, de az élet igazolta,
hogy minderre szükség van.
De ha mindez rendszerezve
van, máris könnyűvé válik, s
egyértelművé, kiszámíthatóvá,
azaz mérhetővé teszi a mun
kát.
Persze, ezzel még nincs
vége az adminisztrációnak,
hiszen esetenként kell selej
tezési jegyzőkönyvet, és kár
jelentést készíteni, nyilvántar
tani a munkáitatási könyvet,
valamint a pihenőidőt. S
mondanom sem kell, hogy
ezeket az okmányokat pon
tosan, értelemszerűen kell ve
zetni. S mive! ez így történik,
ezen a vonalon is rend és fe
gyelem van.
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Ha Lakatos Gusztávot sza
m tm
badulása napján (1981. no
vember 5-én) megkérdezi va
laki, mi a legnagyobb kíván
.
:
sága, röviden így- válaszolha
tott
volna: „maradhassak
81 •
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Balmazújvárosban!”
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Ugyanezt hajtogatta csökö
i i
nyösen néhány nap múlva a
:
hivatásos
pártfogónak
is,
Debrecenben. Lakatos Gusz
P
f W
'
távnak ugyanis kötelező ma
________
I
gatartási szabályként írták
elő, hogy a nagytétényi ser
téshizlaldában kell munkát
vállalnia. Márpedig ő nem
megy — mondta —, s kérte
a pártfogónőt, segítsen ' neki,
mert kibékült a feleségével,
szeretné, ha rendeződne az
1 1
életük, s ehhez nagyon fon
tos, hogy ő az asszony köze
iében maradjon. Megegyeztek
abban, hogy keres magának
munkát, s ha az megfelelő
Szülők és gyerekek
lesz, a pártfogónő intézkedik.
Munka azonban nem akadt,
„Az jó lesz — feleli —, az cenben. Arról, hogy törékeny
illetve csak alkalmi, filléres asszony úgyis csak egy üveg
ez még, az első —, de
feladatok kerültek. Fuvaros sört tesz az asztalra mostaná siker
— lépés ah
hoz szegődött, járt-kelt, meg ban. Vigyáz- rám, nehogy baj megkerülhetetlen
hoz, hogy valaki a saját lá
nyugtató, rendezett munkahe legyen!”
bán megálljon, s ne ingázó
lyet azonban nem talált. Köz
legyen börtön és otthontaben — lakásuk nem lévén —. .
\ k,° ^ yé£ b?Jiek .
Átlépett
a—
kürokonok szűkös körűi mén vé»i
ni tétlenkedő fejcsoválá« lanság
„ — között.
---- ---■»— —
sok
közepette
Lakatos
Gusz^zoböri
—
tűnődik
a
pártfogó
-------7
*
—---között húzták meg magukat
Gyerekek a láb körül, viták, táv nekikezd az építkezésnek. 7 “ ténylegesen és jelképesen
tisztázatlan feszültségek a fel Nem megy könnyen. Ember ís. Saját háza küszöbén, s egy
nőttek között. Nem érzi jól próbáló ritmus szerint él. Né életformáén is.
—
Ennyire
talpraesett,
magát,
félti az asszonyt, ha elcsügged. A gyárban nem
nagyszerű ember lenne Lakamunka sincs — a szigorított könnyű a munka, öntvény tos
Gusztáv?
őrizetből szabadult férfi (lo tisztító, néha betegeskedik. S
— Nem. Még most is sok
pásért ítélték el) sorsa bi bizony, ha a munkából ki
zonytalan, félő, hogy elkövet esik, a családi tűzhely rögtön szor féltem, holott — a tava
megérzi. De segítenek a gyá lyi, szabadulása után hely
valamit, s visszakerül.
riak. Az üzemi . étkezdéből zetéhez képest — szinte rév
•k
—
— . .heti, —^megoszthatja)
(m
hazaviheti,—
az be érkezett. Az a ház, ha nem
Ekkor javasolja neki a me- .ebédet.- >S\Mrkerekre tágult is palota, a saját verejtéké
gyei bíróság hivatásos pártfo- //szemű "Szortiszédgyerekek kí- vel épült, s Gusztáv meggója, Barabás Sára, hogy*/
próbáljon elhelyezkedni Deb- *
recenben, illetve — s ez már
a pártfogónő közbenjárására
történik — a Magyar Gördü
lőcsapágy Művek Balmazúj
városi Gyárában.
Lakatos
Gusztáv hallgat a jó szóra
(ráadásul így elintéződik a
kívánsága; maradhat Balmaz
újvárosban) •— s dolgozni
kezd. Segíti őt a gyári társa
dalmi pártfogó is, a havi ke
reset kiegészül a gyerekek
után járó családi pótlékkal,
van tehát remény arra, hogy
a. család megélhetését bizto
sítani tudja, méghozzá be
csületes munkával.
★
Beszélik a környéken, mun
kahelyen, hogy itt-ott lebon
tanak egy-egy házat, s a sza
nálandó régi épületek helyén
(akár az anyagot is felhasz
Házigazdák és pártfogók
nálva) újat lehet építeni. Ez
a hír megragadja Lakatos váncsiskodásától_ kísérve már érezte a munka jó ízét. S ami
Gusztáv képzeletét. „Ha egy állnak a falak, ácsolják a te még ennél is fontosabb: nem
szer saját házam lenne’’, tőt.
csak önmagáért, hanem má
gondolja, s megkeresi újra
sokért is építkezett! Az aszazokat, akiktől segítséget vár
Ekkortájt küldte el a párt szonyért, a gyerekekért. Tud
hat, s akiktől azt rendre meg fogónő azt a levelét szer ja ő, persze, hogy tudja:
is kapja. Beszél a tanácsel kesztőségünknek,
amelyben egyedül erre aligha lett vol
nökkel, kéri, adjon neki sza meghívott minket, menjünk na képes. Sőt, a pártfogó
nálandó házat, illetve épít el Lakatos Gusztáv pezsgő- egymaga ugyancsak
kevés.
kezéshez házhelyet, bizony durrantós házavatására. Igaz, Kellett az is, hogy a munka
gatja, hogy vállal minden még nem készült el a ház helyén támogatták amikor el
nehézséget, s bárki meglátja, teljesen, még nincs bepucol bizonytalanodott,
segítették,
égy év múlva állni fog a va, jövőre bővítik, akad még amikor, betegeskedett, a tele
HÁZ, amelyet saját kezével betonoznivaló, csinosítanivaló pülés tanácselnöke bátorítot
(s nyilván a cimborák, roko- bőven, de áll, lakható, s im ta, házhelyet, adott neki. Egye
siok segedelmével) felépít.
máron Lakatosék a népes ro dül nem tudott volna meg
Tréfálkozik a pártfogónő konságtól külön élnek, saját, birkózni a nehézségekkel. Vi
is: „Meglátjuk, Gusztáv, ha bekerített portájukon. Erről gyázni kell rá, ösztönözni
elkészül, ígérem, pezsgővel!_ beszélgettünk Barabás Sára mindarra, ami fontos és jó,
de eddig még nem érzett rá
megünnepeljük!"
hivatásos pártfogóval Debre- az ízére.

A tanácselnök kitölti a pezsgőt

öten ülünk az autóban, út
ban
a
lakásszentelőre. A
pártfogónő szatyrában pezsgő
(behűtve), s apró ajándék a
gyerekeknek. Lakatosék vár
ják a munkahelyi főműveze
tőt, Lovászi Gábort, Nyéki
Tibort,
Balmazújváros ta
nácselnökét,
a
társadalmi
pártfogót: Kati Lászlómét, s
természetesen Barabás Sára
hivatásos pártfogót. Jó két
száz méterre kiszállunk a ko
csiból. Gyalog kell mennünk,
mert elakadnának a kerekek.
Rögös út, sáros út, gondolom.
Dagasztjuk a sarat alaposan.
Kutyákat kerülgetünk, azok
meg szaglásznak — barátság
talanul. Szélső házhoz érünk.
Kiugrik a tájból: cseréptetős.
Szomszédok
köszönnek át.
Mustrálnak gyanakodva. •
Odabent, a kis szobában
rend van. Látszik, az asszony
kitett mágáért. A vázában vi
rág. Az ajtót, hogy szélesre
tárva
megmaradjon, kitá
masztották fejszével. Mellette
guggol a gyerek. A legna
gyobb.
Lakatos Gusztáv — látszik
xajta
—0szörnyű
z.uj.u_y nagy zavarrajta —
—
Érzi hogy beszélban van. Érzi,
nie kell, s ez nem az ő kenyere. Kapkodva fűzi a szót,
hiszen ma ő a házigazda. Bontatná az asszonnyal a sört, s
aztán essürik túl a ceremó
nián.
Mindenkinek köszön
mindent.
Hogy segítették,
hogy legutóbb kapott 800 fo
rint prémiumot, hogy eljöt
tünk, azt is köszöni.
— Magának köszönheti! —
enyhít Lakatos zavarán a ta-

nácselnök —, dolgozzon to
vább szorgalmasan, s akkor
minden rendben lesz — mond
ja. Látszik, a tanácselnök is
meri ezt a világot, gyakorla
tias ember. Bontja a pezsgőt,
s közben a hétköznapok ap
ró-cseprő (Lakatosék számára
mégis égetően fontos) gond
jairól beszél. Miért nem jár
a gyerek napközibe, ott enni
is kapna, van-e már tüzelő
jük, min főz az asszony?
Kérdések, kérdések, vonta
tott, lassú válaszok. Meg
élénkül a beszélgetés.
— Aztán, hol lesz a vil
lanyvezeték? — kérdi a ta
nácselnök. — Mert azt előbb
be kell ám szerelni a falba,
hogy kérni lehessen az ára
mot! Hogy lámpánál tanul
janak a gyerekek. Meg hát
maga is, Gusztáv!
— Még csak az kéne! —
mondja Lakatos, s nagyon
hevesen javasolja, hogy bi
zony már ideje megkóstolni
azt a pezsgőt.
Nem időzünk sokáig. A ta
nácselnök még megígéri, utá
nanéz ennek-annak, a házi
gazda pedig megmutatja, mi,
hogyan lesz tovább.
—■ Lesz itt egyszer még ál
lat is — mondja.
★
/
Újra az autóban ülünk, a
pártfogónő széttárja a karját:
ez van! Egy éve szabadult, s
idáig ért el. Hosszú út? A
pártfogónő arcán látom: sok
sok hétköznap gondja, aggo
dalma előzte meg ezt a dél
utáni, ünnepélyes házavatást
S nem biztos, hogy Lakatos
Gusztáv végérvényesen meg
találta a helyét. De hátha!
T. A. /

Aki ismeri a vizek, főleg a folyóvizek természetét, az
tisztában van vele, hogy léteznek örvények, s akit el
kap, úszó legyen a „talpán”, hogy ki tudjon menekülni.
Valamikor régen, amikor nagy folyóinkon — Tisza,
Duna — nem voltak állandó hidak, az emberek kényte
lenek voltak szekereikkel gázlókon átkelni, s ha vala
melyik csak egy kissé elszámítótta magát, ha nem ta
lálta meg a gázló pontos helyét, akkor az egész szeke
ret, rakományával, ökrökkel, lovakkal együtt elvitte a
víz, olyan erő volt ezekben az örvényekben.
Nemcsak a vizekben, hanem a társadalomban is létez
hetnek örvények, s aki nem vigyáz, könnyen elkaphatja
s hamar a víz alá kerül, s onnan már csak akkor van
Visszaút, ha az ember minden erejét összeszedi.
Persze, az is kézenfekvőnek tűnik, aki nem akar
kellemetlen helyzetbe kerülni, nem megy olyan helyre,
ahol örvénylik a „víz”, azaz ha bonyolult, veszélyekkel,
titkokkal terhes a munkahely.
, Ugyanis nem az a bátor ember, aki mindenből ki
vágja magát, hanem az, aki bele sem megy olyan hely
zetbe, amelyből kellemetlenségek árán, nagy üggyálbajjal tud csak kikászálódni. Kétségtelen, ez a leg
nehezebb feladat, hiszen önmegtartóztatás kell hozzá.
Önfegyelem, melynek az az alapja, hogy az ember tud
nemet mondani!
Komoly leckét kapott ebből Szikora János, aki jelen
tős beosztásban, főmérnökként dolgozott egyik tiszán
túli dohánygyárunkban, ahol is — enyhén szólva —
zavaros vizek folytak, tele váratlan örvényekkel, s aki
nem vigyázott, hamarosan víz alá k erü lt...
Most negyvenéves, eddigi életútja teljesen, sima, zök
kenőmentes. Pedagógus családból származik, természe
tesen az általános iskola elvégzése után gimnáziumba
ment, majd következett az egyetem, de azt nem itthon,
hanem Krasznodarban végezte el. Ott nősült meg, majd
hazaérkezvén
rögtön állásba került, előbb beosztott
mérnökként, majd évről évre emelkedett a ranglétrán,
végül 1977-től főmérnöke lett a gyárnak.
Előtte is tisztában volt a belső viszonyokkal, de nem
törődött vele, nem az ő dolga, s így hidegen hagyta,
hogy ki, mit ad és kinek . . .
Ezt a hűvös,; kívülálló magatartást 'fel kellett adnia,
hiszen ami a vezetésen belül történt, arról neki is „első
kézből” tudnia
kellett.
Ekkor ismerte meg,
ha
nem is teljes mélységében, hogy micsoda vizek cirkál
nak körülötte, s hogy idé, azaz ebbe, neki is bele kell
lépnie!
Legalábbis úgy érezte, hiszen nem mondhat nemet!
És valóban nem mondott nemet, sodródott az árral,
olyannyira, hogy szinte maga sem vette észre, hogy
végül mennyire belegabalyodott az. évek során abba a
gubancba, amit végül is a vezetők gyengesége idézteti
elő.
Mert ugyan kinek jutná eszébe, ha; mondjuk, béíhegy
a Ganz-MÁVAG-ba, hegy ajándékba kapjon egy dízel
mozdonyt? Már az Ötlet is nevetséges, ráadásul meg.
valósíthatatlan, de senkinek nem jut ilyesmi az, észébe...
Akkor hogy lehet az, hogy például egy dohánygyárban
boldog-boldogtalannak cigarettát kell adni, no nem egy
két szálat, hanem több tucatot, s nem is akánhilyén
dobozban, hanem a lehető legdíszesebben . . .
Elég azonban elkezdeni, mondjuk kicsiben. Éz a kicsi
/szinte, magától kezd növekedni, s az sem ismeri már
a méretét, aki elindította. Lassanként szinte kemény
'valuta lett a cigaretta, ha el kellett valamit intézni,
megpakolták a táskát, vagy a kocsi csomagtartóját, s
úgy mentek „ügyintézni!”
Aztán elkövetkezik az is, hogy a „hivatalos” üzle
tek, üzletkötők mellett felbukkannak azok is, akik ki
használva a vezetők megingott, kényessé vált’helyzetét,
elkezdenek _ dolgozni a saját szakállukra, illetve saját
zsebre. Az ilyen emberek úgy gondolják, ha> a vezetők
nek lehet, ők ajándékozhatnak mindenkinek, hót akkor
nosza, rajta, mi se maradjunk le.
S ami, mint említettem, kicsi kő volt, hatalmas la
vinát indít el, és elsodor nemcsak egy-két, hanem
csaknem negyven embert. Mert’ az is törvényszerű, hogy
ha éveken keresztül meg is úszták következmények
nélkül, eljön az idő, mint ahogy el is jött, amikor, a
zavaros víz átszakítja a gátat, s mindent elönt a maga
szennyes áradatával, s olyan hordalékot lök felszínre,
amiről a kezdeményezők nem is álmodtak. És ekkor
már nincs mentség, nincs magyarázkodás, mert hirtelen
hihetetlenné válnak azok a szavak, amikkel áltatták magukat, azok az emberek, akik kényszerből?) gyenge
ségből, restségből,' figyelmetlenségből nem törődtek
mindazzal, amit rájuk bíztak, hiszen ők csak igazgatták
az üzemet, nem bérbe vették. Ez pedig, igenis, köte
lességekkel jár, amit ilyen vagy olyan okból nem telje
sítettek.
S ezen van a hangsúly. Nem álltak feladatuk magas
latán, könnyűnek találtattak azon a mérlegen, ame
lyen minden ember megméretik, ha bíróság elé kerül.
. A zo k a? emberek, akik ezt az ügyet évekkel ezelőtt
is ajandekozgatással kezdték, majd nagyban folytatták,
nemcsak _ a maguk lelkiismeretét és hötelessegtudatát
tompítottak le, hanem azzal sem törődtek, hogy mi van
<8^ -hátuk mögött. Csak szét kellett volna húzni a füg«
gönyt, s feltárul a maga áldatlan mivoltában az egész
valosag. Majd amikor látták-hallották, hogy több kettő
nél, akkor elkezdtek „rendet csinálni”, amiből még
nagyobb rendetlenség lett.
És ez nem is csoda, hiszen az emberek a gyári dolzok mar rég tudták, hogy mi folyik a gyárban, amikor
még kint minden rendjén valónak tetszett. Igen ám de
ezáltal akkora lett az erkölcsi züllés, aminek a következmenye meg nagyobb, még felmérhetetlenebb, mint
az anyagi kar. És sajnos, ez utóbbi sem csekély.
Ugyanis a dolgozókban alaposan megcsappant a bi
zalom,' nem bíztak többé vezetőjükben, sem a vezető
beosztású emberekben, s szinte már-már azt csinálták
amit akartak.
’
Az a szomorú, hogy a vezetők, a jól képzett, tanult.
dn!h,ty *s™eretekkel ren,delkező emberek erre nem gondoItak; Ebben is eszre lehet venni, hogy mennyire lebecsultek dolgozóikat, azt az egész emberi közeget,
amelyért végső soron ők voltak felelősök. Ehelyett nemcsak a népgazdaságot csapták be, hanem saját emberehozniAZ utodoknak taIan ezt Iesz a legnehezebb hely-
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Illemkódex,
amely életet menthet
Hogyan viselhetik cl egymást tő l. .. Az utasokat mindenek
jobban az autóvezetők és uta előtt két félelem nyomasztja:
saik?
az egyik, hogy képtelen idő
A • balesetek valódi okai ben beavatkozni a közlekedés
gyakran hiányoznak a rendő folyamatába, a másik az a
ri jelentésekből. Ha tömören félelem, hogy nekik is bűnhőd
ez áll bennük: „A jármű is niük kell a vezető hibáiért.
meretlen okból . . akkor a Mit lehetne tenni azért, hogy
közlekedési szakértők legújabb az utasok megszabaduljanak
felismerései szerint a ka szorongásaiktól?
tasztrófa valódi oka gyakran
A müncheni egyetem mun
egy akadékoskodó, kiabáló kapszichológiai
intézetének
vágy a vezetőt másképpen za igazgatója és az ADAC orvosi
varó utas.
kollégiumának
tagja,
dr.
Ez a tény arra késztette a. Wolf Müller-Limmroth pro
Német Autóklubot (ADAC), fesszor úgy véli: „Bárhogy
hogy kikérdezze az autóvezető reagál is az utas, egy biztos:
ket az utasaikkal kapcsolat enyhébb formában, de ha
ban szerzett tapasztalatokról. sonlóképpen igénybe/van véve,
Meglepő, de igaz: a válaszok mint az aktív vezető. Indu
ból kiderült, hogy a megkér lásnál mindkettőjük teste a
állapotába
dezetteknek csak 27,9 százalé munkakészültség
ka visz magával szívesen utast. kerül. Ez azt jelenti, hogy a
A „másodpilóták” antitípu- pulzus, a vérnyomás és az iz
sait. a körkérdés nyomán az mok vérellátása növekszik, az
ADAC négy kategóriába sorol emésztőcsatorna összeszűkül,
fokozódik a homlok, a kezek
ta:
és a lábak izzadási reakciója
áttok A fantomvézető állan- — mégpedig annál nagyobb
dóan fékező mozdulato mértékben, minél nehezebb a
kat tesz lábával, kezével ve közlekedési helyzet. Ez a
zető mozdulatokat ad.. Ez főleg stressz egészséget veszélyeztető
kockázattá válhat.
á férfiakra érvényes.
Tehát a vezetők és utasaik
A fecsegő — és ebbe a kölcsönösen egymás idegeire
típusba nemcsak nők mennek, eközben az utas tű
tartoznak — .gátlástalanul,nik
ösz-fel rosszabb színben. íme,
sze-vissza locsog a családról, egy kis illemkódex utasok szá
ismerősökről', és kollégákról, és mára :
akkor sem hagyja abba, ha ké
— Mindenkinek megvan a
nyessé válik a -helyzet. Nem
gondolkodik, nem „vesz részt” maga vezetési stílusa. Az ál
landó akadékoskodás aligha
a vezetésben, . ,
javítja ezt a stílust. Tehát:
A terpeszkedő nem fe őrizzük meg nyugalmunkat!
szélyezi magát, benyo
— Ha fölfedezne magában
mul a vezető munkaterületé
elutasítandó
utastulajdonsáre, bal térdét.vagy' kezét a se gokat, próbálja meg gyorsan
bességváltó vagy a kézifék kö levetkőzni őket.
telében helyezi: el. Bevásárló-,
Az enyelgést. hagyjuk ké
táskáját- úgy. tartja, az ölében,, sőbbre, mert gyakran; borzal
hogy" závaíjá á : kilátást;' vágy mas katasztrófák előidézője
kézitáskáját az elülső ülések lehet.
közé ' préseli. Gondatlanul úgy
— Ha egy még ismeretlen
rakja le szemüvegét, cigaret pilótával, nagyobb útra me
táját és más apróságait, hogy gyünk, jobb, ha előbb meg
azok fékezéskor, szanaszéjjel kérdezzük, szeret-e vezetés
közben beszélgetni.
repülnék,
— Hosszú és ismeretlen uta
A fegyelmezetlen hirte kon az utas vegye át a térképlen kiabálásban tör ki, olvasást, és figyelje az útjelző
váratlanul megragadja a táblákat.
veze
tőt, sőt be akar avatkozni a ve
— Ingerlékeny vezetőnek
zetésbe.
soha ne vessük szemére ma
És mégis — a „másodpiló gatartását, hanem tanúsítsunk
ták” félnek az autóvezetők diplomatikus tartózkodást
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A félrelépés
m ár nem bűn G örögországban
Görögországban azt a középkor óta érvényben lévő
törvényt, hogy a házasságtörőket a nép nevében felelős
ségre vonják, a mostani szocialista kormány alatt eltö
rölték. Egy parlamenti határozat értelmében a félre
lépést mar nem büntetik bűncselekményként. Eddig
azokat a férfiakat és nőket, akik házastársukon kívül
egy másik partnerrel is intim kapcsolatot létesítettek,
egészen egy évig terjedő börtönnel lehetett büntetni.
Mielőtt azonban ítélethozatalra került sor, a bíróságok
rendszerint egyértelmű bizonyítékot követeltek a há
zasságtörésre. Ezért gyakran nyomozókat fogadtak fel,
hogy tettenérjék a párokat. Ennek most vége szakadt.
A házasságtörés már csak a válás oka lehet, de nem a
rács mögé zárásé.
Ez a törvény, amelyet hosszadalmas politikai viták
előztek még, az ortodox egyház és a konzervatívok el
keseredett ellenállásával szemben jött létre, akik attól
félnek, hogy a reform gyengíteni fogja a családot, és
aláássa Görögországban a keresztény hagyományokat.
, A törvény szószólói ezzel szemben azt- hozták fel, hogy
a régi törvény elrettentő ereje amúgy is csekély volt,
mivel évente csupán 30, házasságtörőt ítéltek el.

H árom száz órányi mély alv ás —
tíz kiló súlycsökkenés
Egy francia varrónő tíz fölösleges kilót akart leadni
alvás közben — csakhogy ez az alvás 300 órán át tar
tott. A 37 éves Adrienne Cecchini a délafrikai Nizzá
ból rábízta magát Jacquy Nuguet hipnotizőrre, aki egy
fejhallgatóból hallatszó nyugtató szavakkal és elektroni
kus zene segítségével mély álomba süllyesztette paciénsét.
Ádrienne-t időről időre fölébresztik, ilyenkor cukros
vizet iszik és használja a toalettet. Huzamos alvasara
orvosok felügyelnek. Patrick Serog francia táplálkozás
tudós azonban, szkeptikusan vélekedik a fogyókúrának
erről a formájáról: szerinte Adrienne megszabadul
ugyan súlytöbbletétől, a fölös kilókat azonban a leg
rövidebb időn belül minden bizonnyal újra felszedi. A
fogyókúráknak csak akkor van értelmük, ha az élet
módbeli szokások és különösen a táplálkozási magatar
tás tartós megváltozásához vezetnek.
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I TTAS V E Z E T Ő K
Az ittas vezetők évente
25 000 amerikait ölnek meg
(valamennyi autóbaleset halálos áldozatainak mintegy felét), és még kb. 650 000-nek
okoznak sérülést. Ezeknek az
áldozatoknak a családja és a
barátaik most azt követelik
államaiktól, hogy tegyenek
kemény intézkedéseket az ittas vezetők ellen. Szervezkednek az anyák — köztük olyanok, mint az, akinek az öthónapos csecsemője egy életre megbénult
, s a diákok
“ ■, Támogatják okét a ^biztositotarsaságok, az autóklubok, sót még a szeszfőzdék is.
Reagan elnök, aki tavaly^ még
azt mondta az autógyáraknak, hogy ne törődjenek az
alkoholszondával, most bízottsaf ? l áúított föl, hogy együttműködjek a tagállamokkal és
a helyi kormányzatokkal.
Januárban Kalifornia új és
súlyos büntetéseket vezetett
be. Egy első esetben szabálysértő — minimumként — 2
napra börtönbe kerül és 375
dollár pénzbírságot fizet; a
jogosítványát is elvesztheti
6 hónapra. A maximum —
még mindig első szabálysértősért — 6 havi börtön, bírság,
a jogosítvány ideiglenes bevonása és a kocsi lefoglalása.
Maine-ben legutóbb hasonló
irányba léptek. Floridában és
Wisconsinban bevonják . a jo
gosítványt. A probléma az it
tas vezetők elkapása; becsié.
sek szerint minden 2000-ből
ósak egy kerül rendőrkézre.
Most már a kongresszus is
cselekvéshez látott. Május elején a szenátus
elfogadott

egy törvényjavaslatot, amely
anyagilag ösztönzi azokat az
államokat, amelyek hajlandók
néhány napra bebörtönözni a
visszaesőket, bevonni a jogosítványukat, és esetleg lefoglalni kocsijukat. A képviselő
-házban is készül valami. Ügy
látszik, küszöbön áll az egységes szövetségi törvény, mert
a legtöbb állam nem enged
heti meg magának, hogy le
mondjon a szövetségi pénzekről.
Egy másik megközelítési
mód, hogy visszatartsák az
italt a legveszélyesebb vezetőktől; a tizenévesektől és különösen a 18 évesektől. A 18
évesek több halálért felelősökj mint az összes többi kor
osztály. Gyakran a tizenéves
utasók haláláért is. 1978-ban
több mint hétezer tizenéves
halt meg így.
Államról államra változik,
hogy tizenévesek hány éves
kortól vásárolhatnak italt, a
legtöbbjében 18 év volt az
alsó korhatár. Minthogy szaporodtak a tizenévesek bal
esetei, vagy két tucat állam
felemelte a korhatárt. A New
York-i tanács most emelte
19 évre, miután egy balesetben 9 tizenéves halt meg.
Marylandben 21 év a korhatár.
Egyes államokban a közép
iskolai gépkocsivezetés-okta
tás ellen is fellépnek. Connecticut úgy véli, ha nem ad
nak állami pénzt, a fiatalok
idősebb korban szerzik meg
,a jogosítványt, és így kévé
sebb balesetet okoznak.

A sör már évezredekkel ezelőtt
közkedvelt nedű volt
Susában, a délnyugat-iráni
alföldön fekvő régi mezopotámiai nagyvárosban
végzett
ásatásoknál a kiásott házak
padlózata alatt mintegy ötven
centiméter magasságú nagy,
hasas agyagedényeket találtak (lefedve átlyukasztott téglákikal). Az ásatások eredményeinek
dr. Leo Trümpelmann, a Müncheni Egyetem
Elő-ázsiai Archeológiái Intézete professzora által végzett
gondos elemzése nyomán kiderült, hogy ezekben az edényékben sört tároltak.
Az i. e. második évezredben
Susa előkelő házaiban a ház
uranak fogadohelyisegeiben a
ala egy hordócska sört
sort
padló alá
helyeztek. A férfiak
szélték üzleti dolgaikat,
b en , karcsú serlegekkel
tették belőle, vagy
vétlenül a hordóból itták szí'
vócsöveken keresztül.
Trümpelmann
professzor1
nemrég azonosított
először
archeológiái eszközökéi egy
sörkimérést, amely a város
falai előtt állt. A kocsma he
lyiségeit égetett téglákkal kö
vezték ki, és majdnem min
den helyiségben találhatók a
padló alatt beásott söröshor
dók. Evéshez és íváshoz ala
csony ágyakra feküdtek. Ilyen
ágyakról készített kis agyagmodelleket találtak a közel
ben csakúgy, mint kis aszta
lok modelljeit. A kocsmákat
nők vezették, akikben Ista is
tennőnek, a szerelem istennő
jének megtestesülését látták.
Ettek, ittak, szerelmeskedtek.
A megtalált terrakotta ágyak
közül néhányon szerelmes pá
rokat ábrázoltak
(szerelmi
játék közben, miközben a szí
vócsövekből sört isznak).
A sört a régi Mezopotámiá
ban mind ünnepeken és kü
lönleges alkalmakkor, mindpedig a szokásos étkezésnél
kedvelt ital volt. Az a nagy
jelentőség, amelyet a régi
kultúrnépek a sörnek általá
ban tulajdonítottak, volt az
oka. annak is, hogy a sör
főzésre és sörkimérósre igen
korán
jogszabályokat állí
tottak fel. Az első ismert
törvénygyűjteményben,
a hí- —
.
rés
Hammurabbi
Kódex-
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(Zsák a nevét tudja leírni
Az Egyesült
Államokban
minden Ötödik felnőtt nem tud
helyesen írni-olvasni. összesen
23 millió azoknak a száma,
akik képtelenek megbirkózni a
mindennapi élet olyan banális
feladataival, mint egy állás
iránti, kérelem megfogalmazása, egy csekk kitöltése, vagy az
eligazodás egy buszmenetrendben. Ez derül ki a texasi Austól Egyetem legutóbbi tanulmányából. Az Egyesült Államokban, ahol a hivatalos statisztikák szerint gyakorlatilag
felszámolták az írástudatlanságot, a lakosságnak nem égészén egy százaléka teljesen
járatlan az írásban és az olvasásban
TT * , ,
„
.....
. Ugyanakkor egyre több az
un funkcionális analfabéta”.
Ezek képtelenek arra, hogy
megértsenek egy egyszerű szóveget _es a mindennapi elethez
szükséges minimális képzettseggel sem rendeikeznek - a i lapították m,e f a tudos° k kis
hirdetések étlapok utcanévtablak, betegbiztosítási űrlapok
harom>
kent 1500 kísérleti személyből
allo csoport ele tettek. A tanulmany szerint ezeknek az
embereknek n számat növelik
a a.hn-amenkai és ázsiai menekultek is, _akik anyanyelvűkon sem írni, sem olvasni nem
tudnak, valamint azok a gyérm e ^ - ^ k i k evezte
előtt
lmaradnak az iskolából es
akiknek a szama evente kereken egymillió. A tanulmány
azt is kimutatja, hogy a nők
között több a fél-analfabéta,
mint a férfiak között, és több
közöttük az idősebb ember,
mint a fiatal.
Ez a jelenség elsősorban az
egyenlőtlen esélyek és a jöve
delem kérdése: a latin-ameri
kai származásúak 56, a feketék
44%-a számít funkcionális
írástudatlannak,, míg ez az
arány a fehérek között 16%. Ez
érvényes az 5000 dollár alatti
évi jövedelemmel rendelkező
felnőttek 40%-ára is, szemben
a több mint évi 15 000 dollárt
keresők 8%-ával.

legyőzésére alakult szervezet A National Assessment of Educational Progress szövetségi
kutatóintézet
hangsúlyozza,
ho«y az elmúlt évtizedben
csokiként a tanulóknak az a
kepessege hogy magyarázzak
es interpretálják az elolvasott .
sz®veget.
, •
a
. f ® a !;u;* i
zo^
hftl több mint 27 órá
"Z1 ” televiziofogyasztásnak .
tulajdonítják, mely sok csalad- :
, kiszorította az olvasást,
Sok tudós az oktatási rendszert
^ vádolja. Túl sok szabadságot.,
jódnak a gyermekeknek —
hangsúlyozzák, és egyidejűleg .
elmarasztaljak
az elégtelen
írás-, olvasás- és számtanokta- .
tást. Ezenkívül a tankönyvek-.
ben túl sok a kép a szöveg ro.
vására. A felsőoktatási intéz- .
ményékben a hallgatóknak sok.
vizsgán csak egy keresztte,
keu jelölniük a helyes választ,
A fiatalok azt képzelik, hogy
az iskolákból kikerülve egy .
elektronikus világ várja őkeh
amelyben nem feltétlenül szük?
séges az írás és az olvas4s„
hangsúlyozza
a
National,
Assessment of Educational
Progress. A Carnegie oktatási,
alapítvány aggodalommal mutat rá a jelenség hosszú távú
követelményeire. Már attól
tart h
bekövetkezik „egy
0 iyan üj kor> kom0r idős”
meiyben maréknyi specialista
eilenőrzi a tudást és ezzel.
együtt a döntési folyamatokat.” ‘
'

A fo r iz m á k
Ha el akarjuk kerülni a
katasztrófát, akkor a fo
gyasztói társadalom míto
szát a felebaráti szeretet
etikájának kell felváltania.

A diplomata olyan em
ber, akinek az a feladata,
ben (i. e. 1700-ban)
360
hogy az államférfiak dobparagrafusával,
amelyeket
pergetését hárfacsengéssé
egy diorid kőtömbbe vésváltoztassa.
tek be, találjuk az első sör
paragrafusokat is. A sör áráHa Diana hercegnő nem
ra már akkor is nagy figyelkapott volna társadalmi te
A TELEVÍZIÓ A HIBÁS?
met fordítottak. Azt a „sörfőkintélyt és gazdagságot ha
ző nőt” (a sörfőzés és különöDiákokról folytatott más
zulról hozományként, aksen a sörkimérés leginkább tanulmányok arról tanúskod
kor végzettsége alapján
a nők dolga volt), aki túl nagy nak, hogy a fiatalok sem tud
örülhetne, ha egy fagylaltoárat kért,- vízbe fojtották. A nak helyesen írni-olvasni, és
zóban eladónői
álláshoz
jutna.
sör állt az emberi élet közép- hogy általánosan süllyed az
pontjában. Sörben oldottak fel oktatási színvonal. New York
•
majdnem minden gyógyszert, ban a 14—21 évesek 8%-a fél
A
szakértő
a strandon a
— ez a tipikus
amelyet betegeknek rendeltek, analfabéta
legsápadtabb lánynak ud
arány az Egyesült Államok vá
és a sör a babiloni orvostudo- rosi agglomerációs központjai
varol, mert az marad a leg
tovább a nyaralóhelyen.
mány számos receptjében fon- ban, állapította meg a Youth
tos alkotórészként szerepel.
Task Force, az írástudatlanság
p.xxxxxxxxxxxxxv.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxx\xvr,f
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M á r m egérte a Züriehnek

Tömörül a mezőny
A kilencedik fordulóban jó
néhány meglepetés született.
Zalai edzőt „nélkülöző” Bé
késcsaba idei legjobb játékát
gyújtva, remek mérkőzésen
legyőzte a Rábát. A „csikó”
csapat, az Ü. Dózsa fegyelme
zett, tudatos és lelkes játékteái kiütötte a
kényelmes
PTC-t. Dalnoki Jenőnek nem
sikerült a Tatabányát „Laka
t é i ormába tartani, így a Ha
ladás elvitte mindkét pontot.
Nagy meglepetés az MTK-VM
—Pécs találkozó gólzápora.
Katzirz a győri bombaforma
után feltűnően lezserül védett.
Aztán 0:4, után a kék-fehérek
fe megmutatták, hogyan lehet
gyorsan - három goit kapni.
Furcsa meccs volt.
Feltűnő még a csapatok és
a játékosok nagymérvű for
maingadozása és a sok sérü
lés.. Az élen állók vereségével
tovább tömörült a tabella.
Békéscsaba—Rába 3:2 (Meg
lepetésre a csabaiak a máso
dik félidőben erőnlétben fe
lülmúlták a győrieket, fgy az
eredmény, bár meglepő, de
igazságos.)
Dézsa—FTC 3:0 (Bár Zsiborás két . gólban is benne
volt, ez nem magyarázat arra,
nb

hogy a zöld-fehérek miért ját
szottak ilyen gyengén. Vala
hogy az volt a szurkolók be
nyomássá, hogy a Dózsának
jobban kell a pont, pontok.)
Honvéd—Vasas 3:1 (Köze
pes színvonal és iram mellett
is biztosan győzött a harciasabb Honvéd. A Vasas ezút
tal tűz nélkül játszott.)
Tatabánya—Haladás 0:1 (A
lelkes vendégcsapat, megérde
melten győzött a kocogó ha
zaiak ellen.
A mérkőzést
mindössze kétezer néző látta.)
MTK-VM—Pécs 5:3 (Elemi
pécsi védelmi hibák után az
eredmény még hízelgő is a
vendégcsapatra nézve.)
Csepel—ZTE 2:0 (Alacsony
színvonal, biztos csepeli győ
zelem. A ZTE ezzel a formá
val alighanem kiesik.).
Nyíregyháza—Debrecen 1:1
(Nagy küzdelem, igazságos
eredmény.)
Diósgyőr—Videoton 1:0 (A
hazaiak akár több góllal is
győzhettek volna.)
14-14 pontja van a Rábá
nak és a Csepelnek, őket kö
veti az FTC 13 és a Honvéd
11 ponttal.

n

Magy volt cs „nagy" Volán
A labdarúgó-bajnokság má
sodosztályában a. 12. fordulót
játszották. A z élcsoport csa
patai közül a „Hagy” Volán
magabiztosan győzött és a ri
vális Szekszárd éa a SZEOL
vereséget szenvedett. Most a
m ú lt. szezonban osztályozót
játszó Kazincbarcika lépett a
Volán nyomába. A meglepő
eredmények után a Volán
előnye már két pontra nőtt

GANZ-Mávág—Siófok 0:0.
Kőbányai út, 1500 néző. V.:
Kurmai.
HMSE—özd 3:0 (1:0). Hód
mezővásárhely, 4000 néző. V.:
Király. Gól: Pribék (öngól),
Varga, Bálint dr.
Kazincbarcika—Keszthely
1:0 (1:0). Sopron, 5000 néző.
V.:Vankó. Gól: Bogáti, Vámos,
Szálai, ill. Suba.

Eger—Kecskemét 0 :0. Eger.
3500 néző. V.: Eőry.

Salgótarján—22. sz. Volán
1:0 (1:0). Rágoscsaba, 3000 né
Olajbányász — SZEOL AK ző. V.: Wimmer. Gól: Ko
*‘3 (2 :2). Nagykanizsa,’ 4500 vács III.
néző. V.: Tapolczai. Gól: Ba
A b a jn o k sá g á llá s a :
logh (2, mindkettőt 11-esből),
Martinkovics, Bántó, ill. Deák 1. V olán SC
12 8 2 2 29-12 J8
2. K a zin c b a rc . 12 7 2 3 23-14 16
(2), Gruborovics.
Bauxitbányász—Baja
3:1
(0:1). Tapolca, 2000 néző. V.:
Ágoston. Gól: Horváth, Or
mai, Túri, ill. Szabó.
Volán SC—Debreceni Kini
zsi 4:0 (2:0). Rákospalota,
1SÜ0 néző. V.: Kovács L. GólForintos, Fekete, Magos, Du
na (11-esből).
Nagybátony—Dorog 0-0 (0:0).
Nagybátony, 1500 néző, V.Szabó B. Gól: Loch.

3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

S z e k sz á rd
SZEO L
E ger
B au x itb .
HMSE
D. K inizsi
S o p ro n
S a lg ó ta rjá n
O la jb á n y ász
N a g y b á to n y
S iófok
K e csk e m ét“
K e sz th e ly
özd
22. sz. V olán
G anz-M .
B a ja
D orog

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
3
3
4
3
2
3
3
3

3
2
2
4
1
3
3
2
2
2
5
4
2
4
5
3
3
1

3 14-14
4 26-18
4 22-16
3 18-15
5 20-17
4 19-17
4 19-18
5 18-17
5 21-21
5 15-21
4 15-17
5 14-16
6 15-18
5 16-21
5 20-23
6 15?30
7 13-19
817-25

15
14
U
14
13
13
13
12
12
12
11
10
10
10
9
9
8
7

EB-EZÜST UTÄN

Magosba, sárkányok!
Lehet, hogy „sárkánynagy
hatalommá” válunk? A félre
értések elkerülésére ezúttal
nem a „házisárkányokról” lesz
szó, hanem Ikarosz mai utó
dairól: a sárkányrepülőkről.
A Dél-Franciaországban né
hány hete rendezett Európabpjnokságon váratlan szép
magyar siker született: a me
rev szárnyú kategóriában Ko
csis József, az MHSZ MMRK
sárkányosa ezüstérmet szer
zett.
— Mindig vonzott a repü
lés — mondja —, és mikor ki
öregedtem a kézilabdából, a
tornából, 32 éves koromban
egyik barátom csábított, be. a
„sárkánybarlangjába”, a hármashatár-hegyi bázisra. Első
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nekirugaszkodásra -30 métert
repültem. Később már egyre
jobb gépekkel emelkedhettem
a magasba. Jelenleg ezüskoszorús niinősítésem van. Ez
öt órán felüli repülést kíván.
Legnagyobb elért magassá
gom 1900 méter, r
Milyen esélyekkel utaztak
az EB-re?
— Tulajdonképpen tapasztalatázerzés volt az elsődleges
cél. Ez, ráadásul nyílt Európabajnokság volt, vagyis a világ
legjobbjai gyűltek itt össze: a
brazil világbajnoktól a japán
versenyzőkig. Nem is annyira
az én ezüstérmem volt a meg
lepő, inkább a csapat teljesít
ménye — ötödikek lettünk —
váltott ki osztatlan elismerést.
Emlékezetes pillanatok ?
Az egyik különösen az.
Jancsó Miklós „Allegro Bar
bara” című filmjében Kiss Fe
renccel páros repülést, mutat
tunk be. Nagyszerűen sikerült,
de aztán a levegőben össze
ütköztünk. Gépem egy darab
ja levált, s már azt néztem,
hova zuhanok, amikor fel
hangzott Jancsó hangja: az.
„utasítón”: „Bravó, sárkányok,
ez nem volt betervezve, de így
a jó!”
Valóban: bravó, sárkányok!

KUPASZERDA

Dupla közönség
a visszavágón
Tétre menő nemzetközi ku
pamérkőzés előtt minden ed
zőben él szorongás. Dániel
Jeandüpeux-nek meg ráadásul
nyomós oka is volt arra, hogy
aggódjon csapatáért, az FC
Zürich gárdájáért a Ferencvá
ros elleni UEFA Kupa össze
csapás előtt a Népstadionban.
Zappa, a válogatott kulcsjáté
kosa nélkül indította útjára
együttesét, amely otthon leg
utóbb a hazai kupában — ha
keservesen nyert is egy ne
gyedosztályú kiscsapat ellen —
árnyéka volt önmagának, Stäfában.
A budapesti döntetlen azután
ismét elégedettséget, sőt boldog mosolyt varázsolt az ar
cára, amint a patinás svájci
klub alelnökivel, az ősz hajú,
szálfa termetű öregúrral, Bob
Grolimunddal fiaikat köszön
tem indultak az öltözőbe.
A budapesti 1-1 kétségte
lenül sikernek számít a sváj
ciak számára és siker esetén
nincs sok elemezni való, így
hát az edző és az alelnök ha
marosan a rendelkezésünkre
állt. Mindketten dicsérték a
•Ferencvárost, s jóllehet ez jog
gal tűnhetett puszta udvarias
ságnak, mégis feltűnt alapos
tájékozottságuk, részletes is
mereteik a zöld-fehér együt
tesről. .
— Honnan tudnak ilyen so
kat az FTC-ről?
Önök, jó okkal büszkék arra,
hogy mindenütt találhatók
magyarok — válaszolt az al
elnök. — Elnökségünk egyik
tagja, Hans R. Bühler ugyan
nem az, de a felesége igen ...
Mindenről tud, mert szereti és
ma is figyelemmel kíséri- a
magyar labdarúgás esemé
nyeit , . . Van azután más is.
Ferdinand Marschall úr az
ÜEFA ellenőreként működött
itt Pesten. A korábbi “években
sok mérkőzésünket vezette, s
ő ugyan osztrák, Becsben a
szövetség bírótestületének az
elnöke, de tem esvári, születé
sű, s úgy beszél magyarul,
mintha az anyanyelve lenne,
ö is magyar szakértőnek szá
mít .. .
— Az 1-1 után mindentől
függetlenül, s a dicséretek el
lenére nem sokat irigyelhet
nek a Ferencvárostól...
— Dehogynem... A közön
ségét — vágta rá Grolimund.
— Szurkolói ragaszkodnak
hozzá, közönsége népes és ál
landó. Ez manapság nem kis
dolog, hiszen Európa-szerte
gond az érdeklődés csökkenése.
— Az FC Zürich legalább
olyan patinás csapat, mint ná
lunk az FTC...
— Az igaz, erre nem is le
het panasz. A bajnokságok te
kintetében a Zürich az örökranglista élén áll, az ország
legeredményesebb klubja.
— Mi van a címerükben?
— Két harciasán ágaskodó
oroszlán . . . Mostanában ugyan
nem vagyunk valami rettent
hetetlenek ,de azért itt, Buda
pesten Elsener és társai való
ban oroszlánsziwel küzdöt
tek ...
Dániel Jeandupeux ugyan
csak fiatalnak számít az ed
zők között, harminchárom
éves. ^Az igazat megvallva, az
öltözőben inkább játékosnak
tűnt, mint szakvezetőnek. Az
olaszul, németül és franciául
egyaránt tökéletesen beszélő
szakembernek jó a memória-’
ja, még emlékezett egy ko
rábbi találkozásunkra. A ma
gyar válogatott Baselben sze
repelt Svájc ellen s a hazaiak
középcsatára volt akkor Jean
dupeux. Juhász-Bürki József.
áki_ több mint ötven éve él
Svájcban, s korának egyik
legkiválóbb profi futballistája
volt, hívott meg bennünket a
mérkőzést megelőző este ma
gához. Közelről ismerte a ki-,
tűnő középcsatárt, s úgy vélte,
számomra is hasznos lehet a
vele való találkozás ...
— Remekül játszottak...
Mit hozhat ilyen hirtelen és
gyökeres változás?

— Egy alapvetően jó erők
ből, tehetséges játékosokból
álló csapat mindig képes meg
felelő hatásra felnőni a fel
adatához — magyarázta az ed
ző. — Alapvetően profi klub
vagyunk. . . Ha van foci, játék
— van pénz. Ha nincs ered
mény, akkor hozzá kell nyúlni
kinek-kinek a bankbetétjé
hez, ha van egyáltalán.
— Hány hivatásos játékos
sal dolgozik?
— Tizenkettővel. A többiek
amatőrök, vagyis dolgoznak,
illetve üzleteikkel foglalkoz
nak. Mindegyiküknek szüksé
ge van a pénzre. A profinak és
az - üzletembernek egyaránt, s
az a céljuk, hogy a tőkéjükhöz
minden héten hozzátegyenek
keveset — vagy többet.
— Ezért hajtott most itt úgy
a csapat? ,
— Természetesen. . . A ha
zai nézőkért. Hogy minél töb
ben jöjjenek ki a visszavágóra
a Ferencváros ellen. Közönsé
günk a budapesti döntetlen
után duplája lesz a szokásos
nak, ezt bármibe fogadóm, te
hát a bevétel is megkétszere
ződik. Eredményt kell produ
kálni és kész! A törvény egy
szerű. Akivel nem boldogulok,
kihagyom. . .
— Ez volt' a saját tapaszta
lata is?
— Pontosan ... Voltam profi
Svájcban, majd játszottam
Bordeaux-ban. Az edzők nem
könyörögtek, hogy igyekezzem.
Ha nem ment, kihagytak.
— Tehát nyilván ezt a mód
szert követi. . .
Ügy. van! Nincs szentlmentaliz-mus, -. ér^éltenykedés.
Kell a bevéte!, az eredmény ...
Ne 1higgye, hogy mindig mov
solygok. A klub meg az én
pénzemért senki ne szórakoz
zon!
— Milyen csapatot próbál
kialakítani Zürichben?
— Aki haladni akar a kor
ral, annak azt kell játszania,
amit a legjobbak. Egész pályás
letámadás, atlétikus képzett
ség, átlagon felüli gyorsaság,
keménység, és persze, taktikai
érettség.
— Mennyit edzenek?
— Ötször egy héten, de azt
keményen, időt nem pocsékol
va közben.
— Válogatottjai?
Öt van: Lüdi, Zappa, Mais
sen, ELsener és Zwicker, Jerkovics meg a jugoszláv válo
gatott tagja volt.. .• Nemrégen
szerződtettük le a Rufer fivé
reket Űj-Zélandból. Remek
játékosok. Mindamellett fi
gyeljük. a fiatal tehetségeket
is. Itt a magyar fővárosban
is jó játszott például a tizen
nyolc éves Häusermann ...
— Legközelebbi célja?
— Élen végezni a hazai baj
nokságban, bár egyelőre csak
a hatodik helyen állunk. . . Az
UEFA Kupában pedig eljutni
legalább a legjobb nyolc kö
z é ...

Visszavágóik előtt
A tévé jóvoltából szerdán, november 3-án mindkét
kupacsapatunk mérkőzését láthatják a szurkolók. Előbb
a Dózsa kezd a Real-Madrid ellen, kétgólos hátrányt
próbál ledolgozni. . Kérdés, hogy meggyógyulnak-e a
sérültek, a kulcsemberek — főként Törőcsik —, s az is,
hogy mire lesz képes a lila-fehér gárda a nagyhírű el
lenféllel szemben? Mindenesetre biztató, hogy Temes
vári edző a kupameccsekre eddig még mindig jól össze-,
rázta a csapatot és főleg jó taktikát dolgozott ki. Egy
biztos: nem lesz unalmas mérkőzés a Megyeri úti ta
lálkozó.
Este a Fradi próbál szerencsét az FC Zürich otthoná
ban, előny nélkül. Sajnos a Ferencváros mélyponton
van, s óriási formajavulásra lenne szükség égy esetle
ges bravúrhoz. Nem, szabad kikapnunk, sőt a döntetlen
is csak akkor jó, ha legalább két gólt rúgunk.
Tehát mindkét csapatunk előtt igen nehéz meccs áll
és könnyen .megtörténhet, hogy nem marad hírmondó
sem az európai kupákban a magyar együttesek közül.
Azért reménykedjünk, h á th a ...

sw JvsE m m ÍT é
Fájdalmas, lehangoló kísérője a sporteseményeknek
az egyperces gyászszünet.. Még inkább így van ez, ha
kisgyerekek emlékeznek lehorgasztott fejjel néhány
napja még köztük levő társukra.
A Csepel—Budafok serdülő labdarúgó-mérkőzésen
egy ^ jókedélyű, biztos kezű kis kapus miatt állt meg
a já té k ... Barátaival gyakran beszélgetett, álmodozott
nagy meccsekről, amikor majd neki tapsol a lelátó, az
újságok adják hírül bravúrjait.
A 12 éves Mészáros Zsolt neve, sajnos, csak a fekete
—, szomorú krónika rovatba került, a szívszorító — ér
telmetlen tragédiák közé.
Ö volt az áldozata annak az ámokfutó trabantosnak,
akinek erkölcsi gátjait az alkoholmámor elsöpörte.
Egy kis kapus emlékének tisztelegnek ,a csapattársak.

Cáfolat — mesterhármassal

Kötélhúzás
egy középpályásért
— Csqlódgtt?
— Igén. Azt hittem, simán
elengednek. Nem hiányzott
nekem ez a hercehurca. Szin
te belebetegedtem, idegileg
alaposan megviselt, ez is az
oka, hogy míg korábban hat
évig alig voltam sérült, most
nyár óta mindig van valami
bajom. Olyan összecsapásokba
is belemegyek, amilyenekbe
-régebben sohasem. Hiába,
nem tudok teljesen a játék
ra összpontosítani. Kiborul
tam . . .
Dohány Lajos, a PMSC
NB I-es labdarúgója kesereg
így. A pécsi csapat egyik
kulcsembere egy meglehető
sen kacifántos átigazolási ügy
főszereplőjeként került ebbe a
helyzetbe, ami alaposan meg
viselté idegrendszerét. Mert
egyelőre, az őszi idény végéig
még Pécsett játszik, de gon
dolatai már egy másik vá
rosban járnak, ahol tavasztól
kergeti majd a labdát. És ha
a. Mecsek alján elhibáz egy
helyzetet, a szurkolók rögtön
rásütik a bélyeget: ezt szán
dékosan teszi, már nem ér
dekli más, csak az, hogy mi
nél előbb elköltözhessen. Ezt
a híresztelést a Hungária kör
úton szombaton megcáfolta:
csapatának összesen 14 góljá
ból nyolcat szerzett.
A 27 éves futballista 1976
őszén igazolt kedvezményesen

SPORTLÖVÉSZET

M e g s z e r z ik - e a h u s z a d ik a t ?
Megszerzik-e a huszadikat?
Mármint a 20. világbajnoki
aranyérmet a sportlövészetben.
A válaszra még néhány hetet
kell várni, mivel . a verseny
zők csak a napokban kelnek
útra, Caracásba, a VB-re.
— Nagy világbajnokság lesz
ez — mondotta dr. Hammeri
László szövetségi kapitány. —
Lövészetben ugyanis négyévenként rendeznek olyan
VB-t, ahol minden fegyver
nemben mind a nőknél, mind a
férfiaknál egyéni és csapatér
met osztanak. Az előzetes ér-'
tesülések szerint
több mint
1300 vérsenyző lép majd lő
állásba.
Kik képviselik a magyar
színeket?
, — Öt nő és kilenc férfi. Ok

tóber 26-án a férfi pisztoly
lövők, 31-én a nők és. a futó
vadlövők kelnek útra. Üjoncavatás is lesz: a 19 éves Péni
István a futóvad-lövésben áll
a rajthoz.
— A csapatból ezúttal hiá
nyoznak a férfi puskások ...
Sajnos, ebben a fegyver
nemben nem sikerült előbb
relépni, nincs igazán klasszis
versenyzőnk. Annak ellenére
mondom ezt, hogy Varga Ká
roly 1980-ban olimpiai baj
nok volt.
— Mit vár a világbajnok
ságtól?
Mindent megteszünk,
hogy Caracasban is jól szere
peljünk. Nehéz lesz, az ellen
felek kezeben
sem remeg a
fegyver.

a Szombathelyi Haladástól
Pécsre, mert felvették a Közgazdasági Egyetemre. Idén
júliusban bejelentette: vissza
szeretne menni játszani a vasi
városba, mivel felvették az
ottani Tanárképző Főiskola
nappiai tagozatára. Egyesüle
téhez, a PMSC-hez viszont
még egy évig sze'rződés köti,
ezért közölték vele, hogy ma
radnia^ kell. Megindult a kö
télhúzás a két klub között. A
Haladás vezetői az MLSZ-hez
fordultak és kérték: bontsa
fel a szövetség a ’ szerződést,
mert plyan írással rendelkez
nek,^ amely szerint Dohány
pécsi egyetemi tanulmánvai
befejeztével — ha akar ' —
visszamehet
Szombathelyre.
Szó szót követett, különféle
variációk merültek fel, az ügy
megjárta a Legfelsőbb Bíró
ságot is, amelynek egyik jogi
tekintélye
adott
szakvéle
ményt az MLSZ-nek. Ennek
alapján a Magyar Labdarúgó
Szövetség közvetítésével meg
egyezett a két egyesület, hogy
az őszi szezon végéig Dohány
nak Pécsett kell futballoznia,
utána folytathatja a Haladás
nál.
Persze, amíg ez a határozat
megszületett, történt egy s
más a kulisszák mögött. Jel
lemző: már javában folyt a
bajnokság, a labdarúgó a
PMSC színeiben rúgta a gólo
kat, amikor véglegesen eldőlt
a sorsa.
, Senkit sem akarok meg
bántani, sem a pécsi vezetők
közül, sem az MLSZ-ben, de
el lehetett volna intézni a
dolgot másként is — mondta
Dohány, — Különben sem
szeretek én reflektorfénybe
kerülni, nem jött jól ez a fúrcsak ismeretség. Főleg családi
okok miatt szeretnék vissza
menni Szombathelyre, de ha
Kovács Imre maradt volna az
edző Pécsett, nem tétováznék
Egyet viszont ígérhetek:-amíg
az PMSC-nél vagyok, mindent
metgeszek a piros-feketékért.
Aki akár egy kicsit ismer, el
hiszi ezt nekem.. Csak azt kérém: hagyjanak a pécsi szur
kolók \ békén, indokolatlanul
ne vessenek rám követ, sem
a stadionban, sem pedig az
utcán. Eddig elég jól érez
tem magam itt, nem szeret
nék „tüskével” a szívemben
távozni.

