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Mezőgazdasági alapítvány Lengyelországban?

AZ ELMÚLT HÉT
A SZOCIALISTA ORSZÁGOK SZÖVETSÉGÉNEK
LEGFELSŐ szintű politikai szerve először ülésezik az

óta, hogy áprilisban a párt- és állami vezetők találko
zóján egyöntetű döntéssel meghosszabbították a Varsói
Szerződés hatályát. A szófiai értekezlet nyitó napján
ennek adott hangsúlyt a moszkvai Pravda, amelynek
a bolgár fővárosból keltezett jelentése rámutatott: ko
runk legfontosabb problémája a bélre megőrzése, a
biztonság garantálása, a mildtarizmus és a háború
erőinek a megfékezése. A testvéri országok pártjai és
kormányai mindent megtesznek a nukleáris katasztró
fa veszélyének az elhárításáért, a nemzetközi légkör
javításáért. A Varsói Szerződés növekvő súlya a világ
politikában kedvezően hat az általános légkörre.
Ugyanakkor — mutatott rá a szovjet központi pártlap
az imperialista erők politikájának következtében
kialakult robbanásveszélyes helyzet rákényszeríti a
szocialista országokat a Varsói Szerződés szervezeté
nek további erősítésére. A.béke megszilárdítását alkotó
erőfeszítések sikerének legfontosabb feltétele a test
véri pártok és államok együttműködésének a tovább
fejlesztése.

A HÁZIGAZDA BOLGÁR FŐVÁROSBAN AZT
HANGSÚLYOZTA a Rabotnicseszko Delo, hogy a szo

cialista közösség országai mindig is felszólítottak új
politikai, gazdasági és kulturális együttműködés ki
építésére a Kelet és Nyugat között, érdemi munkakap
csolatokra a KGST és a Közös Piac között, és a Var
sói Szerződés, valamint a NATO-kapcsolatok alapjai
nak a kialakítására. A bolgár pártlap szerint a magas
szintű szófiai fórum új, hatalmas ösztönzést ad majd
az enyhülési politika érvényre juttatásához. A szófiai
ülésre megkülönböztetett figyelmet fordító világközvé
lemény — ismerve a tagállamok békekezdeményezé
seit — azt várja, hogy új kezdeményezéseket tegyen
együttműködésük bővítésére is. A Trud bolgár szakszervezeti lap felhívta a figyelmét Gorbacsov és Rea
gan közelgő genfi csúcstalálkozójára, s ennek össze
függésében írt a szófiai ülésről.

A PRÁGAI RUDÉ PRÄVO MEGÁLLAPÍTOTTA,

hogy a két európai katonai tömb fennállása idején is
lehet találni olyan modus vivendit, amely tompítaná a
jelenlegi éles konfrontációt. A szocialista országok
őszintén törekszenek a földrész megosztottságának a
megszüntetésére. Semmilyen konkrét oka nincs annak,
hogy a Varsói Szerződés és a NATO, mint szervezet,
ne létesítsen egymással kapcsolatokat — hangoztatja a
csehszlovák központi pártlap. A szocialista államok
hozzá kívánnak járulni a feszültség mérséklődéséhez,
és ahhoz, hogy az enyhülési folyamat a katonai terü
letre is kiterjedjen.
WASHINGTON FOLYTATNI PRÓBÁLJA A MEG
AKADT „békefolyamatot”, vagyis a közel-keleti dip

lomáciai kezdeményezést. Bush alelnök azt állította televízióintérjújában, hogy az egyiptomi repülőgép ame
rikai eltérítése és a PFSZ tuniszi központja ellen in
tézett izraeli légitámadás ellenére sem kilátástalanok a
közvetlen izraeli—jordániai tárgyalások, amelyekre az
amerikai diplomácia igyekszik ösztökélni a feleket. Az
amerikai kormányzat most egyfelől támogatja és rek
lámozza 1Péresznek az Egyesült Államokban, illetve az
ENSZ-közgyűlésen előterjesztett javaslatait a közvet
len tárgyalásokra, másrészt Jordániát azzal akarja a
megbeszélések felvételére ösztönözni, hogy kilátásba he
lyezte a nagyszabású fegyverszállításokat. A gond az,
hogy Amman és az arab államok semmi újat nem lát
nak az izraeli kormányfő kezdeményezéséiben, míg a
másik oldalon Tel Aviv és az őt az amerikai ltongreszszusban támogató törvényhozói többség ellenzi a Jor
dániának történő fegyverszállításokat. Ennek ellenére
amerikai források azt hangoztatták, hogy' „jelentős kö
zeledés” van Tel Aviv és Amman álláspontjában, és
reményüket fejezték ki, hogy a tárgyalásokat kívánó
Husszein király most felhasználja a „kedvező alkal
mat” a közvetlen érintkezés módozatainak a kidolgo
zására.
BELSŐ VITÁK UTÁN KOMPROMISSZUMOS HA
TÁROZATOT fogadtak el a brit nemzetközösség tag
államainak csúcsértekezletén a Dél-AJrikával szemben
életbe léptetendő lépésekről. Ausztrál javaslatra meg
állapodtak abban, hogy különbizottság utazik Preto
riába és megkísérli a fajüldözőket rávenni politikájuk
nak a megváltoztatására. Ennek a sikerében ugyan a
közösség nem bízik egyértelműen, hiszen az eddigi
próbálkozások — a hosszasan közvetítő vezető nyugiaíi
hatalmak igyekezete, vagy a Közös Piac egyeztetései
— sem jártak sikerrel. Robert Mugabe zimbabwei kor
mányfő utalt is erre, s szigorúbb döntéseket sürgetett.
Nagy Britannia és egykori gyarmatai közül sokan azon
ban még élénken kereskednek Dél-Afrikával, s tarta
nak tőle, hogy a megszorítások rájuk ütnének vissza,
azaz Pretoria válaszintézkedéseket hozna.
E FELTÉTELEZÉSÜKET PIETER BOTHA DÉL-AF
RIKAI államfő . rövidesen megerősítette, bejelentve,
hogy bármely korlátozás esetén országa azonnal be
szünteti krómexportját a csatlakozó államokba. Ez
viszont többüket érzékenyen érintené, hiszen ez a fém
elengedhetetlen a hadiiparban és a gépkocsigyártás
ban. A nemzetközösség végső határozatát hihetően
már befolyásolta ez a fenyegetés, így csupán ajánláso
kat fogadtak el a kapcsolattartásról. Illetve egyéni dön
tésekre bízták, hogy a *csúcs egyes résztvevői a jövő
ben miként alakítják viszonyukat a fajüldözőkkel.
Pretoria ezáltal valójában fellélegezhet, mert bár néhánvan elszánták magukat a cselekvésre — Ausztrália
pé'dául közölte, hogy beszüntet mindenfajta kereske-'
d el met Pét- Afrikán al — együttes fellépésre a brit nem. zetközosség nem szánta el magát.

Etockefeiler-ajánfat
Az amerikai Rockefelleralapíívány nemrég javasolta a
varsói kormánynak, hogy hoz
zanak létre egy nemzetközi
pénzalapot a lengyel mező
gazdaság támogatására. Az
alapítvány képviselői a len
gyel fővárosban tárgyaltak a
tervről.

Az ai .erikái Rockefelleralapítvány hivatalos ajánlatot
tett a varsói kormánynak,
hogy Lengyelországban pénz
alapot hozna létre a lengyel
mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttermelés felfutta
tására.
Patricia Smalley, David
Rockefeller képviselője, vala
mint J. B. Penn és Lee E.
Smith az alapítvány képvise
letében Varsóban tárgyalt, fo
gadta őket Stanislaw Zieba
mezőgazdasági és élelmiszeripari miniszter, továbbá Ste
fan Olszowski, a lengyel dip
lomácia feje. Hírek szerint ta
lálkoztak a püspöki kar né
hány tagjával is.
A tárgyalásokat nagy titok
zatosság övezi. A Rockefellerajánlatról Jerzy Urban kor
mányszóvivő mindössze anynyit volt hajlandó elárulni,
hogy a javaslatban szereplő
egyik program néhány tíz
millió dollár befeketetését fel
tételezi. Egyes értesülések sze
rint Rockefellerek amerikai
nagyberuházók pénzeit gyűj
tenék össze és invesztálnák
Lengyelországban. A hírek
eltérőek azzal kapcsolatban,
hogy az alapítvány csak az
állami szektorral. ..vagy ma
gángazdálkodókkal is köt
ne-e üzleteket.
Amerikai források szerint
öt beruházási programról vol
na szó, összesen 300 millió
dollár értékben. Mások vi
szont úgy tudják, hogy csak
négy program lesz: így a
sonkagyártásban és a gyü
mölcsfeldolgozásban, a mélyhűtöttzöldség-készítésben
és
végül a talajjavításban. A be
ruházók a hírek szerint a
külföldi értékesítésből befo
lyó deviza egy részét szintén
Lengyelországban (esetleg más
ágazatokban) fektetnék be. Az
alapot a külföldi beruházók
képviselői (egyes amerikaiak

szerint nyugat-európaiak is
lennének köztük) és a lengyel
kormány megbízottai együtte
sen igazgatnák.
Kézenfekvő a kérdés, va
jon az.amerikai ajánlat vagy
az alap esetleges létrejötte, be
folyásolja-e a tervezett és egy
re csak vajúdó, úgynevezett
egyházi mezőgazdasági alapít
vány sorsát. Józef Glemp prí
más 1982-ben felvetett elkép
zelése szerint a nyugati ka
tolikus egyházaknak 5 mil
liárd nyugatnémet márka j öszszegben kellett volna gyfijteniük mezőgazdasági felszere
léseket a 3,5 milliónyi, job
bára
nadrágszí jparcellákon
termelő magánparasztságnak.
Egy egyházi alapítvány al
kotmányjogi akadályainak el
hárítására ugyan a szejm kü
lön törvényt alkotott, de az
óta sincs jele az előrelépés
nek a kormány és a püspöki
kar között hosszú ideje folyó
tárgyalásokon. Jerzy Urban
kormányszóvivő sajtóértekez
letén — az egyházi alapról
tárgyaló állami—egyházi ve
gyesbizottság soros ülése után
egy nappal — úgy fogalma
zott, hogy „nincs semmi új
mondanivalója”.
Varsóban senki sem állít
ja, hogy a Rockefeller-ajánlat
konkurálna az egyházi elkép
zeléssel, de mindenképpen
úgy tűnik, hogy az amerikai
javaslat konkrétabb, s lénye
gesen nagyobb összegeket he
lyez kilátásba, mint amennyi
az egyházi alap számára pil
lanatnyilag szóba jöhet. A
lengyel püspöki kar ugyanis
eddig alig 50 millió márká
ra kapott konkrét ígéretet a
nyugati egyházaktól és kor
mányoktól. A Rockefellerajánlat szerint viszont a son
kafeldolgozási programra meg
lenne az a „néhányszor tíz
millió dollár” — mint hírlik,
a szükséges 68 millió dollár.
A tárgyalások komolyságát
mindenesetre jelzi, hogy Ur
ban nem zárta ki, hogy Wojciech Jaruzelski kormányfő —
aki e hónap végén New York
ban felszólal az ENSZ-közgyűlés ülésszakán —, David
Rockefellerrel is találkozni
fog.

ROMÁNIA

Hív o mező!
Romániában ezekben a na
pokban jószerivel minden te
remtett lélek a földeken szor
goskodik, mivel a mezőgazda
ság az eredetileg kitűzött ha
táridőhöz képest el van ma
radva a betakarítással.
Romániában minden erővel
az őszi mezőgazdasági mun
kák gyorsítására törekszenek,
mert sok helyütt elmaradás
mutatkozik a betakarításnál, a
vetésnél és szántásnál. Erede
tileg október 10-ig kellett volna végezni az őszi vetéssel,
szeptemberben még. ilyen célt
tűztek a mezőgazdasági egysé
gek elé. Azóta bukaresti lap
jelentésekből kiderült, hogy a
munkálatok ilyen gyors elvég
zése nem volt megoldható: el
eddig — a most közzétett sta
tisztikai adatok szerint —
1341 ezer hektárról, vagyis a
vetésterület mindötssze 57 szá
zalékáról gyűjtötték be a ku
koricát, s csak 1449 ezer hek
tárt, az előírt vetésterület 55
százalékát vetették be őszi
búzával.
A központi előírások szerint
most minden épkézláb falusi
embernek a mezőn a helye,
cs a sajtó ezért gyakorta kipel'engérezi azokat, akik nap
közben. az irodákban vagy a
kereskedelmi egységekben ma
radnak ahelyett, hogy a be
gyűjtésnél segédkeznének. Elő
írták egyes helyeken: a bol
tok és szolgáltató üzemek
csak a kora reggeli órákban

tarthatnak nyitva, hogy az el
árusítók a ! mezőre mehesse
nek. Az iskolákból minden na
gyobb gyermeket kivezényel
tek a földekre, a kisebbek az
állatokra vigyáznak.
Az idő előrehaladásával a
feladatok mindenesetre egyre
sürgetőbbé válnak, hiszen
most még 'ugyan szép napos
idő van, de számítani kell az
őszi esőzések megkezdődésére,
s a termés még sok, helyütt
kint van a szabad ég alatt. Nicolae Ceausescu, az RICP fő
titkára még Kínába való el
utazása előtt munkalátogatást
tett egy sor déli megyében,
az ország egyik legfontosabb
mezőgazdasági övezetében, s
mindenütt részletesen meg
szabta a tennivalókat.
Az RKP KB Végrehajtó Bi
zottsága összegezte a román
gazdaság előtt álló feladato
kat. Ebben többek között le
szögezték: Romániában is az
exportfeladatok teljesítésének
és az energiakitermclcsnek
van kiemelt, elsődleges fon
tossága. , Az energiakorlátozási
intézkedések, a szigorú ener
giakiutalási kvóták Romániá
ban ugyanis változatlanul ér
vényben vannak. Este tízig
bezár például minden vendégtálóipari egység, a minimális
ra korlátozzák a közvilágítást,
s számos körzetben az őszi
hónapokban is előfordulnak
rövidebb-hosszabb áramszüne
teit

Hatmillió-kétszázezer egykori kolhoztagnak, valamint
hét és fél millió volt munkásnak és alkalmazottnak
lesz magasabb a nyugdíja ez év november^ 1-től a
Szovjetunióban. A rendelet értelmében a tíz évnél re
gebben megállapított, hatvan rubelnél nem magasabb
nyugdíjak nőnek különböző mértékbem Az emelés csak
az alapnyugdíjakra vonatkozik, de a pótlékok százalék
arányosán vele együtt nőnek.
A nyugdíjasok az emelést automatikusan kapjak meg.
Mértékének megállapításakor egyrészt a nyugdíj meg
állapításakor figyelembe vett tényleges^ fizetés össze
gét, másrészt a nyugdíj megállapítása óta eltelt évek
számát veszik alapul. Az intézkedés _célja, hogy a ré
gen nyugdíjba vonultak öregségi járadéka közelítsen
a hasonló szakmából ma nyugdíjba vonulók járadéká
nak összegéhez. Emelkednek a hatvanrubeles határon
felüli nyugdíjak is.
Az árvaellátás, különösen több eltartott esetében
ugyancsak jelentősen nő.
•
„É szakHárom hétre bezárt az Alfa
Romeo olasz autógyár nápolyi
üzeme. Azért függesztették fel
a termelést, mert az üzem
büszkesége, áz 1300 köbcentis,
14 millió lírába kerülő Alfa—
33 típusú gépkocsi, rácáfolva a
várakozásokra, nem megy a
piacon. Bármilyen furcsának
is tűnik, a „déli” (nápolyi) Al
fa—33-nak éppen a cég észak
olaszországi üzeme tett ke
resztbe azzal, hogy piacra
dobta a rendkívül sikeres Al
fa—55 modellt. (Az IRI állami
holdingvállalathoz tartozó Alfa
Romeo dél-olaszországi gyárát
több mint egy évtizede alapí
tották, éppen azzal a céllal,
hogy elősegítsék az elmaradott
déli vidékek iparosodását.) A
nápolyi üzem vezetői mostab-

Dél ellen"
ban reménykednek, hogy a há
rom hét elegendő lesz az Alfa
-33-ból felhalmozódott kész
letek értékesítéséhez: Európá
ban egyébként eddig összesen
200 ezer kelt el e modellből.
A termelés felfüggesztése mi
att ugyanakkor a nápolyi gyár
több mint 10 ezer dolgozóját
úgynevezett „kiegészítő pénz
tárba” (olaszul: Cassa di Integrazione) sorolták, ami ha
sonló a munkanélküli segély
hez. Egy-egy gyár dolgozói ak
kor részesülnek ebben az ál
lami segélyben, ha egy üzem
ben strukturális átalakításokat
hajtanak végre. Ilyenkor, hogy
ne kelljen elbocsátaná őket,
erre az átmeneti időszakra fi
zetésük 80 százalékát kapják.

M o stan áb an történt
Borbotrány Japánban is: a
Kikkoman társaság elnöke le
mondásra kényszerült, miután
kitudódott, hogy a drága és
exkluzív borokat valójában ol
csó importborokból pancsolták
össze. A másik baj az volt,
hogy más bort mutattak az el
lenőröknek a raktárakban,
mint ami a boltokba került,
nehogy visza kelljen hívni az
árut.

★
Miközben Franciaországban
az amerikai Abbott Laborato
ries már árulja az AIDS ki
mutatására alkalmas anyagot,
az Egyesült Államokban éppen
a feltaláló párizsi Fasteur-intézet nem kapja meg a szaba
dalmi jogot — erről folyik a
vita a két ország között. Az
AIDS-teszt világpiacát most
évi 150 millió dollárra becsü
lik.
★
Egy
belga
gyógyszercég
moszkvai embere révén az

NSZK-ban is árulják már a
szovjet „biokompatibilis orto
pédiai polimert” (bop), amely
eredményesebben és szélesebb
körben alkalmazható csontok
gyógyítására, mint a fémsze
gecsek. Más nyugati országok
hamarosan következnek.
★

Ausztria ismét rákap a tri
eszti kikötő használatára: elér
ték az olasz kormánynál, hogy
a történelmi kikötőn átmenő
osztrák áruk vámját 20 száza
lékkal, a kikötői illetéket 33
százalékkal csökkentik.
... ★
Az ausztráliai születésű saj
tócézár, Rupert Murdoch fel
vette az amerikai állampolgár
ságot, csak azért, hogy meg
szerezhessen hat tévéállomást
az Egyesült Államokban. A
törvény szerint külföldieknek
egyetlen adóállomásban sem
lehet 20 százaléknál nagyobb
tőkerészesedésük.

Valutahiány Líbiában
Néhány éve még zsúfolásig
tömve voltak a boltok Líbiá
ban külföldi termékekkel. Ma
viszont foghíjasabbak a pol
cok; például a csokoládét, kül
földi cigarettát és autóalkat
részt csak a feketepiacon le
het beszerezni — csillagászati
áron. A valutahiány másik je
le Líbiában, hogy a külföldi
szállítók gyakran csak több
hónapos késéssel kapják kéz
hez áruik ellenértékét, és sok
beruházó elhagyja az országot,
félbehagyva a már megkezdett

építési munkálatokat. Líbia
akut devizahiányát elsősorban
legfőbb exportcikke a kőolaj
árának csökkenésével magya
rázzák. Míg az ország 1980-ban
22 milliárd dollár bevételre
tett szert az .olajkivitel révén,
az idén ez az összeg alig ha
ladja meg a 9 milliárd dollárt.
A hivatalos valutatartalékok
1984. végén még 3,6 milliárd
dollárra rúgtak, mára viszont
2,6 milliárd dollárra süllyed
tek. Ennek egyik következmé
nye, hogy Tripoli befagyasztott
néhány beruházást.

Új Panama-csatorna ?

Szükségintézkedések
Nigériában

Az USA, Japán és Panama
külügyminiszterei megállapo
dást írtak alá arról, hogy 20
millió dolláros költséggel ta
nulmányt készítenek egy új
Panama-csatorna megépítésé
nek, vagy az 1914-ben megnyi
tott régi csatorna kibővítésé
nek lehetőségéről. A meglevő
80 kilométeres .csatornát már
most kinőtte a hajóforgalom,
legfeljebb 65 ezer tonnás, 33
méter széles hajók haladhat
nak át rajta, s az átkelés a sok
zsilip miatt mintegy 20 órába
telik. Egyes elképzelések sze
rint az új csatorna a meglévő
tőr 20 kilométerre, azzal pár
huzamosan épülne, hossza 96
kilométer lenne. Rajta keresz
tül több százezer tonnás tar
tályhajók is áthaladhatnának.
Egy új csatorna építésének
költségeit szakemberek több
tízmilliárd dollárra teszik. A
korszerű hajózáshoz szükséges
300 méter széles, 90 méter
mély folyóárok kialakításához
becslések szerint 1,8 milliárd
köbméter földet kellene meg
mozgatni.

Gazdasági szükségállapotot
hirdetett meg a következő 15
hónapra Babangida, Nigéria
augusztusban hatalomra jutott
elnöke. Egyebek között véget
veinek az előző kormány által
széles
körben alkalmazott
olajért-márut ügyleteknek. Ni
géria — jelentette ki az elnök
határozottan — a továbbiak
ban nem cserél olajat fogyasz
tási cikkekre és élelmiszerre.
Az ola'jkonjunktúra idején
megkezdett, és az eredeti ha
táridőket és költségterveket
erősen túllépő nagyberuházá
sok befejezése elsőbbséget fog
élvezni — hangsúlyozta az el
nök. Az ország, kimerült devi
zatartalékainak
feltöltésére
azonnali hatállyal engedélye
zik a lakosságnak, hogy a ban
kokban devizaszámlákat nyis
sanak Elő kívánják mozdítani
a külföldi működőtöké be
áramlását, reprivatizálni fog
nak állami vállalatokat — je
lentette be Babangida.
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J o g v é d e le m

séget biztosít. Például az unió
szerint 1949 óta a szerzői mű
a szerző halálának évét köve
A konferencia költségeit a résztvevő fennmaradó részből pedig például tol„A 35 ország délegktüsainak részvéte
tő 50 év lejártáig védett, míg
más ^irodai
lével Budapesten kezdődött, hat hétig országok együttesen állják egy főre ju- mácsrendszert, írógépeket ésberendezése
az egyetemes egyezmény vé
tartó európai kulturális- fórum politikai tó nemzeti jövedelmük arányában, utó- felszereléseket, biztonsági
delmi ideje minimálisan csak
és nem gazdasági vállalkozás, de anya lag térítve meg a ráfordításokat ~ tét- ’ket' vásárolnak.' A költségek között kü
25 év. Vagy egy másik^példa:
tétel annak a 30 profi tolmácsnak
gi szempontból sem nevezhető vesztesé- szés szerint devizában vágy a vendég- álönhonoráriuma,
.az unión belül kötelezővé tet
akiket a hatnyelvű
gesnek” — hangsúlyozta Horváth,József látók pénznemében — az összeget meg
ték a rádió- és tv-s,ugárzások
a kulturális fórum végrehajtó titkársá hitelező fogadó országnak. Így a kultu szinkrontolmácsoláshoz és fordításhoz
kábeles továbbközvetítéséért
gának helyettes vezetője, egy-nappal az rális fórum kiadásaiból Magyarország külföldről szerződtettek a szervezők. A
— Az egyes államok nem történő jogdíjfizetést is.
esemény kezdete előtt. Bár a rendez ra mintegy 2 százalék jut. Az összes kulturális fórum hat hete alatt Buda zetközi egyezmény hiányában
—- Magyarország számára
vény •költségeire vonatkozó, végleges ada költségnek közel 30 százaléka a TÖ kül pesten megforduló, mintegy 800 külföl csak saját állampolgáraik vagy
tok majd csak a zárás után derülnek ki, földi és 70 magyar munkatársat szám- di delegátus és 300 újságíró szállás-, ét állandó lakosaik műveit védik. van ennek már gyakorlati je
már most felbecsülhető, ,hogy a fórum láló , végrehajtó titkárság tevékenységé kezési, közlekedési és reprezentációs Külföldi szerző alkotása csak lentősege?
költségét a, küldő országok fedezik. EZi akkor kerül oltalom alá,_ ha
költségei nagyjából megegyeznek majd
— Az ezzel kapcsolatos első
az elmúlt években más 'országokból nek finanszírozására jut, további 30 szá- hez a“ bevételhez járulnak még azok az azt először az adott ország te nemzetközi megállapodásunkat
rendezett hasonló jellegű nemzetközi ta- z<0&kot visz el a Pannónia Szállodánál- összegek, amelyekhez a forum idejere rületén jelentették meg. Ah már meg is kötöttük az oszt
lálkozók ráfordításaival,..amelyek heten- lalattól bérelt Budapest Kongresszusi időzített idegenforgalmi as kulturális hoz, hogy más államokból rák szerzői jogi társasággal.
ként mintegy 200 ezer dollárra rúgtak. Központ helyiségeinek bérleti díja, a attrakciók rendezői jutnák:
származó műveket belföldön Kölcsönösen fizetünk egymás
és saját szerzők alkotásait kül nak rádió- és tv-adásaink bur
földön is védeni lehessen, nem genlandi, illetve dunántúli ká
zetközi megállapodásokat kell beles közvetítéséért.
A z á lla m i im p resszárió
j
kötni,
illetve meglévőkhöz
— Miből tevődik össze Ma
csatlakozni. Magyarország tag gyarország szerzői jógi forgal
—
A
külföldi
művészek
ha
A
művészek
„exportjának”Anélkül,
hogy
önmagunkat
A Corvina Könyvkiadó az
ja mind a két jelentős több
Európai Kulturális Fórumra leértékelnénk, esetleg nem ala közvetítési díja 8-10 százalék zai fellépését más is gátolja oldalú nemzetközi szerzői jogi ma és hogyan alakul a mér
fűzi hozzá Rusz Ferenc, a
két kiadványt is elkészített. csony könyváraink következ között változik, műfajtól füg —
egyezménynek, az 1886-ban leg?
„Barátok, rokonok” címmel tében sikerül a nemzetközi gően. A külföldi művészektől film-színház és szórakoztató megkötött Berni Uniónak és
- Nemzetközi forgalmunk
művészeti
főosztály
vezetője.
általában
csak
5
százalékot
angolul jelentette meg a ma együttműködés?
összesített fizetési
mérlege
az
1952-ben
létrejött
Egyete
A
népszerű
együttesek,
szólis
gyar—finn politikai, kulturá
— Ezt nem állítanám. Ha kasszíroznak. így az Inter kon ták magas gázsit kérnek. Ah mes Szerzői Jogi Egyezmény évek óta aktív. A magyar ze
lis, gazdasági kapcsolatok mo megnézzük az NSZK könyv certnek látszólag nagyobb üz
ne (Bartók Béla és Kodály
nográfiáját, amely különböző piacán az árakat és benne a let művészeink kiközvetítése, hoz, hogy a -rendezők ezt ki nek.
Zoltán) külföldi sikerének kö
tudják
fizetni,
magas
helyára
— Mi Indokolja mindkettő szönhetően aktívak vagyunk
kiadóknál, a két kormány tá Corvina könyveinek az árát, mint vendégművészeket itthon
kat keli megállapítani, s így ben a részvételt, illetve meny nem rubelelszámolású viszony
mogatásával már korábban nem fedezhető fel lényeges szerepeltetni.
magyarul és finnül Is megje különbség. Talán azt lehetne
— A dolog nem ilyen egy — kellő érdeklődés hiányában nyiben tér el egymástól a két latban is. Természetesen né
veszteségessé egyezmény?
lent. A másik a nemzetközi mondani, hogy egy árnyalattal szerű — mondta Gergely Má — a koncert
mely területen, mint például a
költői antológia, az „Árion”. olcsóbbak vagyunk. A hazai ria, a cég zene- és balett válhat.
— A két megállapodás tag könyvkiadásban, szinte tör
—
Évek
óta
ugyanakkora
Bart Istvánnal, a kiadó igaz gazdálkodási szabályok isme művészeti : főosztályának veze
jai nem feltétlenül ugyanazok vényszerűen passzívnak kell
gatójával a magyar könyvki retében ez : érthető is, hiszen tője. — Először- is az Inter- összegű devizával gazdálkod A Berni Unióhoz 76, az Egye lenni. A. művek felhasználásá
nak
a
rendezők
—
mondja
adás külpiaci lehetőségeiről lehetőleg nyereséget kell el koncert kereskedelmi tevé
Szerzői Jogi Egyez nál egy állam saját szerzőinek
Mária. Ezért egyre temes
beszélgettünk.
ményhez 78 ország tartozik. alkotásaival szemben ugyanis
érnünk, és a nyomdák egyál kenységet folytat, de kultúrpo Gergely
kevesebb
művészt,
zenészt,
kétharmad az egész világ könyvtermése
Könnyű összeegyeztetni az talán nem olcsók idehaza, sőt litikái feladatokat is1 ellát. A együttest szerepeltethetünk itt Megközelítőleg
üzleti érdeket és a kulturális olykor az az érzésünk, nekünk közvetítő díjakból befolyó — hon. A külföldi impresszáriós részben azonosak a tagorszá áll. Többet kell importálni,
magasabb összeget . számláz tavaly például mintegy 44 mil irodák pedig lassan megelége gok. De például: csak a Berni mint amennyit el lehet he
értéket?
— Nem. Az úgynevezett ex nak, mint amikor külföldiek lió forintnak megfelelő —■de lik, hogy csak „eladunk” ne Uniónak tagja néhány afrikai lyezni külföldön. A mi ese
vizát teljes egészében befizet kik, de ajánlataikat visszauta ország, vagy a szocialista vi tünkben például a kiadói jog
portérdekeltség ellentmondá nek bérmunkát végeznek.
lágból Románia, s csak az díjakból származó bevételek
Mikor járunk jobban: ha jük a költségvetésbe. A befi sítjuk.
sos. Üzleti számításainkat
többnyire nem találjuk meg egy magyar író könyvét a zetett összeg egy hányadát a
— Néhány országban egyre Egyetemes Szerzői Jogi Egyez 5,2 millió, s a kiadások 23,4
könyveink külföldi eladásá Corvina adja ki idegen nyel Művelődési Minisztérium a nehezebb beszerezni a munka- menyhez tartozik a Szovjet millió forintra rúgtak 1984ban. Legfeljebb azt mondha ven, vagy pedig egy külföldi nemzetközi vérkeringésben va vállalási engedélyeket — teszi unió, az Egyesült Államok és ben. Gyakran elhangzik a kér
tom, hogy ezzel szemben áll kiadó megvásárolja a jogokat ló részvételhez, ezen belül a hozzá Rusz Ferenc. Van, ahol néhány latin-amerikai állam, dés, szükség van-e ekkora de
Mindkét egyezmény alapján vizakiadásokra a külföldi szer
kulturális értékeink propagá és saját maga forgalmazza?
külföldi vendégművészek sze egyáltalán nem adnak ki ilyet,
lása, vagyis, hogy a két té
—- Azt hiszem, mindenki repeltetéséhez a hazai rendező sok országban pedig erősen azt vállalják a tagországok, zők műveinek védelmében.
nyező semlegesíti egymást. akkor jár jobban — beleért
korlátozzák a kiadott engedé hogy a többi tagállamból szár Feltétlenül igen! Ha e művek
Amit saját gyönyörűségünkre ve elsősorban az írót —, ha szervek részére áramoltatja lyek-számát, -Vendégmunkás mazó művek szerzőit ugyan díjfizetési kötelezettség nélkül
adunk ki idegen nyelven — a jogokat adjuk el. A kül vissza, A mi szerepünk e té nak szánéit ugyanis az éttér- olyan jogvédelemben részest szabadon hozzáférhetők len
természetesen, mért fontosnak földi kiadó nálunk jobban is ren, hogy a hazai rendező mekben, lokálokban. dolgozó tik, mint a saját állampolgá nének, kárt okoznának a nem
tartjuk— , az szinte egyértel meri a piacot, s főképpen szervek elképzeléseihez igazo zenész is. Ilyenkor tehetetle rokat. Ez a belföldiekkel való zeti kultúrának.
egyenlő elbírálás elve. Ezen az
— Irodalmi és zenei müvek
műen ráfizetéses, 1 az alacsony színvonalasabban képes ter dó ajánlatot beszerezzük.
nek vagyunk,
elven túlmenően az egyezmé kiadására, valamint színpadi
példányszám, a gyatra ter jeszteni a művet.
nyek bizonyos minimális vé alkotások eladására külön ügy
jesztés miatt. Étinél jobb, ha
Mindezek hallatán úgy tű
delmi követelményeket is elő nökségeink vannak. Ezeken a
kiadványainkhoz
találunk nik, inkább kulturális misszió
írnak, amelyeket a tagállaa magyar szerzők
pagtnítrkiadót,. amelyik a ter az idegen ‘nyelvű könyvkiadás,,
:J-\ £S4&.iüí .-j'Pfipi
■». rfínkriHk' b é ' kW! ' tartaniuk, területeken
nek a'-hívatalori'keresztül kell
jesztést is válialj^or
*
semmint jó .üzlet,.,.
Milyen témákhoz remélhet
A nagyvilágban már évente kiadásra például az idért 16 függetlenül attól, hogy a nem szerződéseiket a külföldi fel
— Nem . minden esetben háromezer fesztivált rendez millió íoriht bevétel jutott. Ez zeti jog tartalmaz-e hasonló használókkal megkötni.
A
nek partnert? in
szerzők rendelkezésére állunk
— Nemcsak Szakácsköny igaz ez, hiszen például a nek. Ebbe kapcsolódott be öt a Kifejezetten fesztiválhoz tar előírást.
— Ami a különbségeket il szoftverek értékesítésében és
vekhez! Talán meglepő, hogy grafikai anyag nyomdai fel évvel ezelőtt Budapest. A cél tozó rendezvények megszerve
is, bár erre kül
még a magyar történelem is dolgozása ma már olyan drága, elérhető, logikus, mi több, zésének költsége és a jegyel leti, a Berni Unió tagállamai védelmében
Vonz külföldi érdeklődést,; el hogy csak a több nyelven tör okos: előszezonban, tehát még adásból, s egyéb forrásokból közel 100 év alatt több köte kereskedelmi vállalatoknak is
sősorban Ausztriában é s' az ténő kiadps, a külföldi ter márciusban vonzó kínálatot, szármázó bevételek Összeveté lező védelmi szabályban álla van jogosultságuk. Ezeken 'az
egyedi szerződés
NSi5K-ban. A néprajz, a' ré jesztés teszi, .lehetővé a körül attrakciót nyújtani és ezzel se; ■Nem kell különösebben podtak meg, miírt a másik úgynevezett
kötéseken túlmenően kollektív
egyezmény
résztvevői,
vagyis
hangsúlyozni;
hogy
a
„ráfize
turistákat
csalogatni
az
órgészet, a képzőművészet sok belül, 5000- példányos fedezeti
a Berni Unió nagyobb védett jogvédelmet is ellátunk;
A statisztikák tanúsá tés” másutt megtérül.
szor kívánatos témákat nyújt pont elérésit,■ és az itthon is szágbá.
ga szerint ez többé-kevésbé
—
Az
idén
kb.
33
ezer,
tő
külföldi partnereink, számára eladható árú albumok kiadá sikerült. Ennek részleteiről
kés országból érkezett turista
sát.
is- ■.
kérdeztük Lengyel Mártont, vett részt á fesztiválon. Sok ez
(íj t í p u s ú f é n y f o r r á s o k
az Országos Idegenforgalmi
A kulturális fórumon részt
vevő küldöttség
szakértője
Boytha György, a Szerzői Jog
védő Hivatal (Artisjus) főigaz
gatója is. Az általa vezetett
intézet tevékenységéről, nem
zetközi kapcsolatairól, s a
szerzői jogvédelemről kérdez
tük.

Ü zlet 'véig m isszió'?

A ze n e i k o m o ly a n k e ll ven n i
Üj a neve a hanglemezgyár-I dául a Philips 26 dollárért ad
tónak, Hungaroton Magyar az NSZK-ban egy lemezt, mi
Hanglemezgyártó Vállalat. Ö 24-nél alább nem megyünk..
a
hanglemezek,
kazetták Gyártmányaink technikai szín
egyetlen magyar gyártója, il vonalát igen jól
minősíti,
letve forgalmazója, kül- és hogy számos megbízásunk
belföldön. Kársay Gyulát, a van külföldről hanglemezHungaroton kereskedelmi igaz préselésre és — felvételek
gatóját arról kérdeztük, mi re. Sőt,. jelentős cégekkel, így
lyen hanglemezeik, kazettáik a CBS-szel, Philipsszel kop
rodukcióban készítünk felvé
világpiaca?

-—Nem panaszkodhatunk. A
szocialista országokban inkább
könnyűzenei
felvételeinkkel
aratunk sikert, a fejlett tőkés
országokban inkább a komoly
zenei lemezeink iránt érdek
lődnek.
összforgalmúnknak
mintegy a 10 százalékát kite
vő exportunk bevétele száz
millió forint körül; van. Fele
fele arányban szocialista és
nem szocialista piacokról.

— A Hungaroton egyben a
hanghordozók egyedüli hivata
los importőre is. Mennyi pén
zük van erre?

— Nagykereskedelmi tevé
kenységünk jelentős részét ad
ja a behozott hanghordozók
szétterítése az országban. Im
portárukra nagyjából ugyan
annyi devizát költünk, mint
amennyi az exportból befo
lyik. Érdekes azonban, hogy
az összetétel — természetesen'
. a hazai érdeklődést követve
— nem.ugyanaz. A boltokban
megtalálható külföldi lemeze
ken, kazettákon szinte csak a
könnyűzenét, divatos muzsi
kát hallhatunk.
— A magyar lemezeket ho
gyan minősítik külföldön?

— Igen rangos helyet1 fog
lalunk el, az első tíz közölt,
vagyunk az itthon is jól is
mert gyártók sorában. Áraink
Is ennek megfelelőek. Ha pél-

teleket, közös kockázatra és te
herviselésre. T
— Önök rendelkeznek ezzel
a korszerű gyártási technoló
giával?

vagy kevés?
Hivatal helyettes vezetőjét.
— Ha a fesztivál korát és
—■ Nehéz összekapcsolni a a konkurenciát nézzük, nem
turizmust és a kultúrát?
rossz eredmény. Nem mintha

,— Nem. A svájci Hunziger
professzor már 40 évvel ez
előtt mondta: kultúra nélkül
nincs turizmus. Az Idegenfor
galmi Világszervezet — a
WTO — az UNESCO-val kar
öltve is vizsgálta a turistának
a kulturális események iránt
megmutatkozó növekvő érdek
lődését. A világjárók prog
ramjába mindig, is , többé-ke
vésbé beletartozott a meglá
togatott országban, városban
levő műemlékek, kiállítások,
múzeumok megtekintése. Ez
szinte rituálé. Az már 'újabb
jelenség, hogy kifejezetten egyegy színházi fesztiválra, ope
ra-,
hangverseny-sorozatra
utazzanak a másik országba.
Igaz, Salzburgnak, Bayreuthnak komoly hagyománya van,
nehéz versenyezni velük, de
sokan mégis igyekeznék utá
nozni őket és hasznosítani a
turizmus eme jövedelmező,
formáját.

— Sajnos, nem, mert nincs,
hozzá 20 millió dollárunk. A
komputereket és lézertechni
kát igénylő kis formátumú, de
igen jó minőségű hangfelvéte
leket hordozó compact lemeze
ket a Polygrammal, a Sanyóval, és a Denonnal gyártjuk
CIB-hitelből. Már 70-íajta mű
sorral ' rendelkezünk.
Saját
gyártásra csak akkor gondol
— Mi is .1 i
hatunk, ha már itthon is szá
—■ Nem tagadjuk. S hogy
mottevő piaca lesz e lemezek
nek, és a már említett összeg érdemes volt követni mások
is rendelkezésünkre áll. Ah példáját, azt a statisztikai ada
hoz azonban még sok idő kell. tok is bizonyítják.
A budapesti tavaszi fesz
— Akkor miért siettek any- tivál megszervezése és meg
nyira a gyártásával?
rendezése előtt a szállodák
— Mert a fekete lemezek kapacitásának csupán a ne
divatja leáldozóban van. A gyedét használták ki március
fejlett. országokban már elvi vége felé. Most — miközben
selhető árakon, széles válasz több új szálloda is kínálja
tékban árusítják a compact szobáit és szolgáltatásait — a
disc (CD) lemezjátszó készülé kapacitás kihasználása megha
keket. Idejében kellett ne ladja a 80 százalékot. A kül
künk is elkezdenünk, hogy fel földiek a fesztivál idején 120vételeink a legkorszerűbb 130 millió forintot hagynak
hanghordozókon, a CD-ken is itt nálunk.
megjelenjenek, mert félő, hogy
— Maga a fesztivál ráfize
egy-két éven belül veszítenénk téses.
pozíciónkból a nyugati piaco
— önmagában a kulturális
kon.
. rész igen, a 43 millió forintos

nem szeretnénk bővíteni a
hozzánk látogatók körét. Meg
azért arról se feledkezzünk
meg, hogy a 900-1000 ren
dezvényen háromnegyed millió
ember vesz részt, vagyis a
magyarok is közvetlenül része
sülhetnek a fesztiválra ké
szült, nem kevés számban ki
váló produkcióból, az erre az
időpontra „tartalékolt” bemu
tatókból, az Interbalett-találkozóból, az Artfórumból, a
nemzetközi
versenyből,
a
Filmglóbuszból... Soroljam?
Ugye, érthető, nemcsak a tu
ristákat, hanem a nagyvilág
kulturális termésének egy ré
szét is igyekszünk Budapest
re hozni. Ügy tűnik, végre si
kerül több devizát keríteni, és
abból 4-5 igazán nagy mű
vészt erre az időre szerződtet
ni.

K evesclsl* á r a m , íö lili fén y
Keresett termékek itthon és
külföldön egyaránt a Tungs
ram . takarékos fényforrásai.
Ezekből a korszerű, a hagyo
mányos izzóknál 15-20 száza
léknál kevesebb elektromos
energiát fogyasztó fényforrá
sokból a nagyvállalat gyárai
ban évről évre számottevően
növelik a termelést.
Az idén az év végéig öszszesen mintegy 20 százalékkal
több energiatakarékos . izzót
szállítanak
partnereiknak,
mint a múlt évben.
Áz energiatakarékos égők
közül a PAR-izzókat térmeg
világításra használják, főleg
kirakatokban, várótermekben,
uszodákban, sportcsarnokok
ban és szállodákban. A nát
riumlámpák közvilágítási cé
lokat szolgálnak. A hazai ut
cákon, tereken fokozatosan
ezekre "a nagy teljesítményű,

B M W - h J$iatßtj*aroB'sss<t*(jianAz idén várhatóan mintegy 700 BMW személygép
kocsi talál gazdára a KGST-országokban, ebből az Interag
Külkereskedelmi Vállalat közvetítésével Magyarország
ra mintegy 4Ó0 kocsi jut (tavaly az Interagon keresztül
Magyarországról megrendelt BMW-k száma 250 volt).
Az Interag — hangzott el, a nyugatnémet cég sajtótájé
koztatóján — magyar gyártmányú alumíniumöntvénye
ket. autóizzólámpákat, szoftver-termékeket exportál,
továbbá a Tesco vállalattal közösen szakembereket köz
vetít ki a BMW részére. Ennek az exporttevékenység
nek az értéke évente mintegy 2,7 millió márka, s ez
nyújt fedezetet árra, hogy a hazai. BMW-tulajdonosokat
alkatrészekkel lássák el. Á müncheni cég azon kevés
nyugat-európai autógyárak közé tartozik, amelyeknek
évek óta nincsenek értékesítési gondjaik. Most ősszel
négy új típussal bővítette a választékot. Közülük a
négykerék-meghajtású 325-i végsebessége óránként 212
kilométer, átlagfogyasztása 9,4 liter szuperbenzin 100
kilométerenként.

400 wattos típusokra cserélik
ki a kandeláberek izzóit. Az
új nátriumégőket nálunk egye
lőre a középületekben lévő
termek megvilágításához vásá
rolják. A lakásokban az ener
giatakarékos lámpák 1közül a
fénycsövek iránt a legnagyobb
áz érdeklődés.
A halogénlámpákból is mind
nagyobb sorozatokat készíte
nek, elsősorban gépkocsikhoz,
teherautókhoz.
Egyre többen keresik az
ilyen izzókat biciklikhez, mo
torkerékpárokhoz, sőt speciális
foglalatba szerelve, belsőtéri
megvilágításhoz is. A Tungs
ram Rt. jó néhány külföldi
autógyárnak szállít haíogénizzókat, így egyebek között a
Fiatnak, a Renaultnak, a
Volkswagennek, az Opelnek, a
Volvónak, a Toyotának és u
Suzukinak.

G azelavitlfás
a llo r k S z ín h á zn á l
Üj gazdája van a Rock Szín
háznak, jelentették be a szín
ház alakuló társulati ülésén. A
négy éve alapított színház ed
dig ideiglenesen ^a KISZ KB
égisze alatt működött, szep
tember 1-től a Művelődési Mi
nisztérium vette á,t..a felügye
letét végleges jel léggel. Áz ál
landó színházépület, irodák,
díszlet- és jelmezraktárak nél
kül működő társulat eddig
évente 12—13 millió forint ál
lami dotációt, kapott, amelyet
a KISZ KB, az Állami Ifjúsá
gi Bizottsági:.valamjnt'.1.a1' Mű
velődési Minisztérium , adott
össze,
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A hivatalos szem ély
büntetőjogi védelm e
Olvasóink előtt sem szükséges hosszasan bizonygatnunk
azt a tényt, hogy a hivatalos személyeket fokozott büntető
jogi védelem illeti meg, ha e minőségükben járnak el, vagy
emiatt, bántalmazzák őket.
is egyértelmű, hogy például a
szolgálatban levő rendőr ellehi tettlegességnek komolyabbak
a büntetőjogi következményei, mintha „csak” civil ivócimbo
ráját osztaná ki valaki. Számtalan esetben azonban gondot
okoz annak eldöntése, ki is a hivatalos személy, hiszen min
dennapos ügyintézéseink során lépten-nyomon találkozunk
különböző hivatalok dolgozóival, akik ugyan meglehetősen
hivatalosnak mutatkoznak ügyünkben, mégsem hivatalos sze
mélyek. Ugyanakkor például a felülvizsgáló orvos vagy ép
pen a gyerekünk rossz bizonyítványát kiállító pedagógus ebbe
a kategóriába tartozik. Érdemes ezért részletesebben meg
vizsgálni, kik is a hivatalos személyek, mi az indoka foko
zottabb büntetőjogi védelmüknek, miről lehet felismerni őket,
s mi különbség van a hivatalos személy és a közfeladatot
ellátó személy jogi megítélése, védelme között?

A hivatalos személy lénye
gében olyan személy, akinek
a tevékenysége az államappa
rátus eredményes, szabálysze
rű működéséhez szükséges. A
Btk.-hoz fűzött miniszteri in
dokolás szerint ez a közha
talmi tevékenység négyféle
szervtípus, a népképviseleti, a
bírói, az ügyészi és az államigazgatási tevékenységében va
lósul meg. Ezenkívül azonban
a Btk. értelmező rendelkezé
sei a hivatalos személy fogal
ma alá vonják a más szer
veknél, az állam nevében
igazgatási teendőket ellátó
személyeket is. Érthető, hogy
az államapparátus szabálysze
rű működéséhez elengedhetet
lenül szükséges, hogy az e te
rületen dolgozók ■ (hivatalos
személyek) munkájukat za
vartalanul, a szabályoknak
megfelelően, külső befolyástól
mentesen végezhessék, jogsze
rű intézkedésükben őket senki
ne akadályozza, illetve erő
szakkal vagy fenyegetéssel ne
késztesse olyan intézkedésre,
amit egyébként nem tennének
meg. A Btk. tehát ezeket a
személyeket azért védi foko
zottan, mivel ilyen hivatalos
személyi :minőségükben, az ál
lam érdekében járnak el. A
fokozott büntetőjogi védelem
ugyanakkor fokozott felelős
séggel is társul, magasabbak
a velük szemben támasztott
erkölcsi, képzettségi stb. kö
vetelmények (pl. feddhetetlen
nek kell lenniük), s ha véte
nek a jogszabályok rendelke
zései ellen, súlyosabb bünte
téssel számolhatnak, éppen
azért, mert ők hivatalos sze
mélyek. Náluk a feddhetetlen
ség, a megbízhatóság olyan
természetes követelmény, mint
másoknál a nyolc általános
megléte.
A hivatalos személyek
első csoportjába tehát a
népképviseleti szervek
tagjai tartoznak: az Or
szággyűlés, a Magyar
Népköztársaság Elnöki
Tanácsa és a tanácsok
tagjai, hivatalos személy
tehát az országgyűlési
képviselő és a tanács
tag,

A második csoportba tartoz
nak a bírók, a hivatásos bí
rók és a népi ülnökök egy
aránt, továbbá az ugyancsak
ítélkezési tevékenységet ellátó
társadalmi bíróság, munka
ügyi és szövetkezeti döntőbi
zottság tagjai is, valamint az
ügyészek! A harmadik csopor
tot az államigazgatási szerv
nél szolgálatot teljesítő azon
személyek alkotják, akiknek
tevékenysége a szerv rendel
tetésszerű működéséhez tarto
zik. Ezek tételes felsorolása
lehetetlen,, helyette mindig a
konkrét feladatot kell ennek
eldöntéséhez figyelembe ven
ni. A Btk.-hoz fűzött minisz
teri indokolás szerint „pl. az
adóügyben idézéseket kézbesí
tő községi tanácsi hivatalse
géd hivatalos személy, mint
hogy ez a munkája az állam
igazgatási szerv rendeltetésszerű tevékenységéhez tarto
zik. Ugyanilyen alapon hiva
talos személy az iktatást vég
ző tanácsi vagy bírósági tisztyisélő, a jegyzőkönyvvezető a
bíróságnál vagy az ügyészség
nél, a büntetőeljárás során ki
rendelt igazságügyi szakértő, a
javítóintézeti nevelés végre
hajtására szolgáló intézet ve

zetője, valamint a büntetés
végrehajtásnál dolgozó, az el
ítéltek munkáltatását irányí
tó polgári alkalmazott is.” Vé
gül hivatalos személyek azok,
akik egyéb államigazgatási fel
adatot látnak el, bár nem ál
lamigazgatási szervnél dolgoz
nak. (Egyes szervek ugyanis
ilyen államigazgatási feladato
kat kaptak, bár feladatkörük
elsősorban pl. a vállalati gaz
dálkodás. Ilyen államigazgatá
si feladatot ellátó személyek
például a gazdálkodó szervek
nél (pl. a Vízműveknél, Gáz
műveknél, a Postánál hatósági
engedélyek kiadásával foglal
kozók), társadalmi szerveze
teknél (népi ellenőrök), fegy
veres erőknél vagy testületek
nél (munkásőrökj, oktatási,
egészségügyi intézményeknél
stb. találhatók.

valaki erőszakkal vagy fenye
getéssel intézkedésre kénysze
ríti, jóllehet ezt az intézke
dést a hivatalos személy nem,
vagy nem akkor és nem ott
kívánta volna megtenni. A
hivatalos személy maga dönti
el, hogy intézkedést tesz-e
vagy sem, illetve azt, mikor
és hol alkalmazza. Természe
tes, hogy
indokolt esetben szol
gálati kötelessége az in
tézkedést megtenni, erre
bármelyik állampolgár
felhívhatja a figyelmét.
Az ilyen felhívásnak,
felkérésnek kötelessége
eleget tenni, ha nem
tenné, szolgálati köteles
ségszegést követne el.
Ilyenkor
sem
lehet
azonban kényszeríteni a
hivatalos személyt az
intézkedés megtételére.

A bűncselekmény megvalósu
lásának egyébként nem felté
tele, hogy a hivatalos személy
az erőszaknak vagy fenyege
tésnek eleget téve intézked
jen is. Az erőszak alkalma
zása, a fenyegetés megtörtén
te már befejezetté teszi a bűncselekményt.
: A harmadik elkövetési mód
a hivatalos személy eljárása
alatt, vagy emiatt történő bán
talmazás. A bántalmazás nem
feltétlenül testi sértésben nyil
vánul meg, elegendő, ha az il
lető a sértett testét erőszako
san, durván érinti. A bántal
mazás! célú pofonütés, ami
nek nincs is maradandó nyo
ma, már a bűncselekmény
megvalósulását jelenti.

s

sulhat meg. Ilyenkor legfel
jebb arról van szó, hogy a
hivatalos személy alkalmaz
erőszakot annak érdekében,
hogy a megfelelő intézkedést
mégis foganatosíthassa.
Kérdés, mikor tekinthető a
hivatalos személy eljárása jog
szerűnek? Akkor, ha a hatás
körébe tartozó teendőket lát
el. Ennek eldöntése meglehe
tősen bonyolult feladat, hi
szen akit a hivatalos személy
intézkedése érint, nem ismer
heti valamennyi hivatalos sze
mély tevékenységének kere
teit.
Ilyenkor egyedül az
nyújt támpontot a jogszerű
ség megítélésében, hogy a
nyilvánvalóan
jogszerűtlen,
jogszabályellenes intézkedéssel
szemben az érintett személy
felléphet. Ha a jogszerűség
ilyen egyértelműen nem bizo
nyítható, az illető köteles ma
gát alávetni az eljárásnak, nem
vitathatja annak jogszerűsé
gét, legfeljebb panasszal élhet,
s ennek keretei között tisz
tázható, hogy joga lett vol
na-e az intézkedéssel szem
ben féllépni, .mert az nem volt
jogszerű), pl. mert a rendőr
egyenruhában ugyan, de ma
gáncélra szerzett be informá
ciókat. A Btk.-hoz fűzött mi
niszteri indokolás is kiemeli,
hogy
az elkövető a jogszerű
ség hiányára csak akkor
hivatkozhat, ha a jog
ellenesség nyilvánvaló,
felismerése mérlegelést
nem igényel. Tehát ha
a hivatalos személy fel
lépése bűncselekményt
valósít meg, azzal szem
ben az érintett személyt
megilleti az ellenállás
joga.

A hivatalos személy elleni
erőszak minősített (súlyosab
ban minősülő) esete, ha az
ilyen erőszakot csoportosan,
vagy felfegyverkezve követik
el. Csoportnak kell tekinteni
A hivatalos személy el az együvé tartozó kisebb lét
Az önkéntes rendőrök
járása miatti bántalma számú, legalább három főt
és határőrök segítséget
zás ellen a hivatalos számláló személyek összessé
nyújtanak az állambiz
személy nemcsak addig gét. Például, ha egy baráti,
tonsági,
bűnüldözési,
élvez fokozott büntető együtt szórakozó társaság fel
közrendvédelmi, közle
jogi védelmet, amíg lép az egyiküket igazoltató
kedésrendészeti, igazga
ilyen állományban van, rendőrökkel szemben. (A bün
tásrendészeti feladatok
hanem a hivatalos sze tetés itt öt évig terjedő szaellátásában. Az önkén
mélyi minősége megszű , badságvesztés lehet.) A fel
tes rendőr és az önkén
nése után is.
-- tes “határőr szolgálatá
fegyverkezve történő elkövetés
nak
ellátása
során Például valaki ■a nyugdíjba azt jelenti, hogy az elkövetők
ugyancsak
hivatalos vonult rendőrt azért bántal valamelyike az ellenállás le
személy.
mazza, mert annak idején ő küzdésére vagy megakadályo
Nézzük, miben áll a hiva tartóztatta le. Már nem hiva zása érdekében az élet kioltá
talos személy fokozott bünte talos személy ugyan, de az sára alkalmas eszközt tart ma
tőjogi védelme! A Btk. a hi elkövető mégis hivatalos sze gánál.
A csoport szervezője vagy
vatalos személy elleni erősza mély elleni erőszakért, felel.
kot önálló: tényállásként fo
Néhány értelmezésre szoru vezetője büntetése 2-8 évig ter
galmazza meg. Eszerint: „aki ló kérdés: az erőszaknak, il jedő szabadságvesztés lehet
a hivatalos személyt jogsze letve a fenyegetésnek ki el csoportos vagy felfegyverke
rű eljárásában
erőszakkal len kell irányulnia? Itt első zett elkövetés esetén. A cso
vagy fenyegetéssel akadályoz sorban a hivatalos személy el port résztvevőinek büntetése
za, intézkedésre kényszeríti, leni erőszak, illetve fenyege ennél enyhébb (két évig ter
vagy eljárása alatt, illetőleg tés jöhet számításba. Elkép jedő szabadságvesztés), a cso
emiatt bántalmazza, bűntet zelhető azonban az is, hogy port szervezője és vezetője
tet követ el, és három évig az erőszak dolgok ellen irá pedig (az alapesetben) három,
terjedő
szabadságvesztéssel nyul. Például a rendőr gép évig terjedő szabadságvesztés
büntetendő.” A törvényi tény kocsijának gumijait kiszúrják, sel büntethető. Nem büntethe
állás jellemzői tehát, hogy a vagy a gépkocsi felborításá tő viszont a csoport résztvevő
je (alapesetben), ha a csopor
hivatalos személyt jogszerű el
járásának teljesítésében vala val fenyegetik őt. így nem tot önként, vagy a hatóság fel
ki akadályozza, intézkedésre tudja a helyszínt elhagyni. Az hívására elhagyja. Ez a mente
kényszeríti, eljárása alatt vagy ilyen erőszak vagy fenyegetés sítő körülmény csak azok ja
emiatt bántalmazza. Mit je nem személy ellen irányul vára alkalmazható, aki a cso
lent a hivatalos személy aka ugyan, mégis a hivatalos sze portot nem szervezte és nem
dályozása? Olyan magatartást, mély akadályozását jelenti. is vezette.
amely miatt a hivatalos sze Tehát ha az erőszak vagy a
Végezetül, ha a hivatalos
mély a jogszerű eljárást nem fenyegetés dolgokra irányul, személy elleni erőszak súlyos
tudja megkezdeni, folytatni, de áttevődik a hivatalos sze testi sértést is eredményez,
vagy befejezni. Például a mélyre, a hivatalos személy el azt halmazaiban kell megál
szolgálatban levő rendőrt va
lapítani és halmazati büntetést
laki elgáncsolja, hogy addig leni erőszakot ugyancsak meg kell kiszabni.
lehet
állapítani.
az igazoltatott személy el tud
A Btk. közfeladatot ellátó
jon menekülni. Ez a cselek
Másik értelmezésre szoruló személy elleni erőszakként, a
mény egyértelműen akadályo kérdés: ha az eljárás alá vont hivatalos személy elleni erő
zást jelent még akkor is, ha személy (pl. aki! igazoltatnak) szakkal azonos büntetéssel fe
a rendőr nem esik el és meg nem hajlandó a hivatalos sze nyegeti azokat, akik
hiúsítja az igazoltatott sze mély felszólításának engedel
— a posta vagy a közfor
mély menekülését. Nem szük meskedni, pl. magát igazolni) galmú közlekedési válialat
séges tehát, hogy az akadá elkövetheti-e a hivatalos sze végrehajtó vagy biztonsági
lyozáshoz bármilyen ered mély elleni erőszakot ezzel a szolgálatot ellátó alkalmazott
mény is társuljon, önmagá magatartásával? Az eljárás ja,
— biztonsági szolgálatot tel
ban az akadályozó magatartás . alá vont passzív ellenállása jesítő
katona,
elegendő a bűncselekmény (ha nem tesz semmit), nél
— közfeladatot teljesítő pol
megvalósulásához.
külözi az erőszakot, s a fe gári őr,
A hivatalos személy kény-, nyegetést, így ez a bűncselek
— a mentőszolgálat tagja,
— bírósági vagy más ható
szerítése alatt azt értjük, ha mény ilyen esetben nem való
sági eljárásban az ügyvéd,
— jogszabályban meghatá
rozott esetben az orvos ellen
követnek el ilyen cselekményt.
Ennek indoka, hogy a közfel
adatot ellátó személyek a kö
Bíbor szirmokat bontottak
zösség tágabb vagy szűkebb
a rózsák, látod? Fény táncol
érdekében (bár nem az állam
a lombokon, s a szellő
nevében és érdekében) járnak
mint sejtelmes álom, kereng
el, de feladatuk fontosságánál
a fák között. Szeretlek!
fogva őket is indokolt a hi
Vágyaim égő zuhataggá nőttek,
vatalos személyekével azonos,
lelkemben lobog a Nyár. . .
fokozott védelemben részesí
csak téged akarlak! ölelj!
teni (nem terheli viszont őket
Hamvadjak cl szerelmedben..;
a hivatalos személyekkel szem
ben támasztott fokozott fele
Rónaszéki Róbert
lősség).

Bíbor szirmot bontottak

Dr. L. Gy.

Ellenség a
meggyengült
Azok az erőfeszítések, amúgy is
amelyekre az ember képes, szervezet már nem bírja
szinte megsokszorozódnak, az italt. No, meg lelkileg
ha házasságra lép. Ugyan is összeroppan.
is tudja, hogy neki- kell,
Persze, arra Is van példa,
mint férfinak, elöl járni hogy a férfi újra talál egy
az új élet megalapozásá menyecskét, aki megint
ban. És — általában — a lelket önt belé, s ismételt
férfiemberek. meg is te erőfeszítésre serkenti. Az
szik, ami tőlük telik. Ar első ház vagy lakás után
ról nem ők tehetnek, hogy következik a második ...
egy-egy lakás szinte csil Megint beleveti magát a
lagászati összegbe kerül. munkába, se lát, se hall, s
A nősülni, házasodni ké dolgozik, mint egy meg
szülő ember tisztában van szállott, s úgy gondolja,
avval is, hogy ha belevág hogy ez már végleges lesz.
a lakásszerzésbe, szigorúbb Megtesz minden előintézkeéletvitelt
kell
magára dést, hogy ne következzék
kényszerítenie, olyat, hogy be az újabb kudarc.
első a lakás, s utána kö
Az új asszony már nem
vetkezik minden más.
feleségként, hanem bejegy
Tehát amit
boldogult zett élettársként viszi a
fiatalkorában természetes házba, s azt gondolja, hogy
nek tartott: mozi, színház, így egészen más, nem le
szórakozás, egy-egy kirán het vele kibabrálni. Ek
dulás
elérhetetlen
lesz kor lép be életébe az újabb
számára, s be kell érnie a vereség: derült égből le
tévével, sőt, esetenként csap a villám, s ő semmit
csak a híradóval, hiszen a nem tehet, csak megállapít
fáradtság hamar ágyba hatja, hogy megint vesztett.
küldi, s örül, hogy más
Homor István, aki most
napra kipihenheti magát.
Azaz nemcsak anyagi ál 39 éves, végigjárta mind
dozatokkal, hanem életfor a két utat. Két házat épí
maváltással is jár a lakás tett fel. Az elsőt úgy, hogy
időközben lett három gye
vagy ház megszerzése.
reke. Ennek ellenére úgy
Mióta a világ világ, az kellett elhagynia a házat,
óta ez a dolgok rendje. mint aki menekül. A mene
Ezt tette minden őse, s ne külés közben találkozott
ki is ezt kell tennie. Fog egy lánnyal, aki még célt
ja magát, beledől az igá és eszközt látott abban,
ba és húzza, húzza, míg ki hogy felrázza az életkedvét,
nem alakul a saját életke s újra visszavezesse, mint
rete. Hogy aztán ott elé fészekrakó
vadgalambot.
gedett és boldog ember
Az asszonyka addig bú
lesz-e, az nemcsak tőle,
kedveskedett, míg
hanem attól is függ, hogy gott,
kit vitt — új asszonyként kész nem lett a ház. Ez be
a házba. Valaha az is ter letelt négy évbe. A negye
mészetes volt, hogy a nő, dik évben, amikor már be
ha másképp nem is, de ér rendezkedtek, amikor már
zelmileg képes vol-t átélni a férfi is kezdett ember
mindazt, amit a férfi vál ként körülnézni a világban,
lalt, s igyekezett enyhíte kezdett elmúlni1a fáradtsá
ni, könnyíteni a helyzetén. ga, s úgy érezte, nehéz
Ha nem is tudott segíte volt a munka, de megérte,
ni, de nem nehezítette dol már-már boldognak hitte
gát, nem idegesítette, nem magát.
tett neki szemrehányást,
Persze, a naiv ember-azt
hanem bátorította, biztos hitte, hogy a boldogság
pontként
állt
mellette, természetes emberi állapot,
olyannyira, hogy a nehéz s ehhez mindenkinek joga
ségek nemhogy gyöngítet van, holott ez az ő életé
ték volna, de erősítették a ben tévedés, amire csakha
házasságot. S nem követ mar rá is jött. Méghozzá
kezett be az, ami manap egészen eredeti módon. A
ság gyakori, hogy kész a munkahelyéről vitték el, s
ház, s jöhet a válás! És csak az előadójától tudta
ki kezdeményező gyakrab meg, hogy miért?!
ban a válást? Nem más,
A rendőrségen közölték
mint a feleség vagy élet vele, hogy nemi erőszakkal
társ.
gyanúsítják, ugyanis fel
★
jelentés érkezett ellene
Gondoljuk csak el, hogy ettől és ettől a lánytól...
egy-egy ház
felépítése Csak az volt számára a
nemcsak pénzbe kerül, fejbekólintóan furcsa, hogy
amit elő kell teremteni, az a lány. nem volt más,
hanem rengeteg időt, ener mint a négy esztendeje be
élettársa. Erre a
giát emészt fel. Nos, az jelentett
energiápazarlás
nemcsak közlésre, nem tréfálok, el
fizikailag hagy nyomot az ájult.
A bíróság első fokon egy
emberen, hanem megterhe
két hónapra ítélte. A
li lelkileg-érzelmileg, s bi év
férfi természetesen felleb
zony könnyen elkopik az bezett, s most a másodfok
ember! Természetes lenne, tól várja, hogy igazságot
hogy ezt a nő figyelembe szolgáltatnak neki. Bármi
vegye, s ne tegyen úgy, lyen legyen a másodfok
mintha nem történt vol döntése, ezt a lelki sokkot
na semmi. Márpedig gya nemigen heveri ki, hiszen
kori eset, hogy ha elkészül az első házasságából szár
az új otthon, annak van mazó fia nem tudni, kinek
benne a legnagyobb sza a sugallatára, megírta ne
va, aki nem sokat tett ér ki, hogy ha ki is jön a
t e . . . Hamar elhangzik — börtönből, fel ne keresse,
főleg, ha már gyerek is mert
„börtöntöltelékkel
van! —, hogy kívül tága nem áll szóba!”
sabb, nincs rád itt semmi
szükség!
★
A folytatás azon áll
Ez az ember soha nem
vagy bukik, hogy erre ki
miként válaszol.
Lehet volt büntetve, mióta csak
meghunyászkodni, csend az eszét tudja, tanult, dol
ben maradni, de nincs sok gozott, s az volt a célja,
értelme, hiszen egy mon. hogy magának és a család
dat bármikor- elismételhe jának rendes, tisztességes
tő, s aztán embere válo otthont teremtsen, .olyat,
gatja, hogy meddig tűri. ahol élni lehet. Az első
Vagy kialakul egy kölcsö nem sikerült, a másik pe
nös pokol, vagy pedig a dig úgy végződött, ahogy
férfi,
miután
megtette fentebb leírtam.
kötelességét, megy, amer
Két otthont megterem
re a szeme lát, vagy amer tett, s most börtönben van.
re az ég szőke...
Ha kiszabadul, hová megy?
S ha van ereje és ked Hiszen se lakása, se becsü
ve, akkor újra kezdheti az lete, elfordultak tőle azok
egészet elölről. Ha nincs, is, akikért dolgozott. Meg
megkezdődik a huliás: el tagadták a gyerekei is. Két
hanyagolja magát, a mun otthont felépített, s mind
káját, kocsmázni kezd, s egyikben ellenség van.
betegeskedni, hiszen az
A. J.
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Ulfogosso-e o gyerek a szülőt?

Többféle nézőpont
Két kisgyerek vidám zsiva
ja hallatszik át a szomszéd
szobából, miközben kopogom
ezeket a sorokat: harmadik ál
talánosba járó fiam és egy
osztálytársa minden találókonyságukat kihasználva azon
tüsténtkednek, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb felfordulást idézzenek
elő. Hónapok óta tart már közöttük a barátság; legszíve
sebben minden idejüket együtt
töltenék. Napközisek lévén
mind a ketten, szinte egész
nap együtt vannak az iskolá
ban — ez azonban kevés. Hét
végén mentünk már együtt
kirándulni, moziba, színházba,
T!
a TVidám
Parkba — na közös
programoknak azonban min
dig ugyanaz a vége: vagy ná
luk, vagy nálunk az estéig hát
ralevő időben közös játék.
A vendégkisfiú különöskép
pen örül minden ilyen, együtt
töltött
délutánnak-napnak.
Nemcsak a kispajtásával való
játék miatt, hanem miattam is.
Édesanyja már-már restelked
ve kért elnézést, amiért fia —
úgymond — „mindig a nya
kamon lóg”. Tény és való: a
gyerek nem mulasztja el, hogy
időről időre.oda ne jöjjön, fél
behagyva minden más tevé
kenységet, és egy kicsit ne ül
jön le ’beszélgetni. Megfogja a
kezem, búcsúzáskor puszit ad
— ugyanúgy viselkedik, mint
a saját fiam.
A másik kisfiú szülei ugyan
is elváltak, s apja hónapokon
keresztül nem törődik a gye
rekével, nem ad életjelt ma
gáról semmilyen formában.
Igaz, sokat van külföldön, ám
egy levelet vagy képeslapot
megírni, egy kis csomagocskát
összeállítani mindig van (vagy
kellene, hogy legyen) idő. A
,fiúnak pedig hiányzik az apa,
poritosabban hiányzik a másik
szüjő. Azért is javítom ki,
mert bár gyakoribb az úgynevezett csonka családoknál az,
hogy a férj, a férfi hiányzik
— a tapasztalatok mindkét
esetre,*s vagyis arra is érvényesek; ha az anya. nincs vaíamilyen oknál fogva jelen a
családban.
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Nemcsak az általában ta
pasztalható jelekből'ítél ve, ha
nem a szakemberek vélemé
nye szerint is, a gyereknek —
legyen fiú vagy lány, kisebb
vagy nagyobbacska — soha
sem elég egy szülő. A leg
jobb szándékú anya sem tud
ja pótolni az apát és ugyanez
igaz fordítva is: mindkét szü
lő, éppen eltérő nemük mi
att, más-más személyiségű.
Mást tanul, vesz ét a gyerek
az egyiktől és mást a másik
tól. S ha csak egy viselkedés
minta van előtte — ha öntu
datlanul is, de hiányát érzi
bizonyos
tapasztalatoknak.
Azoknak, amelyeket a másik
tól vett volna á t ... Ilyen ese
tekben a gyerek önkéntelenül
is keres magának valakit az
anya ■úagy az apa társaságá
ból, akire mintegy ráruházza
a hiányzó szülő szerepét. Ha
az apja van távol, őt nem lát
ja — akkor természetesen egy
neki rokonszenves férfit fog
keresni, akivel
„másképp’’
megbeszélheti kis életének
nagy problémáit. Ha anya
nincs, akkor természetesen az
apa
környezetéből választ
„póíanyukát” a gyerek.
Bármilyen természetellenes
is az egy szülővel cseperedő
gyerek helyzete, annyira ter
mészetes az a mód, ahogy ezen
változtatni szeretne.
★
Az egyik, egykor Központi
Stúdióban dolgozó munkatárs
szinte egész szabadságvesztésbüntetésének ideje alatt azon
tépelődött, mit írjon — tőle el
vált — feleségének, akinél kö
zös gyerekük is volt: behoz
za-e egy beszélőre a fiát vagy
sem? (Az első feleség ugyanis
rendszeresen bejárt beszélőre,
beszámolt a gyerek fejlődésé
ről, küldte a volt férjnek a
csomagokat a megszabott idő
ben ;— vagyis, emberségesen
viselkedett.)
Nem egy beszélőn — mint
utóbb elmesélte — kettejük
között is ez volt a központi
téma: legközelebb jöjjön a

gyerek is vagy ne? Félreértés
ne essék, nem arról volt szó,
hogy az asszony húzódozott
volna a kérés teljesítésétől:
egész egyszerűen a legnagyobb,
együttes jószándékkal sem tudták eldönteni, mi a helyesebb
a gyerek szempontjából? Az
apja ugyanis nagyon hiányzott
neki, sokat emlegette — míg
a szülők együtt éltek, addig is
kitűnő volt közöttük a kapcso
lat.
A szabadságvesztés, érthető
en, megszakította a találkozá
sok korábbi ritmusának rend
jét. Az anya először nem mer
te megmondani az akkor hatéves fiúnak, hogy az apja bőrr o m ilt
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tönbe lkerült.
Később, ahogy
telt-múlt az ‘idő, s nem szüle
tett közös megegyezés a to
vábbiakat illetően, nem is de
rült ki az igazság, hanem „a
papa külföldre utazott” válto
zat maradt. A rendszeresen ér
kező levelek, könyvek, csoma
gok bizonyították a gyerek
nek: apja ott, a messzi távol
ban is gondol rá, nem felej
tette el.
Érthető volt, persze, hogy az
apa személyesen is szerette
volna látni a fiát. Igaz, a volt
feleség jóvoltából kapott né
ha-néha fényképeket, de hát
az mégiscsak fénykép ...
Az első, otthoni szabadság
idején három teljes napot tölthetett együtt a „külföldről”
megérkezett apa és fia. A gye
rek akkor már nyolcéves volt,
sokkal többet tudott az élet
ről, mint amna/k idején, apja
letartóztatásakor. .. Itt volt a
nagy alkalom: felfedje-e a tit
kot, s sok-sok közös beszélge
téssel megmagyarázza-e, hogy
hol van, s ezzel megteremtődhet a hátralevő másfél évre a beszélőn a láthatás lehetősége — vagy maradjon minden a régiben ...
Hosszas tépelődés után az
utóbbi megoldás mellett döntött az apa. Nehéz szívvel mesélt fiának a „külföldi” élményekről, a furcsa szokásokról, a sohÜiífet» látott tájakról.
Ha nehezen is, de letelt a
szabadságvesztés — az apa
végleg hazajött „külföldről”.
Az élet visszatért a normális
kerékvágásba — mármint, ismét megkezdődtek a korábbi
láthatások, ismét rendszeresen
tölthetett időt együtt a fiú
és édesapja.
Néhány nappal ezelőtt talál
koztunk.
— Emlékszik még, mennyit
tépelődtem: megmondjam-e a
fiamnak az igazat? — kérdez
te. — Nos, örülök, hogy nem
mondtam meg sem én, sem
más a környezetéből. Megyek
érte a múltkor, s fontoskodva
kezdi mesélni: az egyik paj
tásának az apja börtönbe ke
rült! „Tudod, ahová azokat
csukják be, akik nagyon roszszak. És velük nem szabad be
szélni sem.” És őszinte borza
dás tükröződött az arcán. Szó
val, most utólag, nagyon örül
tem, hogy kibírtam...

Mié

amelynek eltelte után a távol
levő szülő és a gyerek között
gyengülni kezd a kapcsolat?
Mennyit bír M a gyerek-szülő
viszony?
— Egyértelmű választ nagyon nehéz adni erre a kér
désre, hiszen sok mindentől
függ a válasz. Mindenekelőtt:
korábban milyen volt ez a
kapcsolat? Ha már egészen
kicsi kortól kezdve sokat tö
rődött a szülő a gyerekkel, so
kat játszott vele, részt vett a
fürdetésben,
pelenkázásban
stb. — akkor nagyon hosszú
időnek kell eltelnie, mire a
gyerek elfelejti a másikat. Ha
zaklatott, veszekedésekkel tér-1 ,
m
.
f i . i
hes volt
az otthoni
élet,
vagy
ha az apa arra hagyatkozott,
hogy majd foglalkozik a gyerekkel, ha az megnő — akkor
persze, hamarabb megszakad
a kapocs.
— Ha a szabadságvesztés
büntetést mással helyettesít
jük, például a férj tartós kül
földi kiküldetése, vagy állan
dóan vidéken végzett munká
ja miatt tud csak keveset ta
lálkozni a fiával vagy a lá
nyával, mennyi időnek ken
ily módon eltelnie a gyerekszülő kapcsolat meggyengülé
séig?
■
— Mi itt, a gyámhatóságon
természetesen nem végzünk
gyermekpsziehológiai vizsgálatokát, ez általában a nevelési
tanácsadókban történik meg.
Ide már csak az eredményről
beszámoló iratok jönnek. Nos,
ezek tanúsága szerint áltálá
ban három-négy év az, mire
halványulni kezd a másik, a
távollevő emléke, de ez is
csak abban az esetben, ha ez
a szülő egyáltalán nem ad élet
jelt magúról.
— A személyes kapcsolatot
mennyire pótolja a levél, a
csomagban időnként — ícarócsonyra, húsvétra, névnapra
i
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a szak em b er ?
A Heti Híradóban is volt
már szó többször róla: ha bi
zonyos esetekben, bizonyos
életkor után engedi is a sza
bályzat, hogy a gyerek is men
jen beszélőre, helyes-e ez vagy
sem? Aki bent van, az — az
esetek nagyobb részében —
helyesli a lehetőséget. Mit
mond vajon a szakember, aki
nek mindennapi munkája dön
teni: mikor, milyen gyakori
sággal találkozzon szülő és
gyereke? Az egyik kerületi
gyámhatóság vezetője először
megdöbbent, amikor az elvált
szülők szokásos gondjai, kérései helyett a börtönbeli
„láthatással” került szembe.
— Az én szakmai gyakorla
tom alatt még nem találkoz
tam ilyen kéréssel, bár igaz:
a legkülönfélébb kifogásokkal
igyekszik az egyik szülő megakadályozni a gyereknek a
másikkal való találkozását, il
letve a másik a legváltozato
sabb módon bizonyítja, hogy
ezek az állítások hamisak, s
igenis, a fiának — lányának
— szüksége van rá.
— Másként megfogalmazva
a kérdést: mennyi az az idő,

vagy születésnapra — érkező
ajándék?
— Nagyon sokat számít,
mert nem szabad elfeledni: a
kisgyerek alapjában véve ön
ző. Tehát ha kap valamit, akkor emlékezetében tartja azt a
személyt, akitől az ajándék
jött. Az elvált szülők közül so
kan éppen ezt kihasználva
igyekeznek a másikat „legyőz
ni” — ami a gyerek szemé
lyiségének torzulásához vezet,
mert őt számítóvá, kapzsivá
teszi. Persze, a börtönben le
v° szülőnél, gondolom, nincs
szó ilyesfajta szándékokról,
vagy még inkább: lehetősé
gekről, ezért az ajándékoknak
gesztusértékük van éppúgy,
mint a leveleknek. Vagyis:
újra meg újra felidézi a kedveskedés, a szándék annak a
bizonyos távol lévő szülőnek a
lényét a gyerek emlékezeté
ben.
— Hány évesnek kell len
ni az ön véleménye szerint a
gyereknek ahhoz, hogy meg
értse a börtön-beszélő körül
ményeit, például: nem ülhet
apu vagy anyu ölébe, s ne
érthetetlen vagy riasztó, taszí
tó emlék maradjon meg ben
ne?
— Általában tíz-tizenkét
éves korban szoktak a gyere
kek személyiségükben annyira

A

<»•)

tó azon partszakaszát, vetették a vízbe magukat. El
r3' amelyet kiválasztottak a érték a stéget, a nád közül sej
fürdőzésre, benőtte a nád. telmes csend áradt.
Csaknem a vízig hajtott a ko
— A lehető legjobb Időben
csival. Kora délután volt. Az érkeztünk, az emberek már
ég tetején lángolt a Nap, suga- behúzódtak a házakba. Az
rai f ényes pikkelyekként ra- ' ebéd, a szieszta ideje van.
gyogtak a Balaton fodrozódó
Kiállt a stég közepére, le
vizén. Először a férfi öltözött hunyta a szemét, úgy mondta:
át, majd a lány. Az autóajtó — Nos, most alaposan szemcsapódása elárulta, hogy vég ügyre vehet! Nem látja senki
zett.
más.
— Megfordulhat — hallotta
A távolból vonatkerekek
a férfi. Elámult a látványtól hangja érkezett. Kinyitotta a
A párányi nadrág alig takarta szemét, a férfi ott állt előtte.
az ágyékát. Kerek, egészséges
— Nos, Pistike, kinek jobb
melle feszítette a melltartót. az alakja, annak a gimnáziu
A lány napbarnított bőre el mi matektanárnőnek vagy ne
árulta, hogy nem először na kem? — kérdezte és pördült
pozik a nyáron.
egyet. — Csak őszintén! ... és
— Megint úgy néz rám ... — ne mondja azt, hogy őt ruha
aztán nem fejezte be. Nevetni nélkül is volt alkalma látni,
kezdett.
mert én nem vetkőzöm to
— Ne hozzon zavarba! Miért vább!
nevet?
A vonat már egészen távol
Válasz helyett megfogta ke haladt. A csend ismét szétte
zét.
rült a tó felett. Hallgatott.
— Na, jöjjön, maga gengsz
— Hát maga egy csodabo
terfőnök! Keressünk egy bejá gár! Amint megpillantott eb
rót a nád között! Aztán majd ben a tangában, majd felfalt
elmondom, hogy min nevet a szemével, most meg egy
tem.
kukkot sem szól! — Közelebb
Elindultak. Jó ötven méter lépett, leheletüfc egymásba ért.
nyi gyaloglás után ráakadtak Belenézett a szemébe. — Meg
az ösvényre. Előttük békák tudná csalni a feleségét? —

éretté válni, hogy egy-egy al
kalommal ne a körülmények
kel, a külsőségekkel törődje
nek, hanem az érzelmi tarta
lommal. Persze, ilyenkor _ is
szükség van a gondozó szülő
segítségére, hiszen a gyereket
fel kell készíteni — főleg az
első alkalmakkor — a bőszé
lőre, meg kell magyarázni, mit
leket és mit nem, miért vannak ott az őrök, s főleg: mi-

ért van ott bent az anya vagy
vagy az apa?
~k
Általános, mindenkire érvé
nyes... tanácsot persze, nem le
het adni. Ám nem árt figye
lembe venni az elmondotta
k a t... Mindezzel együtt, per
sze, ez is csak egy vélemény
a sok közül. Várjuk az^ érde
keltek hozzászólását saját tapasztalataikról!
E. A.

Á beszélőre készül ni kell
Az intézetekben a beszélők
napjai mindig ünnepek. Főleg
azoknak, akikhez látogatók
érkeznek. Nincs is hiba ab
ban, hogy a többség ápoltan,
a legjobb „formájában” jele
nik meg a hozzátartozók előtt.
Erre minden intézetben ügyel
nek. A külső, a fizikai felké
szülés azonban kevés.
Lelkileg is készülni kell, s
ezt nemcsak általában értem.
A röpke egy óra ugyanis vé
szesen gyorsan eltelik. Az el
ső pillanatok után kicsoma
golják a hazait és az asztal
mindkét oldalán jóízűen fala
toznak. Ez nem baj, egy ki
csit az otthont, a meghittsé
get idézi, s mindkét fél meg
nyugszik. Az elítélt attól félt,

hogy nem jönnek, a látogató
pedig az utazástól, hogy oda
ér-e időben, és főleg milyen
helyzetben látja azt, akihez
jött. Megnyugszanak, néme
lyek túlságosan is.
Igaz, a személyes találkozás
ténye, az, hogy a másikat lát
ta, tapasztalta, hogy egész
séges, már ez is jó. De mind
két oldalon vannak, lennének
olyan kérdések, amelyeket le
vélben nem lehet tisztázni.
Igen, de belép a. tapintat, az
egyébként helyes igény, hogy
ne okozzunk egymásnak ilyen
rövid találkozás alatt fájdal
mat. Így aztán közömbös
vagy kellemes témák kerülnek
szóba, majd elérkezik a be
szélő vége. Még az a jobbik
eset, ha ilyenkor már nem
hozzuk elő, ami bánt. Így leg
alább jó benyomásokkal tá
voznak a látogatók. Mert van
nak, akik az utolsó pillana
tokban kapnak észbe, és a ké
nyes kérdéseket tapintatlanul,
elkapkodva adják elő, sokszor
a válaszra nincs is idő.
Ezért lenne az a célszerű,
ha az emberek készülnének a
beszélőre. Alaposan végiggon
dolnák, miről akarnak feltétlenül beszélni, s ezt mindjárt
az elején előhoznák. így ap
róbb nézeteltérések tisztázásá
ra is van idő, s utána jöhet
nek a kellemesebb dolgok, a
szép szavak, az ígéretek. Sok
mindent helyre lehet hozni egy
végiggondolt és sikeres beszé
lővel, de el is lehet rontani.
Erre mindig gondoljunk.
—f—

kérdezte és megfordult, bele
ereszkedett a vízbe. Anélkül,
hogy visszanézett volna, elin
dult a tó közepe felé. A víz
egyre többet fedett el testéből.
Ötven-hatvan méter után meg
állt, visszakiáltott a partra.
— Ha kiderül, hogy úszni
sem tud, dühömben kiszúrom
a Fordjának az abroncsait!
A férfi mosolygott, beletocc&ant a vízbe, pár lépés
után megállt, szája elé tölcsért
formált.
— Ha tudni akarja, maga
egy csodálatos nő! Sokkal cso
dálatosabb, mint a matektanárnő-ő-ő-őm. .. — kiáltotta.
A lány úszni kezdett, a férfi
erőteljes karcsapásokkal kö
vette. Lassan fogyott közöttük
a távolság. Amikor a közelébe
ért, a lány fokozta a tempót.
— Ha netán a túlsó partra
akar átúszni, inkább körülvi
szem autóval!
A lány megtorpant, vissza
nézett a férfira. A ménéig ért
a víz. A hullámok hol eltakar
ták, hol megmutatták a fehér
felsőrészt.
— Ha utolér, megcsókol
hat ... — kiáltotta és ismét
úszni kezdett. A férfi megállt,
nem igyekezett utána. Ismét
rászakadtak a gondolatok.
Nem így képzelte el a szabad
ság első -napját. Vágyott viszsza a feleségéhez. Éjszakákat
töprengett át, mi lesz a leg
első szó, amit mond neki.
Szenvedélyesen szerette. Aka
rattal nem írta meg a pontos

időpontot, meglepetésnek szán
ta az érkezését. Izgatottan
csengetett. Amikor meghallot
ta a közeledő lépteket, boldog
feszültség járta át a testét. Az
asszony riadt
tekintetéből
azonban már sejtett mindent.
Talán__észre sem vette, amikor
kézéből kicsúszott az aján
déknak szánt csokor gerbera.
Félretolta az asszonyt, inkább
riadtan, mint indulattal. Az,
idegen
férfi
hanyattfekve
aludt, mellét dús szőrzet fed
te. Megfordult, a felesége ott
állt előtte. Hálóingén átsejiett
a teste. „Még mindig olyan,
mint egy süldő lá n y ...” gon
dolta. Aztán kiindult, erőtlen
léptekkel a konyhába. Leült,
meggyújtott egy szál cigaret
tát. Pár perc múlva megjelent
az asszony is.
— Van itthon valami italod?
— Csak vodka ...
— Kérek egy nagy pohár
ral!

E„gyetlen hajtásra kiitta.

Az asszony leereszkedett a
szemközti székre. Nehezen
szedte össze magát. Remegett
a hangja, amikor megszólalt,
— Most mi lesz velünk?
—_ Velünk már semmi.. •,
Ennél több nem történhet,
mint ami törté-nt! Mj már nem
tartozunk egymáshoz. — Nem
tudott a szemébe nézni. Fel
állt, pár lépést tett az asszony
felé. — Olyan ez, mintha élve
boncolnának.., — mondta, é*
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KÉRELM I
LÁ PO K
Aa egyik nagy intézetben
jártam a közelmúltban, még
hozzá olyan kívülálló embe
rekkel együtt, akiknek friss
benyomásai mindig elgondol
koztatóak. :Vagy legalábbis
igazolják korábbi felismeré
seinkét. Sok mindent megnéz
tünk, ám egyvalami volt az,
ami igazán „megfogta” a lá
togatókat. A zárka, a zárkák.
Valahogy így fogalmazott egyi
kük: — attól büntetés igazán
a börtön, hogy itt különféle
beállítottságú emberek kény
telenek közös lakóhelyiségben
élni.
Mindezt az egyik elítélt köz
vetve alá is támasztotta, ami
kor kérdésünkre így felelt: —
csak ez a másfél év menjen
el_ valahogy, mert itt — s kö
rülnézett a zárkában — elég
nehezen viselem el az életet
Első bűntényes lévén legjob
ban a kényszerközösség ténye
és következményei zavarták.
S valóban, olyan probléma
ez, amely megérdemel akár
több cikket is. Hiszen feltehető
így is a kérdés': törvényszerű,
hogy az elítéltek még egymást
is büntetik?
Kényszerközösséget említet
tem. Ebből könnyű lenne arra
következtetni: a zárkabeli lég
kör, hangulat azért olyan,
amilyen, mert olyan emberek
kerülnek össze, akik nem ma
guk választják meg társaikat.
Vagyis szélsőségesen gondol
kodva azt is mondhatnánk: ha
körültekintően válogatnák öszsze az embereket — személyi
ségük, műveltségük stb., sze
rint — a problémák nagy része
megoldódna. Am eme logika
támadható, másrészt objektív
okokból — fokozati besorolás,
a bűncselekmény fajtája stb.
— ilyen szelekció nem is lehet
séges. Gondoljunk csak a kinti
közösségekre. Sem az iskolá
ban, sem a munkahelyen, sem
a kollégiumban és így tovább,
szóval semmilyen közösségben
nem érvényesül ilyen előzetes
rendező elv. így vagy úgy öszszekerülnek emberek — néha
még a házasság is ilyen lutri
—, ázitán ők maguk alakítják
ki azt a légkört, amely vagy jó
vagy rossz. Itt mindig szívesen
hivatkozom kollégiumi tapasz
talataimra. Napközben távol
voltunk — tanultunk, szakkör
be jártunk, sportoltunk stb.—
aztán esténként és a hétvége
ken kerültek igazán közeli
kapcsolatba a szobatársak —
miként itt a zárka társak! —,
s tulajdonképpen ekkor is
mertük meg igazán egymást. A
fiatalok legalább olyan kri
tikusak, mint a felnőttek, s az
egy szobába került srácok
igencsak más-más családi kö
zegből érkeztek. Azaz: számos
feszültségpont
keletkezett.

elindult az előszobába. Az
autó kulcsa ott lógott a régi
helyén. Leakasztotta és kilé
pett az ajtón.
Lassan ballagott vissza a
part felé. Észre sem vette,
amikor a lány utólérte. Meg
torpant, amikor megérezte a
kezét a vállán.
— Forduljon meg! Férfi ma
ga egyáltalán? ! Először majd
felfal a szemével, aztán meg
m.agamra hagy!. .. És ha bele
fulladtam volna a Balatonba?
Szembefordult a lánnyal.
— Igazán szebb vagyok,
mint az a matektanárnő? Vagy
csak viccelt?
— Igazán szebb.
— Akkor mire vár? Bizo
nyítsa b e!... engem megcsó
kolhat! És ha megígéri, hogy
este elvisz táncolni, adhat egy
ráadást is ...
Motorcsónak húzott el a kö
zelükben, fehér Inges rendőr
integetett feléjük. Nevettek
. mindketten.
★
Szorosan feküdtek egymás
mellett. A férfi hanyatt, a
lány hason, félkönyéken.
— Ugye, még most is szere
ted á feleségedet?
~ Tíz évet éltünk együtt.
Nem tudom egyik óráról a
másikra elfelejteni. ■- '
— De hiszen ő nem szeret
téged! Megcsalt! Miért gon
dolsz örökké rá?
— Kire gondoljál^? Rád?

amelyet csak egyféleképpen
lehetett levezetni: kompro
misszummal, türelemmel, elné
zéssel. Emlékszem, hogy kez
detben hányszor ébresztettük
fel Karcsit, aki úgy horkolt,
hogy rezegtek a falak. Mások
szégyenlősek
voltak,
nem
akartak társaik előtt öltözni,
vetkőzni, megint mások sírdogáltak esténként, mert hiány
zott az otthon, a szülői szere
tet, no, és voltak, akik pisz
kálták, kinevették őket stb.
Talán ennyi elég, hogy bizo
nyos párhuzamokat találjunk.

Egymás előtt élünk
Mert, s talán ez a leglénye
gesebb mozzanat; ilyenfajta
kényszerközösségekben
meg
kell tanulni, me-g kell szokni,
hogy egymás előtt élünk! Gya
korlatilag minden cselekede
tünk, megnyilvánulásunk mi
nősít bennünket társaink előtt.
Hiába mesélt Z. arról, hogy
milyen sikerei voltak a lá
nyoknál, amikor mi láttuk,
hogy az alapvető higiéniai kö
vetelményeket sem tartja be,
s minduntalan figyelmeztetni
kell azokra. Vagy: gyerekes
dolog — gyerekes? —, hogy
dicsekedett a szüleivel, azzal,
hogy milyen jómódban élnek,
közben mi láttuk, hogy ruhái
mennyire elnyűttek, rendetle
nek. Egy idő után persze a
többség belátta, hogy nincs
szükség „mórikálásra”, önma
gát kell adnia, ha úgy tetszik,
megjavítania, hogy a többiek
előtt tekintélye legyen.
Nem hiszem, hogy a benti
„kollégiumi szobákban”, a zár-

S a jn o s...
.... nem tudjuk teljesíte
ni
Bagyinszky
Katalin
mélykúti olvasónk kérdését.
Azok a régi Heti Híradó
példányok, amelyeket sze.
retné megkapni, nincsenek
a birtokunkban. Pontosab
ban: van néhány soroza
tunk az elmúlt 29 évről,
összefűzve, de ezek csak
tényleg a szerkesztőség
használatára. Arról hallot
tunk, hogy némely intézet
ben bizonyos évfolyamokat
összegyűjtöttek, de nyilván
ezek sem „eladók”.
Annak azonban nincs
akadálya, hogy egy-egy,
számára különösen kedves
cikket — hangsúlyozom,
néhányat — esetleg lefény.
másoltassunk, ha intézeti
érdekből kéri. Ha erről van
szó, írja meg, s nem zár
kózunk el a segítségadás
elől.

— Igazad van. Ne haragudj.
Magam sem értem, miért vi
selkedek így. Ha valaki azt
mondja: a űalatoni víaendem
első napján egy börtönből sza
badult férfival ölelkezek egy
nádasba rejtett stégen, hát
nem tudom...
— Én nem kértelek semmi
r e ...
— Te nem — mondta és el
nevezte magát — te nem vagy
arra képes, hogy bármit is
akarj! Azt sem vetted észre,
hogy már önmagádat is egé
szen elvesztetted...! Én vi
szont akarlak! Nevess ki,
küldj el, én akkor is mara
dok! Akarom, hogy vidám
légy! örülj a szabadságnak!
Van hozzá bátorságod? Küzdj
meg az élettel! Lágy újra élő!
Megérdemli, hogy ne gondolj
rá! „Volenti non fit iniuria!”
... nem éri jogtalanság azt, aki
maga is akarja, amit vele el
követnek ...
— És holnap, holnap mit
mondasz?
— Holnapra sem leszek
más! Akarod, hogy veled ma
radjak?
— A kocsimon kívül sem
mim sincs! Se lakásom, sem
mim. Hová vigyelek?
— Majd én viszlek. Azt sem
kérdezted meg, hogy hol la
kom?
— Hol laksz?
— Kecskeméten. Jártál már
arra? Én szeretem. A Széche
nyi lakótelepen vettek a szü

kákb.an ez olyan nagyon más
ként lenne. Itt sincsenek kivé
telezettek vagy eleve hátránynyál indulók. A bűncselek
mény fajtája igazából nem
minősít, nem minősíthet. Ha
úgy tetszik, ez nem ide tar
tozik, ráadásul az elkövetés
körülményeit, a mentségeket és
így tovább nem lehet megítélni,
mivel az információ az érin
tettől származik, tehát nagyon
is szubjektív. Vagy igaz, vagy
nem, de egyik sem ellenőriz
hető. Amiből ítélhetünk: a
társaihoz való viszonya, mi
ként beszél velük, mennyire
segítőkész, lehet-e vele beszél
getni, elismeri-e a hibáit stb.
S persze, ide tartozik minden:
a tisztálkodástól az étkezésig,
az igazmondástól a hazudozásig.

Felismert érdekek
Rögtön elismerem: gyűlöl
tem a kollégiumban lakni, alig
vártam, hogy hazautazhassak
és nehéz szívvel érkeztem viszsza. Hiányzott az elvonulás
lehetősége, a szabadság — a
napirendet be kellett tartani,
ébresztőtől takaródóig —, ide
gesített, hogy olyan sokan va
gyunk, hogy emeletes ágyakon
alszunk, stb. De előbb-utóbb
azért kialakult a szoba elvisel
hető légköre, az írott és írat
lan szabályokat a többség ma
gáévá tette és betartotta. Jól
felfogott érdekből, mondván:
ha már együtt kell élnünk,
könnyítsük meg egymásnak az
együttlétet.
Vajon a zárkákban nem
ugyanez a helyzet? Ez is át
menet, igaz, a hazautazás ál
talában csak egyszer lehetsé
ges, de akkor végleges, leg
alábbis egy ideig. Az tény: itt
felnőttek vannak — nem ti
zenévesek —, akik magukkal
hozzák a múltjukat is. Viszont
ami előny lehet(ne): éretteb
bek, taapsztaltabbak, s elvileg
összetarthatná őket a közös
sors.
A büntetésnek megvannak a
maga hátrányai, aligha kell
ezeket megneveznem. Énnek
része az is, hogy nem külön
lakosztályokban élnek az el
ítéltek, hanem kisebb-nagyobb
zárkákban, ahol mások is van
nak. Ez önmagában is tossz,
a már előzőleg vázoltak miatt.
De hogy egymást külön is
büntessék, nos, erre nincs': pa
ragrafus, tehát egyáltalán nem
szükségszerű.
A zárkatársaknak ugyanis
megértéssel, türelemmel, s
egymás iránti felelősséggel le
hetőségük van arra, hogy a
szabadságvesztés egyéb, elke
rülhetetlen hátrányain kívül
újabbakat ne okozzanak. S ha
nem mások miatt, legalább sa
ját, jól felfogott érdekükben.

leim lakást. Nem nagy, még
be sincs rendezve, de van .két
gumimatracom, elég kényel
m esek... Ha végeztem, majd
a telepen tanítok. Talán te is
találnál magadnak állást,,. —.
mondta, majd elhallgatott, fe
jét a férfi mellére hajtotta.
— Átgondoltad, amit mond
tál?
— Nem elég komolyan hang
zott?
— Pár órai ismeretség után?
— Az idő nem határoz! Le
het tíz perc, húsz év vagy két
nap, teljesen mindegy. Ha iga
zak az impulzusok, az érzel
mek pedig azonnal döntenek,
beindulnak a lélek motor
ja i...
— Börtönből érkeztem ...
— A kocsid, az eleganciád,
a viselkedésed után ítélve
olyan vagy, mint egy diplo
mata . .. — mondta és felneve
tett. — Ha nem meséled el a
történetedet, mindent feltéte
leztem volna, csak a valóságot,
nem! Ügy voltál nyílt, hogy
senki sem kényszert tett!
— A látszat nem minden
esetben- a valóságot vetíti
elénk.
— Akár ki is használhattad
volna!
— Azonkívül, hogy levígyelek Füredre, semmi célom
nem volt veled.
— Ügy beszélsz rólam, mint
valami tárgyról. Valóban nem
veszed észre, hogy élek? Hogy
hús-vér felnőtt nő vagyok? !
Hogy jól érzem magam véled,

El kell fogadnunk célszerű
ségi okokból: aki a nevelő
höz készül, annak kérelmi la
pon kell jelentkeznie. Kevés a
nevelő, és sok az elítélt, e
tényből kiindulva, csak így
képzelhető el, hogy a nevelő
azokkal foglalkozzon, akik er
re rászorulnak. Mert nem min
den kérelmi lapot követ ne
velői meghallgatás. Például
azokat nem, ahol pénz haza
küldését kérik.
De nem erről akarok én be
szélni. Azokról a lapokról,
amelyek fölöslegesek. Ponto
sabban, a lapok megírása nem
az, csak a nevelői meghallga
tás. Ha például az adott ne
velési csoportból vagy félszázan kérik, hogy helyezzék
őket másik munkahelyre, mert
jobban akarnak keresni, alig
ha teljesíthető. Nevelő legyen
a talpán, aki a sok lap és
név közül „kiszúrja” azokat,
akiknek a kérése méltányo
landó. Mondjuk azért, mert
öt kiskorú gyermek várja a
hazaküldött pénzt. Nála indo
kolt lehet az új munkahely,
de nem mindenkinél.
Ám e kétféle kéréssel már
érzékeltettem: milyen sokféle
problémával keresik meg az
elítéltek nevelőjüket. S még a
lényegről nem is szóltunk.
Tudniillik a nevelő az elítél
tek súlyos gondjainak megol
dására is hivatott. Mondok
egy konkrét példát, amely Ál
lampusztán esett meg. Még
szerencse, hogy, a nevelő a
rengeteg kérelmi lap közül
„kimazsolázta”. Történt, hogy
Z. idézést kapott, illetve érte
sítést, hogy a felesége elválik
tőle, ekkor és ekkor lesz a tár
gyalás. Az esetek többségében
az elítélt erre nemigen utazik
el, meg minek is, hiszen a
kintlevő társ döntése végleges,
különben nem ilyenkor adná
be a válókeresetet. Emberünk
szerencséjére a nevelő időben
kapta kézhez azt a kérelmi la
pot, amelyben háromnapi bün
tetésfélbeszakítást kért, mond
ván: ha hazamehet, rá tudja
venni az asszonyt, hogy meg
változtassa elhatározását. S
Újabb szerencséjére — s ez
nemcsak az — az egész ed
digi magatartása alapján a ne
velő a kérést engedélyezte. S
most jön a lényeg: emberünk
három nap múlva boldogan
érkezett vissza, megnyerte a
„csatát”. Az asszony nem vá
lik, „Köszönjük, nevelő úr”,
fejezte ki háláját. Joggal.
Miért mesélem el ezt? Egy
részt azért, hogy többen meg
értsék: a nevelő nem azért
nem hallgatja meg őket, mert
haragszik rájuk, hanem azért,
mert problémájuk enélkül is
elintézhető, vagy — s ez is le
hetséges —, eleve olyat kér
nek, amely teljesíthetetlen.
Vagyis ő azokkal foglalkozik,
akiknek tényleg szükségük
van segítségre.
—f—

hogy veled akarok marad
n i...! ?
— Nem akarom észrevenni.
Talán csak ma érzed így! Fé
lek, hogy holnap már egészen
másképp látsz majd min
dent . ..
A lány felállt, öltözni kez
dett.
—■Elmész?
— Jó lenne, ha ki vinnél az
állomásra!
— Megharagudtál?
— Szó sincs róla — mond
ta és megpróbált mosolyogni
—, megértelek.
T assan hajtott Füredre.
■*“* Hallgattak mindketten. A
vasútállomás bejárata eiőtt
megállt. Délután fél öt volt.
— Most hová utazol?
— Kecskemétre.
— Azt mondtad, Füreden
töltesz pár napot.
— Meggondoltam magamat.
Táskájából kulcsot húzott
elő, a férfi kezébe nyomta.
Egy névjegykártyát is.
— Rajta van a címem, ná
lad a lakásom egyik kulcsa,
ha lesz bátorságod, akkor
majd megkeresel! — mondta
és kiszállt az autóból.
Mire a férfi. magához tárta
meglepetéstől, a lány már el
tűnt a tömegben. Sokáig ke
reste, de nem találta. Vissza
ült a kocsiba, órákig ült moz
dulatlanul. Már sűrű sötét volt,
amikor újra elindította az
autót.
Rónaszéki Róbert

A váci
i& onyvltarááoli
„Nagy
általánosságban
elmondható — írja Jókúti
Pál váci olvasónk —, hogy
intézetünkben
mindenki
könyvbarát. Abban a le
vélben olvasható mindez,
amely válaszként íródott
„A könyvtár csendje” cí
mű cikkünkre. Itt a kalo
csai
intézetről,
annak
könyvtáráról villantottunk
fel néhány részletet, ada
tot. Természetesen nemcsak
a kalocsai könyvtár, hanem
a többi bv-intézet könyv
tára is szabadpolcos. Ez
jobban lehetővé teszi, hogy
az olvasók közelebb ke
rüljenek a. könyvhöz. Számunki-a örvendetes mindaz,
amit levélírónk intézetük
ről ír, hogy náluk a mű
velődési lehetőségek —
szinte — korlátlanok. El
sőként a könyvtárat emeli
ki, a könyvtárosok munká
ját, melynek eredménye
ként havonta 600 olvasó
kölcsönöz könyveket.
Büszkén
hangsúlyozza,
hogy az lenne a számukra
a meglepő, ha felkeresvén
a könyvtárat, valaki nem
találna ízlésének, gondol
kodásának megfelelő köny
vet, s hozzáteszi: „ilyen
szégyen még nem fordult
elő!” A váci polcokon a
világirodalom remekművei
sorakoznak, és még nem
volt rá példa, hogy e kö
tetek beporosodtak volna.
A levélíró idézi a cikk
egyik gondolatát: „Minden
remekmű szociális indít
tatású.” És így folytatja:
„Mi is így érezzük. Mert a

remekmű eligazítást ad az
ítélni tudáshoz, az ízlés és
a magatartás biztonságá
hoz. Belépünk a könyv ál
tal adott világba, és önma
gunkban építjük tovább a
megfogalmazott gondolato
kat. Szembesülünk nehézsé
geinkkel, gondjainkkal, de
egyben
választ kapunk
gyötrő kérdéseinkre. Sze
retjük a könyvet, amely az
egyetlen, «■aki« szemünkbe ■
meri mondani egyként a
hamisat és az igazat!”
Az újonnan
érkezett
könyvek nem sokáig pi
hennek a váci könyvtártan,
mivel a vezetékes rádión
beolvassák e könyvek ka
talógusát, amire a könyvbarátok — természetesen —
felfigyelnek.
„Mindezt a könyvtáros
nak köszönjük, aki komo
lyan veszi feladatát. Nem
csak ő olvas, hanem arra
törekszik — és sikerrel —,
hogy minél több olvasója
legyen könyvtárunknak. Mi,
könyvbarátok, úgy véljük,
hogy aki egy könyvet meg
rongál, az az írót alázza
meg és az alkotást, az em
beri szellem legszebb pro
duktumát.”
Teljes mértékben egyet
értek a levélíró, zárógondo
latával, amellyel levelét be
fejezi: „Szeretjük a művé
szetet, az irodalmat, mert
minden esetben valaki éle
tét vetíti elénk, és nem
egyszer önmagunkat találjuk-látjuk az ő helyében,
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. Az élet nem áll meg. Egy-egy sikeres bemutató után
újra a próbák következnek. Emlékezetes, nagyszerű elő
adást készítettek a kalocsai lányok-asszonyok. Két elő
adáson mutatták be, hogy mit tudnak: táncban, ének
ben, paródiában, játékban. A nézők jól szórakoztak az
előadásokon, s ez ad erőt a szereplőknek, hogy újra a
próbákon „szenvedjenek”, hogy majd az előadásokon
ismét élvezzék a siker ízét.
A színjátszó szakkörnek — viszonylag — kevés tagja
van. Ez nem véletlen, ugyanis az a vélemény alakult
ki, hogy el kell kerülni azt a veszélyt, ami abból adód
na, ha minden produkcióban ugyanazok szerepelnének.
Kimondva-kimondatlanul ebben az munkál, hogy az
arra alkalmasak szerephez jussanak. Vagyis az a tény,
hogy ki lép színpadra, a világot jelentő deszkákra, ne
velési célt is szolgál. Természetesen, ebben a szakkör
ben is létezik állandó „mag”, azaz a törzsgárda, de al
kalmanként feltársulnak hozzájuk a mellékszereplők,
az epizodisták, akik ezt a szerepkört különösebb tehet
ség nélkül is betölthetik. A főszereplők mellett tehát
így jutnak „fényhez-sikerhez” az alkalmiak, az epizódszereplők is. _Ezáltal csökkentik annak a lehetőségét,
hogy az intézet lakóin belül kialakuljon valamilyen
rosszul értelmezett elit!
Persze, a törzstagoknak is meg kell 'küzdeniük azért,
hogy szerepeljenek, hiszen egy-egy előadás videoszalag
ra kerül, s ott már látható, hogy ki, mikor hibázott,
mit tett jól és mit tett rosszul. Az előadás közös elem
zése arra. is alkalmat ad, hogfo a következő fellépéskor
már elkerülhetők legyenek a feltárt hibák.
Azaz nemcsak a nézők mondanak véleményt, hanem
a szereplők is, s így a közös szemrevételezés eredmé
nye: a jobb, a tisztultabb produkció.
A nyár nagy sikere volt a „Hűsítő jégkockák”, de
maris megkezdődtek a próbák, hogy újabb előadással
lepjék meg nézőiket — társaikat. Hogy ennek mi lesz
a címe, tartalma, az egyelőre maradjon titok.
A. J.
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Kontárok alkonya?

Míísomere- egymásért

A HI'S K lu b fe lh ívása
Fogja magát az egyszerű állampolgár és elmegy va
lamely szövetkezet vagy állami javító vállalat központ
Ügy érzem, hogy nemcsak a nagyobb, és bővebb lehetősé
jába s bejelenti, hogy némi munkát tudna nekik adni.
bv. intézetek feladata formál gek gondolatával is foglalko
Amikor kiderül, hogy nem százezres vagy milliós téte
ni, alakítani társaim jellemet, zik.
lekről van szó, akkor enyhe mosoly és némi kioktatás
növelni a kulturáltság fokát,
Egy érdekességre kívánom
árán a megrendelő kitántorog az ajtón, s tűnődni kezd,
hanem tennünk kell valamit felhívni a figyelmet: a bv. in
mitévő is legyen?!
nekünk is, akik iskolázottab tézetek közötti kapcsolatfelvé
Elkezdi panaszolni bánatát a munkahelyen, a baráti
bak vagyunk és magasabb is telre. Gondolok, itta műsorok
körben, a családnál, és csodák csodája: mindenki tud
kolai végzettséggel, kultúrával és a kulturális életet illető ta
mondani egy-két nevet, akit érdemes felkeresni, aki se
rendelkezünk. Itt, Márianoszt- pasztalatok cseréjére. Az effaj
gíteni tud, csakhát alkalmazkodni keil hozzá, ő szabja
rán óriási lehetőségek nyílnak ta együttműködés a mi HH
meg az időpontot, az árat, no meg számlát nem ad, te
és már nyíltak is, amikor lét Klubunk és a kalocsai bv. in
hát úgy kell elfogadni, hogy bár a megrendelő nem
rehozták a III. körlet öntevé tézet között már régóta, ered
ismeri, sohasem beszélt vele, meg kell bíznia benne.
keny szervezetét. Nagy lépés ményesen létezik. Ennek pél
Mit tehet a megrendelő, akinek szükséges egy hoz
volt ahhoz, hogy mérsékelje a dájára javasolom: jöjjön létre,
záértő szakember? Tudomásul veszi, hogy az élet ilyen,
börtön negatív hatását!
teremtődjön meg ugyanez a
s neki kell alkalmazkodni. S megtennie, ami ilyenkor
Nevelőink hivatásbeli tudása típusú kapcsolat. — központi
kiszámítható: az a dolga, hogy fizessen, a többit bízza
találkozott elítélttársam segítő, irányítással — a többi bv. in
a mesterre.
tenni akaró vágyával és ez tézet között is annak érdeké
A mester pedig megérkezik, de ki tudja hány és
együtt eredményezi itt a kul ben, hogy a jó és érdekes mű
hány üzenetbe, telefonba került, amíg betette a lábát
turális munka magas színvo sorok eljussanak mindenhová.
a lakásba? De nem számít, végre itt van. A megrendelő
nalát. Ha odáig eljutunk, hogy
A felkínált lehetőségen re
elrebegi, hogy mit is akar, vagy pontosabban, mit sze
az itt élő emberek erkölcsi mélhetőleg minél többen elgon
retne, amire nincs és nem is lesz egyértelmű válasz,
mérleghintáját jó irányba bil dolkodnak majd, s éppen ez a
csak hümmögés, amit az ember úgy értelmez, ahogy
lentjük, befolyásolni tudjuk
akar. De a mester is.
társaink énjét, bármilyen cse célunk. Kérjük, a javaslato
Megállapodnak egy időpontban, az árban, ami ugyan
kély eredménnyel is — már kat, ötleteket mindenhonnan
megérte a munkát, a fáradsá juttassák el a stúdiósok a máborsos, de hát mindennek ára van, s azok a fránya árak
got. A Heti Híradó Klub fon rianosztrai Heti Híradó Klub
úgy kúsznak felfelé, akár a makimajom a fára. És meg
tos szerepet vállal mindezen hoz!
kezdődik a boldog várakozás. Az ember ül, vár, ol
Reiehenbach István
munkában a jelenben és a jö
vas, rádiót hallgat, de igazán nem tud odafigyelni
Heti Híradó Klub
vőben is, sőt, sok esetben a
semmire, folytan az ajtót lesi, a csengőt figyeli, hátha
jön a mester. De a mester nem jön. Ekkor csere tör
ténik, a feleség vár, ő ül és figyel. De hiába a, rimánkodó kérelem, az óhaj, a sóhaj, senki nem kopog, senM M qm pw sstisa
id nem csönget.
De sebaj. Bírni kell, hiszen van értelme a várakozás
nak. És egyszer — hiszik — eljön mindennek az ideje.
És valóban. A kitartó, ám termékeny várakozás meg
hozza a maga gyümölcsét. Belép a mester és hozzá
kezd a munkához. De ekkor kiderül, hogy valami
nincs,' holott kellene, hogy tegyen. Valamilyen egysze
rű szerszám vagy anyag, aminek minden rendes csa
ládban lennie kell! Hát, ez úgy látszik, nem rendes
család, itt semmi nincs. .. Csak nyugalom, csak vissza
fojtott idegesség és távlattalan nyugtalanság... Mi
lesz? Nem baj, mondja a mester, elugrom a műhelyem
be, s hozom. Csak tessenek várni, rögtön jövök! És
valóban, amikor alkonyba hajlik már az idő, meg is
jelenik. Igaz, csak egy kicsit bizonytalan, dé — ami
lényeges! — a szeme biztatón csillog. Nem lesz itt
semmi baj, mindjárt megreparálunk mindent, s jobb
lesz, mint új korában.
Lám, a mester dolgozik, öröm nézni, ég a keze alatt
a munka. A lakás romokban, a család a feje tetején.
De a munka — megy! Amikor már minden használha
tatlan, kijelenti, holnap reggel korán itt vagyok és be
fejezzük. Az éjszaka nyugodtan telik el, csak álmok
ban csatáznak démonokkal, akik
milyen különös,
milyen furcsa — a mester álorcáját öltötték magukra.
De nincs gond, ez az éjszaka is elmúlt, és itt a reg
gel. Csak a mester nincs!
Valakinek itthon kell maradnia, hiszen bármelyik
percben itt lehet a szaki, s akkor aztán senki és sem
mi nem állhatja útját a i nagyjavításnak. Amikor las
san ebédre harangoznak, meg is jelenik és széles mo
sollyal nyugtázza saját maga nagyszerűségét, hogy íme,
megmondta és itt is van.
Eltelik néhány óra, de a munkának;alig van látszat
ja, ezt érzi a mester is, s még mielőtt a boldogtalan
családtag megszólalna, közli, ez kérem, már babramunka, lassan megy, sokat kell centizni, ehhez már ér
zék kell, ez kérem, nem látványos meló. Mások el sem
vállalnák, hiszen sok a szakmunka, ami ugye, tudást,
szaktudást igényed, s ez időbe kerül.
A paprikaszüret idején a paprikázták tovább a hangu
miklaiak gyalogmenetben vo latot, hanem megmondták
A lényeges dolgon már túlvagyunk, lassan körvona
lazódik a lakás új formája, s elöbb-utóbb elő kell ven
nulnak ki a földekre, 15 perc nyíltan, hogy addig nem vál
ni a pénztárcát.
alatt kiérnek és megkezdik a tozik a helyzet, míg az új ter
munkát. Kilenc órát dolgoz més 1be nem érik. Érthető,
A mester megdicsőült mosollyal közli, kész v an ...
A megrendelő néz, látja, tudja, rendben a dolog, a töb
nak, az ebédet kint fogyaszt hogy minden szem — akinek
bi már, az hogy hogyan is szuperál, az az égre tarto
ják el, a meleg étel Állam- egy szem paprikája sem volt
zik. Persze, a mester is közjd, nincs garancia, nem
pusztáról érkezik kocsin. Dél —, Bács-Kiskun megyére, Ka
azért, mert nem ad, hanem azért, mert nem kell,
után öt órakor van a bevonu locsa környékére figyelt. Vet
évekig, évtizedekig jó lesz ez, hozzá sem kell nyúlni.
ték a „lapot” az országos la
lás.
És ekkor megmondja az összeget, ami eléggé vaskos,
Közepes
munkatempóval, pok is, sőt, a rádió és televízió
valósággal fejbe vágja az embert. De nincs mese, meg
ami nem más, mint folytonos, is foglalkozott ezzel, tudósít
mondták előre. Ez az ember drágán dolgozik.
de azonos Ritmusú szedés, meg ván bennünket, hogy megkez
Mindebből csak úgy süt a teljes kiszolgáltatottság,
lehet szedni óránként 20 kilót. dődött a paprikaszüret, s azt
az, hogy az ember drága pénzen bizonytalanságot,
Ez 110-120 százaléknak felel is tudomásunkra hozták, hogy
bosszúságot, s rossz munkát vásárol. De miért? Mert
meg.
jó közepes termés várható.
az igazi szakemberek nem vállalják. Sem a városban,
A paprikát lehet palántázni
Eközben arról is felvilágosí
sem a falvakban. Maradnak a kontárok. Mondani sem
és vetni is, ez utóbbi az úgy tottak bennünket, hogy miért
keld, hogy a munka csak addig „él”, amíg a mester
nevezett helyre vetés. Ez a lett paprikahiány. Ennek oka
ki nem teszi a lábát. És a kálvária kezdődik élőiről.
könnyebb, a palántázás a ne az érdekeltség megszűnésében
De valóban ilyen kiszolgáltatott a megrendelő? Való
ban nem_ lehetett a vámszedők ellen tenni? Hogy le- ] hezebb, de az is az igazsághoz van, vagyis abban, hogy a ter
hét, azt Ákiampusztán tudtam meg Török Józseftől, aki
tartozik, hogy a palántáról ne melési költségek nőttek, ám a
36 éves ember és kőműves, aki bizony kontárkodik.
velt paprika szebb, erőtelje felvásárlási ár maradt. Még a
Méghozzá — a tények szerint eléggé kontármódon.
sebb.
nagyüzemek is meggondolták,
Miskolc környékén történt a dolog, amikor is Töröl?
Az emberek nyáron, mint érdemes-e ezzel a növénnyel
József elvállalt egy kőművesmunkát. Bele is kezdett,
említettem, öt óráig dolgoznak, foglalkozni? Nem szólva akis
de amit csinált, lassan és rosszul tette. Megtehette, hi
télen csak kettőig. Ebben az termelőkről, hiszen ez a nö
szen az előleg növelte a „master” bátorságát. Persze,
évszakban bent ebédelnek, a vény nagyon munkaigényes,
Török József nem megy a szomszédba egy kevés kurá
téli szezon munkája olyan, nem véletlen, hogy amikor
zsiért, s a kontárok ősi fogását alkalmazta. Feléje sem
hogy kát óráig be is fejezhe szüretelik, azaz szedik, a csa
nézett többé a megrendelőnek, gondolván, majd csak
tik a napi munkát.
lád, a rokonság apraja nagyja
megjön az esze, s megtanulja, ha megtanítják vele, ho
kint sürög-forog a földeken.
gyan kell bánni egy mesterrel, aki becsülésre és tisz
*
Már tavaly érződött, hogy a
teletre méltó, nem pedig arra, hogy packázzanak vele.
De a gazdát nem ijedős fából faragták. Fogta ma
Ismeretes, milyen gondokat fel évtizede csaknem mocca
felvásárlási
árakat
gát és feljelentette a kontár kőművesmestert. Amikor
okozott országszerte a nyár natlan
végén, hogy elfogyott a papri emelni fogják, tehát akik erre
ezt Török megtudta, már rohant, hogy megcsinálja a
ka. Márpedig a magyar ételek számítottak, azok jól számol
munkát. De a megrendelő tudatta vele, hogy már késő.
zöme igényli, sőt követeli, tak. Állampuszlán is üzletet
A bíróságon találkozunk — közölte keményen.
hogy legyen benne paprika, láttak ebben a növényben és
A bíróság hat hónapra ítélte, s elrendelte, hogy le
méghozzá színgazdag, csípős idén négyszáz hektáron ter
kell töltenie a korábbi — négyhónapi kedvezményét is,
stb. Hiába hoztak be spanyol, melték, amit a hideg idő be
s így egy évet kell leülnie. Ezek szerint lehetséges, hogy
jugoszláv paprikát, nemcsak
a megrendelők nagy többsége kontár a maga érdekei
hogy kevés volt, hanem a mi állta előtt le is szedtek. Itt is,
nek védelmében? Épp ezárt jó lenne, ha mindkót rész
akárcsak országosan, jó köze
ízlésünktől idegen.
ről bekövetkezne 3 kontárok alkonya.
Nyilatkoztak az illetékesek pes volt a termés, a minősége
A. J.
is, akik, becsületükre legyen pedig kiváló.
>— ----- --------------------------------------------------- ! mondva, pem kerteltek, nem

FelfeésiiSés a télre
A Fővárosi Bv. Intézet II. számú épületében már
hónapok óta tart a téli időszakra való felkészülés. Va
lamennyi fűtőtestet átvizsgáltak, hogy a fűtési szezon
kezdetére a berendezések tökéletesen működjenek.
A zárkákban felújították a mosdókat, kimeszelték a
falakat, s több helyiségben kapcsolót szereltek fel, amely
lehetővé teszi a tévézést.
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Nagy András szereli a televízió kapcsolóját

A paprikeföldekesi

Valamennyi fűtőtestet gondosan átvizsgálnak

Ipach Sándor új csaptelepet szerel

Meszelik a zárkát
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örökséget” S6rÜlt Syermekek íovább viszik az „alkoholgőzös

...é s nyomorba dönt
A ; szeszfögyasztás szinte
minden kategóriájában helye
zettek vagyunk. Borból a 11.,
sörből a 13., míg égetett' szesz
ből a képzeletbeli dobogó har
madik fokán állunk. A világ-,
ranglistás helyezésekről egyegy alkoholellenes kampány
idején sokat írnak a lapok, de
hogy ez milyen ; következmé
nyekkel jár, azt csali találgatni
lehet.
Hallatlan találékonyság jel.
lémzi nyelvünket a részegség
esetében. A szalonspicctől a
„tajrészegig” tucatnyi kifeje
zés, hasonlat akasztható a ma
gát sárga földig, vagy az alá
ivó emberre. Minden kifeje
zéshez egy-egy csoport, tarto
zik, a zugivóik, a nagyivók, a
; társasági ivók és mások; Egy
ben azonban megegyeznek:
kisebb-nagyobb rendszeresség: gél fizetésük egy jelentős ré
szét borra, sörre, pálinkára
költik. S egyre többet. A sta
tisztikák szerint 1980 és 1983
: között az alkoholtartalmú ita
lok forgalma 20 százalékkal
emelkedett — ennyivel na
gyobb kár érte tehát a csalá
dokat, ennyivel kevesebb ju
tott élelemből, ruházatból,
könyvből hazánk lakosainak.
De ez a szám félrevezető,
ugyanis nemcsak a forgalom,
de az italok ára is emelkedett
— több mint 22 százalékkal.
De ami az egyik oldalon
veszteség, a másikon nyereség.
Az alkoholtartalmú italok el
adásából ugyanis nagyon je
lentős bevételre tesz szert ál
lamunk, arról nem is beszélve,
hogy az ilyen itókáfc előállítási
■ára csupán töredéke a fogyasz
tói árnak. Ez a kettősség jel
lemzi az alkoholizmus megíté; lését- is. Létezik egy Alkoholiz' mus Elleni Állami Bizottság —
kis létszámmal, hatókörrel,
1anyagi lehetőségekkel, és mel
lette az értékesítésben érd-ei kelt kereskedelmi és vendég.
látóipari vállalatok, a tízezer
nyi borozó, söröző, kocsma és
söíités „serege”. Egyenlőtlen
küzdelem e z még akkor is, ha
a televízióban, rádióban és az
újságokban nem hirdethetek
az- újfajta készítmények és
reggel kilenc óra előtt nem
szolgálnak ki szeszes italt.
Szociológusok, közírók és or
vosok próoáiták már kiszámí
tani, hogy -áz alkohol okozta
-károk vagy az eladásából szár
mazó bevételek nagyobbak-e.
-Mindeddig hiába. Bár a be
vételek' nagysága hellyel-köz-zel ismert, a mértéktelen
sz&szfogyasztásból eredő káro
kat csak részben derítették fel.
Minden számolgatás, biztos
kiindulópontja a nyilvántartott
alkoholisták száma, az Alko
holizmus Elleni Állami Bizott
ság felmérése szerint 1983-ban
362 ezer ember volt — hazank
•népességének közel 3,4 száza
léka. Ez a számadat azonban
rsak q svóeykez-elteket foglalja
magába azokat, akiknél ez
már betegség, akiknek mun
kájában, családjában — sót
környezetében is — meghatá
rozó tényező a szesz. Ez az egy
re gyarapodó tömeg mind na
gyobb terheket ró az egészség

ügy! intézményekre is -— a
kórházak ideg- és elme-osztá
lyai ágyainak 40 százalékát al
koholisták veszik igénybe.
Eddig — bármilyen szomorú
is, a tény —- egyszerű a képlet.
A munkából hosszabb-rövidebb időre kieső több mint 300
ezer ember teljesítménye, pon
tosabban annak hiánya és az
ápolásukra fordítandó pénz
egyszerű szorzással és össze
adással kiszámítható, De ez
még csak a jéghegy csúcsa.
Hogy állunk a nagyivókkal, a
zugivókkal, a rendszertelenül,
de sóikat ivókkal?
_Nincs megfelelő adatbázis,
hiányoznak az adatok, a károk
nem számszerűsíthetők.
A termeléskiesésből eredő
károkról sem készült felmérés
— így csak következtetni le
het. A dologidőben békésen
szundikáló munkások leheleté
ből vagy az igazolt-igazolatlan
hiányzások táppénzes papírjá
ból egész országra szóló kö
vetkeztetést csak óvatosan le
het megkockáztatni. 1983-ban
a 'kifizetett táppénzes napok
száma 67,7 millió volt. Ennek
5-6 százaléka valószínűsíthető
a túlzott alk-olholfogyasztással, ez 3,4 millió munkanap. A
kár 460-480 millió forint. Pon
tosabb adat van azonban a
szocialista szektorban egy főre
számított munkaidő-kiesésről:
ez közel 41 munkanap évente.
Ebből a fizikai munkások ter
meléskiesése, amely részben
gyaníthatóan allkoiholbefolyásoltság miatt keletkezett, évi
8,5-9 milliárd forint.
Ehhez az összeghez képest
„csekélységnek” tűnik a kór
házi kezelések, az állami gon
dozottak és veszélyeztetett
gyermekek gondozási költsé
geinek 3,7 milliárdos számlája.
Az ittasság okozta üzemi bal
esetekből 2,3-2,4 milliárd, a
közúti balesetekből 0,6-0,7 mil
liárd forintnyi kár eredeztet
hető.
Az alkoholisták közel, egy
milliósra becsült tábora ugyan
is nem csupán távolmaradásá
val, betegségével, táppénzes
napjaival, esetleges bűnözésé
vel, „károsít” meg mindnyá
junkat, hanem életvitelével és
mentalitásával is. A sörre-borna elfolyt pénzeknek ugyanis
másutt lenne helyük, kalória
dús étrend, kényelmes otthon
vagy éppen egy új iskolatáska
formájában. A megromlott
emberi kapcsolatok, a széthul
lott családok, a lelkileg sérült
gyermekek pedig tovább viszik
az „alkoholgőzös örökséget”. A
ki nem mutatható kár és ki
nem mutatható haszon nem
zetgazdasági értékének csak
nagysága vitatható, az nem,
hogy csupán adminisztratív
intézkedésekkel ezt a „népbe
tegséget” megszüntetni nem
lehet. A torkokon lefolyt —
évente növekvő — milliár-dok
arra figyelmeztetnek, hogy az
Alkoholizmus Elleni Állami
Bizottság álta-I meghirdetett
hármas feladat — megelőzés,
gyógyítás, rehabilitáció — kö
zül az első a legfontosabb.

EURÓPAI DISM1YLAMD?
A franciák és a spanyolok közti, évszázadokra viszszanyúló versengés legújabban 'azon folyik, ki építheti
fel az első európai Disneylandet. Az ügynek komoly
tétje van, hiszen egy ilyen vállalkozás sok ezer ember
nek ad munkát és sok millió dolláros idegenforgalmi
hasznot hoz. Az amerikai cég -mindkét kormánnyal tár
gyal: elképzeléseik szerint Franciaországban inkább
egy felnőttek szórakoztatására összpontosítható, néhány
hagyományos „Disney-látványosság” mellett technikai
csodákat felvonultató vidámpark építése kerülhet szó
ba, az amerikai orlandói Disney-park mintájára. Az
elképzelések szerint Párizstól 25 kilométerre keletre,
Marne-la-Vallée-ban építenék fel 1700-2300 hektáron,
és metróvonal kötné-össze Párizzsal. A spanyolok szá
mára a Disney-cég más tervet tartogat: az eredeti ka
liforniaihoz. hasonló meseországöt, a francia változat
nál háromszor nagyobb területen, amelyhez 15-20 szál
loda, 4-5 golfpálya, valamint egy konferenciaközpont is
társulna, Mindez valahol Valencia közelében, a Föld
közi-tenger partján. Az üzlet egyelőre a nagyvonalúbb
‘spanyoloknak áll, akik bejelentették: megadják Disneyéknek a Párizs által kilátásba helyezett összes adó
kedvezményt és hajlandók — szemben a franciákkal —
a beruházási költségek döntő részét is magukra vállalni.
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M aszk nélkül

Lord Ramsey éjszaka
megy hazafelé a londoni
utcán. Hirtelen egy revol
verei férfi ugrik elé:
•— Pénzt vagy életet!
— Inkább életet — só
hajt a lord —, a pénzemet
öregségemre gyűjtögetem.
— Gondjai
nincsenek?
kérdezi az újságíró a
százéves interjúalanytól.
— Azóta nincsenek, ami
óta a ■fiam bekerült. az
öregek otthonába.
— Magának bizalmasan
megmondom, hogy jegy
nélkül utazom — mondja
a vonaton a szomszédjának
Jaroslav úr.
— Akkor é n i s őszinte
leszek. En vagyok az el
lenőr.
★
— Az előző munkahe
lyein voltak nehézségei? —
kérdezi a személyzeti osz
tály vezetője a felvételre
jelentkezőt.
— Nem, mindenütt szí
vesen elbocsátottak.
— Mi lesz a fiából,- ha
befejezte a tanulmányait?
— Öreg ember.
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Uj könyvek
P. Brcstyánszky Ilona KOVÄCS MARGIT
Képzőművészeti Kiadó
Kötve: 295 Ft.
1977-ben elhunyt Kovács Margit szobrász és kera
mikus, a modern magyar kerámia egyik vezéregyénisé
ge volt. Munkássága korszakot jelöl, az új szellemű
iparművész-kerámiát többek között ő honosította meg
Magyarországon. Művészete sajátosan magyar, nagyon
egyéni. Kerámiáiban a középkori miniatúrák áhítatát
ötvözi a pravoszláv templomok ikonjainak és a pa
raszt barokk oltárok szobrainak naivságával. A gaz
dag életművet bemutató 60 színes fotó és az értő ta
nulmány széles áttekintést ad a művész munkásságá
ról.
Kertész Erzsébet TITKOS HÄZASSÄG
Móra Kiadó
Kötve: 42 Ft.
Mikszáth Kálmán legregényesebb történetét végül is
nem írta meg, pedig az ő házassága is olyan különös,
mint gróf Butler Jánosé. Pótolva a főhős mulasztását,
a feleség, Mauks Ilona naplóját felhasználva, Kertész
Erzsébet vonzóan lírai, izgalmas lányregényt írt Mik
száth kétszeri házasságáról, amelyből pontos képet ka
punk a kor társadalmi és irodalmi életéről is.
Varga Marianne TÚRÁI HÍMZÉSEK II—III. KÖTET
Múzsák Közművelődési Kiadó
Fűzve: 156 Ft.
A második kötetben a túrái tervező- és hímzőaszszonyoknak a hímzésmintáiból válogat a szerző a szá
zadfordulótól napjainkig. A harmadik kötet Tóth G.
Mihályné Zsiga Ilonának a népművészet mesterének
munkásságából ad ízelítőt. A túrái, azaz ismertebb ne
vén bujáki hímzés magában foglalja mindazokat a sa
játosságokat, amelyek a magyar népi hímzések leg
újabb stíluskorszakára jellemzőek.

Változtatható filter
Ä Philip Morris az USA négy városában próbakép
pen piacra dobta Concord névre hallgató új cigarettá
ját. A termék érdekessége, hogy szabályozható —• vál
toztatható hosszúságú — filteres résszel látták el, ami
lehetővé teszi, hogy a dohányos maga „állítsa be”, ci
garettájának erősségét. A gyártó cég feltételezi, hogy
sok olyan dohányos van, aki szívesen szabályozná a
beszívott nikotinmennyiséget, és így a Concordnak
lesz helye a piacon. A Philip Morris marketing igazga
tója pedig így vélekedett: „Van, amikor a dohányos
csak könnyű' füstölésre vágyili, míg máskor erősebbig
van szüksége, Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy egy
ilyen Cigaretta mindenképp megér egy kísérletet.”
44
10

11

12 - 13

14

15

16

17

(24
29

31
!

34

36

137

148

49

40

51

r

m

a am

f i

Néhány
nyugat-európai szerezni, Amerikai tőke rész
elektronikai cég közös vállal vétele a vállalkozásban —
kozás keretében speciális in mint jelezték — „nem szük
tegrált áramkörök kis soro séges”.
zatú gyártására fogott össze.
A chipeket a legmodernebb
E téren is fel kívánják venni komputertechnikai módszerek
a versenyt az amerikai és ja kel tervezik majd meg, éttől
pán konkurensekkel.
remélik, hogy a jelenlegi el
Már a tervezés időszakában járásoknál mintegy 40 száza
együttműködni
a majdani lékkal olcsóbban és — ötez
felhasználókkal, kis . sorozat res, darabszám alatti megren
ban, a versenytársaknál még delések esetében — 80 száza
is olcsóbban termelni: ezt lékkal rövidebb átfutási idő
ígéri az European Silicon alatt termelnek majd.
Structures (ES2) Luxemburg
A chiptervezési technológiát
ban bejegyzett nyugat-euró a Lattice Logic skót szoftver
pai közös vállalat, amelynek cégtől vásárolták meg, de fel
nem titkolt célja, hogy a mik- állítanak egy 80 mérnökből
rochipek
nyugat-európai álló csoportot is, amelynek
piacán valamelyest visszaszo feladata az új cég saját kom
rítsa a japán és amerikai putergrafikai eljárásainak ki
konkurenciát.
A
vállalat, dolgozása lesz. A felhasználók
cégek,
amelynek 4 millió dollárnyi — komputergyártó
alaptőkéjét brit, francia, nyu távközlési és hadiipari válla
gatnémet, valamint belga, latok, egyetemek, kutatóinté
holland és svéd cégek adták zetek — már a tervezőasztal,
össze, nem tipizált, úgyneve pontosabban a képernyő mel
zett
katalógus-áramköröket lett közvetlenül együttműköd
(IC) fog gyártani: ezen a te nek majd az ES2 szakembe
rületen — ahol a termelés reivel. Új gyártási technoló
csak tízszeres tételekben vol giájuk lényeges eleme, hogy
na kifizetődő — a tengeren átugorják a komputeres chiptúliak előnyét a szakértők be- tervezés. és a szilídumlapocshozhatalannak tartják.
Az kák kimaradása között az
maszkkészítés
ES2 a felhasználók sajátos úgynevezett
igényei szerint úgynevezett tőke- és időigényes munkafá
berendezés-orientált
áram zisát; ez utóbbi ugyanis csak
darabszámnál
na
köröket gyárt majd — kizá tízezer
rólag megrendelésre. A 3,5 gyobb széria esetében kifize
milliárd dollárra becsült nyu tődő. Az European Silicon
gat-európai IC-piacnak ez az Structures vezetői eleve arra
egyetlen olyan területe, ahol számítanak, hogy túlnyomóa japánok és amerikaik fölé részt olyan nyomtatott áram
nye még nem olyan nyomasz körökre kapnak majd meg
rendeléseket, amelyekből tíz
tó.
kevesebb
darabra
Mint Londonban bejelentet ezernél
ték, az új vállalat székhe van szükség.
Az új cég vezetői (az egyik
lye Münchenben lesz, chip.tervező irodái (alfái a vevők társelnök, Robert Wilmot, a
speciális igényei szerint elké brit ICL konszern elnöke ki
szítik az áramkörök terveit) vételével) korábban a konku
az együttműködés első' szaka renciánál voltak alkalmazás
szában Münchenben, London ban. Az ES2 a tervek szerint
ban és Párizsban működnek a jövő év végéig .300, öt év
majd, később .Edíbbuíghb.ah,' -:uúiv'a pedig 1000 alkalmazó:'Milánóban és Stockholmban tát foglalkoztat, s 1990-re 100
is. A vállalat első gyártóúze- millió dolláros forgalommal
mének építését még ebbéli az számol.
évben megkezdik Del-Fran
ciaország egy pontosan még
ki nem jelölt helyén, néhány vV.
éven belül pedig egy újabb
2'
3
müncheni tervezőiroda létre-,
hozását tervezik..
Az ES2 vállalkozás terme
lésének beindításához 60 mil
20
lió dollárra van szükséges eb
ből eddig 30 milliót ígértek a
26
hat érintett nyugat-európai
[27
ország vállalatai, melyek egy
szersmind az ES2 várhatóan
naigy megrendelői lesznek. A
még hiányzó 30 milliót euró
39
pai pénzintézetektől és ipari
befektetőktől kívánják meg
45
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Kupaszerda

Őszi idényzórós. BfisnjJ folytatás
Az első osztály 14. fordulója,
az utolsó előtti őszi,’ amolyan
„olasz” forduló volt. Rendkí
vül kevés gól született, mind
össze tizenegy, s a mérkőzések
színvonala is elmaradt a kí
vánatostól. Az ősz két siker
csapata, a Honvéd és a Pécs
egymás ellen játszott és kivé
telesen színvonalas találkozón
gól nélküli döntetlen született.
A pécsiek fegyelmezett játéka
dicséretes, a bajnok ezúttal fá
rad' csapat benyomását keltet
te, noha töretlenül támadtak,
de hiányzott a játékosok fris
sessége.
Győrben
0-2-ről
egyenlített a Dózsa 10 ember
rel, igaz a hazaiak Rugovics
révén akár féltueat gólt is lő
hettek volna, de a helyzetek —
ordítóak — rendre kimarad
tak. Békés döntetlen született
Debrecenben, a Fáy utcában és
Csepelen is azonos az ered
mény, de e két meccsen már
volt küzdelem és gólhelyzetek
is. Csepelen a játékvezető volt
a főszereplő: teljesen szabályos
csepeli gólt nem adott meg, s
emiatt' is bizo.hy egyre nehe
zebb helyzetben várja a foly
tatást a csepeli együttes.
Ugyanígy leszakadni látszik a
Siófok is, az újonc, megint
egy góllal kapott ki, olyan
mérkőzésen, ahol még a fél
időben...vezetett. Biztosan nyert
a Tatabánya, s a Videoton, ez
előbbi játéka biztató a kupa
meccs előtt, főleg Majer nagy
formája.

Debrecen—FTC
Csepel—ZTE
Honvéd—Pécs
Vasas—Haladás
Siófok—Békéscsaba
Rába—Dózsa
Tatabánya—Volán
Videoton—MTK-VM

0-0
0-0
0-0
0-0
1-2
2-2
2-0
2-0

N B I. A LLÄ SA
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B p. H o n v éd
P é c si MSC
T a ta b á n y a
F e re n c v á ro s
M TK -V M
B á b a ETO
Z a la e g e rsz e g
B ékéscsaba
H a la d á s VSE
V id eo to n
D e b re ce n
V asas
Ü. D ózsa
B p. V olán
S ió fo k
C sep el

14
U
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

4
3
6
4
3
8
8
4
4
6
6
5
4
5
3
1

1
3
3
4
5
3
3
5
5
4
4
5
6
6
8
10

23- 9
25-12
15-12
17-16
18-17
24-21
22-20
18-18
17-17
14-15
15-19
18-20
19-23
16-24
15-21
10-22

22
19
10
1G
15
14
14
14
14
14
14
13
12
11
9
7

Következik: (október 26-án)
Volán—Csepel, Békéscsaba—
Pécs, MTK-VM—Siófok, Vasas
—ZTE,
Honvéd—Debrecen,
Rába—Haladás, FTC—Video
ton, Dózsa—Tatabánya.

K ik a p c t t <sx Eger
fordulóra került sor. A lista
vezető Eger a Soprontól szen
vedett vereséget, míg az
ugyancsak az élcsoportban ta
nyázó Salgótarján otthonában
kapott ki a Debreceni Kinizsi
től.
Komló—-Dunaújváros
SZEOL-D.—Veszprém
Sopron—Eger
Szekszárd—Szolnok
Kazincbarc.—Nyíregyháza
Vác—Metripond
Nagykanizsa—Keszthely
Salgótarján—D. Kinizsi
Ganz-MÄVAG—Baja
Szabó L. SE—Diósgyőr

1-2
1-9
2-1
0-2
2-1
0-9
0-0
0-1
6-0
0-2

a b a jn o k s á g

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Iß.
19.
2*.

E ger
SZEOL
D V TK
D u n a ú jv á r o s
K e sz th e ly
G anz-M A V A G
Szo ln o k
S a lg ó ta rjá n
K om ló
S zabó L. SE
S o p ro n
N y íre g y h á z a
S z e k sz á rd
Vác
D eb r. K in iz si
N a g y k a n iz s a
M etrip o n d
V e sz p ré m
B a ja
K a z in c b a rc ik a

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ál l a s a
84 1
8 2 3
6 5 2
64 3
6 4 3
6 3 4
7 1 5
6 3 4
6 2 5
5 3 5
4 54
5 2 6
4 4 5
4 3 6
34 6
3 4 6
4 2 7
3 3 7
3 2 8
1 4 8

26-10
25-11
26-17
20-13
16-14
26-17
23-18
15-11
24-20
17-16
16-15
16-16
12-21
9-15
14-19
15-21
17-24
13-21
16-34
11-24

20
18
17
16
16
15
15
15
14
13
13
12
12
11
10
10
10
9
8
6

OLIMPIA 1993
nem

E kupaszerdák a foci nagy
ünnepei szerte Európában. A
helyszínen és a tévé képer
nyői előtt izguló szurkolók
klubra való tekintet nélkül
országuk csapatainak szoríta
nak. így volt ez nálunk is,
ahol a tévé mindkét állva ma
radt csapatunk mérkőzését
közvetítette, de Székesfehér
várott és a Fáy utcában a le
látókon is szép számú közön
ség foglalt helyet. Ezért is
szomorú és érthetetlen a Vi
deoton lélek nélküli, enervált
játéka, amit a Honvéd vala
mennyire ellensúlyozott tö
retlen küzdőszellemével.
UEFA Kupa
Videoton—Eegia Varsó 0-1

Sajnos, a Videoton ezen a
napon hű maradt idei önma
gához, szinte semmiben sem
hasonlított ahhoz a csapathoz,
amely tavasszal diadalmenet
ben jutott a kupadöntőbe.
Szinte nem volt épkézláb tá
madásuk, kapuralövést- csak
szabadrúgásból láttunk, egyet.
Ezzel szemben a Legia bát
ran, stílusosan focizott, s ha
a helyzeteit kihasználja, ka
tasztrofális vereséget mérhe
tett volna a ~Vidire. A 0-1 így
a Videotonnak hízelgő, hi
szen hazai pályán alárendelt
szerepet játszott. Nagy csaló
dás a Videoton teljesítménye,
továbbjutásra nincs esélye.
BEK
Honvéd—Steaua

A labdarúgó NB II-ben a 13.

é lv e z

s e m m ily e n

A r a n e g c i p t i 'F u & in a h

Szerény remények...

A hétvégén lejátsszák az
utolsó őszi fordulót, de az már
biztos, hogy a Honvéd az őszi
első és a Pécs a második. Tö
mör a középmezőny: a hatodik
és a tizenharmadik között
mindössze két pont a különb
ség. Az idényzárást nem kö
veti szünet, a mexikói vb miatt
előrehozott négy „tavaszi”
fordulót is lejátsszák a csapa
tok november végéig.

N B II

B a r c e lo n a

i m

e lfn y í

A Nemzetközi Olimpiai Bi I rint Barcelona 7, Birmingham
zottság végrehajtó bizottságá I 3,5 millió dollárt szán az elő
nak ülése után Juan Antonio zetes propagandára. Sama
Samaranch, a NOB elnöke saj ranch ezzel kapcsolatban kije
tótájékoztatón válaszolt az lentette, hogy a NOB ebben
olimpiai mozgalmat érintő ak a kérdésben várhatóan az 1992
tuális kérdésekre.
évi házigazdák kijelölése után
A barcelonai születésű Sa hoz döntést.
Az 1988. évi szöuli olimpiá
maranch a katalán főváros
olimpiai rendezési esélyeivel vá) kapcsolatban az elnök el
kapcsolatban határozottan le mondta, hogy a két koreai ál
lam közti megbeszélések témá
szögezte:
ja szerepel majd a szocialista
— Aki azt hiszi, hogy vala országok
sportminisztereinek
milyen formában befolyásolni
tudom, vagy akarom az 1992. novemberi, hanoi ülésén, ame
évi olimpia helyszínére szava lyen részt vesz Samaranch is.
Még Lisszabonban döntenek
zó testület bármely tagját, az
megsérti ezeket az urakat és arról, hogy a NOB megszavaz
hölgyeket, megkérdőjelezi be za-e a földrengés sújtotta
Mexikónak azt a 100 ezer dol
csületüket, önállóságukat.
láros segítséget, amelyet a
A hét év múlva sorra ke Mexikói Olimpiai Bizottságon
rülő ötkarikás játékok házi keresztül folyósítanának a kö
gazdáját a NOB 92 tagja vá zép-amerikai országnak.
lasztja meg jövő október 17A profi jégkorongotok olim
éh a hét-hét nyári és téli piai részvételéről több hírügy
olimpiára pályázó város közül. nökségi jelentés is hangsú
Sámaranch pozitívan értékelte lyozta: Juan Antonio Sama
azt a tényt, hogy az utóbb: ranch, a NOB spanyol elnöke
időben a megszokottnál jóval eltökélten hisz abban, hogy az
élénkebb az érdeklődés az 1938-as téli játékokig minden,
olimpiai rendezés iránt, hi profizmussal kapcsolatos vitát
szen annak idején Los Ange megoldanak e sportágban is.
les egyedüli jelöltként, míg (A dolgok jelenlegi állása sze
Szöul egyetlen vetélytárs el rint csak a 25 éven aluli hi
lenében nyerte el a lebonyolí vatásosak koro.ngözhatnak az
tás jogát.
olimpián.)
A NOB elnöke ugyanakkor
— Nagyon erősen tevékeny
aggodalmát fejezte ki amiatt, kedünk a jégkorongsport. ama
hogy a pá'yázők csillagásza'i tőr-profi vitájának megoldá
összegeket költenek a legna sán. Tudiuk: a világ a lehető
gyobb világversenyért folyó legmagasabb szintű jégkoron
harcban. Mintegy 30 millió got akarja •látni a téli ó'im
dollárr:' bccsü'ik azt az ősz- piákon, és nekünk az a .kötő
szeget, arn^yet a városok ed less 'günk, hogy valóban .a vi
dig arra költötték., hogy a tág legjobbiái számára ád-jühk
maguk számára nyerjék meg szerep'ási lehetőséget — nyi
a NOB bizalmát. A hírek sze- latkozta a NOB elnöke.

Bukarest

1-0
Jóiramú, változatos mérkő
zést vívott a két csapat, a
Honvéd a 33. percben Détári
révén szerzett vezetést. De ek-

kor is vezettek a vendégek
veszélyes ellenakciókat. Végig
vibráló, változatos, sportsze
rű találkozón végül is nem
született újabb találat, így a
Honvéd a vártnál kisebb
előnnyel utazik a visszavágó
ra. Továbbjutásra csak akkor
gondolhat, ha idegenben gólt
tud lőni, ami korántsem lesz
könnyű.
Azaz
kuparemé
nyeink ugyancsak szerények.
EZ A HELYZET
EK
H o n v é d —S te a u a

l" 0

Zenit—L anti
B ayern—A ustria
A ruleriecnt—O m onia
G öteborg—F sn erb ah cse
S ervette—A berdeen
B arcelona—P orto
V erona—Ju v e n tu s

2-1

4-2
l-ü
4-0
0-0
2-0
0-0

K EK

D ukla—Stockholm
C raiova—D inam o Kljev
B angor—A tletico M adrid
H elsinki—D resden
R apid—R eykjavik
U erdingen—Galat.as.aray
Lyngby—C rvena Zvezda
B eníica—S am pdoria

1-0
2-2
0-2
1-0
3-0
,2-0
2-2
2-0

Újra a Norris-ügyről

U EFA
V id e o to n —L e g ia

P artizán —N antes
Srspartak M oszkva—FC B ruges
Lok. Szófia—N euchatel
D inam o T ir a n a S porting L isszabon
E indhoven—D nyepr
W aregem —O sasuna
M ilan—Leipzig
Linz—In tern azio n ale
K öln—B ohem ians
D undee—V ardar
H am m arby—St.M irren
S. R o tterd am —
M önchengladbach
Real M adrid—C sernom orec
Liege—A tletico B ilbao
I Torino—H ajd ú k

0-1

l-l
1-0
1-1
0-0
2-2
2-0
2-0
1-0
4-0
2-0
3-3
1-1
2-1
0-1
1-1

LABDARÜGÖ VB

M

e x ik ó :

m ég k ile n c hely k ia d ó
A múlt heti labdarúgó-vi
lágbajnoki selejtezők újabb
csapatok mexikói
utazását
véglegesítették. Mexikó, Olasz
ország, Uruguay, Magyaror
szág, Brazília, Argentína, Len
gyelország, Kanada, az NSZK,
Bulgária és
Spanyolország
után Anglia és Portugália. Al
géria és Marokkó is hivatalo
san tagja lett a vb huszonnégyes mezőnyének. Ezzel egyidőben több ország reményei
elszálltak, így Svédország és
Csehszlovákia is végleg le
mondhatott Mexikóról.
Tizenöt hely foglalt — még
9 hely kiadó.
Európa még 6 helyet sze
rezhet. Ezekre Észak-lrország
és Románia (3. csoport), az
NDK, Jugoszlávia és Franciaország (4. csoport), Dánia, a
Szovjetunió és Svájc (6. cso
port, a pótselejtezőt vívó Bel
gium és Hollandia, valamint
a z , óceániai csoport győzteséi
váró Skócia pályázik, vagyis
11 ország.
3. csoportban az utolsó
mérkőzés előtt Észak-lrország
2 ponttal jobban áll, mint Ro
mánia, de november 13-án,
illetve 14-én Eszak-trországnak nehezebb dolga lesz Ang
iiéval, mint Romániának Tö
rökországgal. Vagyis előfor
dulhat, hogy 9—9 ponttal zár
nak, s akkor a gólkülönbség
dönt, s miután ez jelenleg
egyenlő (plusz 3) a románok
jutnának Mexikóba- Észak
írországnak egy pontot kelle
ne szereznie, mert a románok
isztambuli győzelme valószí
nűnek tűnik.
A 4. csoportban a Bulgária
mögötti másik
továbbjutó
helyre az NDK (8 pont), Ju
goszlávia (8) és Franciaor
szág (7) pályázik. Az NDK
Bulgáriát fogadja még, a jugoszlávok mennek a franciák
hoz, s az Európa-bajnők ven
dége lesz a harmatgyenge
Luxemburg is. Papíron még
mind a 3 csapat továbbjuthat;
a franciák kilátásai a legked
vezőbbek.

Bár az Aranycipőt rend lepett ezzel a csodálatos
szerint karácsonykor Pá ajándékkal, azt mondták,
rizsban nyújtják át az év hogy a válogatott csapatnál
legeredményesebb góllövő- tett szolgálataimért érde
jének, vannak rendhagyó meltem ki.
— Sokan úgy tartják,
esetek is. Egy ilyen rend
hagyó eset főszereplője volt hogy a válogatott tizenket
a héten Sándor Imre (52 tedik embere. Tényleg így
éves), akit mindenki csak van?
Tubinak hív, s aki „tisztes
— Szó sincs róla. bár
séges” foglalkozását tekint bevallom: nagyon jólesik,
ve a Tatabánya és a ma hogy ilyen hírek keringe
gyar Labdarúgó-válogatott nek rólam.
gyúrója.
— Huszonhat éve gyúró,
Az izmok karbantartasa- 1981 óta dolgozik a váloga
nak és formába hozásának tottnál. Mi a titka?
specialistáját
szombaton
— Azt — ha egyáltalán
délután Tatabányán — ter van — csak két tanárom
mészetesen a vasárnapi tudja: Sapter Andor
és
bajnokira, a Volán ellen Mirgai József professzor.
készülő csapat öltözőjében Mexikóban is sokat fogok
— hívtuk fel telefonon.
gondolni rájuk.
— Alighanem az egyetlen
— Apropó. Mundial! Mi
aranycipős a világon, aki
nem a góllövésért, hanem kor és mit csomagol?
a gólok „előkészítéséért” — Ezer apró cikket, még
kapta az értékes topánkát. felsorolni is sok lenne. Há
Mit gondol, minek köszön rom dolgot azonban biztos
nem felejtek itthon: a szen
heti?
— Amikor Páncsdcs Mik vedélyességet, a lelkiisme
lós és Mezey György meg retet és a humort.

Európa már 8. mexikói dön
tőssel rendelkezik (Olaszor
szág, Magyarország, Lengyelország, az NSZK, Bulgária,
Spanyolország, Anglia és Por
tugália), s még 6 csapat me
het, mert Óceánia legjobbjá
nak kevesebb az esélye Skó
ciánál. Pályázók még további föld
részekről :
Afrilca: legutóbb az afrikai
zónában a következő két
eredmény született: Líbia—
Marokkó 1:0 (1:0). Mivel az
első mérkőzést Marokkó 3:0ra megnyerte, 3-1-es összesí
téssel továbbjutott. Algéria—
Tunézia 3:0 (2:0), Algéria ket
tes győzelemmel, 7:l-es össze
sítéssel váltotta meg a mexi
kói repülőjegyet.
Ázsia: Irak—Szíria és Ja
pán—Dél-Korea
oda-vissza
mérkőzések vannak még hát
ra, a két győztes utazik Me
xikóba, A japánok pktóber
26-án' és november 3-án ját
szanak a d-él-koreaiakkal.
Óceánia: jelenleg Űj-Zélaind (5 pont, 3 mérkőzés). Iz
rael (4/3), Ausztrália (3/2) és
Tajvan (0/4) a sorrend, még
hatszor 90 perc van hátra
Tajvan már nem lehet cso
portgyőztes.
Ausztrália
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pontját a két legnagyobb vetélytárs. Üj-Zéland (0:0) és
Izrael (2:1) otthonában sze
rezte, valószínű, hogy ők vív
nak majd mee Skóciával. A
hátralévő mérkőzések: októ
ber 20 : Ausztrália—Izrael
október 23.: Ausztrália—Taj
van, október 26.: Űj-Zéland—
Izrael/ október 27.:
Taj
van—Ausztrália,
november
3.: Ausztrália—Üj-Zéland. no
vember 10.: Izrael—Űj-Zé
land. Az interkontinentális se'ejtezőt november 20-á,n iátszszáik Skóciában és december
1-én lesz a visszavágó.
DéJ-Amerika- Peru, Chile.
Paraguay és Kolumbia vív
még/ körmérkőzést (csoportfiukban második, illetve har-;
madik he'ven végeztek) egy
mexikói helyért.

A pénzről egy szét sem
Ha azt mondom: Norris, ke
vés olyan sportrajongó akad,
aki ne vágná rá: Kosárlabdá
zó a MAFC-ban. Pedig a 27
éves, 124 kilós, s 213 centi
magas amerikai fiú csak né
hány hete játszik magyar csa
patban ...
— Hogy érzi magát Buda
pesten?
— Az AEK Athén elleni,
itthoni Koracs Kupa-mérkő
zést követően annyi támadás
ért. hogy már azon gondol
koztam: szedem a sátorfámat,
s hazamegyek.
— Vannak, akik úgy érzik:
eladta a meccset.
— Egyszerűen nevetséges.
— Az athéni első találko
zón harminchat pontot dobott,
ezzel szemben a budapesti
visszavágón csak hatot...
— Nem ment a játék.
— Állítólag a hazai össze
csapás előtt állandóan együtt
volt a görögökkel, ami arra
enged következtetni,
hogy
esetleg megbeszélhettek vala
mit.
— Kitalálás az egész.
— Glatz Árpád edző a ku
pamérkőzés után az öltöző
ben nehezményezte, hogy akadt,
aki nem tett meg mindent a
sikerért.
Egyértelmű volt,
hogy önre céloz, de nem kér
te ki magának, csak fütyörészett.
— Nem fütyültem.
— Azt mondják, nemrégi
ben azzal indokolta a Koracs
Kupa-találkozón nyújtott csap
nivaló játékát, hogy azt hit
te, nem tétmeccsről, csak ed
zőmérkőzésről van szó.
— Valótlanság.
— Az Egyesült Állam,okban
mit kap az a kosárlabdázó,
alá bundázik, s netán rajta
is kapják?
— Börtönbüntetést,
akár
tíz évre is bezárhatják; De
most már hagyjuk abba ezt
a témát, nincs értelme ismét
újabb hullámokat kavarni.
— Rendben van. beszéljünk
másról, ön az NBA ligában
kosárlabdázott a szülőhazájá
ban. Otthon milyen, szintű já
tékosnak számított?
— Csak annyit moridanók:
ha valaki az NBA ban szere
pelhet, az már önmagában is
rangot jelent.
— Ha játszhatott az elit ka
tegóriában, akkor miért jött
el. otthonról?
— Mert remek ajánlatot
‘ nptam Európából.
— Mielőtt Magyarországra
szerződött volna, Olaszország
ban kosárlabdázott.
Miért
nem maradt továbbra is ott?
— Egy csúnya térdsérülés
miatt.
.
Csak nem nálunk akarja
-ikúrálni magát, miközben az
NB l-ben szerepel?

— Már nem járok orvoshoz.
Csak egy nagy vödör [égre
van szükségem, azzal hűtöm
esténként a térdemet.
— Nálunk havi ezerötszáz
dollárt kap. Ez Magyarorszá
gon jelentős összeg, de ismer
ve a nemzetközi kosárlabdaszintet. az említett pénz szin
te nevetségesen kevés. Miért
adta el magát ilyen szerény
áron?
— Honnan veszi, hogy csak
ezerötszázat kapok?
— Megjelent a hazai lapok
ban, hogy a MAFC egyik
szponzora, az osztrák Festő
cég ennyit fizet?
— Ez szentírás?
— Nézze, felelős sportveze
tők nyilatkozták.
— Maradjunk abban: csak
az tudja, hogy mennyit kapok,
aki látta a szerződést.
— Ezek szerint feltételezhe
tő, hogy több a pénze.
— Erre nincs mit monda
nom.
— Elterjedt: az első havi
juttatását nem kapta meg
időben, s ezért nem játszott
eddig valódi tudásának meg
felelően.
— Jó lenne tudni, hogy
honnan származik ez az in
formáció.
— Glatz Árpádtól hallot
tuk.
•— A hír nem igaz.
— Ezek szerint
minden
rendben a pénz átutalásával
kapcsolatban. Vajon a játé
káért vagy tanulmányi ösz
töndíjként folyósítják a szer
ződésben megállapított össze
get?
— Ezzel a kérdéssel nem
kívánok foglalkozni.
— Néhány általános kérdés
nem zavarná?
— Tessék.
— Ho. lakik?
— Kollégiumban.
— Az egyetem?
— Beilleszkedtem már.
— Mennyi pénze megy el
tandíjra?
— Nem keli fizetnem az ok
tatásért.
— Még mindig elkívánko
zik Budapestről?
— Nem, túljutottam a kez
deti
nehézségeken,
biztos,
hogy ittmaradok.
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