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A Z  ELMÚLT HÉT
ÉRDEMI ELŐRELÉPÉS NÉLKÜL FEJEZŐDÖTT BE

a közös piaci külügyminiszterek kétnapos tanácskozása 
Spanyolország és Portugália csatlakozásáról. Az EGK- 
ban a soros elnökséget betöltő Giulio Andreotti mégis 
azt tartja valószínűnek, hogy márciusra lezárják.a tár
gyalások még függőben levő kérdéseit. A belépésre im
már hetedik éve, fokozott intenzitással pedig csaknem 
tizenkét hónapja folynak a tárgyalások. A Tízek március 
30-án tartanak Brüsszelben csúcsértekezletet, s akkor 
kellene ünnepélyes nyilatkozatban rögzíteni Madrid és 
Lisszabon felvételét a tervezett 1986. január elsejei idő
ponttal. A mostani miniszteri ülés nem hozott megol
dást az EGK idei költségvetési vitájára sem,' miután a 
közelmúltban a strasbourgi parlament elvetette a kor
mányok tíz hónapra szóló javaslatát.

A MADRIDI SAJTÓ TOVÁBBRA IS ÜGY VÉLE
KEDIK, hogy a közös piaci huzavona nem függetlenít
hető Spanyolország NATO-tagságának a kérdésétől. A 
Diaro 16 című hetilap szerint „amíg a Nyugat nem kap 
kellő biztosítékot arra, hogy Felipe González kabinetje 
az atlanti szövetségben marad, addig nem nyílik meg 
előttünk a Közös Piac kapuja”. A különféle találgatá
sok most annak nyomán erősödtek fel, hogy a spanyol 
alkotmány előírásai szerint választások előtt és után há
rom hónappal nem lehet népszavazást tartani. Márpe
dig ez év végén és a jövő év derekán két fontos tarto
mányban is az urnákhoz szólítják az állampolgárokat. 
González kormányfő így aligha tarthatja be ígéretét, 
hogy 1986 februárjában referendumot rendez az ország 
NATO-tagságáról. A Szocialista Munkáspárt még vá
lasztási programjában irányozta elő a kilépést az at
lanti szövetségből, ám kormányzópártként — miként 
decemberi kongresszusa is tanúsította — szeretne visz- 
szatáncolni, a politikai realizmusra, az ország szövet
séges! elkötelezettségeire hivatkozva.

AZ OSZTRÁK KOALÍCIÓS KORMÁNY több órás 
tanácskozás után Úgy döntött, hogy nem váltják la 
Friedhelm Frischenschläger honvédelmi minisztert, 
hanem elfogadják bocsánatkérését és magyarázatát a 
Reder-ügyben. A szabadságpárti miniszter, aki a múlt 
héten személyesen fogadta az Olaszország által átadott 
Walter - Rcdér náci tömeggyilkost, Fred Sinowatz kan
cellárhoz intézett levelében azt írta, hogy magatartását 
— több napos gondolkodás után — hibásnak ítéli. Ma
gyarázatként azt hozta fel, hogy minden osztrák parla
menti párt emberiességi okokból már sok éve kérte 
Olaszországtól Reder szabadon bocsátását, s a maga ré
széről csak a titoktartás érdekében kapcsolódott be az 
ügybe, semmiképp sem kívánta kormány- vagy katonai 
fogadtatás látszatát kelteni. A miniszter levelében elis
merte, hogy magatartása mélyen- érintette a fasizmus 
áldozatait, azok hozzátartozóit, külföldön is heves reak
ciókat váltott ki.

A REDER—FRISCHENSCIILÄGER-ÜGY súlyos erő
próbája volt az 1983 óta kormányzó szocialista—szabad
ságpárti koalíciónak. Nem egy vezető szocialista politi
kus, köztük hír szerint Ferdinand Ladna, közlekedési 
miniszter is, ragaszkodtak ahhoz, hogy az ország hírne
vének súlyos kárt okozó miniszter távozzék. Norbert 
Steger alkancellár, az Osztrák Szabadság Párt elnöke 
azonban közölte: am©n:nyibeih Fnischenschlägert me
nesztik, a párt kivonul a koalícióból. Ez azt jelentette 
volna, hogy új választásokat kell kiírni, mert az Oszt
rák Szocialista Párt, az SFÖ egyedül nem képes kor
mányalakításra. A belpolitikai légkör ismeretében azon
ban az SPÖ aligha számíthatott az 1983-as 47,6 száza
léknál jobb eredményre, sőt, a tőle csak néhány száza
lékkal elmaradt polgári-konzervatív Osztrák Néppárt az 
elmúlt időszakban előretört. .Ebben a helyzetben Sino
watz kancellárnak nem maradt más választása, mint el
fogadni kis koalíciós partnere feltételeit, és megtartani 
a honvédelmi minisztert — ennek minden, az osztrák 
politikai és gazdasági érdekek szempontjából káros kül
földi következményére.

RASID KARAMI DAMASZKUSZBA ÉRKEZETT. A
libanoni kormányfő a szíriai fővárosban megbeszélése
ket folytatott Hafez Asszad szíriai államfővel. Abdel- 
Halim Haddam ál-elnökkel és Abdul-Arauf Kaszem mi
niszterelnökkel Libanon nehéz gazdasági helyzetéről, 
valamint a Szidon környéke kiürítését magában foglaló 
izraeli csapatátcsoportosításról.,

A damaszkuszi rádió jelentése szerint Asszad elnök 
biztosította Karamit: Szíria segíteni fogja Libanont a 
megszállt déli országrész felszabadításában és a nem
zeti egység helyreállításában.

Karami sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy a 
két ország a jövőben is egyezteti politikáját, mert ér
dekei egybeesnek. Hangsúlyozta, hogy Libanon és Szíria 
továbbra sem változtatja meg álláspontját, amely sze
rint a libanoni ENSZ-erők (UNIFIL) megbízatását az 
izraeli—libanoni határsávra kell korlátozni, az Izrael 
zsoldjában álló Lahad-féle milícia semmiféle szerepet 
nem játszhat Dél-Libanonban. •

Bejrúti hivatalos források szerint Karami Damasz
kusziban'Szíria segítségét kérte ahhoz, hogy a libanoni 
kormánycsapatok teljesen átvehessék. az ellenőrzést a 
Bejrútot a déli országrésszel összekötő 'tengerparti út 
felett. Az ellenőrzés átvételét a drűz és keresztény mi
líciák szémbenállása hátráltatja.

Nukleáris bumeráng
Ősi táncot lejtettek és vörös 

földjükről daloltak az abók 
annak örömére, hogy 30 év 
múltán visszatérhettek a Ma- 
ralinga-sivatag peremére. Ez
zel mind az ausztrál, mind a 
brit kormány teljesítette ígé
retét. Az abo — kurtítás, az 
angol aboriginal, az őslakosság 
szóból. Ez esetben a pitjant- 
jatjara törzs életben mara
dottad jelölte vele a Melbour- 
ne-ben megjelenő Age című 
lap tudósítója. A törzsfőnök 
kört rajzolt a főidre, beállt a 
közepére és azt mondta: im
már megbékélve halhatnak 
meg az itt született öregek, 
mert apáik földjében nyugod
hatnak. Arról most nem esett 
szó, hogy ősi területük másik 
fele, mintegy 800 négyzetki
lométer továbbra is sugárfer- 
tőzölt, tehát tilos terület.

E riport megjelenése után 
nem egész egy héttel kezdő
dött Londonban a brit tanúk 
kihallgatása a 30 évvel ezelőtt 
kezdett nukleáris kísér’etsoro- 
zatról, amelyet 1952 és 1933 
között folytattak az ausztrál 
sivatagban, illetve szigetvilág
ban, az Emu és Monte. Bello 
szigetcsoportnál. Az esemé
nyek véletlen időegyezése, 
hogy a pitjantjatjára törzs 
maradéka akkor költözhetett 
haza, amikor lejárt egyes, a 
robbantásra vonatkozó okmá
nyok 30 éves titoktartási ha
tárideje,' s hogy éppen mos
tanra nőtt akkorára a közfel
háborodás mind Ausztráliá
ban, mind Nagy-Britanniá- 
ban, hogy az atomkísérletek.- 
körüli feltételezett gondatlan
ságok vizsgálatát immár nem 
lehetett a nyilvánosság kizá
rásával folytatni.

Hiszen a kísérletsorozatban 
becslések szerint mintegy 20 
ezren segédkeztek. Ebből 
mintegy 15 ezer ausztrál ka
tona és civil, köztük az érin
tett területeken akkor élt 
abók, akik közül — az eddigi 
becslések szerint — a legtöb
ben estek áldozatul. Még ma 
is sok tehát a tanú, bár a köz
ben elhaltak közül csak néme
lyik hagyott maga után olyan 
igazolást, hogy betegségének, 
rákjának biztos vagy legvaló
színűbb oka a sugárfertőzés. 
Hozzátartozóik és sok beteg 
perli az ausztrál kormányt jó
vátételért, kártérítésért. Kö
vetelésük a hetvenes évek ele
jétől fokozatosan alakult moz
galommá, s képviseletüket 
több egyén, szervezet és bi
zottság vállalta. Olyannyira, 
hogy a hatalmat 1984 decem
berében megszilárdított mun
káspárti miniszterelnök, Bob 
Hawke már 1983 márciusában 
újabb vizsgálatot rendelt el a 
sokak szerint — enyhén szól
va — felelőtlenül végzett brit 
nukleáris robbantások akkori 
körülményeinek visszamenő- 
leges feltárására. A végső je
lentés az idén nyárba várható.

Az Ausztrál Királyi Vizs
gálóbizottságnak az ausztrál 
kormány minden archív anya
got a rendelkezésére bocsátott. 
London ' eleinte elzárkózott a 
részvételtől, később szóban 
már nem, de megbízottat nem 
küldött, s az okmányokat visz- 
szataították. Egyrészt azzal 
indokolva, hogy azok szerző

dés szerint 1999-ig „szigorúan 
titkosak”, másrészt az atomso- 
rompó-szerződésre hivatkozva, 
amelynek értelmében a nuk
leáris robbanószerkezetre vo
natkozó adatok más kormány
nak át nem adhatók.

A robbantások egy része 
ugyanis „kicsi” volt. Azon kí
sérleteztek, mi történik, ha 
egy. nukleáris szerkezet vélet
lenül robban fel? A Plutóniu
mot vagy Kobalt—60-at, eset
leg más hasadó anyagot tar
talmazó szerkezetet felgyújtot
ták, vagy robbantották, meg
figyelték, s maradványait — 
amelyek nem szóródtak szét a 
földön és levegőben — el
ásták mindössze 3 méter 
mélyre. S történt mindez hét 
éven át, egészen a hatvanas 
évek elejéig. Pedig akkorra 
már a brit kormány is vállal
ta a légköri atomrobbantások 
moratóriumát — hangsúlyozza 
a londoni The Observer.

A New Statesman közzétett 
egy COS/33/239. szám alatti, 
„szigorúan titkos” levelet, 
ameiyet 30 évvel ezelőtt cí
meztek a brit Vezérkari Fő
nökök Bizottságának, s amely
ben többek közt az áll: „A 
hadseregnek részletekre kiter
jedően fel kell tárnia a külön
féle típusú robbantások hatá
sait a berendezésekre, a rak
tárakra és az emberekre, kü
lönféle védőeszközökkel, illet
ve azok nélkül.” Elképesztőét 
és felsoroíhatatlanul borzal
masak a tanúval]ornások, meg 
az orvosi bizonyítványok a rá
kos daganatokról, a torz, meg
születni is képtelen, de talán 
jobb is, hogy elvetélt utódok
ról, a sugárfertőzött apák 
gyermekeiről.

A vizsgálat, a tanúkihallga
tás folyik. Anyagi és erkölcsi 
következményei egyaránt sú
lyosak lehetnek Londonra: 
kártérítés a betegeknek, a hát
ramaradottaknak, az abo kö
zösségeknek — és esetleg 
visszatérés a helyszínre, újra 
elvégezni a „nagytakarítást” a 
ma is fertőzött sivatagban, hi
szen 1967-ben, mint kiderült, 
a plutonium-dioxidot mind
össze tíz centi mélységig szán
tották bele a homokba.

Az ausztrál közvélemény 
atomellenessége növekszik. Bi
zonyítják a több százezer alá
írással ellátott antinukleáris 
petíciók, s a tüntetések, ame
lyek minden egyes, a térség
ben végrehajtott francia atom
robbantással újabb lendületet 
nyernek. Noha feltehetően ma 
már körültekintőbbek. Bár 
már az idő tájt is elég tanul
sággal szolgálhatott volna Hi
rosima és Nagaszaki: évekkel 
az első atomrobbantások után 
hajtották végre a brit kísérle
teket, s összesen a Japánra 
dobott robbantóerő többszörö
sének hatóerejével.

A tanulság számos nemzet
közi fórumon hangzott, hang
zik el: abba kell hagyni a nuk
leáris robbantásokat. Atom
mentes folyosókat, övezeteket, 
kontinenseket kell teremteni, 
atommentes légkört, atommen- 
tes világot. Mert a nukleáris 
következmények visszatérnek, 
mint az abók bumerángja. 
Húsz, harminc év távolából is.

Lengyel áremelések
Lengyelországban március 

elejére emelni tervezik az 
alapvető élelmiszerek árát — 
jelentették be a lengyel lapok. 
Az még nincs eldöntve, hogy 
az egyes cikkek milyen mér
tékben drágulnak, de megfe
lelő nagyságú áremelések ese
tén-lehetőség nyílna az élelmi
szer jegy-trendszer fokozatos le
építésévé is.

Az illetékes állami szervek 
3' áremelési változat tervezetét 
dolgozták ki, s bocsátották 
egyhónapos társadalmi, vitára.

Mindhárom áremelési elkép
zelés szerint a legrosszabb 
anyagi helyzetben levők bér
vagy nyugdíj-kiegészítést kap
nának.

Mint a lapok: bejelentették, 
áprilistól emelkedni fog a tü
zelőanyagok lakossági fogyasz
tói ára is. Az első osztályú tü
zelőszéné mintegy 30 százalék
kal, a földgázé több mint 20 
százalékka!. A központi fűtés 
díja mintegy 60. a melegvíz- 
szolgáltatás több mint 70 szá
zalékkal, fog emelkedni.

ZÖM űi Nemihez
Moszkvában és Washing

tonban azonos időpontban 
hozták nyilvánosságra, 
bogy a nukleáris és űr- 
fegyverzetekről folytatan
dó szovjet—amerikai tár
gyalások ez év március 
12-én kezdődnek Genfben.

★

Vlagyimir Lomejko, a 
szovjet külügyminisztérium 
sajtóosztályának vezetője, 
aki a minisztérium sajtó- 
központjában összegyűlt ha
zai és külföldi tudósítók
nak a genfi tárgyalásokat 
bejelentette, elmondta,
hogy a tárgyalásokon az 
egységes szovjet küldöttsé
get vezető Viktor Karpov 
nagykövet egyben a hadá
szati fegyverzetekről tár
gyaló szovjet csoport élén 
is áll. Az Egyesült Államok 
hibájából megszakadt genfi 
tárgyalásokon Karpov
ugyanebben a témakörben 
képviselte a Szovjetuniót. 
Julij Kvicinszkij nagykö
vet, aki az 1983 őszéig tar
tó korábbi tárgyalásokon az 
európai közepes hatótávol
ságú nukleáris fegyverze
tek kérdéskörében képvi
selte a Szovjetunió állás
pontját, márciustól az űr- 
fegyverzetek témájáról tár
gyaló csoportot vezeti. 
Alekszej Obuhov nagykö
vet áll majd annak a szov
jet csoportnak az élén, 
amely a közepes hatótá
volságú nukleáris fegyver
zetekről tárgyal.

Mint ismeretes, a ja
nuár elején Genfben meg
tartott szovjet—amerikai

külügyminiszteri találkozón 
a felek abban állapodtak 
meg, hogy mindkét orszá
got egy három csoportra 
tagolt, de egységes kül
döttség fogja képviselni. _

Az Amerikai. Egyesült 
Államok küldöttségét Max 
Kampelman nagykövet irá
nyítja, aki egyben az egyik 
tárgyalócsoport vezetője. A 
másik két csoportvezető 
John Tower, illetve May
nard Glitman.

Lomejko hangsúlyozta, 
hogy a tárgyalások ered
ményessége elsősorban at
tól függ, milyen pontosan 
tartja be mindkét . fél a 
megbeszélések céljáról és 
tárgyáról létrejött megálla
podást. Emlékeztetett arra, 
hogy mint az Andrej Gro- 
miko és George Shultz 
külügyminiszterek januári 
megbeszéléséről kiadott 
közös nyilatkozat is megál
lapította, a tárgyalások cél
ja olyan hatékony megál
lapodás kidolgozása, amely 
elejét veszi a világűr mi- 
litarizálásának, megfékezi 
és megállítja a fegyverke
zési hajszát. A megbeszélé
sek tárgya a nukleáris és 
Űrfegyverek teljes köre, 
amelynek elemeit egymás
sal szoros összefüggésben 
kell vizsgálni.

Kérdésekre válaszolva 
Vlagyimir Lomejko arra is 
utalt, hogy szovjet részről 
maga Gromiko külügymi
niszter figyelmeztette az 
Egyesült Államokat: a 
Pershing—2 rakéták foly
tatódó telepítése kérdésessé 
teheti a tárgyalásokat.

Ki fér az ernyő alá
Milyen csodálatos dolog le

het olyan ernyőt nyitni egy or. 
szág fölé, amely megvéd min
denfajta vihartól. Hónapok óta 
arról igyekszik meggyőzni a 
Pentagon az amerikai közvé
leményt, hogy létezhet ilyen 
ernyő, csak meg kell fizetni az 
árát. Reagan elnök nagy csil
lagháborús programja nem ke
vesebbet ígért az amerikaiak
nak, mint azt, hogy kinyitja 
ezt az ernyőt, bármibe kerül
jön is. Pedig az ár csillagásza
ti. Politikailag és anyagilag 
egyaránt.

Az elmúlt hetekben néhány 
meglepő nyilatkozat az önle
leplezés erejével bizonyította: 
szinte minden nappal növek
szik e „védelmi” ernyő ára, 
miközben csökken a megbíz
hatóságába vetett remény. 
W einberger hadügyminiszter, 
akii az abszolút biztos űrvéde
lem megteremthetőségének 
egyik leglelkesebb szószólója, 
meghökkentő javaslattal állt 
elő. A űrfegyverkezési program 
Az űrfegyverkezési program 
elengedhetetlen kiegészítése, 
ként az Egyesült Államok kon
tinentális légvédelmének újjá
szervezését indítványozta. A 
tőle megszokott keménységgel 
magyarázva, hogy enélkül mit 
sem érne áz űrvédelem, mert 
éppen a bombázók és a robot
repülőgépek ellen nem nyújta
na semmiféle biztonságot.

Ez az apró kiegészítés mind
össze ötvenmilliárd dollárba 
kerülne, ami valóban elenyé
sző a többi kiadáshoz képest.

Egy nappal Weinbergernek 
a New York Times-ban is
mertetett javaslata után a 
Wall Street Journal hasábjain 
mérkőztek meg egymással azok 
a tudósok, akiknek a vélemé
nye az űrvédelem értelmének

és árának kérdésében erősen 
megoszlik. Ők nem beszéltek 
sem légvédelemről, sem ki
egészítő javaslatokról. Egysze
rűen csak a már meghirdetett 
program értelméről vagy ép
pen értelmetlenségéről. A két
kedők szerint az Égyesült Ál
lamoknak legalább 965 lézer- 
fegyvert kellene Föld körüli 
pályára juttatnia ahhoz, hogy 
bármiféle űrvédelemről egyál
talán beszélni lehessen. A nagy 
tekintélyű tudósok azt állítják, 
hogy még ez az űrvédelmi lánc 
sem nyújthatna védelmet a tá
madó fegyverek ellen.

James Abrahamson tábor, 
nők, „a hadászati védelmi kez
deményezés” programja igaz
gatójának ellenérvét olvasva 
meghűlhet a vér azokban az 
amerikaiakban, akik elhitték: 
őket akarják védelmezni. A 
tábornok ugyanis kijelentette: 
nem is a teljes védelem a cél, 
hanem az amerikaiak és szö
vetségeseik katonai erejének a 
megvédelmezése.

Eljutottunk tehát odáig, 
hogy a nagyratörő tervek leg
lelkesebb hívei sem mernek 
többé mindenki számára meg
bízható védelemről beszélni. Á 
genfi külügyminiszteri találko. 
zó után elhangzott szovjet nyi
latkozatok után jól tudjuk, 
nagy politikai ára lenne a wa
shingtoni űrfegyverkezési ter
vek megvalósításának. Ami a 
tényleges anyagi vonatkozáso
kat illeti, ’ Washingtonban 
mintegy ezermilliárd dollárról 
beszélnek, ha a Weinbergeré- 
hez hgsonló új ötletek nem nö
velik tovább az árakat.

Ezermilliárd dollár egy 
olyanfajta védelmi ernyőért, 
ami alá csak az amerikai had
sereg férne. Az amerikai nép 
már nem.

felvásárolják a CBS-t?
Az ultrakonzervatív ameri

kai jobboldal erői megkísére
lik saját tulajdonukba kerí
teni a CBS amerikai televí
ziós társaságot. A cél elsősor
ban az, hogy elnémítsák a CBS 
általuk „liberálisnak” és „el
fogultnak” minősített politikai 
műsorait. A mozgalmat Jesse 
Helms szenátor, a jobboldal 
egyik vezére kezdeményezte.

Helms felhívást intézett a 
konzervatív erőkhöz: vásárol
ják fel a CBS részvényeit és 
szerezzék meg azok többségét. 
A szenátor szerint egymillió 
konzervatív politikai gondol
kodású személyt tud erre

mozgósítani, s ha mindegyi
kük legfeljebb 500 dollár ér
tékben vásárolna a televíziós 
társaság részvényeiből — ez 
már elegendő lenne a viszony
lagos többség megszerzéséhez. 
A cél: minden konzervatív 
beállítottságú személy megta
karított pénzéből vásároljon 
legalább húsz CBS-részvényt. 
A szenátor azonban hajlandó 
egyelőre haladékot adni: tár
gyalásra szólította fel a tele
víziós társaság vezetőit, s an
nak kimenetelétől, a szerkesz- 
téspolitikai elvek megváltozta
tásától teszi függővé a terv 
megvalósítását.
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Magyarországon először 
jönnek össze országos kon
ferenciára egy viszonylag 
új tudományág képviselői: 
a szexológusok. A budapes
ti Pszichiátriai Klinika elő
adótermében kezdődő ta
nácskozás remélhetően a 
tudományág hazai történe
tében új fejezet megindító
ja lesz.
. A széxológia egyik alap
vető művét adta ki még az 
ötvenes években A. C. Kin
sey, amerikai tudós, aki 
munkatársaival tízezernél 
több személyt kérdezett 
'meg, és több száz kérdés 
alapján vont le általáno
sító következtetéseket. A 
vizsgálatból sok érdekes 
újdonság derült ki. Egye
bek között, hogy létezik 
gyermekszexualitás vagy 
például a férfi és a nő or
gazmusa lényegében hason
ló, .de a szexuális készség 
kialakulása nemenként vál
tozik.

Az első hazai konferen
cián dr. Bágyoni Attila, az 
Országos Egészségvédelmi 
Intézet■ igazgatója öt és fél 
ezer kérdőíven kapott vála
szok alapján számol be a 
magyarországi nemi. élet 
jellegzetességeiről. Szakmai

körökben is nagy érdeklő
dés előzi meg dr. Buda Bé
la pszichiáter, főorvos elő
adását a perverziók értéke
léséről. Dr. Czeizel Endre 
genetikus az ikrek nemi 
élete vizsgálatának módsze
reiről és eredményeiről ad 
munkatársaival tájékozta
tást. Dr. Szeverényi Péter, a 
debreceni nőgyógyászati 
klinika tanára az orvosok 
közt sem azonosan értékelt 
problémáról, a terhes nők 
nemi életéről ad összefogla
lót a legújabb tudományos 
kutatások tükrében. Dr. 
Kertész Mária gyermekor
vos és munkatársai a fiatal
ság felgyorsult testi fejlődé
sének a nemi felfogásukra 
gyakorolt hatásait ismerte
tik.

Orvosok, pszichológusok 
— köztük dr. Aszódi Imre, 
dr. Szilágyi Vilmos, dr, 
Tóth Miklós —, az alkal
mazott gyógymódok tapasz
talatairól számolnak be. A 
konferencián szó lesz a kö
zép- és időskorúak- nemi 
életéről, a szexualitás és az 
infarktus összefüggéséről, a 
nemi nevelés jelentőségéről 
a családban és az iskolá
ban, a művelődési házak
ban, munkásszállásokon.

Munkásszállói? ól — szálló
Rövid hír az új vasárnapi 

lapból: fogadta első vendégeit 
a főváros legújabb szállója, a 
Pillangó úti munkásszállóból 
átalakított, egycsillagos Hotel 
Szaturnusz. Pálinkás László
tól, a szabadbattyáni terme
lőszövetkezet „melléküzem- • 
ágának”, a tulajdonos Sza
turnusz Tours utazási irodá
nak az igazgatójától kérdez
tük: tulajdonképpen mi is ez 
a vállalkozás?
,. — A KÉV Metrótól vettük 
át a Pillangó út és a Fogarasí 
út sarkán lévő, . négyszínűig.,

lagos szállodává. Áz első ven
dégeket, néhány román túris
tát már szilveszter előtt fo
gadtuk, és a továbbiakban is 
várjuk a jelentkezőket. Ter
mészetesen elsősorban csopor
tos turistákra gondolunk, 
alapvetően a Szaturnusz Tours 
szervezésében, de ha van — 
lesz szabad szobánk, akikor 
bárkinek szívesen a rendelke
zésére állunk.

— Mi a kínálat?
■ — összesen húsz . nap áll a 
rendelkezésünkre, hogy a 
munkásszállót átalakítsuk. Az 
első szint már kész, és a to
vábbiakban folyamatosan el

végezzük a még hátralevő 
munkálatokat. A terveink sze
rint februártól mind a hu
szonnyolc szobánk készen 
lesz, bennük kettő plusz egy 
ággyal Kétágyas szobának 
háromszázhúsz, a pótágynak 
pedig nyolcvan forint lesz az 
ára. A szobákban hideg-me
leg víz van.

— És az egyéb, egy bármi
lyen alacsony kategóriájú 
szálló esetében is kötelező 
szolgáltatások?

— A földszinten egy kis 
.büfét .rendelünk _be, az. első 
emeleten pedig reggelizőhe- 
íyet. Ez utóbbinál már csak 
az ételkiadó ablakát kell ki
vágnunk. A reggeli egyébteént 
ötven forintba fog kerülni. A 
kerítésen belül saját parkoló
helyünk van, hat-nyolc kocsi 
számára. Minden szoba egye
di fűtésű, gázzal működik.

— A hét elején hiába keres
tük u szállót a Pillangó úton, 
semmi sem utalt arra, hogy ott 
volna. ..

— Igen, mert bár a nyolc
szor nyolc méteres fényreklá
munk elkészült már, még 
nem volt alkalmunk arra, 
hogy fölszereltessük. De re
méljük, hogy hamarosan er
re is sort keríthetünk. . ,

Bezárlak nékány „egyszemélyes9 
benzinkutat

Csúcsforgalmi időszakban 
bizony nagy a zsúfoltság a fő
városi benzinkutaknál. Ugyan
akkor több mellékútvonalon 
levő, kis benzinkutat — ahol 
akkor is néhány perc alatt 
tankolhattunk, ha a nagy kú
ráknál hosszú sor állt — be
zárt ' az ÁFOR. Végleges dön
tésről van szó, vagy csiak a 
szokatlanul hideg idő miatt 
tartják zárva az egyszemélyes 
kutakat? A kérdést dr. Fülöp 
Jánosnak, az ÄFOR kereske
delmi igazgatójának tettük fel.

— Valóban több, legalább 
egy tucat kis kütunk zárva 
Van. Az okok többfélék és 
csak részben az ÁFOR döntött 
bezárásukról. A Liszt Ferenc 
téren levő rendkívül nagyfor
galmú töltőállomásunkat azért 
kellett bezárni, mert a Fővá
rosi Tanács úgy döntött, hogy 
rontja a városképet, Hasonló 
sorsra jutott a Jókai téren 
levő kút, ahol fűtőolajat árul
tunk. Egyik sem tartozott ki
sebb, úgynevezett „egyszemé
lyes” t —zinkutakhoz, az utób
bi, kettő bezárása egyébként 
azért is érinti. jelentősen a fő
város ellátását, mert a Liszt 
Ferenc tér közelében nincs 
benzinkút, amj esetleg pótolná 
a hiányt.

— Hasonló sorsra jutott a 
Bajza utcai és Budán a Ha
lász utcai benzinkút. A Bajza

utca közelében simcs „tarta
lék”.

— A Bajza utcai benzinkút
nál elsősorban a balesetveszély 
indokolta bezárását, ugyanak
kor a tankolásra váró kocsik 
egy; forgalmi sávot elfoglaltak, 
ami a kereszteződés áteresztő 
képességét jelentősen csökken
tette. Arra gondoltunk, hogy a 
Vágány utcában, a Hungária 
körút kereszteződésénél levő 
nagy, korszerű töltőállomás 
ebben a körzetben pótolja a 
Bajza utcai hiányt. Budán, a 
Halász utcában levő kis kút 
nemcsak a forgalmat akadá
lyozta, hanem itt semmi
lyen öltözőt, mellékhelyi
séget nem tudtunk biz
tosítani dolgozóinknak. Ezért 
ezt is be kellett zárni. 
A Fő utcában levő benzinkú- 
tunk. egyébként alig ötszáz 
méterre van a Halász utcától, 
a Széna téren pedig a Shell- 
kút ugyancsak közel van, így 
ezen a környéken két nagyobb 
töltőállomás pótolja a hiányt. 
Vannak kisebb töltőállomások 
még a fővárosban, ezek közül 
előfordulhat, hogy a szokat
lanul hideg időben zárva ta
lálnak néhányat. Előfordulhat 
betegség is. Annyi azonban bi
zonyos, hogy a közeljövőben 
Budapesten nem tervezzük 
újabb benzinkutak bezárását.

m

- &

J b

, < * * n* V  j

m m  ■

Jó évet zárt a Budapesti Elektroakusztikai Gyár. Szovjet meg
rendelésre szerelik a 24 csatornás keverőpultot

F o g y a s z t ó i  é r d e k v é d e le m
Mi tagadás, a fogyasztó gya

korta kiszolgáltatott a válla
latoknak, hiszen gazdasági, 
jogi és pénzügyi erőfölényük 
esetenként nyomasztóan hat. 
A vásárló ugyan tudja: jogait 
törvények, rendeletek szava
tolják, állami ellenőrző szer
vek, valamint egyéb intézmé
nyek védelmezik, mégis szük
ség van társadalmi ellenőrzés
re és érdekképviseletre. Ezért 
alakult meg — 1981-ben — a 
Hazafias Népfront égisze alatt 
•— a Fogyasztók Országos Ta
nácsa. Munkája kétirányú. 
Foglalkoznak az adott területek 
aktuális fogyasztói problémái
val, jelzik azokat az illetékes 
hatóságoknak, s a megoldások
ra javaslatokat tesznek. Fo
gyasztói fórumok, termékbe
mutatók szervezésével, felmé
résekkel és vizsgálatokkal is 
szolgálják a vásárlói érdekvé
delmet.

Indokolt panaszok
A társadalmi szervezet mun

káját rendszeresen értékeli a 
Minisztertanács, mert ily trió
don is kíván tájékozódni a 
fogyasztói érdekvédelem hely
zetéről. A kormány nemrégi
ben is áttekintette a FŐT mű
ködését.

— Bőséggel akadt miről szá
mot adni — állítja Inzsel Ottó, 
a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának osztályvezetője. — 
A fogyasztók tanácsai kezde
ményezésére több bolt, ven
déglő, szolgáltatóüzler nyitva- 
tantása változott meg, a helyi 
igényekhez igazodva. Javasla
tukra számos vállalat nyitott 
mintaboltot, szervezett árube
mutatót, javította kereskedel
mi propagandáját. Sok vásárló 
panaszát orvosolták: intézked
tek, ha valahol elmulasztották 
feltüntetni az árakat, vagy ud
variatlan volt a kiszolgálás, 
súlycsonkítást tapasztaltak. 
Ugyancsak felléptek garanciá
lis. és szavatossági ügyekben.

A FŐT néhány átfogó vizs
gálatot is végzett. Foglalkozott 
a zöldség-, gyümölcstermelés, 
-értékesítés, árképzés gondjai
val. Megállapításuk dióhéjban: 
a termelőktől alacsony áron 
átvett termékhez a fogyasztó 
továbbra is drágán jut hozzá. 
Áttekintették a lakáskarban
tartás árainak alakulását, s 
véleményük: jogosak a lakos

ság panaszai, mert a felújítá
sok indokolatlanul drágák, 
gyakori a pazarlás, a munkát 
megrendelők szinte védtelenek 
a kivitelezőkkel szemben.

A Fogyasztók. Országos Ta-, 
nácsa néhány probléma meg
oldására tett javaslatot a kor
mányszerveknek. Fontosnak 
tartják, hogy a jövőben rövi
düljön az áru útja a gyártó 
cégektől a vásárlókig. Ki
emelték a  kereskedelem kor
szerűsítésének a kínálati piac 
megtermelésének szükségessé
gét, amelynek jelenlegi gátja 
a szervezetlenség, a nem meg
felelő érdekeltségi rendszer, s 
a íkiskereskedelem alacsony 
jövedelmezősége.

— Kétségtelen, hogy a FŐT 
a társadalmi intézményrend
szer jelentős fórumává vált — 
mondta dr. Czeglédi József, a 
Minisztertanács Titkárságának 
főtanácsosa. — .Az. .illetékes 
minisztériumok, főhatóságok 
támaszkodnak munkájukra. A 
FOT-tól kapott észrevételekét 
figyelembe veszik a kormány 
elé kerülő előterjesztések ké
szítésekor.

AM óprogram ok

■— Mondana példát?
— Ezek alapján dolgozott ki 

közös intézkedési programot 
az Ipari és a Belkereskedelmi 
Minisztérium a bútorválaszték 
bővítésére. A belkereskedelmi 
tárca másik fontos akcióprog
ramja — amely az etikailag 
kifogásolható jelenségek visz- 
szaszorítását célozza — ugyan
csak számolt ajánlásaikkal. 
Ugyanakkor ajánlotta a Gaz
dasági Bizottság és a kormány 
a fogyasztók fórumának, hogy 
konkrétan jelezze a gondokat 
az intézkedésre kötelezett szer
veknek és azoknak kijavítását 
következetesen igényelje. De 
ne támogassa az indokolatlan 
és irreális igényeket.

Az idén január elsejétől to
vábbi jogosítványokkal is fel
ruházták a Fogyasztók Orszá
gos Tanácsát. így: pert indít
hat a fogyasztóknak nagy kárt 
okozó vállalatok ellen. Kezde
ményezheti a tisztességtelen 
árat alkalmazó cégek ellen 
gazdasági bírság kiszabását. 
Hamarosan panasziroda meg- 
nyitását is tervezik Budapes
ten.

A  k ö ltő k  törtélteim©
Megjelent egy gyönyörű 

antológia. Bihari - Sándor : A 
megszolgált örökkévalóság 
címmel, több mint 500 oldalon 
összegyűjtötte e század ma
gyar költőinek históriánkról 
szóló verseit. A költők törté
nelme ez a könyv — íme, így 
látják ők a múltat, az ország 
történelmét. Megannyi szen
vedélyes vallomás győzelme
inkről és — sajnos — nem 
ritka véres kudarcainkról, 
példaembereinkről, hazánk és 
és a világ viszonyáról. Mond
hatnám azt is, hogy a felelős 
hazaszeretet könyve ez, 
amely nemcsak azt mutatja 
meg, hogy. mit szeretünk, ha
nem szól arról is, hogy mi
ként érdemes tennünk orszá
gunkért. A hazaszeretet mér
téke a . tett. Azok lesznek a. 
példák, akik — mint Benjá
min László írta — „a végső 
kérdésekre egész életükkel fe
lelnek”. Árpád és Dózsa, 
Széchenyi és Zrínyi meg Hu
nyadi, Petőfi és Táncsics, 
Arany János meg Ady — ők 
e költők írta históriáskönyv 
leggyakoribb főszereplői. Ők, 
akik a nép oldalán álltak, 
akik a szabadságot akarták, 
akik neveltek ezt a nemze
tet.

Roppant fontos, hogy ebben 
az antológiában szinte nincse
nek szólamok. Irodalmunk 
történetében nem ritkán

A S m a ú /d o n sá ffo k
Oj almafajtákat nemesítettek ki az Űjfehértói Gyü

mölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató Intézetben. A 
gyümölcsfaújdonságok jól alkalmazkodnak a térség ter
mőhelyi, természeti adottságaihoz, bő hozamúak, a kár
tevőkkel és az időjárással szembeni tűrőképességük na
gyobb a korábbi fajtákénál. A jönagold a hagyományos 
fajták legszebb színeit és kellemes ízeit egyesíti termé
sében, a summer red gyümölcse mínusz 10-fokos hide
get vészelt át a fán károsodás nélkül, az ozark gold 
almája a fáról lehullva sem foltosodik, az idared ter
mése pedig októberben szedhető, és hűtés nélkül is 
hosszan tárolható.

A kísérletek eredményeit a napokban ismertették 
Üjfehértón az együttesen 5500 hektár almaültetvényt 
birtokló vajai Nyírkert Almatermesztési Rendszer har
mincöt tógazdaságának szakembereivel. Az éppen tíz- 
esztendős almatermesztési rendszernek jelentős szerepe 
van a kutatóintézetben nementett fajták nagvüzemi ki
próbálásában és elterjesztésében, a közelmúltban pél
dául 200 hektáron telepítették a jonatán „naményi” vál
tozatát.

akadtak olyan y periódusok, 
amikor a hazaíiság, a nép ér
dekeinek képviselete puszta 
frázissá züllött tehetségtelen 
toliforgatók, s egyéb versfa
ragó konjunktúralovagok _ fir
kál,Hiányaiban. Gondoljunk
csak az Ady-ostorozta haza- 
fiaskodó Tarja-gos _ Illésékre! 
Ma a vitázó felelősség, a szen
vedésekkel és munkával hite
lesített gond — ez a vezérlő 
eszme,, ha közös otthonunkról, 
s több országba szakadt né
pünkről kell szólanunk.

S megint: a tett a mérték. 
Örök intésként áll a felsza
badulás után írott versek köl
tői előtt Illyés Nem elég-je, 

-amely a háborús vereség után, 
a romokon, de a nemzeti 
fölemelkedés kezdetén fi
gyelmeztetett, hogy meny
nyire .kevésnek bizonyul
tak a szépszavú fogadkozá
sok. Mert csak ott lehet ha
záról beszélni, ahol minden 
lakó meglelheti helyét, más 
szóval a közös munkára szö
vetkezett emberek szövetség® 
virágoztathatja fel az orszá
got, a nemzetet.

Ajánljuk tehát mindannyi- 
uk szíves figyelmébe ezt az 
antológiát. Okulásra és gyö
nyörködésre egyaránt. Szük
séges könyv ez: ebben a ju
bileumi esztendőben tanít 
bennünket arra, hogy közös 
otthonunkért mekkora fele
lősséggel tartozunk.

Európában is egyedülálló

Népi Iparművészeti Múzenm
Kecskeméten az utóbbi év

tizedekben nem ritkák az 
olyan események, amelyek 
kulturális szempontból emlí
tésre méltók. Most egy népi 
iparművészeti múzeum átadá
sával hívják fel magukra 
nemcsak az ország, hanem 
egész Európa iparművészet 
iránt fogékony érdeklődőinek 
figyelmét.

A páratlan szépségű kiállí
tott anyag összhangban van 
már magával az épülettel is, 
amely, mint a városi tanács 
elnöke, dr. Mező Mihály el
mondta, 1791-ben épült. Ere
detileg sorház volt, majd pá- 
linkafőzde, a legutóbbi idők
ben pedig raktár.

A Népi Iparművészeti Ta
nács — amint azt a sajtótá
jékoztatón dr. ‘ Nagy László 
elnök mondotta — miután 
1952-ben megalakult, szorgal
mas munkával fogott hozzá a 
tárgyak gyűjtögetéséhez, föl
vásárlásához. E tevékenység
nek sikerét jelzi, hogy nap
jainkban már 2000 népi szőt
tes, 1500 népi hímzés és 4000 
kerámia, vagyis cseréptái-gy 
került birtokába, amelyeket 
mind ez ideig Budapesten rak
tározták.

Az alkotók közül sokan — 
mint Kis Jankó Bori vagy 
Kapoli Antal — már nem él
nek, ám a nagy 'elődök halála 
nem torpan tóttá meg a nép- 
művészeti hagyományok ápo
lásának, továbbfejlődésének 
folyamatát. Olyannyira nem,

hogy a több mint 100 millió 
forintból felújított, most nyíló 
múzeumban a fiatal alkotók 
munkái is helyet kaptak. Je
lentkeznek a híres dinasztiák 
is, mint például a nádudvari. 
Fazekas család, amelynek 
több nemzedéke jelen vas 
munkáival a kecskeméti mú
zeumban. Itt van az eredeti
leg cukrászmester Bálint Fe
renc bútora, a Matyóföld * 
Kalocsa hímzőasszonyainak 
remekei. '
• •Természetesen'.', a. "múzeum 
anyagának felsorolása nem 
lehet teljes, hiszen a -708 
négyzetméternyi területeit 
több mint ezer mestermunka 
sorakozik a tárolókban, vitri
nekben. De még ez sem mond
ható a gyűjtemény teljes be
mutatásának, mivel a Népi 
Iparművészeti Tanács birtoká
ban ennek tízszerese van. Epi- 
pen ez teszi lehetővé azt, hogy 
évente, kétévente cserélhes
sék a kiállított tárgyakat.

Ünneprontás lenne kifogá
solni, hogy ez alkalomra nem 
készült el a múzeum anyagát 
bemutató és megvásárolható 
katalógus. A rendezők ígérik, 
hogy a kiadvány hamarosan 
napvilágot lát. Dicséretes, hogy 
a múzeumban lehetőség nyí
lik a vásárlásra. Természete
sen ̂  nem, a kiállított anyagot 
adják el, hanem olyan tár
gyaikat, amelyeket az iparmű
vészeti tanács szakértői zsű
riztek, vagyis népi iparművé
szektől szármáznak.

Visszaélések as autóalkatrészekkel
A kereskedelmi felügyelősé

gek a fővárosban és az ország 
tíz megyéjében 9 állami válla
lat — főként az ellátásért fe
lelős Autótechnika Vállalat és 
Mobil Vállalat, — üzleteiben 
és lerakataiban, valamint 29 
szövetkezetnél és 87 magán- 
kereskedőnél, összesen 200 
helyen vizsgálták az autóal
katrész-forgalmazást. Megál
lapították: a kiskereskedelmi 
értékesítésben az utóbbi, 1981. 
évi ellenőrzés óta lényeges 
változás nem történt.

Az autóalkatrész-kereskede
lemben nem csökkent a visz- 
szaélések száma, aránya. A 
boltokban több ízben tapasz
talták, hogy — feltételezhető- 
en a csúszópénz reményében 
*— a raktáron levő árukat nem 
szolgálják ki, és nem ritkán 
bizonytalan a kínált áru ere
dete. A bizonylati fegyelem 
gyakori megsértését is tapasz
talták az ellenőrök.

A korábbinál gyakrabban 
fordul elő, hogy a magánké^ 
reskedők a kiskereskedelem
ből szerezték be, és indoko
latlan felárral adták tovább 
az autóalkatrészeket, noha 
ezt jogszabály tiltja. Megsér

tik az árfeltüntetésre vonat
kozó előírásokat is: Bács me
gyében például az üzletek 
csaknem felében hiányzott az 
árcédula az alkatrészekről. 
Borsod és Fejér megye, vala
mint Budapest több magánüz
letében is tapasztaltak hason
ló hiányosságokat az ellen
őrök. A kiskereskedőknél égy* 
re több a magánkisiparosok 
által gyártott, nem megfelelő 
minőségű alkatrész. A szervi
zek egy része nem is hajlan
dó ezeket az alkatrészeket be
építeni a javítandó gépkocsik
ba.

Az ellenőrök a vizsgálat so
rán a 200 nagy- és kiskeres- 
kedelmi lerakat, illetve üzlet 
több _ mint egyharmadábaa 
állapítottak meg olyan mu- 
lasztásokat, amelyek miatt fe
lelősségre kellett volna vonni 
a kereskedőket. A szabályta
lanságok miatt a kereskedői- 
nü felügyelőségek és az Or
szágos Kereskedelmi Felügye
lőség tíz esetben tett büntető 
feljelentést, 12 alkalommal 
Pedig szabálysértési feljelen
tést. Ötvenötször szabtak ki 
személyi pénzbírságot, össze
sen 220 000 forint értékben.
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Hatáskör és
Az állampolgár elhatározza, hogy pert indít szomszédja 

ellen, mert például az olyan vegyszert használt a gyomirtáshoz, 
amelytől a méhei elpusztultak. Tudja, hogy mennyi a kára, 
ismeri azt a személyt, akitől a kárát be akarja vasani, rendel
kezésére állnak a bizonyítékok is. Már megfogalmazta követe
lését, csak azt kell eldöntenie hová nyújtsa be? Erre a kérdésre 
adnak választ a bíróságok hatáskörére és illetékességére vonat
kozó szabályok. Az elv az, hogy az ítélkezést minél közelebb 
vigyék a lakossághoz. A vidéken élő két atyafinak nem kell 
tehát a fővárosba utaznia vitájuk eldöntéséért, hanem a lakó
helyük szerinti járásbíróságon kereshetik igazukat. Ezt kívánja 
a költségkímélési célzat mellett az a fontos szempont is, hogy 
abban a környezetben folytassák le az eljárást, amelyben az 
ügy szereplői, tanúi élnek, ahol a bizonyítékok felelhetők, stb. 
De ugyanígy el kell tudni dönteni azt is, hogy a válás után 
különböző helységekben élő házastársak vagyonjogi perében 
melyik bíróság jár majd el.

\
Miként a büntetőeljárásiban, 

itt is megtalálhatók az első fo
kú és a másodfokú bíróságok. 
Első'fokon ítélkeznek: a járás- 
bíróság, a városi bíróság, ke
rületi bíróság és a megyei bí
róság, valamint a Fővárosi Bí
róság. Másodfokon ítélkeznek: 
a járásbírósághoz (városi, kerü
leti bírósághoz) tartozó ügyek
ben a megyei bíróság (Fővá
rosi, Bírósáig), a megyei bíró
sághoz tartozó ügyekben a 
Legfelsőbb Bíróság. A jogsza
bály szerint mindazok az 
ügyek a járásbíróság hatáskö
rébe tartoznak, amelyek nem 
tartoznak a megyei bíróság ha
táskörébe. Ez utóbbiakat a 
törvény tételesen fe,l is sorol
ja. Így a megyei, bíróság ha
táskörébe tartoznak
—" azok a vagyonjogi perek, 

amelyek tárgyának értéke 
egymillió forintot megha
lad, . kivéve a kisajátítási 
kártalanítási pereket,

— azok a perek, amelyeket az 
államigazgatási jogkörben 
eljáró személyek által hiva
talos eljárásukban okozott 
károk megtérítése iránt in
dítanak,

— a szerzői jogi perek,
— az iparjogvédelmi perek,
— a sajtó-helyreigazítási pe

rek,
— a jogi személyiséggel ren

delkező gazdasági társulá
sok igazgatótanácsa határo
zatának megtámadására 
irányuló perek,

— a bejegyzett kereskedelmi 
név (cég) jogosulatlan hasz
nálatával Icapcsolatos pe
rek,

— a végrehajtás megszünteté
se vagy korlátozása iránt például

mértté válható Ilyenkor, ha az 
alperes kéri (legkésőbb az el
ső tárgyaláson), a pert át kell 
tenni további tárgyalás végett 
a lakóhelye (tartózkodási he
lye) szerinti bírósághoz.

A következő esetekben az 
általános illetékességi szabály 
helyett a felperest illeti meg 
választás.
— Vagyonjogi perekre az a bí
róság is illetékes, amelynek te
rületén az alperes huzamosabb 
tartózkodásra utaló körülmé
nyek között tartózkodik (pl. 
mint tanuló, munkavállaló).
— Olyan alperes ellen, akinek 
belföldön sem lakóhelye, sem 
tartózkodási helye nincs, va
gyonjogi pert az előtt a bíró
ság előtt is lehet indítani, 
amelynek területén a per tár
gya van, vagy amelynek terü
letén az alperesnek lefoglalha
tó vagyona található.

Itt említjük meg, hogy a 
büntetésvégrehajtási intézet 
illetékesség szempontjából az 
eset körülményei szerinti tar
tózkodási helynek tekinthető, 
ha az alperes szabadságvesz
tés büntetését tölti. Ha a fel
peres a -keresetlevelet az alpe
rest fogva tartó bünitetésvégire-

hajtási intézet székhelye sze
rinti bírósághoz nyújtja be, ez 
nem utasítható el pusztán az
zal, hogy az alperes kénysze
rítő körülmények között tar
tózkodik ott, forduljon inkáb 
a lakóhelye szerinti bíróság 
hoz.

Ilyenkor a bíróság azt 
vizsgálja: huzamosabb-e 
az alperes itt-tartózko- 
dása? Ha hosszabb idő
tartamú szabadságvesz
tését tölti, tartózkodása 
huzamos, tehát a bv. in
tézet szerinti bíróság is 
illetékes a perre, ellen
kező esetben a lakóhe
lye szerinti illetékesség 
érvényesül.

A tartásra, járadékra és más 
hasonló időszakos szolgáltatás
ra irányuló per, az igény ér
vényesítésére, jogosult lakóhe
lye szerint is megindítható. (A 
tartásra a gyermek jogosult, 
tehát a per a gyermek lakó
helye szerinti bíróságnál is 
megindítható. Ugyanez vonat
kozik a gyermek, elhelyezésre 
vonatkozó perre is.)

K izáró la go s ille té k essé gi szab ályok

. Végül vannak úgynevezett 
kizárólagos illetékességi sza
bályok, amelyek szerint az 
adott perre csak egy meghatá
rozott bíróság illetékes. Így

kizárólag az a bíróság illeté
kes, amelynek területén a tár
sadalombiztosítás helyi szer
vének székhelye van,

— munkaügyi bíróság eljá
rására az a bíróság, az illeté
kes, amelynek területén a ke
resettel megtámadott határo
zatot hozó munkaügyi döntő-

indított perek, ha a végié- — végrehajtás vagy záriad
hajtási eljárást a megyei megszüntetése vagy korlátozá- 
bíróság indította meg. sa iránt indított perekben ki

zárólag az a bíróság illetékes, bizottság működik, 
amely a végrehajtási eljárást — A szerződésen kívül oko- 
megindította, zott károk megtérítésére vo-

Etaből a száraz felsorolásból tózikodási helye határozza meg _  ;m házassági per vanfo- natkozó perek, ha az_ egyik fél
fezt érdemes megjegyezni, hogy az illetékességeit. Valamiféle lyamatban, csak az előtt a bí- a Büntetésvégrehajtás Orszá-
vagy a pertárgy értéke (egy- szabály alapján tehát mindig róság előtt indítható erre a há- gos Parancsnoksága, vagy a

Á lta lá n o s illeték ességi szabály

millió forint) vagy az eldön- 
«tannici .ügy.!, speciálisszakértei-i 
rost kívánó volta igényli, hogy 
már első fokon megyei bíró- 
-Bág foglalkozzon•. vele. Az ál
lampolgár tehát, ha pert akar 
indítani és saját ügyének 
megnevezését nem találja az 
.említettek között, máris tudja, 
hogy a járásbíróság dönt.majd 
„ügyében. Kérdés azonban, 
hogy a sok járásbíróság közül 
melyik. Aki pert akar indíta
ni, mondjuk, Debrecenben la
kik, akit perelnek Siófokon, a 
per tárgya pedig egy Keszthe
lyen levő ingatlan, amely meg
ér 500 000,— Ft-ot.

Az általános illetékessé
gi szabály szerint az a 
bíróság, amelynek terü
letén az alperes (a be
perelt személy) lakik, 
mindazokban a perek
ben illetékes, amelyekre 
más bíróság kizárólagos 
illetékessége nincs meg
állapítva. A példában 
tehát az általános ille
tékesség alapján a Sió
foki Járásbíróság járhat 
eh

Ez a per azonban megindítha
tó az ingatlan fekvési helye 
szerinti Keszthelyi Járásbíró
ságnál is, mert ilyen esetekben 
a : törvény választást enged 
(úgynevezett vagylagos illeté
kesség). Ennek oka, hogy az 
ingatlan tulajdonára, birtoká
ra, az , ingatlant terhelő vala
milyen jogra vonatkozó bizo
nyítékok az ingatlan fekvési 
helyén vagy ahhoz közel lel
hetők ■ fel, így a bizonyítékok 
könnyebben beszerezhetők,, az 
eljárás gyorsítható.

Há az alperesnek nincs bel
földi lakóhelye (pl. külföldön 
él, de pillanatnyilag Magyar- 
országon van), az illetékesség 
a tartózkodási helyéhez igazo
dik; ha az alperes tartózkodási 
helye ismeretlen, vagy külföl- “ 
dón van, az utolsó belföldi la
kóhely az irányadó, ha pedig 
ez nem állapítható meg; vagy 
az alperesnek belföldön lakó
helye nem volt, a felperes la
kóhelye, ennek hiányában tar

éi lehet dönteni, hogy höl in- zasságra vonatkozó újabb per felügyelete alá tartozó szerve-
ifffhsfó a «ei---- > (pl. & másik házastárs is ~bé-! set, a Fővárosi Bíróság kizaro-
dilhato meD a per. nyújtja a válópert)^ illétve h£-\ tagos illetékessége ala tattoz-

Az alperes, lakóhelye, mint, ^ossági vagyonjogi per, ! nak, azaz csak ott lehet a ke- 
általános illetékességi szabály, _  társadalombiztositási ha- tesetlevelet benyújtani. (Ha 
annyiban kedvező az alperes tdrozat (pli nyugdíj-megállaipí- bem ott nyújtanak be, hivatal- 
számára, hogy nem kell sokat tás) megtámadása iránti perre bői oda teszik át az ügyet.) 
utaznia a tárgyalás helyére,  ̂ , , , ..
.hanem az ő (lakóhelye szerin- A  - p filT tá í'^ y  'é lficJiC  e s  ® ta ta S K O l*
ti) járásbíróság jár el az ügy-

A bíróság hivataliból vizs- neki. Az eredeti kereseteihez 
gátja hatáskörének és illeté- viszonyítva inkább pervesztes- 
kességének fennállását, illetve nek tekinthető s ennek köve.- 
annak hiányát. A hatáskör kezimónyeit, a perköltségét 
megállapításánál szerepe van a vagy annak túlnyomó részét 
pertárgy értékének, amire a  
keresetlevél beadásának idő- 

az irányadó. A felpe- 
a keresetlevélben meg

ben. Természetesen az ügy ér
demi elbírálását ez nem befo
lyásolja, hiszen minden bíró
ság azonos jogszabályok alap
ján ítélkezik. Ez az általános 
illetékességi szabály legfel
jebb kényelmi szempontokiból pontja" 
jó az alperesnek, akinek ta- resnek
vábbi választási lehetősége is kell jelölnie követelésének ér
van. Kérheti ugyanis (ha ál- tékát, azaz a pertárgy értékét.

neki kell majd viselnie. Fon
tos tehát, hogy a pertárgy ér
tékét reálisan állapítsa meg a 
felperes.

A pertárgy értékének számí
tásánál a keresettel érintett

landó lakóhelye és munkahe- Ettől függhet a hatáskör Jegy- követelés vagy más jog érté
lye nem azonos helységben millión felüli vagyoni követe- 
J . , . , , lés a megyei bíróság haLasúvO-van), hogy a pert a munkahe- tar^ ik), ehhez igazodik
lye szerinti bírósághoz tegye* sz^z.alekos mértékben a polgá- 
at. Ezt a kérelmet az alperes ^  peres eljárás illetéke (amit 
legkésőbb az első tárgyaláson illetékbélyegben le kell rónia) 
terjesztheti elő. Ha az alperes és ettől függhet majdani per- 
belföldi lakóhelye nem volt nyertessége vagy 
megállapítható, a felperes la
kóhelye szerinti bíróság lesz 
az illetékes. Időközben azon
ban az alperes belföldi lakó
helye (tartózkodási helye) is-

vésztessege 
is. Valaki például 300 000 Ft 
követelést, támaszt az alperes
sel szemben; jóllehet ezt a bi
zonyítékok nem támasztják 
alá, s a bíróság is csak a reá
lis ötvenezer Ft-ot ítéli meg

Ágyban, párnák közt
Az évkezdet elszomorító 

statisztikai adata: január
eddig eltelt napjaiban hu
szonheten haltak meg tűz
következtében. A szeren
csétlenül járt emberek — 
javarészt idős korúak — 
többsége ágyban, párnák
közt esett áldozatul a do
hányzásnak. Az izzó végű 
rudacskák okozta tűz és 
főleg füst ölte meg őket 
álmukban.

E balesetek szinte for
gatókönyv szerint ismét
lődnék. — Csak még egy 
utolsó . cigaretta elalvás
előtt! — A rágyújtó ágyá
ban elszendsredik. Az égő 
cigaretta parazsa lehullik 
— hőértéke 600-900 Cel- 
si,us-fok1 — és lassú, alig 
pislákoló tüzet okoz. A 
tűzoltók visszatérő tény

megállapítása: alig néhány 
száz vagy ezer ' forintos 
anyagi kár, a halál elsőd
leges oka a füstmérgézés. 
Az önmagának parancsol
ni nem tudó dohányos va
lóban utoljára gyújtott rá!

A Tűzoltók Országos Pa
rancsnoksága nem kívánja 
leszoktatni a dohányosok 
széles táborát szenvedé
lyéről, de nyomatékosan 
arra. int: az ágyban #sem- 
miképpen se dohányozza
nak! A . napi stressz felol
dása vagy a jó álom nem 
azon a néhány slukkoij 
múlik. Egy bizonyos: aki
nek éjjeliszekiényén ott 
a hamutartó, mindenkor 
számíthat az alattomosan; 
settenkedő tűz- és füs.tha- 
lálra!

ke az irányadó. Ennek vannak 
sajátos számítási szabályai is.

Tartási vagy élelmezési 
követelés, egyéb jára
dék, más időszakos szol
gáltatás vagy haszonvé
tel iránti perben a még 
teljesítendő valamennyi 
szolgáltatás értékét kell 
figyelembe venni, de 
nem többet, mint az 
egyévi szolgáltatás érté
két.

Munkaügyi perben — ha an
nak tárgya, nem pénzkövetelés 
— az egyévi átlagkeresetet, 
illetve a bérkülöribözét egyévi 
összegét veszik figyelembe. 
Bérleti, haszonbérleti jogvi
szonyra vonatkozó perben 
szintén az egyévi összeg (bér, 
haszonbér) a meghatározó. Do
logi jogi perekben a vitás do
logi jog értékét, végrehajtás 
megszüntetése vagy korlátozá
sa iránti perben a végrehajtá
si-összeget tekintik a pertárgy 
értékének. A pertárgy értéké
nek számításakor a főkövete
lés járulékai (pl. kamat, költ
ség) figyelmen kívül marad
nak.

A pertárgy értékének fel
emelése (pl. egymillió Ft-ra, 
vagy fölé) kihatással van a 
hatáskörre, azaz a pert a me
ggyei bíróság folytatja le, a per- 
tárgy értékének leszállítása 
azonban a hatáskört nem érin
ti.

Dr. L. Gy.

A  pénz természete
A kisvállalkozások korát éljük. Bárki vállalkozhat bármi

re. Feltéve, ha van hozzá pénze. Vagy ha tud pénzt^ szerezni. 
Mondjuk, ő adja az ötletet, s ehhez keres pénzestársat. De ele
gendő-e ez ahhoz, hogy a vállalkozás virágba boruljon? Nem! 
Ezt mutatja a sok tönkrement kisvállalkozás. Az, hogy H 
„nagyjövőjű” emberek nem a pénzügyi paradicsomba, hanem 
a börtönbe vonulnak. Ezeket az embereket, akik akartak vala- 
mit, akik komolyan vették elhatározásukat, nem lehet szélhá
mosoknak nevezni, hiszen többségük csiak arra törekszik, hogy 
egy helyzetet .kihasználjon, s abból meggazdagodjon. Ezek az 
emberek valóban komolyan akartak tenni valamit, éreztek, 
tudták, hogy van keresnivalójuk. Értettek is ahhoz, amivel 
foglalkoztak. Mégis kudarcot vallottak. Hány és hány vgmk, 
gmk, kisvállakozás, polgárjogi társaság, ahelyett, hogy meg
vetette volna a lábát gazdasági életünkben, hiszen kedvező eh
hez a talaj és a légkör, egyszerűen feloszlott, csődöt mondott, s 
tagjai örültek, ha megúszták nagyobb adósság nélkül.

El kell azonban azon is gondolkodni, hogy néhányuk vi
szont szépen gyarapodik. Mi lehet hát az oka annak, hogy a 
többség csődbe jut, a kisebbség pedig virágzik? Pedig a kezdet 
kezdetén mindegyik egyenlő eséllyel indult. Mi lehet az, amely 
miatt a mérleg nyelve a kisebbség javára billen?

Szerintem nem a szakmai, nem az emberi kvalitások dön
tenek itt, hanem az az egyszerű tény, hogy tudnak bánni a 
pénzzel, röviden: van pénzpolitikájuk. Azaz ismerik a pénz 
természetét, s nem ruházzák fel semmiféle misztikus, irracio
nális jelleggel, hanem egyszerű eszköznek tekintik, amellyel 
kereskedelmi ügyleteiket lebonyolítják.

Erre nem képes a többség. Ha sikerül nekik egy-egy üz
let már úgy hiszik, hogy igazi üzletemberek, s belemennek a 
legképtelenebb vállalkozásba is. Többet bíznak a szerencsére, 
mint amennyit kellene. A szerencse pedig azokat segíti, akik 
alaposan meggondolják, hogy mibe fektetik a pénzüket.

A többség viszont a vakmerőségben bízik. Az a jelszava, 
hogy a bátraké a szerencse. De miféle bátorság az, amely nem 
képes a valóság talaján maradni. Több százezer forint nem 
csekély tét, ezt nem lehet illúziókra bízni.

Sokszor, amikor valamely bv. intézetben hallgatom őket, 
gyakran nem hiszek a fülemnek. Elképzeléseik, elgondolásaik 
olyan naivak, olyan gyermekesek, hogy az ember szinte feJ- 
szisszen: ez nem, ez nem lehet igaz! Hogyan hihet egy ember 
olyasmit, hogy hat-nyolc ügyfél éveken keresztül folyósít neki 
komoly összegeket, s ezzel nem kell elszámolnia!? Vagy csak 
akkor,' amikor bejön a nagy üzlet!

A beszélgetések során azt a következtetést vontam le, hogy 
nálunk nincs kialakult véleménye az embereknek a Penzrób 
Egyszerűen nem ismerik a pénz természetét. Vagy elutasítják, 
mint az ördög eszközét, vagy imádják, mint a megszállották. 
De az csak keveseknek jut eszébe, hogy a pénzzel csínján kell 
bánni, egy-egy pénzügyi műveletet nem szabad érzelmi alapon 
megítélni. Elismerem, ehhez kell némi érzék is, de az is biz
tos, hogy meg lehet tanulni.

Nos, nálunk, véleményem szerint, ezzel van baj. Már
mint a tanulással. A társadalom felszínén csupa olyasmit hall, 
lát, tapasztal az ember, hogy minden, ami a pénzzel függ osz- 
sze, elítélő hangsúlyt, árnyalatot kap. Ha valaki megnézi hogy 
mire ad ki pénzt, azt mondják róla, zsugori; ha gyújt, ha ta
karékoskodik, a közvetlen környezete is csodálkozik mire 
gyűjt? Talán magával viszi a sírba?! Ahelyett, hogy felelne, 
élére rakja a garast! Fia. valakinek nincs pénze, elítélik az em
berek. megróják érte, de azt is, akinek sok van! Aki befektet, 
rosszallást kap, áld nem, az is . . .  Aki nyíltan szól arról, hogy 
pénzt kap a munkájáért, megkapja az anyagias jelzőt, aki pe
dig azt vallja, hogy ő szeret dolgozni, s számára a pénznek 
nincs jelentősége, egyszerűen balekké válik, s kineveti min
denki . . .

Fia gondolatban végigfutok mindazon jelzőn, megállapítá
son, amelyet nyelvünk az idők során megteremtett, felhalmo
zott, egyetlent sem találok, amely tárgyilagosan említi eletunlc 
eme fontos eszközét. Csak végletes megfogalmazásokra bukka
nok, amelyek imádják vagy amelyek elítélik. (Talán a közgaz
dasági műszó: csereeszköz — kivétel. A szerfc.)

Jellemző az is, ahogy az érzelmi szférába utasítottuk. Ann* 
kor az erkölcs mellett említjük, hogy az anyagi részt csökkent
sük egyszerre beszélünk anyagi és erkölcsi elismerésről... 
Nem csoda tehát, ha az emberek nagy része nem alakit ki a 
pénzről önálló véleményt, hanem csak egyszerűen tudomásul 
veszi, akárcsak azt a tényt, hogy vagy van neki, vagy nincs.

Sem az általános, sem a középiskolában nem hallottam 
soha tárgyilagos véleményt a pénzről, arról, miként is kell ez- 
zel bánni, mi a szerepe, s egyáltalán mit is jelent az emberi 
életben? Nem csoda tehát, hogy azóta is — kivéve a pénz
ügyi szaklapokat — csak nyögve, kínosan lehet erről beszélni, 
persze, csak baráti társaságban. Ez a téma, ez a kérdés abg- 
alig tűri a nyilvánosságot. Pedig az lenne a legjobb, ha nyíl
tan szót ejthetnénk róla, ha levetnénk végre azt a regi at- 
szemérmet, amely megakadályoz bennünket abban, hogy tár
gyilagos véleményt mondjunk a pénzről.

Ne feledjük el, hogy nemcsak a vállakózáshoz szükséges a 
pénz, s áz ezzel kapcsolatos előrelátás, hanem a mindennap?, 
élethez is. Enélkül nem tudunk egy lépést sem tenni. De hány 
ifjú házaspár tanulta meg a maga kárán, hogy mi is az a pénz? 
Nagyon kevés az a család, ahol férj és feleség egyformán ve
tekedik a pénzről. Flolott ez nem is csekély fontossággal bír. 
Véleményem szerint sok házasság azért bomlott fel, meifc 
vagy a férj, vagy a feleség nem törődött a pénzzel!

*
Szélhámosok, csalók, zsebtolvajok, tolvajok a megmondha

tói hogy az emberek mennyire nem tudnak bánni a pénzük
kel. Meg azok sem, akik -  úgy hiszik, megbecsülik mert 
összegyűjtik, de elegendő az első jöttment ember képtelen öt
lete ahhoz, hogy vakon rábízza évek szorgos munkája gyü
mölcsét. Mi ez, ha nem a teljes tudatlanság.

Vagy nézzük a fizetésnapok .jelenségeit! Az emberek egy 
része képes arra, hogy ezen egyetlen napon vagy éjszakán egy 
hónap munkáját kockáztassa. Ilyenkor semmi sem drága, taxi, 
vendéglő, külföldi italok, lányok, stb. Mi ez, ha nem a pénz 
semmibevétele? De nézzük meg a másnapot! Ki ismerne rá ar
ra a gavallérra, aki néhány órával ezelőtt még szórta a pénzt s 
most mint az őrült fekszik, s fogát csikorgatja és átkozza ma
gát, s azt a napot, amelyen megszületett?

Mindez és ama rengeteg csőd, emberi tragédia azt sejte
ti, hogy meg kell ismernünk a pénz természetét, a pénz, tu
lajdonságait, meg kell tanulnunk együtt élni vele, szakítanunk 
kell a régi — érzelmi alapon álló — felfogással, s meg kell 
adnunk tárgyilagosan azt a rangot, amellyel rendelkezik. Mert 
egyként káros, ha a jelentőségét lebecsüljük vagy túlértékel
jük.

A T:
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EUenvékmény
Kérem, ne vegyék ud

variatlanságnak, hogy is
mét írok önöknek, de úgy 
érzem, hogy az ország egyik 
legjelentősebb bv. intézeté
ben történtek méltánytala
nul mellőzve vannak a Heti 
Híradó hasábjain. Számos 
tudósítás jelenik meg kü
lönböző intézetek belső 
életéről. Sok olyan riportot 
olvastam más intézetek 
kulturális életéről — túl
hangsúlyozva nagyszerűsé
güket —, ami nálunk meg
szokott, természetes folya
mata itteni életünknek. 
Hogy mi nem szeretjük a 
felesleges csinnadrattát, 
szemfényvesztést és az 
egyéb, önreklámozó meg
nyilvánulásokat, annak 
egyetlen oka van: mégpe
dig a cél, amiért e mun
kát végezzük.

Intézetünkben, s ez egy
ben jellemző a parancsnok
ság kulturális célkitűzései
re, nem a hírverés, a tar
talom nélküli magamuto
gatás a fontos, hanem a 
fogvatartottak szabad ide
jének ésszerű, hasznos ki
töltése.

Mindezek mellett öröm
mel nyugtáztuk a Mária- 
nosztrai Bv. Intézetben 
rendezett karácsonyi ün
nepséget. Nem tudom, mi
lyen volt, hisz nem voltam 
jelen, azt viszont igen, hogy 
intézetünk is megemléke
zett a szeretet ünnepéről, 
amelynek tartalma hű ma
radt a hagyományokhoz.

Kórusunk — tudomásom 
szerint egyedülálló a bv. 
intézetekben — nemcsak 
meglepetést, de méltán ki
érdemelt elismerést is ara
tott.,, Szilveszterre ugyan
csak készültünk. Két elő
adásban vidám, zenés ka
baréműsort adtunk elő, 
nem kis örömére társaink
nak. Kulturális közössé
günk rendelkezik népi ze
nekarral, tánczenekarral, 
amelyek tudásszintje és 
felszereltsége kifogástalan. 
Űj színpadunk, amely je
lentős költséggel készült,' 
még igényesebb darabok 
előadására is alkalmas. 
Mindezeken túlmenően so
rolhatnám még a különbö
ző szakköri foglalkozáso
kat. — pl. technikai, kép
zőművészeti, idegen nyelvi, 
irodalmi és színjátszó stb.

Ugyanakkor meglehető
sen lesújtónak tartom, 
hogy a Heti Híradó leg
utóbbi száma közölt egy 
teljesen valótlan állítást, 
Kovács Sándor tollából. 
Az írás szerint ő nem tud
ja, hogy Vácott hol a könyv
tár. Persze, jól tudom, hogy 
az emberi elme meglehető
sen könnyen hibásodó „mű
szer" és csupán erre való 
tekintettel nem kívánom e 
„derék" társunk olvasóje
gyének számát közölni. In
tézetünkben nem számít 
eseménynek, hogy a belső 
pénz segítségével egész év
ben üdítő ital vásárolható, 
és nemcsak a boltban, ha
nem a kultúrkörlet erre ki
jelölt részén is. Öt hóna
pon belül már két alkalom
mal léptek fel nálunk az 
ŐRI vendégművészei, to
vábbá olyan jellegű TIT- 
előadások vannak rendsze
resítve, amelyek aktualitá
suknál fogva legalább olyan 
szinten állnak, mint a bár
mely polgári kultúrintéz
ményben rendezettek.

Mindezek után rendkívül 
furcsának, vagy tán, ha 
szabad így kifejeznem: nem 
éppen „fair play”-nek tar
tom a tisztelt szerkesztőség 
részéről, hogy minden olyan 
jellegű írásnak helyt ad, 
amely kicsinyíteni próbálja 
intézetünk kulturális mun
káját.

Végezetül hadd kérjem 
meg a szerkesztőséget arra, 
hogy alkalomadtán szemé
lyesen is győződjenek meg 
a leírtakról. Őszintén hi
szem, hogy megváltozik az 
a kép, ami sajnálatos mó
don — rosszhiszemű intri
kák eredményeképp — in
tézetünkről (esetleg) kiala
kult.

Koller László
kulturális közösségvezetó 
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Helytállás a télben
A gazdaság növénytermesz

tési ágazatának vezetője így 
összegezte az elmúlt hetek 
jellemzőit:

— Nem mondhatjuk, hogy 
váratlanul szakadt nyakunkba 
a hideg. Olyan szerencsénk 
volt, hogy a lassú, de fokoza
tos lehűlés ellenére még ta
valy novemberben harmincöt 
hektáron el tudtuk ültetni a 
levendulát. Méghozzá jó minő
ségben. Remeik munkát végez
tek az elítéltek. Többen pénz
jutalomban részesültek, mások 
csomagot kaptak, de akadtak, 
akik néhány napra haza
mehettek családjukhoz.

— A nagy hideget hogyan 
vészelték át az őszi vetések?

— Az őszi búza és árpa a jó 
és megfelelő vetés következ
tében a tél folyamán megerő
södött, így az eddigi időjárás 
különösebb kárt nem okozott 
bennük, holott január elején 
a hőmérséklet lezuhant mínusz 
tíz fok alá. Azóta ingadozik.
A leghidegebb napon tizen
nyolc fokot mértünk.

— Védőruházattal ellátták 
az elítélteket?

— Kabát alatt viselhető 
szőrmebekecset, prémes sapkát 
kaptak.

★
Az állattenyésztés szintén adtak] 

jelentős tényező Baraeskán.
Erről kértünk tájékoztatót az 
állattenyésztés fő-ágazatveze- 
tőjétől.

— Még az ősszel megkezdtük 
a téli felkészülést, az istállók 
ajtajai t, ablakait megfelelő 
szigetelésekkel láttuk el. Az 
ablakokat ezenkívül fóliával is 
befedtük.

Az állatok megérezték a

Takács Pál rövid időn belül megjavította az eldugult olaj
kazánt

két literrel kevesebb

— Hogyan értékeli az el
ítéltek munkáját?

— A hozzáállásuk kitűnő. 
Termelési értekezleteken is
mertettük a rendkívüli idő
járással járó feladatokat. Meg
értették.

★

tejet az olajkazánnal. Társammal 
együtt azonnal felöltöztünk és 
indultunk. A helyszínen láttuk, 
hogy a vezetékben a paraffin 
kicsapódott, ez okozta a dugu
lást. Csaknem éjfélre járt már 
az idő, amikor a fűtés újra 
megindult.

— Ha a hibát idejében nem 
sikerül kijavítani, milyen kár 
keletkezhetett volna? — kér-

Legutóbb a Vas-tanyán lévő deztük az állattenyésztési fő
sertéstelepen a II. számú olaj- ágazatvezetőt, 
kazán az esti órákban elrom- _  Az istállóban harminckét 

nagy hideget, szervezetüket lőtt. Takács Pál így emlékszik koca és négyszázhúsz malac
meglehetősen megviselte. A vissza az esetre, 
fagyos takarmány miatt súly- — Vacsora után 
gyarapodásuk lelassult Egy- hogy baj van

lü l

m  

í  ,—  - m

Gép és ember

volt. A hőmérséklet fokoza- 
hívattak,' tosan csökkent, az állatok fáz- 

Vás-tanyán tak. Ha idejében nem sikerült 
volna biztosítani a kellő hő
fokot, a malacok jelentős része 
megbetegedett vagy elpusztult 
volna.

Még me£n jnúlt el a tél, de a 
robozi gépműhelyben már a 
tavaszra készülnek. A viszony
lag jól fűtött csarnokban egy
más mellett sorakoznak a kü
lönböző erőgépek.

Kaskó István szerelő el
mondta, hegy december má
sodik felében kezdték meg 
a szokásos téli nagyjavításo
kat. Valamennyi gépet tüze
tesen átvizsgálnak, a hibákat 
kijavítják. A munkával jól 
haladnak a földeken . . .

Ügy gondoljuk, ez a rövid 
körkép bizonyítja, hogy az 
emberi helytállás még a leg
nagyobb nehézségeket is le
győzi.

— ZIMM —

Könnyebbek is lehetnek 
n nehéz hónapok

Ha a bv. intézetekben oly. divatos szellemi totó szabályai, 
szerint tenném fel a kérdést,. Hogy kiknek a legnehezebb s, 
helyzetük, — bizonyos vagyak, benne, hogy az .elítéltek többse* 
ge a helye-s, a valóságos választ barikázná be és nem a kézen
fekvőt. Mert, ugye, a legszigorúbb fokozat a f egy ház, tehát et 
lenne a kézenfekvő válasz. Ám nem, véletlenül hangzik el sű- 
rűn a következő mondat: „a legrosszabb az az időszak voltp 
amikor előzetes letartóztatott voltam!”

Ennek igazolásául álljon itt egy rövid párbeszéd, amelyr« 
az egri intézetben került sor az előzetesek zárkájában:

— Jelentem, szabadfoglalkozás van.
—: Ilyenkor mit csinálnak?.
— Olvasunk, sakkozunk, dominózunk.
— Ezenkívül?
— Ugyanezt. Sakkozunk . . .  Olvasunk. . »
Világos: az előzetesek unatkoznak, hiszen ma már nem 

heteket, hanem átlagosan három-négy hónapot kell előzetes
ként eltöltemiük. Ráadásul ott van az állandó bizonytalanság, 
milyen ítélet születik, mennyit kap? Nem titok: a_többseg fel- 
sóhajt; ha végre elítélik, hiszen ezzel, vége az idegőrlő unalom
nak, egyhangúságnak és a bizonytalanságnak.

De vajon törvényszerű ez? Az nyilvánvaló, hogy a bv in- 
tézet elsősorban azokra figyel, akik már dolgoznak, dolgozható- 
nak, s ha megérdemlik, ők kapnak kedvezményeket es része
sülnek mindabból, amit az intézet nyújt. Ugyanakkor a megyei 
intézetekben többségben vannak az előzetesek. Tapasztalatom 
szerint az intézetek rendelkeznek bizonyos számú tevevei, más 
játékokkal, mágnóval, rádiókkal, legalább asztaliteniszepii le
het valahol és így tovább. Azaz nem vitás, hogy az intézet 
kulturális és Sportéletébe be lehet vonni az előzetes letartóz
tatásban lévőket. Ez nem törvényellenes, sőt a jogszabály ezt 
kifejezetten megemlíti. Egerben például éppen a napokban 
döntött úgy a vezetés, hogy a zárkarend, a fegyelem ösztönzés 
sere olyan helyzetet teremt, amely az élőzeteseknek is megad
ja a tévézés és más művelődés lehetőségét. Az is tapasztalat, 
hogy a kisebb megyei intézetekben néhol az a néhány tucat
nyi elítélt használja mindazt, amit esetleg a száznál is több 
előzetesnek is szánnak az illetékesek. Mert egyáltalán nem bi
zonyos, hogy ilyen helyen a költségvetésben dolgozó elítéltek-, 
nak mindig jár a tévé a zárkába, míg az előzeteseknek soha- 
sem. Vagyis nem pénzkérdés az előzetes letartóztatottak hely
zetének javítása, hanem szemléleti. Érdemes ez ügyben a sza
bályzatot figyelmesen tanulmányozni. . .  ^

Elsötétített autóban
Eloltott reflektorral haladó 

személygépkocsira lett figyel
mes a éjszakai rendőrjárőr Bu
dafokon, a Vihar utcai lakó
telep közelében. Megállították, 
és a benne ülő férfiakat iga
zoltatták. Az erről szóló je
lentés a rendőrkapitányság 
bűnügyi. osztályához került, 
aíióvá az utóbbi hónapokban 
csaknem húsz betörésről szóló 
panasz futott be. Ennek alap
ján került kíézre az a betörő- 
banda, amelynek tagjai a vilá
gítás nélküli kocsiban ültek.

Bikádi József 28 éves, több
szörösen büntetett, foglallko- 
zásnélikiili és börtön,társa, Nő- 
tárt Tibor 23 éves foglalkozás- 
nélküli augusztus végén egy 
nap különbséggel szabadultak. 
Bikádit a börtön előtt várta 
kocsijával Kiss István több
szörösen büntetett, foglalkó- 
zásnélkülí. Másnaip a Déli pá
lyaudvaron találkoztak a sza
baduló Notárdval. Később csat
lakozott hozzájuk a 27 éves 
Mezei Tibor bedolgozó, Kiss 
barátja, aki kezdetben fuva

rozta a társaságot, majd 'ké
sőbb a betörésekben is részt 
vett.

Az első betörést Bikádi ét 
társai a szabadulásukat köve-' 
tő harmadik napon követték’ 
el. Előzőleg kiszemelték azo
kat a helyeket, ahová betör
nek, éjszaka pedig kocsival 
visszatértek a helyszínre. A’ 
nyomozás eddigi adatai sze
rint a VIII., XI., XXII. kerü
letben, Érden, Diósdon éaj 
Szentendrén lakásokat, ven
déglőket, közérteket, mozikat 
és trafikokat fosztogattak. Az 
eddigi megállapítás szerint fél
millió fórint kárt okoztak.

A zsákmányt ismeretlen sze
mélyeknek adták el. A házku
tatások során náluk csupán, 
néhány műszaki tárgyat talál-, 
talk. Bikádit, Nótáját és Mezeit 
előzetes letartóztatásba helyez
ték, Kisst — akinek előzőleg 
elkövetett bűncselekménye mi
att kiszabott ítélete most jog
erőssé vált — átadták a bűn-, 
tetésvégrehajiási intézetnek.

ITTHON ÉS EGYÜTT
Az esti gimnáziumban pár- 

huzamosan két negyedik 
osztály indult. András a „B” 
osztályba került,'huszonhárom 
nő és kilenc férfi mellé, tize
diknek. Gyerekkora óta nehe
zen ismerkedő, lassan oldódó 
természete volt. Mióta az eszét 
tudja, cipeli magával már-már 
fojtónak érzett gátlásait. Talán 
a szülők hibájából, talán a 
nem mindig megfelelő környe
zet hatásától eredeztethető: ki 
tudná már pontosan meg
határozni? Barátja mindig ke
vés volt, a vele egykorúak 
nem fogadták be, a fiatalab
bakat ő szégyellte, az időseb
bek kihasználták. Ahogy visz- 
szaemlékszik, szülei akkoriban 
hajnaltól alkonyaiig dolgoztak, 
ritkán látta őket napközben. 
Hosszú éveken át gyűjtögették 
a forintokat a lassan épülő 
családi házhoz. Sohasem volt 
zsebpénze, nem volt lehetősége 
a környék srácaival matinéra 
járni, még a legolcsóbb mozi
jegyre sem tudta kikönyörögni 
a pénzt szüleitől. Akkortájt 
nem szerette őket. Gyakran 
mondogatta, magában: „Ha 
felnőtt leszek, mindig sok 
pénzem lesz!”

Ipari tanuló volt, mikor el
ső ízben érezhette a pénzbir
toklás boldogságát. Nem volt 
nagy összeg, mindössze négy
százhúsz forint, az első havi 
ösztöndíja, amelyet a FOK- 
GYEIVl. szövetkezet pénztárá
ban számoltak a markába. 
Zsebre dugott 'kézzel sétált vé
gig a Bartók Béla úton, izzadt 
jobb tenyerével a kettéhajtott 
bankjegyeket simogatta, több
ször elővette, átszámolta, csu
pa papírpénz volt, négy da
rab százas és egy darab húsz- 
forintos. Délután három óra 
felé közeledett. Reggel óta 
nem evett, egyre erősebben 
érezte az éhséget. Belesett egy 
hentesüzletbe. Keze előhúzni 
készült a pénzt, majd meg
gondolta magát: „Nem váltom 
fel...! Eszem otthon, ha ha- 

, zaértem . . Továbbindult. A 
Duna felől friss szellő járta át a 
Gellért teret. Mikor nekilódult 
a hegyre vezető útnak, már 
fütyörészett. Késő délután volt, 
mikorra visszatért. A verejték 
hátára tapasztotta az inget. 
Hazaindult. A lakásba érve 
minden pénzét át kellett ad
nia az apjának. Kínjában vé- 
gigvirrasztotta az éjszakát, az 
utolsót, amelyet otthon töltött.

Azon a bizonyos tanítást 
követő estén osztálytársnői 
hívták meg egy közeli presz- 
szóba. Körülállták. Meglepet
ten figyelte az arcokat: „Mi
csodakihívó szemek!” Tekin
tete Ágiét kereste. Forróságot 
érzett szétszivárogni az arcán. 
„Az övé is?” Nem tudott ha
tározni, percek teltek el. Mi
lyen szép az arca — gondolta. 
Kilépni készült a körből, hom
lokán sokasodott a verejték, 
„Biztosan tudják, hogy bör
tönben voltam, az egyik tanár 
szólhatta el magát. . . ” — su
hant át agyán a gondolat.

— Ne bomolj, gyere velünk! 
Te vagy az egyetlen férfi az 
osztályban, aki nem nős. ki
bírsz egy-két konyakot, nem 
fognak elvonóba utalni, ga
rantálom — mondta egyikük. 
Nevettek, András pedig még 
mindig hallgatott.

— Legalább lesz velünk egy 
férfi is — toldotta meg Ági az 
előbbi vélekedést.

A távolból érződött a feléle
dő szél. Tétovázott a válasz- 
szál. A villamos már egészen 
a közeliikbe ért. Egyetlen 
lámpája fényesítette a pálya
test olajos, zúzott köveit.

— Na, gyere — ismételte az 
asszony — tudjuk, hogy nincs 
senkid.

Megérezte a karja alá csú
szó női kezet, Ágiét. Ránézett, 
s látta, izzik a tekintete.

— Ugye, eljössz velünk? 
Vagy mégis várnak otthon?

— A lányom! — mondta 
volna legszívesebben, mégsem 
tette.

— Valóban nem vár senki!
17 zt sem mondta ki, tovább- 

ra is csak hallgatott, a 
gondolatok sokaságát próbálta 
rendezni. Amint megállt a 
villamos, maga elé engedte 
Ágnest, felsegítette. A többiek 
a középső ajtón szálltak fel. 
Szorosan Ágnes mellett ma
radt. érezte a kilélegzett leve
gő melegét az arcán. „Pár cen
tivel alacsonyabb, mint én”. 
Elkerülte a tekintetét, akarat
tal tette, a felesége emlékeit 
kezdte gyűrögetni. Zsuzsa 
most Debrecenben él. állítólag 
már nem iszik . . .  taxisofőr a 
helyi Volánnál, elhagyta már 
a cigarettát is, de elhízott. Az 
apja mesélte anyámnak még 
tavasszal. . .  Csúnya lehet kö
véren. Férjhez ment, két éve 
nem látta a lányát, vajon ho
gyan tudja ezt elviselni? Az 
utolsó együtt töltött este fel
pofoztam. A szomszédok hozták 
haza. a buszmegálló környé
kén akadtak rá. Nem tudott 
magáról, olyan részeg volt. 
Haja fésületlenül lógott a sze
mébe. Éppen Andikát für
dettem, amikor betámogatták.

Borzalmasan nézett ki, csupa 
sár és hányadék volt rajta a. 
ruha. Érdekes módon nem gu
rultam méregbe, még csak 
nem is szégyenkeztem a szom
szédok előtt. Befejeztem a kis. 
lány fürdetését, lefektettem» 
aztán hozzáláttam, hogy Zsu
zsát is rendbe tegyem. Köte
lességből, hiszen hol voltak 
már akkor a kezdeti érzelmek? 
A mézeshetek forró érintései? 
Megmosdattam. Mégiscsak 6 
szülte a  lányomat. Akkoriban 
már hetente ismétlődtek ré^ 
szegségei. Kezdtem egyre in
kább közömbössé válni, rég- 
ótr tudtam; el fogom hagyni 
őt. Talán csak a legmegfele
lőbb pillanatot vártam, tény», 
hogy akkor még tehetetlen 
voltam. Ha arra gondoltam, 
hogyan fogom Andit anya nél
kül felnevelni, tehetetlenség 
vett erőt rajtam, legszíveseb
ben bőgtem volna a dühtől, 
Mire Zsuzsával végeztem ■ An- 
dika már aludt. Kiültem a 
konyhába, olvasni próbáltam, 
bár fáradtnak éreztem ma
gam. A bennem felhalmozó
dott feszültség elűzte az álmo
mat. Éjfél lehetett, amikor aa 
első zörejt meghallottam * 
szobából. Benyitottam, Zsuzsa 
ott állt az ablak előtt háló- 
ingben, karján az alvó gyért 
mekkel. Kimászni készült ve
le. Rákiáltottam: „Mit csi
nálsz, te őrült!?”

— Elmegyünk haza — sír
va bugyborékolta a szavakat,



9

3985. FEBRTJÁR 2.

i S Fidizés", féltékenység, házasság...
Abban a bv. intézetben, ahol nőket és férfiakat tar

tó,rtanak fogva — mint például Egerben — és még jó 
néhány megyei házban —, az elkülönítés ellenére mind
három címben jelzett fogalom előfordul, megtörténik. 
De még a tiszta női és férfi intézetekben is így van ez, 
hiszen átmenetileg néhányon csak megfordulnak a má
sik nemből is, vagy ha mégsem, akkor a szállítás, a „ki
rándulás” kínál az előbbiekre alkalmat. Szóval majd
hogynem minden olvasó érti, hogy mi a fidizés, és miért 
és hogyan lehetséges a féltékenység, és hogy létezik bör
tönbeli házasság.

No, de nézzük csak meg őket küíön-külön, mármint 
» fidizőket, a féltékenykedöket és a házasulandókat.

•3ClaSvSZiik.us eset. Z. írnak, 
(szatoadaibbam mozog, .minit a 
többiek, ezért alkalma van 
meglátni, és megcsodálni a má
sik emeletre érkező, előzetes
ben iiievő hölgyet. Ionét már 
csak egy lépés kell: szenti
mentális hangvételű levél író
dik és. az ebédet osztói haver 
segítségével, eil is jut a címzett
hez, aki most még csiaik az a 
gyönyörű, szőke, barna, feke
te hajú lány, asszony, stb. Per
sze a postás egyben közli is: 
választ várnak! A hölgy az ér
zelmes, szép szavaktól „meg
szédül”, no nem. nagyon, csak 
annyira,: hogy rövid választ ír, 
amelyben „csupán” arra fcí- 
váncsi, hogy Z. honmét ismeri 
őt? Z. erre vallomást tesz, 
most már félretéve minden, 
óvatosságot. Eszerint már na
pok óta nem alszik, csak reá 
gondol, a pillantását nem tud
ja feledni. Csak azt kéri, hogy 
ma haragudjon rá és engedje 
meg, hogy néha csodálja, így 
levélben, persze. . .  No, 'nem 
folytatom, mert a folytatás ki
található. Ha a hölgy lépre 
megy,'kialakul az állandó fidi- 
pairtiner és a levélváltás addig 
folyik, míg lé nem 'buknak. 
Persze most már „mindent” 
smegírnak magukról, őszintén. 
A/Jérfiú- szerényein azt, hogy őt 
„kacsalábon, forgó” pecsenye
sütő hely várja és csak éppen 
a dolgos, szerető asszony kéne 
még- A hölgy pedig szemérme
sén' hallgat ’ arról, hogy férj és 
gyerek várja kint, s hogy még 
két ^«^ártaecfeltójlevoléz J%, 
e-ídíg' már négy házassági 
ajánlatot utasított el bentléte 
alatt. Aztán, mondjuk, a felü
gyelő a női. körleten „föicsí- 
pi”- az egyik .levelet. Nem csi
pái belőle ügyet, de közli a 
postással: ha még, egyet "Koz, 
lévaliátja e bizalmi beosztás
ból. A postás ezt persze nem 
vallja beZ.-oek, még azt hin
ne, hogy ő nem vagány, ha
nem csak annyit mond: sajnos 
nem válaszolt a hölgy, a hölgy
nek pedig azt mondja: nem írt 
a fiú. Közben a zárkatársaival 
nagyokat derülnek amazok le
velezésén.
' Z. gyanakszik és néhány hét 

után megtudja a féligazságot, 
azt, hogy a közvetítő becsap
ta: Ettől rögvest féltékeny

lesz, nyilván azért csinálta az 
egészet, hogy „megszerezze” a 
nőt. Vérmérséklet függvénye 
és azé, hogy éppen hol tartott 
a kapcsolat, hogy ezután mi 
következik? Dühöngés, .falco
lás, fenyítés, elkülönítés stb. 
Vagy, s ez jó trükknek látszik: 
■bejelenti hivatalosan, hogy 
J.-t feleségül szeretné venni. 
Ezzel azt elérd, hogy legalább 
beszélnek a hölggyel, akinek a 
nyilatkozatából kitetszik, hogy 
válóban „hűtlen” lett, vagy 
csupán objektív akadályok gá
toljak, hogy levelezzen a fiú
val. Persze, az is hamar lelep
leződik, hogy a házasságkötés 
csupán ürügy, amelyet akkor 
sem engedélyeznének, ha a 
hölgy már nem lenne egyéb
ként is házas.

Nem igaz, hogy minden fidi- 
kapcsolat ilyen folyamatot je
lent. Sokszor a tiltott levele
zés csupán játék a feleiknek, 
amely pótolja valamelyest azt, 
ami idebent hiányzik. Az egy
másnak írtak felfoghatók gya

korlásinak is, hogy a felek a 
börtönévek alatt ne feledjék 
el, miként kell udvarolni vagy 
éppen azt fogadni. Ez nem is 
lenne baj, de ki az, aki meg 
tudja mondani, hogy vajon 
ennyivel be is fejeződik az 
ügy? Senki. Mert az már nem 
kívánatos, hogy ,szakítsanak”, 
az sem, hogy kint folytassák, 
még ha csak egyikük is szaba
dult. S általában véve káros, 
ha a levelezés következménye
ként a felek magatartása ki
számíthatatlanná válik és nem 
úgy viselkednek, mint az el
ítéltek, hanem úgy, mint a fél
tékeny szeretők, ■ Abszurd, em
berhez méltatlan helyzet te
remtődhet, amikor azért kell 
büntetni valakit, mert szeret. 
Vagyisezért, tiltott éé megelő
zendő a fidikapcsoíat, azaz a 
tiltott .levelezés és más kapcso- 
latforma a külöhíbözó nemű, el
ítéltek között.

A féltékenység lehet a  fidi
zés egyik' következménye, miint 
azt korábban már vázoltam. 
De sajnos a fegyelmi tárgya
lások anyaga azt bizonyítja, 
hogy döntően a női elítéltek 
körében másfajta féltékenység 
is dívik. Bizony nem ritka, 
hogy a nők egymást tettlege
sen bántalmazzák, s nyomda
festéket nem tűrő szavakkal 
illetik a másikat, aki szerintük 
„szemet vetett” partnerükre. 
Az ilyesfajta kapcsolatot a jog 
általában nem bünteti, de a 
társak többsége elítéli, a jó íz
lésüket sérti. S ha nincs erő
szak vagy fenyegetés, még azt 
is lehet mondani: mit foglal
kozunk ezzel, az ilyesmi ma

Bihari Lajos (Vác) rajza

radjon magánügy. De itt me
gint a következmények vesze
delmesek: bizony már sokan 
megbánták a szabadulás után, 
hogy nem volt akaraterejük és 
a természeteset valami, olyan
nal pótolták, amely egy élet
re „megfertőzte” őket. Ami ed
dig öröm volt, ezután kénysze
rű kötelesség lett, , vagyis nagy 
árat fizették a benti „kilengé
sért”.

A házasság a börtönben vi
szont nem tiltott, feltéve, ha 
annak logikus indokai vannak. 
Például régóta élettársak és a 
szabadon levő így akarja bizo
nyítani, hogy kitart, társa mel
lett, Esetleg több közös gyer
mek érdeke kívánja az anya- 
könyvvezetőt, vagy éppen az 
útban levő. Persze, e téren is 
vannak egészen sajátságos ese
tek. X. tárgyalásira utazik és 
útközben megismerkedik a 
hölggyel. Annyi idejük van 
csupán, hogy gyorsan „címet 
váltanak”, majd visszatérve a 
letöltőintézetükibe, bejelentik 
nevelőjüknek: X., illetve Y. az 
élettársam,: szeretnék vele le
velezni, sőt beszélőn is talál
koznánk majd. S ha jól szer
veztek mindént és a.-nevelő ép
pen a kérelemhez Elő hangu
latban van, esetleg megkap
ják az engedélyt. Aztán telik
múlik az idő, a kibontakozó 
levelezést tényleg beszélő kö
veti, majd kérik: ők bizony 
összeházasodnának. Ekkor az
tán alaposan megvizsgálják a 
kapcsolatot és kiderül: a sza
bad életben még nem is lát
ták egymást és mindössze szál
lítás köziben vethettek egymás
ra néhány biztató pillantást. 
Magyarán: az ilyen házasság- 
kötés inkább cirkusz, balhé, 
hülyéskedés, amelyet egysze
rűen bűn lenne, ha engedné
nek,

★
Tudora, hogy e témák né

mely pontban kényesek, hiszen 
®z ember ösztöneit és érzeteié
it nem lehet észérvekkel irá
nyítani. Azt azonban joggal 
várhatja mindenki magától és 
másoktól,... „hogy . .cselekvését. 
aJüaípvetően az esze és ne az 
ösztönei, érzelmei, indulatai 
irányítsák. Hiszen ettől mága- 
sátbibrendű az ember, ez külön
bözteti meg — többek között 
— a többi élőlénytől.

Természetesen nem hiszem, 
hagy a jövőben kevesebben fir 
dianek, féltékenykednek, még 
azt sem, hogy kevesebben pró
bálnak meg házasságot kötni 
idebent. Azt azonban hiszem, 
hogy talán, többen beszélnek 
majd e témákról és közülük 
némely vélemény eljut a szer
kesztőségbe, majd innét ismét 
az Olvasók elé.

Ügy hiszem, e témákban so
ha nem lehetünk elég oko
sak . . .

EGER

Kifogástalan minőség
A kis üzem egyike azok

nak, ahol munkaalkalom 
kínálkozik az egri-, intézet
ben büntetésüket töltő el
ítélt nőknek. Cipőfelsőré
szek készülnek itt nagy mű
gonddal, hiszen a szalag 
végén ott a szigorú meós, 
Csató Erika, aki bizony 
visszaadja a nem kellő mi
nőségű terméket.

Természetesen a fő minő
ségi ellenőr az Ipoly Cipő
gyár, ahol a felsőrészre 
talp is kerül, azaz elkészül
nek a hordható cipők.

Ahogy végignézünk a kis 
üzemen, mindenütt szorgos
kodó lányokat, asszonyokat 
látunk, akik bizony a rájuk 
kiosztott munkafolyamatot 
igyekeznek megfelelő tem
póban elvégezni, hiszen a 
szalag következő állo
másán” máris morognak, ha 
hiányzik a folyamatosság. 
Nincs tehát lehetőség a la
zításra, a munkatársak 
előbb rászólnak az illetőre, 
mint a művezetőnő.

Egy-egy műszakban több 
száz pár cipőfelsőrésznek 
kell elkészülnie ahhoz, hogy 
az itt dolgozók átlagkerese
te 2500 forint körül legyen, 
legalábbis az ottjártunkkor 
gyártott típusból.

A laikusnak érdekesek a 
munkafolyamatok, hogyan 
kell kivágni, hajtogatni, 
varrni, lyukasztani stb. az 
anyagot, hogy cipőformájú
vá álljon össze és a fűző is 
benne legyen. Bizonyára so
kan láttak már olyan néni-

Január közepétől február 
elejéig folynak az intéze
tekben a félévi vizsgák. 
Ilyenkor feketén-fehéren 
kiderül, hogy ki és mi- 
képjr^■■ga^öámö'ádfrrsmaa 
idejével, hogyan használta 
ki azt a lehetőséget, hogy 

, a büntetése idején tanul
hat. Azok érték el a leg
jobb eredményeket, akik 
nem tehernek, nem kötele
ző penzumnak tekintették 
az iskolába járást,, hanem 
felmérték, hogy milyen 
előnnyel jár, ha befejezik 
iskolájukat. Az ilyenkor 
már teljesen mindegy, hogy 
amikor kötelező lett volna, 
miért nem jártak, miért 
nem tanultak. Azt kell 
nézniük, hogy itt a lehető
ség, s meg kell tanulniuk, 
ami okvetlenül szükséges. 
Nem a papír, nem a .bízó

két, aki fekete magas
szárú cipőben jár. Nos, 
e lábbelik felsőrésze Eger
ben készül és viselőik 
is bizonnyal komoly 
kritikusok, meósok, hiszen 
éppen azért veszik az ilyen 
cipőket, mert kényelmesek 
és az áruk' is megfizethető 
a nyugdíjasoknak.

Ha már a szigorú meóst 
említettem, akkor azt is , 
meg kell mondani: általá
ban mindenki igyekszik ki
fogástalan minőséget létre
hozni Amikor beszélget
tünk, már a műszak vége 
felé járiunk és még egyet
len elrontott munkadarab 
sem került a meós keze alá. 
Szóval, a lányok, asszonyok 
tisztességgel, jól dolgoznak.

Ami a kívülállónak a rö
vid idő alatt is feltűnt: at
tól, hogy látogató érkezett,- 
nem állt le a munka — 
mint ez sok helyütt szokás 
—, az ügyes kezű nők tették 
a dolgukat, legfeljebb a 
szemükkel jelezték, no és a 
köszönéssel, hogy jelenlé
tünket észrevették. S bár 
nem tudom, melyik műszak 
dolgozott, de tény: amelyi
ket láttam, az jó „ csapat
nak” tűnt, ahol egymásért 
is képesek dolgozni az em
berek, s ahol jó a munkahe
lyi légkör. Ez utóbbi a bv. 
intézetben sem elhanyagol
ható tényező, végső soron 
kihat á munka minőségére 
és a dolgozók hangulatá
ra ...

—f—

Félévi vizsgák
nyítvány, hanem a tudás 
megszerzése a cél. Mosta
nában eléggé gyakori az, 
hogy olyanok is beiratkoz
nak az alapismeret I vagy 
Irébé, akiknek a hetedik 
Osztály‘ elvégzéséről is van 
bizöhyítványukl!! De anél
kül, hogy erre felszólítot
ták volna, bölcsen úgy 
dönt, hiába a papír, ha 
már sem írni-olvasni, sem 
számolni nem, tud.

Ha jól sikerül , a félévi 
vizsga, a siker, az ered
mény újabb erőt ad. Ele
gendőt ahhoz, hogy a hát
ralevő időt is komolyan 
használja fel, s legyen k i-' 
tartása az elkövetkező hó-. 
napokban, hogy az év végi 
vizsgákon is felkészültsé
géről, tudásáról tegyen ta- ■ 
núbizonyságot.

— á. j. —

ö  írtelen nem tudtam mit 
- - kezdeni sem vele, sem 

magammal. Percek teltek el, 
mire összeszedtem a gondola
taimat.

— Egymagad, minden 1 to
vábbi nélkül! — mondtam és 
kivettem a kislányt a kezéből, 
s visszafektettem az ágyába.
; — Az enyém! Én hoztam a 

világra! — üvöltötte Zsuzsa a 
hátam mögül. Szembe fordul
tam vele. mindkét öklével a 
mellemet kezdte döngetni. 
Láttam felvillani a lámpát a 
szomszédban. Elöntött a mé
reg. A második pofontól elvá
gódott. Hajnalig szipogott. 
Eszembe jutott, anyám .halla
ni sem akart arról, hogy fele
ségűi vegyem.

— Tudod, ki annak a Rán- 
fci Zsuzsának az. apja? — kér
dezte egykor anyám. Még ma 
is- emlékszem vészjósló hang
jára.

:— Az országban nincs na
gyobb alkoholista, a gyerekei 
sem tesznek különbek!

Nem szívelte a Ránki-csa- 
iádot. Még az esküvőnkre sem 
jött el, apámat sem engedte. 
Az öreg úgy lopakodott utá
nunk munkásruhában (alatta 
az egyetlen sötét öltönyével) 
amit aztán tisztes távolba ér
ve anyámtól, egy többemele
tes ház lépcsőházában vett le 
magáról. De eljött és gratulált 
Zsuzsának is! Anyám még a 
lakásba sem engedte be! Al
bérletben nyomorogtunk...,

De az Istenit! Mégis anyám
nak lett igaza! Talán, ha nem 
abban a nyomorúságos két kis 
lyukban kell élnünk! Még az 
is meg volt szabva, hogy a hét 
melyik napján moshat, ha 
napközben felkapcsolta a lám
pát, már rákiabált az öregasz- 
szony. Gyakran várt estén
ként kisírt szemekkel a kapu 
előtt, a festéket rámosta a 
könny az arcára . . .

Ágira nézett: ő is festi a 
szemét. Nagy döccenéssel 
megállt a villamos. Egymásra 
borultak. Ágnes felnevetett.

— Még szerencse, hogy jó 
tömött a kocsi, különben már 
rég a padlón lennénk!

A ndrás is mosolygott, még 
.**• mindig egymáshoz pré- 

sélődtek. Átérződött Ági ru
galmas melle. Nincs rajta 
melltartó, villant' Andrási tu
datába. Lassan jutottak csak 
el az ajtóig, Az aszfaltot, pety- 
tyezni kezdte az eső. a villa
mos már egészen messze járt. 
hátsó lámpája mint egy végleg 
elparázsló cigarettavég. úgy 
fogyott bele a távolba. Fázott 
felhajtotta a gallérját, még 
mindig a felesége emléke ke
rengett benne. Talán még azt 
sem tudja, hogy kiszabadul
tam, hogy esti gimnáziumba 
járok? Előkotprt egy cigaret
tát, majd kivette a zsebéből 
az egész dobozt. Ágit is meg
kínálta. A fellobbánó gyufa

fényénél ismét találkozott &
tekintetük, i'

— Az arca egyetlen hatal
mas szem! — játszott benne a 
gondolat. A távolban magá
nyos villám cikázott át az ég
bolton.

— Tudod, mi jutott az 
eszembe?

Szembefordult a férfival, 
nem várta meg, míg András 
visszakérdez:

— Talán nem is szívesen 
jössz velünk! Nem voltunk túl 
erőszakosak? Péntek este van. 
az emberek többsége ilyenkor 
programot szervez.

Váratlanul elhallgatott, be
leszívott cigarettájába, szóra
kozottan engedte maga elé a 
füstöt. Lassan haladtak, az eső 
itt-ott már tócsáikba -gyűlt, 
felületükről visszatükröződött 
az útszéli lámpák fénye.

— Nem ügy — szólalt, meg 
András.

— Mit jelent az. hogy nem, 
ügy?

Ági megállította őt, belené
zett a szemébe.

— Menjünk! — tért ki a 
válasz elől. —• Utolérnek a 
többiek!

— Legalább együtt me
gyünk! Még nem válaszoltál 
a kérdésemre! Mi az. hogy 
nem ügy?

Utolsót szívott a cigarettá
jából, majd egy közeli tócsába 
pöckölte. Megindult előtte, s 
mosolyogva odaszólt a férfi
nak.

— Na gyere! Ezek valóban 
a nyakunkon vannak — mo
solygott —, még azt gondolják, 
hogy haza akarlak csalni.
• Elakadt a hangja, majd 
hogy zavarát leplezze nevetni 
kezdett.

— Mit szólnál hozzá? . . .  Az 
sem lenne ügy?

Belenevetett András arcába. 
Egy felettük áthasító villám 
fényében András felfedezte 
Ági szemében a szenvedélyt.

— Neked biztosan ügy len
ne! Nyilván nem palacsintával 
szándékozol megkínálni!

Szorosan álltak szemben 
egymással, az eső egyenlete
sen permetezte arcukat, lehe
letük összeért.

— Ráhibáztál! — mondta 
Ágnes. — Pontosan az járt az 
eszemben, mit szólnál pár da
rab kapros-túrós palacsintá
hoz, tegnap maradt. Megkós
tolod ?

— Ha örömet szerzek vele?
András hangja szelíd volt,

Ágn-es fogát figyelte. Olyanok, 
mint a szorosra fűzött gyön
gyök .. !, gondolta.

— Ha ízlik, akkor igen. 
Olyan régen dicsérte már fér
fi a főztömet.

Elérzékenyült, megérezte a 
vállára fonódó férfikarokat. 
Nem ellenkezett, belesimult az 
ölelésbe.

Rónaszéki Róbert 
Budapesti Fegyház és Börtön

(Folytatjuk)

Mit mondtam akkor?
Az emlékezés tudja a rendet.
Mit mondtam akkor?
Magamban megőrizlek!
És lám, lankadatlan 
hangyaszorgalommal 
nem hordták ki belőlem 
a súlyos évek —

Szememre belülről vetítődsz.
De érzem,
hogy a por is kívánja szemem,
és bőrömet szabad szelek —
lennék mégis inkább !
tudatosan közbelengő,
halk szavú dallamszellő.
vagy fényarcú hold, ,
hogy a földig érő éjeken
átvállalják
világomat kitöltő
szelíd álmaid.

Tanács j
Ha mámorával, fényeivel, 
olcsó gyönyöreivel megfog 
és elkápráztat az alvilág,

ne állj meg, j
gondolj el 
tisztább megoldást. . . .  , . 1
mást, mint mi. I
kik tegnap
buktunk el. 1

Sárközi Zoltán
Vác . ;,
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SIÓVAL -  HANGGAL
Véges oldalunk terjedelme, ezért e helyütt csak néhány 

mondatban teszek észrevételt Koller László váci olvasónk la
punk negyedik oldalán található írásával kapcsolatban. Som
mázva sorait, azt írja: Vácott nem „magamutogatás” folyik, 
hanem tartalmas kulturális munka. Ezt úgy is érthetem: annyi 
a dolguk, hogy nem érnek rá írni, netalán riportot készíteni 
róla. Másutt, bezzeg, csak lézengenek a kulturális közösségben 
dolgozók, s egész tevékenységük abban merül ki, hogy — ma
guk igazolására, létük egyetlen jeleként — „csinnadrattázó” 
cikkeket írogatnak, amelyeket a lap szerkesztősége — merő 
rosszindulatból, Vac-ellenes hangulat keltése céljából — közöl.

Nem tudom, levélírónk miért gondolja: a lap céljai közé 
tartozik bármelyik bv. intézet elleni „hangulatkeltés”? Örü
lünk annak, ha sorra-rendre érkeznek beszámolók különféle 
eseményekről, s szívesen közreadjuk azokat, csakúgy, mint a 
Központi Stúdió időnként a saját, hasonló témájú összeállítá
sát. Bizalommal vagyunk a cikk- és levélírók iránt, feltételez
zük: jó szándék s a valós tények közreadásának igénye sugall
ja gondolataikat. Tehát: nem azért és úgy írnak, mint azt 
Koller László körvonalazza. A lap levélíród iránti bizalmát 
egyébként az is jelzi: nem rohantunk rögtön le Vácra, ellen- 
őrzendő a helyi kulturális életet dicsérő sorokat, hanem helyt 
adtunk a beszámolónak. Talán fölösleges még említeni is: a 
Központi Stúdió is minden bizonnyal tudna felhasználni mű
soraihoz néhány — technikailag megfelelő — kórusfelvételt 
vagy más, az intézet életével foglalkozó anyagot.

★

Egy „örök” témát pendített még Fischbein Nándor. Sokféle
képpen lehet elemezni, értékelni a zárkafeleiősök szerepét, 
helyzetét, egy azonban biztos: nem könnyű minden igénynek 
eleget tenniük. Melyek ezek az igények? Hogyan viselkedjen 
„jól” egy közösség vezető? Egyáltalán, van-e olyan közösségve
zető, akit mindenki elfogad? Az intézeti stúdiók máris meg
kezdhetik a vélemények gyűjtését a közeljövőben a KS is el
készíti a témáról a maga, vitaindítónak s?ánt műsorát.

Előbb azonban még egy, eddig nem hallott magazin jelent
kezik, elsősorban az új technikai lehetőségek kihasználásának 
segítségével. A könnyűzene mindenütt szívesen hallgatott, így 
a bv. intézetekben is, s arról is jelent meg tudósítás: itt-ott a 
helyi stúdió készít néha „házi” kívánságműsort. Szeretnénk ezt 
valamelyest kibővíteni s egyúttal a komoly témájú magazinok 
közé egy-egy könnyedébb hangvételű műsort is közbeiktatni, 
ezért — a kollektív bölcsesség minden előnyét kihasználva — 
megteremtettük a Központi Stúdió kívánságműsorát. Ahhoz 
azonban, hogy valakinek teljesüljön a kérése, nem elegendő 
csupán az, ha kéri valamelyik felvételt; két-három mondatban 
meg is kell indokolnia, miért éppen azt szeretné hallani, milyen 
emlék fűzi hozzá, milyen eseményhez kötődik ez a bizonyos 
szám stb. Az első, ilyen típusú magazinban mintegy bemu
tatva az elképzelést — a Központi Stúdióban dolgozók kérnek 
egy-egy felvételt.

★
Ä 'Központi Stúdió máj- jó ideje szétküldte az első, „ka

zettás” magazint a mellékelt felsorolás szerinti bv. intézetek 
stúdióinak. A táblázatban nem szereplő helyekre természete
sen szalagon ment ki az anyag; ismételten/ kérjük a stúdióso
kat, folyamatosan jelezzék, ha hozzájuk is lehet kazettán to
vábbítani a műsort. Ez az időszak egyébként a gyorsaság pró
bája is: mint korábban már szó volt róla, a KS hamarabb tud
ja a felvétel elkészülte után a rendeltetési helyre jutattni a ka
zettát — a visszajuttatás sebessége azonban már az intézeti 
stúdiósokon múlik. Kíváncsian várjuk: kik lesznek a legelsők, 
tehát a leggyorsabbak — mondjuk úgy:, a leginkább lelkiisme-

Névadó ünnepség
Az ötlet már hónapokkal 

ezelőtt megszületett, csak 
nevet kellett adni a „fel
cseperedett” kezdeménye
zésnek. Január 12-én a ne
velési szolgálat vezetésével 
a „névadó ünnepség" is 
megtörtént, s ezzel hivata
losan is működni kezdett a 
Fővárosi Bv. I. sz. Intéze
tének irodalmi szakköre.

Magunk is meglepődtünk, 
milyen sok irodalomked
velő és jó íráskészséggel 
rendelkező elítélt dolgozik 
intézetünkben. Jól bizo
nyítja ezt házi könyvtárunk 
magas forgalma, és a nyol
cadik hónapja megjelenő 
„Szávai-Hanggal” rovat,
amelynek anyagait többsé
gében körletünk dolgozói 
írták. De az irodalomsze
retők táborához sorolható 
az idegen nyelvek iránt ér
deklődök csoportja is.

A szakkör tagjai már 
kész tervekkel; programok
kal jelentkeztek az alaku
ló ülésen. íme, néhány el
képzelés az első félévi 
munkatervből: a magyar 
és világirodalom klassziku
sainak munkássága, legér
tékesebb alkotásaik elem
zése TIT-elöadók meghívá
sával; vers- és prózamon
dó versenyek szervezése; 
történelmi, évfordulókról 
való megemlékezés; a Heti 
Híradó cikkeinek megbe
szélése; a „Szóval-hanggal” 
című rovatba kerülő anya
gok megvitatása; ismerke
dés az újságkészítés mű
helytitkaival, a kézirattól a

«------------------------------ ------

nyomtatott betűig, vala
mint o Központi Stúdió 
műsorainak megbeszélése.

E felsorolásból is kitű
nik, milyen változatos 
programokra törekszünk. A 
munka már másnap meg
kezdődött: pályázatot ír
tunk ki egyperces novel
lák, humoreszkek írására, 
megbeszéltük a KS III. év
folyamának első magazin- 
műsorát, és elemeztük a 
Heti Híradó január 14-i 
számát. Programjainkba 
szeretnénk bevonni — köz
vetve — az előzetes fogva- 
tartottakat is, szellemi ve
télkedők, fejtörők kiírásá
val. szervezésével.

Sokak számára talán úgy 
tűnik, hogy sokat vállal 
magára az új szakkör. Mi 
azonban bizakodóak va
gyunk, mert ez a lelkes kis 
csoport — ahogy azt már 
említettem — 108-1 közepe 
óta létezik, csak éppen 
nem volt kidolgozott mun
katerve. Tudjuk, hogy a 
szakkör megalakulása, el
képzeléseink megvalósítá
sára felelősséget jelent; 
programjaink a jövőben 
nem lehetnek ötletszerűéic, 
s még kevésbé öncélúak.

Két-három hónap múlva 
már megtörténhet a mun
katerv és a megvalósított 
programok „szembesítése". 
Reméljük, nem vallunk 
szégyent, és nem kell ma
gyarázkodó beszámolót ír
nunk az első negyedév vé
gén.

Bradics János
Központi Stúdió

Magazin-előzetes
A Központi Stúdió három 

részre osztva tűzte műsorára 
O’Neill amerikai író drámáját, 
a „Boldogtalan hold”-at.

Mit tudunk a legmarkán
sabb, egyéni utakat kereső, ön
magát soha nem ismétlő, No- 
bel-díjas íróról,. Eugene 
O’Neillről?

1383-ban született. A világ
sikert az „Amerikai Elektra” 
című drámájával érte el. Az 
aiszkhüloszi világot az Elekt
rában egy múlt századi ame
rikai puritán kisvárosba he
lyezi. Az eredmény megrendí
tő: az ember csodálkozva lát
ja. hogy az antik téma meny
nyire nem vesztett drámai 
erejéből, milyen könnyen és 
természetesen engedi át magát 
az időszerű feldolgozásnak, lé
nyege mennyire nem változott 
két és fél évezred alatt.

A Boldogtalan holdat az író 
1943-ban írta, de életében nem 
mutatták be. mindössze egyet
len kísérlet történt erre 1947- 
ben, ám a próbaelőadás meg
bukott. Az ősbemutató New 
Yorkban volt 1957-ben, és a 
drámát csakugyan érte bírá
lat: elmarasztalták, miért „ter
jedelmes, anekdotázó, érzel
mes”! A magyar olvasók elő
ször könyv alakban ismerhet
ték meg, az Európa Kiadó gon
dozásában, később a kecske
méti Katona József Színház 
mutatta be a remekművet.

„Remekmű?” — kapja fel 
a fejét az olvasó —, hiszen a 
drámát sok bírálat érte!

Mi a titka ennek a remek
műnek, és mitől az? A rádió
színházi előadás kezdetén; ér
ződik. hogy a szereplők dur
vasága mesterkéltnek tűnik, a 
rejtett 'érzelmessé® ’ primitív
nek. Azután sűrűsödik a drá
ma, a darab hősei élő embe
rek, akiknek a tetteit már nem 
a szerző irányítja, hanem sa
ját, belső világuk. O’Neill drá
máiban mindig van valami 
szokatlan, állandóan útban 
van valami új felé. Mindezek
ben van valami „kiagyalt”, va
lami „hideg”, de ez mind a 
gépktírszak vívmánya.

A naturalista líra amerikai 
találmány és sajátosság. Líra,

amely a való élet nyerseségét, 
közna-piságát, leplezett dolgait 
tükrözi, azon a nyelven, ahogy 
Amerika egyszerű embere be
szél.

A Boldogtalan hold több 
mint kétórás előadásában, a fe
szültség végig fokozódik; nem 
tűnik terjengősnek a Rádió- 
színház előadása, sőt cselek- 
ményesség-e célratörő, jellem
zése pontos: befejezése „félig 
nyitott14.

A drámát O’Neill abba a tör
ténelmi korszakba helyezi, 
amikor — századunk 20-as 
éveiben — az írek ritkák vol
tak az amerikai bevándorlók 
között. A dráma hőse: Phil 
Hogan — remeklését nemcsak 
hallgatóink értékelik, hanem a: 
kritikusok elismerésé sem ma
radt el. Tomanek Nándor, a 
főszereplő, „bele tudta sűríte
ni az éterben útjára induló 
hangba a gesztust, a mimikát, 
egyszóval a színészi eszköztár 
teljességét. A részegen gajdo- 
ló Phil Hogan nem ok nélkül 
választotta az ír éhség dalát. 
A „Nagy-Éhínség” idején egy
millió ír hajózott át az Újvi
lágba, a nyolcmilliós nemzet
ből további egymillió pusztult 
el tífuszban, vagy egyszerűén 
megérkeztek a „koporsóha- 
jó-n”, ahol annyi volt a beteg, 
hogy az amerikai hatóságok 
egész karanténtáborokat kerí
tettek körül számukra. O’Neill 
drámájában . ott sűrűsödik 
mindig az antik tragédiák 
végzete,

Molnár Piroska alakítja a 
„tagbaszakadt” Josie szerepét. 
Erre a szerepre O’Neill nem 
tálalt alkalmas színésznőt éle
tében. Josie szerepe ugyan
olyan összetett, szokatlan és 
mindenképpen azonos fontos
ságú, mint Tomanek Nándo
ré.

A színészeknek sikerült a 
bonyolultat, a kuszát szinte 
kézenfekvő egyszerűséggel áb
rázolniuk. Remélhetőleg' a 
hallgató is szán időt és figyel
met erre a hol harsány, hol 
szívszórftó, bonyolultságában 
is egyszerű szerelmi történet
re. ‘

Landkammer Árpád 
Központi Stúdió

„Kazettás" intézeteink
1. Állampuszta 3 kazetta 1 szalag
2. Fálhalma 2 kazetta 1 szalag
3. Balassagyarmat 1 kazetta
4. Baracska 1 kazetta
5. Bp-i Fegyház és B. 1 kazetta
6. Fiatalkorúak Börtö- 1 kazetta

ne és Fogháza Tököl
7. Kalocsa 1 kazetta
8. Márianosztra 1 kazetta
9. Miskolc 1 kazetta

10. Nyíregyháza 1 kazetta
11. Sátoraljaújhely 1 kazetta
12. Sopronkőhida 1 kazetta
13. Szeged 1 kazetta
14. Vác 1 kazetta

17 kazetta 2 szalag

Mint oly sokszor az életben, ezúttal is fenn a labda. . .

Együtt a
Ellenőrzés volt a szomszé

dos zárkában és egy repedt 
ablak kapcsán felvetődött a 
kérdés: ki törte be? Ki volt 
a tettes? Ki a zárkafelelős? 
Miért nem jelentette?

Ezután az ablakot annak 
rendje és módja szerint elvit
ték beüvegezni, a zárkafelelős 
pedig aláírta a jegyzőkönyvet, 
amelyben kötelezte magát az 
okozott kár megtérítésére. Hi
szen a közösségvezetők többek 
között a zárka berendezésé
ért, tartozékaiért, annak álla
gáért és megóvásáért is fele
lősek . . .

Eltűnődtem ...  vajon ő tör
te be? És ha nem ő tette, tud
ja ki' volt? Ha tudja,, miért 
nem mondta meg? Én szeren
csés helyzetben vagyok, mert 
zárkatársaim vállalják a tet
teikért a felelősséget, de mi 
történne, ha nem vállal
nák ...?  Kifizetném az üvege
zés költségeit, mert ötven 
vagy száz forint — ami jelen
legi keresetemhez képest je
lentős összeg — mégsem éri 
meg, hogy civakodás, vita, 
esetleg veszekedés alapja, oka 
legyen.

Zárkafelelős...? Lassan két 
éve vagyok, töltöm be ezt a 
pozíciót a Fővárosi Bv. Inté
zetben. Biztosan vannak, akik 
hosszabb ideje közösségveze
tők, és nagyobb tapasztalattal 
rendelkeznek, mint én, de eny- 
nyi idő — úgy gondolom — 
elegendő ahhoz, hogy megala
pozott véleményt alkothassak. 
Az ötlet egyébként a Heti 
Híradóban megjelent „Zárka- 
felelősök” című írás olvasása 
után merült fel bennem.

Bár a cikk szerzője kihang
súlyozta, hogy nem a zárkafe
lelősök ellen, inkább értük 
emelt szót — mégis, a cikk ol
vasási után rossz szájíz ma
radt bennem. Azzal, egyetértek, 
hogy az első bűntényesekkel 
szemben a visszaesők előny- 
bgp vannak,..Jegai.á.bbig. itt. .a 
börtönben, és nemcsak azért, 
mert ismerik a szokásokat, az 
előírásokat, de könnyebben 
beilleszkednek az általuk már 
ismert környezetbe, ami egy 
első bűntényes számára nem
csak ismeretlen, hanem sok 
esetben kétségbeejtően ijesz
tőnek is tűnik. A visszaesők 
könnyebben találnak hasonló 
beállítottságú és „tapasztala
tokkal” rendelkező barátokat 
— sőt volt társakat — is, el
képzelhető, előfordulhat, hogy 
e kis „baráti kör” mindent el
követ, hogy saját érdekeinek 
megfelelően irányítsa a közös
séget.

Kialakulhat ilyen helyzet, 
ám mit tehet ebben az eset
ben egy zárkafelelős ...?

A cikk írója szerint: — „A 
zárkafelelősnek vannak olyan 
eszközei, amelyekkel letöfhe- 
tők a börtönbeli kiskirályok, 
feltéve, ha korábban nem ját
szotta el ennek lehetőségét. Ha 
ugyanis csak egyetlen ember
nek is lekötelezettje a zárká
ban, máris kényszerpályán 
mozog, pontosabban mozgat
ják. Az ilyen zárkafelelőst 
bűn megtartani e bizalmi be
osztásban . . . ”

Csalódást fogok okozni, mert 
tapasztalataim szerint a zár- 
kafelelősök éppen ugyanolyan 
emberek, mint a többi elítélt, 
és nem glóriával a fejük fe
lett, babérjaikon remeteként, 
ücsörgő, igazságot osztogató 
feddhetetlen bölcsek. A leg
természetesebb kapcs'o lat. te
remtési igény alól — mint 
ahogy ez a legtöbb elítéltnek 
megvan — a zárkafelelősök 
sem kivételek: vannak bará
taik, akikkel megbeszélik 
gondjaikat, megvitatják a 
problémákat.

Azt már meg sem merem 
említeni, hogy gyakran még 
ennél szorosabb érdekközössé
gek is kialakulnak, sok tár
samnak — elnézést a -zsar
gonért — van „spanja", akire 
minden, körülmények között 
számíthat: nemcsak az örö
mükben es a sikerekben, de a
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kudarcokban is osztoznak; ha 
úgy hozná a sors, olyan hely
zetbe kerülnének, akkor még 
az utolsó korty .kávét, az utol
só falat ételt, az utolsó szál ci
garettát is megfeleznék. Kell 
ennél nagyobb elkötelezett
ség ?!

A legtöbb zárkafelelős a rá
bízott feladatot jól látja el. 

.Addig, amíg az ilyen barát
ság a többi zárkatárs rovásá
ra nem megy — úgy gondo
lom —, nem bűn, ha e bizal
mi beosztásban maradnak. Ha 
már szó esett a „börtönbeli 
kiskirályokról”, meggyőződé
sem, hogy a tettlegességet, a 
terrorizálást egy percig sem 
szabad eltűrni — ki kell ko
pogni!

Viszont, ha olyan légkör. 
alakult ki egy zárkában — el
képzelhető, sőt valószínű —, 
hogy tettlegességig fog fajulni 
a helyzet, ezért teljes egészé
ben a zárka lakóit és nemcsak 
a közösségyezetőt tartom fele
lősnek. Mert ha a zárka kö
zössége egy emberként fellép 
az erejét fitogtató társukkal 
szemben, annak van és kell, 
hogy legyen visszatartó ereje 
a magáról megfeledkező tár
suk számára. Minden felme
rülő problémát, nézeteltérést 
el lehet szép szóval is intézni.

A zárkafelelős nemcsak a 
felügyelet igényeinek kell, 
hogy megfeleljen, de társai ér
dekeit is szem előtt kell tar
tania, igazságosan, humánusan 
kell eljárnia, dönteni minden 
kérdésben. Ha e kettős feladat 
ellentétbe kerül, neki kell mér
legelnie, milyen döntést hoz
zon. Elismerem, hogy néha 
előtérbe helyezi saját érdekeit, 
ami nem is csoda. A Fővárosi 
Bv. Intézetben — előzetes, ház 
lévén — az előzetes zárkák
ban a zárkafelelőst a nevelő 
szigorú követelmények alap
ján — csak első bűnténye* 
lehet, ne erőszakos bűncselek
mény miatt legyen letartóz
tatva'stb. jelölt,' rt'éve'grífir 
Ebből következik,, hogy inté-. 
zetünkben a zárkafelelpsök 
túlnyomórészt első bűnténye- 
sek, . akik kedvezményben ré
szesülhetnek, mégis vállalják 
e feladatot és az ezzel járó 
kockázatot.

Hol itt a kockázat...? Elő
fordult például, hogy egyvisz- 
szaesőt ért sérelemért zárka
felelősének kedvezménytár
gyalása előtt néhány nappal- 
vett kíméletlenül elégtételt. A 
fürdés közben elcsattant po
fonokra csak a kezdeményező 
„barátai” voltak a tanúk. A 
zárkafelelős ekko-r még nem 
tudta, hogy e provokáció mi
re irányul. A következmény 
lesújtó volt számára. Nem a 
fogdafenyítés, hanem az el
vesztett kedvezmény tudata 
keserítette el . ..

A környezetemben még nem' 
tapasztaltam, még sohasem 
hallottam, hogy ha egy, zárká
ban huzamosabb ideig jól 
mentek a dolgok, nem voltak 
problémák, maradéktalanul 
betartották a szabályzatban 
leírtakat — ezért dicséretben 
részesítették volna a zárkafe
lelőst.

Mégis, mi-ért vállalják a 
kockázatot?

Ismét ellent kell mondanom 
a cikk írójának, mert a zárka- 
felelősök többségét — szerin
tem — csakis egyéni érdekek 
vezérlik. De igaz, hogy ebben 
az esetben az egyéni érdekek 
megegyeznek a közösségével, 
mert a szaoályzatban leírt 
rend és fegyelem megkövete
lése mellett, a szabályzat adta 
lehetőségeken belül a zárka
felelős saját elképzelései sze
rint alakíthatja, formálhatja 
a közösséget, valóban megha
tározó szerepet játszhat. Egy 
jól kialakult közösség pedig 
mindenki számára előnyös, 
mert nyugodt' légkörben, meg
értő, -segítőkész társak között 
a büntetésünk is könnyebben 
telik.

Fischbein Nándor
Fővárosi Bv, intézet
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Tengeri kígyók I Új rákszűrő módszer
A tengeri kígyóról hallva a 

laikusnak kígyó formájú állat 
jut eszébe, de a zoológusok 
tudják, milyen sokféle .egyed- 
ből álló hüllőcsoportot takar 
ez a név..

Ezek az állatok jól alkal
mazkodtak a tengeri élethez, 
és bár. egyesek közülük néha 
kijönnek a szárazföldre, több
ségük egész életét a tenger
ben tölti.

A tengeri kígyóknak lapos 
farkuk van, ez megkönnyíti 
számukra az úszást. Gyakran 
testük többi része is ellaposo
dott, nyilvánvalóan azért, hogy 
könnyebben tudjanak mozog
ni a vízben. Némelyik fajtá
nak nagyon kicsi a feje, és 
vékony, törékeny a nyakacs- 
kája, de emellett terjedelmes 
a hátsó testrésze. Egyesek sze
rint ezzel „horgonyozza le” 
magát a kígyó, amikor moz
dulatlan ak ar. lenni, mert 
zsákmányra les, mások sze
rint így tud ellenállni a víz
áramlásoknak és egy helyben 
maradni a tenger egy bizo
nyos övezetében.

A tengerhez való tökéletes 
alkalmazkodás nem zárja ki 
azt a lehetőséget, hogy ten
geri kígyók a folyókban is 
előforduljanak, különösen 
azok torkolatánál.

A tengeri kígyó fő légző
szerve a jobb tüdő, amely si
ma falú, gyengén , erezett er
szényformában végződik. Ez 
valószínűleg a hidrostatikai 
szerv szerepét tölti be. A bal 
tüdő teljesen vagy nagyobb 
részben visszafejlődött.

A tengeri kígyók 100 mé
ternél nagyobb mélységbe 
nem merülnek le. Ha levegőt 
vesznek, felmerülnek a víz
ből. Öt óráig is a víz alatt 
tudnak tartózkodni újabb le
vegővétel nélkül, sőt néha még 
tojtáhb, i$. Ez annak köszön- 
héfő, hogy bőrük gazdagon 
erezett, anyagcseréjük pedig 
lassú. Sok más hüllőhöz ha
sonlóan ők is tojásrakással 
szaporodnak.

A tengeri kígyók leggyako
ribb előfordulási helye az In
diai-óceán, a Csendes-óceán 
nyugati részé, Afrika partvi
déke mentén, Ausztrália, körül 
egészen Japánig és Közép- 
Amerika nyugati partjai mel
lett. Az Atlanti-óceánban nin
csenek tengeri kígyók. Ebből 
arra következtetnek, hogy elő
ször Ausztrália partvidékén 
jelentek meg, és onnan ván- 
eoroltak tovább később, ami
kor már kiemelkedett a ten
gerből a közép-amerikai kon
tinens. A Földközi-tengerben 
és a Vörös-tengerben sincse
nek tengeri kígyók. Itt való
színűleg av nagy sótartalom és 
a felszíni vizek magas hőmér
séklete akadályozta meg lete
lepedésüket.

A tengeri kígyók lábasfejű 
állatokkal, rákfélékkel, halak
kal táplálkoznak, szeretik az 
angolnát, a halikrát. Fő ellen
ségeik a cápák, a fogasok, a 
nagy sasok, a halászmadarak, 
de elsősorban az ember. Tö
megével pusztítják el őket ér
tékes bőrükért, amelyből ci
pőt, táskát, övékét, kesztyű
ket, bordiszműárut készítenek. 
1971-ben csak Vietnamból Ja
pánba 200 000 tengerikígyó- 
bőrt exportáltak, 1974-ben 
már 450 000-ret. Japánban fo
gyasztják a tengeri kígyó hú
sát füstölve, Tajvanban pedig 
főtt vagy szárított tengeri kí
gyókkal etetik a sertéseket és 
a baromfit.

A tengeri kígyók mérge na
gyon erős, de ők maguk nem 
annyira veszélyesek, mint a 
szárazföldi kígyók, csak a sza
porodási időszakban agresszí
vek. A leggyakrabban akkor 
harapják meg az embert, ha 
véletlenül rájuk lép, ha sekély 
vízben gázol, vagy ha a halat 
szedi kí a hálóból. Amikor a 
hálót kiemelik a tengerből, a 

, halakon kívüh gyakran több 
száz tengeri kígyót találnak 
benne. A keleti orvostudo
mányban ma is alkalmazzák 
a tengeri kígyók mérgét és 
epéjét.

A mellrák megállapításának indulatú daganatok _ másként 
új módszere,1 amely a mellet nyelik el. és bocsátják át a 
nem ultrahanggal vagy ront- fényt, mint a mell többi szö- 
gensugárral, hanem fénysugár- vete.
ral vizsgálja, a rákszűrés ol- A készülék felváltva infrá
eső és megbízható módszere le- vörös és vörös fényt sugároz 
hét, és ami a legfontosabb, át a mellen. Egy _ infravörös 
egész korai stádiumban felié- sugárra érzékeny videokamera 
dezi a rosszindulatú daganatot, veszi fel a mellen áthatoló lát—

Tíz nő közül kilenc tapintás- l i s t e n  ^ » k a ^ a z u t t o  to- 
vaev szemmel fedezi fel vabbitja elemzes céljából, mi- 

mellének rákos daganatát De k°zben képernyőre kerül.
c S  -  attó! Christopher Merrit, a New 

félnek hofív az a daganat C ^ans-i klinika radiológusa 
amtív kit^intható vagv^át- 200u nön vé§zett vizsgálatai 
ható 5már* túlságosan késói stá- alap5án megállapította, hogy 
d i u m b » v ® S  S  meg aZ áteresztett infravörös suga-
lehessen gyógyítani. Pedig a
mellrák, ha korán felfedezik, g g g f «  ^ L y ő n ^ H y ln k o ?
az esetek 85 százalékában gyó- , _ ,
sív ítha+n A z  o r v o s i la g  m Ä l  a  d a &a n a t  h e ly e n  v i lá g o s k é k  g y itn a to .  a z  o r v o s i la g  m e g a i -  A  k é f é t .  f e -
lapított négy stádium közül a 
másodikban a betegség az ese
teknek csak 40 százalékában

folt jelenik meg. A képet fe
kete-fehéren is meg lehet je
leníteni a képernyőn, hogy

P

U j könyvek

evóevítható A két u t o ls ó  stá- megmérjék fényerejét, gyógyítható. A két utolsó stá- A fénysugárral Való vizsgá
latot jelenleg, kiegészítéskéntdium a legtöbb esetben gyó-

^íthatatla.n.^A jrobtóma^ te- a röntgensuga-
hát nem egyszerűen az, hogy 
a rákot felfedezzék, hanem az, 
hogy a lehető legkorábban fe
dezzék fel.

Az új módszert az ameri-

rakfcal és az ultrahanggal foly
tatott vizsgálatok mellett. A 
leggyakrabban alkalmazott 
technika továbbra is a rönt
gen; ezzel megállapítható ará-

Lellci betegségek 
a XSX. században

kai Sou eh IVmdsor-i Spectras- ^os daganatok mintegy 85 szá- 
can vallalat fejlesztette ki egy zajlka. És különösen alkalmas 
készülékkel, amely ̂  a  ̂mellet az árulkodó miikroelmeszese- 
villianófénnyel világítja át. dések megállapítására. Az ult- 
Egy intenzív fényforrás a mell pahaaig pontatlannak bizo- 
nat pontjára irányítja a fény- nyúlt, ©s nem gazdaságos, 
sugarat, eŝ  meri az áthatolta \  röntgen egyes esetekben 
sugarak hullámhosszát és pontatlan információt nyújt és 
fényerejét. A fénnyel való sok rákos daganatot nem vesz 
vizsgálat megállapítja a rákos észre; néha nem létező daga- 
dagainat helyét, mert a rossz- natot mutat ki, és felesleges

műtétre ad ösztönzést. Azon
kívül azokat a nőket, akiknek 
családjában voltak rákos be- 

• tagak ■— akiket ezért ralira 
hajlamosaknak tekintenek —, 
igen gyakran röntgenezik meg. 
Ez azt jelenti, hogy gyakran 
varmaik kitéve sugárzásinak, és 
ez előidézheti a betegséget, 
amelyet meg kell-ene akadá
lyoznia,. . .. .......... .....

A fénnyel folytatott vizsgá
latnak is megvannak a hátrá
nyai. Egy vérrel telt ciszta pél
dául sötéten jelenik meg a 
képernyőn, és ezért nem kü
lönböztethető meg a daganat
tól. De a fényvizsgálat sok 
esetben pontosabb a röntgen
né1!, és ném ártalmas.

Gyakran idillikusnak írják 
le a lelki betegek és szellemi
leg visszámaradottak családon 
belüli ellátását a' preinduszt- 
riális társadalomban. A bete
geket a hozzátartozók közössé
gében ápolták. A betegek ál
lítólag- — nem úgy, mint a 
nagy kórházakban, ahol a ba
juk csak súlyosbodott volna — 
a korlátozottságukkal egye
temben védettségben és sza
badságban élhettek.

Klaus Ernst professzor, a 
zürichi egyetemi pszichiátriai 
klinika igazgatója most arra 
mutat rá, hogy a valóság más. 
voilt. Egyik cikkében egy régi 
járvány tahi tanulmányra hi
vatkozik, amelyet G. de Cail- 
léux francia pszichiáter' vég
zett 1875-ben Fribourg kanton 
kormányának megbízásából. 
Tekintettel a Marsens pszichi
átriai intézet újramegnyitásá- 
ra, a francia pszichiáter meg
vizsgálta mind a 164, általa is
mert lelki beteget és szellemi
leg viss-zamaradottat a kanton 
városában és falvaiban. A 
mai diagnosztikai kritériumok 
szerint kétötöd skizofréniában, 
®gy-egy ötöd mániákus-dep- 
resszív megbetegedésben, illet
ve szellemi korlátozottságban 
szenvedett.

Ennek a tanulmánynak az 
elemzéséből Ernst piind a pszi
chopatológiának, mind a pszi
chiátriai zavarok lezajlási for
máinak tartósságát vezeti le. 
A  pszichózisok már akkor is 
gyakran krónikussá váltak. 
ÍÁásfelől akkor is lehetett ta
pasztalni hullámzó és fázisos 
lezajlásokat, valamint spontán 
gyógyulást. A 164 megvizsgált 
pszichiátriai betegből mind
össze 17 élt kórházban vagy 
szanatóriumban. A többit a 
családja látta el. Ám ezeknek 
a betegeknek az emberi kap
csolatai gyakran a legszüksé
gesebbekre korlátozódtak. A

hozzátartozók az ápolásra szo
rítkoztak. -Ügy látszott, alig 
tartottak kapcsolatot a beteg
gel. A korlátozottaknak még 
a házban vagy az udvarán va
ló foglalkoztatása is kivétel
nek számított: „A krónikus 
betegek nagy számán belül az 
ilyen esetek • száma biztosan 
nem lépte túl a tucatot. A leg
több beteg fölött úgy múltak 
el az évek és évtizedek, hogy 
hallucinálva, szorongva vagy 
depresszív tétlenségben ültek 
vagy feküdtek a ikamrájuk- 
ban”.

Huszonöt beteg elszigetelve 
vagy megbilincselve élt ott
hon. Kamrákban, sufnikban 
vaigy istállókban különítették 
el őket. „Az egyik időszakosan 
izgalomba jövő katatónt, be
tegségének súlyos fázisaiban, a 
kemencébe zárták — bizonyá
ra ez a legiszonyúbb és leg
szűkebb fogda, amivel ennek 
a tanulmánynak a során talál
kozni lehetett.” Nyolc beteget 
lánccal, szíjjal vagy kötéllel 
bilincseltek meg, négyüket 
mindenesetre csak átmeneti
leg. A pszichiáter de Cail- 
leux-ra ez mély benyomást 
tett. Ebből annak a szükséges
ségéhez jutott el, hogy ezeket 
a betegeket kórházba kell vin
ni: „Ezekben az állapotokban 
önmagukban alapjában nincs 
semmi meglepő, ha az ember 
azofcnak a családoknak a nyo
morúságos helyzetére gondol, 
amelyeket a tudomány, a mű
vészet és a szokások bármi
lyen segítségétől messze ilyen 
szerencsétlenség sújt.” Másfe
lől viszont de Cailleux túlbe
csülte az új intézet gyógyító 
lehetőségeit. Amikor ez 1875- 
ben működésbe lépett, a ren
delkezésre álló 200 ágy hamar 
betelt. A nagyvonalú beutalá- 
si gyakorlatnak a nyomortól 
kellett megvédeni a betegeket.

T R É F Á K
A szuperáruház eladója 

csodát művelt, és egy esz
kimóra rásózott egy hűtő
szekrényt. Néhány hónap 
múlva, találkozott vevő
jével Thulpbgxi: , .... ........

— Na, hogyan működik 
a hűtőszekrény?

— Nagyszerűen — vá
laszolja az eszkimó. — De 
a feleségem még mindig 
nem tudja, hogyan lehet a 
jégtömböket úgy felaprí
tani, hogy ráférjenek a 
polcokra.

★

A három északi sarki 
kutató napok óta bolyon
gott Grönland északi ré
szén, amíg végre rátalált 
egy eszkimótelepülésre, 
ahol félig megfagyva a 
vezető iglujába vitték 
őket. Reszketve ültek egy 
sarokban, amikor a főnök 
belépett és néhány vé
kony takarót adott nekik.

— Mit csináljunk ez
zel? — kérdezte az egyik 
férfi.

— Szükség lesz rá — 
mondta a főnök. — Éj
szakánként itt kissé hűvös 
van.

★

Két vámpír beszélget:
— Szereted a zenét?
— Igen. A legjobban a 

Bécsi vér című keringőt. . .

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE (I. kötet)
Akadémiai Kiadó Kötve: 135, Ft,
A Magyar Irodalom Történetének hat kötete az első 

olyan nagyszabású magyar irodalomtörténeti Összefogla
lás, amely a kezdetektől napjainkig minden^részletre ki
terjedő képet nyújt irodalmunk történetéről. Az össze
függések feltárása mellett a fontosabb. írókat és műve
ket is részletesen bemutatja. A most. megjelenő első kö
tet az ősköltészettől a reneszánsz irodalom végéig ad át
tekintést irodalmunkról.

ÉSZAK-AMERIKA (Képes földrajz)
Móra Kiadó Kötve: 75, Ft.

Észak-Amerika a nyugati félteke nagy kontinense, a 
világ szárazföldjének tizenhat százaléka, ahol, ha a ke
leti parton már délidő van, a nyúgati parton még reg
gel, északi része az örök hó birodalma, a déli a tró
pusoké. Itt minden nagy és végtelen, a préri, a kanyo
nok, a tavak, a folyók. Az indiánok, majd az európai ka
landorok földje volt sokáig. Az elsői modern államszö
vetség, az első felhőkarcolók, a vezető kapitalista ország: 
az USA kontinense Észak-Amerika, valamint Kanadáé, 
a fiatal óriásé, az ősi Mexikóé, a szigetvilágban az új, 
szocialista Kubáé.

DÄVID SÄNDOR: A FORMA-1 VILÄGBAJNOKSÄG 
TÖRTÉNETE

Sportpropaganda Fűzve: 46, Ft.
„Ez a könyv nem akar se többnek látszani, se több 

lenni, mint ami: a Forma-1 világbajnokság lehetőség 
szerinti korrekt, a tényekre támaszkodó rövid története. 
Az idén százéves autó elválaszthatatlan része a ver
seny. A Forma-1 pedig, az autóversenyzés egyik ága. S 
mint technikai sport, az én szememben azért jelent töb
bet, mert az autóversenyzés csapatmunka, mégpedig 
szenvedélyes együttdolgozás, aminek nevelő hatása fel
becsülhetetlen érték” — írja a könyv előszavában a szer
ző.

TŐTISZ ANDRÁS: CSODAZOKNI, WAGNER ŰR ÉS 
A TÖBBIEK
Sportpropaganda Fűzve: 26, Ft.

A sportoló gyanakodhat arra, hogy valamit nem jól 
csinált. Esetleg bal helyett mégis jobb lábbal lépett^ a 
küzdőtérre? Ki emlékszik már utólag? A sportoló tudja, 
hogy az ellenfél is kitűnő kabalákkal rendelkezik, sőt. 
lehet, hogy szakértőt hozatott, aki az ő kabalája hatá
sát gyöngíti. A sportoló sok mindent tud. Főleg azt, hogy 
mikor készült lel' kellőképp egy verseny«._ És bármit 
mond a verseny előtt vagy utána az újságíróknak, bará
toknak, magában nagyon jól tudja, jobb-e nála az ellen
fél vagy sem, és ha igen, miért. És azt is tudja, hogy ha 
ő gyengébb, nem számíthat a csodazokni segítségére. 
Legfeljebb akkor, ha egyformán állnak, és csak egy kis 
véletlennek kell segítenie. . .

Gondolatok
Az okos fejeket nagyon 

ostobán is felhasználhatják 
akár a hatalmasok, akár a 
fejek tulajdonosai. Hiszen 
éppen a legostobább vagy 
a legtarthatatlanabbnak tű
nő állítások és intézkedé
sek védelmére bérelik ki 
az okos fejeket.

★

A magányos szívek gyor
sabban kihűlnek.

★

Nagyon kevéssel beérem. 
Csak tiszta legyen,

★
A valóság minden fantá

ziát felülmúl, mert a fan
táziának valamilyen való
színűséggel mégis csak szá
molni kell. ,

★

Donquijoték! Csak akkor 
támadjatok a szélmalmok
ra, ha kedvező a szél!

S z e p t e r n  b é r i  
h a lé n  dld'ri a  m
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Kezdetnek nem rossz

Magyarország— NSZK 1-0
Bunyósok P a p p  Laci 

nyomdokain?
A spanyolországi edzőtábo

rozás bejedzéseként jótékony 
célú de hivatalos nemzetek kö
zötti találkozónak számító vá
logatott mérkőzést játszott csa
patunk az NSZK ellen, Ham
burgban.

Sáros, csúszós, mély talajon, 
végig permetező esőben és erős 
szélben jolyt a mérkőzés és 
hamarosan kiderült: váloga
tottjaink viszonylag jól alkal
mazkodnak a talajhoz, míg az 
NSZK labdarúgói kissé köny- 
vyedén vették a találkozót. Az 
első játékrészben alig történt 
említésre méltó esemény. A 
házigazdák lőttek egy kapufát, 
s nekünk volt egy-két jó kí
sérletünk, például Nyilasi fe
jese. De egészében véve ala
csony színvonalú sárdagasztás 
folyt.

A második félidő gyors ma
gyar góllal kezdődött. Péter 
húzott el a baloldalon és éles 
szögből, majdnem a 16-ról az 
ellenkező sarokba lőtt. Bizony

a kapus benne volt a gólban. 
A későbbiekben élénkült a já
ték és nagy örömünkre több 
helyzetünk volt, mint a ven
déglátóknak. Igaz, egy ízben 
Disztl László csak nagy bra
vúrral és szerencsével hárí
totta Rummenigge lövését.

Végül nagy meglepetésre 
győzelemmel kezdtük az 
idényt. S az NSZK otthoná
ban győzni még akkor is bra
vúr, ha a körülmények nem 
is voltak ideálisak és a mi vá
logatottunk előbbre tart a fel
készülésben, mint az NSZK- 
sok.

Lényegében az őszi sikercsa
pat játszott, és ez az eredmény 
további biztatást ad a tavaszi 
VB-selejtezőkre. Egy biztos: 
ma már olyan válogatottunk 
van, amely Európa bármely 
együttesével szemben képes 
helytállni. Csak így tovább és 
akkor szép tavaszt várhatnak 
a szurkolók.

egy KEK-találkozón mutatkoz
tam be. A piros-kékek játéko
saként nem sok sót ettem meg 
az élvonalban, mindössze ki
lenc bajnoki találkozón szere
peltem.

— Példakép?
— Pintér Sanyi.
— Agresszív játékos hírében 

áll, gyakran „bepirosodik”?
— Az élvonalban még egy

szer sem állítottak ki. Pálya
futásom alatt is mindössze há
romszor. Sárgát viszont össze
szedtem egy zsákra valót...

— Civilben?
— Az autószerelést tanul

tam ki. Egyelőre azonban az 
ellenfél támadásait szere
lem . . .

— Váratlanul érte Mezey 
György meghívása?

— A futballra tettem fel az 
életemet. Eddig jó néhányszor 
sikerült magamra öltenem az 
ifjúsági és az utánpótlás válo
gatott mezét. Minden vágyam, 
hogy felhúzhassam a váioga- 
tott trikóját is.

Vöri meggypirosban: miért 
is ne! A két szín nem üti egy
mást . ..

számít. Én is végigéltem az 
elmúlt szezon megrázkódtatá
sait. Bizony nehéz volt kike
veredni a kátyúból, de a mos
tani jó baráti szellem sokat 
lendít a szekerünkön. Kemé
nyebbnek. bátrabbnak kellene 
lennem a jövőben.

— Ezt hagyd meg nekem, 
ez az én feladatom, habár azt 
hiszem, ilyen „lágyszívű” be- 
áilós nincs még egy az NB I- 
ben, mint én — mondta a 23 
éves Szabó Károly —, sokszor 
még visszarúgni sincs szívem

— Csönd van most a Cse
pel körül, és ez nem baj — 
vette át a szót Géléi József. — 
Jó hangulatban, nyugodtan ké
szülhetünk, hiszen nincsenek 
irreális célok a csapat előtt, 
mindössze azt akarjuk, hogy 
megkapaszkodjunk az első osz
tályban.

Magyar ökölvívók a profik 
között! Egy nemrég felröppent 
hír szerint néhány ismert ma
gyar bokszoló hamarosan a hi
vatásosok táborába, lép. A jól
értesültek már azt is tudják, 
kiről, illetve kikről van szó.

— Nem ártana, ha velünk is 
közölnék — mondta a hír hal
latán Dőry Miklós, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség főtitkára. 
— Minket ugyanis eddig 
egyetlen versenyző, és ami 
még ennél is döntőbb, egyet
len külföldi menedzser sem 
keresett meg.

— Ezek szerint az értesülés 
nem igaz?

— Mint minden szóbeszéd 
mögött, most is van valami. A 
gondolat minket is foglalkoz
tat, hiszen az OTSH állásfog
lalása szerint egyetlen sport
ág sincs kizárva abból, hogy 
versenyzői külföldön folytas
sák pályafutásukat. Mi azon
ban speciális helyzetben va
gyunk. Míg labdarúgásban, 
jégkorongban vagy akár aszta
liteniszben a profijátékos to
vábbra is részt vehet a világr 
bajnokságon, vagy egy váloga
tott mérkőzésen, addig a Nem
zetközi Amatőr Ökölvívó Szö
vetség szabályai szerint egyet
len profimeccs után a boksz
ban erre nincs lehetőség. A 
korral azonban nekünk is ha
ladnánk kell. Ez még kemé
nyebb munkára ösztönözné az 
ilyen terveket szövögető ver
senyzőket. Hogy mennyire ko
molyan foglalkoztatja ez a 
kérdés a sportág hazai vezér
karát, mi sem bizonyítja job
ban, hogy elnökségünk január 
29-i ülésén tárgyalja azt az 
előterjesztést, amely a kül

Bizonyára minden súlyeme
lés-rajongó bejegyezte már a 
naptárába március utolsó hét
végéje mellé a foglalt szót, és 
29—30—31-ére nem csinál ma
gának egyéb komoly progra
mot a Pannónia Kupa megte- 
kintésén kívül. Sok az újsze
rűség az idei nagy nemzetközi 
viadal megrendezése körül. 
Legelőször is a helyszín. Zala
egerszegen még soha nem ke
rült sor ilyen nagy súlyemelő
versenyre. A városi sportcsar. 
no-kbam szinte már minden 
sportágban rendeztek rangos 
viadalokat (pl. 1982: női kézi
labda-világbajnokság, 1983: 
női kosárlabda EB, 1984: ma
gyar-belga férfi világbajnoki 
selejtező kosárlabda-mérkő
zés), de a súlyemelés eddig le
maradt a palettáról.

A Város idén csak úgy tob
zódik majd a jubileumokban. 
Rendezett tanácsúvá nyilvání
tásának 100. évfordulóját ün
nepli, 20 éves a súlyemelő
szakosztály, melyet még a 
vasút alapított és amelyet 
már több mint egy évtizede a 
ZTE felügyel, továbbá 5. szü
letésnapját köszönti a sport- 
csarnok is. A Világ Kupába 
számító Pannónia Kupa meg
rendezése — amely idén a leg. 
nagyobb sportesemény a vá
rosban — méltó kereteket biz
tosít majd a hármas évfordu
ló ünneplésére.

Újdonságot jelent továbbá 
az is, hogy ezúttal nem a ma
gyar bajnoksággal, egybeköt
ve rendezik a viadalt. így kö
rülbelül összesen 100 emelőre 
számítának a rendezők, akik 
22 ország legjobbjait hívták 
meg. Az eddig befutott legér- , 
tékesebb nevezés — négy 
aranyérmet nyertek az olim
pián — a kínaiaké, akik teljes 
csapattal érkeznek.

Ezúttal első alkalommal 
rendezik a versenyt három 
nap alatt. A műsor szerint 
pénteken 2, szombaton és va
sárnap külön 2—2 súlycso-

bályait, előírásait és jogi lehe
tőségeit kívánja rögzíteni. De 
hozzá kell tennem, ez még 
csak egy előterjesztés, ame
lyet a felsőbb spprthatóságnak 
kell benyújtanunk.

— Elárulná, hogy mi lesz 
benne?

— Erről még korai lenne be
szélni. De egy-két főbb pontot 
megemlíthetek. Az esetleges 
külföldre történő szerződés 
nem mehet a magyar amatőr 
ökölvívás rovására. Csak olyan 
versenyzők szerződését hagy
juk majd jóvá, akik éveken 
át kiemelkedően szerepeltek 
és dobogón álltak valamelyik 
világversenyen.

— Kiknek van erre esélye? 
A Kelet-Magyarország című 
lap január 21-i száma ugyanis 
több nevet is felsorolt, így 
Alvics Gyuláét, Váradi Jáno
sét, Bácskái Imréét és Gönczi 
Róbertét.

— Nem tudom, hogy -miért 
éppen ezek a nevek kerültek 
előtérbe. A szerződtetéshez 
ugyanis nem elegendő a rai ja
vaslatunk, vagy a sportoló 
szándéka, mert a szerződés 
minden eset-ben a menedzser 
kiválasztásától függ.

— Ha a hozzájárulást meg
kapnánk, mikor szerződhetné
nek külföldre a magyar ököl
vívók?

— Sportágunknak most az a 
legfontosabb feladata, hogy 
versenyzőink kiemelkedően 
szerepeljenek a május végén 
Budapesten sorra kerülő Euró- 
pa-baj,nőkságon. Mindent en
nek a célnak kell alárendel
nünk. A profi-kérdés-ről rá
érünk később gondolkodni.

portban lesznek versenyek 
délelőtt és délután. A szüne
tekben tornabemutatókkal szó
rakoztatják majd a közönsé
get. Apropó, közönség. Milyen 
érdeklődésre lehet számítani, 
ismerve a tényt, hogy a he
lyi közönség még nem talál
kozhatott eddig ezzel a sport
ággal?

Optimista vagyok e te
kintetben — mondja Cuba 
Béla, a sportcsarnok igazgató
ja. — Abban már most biz
tos vagyok, hogy a tavalyi bu
dapesti érdeklődésnél itt jóval 
nagyobbra számíthatunk. 
Egyébként is Zalaegerszegen 
szerencsére nem kockázatos 
belevágni bármilyen sportese
ménybe is. A megyében élénk 
a súlyemelőélet, hiszen min
den városunkban dolgozik 
súlyemelő-szakosztály is. Ha 
azt is figyelembe vesszük, 
hogy az EB-felkészülés folya
matában igen lényeges helyen 
szerepel ez a verseny, akkor 
nemcsak a nagyszámú közön
ségben, de a színvonalas ver
senyekben — amelyekről 
egyébként a Televízió is össze
foglalókat sugároz majd na
ponta — is reménykedhetünk.

Elkészült már az esemény — 
a korábbiaktól eltérő plakátja 
is, amely Simon Endre festő- 
rr.űvész. egykori zalai súly
emelő munkája. A verseny si
kere — úgy tűnik — már csak 
az emelőkön múlik.
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LABDARÚGÁS

LeértékeithőS lett kiváló
A lila-fehérek közül leg

inkább a kis vörös Szabótól 
tartok. Ez a srác megállás nél
kül hajt, nem ismer elveszett 
labdát. A Dózsa legnagyobb 
Epiliere — így nyilatkozott az 
egyik élvonalbeli edzőnk a 
Dózsa elleni mérkőzésük előtt.

Pedig az égővörös haja mi
att „Vöri” becenévre hallgató 
Szabó András 1982 nyarán le
értékelt „áruként” került a 
Fáy utcából a Megyeri útra. 
Két társával együtt cserélte el 
a Vasas az újpesti Birkásért.

A fiatal labdarúgó hamaro
san felhívta magára a figyel
met: örökmozgóként feltűnt a 
pálya minden pontján, szerelt, 
indított, gólt rúgott. A töré- 
0<enynek tűnő játékos harapós. 
futballista, ahogy mondani 
szokás, nem félti a csülkét az 
összecsapásoknál.

— Édesapámtól kaptam ked
vet a labdarúgáshoz, aki a Ve
gyiművek csapatáriak edzője 
volt. Ö vitt le 1972-ben a KSI- 
be játszani. Kapusként kezd
tem, később megfordultam 
mindén poszton. A Vasasban

Csönd, a Csepel körű9
■— Volt már konfliktusa az 

edzőjével?
— Nem is egyszer, de ezek 

olyan családi összezördülések 
voltak, hiszen az edzőm egy
ben az édesapám is — mond
ta a hosszúra nyúlt, 197 cen
tis Géléi Károly, aiki édesap
ja, az egykori sokszoros válo
gatott Géléi József örökébe kí
ván lépni a kapuban.

— Nagyon kell kapaszkod
nom. Apámnak nehéz bema
gyarázni valamit, mert ha va
laki', ő akkor igazán tudja, 
hogy egy adott helyzetben mit 
kell vagy mit kellett volna 
tennem.

— Akkor én is jelentkezhe- 
item a „tanulmányi osztályon”

szól közbe a 23 éves Kin
cses Sándor, aki a csepeli fia
talok között már tapasztaltnak

GÄTFUTÖBRAVÜR a  prem ieren

A r a n y o s  X é n ia
„Berci”, azaz a Bercy egy életre belopta magát a 

csinos magyar gátfutónő, Siska Xénia életébe. Nem cso
da, hiszen a Vasas gátfutója élete eddig legnagyobb si
kerét aratta a párizsi Bercy-csarnokban, a fedettpályás 
atlétikai világjátékok premierjén: győzött a 60 méteres 
gátfutásban, Xénia már az előfutamban megjavította 
saját országos csúcsát, majd az elődöntőben nemzetkö-. 
zileg is kiváló eredménnyel, 8 mp-cel első lett, és az 
esélyesek közé lépett. A fináléban sem szállt el a bátor
sága, nagyszerű rajt után végig vezetve 8.03-mal, első
ként szakította át a célszalagot.

A világjátékokon egyébként öt kontinens 87 orszá
gának atlétái vetélkedtek.

földre történő szerződés sza-

SŰLYEMELÉS

Új életet kezd a Pannónia Kupa

M & S S i i r ö S ß ß M ß i  I s É p U i B

A magyar közép- és hosz- 
szútávfutás fénykorában, 
az ötvenes évek második 
felében érte el legjobb 
eredményeit.

Iharosakhoz hasonlóan ő 
is Iglói Mihály keze alatt 
érett nemzetközi klasszissá. 
Három egyéni és három 
váltóvilágcsúcsot állított 
fel, s pályáját 19G0-ban 
olimpiai bronzéremmel ko
ronázta meg. Rómában az 
1500 méteres síkfutás ered
ményhirdetésénél állhatott 
fel — Elliot és Jazy mellé 
— a dobogóra. Azóta ne
gyedszázad telt el — mi 
történt e 25 év alatt Rózsa
völgyi Istvánnal?

— 1962-ben vonultam 
vissza a versenyzéstől, s a 
következő esztendőben az 
öttusa-válogatotthoz kerül
tem futóedzőnek. A tokiói 
nyári játékok után elvál
tak útjaink, és ettől kezd
ve egy évtizeden át a Bp. 
Honvéd közép- és hosszú
távfutóinak, valamint gya
loglóinak felkészülését irá
nyítottam. Tanítványaim 
között olyan kitűnőségek 
voltak, mint Jóny István, 
Török János és Sátor 
László. Nyugdíjba vonulá
som után három esztendeig 
nem a sport területén te
vékenykedtem, de 1977-től

tavalyig ismét az öttusázók 
munkáját segítettem.

— Most mivel foglalko
zik?

— Tavaly januárban el
vállaltam a tatai edzőtábor 
szakmai vezetését. Ez a 
munkakör azért is volt 
számomra kedvező, mert 
1975-ben Tatára nősültem, 
s így itt is lakom. Fel
adatomhoz tartozik a 
pályák, termek elosz
tása a sportágak kép
viselői között. Hat tenisz
pálya, három tornacsarnok, 
két atlétikai és labdarúgó- 
pálya, egy futófolyosó, va
lamint uszoda áll a ver
senyzők rendelkezésére.

A ma 56 éves, egykori 
kiváló futó, élvonalbeli ed
ző milyennek látja a hazai 
közép- és hosszútávfutás 
mai helyzetét.

— Sajnos, az utóbbi idő
ben teljesen elszakadtam 
az atlétikától. Csak annyit 
tudok a sportágról, ameny- 
nyit az újságokban olva
sok, vagy amit az itt tábo
rozó ismerősök mesélnek. 
Külső szemlélőként úgy lá
tom, hogy tavaly ismét 
enyhén felfelé ívelő szat 
kasz kezdődött. K. Szabó 
Gábortól és Knippl István
tól további előrelépést vá
rok, nemzetközi szinten 
is . . .

ATLÉTIKA

K él vizsga küzoll — 1 ezüst
Hír: A világjátékok második 

napján Pálóczi Gyula 794 cm- 
r'el második helyen végzett tá
volugrásban.

A 23 éves nyíregyházi spor
toló a fenti hírt már itthon 
kommentálja:

— Idei terveim, között szere
pelt, hogy a Párizsban rende
zett első fedettpályás atlétika1 
világjátékokon jó eredményt 
érjek el. Most már elkönyvel
hetem a sikert.

— Eredetileg mire számí
tott?

— Mivel nem tudtam, hogy 
pontosan kik lesznek az ellen
feleim, az első öt között sze
rettem volna végezni. Az utol
só ugrásom (794 cm) döntötte 
el a dobogós helyet.

— Mintha távolabbról ug
rott volna e l. ..

— Talán ezen is múlt az a 
két centi, amivel a győztes Le- 
itner mögé szorultam.

— Hát még min?
— Végzős vagyok a tanár

képző főiskolán, és vizsgákat 
ott sem lehet kihagyni. Nem 
tudtam részt venni az edzőtá
borokban, kimaradtak a spe

ciális munkák. Két vizsga kö
zött mégis sikerült az ezüstér
met „ellopnom” Párizsból.

— Kitől tartott a legjobban?
— Elsősorban Evangelistitől, 

aki harmadik lett. Jan Leit- 
nerrel nem is számoltunk.

— Nem lepte meg, hogy 
Szalmát megelőzte?

—  Meg is, nem Is. ö  más 
felépítésű, mint én. Több ver
senyt igényel ahhoz, hogy ösz- 
szeálljon a mozgása. És ne
künk Párizs volt a szezonnyi
tás.

— Mi lesz a következő erő
próba?

— A hétfői vizsgám. Ma is 
kollokváltam. Ami pedig az at
létikát illeti: a fedettpályás 
EB következik, márciusban. 
Aztán a végső küzdelem, a 
diploma megszerzéséért.

— Milyen szakon?
■ — Biológia-testnevelés.

— Melyik volt az első atlé
tikai sikere?

— Ifibajnokságon: 211 cm._ '>■ >•>
— Akkor még magasugró 

voltam!

VÍVÁS
Kócosra mindig lehet számítani

— Valahol én is számítot
tam arra, hogy felléphetek ar
ra a képzeletbeli dobogóra, 
amelyen az év sportolói áll
nak, hiszen nyáron megnyer
tem a nagyszabású vívógálát 
Budapesten, és győzni tudtam 
a Tokaj Expressz viadalon is. 
Ezt a győzelmet semmiért sem 
adnám oda.

— Még egy olimpiai és vi
lágbajnoki címért sem?

— Hát azt azért nem mon
danám, de a Tokaj Expresszen 
jóval többen „utaztunk”, mint 
bármely más világversenyen, 
ahol maximálva van az indu
lók létszáma. Most is több 
mint 300-ari álltaik rajthoz, jó
magam 20 öt tusra menő asz- 
szót és hét 10 tusos csörtét vív
tam a végső győzelemig. Két 
nap, alatt több mint 6 kilót 
fogytam.

—; Mire a legbüszkébb?
— Hogy 1974-ben olyan ne

vek ■ előtt sikerült országos baj
noki címet szereznem, mint 
Kulcsár, Fenyvesi, Schmitt, 
Osztrics, B. Nagy és Erdős. No 
meg arra, hogy eddig 14 atka- 
dómmal állhattam világverse
nyen dobogón, a mérlegem 4 
arany, 4 ezüst és 6 bronz. De

a legnagyobb elismerésnek azt 
tartom, hogy nemrég Bay Bé
la bácsi odajött hozzám, és 
csak annyit mondott: Ernő, te 
vagy az a vívó, aki mindent 
feláldoz a sportért és a jobb 
eredményekért, csak így to
vább.

— Az elmúlt tíz évben szin
te mindig ott volt a spicc kö
zelében, de egyéni nagy vi
lágversenyt még nem tudott 
nyerni. Székely Zoltánnal és 
Papp Jenövei ellentétben.

— Nem irigylem tőlük, az ő 
világbajnoki címük valahol az 
én sikerem is, hiszen együtt 
készültünk, Mi párbajtőrözők 
egy családnak érezzük magun
kat. Igaz, nem járunk együtt 
„sörözni”, de nem is teszünk 
keresztbe egymásnak.

~  Ügy gondolom, nem kap
na szépségdíjat a vívásáért!?

— Hát, éz szent igaz. Ez az,
amit az ellenfelek sem szeret
nek bennem, mert mindig 
mást csinálok, mint ami az 
ésszerű lenne. Az évi verseny- 
sorozatot egyébként egy hét 
múlva Zürichben kezdem, a 
csúcsformámat, - azonban a 
barcelon ai vi lágbajnoksúgon
szeretném elérni.


