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A Z ELMÚLT HÉT
FONTOS TÖRTÉNELMI IDŐSZAKHOZ KAPCSO
LÓDOTT Leonyid Brezsnyevnek az SZKP és a szovjet
allam vezető tisztségeiben kifejtett tevékenysége —
mondta a moszkvai Vörös téren megrendezett gyászün
nepségen 'Ju rij Andropov. Hangsúlyozta az SZKP új
főtitkára, hogy az eltávozott államférfi úgy él majd a
népek emlékezetében, mint a tartós béke és az együtt
működés kiemelkedő harcosa. Az SZKP és Központi Bi
zottsága nevében a szónok kijelentette, hogy szilárdan
és következetesen végrehajtják a bel- és külpolitiká
nak azt a stratégiai irányvonalát, amely Leonyid Brezsnyev alkotó közreműködésével született meg. Hangsú
lyozta, hogy a szovjet emberek még szorosabbra zárják
soraikat az SZKP kollektív vezetősége körül. A gyász
ünnepség megnyitó beszédét mondó Jurij Andropov ez
után lényegében megismételte azt a gondolatot, ame
lyet Leonyid Brezsnyev élete utolsó, jelentős állásfogla
lásaiban fogalmazott meg. Az SZKP és a szovjet állam
— szólott a főtitkár — a bonyolult nemzetközi helyzet
ben megingathatatlanul védelmezni fogja a Szovjetunió
létérdekeit, megőrzi éberségét és azt a készségét, hogy
megsemmisítő csapással válaszoljon az agresszióra tett
bármilyen kísérletre.
Vezércikkben méltatta az elhunyt szovjet vezető em
lékét a Pravda. Megállapította a lap, hogy Leonyid
Brezsnyev tevékenysége elválaszthatatlan attól az idő
szaktól, amelyben a Szovjetunió elérte a fejlett szocia
lizmus szintjét. A kedvező erkölcsi-politikai légkör, a
nyugalom és a magabiztosság, legfőképpen pedig a bé
ke időszaka volt ez — mutatott rá a lap, hozzáfűzve,
hogy bár ennek az időszaknak nem minden tervét si
került végrehajtani, voltak a munkának hiányosságai
és nehézségei is, amelyek feltárására és legyőzésére az
SZKP-nak nem kis erőfeszítéseket kellett fordítania, az
elért eredmények nagyságát mégsem kisebbítheti sem
mi. Sikerült megteremteni a kommunizmushoz való elő
rehaladás biztos tartalékait, s néhány nappal ezelőtt az
SZKP KB rendkívüli ülésének a határozatai megerősí
tették a párt irányvonalának folytonosságát. „A szov
jet emberek tudják, hogy kipróbált kollektív vezetőjük,
a Szovjetunió Kommunista Pártja mindig történelmi
küldetése magaslatán áll, bármilyen fordulatot vegyenek
is az események” — hangsúlyozta a Pravda vezércikke.
FONTOS TALÁLKOZÓK SZÍNHELYE VOLT a
szovjet főváros. Jurij Andropov megbeszélést folytatott
a-többi között Fidel Castróval, majd a Jugoszláv veze
tőkkel. Az SZKP főtitkára ezt követően eszmecserét tar
tott a Georges Marchais vezette francia pártküldöttség
gel. Nyikolaj Tyihonov szovjet kormányfő a török mi
niszterelnökkel, Bülent Ulusuval tanácskozott, Andrej
Gromiko külügyminiszter pedig az angol, majd a japán
diplomácia első emberével találkozott, s a kölcsönösen
előnyös' kapcsolatok, valamint az ázsiai béke és bizton
ság fontosságáról tárgyalt Imelda Marcosszal.
AMERIKAI GAZDASÁGI SZAKEMBEREK kezd
tek kerekasztal-beszélgetést Moszkvában szovjet szak
értőkkel a két ország kölcsönös szállításainak a megja
vítására, Általánosan megállapítják, hogy különös hely
zetben került sor erre az ülésre. Hiszen egyelőre még
csak, találgatják, miként is értelmezhető Reagan elnök
nek a bejelentése, miszerint bizonyos „csereszerződés”
ellenében engedélyezte nyugati partnereinek, hogy le
szállítsák a. szibériai gázvezetékhez szükséges berende
zéseket. Olyan jelentés látott napvilágot, hogy amerikai
hivatalos személyiségek beismerték: mégsem kötöttek
ilyen! egyezményt a nyugat-európai szövetségesekkel.
Ennek előzményeként a francia külügyminisztérium
azonnal cáfolta, hogy Párizs ilyen megállapodásba bele
ment volna. Más nyugat-európai fővárosokban is megle
pőnek nyilvánították, hogy az amerikai elnök olyan
egyezményt jelentett be, amelyet meg sem kötöttek.
Larrjr Speakes, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára ez
után elismerte, hogy a szankciók feloldása nem „vala
mit valamiért” alku eredménye, hanem Reagan „egy
oldalú döntése” volt. Allan Romberg külügyi szóvivő
azzal mentegetőzött, hogy a megállapodás fő vonalaiban
kész van, bár írott szövege tényleg nincs.
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK JAVÍTÁSA
mellett foglalt állást az a nyilatkozat, amelyet Helmut
Kohlnak Ronald Reagannel folytatott washingtoni tár
gyalásairól adtak ki. Az elnök és a kancellár a „mérsék
let és tartózkodás” politikájára szólította fel a Szovjet
uniót: az ez irányból fenyegető állítólagos katonai ve
szélyre hívta fel a figyelmet, s' ebben az összefüggésben
fejezte ki a két államférfi azt a kívánságát, hogy ja
vuljanak a kapcsolatok Moszkvával. Kohl washingtoni
megbeszélésein ugyanakkor szovjet—amerikai csúcsta
lálkozó megtartásáért szállt síkra. A nyugatnémet tele
víziónak adott nyilatkozataiban azt a benyomást kel
tette: Reagan elnök lényegében pozitívan reagált erre
a kezdeményezésére. A „jelenlegi nehéz, válságos nem
zetközi helyzetben jónak találnám, ha Ronald Reagan^ és
Jurij. Andropov személyesen találkozna és megvitatná a
békével s biztonsággal összefüggő kérdéseket” — mon
dotta a kancellár. „Javaslatomat felvetettem az ameri
kai elnöknek is, s Reagan tudatában van az ügy fontos
ságának” — tette hozzá.
A JELEK ARRA' MUTATNAK, hogy Lengyelország
ban erősödik a nyugalom, csökkennek a röplapakciók,
s november 13-a volt a szükségállapot bevezetésének
első olyan hónapfordulója, amikor sehol az országban
nem észleltek rendzavarási kísérleteket.
Mint Jerzy Urban, a lengyel kormány szóvivője var
sói nemzetközi sajtóértekezletén elmondta, jelentősnek
ígérkezik a parlamentnek az az ülése, amelynek össze
hívását a Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsa java
solta december 13-ra (a szükségállapot bevezetésének
;lső évfordulójára tervezik. Emlékeztetett Wojciech
Jaruzelski hadseregtábornoknak arra a júliusi kijelen
tésére, hogy ha a körülmények lehetővé teszik, a szük
ségállapotot szeretnék még az idén feloldani.
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Kongresszus előtt
„Mielőtt még egyszer az
FDP-re szavaznék, inkább a
használtpapír-begyűjtőknek
adom oda választási nyomtat
ványaimat” — írta az egyik
nyugatnémet
hírmagazinhoz
intézett levelében
Joachin
Perle, Erlagen városából. „Az
FDP-nek különbséget kellene
tennie a liberális és a labilis
fogalmak
között” — írta
ugyanennek a magazinnak a
levelezési rovatában a schwabmüncheni Ros Patzke.
Annyi bizonyos, hogy —
ilyen vagy olyan oknál fogva
— Hans-Dietrich Genscher, az
FDP elnöke, ma az egész
NSZK-ban az egyik legnépsze
rűtlenebb ember.
Nemcsak az NSZK-ban, ha
nem világszerte is sok szó
esett arról, hogy a Genschercsoport árulása, a szociálde
mokrata kormány, az SPD
cserbenhagyása nemcsak az
FDP-ből, hanem a polgári de
mokrácia működéséből is nagy
tömegeket ábrándított ki.
Az SPD érthető módon sze
mély szerint is elítéli azokat
a politikusokat, akik hozzáse
gítették a CDU—GSU-t, hogy
meghamisíthassa a választók
akaratát. Ezért mondta Hel
mut Schmidt volt kancellár,
hogy az SPD számára szóba
sem jöhet a Genscherrei való
szövetség felújítása.
A legújabb politikai csopor
tosulás, a „zöldek” vezetői vi
szont abban reménykednek
hogy az FDP még megmaradt
hívei közül hódíthatnak majd
el újabb szavazókat.
Franz-Josef Strauss, a bajorországi CSU elnöke, most
ugyan kijelentette, hogy nem
kíván visszatérni Münchenből
Bonnba, de ha olyan helyzet
állna elő, hogy a bonni parla
mentbe csak a két legnagyobb
párt, a CDU—CSU és az SDP
kerülne be (s ezt a Hessen
tartományi tapasztalatok alap
ján nem is olyan nehéz elkép
z e ln i) Strauss nagyon gyorsan
megváltoztathatja szándékát.
De ahhoz, hogy alkancellárként és külügyminiszterként
újra bevonulhasson a főváros
ba, az kell, hogy Genscher és
pártja kiszoruljon a kományból, a képviselpházból.
Végül, ami. a CDU-t illeti, a
Kereszténydemokrata Pártnak
sem érdeke, hogy olyan bi
zonytalan, népszerűtlen és ha
tározatlan partner lógjon a
nyakán, mint az FDP.
Ezért_ Helmut Kohl, az új
kancellár — ha nem is olyan
meggyőződéssel, mint Strauss,
a bajor oroszlán — tulajdon
képpen szintén nem bánná, ha
valahogyan megszabadulhatna
Genschertől.
Ilyen
hihetetlenül nehéz
helyzetben kezdődött az FPD
országos kongresszusa NyugatBerlinben.
(Egyébként már
önmagában is
provokáció,
hogy egy_ nyugatnémet kor
mányzópárt az ország határain
kívül levő területen, NyugatBerlinben ülésezik.)
A legutóbbi tartományi vá
lasztásokon
bebizonyosodott,
hogy Genscher személyének a
népszerűtlensége természete
sen kihatott az egész pártra is.
Ezért legutóbb már összefogott
az FDP jobb- és' baloldala
Genscher
pártelnökségének
fenntartása ellen. Genscher
azonban a hatalom megőrzése
érdekében még egy úgyneve
zett harci szavazásba és eset
leges vereségbe is hajlandó be
lemenni a pártkongresszuson.
Az elnöki tisztség megszer
zésére nyíltan fellép
Uwe
Ronneburger, a párt Schles
wig-Holstein tartományi elnö
ke. Róla azt mondják, a balés a jobboldalon egyaránt bő
ségesen vannak támogatói. So

kan beszélnek a párton belüli
baloldal egyik vezetőjéről,
Berhart Baum volt bonni mi
niszterelnökről is, mint esé
lyes elnökjelöltről.
Genscher különben már a
kongresszus előtt elszenvedte
első megaláztatását, hiszen az
országos pártelnökség csak 5:4
arányban szavazta meg, hogy
hivatalos elnökjelöltként lép
hessen fel Nyugat-Berlinben.
Persze ez önmagában nem so
kat jelent. De akár nyer Gen
scher ezen a kongresszuson,
akár nem, az bizonyos, hogy
nem lesz könnyű a helyzete.
Tekintélye az ellene irányuló
támadások hatására minden
képpen tovább csökken. Az
FDP-kongresszus fő kérdése
azonban nem Genscher politi
kai jövője, hanem a párt egy
ségének és jövőjének problé
mája.
Pemze elképzelhető, Hogy
azoknak a segítségével, akik
nek miniszteri tárcája vagy
képviselői tisztsége a Genscher-csopórt pillanatnyi győ
zelmétől függ, Genscher még
is az FDP elnöke marad. Meg
figyelők szerint viszont Gen
scher esetleges győzelme a
pártegység fennmaradásának
első számú akadálya.
Ha ugyanis Genscher győz,
az FDP rendkívül harciassá
vált baloldala nyilván nem en
gedi elhallgattatni magát. Az
FDP baloldala lehetségesnek
tartja az FDP helyett — vagy
mellett — egy új, polgári li
berális párt alakítását, talán
Radikalliberale Partei (Radi
kális Szabadelvű Párt) néven.
A vérmesebbek még arra is
fel akarnak készülni; hogy a
választásokon ne vesszenek él
az új pártra eső szavazatok
akkor sem, ha az FDP nem
kapná meg a parlamentbe ju
táshoz kötelező öt százalékot.
Még azt is elképzelhetőnek
tartják, hogy az RLP közös
listán induljon a szociálde
mokratákkal.
Hogy ezekből a tervezgetésekből mi valósul meg, az már
a jövő zenéje. Mindenesetre
az, ami majd az FDP orszá
gos kongresszusán történik —
kis párt ide vagy oda —, je
lentős dolog lesz nemcsak az
NSZK, hanem egész kontinen
sünk közeljövőjének alakulá
sára nézve.
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Az ENSZ-közgyűlés po
litikai biztonsági ügyekkel
foglalkozó 1. bizottságának
ülésén dr. Kőmíves Imre
nagykövet, a magyar kül
döttség tagja tizenhét szo
cialista és el nem kötele
zett tagállam
nevében
olyan határozati javaslatot
terjesztett elő, hogy ne te
lepítsenek nukleáris’ fegy
vereket azoknak az álla
moknak a területére, ahol
jelenleg nincsenek ilyen
fegyverek.
A közgyűlés m ár 1978ban határozatot fogadott
el, amelyben felkérte erre
a nukleáris hatalmakat,
ám ez még nem öltött jo
gi formát.
A most beterjesztett ha
tározati javaslat ismételten
felkéri a genfi leszerelési
bizottságot, hogy haladék
talanul folytassa a tárgya
lásokat a kötelező hatályú
szerződés
kidolgozásáról.
Felhívja a nukleáris ha' tataiakat, hogy ne telepít
senek nukleáris fegyvere
ket azoknak az államok
nak a területén, ahol je
lenleg nem tárolnak ilye
neket, és tartózkodjanak
minden olyan cselekmény
től, amely nukleáris fegy
verek más államcik terüle
tép való telepítésére irá
nyul. Az indítvány felhív
ja
az
atomhatalmakat,
hogy minőségileg ne fej
lesszék mais államok terü
letén tárolt nukleáris fegy
vereiket. A határozati ja
vaslat végül
kimondja,
hogy a kérdést/ fel kell
venni a közgyűlés 38. ülés
szakának ideiglenes napi
rendjére.
★
A vitás nemzetközi kér
dések békés eszközökkel

Támaszpontvita
Washingtonnak
szüksége
van a görög támaszpontokra,
Athénnak pedig szüksége van
a pénzre. Leegyszerűsítve —
durván — így foglalhatjuk
össze a görögországi amerikai
támaszpontokról folyó tárgya
lások kilátásait és tétjeit Bár
milyen nehezek és esetleg fe
szült légkörűek is, e megbe
szélések szükségképpen ered
ményre vezetnek.
Andreasz Papandreu görög
miniszterelnök, a pánhellén
szocialisták vezére már a ta
valyi választási kampányban
megígérte az amerikai tá
maszpontok felszámolását —
ám a győzelem után érthető
en visszafogottabbá vált a
hangvétel. Athén most már
csak méltányos árat szeretne
kapni a katonai bázisokért.
Mert — mint nemrég a mi
niszterelnök megjegyezte —
Görögország lényegében sem
mit sem kap, semmiféle ellen
szolgáltatásban sem részesül,
amiért területének egy része
felett — veszélyes módon —

Nagy-Britannia „két" nemzete
Mi lesz a jövő évi adócsök
kentés haszna az olyan csa
lád számára, amely már anynyira szegény, hogy abban a
nadrágban kell élnie, amelyet
a vasútvonal mentén talált —
kérdezi férjétől az angol há
ziasszony, a The Guardian
címoldalán megjelent karika
túra aláírásában. A londoni
napilap — hírül adta Sir
Geoffrey Howe pénzügyminisz
ter parlamenti beszámolóját
a konzervatív kormány jövő
évi költségvetésének nem ép
pen szívderítő terveiről —
akasztófahumorral emlékezteti
olvasóit a világsajtót bejárt
esetre. A költségvetés táton
gó lyukainak betemetésével
elfoglalt pénzügyminisztertől
a manchesteri vonaton egy
„hazafiatlan érzelmű tolvaj”
ellopta a nadrágját...
A brit pénzügyminiszternek
az 1983—84. évi költségvetés
ben (A szigetországban ápri
listól áprilisig tart a pénzügyi
év) el kell helyeznie a fáik-'
landi hadjárat költségeit. A
visszahódított sziget további
őrzése miatt pedig a tervezett
nél már amúgy is magasabb,
15,3 billiós hadügyi kiadáso
kat további 622 millió fonttal
emelik. A konzerzatív kor

való megoldására felszólí
tó nyilatkozatot fogadott
el az ENSZ-közgyűlés.
Pérez de Cuellar ENSZfőtitkár
az úgynevezett
manilai nyilatkozat egy
hangú elfogadásának, té
nyét úgy értékelte, hogy az
fontos mérföldkő a világszervezet történetében, mi
vel megerősíti az EÍNSZ
alapokmányának egyik el
vét.
A nyilatkozat elnevezése
onnan ered, hogy a nyi
latkozattervezetet e témá
ban 1980-ban Manilában
dolgozták ki.
A közigyűlés plenáris
ülésének az apartheid po
litikáról folytatott egyhe
tes vitájában a mintegy 80
felszólaló túlnyomó több
sége amellett foglalt állást,
hogy a Biztonsági Tanács
fogadjon el hatékony in
tézkedéseket a fajüldöző
Dél-afrikai Köztársasággal
szemben.
Ausztrália képviselője a
világ
legerkölcstelenebb
kormányának nevezte a
kisebbségi pretoriai rezsi
met.
Uganda
küldötte
hangsúlyozta, hogy egyes
nyugati országok különbö
ző területeken fokozzák
együttműködésüket Preto
riával, és vele együtt részt
vesznek Namíbia termé-.
szeti kincseinek kásajátítá-'
sában.
Az AFP jelentése szerint
a nicaraguai kormány az
ENSZ-ben aggodalmát fe- 1
jezte ki amiatt, hogy az
Egyesült Államok támoga
tásával agresszió van ké
szülőben Nicaragua ellen,
s ez az ország és Hondu
ras között háborút idézhet
elő.

mány a jövő évi költségvetést
már az 1984-ben sorra kerülő
választásokra „kacsingatva” a
lehető legjobb benyomást el
érendő — állította össze. Az
elmúlt három évben a gazda
ság minden területére és a
dolgozók valamennyi rétegére
nehezedő nyomásán most va
lamelyest engedni kényszerül.
Az inflációt például 6 száza
lék alá csökkentik, kissé nö
velik a legnagyobb iparágak
által igénybe vehető hitelöszszeget, az oktatásra és az
egészségügyre szánt pénzt is
valami kevéssel emelik — de
csak akkor, ha a személyzet
tervezett csökkentését végre
hajtják.
E pozitívumokkal szemben
20 millió nyugdíjas, gyermek
és a létminimum alatt élő
szegény elveszíti jövő évi já
radékemelkedésének. egy ré
szét. A munkanélküliek szá
ma tovább növekszik és 1983—
84-ben eléri a 3,5 milliót.
Ilyen körülmények között —
állapította meg az úgyneve
zett független pénzügyi-gaz
dasági modell klub (ITEM) —
Disraeli szelleme reális lehe
tőséggé válik: „Két nemzet
lesz Nagy-Britanniában; egy
szegény és egy gazdag. . . ”

átengedi a szuverenitást a t
Egyesült Államoknak.
A görög baloldalt kezdettől
fogva ingerelte, hogy igazán
áttekinteni sem lehet Wa
shington és Athén támaszpont-megálla.podásainak kusza
szövevényét. A . bázisok mű
ködését és használatát 108
ilyen egyezmény szabályozza,
az
alkalmi kiegészítéseket,
toldalékokat még nem foglal
ták össze a két ország viszo
nyát szabályozó
keretszer
ződésben.
A Fapandreu-kormány sze
retne megállapodást elérni a
támaszpontok felszámolásának
menetrendjéről, ami a legke
vésbé sem tetszik Washing
tonnak. Athén külön akarja
választani saját biztonsága é*
a támaszpontok ügyét: célja,
hogy a biztonság, a görög szu
verenitás megvédése semmi
képpen se kötődjék a bázisok
hoz. Sőt, ki akarja kötni mű
ködésük felfüggesztésének jo-.
gát is, ha úgy ítéli meg, hogjf
az ellentétes a görög érdekek
kel. És az egyezménybe min
denképpen be akar iktatni egjt
olyan passzust, amely megtil
taná a bázisok felhasználását
Görögország barátai
ellen.
Márpedig a szocialisták vezet
te Görögország barátai nem
egészen ugyanazok, mint *
Reagan-kormányzaté.
Görögország a támaszpon
tok kérdését fel akarja hasz
nálni a Törökország ellert
folytatott játszmában is. Sze
retné elérni, hogy az USAgaranciákat adjon egy esetle
ges török támadás ellen, de
még inkább azt, hogy Wa
shington Athén mellé álljon
az égei-tengeri szigetek szu
verenitásáról folyó vitában.
És nyilvánvalóan — hiszen
a dolgok ára rendszerint pénz
ben is kifejezhető — törekszik
a bérleti díjak felemelésére.
.. A , megfeneklett tárgyalások
ügyét a pánhellén szocialis
ták kormánya a megelőző kon
zervatív kabinettől örökölte.
A dosszié azonban nem egy
szerűen emiatt került október
végén újra elő, hiszen az
örökség még számos lezárat
lan ügyet tartalmaz. Gyanítható viszont, hogy gz új gö-»
rög kormány ebben a kérdés
ben
gyorsabb, meggyőzőbb
eredményekre számít, mint
más^ vitás külpolitikai prob
lémáit illetően. Nem a könynyű. ^de a könnyebb győzelem
reménye is befolyásolhatta
Athént, amikor a tengeri, a
légi és szárazföldi bázisok
ügyének újratárgyalása mel
lett döntött.
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Statisztika a háztartásról
A Statisztikai Kiadó Vál
lalat gondozásában megje. lent az 1981. évi háztartás
statisztika, amely 6500 ház: tartás adataival átfogó ké
pet nyújt egyebek közt ar
ról, hogy a múlt évben mi
re, mennyit költöttek jöve
delmükből az egyes tánsa, dalmi rétegekhez tartozó
í családok, s milyen a ház
tartások gépesítésiének szín
vonala.
A statisztika szerint az
ipari és mezőgazdasági
munkások, valamint a szel
lemi foglalkozásúak jöve
delmüknek egyaránt valai mivel kisebb
hányadát
költötték tavaly élelmisze
rekre, mint egy évvel ko
rábban, élvezeti cikkekre
: viszont egyre többet áldoz
a társadalom valamennyi
rétege. Növekednek a nagy
értékű tartós javakra, a
szolgáltatásokra, a fogyasz
tási iparcikkekre, a lakásfenntartásra, az egészség
ügyre, a testápolásira, a
művelődésre fordított kiI adások is, ruházkodásra

azonban jövedelmük ki
sebb részét költötték a csa
ládok, mint korábban.
A vizsgált családoknál,
már húsz éve egyenletesen
növekszik az iparcikkekre
és a nagy értékű, tartós
fogyasztási cikkekre fordí
tott kiadások összege és
aránya. A háztartások gé
pesítettségében eltűnőben
vannak a különbségek a
városi és falusi, a munkás
paraszt és szellemi foglal
kozású családok között.
A fejlődés a falusi csa
ládoknál a legszembetű
nőbb, mert közülük — a
reprezentatív felmérésben
szereplő háztartások adatai
alapján — 20 évvel ezelőtt
egy sem rendelkezett pél
dául hűtőgéppel, bojlerrel,
centrifugával és televízió
val, porszívóval és gépko
csival.
A szellemi foglalkozá
snak háztartása a felmérés
tanúsága szerint szinte tel
jesen gépesített volt már
1981-ben.

Versenyben a világpiacon
ÚJ ü z e m e k b ő l k ü lö n le g e s k á b e le k
Megkezdődött a sorozatgyár
tás a Magyar Kábel Művek
két új üzemében, s ezzel be
fejeződött a Vállalat 3 milliárd
forintos, több éve tartó beru
házása. A fejlesztésekkel —
elsősorban az új technológiai
sorok munkába állásával —
ezentúl a különleges igénye
ket is képesek kiváló minő
ségben kielégíteni, tehát jelen
tősen bővülhet új piacokra is
a kábelexport a következő
években.
A művek budapesti gyárában
égy évi 17 ezer tonna kapaci
tású dróthúzóüzemet, valamint
úgynevezett térhálós, polietilén
szigetelésű erősáramú kábel
üzemet szereltek fel, jórészt
automata gépsorokkal.
A két gyár 300 millió forint
ba került.
A dróthúzógyárban a legmo
dernebb technológiákkal dol
goznak majd, a gépeket pedig
úgy helyezték el az üzemcsar
nokban, hogy a lehető legki
sebb energiát kelljen fordíta
ni a gyáron belüli anyagmoz
gatásra. Az új gépek teljesít

ménye háromszorosa a régiek
nek. Az erősáramú kábelüzem
ben elsősorban olyan termékek
készülnek ezentúl, amelyek a
legszigorúbb szabványoknak is
megfelelnek. Lehetőiség nyílik
— főleg közel-keleti országok
számára — speciális termékek
előállítására is. Ilyenek pél
dául a sivatagi és trópusi
környezetben károsodás nél
kül használható áramvezető
kábelek, amelyek akár 90 Celsius-fokra is felmelegedhethek.
Az első szérját a Szolnoki
Papírgyár
beruházásához
szállították ebből a különleges
kábelből. Az új kábelüzem ter
mékválasztéka 10 millió dollár
exporttöbbletet hozhat már
jövőre a Magyar Kábel Mű
veknek. Még nincs megoldva
a szigetelőanyagok beszerzése,
egyelőre csak importból lehet
megvásárolni, de a Tiszai Ve
gyi Kombinátban már előreha
ladott állapotban kísérletek
folynak egy ilyen anyag soro
zatgyártására. Addig is az
MKM piacot keres új termé
keinek.

H o s s z ú a z ú t a v á s á rló ig
Bár bőséges a választék és
az áru minősége is megfelelő
a mezőgazdasági termékek 12
százalékát adó zöldség és gyü
mölcsfélékből, továbbra is gon
dok vannak az értékesítése,
ára körül. Erről tartottak esz
mecserét a Fogyasztók Orszá
gos Tanácsa elnökségének ülé
sén a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsának székházá
ban.
Amíg az áru eljut a piacra,
többszöri árváltozáson megy
keresztül. A termék kanyar
gós útján egyre növekszik a
haszon, ami azonban nem ott

jelentkezik, ahol az elvárható
lenne. Ez veszélyezteti a gaz
daságok termelési kedvének
fenntartását, további érdekel
lentéteket szül a termelők és
a kereskedelem között — s
mindennek igazi vesztese a fo
gyasztó.
A termelők és a kereskede
lem felszólaló képviselői egyet
értettek abban: olyan árakra
van szükség, amelyek elisme
rik mind a termelők, mind s
forgalmazók befektetéseit, dí
nem hárítják a fogyasztókra £
rossz vállalati gazdálkodásból
a szervezetlenségből adódé
többletköltségeket.

Centenáriumi külSnvonat
Centenáriumi különvonat indult Pécsről Budapest
re, a két várost összekötő vasútvonal fennállásának szá
zadik évfordulója alkalmából. A százéves gőzmozdony
vontatta, korabeli kocsikból álló szerelvényen háromszá
zan utaztak Dombóvárig, majd — „visszatérve a jelenbe”
— napjaink expresszvonatán folytatták az utat Buda
pestig.
A centenáriumi utazás valódi, múlt század végi han
gulatot idézett fel. A korhű egyenruhába öltözött vasuta
sok, perecárusok nyüzsgése, a vasutaszenekar muzsikája,
az indulásra kész vasparipa által eregetett gőz- és füstfelleg érdeklődők százait vonzotta a pécsi főpályaudvar
ra. Miután minden kocsiban elhelyezkedtek a fékezők,
nekiiramodott a gőzös, s csupán két helyen adott • a
megállásra figyelmeztető kettős sípjelet Dombóvárig. A
vasútmatuzsálemet Szentlőrincen és Bükkösdön óvodás
és iskolás gyerekek százai várták, vidám énekszóval és
virágcsokorral köszöntve Háhn András fűtőt és Daczó
Ernő masinisztát, aki csaknem húszéves nyugállományát
megszakítva vállalkozott a centenáriumi „gyors” vezeté
sére. Az utazást szervező Mecsektourist igazgatója, Szőnyi János bejelentette, hogy a pécsi vasútigazgatósággal
közösen jövőre az Utazás ’83 című budapesti tavaszi ren
dezvényeikre is indítana a centenáriumhoz hasonló vo
natot.

Sokkot kapott, napokig nem
tudott másra gondolni a vil
lamos vezetője. Éppen indul
ni akart a megállóból, amikor
egy emberi test repült át előt
te ' az úttest túloldolára, s ott
iszonyú csattanással elterült.
Egy másik test mozdulatlanul
maradt a földön, feje vértó
csában. A gázoló autós néhány
méterre állt meg. s a szemta
núk konstatálták, hogy erősen
ittas. Hogv mert így autóba
ülni? A kérdés minden eset
ben megválaszolatlan marad...
A BRFK Közlekedésrendé
szet forgalombiztonsági osz
tályán elmondják: bár a fő
városban a közlekedési bal
esetek statisztikájában^ az el
sőbbségi jog megsértése ve
zet, s ezt á gyorshajtás követi,
az ittas vezetők száma évről
évre emelkedik.
A Vértes erdejében szénégetők dolgoznak. Értékes termékü
ket, a faszenet, tőkés országokba exportálják

„ C síik ösalk ”
é s e lő z é k e n y e it
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„ J a k é re m ,
a sz a lsa d ái*. . ( ? )
Hazánk fiai — főként a
kezdő világjárók — mindig
elcsodálkoznak: a párizsi Ma
deleine melletti üzletben vá
sárolt pulóver fele áron kap
ható a rue Lamartine-on, s
ugyanaz a kölni drágább a La
Fayette áruházban, mint a
rue Maubeuge-ön. De példá
kért már nem kell külföldre
utaznunk, napjainkban itthon
is találhatunk bőven. A Char
lie kölni az egyik üzletben 620
forint, másutt 650, sőt — a
Körúton ezerért is kínálják
állami boltban. A Mio habfür
dő általában 130 forint, de
„jobb helyeken” 150-ért
is
kapható. Kínai vizespohár —
kék és zöld színben — darab
ja 14, de akad bolt, ahol enynyiért kettőt is vásárolhatnak.
„Ja, kérem, a szabad á r . . . ”
— mondják sokat sejtetően a
jólértesültek. — Annyit kér a
kereskedelem, amennyit nem
szégyell! Igaz ez? — kérdez
tük Pásztor Tibort, a Belke
reskedelmi Minisztérium osz
tályvezetőjét.
— Ez így nem igaz — vála
szolja. — A vállalat a szabad
áras árucikkekre kalkulált ár
tól eltérhet, a kereslet-kíná
lat mérlegelésével. Az utóbbi
nem
objektív.
Előfordul
ugyanazon vállalatnál, hogy
egy termék
eladhatóságát
másként ítélik meg Budapes
ten és másként Győrben. Egy
a lényeg: ha a kalkulált árnál
magasabbért árusít, ebből a
vállalatnál többlete nem szár
mazhat, más cikknél kom
penzált,
azt a kalkuláltnál
alacsonyabb áron adja.
A
plusz-mínusz eltéréseket nyil
vántartják. A készlet összeté
telén múlik, hol emelnek vagy
hol csökkentének.
Honnan tudhatja a vásárló,
hogy nem csapják be az üz

letben? Hogy valóban jogo
san kérnek-e annyit, amenynyi a blokkra kerül?
— Hangsúlyozom: az üzlet
ben minden ár rögzített, az
üzletvezető saját hatásköré
ben nem módosíthat.
Kötelező az árun feltüntet
ni az árat. Ha ez nem lehetsé
ges, akkor jól látható helyen
felsorolva, kifüggesztve kell a
vásárlót tájékoztatni.
A szabad árnak nincs ha
tára?
.— Tulajdonképpen nincs, de
bizonyos arányokat be kell
tartani, a minőség és az árrés
összhangját meg kell terem
teni.
Ellenőrzéseink során egyéb
ként azt tapasztaltuk, hogy az
üzletekben az árakat 70—80
százalékban a kalkulált szin
ten állapítják meg. A fenn
maradó 20—30. százalék a ke
reslet-kínálat elvén — főként
az importcikkeknél tér el.
Hogy miért? Zömük áruházi
cserével, határ menti árucse
re-forgalommal, választékbő
vítésként érkezik. A vállalat
árut ad érte, s igencsak meg
határozó, hogy milyen érté
kűt. Ez mindenképpen tükrö
ződik a behozott termék árá
ban, pluszban-mínuszban egy
aránt. Napi cikkeknél, élelmi
szereknél nem jellemző az el
térő ár, tehát az alapellátást
nemigen érinti.
Mit tanácsol a vásárlónak
tehát e „szabadáras” világ
ban?
— Mindenképpen több időrá
fordítást, ha olcsóbban akar
vásárolni. A különböző keres
kedelmi akciók, a Centrum
hétfő, a keddtől keddig, a be
vásárlószerda stb. segítik ezt
a szándékot.

H iú k ls o lá o k a f ő v á r o s b a n
Űj színfolttal gazdagodik
november 29-től a fővárosi
kiskereskedelem: kísérletkép
pen főiskolás áruházak, szak
boltok és butikok nyílnak
egyhónapi időtartamra.
— Nem játékként, nem ke
reskedelmi főiskolai modell
kísérletként — mondja dr.
Pásztor György Tanszékveze
tő főiskolai tanár. — Harmad
éves hallgatóink első ízben
kapnak igazi leckét a hivatá
sukból, négy belkereskedel
mi vállalattal „közös vállal
kozásban”. Néhány héten át
önállóan kereskedhetnek, va
lódi boltokban, vásárlókkal,
zsebre menő kockázattal. Ma
guk tervezhetik meg az üz
let profilját,
berendezését,
készleteit, gcmdoskodniok kell
a raktározásról, a reklámról,
folyamatos árubeszerzés
ről és az aranyvasárnapot kö
vetően nekik kell majd felszá
molni az üzleteket is.
Tíz főiskolai csoport készül
szeptember óta a „nagy vál
lalkozásra”. A feladatokat,
munkaköröket már felosztot
ták, az üzletvezetőket, helyet
teseket demokratikus szava
zással választották meg. Üz
leti titokként kezelik majd,

hogy ki milyen újszerű őr et
te! próbál minél több vásár
lót megnyerni. Az egyiii ctoport Kispesten nyit meg egy
ruházati- és vegyescikk szaküzletet, a másik a Kisstadion
röplabdapályáját „vette bér
be”, s a TRIAL kihelyezett
üzleteként játékokat, sport
eszközöket árul majd (lehető
séget adva a kipróbálásukra
is), a harmadik a Gabi szak
üzletet veszi át, a negyedik
a MODI-butikot, három együt
tes pedig a SKÁLA-ban egy
részleget. Néhányan a CENT
RUM Áruházak segítségével
kihelyezett lakótelepi mini
centrumokat nyitnak.
A Belkereskedelmi és Ven
déglátóipari Főiskola egy-egy
tanára is segíti a vállalkozó
csoportok munkáját. Huszon
négyezer forintnyi összeget
kap a csoportok mindegyike,
s ezt a végzett munka arányá
ban oszthatják majd fel ma
guk között. Kiemelkedő üzle
ti tevékenység esetén az
„anyavállalatok” — a SKALA
a CENTRUM, a MODI és a
TRIAL — külön prémiumot
is_ adhatnak a legügyesebb if
jú vállalkozóknak.

Az esti forgalomban rádiótelefonos gépkocsizó járőrre]
indulunk. Goralkó Károly fő
törzsőrmester közelebb a 30hoz, mint a 40-hez, Knob Ilo
na őrmester alig töltötte be a
húszat. Ő a legfrissebb rend
őrlány Budapesten, augusztus
ban öltözött be. Csinos, szőke,
fiatal, nagy szemeket meresz
tenek rá ellenőrzéskor az autó
sok. Hogyan lett rendőr?
Az édesapja is az, gyerekko
rától ez volt a vágya. Érett
ségi után kivárta a felvéte
lit.
A fő törzset faggatom: „Mi
ről ismerik meg, ha valakinem tiszta fejjel ül a volán
hoz?”
— Csaknem "másfél évtize
des tapasztalattal az ember
„ráérez”. Többféle típus van.
Aki az éjszakára villogóra át
állított lámpa előtt megáll, ha
meglátja a „csíkost”, annál
valami nem stimmel. A lehú
zódó, a túlzottan előzékeny, a
rendőrkocsi láttára fékre ta
posó sem „tiszta”. Az ittas
úrvezetőkkel az esetek több
ségében szót lehet érteni. Né
melyik meg akar lógni, ám
erre kevés az esélye. Ebben

segítőtársaink a taxisok is, ha
segítséget kérünk,
azonnal
jönnek tízen-húszan. Az it
tas hölgyvezetőknél már ne
hezebb a helyzet, a hisztériázást nem könnyű elviselni.
Jelez a telefon: vérvételre
szállítottak be egy pácienst; a
rakpartról kanyarodott a Já
szai Mari tér irányába a piro
son, a rendőrautó jelzésére
nem állt meg, elcsípték. Alig
tudott kiszállni a kocsiból, ar
ca vérzett. Bent a kórházban
a semmin meg nem lepődő or
vos már vért vett, ellátta, a
„kék szalonban” pihen. (Ide
a sér(ilt részegeket hozzák, ez
a kijózanító.) Itt fekszik az
iménti autós is, aki mint Hungarocamionos gépkocsivezető,
egy időre elbúcsúzhat a jogo
sítványától. Telt ház van
egyébként, a mentők egymás
után fordulnak, hozzák az
„utánpótlást”.
Rutinellenőrzés: a következő
autós — félmilliót érő BMW
tulajdonosa — fél liter bort
vall be. A többi majd kiderül.
A Baross utca elején vérdo
bozzal segítünk ki egy másik
járőrt. Bent a gépkocsiban
egy fiatalember „cumizza” a
szondát: Peugeot-jával bele
szaladt egy 9-es busz hátuljá
ba. A legújabb típusú szonda
zöld színű lesz, ivott a vezető
jócskán.
H a z a id é : kerteli alatt
Telefonértesítés:
robbanás
történt a Dessewffy utca 9ben. Irány a helyszín, már ott
vannak a tűzoltók. Nincs nagy
-baj, a neonvilágítás armatú
rái mentek szét egy irodahe
lyiségben, nagyot szólt, rob
banásra gyanakodtak. Segít
ségre nincs szükség, irány
Óbuda. A járőrpár területe.
Csendes a Római-part, Csil
laghegyen alig van forgalom.
— Csendes esténk van —
mondja a főtörzsőrmester. —
A javát majd az éjszakás kol
légák kapják , ha zárnak a
szórakozóhelyek.
Ilyenkor
sündörögnek az ittasan autóz
ni indulók, a kocsikhoz, aztán,
irány haza, a „kértek alatt”.
Vajon kit csapnak be?

V é l e t l e n t e t t e v í S á g l i Á s 'n v é
Gyulai kiállítása nagy siker,
a róla elnevezett tájházat mi
nap avatták fel szülővárosá
ban, Karcagon.
•k
A legenda szerint az ördög
hiába próbálkozott, nem tudta
megformálni az anyagot. A
föld, a víz, a tűz neki nem
engedelmeskedett. A hajdani
karcagi kocsis fiának, Kántor
S-ándor Kossuth-díjas fazekas!
nak sikerült az, ami az ördög
nek nem.
A ma 89 éves művész első
ként nyerte el hazánkban a
népművészet mestere címet.
Kitüntetései között ott találha
tó a brüsszeli világkiállítás
Grand Prix-je is.
— Mindig szerettem rajzol
ni — emlékezik vissza. — Szü
leim mesterséget kerestek a
számomra, de 1907-ben olyan
nagy szegénység volt Karca
gon, hogy a mesterek nem vál
laltak inasokat. Egyedül egy
akkoriban Ide települt faze
kas; Ácsi-Kovács János foga
dott fel. Szabadulásom után a
pécsi Zsolnay-gyárba kerül
tem, ahol kitárult előttem a
világ. Közben kérelemmel for
dultam az ungvári Állami
Agyagipari Szakiskolához ösz
töndíjért, a következő tanévre
meg is kaptam. Fazekasságot,
kályhásságot,
vegyészetet,
szobrászatot és festészetet ta
nítottak itt.
Aztán jött az első világhá
ború. Kiképzés, frontszolgálat,

sebesülés. Majd vöröskatona a
Tanácsköztársaság idején. Hu
szonöt éves, amikor megérke
zik Karcagra, lerongyolódva,
pénz nélkül. Kapóra jött a
pusztabucsai Springer-kastély
ajánlata:.hozza rendbe a kály
hákat. A bérből megvetette
élete első korongját, berendez
hette műhelyét. És 1925-ben
már kiállítja munkáit az Iparcsarnokban. Az első elismerés:
bronzérem. Ezután évente két
szer szerepel kiállításokon, és
sorra nyeri a díjakat. Megis
merkedett Győrffy István nép
rajztudóssal, aki felhívja a fi
gyelmét az akkor már letűnt,
de híres tiszafüredi fazekas
kultúrára. A bő forrás értő
mesterére talált. Kántor Sán
dor újjáteremtésre váró anya
gok birtokába jutott. Sok száz
edéqy került ki évtizedek alatt
keze alól,. ma már valamenynyi múzeumi anyag. Munkás
ságával iskolát, újkori faze
kasközpontot teremtett. Nem
zedékek nőttek fel műhelyé
ben.
Még ma is dolgozik v-eje,
Kun Gazda Ferenc, segítségé
vel. Kondíciója vetekszik egy
hatvanévesével. Most két év
százados tányérok és korsók
„átmentését”
tervezi.
Azt
mondja: életerejét, nagyszerű
fizikumát annak köszönheti,
hogy soha nem ivott alkoholt,
nem dohányzott és nem evett
húst. '

Új isk o la építése fejezőalötí ke Szegeden
Az általános iskolák átlagos osztálylétszáma Szegeden
harmincöt. A demográfiai robbanás az alsó tagozatosok
nál jobban, a felsősöknél kevésbé érezhető. Bár Csöng
ő d megyében a legutóbbi tervidőszakban csaknem 300
uj tanterem létesült, a két műszakos tanítást nem lehetett megszüntetni. Különösen Szegeden nagy a zsúfoltság.
Érthető, hogy a hatodik ötéves tervciklus intézmény
fejlesztésének zöme a megyeszékhelyen valósul meg. A
napokban például hivatalosan is felavatták a rókusi vá
rosrész új általános iskoláját, Igaz. a diákok és a pedagó
gusok már tanévkezdéskor beköltöztek az épületbe — a
kivitelezők az utolsó munkafázisokat az oktatással pár
huzamosan végezték. Ettől függetlenül a 35 diákos átlaglétszám csökkentéséhez egyelőre kevés a 16 új tanterem
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A tálcás jellem zői és fajtái
ír, n, ŰZhrrílnPk
együt t úí lakásügyi
a lakások rIn-.rtA-.<in.rtt^ L i - aV i983, januárjától^ megváltozik
,
Cö It-CÍ/ö
■nnrti
inkncnb mo
- --------u-Uűt.
£f‘,e’ cser?
lf’ a, t/U.tanácsi, es nem tamég sok más
nacsi lakások megszerzésének
megszerzesenek anyagi feltétele,
feltetele. és méa
rendelezés. A tömegkommunikációs eszközöké bő terjedelem
ben tárgyalják a jogszabályokat, elsősorban a módosításokra
tem ek ki. A több tucatnyi új jogszabály — a helyi rendele
teket nem is számítva — nehezen áttekinthető. Főként azért
mert egy-egy részletkérdést több minúztérium is szabályo
zott, Másfelől sok szó esik a módosításokról és szinte semmi
arról, ami változatlan maradt.
Az elkövétkező hetekben megpróbáljuk olvasóinkat el
igazítani a lakásügyi jogszabályokban, hiszen szabadulásuk
után őket is érintik a rendelkezések. Még azokat is, akik nem
rendelkeznek önálló^ lakással, hiszen a módosulások érintik
az albérletet és az ágybérletet is. Igyekszünk majd példákat
ts. mondani, s kitérünk mindé,n fontos kérdésre. Ha a sorozat
végén mégis marad megválaszolatlan tudnivaló, azokra olva
sóink levelei alapján szívesen válaszolunk.
Lakáskérdéseikben alapjogszabály az 1971-ben hozott
ikonmányrendelet,
amelyét
most lényegesen módosítottak.
összesen negyven módosítás
vagy új paragrafus került be
le, néhol a régitől alapvető
en eltér. Az 1/1971. (II. 8.)
Korúm, számú rendelet tehát
az a jogszabály a lakáskódex,
amelynek alapján elindulunk.
(E kormányrendeletnek van
egy úgynevezett végrehajtási
rendelete is.)
A rendelet hatálya kiterjed
minden lakásra, amely magyar

állampolgár tulajdonában van,
illetve amelyben magyar íu*
államP°Jgar lakik bérlőként, al
bérlőként stb. Mi minősül la
kásnak?
Lakás az erre a célra
létesített olyan összefüg
gő
helyiségcsoport,
amely a helyiségei, közművesítettsége, meleg
víz-ellátása és fűtési
módja alapján valame
lyik
komfortfokozatba
sorolható.

Nég’y kom fortfokozat van

számít M e az alapterületbe,
körülírhatjuk a szükséglakás
feltételeit és azt, hogy mi nem
lehet
lakás m»«
sikk™- sem,
com
lehet lakás,
még akkor
ha bizonyos követelmények
nek megfelel.
A szükséglakás olyan
helyiség, helyiségcsoport,
amelynek, vagy amely
ben legalább egy helyi
ségnek az alapíerülete a
hat négyzetmétert meg
haladja, külső határoló
fala legalább tizenkét
centiméter vastag tégla
fal, vagy ezzel egyenér
tékű fal, ablaka vagy
üvegezett ajtaja van,
fűthető, W. C.-használat,
valamint a vízvétel le
hetősége biztosított.
Nem minősül lakásnak —
többek között — a hétvégi ház,
nyaraló, még ha téliesített is/
szálloda, munkásszállás, diák-

otthon, nevelőotthon, intézet,
lakással össze nem függő műterem, a lakótelepi házakban
w
s szárítóhelyiségek,
^íwtAhemHcóc^k k^,.zk_
levő
kerék
pártárolók, pincék, padlástér,
a lépcsőház, a folyosó- stb.
Az ismertetett szabályok
helyes értelmezése
szerint
például
hiába felel meg egy la
kás az összkomfort fel
tételeinek, ha csak tíz
négyzetméteresek a la
kószobák. Ilyenkor ez a
lakás csak szükséglakás
nak fogadható el, s ha a
lakószoba hat négyzetméternél kisebb terü
letű, úgy a helyiség, a
helyiségcsoport egyálta
lán nem minősül lakás
nak.
Egyébként a jogszabály ki
mondja: lakást csak ’ lakás
céljára szabad használni!

M ilyen lak áso k at ism e rü n k ?
Tulajdoni viszonyaik szem
pontjából kétfélét: állami la
kásokat és nem állami laká
sokat. Állami lakások: a ma
gyar állam tulajdonában álló
házingatlanban levő lakások,
továbbá a társasházban levő,
s ugyancsak állami tulajdon
ban álló öröklakások. Rendel
tetésük és felhasználásük sze
rint az állami lakások: — ta
nácsi bérlakások — átmeneti
lakások — vállalati bérlaká sok — szolgálati lakások —
tanácsi beruházásban, állami
támogatással
vagy enélkül
épített — úgynevezett tanácsi
értékesítésű lakások. A nemállami lakásoknak az a jellem
zője, hogy állampolgárok, il
letőleg nem állami szervek
tulajdonában állnak. Ezek a
házingatlanokban levő lakások a szövetkezeti lakások, és
végül az öröklakások,
Az új jogszabály döntő többsége az állami lakásokra vonatkozik, ezen belül is a tá
nácsi bérlakásokra és a tanáesi értékesítésű lakásokra. A
következőkben ézzél foglalko
zunk.
Kétségtelen, hogy az el
múlt években csökkent az ál.
lami-tanácsi
beruházásban
létesített lakások száma és a
jövőben még jobban ösztön
zik a magánerőből történő la
kásépítéseket. A tanácsok sze.
repe a lakáselosztásban mégis
változatlanul jelentős, hiszen
továbbra is épülnek még ilyen
lakások — bár kevesebb —,
másfelől pedig a már megle•vő tanácsi lakásokkal ugyan
csak gazdálkodni kell. Gon
dolni kell itt a minőségi cse.
rékre és arra, hogy mindig
megüresednek ilyen lakások.
A tanácsi bérlakások
és a tanácsi értékesítésű
lakások felhasználására
a városi — fővárosi, me
gyei, városi és községi

Ezek jellemzői a következők: jára használ, főzőhelyiségnek
1. Összkomfortos az a lakás, kell tekinteni. (Hiába haszamely tizenkét négyzetmétert nálja tehát a bérlő a 12 négy
meghaladó alapterületű lakó zetméteres egyik szobát ét
szobával, főzőhelyiséggel, für kezőnek, ettől még a lakása
dőhelyiséggel és W. C.-vel, kétszobás lesz.)
villanyés
vízellátással,
Majd a későbbiekben látjuk,
szennyvízelvezetéssel, meleg hogy például a lakbérek meg
víz-ellátással, központi fűtési állapításánál a lakások kom
móddal
rendelkezik.
(Az fortfokozatának és az alaptemindegy, hogy például a me rületének döntő jelentősége
legvíz-ellátás nem központi, van. A komfortfokozat megáihanem villanybojlerrel vagy lapításánál az említetteken
fürdőkályhával történik. Köz kívül két kivételes eset is előponti fűtésnek minősül a táv-, fordulhat. Így
tömb-, egyedi, központi vagy
olyan lakást, amely pinetage-fűtés.)
cében, illetőleg beírnagasságának kétharmadát
2. Komfortos az a lakás,
meghalacíó mélységben
amely a fentieknek megfelel,
a terepszint alatt van.
kivéve a fűtési módot, amely
eggyel alacsonyabb kom
nem központos, hanem egye
fortfokozatúnak kell te
di fűtésű. Vagyis: gázfűtéssel,
kinteni.
szilárdvagy
olajtüzelésű
kályhafűtéssel,
elektromos
(Ha a lakás egyébként fél
hőtároló kályhával rendelke komfortos lenne, akkor kom
zik.
... _____
____ __
fort
nélkülinek.
Ha .azonban
3- A félkomfortos lakásban eleve komfort nélküli, akkor
kell lennie egy, tizenkét négy- ez a besorolás marad.) Ugyanzetmétert meghaladó lakószo- ez a helyzet a társbérleteknél:
bának, főzőhelyiségnek, fürdő- itt is eggyel alacsonyabb lesz
helyiségnek vagy W. C.-nek, a besorolás, de legalább komlegalább villany- és vízellá- fort nélkülinek kell tekinteni
tásnak és egyedi fűtési mód- az ilyen ‘lakásokat. Az alapié
nak. (Itt tehát többek között rület számításánál figyelembe
nincs
melegvíz-ellátás
és veszik: a lakás összes — lakó-,
szennyvízelvezetés.)
főző-, egészségügyi, közieké
ül. Végül komfort nélküli az dő-, és tárolóhelyisége teljes
a lakás, amely logikusan nem területének az 1,90 méter szafelel meg a félkomfortos kö- had belmagasságot elérő, révetelményeinek, de van benne szót. Továbbá a loggia és az
tizenkét négyzetmétert megha erkély területének a felét.
Miután meghatároztuk, hogy
ladó lakószoba, és főzőhelyiség,
a lakáson kívül van mellék- mi minősül lakásnak és mi
helyiség (árnyékszék), egyedi
fűtési móddal rendelkezik —
azaz. fűthető — és a vízvétel
lehetősége biztosított. (Pl. kút
ról.)
A fenti fogalmak általáno
Mostanában néhány in tudatában, rettegésben tart
san ismertek, nem kell őket
részletezni. Itt arra kell fel
tézetből érkezett olyan hír, sa társait. Döbbenten hall
hívni á figyelmet, hogy a lakó
amely szerint elítélt bán gattam azt a fiatalembert,
szobának vannak
bizonyos
talmazta társát. E bántal aikit a zárkatársai szadista
gyötörtek, de nem
kritériumai. így az alapterümazások azért ismertek, módon
mert szólni senkinek, mi
ietének a hat négyzetmétert
mert
sajnos
a
sértett
ko
vel megfenyegették. S el
meg kell haladnia, külső ha
moly sérüléseket szenve lehet képzelni, hogy, mond
tároló fala legalább huszonöt
dett. Ilyenkor a tettes juk, jelentette volna a tör
centiméter vastag
téglafal,
nemcsak fenyítéssel bűn ténteket. Rendben, kivizs
vagy más anyagból épült, de
hődik, hanem a bíróság is gáljuk. De amíg a vizsgá
ezzel egyenértékű fali szüksé
felelősségre vonja.
lat tartott volna, a zárká
ges, hogy az ablaka közterü
Valljuk be azonban, őszin ba marad. Aligha úszta
letre, udvarra, kertre vagy
tén, hogy a zárkákban és volna meg, könnyebb sérü
üvegezett verandára — folyo
néhol a munkahelyeken lésekkel. így a falcolást
sóra — nyíljon, melegpadlója
sok olyasmi történik, ami választotta. Később kide
legyen, biztosítva legyen a fűtről csak az ottlevők tud rült minden. Később! Ami
hetőség, és végül legalább két
nak. Egy-két pofon, ököl- kor már biztos volt, hogy
méteres — ajtó és ablak nél
csapás néhol nem ese máshova szállítják.
küli — falfelülettel rendel
Ügy hiszem, a felügye
mény, nem „illik” jelenteni.
kezzen. Ha az alapterülete
Ha valaki m ár végleg nem letnek e téren iigen fontos
nem haladja meg a tizenkét
bírja a megpróbáltatásokat, szerepe van. ök vannak
négyzetmétert, úgy az félszo
akkor következik a falco ott a körleten, s tudniuk
bának minősül.
lás. Elkerül a társai közül kell mindenről. S észre le
Felmerül a kérdés: ha a la
és amikor gyógykezelés het azt venni, ha valaki
kásnak egy adott helyisége
után visszahozzák, s meg bajban van. S ha valaki
megfelel a lakószoba követel
kérdezik tőle, miért tette, netán mégis kikopogna,
ményeinek, de nem annak
esetleg m ár megmondja az hogy bántalmazták, legyen
használják, akkor az mi? A
igazat. Hogy ez nincs jól, akárhány óra, mindenkép
jogszabály itt egyértelműen
azt aligha kell bizonygatni. pen el kell különíteni. In
fogalmaz: ha a hálófülke, hall,
A megoldást viszont meg kább tévedjünk tíz esetből
étkező, illetőleg lakóelőtér, a
kell találni. Nem lehet el egyszer, minthogy az ököllakószoba
követelményeinek
fogadni, s egy percig sem jog egy-egy zárkában pol
megfelel, lakószobának kell
megnyugodni abba, hogy gárjogot nyerjen.
tekinteni. Az olyan helyiséget
bárhol, bárki testi ereje
—f—
viszont, amelyet a bérlő főző
helyiség hiányában főzés oél-

Ö k öljog

tanács végrehajtó bizott
sága kétévenként lakáselosztási tervet köteles
készíteni. Ebben többek
között meg kell határoz
ni, hogy hány lakást kell
például fizikai és a ter
melési
közvetlen irá
nyító műszaki dolgozók,
s külön a fiatal házas
párok
lakásigényének
kielégítésére fordítani.
A végrehajtó bizottság ülé
sére tanácskozási joggal meg
kell hívni a szakszervezetek
és a KISZ illetékes területi
szervének képviselőit is. E
tervbe fel kell venni a szer
vezett magánlakás-építés kere
tében épülő lakásokat, az OTP
beruházásában értékesítés cél
jára épülő lakásokat, ame
lyekre a tanács végrehajtó bi
zottsága
—
megállapodás
alapján a vevőt kiválaszthat
ja, illetőleg a lakásépítő szö
vetkezeti tag személyére ja.
vaslatot tehet. (Tulajdonképpen_ ilyenkor is a tanács dönt
arról, hogy ki és milyen la
kást kapjon.)
A lakások elosztásával kap
csolatban sokféle mendemon
da kering. Sokan nem értik,
hoí»y bizonyos emberek miért
kaphatnak soron kívül lakást?
Akinek hosszú ideje bent van
a lakásigénylése, ilyenkor azt
hiszi, hogy tőle vették el.
Anélkül, hogy teljes részletes
séggel ismertetnénk a lakás,
elosztási tervet, néhány dol
got tisztázni kell. Az említett
kétévenkénti tervben bizonyos
lakásszámot fenn lehet tarta
ni központi feladatok megol
dására. Miután a jogszabály a
„központi feladatokat” nem
részletezi, nyilván szabad ke
zet
ad
a
tanácsoknak
e
lakásmennyiség
fölött.
(*E mennyiség
nem
ha
ladja meg az összes lakások
három százalékát.) A gyakor.
latban a tanácsok e lakáske
retet főként a népgazdasági
érdekből a városba áthelyezett
vezető állású dolgozók és csa
ládjuk elhelyezésének céljára
tartják fenn. Előfordul, az is,
hogy a lakások egy részét a
végrehajtó bizottság a lakás
ügyi hatóság rendelkezésére
bocsátja, hogy abból elsősor
ban a sokgyerekes családok
lakásigényét elégítse ki, de
egyéb más indokolt és méltá.
nyos igényeket is kielégítenek
ebből. Azt is meghatározzák,
hogy közületi szerveknek,
például egyesületeknek hány
lakásra adnak bérlőkijelölési
jogot. Így aztán a helyi foci
csapat erősítésére a városba
költöző játékos is lakáshoz
juthat, külön igénylés nélkül.
Természetesen a lakások dön
tő többségét a lakásigénylők
között osztják el. Mint láttuk,
a fizikai dolgozók, a közvetlen
termelésirányítók és a fiatal
házasok külön keretet kap
nak, igényeik gyorsabb kielé
gítése érdekében.
Végül a kétévenként készí.
tett tervekben közérdekű cé
lokra is fenntartanak bizonyos
számú lakást. Ebből elégítik
ki többek között a szanált la
kások lakóinak igényét is,
akiket főként újonnan épült
összkomfortos lakásokba köl
töztetnek.
Dr. L. Gy.

Ä k&miméEjek
kátéim?
Az utóbbi évek egyik legnagyobb port felverő ügye
a fővárosi ingatlanok kisajátításával függ össze. Főleg
azért irányult erre a közfigyelem, mert olyan jogot,
egyetemet végzett emberek keveredtek bele, akikről a
közvélemény megszokta, hogy a „pult” másik oldalán
foglalnak helyet. S ha bíróságra, bv. intézetbe járnak,
akkor mint ügyvédek, szakértők kerülnek be, s dolguk
végeztével könnyedén lépnek ki az ajtón, nem úgy, mint
most, amikor előzetes letartóztatásban várják ügyük,
sorsuk fordulatát.
Ennek az ügynek egyik kulcsszereplője Kovács Já
nos építészmérnök, aki a Fővárosi Tanács — külön erre
a célra szervezett — szakértői csoportjának tagjaként
sodródott bele ebbe az áldatlan és méltatlan helyzetbe.
Nézzük, hogyan látja ő — előzetes letartóztatott
ként — ezt az egész szövevényes ügyet?
— Mivel vádolják?
— Azt én is szeretném tudni — válaszolja —, elő
ször ugyanis azzal gyanúsítottak, hogy az ingatlantu
lajdonosok megvesztegettek. Ez a gyanú nem állt meg a
bírósági szakaszban, most korrupcióval vádolnak, azzal,
hogy utólag pénzt kaptam., azaz nyomást gyakorolva, hi
vatali befolyásommal visszaélve úgynevezett hálapénzt
„követeltem” az ingatlanok tulajdonosaitól. Mindezt a
vád azzal igyekezett megtetézni, hogy az utólagos há
lapénz jegyében én jogtalan előnyhöz juttattam ügyfe
leimet! Ez sem igazolódott be. Az viszont tény, hogy aki
akart, aki úgy érezte, hogy köszönettel, netalántán há
lával „tartozik” nekem, attól, ha adott, elfogadtam. S
miután országunkban természetessé vált az a természetellenes állapot, hogy lépten-nyomon borravalót, hála
vagy csúszópénzt kell adni, ha azt akarjuk, hogy ügyeink
rendes mederben folyjanak, tehát nem azért, mert több
letszolgáltatásra vagy különleges bánásmódra tart Igényt
az ember, hanem csupán azért, hogy megkapja azt, ami
jár n e k i...
— Nagyon sok ember nem ad borravalót, mert egy
szerűen nincs neki, de az elveivel is ellenkezik, mond
ván, miért adjak, elvégre azért kapja a fizetést, hogy
az én ügyemben tisztességgel eljárjon . . .
— Ez igaz, de az ilyen emberek arra iS számítanak,
hogy ügyeik intézése nem oldódjk meg villámgyorsan,
tehát akinek nincs ideje, az kénytelen fizetni. . . Mert
kérdem én, miért adnak borravalót a zöldségesnek? Az
üvegvisszaváltónál miért hagynak ott az emberek öt-tíz
forintot? Miért adnak az orvosnak, a fodrásznak, a pin
cérnek, a taxisnak, holott a szolgáltatást megfizették az
zal, hogy kifizették, ami jár?! Ennek ellenére, nagyon
kevés ember meri megkockáztatni, hogy mondjuk egy
pincérnek, egy taxisnak ne adjon borravalót. Ha igen,
akkor olyan szövegben lesz része, hogy napokig fáj a
feje u tá n a ... És még valami: az embereknek; nem na
gyon tűnik fel az öt-tíz forint, mert kevesen számolnak
utána, hogy ez a sok kicsi, milyen sokra megy, ellenben,
ha egy-két százezer forintról hallanak az emberek,, ak
kor már egyből érzelmileg állást foglalnak, s anélkül,
hogy felismernék az azonos mozgatórugókat, az utóbbit
keményen elítélik, az előbbit pedig felmentik, pedig a
sok kicsi borravaló évente — sőt, évtizedeken át —, jó
val nagyobb többletjövedelmet hoz, mint az általam em
lített pár százezer forint.
— Mindez igaznak tűnik, ha. és ezen van a hang
súly, ha elfogadjuk a borravalózás rossz és elítélendő
szokását. Csak az a kérdés, akik kapják, hogyan tud
nak elszámolni a lelkiismeretükkel? Elvégre és utóvég
re ez erkölcsi kérdés is, nemcsak anyagi. . .
— Véleményem szerint, amit ön említ, az a hivatalos
álláspont, de más az élet, más a gyakorlat! Morális esz
közökkel nem tudtuk megszüntetni ezt a káros gyakor
latot, sőt, ma már olyan területeken is dívik a borra
valózás, ahol egy-két évtizeddel ezelőtt még szóba sem
k erü lt. . . Hogy miért van e?.? Nem az én feladatom,
hogy elemezzem az okokat, de az bizonyos, hogy tár
sadalmunk nagy része — tisztelet a kivételnek — anya
giassá vált. S akik így vagy úgy részesedhetnek a má
sodlagos elosztásból, azok behunyják a szemüket, vagy
homokba dugják a fejüket, s ha rossz' lelkiismerettel is,
de csak-csak elfogadják, amit felkínálnak nekik. . . Saj
nos, én is azok közé tartoztam, akik elfogadták.
— Az, hogy ön börtönbe került, emberi tragédia is,
hiszen most van, azaz lenne a szakma csúcsán, ugyanis
43 éves, s mindazt, amit eddig tanulással, szorgalom
mal felépített, az romokban hever. Tűnődött már azon,
hogyan tovább? Mi lesz, mit csinál, ha szabadul? Nem
szólva a családi életről!
— Egyelőre még rá sem merek gondolni, hogy ho
gyan tovább. Az bizonyosnak látszik, hogy szakmái kar
rieremnek vége! Pedig értettem és szerettem a munká
mat, ötleteim, ésszerűsítéseim komoly hasznot hoztak a
vállalatomnak, nagyon komolyan vettem a munkámat.
Abban reménykedem, hogy talán valamelyik kisiparos
alkalmaz, s így, ha a periférián is, de a szakmámon
belül maradhatok.
Ä. 3.

Alkalmazkodás
A bv. intézetekben min
denkinek lehetőséget ad
nak arra, hogy az általá
nos iskolai tanulmányait
elkezdje, folytassa, avagy
befejezze. Tanárok, tante
rem, szemléltető eszközök,
megfelelő munkarend szol
gálja ezt. Valamit azonban
csak a társak, a zárkatár
sak nyújthatnak: ez pedig
nem más, mint a megértő
alkalmazkodás. Hogy azok,
akik a szabad idejükben
tanulni akarnak, figyelmü
ket valóban az ismeretek
elsajátítására
irányíthas
sák. Ha a társaik, akik
már vagy még nem járnak
iskolába, hagyják őket ta
nulni. Ehhez ugyanis vi
szonylagos csend kell. Ha
hangoskodás1, rosszindulatú

piszkálódás zaklatja a félrevonulókat, akkor előbbutóbb elmegy a kedvük az
egésztől.
Vannak intézetek, pl.
Debrecen, ahol a zárkák
lakóit lehetőség szerint
úgy „válogatják” össze,
hogy a hangadók olyanok
legyenek, akik megértők a
tanulni vágyókkal. Nyil
vánvaló, hogy lehet olyan
„külön zárkarendet” is elő
írni, azaz egymás közt
megállapodni, hogy bizo
nyos időben csendesfoglal
kozás van. Aki akar, az
tanul,
mások
olvasnak,
rejtvényt fejtenek stb.
Ennyivel — ennyi alkal
mazkodással — tartozunk
egymásnak. . .

xj&átttSDÖ
Utóhaagok a vitához
E t IS ©

If

I« w
ä biBi JHf LW; »

•

jb

H

jh

f

W

1'a* 1w#

Folytatva a nevelésről szóló
vitához utólag érkező érdekesebb hozzászólások boncolgatását, igazán meglepő gondolatot találtunk Pataky Imre
Vácról küldött soraiban. Á lényeg a következő: úgy látja,
hogy az új Btk. tulajdonképpen nem különbözik a régitől,
__ ____ _
rí _
mert a 1—
büntetésit tételek, an lki
szabható büntetések nagysága
nem csökkent. Másfelől a je
lenlegi börtönviszonyok túl
zottan „jók”, nincs visszatartó
erejük. A szexuális kapcsolat
kivéteiével gyakorlatilag az
elítéltek mindenhez hozzájuthatnak. Tehát a büntetések
túlzottan hosszúak, a börtön
túlzottan „komfortos”. Szerinte rövidebb büntetésekre
lenne szükség, de a börtönök
nek sokkal szigorúbbnak kel
lene lennie. S a hosszú bünte
téseknek van még egy követ
kezménye: a szabaduló első
dolga, hogy mielőbb pótolja a
mulasztottakat.
★
őszintén szólva első olva
sásra tetszetősnek látsziik az
elmélet. Elfogadásához azonban két tényt bizonyítottnak
kellene venni: egyrészt, hogy
tényleg hosszúak, nagyok a

büntetések, másfelől, hogy
„jók’.’ a börtön viszonyok. Nézzük az elsőt. Tény, hogy a pár
éve életbe lépett Btk-nak az
egyes bűncselekményekre^ kiszabható szabadságvesztési tételei nagymértékben nem térnek el az előzőtől. Ne feledjük viszont, hogy alternatív
K
íin
büntetésként
egyre több eset
ben szerepel a pénzfőbünte
tés. A törvényhozók lényegé
ben kimondták azt a célt,
hogy ne legyen „uralkodó”
büntetés a szabadságvesztés.
Vagyis gyakrabban kerüljön
kiszabásra pénzbüntetés, illetve úgynevezett mellékbüntetés, főbüntetés nélkül. Az eddigi bírói gyakorlatban — s
ez megint tény — e törekvés
még nem jelentkezik olyan
mértékben, ahogy azt sokan
gondolták, szeretnék. De ne
feledjük, a Btk. nem egy-két
évre szól. Ugyanakkor — bár
erről nincs birtokomban hiva
talos statisztika — a kiszabott
szabadságvesztések
mértéke,
hosszúsága egyre csökkenő
tendenciát mutat. Ahogy ezt a
bv. intézetekben szinte naponta megfogalmazzák: a sok
röVid idős elítéltet nehéz betanítani a munkára és nehéz
nevelni is. (Anélkül, hogy en-

Lassan, de biztosan ...
Azok az emberek, akik megyei intézetekben töltik bűntetésüket, tisztában vannak
azzal, hogy a falak nem gu
miból vannak, magyarán nem
lehet tetszés szerint _bővíteni,
nem lehet a mai viszonyok
nak megfelelően, az igények
hez idomítani. . . Tehát ma
rad a régi, bevált módszer:
minden talpalatnyi helyet ki
használni, hogy a lehetőségek
határain belül megoldjuk azo
kat a fogas kérdéseket, ame
lyek előttünk állnak.
Ilyenek pedig bőven van
nak. A teljesség igénye nélkül
csak néhányat villantok fel
belőlük: a szabad idő minél
kulturáltabb eltöltése, ebbe
beletartozik — természetesen
— a sport is: szakkörök, iro
dalmi „klubok”, ismeretter
jesztő vitakörök, film- és té
vénézés, valamint a megvá
sárolt élelmiszerek korszerű
tárolása.
Ez utóbbi, mint ismeretes,
nemcsak egyszerű elhatározás
kérdése. Ehhez kell némi kis
P“
, hlSZ&n
még amatlaps^
nemz 1S
divat,
hogy
termelő
vállalatok
„ajándékképpen”
adjanak
hűtőszekrényeket,
Vagy hűtőládákat a bv. intézeteknek Tehát meg kell vá-

És itt nemcsak a takarékos
ságról van szó, hiszen közismert: ahhoz, hogy takarékos
kodjunk, szintén pénz kell.
Egyszerűen szemléletváltozás
vagyunk, s mint minden
újnak, ennek is át kell rágnia
magát a régin.
Mint például Debrecenben!
Itt ugyanis azt a hagyomá
nyos, de bevált gondolkodást
követik, hogy lassan, de biz
tosan haladnak az elképzelt
cél jelé, mert tudják, mit akar
nak . . . Ha egy hűtőszekrényre
van pénzük, akkor nem vár
nak vele évekig, hanem meg
veszik, s működtetik. És köz
ben is tapasztalatot szereznek,
s mire elérik azt, hogy minden
szinten annyi hűtőszekrény
van, amennyi kell, addigra
tisztában vannak ennek az új
módszernek minden árnyala
távalUgyanígy vannak a műve
lődési igények teljesítésével is.
Ők voltak azok, akik a folyo
sókat, a belső, kihasználatlan
tereket kis, olcsó, filléres megoldásokkal hasznósíthatóvá tet
ték. A földszinti folyosón szín
padot építettek, az emeleti fo
lyosókat lezárták, s miután
biztosították az őrzés maximélis feltételeit kitették a tele-

rs ^haj smondjuk
sz rs&
háromz r svagy
s;
• « * » *•
kétszintes egy-egy megyei in is, de emberi körülmények kötézet, akkor szintenként nem
elég egy-egy, hanem legalább
kettő kell. Ez pedig már nem
csekély összeg, főleg a mai,
ínséges időkben . .. Amikor
nem a forintot, hanem a fil
lért is megnézik, hogy hová
is fordítsák!
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nek most konkrétan utánanéznénk, bizonyos esetekben jó
néhány gyakori buncselekmenynek kisebb is lett a
büntetési tétele (például a lopásé). Igaz az is, hogy-a szaporodó erőszakos jellegű búnelkövetések — rablás, nemi
erőszak, emberöles^stb^ ^tetteseit egyre szigorúbban bün
tetik, Nekik valóban hosszú a
büntetési idejük. Hangsúlyo
zom azonban: az átlagot fi
gyelemé véve rövidültek a
büntetések. Ha valami kérdés,es lehet, az az,_ hogy van-e
értelme_ a néhány hónapos
börtönbüntetésnek, nem hasznosabb-e^ a társadalomnak, nevelő hatásúbb az egyénnek, ha
helyette pénzbüntetést kapna?
-k
Azt, hogy túlzottan „jók” a
börtönviszonyok, nem egyedül
P. I. írta le. Ez a vitában is
elhangzott, megíródott.
Ez
még nem lenne baj, meit egy
más között mindig bizonyos
összefüggésekben kerül gzóba.
Hogy például ne legyen min
denkinek egyformán járó ez
va ' az a kedvezmény és így
tovább. Ami viszont baj: a
közvélemény, a kintiek köré
ben is igen elterjedt ez a né
zet. Aminek az a lényege: túl
humánusan bánunk a bűnö
zőkkel, ezért mernek mindent
megcsinálni. Nos, véleményem
szerint, igazán komolyan csak
az mond ilyet, aki még nem
töltött el bizonyos időt vala
melyik bv. intézetben. Kétség
telen, hogy a bv. szabályzat,
s a'természetes fejlődés hatá
sára a pár évvel ezelőtti hely-

zethez képest is hatalmas a
változás. A külvilágtól való
elzártság lehetőség szerinti
csökkentése és sok mindenben
közelítés a szabad élet körülményeihez — ez részben valóság,
részben
pedig a jövő.
Dg
éppen
a szabadságVesztés
szó az, amely meghúzza a ha^árt js . soha nem lehet azt a
hátrányt megszüntetni, ami az
elzártság és a szabadság között van.
Ebből azután logikusan biZOnyítható, hogy légyen egy
börtön bármennyire is humánuSi legyenek a tárgyi körülmenyek kiválóak
bár et
től még messze vagyunk —,
még mindig jobb rossz körül
mények között szabadon élni,
mint ,.jó” körülmények között
elítéltként. S akkor még nem
is szóltam azokról a hátrá
nyokról, amelyek kint várják
^a ________
_________
szabadulót_____
A még
erőteljesen jelenlévő előítéletekről, a
beilleszkedés egyéb nehézségeiről aligha kell bővebben
szólni. Vagyis alaposan és fe
lelősen végiggondolva: tart
hatatlan az a nézet, hogy a
börtönnek nincs visszatartó
ereje, s ezzel netán bűnözés
re ösztönözne. Vannak olyan
emberek idebent, akiknek
kint a körülményeik talán
rosszabbak voltak. De ők sem
azért követték el a bűncselek
ményt, még tizedrészében sem,
mert nem félnek, mert nem
tartanak a börtöntől. Ha va
lami visszatarthatta volna
őket, az nem a szigorúbb bör
tön, hanem a jobb kinti élet.
Ha például több vesztenivaló
juk lett volna.
★

Némiképp különösnek tűn
het, hogy mindezt pont egy
„szabad ember” bizonygatja
egy elítéltnek. De tudom, hogv
az elítéltek többsége ugyanígy
látja, így érzi. S talán Pataky
Imre is egyetért már velem . . .
—f—
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zott lehet nézni a műsort.
Azt a műsort, amely ha nem
is mindig a legszínvonalasabb,
de még most is bír annyi va
rázzsal, hogy az emberek ko
januári szél végigsöpört
molyan törekednek arra, hogy
a városon. Cementszínű
megszerezzék a tv-kártyát.
szürkeség borult a la
A. J.
kótelepek fölé, parkok, kapu
aljak dermedt vacogására. Az
emberek felhajtott gallérral,
behúzott nyakkal, széltől le
szegett fejjel igyekeztek a
munkahelyükre,
közértbe,
■ ■ ■ ■
haza, vagy toporogva szívták
cigarettájukat a buszmegálló
ban, trafikok huzatmentes ol
dalán.
Nyoma sem volt már az új
évi fogadalmaknak, remé
nyeknek. A város élte min
dennapi, megszokott életét.
Délután két óra volt. A kétés három műszakos üzemek
ontották magukból az embe
reket, az iskolákból ricsajjal,
lökdösődve, táskát lóbálva tó
dult ki a gyereksereg. Iskolaköpenyek rejtett ráncaiból
előkerült a cigaretta, a me
nüfoltos asztalokra kóla Iocscsant. A fiúk felnőttes hamuI l i pöcköléssel futbailról, nőkről,
kocsikról, filmről beszéltek; a
lányok rágógumit majszolva
sugdolóztak a csendes sarok
ban.
A VOLÁN-tielepem a dél
előtti váltás maradéka cihelődött, jópofáskodott. A délutánosok munkaelosztásra vár
tak, melegítették a kocsik mo
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torját, tisztították az összefröcsköl't ablakokat, kávét it
tak a vállalati kantin füstös
helyiségébe«.
Nagy erővel csapódott ki az
ajtó. Szúrós hideg nyomult be
a délutános műszak vezetője,
Balogh után. Barna köpenye
fölött ujjatlan pufajkamel'lényt viselt, fején bundasap
ka.
— Na, emberek, mi lesz
már! Nyomás azzal a kávéval,
aztán ki-ki a dolgára! A vö
röskői járatinak beragadt a
fékje, a Kovács kocsijára fel
kell rakni az adagolót, a he
lyi hármasnál meg szökik a
levegő.
Dühösen fújt egyet, kézfe
jével meglörölte a bajszát, az
tán valamivel csendesebben
folytatta.
— A fenébe is. Szakszerve
zeti gyűléseken tudjuk mon
dogatni, hogy jobb öltözőt,
védőitalt, hatékonyabb szer
vezést! Ilyenkor sem ártana
ám iparkodni.
Amikor belépett, páran már
cihelődtek, néhányan gyorsan'
kimentek. Sietős hörpintések,
mély szívások a cigarettából.
A kövér Horvárh térdét pár
szor berogyasztva, megvakar
ta a lábaközét. Hangjába né
mi méltatlanság vegyült.
— Jól van, na. Megyünk
mán. A munka nem fut el,
meg mink se.

Kezelésre várva
Gondolom, senki nem sze
ret orvoshoz járni. Csak ak
kor megyünk, ha már tűrhe
tetlen a fájdalom, ha már a
barátok, szomszédok, ismerő
sök gyógyjavallata nem se
gít, ha már nincs gyógyír a
szenvedésre. Nem véletlen,
ho,gy ma hazánkban olyan so
kan élnek az öngyógyítás rossz
módszerével, még ma is él
ugyanis ,az a beidegződés, hogy
az orvost hozzákapcsoljuk a
fájdalomhoz, mintha ők te
hetnének arról, hogy megbete
gedtünk. Tehát addig húzzukhalasztjuk, hogy szakemberhez
forduljunk, amíg csak lehet.
Aztán meg már régi tapaszta
lat, hogy ismerőseink körében
mindenki orvos! Mindenki
tudja, hogy mit kell szedni,
milyen gyógyszert, sőt, remek
diagnoszták is vagyunk. Szin
te ránézésre megállapítjuk,
hogy a másiknak mi baja!
így van ez. ha mondjuk
reumáról van szó, vagy bár
mi másról, de egészen más a
helyzet, ha megfájdul a fo
gunk. Akkor nem ér semmit
a meleg só, a gyógytea. a fáj
dalomcsillapító, az ecetes cu
kor. sőt, az sem, ha kínunk
ban papírt rágunk, mondván,
így „kiöljük” a fogból a fáj
dalmat. Az sem ér sokat, ha
pálinkát csepegtetünk a be
teg fogra. Vagyis semmi nem
számít: ha időlegesen csökken
is a fájdalom, csupán azért,
hogy utána újult erővel tá
madjon, s az őrületbe kerges
sen bennünket. Ahogy mon
dani szokták: nincs mese, or
vos kell!
Igen ám, de ha a többi, ál
talános orvostól fél az em
ber, akkor a fogorvostól egye
nesen reszket! Nem is csoda,
hiszen a várószobába is kihallatszik a fúró zümmögése,
s ez nem valami üdítő zene a
fülnek.
Hát még amit a várószobá
ban mesélnek az emberek egy
másnak. Hogy neki beletörött
a gyökér, úgy kellett kivésni,
hogy az injekció nem hasz
nál, hogy az érzéstelenítés
nem ér semmit, hogy az egész
pokoli, hogy így fáj. úgy fáj,
s mire bemehet a „szerencsét
len” páciens az orvoshoz, azt
sem tudja, hogy fiú avagy
lány. Egész valójában reszket,
s csak arra vár, hogy legyen
túl rajta, bármi áron.
És akkor bekövetkezik a
csoda, ami nem is csoda, ha
nem természetes: az érzéste

lenítő használ, a fájdalom el=
múlt, a fúrás nem is érzékel
hető, a fog pillanatok alatt
kint van, stb. Az egész nem
tartott tovább néhány perc
nél, a félelem teljesen indoko
latlan volt, s nem érdemes
senkire sem hallgatni, hanem
egyenesen fel kell keresni az
orvost!
Ma már a fogorvoslás is tel
jesen fájdalommentes, hiszen
korszerű, remek gépek, műsze
rek, fájdalomcsillapítók állnak
a betegek szolgálatában, s az
orvosok sokat tudnak a fog
betegségeiről.
Debrecenben egy éve műkö
dik fogorvosi rendelő, hetente
kétszer rendel az orvos, elein
te csak a beteg fogat húzta ki,
nem volt lehetőség a fogpót
lásra, s így ha a fájdalom
meg is szűnt, maradt a kelle
metlen érzés, az esztétikai fo
gyatékosság, a foghiány.
Mint említettem, Debrecen
ben egy évvel ezelőtt kezdte
meg áldásos működését a fog
orvos, sok embert megszaba
dított a begyulladt, avagy szu
vas fogától, de arra, anyag
hiány miatt képtelen volt,
hogy pótolja is azokat. Né
hány hónapja ez a helyzet
gyökeresen megváltozott. Most
már a legkülönfélébb igények
nek is eleget tudnak tenni. S
így ma már elmondható, hogy
ez az orvosi rendelő igazán és
valójában teljesíti alapvető
feladatát. Csak olyan esetben
nem vállalkozik teljes fogpót
lásra. ha az illetőnek rövid a
büntetési ideje, s így hama
rabb szabadul, mintsem elké
szülne az új fogsora.
Azok az emberek, akik itt
mint páciensek megiorduitak,
teljes mértékben elégedettek
ezzel az új egészségügyi szol
gáltatással, s nemcsak az új
fogaknak örülnek, hanem an
nak is, hogy megszabadultak
alaptalan félelmeiktől. Ma már
ném a szomszédok, ismerősök
„jó tanácsaira” hallgatnak, ha
nem ha valamilyen fájdalom
arra készteti őket, hogy or
voshoz forduljanak, nem resz
ketve mennek hozzájuk, hanem
abban a biztos tudatban, hogy
segítenek rajtuk.
A bv. intézetekben levő or
vosi rendelők nemcsak gyó
gyítanak, hanem ismeretter
jesztő missziót is teljesítenek.
Felvilágosítják az embereket
az orvosi munka mibenlété
ről.
A. J.

Egy-két elfojtott kuncogás.
— Meg aztán nemcsak az
irodistáknak jár ki ez a kis
fekete. Nemde?
— Ne más lovára rakjon
nyerget, hanem a magáéra
zablát.
Menjünk, emberek!
Délelőtt jött anyag a raktár
ba, ha valami kell, most ki
írom.
★
Sulyok Viktor aznap reggel
nikotinízzel
kevert keserű
megállapítással kelt fel az
ágyból, hogy ilyen pocsék idő
szak talán még nem is volt
az életben. Mezítláb toporgott
néhány másodpercig a sző
nyegen, mint aki nem tudja
hirtelen számba venni, hogy a
sok megoldandó feladat közül
melyiknek is álljon neki elő
ször. _ Aztán sietve zoknit,
nadrágot húzott és magára
kapott egy melegítő felsőt- A
ruhák hidegek voltak, meg
borzongott. Agyondohányozott
tüdejének szivacsos barlangjai
hevesen tiitakoztak az első
cigaretta mellbevágó támadá
sa ellen. Odalépett a nagy
cserépkályhához és tenyeré
vel végigsimított a csempén.
Hideg itt minden. Ez a ro
hadék lakás, az ingem, ez az
egész köpnivaló világ — gon
dolta. Kiment a fürdőszobába,
megnyitotta a csapot és vi
zet fröcskölt borostás arcára.
Pillanatok alatt csupa liba
bőr lett az egész teste, érez
te, hogy karján felágaskodnak
a szőrök. Szeme véresen, bi
zalmatlanul hunyorgott viszsza a tükörből. Melegítőjének
gallérját begyűrte a varrás
mentén, és borotvahabot nyo

mott az arcára. Tétován mo
tyogta maga elé:
Hogy a fenébe lábaljak k
ebből az egészből, te jószagi
magasságos! Hiába hívsz viszsza, anyám, nem mehetek
Lassan mindenki eltűnik ab
ból a faluból, csak . ti marad
tok ott az öregségetekkel
meg a sublódon dohosod!
imakönyveitekkel. Hogy imád
kozol értem? Jó vicc! Hogj
megátkozod őt? Na és! Máj
semmit sem tehetünk egymá
sért. Mari két napja elment
elvitte a gyerekeket is. Teg
nap leittam magam, most fá;
a fejem és fázom. Belülről is
fázom, és ez a legrosszabb,
Pedig megfogadtam újévkör.
hogy nem iszom, de mit te
gyek. Már te is tudhatod..,
persze, hogy tudod. Hiszen
csak én lehettem ilyen hülye
falusi bunkó, akim jót lehet
röhögni a garázsban és a bo
rospohár mellett.
Mariból
céda Lett. A feleségemből, ér
te d !...
A hideg víztől és a hasz
nált pengétől az állán kipattogzott a bőr, és mint egy
horzsolásból, szivárogni kez
dett a vér. A timsó mart, tö
rülközővel felitatta.
a konyhába, meg
tömte a kávéfőzőt, és
K _iment
egy hokedlire kuporod

va várta a jól ismert sister
gést. Eszébe jutott egy nyár.
Régi, boldog nyári nap. Még
jobban kezdett dideregni. Az
előszobában magára terítette
a sofőrkabátját és visszaült a
hokedlire. A képek makacs
szívóssággá' ugráltak előtte.
Felszakadó önsajnálatát táp-
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Csupa ötlet

Gálaműsor Kalocsán
Míg a nézőtéren ültem s fi
gyeltem az egymás után kö
vetkező, jobbnál jobb produk
ciókat, azon tűnődtem: milyen
jó lenne, ha a K.S — azaz a
Központi Stúdió — mintájára
lenne egy KKS — azaz Köz
ponti Képmagnó Stúdió — is,
amely ugyancsak szolgálhatná
a bv. intézetek közötti hasz
nos információcserét. Igazán
képernyőre kívánkozott volna
a műsor, mind tartalmát, mind
az előadás színvonalát, szer
vezettségét illetően. Biztosan
voltak „bakizások”, vagy ép
pen apró eltérések a forgatókönyvben rögzítettektől — a
közönség azonban semmit nem
vett ebből észre. Köszönhető
ez annak is, hogy a színját
szás, a színpadi munka régi
hagyományokra tekint vissza
Kalocsán; a hagyományok pe
dig tapasztalatokat, - egyfajta
gyakorlottságot is jelentenek.
Előző heti számunkban az
előzmények — a nyári felhí
vás a Ki mit tud?-ra, az elő
döntők és döntők — már sze
repeltek; ezúttal a legjobb
produkciók voltak láthatók egy
előadásba sűrítve. A kevés hí
ján két óra alatt volt szava
lat, ének, táncbemutató, bű
vészkedés, paródia, népművé
szeti bemutató. Hirtélenében
nehéz lenne eldönteni, hogy
melyik szám érdemli meg leg
inkább a dicséretet; mind
egyikben
Volt olyan ötlet,
amely megragadta a nézőket.
Meghatóan szép volt például
a cigányszám; búson,gó hangu
latú, ősi-szép dalokat énekel
tek az asszonyok eredeti nyel
ven. Ha a szöveget természet

Gálához méltó megjelenés
szerűleg sokan nem értették is,
méltán kapott vastapsot ez a
rész.
Igazi lelemény, felfedezés,
volt mindkét bábuszám. Az
egyikben egy óletnagyságú bá
buval folytatott közös „tánc”
volt látható, míg a másikban
két bábu közös bemutatója.
Képzeljenek el az olvasók egy.

oégylá'bra ereszkedett alakot,
akinek az arca el van fedve,
s a hatásra van „ráültetve”,
pontosabban rávarrva
két,
egymással szemben levő bábu;
az őket mozgató szereplő két
karja, illetve két lába a figu
rák meghosszabbított törzse.
Lehetetlen a látványt vissza
adni — maga a szám min
den elismerést megérdemel.
A bűvész a hivatásosokra
jellemző ügyességgel kápráz
tatta el a nézőket. Kedves öt
let volt részéről a befejezés:
szokás szerint ugyanis egy
üres ládából papírcsíkok so
kaságát . varázsolta elő. Az
utolsót is kibontva, szembe
tűnt a felirat: „Szerencsés sza
badulást!” A szám különleges
sége még, hogy a bűvész —
férfi létére került be a döntő
be, s azután a gálaműsorba.
Tudomásom szerint első ízben
fordult elő, hogy mindkét nem
képviseltette magát egy elő
adásban . . ,
★
Az előadás után a nevelőie
kéi rövid beszélgetés kereté
ben sok új tervről, érdekesség
ről szerezhettem
tudomást.
Érthető örömmel mutatták a
legújabb „szerzeményt”, egy
színes képmagnót. Egyelőre
még a dobozában pihen a ké
szülék — kezelésével most is
merkednek majd meg. Szüksé
ges hozzá egy színes televíziókészülék is (másképp nem
tudják megfelelő minőségben
megnézni a felvett anyagot);
az új tv talán újfajta kedvez
ményre is lehetőséget ad, ne
vezetesen, a tévézésre jogosul-

Cigánydalok. . .

látták: kajánul. Arra már nem
futotta energiájából, hogy az
önsajnálatnak gátat vessen, de
talán nem is akart. Elmeren
gett:
Nagyszerű, melegen paskoló
nyári zivatar volt. A súlyos,
kövér esőcseppek úgy loccsan
tak a kis présház bádoggal
borított tetején, mint azok a
friss, lágy madártojások, ami
lyeneket akkoriban sűrűn ra. bolt a fészkekből. Mari mel, lette feküdt az ablak alatt kiszuperált öreg díványon, és zá
portól összekócolt fejét a hó; na alá dugta. Akkor úgy érez: ték mind a ketten, hogy az
lenne a legcsodálatosabb do
log a világon, ha ez a dél, után, soha nem érne véget és
így maradhatnának örökké.
Csókolóztak. simogatták egy
más karját és összedörgölték
az orrukat, ahogy azt egy
filmben látták. Eszkimópuszi.
Mókus, mókus, esz,kimókus!
Fenséges volt. Játékosan öszszefonódva birkóztak azon a
matuzsálemi díványon. Kint
villámok pattogtak, mint egy
hegesztőpisztoly apró pukka
násai, és mélyöblű dörrenések
vonultak a pincék fellett. A
lány könnyű, fehér vászon
inge önmagától került a le
döngölt agyagpadlóra. Szem
betérdelve egymással, homlo
kuk, orruk összeért. Mókus,
mókus eszkimókus .. . szeme
előtt sötétvörös kemény kis
bimbók süllyedtek emelked
tek, Mohón csókolta őket,
kicsit, sós volt, új és idegszag
gató. Izgalmuk mint a kinti
villámok, betöltötték a kis
odút. Eldőltek, az idő megállt,
csak a remegések nem szűn

tek meg és alkár egy dinamó,
újratermelték önm agukat. . .
Kint az eresz alatt kődézsa
állt, abból fröcskölték egymás
kipirult arcára hűs, síkos vi
zet, fülükre vérszínű cseresz
nyéket aggattak. Később pi
pacsot tűzött a lány hajá
b a ..,
★
A kávé mellé újabb ciga
rettára gyújtott. Váladékot kö
högött fel, beleköpte a moso
gatóba, vizet eresztett rá, és
csészével a kezében odaáilt
az ablakhoz. A szemben levő
gang üres volt, a szomszéd
ban valaki lehúzta a vécét.
A víz gurgulázva zuhant alá,
tompán ingerlő szortyogással.
Valahol becsaptak egy ajtót.
Újra megrohanták az emlé
kek.
Elment. Mást akart, min
dig mást, mint amit ő adni
tudott neki. Ilyen a vére,
észrevehette volna. Hülyeség.
Persze, hogy észrevette, csak
nem akarta elhinni. így volt
kényelmes, meg talán a gye
rekek miatt is . .. Csak azt
tudnám most, hogyan tovább?
Erre adjon választ valaki!
Erre, hogy a súly essen belé
és mindenbe, ami így össze
szabdalja az ember életét!
Dühösen csapta le a csé
szét. Gyenge roppanással tört
ketté, szinte mértani pontos
sággal. Ma öt fuvarja lesz a
távolsági járattal. Szegvár—
Igazszeg—Erdős, Erdős—Igaz
szeg—Szegvár. Gyalog ment
ki a telephelyre. Űtközben az
állomásokra gondolt. Tömött,
piszkos, csikkekkel és kolbásszaggal átitatott váróter

mekre, fáradt arcú ücsörgők
re, ragacsos vasúti kocsikra.
Pfuj. A busz, az mégis más.
Más? Egy frászt! — gondol
ta. A telep bejárata előtt Jó
zsi, a Leszázalékolt kapus to
pogott.
— Na mi van, öreg! Áll-e
még?
Amaz laposan, kicsit sunyin
nézett vissza rá.
— Az enyém néha még
megjárja, de van, akinek meg
már nincs miért.
Érezte, hogy ökölbe szorul
a keze és még a nyaka is el
vörösödik. A kapus kicsit ne
kihátrált a sorompónak és
megeresztett valami erőtlen
mentegetőzésfélét.
— Na nem azért, hogy.. .
de tudja, hogy van. Az em
berek beszélnek ezt-azt, meg
minden és . . szóval, nem úgy
gondoltam én azt, hehe.
Legyintett, átbújt a sorom
pó a la tt
ulyok Viktor mereven, a
volánra hajolva figyelte
az utat. Az utastérből
a motor egyhangú dohogásába beszédfoszlány, nevetés ke
veredett. A burkolat síkos
volt, a nedvesség a délutáni
lehűléstől fagyni kezdett. A
fák megkopasztott csupaszsá
gukban kísérték az út szalag
ját, a földeken, árkok part
ján hófoltok fehérlettek. A
szembejövő kocsik után be
kapcsolta az ablaktörlőt. A
felverődött sár vízzel keve
redve, szétkenődöt't a gumi
lapátok alatt és piszkos sá
vokat hagyott az üvegen. Be
kapcsolta a tompított és hely
zetjelző lámpákat is.

S

Hegedűvel, citerával
tak közül is a legjobbak szí
nesben nézhetnék az adást.
A belső rádióstúdió tevé
kenységét is megújítják, a jö
vőben nagyobb szerepet szán
nak nemcsak a szükséges tud
nivalók továbbításában, ha
nem a tudatformálásban, a ne
velésben is. Az érdemi mun
ka megkezdését néhány boszszantó technikai akadály hát
ráltatja, amelynek elhárítása
érdekében ezúton is kérik Sop
ronkőhida segítségét.
Ott
ugyanis van valaki, aki kép
zettségét, szakértelmét felhasz
nálva rendbe tudná hozni a
kalocsai stúdiót, s ezért sze
retnek rövid időre „kölcsön
kérni”. Az illetékesek telefo
non próbáltak már erről be
szélni — de kevés sikerrel. A.
hiba azonban nem bennük ke
resendő, hanem a postai tele
fonvonalakban. Ügy látszik, a
Postának sincs elegendő szak
embere . . .
★
A nevelői munkában újdon
ságként jelentkezik, hogy ki
építik az úgynevezett kiscso
portos foglalkozások rendsze
rét. Tízen-tizenöten beszélget
nek majd az előre meghatá
rozott témákról; a hangsúly a
beszélgetésen van, mert ezen
alkalmakkor nem előadást és
udvarias halogatást képzelnek
el, hanem az adott kérdések
ről a vélemények, nézetek
őszinte kifejtését, megvitatá
sát. A csoportok összetételét
nem állandónak, megváltoz
tathatatlannak képzelik el, ha
nem arra számítanak, hogy az
első néhány foglalkozás után
felszínre jönnek az egyes em
bereket leginkább érdeklő té
mák, s ezek szerint újabb cso
portosítást lehet végrehajtani.
Akit például a komoly zene

Szegvár-külsőn egy nő állt
a buszmegállóban, a karján
nagy kendőkkel, sálakkal orrhegyig bebugyolált gyerekkel.
Lassított, lehúzódo'tt az út
szélére, úidexelt és megállt.
Sziszegve csapódott ki az
ajtó. A fiatalasszony sietve
kapaszkodott fel, és az alu
mínium korlátba fogódzkodva
hajolt felé, — Jaj, de rendes,
igazán. Huhh . . . köszönöm.
A helyi járatnak tíz perce . . .
de nem jön . . .
Hátraintett a fejével és be
csukta az ajtót.
— Az áruház előtt leszáll
tra t. Mi távolsági járat va
gyunk.
A városban gyér volt a for
galom. Zömében teherautók
vizes, lebegő ponyvákkal, sá
ros permetet hintve maguk
után, néhány személykocsi,
furgonok. Fonalgyár, dohány
fermentáló, üzletek, iskolák,
lakótelepek. Molnár, a ka
lauz, táskájának zárját pat
togtatva furakodott előre.
— Na, az utolsó forduló
megint csúcs lesz. Ez az idő
meg undorító. Bekúszik a
nyálfca az ember gallérja mö
gé és kizárt, hogy ne fázzon.
Vigyázz!...
Fék, gyors visszakapcsolás,
elkapja a kormányt. Az úr
vezető arcán megfagyott a ré
mület. Megúszta. Az utasok
méltatlankodtak, ki a hirte
len fékezés, ki az oktondi
autós miatt.
— A marhája! Miért nem
ökröt vezet az ilyen! Hát
nem?
Donászi Aladár
Szeged
(Folytatása következik.)

érdekel, nyilván az ezzel fog
lalkozó kis közösségben érzi
jobban magát, s nem azok kö
zött, akik, mondjuk, az etika,
mint filozófiai alapfogalom
értelmezését taglalják.
Az ismeretszerzés, tájékozó
dás hatékonyságát minden bi
zonnyal növeli majd az új
könyvtári rendszer. Először
szeretnék beavatni az itt le-

Az összes programnak, fog
lalkozásnak nagyszerű segítő
társa akadt a Kalocsai Műve
lődési Központ intézményében.
A hivatalos kapcsolatot immár
személyesen is erősíti; a köz
pont igazgatója ugyanis az új
nevelőtiszt (két hónapja dol
gozik a bv. intézetben, peda
gógusi gyakorlata azonban jó
val régebbi keletű) régi, gye
rekkori barátja. A sok jó öt

Táncrend
vöket a könyvtár hasznos tud
nivalóiba; elmagyarázni kinek-kinek, mi az a katalógus,
hogyan célszerű használni,
milyen módon lehet a keresett
könyvhöz a leggyorsabban
hozzájutni — vagyis, lehető
leg ne csak „ajánlásra” kérjen
valaki könyvet, hanem tudato
san legyen képes válogatni az
őt érdeklő irodalomban. A kö
vetkező lépésben szabadpolcos
rendszert alakítanak ki, segít
ve az olvasási kedv növekedé
sét.
Szó volt már az előzőekben
a komoly zenéről; meglepően
nagy az érdeklődés iránta. Az
intézet lemeztára hosszú ide
ig biztosítja a hanganyagot.

let, kezdeményezés bizonyítja:
nemcsak rossz értelemben vett,
önös érdekeket szolgáló sze
mélyes kapcsolatok vannak.
Alighogy elült a taps a gá
laműsor utolsó száma után, a
szereplők máris a következő
előadás terveiről kezdtek be
szélni. A karácsonyi és a szil
veszteri programot ugyanis
nem egy társulat állítja össze,
hanem más-más szereplőgárda
lasz a gazdája mindkettőnek.
Azzal búcsúzunk, hogy érte
sítenek, amint összeállt a két
műsor. A viszontlátásra tehát
karácsony előtti
H. A.

Egy „lecsúszott” bábu
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Tekintélyes hosszúságú listát kaptam néhány hete a Fő
városi Bíróságon dolgozó hivatásos pártfogóktól azokról a
vállalatokról, ahol — tudomásuk szerint — szabadultak is vál
lalnak munkát, illetve egy kicsit „előnyt” élveznek másokkal
szemben, akik „csak úgy” jelentkeznek a felvételi irodán.
Ezért meglepetten hallgattam a telefonban, amikor — megbe
szélendő a személyes találkozást — felhívtam az illetékes osz
tályvezetőt, Szigeti Károlynét. A meglepő kijelentés után azért
hozzáfűzött néhány magyarázó mondatot: a megszokott, más
hol is hallott felfogásoktól eltérő vélemény is indokolttá tette
ebnek a riportnak az elkészítését.

csak az adott munkakörre ér
vényes alsó határt tudjuk meg
állapítani. Van azonban túl
óra-lehetőségünk: aki ezt ki
használja, akár nyolcezret is
megkereshet, zömmel ugyanis
teljesítménybérben megy a.
munka. Állandó gond a sokfé
le letiltás, kártérítés: ilyenkor
én azt szoktam mondani, hogy
a munkásszállóért viszont csak
160 forintot kell fizetni h^von„Kedves új munkatársunk! De hát most vagyunk százéve ta, az étkeztetés szintén mini
mális összegbe kerül — aki te
.Köszöntjük vállalatunknál. sek . ..
— Mit jelent ez a magas ki hát akarja, visszafoghatja a
Örülünk döntésének, mely sze
rint úgy határozott, hogy a tüntetés a dolgozók számára? kiadásait. Tudom, hogy ez ne
— „Végigsöpör” az egész cé héz, különösen az első időszak-r
Taurus kollektívájának tagja
ként dolgozik a jövőben. Az gen egy kitüntetés-, oklevél- ban, amikor mindenkiben él a
új munkahelyre történő beil és pénzjutalom-hullám. Alig „bepótolás” vágya — de álta
leszkedés nem könnyű jeladat. van, aki ne részesedne belőle lában van némi „bentről” ho
Meg kell ismerni a gyárat, az valamilyen formában . .. Mi zott keresmény is, meg azért
embereket, a helyi szokásokat, nél régebbi dolgozó valaki, an itt is van lehetőség időnként
egyszóval
a munkahelyet. nál vastagabb lesz a boríték segélyre — szóval, ha ésszel él
Igyekszünk első lépéseit meg ja. Nemcsak tizenöt-húsz éve és gazdálkodik valaki, jut is,
könnyíteni. E kis füzetben rö itt levő törzsgárdatagjaink marad is.
— Visszatérve az igazolatlan
vid .áttekintést adunk a válla vannak, hanem harminc éve
napokra vagy más esetleges
latról, a gyárak termelési pro nálunk dolgozók is!
— Azok is kaphatnak jutal fegyelmi következményekkel
fitjáról, és néhány szociális el
mat, akik — mondjuk — ta járó ügyekre, ennél a vállalat
látási tényezőről.
valy ilyenkor még valamelyik nál hol a határ?
Reméljük, hogy Ön is, új büntetés'végrehajtási intézet
— Szigorúan a Munka Tör
munkatársunk, m egtalálja .szá ben voltak?
vénykönyve szerint. Nincs ki
mítását a Taurus Gumiipari
— Ha jól dolgoztak — miért vétel senkinek. Azért is van
Vállalatnál és a mi kollektí ne? Csak neveket ne kérdez nak munkaerő-gondjaink, mert
vánk is hasznosan gyarapodik. zen, mert nem tudok mondani. alapelvünk, hogy nem lehet
Számítunk aktív, odaadó mun Nem kezeljük őket külön. Ná „kilengés”. Aki ezt a szigorú
kájára, együttműködésére kö lunk nincsenek szabadultak és ságot nem vállalja — az in
zös vállalati céljaink megvaló nem-szabadultak — csak dol kább ne dolgozzon a TAURÜSsításában.
gozók. A belépés első pillana nál. Nem azt akarom ezzel
Jó munkát és jó egészséget tától kezdve következetesen mondani, hogy indokolt eset
kívánunk!”
végigvisszük ezt az elvet. Űj ben nem engedélyezzük a tá
munkatársak mindenütt van volmaradást vagy nem foga
•k
Kellemesen meglepődve ol nak: amikor bemutatunk va dunk el utólagos igazolást:de
vastam az idézett sorokat, amíg lakit a brigádnak, attól kezd mindennek megvan a maga
az osztályvezetőnő irodájában ve csak „tauruszos” emberek hivatalos módja, formája —
várakoztam (fontos dolga volt: vaunak. Kizárólag az adott tessék azt betartani. Talán en
az úgynevezett „üzemi négy üzemrész vezetője tud az „elő nek a szigorúságnak is kö
szög”,-tehát a szakmai vezető életéről”, de ők is hamar el szönhető, hogy — más válla
ség, a szakszervezet, a párt és felejtik, ezt már tapasztaltam. latokhoz hasonlítva — nálunk
a KISZ tagjai alkotta bizott Minek mindig felhánytorgatni alacsony az igazolatlan távolság egyik tagjaként éppen ju azt, ami volt? Dolgozzon min maradások száma.
— Ha valaki ide jön dolgoz
talmak szétosztásán, meghatá denki úgy, ahogy tud — a töb
ni, milyen távlatai vannak?
rozásán munkálkodtak). Az bi nem számít.
— A szabadultaknak azon
— Erről a törzsgárdatagok
újonnan belépő dolgozókat ál
talában tájékoztatják néhány ban vannak néha sajátos tudnának leginkább beszél
szaval arról a gyárról, ahová gondjaik is. da nincsenek „kü n i . . . Általánosságban igyek
dolgozni mennek. Ilyen ked lön” kezelve, akkor hogyan szünk minden, úgynevezett szo
ciális kedvezményt megadni.
ves hangú, barátságos, ember tudnak segíteni?
— Nem kell külön kartoték Ebbe olyan „apróságok” is be
séges „bemutatkozással”, mint
á kezemben tartott kis füzet, a segítséghez .. . Vagyunk né- letartoznak, mint például ked
még nem találkoztam. A sza hányan társadalmi pártfogók, vezményes vásárlási akciók
vakból kiérződik: jó szándék járunk az ezzel a tevékenység szervezése. Most például al
kal, igyekezettel fogalmazták a gel kapcsolatos oktatásokra, mavásárlás van: egy sokgyere
mondanivalót, a cél nem for tájékoztatókra — és ilyen „mi kes családban, ahol úgyis sok
maság kielégítése, hanem va nőségünkben” is bemutatko gyümölcsre van szükség, egy
lóban invitálás a gyári közös zunk az újonnan jöttéknek. általán nem mindegy, hogy
ség tagjai közé. A továbbiak Mindannyian tudják — leg húsz-harminc százalékkal ol
ban a kiadvány elmondja: a alábbis reméljük —, hol talál csóbban lehet valamihez hoz
gumiipar Magyarországon kö nak meg akár engem, akár va zájutni. Vegyük az oktatást:
zel 100 éves múltra tekint lamelyik másik kollégámat. külön kihelyezett általános is
Vissza. Első üzemét 1882-ben Aki megtisztel bennünket a bi kola működik a gjyárban. Kel
^lapították, és Magyar Rug- zalmával, annak igyekszünk lő számú jelentkezés esetén
gyantaárugyár néven hamaro megoldani a gondját. Valóban bármilyen osztályt tudunk in
san világhírnévre tett szert ki sokszor adódnak problémák, az dítani. Ezen túlmenően termé
váló minőségű termékeivel. A első fizetésig eltelő időtől a szetesen támogatunk minden
fejlődésben jelentős lépés volt, lakáslehetőségekig; ami raj fajta továbbtanulást. Vannak
belső, gyári szakmai iskoláinkamikor 1963-ban egyesítették tunk múlik, megtesszük.
— Kellett-e már hivatalos tanf olyamaink:, áki ezeket el
a Ruggyantaárugyárat és több
fhás, kisebb gyárat, valamint segítséget — például rendőr végzi, más helyre kerülhet,
áz 1949-ben létrejött Gumi ségi intézkedést — igénybe többet kereshet. Igaz, hogy
ipari Kutatóintézetet. A válla venni, mondjuk, rendbontás, ezeket másutt nem nagyon le
lat azóta Szegeden, Nyíregyhá italozás vagy hasonló ok miatt? het hasznosítani — de mi el
— Lehet, hogy meglepően sősorban azokkal törődünk,
zán és Vácott létesített vidéki
telephelyet. 1973-ban vették fel hangzik: nincs ilyenfajta „kü akik hosszú távon is a TAUa TAURUS Gumiipari Vállalat lönleges” gondunk. Az igazo RUS-nál szeretnének maradni.
— Van valamilyen különle
nevet. Az utóbbi évtizedben a latlan távolmaradás, eseten
forgalom évi 9-10 százalékkal ként munkahelyi vagy mun ges, csak erre a csoportra jel
ómelkedett: az export , a kaidő alatti italfogyasztás — lemző gondjuk a szabadultak
termeléshez viszonyítva ma nem csak a szabadultakra jel kal?
— Egyetlen egy. Ha ragasz
ínár eléri a 40 százalé lemző, illetve semmivel sem
kot. A Taurus ma már or gyakoribb nálunk, mint a töb kodnak az IBUSZ-lakásokhoz,
szágos nagyvállalat: összesen bieknél. Sőt, azt is mondha de valamilyen olyan bűncse
kilenc, önálló érdekeltségű tom: inkább ritkább. Ebben ai lekményt követtek el koráb
rendszerben működő gazdasá évben eddig 1300 érdeklődő le ban, ami miatt a saját *belső
gi egységből épül fel. Néhány velet kaptunk belépni szán szabályzatunk nem engedi az
a termékek közül: autó-gumi dékozóktól: becslésem szerint odaköltözést. Például: lopás.
köpenyek, gumílemezek, ék ebből legalább ezret a börtö Meglehetősen sok dolgozónk
szíjak, kempingcikkek, hajtó nök valamelyikéből írtak. Min van IBUSZ-lakásokban — nem
szíjak, gumipadlók, ragasztók, dig, minden levélre válaszo szeretnénk ezeket a bérlemé
gumiipari célgépek, speciális lunk, megírjuk, abban az idő nyeket azért elveszíteni, mert
Alkatrészek és így tovább. Kő szakban éppen hol van felvé egy esetleges „emelkedettebb”
iéi tizenegyezer dolgozójuk tel. Egyedül ez a szempont hangulatában a lakó elmondja
van; a népgazdaságban betöl dönti el, hová kerülhet az il- a háziaknak a múltját. Az elő
tött fontos szerep és az ered leftő. Ha' szerencséje van, és ítéletekkel nekünk is éppúgy
mények alapján az ország éppen „jó” helyen van ürese számolni kell, mint azoknak,
dés — akkor oda kerül a je akik kiléptek a börtön kapu
fgiyik vezető nagyvállalata.
lentkező, ha nincs szerencséje ján .. .
■ Lassan m ár kívülről tudtam —
máshová. Azért sem te
— A gyáron belül nincsenek
jninden adatot, mire az oz- szünk
kivételt, mert mi arra is előítéletek?
iályvezetőnő megérkezett. Fia kíváncsiak vagyunk: komoly-e
— Nem tudok róla; egyéb
talos külsejű, határozott, ener
illető szándéka. Ha egy ide ként sem lenne miért, mivel,
gikus alkatú asszony; kézfo az
je már bizonyított, tehát elé mint már volt szó róla, nem
gása akár egy férfié, kedves
vele, de szeretne közöljük az új dolgozó múlt
sége viszont már a nőkre jel gedettek
máshova kerülni — teljesít jának „titkait” senkivel, az il
lemző.
jük a kérését.
letékes vezetőn kívül. Őszin
i — Elnézést kérek, kicsit so
— Milyenek a kereseti lehe tén megmondom, akadt már
ká tartott — mentegetőzött. — tőségek?
olyan üzemegység-vezető, aki
Sok pénzt kellett szétoszta
— Ha az átlagot veszem ala ben erősen éltek az előítéletek:
nunk. Most kapja meg a Tau pul, körülbelül négy és fél ezer ilyen esetben oda nem irányí
rus a Munka Vörös Zászló ki forint. Sokat jelent, hogy va tunk szabadultat, vagy pedig
tüntetést, ami nagy dolog, hi lakinek a munkakönyvében ha ez mégis megtörténik, ak
szen eddig folyton csak Kiváló szerepel-e a „kilépett” bejegy kor úgy én, mint a feletteseim
Vállalat kitüntetést kaptunk. zés, mert ebben az esetben teljes vezetőd tekintéllyel vi

gyázunk arra, nehogy hátrány
érje az illetőt. Ez talán az
egyetlen kivétel, amikor „kü
lönös” gongot fordítunk a sza
badultra. Ugyanolyan jogokkal
kell hogy rendelkezzen, mint a
többiek — és persze, ugyan
olyan kötelezettségei is van
nak. Nincs is ezzel semmi
gond: tapasztalataim szerint a
szabadultak tisztában vannak
összes lehetőségeikkel, tudják,
mit lehet és mit nem. Elnézést
a hasonlatért, de egy kicsit
mindegyikük olyan, mint a
kalitkából kiröppent madár.
Tévelyegnek, kóvályognak —
hirtelen nem tudnak mit kez
deni a temérdek szabadsággal.
— És itt kezdődnek a gon
dok?
— Igen. Érzésem szerint túl
hirtelen szakad rájuk a szabad
élet. A jó szándékban, a „so
ha többet börtönbe” fogadko
zások őszinteségében soha nem
kételkedem — mert hiszen ki
akarná az egész életét rácsok
mögött tölteni? Nem falószí
nű, hogy akad ilyen ember.
Mégis. . . a tájékoztatókból tu
dom, elég sok a visszaeső.
— Mint félig-meddig kívül
álló (hiszen ismeri a problé
mák java részét, de büntetlen
előéletű), miben látja az okot?
— Summázva: rossz helyre
fordulnak tanácsért. Sokat be
szélgettünk erről a kollégák
ká], s a hivatásos pártfogók
kal is. Ha valakinek van csa
ládja, biztos háttere, akkor az
esetek nagy részében van, ho
va menni a bizonytalan pilla
natokban. Ha azonban egyedül
van valaki — akkor rendsze
rint a „régiekkel” kerül öszsze. És akkor már nincs meg
állás . . . Egy kocsma pultjánál
könyökölve nem lehet megol
dani a problémákat! Ha ilyenkör lenne bátorsága a nehéz
helyzetben leivőnek, és előáll
na gondjával — együtt keres
hetnénk a megoldást, mint
ahogy ez elő is fordul. De, ér
zésem szerint, kevesen élnek
ezzel a lehetőséggel. A szaba
dultak azt mondják: bennünk
van előítélet. Akkor én azt
mondhatom: bennük van elő
ítélet, mert már eleve feltéte
lezik mindenkiről az előítéle
tet! Legalább próbálják ki,
hátha mégis kapnak segítsé
get! Persze, hogy sok ember
ferde szemmel méregeti azo
kat, akiknek valamilyen bűncselekmény van a háta mögött
— de nem mindenki van így.
Engem sem kötelezett senki ar
ra, hogy társadalmi pártfogó
legyek, és pénzt sem kapok ér
te. Egész egyszerűen szeretek
segítem az embereknek — és
ebben a beosztásban, amiben
vagyok, a jó szándékon kívül
a vezetői tekintélyemet, vagy
ha úgy tetszik, hatalmamat is
mozgósítani tudom indokolt
esetben. De hát a rengeteg dol
gozónk közöl rengetegnek van
valamilyen megoldásra váró
problémája — és természetes,
hogy azoknak segítek, akik bekapagtak az ajtómon.
— Minden bv. intézetbe el
jut a Heti Híradó: mit taná
csol a szabadulás előtt állók
nak?
— Két dologra ügyeljenek
nagyon. Az első, hogy akkor,
ha úgy érzik, bizonytalanok
valamilyen probléma megol
dását illetően — ne szégyell
jék a tanácstalanságukat, ha
nem igenis, kérjenek segítsé
get valakitől. És a másik: na
gyon gondosan válogassák meg,
kihez fordulnak. Gondoljanak
vissza addigi életükre: ha a
megfelelő helyre kopogtattak
volna be, feltehetőén nem kö
vettek volna el bűncselek
ményt sem. Higgyék el: va
gyunk szép számmal, akik ön
zetlenül és szívesen segítünk.
Éljenek a lehetőséggel!
H. A.

GUMIIPARI VÁLLALAT
Bp., VIII., Kerepesi út 17.
Levélcím: Bp. 1965. Pf. 48.

Februárban megjelent egy írás a H. H.-ban Nánássy
László őrizetesről. Abban Nánássy életútja került a nyil
vánosság elé. Űjraolvasva az általam készített portrét,
lényegében a következő derült ki: a negyvenéves N. L.
többszörös visszaeső, egykori kitartott, boldog házasság
ban élt fiatal és csinos feleségével. Mivel azonban N. L.
nem kifejezetten férjtípus, kapcsolatba került 'egy még
fiatalabb, kiskorúnak számító hölggyel. S szégyenszem
re nemi erőszakért öt évet és őrizetet kapott. A szabadu
lása előtt beszélgettünk, így a cikk végén óhatatlanul
előjött a bizonytalan jövő. S amíg Nánássy László törté
netei a bűncselekményeivel kapcsolatban enyhén szólva
„hézagosak” voltak, a jövőről nagyon őszintén beszélt.
Elmondta, hogy egyedül van, senkire sem számíthat. így
csak abban biztos, hogy az ideiglenes elbocsátás három
évét kihúzza, de hogy utána mi lesz?
A cikk hangvételéből jól kiérezhette, hogy alig-alig
bízom abban, hogy a három év „eseménytelenül” telik el.
Nos, a minap az egyik nagyvárosunkból ievél érkezett
a szerkesztőségbe. A kétoldalas levél elolvasása előtt ki
esett a borítékból egy névjegykártya. Nánássy László
szabómesteré. Az elmúlt nyolc hónap ezek szerint igen
kedvezően alakult. Idézem: „Egy régi kapcsolatom fel
újítása révén megnősültem. Nagyon szép és fiatal fele
ségem van, és egy aranyos kislányom, akit örökbe fogad
tam. A belvárosban remek lakásunk van és külön szoba:
műhelynek. A feleségem nevére ipart váltottunk, s én,
mint kisegítő családtag vezetem a műhelyt. Jól kere
sünk, mindent megvehetünk. Pedig — saját hibámból —
nem szabadultam tízezrekkel, csupán 5700 forinttal, és
senkim sem volt. Lehet, hogy furcsán hangzik volt tár
saimnak, de a „pótpapa” nem gátolt semmiben, nem
akart visszajuttatni. Maximálisan támogatta minden el
képzelésem, még a gyerek bölcsődei elhelyezésében is
segített. Nem akarok példabeszédet tartani, ezért csak
azt kérem, hogy ha erre járnak, látogassanak meg. Hasz
nos dolgokat tudnék a szabadulás előtt állóknak mon
dani . . . ”
Kár, hogy Nánássy László üzenete a bentieknek ilyen
szűkszavú, bár éppen ettől hiteles. Még akkor is, ha
riyolc hónap nem három év, s akkor is, ha N. L. egyszer
már volt ilyen kedvező helyzetben, de hibázott. S min
denképpen túl van a legnehezebb hónapokon, ha úgy
tetszik, valamennyire már letette a névjegyét. Nemcsak a
szerkesztőség asztalára, hanem az életben is.
Sorai biztatóak a többi, őrizetesnek is, főleg azoknak,
akik ismerték őt. Nincs tehát reménytelen helyzet. De
egyvalami alighanem elengedhetetlen, ez pedig az elkép
zelés.
i
S megint csak eszembe jut, milyen jó lenne, ha a sza
badulok egy-egy ilyen levélben beszámolnának életük
alakulásáról. Címünk szerepel a lap 8. oldalán. Ezzel
nemcsak bentlévő társaiknak segítenének, hanem egy
kicsit el is köteleznék magukat arra, hogy történjék
bármi, megállnak a lábukon. Mennyivel kellemesebb
dolog ilyen levelet megírni, mint a kudarcokat, idebent
a zárkában elmesélni. . .

Gyuri
Késő este fontos ügyben
taxival kellett utaznom. Te
lefonon megrendeltem. Rö
vid idő múlva a kocsi
megérkezett. Bemondtam a
címet, elindultunk.
A gépkocsivezető kis idő
múlva megszólal:
— Neim isimersz még?
— Nem — válaszoltam
— liehet, hogy máskor már
utaztam a kocsijában.
Ekkor kapcsolok, hogy
tegez.
Megmondja a nevét. így
/imár mindjárt más. Gyuri!
Valamikor egy iskolába
jártunk és egy csapatban
fociztunk. A szüleit is na
gyon jól ismerteim. Évek
kel ezelőtt elköltöztek a
környékünkről, hát megfe
ledkeztem róluk. Gyuriról
annyit hallottam, hogy fe
lelősségteljes beosztásban
dolgozott, de elkövetett va
lamilyen vagyon elleni
bűncselekményt, ezért el
ítélték és! börtönbe került.
Cigarettával kínál. Mély
re szívja a füstöt.
— Régen láttalak. Hogy
vagy? — érdeklődöm. Kis
idő múlva megszólal:
— Hallottad, hogy mi
történt velem?
— Kicsi a világ,.;
_— Amikor bent voltaim,
láttalak, de nem akartaim
szólni.
— Miért?
— Tudod, kínos az ilyes
mi.
A jelzőlámpa pirosra
vált, várakozunk,
— Az a lényeg, hogy túl
vagy r a jta ...
— Nem mondom, hogy
könnyű volt letölteni a két
esztendőt, de a, legjobban
az bántott, hogy a pályá
mat is kettétörtem ... Sze
gény szüleim teljesen öszszetörtek. a tárgyaláson

rájuk se mertem nézni. Ott
álltam bilincsiben ... Kép
zelheted, mit éreztek...
Szabad az út, kapcsol,
gázt ad.
— Szerencsére az élet
nem áll meg, legfeljebb
néha lelassul...
— A feleségem kitartott
mellettem. Lelket öntött
belém, pedig ő is nehéz
helyzetben volt. Egyedül a
gyerekekkel, de a beszélő
kön mindig vidám volt és
ez nagyon jólesett. Sokat
segített....
— Állj meg a presszó
előtt, igyunk egy kávét.
— Szívesen,
de
nem
sietsz?
— Neim.
Leülünk egy viszonylag
csendes sarokasztalhoz.
— Amikor kijöttem, kar
bantartó lakatosként he
lyezkedtem el. Hazudnék,
ha azt állítanám, hogy
rosszul kerestem. A mun
katársak is rendesek vol
tak, soha senki nem kér
dezte, honnan jöttem, ki
vagyok. Elvégeztem a mun
kámat és kész. De kellett
a pénz, a gyerek tanul,
sok a kiadás. így kerültem
a taxihoz. Időközben töröl
ték a priuszomat is.
— Te, Gyuri! Egyet nem
értek, miért mondtad ezt
el nekem, hiszen már ré
gen túl vagy mindenen,
tiszta vagy.
Űjabb cigaretta.
— Miért, m ié rt..; ki
tu d ja ...
Még sokáig beszélget
tünk megmutatta a család
járól készült fényképeket,
az idő múlásáról megfeled
keztünk. Mondanom sem
kell, hogy alaposan elkés
tem és 6 is elszalasztott
néhány utast.
— ZIMM —
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Válás gyerekszemmel
— Lepra rosszak — véleked
tek az elvált szülők gyermekei
részére írt tanácsadó köny
vekről egy amerikai iskola
egyik osztályának tanulói. Az
ő helyzetük sem sokkal jobb:
a húszfőnyi osztályból tizen
négynek elváltak a szülei.
Így aztán előbb vitakör ala
kult a cambridge-i (Massa
chusetts)
. Fayerweather
Street-i iskolában, majd szer
zői munkaközösséget alapí
tott az osztály, és egy tanáruk
segítségével kétévi munkával
összehoztak e,gy különös köny
vet: The Kinds’ Book of Di
vorce (Gyerekszemmel a vá
lásról) — alcíme: Vezérfonal,
kézikönyv és lelki vigasz az
elvált szülők gyermekeinek,
tőlük és róluk.
A 124 oldalas kézikönyv végigelemzi a házasság felbom
lásának egész folyamatát an
nak első jeleitől a ..házibal
hén” át a szülők új párvá
lasztásáig és a válásig — mind
ezt az érdekelt gyerekek szem
szögéből. A szerzők részben a
maguk élményeiről és szoron
gásairól számoltak. be, rész
ben más gyerekek vagy felnőtt
szakértők véleményét idézik.
— A könyv hasznos, mert
saját tapasztalatunkból beszé
lünk — magyarázza Laura
Spiro, a húsz társszerző egyi
ke. — Más gyerekek, akik el
olvassák, láthatják majd be
lőle. hogy nincsenek egyedül
a problémáikkal.
A gyerekek megállapításai
általában józanabbak és gyakorlatiasabbak, mint egyes
pszichológusok közhelyei. Egy
kislány például elmesélte, mi
volt a taktikája: hogy meg
akadályozza szüleit az elma
radhatatlan reggeli civakcdásban, igyekezett egyiküket mi
nél korábban felébreszteni és
lekötni, hogy a másik annál
tovább ajhasson-. Sok gyermek
szenved attól, hogy kénytelen
szülei verekedését végignézni.
A könyv szerzői tanácsolják:
a: gyerekek menjenek ki a szo
bából, ha a szülők veszekedé
se tettlegessé válik.
Mint a szerzek tájékoztatá
sából kitűnik, a szülők viszály-

kodásait a legjelentéktelenebb
okok váltják ki, mint például
az, hogy a szalonnát töppedtre vagy ropogósra süssék-e.
Vannak nevetséges és fontos
vitatémák, a küzdelem foly
hat csöndesen vagy hangosan:
a fontos az, hogy a gyerekek
mindezen átlássanak és felis
merjék, milyen érzelmek ég
nek szüléikben: a félelem, csa
lódottság, magányosság érzé
sei'.
A tizenegy-tizennégy éves
szerzők stílusát a tanár, a lek
tor általában nem hamisította
meg. A könyv felismeréseket
és viselkedési tanácsokat kö
zöl, s igyekszik eloszlatni bi
zonyos előítéleteket. Megma
gyarázza például, hogy a szü
lők nem azért kiabálnak a
gyermekükkel, mert amúgy is
rossz a kedvük. És fontos, hogy
a gyerek ne tegye a maga hely
telen viselkedésével még kí
nosabbá
szülei
válásának
amúgy is nehéz időszakát.
Az ifjú szerzők könyörtele
nül boncolgatják az elvált szü
lők gyámoltalan megvesztege
tési próbálkozásait, amelyek
kel „hétvégi mikulásként”
szemlátomást meg akadják vá
sárolni gyermekeik szeretetét.
Egy groteszk példa: apa és
anya kölcsönös cipővásárlási
orgiája. „Mire körülnéztem —
meséli a gyerek —, öt pár tor
nacipőm volt. Ezt bírtam, azt
viszont utáltam, hogy a szü
leim folyton egymásra akar
tak licitálni.”
Részletesen, de minden gye
rek számára érthetően magya
rázza meg a könyv a szükséges
jogi fogalmakat a szülők gon
dozási kötelezettségétől a tar
tásdíjig. Ajánlja az olvasók
nak, hogy mielőbb maguk is
olvassák el szüleik esetleges
válási egyezségét, és győződ
jenek meg arról, hogy a tartásdíjat-fi-zet-ő fél megígérte-e:
gondoskodik majd jövőjükről
(például az iskolai és egyete
mi tanulás költségeiről.)
Végső szükség esetén cél
szerű lehet felkeresni a bírót
is, aki a válópert tárgyalta, de
általános tapasztalat szerint a
bírák „aligha hallgatnak a
gyerekekre”.

El játszott indulatok
A szülőt, aki karácsonykor,
névnapra, születésnapra játé
kokkal halmozza el gyerme
két, öröm és büszkeség tölti
el, ha látja; milyen okosan,
ügyesen használja
azokat,
mennyi mindent ki tud fejez
ni velük. Nem árt azonban a
játék közben tapasztalható ér
zelmi megnyilvánulások tanul
ságait sem levonni.
Egy édesanya például arra
lett figyelmes egyszer, hogy
hatéves kisfia mindig ugyan
azt a házat építi meg nagy
gonddal, s amikor az utolsó
követ is a helyére tette ben
ne, azonnal és élvezettel le
rombolja. Megkérdezte a gye
reket: — Miért rombolod le
a házat rögtön, amint elké
szült? Meghagyhatnád leg
alább estig, hogy édesapád is
lássa, milyen szép!
— Ez a Tamás háza, és én
őt utálom! — hangzott a tö
mör válasz.
A mamának azonban enynyi is elég volt ahhoz, hogy
kisfia két évvel idősebb uno
katestvérét azontúl kevesebbet
emlegesse példaképként, s
hogy gyakrabban
dicsérje
gyermekét.
Egy másik anya gzt észlel
te, hogy kislánya kevésbé da
dog a szokottnál, ha látókból
a mama vette át a baba szere
pét, s a gyerek lehetett az
anyuka. Egy harmadik szülő
nek feltűnt, hogy bátortalan
fia bábozás közben mindig a
vad oroszlán vagy a sárkány
szerepét választotta. A játék
tehát az érzelmek, hangulatok,
ítéletek kifejezésére ad lehe
tőséget, s jó felkészülés lehet
a közösségi, a társadalmi élet
re.
Amikor a gyerek túl van
már az összevissza firkálás
korán, egyik
legfontosabb
önkifejezési eszközévé lesz a
rajzolás. A kislány, akit ép

pen megbüntetett a mamája,
természetesen dühös anyukát
fog rajzolni, de ha mindig azt
rajzol, akkor ez az anyuka jól
teszi, ha önvizsgálatot tart,
miért olyan türelmetlen a k is
lányával?
Már a csecsemő is ki tud
ja fejezni játékkal fejlődési
fokozatait, erejét, ügyességét.
Eleinte csak nézi az ágyacskája fölé akasztott csörgőt vagy
babát később már utána is
kap, kézzel vagy lábbal moz
gásija hozza, belekapaszko
dik. Ha már ülni i s . tud, szí
vesen egymásba dugjr> a tár
gyakat, még később, a ’árkálás korszakában pedig szere
ti a gurítható, tolható játéko
kat. Fontos tehát, hogy élet
koruknak megfelelő játékok
kal lássuk el a kicsiket. Az
egyáltalán nem lényeges, hogy
ezek sokba kerüljenek (ami
drága, 'az nem biztos, hogy jó
is), de az igen, hogy célsze
rűek, fantáziaébresztők legye
nek.
A csecsemőkoron túljutott
gyerekek minden olyan já
tékkal, amellyel maguk alkot
hatnak valami újat, nemcsak
szórakoznak, hanem indulatai
kat is levezetik. Az érzéke
nyebbek szívesebben rajzol
nak, festenek, modelleznek, az
energikusabbak inkább kala
pálnak, szerelnek, vagyis a
maguk egyszerű módján bar
kácsolnak, míg a lányok fő
ként babáikon vezethetik le
hangulataikat: egyszer öltöz
tetik, dédelgetik, másszor meg
földhöz csapják, megtapossák
őket.
Hamarosan eljön aztán az a
korszak, amikor a gyerek ész
reveszi, hogy jobb együtt ját
szani, mint egyedül. Ez már
a társadalmi tudat jelentke
zése, ekkortól kezdődik a fel
készülés előbb az iskolára,
majd az életre.
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Az amerikai alkoholkutató
Intézetben 24 anyag (albu
min, kalcium, foszfor, kolesz
terin, nátrium, kálium stb.)
változását n(yomon követő tesz
nyúltak a koffein, az efedrin, tet alkalmaznak, s matemati
az aminofillin és a prosztag- kai eljárással derítik fel a kü
lendinok is. A nagy adag kof- lönböző paraméterek viszo
fein azonban álmatlanságot nyának az alakulását. Az ered
okoz és gyorsítja a szívverést, mények biztatóak. Az egyik
az aminofillintől érgörcs ke- kórházban mind a 472 alkohdletkezhet, a prosztaglendinokat
kg^get sikerült kiszűrni.
i rr
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pedig
eddig m még
csak állato
Tévedésből sem került olyan
kon próbának k i . ■.
beteg közéjük, aki nem alko
hol eredetű idült májgyulla
Számítógépes tesztek
dásban vagy májzsugorodás
ban szenvedett. Százhuszonhat
Lereboullett professzor ab rehabilitálás alatt álló alkohor
ban látja az alkoholmérgezés listából száztizennyolcat talál
elleni pirulák veszélyét, hogy tak meg a teszt jóvoltából.
a szerek elleplezik az alkoho
Az említett enzimvizsgálat és
listák viselkedészavarait, s így
nem lehet idejekorán felismer- a vörös vérsejtek nagyságá
ni és gyógyítani az idült alko- nak a mérése ennél kevésbé
megbízható eredményeket ad..
holistákat.
Több mint száz alkoholistának,
Ezt megelőzendő az ameri- a 36, az antialkoholistáknak a
kai R. Ryback és munkatársai 95 százalékát sikerült velük
olyan eljárást dolgoztak ki, azonosítani. A nagy hibafor
amellyel az első viselkedésza- rásra az is rámutat, hogy abvarok jelentkezése előtt ponto- M „ 9-> „ pmA,vhsi
«
San megállapíthatók az aikonPm nvüvánítottak alhol okozta biokémiai elváltó- k ^ 0nstának, a teszt eredméz-ssok. „Erre
irtn cLt. Rybaclc
a számítógépes fddoi»
az ujjlenyomat a legegysze- «ozásával tizenhatan alkoho»
rűbb hasonlat. Egy-egy biokebizoniyultak.
miai eredmény olyan, mint a
_
, , ...
*. ,, ,
bőrléerendszer egyetlen vonaE tesztek alkalmaznatóságáí
la. Egyetlen
eredménnyel az életkor is korlátozza. A legugyanúgy nem jellemezhető az jobb eredmények a 18-65 éves
alkoholizmus, miként az ujj korcsoportban adódnak. Az en
lenyomat egyetlen vonalával nél fiatalabbaknál és öregeb
sem lehet senkit sem azonosí beknél már sok a hibalehető
taná. De ha 23-24 teszt ered ség. A 7^ éves antialkoholis
ménye áll rendelkezésünkre, a ták csoportját például biokéközöttük lévő összefüggések
értékelésével képet alkotha lönböztetni a fiatal alkoholis
tunk a betegségről, ez esetben tákétól. Minthogy az Egyesült
Államokban nem kis gond a
az alkoholizmusról.”
kábítószerek fogyasztása, Ry
Különféle teszteket használ back doktor és munkatársat
hat az alkoholisták kiszűrésé- azt is fel kívánják deríteni,
re. Például a gamma-glutamil- hc)gy a marihuána, a kokain
traszpepidan enzim aktivitása- stb_ módosítja-e az alkohólkinak a vizsgálata nyomban jel- mutatásra
szánt egyszerű é*
zi, ha a máj nem működik olcsó tesztek alkalmazhatósá
egészségesen. Az eredményből gát.
azonban nem okvetlenül kö
francia országutakon éven
vetkepk az, hogy alkoholos te Aelpusztuló
15 000 ember
máj károsodás all fenn, hiszen egyharmadá az alkohol áldo
ennek az enzimnek a műkö- zata. Az Egyesült Államokban
dese heveny és idult majgyulaz egyharmad jóvalladás, májrák és nem ajkoho- ugyanez
több mint tizenötezer embert
los eredetű majzsugorodas ese- jelent.
Ezek a szomorú szám
tén is módosul. Néhol felhasználják a vörös vértestek nagy- adatok arra intenek, hogyipég
ságának a mérését is az alko az „óvatos duhajokat” is ki
holfogyasztás mértékének a kell szűrni a közúti forgalom
becséléséhez, tudniillik az al ból. Ehhez azonban valóban
kohol hatására módosul a vö megbízható módszerekre ván
rös csontvelő működése.
szükség.

Kijózanító tabletták
Dr. Ernest Noble professzor,
a Log Angeles-i alkoholkutató
központ igazgatója másfél évtizedes kísérletezgetés után
olyan pirulával rukkolt ki,
amely negyedóra alatt kijózanítja a kapatosakat. Persze
1- ;
t i , , , . - , 1 r^ 1
nem őÍC az. . első, „aki
ilyesmivel
próbálkozik.
Már az ókori görögöknél szókás volt, hogy amitosztosznak
(nem mérgezőnek) nevezett
lila követ hordtak a nyakban,
mert az — úgymond — meg
védi az italozót az alkoholmérgezéstől. Ma már tudjuk,
hogy a lila kő nem ért többet,
mint halottnak a szenteltvíz.
Noble doktor kijózanító szere
azonban — úgy tetszik —•_ be
váltja a hozzá fűzött reménye
ket.
A kijózanító szereket ametisztikumnak nevezik az orvosok. E készítményektől elvárják, hogy gyorsan, legföljebb
15-30 perc alatt hassanak; a
hatásuk hosszan tartson, hogy
az alkoholfölösleg kikerülhes
sen a szervezetből; helyreállít
sák a rendes viselkedést, s ne
zavarják az alvást; könnyen
lenyelhetők, elszopogathatók
legyenek; ne szokjon hozzá
juk az ember, s ne mérgezze
nek; olcsók legyenek és sokáig
fölhasználhatók.

A koffein is
Az ametisztikumok elméleti
leg kétféleképpen is mérsékel
hetik az
alkoholmérgezést;
vagy azzal, hogy gátolják az
etilalkohol fölszívódását, kö
agyba jutó alkohol mennyiségét, vagy úgy, hogy ellensúlyozzák az alkoholnak az agyra gyakorolt hatását Eleinte
megpróbálták megakadályozni, hogy az alkohol a gyomorbéi rendszerből bejusson a vérbe. Sikertelenül Azután az alkohol-kiválasztásának gyorsítását tűztél? H célul Az eredmények biztatóak voltak hisze-n az etilalkohol 95 százaléka
lebomlik (oxidálódik) a máj
ban, s ezt a folyamatot két jól
ismert enzim katalizálja.
A kutatások azt is feltár
ták, hogy a máj testsúlykilo
grammra számítva 100 milligrammnyi alkoholt alakit át
óránként. Ez azt jelenti, hogy
iy
a vér minden deciliterében 15
milligrammal csökken órán'e.
ként, az alkohol mennyisége.
Eszerint ha a vér 100 milli-ígrammnyi alkoholt tartalmaz
íz
deciliterenként,
három-négy
:y
le
óra is beletelik, amíg fele
ia
mennyiség lesz belőle. Ha
mármost utánaszámolunk,
negyedóra alatt ható amesztii-a
íe
kumnak a tízszeresére kellene
gyorsítani az alkohol lebontósát, amitől bizony még messze
vagyunk.
A kipróbált vegyületek kö
zül a fehérjék, a hasnyálmi
rigy termelte glukogon és in
zulin, továbbá a dinitrofenol
és az aminosavak hatástalanok
voltak. A gyümölcscukor vi-

szont elég jó ellenszernek bizonyult. A francia Jean Lereboullett professzor megállapítóttá, hogy 100 gramm gyűmölcscukor jelentősen csőkkenti a 0,8 százaléknál kisebb
alkoholszintet. Ha például va1 1- :
laki testsúly-kilogrammonként
0,5 grammnyi alkoholt iszik, s
egyidejűleg ilyen készítményt
is fogyaszt, alkoholszintje a fe
le lesz annak, mint ami cukor
nélkül várható volna. Hatásos
nak bizoiriyult a 97,5 százalék
nyi gyümölcs-, maláta- és
egyéb cukrot tartalmazó Alsaver-por is, igen ám, csakhogy
láttuk — sok gyümölescukrot kell enni, hogy kialakuljon a védőhatás, márpedig ez
a szénhidrát elhízást, cukorbajt
és gyomorpanaszokat
okozhat, pusztítja a májsejtekét, és csökkenti a máj legfontosabb energiát adó vegyülétének, az adenoziktrifoszfátnak a töménységét is.
Mindezek nlnpjnn cizt mondhatjuk, hogy ezen a módon
sem védhető ki igazán az alw
u„i
koholmérgezés.
Maradt a második lehetőség;
azoknak az anyagoknak a vizs
gálata, amelyek az alkohol
agyi hatását ellensúlyozzák. Ezt
kutatást pedig az hátráltatja,
hogy még nem tudjuk ponto
san, miképp hat az alkohol az
agyra? Fölteszik, hogy az ideg
ingerület továbbításában sze
repet játszó közvetítő anyagok
— a dopamin és az adrenalin
— működését megakadályozza.
Noble professzor mindenesetre
úgy véli, hogy a megoldás
kulcsa az I-dopa, a Parkmson-kor első számú gyógyTizennégy ónként jelentkezovel kimutatta, hogyha
a tetemes alkoholfogyasztás
utan negyedórával olyan szert
vesz fr’e az ember, amely serkentí az
ingerületközvetítő,
anyagok határát, 50 százalékkal javulnak a mozgási és a
sf , 1Iemi teljesítmények, s az
elekróoenkef^ogramman _ sem
fedezhető fel az alkoholmérgezés nyoma. Páciensei húsz
perc múltán is látszólag józattok voltak, holott nem csök
kent a vérükben számottevően
az alkohol töménysége. Ha
sonlóképp jó hatásúnak bizom
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A fo riz m á k
Az okos gépek csak ak
kor tudjuk legalább rész
ben helyettesíteni az em
bert, amikor ostobák is
megjelennek közöttük.
®
Aki nagy célt tűz maga
elé, az olykor önmagának
az útját állja.

9
Az élet a leckéit ingyen
adja — mégis drága árat
kell fizetni értük.

9

A klasszikus irodalmat
nem a mesterséges, hanem
a természetes kiválasztás
hozza létre.

•

Amennyire hiányzik az
emberiségnek a Földön kí
vüli civilizációkkal való
kapcsolat — annyira sze
retnénk a mások hibáiból
okulni!

9

Az ember könnyen meg
találja helyét az életben —
de elfoglalni nehéz.
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Nyíregyháza—FTC
(Küzdelmes, Izgalmas, de
gyon közepes színvonalú
a játék. A zöld-fehérek
pushibából egyenlítettek.)

1-1
na
volt
ka

Békéscsaba—Csepel
0-0
(Unalmas 90 perc. A döntet
len mindkét csapatnak jó
volt.)
Pécs—Vasas 1-1 (Tűz, lel
kesedés nélkül játszott mind
két együttes.)
Debrecen—Rába 3-0 (Ezút
tal Verebes József is elis
merte, hogy jobb volt az el
lenfél. A Rábát saját fegyve
rével, a gyors kontrákkal ver
te meg a Debrecen. Jellem
ző, hogy a szögletarány 7-1
volt a Rába javára.)
MTK-VM—Haladás 1-0 (A 6.
percben Varga II jól eltalált
lövéssel döntötte el a mérkő
zést. A Haladásban csereként
szóhoz jutott a régóta sérült
Szabó Ferenc is. Hiába.)
Honvéd—Tatabánya 1-1 (A
hazaiak 1-1-nél büntetőt hi
báztak. A bányász feltűnően
lelkesen játszott.)

Dózsa—Diósgyőr 1-1 (Min
dennél többet mond Temes
vári véleménye: „Játékosaim
ZTE—Videoton 1-0 (Ke- elérték a tehetetlenség csú
psény, küzdelmes összecsapás, csát.”)
a ZTE némi szerencsével győ
Vezet a Rába 18 ponttal,
zött hosszú idő után. Mióta ugyanennyi van a második
megtörtént a „beteg” edző le Csepelnek. Ezután tovább tö
váltása, . a ZTE két mérkőzés mörült a mezőny, hiszen az
ből három pontot gyűjtött.) első tíz nem tudott győzni.
VB H

Hazai sikerek
' A labdarúgó-bajnokság má
sodik osztályában a 15. fordu
lót játszották vasárnap, a ha
zái csapatok sikereivel. A tíz
mérkőzésből nyolcat nyertek
meg az otthon játszó együtte
sek, csak a Volánnak és az
egyre jobban szereplő Siófok
nak sikerült döntetlent elér
nie. A SZEOL—Volán mérkő
zés a várakozás szerint pontosztozkodással
zárult,
így
mindkét csapat elégedett volt.
A riválisok közül a Kazinc
barcika és az Eger vereséget
szenvedett. A régi szép idők
juthatnak
a salgótarjániak
észébe az utóbbi hetek sikeres
szereplése alapján, és nem sok
hiányzik már, hogy legalább
is fél szemmel a feljutást je
lentő helyre tekintsenek. Az
alsóházban ádáz küzdelem fo
lyik és ismét a Ganz-MÁVAG
a sereghajtó. A középmezőny
igén tömör, hétről hétre sok a
változás. Az eredmények ala
kulását nagyban befolyásolta
az esőzés, á mély talajú játék
tér. A kedvezőtlen időjárás
miatt tovább csökkent a néző
szám, csupán Szegeden és Ba
ján dacoltak a szurkolók az
időjárással.
Salgótarján—Kazincbarcika
1*1 (3-0). Salgótarján, 2000 né
ző. V.: Nagy L. Gól: Kovács
•II. (2, egyet 11-esből), Juhász,
Kovács III., ill. Fodor.

o& t h a n ó
SAJTÓSZEMLE
Szerk eszti:
9 szerkesztő bizottság

Budapest
V . steln d i utca 8. sz. 1054

KlSd19í

a* * Igazságügyi Minisztérium.
Bv O rszéeos Parancsnokság?
82—5219. Szikra L apnyom da,
Budapest

SZEOL AK—Volán SC 1-1
(1-1). Szeged, 6000 néző. V.:
Szávó. Gól: Deák, ill. Nyúl.
Szekszárd—Hódmezővásár
hely i-Z (2-1) Szekszárd., 1500
néző. V.: Lovassy. Gól: Tóth
(2, egyet 11-esből), Adorján.
Magyari, ill. Stark, Bálint dr’
Űzd—Ganz-MÄVAG
3-1
(1-0). Őzd, 1500 néző. V.: Sza
bó J. Gól: Kajdi, Becsei, Utassy, ill. Kovács B.
Dorog—Eger 1-0 (0-0). Do
rog, 1200 néző. V .: Roxin. Gól:
Csizmadia (11-esből).
Baja—Nagybátony 3-0 (2-0).
Baja, 5700 néző. V.: Köböl.
Gól: Rótt (2), Prikidánovics.
Kecskemét—Olajbányász 5-1
(4-1). Kecskemét, 1200 néző:
V.: Földvári. Gól: Ravas (2).
Geiber (2), Mózner, ill. Bántó.
22. sz. Volán—Sopron 3-1
(0-1). Rákoscsaba, 1000 néző.
V.: Czirba. Gól: Vad (2), Kotul, ill. Fűzi.
Keszthely—Bauxitbányász
3-1 (2-0). Keszthely, 2000 né
ző. V.: Maczkó, Gól: Antoni,
Nagy III. (11-esből), Pál, ill.
Major (11-esből).
D. Kinizsi—Siófok 1-1 (0- 0).
Debrecen, 1000 néző. V.: Nyári. Gól: Vajda, ill. Horváth.
1. V olán SC
2. SZEOL
3. K azincbarc.
4. Szekszárd
5. Salgótarján
6. Eger
7. S iófok
8. D. K inizsi
9. HMSE
10. Sopron
11. B auxitb ány.
12. O lajbányász
13. K eszth ely
14. Ózd
15. B aja
IS. K ecskem ét
17. N agybáton y
18. 22. sz. Volán
19. D orog
20. Ganz-M .
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
7
7
7
5
5
7
5
5
6
6
5
5
4
5
3
5
3

4
3
3
4
3
2

6
6
1
5
4
2
2
4
3
5
3
5
1
4

2 34-13
4 32-20
4 28-20
4 20-20
5 27-21
6 30-23
4 22-19
4 23-21
7 29-27
5 21-22
6 22-23
7 27-30
7 23-27
6 23-29
7 20-19
6 21-21
7 19-29
7 24-31
9 20-29
8 16-37

22
19
19
18
17
16
16
16
15
15
14
14
14
14
13
13
13
11
11
10

Beróii Logos és M észáros József
légüres térben
Hosszú éveken át fontos
szerepet játszottak labdarúgó
életünkben. Gyakran nyilat
koztak, alig volt olyan hét,
hogy ne hállatták volna sza
vukat. Évtizedeken át vibrált
körülöttük a levegő, most
azonban nagy csendben élnek.
Az Utóbbi időben jóformán
semmit sem hallani róluk. Va
jon mi Van velük, hogy él
nek, mit csinálnak?
Baróti Lajos, volt szövetsé
gi kapitány, négy világbaj
nokságra készítette fel a ma
gyar válogatottat.
Először
1958-ban Svédországban, s
utoljára 1978-ban Argentíná
ban dirigált.
— Júliusban
hazajöttem
Portugáliából, mert lejárt a
kétéves szerződésem a Benficánál. Nem kívántam megújí
tani. Hatvannyolc éves va
gyok. Most kell felállni a kispadról, nem akarok úgy jár
ni, mint néhány elődöm, a k i'
túlfeszítette a húrt.
— Itthon jár mérkőzések
re?
— Nem. Még egyetlen pá
lyán sem jártam hazatérésem
óta. Tudom, ha kimennék, ak
kor kérdések záporoznának fe
lém, mindenki tudakolná, mi
az oka a visszavonultságnak. A családomnak élek, az
unokámmal foglalkozom. A
nagyobbik 12 éves a Vasasban
atlétizál, a korosztályában
egész szép eredményeket ér
el. S ami külön öröm, a lab
dával is jól bánik, lehet, hogy
a végén futballista lesz. . . A
kislány most elsőosztályos,
még nem sportol.
— Nem is figyeli a labda
rúgóéletet?
— Dehogynem. Természete
sen minden újságban megjele
nő információra odafigyelek.
Szurkolok volt csapataimnak,
a Szegednek, a Győrnek, a Va
sasnak és az Újpesti Dózsának.
A Tisza-parti városban kerget,
tem a labdát, a Rába mellett
kezdtem edzői pályafutásomat,
a két patinás fővárosi klubban
értem el szép sikereket.
— Miként látja a VB-t?
— A magyarok már azzal is
nagy fegyvertényt hajtottak
végre, hogy kijutottak a Mundialra. Meggyőződésem, hogy
ha a belgákkal szerencséseb
ben alakul a mérkőzés, akkor
a legjobb 12 között már felsz.a_
badultan játszott volna a csa
pat. Nagyon .kellett volna lab
darúgásunk jövője szempontjá
ból ez a siker, mert sajnos me
gint fagyos a levegő a sportág
körül a világbajnokság óta.
— Miért a nagy elzárkózás?
— Gondolom, azt hiszik
egyesek, hogy sértődött va
gyok. Pedig higgyék el, erre
semmi okom. Játékosként és
edzőként is, azt hiszem, példá
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Vibrálás után nagy csend

Góliszony
Nem potyogtak a gólok az
első osztályú bajnokság 12.
fordulójában. A csatárok va
lóságos góliszonyban szenved
tek, mindössze 13 találat volt,
fiyolc mérkőzésen, ami még
kétgólos átlagnak sem felel
meg. A Debrecen, kivételével
egyetlen csapat sem rúgott
egynél több gólt. A forduló
egyetlen meglepetése Debre
cenben született, ahol a hazai
csapat kiütötte a Rábát. Ha
Kerekes és társai elhiszik,
hogy többre is képesek, úgy a
bajnok katasztrofális ered
ménnyel távozott volna. A 0-3
így is elgondolkoztató: a ta
valyid Rába így sohasem ka
pott ki.
' Nyíregyházán két mélypon
ton levő együttes találkozott.
Nyilasit, Ebedlit, Dózsát és
Murait nélkülöző zöld-fehérék némi szerencsével jutot
tak egy ponthoz. Némiképp
meglepetésnek számít a Ta
tabánya . kispesti, a Diósgyőr
újpesti pontszerzése és a ZTE
győzelme. Általában véve jel
lemző, hogy a csapatok több
sége formán kívül van. így
aztán csak a küzdelem az, ami
a nézőket valamelyest kárpó
tolja a gyatra színvonalért

S

san éltem. Harmincnégy éven
át edzősködtem, s talán nem
is rosszul. Visszatekintve erre
a sokszor rögös útra,' semmi
okom a szégyenkezésre, most
így érzem a legjobban magam.
— Megkeresték már volt já
tékosai, tanítványai?
— Nem. Ez a mostani az el
ső eset, hogy rám nyitották az
ajtót. Nem jelentkezem sehol,
nem csinálok reklámot ma
gamnak.
Mészáros József az elmúlt
húsz esztendő egyik legered
ményesebb edzője, 1965-ben ő
a Ferencváros trénere, amikor
a zöld-fehérek megnyerték a
Vásárvárosok 'Kupáját. Ez a
magyar labdarúgás felszabadu
lás utáni legnagyobb kupasi
kere.
— Súlyos betegségem után
kétéves kis unokám, Dorottya
az, aki bearanyozza életemet.
Legtöbbet a családommal va
gyok, de ha tehetem, Csepel
től Újpestig járom a pályákat.
A labdarúgást illetően nyugta
lan ember vagyok. Januárban
leszek 60 éves, és 47 esztendeje
elválaszthatatlan életemtől a
bőrlabda.
— Mi a véleménye az élvo
nal színvonaláról?
— Talán több egyéniség kel
lene. Nagy a szürke játékosok
serege, alig vannak meghatá
rozó képességű labdarúgóink,
akiktől függ egy-egy csapat teljesítménye. Sajnos pályán és
pályán kívül is így van ez. Hol
vannak ma azok a csapatkapi
tányok, akikre a privát élet
ben is felnéztek, és képesek
voltak egyetlen mondattal ren
det teremteni, ha zűrzavar tá
madt a játékostársak között.
Nálunk, a Ferencvárosban, ha
Kispéter Miska felemelte a
hangját, annak olyan súlya
-volt, amellyel nem nagyon vi
tatkoztak.
— Fradiválság?
— Rendkívül
elkeseredett
vagyok, mert ezt az együttest
mindig a harmonikus, családias
élet jellemezte. Két és fél éve
kívülálló vagyok. így nehéz
véleményt mondani, de egy
biztos, súlyos okok vezethettek
a mély kúthoz. A jelenlegi
helyzettel kapcsolatban csak
hallomásokra támaszkodhatom.
Mindenesetre szomorú, ha a já
tékosok írják a forgatókönyvet,
az soha nem lehet jó színda
rab. Egységes vezetés kell,
mert egy labdarúgó-szakosztá
lyon belül egy ember kevés
ahhoz, hogy kézifűrésszel er
dőket irtson ki.
— Nem vállal már semmi
féle szerepet a labdarúgásban?
— Több ajánlatot kaptam.
Töröm a fejem, hogy melyiket
válasszam közülük. A Ferenc
városba is visszahívnak.

M &vetest eió péiíB&M
Hosszú hetek óta hol ját
szik csapatában Nyilasi,
Törőcsik, hol nem. Két
ségtelen veszteség, hát
rány ez a Ferencváros
és az Ű. Dózsa számára, de
illúzió azt hinni, hogy eb
ben keresendő á két együt
tes visszaesésének az oka.
Akár korábban a magyar
kluboknál, akár jelenleg a
külföldieknél, egyetlen ki
emelkedő képességű játé
kossal nem lehet sokra
menni, tartós hazai, vagy
nemzetközi sikereket elér
ni. A magyar futbaUnak is
csak akkor voltak tekinté
lyes reprezentatáns csapa
tai, amikor legalább négy
öt átlagon felüli játékosra
számíthattak. Ma sajnos az
a helyzet, hogy a régi pa
tinás csapatok elszürkültek,
nincsenek meghatározó lab
darúgóik, s ezért van az,
hogy az FTC, a Vasas, a
Honvéd, az Ű. Dózisa csak
halvány mása elődeiknek,
s ezért esett vissza a szur
kolók száma, Kispesten,
Újpesten, a Fáy utcában
olykor annyi néző sincs,
mint egy-egy alsóosztályú
„amatőr” mérkőzésen, s
még a Ferencváros törzs
közönsége is harmadára
csökkent.
Pedig van megoldás, s
jó példa erre a Rábánál
(egy-egy botlás ellenére)
történt fordulat, Ennek
azonban éppen az a ma
gyarázata, hogy olyan gár
dával rendelkezik, amely
ben megtalálható a töb
bieknél sajnálatosan hiány
zó négy-öt magasabb színvonalt képviselő játékos.
És hogy ez így van, ab

ban nincs semmi ördön
gösség, csak éppen jól kell
erősíteni. Kovács kapus,
Burcsa, Szentes leigazolá
sa, Póczik visszavétele (s
egy jó szemű, a futballt
kitűnően értő edző szer
ződtetése), egy csapásra
hallatlan lendületet adott
a Rábának, amely ily mó
don meghódította a néző
ket. A hosszú éveken át
üresen ásítozott, gyönyö
rű győri stadion manap
ság minden egyes mérkő
zés alkalmával igazi han
gulatot áraszt. Itthon is bi
zonyítani lehet, hogy — ellentétben azokkal, akik a
futball válságáról sirán
koznak — semmit sem
csökkent a sportág nép
szerűsége, sőt konjuktúrá-.
ja lehet, ha a közönség
a pénzéért valóban lát
ványt kap, s azzal az ér
zéssel hagyja el a stadiont,
hogy legközelebb újra ott
lesz. Követendő példa a
Rába a magyar futballban,
amely akikor lesz a régi,
h.a jó kupacsapatokat ké
pes a porondra álltaim. Az
összes illetékesnek, arra
kell törekednie, hogy meg
erősödjenek a nemzetközi
szereplésre
jogot nyert
együttesek, s ebben az
esetben magas színvonalú
lesz a bajnokság, a kupákban pedig az eddiginél
méltóbban lehet majd szerepelni. Igaz, a magyar
klubok nem szerződtethet
nek külföldi világnagysá1gokat, de mint a Rába is
bizonyította:
a
hazai
„piacon” is található meg
felelő képességű labdarú
gó.
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L á n y o k VMS é l ő i t

— A felkészülés utolsó sza Csoportunkban szerepel még
kaszában járunk, már csak né az Egyesült Államok és Nor
hány hét és megkezdődik az végia is. A fináléban a szov
éremvadászat — mondja Csík jet válogatott mindenkit tóJános, a VB-re készülő női győzhet, nagyszerű utánpótlás
kézilabda-válogatott szövetségi sal rendelkeznek. A jugoszlákapitánya. — S most hazai vokról .sem szabad megfeled
környezetben feledtetni kell az kezni, például kiváló átlövők
olimpiai kisiklást. Célunk az kel rendelkeznek.
első három hely valamelyiké
— Milyen szempontok alapi
nek megszerzése, csak így vív ján válogatott a mostani VBhatjuk ki az 1984-es olimpián re?
való részvétel jogát.
— Az olimpiai szereplés ko
—- Miként ítéli meg az el moly kisiklás volt, de a lá
nyok nem felejtettek el kézllenfeleket?
— Itt lesz az olimpiai baj labdázni. A csapat gerincét —
nok Szovjetunió, a világbaj mint már évek óta -■— most Is
nok NDK, az olimpiai ezüst a Vasas adja. Természetesen
érmes Jugoszlávia. A VB-n ti új játékosokat is kipróbáltam
zenkét csapat áll rajthoz: az az elmúlt időszakban, de ki
előcsatározásokat három ■cso fejezett újonc a VB-csapatban
portban négy együttes vívja. nem lesz.
— Gyengén sikerült a Kár
A selejtezőkből két-két csapat
léphet tovább a hatos döntő párt K upa. . .
— Számítottam rá, hiszen a
be, s magukkal viszik az egy
más elleni eredményeiket. A kezdőcsapatból senkit nem sze
mi csoportunkban szerepel az repeltettem ezen a tornán. A
NDK, s véleményem szerint ez sikertelen szereplés ellenére
választ kaptam a még nyitott
ö k ö l v ív á s
a VB legerősebb csapata. Az kérdésekre.
A VB előtt még
elmúlt
két
évben
többször
ta
egyszer pályára lép a váloga
Hol lohet király Botos ?
lálkoztunk egymással, a mér tott, az ellenfél Csehszlovákia
A karcsúságukért aggódó nem az 51 kilóba. Tudom, leg: 2 vereség, 2 győzelem. együttese lesz.
nőknél csak néhány sportoló nem lesz könnyű, de változtak
áll gyakrabban a mérlegre. a körülmények, néhány hete
Botos Tibort, a Honvéd 22 éves nem csupán versenyzője va VÍZILABDA:
légsúlyú (51 kg) reménységét gyok a Honvédnak, de kato
Papp László a müncheni, vi naidőmet is töltöm. Új tréne
M ég n e m s ü lly e d t e l a V a s a s
lágbajnokságra felesleges ki rem van Badari Tibor szemé
lói miatt nem válogatta, s fe lyében, akit tisztelek, becsü
Hét pont előnnyel nyerte a
gyelmezetlenségéért
jogosan lök, s szívesen követem taná bajnoki címet a Vasas vízi nincs „idős játékos”, csak az
zárták ki december 31-ig a csait. Megnősültem, a magán labdacsapata. Mindössze egy számít, ki mire képes? Fara
válogatottból. A versenyző életem kiegyensúlyozott lett. alkalommal hagyta el vesz gó Tamás 31 éves, idén még
nem esett kétségbe, egy súly Egyszóval megkomolyodtam, tesként a medencét, kétszer is újítani tudott, soha ilyen
jól nem játszott, mint a mos
csoporttal feljebb próbálko remek, harcos kollektívába ke pedig döntetlenül mérkőzött.
tani bajnokságban, 118-szor
zott, s harmatsúlyban (54 kg) rültem.
A csapat irányítását másféle zörgette meg az ellenfelek
magyar bajnoki. címet nyert.
— Örülök, hogy Tibi végre
De ez a cím kevésnek bizo rájött, hogyan tovább, arra: Bodory György vette át. A hálóját. S ami az utánpótlást
nyult a minapi Honvéd Ku nem is olyan egyszerű dolog kemény, következetes munkát illeti: öt úttörőcsapatunk van,
pán, kiderült: elhamarkodott a súlycsoportot Váltogatni, megkövetelő tréner hamar egy serdülő ifjúsági együttelépés volt ez a kiruccanás, fá mint a ruhákat. Képesnek szót értett a játékosokkal. Kö sünk, 60 gyerek jár az elő
jón és viharosan búcsúzott tartom arra, hogy önfegye zös tevékenységük eredménye: készítőbe. Ennek ellenére a
két bajnoki cím, MNK-győ- jövőben új alapokra kívátw
már az elődöntőben új súly lemmel
hozza régi súlyát, új zelém, 3. hely a legutóbbi EK- juk helyezni az utánpótlás
csoportjától, s lehet abban is ra helytálljon
akár
a
váloga
nevelését.
valami, hogy a szakemberek tottban is. Hétfőn egyébként ban.
— Hogy ítéli meg a hazai
— Szép, szép a Vasas siker
egyöntetűen állítják: Botos Kubába indulunk, ahol a hadadottságainál fogva kizárólag sereg-szpartakiádon veszünk sorozata, de meddig tart? Túl bajnokság színvonalát?
— Sok jó képességű játé
sok az idős játékos.
az 51 kilóban lehetne király...
— Szíven ütött ez a vereség, részt, elképzelhető, hogy itt
— Szerencsére ez így nem kosunk és együttesünk van.
röstellem is a történteket — már régi. kipróbált súlycso igaz, csak három harminc Ezt annak ellenére mondom,
magyarázkodik —, s belátom, portjában indul majd — biza éven felüli játékos szerepel hogy a nemzetközi kupákban
hogy nincs más. hátra, le kell kodik az ifjú és sikeres tré az egyesületben — mondja nemegyszer alul maradunk.
adnom ezt a fránya három ner, az egykori Európa-baj- az edző. — Jó a fiatalok és Mint a Spandau 04 ellen. De
Faragóval még maradt remény
négy kiló pluszt, s visszatér nok Badari Tibor.
az idősek aránya. Különben is a visszavágóra.

