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EHiunyt
Lecüyid !!]ks iressnyev

Az SZKP KB, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának 
Elnöksége, valamint a Szovjetunió Miniszter

tanácsának közleménye

Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Leg
felsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Mi
nisztertanácsa mély fájdalommal tudatja a párttal 
és az egész szovjet néppel, hogy 1982. november 10- 
én, reggel 8 óra 30 perckor váratlanul elhunyt Leo- 
nyid Iljics Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá
nak főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének el
nöke.

Leonyid Iljics Brezsnyev neve, a nagy lenini ügy 
hű folytatójának neve, a békéért, a kommunizmu
sért vívott küzdelem odaadó harcosának neve örök
ké élni fog a szovjet emberek és az egész haladó em
beriség szívében.

AZ ELMÚLT MÉT
NYOLCHÖNAPOS SZÜNET UTÁN felújította mun

káját az európai biztonság és együttműködés kérdéseivel 
foglalkozó madridi találkozó, amelyen földrészünk har- 
minchárom. országának, valamint az Egyesült Államok
nak és Kanadának a képviselői vesznek részt, A ven
déglátó Spanyolország sajtója egyebek között azt érzé
kelteti, hogy az 1980 őszén megkezdett tanácskozások 
folytatására akkor kerül sor, amikor a két világrendszer 
között növekszik a feszültség.

Washingtoni értesülések szerint az Egyesült Államok 
nyugat-európai szövetségeseinek a nyomására bizonyos 
fokig változtatni készül madridi tárgyalási taktikáján, 
és az ülésszakon elképzelhetően nem igyekszik megaka
dályozni egy záróokmány kidolgozását, mint azt koráb
ban tette. Párizsi illetékes körökben Madriddal össze
függésben hangsúlyozzák; Franciaország azzal a szán
dékkal készült a találkozóra, hogy előmozdítsa a hel
sinki záróokmány ajánlásainak á megvalósulását, s égy 
olyan európai konferencia összehívását, amelyen a ha
gyományos fegyverzetek terén megvalósítandó leszere
lésről tárgyalnának. A francia korm ány— jelezték —, 
bár tisztában van a nehézségekkel, mégis reméli, hogy 
a találkozó végül pozitív eredménnyel zárul. Hozzáfűz
ték a francia főváros idézett köreiben: az amerikaiak azt 
hangoztatják, hogy „amennyiben Madridban nem lehet 
eredményt elérni, ajkkor meg kell szakítani a Helsinki
ben megindult folyamatot”; a nyugat-európai kormá
nyokhoz hasonlóan viszont a francia kormány is úgy 
véli, hogy a madridi találkozó olyan fontos fórum az 
eszmecserék és a tárgyalások számára, amelyet nem le
hetne rpással pótolni.

a z  a r a b  Ál l a m o k  b e jr ú t i  l a p é r t e s ü l é s
SZERINT még az idén újabb csúcstalálkozót tartanak. 
A tanácskozást — amely alkalmasint nem lesz teljes 
körű — Marokkóban vagy Szaúd-Arábiában rendezik 
meg azzal a céllal, hogy megvizsgálják a fezi értekez
leten, felállított bizottság munkájának az eredményeit. A 
térségből érkező hírek többsége ezenközben változatla
nul inkább feszültségekről, összetűzésekről, fegyveres 
harcról tudósít. Tel Aviv-i közlés szerint áthidalhatatlan 
nézeteltérések miatt meghatározatlan időre elhalasztot
ták az izraeli—libanoni összekötő bizottság első ülését, 
illetve a Libanonba betört izraeli csapatok kivonását 
előkészítő tárgyalások megkezdését. A háttérben egyebek 
között az áll, hogy a közvetítő szerepet játszó Morris 
Draper amerikai diplomata mindeddig sikertelenül pró
bálta meggyőzni Begin izraeli miniszterelnököt; ne kö
veteljen megvalósíthatatlan dolgokat Amin Gemajel li
banoni államfőtől. Tel Aviv tárgyalási feltételei válto
zatlanok maradtak.

A ROMÄNIÄBÖL VÉGLEG KÜLFÖLDRE TÄVOZÖ 
SZEMÉLYEKNEK ezentúl a román államnak maradék
talanul vissza kell fizetniük azt az összeget, amelyet az 
illető személy oktatására, üdülésére és egészségügyi el
látására' fordítottak. Egyebek közt ezt tartalmazza az a 
törvényerejű rendelet, amelyet nyilvánosságra hoztak 
Romániában. A rendeletet a román államtanács október 
22-én vitatta meg és hagyta jóvá.

A rendelet értelmében azok a személyek, akik meg
kapták az áttelepülési engedélyt, valutában kötelesek 
visszaszolgáltatni a román államnak az iskoláztatásra, 
továbbképzésre, ösztöndíjaikra, liceumi oktatásukra, a 
felsőoktatásra és az egyetem utáni oktatásra rájuk köl
tött összegeket. Ennek nagyságát a Romániában tanuló 
külföldi diákok számára előírt díjtételek alkalmazásával 
szabják meg. A fentiek nem vonatkoznak a nyugdíjra 
jogosult áttelepülőkre.

Valutában kell visszafizetniük az áttelepülő szemé
lyeknek minden olyan költséget, amelyet az állam orvosi 
ellátásukra költött; illetve amelyet üdültetésükre költöt
tek. Itt is azok a díjtételek érvényesek, amelyeket a Ro
mániában tartózkodó külföldieknek kell fizetniük eze
kért a, szolgáltatásokért.

A rendelet külön cikkelye foglalkozik azokkal a sze
mélyekkel, akik illegálisan hagyták el az országot. Az 
ő esetükben a fenti költségeket elsősorban a Romániá
ban maradt javaik lefoglalása révén hajtják be.

A rendelet előírja azt is, hogy a külföldre végleg 
távozó személyeknek vissza kell fizetniük minden más 
adósságukat. Emellett a tulajdonukban levő ingatlan va
gyon az állam tulajdonába megy át, s az'állapinak kell 
megvásárlásra felajánlaniuk minden tulajdonukban 
levő műkincset.

Schmidt
elhatározása után

Nemcsak pártjában és az or
szágban, hanem az NSZK ha
tárain túl is sokan csodálkoz
tak Helmut Schmidt bejelen
tésén; nem vállalja a kancel
lárjelöltséget. (E lépés persze 
nem egyenlő a politikától való 
teljes visszavonulással.) Akár
csak közel harmincesztendős 
politikai pályafutása és nyolc 
és fél évig tartó kancellársága 
alatt mindig, ezúttal is gondo
san mérlegelt. A mérleg egyik 
serpenyőjébe egészségi állapo
ta és bizonyos szubjektív té
nyezők, köztük a több mint 
40 éve jóban,, rosszban kitartó 
hitvestársnak, „Lokinak” az 
érvei, a másikba a politikai 
megfontolások kerültek. Hel
mut Schmidtnek választania 
kellett: orvosai tanácsára hall
gatva véget vet a napi 16 órás 
munkatempónak, vagy mind
ezt figyelmen kívül hagyva, a 
végkimerülésig folytatja a küz
delmet azért, hogy minél rö- 
videbb ideig tartson az októ
ber elsejével beköszöntött — 
helyesebben tizenhárom évi 
szünet után visszatérőben levő 
— konzervatív korszak.

Akadnak az SPD-ben, s nem 
is kevesen, akik úgy ítélik meg, 
hogy a párt csak Helmut 
Schmidt vezetésével indulha
tott volna a győzelem remé
nyével a jövő tavaszra terve
zett rendkívüli választásokon. 
Azzal érvelnek, hogy szemé
lyes varázsával és fellépésével 
megfordította a már elveszett
nek hitt szeptember 26-i hes- 
seni tartományi választásokat, 
és Bajorországban is sokat len
dített a párton. A volt kancel
lár kétségkívül azok közé tar
tozik, akik kiemelkedő szere
pet játszottak korunk pozitív 
nemzetközi eseményeinek for
málásában. Bár egyes kérdé
sekben, mint például az euró
pai rakéták ügyében, nem is
merte fel a kor parancsoló sza
vát.

S noha a politikában célsze
rűbb a tényekből, mint a hipo
tézisekből kiindulni, mégis 
megkockáztatható a feltevés, 
hogy miután a választók het
ven százaléka elítélte a Hel
mut Schmidt megbuktatására 
alkalmazott módszert, előny
ben részesítették volna őt.

Semmi kétség; Helmut 
Schmidttel pártjának, az SPD- 
nek egy következő választáson 
jobbak lettek volna az esélyei. 
Ugyanakkor Schmidt döntésé
ben szerepet játszottak a na
gyon is konkrét nyugatnémet 
politikai erőviszonyok. Példá
ul az, hogy jelenleg az NSZK 
egyik pártja sem kormányké
pes egyedül, mert nem tudja 
megszerezni a parlamentben 
az abszolút többséget. Tehát 
szövetségesre van szüksége. Az 
SPD-t azonban cserbenhagyta 
szövetségese, az FDP. Igaz, 
nem az egész párt, hanem an
nak Genscher elnök vezette ré
sze. Az FDP azonban most a 
puszta létéért küzd, s jelenle
gi állapotában aligha érné el 
az öt százalékot, vagyis kiesne 
a parlamentből. De ugyanez 
lenne az eredmény, ha a bal
szárny kiválna, és új pártot 
alakítana. Két FDP-nek.ugyan- 
is még annyira sincs hely a 
parlamentben, mint egynek. S 
ha Genschernek mégis sikerül 
összeszednie pártja széthulló 
forgácsait, és a választók is 
megbocsátanak neki, s bejut a 
parlamentbe? Schmidt aligha 
hagyta ki a számításból ezt a 
lehetőséget. A kérdésre azon
ban azt válaszolta, hogy Gen- 
scherrel morális okokból nem 
tudna többé együttműködni.

De nem tudná elképzelni a 
CDU—CSU-val való nagykoa
líciót sem. Akkor pedig ma
radna lehetséges szövetséges
ként a zöldek és alternatívok 
mozgalma. Helmut Schmidt 
tisztában van vele, hogy párt
jában sokan el tudnának kép
zelni egy, a CDU—CSU-tól bal
ra kialakuló olyan politikai 
szövetséget, amelynek egyik

alkotóeleme a már említett 
mozgalom lenne. A volt kan
cellár azonban a tőle megszo
kott őszinteséggel adta min
denki tudtára, hogy saját köz
reműködésére a szövetség lét
rehozásában nem lehet számí
tani.

A zöldek és alternatívok 
ugyanis elválaszthatatlanok a 
békemozgalomtól, amely pél
dául az 1979-es NATO-határo- 
zat (az amerikai közép-hatótá
volságú rakéták telepítéséről 
hozott döntés) visszavonását 
sürgeti, míg Helmut Schmidt 
tartja magát a részben az ő 
kezdeményezésére született 
fegyverkezési programhoz.

A volt kancellár elhatározá
sában ezek a szempontok fon
tos szerepet játszottak. S elér
kezettnek látta az. időt a fiata
lításra. Hans-Jochen Vogel 
kancellárjelöltté nyilvánításá
val erre az első lépést az SPD 
meg is tette.

Az utóbbi napokban elhang
zottak olyan nyilatkozatok is, 
hogy az időzítés az NSZK bel
ső fejlődése és bizonyos nem
zetközi összefüggések fényében 
is elsietett. Helmut Schmidt 
már a lemondását követő órák
ban foglalkozott az akkor még 
ki nem mondott, azóta azon
ban az újságcikkekben, kofti- 
mentárokban és a hozzá írott 
levelekben gyakran megfogal
mazott kérdéssel. A volt kan
cellár kijelentette: az FDP ve
zetőinek szerinte a legnagyobb 
bűne az, hogy ezzel a lépésük
kel a nyugatnémet konzervatív 
erők kezére játszották a hatal
mat, akadályokat gördítettek 
az NSZK társadalmi fejlődésé
nek útjába, egyszersmind hoz
zájárultak az enyhülési folya
mat ideiglenes befagyasztásá
hoz.

Miután azonban úgy ítélte 
meg, hogy a szociálliberális 
koalíció felbomlását rajta kí
vül álló okok miatt nem tudta 
megakadályozni, az említett 
folyamatok megállításához pe
dig nincs hatalma, jobbnak 
látta félreállni.
• Elhatározását egyéni és po
litikai indokainak fényében a 
nyugatnémet belpolitikai élet 
koordinátáiba helyezve kell 
vizsgálni. A döntés Időszerűsé
gét lehet vitatni, érveket is le
het ellene felsorakoztatni, de 
nem lehet nem tiszteletben 
tartani.

MAGYAR FELSZÓLALÁS

T H i s a n a k  k i  

m s s s d e s s  i e g y v e r i  

a  v i l á g ű r b ő l '

Az ENSZ-közgyűlés po- kellene jutni mindenfajta 
litikai és biztonsági kérdé- fegyvernek a világűrből 
sekkel foglalkozó 1. számú való kitiltása kérdésében, 
bizottságának általános vi- A szocialista országok — 
tájában felszólalt dr. állapította meg — ez irány- 
Prandler Árpád nagykövet, ban tevékenykednek a gen- 
a magyar küldöttség tagja, fi leszerelési bizottságban, 
Szorgalmazta, hogy a je- ám a nyugati államok az 
lenlegi ülésszak fogadjon egész problémakört csupán 
el olyan határozatot, amely egyetlen kérdésre — a mű
meggyorsítaná a vegyi holdelhárító rendszerek 
-fegyverek eltiltását kimon- megelőzésére vagy eltiltá- 
dó szerződés kidolgozását Sára — igyekeznek leszű-
és elfogadását. kíteni. A magyar küldött-

A világűrben fenyegető nem tagadja ez utóbbi 
fegyverkezési hajsza témá- fontosságát. Mindamellett
jára áttérve a magyar dip
lomata elismeréssel 
arról az 1987-ben

úgy véli, hogy ez a sok kő- 
szóit zal csupán egy vonatkozá- 

aláírt sa a világűrben fenyegető
szerződésről, amely tiltja a fegyverkezési hajsza^ meg- 
nukleáris és más tömeg- akadályozásának és az
pusztító fegyverek világűr
be juttatását. Egyben rá

egész témakörnek, amely
nek minden vonatkozását 
csak egy átfogó szerződés

mutatott, hogy a kozmosz keretében lehet megoldani 
teljes demilitarizálása vé- _  hangsúlyozta dr. Prand- 
gett mielőbb megegyezésre ler Árpád.

Jelentés
a chilei junta bűneiről

A Novoje Vremja című szov
jet hetilap közzétette annak a 
nemzetközi bizottságnak a je
lentését, amely a chilei kato
nai junta által elkövetett bű
nöket tanulmányozta. Az 
alábbiakban részleteket köz
lünk a bizottság athéni ülésén 
elfogadott dokumentumából.

A tanúvallomásokat, jelen
téseket és egyéb bizonyítéko
kat összegezve a jelentés leszö
gezi: a katonai junta, mely 
1973. szeptember 11-én hata
lomátvételt hajtott végre, szisz
tematikusan folytatja az el
nyomást és a terrort. Tovább
ra is érvényben van a rendkí
vüli állapot, valamint egyéb, 
az állampolgári jogokra vonat
kozó korlátozások, melyeket 
1981-ben hozták „kivételes és 
rendkívüli rendelkezés az or
szág belső békéjének, megóvá
sára” elnevezéssel.

Az országban mindenféle 
olyan politikai tevékenység ti
lalom alá esik, mely nem a ka
tonai rezsim politikáját támo
gatja. A chilei kormányzat 
nem hajtja végre azokat a ha
tározatokat. amelyeket az 
ENSZ emberi jogok bizottsága 
hozott az országra vonatkozó
an. A katonai diktatúra az 
1981. március 11-én életbe lé
pett úgynevezett „alkotmány” 
szellemében tevékenykedik. 
Mint a bizottság athéni ülésén 
leszögezték, ez az alkotmány 
korlátozza az alapvető emberi 
jogokat, jogilag szentesíti az 
elnyomás politikáját. Emellett 
még több dokumentum is gon
doskodik arról, hogy a hatalom 
a fegyveres erők kezében össz
pontosuljon, s ezzel párhuza
mosan megnyirbálják a tör
vényhozó testületek jogkörét. 
Az alkotmány értelmében a

politikai és az adminisztratív 
hatalom az elnök kezében van.

Folytatódnak a gyilkosságok, 
és egyre nő azoknak az eltűn
teknek a száma, akik nagy 
többsége az ellenzéki pártok, 
illetve a szakszervezetek veze
tői közül kerül ki. A biztonsági 
erők széles körben alkalmaz
zák a kínzásokat, köztük az 
elektrosokkot. A rezsim to
vábbra is lehetetlenné teszi egy 
sor chilei állampolgárnak, hogy 
az országban éljen, illetve oda 
beutazzon. Jó néhány chilei,' 
köztük az emberi jogokért har
coló aktivisták, voltak kényte
lenek elhagyni az országot, ilr 
letve száműzték őket.

A gazdasági modell, melyet 
a junta kényszerít az országra, 
bomlasztó hatással van az 
egész nemzetgazdaságra. Egyéb 
következmények mellett egyre 
csökken az ipari termelés, ha
talmassá duzzadt a külföldi 
adósság és a munkanélküliek 
száma. (Jelenleg az aktív la
kosság 30 százaléka állástalan.) 
A gazdasági és szociális hely
zet jelentős romlásával párhu
zamosan mind nagyobb arányú 
a munkások és*.a szakszerve
zetek jogainak megnyirbálása.

A katonai junta elnyomó in
tézkedéseit összehangolja más 
latin-amerikai reakciós katonai 
juntákkal. Nem válogat az esz
közökben, s céljai érdekében 
terroristacsoportokat pénzel. 
Tagadja saját szerepét a kül
földön megölt chilei állampol
gárok halálában, annak elle
nére, hogy a bizonyítékok egy
értelműen felelősségét igazol
ják.

A dokumentum végül leszö
gezi: a chilei katonai rezsim 
súlyosan megsérti az emberi 
jogokat, s ezért a chilei juntát 
minden lehetséges eszközzel 
nemzetközileg kell elszigetelni.

Lefigyel panasz a GATT előtt
Az Általános Vámtarifa és Ke

reskedelmi Egyezmény (GATT) 
tanácsa megtárgyalta Lengyel- 
ország panaszát azzal kapcso
latban, hogy az amerikai kor
mány megvonta tőle a legna
gyobb kedvezményes elbánás 
elvét.

Andrzej Dorosz külkereske
delmi miniszterhelyettes, a len
gyel delegáció vezetője, felszó
lalásában hangsúlyozta, hogy 
az Egyesült Államok megsér
tette a két ország GATT-rész- 
vételéből, valamint a kétolda
lú egyezményekből fakadó kö
telezettségeit, továbbá a vitás 
kérdések rendezésére a GÁTT- 
nál érvényben levő kötelező 
eljárási rendet is. (A GATT 
szabályzata a vitás kérdések 
esetében előzetes konzultáció
kat ír elő.) A lengyel küldött
ség visszautasította azt az ame
rikai érvelést, amely szerint 
Lengyelország állítólag nem 
teljesíti a GATT-tal szemben 
vállalt kötelezettségeit.

Az amerikai fél az intézke
déshez azt hozta fel ürügyként, 
hogy Lengyelország az utóbbi 
négy évben nem növelte éven
te 7 százalékkal a GATT-tag- 
országokból származó import
ját, amire pedig „az egyez
ményhez történő csatlakozása
kor kötelezettséget vállalt”. A 
lengyel miniszterhelyettes em
lékeztetett arra, hogy 1967, a

csatlakozás éve és 1978 között 
Lengyelország a 7 százalékot 
jóval meghaladó ütemben nö
velte behozatalát. 1977-ben 
például a lengyel import 8,7 
milliárd dollárt tett ki, ami 
csaknem négyszerese annak az 
összegnek, ami az évi 7 száza
lékos növekedési ütem betar
tása esetén lett volna szüksé
ges.

Mint a PAP-hírügynökség 
jelenti, a lengyel fél azzal a 
kéréssel fordult a GATT-hoz, 
hogy követelje az Egyesült Ál
lamoktól a Lengyelország ellen 
hozott intézkedések visszavo
nását. Az amerikai küldöttség, 
amely a Reagan elnök által ok
tóber 27-én kifejtett álláspon
tot foglalta el a GATT-tanács- 
ülésen, elismerte, hogy az USA 
lépését politikai megfontolások 
diktálták — írja a PAP genfi 
tudósítója.

A vitában, amelyben több 
mint 10 állam képviselői szó
laltak fel, a lengyel álláspon
tot egész sor ázsiai, latin-ame
rikai ország, valamint a 
GATT-hoz csatlakozott szocia
lista államok — Bulgária. 
Csehszlovákia, Románia, Ma
gyarország és Jugoszlávia — 
támogatták. A közöspiaci és 
más nyugati országok viszont 
egyetértettek az amerikai ér
vekkel.

Asszad a szír—libanoni 
viszonyról

A szírial kormány kész
együttműködni minden olyan 
libanoni erővel, amely valóban 
Libanon érdekeit képviseli, és 
amely fellép az izraeli csapa
toknak az országból való tá
vozása mellett — jelentette ki 
egy bejrúti lapnak adott nyi
latkozatában Hafez Asszad
Szíriái elnök.

A Libanonban állomásozó 
szíriai erőkről szólva Asszad 
emlékeztetett arra, hogy Bej
rút hivatalosan még sohasem 
kérte ezeknek az erőknek- a 
kivonását. A szíriai egységek 
Libanonban maradnak mind
addig, míg a törvényellenesen, 
megszálló erőként ott tartóz
kodó izraeli erők teljes egé
szükben el nem hagyják az or
szágot. Asszad üdvözölte 
Amir Gemajel libanoni elnök 
hamarosan sorra kerülő da
maszkuszi látogatását.

A szíriai elnök cáfolta, hogy 
közte és Jasszer Arafat, a 
PFSZ VB elnöke között ellen
tétek lennének.

Asszad barátinak nevezte 
országa és a Szovjetunió vi
szonyát. Ami a szíriai—ame
rikai viszonyt illeti, ezeket 
Damaszkusz az izraeli—ameri
kai kapcsolatok fényében fog
ja megítélni — mondta a szí
riai államfő.



Gyógyszervegyészeti Gyárban felújították az anti- 
előállitó üzemet. A rekonstrukció eredményeként 

megkétszerezték a termelést

ÄIAGYAR INTERFERON

I A  fé ltő k  is
'• Ha a főnök ellenőrizni akar

ja  a beosztottjait — beíürdik. 
fontosabban: ő is lezuhanyoz, 
mint mindenki, aki az üzem 
területére teszi a lábát. Hetek 
kjérdése és a kísérletek után 
ilfiegkezdődik Budapesten az 
tptérferongyártás.

Iroda-Bábel, hangzavar, te
lefonok, egyszerre három tár
gyaló csoport a szoba három 
^árkában. „Igen. 25-én érkezik 
áz osztrák szakember a steri- 
íezőgéphez.” Sóhaj: „Vaiahá- 
ra !” „A vízvezeték-szerelőket 
átvitték a Moulin Rouge-ba.” 
Űjabb sóhaj: „Hogy az a tán
coslábú i T á p k á b e l  és sej
tek. klímacsutoraa és.fehérje-. 
tartalom,, Dr. vHoáváth 'Károly, 
áz interferon gyártására ala- 
kult társaság igazgatója: „Meg
tanultunk tervezni, kivitelez
ni, foglalkozunk’ technológiai 
és pénzügyi kérdésekkel, ko- 
nyítunk — így mondja moso
lyogva — a biológiához. Re
kordidő —  gyakorlatilag egy 
év — alatt kész ez az ÉGSZÖV 
tervezte, a Hőépszer építette 
üj beruházás.”

Jb e fü rd ik ”
helyett más ellenanyag képző
dik.
- Sárga falak, piros pultok, 
hermetikusan zárt ablakok, a 
rozsdamentes acél tiszta ragyo
gása. Mutatják a leendő stá
ciókat. Jön a munkatárs, le
vetkezik egy „fekete öltöző
ben”. Civil ruháját itt hagyja, 
csak kényszerzuhanyon keresz
tül juthat a következő helyi
ségbe. Tiszta köpenyt ölt. In
nen egy steril, klimatizált tér
be vezet az útja. Szabályozott 
csíraszám, páratartalom, hő
mérséklet. És még csak most 
ért a gyártás előterébe! Zsilip 
következik. Itt steril ruhát, ci- 

ípőt, fejkendőt, maszkot kap, s 
csak így mehet be az előkés 
szító, -gyártó vagy minőségel
lenőrző részlegbe. Természete
sen az anyagok, eszközök is, 
melyekkel dolgoznak, csíra
mentesek mind egy szálig.

Az ország legsterilebb mun
kahelye lesz ez, e tekintetben 
még a műtőkön is messze túl
tesz.

GRAMMJÁÉRT
DOLLÁRMILLIÓK

CÁRI CANTELL 
MÓDSZERÉVEL

Az interferon szervezetünk 
testőre: a fehér vérsejtek rend
szeresen termelik, ha vírusos 
fertőzés éri őket. Az egészsé
ges sejteket aztán az interfe
ron ' riadóztátja. Ezt az „ősi 
technológiát” Cári Cantell finn 
biológus ipari méretekben is 
megvalósította. Nálunk szintén 
az ő módszerét követik: elkü
lönítik a fehér vérsejteket a 
Vérből, majd a szervezetéhez 
hasonló . körülmények között 
vírussal fertőzik és interferon 
termelésére késztetik őket. Ezt 
kinyerik, tisztítják, ampuiláz- 
zák. Nagy a kockázat: ha nem 
szupersteril körülmények kö
zött zajlik/a. gyártás, afe jtek  
másfajta, nem kívánt fertőzést 
kaphatnak, s így interferon

Visszafelé az irodába. Pa
nasz: késik a magyar gyártmá
nyú felvonó, amely majd a 
sterilizált anyagokat szállítja. 
Pedig. . .  Pedig az idő nagy 
pénz ezúttal; az interferon 
grammját dollármilliókért mé
rik. A szegedi orvosegyetem 
Mikrobiológiai Intézete, az Or
szágos Haematológiai és Vér- 
transzfuziós Intézet és az 
EGYT Gyógyszervegyészeti 
Gyára által létrehozott társa
ság egyébként a beruházás két- 
esztendős amortizációjával 
számol. Egyelőre a teljes ter
melt mennyiséget klinikai kí
sérletek céljaira exportálják. 
Az interferonról hetente 30- 
40 szakcikk jelenik meg a vi
lágon. Beigazolódott: noha 
nem csodaszer, bizonyos rák
fajták és vírusos megbetegedé
sek ellen hatékonyan alkal
mazható. i

BUDAPEST— SZÉKESFEHÉRVÁR 
i *
; Uj síneken  gyorsabban robog
‘ m afd a
i Tovább folytatják a Buda
pest— Székesfehérvár közötti 
Vasútvonal 1981-ben megkez
dett rekonstrukcióját. Jelen
leg Gárdony—Dinnyés és Tár- 
hók—Martonvásár térségében 
építik a jobb vágányt.
•j Áz építők különleges tech
nológiát alkalmaznak, főleg a 
;ÍVelencei-tó partján. A vize
nyős,- ingoványos talajon bá
nyakaviccsal, műanyag szö
vettel, úgynevezett terfillel tö
kéletesen szigetelik a pályát, 
fezei lehetővé válik, hogy 54 
kilogrammos hézagsíneket fek
tessenek' le; amely azt jelen
íti: 21 tonna tengelynyomás
sal, 120 kilométeres sebesség
gel mehetnek majd rajta a 
vonatok.

v o n a t

A rekonstrukció miatt most 
is sok vágányzárt, lassújelet 
kell alkalmazni. Emiatt gya
koriak a 20-25 perces késé
sek, Ezek csökkentése érdeké
ben szükségessé vált, egyéb
ként a térségben közlekedő 26 
vonat menetrendjének módo
sítása, s emiatt hét személy- 
szállító vonat Pusztaszabol- 
cson át közlekedik.

A rekonstrukciónak ez a 
szakasza terv szerint decem
ber 3-ig tart, majd 1983. már
cius elsején folytatják újra, 
ami az előírás szerint menet
rendváltozásig, vagyis május 
22-ig tart. Ez azt jelenti, hogy 
az új menetrend életbe lépé
se után már valamelyest ke
vesebb ideig tart az út Buda
pesttől Székesfehérvárig és 
onnan vissza a fővárosba.

K ié a  fe le lő sség?
A szabály voltaképpen egy

szerű: az olyan áruhiányért, 
amelyre a raktári, bolti dol
gozók a leltár során nem tud
nak méltányolható magyará
zatot adni, anyagi felelősség
gel tartoznak. Az egyszemélyes 
raktárakban teljes az anyagi 
felelősség, a kereskedelmi üz
lethálózatban, ahol többen is 
foglalkoznak árukezeléssel, a 
vállalt kockázat nagyságától 
függően eltérő szabályok érvé
nyesülnek. A vendéglátó üze
mekben — arra a két szem
pontra tekintettel, hogy az 
árukészlethez csak a bolti dol
gozók férhetnek hozzá, s hogy 
a vezetők maguk választhat
ják meg munkatársaikat — a 
vezető és helyettese felelős az 
egész hiányért. Más jellegű üz
letekben — például az önki- 
szolgáló áruházakban — a ve
zető és' helyettesi a kollektív 
szerződésben meghatározott 
mértékig felelnek a hiányért. 
Ha ez nem fedezi a megálla
pított kárt, akkor a vállalat
nak lehetősége van rá, hogy az 
üzlet valamennyi dolgozóját 
kizárja a nyereségrészesedés
ből, illetve egy teljes éven át 
a jutalékból is.

A könnyen áttekinthető ren
delkezések ellenére az élet 
gyakran produkál olyan hely
zetekét, amelyekben nem 
könnyű eldönteni, meg kell-e 
téríteni a hiányt, s ilyenkor 
munkaügyi döntőbizottság, il
letve munkaügyi bíróság dön
ti el a vitát. Az ilyen perek
ben a legtöbbször azt vizsgál
ják, megvoltak-e az árukész
let biztonságos őrzésének fel
tételei, és mi a teendő, ha az 
árukezeléssel megbízott dolgo
zókon kívül más is hozzáfér
hetett a készlethez, például: 
tolvaj járt a raktárakban.

M it vittek el a betörők ?

Ezt a kérdést kellett tisztáz
ni a Csemegekereskedelmi 
Vállalat egyik bolti raktárá
ban a leltározás után, amikor 
kiderült, hogy több mint száz
ezer forint érték hiányzik a 
raktárból. A - dolgozók -azt ál
lították, a ' raktárhiány egy 
korábbi betörés következmé
nye. A vállalat azonban nem 
méltányolta ezt az érvet, 
mondván, hogy „leírták” az 
árukészletből mindazt, amit a 
raktári dolgozók a betörés 
után végrehajtott készletfel
méréskor hiányként jelentet
tek, csaknem 90 000 forintot.

Ezt a raktárban dolgozók 
sem vitatták, de az volt a vé
leményük, hogy a betörés után 
a vállalatnak szabályos és tel
jes leltárt kellett volna csi
nálnia, ezt azonban hiába kér
ték; elmulasztotta. Ők pedig 
csak abban a raktárrészben 
vizsgálták meg az árukészle
tet, ahol a nyomozás adatai 
szerint a betörők megfordul
tak. A dróthálóval elkerítettt 
részen túl — látszólag — érin
tetlenek voltak a különféle 
árukat tartalmazó dobozok, 
ezért itt nem néztek körül ala
posan. _ Márpedig úgy látszik, 
ott is jártak a tolvajok, mert 
az áruhiányt a belső raktár
részben állapították meg.

A vitában nem sikerült kö
zös nevezőre jutni, így a meg
induló munkaügyi perben 
vizsgálták a betörés körülmé
nyeit^ Ennek során megálla
pították, hogy a tevékenysé
gükben megzavart betörők a 
már összegyűjtött holmik egy 
részét a raktár előtt hagyták, 
s itt voltak olyan tárgyak is, 
amelyek a látszólag érintetlen 
dobozokból származtak,

Azt hihetnénk, hogy ezzel 
lezárult az ügy; a hiány tel
jes összegét a betörők számlá
jára lehet írni. Hiszen ismertté 
vált a hiány oka, s így a rak
tári dolgozók mentesülnek a 
felelősségtől. Csakhogy a be
törés egyik szemtanúja a kö
vetkezőkről számolt be: A 
raktár abban az épületben 
van, ahol ő lakik. A betörés 
napján éjjel két óra után ért 
haza, és ami kör a kaput nyi
totta, négy férfival találta ma
gát szemben, akik futva el
hagyták a házat. Ezután ész
revette, hogy a raktár bejárati 
ajtaja nyitva áll, és előtte ha
lomban hevernek a legkülön
bözőbb árucikkek. A négy fér
fi viszont üres kézzel távozott, 
csak annyit vihettek el a rak
tárból, amennyi esetleg a zse
bükben elfért.

Tekintettel arra is, hogy a 
nyomozati adatok alapján azt

kellett megállapítani: a betö
rőket nem több forduló után, 
hanem már az első próbálko
zásuknál tetten érték, a mun
kaügyi per azzal a következte
téssel zárult: a hiány oka to
vábbra is ismeretlen. Tehát: a 
raktári dolgozóknak a rájuk 
vonatkozó szabályok szerint 
vállalniuk kell az anyagi fe
lelősséget.

Sok bába k ö z t. . .

Per lett abból a 310 ezer fo
rint összegű hiányból is, 
amelyre a Fővárosi Ruházati 
Bolt Kiskereskedelmi Vállalat 
egyik boltjában végzett leltá
rozás során derült fény. A 
hiány megtérítésével kapcso
latos határozat ellen az érin
tettek a döntőbírósághoz, majd 
a munkaügyi bírósághoz for
dultak, de a döntés mind a két 
fórumon az volt: felelősek a 
megállapíthatatlan okból ke
letkezett áruhiányért. A bíró
sági határozatot azonban a 
Legfelsőbb Bíróság hatályon 
kívül helyezte, és a munkaügyi 
bíróságot új eljárás lefolyta
tására utasította, mert az ed
digi döntéseknél figyelmen kí
vül maradt egy sor olyan kö
rülmény, amely a bolti dolgo
zók felelősségére kihathat. 
Melyek voltak ezek?

A tervezett létszám tizenöt 
volt a szóban forgó boltban, a 
leltáridőszakban azonban csak 
tizenketten dolgoztak itt, né
hány héten át pedig — beteg
ség, szabadság miatt — még 
kevesebben. A leltáridőszak el
ső három hónapja alatt a bolt 21 
millió forint értékű árut for
galmazott, ebből 13 millió fo
rint értékű árukészletet úgy 
vettek át, hogy csak öt alkal
mazott volt az üzletben, és az 
áruátvételben egy központi 
dolgozó is segített, aki a lel
tárhiányért nem tehető fele
lőssé. Ugyanígy nem tehető fe
lelőssé az a tizenkét személy 
sem, akiket a csúcsforgalmi 
időszakban a vállalat ebbe az 
üzletbe irányított kisegíteni. 
Ezenkívül a -leltáridőszakban 
-az. üzletnek nem--Veit csúcsve
zetőé, iia vezetői feladatokat'a 
két helyettes' látta -elv Mind
ehhez járul, hogy az üzlet kö
zepén a vállalat egy úgyneve
zett árusítószigetet létesített, 
ahol a mennyezet magasságá
ból lógtak a ruhák, így az üz
let egyik feléből a másikba 
nem lehetett átlátni.

Ezek alapján az új eljárás 
során megállapították: a lel
tárhiányért a ruházati bolt 
dolgozói nem tehetők felelőssé.

Csavaros logika

A következő eset a Kelet
pesti Vendéglátó Vállalat 
egyik bisztrójában történt: a

leltározáskor csaknem tízezer 
forint értékű sör hiányát álla
pították meg, és kötelezték az 
üzlet vezetőjét és helyetteseit 
a megtérítésére. Az érintettek 
á munkaügyi döntőbizottság
hoz fordultak, mondván, hogy 
a leltáridőszakban elromlott a 
sör hűtőberendezése, így az 
ital egy része elfolyt. Arra is 
hivatkoztak, hogy a leltáridő
szak elején kérték a munkál
tatótól a sörtank hitelesítését, 
műszaki hibájának megszün
tetését, erre azonban csak a 
leltározást követően került sor.

A döntőbizottság elutasító 
határozata után az érdekeltek 
a munkaügyi bírósághoz for
dultak, a vállalat azonban itt 
is azzal érvelt, amivel koráb
ban: a hiány okát megállapí
tani nem lehetett, ezért a 
bisztró dolgozói anyagi fele
lősséggel tartoznak. Igaz, hogy 
a hűtőberendezés rossz volt, de 
a hibát a bejelentést követő 
néhány nap múlva kijavítot
ták, és az addig elfolyt sört le
írták. Ami a sörtank hibáját 
illeti: a vállalat képviselője 
sajnálkozva mondta: az idejé
ben megrendelt javítást csak 
hónapok múlva végezte el az 
erre hivatott cég.

Az üzlet vezetője azonban 
továbbra is úgy vélekedett: 
ők nem tehetők felelőssé azért, 
mert a hordós sör pontos 
mennyiségét nem volt módjuk 
megállapítani. Bemutatta a bí
róságon a javítás előtt három 
hónappal a műszaki osztály
nak írott feljegyzését, amely
ben kérte a sörtankok rögzí
tését és hitelesítését, mert 
amíg ez meg nem történik, 
nem lehet elszámoltatni á sör
rel a pultnál dolgozókat. „A 
sör elszámoltatásánál esetleg 
mutatkozó hiányért anyagi fe
lelősséget nem tudunk vállal
ni” — olvashatjuk még a fel
jegyzésben. Az üzletvezető be
mutatta a sörcsapolási köny
vet is, amelyben az érkezett és 
a blokkok szerinti .elfogyott 
sörmennyiségen kívül minden/ 
tank, kiürülése után feltüntette 
a hiányként jelentkező össze
get Híz, közelítőiéi*'. '  azonos á 
később megállapított hiánnyal;

Ä vállalati vélemény to
vábbra is az volt: a sörhiány 
oka ismeretlen, hiszen nem 
lehet tudni, ki és hogyan hasz
nálhatta ki a sörtank hibáját.

Nem rossz logika, a bíróság 
azonban másként ítélte meg a 
kérdést. Álláspontja szerint a 
hiány oka ismert. Nevezetesen 
az, hogy a sörtank hibája miatt 
az üzletvezető nem tudta ér
vényesíteni a kárfelelősséget 
a pultosokkal szemben. Ennek 
megfelelően a vezető és he
lyettesei nyilvánvalóan nem 
tartoznak anyagi felelősséggel 
a hiányért.

Újfiajía jovedclem érd ekeltség
Január 1-től életbe lép a jö

vedelemérdekeltségi rendszer 
a kereskedelemben. Vagyis a 
nyereségterv túlteljesítése ese
tén a plusz nyereség egy ré
sze felosztható az új rendszert 
vállaló dolgozók között. Az 
érdekeltek egy része fenntar
tással fogadta a rendelkezést, 
mondván: „Hiszen ezután is 
csak azt árusíthatjuk, amit az 
ipartól kapunk”.

Fekete Győr László, a Bel
kereskedelmi Minisztérium 
Íőosztályvezetője elmondta: a 
kereskedelemben a többi ága
zathoz képest alacsonyabbak 
az alapbérek, s ma már a for
galomtól függő jutalék sem 
elég ösztönző. Általános jelen
ség, hogy ugyanabban a bolt
ban szinte minimális a jöve
delemkülönbség a szorgalmas 
és a lusta eladó között és ha
sonló nagyságú, azonos profi
lú üzletek vezetőinek fizetési 
borítékján sem „látszik meg”, 
hogy jól, vagy rosszul gazdál
kodnak. Hogy a szoros elszá
molású üzletek — s a legtöbb 
ilyen — felvehessék a ver
senyt a szerződéses, illetve a 
maszek boltokkal — ez pedig 
elengedhetetlen feltétele a la
kossági ellátásnak —, újabb 
érdekeltségi rendszert kellett 
kidolgozni.

— Számításaink szerint je
lentős tartalékok találhatók, 
melyeket egyéni leleménnyel, 
kollektív összefogással „pénz
zé lehet tenni”, s ha ebből az 
részesedhet, aki előteremtette, 
nyilván lelkesebben, gazda 
módján végzi feladatát. A na

gyobb nyereséget forgalomnö
veléssel mind nehezebb elérni 
az egyedüli járható út a költ
ségek csökkentése. A rendelet 
ehhez nyújt segítséget.

Az üzletek vezetői és vállal
kozó dolgozói maguk határoz
hatják meg a beszerzési forrá
sokat, a nyitvatartási időt. Sa
ját üzletpolitikájuk alapján a 
vállalat hozzájárulásával bi
zonyos cikkcsoportoknál ese
tenként módosíthatják az 
.áraikat is.

Mégis miért egyesek ellen
érzése?

— Megfelelő tudás, infor
máltság. rátermettség híján 
jó néhányan félnek az önálló
ságtól, a felelős döntéstől.

És akik vállalják?
— Vegyünk példaként egy 

közepes nagyságú ABC-t, 
melynek egymillió forint a 
nyereségterve. Ha ezt túltelje
sítik — mondjuk 100 ezer fo
ri., ttal —, akkor a nyereség
adó és egyéb járulékok levo
nása után 80 ezer forint ma
rad a vállalatnál, s az ABC 
vállalkozó dolgozói ebből pré
miumként 32 ezer forintot is 
kaphatnak, vagyis másfélszer- 
kétszer többet, mint a hagyo
mányos jutalékos rendszer
ben. Ötezer üzletben van le
hetőség a jövedelemérdekelt- 
ségi rendszer bevezetésére s 
ez évi kétmilliárd forint több
letnyereséget hozna a népgaz
daságnak, a dolgozóknak pe
dig 200-250 millió forint mun
kabéren felüli juttatást. És a 
vevő sem maradna „nyeret
len”.
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G yógynövényeit
előtérben

ötven évvel ezelőtt a 
hamburgi tőzsdén naponta 
jegyezték a magyar kamil
la árfolyamát. Kelendősé
gére ma sem panaszkodha
tunk. Jó árat fizetnek érte 
a külhoni vásárlók. A kü
lönbség csak annyi, hogy 
ma már nagyüzemi módon 
termesztik, s évente 5 mil
lió kilogramm virágot ad- 
nak a kamillatáblák. Emel
lett más gyógy- és fűszer- 
növényekből is bőséges a 
termés: hazánk földrajzi 
és éghajlati adottságai ked
vezőek a csipkebogyó, a 
hársfavirág, a majoránna, 
a rozmaring, a kakukkfű, 
a bazsalikom, s a kökény- 
virág termesztésére. Mint
egy 1500 hektáron termesz
tenek gyógyfüveket. De so
kat gyűjtenek be az erdők
ből', mezőkről is.

Világszerte ismét nő a 
gyógynövények szerepe a 
gyógyításban. Magyarorszá
gon 19 Herbária-szaküzlet- 
ben 120 féléből válogathat 
a vásárló. Az őszi, náthás 
időszakban sokan keresik a 
köhögést csillapító, torok
öblítő hársfateát. Kevesen 
tudják, hogy a majoranna- 
tea kiváló értágító, a csip
kebogyószörp pedig — ma
gas C-vitamintartalma 
miatt — kondíciójavító. Ma 
már orvosok is előszeretet
tel ajánlják a puffadást 
gátló gyermekteát, de kap
ható többféle arcápoló, 
szájfrissítő készítmény is. 
Legnépszerűbb? Évek óta a 
fogyasztótea és a hajzsíro- 
sodást gátló bojtorjánki
vonat. Az előbbi egészség- 
károsodás nélkül iható. Ű j-. 
donság a fogínygyulladást 
gátló eserszömörce szájvíz, 
s a szomjat oltó, kesernyés 
ízű Morella-szörp diabeti
kus változata.

a  so k szö g eszíe rjja

A találmány csaknem 
másfél évtizednyi történe
tében, úgy tűnik, végre 
zöld utat kap a sokszög
eszterga gyártása. A mis
kolci Gellért Károly négy 
országban is szabadalmaz
tatott gépi berendezése 
iránt már korábban is sok. 
külföldi cég érdeklődött,, 
ám készítésére nem akadt' 
vállalkozó. S a sokszögesz
terga sokszögű tengelyeket 
esztergál, tizennégyféle 
tengelyprofilt készít amel
lett, hogy mindent tud,, 
amit a hagyományos gépek. 
Használatával az élőmun-. 
ka-ráfordítás csaknem a 
felére, a szerszámköltség 
csaknem a tizedére csök
kenhet.

A hetvenes években a- 
feltaláló által is felkeresett 
hazai vállalatok a világ
piac pangására, a kereslet 
hiányára hivatkozva utasí
tották el a sorozatgyártást! 
Két esztendeje azonban az 
OKISZ felkérésére a nagy- 
kállói vasipari szövetkezet 
vállalkozott arra, hogy tár
gyal a miskolci feltalálóval 
az esetleges sorozatgyártás 
feltételeiről. A Licencia 
Külkereskedelmi ' Vállalat 
az Innovációs Alappal kö
zösen anyagilag is támogat
ta a Szabolcs-Szatmár me
gyei szövetkezetét. Közve
títésével kötöttek együtt
működési szerződést a 
nagykállóiak — hazai társ
ra nem akadván — az 
NSZK-beli Rahn KB cég
gel. Az előzetes megállapo
dás értelmében Magyaror
szágon készül majd a sok- 
szógeszterga két fontos al
kotóeleme, a berendezés 
lelke, az orsóház és a szeg-, 
nyereg. Ezt az NSZK-ba 
szállítva a külföldi partner 
szereli föl az alapgépekre, 
es egyúttal gondoskodik, a 
piackutatásról és az értéke-
SÍin Ŝ 1 is' A aváliaikozásban részt vevők 
közösen osztoznak. A nagy. 
kailoiak még az idén neiy-

sokszögesztergához 
elegendő részegységet tud-' 
nak szállítani az NSZK-ba
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Valamely bűncselekmény tör
vényi tényállásának megvaló
sítása a legtöbb esetben bünte
tőjogi felelősségre vonást ered
ményez, hiszen a Büntető Tör
vénykönyv éppen azért minő
síti az adott cselekményt bűn- 
cselekménynek, mert az a tár
sadalomra veszélyes, jogelle
nes. Jogellenesnek s egyben 
társadalomra veszélyesnek le
het-e azonban tekinteni az 
olyan cselekményt, amely ki
meríti ugyan valamilyen bűn- 
cs.elekmény törvényi tényállá
sát, de nyilvánvalóan nem volt 
más választása az elkövetőnek, 
minthogy saját élete és testi ép
sége védelmében aktívan fel

lépjen. Elvárható-e a törvény- 
tisztelő állampolgártól, hogy 
derűs nyugalommal tűrje, il
letve szemlélje az őt, vagy ép
pen mások személyét ért jogta
lan támadást? Nyilvánvalóan 
nemmel kell válaszolnunk, hi
szen az ezzel ellentétes maga
tartás az életösztönnel, a ter
mészetes embéri megnyilvánu
lással állna éles ellentétben. A 
jog ezért nem tekinti jogelle
nesnek sem társadalomra ve
szélyesnek az olyan cselek
ményt, amely a saját, illetőleg 
a mások személye (javai vagy 
közérdek) ellen intézett, illető
leg ezeket közvetlenül fenyege
tő jogtalan támadás elhárításá
hoz szükséges.

«í®gj©s védelm i h elyzet
Az előzőekben ismertetett 

helyzet úgynevezett jogos vé
delmi helyzet, amely az élet és 
testi épség elleni bűncselekmé
nyeknél is előfordul, s amely az 
elkövető számára a büntetlen
séget vagy a büntetés korlát
lan enyhítését eredményezheti. 
Nem könnyű azonban megítél
ni, hogy fennállott-e ilyen 
helyzet vagy sem, kell-e bünte
tést kiszabni vagy nem. A jo
gos védelemben cselekvő sze
mély számára pedig létfontos
ságú, hogy végső soron jogel
lenesnek nem tekinthető cse
lekményéért ne kapjon súlyos 
büntetést. A Legfelsőbb Bíró
ság — az élet és a testi épség 
büntetőjogi védelmével kapcso
latos— 15. számú irányelvében 
a jogos védelem kérdéseivel is 
behatóan foglalkozik, s felhívja 
4 bíróságok figyelmét azokra a 
lényeges szempontokra, ame
lyek tisztázásával a jogos vé
delmi helyzet fennállása is tisz
tázható.1

Az irányelv kiemeli, hogy az 
adott ügyben a történések egész 
folyamatát figyelembe véve, a 
cselekménysor összefüggő vizs
gálata alapján állapítható csak 

' még, hogy a cselekmény vég
hezvitelének időpontjában a jo
gos védelmi helyzet fennál
lott-e.

Nincs helye jogos védel
mi helyzet megállapítá
sának a jogtalan támadás 
befejezése után, ha újabb 
támadás veszélye köz
vetlenül nem fenyeget. 

Például, ha a támadó jól vé
gezve dolgát eltávozik a hely
színről, azaz jogellenes cselek
ményét abbahagyta, a veszély- 
helyzet is megszűnt. Ha a sér
tett utánamegy, s késével le
szúrja, nem hivatkozhat arra, 
hogy jogos védelmi helyzetben 
cselekedett, sőt, a korábbi tá
madó kerül a sértett magatar
tása során jogos védelmi hely
zetbe. Ilyenkor — éppen a cse
lekménysor megszakadása 
miatt — különállóként fogják 
elbírálni az első s a második 
támadás eredményét.

A jogos védelem esetében a 
támadáselhárítás (mint megen
gedett és elérendő cél) szabja 
meg a határt, azaz csak addig 
minősíthető jogos védelemnek 
a megtámadott személy cselek
ménye, amíg el nem hárította a 
személyét ért támadást vagy a 
közvetlen veszélyt. Ha lefegy
verezte valaki a támadóját, s az 
tóvábbi közvetlen veszélyt nem 
-jelent, indokolatlan mentessé
get biztosítani olyan további 
cselekményéért, ami már a 
megtorlást célozza. Például ki
csavartam támadóm kezéből a 
botot, s most már én vágom őt 
fejbe.

Kérdés, hogy a jogos védelmi 
helyzet megállapításánál felté
tel-e, hogy a megtámadott sze
mély először kísérelje meg a 
menekülést. Általában ez nem 
feltétel, mégis, kivételes ese
tekben, az aktív elhárítási mód 
helyett megkövetelhető ez a 
megoldás, mint közömbös, sem 
a saját, sem a támadó életét 
vagy testi épségét nem fenye
gető magatartás.

. Ilyen kötelezettség terhe- 
li a hozzátartozót a fel
menője, testvére vagy há
zastársa részéről ellene 
intézett, illetőleg fenye
gető támadás esetén.

Ha az ittas apa rátámad a fiá
ra, nem az az egyetlen megol

dás, hogy az erősebb testi fel
építésű fiú ellentámadással há
rítja el azt. Ugyanígy megkí
vánható a menekülés a súlyo
sabb fokban kóros elmeállapot
ban, szemmel látható tudatza
varban levő személyek jogta
lan támadása esetén is, függet
lenül attól, hogy a tudatzavart 
mi válthatta ki. Az ilyen táma
dás elől is azonban csak akkor 
van kitérési kötelezettség, ha 
annak lehetősége fennáll. Az 
egyik jogeset szerint például az 
erősen ittas állapotban levő, 
egyébként kötekedő természetű 
sértett indokolatlanul belekö
tött a vádlottba, majd megfog
va annak mindkét kezét, meg
kérdezte tőle, tudja-e, hogy ő 
mekkorát tud ütni? A vádlott 
erre azt válaszolta: „Hát még 
én mekkorát tudok ütni!” Ez a 
válasz egyáltalán nem változ
tatta meg a sértett magatartá
sát, aki továbbra is közeledett 
a terhelt felé, aki először kér
te a sértettet, hagyja őt béké
ben, majd hátrálással is meg
próbált előle kitérni. A sértett 
azonban ismét, lefogta a vád
lott kezét, majd amikor annak 
sikerült a szorításból kiszaba
dítania magát, a sértett rögtön 
megütötte. A vádlott ezt egyet
len közepes erejű ütéssel vi
szonozta, ennek következtében 
azonban a sértett elesett, s ko
ponyacsonttörést szenvedett. 
Életét csak a gyors orvosi be
avatkozás mentette meg. A 
Legfelsőbb Bíróság törvényes
ségi óvás folytán hozott hatá
rozatában megállapította, hogy 
a közismerten agresszív, köte
kedő természetű sértett részé
ről a vádlott közvetlen táma
dástól tarthatott, pedig ő nem 
kívánt verekedésbe keveredni, 
amire bizonyíték a magatartá
sa. A vádlott az italbolt falához

volt kénytelen visszavonulni, s 
így beszorított helyzetbe ke
rült, ahonnan tovább már nem 
tudott menekülni. Ilyen körül
mények között a közvetlen fe
nyegetettség érzését élhette át. 
Egyetlen, nem túl nagy erejű 
ütéssel védekezett (így támadó
eszköz használatát mellőzve), 
az elhárítás szükséges mértékét 
nem lépte túl. A Legfelsőbb Bí
róság cselekményét jogos véde
lemnek minősítette, és a vád 
alól felmentette.

Hogy szükség van-e a jogos 
védelemre, azt nem lehet kizá
rólag a támadó és védekező 
személynél levő eszközök ve
szélyességének mechanikus 
vizsgálatára korlátozni. „A kés 
veszélyesebb, mint a bot” elmé
let tehát önmagában nem áll 
meg.

A konkrét veszélyhelyze
tet kell felmérni, az egy
mással szemben álló sze
mélyek adottságait, a tá
madók és a védekezők 
számarányát, fizikai erő
fölényét és az ebből adó
dó támadási és védeke
zési lehetőségeket.

Egy másik jogeset szerint a 
sértett három társával meg
jegyzéseket tett a vádlottra, 
majd ököllel arcon ütötte, amit 
a vádlott viszonozott. A sértett 
társai erre lefogták a vádlottat, 
és a sértett ilyen helyzetben is
mét megütötte, amitől annak 
arca vérezni kezdett. Kilépve 
az eszpresszóból a sértett egyik 
társával ismét megtámadta a 
vádlottat, ütötték, majd amikor 
a földre kerül, összerugdalták. 
A vádlott tovább menekült, de 
a sértett követte. Erre a vádlott 
elővette 8-10 cm pengehosszú
ságú zsebkését, és közepesnél 
valamivel nagyobb erővel a 
sértett oldalába szúrt. Ezután a 
Sértett társai a vádlottat tovább 
bántalmazták, míg végre sike
rült. elmenekülnie. A vádlott 
szúrása a mellüregen át a tü
dőbe' és a 'Szívbe hatóit, s a 
sértett a gyors orvosi segítség 
ellenére meghalt. A baleset kö
vetkeztében hetvenszázalékos 
rokkant vádlottat, aki menekü
lési képességében mintegy har
minc-negyven százalékban kor
látozott volt, négy személy tá
madta meg, együttesen bántal
mazva, s a menekülésében 
minduntalan mégakadályozva. 
A támadók és a megtámadott 
testi adottságai közötti különb
ségeket^ az életkorból, az eset
leges betegségből, testi hibából 
eredő erőeltolódásokat, is figye
lembe kell tehát venni a cse
lekmény megítélésénél. Az 
adott körülmények között tá-

Kincsek a küszöb alatt
A mesebéli Ali Baba 

érezhetett úgy a sziklabar
lang kitáruló kapujában, 
mint a? a nyomozó, aki a 
fürdőszoba küszöbét fel
emelte. Várallaiék Gorkij 
fasórbeli lakásában a múlt 
év november 5-én több 
mint 13 millió forint értékű 
arany- és brilékszer került 
elő a küszöb alatt kikép
zett rejtekhelyről. Pedig 
Várallái Lajos mindent el
követett, hogy ékszerei a 
helyükön maradjanak. 
Rosszul lett a házkutatás 
során — éppen akkor, ami
kor a. küszöböt „fenyegető” 
csavarhúzó előkerült, s a 
nyomozónak, aki a fürdő
szobába kísérte, ajánlatot 
tett: vegye rá kollégáit a 
házkutatás abbahagyására, 
ő ezt a balatonfüredi nya
ralójában levő háromne
gyed kiló arany felével ho
norálj á. Öt és fél kiló ék
szert szedtek ki a „széf
ből, ebből több mint 11 
millió forint értékű — a 
szakértői vizsgálat szerint 
— csempészek útján került 
az országba.

Várallai ugyanis „nagy
ban” dolgozott: 10—12 évig 
foglalkozott arany és bril 
értékesítésével, az előbbit 
a BÁV és az Őra-Ékszer 
Vállalaton keresztül, a drá

gaköveket pedig magáno
soknak adta el. Az idős em
ber — szakmájára nézve 
bádogos és vízvezeték-sze
relő, nyugdíjas — igen 
ügyes kezűnek bizonyult. 
Több mint 8 millió forint 
értékű ékszerbe magyar 
fémjelzést hamisított, több 
brilköves gyűrűt saját ma
ga, házilag fabrikált. 
Aranyműves- és kőfoglaló
szerszámaival a megvásá
rolt 14 karátos karikagyű
rűkbe briliáns, illetve úgy
nevezett meztelen köveket 
„varázsolt”. Szép forgalmat 
bonyolított le egyébként, 
betétkönyveinek bejegyzé
sei mutatják: egy-egy
tranzakciónál százezreket 
tett be, vagy vett ki.

A vád 159 rendbeli nagy 
mennyiségű és értékű bé
lyegre elkövetett bélyegha
misítás (fémjelzés), vám- 
orgazdaság, hivatali vesz
tegetés és devizagazdálko
dás megsértése. (Az utób
biban társtettesként a fele
ségével együtt.) UgyanakT 
kór zár alá vették Datsun 
személygépkocsiját, zárol
ták ezüstjeit, lakberende
zési tárgyait több mint 900 
ezer forint értékben, 11 ta
karékbetétkönyvét több 
mint 400 ezer forint érték
ben.

madóival szemben puszta kéz
zel a vádlott nem vehette vol
na fel eredményesen a küzdel
met. Igaz, a vádlott cselekmé
nyével túllépte az elhárításhoz 
szükséges mértéket, de kiszol
gáltatottsága, a menekülés re
ménytelensége, a segítség hiá
nya miatt a ténylegesnél na
gyobb veszélyben érezhette ma
gát. A támadás miatt került 
olyan felindult, ijedt állapotba, 
hogy képtelen volt a fenyege
tés elhárításához szükséges he
lyes mérték felismerésére. 
Mindezeket figyelembe véve a 
Legfelsőbb Bíróság őt a vád 
alól felmentette.

A jogos védelmi cselekmény 
arányossága szempontjából te
hát azt kell vizsgálni, hogy az 
elhárító magatartás nem idé
zett-e elő aránytalanul nagyobb 
sérelmet, mint amelyet a jog
talan támadás okozott volna. 
Az élet ellen irányuló táma
dás esetén az arányosság kér
dése nem merül fel (hiszen 
mindkét oldalon ilyen veszé
lyeztető magatartás található), 
de a testi épség elleni támadás
nál az elhárító magatartás 
sem irányulhat súlyosabbra (pl. 
életveszély okozására).

Ha azonban életveszélyes 
testi sértés okozására irá
nyult a jogtalan támadás, 
s az elhárítás következté
ben a támadó halálos sé
rülést szenvedett, ez nem 
jelenti az arányosság kö
vetelményének megsérté
sét.

Nem ad alapot as arány túl
lépésének a megállapítására az 
sem, hogy á támadó és elhárító 
cselekmények által okozott tes
ti sértések gyógytartama nem 
egyezik meg. Ilyen követel
ményt a megtámadott személy
ivel szemben egyébként is lehe
tetlen támasztani, hiszen a tá
madás által keltett izgalmi ál
lapotában ezt amúgy sem tud
ná betartani. A Legfelsőbb Bí
róság például felmentette jogos 
védelem címén azt a vádlottat, 
aki hasműtéte miatt védekezé
sében erősen korlátozva volt, s 
támadóját, aki többször is meg
ütötte őt, zsebkésével (kaszáló 
mozdulatokat téve) életveszé
lyesen megsebesítette. A gya
korlott verekedő, jó erőben le
vő és másokat is gyakran meg
verő sértett kitartóan és dur
ván bántalmazta az operáció 
miatt gyengébb fizikumú vád
lottat, aki a kiszolgáltatottság 
helyzetében volt. A zsebkéssel 
tett kaszáló mozdulatokkal a 
vádlott á sértett távoltartását 
akarta elérni, s szándéka egy
általán nem bizonyult életve- 
szelyes sérülés okozására. A 
Legfelsőbb Bíróság szerint ez 
esetben a i használt eszköz (a 
kés) a védekezéshez szükséges 
volt, s. a cselekmény a bekövet
kezett súlyosabb sérülés elle
nére nem lépte túl az arányos
ság határait.

Az ijedtség vagy a menthető 
felindulás miatt a megtámadott 
s  , valóságosnál súlyosabban 
ítélheti meg helyzetét, s azt sú
lyosabb cselekménnyel viszo
nozhatja. Azt, hogy menthető 
felindulás vagy ijedtség korlá
tozta-e _a védekezés szükséges 
mértékének felismerésében a 
védekezőt, azt annak alapján 
kell megítélni, ahogyan a ki
alakult helyzetet a megtáma
dott észlelte. Az ilyen szemlé
letmód nyújt segítséget ahhoz, 
hogy eldönthessék, mennyiben 
volt elvárható a megtámadottól 
az elhárításhoz szükséges mód 
és mérték helyes megválasztá
sa.

Ha az elkövető a valóságos 
helyzetet tévesen méri fel, s ab
ban a tudatban cselekszik, hogy 
ellene jogtalan támadást intéz
tek, ez azonban nem felel meg 
a valóságnak, akkor a tévedés
re vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. E szabályok sze
rint nem büntethető az, aki a 
cselekményt abban a téves fel
tevésben követi el, hogy az a 
társadalomra nem veszélyes, és 
erre a feltevésre alapos oka 
van. A tévedés azonban nem 
zarja ki a büntethetőséget, ha 
azt gondatlanság okozza. A tör
vény a gondatlanságból eredő 
elkövetést is bünteti.

Dr. L. Gy.

Mr. RSkohot 
nem úriember

Ha az elmúlt fél évtizedben, valahányszor, csak, az 
alkoholizmusról hallottam, megittam volna fél liter bort, 
ma rólam szólna a mese. Elképesztően sokat foglalko
zunk az italozással, pontosabban: elképesztően sokat kel! 
vele foglalkoznunk. Az ellene való küzdelem ugyanis- 
csak részsikereket hozott mind ez idáig. Az utóbbi esz
tendőkben a fogyasztás üteme ugyan némileg mérséklő
dött, ám ha az elmúlt húsz évet vesszük alapul, megkét
szereződött a fogyasztás.

Húsz esztendő, hosszú idő. A témáról szólva ugyan
akkor nem is olyan nagy idő. Elsősorban azért, mert az. 
alkohol elleni harcban nem várható gyors siker. Adatoki 
számok idézhetek, riasztó tények, á í a statisztika légiéi-' 
jebb elrettentheti azt, aki hajlamos a szörnyülködésre, 
megoldást nem nyújthat.

Sovány vigasz az is, hogy az alkoholizmus világje
lenség. A legutóbbi jelentések szerint ma már az iszlám 
országok se mentesek ettől a gondtól, ám bennünket, itt' 
és m ost' Magyarországon, aligha vigasztalhat ez a tény.

Mint ahogy a többi, az alkoholról szóló tény se al
kalmas rá, hogy jobb kedvre derítsen akárkit. Nem is_ 
ilyen szándékkal vezetem elő őket, hanem egyszerűen 
azért, mert térjyek. Kiindulópontok a tényleges harchoz.

•k
Az egy főre jutó szeszesital-fogyasztás az idén — 

az előzetes adatok szerint — borból 33, sörből 88, ‘ az 
égetett fajtákból pedig 0,5 liter. A számok egy kicsit 
mindig csalókák, ám első látásra is észrevehető tekinté
lyes mennyiségről van szó, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy egyetlen átlagemberre jut ennyi. Az alko
holos bűnelkövetőkről festhető kép se éppen rózsás, 
idén az összes bűnelkövetők több, mint egyötöde ivott, 
mielőtt összeütközésbe került büntető törvényeinkkel. Hú 
közülük kiemeljük a fiatalokat, elszomorító a kép,’ itt 
76 százalék az arány. Továbbmenve s maradva a fiata
loknál, ide tartozó adat, hogy az alkoholizmussal össze
függésben nyilvántartott veszélyeztetett gyerekek ará
nya 30 százalék, az összeshez képest.

Majd legközelebb talán sikerül. . .
Szávó Sándor (Pálhalma) rajza
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Nem kívánok én itt adattengert zúdítani az olvasó

ra, ám mint új jelenségről szólnék még a titkos pálin
kafőzésről. Az adatok szerint idén összesen 62 ezer liter 
titokban főzött pálinkát foglaltak le az erre hivatott ha
tóságok.

Az alkalomszerűen citált adatok minden kétkedőt 
meggyőzhetnek róla: elkerülhetetlen az alkoholizmus 
elleni harc. Ennek a küzdelemnek eleddig vélték állo
másai. Egy időben úgy látták az illetékesek, hogy gz 
üdítőital-választék bővítése segít a küzdelemben. NŐS, 
napjainkban hetvenkét féle üdítőt kaphat, aki éppen er
re szomjas, mégse tartunk ott, mint várták. A követke
ző lépésben a jogtól reméltek megoldást, aztán kimond
ták, hogy oldja meg a gondpt az egészségügy. Mg ott 
tartunk, és azt hiszem, ez a helyes álláspont, hogy le- 
szűkíthetetlen egy-egy tárca, egy-egy terület tevékeny
ségi körére az alkohol elleni csata.

★

Már csgk azért is, mert maga az ellenfél $ szoká
sokkal függ össze, velük kapcsolatos. Hogy megírunk, 
egy-egy pohárkával, ma már természetes dolog, aztán 
a mérték az emberek hajlamától, s megszokásaitól függ. 
A Szokásokon lehetetlen csupán adminisztratív eszkö
zökkel változtatni, az embereket, akiknél kell, ném ele
gendő leszoktatni az alkoholról, fel kell mutatni nekik 
más lehetőséget, amelyek, segítségével, elérik a szerintük 
egyelőre csak itallal előidézhető hatást.

Mert az alkoholisták mindegyikénél létezik egy .vagy 
több ok, amiért emelgetni kezdte a poharat. Elsősorban 
tehát az emberek körülményein kell változtatni, niég 
kfll szüntetni azt a közeget, amely áz alkohol felé len
díti őket. Arra kell törekednie a csata vezéreinek és har
cosainak, hogy minél többen legyenek hálunk áz úgy
nevezett szociális ivók (tehát, akik társáságban, jóked
vükben és mértékkel iszogatnak), s csökkenjén a dep$n- 
densek (ezek, akik egyszerűen csak téblábolnak, ha nem 
jutnak szeszhez) száma.

Létezik a nézet, me!|y szerint az államnak nem iga
zin érdeke a győzelem az alkohol elleni háborúban, hi
szen a költségvetési bevételekben jelentős tétel az ital- 
árusításból béfolyó. A tétel csak félig igaz. A bev^t^l 
valóban nem mondható alacsonynak) a lakosság szeszes 
italra fordított kiadása áz összkiadás tíz százaléka), ám 
a szesszel összefüggő népgazdasági kár . jóval nagyobb 
ennél, még akkor is, ha ez utóbbi hátrány nem mutat
ható ki pontosan.

★
Az adminisztratív intézkedések, az eddigiek, pánt a 

„kilencórás” rendelet, az áremelések, a reklám'korláto
zása, a kényszergyógykezelés, a lehetőségeknek kiter
jesztése és pontos szabályozása csak az első lépcsőt je
lentették. A következő lépés apró, viszont tervezhető, a 
fogyasztás növekedésének megállítása, az égetett szesz 
„népszerűségének” (arányuk negyven százalék egyelőre) 
csökkentése, a kulturált italozás körülményeinek megte
remtése. A téma élharcosai — mint nemrégiben egy Or
szággyűlési bizottság ülésén bejelentették -— egyelőm 
ennyit szeretnének elérni. Céljaik mentesek a látványos
ságtól, ezért valóságközeliek.



1982. NOVEMBER 13.

S zéljegyzet egy  
lerélrú ltúshez

A tevéi
Tisztelt gondozónő!
Elnézését kérem, hogy soraimmal zavarom, de a 

gyermekeimről szeretnék érdeklődni, mert nagyon szere
tem őket, s nagyon hiányoznak.

Gyermekeim neve: K. Lajos, aki 1972. május 23-án 
született, és K. Antal, aki 1974. augusztus 24-én...

1976 nyarán vették őket állami gondozásba.
Nagyon kérem önt, szíveskedjék minél hamarabb és 

minél többet írni, s ha lehet, fényképet küldeni róluk. A 
fénykép árát természetesen elküldöm.

K. LAJOS
A válása

Kedves Apuka!
őszintén örömünkre szolgál, hogy gyermekei iránt ér

deklődött. Jó érzéssel számolhatok be arról, hogy Lajos 
és Antal egészséges. Testi és szellemi fejlődésük jobb az 
átlagosnál. Különösen Antika mutat nagy érdeklődést a 
tanulás iránt. Szívesen olvas mind a két gyermek, de ha 
játszani kell, ott is jókedvűek, elevenek. Amikor el
mondtam nekik, hogy édesapjuk érdeklődött, mindketten 
nagyon megörültek. Ők kérték, hogy írhassanak önnek. 
(A levelüket mellékelem.)

Mellékelem továbbá a két gyermekről készült fény
képeket is. Ezekért nem kell fizetni, az intézet szerény 
ajándéka. Jó lenne, ha ön is küldene képet a gyerekek
nek, mert őszintén meg kell mondanom, hogy bár örül
nek az ön érdeklődésének, de nem nagyon emlékeznek 
önre.

Tájékoztatásul még annyit, hogy intézetünkben min
den szombaton és vasárnap látogatás van, így személye
sen is szívesen látnák önt gyermekei, és természetesen mi is.

TŐT LAJOSNE gondozónő

Nem véletlenül teszem közzé e két levelet! (Írójuk 
hozzájárulásával.) Hazánkban sajnos egyre több az el
hagyott, állami gondozásban vegetáló gyermek. Mielőtt 
bárki is felhördülne a „vegetálás” szó miatt, leszögezem, 
hogy az állami gondozásban élő gyermekek körülményei 
jobbak, mint égjy átlag munkásgyermeké, aki szüleivel 
el. Magam is meggyőződtem arról, hogy — hivatalosan 
fogalmazva — tárgyi-anyagi feltételek valóban jók. Szép 
ruhák, ízlésesen berendezett hálótermek, korszerűen fel
szerelt konyha, tágas társalgó, különböző játékok és 
meg felsorolni is sok lenne, mi mindent biztosítanak 
gyermeknevelő intézeteink. Szinte mindenük megvan 
csak a szülői szeretet hiányzik! A legjobb, a legkedve
sebb nevelő, a legelhivatottabb pedagógus sem képes pó- 
tolni az anyai szív melegét, a meghitt apai beszélgeté
seket, közös családi kirándulásokat stb. Ma is előttem 
van. az a könnycsalogató eset, amikor ellátogattam az 
egyik mtezetbe. Ahogy beléptem a terembe, négyen is 
„viaskodtak" a kezemért; „Ügye, te vagy az én apu
kám í! Soha nem tudom elfelejteni azokat az örömre- 
szeretetre vagjyakozó, bizakodón várakozó,. csillogó sze
meket!

Ezért merem leírni, hogy ezek a gyermekek — fü- 
roszthetik okét tejben-vajban — csak vegetálnak!

Elgondolkoztató, hogy egyre többen vanak. És figyel- 
meztető, hogy a fiatalkorú bűnözők nagy százaléka (ké
sőbb szinte „profik” lesznek!) az ilyen tejben-vajban 
furoszto intézetekből kerül ki.

Magyarul: hiába a „jólét”, ha a vajas kenyér mellé 
nem tudunk megértést, szeretetet, ha kell, feddést kö- 
nteni.

E levélváltás kapcsán jutottak eszembe ezek a gon
dolatok, s ültem le beszélgetni K. Lajossal. Elmondta 
hogy hatodik éve vannak a gyermekei állami gondo
zásban, s azóta most érdeklődött először. Hogy miért 
most? Idézem szavait.

— Nagyon egyedül vagyok. Több mint egy éve jöt- 
tem be, s az a „drága” (feleségéről, gyermekei anyiá- 
rol beszel) bedobta a törülközőt. Se levél, se csomag! 
Pedig hat jo dolog ilyen helyen levelet kapni! Meg az- 
gyerekek Van bőven’ h á t-- - így jutottak eszembe a

: elmúlt öt és fél év alatt nem hiányoztak?
— „Haaat. . .  ’ dolgoztam, meg ugye, a sok elfoglalt

ság ... szóval nem értem rá ilyesmire.
— Nem is látta őket 1976 óta?
— Nem.
— örül annak, hogy írtak a gyermekei?

_ Mi az ^°§y! Mégiscsak az én gyermekeim!És 
™utatJa a kepeket —, milyen karakán srá

cok! Kikopott apja mind a kettő!
. ~  nei"  gondolt, hogy korábban a gyermekei 
is legalább ennyire örültek volna egy-egy látogatásnak vagy levélnek? sy cogataa

riUmeEnyekb!  tÖW>SZÖr’ de hát> ugye* a kö'
★

, J 'ge71.’ a körülmények! Ez az a bűvös szó, amit bármi
kor, bárhol, bármire elő lehet venni!

_Ha túlzottan optimista lennék, most azt mondanám- 
K f t *  m“ltra- < f égre K- bajosban mégiscsak „me” : 
mozdult valami. A szomorú csak az, hogy nem mond
hatom. Nem mondhatom azért, mert K. Lajos csupán 
magányosságai, unalmát „pátyolgatja” a börtönben 
Kint nem unatkozott, hiszen „benne volt az éjszaká- 
ban meg, ugye, a sok elfoglaltság...! Azt hinné az
T t a r  h0f : ‘lyen elf0glalt e"* e r agyonkeresi magát 
S tálán abból a jo nehány ezresből egy-ket százas a 
gyermekeinek is jut! De itt még a „talán” sem jó ki- 
fejezes, mert — sajnos — egyáltalán nem jut»
. ®ze,gé"y gyerkek! És szegény gondozónő! Hogy vár-
bat]akK ' apukat! Igaz> ok nem tudják, hogy K apuka 
börtönben van. így ki kell ábrándítanom őket: K La- 
V* tartási kotelezettseg elmulasztása miatt tölti közel 
keteves börtönbüntetését!

• k . a

ü d é i g . . .  a m e d d i g

Bravúros „ollózás"?
Ügy látszik, egy vitát nem

csak megindítani nehéz, ha
nem befejezni is. A vitazáró 
után is érkeznek a hozzászólá
sok. S aligha vagyunk olyan 
„gazdagok”, hogy ezeket m-* 
használjuk fel. Természetesen 
csak akkor, ha a vélekedésnek 
vannak olyan megállapításai, 
amelyek eddig nem hangzot
tak el.

Itt vannak mindjárt Schnei
der Albert Gyűjtőből írt — 
minek nevezzem? —, mond
juk így: szkeptikus „ollózásai”, 
íme, néhány: „Ameddig az 
emberi kapcsolatokkal ellenté
tes felfogás uralkodik a sza
bályokban . . .  Jelenleg felüle
tes kapcsolatkialakítás van di
vatban. Az adminisztrálható, 
a lélek és lényegnélküli. Le
írt vagy csak elhazudott. . .  
Logikai alapon tehát a sze
xuális kapcsolatok engedélye
zését az elítéltek számára, a 
törvénynek sem a betűje, sem 
a szelleme nem zárja k i . .. 
Tehát csak az értelmezésen, az 
alkalmazáson, 'az alsóbb szint
re leérkező felfogáson kellene 
változtatni.” Végül a vitát is 
minősíti: „addig-ameddig egy 
vita . . .  egyhelyben topogó té
makerülgetés, bravúros mó
don . . .”

A  levél egyébként tele van 
ilyen — három ponttal — el
vágott mondatokkal. írója nem 
is titkolja, hogy nem annyira 
a nyilvánosságnak szánta, ha
nem a szerkesztőségnek. így, 
gondolom, nem kifogásolja, 
hogy a fenti idézetekkel fog
lalkozom, elvégre azt, amit le
írunk vagy mondunk, illik — 
illene — vállalni is.

Őszintén szólva nem értet
tem, hogy miért uralkodik a 
szabályzatban az „emberi kap
csolatokkal ellentétes” felfo
gás. Aztán, amikor a szexuá
lis kapcsolatok lehetőségét fir
tatta, már világos lett minden. 
Ha jól értem, Schneider Albert 
szerint akkor lesznek az el
ítéltnek az „emberi kapcsola
tai” emberiek, ha a szexuális 
kapcsolatokat engedélyezik. 
Mert, ugye, addig: „marad a 
levél, a csomag, a beszélőn 
való versenyevés vagy ver- 
senydumálás és a kettő 
együtt.” Ügy hiszem, S. A. 
fantáziája egy kicsit megló
dult. Mert ha el is fogadom, 
hogy a nevelés egyik fontos 
eleme a kapcsolattartás, mely
nek a szabadulás utáni idők
ben óriási szerepe lehet, az, 
ugye, nem korlátozódik egy 
férfi és egy nő (feleség vagy 
élettárs stb.) „kapcsolatára”. 
Ha, mondjuk, a beszélő helyett

ezentúl partnereket fogadhat
nának az elítéltek, úgy a tör
vény „betűinek és Szellemé
nek megfelelően”, a havi egy, 
másfél órát kizárólag egymás
sal kellene eltölteniük. Gyere
kek, szülők, otthoni bajok stb. 
félre, maradna a szex. Vagy 
talán úgy gondolja, hogy e ta
lálkák hetente, netán naponta 
létrejöhetnének? Ez nemcsak 
képtelenség, hanem meggyőző
désem szerint olyan tragédiák 
forrása lenne, amelyről jobb 
nem is beszélni.

Mondandójának mégis van 
értelme. Igen, a levél, a cso
mag, a beszélő — főként ez 
utóbbi — valóban nem olyan, 
mint amilyennek lennie kel
lene. Például sokunknak nem 
szimpatikus, hogy az elítéltek 
egy része a beszélőt arra hasz
nálja fel — mondjuk ki —, 
hogy alaposan belakmározik. 
Ügy esik neki a hazulról ho
zott ételeknek, mintha egy he
te koplalt volna. Szegény hoz
zátartozó két harapás között 
kap egy-egy mondatot, de in
kább azzal az érzéssel távo
zik, hogy sikerült jóllakatnia 
férjét, élettársát, szülőjét, 
gyermekét stb. Tudok olyan 
törekvésekről, amelyeknek az 
a lényege, hogy a behozott 
hazait a beszélő után a zárká
ban megeheti az elítélt. Vagyis 
a beszélőn tényleg „beszél
get”.

Nem tudom, mit ért azon, 
hogy „jelenleg a felületes 
kapcsolatalakítás van divat
ban. Az adminisztrálható, a 
lélek és lényeg nélküli.” S fő
leg az nem világos: ebben mit 
tehet a büntetésvégrehajtás. 
Támogassa a havonta változó 
élettársi kapcsolatokat vagy a 
börtönbeli — főleg tököli — 
ismeretségeket? S megint csak

egy visszatérő gondolat: miért 
hiszi S. A., hogy az elítéltek
nek csak a másneműekkel va
ló kapcsolata meghatározó? A 
szülővel, a gyermekkel mitől 
felszínes, adminisztrálható és 
főként lélek és lényeg nélküli 
a kapcsolat? Például attól, 
hogy a börtönben lévő gyer
mek csak minél több csomagot 
követel. Attól, hogy a szülő 
nem küld egy fillért sem egy 
vagy több gyermeke tartására, 
ruházkodására stb. Vagyis, ha 
egy kapcsolat lélek és lényeg 
nélküli, arról legfőképpen a 
„vonal” két végén lévő ember 
tehet. De még továbbmegyek: 
ha valaki rövid tartamú eltá
vozást kap, azt az egy hetet 
ne vég nélküli „szesztornára” 
használja fel — amint erre 
számos példa mutat —, hanem 
arra, hogy a kapcsolatot a szó
nak a tágabb értelmében el-, 
mélyítse, rendezze azt, amit 
kell. . .

Természetesen az ilyen 
„minden rossz, s erről a bv.- 
intézet tehet” szemlélet nem is 
láthatja másként a lezajlott vi
tát, mint „bravúros témakerül
getés”. Bár itt a „bravúr” va
lószínűleg kényszerű elisme
rést is hordoz. Mert azért öt 
hónapig tényleg nem könnyű 
a „semmit tupírozni”. Mind
amellett ha csak a vitazárót 
elolvassa figyelmesen — amely 
az egész vitának csak töredé
kes összefoglalása —, már 
nem tarthatja fenn ezt a vé
leményét.
* *

Persze csak akkor, ha tény
leg van véleménye. Schneider 
Albert ugyanis „ollózott”, né
hol pedig „átültette” magyar 
viszonyokra az „ollózásait”. 
Akinek jár, fellapozhatja az 
IPM 1982. októberi számát,

J é  h a g y o m á n y
Közelegnek a karácsonyi ünnepek, s miként a csalá

dok terveznek, készülődnek, hogy emlékezetesek marad
janak az ünnepi napok, szerkesztőségünk is megkezdte 
a 12 oldalas karácsonyi szám előkészítését. Jól bevált 
hagyomány évek óta, hogy a karácsonyi számban egy- 
egy oldalon olvasóink írásai is helyet kapnak. Így re
méljük ezt idén is.

Várjuk tehát azokat a rövid (2-3 oldalas) története
ket, amelyek az emberek egymásrautaltságát, barátságát, 
szerelmét fejezik ki, mutatják föl, lehetőleg kiélezett 
helyzetekoen. Verset, rajzot is szívesen fogadunk, hozzá
téve persze, hogy csak a legjobbakat közöljük.

Ez most nem pályázati fölhívás, mindössze azt sze
retnénk, ha a legjobb írások színesítenék az ünnepi szá
mot, s tartalmas, bensőséges olvasmányul- szolgálnának 
a családtól távol töltött ünnepeken.

A szerkesztőség

annak 138. oldalát. „Betörők 
— Bírák — Balekok" címmel 
színes kis írások jelentek meg 
a világ különböző tájairól. 
Egyiknek ez a címe: „Pásztor
ára a börtönben”. E cikk lé
nyegében arról szól, hogy egy 
milánói börtönben azt köve
telték az elítéltek, hogy ha
vonta négyszemközt találkoz
hassanak feleségükkel, szerel
mükkel. És most idézek ebből: 
„Az 1975. évi börtönreform 
szerint az elítélteknek joguk 
van az emberi kapcsolatok 
fenntartására, ápolására, s ez 
egyes értelmezések szerint ma
gában foglalja a szexuális kap
csolatot is. Ezért logikai ala
pon — sokak véleménye sze
rint — a szexuális kapcsolat 
engedélyezését az elítéltek szá
mára a törvénynek sem a be
tűje, sem a szelleme nem zár
ja ki.” Hangsúlyozom, ez a 
cikk az .olasz börtönökről szól, 
s mondanom sem kell, ott sem 
engedélyezték a pásztorórákat.

Vagyis S. A. az IPM-ből 
„kiemelt” egy színes írást, és 
annak mondatait ismételgetve 
úgy tesz, mintha a hazai bün
tetésvégrehajtás problémái 
lennének. Sőt tovább is lép, és 
az olasz igazságügyi szervék 
gondjait, megállapításait úgy , 
idézi, mintha az a Népszavá
ban jelent volna meg. Az idé
zet: „A homoszexualitás a bör
tön javító és nevelő célkitűzé
seivel szemben álló jelenség, 
amely a személyiség rossz 
irányba való fejlődését jelzi." 
Igen, ez így van, de ezt ugyan
csak az IPM említett cikkéből 
„ollózta”. Persze megint csak 
el kell ismerni: tudott dolog, 
hogy nálunk is gyakori jelen
ség az effajta „személyiségtor
zulás”, s mindent meg kell 
tenni visszaszorítása érdeké
ben.

★
Föltehető a kérdés: miért 

foglalkozunk S. A. írásával, ha 
az nem a saját gondolatait tar
talmazza. Nos, legjobb tudo
másunk szerint Schneider Al
bert a Gyűjtőben — többek 
között — a színjátszókor egyik 
vezetője. Egyéb, hivatalosabb 
beosztását nem is említve, 
nyilvánvaló: valamilyen mó
don közvélemény-formáló té- , 
nyező. Olyan valaki, akire 
hallgatnak a társai. Nagy kár 
lenne, ha az olasz börtönökről1 
olvasottakat úgy adná tovább, 
hogy sokan a magyar bv.-sza- 
bályzat szellemének — betűi-: 
nek és tartalmának — hinnék.1

Mert az jó, ha valaki olva
sott, tájékozott ember, de az 
már nem, ha „jólértesültségét” 
ferde elméletek gyártására és 
terjesztésére használja fel. 
Félre ne értse: mi nem va- 
gyünk a bírái, csupán kiigazí- 
tói, de hogy az IPM-címnél 
maradjunk, balekok sem. Sem 
mi, sem elítélttársai. . .

-f-

KÉT VÁLTOZAT
T assan bandukolt az utcán.

Néha-néha visszanézett az 
épületre, amelyből kijött. Ke
sernyésen elmosolyodott.

— Meggyógyultam, meggyó
gyultam — ismételgette. Hang
ja szomorú, de volt benne vala
mi félelmetes is.

Az autóbusz-pályaudvarra 
merít. Beállt egy busz, odalé
pett az ajtóhoz.

— Hova megy? — kérdezte.
— Budapestre — válaszolt a 

vezető.
Kényelmesen elhelyezkedett 

az egyik ülésen, mint aki alud
ni szeretne, de a szemét nem 
hunyta le. Kibámult az abla
kon, szinte mozdulatlanul ült 
az úton végig. Budapestre érve 
kiszállt, nyújtózott egyet, aztán 
széttárta karját.

— Most aztán merre? — kér
dezte önmagától, majd legyin
tett. — Mindegy — mormolta.

Ment, amerre a lába vitte. 
Nem gondolkodott, csak ment 
Késő éjjel volt, amikor a Mar
gitszigetre keveredett. Érezte 
nagyon fáradt, halálosan fá
radt. Leült egy padra, fejét a 
karjára támasztotta.

— Meggyógyultam — mond
ta félhangosan —, de minek?

— Egyedül vagyok, teljesen 
egyedül. Nincs senkim — só
hajtott. — Hazamenjek? Mi

nek? Nézzem a falat és meg
őrüljek? Vagy írjak? Hazud
jak? Szép az élet!? Boldog va
gyok!? — nevetett fel szinte 
hisztérikusan. — Írjam ezt, mi
közben könnyekkel van tele a 
szemem? Ödákat írjak a szere- 
tetről, szerelemről, amikor leg
szívesebben meghalnék? Vagy 
vessem bele magam az élet for
gatagába, semmivel se törőd
ve? Várjam a megváltást, vagy 
a megváltót? Könyörögjek sze- 
retetért? Kolduljam a szerel
met? Nem!!! — ugrott fel hir
telen. — Nekem csak egy utam 
van.

A Nyugati pályaudvarra 
ment, megváltotta a jegyet. Egy 
pádon várt, amíg bejárt a vo
nat.

Hazautazott. Felment a la
kására, elővette fekete ruháját 
fehér inget készített mellé.

Délután öt óráig otthon ma- 
radt, aztán elindult a sógorá- 
hoz. Remélve, hogy annak már 
lejárt a szolgálata, és otthon 
lesz.

Becsöngetett. Kisvártatva ki
nyílt az ajtó. Egy katonatiszt 
nezett ki.

— Szervusz. Hát te meggyó
gyultál? Gyere be -  a tiszt lát
hatóan meglepődött.

— Meggyógyultam — mond
ta kezét nyújtva.

A tiszt dolgozószobájába ve
zette, hellyel kínálta.

— Főzök egy kávét. Iszol? — 
kérdezte.

— Köszönöm, igen, ha meg
vendégelsz.

Míg a tiszt a konyhába ment, 
felugrott, a szekrényhez ment, 
kihúzta az egyik fiókot, és ki
vette a pisztolyt.

— Szerencsém van, még min
dig itt tartja — gondolta, mi
közben kihúzta a tárat, és meg
nézte, töltve van-e.

Zsebre vágta, aztán gyorsan 
visszaült a helyére.

Éppen jókorv mert a kávé le
főtt, a tiszt behozta.

Kávézás közben elmesélte, 
hogy most jött ki a kórházból, 
talán meggyógyult. Nem so
káig maradhat, mert várják, 
mondta, és búcsúzott. Igyeke
zett minél hamarabb kijutni a 
lakásból. ‘

A szállodába ment, szobát 
váltott ki.

A szobájába érve papírt és 
tollat vett elő.

„A sógorom, Kovács Lajos 
százados semmiről sem tehet. 
Meglátogattam, és egy óvatlan 
pillanatban elloptam az önvé
delmi fegyverét.” Aláírta és dá- 
tumozta.

A mentő és a rendőség 
szinte egyszerre érkezett.

— Hol történt? — kérdezte 
a mentoorvos az izgatott por
tástól.

— Az első emeleten.
Az orvos felszaladt a lépcsőn 

a tizenkettes ajtó előtt csopor
tosulást látott, odament.

Belépett a szobába, körülné
zett. Egy férfi ült a fotelban 
szeme félig nyitva, ajkán fur
csa mosoly. Bal keze az ölé

ben, jobb karja a fotel karfá
ján. Mellette a földön pisztoly 
hevert, amelyet elerőtlenedett 
keze elejtett.

Az orvos közelebb ment, 
megkereste a férfi pulzusát, az- . 
tán intett a hordágyért. Óvato
san ráfektették a férfit, aki ki- • 
nyitotta a szemét. Szája meg- 
vonaglott. Talán valamit mon
dani akart, de hang nem jött ki 
a száján, csak egy hörgésszerű 
sóhaj. Az orvos kibontotta az 
ingét, odahajolt a véres folt fö
lé. Néhány másodperc múlva 
felállt, lemondóan legyintett. A, 
táskájáért nyúlt.

— Itt már nincs semmi dő l-- 
gunk — mondta a mellette álló 
rendőrtisztnek.

íyiegállt a boltíves nagykap 
előtt. Felnézett a táblár 

Országos Ideg- és Elmegyógj 
intézet, Budapest. Néhány mi 
sodpercig állt, aztán törött Is 
bát nehezen vonszolva elindu 
befelé. Felment az emeletre, s 
becsöngetett az ajtón.

— Kit keres? — nyitott ajt< 
egy pizsamás férfi.

— Orbán főorvos urat.
— Már bent van, tessék be 

menni.
Miközben a főorvos szobáj 

felé tartott, érezte, hogy 
gyomra remegni kezd, a szív 
a torkában dobog.

— Ha nem vesz fel, marad 
kötél — sóhajtott. — Bár nine 
senkim, aki elkapartasson.

Belépett az irodába, a főor 
vos azonnal felismerte korább 
betegét. Helyet mutatott neki
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E lő re  íelkiiaive
Emlékszem X-re, akivel 

jó fél évvel ezelőtt talál-

I koztam. Sovány volt, gyű
rött, fáradt arccal nézett 
körül, vibrált körülötte a 
levegő. Most alig ismertem 
meg. Kikerekedett, meg
nyugodott, kiegyensúlyo
zott ember benyomását 
keltette. Ha vicces akartam 
volna lenni, megkérdeztem 
volna: ilyen jó a börtön
koszt? Ilyen jó az intézeti 
légkör? Bár ezeknek a sze
repe sem lényegtelen, a ki
egyensúlyozottság belülről 
jön. Mint X elmondta: ak
kor, fél éve, állandóan gyö
törte önmagát, hol hibá-

Izott, miért tette, amit tett, 
és mi lesz az otthon ha
gyott gondokká! stb.? Az
tán rájött: ennek így nincs 
értelme. Legföljebb meg
őrül, dé tenni semmit sem 
tud. Tehát nincs más meg
oldás: bele kell nyugodnia 
a tényékbe, a helyzetbe — 
kint és bent — és meg kell 
próbálni előre tekinteni!

Azt hiszem, X esete tipi
kus, főként az első bűnté- 
nyesek között. Sőt, a visz- 
szaesők egy bizonyos cso
portjánál is. A bezártság, a 
cselekvési szabadság hiá
nya — ezt kifelé értve — 
nagyon komoly belső fe
szültségeket termel. Olya
nokat, amelyeket mozgás
sal, munkával csak részben 
lehet levezetni. Valamiféle 
belső békét kell teremte
ni, amelynek azon a felis
merésen kell alapulnia: 
hogy a jelenlegi helyzete 
átmeneti. Persze, az átme
net egyeseknél hónapok
ban, másoknál években 
mérhető.

Az irány világos: a jö
vőt, a kiutat kell keresni, 
s nem a megváltoztathatat
lan múltat „rágcsálni”. Va
lahogy úgy képzelem, hogy 
mindenben — a börtönvi
szonyokban, a meglevő 
kapcsolatokban stb. — azt 
kell keresni, ami pozitív, 
amire lehet építeni. S meg 
kell tanulni a kicsinek is 
örülni!

A kinti társadalom, azaz 
a közvélemény valahogy 
úgy képzeli, hogy a börtön
ben levők bent is a rosszon 
törik a fejüket. Bár ez rit
kán előfordul, az elítéltek 
többsége alapvetően önkri
tikus. Ám éppen amiatt, 
hogy talán életükben elő
ször kényszerülnek belső 
vizsgálódásra, ez sokszor 
szélsőséges önmarcangolás- 
ba csap át. Ez persze tár
saik és a bv.-dolgozók irá
nyában nem mindig mu
tatkozik meg nyilvánva
lóan. Külső jegyei: inge
rültség, ingerlékenység, 
depresszió. Mindezek fő
ként renitens viselkedés
ként hatnak. Ennek követ
kéz: .énye, hogy az illető 
még elyiselhetetlenebbnek 
érzi jelenlegi helyzetét.

Márpedig ebből a körből 
ki kell lépni. A tényékbe 
való belenyugvás, az előre
tekintés ebben az esetben 
nem megalkuvás, hanem a 
jövő érdekében tett enged
mény önmagunkkal szem
ben. A börtönben levő em
bernél nem az a lényeg, 
hogy ki volt, hanem az, 
hogy kivé válik?

—f—

Közeleg
Jó egy hónap, és itt az év vége, itt a karácsony. Sokan 

már idekint is megkezdik a „nagy vásárlást”, hogy el
kerüljék a csúcsot, no meg, hogy mindent megkapja
nak, amit elképzeltek.

A bv. intézetekben általában december elején meg
kezdődnek a könyv- és játékvásárok. Lehetőség nyílik 
arra, hogy szeretteinknek, főként gyermekeinknek 
küldjünk valamit, ami ránk emlékezteti.

Kint is és bent is mindehhez pénz kell. Ilyenformán 
a novemberi teljesítmény, s egyáltalán a magatartás ki
hatással lehet a karácsony előtti időkre. Fegyelmezett, 
átlagon felüli munkavégzés mindenképpen megteremt
heti a lehetőséget az ajándékozásra.

Persze, aki teheti, néhány száz forint — vagy még 
több — hazaküldésével hozzájárulhat az ünnepi kiadá
sokhoz.

Igaz, magunkra is gondolni kell. Egyfelől az öntevé
keny szervezetek, a kulturális bizottságok, közösségek 
már most törhetik a fejüket, hogy az év végi ünnepekre 
milyen rendezvényekkel szeretnének előállni. —f—

— Mi újság, Sándor? — kér
dezte.

Néhány rövid mondatban el
mondta, hogy felborult a há
zassága, eltört a iába, és újra 
inni kezdett. Szeretne végleg 
megszabadulni az italtól. Kérte 
a főorvost, helyezze el az osz
tályán.

Egy óra múltán pizsamában 
ücsörgött az ágya szélén. Be
hunyta a szemét, nem érdekel
te semmi.

Másnap délben ment ki elő
ször a szobából. Végigsétált a 
hösszú folyosón. Már éppen be 
akart menni a kórterembe, 
amikor a szeme megakadt egy 
nőn. Háttal állt neki, mégis na
gyon ismerősnek tűnt. Vissza
sétált, és megállt a háta mö
gött.

— Éva, te vagy az? — kér
dezte.

— Sándor! Hát te mit kere
sel itt? — fordult meg az asz- 
szony.

— Keresni? Semmit, gyáva 
voltam, és most itt vagyok.

— Gyáva? Mit jelent ez?
— Majd négyszemközt, itt 

sokan hallják.
— Jó. Gyere, kimegyünk a 

dohányzóba.
A dohányzóban se voltak 

egyedül, így félrehúzódtak egy 
sarokba. Éva kíváncsian nézett 
a férfira, aki csak bámult, ma
ga elé szótlanul, és szívta a ci
garettáját.

— Mesélj!
ír- Sok meséinivalóm nincs. 

Ismerted Icát, mi a vélemé
nyed róla?

— Nem is tudom — felelt a 
nő. — Néha olyan furcsa volt,

sokszor nem értettem, mit akar 
mondani.

— Másfél éves házasok va
gyunk. Ez idő alatt négyszer- 
ötször megszökött. Egyszer két 
hónapig nem láttam. Megbo
csátottam. Most ő rúgott ki egy 
fillér nélkül. Ezt is megbocsá
tottam. Vissza is mentem hoz
zá, de amikor eltört a lábam, 
ismét kiadta az utam.

— Majd kibékültök — szólt 
közbe a nő.

— Soha, Éva, soha. Mindent 
megbocsátok neki, de azt, hogy 
törött lábbal, betegen, egy fil
lér nélkül elzavart, azt soha.

Hosszú csend következett ez
után. Gondolataikba merülve 
álltak egymás mellett. Éva sze
mében egy könnycsepp jelent 
meg. Végiggördült az arcán. 
Nem törölte le, talán nem is 
vett tudomást róla.

— Ezért ne sírj, Éva, nem 
kell engem sajnálni — mondta 
a férfi, észrevéve a könnycsep
pet.

— Nem, Sándor, nem azért 
sírok — sóhajtott az asszony. — 
Te is ismerted a férjem, azt.is 
tudtad, elváltunk. Aztán min
dent újra akartunk kezdeni, 
ígérgetett, hitegetett, és most 
mi történt? Megnősül, el akar
ja szakítani tőlem a gyerekei
met.

y  sebkendőt vett elő, megtö-
,£J rölte a szemét, majd így 

folytatta:
— Teljesen egyedül vagyok, 

nincs senkim, akihez fordul
hatnék, akitől egy jó szót kap
hatnék. Kilátástalan a helyze
tem.

KALOCSA

Ki mit
„Ez év nyarán óriási plaká

tok hirdették: KI MIT TUD? 
lesz az intézetben. Az érdek
lődés a vártnál sokkal na
gyobb volt: több, mint százan 
jelertkeztek. A lázas készülő
dést az elődöntők követték, 
ahol a nevelőkből és a közön
ség tagjaiból álló zsűri dön
tötte el, hogy kik kerülhetnek 
produkciójukkal a döntőbe.

A nagy vetélkedésre októ
ber lö—11-én került sor: a 
döntő zsűritagjai között a Ka
locsai Művelődési Központ 
munkatársai is helyet kaptak. 
Sikeres volt az előadás; a KI 
MIT TUD?-nak azonban ezzel 
nem volt még vége: november 
13-án — átvéve a Magyar Te
levízió hasonló jellegű műso
rainál követett példát — gála
műsorra került sor.”

Természetesen meghívó is 
volt a borítékban; szívesen 
tettünk eleget az invitálásnak. 
Gratulálunk a jö ötlethez és 
— a sikeres megvalósításhoz. 
Annak idején a színjátszó 
szakkörök között Kalocsa volt 
az első, s bár utóbb nem min
denki tetszését nyerte el 
egyik-másik produkciójuk, 
kezdeményező készségük máig 
is töretlen.

Következő számunkban rész
letesen beszámolunk a gála
műsorról.

—II—

virtus rossz t
Valaha a katonák nem egy

szerűen katonák voltak, hanem 
vitéz urak, s nemcsak a civi
lekkel, hanem egymással is 
ádáz csatákat vívtak, gyakran 
emberhalállal végződőt. S rá
adásul jaj volt annak a kato
nának, aki, mondjuk, gyalo
gos létére alulmaradt a tüzé
rekkel vívott küzdelemben . . .  
Az nemcsak a vereség pofon
jait viselte, hanem megkapta 
a magáét a laktanyában is, hi
szen ezek presztízsháborúk 
voltak, s a parancsnokok sze
mélyes kudarcnak érezték, ha 
a konkurrens fegyvernem ka
tonái elpáholták az övéit. S 
ha véletlenül — mint ahogy 
gyakran megesett — civil volt 
az áldozat,' akkor a „sereg” 
katonái, parancsnokai egy em
berként álltak ki, mondván, 
felesleges a szót is vesztegetni 
az ilyen ügyekre, hisz az ál
dozat nem volt más, mint ci
vil, s mint ilyen, megérdemli 
a leckét, amit kapott. Majd 
máskor nem kötekedik a kato
nákkal, a vitéz urakkal. . .

Az ember azt gondolná, hogy 
az ilyen csetepaték már a múlt 
ködébe vesztek, hogy a kato
nák körében egészen más „tré
fa” járja, pedig ha elvétve, de 
még mindig akad, aki nem 
bírja el azt a tényt, hogy ő 
katona, és sem az erejével, 
sem az idejével nem tud mit 
kezdeni.

Persze, mint mindenben, itt 
is a legfőbb bujtogató az ital. 
Ez a „kék szemű szörnyeteg” 
képes arra, hogy a legfegyel- 
mezettebb emberből is dühön-

gőt varázsoljon, ha nem egy 
szempillantás alatt, de rövid 
időn belül, s olyannyira, hogy 
képes arra is, ami józanul 
eszébe sem jut.

Mert ki ne tudná, hogy aki
nél fegyver van, annak a ke
zében hatalom van, s azt is 
eszébe vésik a katonának, 
hogy a fegyver nem játék, 
nem lehet vele szórakozni, 
mert könnyen az ellen fordul, 
aki ezzel viccel. . .  Épeszű em
ber ugyanis tisztában van vele, 
hogy a kapanyél is elsülhet, s 
utána már magyarázkodhat, 
hogy ő nem úgy gondolta!

Király Sándor, aki tényleges 
katonai szolgálatát teljesítette, 
-nem tartozott azon emberek 
közé, akik előbb gondolkod
nak, aztán cselekszenek. Őná
la előbb jár a kéz, mint a gon
dolat. Ha nem így lenne, nem 
történt volna meg az az eset 
sem, ami jogos riadalmat vál
tott ki azok körében, akik 
szemtanúi voltak mindannak, 
ami egy falusi kocsmában le
játszódott.

Egyik szolgálati útjukat 
megszakítva megálltak a kocs
mánál, mondván, leöblítik az 
út porát. Ez az öblítés azonban 
már egyenesen torokfürdetés
nek minősülhet, hiszen más 
ember talán bele is fulladt 
volna abba a rengeteg italba, 
amit ők öblítésnek mondanak. 
S aztán, ahogy az ital emelke
dett bennük, úgy növekedett 
a jókedv is. Végül kicsapott 
a fejekből az ártatlan falusi 
kocsmázók nagy rémületére, 
hiszen el lehet képzelni a jám-

Sándor szinte megkövültén 
állt, nézte Évát, aki zsebkendő
jébe takarta az arcát. Megfogta 
a kezét, és megszorította.

— Nem, Éva. Nem hiszem! 
Te még fiatal vagy. Nem sza
bad így elkeseredned. Bizonyá
ra találsz majd valakit, aki 
melléd áll, és segít neked.

A nő felimelte a fejét, sre- 
me könnyben ázott, ajkán hal
vány, keserű mosoly jelent meg 
Nem szólt semmit, csak megin
gatta a fejét, a tagadás jeléül.

E naptól kezdve minden sza
bad idejüket együtt töltötték. 
Beszélgettek, sétáltak az árnyas 
parkban, üldögéltek a pádon. 
Már nem panaszkodtak egy
másnak, a múlt nem került elő 
többé.

Sándor arca kisimult, homlo
kát ritkábban ráncolta össze. 
Éva ajka is sűrűbben húzódott 
mosolyra.

Egyik nap az osztály meghí
vást kapott az V. kerületi anti
alkoholisták klubjába, műsoros 
estre. A műsor után tánc kö
vetkezett. Éva és Sándor egy
más mellett ült. Tetszett nekik 
a műsor, jó volt a zene is.

— Nem kérsz fel táncolni? 
— mosolygott Éva a mellette 
ülő férfira.

— Ezzel a lábbal? — muta
tott gipszcsizmájára Sándor. 
Aztán mégis meggondolta ma
gát, felállt.

— Próbáljuk meg — mondta 
—, igyekszem nem lépni a lá
badra.

Szerencséjük volt, a magne
tofon régi számokat játszott, 
tudtak táncolni. Éva nagyon jól 
táncolt, part’nere is igyekezett, 
amennyire a gipsz engedte. Ar

cuk kipirult, mosolyogva néz
tek egymásra. A férfi közel
húzta magához, hajuk egymás
hoz ért.

Visszafelé menet a kórházba 
Sándor megfogta Éva kezét, a 
nő nem húzta el. Mosoly futott 
végig az arcán. Belekarolt.

A folyosó egyik zugában a 
férfi megállt, hirtelen magához 
rántotta Évát, és megcsókolta. 
Az asszony egy pillanatig hoz
zásimult, majd kibontakozott 
az ölelésből, és fél lépést hát
ralépett.

— Sándor — nézett szinte 
könyörögve a férfira. — Sán
dor, ezt ne csináld itt többé, a 
kórházban! Nem! Nem azért, 
m ert...!  — nem tudott többet 
mondani a hirtelen jött sírás
tól. Megfordult, és beszaladt a 
szobájába.

— Én őrült! — vágott a hom
lokára Sándor dühösen. Né
hány percig állt még, aztán le
hajtott fejjel elindult a kórte
rem felé.

— Ezt is elrontottam — só
hajtott.

Másnap Sándor szerette vol
na elkerülni Évát, félt a szem
rehányástól. Nem sikerült, már 
kora reggel összefutottak a do
hányzóban, de Éva nem tett 
szemrehányást, úgy viselkedett, 
mintha nem történt volna sem
mi.

T assan befejeződött az elvo
nókúra, hazamenetelük 

egy napra esett. Együtt utaztak 
az autóbuszon, arról leszállva 
együtt sétáltak hazafelé, hiszen 
egymástól mintegy kétszáz mé
ternyire laktak.

— Segítesz felvinni a cső 
magjaimat? — kérdezte Éva a 
kapujukhoz érve.

— Természetesen — hang
zott a válasz.

Éva kinyitotta az ajtót, be
tessékelte a férfit.

— Foglalj helyet — mondta 
és kiszaladt a konyhába.

Kávét főzött, egy üveg jaf- 
fát és szódásszifont állított az 
asztalra.

— Most megisszuk a pertut 
— mondta mosolyogva.

— Pertut? — csodálkozott a 
férfi.

— Igen. Hiszen tegezzük egy
mást, de még soha nem ittuk 
meg.

Poharakat vett elő, kevés 
jaffát töltött bele, majd szódát. 
Felálltak, mosolyogva koccin
tottak, és megitták az italt.

— Ilyenkor puszi is jár — 
mondta Sándor hamis mosoly- 
lyal, és megfogta Éva kezét.

— Tudom — lépett közelebb, 
ajkát nyújtva a nő.

A pusziból csók lett, a csók
ból csókok.

Hajnalodott, amikor Sándor 
felébredt. Éva még aludt, de 
amint a férfi felkelés közben 
hozzáért, azonnal kinyitotta a 
szemét.

— El akarsz menni? — kér
dezte fátyolos hangon.

— Nem.
— Itt maradsz?
— Itt.
— Örökre?
— Örökre — hanyatlott visz- 

sza Sándor a rekamiéra, egy 
pillanatig Éva szemébe nézett, 
aztán szorosan átölelte.

Csapó Sándor

brr emberek megrökönyödését, !i 
amikor a fröccsös-, sörös- és 
féldecis poharak fölött rövid 
géppisztolysorozatok szágulda
nak a mennyezet fe lé ... Pilla- . 
natokon belül mindenki tud- 
ta, hol a helye. Az asztalqk ;J 
mellől gyorsan áttelepültek az 
asztalok alá, s ott is maradtak , 
mindaddig, amíg meg nem ér
kezett az őrjárat, amely aztán 
megfékezte a magáról megfe- :: 
ledkezett embert.

Azóta volt ideje gondolkodni : 
azon, hogy miért is tette mind
ezt?

— Ma sem tudok mást mon
dani, mint amit kijózanodásom ' 
után mondtam a parancsno- ‘ 
kaimnak. Senkit nem akartam ; 
bántani, hiszen nem az embe- ! 
rek közé. hanem a fejük fölé, : 
a mennyezetbe lőttem. Jó ked- : 
vünk volt, kellett valamit esi- ; 
nálni, egy kis heccet, hadd lás
sák, hogy kik vagyunk. . .  No * 
meg virtus is van a világon.

— Azt hiszem, az ottaniak
nak nem kellett ez a kis 
„hecc”. Azok úgyis látták, : 
hogy kivel van dolguk . . .  El
végre katonaruhában voltak, 
senkinek nem volt kétsége afe
lől, hogy maguk katonák . . .  :i 
Nem szólva arról, hogy a gép
pisztolysorozat nem a legked
vesebb zene az emberek fülé
nek. Akik ismerik, azért nem 
szeretik, akik nem, azok meg 
sem akarják hallani! Utóvégre 
több mint három évtizede vé
ge van a háborúnak, örülhet-., 
nének a katonák, hogy nem 
kell használni a fegyvereiket, 
csak a gyakorlatokon, zárt lő- 
tereken!

— Amikor iszik az ember, ; 
akkor nem gondolkodik éssze
rűen, azt hiszi, hogy amit ő 
jó tréfának tart. azzal más is 
úgy van. Nekem sem jutott 
.eszembe, hogy komoly követ
kezményei lesznek. Azt hittem, 
hogy mások is örülnek, s nem; 
esnek pánikba, s nem rohan
nak a telefonhoz. Mármint a 
kintiek, hiszen a bentiek 
dekkoltak az asztal alatt.

Én voltam, aki használta a ’ 
fegyverét, a többiek, a társaim:, 
csak röhögtek. íj

— De mostanában elmegy a>j 
kedve a „nevetéstől”, ha erre 
gondol.

— Hát őszintén szólva nagy 
marhaság volt, dehát megtör
tént. Most már nem tudom, 
visszacsinálni a dolgot. Mit te
hetnék? Letöltőm a bünteté
sem, s aztán igyekszem elfelej
teni.

— Civilben is kedvelte ezt 
a virtuskodást?

— Igen, birkóztam, s űztem 
az ökölvívást is, sok balhéban 
benne voltam, szerettem ve
rekedni, persze csak azokkal,

-akik belém kötöttek. Ha nem 
szóltak hozzám, nem bántot
tam én senkit.

— Ivott?
— Ritkán, de akkor kiadó

sán. Amíg a kedvem tartotta, 
s persze, amíg a pénzem tar
tott.

— Hol dolgozott, és mit csi
nált?

— Egy textilgyárban, tar-« 
goncásként.

— Mennyit keresett?
— Ha jó hónapom volt, aki 

kor megkerestem 5,5—6 ezer’ 
forintot is.

— Nős?
— Csak voltam. Az, hogy 

börtönbe kerültem, arra kész
tette a feleségemet, hogy el«! 
váljon tőlem. Nem is tartjuk* 
a kapcsolatot.

— Gyereke van?
— Van egy kilencéves fiam,,1 

de mivel az anyjával megsza
kadt a kapcsolatom, nem so
kat tudok róla.

— Szülei?
— Apám meghalt, anyám, 

részeges, nem sokat törődik 
velem, de a testvéreimmel 
sem.

— Hány testvére van? j;
— Ö, rengeteg! Tizenketten 

vagyunk testvérek, kilenc fiú 
és három lány.

— Közülük volt már valaki 
börtönben?

— Nem. rajtam kívül mind 
rendes életet él. Csak én es
tem messze (ölük . . .  Egyedül' 
én kerültem börtönbe, de 
utoljára! Jövőre, újév napján 
szabadulok, s ez a legjobb al
kalom, hogy új életet kezdjek»

A. J.
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Tíz év tapasztalataiból
valmaradás már az elbocsá
tással jár együtt; ha ezt a 
börtönből jöttékre is alkal
maznák, nagyon kevesen ma
radnának meg nálunk huza
mosabb ideig. . .  A türelem 
azonban nincs szabályozva: 
ha már a vállalat vállalkozott

A vállalat emblémáját szinte észre sem veszik már 
a fővárosiak, annyira hozzátartozik a mindennapi élet
hez: a villamosok, autóbuszok, a metró, a dunai kisha
jók — mind-mind a BKV „felségjelét” viselik magu
kon. Az itt dolgozók munkája a jó közérzet egyik meg
határozója (bár erre ritkán gondolunk): jobbára akkor 
emlegetjük a vállalatot ■— s nem éppen dicsérő jelzők
kel — ha sokáig kell várni a villamosra, ha menet köz
ben motorhiba miatt félreáll az autóbusz s dühöngve 
kászálódunk le, vagy ha a metró mozgólépcsője előtt 
tolongva bosszúsan szemléljük av táblát: „Nagyjavítás 
miatt nem működik” — és sorolhatnánk még tovább a 
példákat.

„Üjabb bűncselekményt követett el a büntetett elő
életű . . . ” — sok bűnügyi tudósítás kezdődik így a la

ppokban. Az emberek bosszúsan, mormogva olvassák bu- 
szon-villamoson ezeket a sorokat — s közben eszükbe 
sem jut, hogy bizony a „büntetett előéletű” emberek
nek is köszönhetik, ha zökkenőmentes a közlekedés: a 
BKV hosszú ideje tartozik azon vállalatok közé, ahol 
szép számmal élnek, dolgoznak szabadultak.

Tóth Mihályné szobájában 
gyakran cseng a telefon. Nem
csak a pártfogók értesítik ar
ról, hogy rövidesen felkeresi 
valaki áilásügyben, hanem a 
„régi” BKV-sok is visszaje
lentkeznek időnként, beszá
molnak néhány mondattal 
sorsuk alakulásáról, pillanat
nyi gondjaikról. A középkorú, 
barátságos asszony tíz éve 
foglalkozik a szabadságveszté
süket letöltött emberek mun
kába állításával, istápolásával.

9 V an m u n k a e rő h iá n y  a  BKV- 
jsál?

— Csökkenő mértékben, de 
nálunk is van. Járműveinken 
mindenütt kiragasztott hirde
tések adják tudtul, hogy mi
lyen munkakörökben van még 
hely. Segéd- és betanított 
munkásokra általában szük
ség van, a gépjárművezetők
re úgyszintén. Huszonhatezer 
dolgozója van a vállalatnak; 
ekkora létszámnál természetes 
a fluktuáció, s így az utánpót
lás szükségessége is. A szaba
dultak azonban csak elenyé
sző hányadot jelentenek — 
nem azért vesszük fel őket, 
mert ezen a módon keressük 
á megoldást. Sokan panaszol
ták már, hogy nehéz olyan 
helyet találni, amely minden 
szempontból megfelel: az elő
ítéletek jó néhány helyen hát
rányos helyzetbe hozzák az 
egyébként jó szándékú jelent
kezőket. Egyrészt ezt szeret
nénk kiküszöbölni, másrészt 
pedig egy sor „különleges” 
probléma is adódik a szaba
dultakkal kapcsolatban, s 
ezek megoldásában a tapasz
talat, a gyakorlat sokat segít.

•  H ogyan  tö r tén ik  a  fe lvéte l?
— Az esetek nagy többségé

ben a hivatásos pártfogóktól 
érkezik először jelzés. Ök már 
tudják, hogy az illető körül
belül milyen igényekkel je
lentkezik majd nálam, így én 
már előre tájékozódhatom: 
kit, hová tudnék irányítani. 
Persze, csak erősen feltételes 
módban, mert a személyes be
szélgetés a döntő. Nem is any- 
nyira az igényekkel van a 
legtöbb gond, hanem a szelle
mi-fizikai képességekkel. Ál
talános nálunk is a törekvés, 
hogy legalább az alapfokú is
kolai végzettséggel — vagyis 
a nyolc általánossal — rendel
kezzen mindenki. A másik pe
dig : a pályafenntartásnál 
.vagy valamelyik szerelőmű
helyben — szakképzettség hí
ján — először csak segéd
vagy betanított munkás lehet 
valaki, s ehhez fizikai erő is 
kell. Aki nem bírja az iramot, 
az a többiek teljesítményét is 
csökkenti, az ő zsebükből is 
kivesz néhány forintot. Volt 
olyan eset, amikor a jelentke
ző egyik feltételnek sem felelt 
meg. . ,  Egy idős bácsi — hat
van is elmúlt már mire sza
badult — jött: nem volt már 
ereje teljében, s ráadásul még 
írni-olvasni sem tudott. Hová 
tegyem? — Végül az egyik 
raktárba került, ahol egy tar
gonca „segítségével” anyag- 
mozgatói minőségben afféle 
„mindenes” lett. Hamar kide
rült: szinte semmire sem lehet 
használni szegényt, mert a 
legtöbb dobozon, csomagon 
valamilyen felirat jelzi a tar
talmat. A bácsika készséggel 
elcsoszogott bármiért, de csak 
véletlenül hozta azt, amit kér
tek tőle — hiszen nem tudta 
elolvasni a feliratot. Rendes 
társaság van abban a raktár
ban: méregbe gurultak, és ki
tartó, szívós munkával — fel
váltva — megtanították sze
génynek az ABC néhány betű

jét. Az egész már sok lett vol
na neki — de így, ennyi isme
ret birtokában már valame
lyest nagyobb „találati való
színűséget” ért el a raktárban, 
így sikerült valamennyi nyug
díjhoz ju tta tn i. . .  Nála leg
alább sikerült eredményt el
érni, sokszor azonban hiába
való a jó szándék. Éppen a 
múlt héten történt: egy hu
szonéves fiatalembernek „ösz- 
szehoztam” egy 3800 forintos 
állást és egy olyan helyet az 
egyik munkásszálláson, ame
lyért nem kellett volna fizet
nie. Amikor elmondtam neki 
mindezt, szó nélkül felállt és 
kirohant, annyit se mondott, 
hogy „jó napot”.

•  A  ren d h ag y ó  ese tek en  k ívü l, 
m ilyen  á lta lán o sság b an  a  ta p a sz 
ta la ta i?

— Egyre többen jönnek vi
szonylag rossz fizikai állapot
ban. Nagyon sokan érkeznek 
„kilépett” munkakönyvi be
jegyzéssel — ennek pedig ára 
van, s nem is kevés. Hiába 
kerül az illető aránylag jól 
fizetett munkakörbe, ponto
sabban olyan helyre, ahol a 
fizethető bér felső határa már 
komoly keresetet jelent, a 
jogszabályok értelmében én 
csak az alsót adhatom. Sokan 
csak a papírforma kedvéért 
írnak a börtönből valamelyik 
vállalatnak, és a szabadulás 
után kezdenek csak keresni 
„komoly” munkahelyet — de 
ott már a „kilépett” bejegy
zéssel indulhatnak csak. Havi 
öt-nyolcszáz forint különbség 
nagy pénz, főleg akkor, ami
kor sok a letiltás is, tehát ele
ve csak a fizetés felét találja 
valaki a borítékjában. Ez az 
egyik ok, amiért jó néhányan 
megunják a munkát és eltűn
nek . . .  de hát kinek-kinek el 
kell dönteni, hogy melyik utat 
választja: ráhajt és igyekszik 
minél előbb letudni a tarto
zásokat, vagy vállalja az al
kalmi munkát, és előbb-utóbb 
visszakerül.

9  M ekkora  a  szab ad u ltak  f lu k 
tu á c ió ja?

— A tavalyról több „gaz
dátlan” dossziém maradt, 
mint amennyi a jelenleg dol
gozók létszáma. A „gazdátla
nok” egyébként azt jelzik: 
hányán tűntek el nyomtala
nul a fővárosban. Illetve nem 
egészen nyomtalanul, mert 
egyikről-másikról visszahal
lottam az ittmaradtaktól, hogy 
újra bent vannak . . .

•  M it ta r ta lm a z n ak  a  dossz iék 
b a n  levő ira to k ?

— Először is természetesen 
a személyi adatokat. Utána 
következnek az első beszélge
tés tapasztalatai, az esetleges 
későbbi tervek, elképzelések. 
Előfordulhat ugyanis, hogy 
nem tudom azonnal azt a 
munkakört felajánlani, amit 
a leginkább szeretne: a telje
sítetlenül maradt kérés is rá
kerül egy papírlapra. Ha az
után befut egy ilyen állás, 
nem kell órákig törnöm a fe
jem — én is ember vagyok! 
—, vajon kinek is szántam, 
elég, ha átlapozom a dosszié
kat. Ugyanitt rögzítem a 
munkásszállással kapcsolatos 
gondokat: például, valaki sze
retne máshová „költözni”, 
vagy lejár a bejelentkezése. 
Az utóbbi különösen fontos: 
gyakran előfordul, hogy az il
letőnek például van állandó 
budapesti lakása — például a 
szüleinél élt korábban, vagy 
az időközben tőle elvált fele
ségével —, ám ott nem fogad
ják be. Ha nem is teljesen 
szabályosan, de ideiglenes jel
leggel azért kap helyet vala
hol, amíg rendeződnek a kö

rülményei. Sokszor, persze, 
előbb telik le a határidő, mint 
ahogy sikerül albérletet vagy 
más lehetőséget találni. ..  
Ilyenkor azután kezdődik 
elölről az „ideiglenes” lakha
tás engedélyezése körüli eljá
rás.

A dosszié kellemetlen ada
tokat is tartalmaz: ki, meny
nyit mulasztott igazolatlanul, 
s ha előkerült, mivel magya
rázta távolmaradását.

© V an n ak  á llan d ó su lt in d o k o k ?
— Gyakori a „beteg voltam” 

kezdetű védekezés. A folyta
tás pedig: „Szerettem volna 
elmenni az orvoshoz, de az
után úgy gondoltam, hogy 
magamtól is meggyógyulok. 
Ezért maradtam otthon — de 
most már megint tudok dol
gozni.” Van, ■ aki őszintén 
megmondja: belekerült egy 
alapos ivászatba néhány is
merőssel, és könnyebb volt 
másnap „ráinni”, mint zúgó 
fejjel, égő gyomorral bebotor
kálni a munkahelyre. Sokszor 
csapatostól tűnnek el embe
rek, főleg a mezőgazdasági 
idénymunkák idején. Valame
lyik földi meghozza a hírt, 
hol lehet keresni egy kis 
pénzt, amiből nem vonják a 
tartásdíjat, a letiltásokat — 
egy kicsit fellélegezhetnek. 
Eltelik néhány hét, és újra 
megjelennek.. .

9 M ilyen k ö v e tk ezm én y ek k e l 
j á r  ez a  m a g a ta r tá s?

— Ami a legkellemetlenebb 
része, az elsősorban nem őket 
érinti. Az üzemrészek közötti 
munkaversenyben ugyanis az 
egyik meghatározó tényező az 
igazolatlanul mulasztott na
pok száma. Tavaly az „Él
üzem” címtől — és az ezzel 
járó anyagi-erkölcsi elisme
réstől — esett el az egyik 
részleg egyetlen ember két 
hónapi távolmaradása miatt. 
A rendesen dolgozó vétlenek 
természetesen nagyon hábo- 
rogtak emiatt, de a szabályzat 
nem ismer kivételt még ilyen 
esetben sem. Azóta ott inkább 
kimennek a kollégák a távol
maradó lakására is, csak jöjjön 
b e . . .  A kollektív szellem 
megteremtésének ugyan nem 
ez az egyetlen járható útja, 
ám a példa másutt megelőz
heti a hasonló eseteket.

9  Kégi v ita  o lvasó ink  közö tt, 
h o g y  az ú j h e ly en  b e szé ljen ek -e  
a  m ú ltju k ró l vagy  sem . A BKV- 
n á l ezek  sze rin t tá jé k o z ta tjá k  a  
do lgozókat?

— Szó sincs róla! Nemcsak 
a szabadultak maradnak — 
sajnos — távol igazolatlanul. 
Az előbb említett esetben 
nem a börtönmúlt miatt men
tek ki a lakásra, hanem fél
tették a pénzt. . .  Csak a 
munkahelyi vezető, tehát egy 
ember tud a valóságról. Ha 
be kell mutatnom valakit, ál
talában azt mondom a bri
gádtagoknak az új emberről, 
hogy vidékről jött, nem tud 
még megfelelően tájékozódni, 
segítsenek neki. Ezekben a 
szavakban semmi meglepő 
nincs, hiszen valóban ■ sokan 
jönnek az ország legkülönbö
zőbb részeiből. Ha azután va
laki megállja a helyét, úgy 
érzi, hogy elmondhatja a 
múltját — ez már az ő dolga. 
Persze, ennek sem az a mód
ja, mint az a közelmúltban 
előfordult: „emelkedett” han
gulata miatt rászóltak valaki
re, mire kérkedni, fenyegetőz
ni kezdett a börtönbeli évei
vel, hogy ő ilyen vagány meg 
olyan vagány és majd meg
mutatja. Azóta már új helyet 
kellett szereznem a számára: 
remélem, okult a történtekből.

9  K e lle tt m á r  h iv a ta lo san  is e l- 
já r á s t  in d íta n i a  szab d u ltak  közül 
v a la k i e llen?

— Két ilyen eset volt össze
sen: mindkettőjüknek újra be 
kellett menni a börtönbe, a 
pártfogó által kezdeményezett 
hivatalos döntés miatt. Álta
lános azonban az a tapaszta
lat, hogy a vezetők elnézőb
bek az ő esetükben, mint a 
„hétköznapi” dolgozóknál. 
Többször próbálkoznak a 
„fejmosással”, és sokszor 
eredménnyel. A Munka Tör
vénykönyve szerint a legfel
jebb hatnapi igazolatlan tá-

a szabadultak foglalkoztatásá
ra, akkor azt is tudomásul 
vette minden illetékes, hogy 
ezekkel az emberekkel, ha 
eredményt akarunk elérni, ki
csit másképpen kell foglalkoz
ni. mint a többiekkel. Itt kell 
pótolni azt a hiányt, amit má
sutt nem tesznek meg!

9  M ilyen „ h iá n y ra ”  gondol?
— Egész egyszerűen nem 

hiszem, hogy akkor, ha vala
ki hosszú éveket töltött vala
melyik börtönben, a szabadu
lás után két nappal már zök
kenőmentesen tud beillesz- 

' kedni a többiek közé. Elszok
tak a szabadon választott tár
sas kapcsolatoktól, az önálló 
döntések lehetőségétől és 
kényszerétől, a pénzzel való 
gazdálkodástól, a közlekedés, 
a bevásárlás módozataitól. . .  
vagyis: a mindenapi élettől. 
Kellene valamilyen „átmene
ti” intézet, hely, ahol fokoza
tosan megtanulnák mindezt, 
ahol nem kötött szabályok, 
utasítások szerint élnének, ha
nem az önállóságra is jutna 
alkalom. Apróság, de lényeges 
jellemző: a holmijukra, az 
irataikra nem tudnak vigyázni. 
Tudom, hogy kinek-kinek 
mennyi utánajárásába, ener
giájába kerül, míg minden 
papírját beszerzi (nem beszé
lek most a pártfogók segítsé
géről), és azután egyetlen fe
ledékeny pillanatban leteszi 
valahol és otthagyja. Mind
annyian elgondolkozunk néha, 
szórakozottak vagyunk időn
ként valami miatt — de mi, 
rendezett körülmények között 
élő emberek, sokkal könnyeb
ben, több gyakorlattal és fő
leg kevesebb félelemmel hely
re tudjuk hozni a hibáinkat. 
A szabadultak igenis félnek 
a börtöntől — de sok esetben 
félnek az emberektől is. Nyil
vánvaló, hogy nem szándéko
san akarnak kellemetlenséget 
okozni maguknak vagy az 
ügyintézőknek; de el tudom 
képzelni, milyen fogadtatás
ban részesülnek, amikor eset
leg két nap eltéréssel újra 
bekopognak akár a tanácshoz, 
akár más szervekhez az elve
szett iratok pótlása miatt. Saj
nálom őket, amikor képtelen 
vagyok elmagyarázni, ponto
sabban megértetni: hogyan 
juthatnak el innen, a központ
ból a munkahelyükre. Egy 
külön papírra le kell írnom, 
hányas buszról hol szánjanak 
át, merre menjenek tovább, 
melyik saroknál forduljanak 
jobbra vagy balra . . .  Megany- 
nyi — tulajdonképpen — sem
miség, ami gátolja a beillesz
kedést. Az olyan „nagy” dol
gokról nem is beszélve, mint 
a család vagy a társ hiánya: 
ni-ncs hova, kibe kapaszkodni. 
A megmaradt pénzt sem tud
ják beosztani — olyan kevés. 
Igaz, be lehet osztani — de 
ehhez már gyakorlat kell. S 
mire ezt megszerzik, sokan 
belefáradnak, feladnák a har
cot, s ha nem derül ki ideié
ben a csüggedés oka — segíte
ni sem tudunk. Például 
egy remekül dolgozó embe
rem: egyik napról a másikra 
eltűnt. Szóltam a munkásszál
lón: addig be ne engedjék, 
amíg velem nem beszélt. 
Több, mint egy hét múlva je
lentkezett — először minden
féle kitérő választ; adott. Vé
gül kiderült: nyakába vette a 
várost, mert nagyon szeretett 
volna önálló lakást, vagyis al
bérletet találni, csak nem 
merte bevallani. Rápirítottam, 
az igaz, de utána segítettem 
a keresésben. Megoldódott a 
helyzete. Néhány napja je
lentkezett, és félve kérdezte: 
a főmérnök kinevezte munka- 
verseny-felelősnek, elvállal
hatja-e? Nemcsak neki gratu
láltam, hanem a munkahelyi 
vezetőjének is . . .  Ha annak 
idején nem faggatom, ma 
már talán az ő anyaga is az 
„eltűntek” között lenne.

H. A.
JELENTKEZÉS:
BKV Személyzeti és Oktatási Igazgatóság, Munkaerő

gazdálkodási Osztály Budapest, Akácfa u. 15., 1072.
Felvétel minden szakmában vagy szakképzettség nél

kül.
Kereseti lehetőség 3500 Ft-tól, munkakör szerint.

A tséáii gazdálkodásról
Érdemes megismerkedrii egy többek állal kipróbált 

gazdálkodási jellegű önnevelési és családi közösséget for
máló eszközzel, a háztartási naplóval.

Ügy gondolom, hogy a testi, értelmi, erkölcsi neve
lés alfája és ómegája a létfenntartás megfelelő színvona
lát biztosító gazdálkodás. Pontosabban a gazdálkodási 
terv, és annak pontos betartása.

A családi háztartási napló ezt a tervszerűséget te
szi lehetővé. (Egyszerűen, szinte naprakészen.)

Lássunk egy mintát, helyesebben egy bevált példát. 
A kockás füzetben az alábbi rovatok szerepelnek a dá
tum, bevétel és a kiadási tétel megjelölése után:

Kiadások rovatai:
— élelmezés,
— lakás,
— egészségvédelem,
— közlekedés és tagdíj,
— művelődés és ajándék, hobbi,
— állagvédő takarékosság,
— ruházat.
A bevétel .és kiadás tételeiből akár naponta, hetem 

ként, havonként és terpiészetesen évenként lehet egyen
leget készíteni, tehát bármikor naprakészen megállapít
ható, hogy hogyan áll a háztartás, a családi (vagy egyé
ni) gazdálkodás. Előretervezéssel párosítva a kiadás ro
vatait, könnyen áttekinthető a gazdálkodás stratégiája és 
taktikája. (Szükség esetén a rovatok átcsoportosíthatók.

A kiadások rovatai kezdőbetűinek összeolvasásakor 
azÉ  — L — E — K — M — Á — R! kijelentés jön ki, 
ami jelképes értelmű felismerés. Aki képes addig taka
rózni, ameddig a takarója ér, az valódi életet él. Aki er
re nem képes, az vagy kiskorú, tehát ezért eltartott, 
vagy magatehetetlen idős, beteg felnőtt ember, és akkor 
szintén eltartottá válik.

. Az elítéltek jelentős százaléka felnőtt korára sem 
volt képes az élet alapvető követelményeihez igazodni, 
„igazi” életet élni. De a törvénytisztelő élet módszere is 
megtanulható, tanítható.

Tanulni sohasem késő (és sohasem szégyen), ezért is 
ajánlom megtanulásra, illetve kipróbálásra az egyéni 
vagy családi háztartási napló segítségével a tervszerű 
gazdálkodást. Megjegyzendő még, hogy azoknak, akik 
természetbeni juttatásokat kapnak, a mindenkori piaci 
árak határozzák meg a kapott és kiadott javak értékét.

Egy családi háztartás hetvenes években feljegyzett 
adatai azt mutatták, hogy az évenkénti (100 000 forintos 
bevételt 100%-nak véve, az adott évben (1975-bén) a 
kiadások az alábbi módon oszlottak meg: (kerekítve az 
összegeket.)
É — lelmezésre kiadás

40 000,— Ft =  
L —akásrezsire

16 000,— Ft =  
E — gészségvédelemre

9 000,— Ft =  
K — özlekedás, tagdíj

5 000,— Ft =  
M — űvelődés, ajándék

9 000,— Ft =  
Á — Uagvédelem, takarék 

10 000,— Ft =  
R — uházat, kelengye

‘ 11 000,— Ft =

40% (havi átlag 3333,— Ft)

16% (havi átlag 1333,— Ft)

9% (havi átlag 750 — Ft)

5% (havi átlag 416,66 Ft)

9% (havi átlag 750,— Ft)

10% (havi átlag 833,— Ft)

11% (havi átlag 916,66 Ft)
összesen 100 000,— Ft =  100% (havi átlag 8333— Ft)

Most vizsgálva ugyanannak a családnak az egyévi 
bevétel-kiadás %-os alakulását, némi eltérés mutatkozik 
az élelmezés és a ruházat, valamint a közlekedés ará
nyaiban. De nem jelentős.

Jövőre viszont jelentős változások lesznek, hiszen a 
közlekedés és a lakás kiadásai megduplázódnak. Ebben 
az, esetben más rovatokból kell lefaragni a megfelelő 
százalékokat. Ügy vélem azonban, hogy az utazások 
csökkentése, az élelmezés (?) és az állagvédő takarékos
ság összegének csökkentése megteremtheti majd az 
egyensúlyi helyzetet.

De erre is szívós önneveléssel kell majd készülnie 
mind a családtagoknak, mind az egész családi közösség
nek.

Kiss Lajos hivatásos pártfogó 
Fővárosi Bíróság
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Juhász Attila rajza (Bp. Fegyház és Börtön)
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ALVAJÁRÓK
Akik ebben a titokzatos 

: kórban szenvednek, két- 
j három órával elalvás után 
; egyszerre csak felülnek, 
nagyot ásítanak, majd ki
másznak az ágyból. Szög- 

■ letes, gyámoltalan léptek
kel körbejárnak a szobá- 

, ban, és pár perccel később 
megint visszabújnak a pap- 

, lan alá. Reggel mit sem 
tudnak az egész mulatsá
gos közjátékról.

Kalifornia egyik egyete
mén megfigyelés alá vettek 
egy alvajáró csoportot. 
Egy erre a célra berende
zett alvólaboratóriumban 

. ágyaztak meg számukra;
hálósipkának könnyű elekt- 

. romos berendezést kaptak, 
amely továbbította az agy 
jelzéseit a mérőműszerek
hez. Ezzel a módszerrel si- 

: került teljes biztonsággal 
: meggyőződni arról, hogy a 

vizsgált személyek valóban 
aludtak, mialatt fel-alá 
járkáltak,; viszont az is ki
derült, hogy ez a mozgás 
nincs összefüggésben az ál
mokkal.

Az alvajárás a mély és 
a könnyű álom közti át
menet időszakára esik. 
Normális körülmények kö
zött ilyenkor nem történik 
egyéb, mint hogy az em
ber nyugtalanul fekszik, 
Hánykolódik az ágyban, 
amíg csak megint el nem 
éri a mély álomperiódust. 
Ha azonban valakinél — 
eddig jnég ismeretlen ok
ból — az agyi átkapcsolás 
rendellenesen megy végbe,

akkor egy különleges, az 
álom és ébrenlét közötti ál
lapot áll elő, amelyben az 
illető fizikailag ébren van 
— és ennek megfelelően is 
viselkedik —, a tudata 
azonban még alszik. Kö
vetkezésképp mindazt, ami 
a szeme elé kerül, a mé
lyebb agyrétegek felfog
ják, és reflexszerű helyes 
reakcióval beindítják a 
megfelelő mozgásokat anél
kül, hogy a tudat fészke, a 
nagyagy bármiről is érte
sülne. így már érthető, 
hogy miért nem vesznek 
tudomást éjszakai sétáikról 
az alvajárók.

Az alvólaboratóriumban 
végzett .megfigyelések sze
rint három dolog jellemzi 
az alvajárókat: tágra me
redt szemmel, teljesen ki
fejezéstelen arccal sétálgat
nak, minden útjukba eső 
akadályt ügyesen kikerül
nek, ha nem találnak visz- 
sza maguktól az ágyba,,? 
minden ellenkezés nélküli1 
engedik, hogy odavezessék 
őket.

Az alvajárás rendszerint 
akkor észlelhető, ha az 
ember erős érzelmi stressz
nek volt kitéve, illetve, ha 
az agy még nem érte el tel
jes fejlettségét. Épp ezért 
gyerekeknél gyakoribb ez a 
jelenség; becslés szerint 
hat százalékuk vándorol is 
éjszakánként. Java részük 
kamaszkorban észrevétle
nül felhagy vele, némelyek 
azonban megtartják fel
nőtt korukra is ezt az aka
ratlan szokásukat.

NEGYVENMILLIÓ ÉVES LÉGY
Ez a légy mintegy negyvenmillió évveí ézelott ■-re

pült -azon a - tájön, ahol ma a Balti-tenger partjai hú
zódnak. Alighanem beleesett egy gyantaérbe, amelyből 
nem' síkérült? kiszabadulnia, ott pusztult el. A gyanta 
lassan beborította, az évmilliók során a gyantából boros
tyán lett, amely számunkra megőrizte a legyeknek ezt 
az egyedülálló példányát.

Lengyelországban találtak rá, majd Kaliforniába ke
rült, ahol a Berkeley Egyetemen dr. George O. Polnar 
vette mikroszkópos vizsgálat alá. Nagy örömmel fedezte 
föl, hogy a  nőstény rovar különösen jó állapotban ma
radt ránk. Szöveteibe nem hatoltak be idegen anya
gok, amint az a kövületek nagy részénél megtörténik. A 
sejtek és a sejt közötti állomány olyan jó állapotban ma
radt meg, hogy Polnar abban bízik: sikerül géneket-ki
vonnia belőle, és így rekonstruálhatja a rovarnemzetség 
fejlődését.

Érdemes megemlíteni: szovjet genetikusok szintén 
próbálkoznak azzal, hogy egy különösen jó állapotban 
fennmaradt mammutból géneket vonjanak ki, nemcsak 
azért, hogy meghatározzák a mai elefántig tartó fejlődés 
útját, hanem azért is, hogy hibridizáció útján esetleg mo
dern mammutnemzetséget hozzanak létre. . .

A  világ legrégibb filmstúdiója
: A dániai Nordsk Film, mely a világ legrégibb film

stúdiójának tartja magát, nemrég ünnepelte fennállásá
nak hetvenötödik évfordulóját. Koppenhága modern kül
városában Valbyban azért nem szanálták a Mosedalvej 
egy , részét, mert itt létesült háromnegyed évszázaddal 
ezelőtt a Nordisk Film első stúdiója; a századeleji épüle
tek . mint filmtörténeti műemlékek fennmaradhattak — 
és még most is üzemelnek. Az Ole Olsen alapította Nor
disk Films Kompagni 1907 és 1910 között 56 filmet ho
zott’ létre, ezek közül jó néhányat külföldi megbízásból.
. ; /;  Nordisk Film ma a legrégibb aktív filmstúdió. 

Fennállása egész ideje alatt saját produkcióiból, olykor 
televíziós bérmunkából, mindennemű állami támogatás 
nélkül tartotta fenn magát.

AZ UTOLSO TULELO
Richard Adamson az utolsó élő résztvevője a Tut- 

Anch-Amon fáraó sírját megtaláló expedíciónak. A ma 
83 éves, hajdani brit katonai rendőr az első világhábo
rúban elszenvedett gázmérgezés utóhatásaként néhány 
éve mindkét lábát elvesztette, de tolószékben ismét 
megtette az utat Egyiptomba és a Királyok Völgyébe, 
élő bizonyságául annak, hogy a fáraó átkáról szóló 
mendemondáknak semmi alapjuk.

Adamson jelen volt, amikor 1922-ben megtalálták 
Tut-Anch-Amon fáraó sírját, és néhány évig a sírkamra 
őrzése volt a feladata. A Tut-Anch-Amon-sírt feltáró 
Howard Carter régészt később azzal vádolták, hogy a 
hivatalos megnyitás előtt behatolt a sírkamrába, és el
lopott néhány értékes tárgyat, amelyeket később ki
csempészett Egyiptomból. Adamson szerint ez a vád 
teljesen megalapozatlan — márpedig neki tudnia kell, 
hiszen ő maga őrizte a fáraó földi vagyonát...

Az alkoholfogyasztás 
a terhesség előtt is tilos

Eléggé ismert, hogy a túlzott rok is fellépnek; gyakran tor
mértékben szedett gyógyszerek zak csuklóik és nemi szerveik, 
csaknem minden esetben ká- E tények alapján Majewski 
rosak az egeszsegre, es a gyógy- , , . ,
szerszenvedély rabjai a rendkí- Profes^ ° r  azt szorgalmazta, 
vül nehezen gyógyítható bete- ^ogy a krónikus alkoholista 
gek közé tartoznak. Ugyanilyen asszonyoknál genetikai okokból 
súlyos kihatásaik lehetnek — hajtsanak végre terhességmeg- 
bár kevesebb figyelmet fordít szakítást. Minden nőnek, aki 
rájuk az orvostudomány és a gyereket akar, már a lehetséges 
közvélemény a kábítószerek- megtermékenyülés előtti idő
nek és más, mániákusan sze- ben tartózkodnia kell az alkodéit gyógyszereknek a terhes , .. . .  
anyáknál. Főleg a barbiturátok, noltcu-
a heroin és az alkohol okozhat A harmadik problematikus 
súlyos károkat a növekvő mag- anyag a heroin. Nemcsak azért, 
zatban. mert a heroinista anyák gyer-

Erről a témáról dr. F. Ma- mekeinek nagy része hónapo- 
jewski professzor, düsseldorfi kon át megvonásos tünetekben 
orvos foglalta össze a tudó- szenved — hanem mert ehhez 
mány jelenlegi ismereteit a Der súlyveszteség és lassú növeke- 
Praktische Arzt című folyóirat- dés is járul. 
han- Ami a nikotint illeti, állat-

Csak néhány éve ismeretes kísérletek során kimutatták en- 
— írja a tudós — a barbiturá- nek konkrét magzatkárosító 
toknak, a kereskedelemben al- hatását, de embernél ez nem 
tatóként és nyugtatóként kap- volt kimutatható. A dohányzó 
ható gyógyszereknek magzat- nők gyermekei azonban kisebb 
károsító hatása. Az ebből az f.1™  szület,nek -  bár a kü- 
anyagcsoportból készült gyógy- gramm _  statisztikailag na- 
szerek, ha az anya a terhesség gyobb a születés utáni halandó- 
alatt szedi őket, csökkenthetik ságuk, és némi hajlamuk van a 
a magzat növekedését az anya- szívzavarokra, 
méhben, lassíthatják szellemi Az összes többi kábítószer
fejlődését, és más rendellenes- nél, nem barbituráttartalmú 
ségekhez vezetnek. nyugtatónál és fájdalomcsilla-

A rendszeres alkoholfogyasz- Púénál nem mutatták ki a 
tás- súlyosan károsíthatja a msigzatkárosító hatást, 
magzatot; Majewski professzor A gyógyszerek hatása csak- 
szerint negyven százalékukat, j 6?1 mindig a visszájára for- 

i i -.-1 . , .. dúl, ha szokasszeruen es túlSzerinte a kritikus hatar ko- nag’y adagokban szedik őket.
rulbelul a napi 8ÍM00 gramm Ráadásul az, aki egy drogot fo- 
alkohol körül mozog, . gyászt, gyakran még egy vagy

.Az alkoholkárosodott újszü- több másikat is szed mellette 
lőttek áltálában . 1200 gramm — és,a . kölcsönhatások ismét 
súlyhiánnyal jönnek. a világra, Pr°blémát jelentenek, 
motorikus és szellemi-fejlődé- Egyébként a barbiturátok is, 
sükbett' elmáradottak, életko- hlkohol is évtizedeken át ár- 

i ,  . talmatlannak számítottak. A 
bárbiturátokat 1912 óta áru- 

l.odese nem fart lépést, es fel- sftják — a magzatra gyakorolt 
tűnőén ingerlékenyek. Har- hatásuk azonban csak 1975 óta 
mine százalékuknál szívzava- ismert.

Az évszázad legfurcsább üzlete
Az arab országok külkeres- hogyan szállítsuk át őket az 

kédelme néha egészen különös óceánon. Azt sem tudjuk egye- 
dolgokat produkál. Néhány év- lőre. hogyan lássunk hozzá, 
vei ezelőtt például Szaúd-Ará- Nézetünk szerint Smith úr- 
bia hökkentette meg a világot nak nincs oka az aggodalom- 
azzal. hogy homokot importált rá. Biztosan meg fogja találni 
— nem tévedés: homokot ho- a megoldást — hiszen semmi 
zott be! — Nagy-Britanniából; sem lehetetlen annak, aki az 
az ottani homok ugyanis job- araboknak tevét tudott elad-

TREFAK
Az elmegyógy&sz meg

kérdi a páciensétől:
— Mondja, maga valóban 

nagyon határozatlan em
ber?

— Igen is, nem is, dok
tor úr!

★

Az állatkert egyik alkal
mazottja a krokodilus előtt 
áll és az állat tágra nyitott, 
hatalmas szájába bámul.

— Mi történt vele? — ér
deklődik egy odalépő láto
gató.

— Egyelőre nem tudom. 
A doktor ugyanis már fél 
órája nem jött vissza on
nan!

★

Jean nagy késéssel érke
zik az iskolába.

— Mi történt? — kérdi a 
tanárnő.

— Egy fegyveres bandi
ta rám támadt.

— Uramisten! És mit vett 
el tőled?

— A házi feladatomat, 
tanárnő kérem!

A vendég így szól a ven
déglő tulajdonosához:

— Monsieur, önnél olyan
pocsékul főznek, hogy fi
gyelmeztettem az , összes
barátomat, hogy soha be ne 
tegye a lábát ide. Mit mo
solyog? Nem fél a követ
kezményektől?

— Egy cseppet sem, mon
sieur. Az embereknek ugyan
is rendszerint több az el
lenségük, mint a barátjuk, 
és ön az ellenségeinek biz
tosan azt tanácsolja majd, 
hogy minél gyakrabban■ lá
togassanak el hozzánk!

A biológusprofesszor elő
adást tart hallgatóinak.

— Teljesen nyilvánvaló,; 
hogy minden élőlény életé
ben az első két óra a legve
szélyesebb időszak. . .

Az egyik hallgató kérdés
sel szakítja félbe:

— De nem gondolja, pro
fesszor úr, hogy az utolsó 
két óra is bizonyos kocká
zattal jár?

A  gyerekek kedvesek és — sokba kerülnek
• A S z é k e k  időbe, idegekbe és pénzbe kerülnek — 
es a legtöbb embernek ebből a háromból van a legke- 
vesebb. Lawrence Olson amerikai gazdasági tanácsadó - 
most kiszámította, mennyi pénzbe kerül, egy középosz-

egi7 fiú 22- életévéig 22b 000 .dollárral könnyíti meg szüléi pénztárcáját a Iá- 
nyok 247 000 dollárba kerülnek — a kollégium köítsége- 
ít is Lileszamitva. OlSon szerint a lányok főleg azért ke
rülnek több pénzbe, mert többet költenek szórakozásra 
es ruhákra. A legtöbbe kerülnek az . egykék; testvér ese- 
ten viszont csökkennek az egy-egy gyermekre fordított 
évenkénti kiadások.

ban megfelelt az arab király
ság nagyszabású építkezései
hez.

Mostanában hasonló üzletét 
kötött Líbia és Ausztrália; az 
észak-afrikai ország hétszáz 
tevét rendelt a déli kontinens
ről.

Az állatokat tenyésztési és 
élelmiszer-ipari célokra vásá
rolják: a teve teje is tápláló, 
a húsa pedig a marháéra em
lékeztet; a tevemáj az arab or
szágokban csemegének számít.
Az igazi különlegesség azon
ban a tevepúp, amely kissé 
zsíros ugyan, de az ínyencek 
szerint ízletesebb a tevefartő
nél is.

Az ausztráliai tevék valószí
nűleg inkább a tenyésztésben 
fognak sikert aratni, semmint 
az ebédlőasztalon, az ötödik 
kontinens tevéi ugyanis girhe
sek és igen szívósak. Vagy 
másfél évszázada élnek Auszt
ráliában — Afganisztánból 
szállították ide őket annak 
idején, sivatagi felderítés cél
jaira. Aztán jött a gépkocsi 2 
meg a repülőgép, a tevék fö- 2 
löslegessé váltak — kicsapták  ̂
őket a sivatagba: boldogulja-  ̂
nak, ahogyan tudnak ‘ "
tok elvadultak, elmenekültek 
a civilizácói közeléből 
állomány meglehetősen 
porodott. Alice Springs kör
nyékén egy ideje újból befog
nak és továbbtenyésztenck te
véket; állatkertek, cirkuszok, 
szafáriparkok megrendelései
ből jókora jövedelem szárma
zik. A líbiai üzlet azonban 
minden eddigit felülmúlt. To
ni Smith, az Alice Springs-i te
vefarm jószágigazgatója így 
nyilatkozott: — Szép, szép, 
hogy hétszáz tevénket eladtuk,

n i ..

Műhold helyett léghajó
A Lockheed amerikai repülőgép- és űrhajózási kon

szern tervei^ szerint a jövőben léghajókkal kell helyette-' 
sitem a műholdakat. Egy Lockheed tervezte, Hi-Sport 
léghajó _ (high altitude surveillance platform for over- 
the-horizont argeting =  nagy magasságú megfigyelőál
las a horizonton _ túli célkiválasztáshoz), amely 154 m 
hosszú és 46 m átmérőjű, a mérnökök véleménye sze- 
nn t átvehetne a felderítő, távközlési és célkiválasztási 
feladatokat — egy műhold árának tizedéért. A meghajtó 
reszt a „Lockheed, a léghajó óriás burkolatát rendkívül 
f-M<̂-*ín??n/ a.g.bó1 az ^ED-Dover gyártaná. Á héliummal 
toltott léghajó kobtartalma mintegy másfélszerese len
ne az egykori Graf Zeppelin német léghajóénak 250 
kg katonai hasznos terhet tud 18 000—24 000 m magasba 

‘í szerint akár 155 napig is egy célpont
léghaj ótfih6t tartanl a  rádióval távirányított Hi-Sport
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H einz Rühm ann régi gépko
csijával beiért egy  szervizbe  
olajcserére.
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dóba a legjobb
, A 11. forduló slágermérkő- 
ifését' a Népstadionban játszot
ta a, tavalyi bajnok és a má
sodik helyezett. . Ez a találko
zó .megérdemel néhány gon
dolatot. A . győriek, bár a leg
jobb összeállításukban játszot
tak, az elmúlt hetekben nem 
'villogtak. (2-3 Békéscsabán, 
Í-X otthon a Nyíregyháza el
vien,) A Ferencváros a Zürich 
iéiíeni 1-1 után 0-3 és 2-4-re 
játszott a bajnokságban és ki
kapott Zürichben 1-0-ra. Köz
ben több- stabil játékosa meg
sérült, Rab pedig beszedte a 
második sárgát. ■ Vagyis: a 
jj.öld-fehéreknek, a Fradinak 
inár nagyon kellett volna egy 
Vagy két pont, de tartaléko
sán álltak fel. (Beles, Ruhold, 
Mörtel régen nem volt kezdő 
áníber.) Mindenki azt várta, 
hogy a győriek lerohanják a 
Fradit. Ám hiába tombolt á 
győri szurkolótábor — több, 
mint ötezren látogattak a fő
városba — Póezik és társai 
ném . kapkodtak. A szurkolói
ból cserbenhagyott FTC roha
mai azonban átütőerő nélkül 
láém vezettek eredményre. A 
Rába könnyedén, már-már ké
nyelmesen két gól előnyt szer
zett. Az egyébként is gyatrán 
játszó Ebedli kiállítása a szü
netben — azt a partjelzőt sér
tette meg, aki a lesállás meg
állapítását igen alacsony fo
któl értette — nem hozott dön
tő változást. Sőt, a Ferencvá
ros* jobban játszott. Igaz, volt 
olyan benyomása az ember
nek, hogy a Rába „megkegyel
mezett”. Végül a helyzetek 
alapján teljesen reális ered
mény-született. Novák edző is
mét csak - „szavakban taktiká
zott”, amikor abban remény
kedett; • hogy sorrendben a 
negyedik vereség nem jöhet. 
Jött! S nem nehéz megjósolni, 
hogy a . Ferencváros belső vál
sága tovább mélyül.- A legjobb 
'játékosgárdával rendelkező 
klubcsapatunknál! változások 
következnek. A -Rába pedig 
biztosan halad az őszi első
ség-felé.

Győzött a Csepel is, és 
mindössze egy pont hátrány
nyal követi a Rábát. Simán

kikapott a Dózsa, úgy tűnik 
a csikócsapat kifáradt. Pontot 
szerzett az MTK-VM és a Ha
ladás idegenben, míg a ZTU 
tatabányai pontszerzése azt 
mutatja: az edzőváltozás meg
hozta a gyümölcsét, rövid tá
von.

FTC—Rába 0-3. (Reális 
eredmény, mindössze 10 ezer 
néző előtt.)

Csepel—Pécs 1-0. (Vitatható 
büntetővel győztek a hazaiak. 
Katzjrz súlyosan megsérült.)

Diósgyőr—Honvéd 0-1. (El
vesztette hazai veretlenségét 
a Diósgyőr.)

Nyíregyháza—Haladás 0-0.
(Válságos helyzetben van a 
nyírségi együttes. A Haladás 
viszont magára talált.)

Vasas—Debrecen 4-2. (Nem 
játszott jól a Vasas, dé a nyúj
tott teljesítmény elég volt az 
idén is gyengélkedő debrece
niek ellen.)

Békéscsaba—MTK-VM 2-2.
(Ismét Borsó volt az, aki az 
egyik pontot megmentette a 
kék-fehéreknek. Jellemző, 
hogy a pesti csapat mindösz- 
sze kétszer lőtt kapura és 
mindkét lövésből gól lett.)

Tatabánya—ZTE 1-1. (Gyat
ra játék. A bányászoknál is
mét játszott a 41 éves Szabó.)

Videoton—Dózsa 2-0. (A ha
zaiaknál mindössze egy játé
kos volt igazi csatár, de őt is 
lecserélték. Ennek ellenére 
biztosan győztek az enervált 
Dózsa ellep.) ,

a z n b i  a l l a s a

Téma a sikertelenség

Kényelmetlen kispadok

1. R áb a  ETÖ 11 9 — 2 32- 8 18
2. Csepel 11 7 3 1 21-14 17
3. Bp. H onv. 11 6 2 3 20-15 14
4. F erencv . 11 6 1 4 25-19 13
5. V asas 11 5 2 4 24-19 126. Ü. Dózsa 11 4 3 4 17-17 11
7. V ideoton 11 5 1 5 20-16 118. H aladás 11 4 3 4 12-16 11
9. B ékéscsaba 11 3 4 4 18-21 10

10. D ebrecen 11 3 4 4 13-17 10
11. MTK-VM 11 4 2 5 16-28 10
12. Pécs 11 4 1 6 18-22 9
13. D iósgyőr 11 3 3 5 14-18 9
14. T a tab án y a 11 2 4 5 12-16 8
15. N yíregyh . í l 2 3 6 8-16 7
16. ZTE 11 2 2 7 10-18 G

m  n
Negyvenegy gól

■ A labdarúgó-bajnokság má
sodik osztályának 14. forduló
ja ;a góllövők ünnepnapja volt. 
Ezt, a forduló gólrekordot, sőt* 
góíszüretét. hozott, negyven
egyszer találták a hálóba a 
mesterlövészek.

Az élcsoport együttesei jól 
szerepeltek és lassan elhúz
tak a többiektől. Egyelőre 
lígy tetszik, hogy a feljutási 
jelentő helyre ez a három 
csapat kacsingat. A középme- 
spnyben nagy a tömörülés, és 
enjiatt: hetente jelentős a he
lyezések: közötti hullámzás.

Az alsóházban történt a £or- 
diűő legnagyobb meglepetése. 
Az eddig sereghajtó Baja a 
Kőbányai úton valósággal ki- 
i(íjötte a . Ganz-MÁVAG együt
tesét, és négy helyet lépett 
előre. Most az utolsó két he
lyen a Dorog és a 22. sz. Vo
lán pihegve szomorkodik.

Egyértelműen csökkent a 
nézők érdeklődése: továbbra 
ís haj van a színvonallal.

Volán SC—Ózd 4-0. Rákos 
palota, 500 néző. V.: Soós. Gól: 
Magos (2), Szeibert (11-esből), 
Krómer.

Olajbányász—Szekszárd 3-1.
Nagykanizsa, 3500 péző. V.: 
Adám. Gól: László, Balogh 
(Il-esből), Bántó, ilj. Somodi.

Kazincbarcika—Kecskemét 
f - l . Kazincbarcika, 2500 néző. 
,V.; Puhl. Gól: Leskó, Petro- 
Vics. (lliesből), Munkácsi, ill. 
Ifcavasz. 1

HMSE—Keszthely 6-2. Hód
mezővásárhely, 3500 néző. V.: 
Jaczina. Gól: Bálint dr. (3), 
Fehér, Varga, Szenti, ill. Rácz, 
Kiss.

Siófok—Dorog 4-0. Siófok, 
1200 néző. V.: Aczél. Gól: Ká
rolyi (2), Tieber (2).

Nagybátony—Debreceni Ki
nizsi 3-3. Nagybátony, 1000 né
ző. V.: Palik. Gól: Löch (2), 
Szabó L., ill. Vajda, Andrikó, 
Maczkó.

Ganz-MAVAG—Baja 0-4.
Kőbányai út, 500 néző. V.: 
Benkő. Gól: Keresztesi, Szűcs, 
Kovács (Il-esből), Janicsák.

Bauxitbányász—SZEOL 0-1. 
Tapolca. 1000 néző. V.: Dri- 
gán. Gól: Deák.

Sopron—Salgótarján 0-0.
Sopron, 3500 néző. V.: Hazafi. 

Eger—22. sz. Volán 5-1.
Eger, 2000 néző. V.: Csáki. 
Gól: Csepregi (2), Lengyel, 
Eorváth, Kiss, ill. Kotul.

a  b a jn o k s á g  Ál l a s a

1. Volán
2. Kazincbare.
3. SZEOL
4. Eger
5. Szekszárd6. HMSE
7. Salgótarján8. Siófok
9. D. Kinizsi 10. Sopron  

l'l. O lajbányász12. Bauxitbány,
13. Nagybátony
14. K eszthely  
13. Ózd
16. Baja ,
17. K ecskem ét
18. G.-MÄVAG
19. 22. sz. Volán
20. Dorog_

14 9 3 2 33-12 21
14 8 3 3 27-16 19
i* 8 2 4 31*19 18
14 7 2 5 30-22 16
14 6 4 4 16-18 16
14 7 í 6 27-23 15
14 6 3 5 23-20 15
14 5 5 4 21-18 15
14 5 5 4 22-20 15
14 5 5 4 $0-19 15
14 6 2 6 26-25 14
14 5 4 5 21-20 14
14 5 6 19-26 13
14 5 2 7 20-26 12
14 4 6 20-28 12
14 4 3 7 17*19
U 3 5 6 16-20 11
14 3 4 7 15-34 10
14 2 5 7 21-30 9
14 4 1 9 19-29 9

Mélyült a Ferencvárosnál a
válság. A kezdeti botladozáso- 
kat most már mellbe vágó bu
kások követték.

Novák Dezső két hete még 
azt nyilatkozta, hogy néhány 
játékosának fejébe szállt a di
csőség, és az önelégült embe
rekről a csapat érdekében egy 
időre lemond. Azóta mérkőzés^ 
ről mérkőzésre jóformán sem
mit sem változott a Fradi össze
állítása.

— Képtelen vagyok változ
tatni. Részben sérülések gátol
ják ezt a szükségszerű lépést, 
továbbá olyan okok, amelyek
kel egyszer végre reálisan 
szembe kell nézni. A kupamér
kőzés előtt pontosan tudtam, 
hogy kiket kéne pihentetni. De 
kérdezem én, ki az az edző, aki 
meri vállalni a rizikót, és ilyen 
tétmeccsen válogatott szintű já
tékosokat ültet a kispadra. Ha 
ugyanilyen pofon ér minket, 
mint most Zürichben — a nagy 
ászok nélkül —, a közvélemény 
azonnal a fejemet követeli.

— Még mindig nem mer vál
toztatni? Már aligha vállal koc
kázatot.

— A Győr elleni, népstadion- 
beli mérkőzés volt a vízválasz
tó.

— Milyen a kapcsolata a já
tékosaival?

— Semmi sem rosszabb, mint 
a sikerek idején.

— Néhányuk rossz formája, 
nem a helytelen életmódra ve
zethető vissza?

— Egy biztos, amikor a jo
gaikat hangoztatják vagy érté
kelik önmagukat, még a profik 
is szégyenlősen elpirulnának a 
túlzott önbizalmuktól. A men
talitásuk azonban sajnos ama
tőr.

— Sokan, úgy vélik, hogy 
most is az edző megbuktatása a 
cél, mint már nemegyszer a 
Ferencváros történetében.

— Tizenhét évet játszottam 
az élvonalban, tíz esztendeje 
dolgozom trénerként: láttam és 
tapasztaltam annyit, hogy rög
tön észrevenném ezt a mód
szert. Ilyen esetben venném a 
kalapom. Egyébként akkor is 
ezt tenném, ha tudnám, hogy a 
jelenlegi helyzetért csakis 
egyedül én vagyok a felelős.

Dalnoki Jenő a szezon előtt 
több csapattól is kapott aján
latot. A Tatabányát választotta, 
mert munkájához itt Ígértek 
feltétlen garanciát. Nem megy 
a Bányásznak. Csalódott-e, 
megbánta-e a szerződést?

— Nem. Aki ismer, tudja, 
hogy nem vagyok az a típus, 
aki a kezdeti sikertelenségtől 
pánikba esik.

— A hírek szerint a közönség 
kikezdte, célpontja lett a szur
kolók nyelvének.

— Az első perctől kezdve 
vannak, akik nem nagyon szim
patizálnak velem. Lehet, hogy 
nem tudják megbocsátani, hogy 
fradista vagyok? Ez pedig köz
ismert rólam, csakúgy, mint 
Lakat Karcsiról.

— Milyen csapatot örökölt a 
mestertől?

— Elment az első számú irá
nyító játékos, Csapó, és így szét
hullott a középpályás sor. A sok 
sérülés miatt a védelemtől a 
csatársorig szinte hátrál hétre 
új csapatrészeket kellett kiala
kítani, Az említett okok ellené
re csodának tartom, hogy az el
múlt két bajnokságban ezüst-, 
illetve bronzérmet, szerzett a 
Tatabánya. A csapatban nincs 
ennyi, a realitás a hetedik
nyolcadik hely körül van. Ezt 
nemcsak most mondom, de a 
szerződéskötésikor is így nyilat
koztam.

— Igaz, hogy fellázadtak a 
labdarúgók a módszerei ellen?

— Pletyka. Nagyszerű társa
ság, öröm velük dolgozni. Nincs 
az a kérésem, amit ne teljesíte
nének zokszó nélkül. Kint va
gyok a vízből, lennének inkább 
nehéz fiúk, csak legalább nyer
nénk.

★
Nyíregyházán sem mámoros 

a hangulat. A korábban fut- 
ball-Jázban élő városban a csa
pat szereplése miatt fagyott le 
az arcokról a mosoly. A klub 
ügyvezető elnöke, Vámos István 
a rossz előjelek ellenére biza
kodó.

— Nem esünk- ki. Tisztában 
voltunk azzal, hogy egy eszten
dő indokolatlan lazítása után 
legalább fél év kell ahhoz, hogy 
a fiúk újra lábra kapjanak.. Rá 
adásul hat új embert kellett 
beépíteni egyik napról a másik 
ra az együttesbe. Ezenkívül több 
sérülés na és pechszéria is sújt 
minket.

— A korábbi szakvezetőnek, 
Papp Lászlónak tulajdonítja a 
mostani gyenge szereplést?

— Igen. Utódjának dr.. Ma
gyar Györgynek sok mindent az 
alapokról kellett kezdeni. Ö ki
váló szakember, következetes. 
Nem vagyunk vele türelmetle
nek, idő kérdése, és összerázó 
dik a csapat.

— Milyen a szurkolók hangu
lata?

— Ideges. Ez teljesen jogos, 
mivel Temesvári Miklós idején 
elkényeztettük a publikumot.

— Mikor indult el a hányát 
lás?

— Tulajdoniképpen Temesvá
ri távozásával, s Szendrei távo
zásával. Ez az ügy nem is a ka
pus költözése miatt volt káros, 
hanem azért, mert elvonta a ve
zetés figyelmét a sorozatos 
szakmai tévedésekről.

Ez a helyzet 1982 késő őszén. 
Vajon néhány hét múlva meny 
nyíre lesznek aktuálisak ezek a 
nyilatkozatok?

DOROGI B Á N A T
Mi van veled Dorog? Mi 

van az egykori hírneves 
csapattal, amely valaha 
Buzánszkyt, Ilkut, Monos
torit adott a magyar lab
darúgásnak? Egy évtizeden 
át megszakítás nélkül sze
repeltek az első osztályban, 
s nemegyszer törtek borsot 
a legjobbak orra alá. Ma 
a csapat az NB Il-es ta
bella legalján kullog, s az 
eddig lejátszott 13 forduló
ban mindössze kilenc pont
ra tellett. (Nyolc vereség
gel' a,„zsákban”.)

Mit mond erről Pap Kál
mán, a klub .elnöke? Egé
szen különöset. Azt: gond
jaik ott kezdődtek, amikor 
tavaly a középcsoport elő
kelő harmadik helyén 
végeztek. Ekkor néhány 
labdarúgójukra felfigyel
tek a magasabb osz
tályban levő csapatok, 
s a legjobbak elkerültek 
tőlük. Mások abbahagyták 
a játékot. Ilyen körülmé
nyek között kellett neki- 
vágniok a magasabb köve
telményekét igénylő baj
nokságnak. Ivanics Tibor 
edző nem akar panaszkod
ni, d e . . .  Eddig kétszer 
ugyanabban az összeállítás
ban még nem tudtak pá
lyára lépni. Sérülések, 
egyéni fegyelmezetlensé
gek, ' kiállítások tizedelték

a. együttest. Hogy lehet 
ily módon kialakítani a 
csapat stílusát, egységét?” 
— kérdi keserűen. Nincs 
lehetősége a versenyezte
tésre, a fegyelmezésre, hi
szen minden épkézláb em
berre szükség van.

Ilku István, a dorogi 
„aranycsapat” válogatott 
kapusa, a bajok gyökerét 
még 1966-ra vezeti vissza. 
„Akkor estünk ki első íz
ben a legmagasabb osztály
ból. Ha akkor jobban oda
figyelnek, úgy ma is az NB 
I-ben játszhatnánk.” Talán 
az is baj — mondta —, 
hogy a játékosok zöme nem 
kötődik Doroghoz: nincs . 
közöttük egyetlen dorogi 
születésű sem.

A szurkolók elsősorban a 
megfelelő lehetőségeket 
hiányolják: a csapatnak
csak egy pályája van, s 
mintha a bázisszerv is ke
vesebbet törődne velük 
mostanában. Sokakat az is 
keserít, hogy Buzánszky. Je
nő, Dorog egykori büszke
sége Kaposvárott kamatoz
tatja gazdag tapasztalatait.

Hát így! Jó néhányan 
sóhajtják ma a helybeliek 
közül a költő szavait: „Ré
gi dicsőségünk, hol késel az 
éji homályban ?” Remélhe
tően Csak késik, s nem tűnt 
el véglegesen.

ITT A JEGESIDÉNY

Kényszerűségből jogfeladás
Itt a jegesidény. Az Ű. Dó

zsát a jégkorong EK első for
dulójából a román bajnok már 
kiverte. Azóta a csapat néha 
jó játékkal az első helyen vég
zett a MALÉV Kupában. Ám 
a közvéleményt még azóta is 
foglalkoztatja, miért kellett az 
újpestieknek mindkét mécs
esükét idegenben lejátszani. A 
kiírás szerint október 14-én 
Budapesten, két hét múlva Bu
karestben találkozott volna a 
két együttes.

— Pályánk nagyon elavult 
— mondja Tasnádi Károly, az 
Ü. Dózsa elnökhelyettese. — A 
csőhálózatot ki kellene cserél
ni, de nincs rá pénzünk. Évek 
óta kisebb felújításokkal tesz- 
szük lehetővé a megyeri kor
csolyázást. Ebben az évben vi
szont nagyobb munkát kellett 
elvégezni. Október elején, a 
próbanyomásnál kiderült — 
kisebb hibák voltak —, hogy 
csak a hónap végén lesz jég. 
Így is lett. Sőt, mivel más pá

lyáknál is probléma volt, ezért 
elvállaltuk a MALÉV Kupa 
rendezését. Amíg tartott, ad
dig a tömegsport szünetelt. 
Mindenképpen ki akartuk se
gíteni a jégspórtszövetséget, de 
tény. hogy az egyesületek által 
fizetett bérleti díj sokkal ke
vesebb, mint amennyi a kor
csolyázni vágyók jegyeiből be
folyt volna.

Felmerül a kérdés, miért nem 
cserélték fel a pályaválasztói 
jogot. Az Ü. Dózsa vezetői er
re is gondoltak, július elején 
írtak levelet a románoknak, 
amelyben javasolták: az első 
meccs legyen Bukarestben, de 
egy hónappal később megérke
ző válasz szerint áz ellenfél ezt 
elfogadhatatlannak tartotta, 
így, miveL október 14-ré nem 
tudtak jeget biztosítani, kény
telenek voltak mindkét talál
kozót idegenben lejátszani.

A kiesés kicsit, letörte az 
együttest, de mindenképpen 
célja a bajnoki cím.

Világcsúcstól pietykaszámyig
Két emlékezetes „dobása” 

volt eddig Paragi Ferencnek. 
(Az egyiket szívesen elfelejte
né.) Az első 1980 áprilisában: 
ekkor ugyanis gerelyhajítás
ban 96 méter 72 centiméterrel 
fantasztikus új világcsúcsot 
ért el. A második: a moszkvai 
olimoián: 16 méterrel Hajított 
kisebbet a saját világcsúcsá
nál. Ez utóbbinál különböző 
mendemondák keltek szárny
ra.

Hát igen! Egy-egy sikerte
len vagy gyengébb szereplés 
után hajlamosak vagyunk ott 
is valami szenzáció után ku
tatni, ahol nem kellene. Ez 
esetben sem volt ilyen. Para
gi Ferenc az olimpiát köve
tően rögtön porcműtéten esett 
át. Az operáció után kínkeser
ves hónapok következtek. Ta
valy a kelleténél hamarabb 
állt edzésbe, hogy bizonyítson. 
Már 88 méterig jutott, s úgy 
látszott: kilábal a kátyúból. 
Az 1982.-es Európa-bajnokság 
lebegett a szeme előtt. Tervei 
azonban nem. váltak valóra. 
Térde ismét bedagadt, sokszor

járni sem tudott. Ám a jól ér
tesültek szerint azért nem edz 
komolyan, mert idegileg nem 
tudta, s nem is tudja kihever
ni a fiaskót.

Ez év augusztusában a ma
gyar bajnokságon állt utoljára 
rajthoz,; és 80 'méter alatti tel
jesítményével bajnoki -címet 
szerzett, de azóta nem hallani 
róla. A napokban ugyanis is
mét megóperálták. Kiderült, 
hogy a jobb térdében születé
si rendellenesség gátolta . a 
gyógyulást Sajnos, újból he
tekig gipszben lesz a. lába. De 
minden ellenkező híresztelés
sel szemben: nincs padlón! 
Hamarosan elkezdi a felső
test-erősítő gyakorlatokat, s 
bízik benne, hogy ismét a leg
jobbak között lehet. (Az sem 
törte le, hogy az amerikai 
Foggy egy méterrel megköze
lítette világrekordját.)

Eddig két „emlékezetes” do
bása volt. Remélhetőleg lesz 
még az elsőhöz hasonló. Hi
szen 1984-ben, a Los Angeles-! 
olimpia idején még csak 31 
éves.

Sterbircszky itthon
A Ferihegyi repülőtérről 

egyenesen a Budapest Sport
csarnokba érkezett Sterbinsz- 
ky Amália, az év elején Dá
niába férjhez ment kitűnő vá
logatott kézilabdázónő. Né
hány perccel később már 
együtt melegített társaival, 
hogy mielőbb bekapcsolódjék 
a közös gyakorlásba, amelye
ket a világbajnokság decem
ber 2-i rajtjáig a társaival 
együtt végez.

— Augusztus 9-én utaztam 
vissza Dániába, ahol. bizony 
egészen más mederben zajlik 
a kézilabdaélet — mondta 
Sterbinszky. — A magyar szö
vetség engedélyével az ottani 
első osztályban játszó HIF 
.Helsingör csapatában rendsze
resen szerepelek ‘ bajnoki 
mérkőzéseken, tehát játékban 
vagyok. Az ottani edzések idő
tartama, aktivitása azonban 
messze elmarad a magyaror
szági mögött. Ezért, hogy a 
minimálisra csökkentsen! a 
különbséget, napi munkám el
látása mellett rendszeresen fu
tok, gimnasztikázom, s gyak
ran elvégzem a számomra el
engedhetetlen medicinlabdás 
gyakorlatokat is.

SAKK

N em  d o h  e l

A svájci sakkolimpián ha 
talmas küzdelem folyik az ét 
mekért, a győzelemért. Férfi 
csapatunk néhány váratta: 
vereség után csak hozta ma 
gát és így a befejezés élőt 
esélyük van a dobogós helye 
zésre. Hasonlóan megbízha 
tóan szerepelnek a nők. Mini 
a nőknél, mind a férfiaknál i 
várakozásnak megfelelően < 
szovjet együttesek vezetik i 
mezőnyt, A befejezés élőt 
azonban még semmi sem dől 
el. Főleg azért, mert az úgy 
nevezett „kis csapatok” soká 
fejlődtek az elmúlt időkben

Tehát továbbra is remény
kedhetünk, hogy a magyaj 
sakkozók nem okoznak csaló
dás.
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