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A Z  ELM ÚLT HÉT
A hét eseményei az utazások, a diplomáciai tárgyalá

sok jegyében teltek.
JÁNOS, a Magyar Szocialista M unkáspárt 

főtitkára Rudolf Kirschlagemek, az Osztrák Köztársaság 
szövetségi elnökének meghívására rövid látogatásra 
Ausztriába utazott.
_ LÄZÄR GYÖRGY, a Minisztertanács elnöke, Milka 
Planinchak, a JSZSZK Szövetségi Végrehajtó Tanácsa 
elnökének meghívására hivatalos, bafáti látogatáson 
Jugoszláviában járt.
, A nyílt, őszinte és szívélyes légkörű megbeszélések fő 
tém ája a.^kétoldalú.-kapcsolatok alakulása, azok, tovább
fejlesztésének lehetőségei voltak, de szó esett nemzetkö- 
zi kérdésekről is. A két kormányfő tájékoztatta egymást 
hazánk, illetve Jugoszlávia szocialista fejlődéséről, az 
eredményekről és a feladatokról, az építőmunka kölcsö
nös érdeklődésre számot tartó  tapasztalatairól, Elége
detten; állapították meg, hogy azok az elvi alapok, ame
lyeket K ádár János és Joszip Broz Tito találkozóin fek
tettek ; le; szilárdak, biztosak, és kapcsolataink az élet 
minden ; területén gyümölcsözően fejlődnek.. A delegá
ciók megerősítették a két párt és kormány azon szándé
kát, hogy egymás sajátosságainak tiszteletben tartásával 
magasabb szintre emeljék együttműködésünket. A tá r
gyalófelek különös figyelmet szenteltek a gazdasági 
kapcsolatoknak. Külön m éltatták azt a kölcsönös figyel-. 
met, amelyet a két állam az egymás országaiban élő 
nemzetiségek kulturális és oktatási igényeinek mind 
jobb kielégítésére, az anyanemzethez fűződő kapcsolatok 
fejlesztésére fordít.,

Nemzetközi 'kérdésekről szólva a kormányfők megálla
pították, hogy a két ország álláspontja az alapvető kér
désekben azonos vagy közel áll egymáshoz. Milka Planinc 
m élta tta Magyarország szerepét a budapesti európai 
kulturális fórum megszervezésében.

A  rnagyar--jugoszláv kapcsolatokat a tárgyalásokon 
példaszerű szomszédi viszonynak nevezték. Kiemelték a 
határ menti együttműködés jelentőségét.

SARLÓS ISTVÁN, a Magyar Szocialista M unkáspárt 
Politikái Bizottságának tagja, a z ' Országgyűlés elnöke 
befejözté kétnapos lengyelországi, hivatalos, baráti lá- 

. togatását, amelyre Roman Malinowski, a lengyel parla
m ent elnöke hívta őt meg.

Sarlós Istvánt fogadta Wojeiech Jaruzelski, a  Lengyel 
Egyesült1 M unkáspárt Központi Bizottságának első titká
ra. Tájékoztatták egymást a hazánkban és Lengyelor
szágban idén m egtartott választások tapasztalatairól, az 
Országgyűlés és a szejm előtt álló feladatokról, a két 
ország készülő ötéves tervéről, valam int az 1986-ra szóló 
éves tervekről és költségvetésekről.

MOSZKVA LEHETŐSÉGET LÁT a hosszú távú szov- 
Jet-r-amerikai gazdasági együttműködésre, s úgy tekinti 
azt, m int ,a nemzetközi viszonyok fontos, stabilizáló té
nyezőjét, de ehhez W ashingtonnak fel kell hagynia 
diszkrim inatív gyakorlatával — mondotta Mihail Gor
bacsov Malcolm Baldrige am erikai kereskedelmi mi
nisztert fogadva.

Az SZKP KB főtitkára arról is beszélt, hogy a genfi csúcs 
megnyitotta lehetőségek nagy jelentőségűek a sz o v je t-  
am erikai . kapcsolatok normalizálásához, a nemzetközi 
légkor, javításához. Eddig azonban csak az első lépése
ket tették még, a 'k é t  országot, változatlan, nagy nézet- 
eltérések osztják meg, különösen a biztonság lényegi 
kérdéséiben, ennek ellenére a találkozó összességében 
kedvező eredményekét hozott. A legfontosabb, hogy ala
pot terem tettek az elmúlt években fölhalmozott, robba
násveszélyes problémák m egvitatásának kezdetéhez, s 
m ár régóta ideje, hogy ezeket kimozdítsák a  holtpontról. 
Természetsen a genfi megegyezéseknek valóságos jelen
tősége csak akkor van, ha a gyakorlati politikában 
meg lehet valósítani.

A; Szovjetunió kész. a becsületes együttműködésre a 
fegyverkezés megállításában, az űrfegyverkezés megaka
dályozásában, a világhelyzet javításában, s ezt várja el 
jogosan az Egyesült Államoktól is. — Mindez — tette 

. hozzá Gorbacsov — teljes mértékben érvényes a keres
kedelmi-gazdasági szférára is. .

GENFBE UTAZOTT Sah Muhammed Doszt, afganisz
táni külügyminiszter — jelentette a kabuli rádió. Doszt 
és'Szahibzada Jakub Han pakisztáni külügyminiszter a 
svájci városban december 16-án folytatja megbeszélé
seit az Afganisztán körül kialakult helyzetről. A tárgya
lásokon, m int ismeretes, a két miniszter nem szemtől 
szemben folytat majd megbeszéléseket, hanem Diego 
Cordoyez ENSZ-főtitkárhelyettes közvetítésével.

A KELET—NYUGATI KAPCSOLATOKRÓL és fegy
verzetkorlátozási kérdésekről volt szó George Shultz 

.am erikai külügyminiszter és Margaret Thatcher .-brit 
kormányfő londoni megbeszélésen. Az am erikai diplo
mácia vezetője európai kőrútjának első állomása volt a 
brijt főváros.

% Thatcherrel folytatott megbeszélésen jelen _ volt 
' Geöi'frey Hfowé űrit külügyminiszter is. A brit minisz

terelnöki hivatal szóvivőjének beszámolója szerint 
Shultz és Thatcher háromnegyed órás tanácskozásán 
mindkét fél a fegyverzetkorlátozási tárgyalások eredme- 
nyességéhek szükségességét hangoztatta.

ABDUL-RAÜF KÁSZEM szíriai miniszterelnök tá r
gyalásokat folytatott Husszein Jordániái uralkodóval 
Ammanban. Ilyen magas, szinten a felek hat ey óta ma- 
sbd'szor érintkeztek,, szeptérabef ófaipedig most; folytat
ták a negyedik hivatalos és rangos tanácskozást. A kap- 

, .csolátfelvétel a casablancai arab csúcsértékeiét békéi-.
tető bizottságának műve célja Pedl|  “  gnon tka i

‘»•szerint -^az. hogy az Arafat vezette PFSZ-szel „poUükai 
k-égyüttíbültödési egyezményt aláíró Jordánia kivergodjek 

a próbálkozás zsákutcájából .

Magyar—szovjet tervegyeztetés

Kapcsolódások
A növekvő szovjet nyers

anyag- és energiaszállításokat 
ellensúlyozandó, bővül a ma
gyar agrár- és gépexport, szo
rosabb együttműködés alakul 
ki a jövő iparágaiban, azaz a 
mikroelektronikában és a ro- 
botgyártásban, megállapodás 
született a fizetési mérleg ki
egyensúlyozására — többek 
között ezek az új elemei a 
következő öt év magyar—szov
jet gazdasági együttműködésé
nek. Körvonalait húzták meg 
Moszkvában, ahol Faluvégi 
Lajos és Nyikolaj Talizin mi
niszterelnök-helyettesek, terv
hivatalelnökök jegyzőkönyv 
aláírásával tettek pontot a két 
ország 1986—1990-es terveit 
egyeztető konzultáció végére. A 
legnagyobb külkereskedelmi 
partnerünkkel befejeződött 
tervegyeztetés mennyiben ala
pozza meg a következő magyar 
ötéves terv növekedési elő
irányzatait, miről állapodtak 
meg Moszkvában? — többek 
között erről kérdeztük Kővá
ri Lászlót, az Országos Terv
hivatal főosztályvezetőjét.

Hogyan foglalná össze a 
szovjet fővárosban aláírt terv
egyeztetési megállapodás lé
nyegét?

A most megszületett ma
gyar—szovjet megállapodás — 
amelyet természetesen még kö
vetni fog az 1986—1990. évi 
árucsere-forgalmi és fizetési 
egyezmények aláírása — elő
irányozza, hogy a kölcsönös 
áruszállítások értéke öt év 
alatt érje el az' 51 milliárd 
transzferábilis rubelt. Ez any- 
nyit jelent, hogy változatlan 
áron számítva 1990-ben a két
oldalú forgalom 15 százaléka 
kai lesz magasabb az ideinél. 
Mivel a Szovjetunió tovább
ra is Magyarország legfonto
sabb nyersanyag- és energia
hordozó-szállítója, továbbá a 
magyar gépipari term ékek leg
nagyobb vevője — a magyar— 
szovjet külkereskedelem ala
kulása, alapvetően meghatá
rozza a következő magyar öt
éves terv feladatainak teljesí
tését. Hosszú évek után megint 
nőni fog a Szovjetunióból 
származó vásárlásaink' meny- 
nyisége, változatlan áron szá
mítva mintegy 15 százalékkal 
ötév alatt, s e növekmény egy 
része nyersanyagok, illetve az 
energiahordozók szállításának 
emelkedéséből származik.

Hogyan alakult a kétoldalú 
áruforgalom 1980 és 1985 kö
zött?

A magyar export 30 száza- 
' lékkai nőtt,- az import pedig 
stagnált — kiszűrve,, az á r
emelkedések értéknövelő hatá
sát,' azaz változatlan áron szá
mítva. Ezért tartom döntőnek 
az: új áruforgalmi előirányza
tokat: a magyar kivitel öt év 
alatt ugyanannyival növek
szik, mint a behozatal.

Ezek az adatok a változat
lan áron készített előrejelzé
seket tükrözik. De mi a hely
zet az árakkal? Romlanak 
Vagy javulnak-e a következő 
évben cserearányaink a ma
gyar—szovjet kereskedelem
ben?

A tervkonzultáció során 
egyeztetett áruforgalom értéke 
a bonyolítás alkalmával, a 
szerződéses áraknak megfele
lően változhat, de — összessé
gükben' — je len tő seb b csere
arány-romlással nem számo
lunk a következő öt évben. A 
korábbi időszakokhoz képest 
tehát pozitív változás követke
zik be. Konkrétabban: a vi
lágpiaci olajárak a következő 
években várhatóan nem emel
kednek, így tehát a KGST- 
árelv értelmében 1937-től 
csökkenteniük kell a szovjet 
olaj- és földgázárakat. Ami a 
feldolgozott term ékekét illeti 
— ezeknek az aránya a ma
gyar exportban 70 "százalék 
körüli, a,szovjet kivitelben vi
szont 30 százalék — egyes cik

kek árai ugyancsak csökken
ni fognak, másoké várhatóan 
a világpiacon előrejelzett á r
növekedés mértékéig növek
szenek. Az ingadozások e ter- 
mékcsoportokbán tehát nagy
jából kiegyenlítik egymást.

A tervkonzultáció nyomán 
megjelent közlemény leszöge
zi: Magyarország a vásárol! 
többletenergiáért mezőgazda
sági és élelmiszeripari termé
keket, továbbá gépeket és be
rendezéseket szállít a Szovjet
uniónak. Milyen szovjet nyers
anyagok szállítása bővül és 
melyek maradnak az 1985-ös 
szinten?

Kőolajból, villamos energiá
ból, kokszból, fából, gyapotból, 
vasércből nagyjából az .1985. 
évi mennyiséget kapjuk egé
szen 1990-ig. Kőolajból tehát 
évente mintegy 6,5 millió ton
nát, villamos energiából évi 
10,5 milliárd kilowattórát. Itt 
jegyzem ' meg: a Szovjetunió 
műszaki közreműködésével 
folytatódik, az együttműködés a 
Paksi Atomerőmű építésében, 
és további bővítésében. Meg
hosszabbítottuk és kibővítet
tük a tim föld-alumínium 
egyezményt:; így 1986-tól 5
éven át 40 ezer .tonna alum í
niummal többet, összesen 205 
ezer tonna alumíniumtömböt 
importál Magyarország, 530 
ezer tonna timföld ellenében1. 
Ezek a mennyiségek tehát 
adottak, de a világpiaci árvái* 
tozásokat.a mindenkori szerző
déses árakban a két fél ter
mészetesen figyelembe Veszi. A 
következő öt évbeli folyamato
san nő a szovjet földgázszál
lítás is, és 1990-ben meghalad
ja az 5 milliárd köbmétert. 
Magyarország részt vesz az új 
jamburgi gázvezeték építésé
ben, áruszállításokkal, építési 
m unkákkal egyenlíti ki a 
többletföldgázt. Az erre vo
natkozó végleges szerződést a 
közeli hetekben írjuk  alá.

A szovjet nyersanyagok 
többségéből tehát az eddigi 
mennyiséget kapja az ország 
a következő években. Mennyi
ben biztosítja ez forrásoldal
ról a magyar gazdaság növe
kedését; azaz a VII. ötéves 
tervre előirányzott évi 2,5 szá
zalékos nemzeti jövedelembő
vülést?

Természetesen a Szovjet
unión kívül az európai KGST- 
országokból és más források
ból is vásárolunk nyersanya
got, energiahordozót, és ne fe
ledkezzünk el a hazai term e
lésről sem. Emellett a. fajla
gos nyersanyag- és energiafel
használási mutatók tovább ja 
víthatók. A fentieket figye
lembe véve ezért szerintem á 
tervezett növekedési ütem ben
ne van a magyar gazdaság
ban. A Szovjetunióba irányu
ló teljes magyar export évi 
növekedési üteme egyébként 
fele lesz a korábbi 5 évinek, 
még ha agrárterm ékekből töb
bet is szállítunk,' mint az elő
ző években.

A közlemény külön kiemeli 
ázt a tényt, hogy a magyar 
kivitelnek csaknem hatvan 
százaléka gépipari termék, 
közte autóbuszok, hátsó hidak, 
híradástechnikai, számítás
technikai berendezések, mű
szerek. Minőségüket azonban 
a következő években fokozato
san javítani .kell, nehogy be
záruljon a szovjet piac e ter
mékek előtt. Vajon a terv
egyeztetési tárgyalásokon is 
érzékelhető volt ez az állás
pont?

A minőség, a szállítási ha
táridők betartása — a koráb
bi KGST-csúcs szellemében — 
mindkét oldalon előtérbe ke
rült: a gépek, berendezések 
műszaki paramétereit, minősé
gi .jellemzőit ezentúl előre 
meghatározzuk, s szigorúan be
tartjuk, Á' megáll apodás hang
súlyozza: a következő öt év
ben a magyar gépipari ex
portnak mintegy 35 százaléka 
új, illetve korszerűsített ter
mék lesz.

KOREAI CSALADOK

Vöröskereszt-
A kettészakított koreai 

családok egyesítéséről meg
kezdődtek a tárgyalások 
Szöulban Dél-Korca és a 
KNDK, Vöröskereszt-szer
vezetének képviselői között.

A mostani menet a csa
ládegyesítési tárgyalások 10. 
fordulója.

Phenjan és Szöul képvi
selői 1972-beö kezdtek 
megbeszéléseket a Koreai- 
félsziget megosztása nyo
mán kettészakított csalá
dok ' tagjainak egyesítésé
ről, a tárgyalások azonban 
1973-ban megszakadtak, s 
hosszú szünet után csak 
idén folytatódtak. Az előző 
tárgyalási fordulót augusz- 
tus végén Phenjanban ta r

to tták , és annak keretében 
megállapodás jö tt létre az 
eltűnt családtagok. keresé
sének meggyorsításáról, va
lamint a kettészakított csa
ládok közötti levelezés be-

-tárgyalások
indításáról. Szeptemberben 
Phenjanban, illetve Szöul
ban találkozóra - került sor 
kettészakított családok tag
jai között. E z.volt az első 
ilyen jellegű találkozó a 
koreai háború befejeződése 
óta..

Tokiói értesülések sze
rin t a dél-koreai fél ind ít
ványozta, hogy február 9- 
én Phenjanban és Szöul
ban újabb találkozót szer
vezzenek a kettészakított 
családok tagjai számára. A 
kétnapos megbeszélésen — 
m int kiszivárgott — napi
renden szerepel annak 
megvitatása, hogy a 
KNDK, illetve Dél-Korea 
Vöröskereszt-szervezete a 
családegyesítés meggyorsí
tása céljából esetleg irodát 
nyit a másik fővárosban.

A családegyesítési tá r
gyalások becslések szerint 
mintegy tízmillió családta
got érintenek.

Átkelés az Alpokon
Vita Olaszországban 

a földközi-tengeri politikáról
Az olasz külpolitika, s ezen 

belül a földközi-tengeri poli
tika — amely az utóbbi hóna
pokban komoly belpolitikai el
lentétek forrása volt — most 
ismét vita tárgya Olaszország
ban: ezúttal a nagytőke vonja 
kétségbe a Craxi-kormány ed
digi külpolitikájának helyes
ségét.

Giovanni Agnelli, a : FIAT 
elnöke az olasz gyáriparosok 
szövetségének Torinóban ren
dezett kongresszusán felhívta 
a figyelmet: á t kell helyezni 
e külpolitika hangsúlyait. ^Bi
zonyos nehézségi erő” Olaszor
szágot Dél felé húzza, az or
szág olyan ambíciókat táplál, 
hogy a „mérleg nyelvévé” vál
jon, vezető szerepet töltsön be 
a Földközi-tenger térségében 
- -  mondotta Agnelli, Emléke
zett arra, hogy ez a. körzet leg
alább hetven éve megszűnt a  
világ közepének lenni, s kifej
tette, hogy ezért Olaszországot 
érdekei nem ehhez a térség ' 
hez kötik. Egy olasz p'olitikuá 
mondását idézve leszögezte: az 
országnak „át kell kelnie az 
Alpokon”, mindenképpen az 
atlanti szövetségben és Nyu
gat Európán belül kell kialakí
tania szoros gazdasági együtt
működésének rendszerét. Csak 
a nagyszabású nemzetközi 
együttműködés lehet az egyet
len járható út, csak ez bizto
síthatja a „nagy, újító folya
m atokban” való részvételt. 
(Sokan ezt kifejezetten az 
am erikai űrprogram ra vonat
kozó utalásnak tekintik.)

Agnelli ezzel egyértelműen 
kifejtette a nagytőke állás
pontját egy olyan kérdésben, 
amely — különösen az Achille 
Lauro olasz hajó eltérítésével 
kapcsolatos események idején 
—* az ötpárti kormánykoalíció 
pillanatnyi felbomlásához ve
zetett.

Spadolini hadügym iniszter 
és republikánusai szintén az 
atlanti szövetség iránti na- 
gyobbb fokú hűséget kérték 
számon akkor Craxitól és 
Andreotti külügyminisztertől, 
akik viszont mindvégig jelen
tős hangsúlyt helyeztek a föld
közi-tengeri országokhoz fű
ződő , jó viszony megőrzésére. 
A kormánykoalíció egységét 
ismét visszaállító külpolitikai 
dokumentum jelentős helyet 
ad a mediterrán térségnek, te
kintettel Olaszország sajátos 
politikai, kereskedelmi és gaz
dasági érdekeire. Jellemző 
momentum viszont, hogy Spa
dolini leszögezte: teljes m ér
tékben azonosul a FIAT elnö
kének szavaival.

Craxi igyekezett nem túl 
drám ai módon felvenni a fe
lé dobott kesztyűt. Olaszország 
mindig is kiegyensúlyozott, 
rendkívül aktív, s a nemzet 
érdekeivel, lehetőségeivel össz
hangban levő külpolitikát 
folytatott — hangoztatta. A 
miniszterelnöki hivatal pedig 
— talán épen a „megbékülést” 
hangsúlyozandó — közzétette 
Agnellinek azt a kijelentését, 
amelyet Craxi beszéde után 
tett egy hivatalos ebéden: „Jó 
nekünk ez a kormány” . . .

FüLÖP-SZIGETEK

Előrehozott elnökválasztás
Ferdinand Marcos, a Fülöp- 

szigetek elnöke jóváhagyta, és 
ezzel törvényerőre emelte a 
választási törvényjavaslatot. 
Ennek értelmében az ország
ban 1986. február 7-én tart
ják meg az elnökválasztáso
kat.

A manilai nemzetgyűlés 
megszavazta a . törvényt, bár 
az alkotmány megsértésére 
hivatkozva több ellenzéki po
litikus óvást nyújtott be elle
ne a legfelsőbb bírósághoz, 
Érvelésük szerint a jelenlegi 
elnöknek nem volna szabad 
indulnia az előrehozott vá
lasztásokon. A Marcos által 
kinevezett, 13 . bíróból álló 
legfelsőbb bíróság foglalkozik 
az óvással.
, Megfigyelők szerint az ere
detileg 1987-re tervezett vá

lasztásokat azért ta rtják  meg, 
már jövő februárban, mert 
Marcos nem biztos abban, 
hogy 1987-ben is rendelkezne 
a választások megnyeréséhez 
szükséges hatalmi befolyással. 
Az elnök közölte: várakozása 
szerint ő maga nyeri meg a 
'februári választásokat. Ugyan
akkor azt ígérte, hogy hajlan
dó lemondani, ha vetélytársa 
nyeri meg a választásokat.

Corazón Aquino, az 1983- 
ban gyanús körülmények kö
zött meggyilkolt Fülöp-szige- 
teki ellenzéki politikus, Benig- 
no Aquino özvegye Marcos 
jelenlegi államfő vetélytársa- 
ként indul a választásokon. A 
döntést maga az 52 éves asz- 
szony jelentette be sajtóér
tekezletén.

Québeci szavasás
' A zömében francia ajkú 

Quebec kanadai tartományban 
a választásokon a Québeci 
Párt nagyarányú vereséget 
szenvedett. Ezzel véget ért a 
szakadár törekvéseiről ismert 
párt kilenc éve tartó kormány
zása.

A szavazatok felének ösz- 
szeszámlálásán alapuló előre
jelzések szerint a Liberális 
Párt a québeci parlam ent 
ben a képviselőheiyeknek 
mintegy 80 százalékát szerez

te meg. A .választások eredmé
nyeként a párt québeci veze
tője, az 52 éves Robert Bou- 
rassa alakíthatja meg a hét
millió lakosú tartomány kor
mányát, annak ellenére, nogy 
maga a pártvezető montreali 
választókerületében elvesztette 
képviselői mandátumát. Bou- 
rassa. várhatóan néhány hóna
pon belül pótválasztáson kí
sérli meg visszaszerezni man
dátumát.
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Higgyük 'e l a szakembe

reknek, hogy a tartási 
ügyek kevesebb vitával já r
nak, hia a szerződő felek 
pontosan meghatározzák, 
hogy ki mit ad és mit vár 
cserébe. Az igények per
sze annyifélék, ahányan 
vagyunk, de néhány apró
nak tűnő szempont talán 
segíthet azoknak, akik még 
csak ezután készülnek tar
tási szerződést kötni. Az 
első aranyszabály: ne álla
podjunk .meg semmiben 
szerződésen kívül! Terjedő 
gyakorlat, hogy az írásbeli 
megállapodást a majdani 
eltartók „megfejelik” 200- 
300 ezer forint nyugta nél
küli átadásával, melyet so
ha senkitől ném követel
hetnek m ár vissza.

Későbbi viták elkerülése 
érdekében a szerződés rész
letesén terjedjen Isi a la
káshasználat (fürdőszoba, 
konyha) módjára, az étke
zésben nyújtott szolgálta
tásokra (Különleges diéta, 
ital, hideg-meleg étel). 
Ugyanígy ném árt tisztáz
ná', hogy mit ért az eltar
tott : és mit é rt az eltartó 
a gyógykezelésen. (A, jog
szabály szerint a társada
lombiztosítás terhére igény
be vehető ellátást kell ér
tenünk ez alatt, de egy 
idős ember ragaszkodik az 
évek óta isimert magánor
vos kezeléséhez, akkor ezt 
kell a szerződésben rögzí
teni.);

Tisztázzuk előre, hogy 
milyen gondozási formákat 
tudunk vállalná, s mihez 
kell állandó vagy alkalmi 
„teljesítési segéd szolgála
tait” igénybe vennünk. 
(Csak néhány példa.: kutya
sétáltatás, délutáni felol
vasás, fürdetés, beöntés, ál
landó utcai kíséret.)

Vegyük komolyan az 
együttlakás! kötelezettsé
get! Nem ritka, hogy nyolc- 
tíz éves eltartási kapcso
lat „úszik el” azon, hogy

...........— i----------á®

kezdetben egyik fél szá
mára sem fontos az együtt
élés. Megesik, hogy az el
tartottak „ha eddig jó volt 
külön, ezután sem fogunk 
egymás nyakán élni!” fel
kiáltással később már nem 
engedik be az eltartót a 
lakásba. A következmény: 
a szerződés bármilyen régi 
is, a lakás kiutalására vo
natkozó igénynek nincs he
lye.

S végül néhány apróság: 
eleik pillanatnyi megoldást 
keresnek lakásgondjuk 
' megoldására, ne kössenek 
. tartási szerződést, mert va
lószínű, hogy idővel a bí
róság előtt fognák kígyót- 
békát kiabálni egymásra. 
Legyünk önkritikusak: ha 
nehezen alkalmazkodunk 

'mások természetéhez, in
kább néhány hónapig tar
tó „próbaegyüttélés” után 
döntsünk egy idős ember
rel létesítendő kapcsolat 
véglegesítéséről.

A jogalkotók természete
sen méltányol ják azokat-az 
eseteket, amikor 3-4 éves 
együttlakás után, akár az 
eltartó, a-kár az eltartott 
körülményei vagy élet
módja alakul úgy, hogy 
képtelenség fenntartani a 
közös lakásban az együtt
élést; Ha az indok kellően 
megalapozott, a bíróság 
életjáradéki szerződésre 
változtatja a tartási szer
ződést. Ilyenkor együtt lak
ni már nem kell, de az új 
megállapodás szerinti fel
tételeknek maradéktalanul 
eleget kell tennie az eltar
tóknak ahhoz, hogy később 
jogosultak legyenek a ta 
nácsi bérlakásra. Ehhez 
természetesen mindkét fél 
közös elhatározása szüksé
ges, arra pedig nincs le
hetőség, hogy valaki egy 
féléves együttlakás után, az 
idős eltartó nehéz termé
szetére hivatkozva kérje a 
tartási szerződés életjára
dékká való módosítását.

„Nem az akar összedőlni, bar az sincs
nagyon messze**

Szépiaiíávcszeíi
képtelenséged

N ász és Vacsora
Ván abban valami nagy

szerű,. ha egy jónevű cég még 
némi pénzt is hajlandó bele- 
feccölni abba, hogy a  kegyein
ket keresse. Mi mással magya
rázhatnánk egyébként azt a 
rengeteg kedvezményt, amivel 
nap, mint nap elárasztanak 
minket, Centrum-hétfőtől a 
Malév által kisorsolt beszál
lókártyákig. Most még itt van 
ez az ingyen nászéjszaka a 
Rege Szállóban, ami több. mint 
figyelmes, inkább praktikus 
ajándék a mai lakáshelyzet
ben. Már amennyire ajándék
nak tekinthető, am it a jónevű 
intézmény öles betűs hirdeté
sében ajánlgat.

Az öles betűk alatt aprób
bal szedve ott vannak a felté
telei is annak, hogy az ifjú 
pár a lakodalmi vacsora után 
diszkréten elvonuljon a .ven
dégseregtől. Mindössze annyit 
kell garantálniuk, hogy az 
ünnepi eszem-iszom költségei 
meghaladják majd a 10 ezer 
forintot, s már vihetik is a 
kulcsot.

Ha elvonatkoztatunk attól, 
hogy két szerető szív talál
kozásának ünnepén nem illik 
kicsinyesnek lenni, s a dolog
nak pusztán az anyagi olda
lát vizsgáljuk, már nem is 
tűnik olyan nagylelkűnek ez 
az ajándék. Induljunk ki ab
ból az alaphelyzetből, hogy a

Rege Szállónak vendégekre 
van szüksége, hiszen ha töm
ve lennének a szobák, nem 
toboroznának ingyen nászéj- 
szakázókat. Induljunk ki to
vábbá abból, hogy manapság 
egy éttermi vacsora az eskü
vői hacacáréval megfejelve a 
pohárköszöntők számától füg
gőén, legalább 800-1000 fo
rint vendégenként. A 10 ezer 
forintos cech tehát nagyon 
gyorsan összejön. Mi több, 
szinte biztos, hogy valam ire
való örömszülők ennek m ini
mum a  dupláját fizetik ki an 
nak reményében, hogy a sírig 
tartó szerelem beváltja a hoz
zá fűzött reményeket. A kár
hogyan is számolunk, az eskü
vői 'vacsora jókora költségével 
szemben egy szoba éjszakai 
árát ajánlja fel a szálló, ami 
luxuslakosztályt feltételezve 
sem lehet több, ezer forintnál.

Lehet, hogy az ajándék 
nászéjszakának' nem illik a 
kiadásait firtatni, de úgy hi
szem, a nagyvonalúnak tűnő 
ajánlat így inkább kétés pr té- 
kű reklámfogássá válik. Már 
csak azért is, m ert meggyőző
désem. hogy egy étterem jó 
hírét nem az ott eltöltött, kel
lemes nászéjszaka öregbíti iga
zán, hanem az, ha szolgálta
tásaik á ra  és ..'színvonala mél
tányos és megfelel az ünnepi 
alkalomnak.

Már 1919-ben azon pa
naszkodott az Országos Ma
gyar Szépművészeti Múzeum 
vezetője, hogy az épület üveg
tetőzetét megviselte az idő
járás, s eső áztatta a múzeum 
termeinek falait. Nem újke- 
letűek tehát a múzeum gond
jai. A mai Szépművészeti 
Múzeumról a képlopás óta 
sok mindent hallottunk, jót 
azonban keveset. Nemrégiben 
arról tudósított a sajtó, hogy 
az egyik állandó kiállításon 
leszakadt a mennyezet.

— A hír nem igaz. Nem  
a mennyezet szakadt le, ha
nem  a vakolatból egy darab 
— mondja a múzeum gazda
sági igazgatója, dr. Erős 
Gusztáv. — Ahol megrepedt 
a plajon, ott előbb-utóbb le
esik a vakolat. Am ikor a ter
meket rendbe hozattuk, a 
szakvélemény nem jelezte, 
hogy a merev betonálmeny- 
nyezet külső mozgás hatására 
repedezik. Ezért az utólagos 
szakvélemény alapján m ű
anyag- vagy fémlapokkal fe l
fogjuk a vakolatot.

Lekerül a lakat a rozoga 
ajtóról, előttünk a kopott 
állványokkal zsúfolt Romám 
terem, amelyben egymás he- 
gyén-hátán gipszszobrok. Ezek 
már nem kellenek a múzeum
nak. Egyik-másik töredezett. 
Nem csoda, a gazdasági igaz
gató szerint „gyakran változ
tatták  helyüket”.

— Nem az épület akar ösz- 
szedőlni, bár már az sincs 
nagyon messze — magyaráz
za Erős Gusztáv némi iró
niával —, hanem a kisebb 
szobrokat helyeztük el a seb
tében ácsolt polcokon.

A  kupola elhanyagolt, a 
mennyezeti festmények már 
alig láthatók, pedig hazánk 
történetének egy részét ábrá
zolják. Helyreállítása 100 mil
lió forintba kerülne.

— Ott már ki kellett cse
rélni egy lefolyóvezetéket — 
m utat egy friss vakolatra az 
igazgató. — Mindenhol öre
gek a csövek, de javításukhoz 
a múzeumot hónapokra sza
kaszosan kellene lezárni. Er
re jelenleg nincs lehetősé
günk.

A terem közepén több 
emeletes Salgó-építményben, 
rácsokkal elkerítve a múzeum 
régi festményeinek egyhar- 
mada. Ezt nem sokan látták 
még, illetékteleneket, azaz 
laikusokat ritkán engednek 
ide.

— Szükségmegoldás volt, 
amely legalább ötmillió fo
rintba került — mutat a 
több emeletre osztott rácsra 
Kőrösiné dr. Ember Ildikó, a 
régi képtár megbízott osz
tályvezetője. — A tanulmá
nyi raktár ugyanis olyan ál
lapotban va,n, hogy onnan 
mindent ki kell menekíteni. 
Igaz, ez a szerkezet csak öt 
évig állhat itt, ám a képek 
végleges elhelyezésére nincs 
sok remény, mert ehhez az 
épület, teljes rekonstrukciójá
ra lenne szükség. Erre pedig 
nincs pénz.

A nagy előcsarnokból sze
retnénk kijutni, hogy a régi 
képtár régi raktárába mehes
sünk. Nem találjuk a terem 
őrt, de azí osztályvezetőnő le
leményes. A raktár kulcsát 
jelző számlappal egyszerűen 
kikattintja a zárat. Felme
r ü n k  a lépcsőn. Lakat, rács
ajtó, előttünk a .kincsek”,

amelyek nemrégiben komoly 
veszélybe kerültek.

— Ez egy X V II1. századi 
velencei körmeneti zászló, a 
vászon m indkét oldalára fes
tettek  — m utat a keresztrú- 
don árválkodó festményre. — 
A víz péppé áztatta, alig tud
tuk megmenteni.

A földön márványpadló- 
ham isítvány linóleumból, de 
ez sem viseli el a terem idő* 
járását. A beázások helyét 
képtelenség megszámlálni. Az 
oldalfal és az álmennyezet 
közötti résen besüt a nap. 
Körben salétromsavas „kiüté
sek”.

— Jöjjön; megnézzük a le
rombolt „XX. századot” — 
invitál a gazdasági igazgató.

Első látásra nehezen lehet 
elhinni, hogy ott valaha is 
kiállítottak valamit, összedo
bált fadarabok, ülés nélküli 
karosszékek, az ablakokat 
csapkodja a huzat.

— Ilyen az épület összes 
nyílászáró szerkezete. Több
ségük deformálódott, be sem  
lehet csukni. Pedig a mű
tárgyaknak állandó hőmér
sékletre és páratartalomra 
lenne szükségük. Megcsináltat
ni nem  tudjuk, mert nincs rá 
pénz.

A tetőn a „kilátás” gyö
nyörű. Belátni Pestet és Bu
dát, a tetőfedők pedig szor
galmasan dolgoznak. Három 
szárny már kész, ha rásüt a 
nap, káprázik a szem.

— Sok m indent meg kel
lett volna csinálni, amit ja
vasoltak, de a szűkös pénz
keret m iatt nem rendelhettük 
meg — .tájékoztat a gazda
sági igazgató. — Ha öt évvel 
ezelőtt egyszerre megcsinál
tathattuk volna az egész te
tőt, akkor több tízmillió fo
rintot megtakaríthattunk vol
na. A z épület tönkrement 
szerkezetét és gépészeti be
rendezését még mindig nem  
tudjuk felújítani', pedig el
engedhetetlen.

A  régi képtár spanyol 
szárnya felett vasháló, desz
kák, fóliák, hullámlemezek 
védik a látogatókat és a ké
peket az „égből jövő áldás
tól”. Egyszer ugyanis fél vö
dör sitt a latt kilyukadt az ál
mennyezet, s a faímaradvá- 
nyok a terem kövezetére hul
lottak. Az építésvezető azon
nal seprűt és lapátot raga
dott, de mire leért a kép
tárba, m ár kihívták a rend
őrséget. Megállapították, hogy 
359 forint 50 fillér a kár.

A műemlék teljes felújítása 
legalább másfél milliárd fo
rint lenne. Ha tíz évig nem 
kerül sor a teljes rekonst
rukcióra, akkor már három- 
milliárdért sem lehet a mun
kát elvégeztetni. A tetőtér 
felújításához, átalakításához 
250 millió forintra lenne szük
ség. Az „önpárologtató” he
lyett klímaberendezés kelle
ne. de ami jó a múzeumba, 
azt csak tőkés importból le
het beszerezni.

Az Elnöki Tanács 1963- 
ban kiadott 9. számú tör
vényerejű rendeletének első 
paragrafusa a muzeális em
lékek védelmével foglalko
zik. Eszerint mindent óvni 
kell az illetéktelen kezektől, s 
a muzeális értékeket, a mú
zeumi társvakat olvan körül
mények között kell elhelyez
ni. amelyek meggátolják ál

la p o tu k  ; romlását.

Az ív  vegén

Á t h e l y e z e t t  m u n k á n d $ p o h

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének ren
delkezése szerint az év végi ünnepek időszakában mun
kanap-áthelyezésekre kerül sor.

Változik az általános munkarend a karácsonyt meg
előző, és követő napokon. A karácsonyi ünnepek a bet 
közepére, szerdára és csütörtökre esnek. Ezért december 
24-e, kedd lesz a heti szabadnap. Az ünnepet kővető 
péntek, december 27-e rendes munkanap lesz, s az érin
tett vállalatoknál szombaton, december 28-án dolgoznak 
keddi munkarend szerint, december 2á-e helyett.

Ugyancsak munkanap-áthelyezések lesznek szilveszter 
táján, mivel január elseje szerdára esik. December 29- 
én, vasárnap a keddi munkarendnek megfelelőén dol
goznak az érintett vállalatoknál, December 30-a, hétfő 
rendes munkanap. December 31-én, kedden lesz a heti 
pihenőnap a december 29-i vasárnap helyett. Eszei int 
az év utolsó napja és az új esztendő első napja lesz 
munkaszüneti nap.

így a két ünnep között négy — péntek, szombat, va
sárnap, hétfő — munkanap lesz.

A lakosság megfelelő ellátása érdekében a belkereske
delmi miniszter a fentiektől eltérően határozhatja meg 
a kereskedelmi és a szolgáltató boltok nyitvatartását, 
illetve az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban dol
gozók munkarendjét.

M isó k a  — lemezem
Interjú Bakó Ágnessel

Misóka és társai szólalnak 
meg azon a meselemezen, 
amely jól időzítve e napokban
— éppen karácsony előtt — 
került a  polcokra.

— A könyvkiadás ismert 
gondjai vezettek végül oda, 
hogy a Rádió és a Hangle
mezgyártó Vállalat közös 
m unkájaként Misóka meséje 
ezúttal nem nyomtatásban, ha
nem lemezen jelentkezik a 
gyerekeknél — mondja Bakó 
Ágnes, a mese szerzője.

— Van, aki nem  hallotta a 
rádióban sugárzott folytatásos 
történetet: m i hallható a le
mezről?

— A bábokba — amelyeket 
jellegzetes emberi tulajdonsá
gokkal jelenít meg a történet
— Márkus László önt tökéle
tes karaktert, eleven életet.

Orgánumával, hangjának ér
zelmi töltésével olyan váltá
sokra képes, am it csak csodál
ni lehet. Öröm, megtiszteltetés- 
számomra az ő közreműködé
se. A gyerekek persze nem ezt 
mérlegelik, hanem remélhető
en szívükbe fogadják a sze
replőket. A történet — hi
szem, hogy mentesen a didak
tikától — kis társadalom rajzot 
is kíván adni, nem csupán 
meseélményt, noha ez sem le
becsülendő.

— Mire készül?
— A Móra Kiadó megbízá

sából nagyobbaknak írók egy 
társadalmi regényt Arcok a 
belga tükörben; és a 8-10 
éveseknek készítek humoros 
könyvet. Hány lába van a bol
hának? címmel.

T  amácsosizíők

DOHÁNYZASTÖRTÉNET

WA sátán füstié'
„A sátán füstje” címmel dohányzástörténeti kiállítást 

rendezett a pécsi várostörténeti múzeum, részeként an
nak a sorozatnak, amelyben a baranyai köz- és magán- 
gyűjtemények értékeit mutatja be az érdeklődőknek. 
Természetesen nem a dohányzás káros szenvedélyét rek
lámozza a múzeum, éppen ezért teljességgel hiányoznak 
a kiállításról a ma forgalomban levő dohányáruk.

A  kultúrtörténeti és ipartörténeti bemutató amerikai 
felfedezésétől századunkig kíséri nyomon a füstölés ter
jedését. Régi metszelek szemléltetik a dohánytermelés 
és a dohánygyártás kezdeteit, s látható egy 1790-es ki
adású dohánytermesztési kézikönyv is. Bemutatták egy 
pécsi szerző még kéziratban levő művét a dohányzás 
történetéről. Különösen gazdag a kiállítás pipatóriuma: 
a XVI. századi török pipák, valamint egy XVII. századi 
angol cseréppipa és egy XVIII. századi vízipipa mellett 
látható a sokkal fiatalabb, de annál híresebb ibafai fa
pipa is.

K ö n yv a  kistelepüléseken
A hírlapokon és folyóirato

kon kívül az utóbbi időben 
egyre több könyvet és alkal
mi kiadványt is árusít a posta 
az újságárusító helyeken. Ez 
elsősorban a kis településeken 
hasznos, hiszen az ott élők 
így könnyebben hozzájuthat
nak a könyvekhez és az egyéb 
olvasnivalókhoz.

Jelenleg ugyanis több mint 
2800 helységben foglalkozik a 
posta hírlapárusítással, s a 
települések egy részében eddig 
nem volt állandó könyvárusí
tás. Azt, hogy az ötlet életre
való, az is mutatja, hogy a 
múlt évben 1,3 milliárd 
nyomdai terméket adott el a

posta. Ebből 24 millió volt az 
alkalmi kiadvány. — magazin, 
évkönyv — és 2.8 millió kötet 
a könyv. Ez utóbbiból egy 
évvel korábban mindössze fél
millió példányt adtak el. s 
az • idén még tovább bővül 'a 
kínált könyvek köre.

A posta bizománybán is 
árusítja a könyveket. Az üz
letekben és pavilonokban 3—6 
; hónapig kínálnak egy-egy ki
adványt, s a kevésbé kelendő
ket visszaküldik a könyvkia
dónak. Hogy érre minél rit
kábban kerüljön sor, a kisebb 
településeken felmérik a la
kosság igényeit, s ehhez igye
keznek igazítani a kínálatot.

Minőségügyi Tanácsot ala
kítottak nemrégiben az Ipari 
Minisztériumban. Jól ismert, 
hogy a hazai term ékek igen 
nagy részének minősége mesz- 
sze elmarad a kívánatostól, 
így fontos minden kezdemé
nyezés, amely ezen javíthat. 
Mégis felmerül a kétség: mi
lyen szerepe lehet ebben egy 
efféle testületnek? — kérdez
tük a tanács elnökét, Bako
nyi Árpádot.

@ Mikor és kikből alakult 
a Minőségügyi Tanács és mi
lyen célokat tűzött ki?

— Alig három hónappal ez
előtt alakult ez a 22 tagú 
szervezet vállalati műszaki ve
zetőkből, fejlesztési szakem
berekből, vizsgál óintézeti igaz
gatókból. Természetesen tud
juk, hogy a minőségjavítás 
változatlanul elsősorban válla
lati érdekeltség és igényesség 
kérdése, de megpróbálunk 
irányt adni ezeknek a törek
véseknek, s ha lehet új vá
gányra terelni a gondolkodás
módot. Érdemes Japán példá
ját idézni, ahol a vállalatokat 
állami szintről is segítik, ösz
tönzik a minőségfejlesztésre. 
A minőségszabályozás mód
szerei nálunk a legfejlettebb 
országokéhoz képest Í5 éves 
késésben vannak. A tanács 
ezért modelleket kíván kidol
gozni, ajánlásokat készíteni a 
minőségjavítás fejlesztésére.

® Bizonyára van valami 
összképük a magyar termékek 
átlagos minőségéről. Milyen ez 
a kép?

— Meglehetősen vegyes, de 
az egyes iparágak minőségi 
szintje, igen eltérő képet mu

tat. A kozmetikai és háztartá- 
si cikkek körében az átlagnál 
nagyobb arányt képviselnek a 
nemzetközi mércével mérve is 
jó termékek, míg a gépiparban 
kevesebb az ilyen áru. Közis
mert, hogy élenjáró minősé
gűek a magyar orvosi, műsze
rek, ugyanakkor kifogásolha
tók a híradástechnikai gyárt
mányok, a legtöbb minőségi 
reklamáció pedig a hazai ipa,- 
ri term ékek közül a cipőket 
éri. Az is tény, hogy sok eset
ben a minőség a gyárból ki
kerülve még megfelelő, de a 
csomagolási, raktározási, szál
lítási módszerek, hiányosságok 
teszik félig tönkre az árut. Az 
adatok szerint a hazai ipar 
minőségi károkból származó 
vesztesége 1984-ben az éves 
termelési érték 1 százalékára 
rúgott. Persze. a tényleges kár 
ennél több, csak éppen fel
mérhetetlen, mert nem lehet 
tudni, hogy minőségi hibák 
m iatt hány potenciális külföl
di vevőt vesztettek el az üze
mek, s ugyancsak nehezen 
számszerűsíthető, hogy az. ex
portárak mennyivel lennének 
magasabbak jobb minőség 
esetén.

@ Gondolják, hogy ilyen 
évtizedes problémák megszű
néséhez — ami a vállalatok 
számára egzisztenciális kérdés 
kellene, hogy legyen — hoz
zá tudnak járulni?

— Természetesen, semmi 
olyan eszköz nihps a kezünk
ben, amellyel; kéhy'széríthet- 
nénk á váll áfátokat a színvo
nalasabb termelésre. Csak ér
tékelni tudjuk a minőseget és 
javaslatokat adhatunk

tSÜvidehb 'SÉOT-fovuíMéh :
» m h “ 15?81 csökkenti a szakszervezeti családi üdlílé- 
sek Mma rta m et 1986-tól a SZOT Üdülési Főigázgltő- 
sag, abból a megfontolásból, hogv eggyel növelje, a
f.y? ! V ^ r i 0k 8 *sy évente háromezer cáa-
aetdial több jusson beutalóhoz. 1981 óta a SZOT érvér,. 

kerlt h.st uj családi üdülőt nyitott meg. ennek eliten éré
nftH rneoe mk .S!Tv? , 8 szakszerveze«  üdülőkben, nem 
fett z^rni T V  leromlott állapotú nyaralót beM«L fett zárni. A 12 napos beutalókért, (az eddigi'14 nápo- 
saknal egyhetednyivel kevesebbe is kerülnek) V  La
kategoria.iu szakszervezet; üdülőkben például V  két 
f ^ iő t t - é s  két gverek számára -  3408 forintot kell 
ma.,d fizetni (eddig 14 nap 3976 forintba került).



Két érdekes jegeset
Gyakran mondják, s talán már közhelynek is számít: 

a technika korában élünk. A fejlettebb technika ugyanakkor 
számtalan problémát vet fel, amit részben a jogi szabályo
zásnak kell megoldania. A Polaroid fényképezőgéppel azonnal 
készíthető színes fényképfelvétel, a magnetofon (akár zseb
ben elrejtve is) minden szöveget hűen rögzít, video
felvételek készíthetők, hogy csak néhány, s nem is teljesen 
új részeredményét említsük az új technika térhódításának. 
Hol érintkeznek ezek a joggal? Elsősorban a személyiségi jo
gok területén, de a bírósági eljárásban is, hiszen ma már a 
magnófelvétel is bizonyítékként figyelembe vehető, ha alkal
mas a bizonyítandó tény bizonyítására. Mai írásunk bevezető 
•témájaként arra igyekszünk választ adni, hogy a személyiségi 
jogok sérelmét jelenti-e, ha valaki titokban készített hang- 
felvétellel próbálja igazát bizonyítani?

érdekeik érvényesítése a 
társadalom érdekével 
összhangban álljon.

A bírósági, illetve más eljá
rásban is közérdek, hogy az 
igazság érvényesüljön. Csak 
az igazságos ítéletek erősítik 
a törvényességet. Az igazság 
érvényre ju ttatását segíti elő 
a bizonyítás. Nem lehet tehát 
az egyébként is jogsértés nél
kül készült hangfelvétel fel
használását, hatóság előtti le
játszását visszaélésnek minősí
teni, ha az a felhasználó ellen 
elkövetett jogsértés (sértő meg

jegyzések) bizonyítása érdeké
ben történik.

Végül még egy idevágó kér
dés: személyhez fűződő jogot 
sért-e az, ha pl. a körözött 
személy fényképét a sajtóban 
közük? E rre a P tk  kivételit 
tartalm azó egyik bekezdése ad 
választ:

az eltűnt, valamint a 
súlyos bűncselekmény 
miatt büntetőeljárás 
alatt álló személyről ké
szült képmást (hangfel
vételt) nyomós közér
dekből vagy méltánylást 
érdemlő magánérdekből 
a hatóság engedélyével 
szabad felhasználni.

Olvasóink előtt bizonyára 
ismert, hogy a személyhez fű
ződő jogok megsértését jelenti 
a  más képmásával vagy hang- 
felvételével kapcsolatos bár
miféle visszaélés. A képmás 
vagy a hangfelvétel nyilvános
ságra hozásához — a nyilvá
nos közszereplés kivételével — 
az érintett, személy hozzájáru
lása szükséges. Lehet valaki 
bármilyen híres fotós, ha pl. 
a Fotó című lapban a m odel 
beleegyezése nélkül jelenteti 
meg a portrét, vagy éppen az 
aktfotót, az illető személyisé
gi jogával — mivél hiányzik 
annak beleegyezése — nyil
vánvalóan visszaél. Ha azon
ban egy olyan koncertről ké
szült filmen szerepel valaki, 
amelynél meghirdették, hogy 
egy filmfelvétel tömegjelene
tének rögzítésére rendezték, 
akkor nem követelheti, hoigy 
— jogsértés megtörténtét álla
pítsa meg a bíróság, a jog
sértés abbahagyását és a jog

sértő eltiltását a további jog
sértéstől (pl. hogy a filmet 
vegyék le a mozik műsoráról),
— nyilatkozattal vagy más 
megfelelő módon adjanak ne
ki elégtételt és hogy szükség 
esetén a jogsértő részéről és 
költségén az elégtételnek meg
felelő nyilvánosságot biztosít
sanak (pl. írja meg a sajtó),
— a sérelmes helyzet meg
szüntetését, a jogsértést meg
előző állapot helyreállítását, a 
jogsértéssel előállott dolog 
megsemmisítését, illetve jog
sértő mivoltától megfosztását
— végül nem követelhet kár
térítést a polgári jogi felelős
ség szabályai szerint.

Ha persze jogsértés történt, 
természetesen igénybe veheti 
a felsorolt lehetőségeket. A 
legfontosabb tehát annak el
döntése, hogy történt-e jog
sértés, visszaéltek-e valaki 
képmásával vagy hangfelvéte
lével? Nézzük ennek eldönté
séhez egy .érdekes jogesetet!

M ik o r já r  k á rta la n ítá s?

Vékony fa la k  közStt
A lakások válaszfalának már em lített nyilvános köz

li angszigeitedő képessége, külö- szereplést. Kérdés, hogy a 
nősen az új lakásoknál, sok hangfelvétel készítése megva- 
kívánnivalót hagy maga után. lósít-e visszaélést ebben az 
Történt, hogy az egyik lakás esetben, vagy sem. Jogallene- 
tulajdonosai szabálysértési fel- sen történt-e a hangfelvétel 
jelentést tettek becsületsértés készítése? Tekintettel arra, 

.m iatt az illetékes hatáságnál hogy..„a , szomszéd a falon át 
a  szomszéd ellen, aki sértő jód érthető, s így rögzíthető 
dolgokat kiáltozott á t hozzá- megjegyzéseket tett, _ amihez 
juk az igencsak vékony vá- nem kellett technikai bravúr 
laszfalon. Ennek igazolására a vagy rejtett  ̂mikrofon stb., 
tárgyaláson bem utatták az er- nem tekinthető a hangfelvételi 
ről készített hangfelvételt, s készítése jogsértésnek, illeték- 
annak egy részét a bizonyítási téten behatolásnak. Ok a saját 
eljárás során le is játszották, lakásukban készítették, vettek 
A szomszéd erre rágalmazás is i a magnóra azt, ami halll- 
vétsége m iatt indított eljárást ható volt, a felvétel tehát nem 
és keresetében előadta, hogy készült jogellenesen. Kérdés 
megsértették személyiségi jo- ’ továbbá az, hogy jogellenes 
gait, mivel a sa ját lakásában volt-e annak felhasználása, a 
folytatott beszélgetésről hang- szabálysértési hatóság előtti 
felvételt készítettek s ezt nyíl- lejátszása?^ A hangi elv étel
vánosságra is hozták (a sza- nyilvánosságra hozatalához 
bálysértési hatóság előtt). Kór- ugyanis szükség van az enge- 
te a jogsértés megállapítását, délyre. Nem vitas, a szalag 
az abbahagyásra kötelezést, az lejátszása a hatóság előtt ny il- 
eltiltást a jogsértés megismét- vánosságra hozatalnak minő
lésétől, a felvételek megsem- sül, függetlenül attól, hogy a 
misítésének elrendelését, s rögzítés _ a személyiségi jogok 
hogy az erre vonatkozó hatá- megsértésevei vagy anélkül 
rozatot a felek által lakott ház történt. Hogy ez a nyilvános- 
kapualjában függesszék ki. ságra hozatal jogellenes volt-e 

Az ügyben végűi is törvény- vagy sem, annak eldöntésénél 
nyess égi óvás folytán született figyelemmel kell lenni a ren- 
meg a helyes határozat. A daltetésszerű joggyakorlás ko- 
Legfelsőbb Bíróság kifejtette, vetelményére. Ennek Ptk-beli 
hogy a Polgári Törvénykönyv főszabálya, hogy 
általánosságban írja elő, hogy . . . .  ,
a személyiségi jogot köteles a polgári jogok gyakor-
mindenki tiszteletben tartani. lása és a kötelezettségek
A képmás vagy a hangiéivá- teljesítése során a felek-
tel nyilvánosságra hozásához 0iya„  magatartást
pedig az érin tett személy hoz- . . . .  . . .  . , ,
zájárulása szükséges, kivéve, a kell tanúsítaniuk, hogy

A Magyar Hírlap december 
4-i számában riportban számol 
be arról, hogy Magda Jánost, 
az emlékezetes szolnoki ügy 
főszereplőjét a rendőrség rö
vid időre őrizetbe vette, majd 
elengedte, mivel bebizonyoso
dott, hogy élettársa, aki súlyo
san megsérült, maga idézte 
elő sérülését. Magda János el
panaszolta az újságírónak, 
hogy m unkát nem kap, mivel 
rokkant, segélyét ugyan inté
zik, de ahhoz még nem jutott, 
kártalanítása pedig a bünte
tőeljárás m iatt még mindig 
nem történt meg, mivel ítélete 
nem jogerős. Ennek kapcsán 
érdemes áttekinteni, hogy me
lyek azok a szabályok, am e
lyek lehetővé teszik a kárta
lanításit, s egyáltalán mikor 
kerülhet erre sor?

Kártalanítás jár az előzetes 
letartóztatásért és a kijelölt 
egészségügyi intézetben végre
hajtott ideiglenes kényszer
gyógykezelésért, ha a büntető- 
eljárást azért szüntették meg, 
m ert a cselekmény nem bűn
cselekmény, vagy azt nem a 
terhelt követte el, illetőleg ha 
a terheltet ugyanilyen okokból 
felmentették, továbbá azért 
mentették fel, mert nincs bi
zonyítva a bűncselekmény el
követése, vagy az, hogy azt a 
vádlott követte el.

A jogerős ítélet alapján 
kitöltött szabadságvesz
tésért, illetve a kijelölt 
egészségügyi intézetben 
végrehajtott kényszer
gyógykezelésért a ter
heltnek akkor jár kár
talanítás, ha perújítás, 
illetve törvényességi 
óvás folytán felmentet
ték, enyhébb büntetésre 
ítélték vagy megállapí
tották, hogy a kényszer
gyógykezelést törvényes 
ok nélkül rendelték el.

Az előzetes letartóztatás ese
tén nincs helye kártalanítás
nak, ha a terhelt a hatóság 
elől elrejtőzött, megszökött, 
szökést  ̂kísérelt meg, az ered
ményes felderítés meghiúsítá
sa. végett a hatóság megté
vesztésére törekedett, vagy 
egyébként felróhatóan okot 
szolgáltatott arra, hogy a bűn
cselekmény gyanúja reá tere
lődjék. Ugyanilyen okokból 
nincs helye kártalanításnak 
akkor sem, ha a terhelt az 
alapügybsn elhallgatva azokat 
a  tényeket vagy bizonyítéko

kat, amelyeken a perújítás so
rán  hozott ítélet alapul, nem 
fellebbezett az alapügyben 
hozott ítélet ellen, vagy fel
mentése esetén kijelölt egész
ségügyi intézetben végrehaj
tandó kényszergyógykezelését 
rendelték el.

A kártalanítás Iránti 
igényt a bíróságnál lehet 
előterjeszteni, mégpedig 
hat hónapon belül. A 
hat hónapot attól a nap
tól kell számítani, ame
lyen a jogerős felmentő 
ítéletet vagy a megszün
tető határozatot, illetve 
a perújítás vagy törvé
nyességi óvás folytán 
hozott jogerős határoza
tot a terhelttel közölték.

Mindaddig tehát, amíg nem 
jogerős az ügy, ilyen igénnyel 
nem lehet fallépni.

Ha az előzetes letartóztatás 
az ügyész vagy a nyomozó ha
tóság határozata alapján tör
tént, az igényt annál a bíró
ságnál lehet előterjeszteni, 
'amelyik az ügyben egyébként 
illetékes lett volna. A bíróság 
megvizsgálja, hogy a kártala
nítás feltételei fen,náilnak~é, 
ehhez előzetesen beszerzi az 
ügyész nyilatkozatát. Az 
ügyész tud ugyanis arról fel
világosítást adni, hogy a nyo
mozás során tanúsított-e az 
illető megtévesztő m agatartást 
stb. Ha az előfeltételeik fenn
állnak, a bíróság felterjeszti az 
ügyet az igazságügy-miniszter
hez, aki végül is dönt az ügy
ben. Ha az igény alapos, az 
állam terhére pénzbeini kárta 
lanításban részesíti.

Előfordulhat, hogy a terhelt 
a kártalanítási eljárás lefoly
tatása előtt meghal, vagy a 
határidő előtt hal meg anél
kül, ' hogy igényét előterjeszt
hette volna. Ilyen esetben a 
ta rtásra jogosult hozzátartozó
ja az eljárás továbbfolytatását, 
illetve az eljárás megindítását 
kérheti.

A kártalanítás méltányos 
összegéről az igazságügy-mi
niszter dönt. Ehhez alapul 
szolgál — ha az illető mun
kaviszonyban állt — a mun
kabér, ha nem volt m unka
viszonya, az egyéb kereső fog
lalkozásból származó jövede
lem. A végső összeget azonban 
a körülmények gondos mérle
gelése alapján állapítják meg.

Dr. L. Gy.

Csomagolás előtt Balassagyarmaton bőrápoló szerrel 
fújják be a kész cipőt

A présgép kezelése nagy figyelmet igényel
Fotó: T. J.

Mielőbbi gyógyulást! Fotó: Cs. Z.
Szinte hetente kapunk olyan leveleket, am elyek írói 

a tököli kórház orvosait, ápolóit dicsérik, s köszönik 
emberséges bánásmódjukat. Megvallom: noha elég ré
gen járom az intézeteket, a kórházban még nem  voltam. 
Nos, ezt most pótoltam, így am it eddig elhittem  a levél
íróknak, most személyesen is tapasztaltam.

Nem hiszem, hogy az olvasókat érdekelné, m ilyen gyó
gyítóeszközök vannak, m ilyenek a kórtermek, és így to
vább. Egyszerűen m indennél többet mond, ha csupán 
azt állítom: ez kórház! S akik itt vannak, azok betegek, 
s nem  elítéltek.

Beszélgettem ápolókkal, nővérekkel: Nem többet és 
nem kevesebbet lehet summázni: a betegekért vannak, 
azért, hogy meggyógyuljanak, hogy egészséges gyerekek 
jöjjenek a világra, hogy az önkárosítók hibáit helyre
hozzák.

Régi igazság: ha valamit nagyon dicsérünk, ott vala
m i nincs rendben, hiszen a jó dolgok „önmagukat di
csérik meg”. Ügy hiszem, ez utóbbi a tököli kórházra 
teljes mértékben igaz. Talán csak azért kell néha szólni 
róla, hogy az itt dolgozók érezzék: amit tesznek, elisme
résre méltó, s ezt tudják, mondják a betegek. S nekik  
hinnünk kell.

Tehát, ezért a köszönet. . ;  —f—

Tej a csecsemőknek Mérleg: fogyókúrázóknak

Inkubátorban az újszülött
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Komoly és széles körű szervezőmunkát igényel az, 
hogy Tökölön a fiatalok munkához jussanak, olyan 
munkához, amely leköti energiájukat, s egyúttal lehe
tőséget teremt arra, hogy szabadulásuk után ne úgy 
álljanak a szabad világban, m int a gyermek, aki kér, 
de adni nem tud, azaz legyen a kezükben valamilyen 
szakma vagy mesterség, ha csak alapfokon is, mondjuk 
betanított munkásként.

Sokféle feladat
Már eleve úgy szervezték 

meg az üzemet, -hogy a fia
talok érdekében működjék, 
értelmes munkát adván ne
kik. Az üzem termelésének 
zöme beton- és vasbeton ele
mek gyártásából áll. Az ele
mek súlya, amit itt gyárta
nak, húsz és ötven kiló között 
van, ezeket az útépítésnél, és 
más helyeken használják fel 
Készítenek itt például burko
lólapot, szegélykövet stb.

Amit lehet, természetesen itt 
is gépesítenek, hogy a munka 
más helyeken használják fel. 
melékenyebb. Ezért vásárol
ták meg azt a blokkgyártó 
félautomata gépet, amellyel a 
munkák mintegy negyven szá
zalékát gépesítették. Ezenkívül 
vannak itt úgynevezett kisgé
pek, amelyekkel megkönnyítik 
a részműveleteket. Ha százalé
kosan fejezzük ki ebben az 
üzemben a kézi munkák ará
nyát, úgy ez mintegy hatvan 
százalékra tehető.

Ha belegondolunk abba, 
hogy itt olyan fiatalokról van 
szó, akik eleddig nem dolgoz
tak, még akkor sem, ha már 
olyan korba léptek, hogy már 
dolgozniuk kellett volna. Te
hát a munkafolyamatokat úgy 
kell rendezni, hogy azok is el 
tudják végezni, akik itt láttak 
életükben először működő 
gyárat, üzemet. Az elemek 
gyártásában hatvan fiatal 
vesz részt, az anyag'mozgatás- 
ban-szállításban rakodásban 
pedig negyvenen dolgoznak.

Az üzem egyik jellegzetes
sége, hogy a megrendelést ha 
elfogadja, nem sokat várakoz
ta tja  ügyfeleit, hanem igen 
rövid idő alatt szállít, tehát a 
gyártás a megrendelés függ
vénye. Nem rak tárrá term el
nek. Ha elkészül egy-egy ra 
komány, azonnal a vagonba 
kerül, s máris indul a szerel
vény a célállomásra.

goziiak. Ők végzik el az üzem 
gépein a tervszerű, megelőző 
karbantartási munkáltat, kü
lönféle szakmák képviselői ők, 
vannak hegesztők, villanysze
relők, lakatosok stb.

Az üzem épp azért, hogy 
m unkát biztosítson a fiatalok
nak, együttműködik más cé
gekkel is. Többek között a 
Csepel Autógyárral, az ottani 
présüzemben és szereidében 
120-ap dolgoznak. A prés- 
üzemben két ■ műszakban, a 
szereidében viszont csak egy
ben, A Csepel Autógyárnak 
dolgozik az intézeti csőgyártó 
üzem, amely a gyár csőszük
ségletét fedezi, vagyis ellátja 
a nagyüzem járm űgyárát csö
vekkel. Itt 170-en dolgoznak. 
Munkájuk kifogástalan, hiszen 
nemcsak a belföldi, hanem az 
exporttermékekhez is itt ké
szülnek a csöveik. Például a 
kínai exportra készülő teher
autóké. Ez utóbbi a gyár 
egyik legjelentősebb üzlete, 
kereken ötvenmillió svájci 
frank értékű.

Ennek a gyárnak dolgozik a 
hegesztőüzem is, ahol 120 fia
tal dolgozik. A buszalvázak 
részegységeit hegesztik. Ezen

kívül Őcsán, a  Fég ottani 
gyáregységében dolgozik 100 
fiatal, két műszakban, a kon
vektorok alapanyagának dara
bolását, az alkatrészek prése
lését végzik, s ezen túlmenően 
előkészítik a  szerelőszalag 
munkáit.

A Zrínyi Nyomdának is van 
itt egy kötészeti üzeme, ahol 
nyolcvan fiatal dolgozik, itt a 
Ludas Matyi, a Magyar Ifjú
ság, s más Képes hetilapok kö
tészeti munkáit végzik.

Van forgácsolóüzem is, ahol 
20 fiatal tevékenykedik. A 
MÁV Északi Járm űjavítónak 
dolgoznak, alkatrészeket esz
tergálnak, olyan mérési hatá
rok között, am it ők begyakor
lottam de nem igazi szakem
berként el tudnak látni.

Az üzem együttműködik a 
Szigetcsépi Lenin Mgtsz-szel. 
Itteni üzemrésizlegében állan
dó egy műszakos munka fo
lyik. Ékszíjat gyártanak, negy
ven embert íaglaLkoztat ez a 
részleg'. Itt „csak” felépítik az 
ékszíjait, a vulkanizálásit már 
a téeszben végzik.

A Kőfaragó és Szobrászipa
ri Vállalat szerződést ajánlott, 
hogy közösen hozzanak létre 
olyan üzemet, amely műkőből 
és márványból készítene bur
kolólapot. A zúzalékot ők szál
lítanák, adnák a berendezése
ket, az adalékokat, s itt foly
na a gyártás. Ez a munka öt
ven ember számára adna el
foglaltságot, s teremtene mun
kaalkalmat. i

nyítványok is érvényesek az 
egész országra, tehát az itteni 
C 02-hegesztőtanfolyamon az 
idén végzett 55 ember az or
szág bármely üzemében elhe
lyezkedhet.

Szerveznek még — rendsze
resen — targoncavezető-tan- 
folyamot is, idén 13-an szerez

ték meg erről a bizonyítvá
nyukat.

Ezeken kívül még naigyon 
sok olyan tanfolyamat rendez
nek, amely az itteni munkára 
való betanítást segíti, például 
az idén 16-an ismerkedtek 
■ meg — alapfokon — az esz
tergályos szakmával.

Sok mindent pótolni ke ll

A munkák kiegészítik egymást

Együttműködő üzemek
E z , azt is jelzi, hogy az 

üzem vezetői jól alkalmazkod
tak  a megváltozott körülmé
nyekhez, hiszen mindenki a 
piacról él, s a megrendelő azt 
várja, hogy a pénzéért jó áron, 
gyorsan kapja meg a meg
rendelt árut. Ennek is köszön
hető, hogy kis tételekből is 
szépen gazdálkodnak, tehát 
nines mennyiségi megszorítás, 
a megrendelő kérését teljesí
tik. Persze, ez nem jelenti azt, 
hogy a nagy tételeket nem fo
gadják szívesen, hiszen a recs
ki Ércbányák Vállalat nem ré
giben ajánlott egy üzletet, 
melynek értelmében 3-3,5 
millió forintnyi betonelemet

szállítanak, pontos határidőre. 
De az ilyen nagyságrendű üz
let ritka. Általában a kisebb 
tételeket kell megszerezni, 
magyarán „több urat kell 
szolgálni”, hogy az évi mun
ka összejöjjön.

Épp ezért érkeznek folya
matosan a megrendelések a 
régi és megbecsült partnere
iktől, például- a Tüzéptől, a 
Betonútépítő Vállalattól, a 
Vízügyi Igazgatóságoktól, va
lamint a kisebb építőipari cé
gektől.

Az üzem mellett működik 
egy tok-részleg  is, ahol — 
igaz, fslnőttkorúak vannak 
többségben —, tizenöten dol-

Az a tény, hogy fiatalkorú 
elítélteket foglalkoztatnak, 
már eleve meghatározza az 
üzem karakterét, azaz nem el
sősorban az eredményt ta r t
ják szem előtt, hanem _azt, 
hogy a munka, az ésszerű te
vékenység természetessé vál
jék a  fiatalok számára, m ind
azonáltal az sem árt, ha ered
ményt m utat fel a  cég. Mint a 
felso-roiiásiból is kitűnt, sokfé
lével foglalkoznak, az egyik 
eredményt hoz, a másik vesz
teséget okoz, de nagyjából, 
egészében a kettő, kiegészíti 
egymást, s így tisztes ered
ményt m utathat fel az idén is 
ez az üzem.

Mint látható, a munka, a 
termelés, az együttműködés 
kifelé mutat, tehát a kinti cé
gekhez jelzi az utat, vagyis, 
aki alkar, aki kedveli a mun

kát, aki komolyan veszi, hogy 
talpon marad, nem kerül ide
gen helyre, nem lesz számára 
szokatlan a munkakör. Ezt tá 
masztja alá a  rendszeres szak
munkásképzés is, ráadásul an 
nak intenzív formája, amely 
abból áll, hogy egy éven ke
resztül munka után minden
nap tanulnaik. Az idén 15-en 
végeznek. Betomelemgyártó 
szattomukások lesznek. Az in
tézeti dolgozók oktatják őket, 
s december 16—17—18-án
tesznek írásbeli, gyakorlati és 
szóbeli vizsgát. Országos ér
vényű végbizonyítványt kap
nak, amelyet a pilisvörösvári 
szakmunkásképző ad ki, te
hát .nem az itteni üzem.

De nem csak a szakmunkás- 
képzés áll itt az előtérben, ha
nem a  betanítottmunfciás- 
kénzés is. Az itt kiadott bizo-

Látható tehát, hogy az in
tézet és az üzem él a maga 
lehetőségeivel. Nem feledkez
hetünk meg azonban arról, 
hogy ezek a gyerekek nem
csak képzetlenek, hanem isko
lázatlanok is. am ikor — saj
nos — ide kerülnek. M égazos 
is gyengén állják meg a he
lyüket, akik elvégezték a he
tedik vagy nyolcadik osztályt. 
Hát még azok, akik megre
kedtek a negyedik vagy ötö
dik osztálynál. Hol van már 
az a „tudás”, am it akkor és 
ott, a kinti iskolában elsajátí
tottak! Egyrészt az idő, más
részt a tétlen, szellemileg rest 
életforma rég ..kilúgozta belő
lük.' Sokam, ahogy abbahagy
ták az iskolát, egyáltalán nem 
vettek kezükbe újságot, még 
sportlapot sem, nemhogy 
könyvet. Arról is csak hal
vány fogalmaik vannak, hogy 
milyen országban, milyen ál
lamformában élnek, és ami a 
legszomorúbb. úgy tetszik, 
nem is igénylik, hiszen közis
mert, hogy milyen jól felsze
relt könyvtára van az intézet
nek, de azok a gyerekek, ak ik
kel én beszéltem, még egyet
len könyvet sem olvastak, sem 
itt bent, sem k iin t... Öt em
ber közül egy ismerte Pető
fit, s tudta róla, hogy költő,

persze, egyetlen sorára sem 
emlékezett, pedig láthatóan 
igyekezett felidézni a rég hal
lott sorokat.

Pedig ez a gyerek 17 éves, 
elvégezte a hetedik osztályt, 
kint, s nem is a legrosszabb 
jegyeket kapta. Még azt sem 
iehet mondani, hogy rossz 
családi körülm ények között 
élt. Az apja kisiparos, az 
anyja munkásnő, szép, nagy 
és modern lakásban élnek, so
ha nem volt anyagi gondja, a 
szülők akarták, hogy tanuljon, 
s figyelitek is rá — m égis! Ma 
szellemi szintje nem éri el egy 
első elemista szintjét.

De nem is akar tanulni, 
maga mondta, hogy az órákon 
nem figyel, nem  tanul, nem 
érdekli az egész. . .  A tudás, 
számára nem jelent semmit, 
csak az erőben, az izmaiban 
bízik, naponta 1500—2000 fek
vőtámaszt végez, semmi más 
nem akar lenni, csak erős . . .

Mindezt azért villantottam  
fel, m ert félő, hogy mindaz a 
szellemi és anyagi erőfeszítés, 
am it az intézet és az üzem 
áldozatkész szakemberei tesz
nek, nem biztos, hogy eléri 
célját. Vagyis ha valaki szak
mát. szerez, nem biztos, hogy 
abban a szakmában el is he
lyezkedik. s megállja, a helyét, 
főleg, ha maga sem akarja.

A z ifjúság éve
Pedig az ösvény m ár ki van 

kövezve, szinte csak rá  kelle
ne lépniük. Az előzőekben lát
tuk, hogy szinte a szélrózsa, 
számtalan szakma, munkahely 
felé vezetnek utak, azaz a le
hetőség megvan, létezik, de 
csaik kevesen élnek vele, út
közben valahogy „elvesznek”, 
s ismét valamely bv.. intézet
ben találkozunk belük, imrnár 
felnőttként.

A mostani év az ifjúság 
éve, az ENSZ ezzel is nyoma
tékosítani akarta, hogy a vi
lág nemzetei fokozott figyelem
mel kísérjék fiataljaik  útját,

hogy a  Föld n e , csak lakó
helyünk, hanem fizikai és szel
lemi hazánk is legyen. Min
den fiatal fontos, hát még az, 
aki segítségre-gyámolításra 
szorul. S kinek kellene n a 
gyobb segítség, m int ezeknek 
a fiataloknak . . .

Egy-egy bukás után — állí
tólag! — éberebb lesz az em
ber. Vajon mikor ébrednek fel 
ezek a fiatalok, s élnek azzal 
a lehetőséggel, hogy bukásuk 
után kiegyenesedjenek, s em
berként já rják  végig az ú tju 
kat.

Á. 3.

KI ÉRTI EZT? «
Hónapok teltek e l . ismét, 

aztán jött a hír: Laci 
több napig haza sem 

ment, mert összeverte Editet, 
ak it az anyja ápolgatott. Azt 
beszélték, előbb jól helyben 
hagyta az 'asszonyt, aztán á t
ment Szegedre, több éjszakát 
m ulatott végig az ottani bá
rokban, Én magam is hallot
tam  az üzletben az egyiktől: 
„Láttam Fedákot Szegeden a 
Jegesben, csak úgy szórta a 

pénzt.” Elindult a  lavina. Az 
emberek találgattak: Vajon 
mi lesz a  dolgok vége? Sör 
és bor mellett mindenki el
mondta a  véleményét, a több
ség, természetesen a férfiak, 
Editet okolta. Válást emleget
tek, de bizonyosat senki nem 
tudott.

A párnapos kiruccanás után 
Laci hazatért, Edit pedig, an 
nak ellenére, hogy az anyja 
ellenezte, ott m aradt Fedák- 
kal. Az emberek látszólag el
hallgattak, én pedig rengete
get töprengtem a sorsukon, de 
semmiképp sem világosodott 
meg, valójában mi miért tör
tént. Ismertem Dóczit is, 

rendes embernek tartottam, 
de valójában Laci volt a ba
rátom, főként az ő sorsa iz
gatott. Sokszor akartam  be
szélni vele, de nem szántam 
rá  magam. Legalább Dóczival 
kellene beszélni. De hogyan?

Aztán egyszer a véletlen a 
kezemre játszott. A Csemegé
ben leltároztak. Napsütéses 
idő volt, kora délelőtt. Mint 
akkor már több éve, délelőtt 
tíz órakor bezártam az üzle
tet. A redőnyt' nem húztam 
le, csak behajtottam az ajtót. 
Dolog idején nem keresték a 
kocsmát az emberek sohasem. 
Gondoltam, feltöltöm a  pul

tot, fogyóban voltak az ita
lok. A szükségeseket felhoz
tam  a pincéből. Amikor fel
értem, valaki lenyomta a ki
lincset. OdapiHantottam, és 
elmosódott árnyékot láttam a 
függönyön. A fénynek háttal 
állt, alakja nem tűnt isme
rősnek. Amikor nyitotta az 
ajtót, megszólaltam.

— Jöjjön később! — kiál
tottam, aztán indultam volna 
vissza a pincébe.

— Béla, ne haragudjon, csak 
cigarettát szeretnék venni, a 
Csemegében leltároznak, . .

Meglepődve tettem  le a de- 
mizsonokat. Felismertem Dó- 
cai hangját. Kinyitottam az 
ajtót, valóban ő volt. Nyúj
totta a kezét, derűs és nyu
godt volt az arca. Frissen bo
rotvált bőrén még érződött a 
borotvaszappan illata.

— Tessék, jöjjön be, Iván! 
— mondtam és betessékeltem 
az üzletbe. Eszembe jutott; 
most talán beszélhetnék vele, 
de hogyan kezdjem el?

Levettem a polcról a ciga
rettát, és arra gondoltam, mi
ként tudnám elkezdeni a be
szélgetést? Semmiképpen, sem 
akartam  elszalasztani az a l
kalmat. Ha már magától ide
jött, és ráadásul van alkal
munk négyszemközt beszél
getni . . .  Ekkor eszembe ju
tott a kávé.

— Ha nem tartom fel, fő
zök egy kávét — mondtam, 
majd eszembe villant; van 
egy üveg eredeti kubai ru
mom, ha megkínálom, azt 
nem illik visszautasítani. 
Mindenképpen időt akartam 
nyerni.

— Hát elfogadom a kávét 
— mondta és keresztbe emel
te a  lábát. Cipőjén megcsil

lant a fény. Két öblös poha
ra t tettem  az asztalra, majd 
kiöntöttem a kávét is. Remél
tem; talán nem is lesz túl ne
héz dolgom. Leültem vele 
szemben, töltöttem a rumból. 
Pár pillanatig figyelte az italt, 
m ajd az orrához emelte, bele
szippantott, csettintett a  nyel
vével, ez igazán pompás, de 
erről nem volt szó, mondta és 
mosolygott, majd visszatette 
a poharat az asztalra.

— A maga kedvéért bon
tottam  fel, különlegesen fi
nom ital! Csak nem árt meg 
ez a pár korty? No, meg va
lóban olyan ritkán van lehe
tőségünk arra. hogy beszél
gessünk — mondtam.

— H át üsse kő, b ár nem
szívesen teszem — pár pilla
natnyi szünetet tarto tt —, a 
traktorosainkat szondáztatjuk, 
ha nem is mindennap, de al
kalomszerűen. Nem túlzottan 
lelkesednek érte, de hát ve
szélyes jószág az MTZ! 
Amennyire hasznos, annyira 
veszélyes is! Én tiltottam  meg 
a munkaidőn belüli alkohol- 
fogyasztást, és tudja, az én 
munkaidőm is megkezdődik 
nyolc órakor, s nekem sem 
írja élő a kollektív szabály
zat, hogy csak olyan személy 
töltheti be az állásomat, aki 
szívesen fogyasztja munka
időben a különlegesen finom 
jugoszláv ita lokat. . .  — ne
vettük mindketten. A fejem
ben még ott terpeszkedett a 
mondat: „A traktorosokat
szondáztatjuk . . Fedák ju
tott az eszembe. Akkor ho
gyan lehet, hogy ő még min
dig vezethet? Előnyöket él
vez, mert brigádvezető, vagy 
esetleg ő szondáztatja a töb
bieket? Elnézi neki Dóczi?

Csak nem Edit kedvéért? Hát 
mégis lehet valami a  plety
kában? Kóvályogtak fejem 
ben a gondolatok. Egyszer 
csak teljesen váratlanul oda
fordultam  Dócziihoz. Nem tu 
dom milyen volt az arcom, de 
a hangomon magam is érez
tem az ingerültséget.

— Fedák Lacit is szokták 
ellenőrizni?

Dóczi felemelte a fejét, 
semmi zavartság nem 
látszott a tekintetében, 

nyílt volt és rendkívül barát
ságos. K ifújta a cigarettafüs
töt.

— Természetesen — közöl
te egyszerűen. — Semmi és 
senki sem lehet kivétel — 
fűzte még hozzá —, sőt, mi
vel ö is brigád vezető, őt ta
lán még sűrűbben ellenőriz
zük. Zavarba jöttem, valam it 
még akartam  mondani, de 
Dóczi egyszerű tárgyilagossá
ga megölte bennem a szava
kat. Megpróbáltam mosolyog
ni, felemeltem a poharamat. 
Hát altkor, egészségünkre! — 
mondtam. Egyhajtásra kiitta 
a rumot, még csak nem is-kö
högött. Cigarettával kínált, 
elfogadtam.

— Mondja Béla, m iért ép
pen Fedákot említette?

Váratlanul ért a kérdés. Az 
arcát vizsgáltam, de ered
ménytelenül.

Űjabb cigarettára nyújtott, 
majd megkeményedett a 
hangja.

— No, mindegy, de ha már 
felhozta, elmondom a véle
ményem. — Ki.s szünetet tar
tott, sokáig nézett rá,m, majd 
mesélni kezdett. — Nézze, 
Béla, ahogyan önhöz eljutott, 
hozzám is. Én szintén tudo
mást szereztem a  „Fedá.k- 
ügyről”. Azt hiszem, nyugod
tan mondhatom így, hiszen 
valóban üggyé duzzadt, még 
akkor is, ha nem szívesen, 
vagy nem nagyon beszélünk 
róla. Legalábbis mi, az a  szűk

kör, amely tagja a  téesz ve
zetőségének. Fedák és a  fe
lesége elég intelligens ahhoz, 
hogy túltegye magát ezeken 
a pletykákon. A magam ré
széről ismerem a dolog rám  
tartozó részét, ami természe
tesen nem felel meg a való
ságnak. Ebből következően 
Edit is ártatlan! M aradt te
há t Fedák . . .  Tudom, most 
azt mondaná; Fedák azóta 
iszik. Higgye el, már az én 
fejemben is megfordult, talán 
beszélni kellene vele. De 
meggondoltam. Nem adok tá 
madási felületet! Egyszerű a 
magyarázat: a m unkatársi 
kapcsolaton kívül semmi sem 
fűz Fedáknéhoz! Hát ennek 
tudatában mi okom lenne a 
magyarázkodásra?! A végén 
még, ahogy az emberek több
ségét ismerem, úgy értelmezi* 
nék, hogy védekezem. Nem 
megalkuvás ez, csak egysze
rűen semmi közöm az egész
hez! Semmi közöm a családi 
életükhöz!

Ha esetleg elém állna Fe
dák, és felelősségre vonna, 
természetesen azonnal átm i
nősülne a helyzetem, nem
csak jogom, hanem kötelessé
gem lenne elmondani a véle
ményemet! Hogy iszik, azt is 
tudom. Munkaidő után sza
badon rendelkezik az idejé
vel, s a szervezetével! Abban 
az esetben, ha a munkaidő 
a latt is inni kezdene, ugyan
ügy felelősségre vonnám, mint 
bárki mást.' De Fedák még 
ilyen körülmények között is 
kifogástalanul végzi a mun
kájá t és betartja a munkavé
delmi előírásokat.

Felállt, illett volna monda
nom valamit, de képtelen 
voltam rá. Abban a percben 
azt hiszem, nagyon is megér
tettem. Meggyőzött az érvei
vel és ha nem is mondtam ki 
igazat adtam neki. Felém 
nyújtotta a kezét, megszorí
tottam.

— Gondolom, megértett en
gem? — mondta és elindult 
kifelé.

• *
A házban még sötét volt. A 

nyitott garázsajtóval já tszo tta  
szél. Elővette az előző este 
magával v itt kulcsokat, ki
nyitotta az ajtót. A lakásban 
a távozásakor hagyott kép fo
gadta. Fedák a heverőn fe
küdt, szétvetett lábakkal, és 
aludt. Áporodott italszag já r
ta  át a szobát. Óvatosan ki
nyitotta az ablakot, bezuhant 
a hideg ködös levegő. Ráné
zett az órájára, fél hat. Nem 
várhatom  meg, amíg feléb
red, gondolta, hat órakor 
nyitnom kell. Odalépett az 
ágyhoz, megérintette a férfi 
vállát, óvatosan megrázta.

— L a c i! .. .  Ébredj fel! P ró
bálj meg fe Ili élni!

Fedák kinyitotta a  szemét, 
még öntudatlan, m it sem ér
tő tekintettel nézett Bélára. 
Arcára ráncokat gyűrt a ta
karó.

Szeretnék veled beszél
ni . . .  — mondta a kocsmá- 
ros, majd felkattintotta a 
lámpát.

Fedák felült, bizonytalan 
mozdulattal életet dörzsölt a 
szemébe. Meglepetten bámult 
Bélára.

Hát te kit. keresel itt? 
Nem tudsz aludni? Hány óra 
van?

.1 ki marosan ha.t, nincsen 
sok időm — mondta és ar x 
gondolt, Fedák talán semmi
re sem emlékszik. Ettől kissé 
megnyugodott.

— Az asszony hol van? _
inkább magától kérdezte, 
majd a nevét kiáltotta.

Bélában nőtt a feszültség, 
megtapogatta a zsebében la
puló levelet.

7 Edit! kiáltott Fedák 
meg egyszer —, hozzál be 
pálinkát! Ha már ilyen korán 
vendég van a házban, Itas
suk meg!
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megvilágításban lesz témánk a család, a 
gyermekek és szülők viszonya, illetve ez 
utóbbiak egymással való kapcsolata. Hiszen 
igen sajátos a helyzet: aki szabadságvesztés
büntetését tölti, az távol van szeretteitől, le
gyen gyerek vagy szülő. Az esetek egy részé
ben ez a távolság végtelen, inkább csak a 
hiánya létezik, de a lelkek mélyén ilyenkor 
is ott a rem ény: am i• elromlott, majd meg
javul, ami nincs, az egyszer lesz. Végtére az 
emberi kapcsolatok nem statikusak, változ
nak, a régiek megszakadnak, s újak kelet
keznek. A börtön, az elzártság, a távoliét is 
„esemény”, abban az értelemben, hogy ettől 
sok minden átértékelődhet jó és rossz érte
lemben egyaránt, S itt van a helyzet ellent
mondásossága: aki bent van, az „ébredő” 
állapotba kerül, egyre jobban ragaszkodik 
még egy laza kinti kapcsolathoz is, s jobb hí
ján azt a teljességig fokozza. Mindez a kinti 
pólusról fordított: még az egyébként szoros, 
régi kapcsok is meglazulnak, miként kialszik 
a tűz, ha nem élesztik.

E logikusnak tűnő ellentétet igen nehéz 
feloldani, noha — s itt helyénvaló ez a ki
fejezés —, társadalm i érdek is, hogy megpró
báljuk. Igaz ugyan, hogy a büntetésnek szinte 
törvényszerű velejárója, mégis azt szeret
nénk, ha ez elmaradna. Nyugodtan ki is lehet 
m ondani: a családi kapcsolatok megszakadá
sa veszélyezteti a büntetési célok elérését. 
Hiába történik meg a „csoda”, a bűnös em
ber megjavulása, ha a korábbi élete telje
sen összeomlik. De ez m ár magát a folya
matot is megzavarja. Hányszor előfordul, 
hogy az addig kifogástalanul viselkedő, dol
gozó elítélt „megvadul”, állandóan problé
mák vannak vele. S „csak” annyi történt, hogy 
kapott egy levele t. . .

MINDENNEK TUDATÁBAN, a jogszabá
lyok adta lehetőségek keretében a büntetés
végrehajtás minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy azt a bizonyos tüzet állandóan táplál
ják. Sokan nem érzik jelentőségét, s nem is 
használják ki, hogy korlátlanul lehet levelet 
írni. Nincs az a feleség, férj, szülő vagy gye
rek, ak it ne hatna meg, ha hetente vagy há- 
romnaponta üzenetet • kap valakitől. Lehet, 
hogy ő ritkábban válaszol, de nem ez a lé
nyeg, hanem  a bentről érkező gondolatok fo
lyamatossága.

Aki ezt megteszi, azt bizony nehezebb el
hagyni, m ert le írt gondolatai révén állandóan 
jelen van. Mindennek a megkoronázása a be
szélő, a személyes találkozás. A büntetésvég
rehajtáson nem múlik ennek sikere, a kapcsok 
megerősítése. Igazán kulturált körülmények 
között kerül rá  sor, s egy-egy ünnep közeled
tével néhol azt is megengedik, hogy a felek 
ajándékot váltsanak. Nagy kár, hogy ném e
lyek ilyenkor szerepet játszanak: vagy agyon- 
sa jnáltatják  magukat, vagy fölülnek a ma
gas lóra, néha csak azért, hogy zavarukat, 
meghatottságukat leplezzék. Tudom, hogy

nem könnyű az embernek, saját magát, kí
vülről szemlélni, de mindig arra kell gon
dolni: m it akarok, milyen benyomásokkal 
távozzon a látogató? Emberi dolog, hogy szí
vesen beszélünk önmagunkról, mégha abban 
az összefüggésben is, hogy mennyire hiányzik 
a másik? Szerintem lélektanilag éppen a for
díto ttja a helyes: beszéljen a látogató magá
ról, kérdezzük qtthoni gondjairól, csak így hi
szi el, hogy fontos nekünk. S hogy ő a fon
tos, és nem mi. Egyébként a beszélők jelen
tőségét nem is lehet kifejezni. Sajnos néme
lyek ezt nem fontolják meg, különben nem 
fordulna elő, hogy am ikor megkérdezik, mi
lyen jutalm at szeretne a legjobban, a beszélő 
helyett vásárlási összeg emelést kér, vagy 
soronkívüli csomagot.

Hadd fogalmazzak kissé érzelgősen: a cso
magnak nem  a tartalm a, a „lelke” a lényeg. 
S hogy mi van benne, azt bízzuk a küldőjére. 
Óriási hibának tartom, hogy egyesek szabá
lyos listát küldenek haza, hogy m it kérnek. 
Az ilyen csomag tényleg csak élelmiszer-kül
demény, s nem több. Figyeljék csak meg ú j
ra: milyen gondosan, szeretettel állítják ösz- 
sze az otthoniak a küldeményt. Ne vegyük 
el tőlük ezt az örömöt! S a magunkét se! Le
gyen a csomag tartalm a meglepetés, amely
ből kiderül, hogy nem felejtették el, mi a 
kedvencünk, m it szeretünk, stb. S ezután né
hány köszönő, elismerő sor, ismét csak üze
netváltással ér fel. Még érzékletesebben: ha 
nincs „előírás”, a csomag küldője azzal kez
di, hogy leül és elkezd gondolkodni, rólunk! 
Valahogy így: igen, J. im ádja a mákos bejg
lit, emlékszem, tavaly karácsonykor megevett 
egy ültében két rudat. Ha listát kap, akkor 
csak bevásárol, s az árukat pipálja ki, s ha 
az netán hiánycikk, még szid is bennünket. 
Mi meg majd szidjuk őt — tehát nem kö
szönjük, sőt —, m ert ez meg az kim aradt.

ELSŐ HELYRE KERÜL a kapcsolattartás 
szempontjából a rövid tartam ú eltávozás. Ezt 
azonban sokan túlértékelik, noha érthetően. 
Egyrészt ténykérdés: a többséget nem érinti. 
Másrészt az előbbiek nélkül az az egy hét 
csak fizikai együttlét, ráadásul megterhelve 
rendezetlen dolgokkal. Bizony számos esetben 
éppen az ellenkezőjét éri el az illető: ha ed
dig nem, most végleg elszakította a szálat. 
M agyarán: ennyi idő alatt nem lehet rendbe
hozni, am it a másik 51 hétben elrontottunk.

Nem tudom, sikerült-e bizonyítanom: a le
vél, a beszélő, a csomag és kivételesen az 
eltávozás kínál annyi lehetőséget az elítéltnek, 
hogy a hozzátartozókat a maguk irányába be
folyásolja. De hiába a lehetőség, hiába a szép 
elv, amelynek gyakorlatához a büntetésvégre
hajtás a feltételekt biztosítja, ha a tartalma 
kiszárad, üressé válik, formális, megszokott 
dologgá alakul át. Ez utóbbin érdemes elgon
dolkodni. Hiszen a té t hatalm as: a jövőnk!

Hogy nem érkezett válasz, 
elvörösödött a méregtől. — 
Nem é r te tte d ? ...  Hol a fe
nében vagy, hogy ne,m vála
szolsz?!

— Lacikám, nincs itthon a 
feleséged — mondta a kocs- 
máros és nem tudott belenéz
ni a szemébe.

Béla megismételte.
— Edit elment, egy levelet 

hagyott hátra,
A kezébe nyomta az össze

hajtogatott papírost. Fedák 
végigfutotta a soroltat, majd 
kifakadt.

— A ringyó! — üvöltötte, 
összegyűrte a  levelet, behají
totta a szemétbe. Elővett egy 
üveg pálinkát. Leült az asz
ta l melletti székre, a  szájá
hoz emelte az üveget, nagyo
kat kortyolt belőle. Aztán fel
pattan t a helyéről, kinézett az 
udvarra. A nyitott garázsaj
tóval még minidig játszado
zott a szél. Az ajtó mellett 
kutya heverészett.

— A kocsit is elvitte! Meg
fojtom! Megfojtom azzal a 
selyemfiúval együtt!

Idegesen tett pár lépést, 
Bélára vetődött a tekintete.

— Te mit keresel itt? Ho
gyan került hozzád az a le
vél?! — kérdezte és arcát el
öntötte a verejték.

— Nem érdekes — reme
gett a hangja, látszott nehe
zen találja a szavakat. — 
Azért jöttem, hogy beszéljek 
veled.

— Mikor? Arról a rohadt 
ringyóról?! Arról, hogy ittha
gyott, mert trágyaszagú volt a 
csizmám?! Mert ő már irodis
ta  lett! A magamfajta már 
nem volt jó n e k i .. .  Hát ezért 
gürcöltem? Megölöm, isten 
engem úgy segéljen! — rázta 
az öklét. Bélát megcsapta a 
szájából kiáramló pálinka 
szaga. Felkavarodott a gyom
ra.

— Nem ismerek rád — 
mondta —, Lacikám, nem is
merek r  á d . . .

— Nem, persze hogy nem 
— üvöltötte —, tán te más 
lennél, ha a feleséged egy 
szép napon otthagyna? Ha 
mindaz, am it eddig csináltál, 
egyszerre semmit sem érne!? 
M ert a nagyságának selyem- 
nyafckendős pojáca kell!

Vérben forgott a  szeme, 
köpködött, egyre indulatosab
ban beszélt.

— Lacikám, mindez nem 
igaz! Hát én mondjam ezt ne
ked? Pont én, hát nem ne
ked kéne tudnod, hogy a fe
leséged rendes asszony ...?!

Fedák, miután k iitta az 
utolsó korty pálinkát, dühö
sen csapta a földhöz az üve
get.

— Hogy nem igaz? Tán ott 
voltál? Mit is tudsz te? Én 
láttam! A saját szememmel 
láttam  nem is egyszer kijön
ni az irodáiból! Órákat töltött 
azzal a szeméttel. Tudja min
den asszony, mind rajtam  rö
hög.

— Ha láttad, m iért nem 
mentél be? — Béla hangja is 
ingerültté vált. — Miért nem 
nyitottál be? Nem tehetted 
volna meg? A férje vagy! A 
törvényes férje! Miért nem 
győződtél meg?! Miért az asz- 
szonyoknak hiszel?! És egyál
talán milyen ember vagy te ? ! 
Ki védje meg a feleségedet a 
rágalmaktól, ha nem te?!

— Mit kerestem volna én 
ott, hogy még jobban röhög
jenek?! Nem! Annyira azért 
nem! Kiabálják utánam, hogy 
leskelődöm a feleségem után?!

— Edittel miért nem be
széltél?

— Mit beszélnék vele? Majd 
elmondaná, mi? Nincs ezen 
mit beszélni!

— Nem igaz! Alaptalanul 
verted el! Azt hiszed, nem 
tudok a dolgaidról?! Nem
hogy megbecsülted volna! 0  
nem dolgozott? Csak te dol
goztál? Hányszor m aradt bent 
késő estig túlórázni! Az nem 
érdekes? Csak a te munkád?

— Még jó, hogy nem itthon 
hem pergett azzal a  talányos
s a l . . .

— Aljas vagy, Laci! Én be
széltem Dóczival. Annak az 
em bernek semmi köze sin
csen a te feleségedhez!. . .  És 
ezt neked kéne tudnod a leg
jobban.

— Mi közöd van neked eh
hez az ügyhöz egyáltalán? Ki 
hatalm zott fel, hogy beszélj 
Dóczival?! — villámlott Fe
dák tekintete.

— M iattatok tettem, mert 
m ár nekem fájt, ahogyan él
tek! Érted? M iattatok! Mit 
árto tt neked Edit? Hát nem 
ellátott mindennel? Gondos
kodott rólad, és most megint 
m it teszel? Iszol, iszol és 
üvöltözöl! Tönkretetted az 
életét. Embernek érzed m a
gad egyáltalán? Nem isme
rek  rád! Ha embernek érzed 
magad, akkor legalább most 
nézzél m agadba! Edit életét 
csakis te, egyedül te hozha
tod rendibe. . .

— Még véded őt?! Még te 
véded őt?!

— Miért nem embereled 
meg magadat?

— Mi közöd van neked eh
hez!? Mi jogon véded? Mit 
tudhatsz t e ? ! . . .  Vagy tán ve
led is lefeküdt?!

Béla összerezzent. Váratla
nul érte a  rágalom. Hányin
gert érzett. Lassan forogni 
kezdett vele minden: jelen és 
múlt, és minden, ami fontos. 
Képek villantak fel az emlé
kezetében. Látta a homokbá
nyát, törpeharcsát sütöttek 
nyársra húzva, a gyerek Fe- 
dákot látta szaladni szélsebe
sen, rövidre nyírt fényes ha
ján csillogott a  nap. motor- 
kerékpáron ugrattak a homo
kos d ű lő k ö n ... A húszéves 
Fedák ott táncolt az esküvő
jén, csárdást, já rt Juliská
val . . . ,  szitáló esőben húzták 
Fedák épülő házának a fa
l a i t . . . a városligeti tónál 
fagyla!toztak. Edit hangosan 
nevet, arcán percenként rob-

A hagyományok jegyéhen

A csomag — még ha számítunk rá, akkor is — kellemes 
meglepetés, hiszen jó tudni: gondolnak ránk!

ban a boldogság, sebesen fo
rognak, vállán érzi Edit ke
zének szorítását, és pörögnek, 
pörögnek, a hold kerekre híz
va úszik át a májuson, és 
pattog, pattog a  csárdás . . . ,  
harsog a föld . . . ,  a  gyenge 
fényben a  gyerek Fedák ül 
kórházi ágyánál, könnygöm
bök pukkannak szét a sze
mében, majd a huszonnyolc 
éves Fedák dülöngél, pálinka
szag érződik a leheletén, a 
verejték szétmossa az arcát, a  
hangja ismeretlen, hol távoli, 
hol közeli, Fedák előtte im- 
bolyog, a pálinka lefolyik az 
állán, borotválatlan arcában 
némán tátog a szája, csak 
visszhangként hallja: „Veled 
is lefeküdt! Veled is lefe
küdt.!’'

Béla kilépne az ajtón, hány
ni k é n e . . .  szalad, de a  lá
bai alig mozognak, talán már 
nincsenek is, semmi sincs, fe
szül a feje, a kép szétmosó
dott, megkapaszkodik az a j
tófélfában, öntudatlanul, zak
latottan mondja:

— Nem vagy te em b er. . .  
— folytatná, de m ár késő, 
m ert a kés akkor éri a mel
lét, am ikor éppen visszafor
dul.

★
Fedák mozdulatlanná der

med, viasszá válik tekintete, 
a mozdulatlan testet figyeli. 
Most am ikor mély álomból éb
red, lassan derül tisztává a 
kép. Lába reszket, két kézzel 
markolja az, ajtófélfát. Mintha 
elveszett volna, érzéketlenné 
vált volna a jelen. A-test nem 
mozdul, az egyre duzzadó vér 
a csizmáját éri . . .  Már felis
meri, Így lefelé fordított arc
cal is felism eri. . .  A moza
ikon az eldobott k é s . . .  A 
penge mintha csupa rozsda 
lenne. Lehajol érte, felveszi. 
Nem rozsda, hanem ráalvadt 
a vér. Ajka remegni kezd, 
homlokán ismét ott a verej
ték. Már tud mindent. Rekedt, 
kétségbeesett hang préselődik 
ki a száján, patakzik róla a 
verejték.

Aztán, amilyen hirtelen ra 
gadta magával a  sírás, oly 
váratlanul hallgat el. Remeg 
a teste, a verejték,, csípi a sze
mét, egyre halmozódik benne 
a félelem: Nem él! nem 
él! — gondolja és kiszalad az 
udvarra. Hajnali hat óra van. 
A fészerben ásóit keres, hát
raszalad a kertbe és ásni 
k ezd t. . .  El kell ásnom, el kell 
ásnom — lihegi kapkodva, s 
szórja maga mögé a tapadós, 
sáros földet. A kutya ott csa
hol körülötte, szaladgál az 
egyre mélyülő gödör körül. 
Mozdulataiban ott az öröm; 
rég nem látta már a gazdáját. 
H át most ott van, odaszalad 
melléje, leül a kihányt ho
mokra, nyelve kilóg, gőzölög. 
Fényes szemével a gazdát fi
gyeli. Lesi minden mozdulatát. 
Hol balra, hol jobbra dönti 
a fejét, csahol, de senki sem 
figyel rá. Fedák ' nem tud a 
a kutyáról. Már semmiről sem 
tud. Egyetlen gondolat irá
nyítja minden sejtjét: elásni, 
hogy ne derüljön ki, am it tett.

A kutya a konyhaajtóig kí
séri. Fedák letörli homloká
ról a verejtéket, kiissza a jó 
deci maradék pálinkát, majd 
ismét kimegy. Bezárja a ga
rázsajtót, még egyszer alapo
san körbenéz, aztán visszatér 
a lakásba. A szobában szoros
ra engedi a redőnyt, és végig
nyúlik az ágyon. Aludni kell. 
suttogja, az alvás eltemeti a 
múltat, megöli a gondolatokat.

Amikor másnap magához 
tér, már tiszta az ég, a  nap 
magasról világít.

„Süthetsz már, szép nap ..
— Bakó Béla kedvenc szava- 
járása ju t az eszébe. Remegés 
já rja  át a testét. Süthetsz már 
szép nap . . .  ismétli magában. 
Nem tud szabadulni e szavak
tól. Szemében megjelennek az 
első könnycseppek. „Süthetsz 
már, szép nap", de ha nincs 
kire! — üvölti. Ki érti ezt?!
— kérdezi tehetetlenül és el
indul, hogy jelentkezzen a 
rendőrségen . . .

Rónaszéki Róbert I

Aligha tévedek: az ország 
valamennyi bv-intézetében  
ezekben a napokban fejeződ
nek be az előkészületek az év 
végi ünnepek, a szabadidő 
programjainak véglegesítéséi 
illetően. Bizony sokan törték a 
fe jüke t és nem  kevesen dol
goztak a „színfalak” mögött, 
különösen a művelődési bi
zottságok tagjai, hogy a lehe
tőségekhez képest kellemeseb
bé tegyék e napokat. S talán 
az is megérdemel, néhány szót, 
hogy a nevelők közül szinte 
m indenki eltölt majd egy-egy 
napot a neveltjei között, hogy 
a tervek ne csak papíron lé
tezzenek.

Nem  kell persze valami egé
szen újra gondolni, hiszen 
minden intézetben kialakultak 
jó hagyományok, am elyeket 
az új programok, csak tovább 
színesítenek. Tökölön például 
nevelési csoportonként, körle
tenként a béke jegyében egész 
napos fenyőfaünnep tesz ka
rácsonykor. Lesz fenyőfa, le
het vásárolni díszeket, meg
engedett a torta- és szendvics
készítés. nem  marad el az ün
nepi műsor és m indenütt já t
szik majd a zenekar. Szilvesz
terkor szinte m indenki néz
heti a tévé műsorát, s készül 
a házi stúdió színvonalas ösz- 
szeállítása is. Ezenkívül film 
vetítések, sportfoglalkozások, s 
általában sok szabadidő — ol
vasási lehetőséggel — teszi 
tényleg mássá ezeket a napo
kat.

Van még egy hagyomány, 
amelyről érdemes külön is 
írni. A z itteniek „bévés ke
gyelemnek” hívják, találóan. 
A fenyítés alatt állóknak, a 
„fogdások” többségének vagy 
felfüggesztik vagy véglegesen 
elengedik a hátralévő bünte
tését, fenyítését, hogy ők is a 
társaikkal együtt lehessenek. 
Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják: a fiatalok m él
tányolják a „jó szándékot”, 
szinte senkit sem kell ism ét
lésre küldeni, meghálálják az 
ünnepi bizalmat. Az is tapasz
talat: az ünnepek alatt alig 
fordul elő fegyelemsértés, s ez 
nem utolsósorban a jól. össze
hangolt, tartalmas programok
nak köszönhető.

Ahogy a nevelési szolgálat 
vezetője megfogalmazta: az a 
cél, hogy az ünnep itt is ün
nep legyen, amely a nemes és 
szép gondolatokat, a szeretet 
fontosságát elővarázsolja.

S még valami, ami nemcsak 
Tökölre érvényes. Hiába a kö
tetlenebb napirend, hiába a iól 
szervezett, érdekes rendez
vény, hiába a szórakozás, a 
kikapcsolódás számos lehető
sége, ha egymást, a társakat 
nem jó szívvel viseljük el. 
A zt hiszem, ilyenkor fel kell 
függeszteni a „belső háború
ka t”, s egy kicsit jobban fi
gyelnünk kell egymásra. A 
hangvétel, egy-egy gesztus né
ha többet jelent mindennél.

Szóval, figyeljünk egymásra, 
hogy az ünnep idebent is ün
nep legyen!

í.
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az alighogy az alsó határt betöltötték és 
a már szinte felnőttek. Főleg az utóbbiak 
okoznak komoly pedagógiai és emberi 
gondokat.

©  Mivel telik a gyerekek ideje?

„Tudjuk, hogy az intézetbeliek körülbelül húsz-harminc százaléka Tökölre, vagy más büntetésvégrehajtási intézeti 
kerül.”

Sokféle megközelítésből, lehet egy-egy 
életutat elemezni — más-más a „kar
rier” jelentése az egyik és a másik em
ber számára. A Heti Híradó olvasói kö
zül jó néhányan akadnak, akik valame
lyik javítóintézetben „kezdték”, innen 
kerültek Tüköré; majd más büntetés
végrehajtási intézetek valamelyikébe. A 
börtön után következett sok esetben a 
fegyház, majd a szigorított őrizet. Miért 
alakult valakinek így a sorsa? Hol vol
tak (vannak) azok a keresztutak, ahol 
másfelé lehetett volna kanyarodni — so
ha ki nem merülő téma, hiszen ahány 
sors, annyi buktató, annyi zsákutca.

A közelmúlt egyik lapszámában a nagy
fai intézetet, az alkoholbetegek életét is
merhették meg az olvasók, mint az egyik 
olyan helyet, ahonnan az ú t a  börtönbe is 
vezethet. Nézzünk meg most egy másik 
kiindulópontot: Aszódot, a nevezetes — 
vagy inkább: hírhedt? — javítóintézetet. 
A kívülállók egy-egy — inkább a  szen
zációkra vadászó — könyvben, vagy va
lamely, az ország kedélyét fölborzoló 
rendkívüli eseményt hírül adó újságcikk 
kapcsán ismerkedhetnek meg az itteni 
élet felszínes képével: alaposabb bete
kintésre sem az egyik, sem a másik mó
don nincs lehetőség.

Pedig — itt sem csak szenzációk van
nak, hanem szigorúan sorjázó hétközna
pok isi Egyformák, m int a bv. intézetek
ben: ébresztő, reggeli, munka és tanú-, 
lás, a szabályzat és a lehetőségek enged
te ki kapcsolódás, takarodó. Másnap kez
dődik mindez elölről Miközben telnek 
az órák, ki-.ki elmerül saját életének 
gondjaiba, a közelebbi vagy a távolabbi 
jövő reményt felcsillantó vagy — mert, 
sajnos, ilyen is akad szép számmal — 
sivár lehetőségeinek boncolgatásába, az 
esetleges kiutak valamelyikének ku ta tá
sába.

Hogy a  kiút vélt, vagy valóságos — 
ez m ár csak a szabadulás után derül ki.

1 ★
Százegyedik évébe lépett az idén Aszód, 

tavaly ünnepelte centenáriumát. Már an 
nak idején nevelő intézetnek épült; más 
kérdés, hogy a régi elképzelések már 
neim felelnek meg a követelményeknek. 
Az idő múlása meglátszik a falakon: az 
utca felöl közelítőnek a málladozó vako
lat, az itt-ott. kibukkanó téglák tűnnek 
legelőször a szemébe. Csak utána veszi 
észre azt, ami mintegy jelképezi az in
tézményt: a nagyméretű kerítést. A be
járati'ajtón  — bár nyitva -van — villany- 
zár, a portásfülkéből pedig éber szemek 
vigyázzák az erre haladót.

Ősrégi, tán százéves fák alatt, óriási 
parkban húzódnak meg az intézet épü
letei. Építkezési anyagok, malterosládáfc, 
deszkarakások jelzik, hogy nem veszik 
szó nélkül tudomásul az idő romboló 
mimikáját: amennyire a lehetőségek en
gedik, megpróbálják helyrehozni, k ija
vítani a hibákat.

S nemcsak azokat, amelyek a falakban 
v annak . . ,  Egy esztendővel ezelőtt új 
igazgatót neveztek ki Aszód élére. Igaz, 
nem ismeretlenként jött: korábban — 
kormánybiztosként — m ár dolgozott itt. 
Rangja, ottléte egyúttal azt is jelzi: a h i
vatalos szervek m ár régebben felfigyel
tek arra, hogy egyre több akadály tor
nyosul az eredményes munkavégzés előtt; 
a  statisztikai adatok nem azt., a  képet 
tükrözik, ami kívánatos lenne. Ebben az 
esztendőben átfogó vizsgálat is lezajlott 
— az ebben foglaltak egyaránt tükrözik 
a jelen, gondjait s a jövő nehézségeit. Ä 
fiatalkori bűnözésről két héttel ezelőtt 
Miskolcon tartottak háromnapos tanács
kozást, ahol szintén szó esett Aszód sa
játos szerepéről, helyzetéről éppúgy, 
mint a már említett jelentésiéi, s egy

úttal ez az alapja a mostani beszélgetés
nek is.

Az igazgató csak egy negyed kávét kér 
a titkárnőtől; infarktusa volt nemrégiben, 
vigyáznia kell magára, ha „új-Aszód” 
kialakítását saját maga szeretné befe
jezni. A megoldandó gondok miatti á l
landó idegfeszültséget amúgy sem lehet 
m ellőzni. . .

©  Mindenekelőtt: javít-e a javítóinté
zet?

— A rendelkezésre álló adatok szerint 
hatvan-nyolcvan százalékban igen. Sok 
ez vagy kevés? Nehéz egyértelműen vá
laszolni rá. Ha a  pedagó;giai munka ha
tékonysága, a m unkatársi gárda igyeke
zete oldaláról nézem, akkor kevés. Ha 
számba veszem azokat a külső, tőlünk 
független körülményeket, amelyele sem
missé igyekeziiek tenni minden pozitív 
eredményt, akkor sok.

© Mennyi a visszaesők aránya?
Hat-nyolc százalék mindössze, de 

ez az adat í;gy csalóka képet festene. Nem 
velük van igazán gondunk, hanem  az 
ismételten Aszódra ítéltekkel. Sok eset
ben ugyanis a gyerek elkövet valamilyen 
bűncselekményt, megindul ellene az el
járás — közben újabb bűncselekménybe 
keveredik. Meglehetősen lassú a jogéi- 
ifrá s ; az egyik ügyben hozott ítélet m iatt 
idekerültet a következő eljárásiban megint 
Aszódra utalják, pedig már itt van. Lo
gikus lenne valamiféle hasonló módszer, 
m int a felnőtteknél az összbüntetésbe fog
lalás — erre azonban nincs lehetőség.

Rendkívül végletes az a skála, amelyet 
a gyerekek a  bűncselekmény súlya szem
pontjából mu/tatnak, s ez a vegyes össze
tétel is akadályozza az eredményes mun
kát. Volt itt olyan gyerek, aki — társ- 
tettesként — lopás m iatt került ide: az 
összes kárérték  hatszáz forin t volt, am i
ből négyszáz megtérült. Az elsőrendű 
vádlottat próbára bocsátotta a bíróság: 
ő, a másodrendű ide került'. Igazságta
lannak érezte azt, hogy a „rang szerint” 
magasabb gyerek — az elsőrendű vád
lott ■— otthon maradhatott, ő pedig nem. 
Valósággal fékezhetelienné, navelhetet- 
lenné vált, főleg akkor, am ikor a saját 
cselekményét néhány másik aszódi fiúé
hoz hasonlította, olyanéhoz például, aki 
kilenc rendbeli, csoportosan elkövetett 
rablás m iatt volt i t t . . .

©  Milyen családi környezetből kerül
nék ide a gyerekek?

— Általánosságban jellemző, hogy 
olyan környezetből, ahol nem azok az 
emberi értékek, célok a  mérvadók, mint 
a társadalom nagy részében. Munkake
rülő, pontosabban: legfeljebb »alkalmi 
munkát vállaló, alkoholista szülők szép 
számmal akadnak a neveltjeink környe
zetében. Évről évre alacsonyabb isii.ólai 
végzettséggel, mind kevesebb tudás
anyaggal kerülnek a  fiúk az intézetbe. 
Sokszor két-három esztendővel tudnak 
kevesebbet a tananyagból, m int amit a 
bizonyítványuk alapján feltételezni lehet
ne. Szinte törvényszerű ez az állapot: a 
kinti iskolák nagy részében, ha egy gye
rekkel súlyosabb gondok vannak, inkább 
fegyelmi úton eltávolítják ahelyett, hogy 
megpróbálnák megkeresni a baj gyöke
rét. A kicsapott diák átkerül máshová, 
ahol eleve nehezebben tud beilleszkedni 
a többi gyerek közé; ham ar jön az újabb 
fegyelmi büntetés. Megint másik isko
l a . . .  ilyen körülmények között persze 
hogy nem sok m arad meg a fejében. S 
itt már mi sem tudunk mindent pótolni.

©  Mennyi az átlagos éleikor Aszódon?
— Tizennégy éves kortól tizennyolc- 

tizenkilenc éves korig lehetnek nálunk a 
gyerekek. A jellemző ez a két végpont:

— Az, amit munkaidőnek nevezhetünk, 
tanulással és természetesen munkavég
zéssel. A dolgozók általános iskolájának 
tanterve szerint oktatnak a pedagógu
sok. Osztálykeretben éppúgy megpróbál
ják őket a vizsgákra felkészítem, mint 
kiscsoportos vagy egyéni foglalkozáso
kon. Szakmásító tanfolyamokat is szer
veztünk és szervezünk; a  vasasszakmá
ban forgácsoló, esztergályos, lakatos, van 
kőműves és szobafestő-mázoló, asztalos, 
állattenyésztő képzés. A hegesztők szak- 
munkás:bizonyítványt is kapnak. Mező- 
gazdasági részlegünkben komoly term e
lési értéket állítanak elő.

© Mi mindent „hoznak” otthonról ma
gukkal a gyerekek?

— Sajnos, jó tapasztalatokat, követen
dő emberi példákat nem. Gyakori az, 
hogy egyik vagy mindkét szülő börtön
viselt; míg a gyerek Aszódon van, az 
anya .mondjuk Kalocsán, az apa pedig 
egy másik büntetésvégrehajtási intézet
ben. Sokan jönnek csonka családból, ahol 
a zavaros, áttekinthetetlen élettársi kap
csolatok a jellemzők. Teljes családból a 
gyerekek húsz-harminc százaléka érkezik. 
Az állami gondozottak aránya meglepően 
alacsony, értve ezalatt azokat, akik tel
jesen család nélkül nőttek fel: a három 
százalékot soha nem érték el, jelenleg 
másfél-két százalékkal képviselik magu
kat az összlétszámom belül.

©  Mit tudnak a volt aszódiak sorsá
ról?

— Azt és ’ annyit, amennyit a volt nö
vendékeink a saját jó szándékukból kö
zölnek velünk. Az egymással kialakult 
kapcsolat határozza meg azt, hogy tá 
vozásuk után írnak-e levelet vagy 
sem . . .  Tudjuk továbbá azt is, hogy kö
rülbelül húsz-harminc százalékuk Tököl
re vagy más büntetésvégrehajtási inté
zetbe kerül, tehát ismét bűncselekményt 
követ el. Hangsúlyozom, hogy ez csak 
becsült adat: sem létszámunk, sem ener
giánk nincs arra, hogy pontosan felmér
jük ezeket a számokat. Azt viszont tud
juk, hogy az itt élők közül majdnem har
minc százalék — s az arány állandóan 
emelkedik — úgy érkezik ide, hogy szin
te nevelhetetlen, megváltoztathatatlan. A 
korábbi környezetükből — családjukból 
— magukkal hozott szemlélet, a  normá
listól eltérő értékrend olyannyira beléjük 
ivódott már, hogy el sem tudnak képzel
ni m ásfajta emberi normákat. Ez az a 
csoport, amelynek bármelyik tag ja  bár
mikor — minden különösebb indíték nél
kül — bármilyen súlyos bűncselekményt 
is elkövethet.

© Mit kellene a legsürgősebben meg
változtatni?

— Egy mondattal, pontosabban két 
szóval tudok válaszolni. Aszód megíté
lését. Ebben azonban nagyon sók min
den benne van. Például az, hogy a külső 
vállalaitoktól rendszerint > olyan munkát 
kapunk, amit máshol már nem vállal
nak, tehát nehezen végezhető, rosszul fi
zető munkát. Rossz ez a gyerekeknek — 
és persze rossz nekünk is. Nem bennün
ket kellene szidnia mindenkinek, mert 
a nálunk levő gyerekeket nem. mi ront
juk  el, nem mi formáljuk olyanná, ami
lyenek — hanem a  saját, előző környe
zetük. Azok a szülők, akik a maguk éle
tével rossz példát adnak nekik, akik nem 
törődnek velük; az az iskola, amelyik 
eltaszitja magától őket, és így tovább.

Egyelőre még csak egymásra mutoga
tás folyik: ki a felelős, ki. mit tehetne? 
S ezt is meg kellene, változtatni, mert 
Aszód csak egy csepp a tengerben, ahol 
önmagukkal, az életük addigi szakaszával 
kudarcot vallott gyerekek vannak.

H. A.
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Kellemes
Egy nem mindennapi je

lenségről szeretnék beszá
molni. Már hosszú időt 
töltöttem el különböző bv. 
intézetekben, jelenleg Má- 
riaaosztrán vagyok. Az 
intézetbe történő érkezé
sem után, alig egy hét el
teltével felkerestem a he
lyi könyvtárat. Nem tu
dom, sorstársaim  milyen 
mértékben igényesek egy- 
egy könyvtár rendeltetését 
illetően, számomra a má- 
riianosztrai könyvtár érde
kes és kellemes meglepe
tés. Elsősorban — már 
mag,a a lapok példányszá
ma is tiszteletet parancso
ló, hisz több m int tizenöt
ezer kötet várja az érdek
lődő és könyveket szerető 
olvasókat. ’ A könyvtár bel
ső elrendezése esztétikailag 
is megfelel a legigénye
sebb kívánalmaknak, így 
teljesen civil légkört áraszt.

Rendszerezett, szoros 
ábécébe szedett életrajzi, 
történelmi, ifjúsági és szép- 
irodalmi művek találhatók 
itt, külön a magyar és kü
lön a világirodalmi alkotá
sok, Ezenkívül a könyvtár 
anyaga tartalm az még me
se- és isci-fi irodalmat, m ű
vészettörténeti munkákat, 
politikai, gazdasági, term é
szettudományi írásokat és 
számtalan lexikont. Lelke
sen buzgólkodik a könyv
barátok klubja is. A klub 
tagjai az intézeten belül 
szabadon mozoghatnak, 
rendszeresen elkísérik el
ítél ttársiaiikat a könyvtárba

könyvtár
— csere után pedig vissza 
a körletre. Közreműködé
sükkel valósult meg annak 
a lehetősége, hogy hetente 
folyamatos és zavartalan a 
könyvesére. Számos inté
zetben éppen ez a legna
gyobb probléma, hiszen a 
legtöbb helyen ritkán,_ s 
csak szigorúan meghatáro
zott körülmények között 
juthatnak el a helyi könyv
tárakba.

A nálunk alkalmazott 
módszert sokan azért ta 
láljuk ötletes és jó megol
dásnak, mert az így kiala
kított rendszer nemcsak a 
hetenkénti könyvcseréket 
teszi lehetővé, hanem en
nek lebonyolítása is gyors. 
Nem kell tanácstalanul áll
dogálni, az adminisztráció
val foglalkozó könyvtáros
ra várni, hiszen a szako
sítótáblácskák kiválóan el
igazítanak bennünket, a 
könyvbarátklub tagjai pe
dig szívesen segítenek az 
általunk keresett művek 
megtalálásában. Mindenki 
tetszése szerint válogathat, 
böngészhet a könyvespolco
kon, s a fentieket tapasz
talva magam is úgy érez
tem, m intha civil könyves
boltban, vásárlás közben 
nézegetném ' a szebbnél 
szebb könyveket.

Jó, hogy ízléses, kultu
rált körülmények között 
olvashatunk, kölcsönözhe
tünk. Talán másutt is akad 
átvennivaló az itteni ta 
pasztalatokból.

GyUIvészy Barnabás

Madár dal a fényben
Lassan megtagad priccsem is!
Betonnál keményebb!
Sóhajnál távolibb lett a remény, 
te sem üzensz, mint rég — 
falakon át is dideregtet 
a novemberi hajnal, 
madárdal pörög a fényben, 
kapcsoló kattan, az ébredéshez 
kifürdik álmából a szem.

Szalai P. András 
Márianoszíra
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Veszélyes mértékben terjed 
a kábítószer-élvezet Ázsiában

A kábítószer-élvezet, aűiely 
a nyolcvanas évek elejék még 
nyugati, elsősorban amerikai 
probléma , volt, azóta ázsiai 
gonddá is^.vált. Az ASEAN- 
országok (Tfh'aiíöld; Malaysia, , 
Fülöp-sisigetek, Szihjgapúr, 
Brunei) legutóbbi konteren- ' 
ciájáh m egállapították: a ká
bítószer-élvezet és -keresltedé- : 
lem olyan; ' probléma, amely 
„veszely ij$etke ti/[ a , ;, nem zeti" 
biztonságot-’. ■ ;

Ázsiában m ár ma a világ 
ópiumtermelésének 60 száza
lékát fogyasztják el. A hely
zetet súlyosbítja, hogy az 
opiátokat m indinkább heréin 
form ájában fogyasztják; en
nek nemcsak a kábítószer-él
vezet terjedése az oka, ha
nem többek között az is, hogy 
a h e ro in ,am e ly n ek  súlya a 
nyers ' ópiuménak tizedrésze, 
könnyebben szállítható.

A kábítószer-szenvedély a 
legsúlyosabb M alaysiában (a 
lakosság 1,8 százaléka a kábí
tószer rabja), ezt követi Thai
föld (1 százalék), Irán (1 szá
zalék), Hongkong (0,9 száza
lék), Szingapúr (0,28 százalék) 
és Burma (0,17 százalék); ösz- 
szehasonlításul; az Egyesült 
Államokban a lakosság 0,22 
százaléka kábítószer-élvező. A 
kábítószer-szenvedély eddig 
nagyrészt elkerülte Tajvant, a 
Fülöp-szigeteket, Indonéziát, és 
Koreát. Japánban ezzel szem
ben fertőző betegségként ter
jed a heroinszenvedély, amely
hez szervezett bandák szállít
ják a kábítószert.

Az Ázsia-szerte terjedő he
roinszenvedély okai részben 
gazdasági, részben szociális 
jellegűek. Az egyik oka a ká
bítószer alacsony ára. Egy 
gramm heroin — több jó 
ópiumtermés m ién, körülbelül 
1980 óta . az - ázsiai piaca?,, 
kon . 12 dollár. ..Egy gramm 
több injekcióhoz elegendő 
mennyiség.

Másodszor, a termelés már 
ott van ,a helyszínen. Azelőtt 
az ópiumot főleg, a „tenge
ren tú l” dolgozták fel heroin
ná. Most a heroin nagy része 
Ázsiában készül. A nyers
anyag nagy részét is ott ter
melik. Az .évente világszerte 
piacra . kerülő 1600 tonna 
nyers ópiumból több mint 
1000 tonna,, az „arany három
szögből” származik (ebből 600 
tonná Burmából. 50.0 tonna 
Laoszból. és ,' 35 tonna Thai-’ 
földről).

További 75.0 tonna szárma
zik az „árápy. félholdból” (eb
ből 500 fonná Iránból, 200 
tonna Afganisztánból és 50 
tonna Pakisztánból), továbbá

Törökországból, és csak kis 
része Latin-Amerikából, első
sorban Mexikóból (körülbelül 
15 torma),

A harm adik ok szociális 
jellegű és a gyors városiaso
dással függ össze, elsősorban 
DéikeletrÁzsiában. A bonyo
lu lttá vált életből való mene
külés egyik útja a ' kábítószer

A kábítószereket ősidők óta 
fogyasztották Ázsiában, de az 
átlagos mai fogyasztó más 
mint a régi, kereső foglalko
zást folytat, városban él, fia
talabb és a közép- vagy az 
alsó rétegekhez tartozik.

Éppen ezen új profil m iatt 
látszanak a kábítószer-szen
vedély szociális következmé
nyei olyan aggasztónak, hogy 
még attól is félnek: a kábí
tószerélvezet terjedése veszé
lyezteti a nemzeti biztonságot. 
A tisztviselők megvesztegethe- 
tőkké válnak, az apák nem 
vállalj ák gyermekeik tan ítta
tásának költségeit.

A kábítószer-élvezőt Ázsiá
ban, Európától és Amerikától 
eltérően, áltálában nem közö
síti ki a társadalom, bár a 
törvények mind szigorúbb 
büntetéseket írnak elő. Szin
gapúrban, Thaiföldén, Indoné
ziában, Malaysiában, Burm á
ban, Dél-Koreában, Tajvanon 
és Iránban a kábítószer-ke
reskedelemért halálbüntetés 
jár. Malaysiában 1984-ben je
lentősen alacsonyabban állapí
tották meg az eladott kábító
szer mennyiségének azt a ha
tárát, amelyen felül az eladót 
m ár halállal büntetik.

A kábítószer problém ája el
len szisztematikusan négy mó
don kellene harcolni: ellen
őrizni kellene a termelést, a 
kereskedelmet, meg kellene 
semmisíteni a laboratórium o
kat és , nevein: kellene a - la
kosságot — elsősorban arra, 
hogy a kábítószer-fogyasztást 
elítélje. A gyakorlatban ez 
természetesen csak igen kis 
részben valósul meg.

Thaiföldön és Malaysiában 
m ár vannak ugyan intézmé
nyek, amelyek a kábítószer el
leni harcot szolgálják és a 
rendőircsoportoktól a rehabili
tációs központokig és .kutató* 
intézetekig terjednek, de ez 
még nagyon kevés. Az ópium
kereskedelem nagy útvonalai, 
továbbra is ellenőrizhetetle
nek: Burmában, Thaiföld
északi részén és Afganisztán
ban az ópium-kereskedelem lá
zadó vagy félig ' autonóm tör
zsek kezében vagy (mint az 
„arany háromszögben” volt 
Kuomintang-kötelékek) ellen
őrzése alatt van.

A nők utolérik a férfiakat az ivásban, 
a dohányzásban,

a betegeskedésben és a tékozlásban
A férfiak több alkalmi sze

xuális kapcsolatot kötnek, ag- 
resszívabbak, valószínűbb, 
hogy erősen isznak és dohá
nyoznak és hajlam osabbak a 
súlyos betegségre, m int a nők.

A nők azonban sok terüle
ten’ szűkítik a szakadékot egy 
új könyv, a Men and women 
— how different they are 
(Férfiak és nők — mennyire 
különböznek?) szerint, melyet 
John Nicholson pszichológus 
írt. A könyv azt állítja, hogy 
több férfi dohányzik ugyan, 
m int nő, de a férfiak ham a
rabb abbahagyják. 1972-ben a 
férfiak 52 százaléka dohány
zóit, szemben az 1982-es 38%- 
kal, míg 1972-ben a nők 41 
százaléka dohányzott az 1982- 
es 33 százalékkal szemben. 
Hasonlóképpen, míg 1,4 millió 
férfinak van alkoholproblé
mája, szemben a 250 000 nő
vel, viszont a nők kezdik be
érni őket az ittasság miatti 
rendőrségi eljárások és az al
kohollal összefüggő betegségek 
miatti kórházi kezelések szá
mában.

Az újonnan feljegyzett ke- 
ménydrog-narkósok közül 76,5 
százalék volt férfi 1974-ben és 
23,5 százalék nő, viszont négy
szer hajlam osabbak a tüdő
rákra, m int a nők, háromszor 
hajlam osabbak a szívbeteg
ségre és sokkal valószínűbb, 
hogy szélütést vagy légzőszer
ve betegséget kapnak.

A számok azt m utatják, 
hogy a nők szám íthatnak ar
ra, hogy megérik 76. évüket, 
a férfiak csak a 70-et. Bár az 
újszülöttek 52 százaléka fiú, a 
75 éves népesség 67,4 száza
léka nő és Nagy-Britannia 
4000 százévese közt négyszer 
annyi a ií&, m int a férfi.

Ezzel: szemben minden nyol
cadik nő részesül kezelésben 
élete során elmebetegség 
miatt, szemben minden tizen-

„ A  jövő autójában természetesen lesz fekete doboz"1
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kettedik férfival. A nyugtató
szerek kétharm adát nőknek 
írják fel és több nő kísérel 
meg öngyilkosságot, viszont 
több férfinak „sikerül”.

A könyv igyekszik több mí
toszt eloszlatni, köztük azt, 
hogy a nők jobban szórják a 
pénzt. A Barclaycard/Visa hi
telkártyarendszer számadatai 
szerint a kártyatulajdonosok 
50 százaléka nő, de sokkal 
kevésbé veszik igénybe a ki
terjesztett hitelfelvételi lehe
tőségeket. A nők nem is szük
ségképpen rosszabb gépkocsi- 
vezetők. Nagy-Britannia leg
nagyobb gépkocsi-biztosítója 
szerint a 24-29 éves férfiaknál 
34 százalék a valószínűsége, 
hogy balesetet szenvednek, a 
nőknél 31 százalék az esély. 
Valószínűbb, hogy a nők sú
lyos sérülést okoznak a gyer
mekeiknek, a gyermekvédő li
ga jelentése szerint, bár a 
gyerekek gyakrabban vannak 
veszélynek kitéve az apjuk 
részéről. És úgy látszik, a lá
nyok utolérik a fiúkat a bű
nöző magatartásban. 1950-ben 
a lányok a 17 év alattiak 
bűncselekményeinek csak az 
1.3 százalékát követték el, 
1977-re ez az arány 16 száza
lékra nőtt. 1985. áprilisában 
azonban még mindig 44 535 
férfi volt börtönben, szemben 
1485 nővel.

A férfiakat továbbra is job
ban fizetik, m int a nőket: az 
átlagos férfi heti bére 1984- 
ben 179 font volt a 117 font 
női bérrel szemben. A fér
fiak továbbra is sűrűbben vál
togatják a partnereiket. A 
könyv számokat idéz, melyek 
szerint kétszer több férjnek 
volt hatnál több szerelmi kap
csolaté, m int feleségének, és 
nyolcszor több homoszexuális 
férfinak volt 11 vagy annál 
több partnere, m int leszbikus 
nőnek.

Századunkban a műszaki 
fejlődést a legtöbben talán az 
évről évre megjelenő új autó
kat figyelve m érték fel. Az 
új anyagok és újabban a m ik
roelektronika „morzsái” való
ban ham ar beépültek a ko
csikba. így hát a jövőre néz
ve iránytű lehet, hogy m it ter
veznek az autógyárak fejlesz
tőmérnökei.

Egyes jövőbe látó mérnökök 
azt ígérik, hogy az évtized vé
gére — hála az infravörös su
garaknak — az ember gondo
latait is kitaláló autók fog
ják még kényelmesebbé tenni 
az amúgy is elkényelmesedett 
mindennapokat. Az egész ott 
kezdődik, hogy az autó úgy 
fog viselkedni, m int egy ku- 
tyus. Képes lesz „felismerni” 
gazdáját. Ha meglátja — pon
tosabban, ha érzékeli a tu la j
donos közeledtét, autom atiku
san kinyitja az ajtókat. Ha 
több ember ismertetőjegyeit 
táplálják  be a „fedélzeti szá
mítógépbe”, akkor az autót 
irányító agy automatikusan 
beállítja a vezetőülést abba a 
helyzetbe, amelyet az adott 
gazdi a legkényelmesebbnek 
tart. Természetesen meg kell 
igazítani a belső és a külső 
visszapillantó tükröket is. Ez 
sem jelenthet azonban gondot 
az előbbiek alapján. Ezek 
után a vezető által leginkább 
kedvelt belső hőmérséklet be
állítása m ár csak gyerekjá
téknak tűnik. Amíg ezeket a 
műveleteket a kocsi „elvégzi”, 
a tulajdonos körülbelül meg 
is fogta az önműködően kinyi
tott ajtó kilincsét és beszállt a 
legkényelmesebb helyzetben 
levő .vezetőülésbe.

Számos autógyárban egé
szen más irányú kísérleteket 
folytatnak. Optikai szálak fel- 
használásával arra  töreksze

nek, hogy a gépkocsiba szerelt 
számítógép az utazás minden 
pillanatában „tisztában le
gyen” a gépkocsi műszaki ál
lapotával, az útviszonyokkal. 
Ha a mostani álmok megva
lósulnak, az autó — legalább
is, ami nem az „alapszolgálta
tást” illeti — olyan lesz^mint 
a repülőgép. A külső hőmér
séklet állandó jelzése, a fo
gyasztás mérése is legalább 
olyan általános velejárója lesz 
az autózásnak, m int az, hogy 
mindig tudjuk, mennyi út 
megtételére elegendő még a 
benzin és az is, hogy az autó 
— percre pontosan megmond
ja nekünk, mikor érünk oda 
kitűzött úticélunkhoz. Ha ép
pen Föld körüli úton vagyunk 
és mondjuk elhagyatott vidé
ken autózunk — például a 
Szaharában —, nem kell a t
tól tartanunk, hogy eltéve
dünk. Az autó számítógépének 
és a „legközelebbi” műhold
nak a segítségével ugyanis 
pillanatok alatt „megnézhet
jük” , hol is vagyunk tulajdon
képpen. A műszerfal tv-kép
ernyőjén — a ránk  vonatko
zó adatok betáplálása után — 
megjelenik a sivatag, benne 
mi és azok- a megközelíthető 
pontok, amelyek a leginkább 
elérhetőek. A jövő autójában 
természetesen lesz fekete do
boz. Ez feljegyzi az utazás 
összes param étereit, minden 
fontosat, ami az út alatt a 
külső és belső feltételekben 
megváltozott. Ha olyan mű
szaki tuba lép fel az utazás 
közben, amely azért még nem 
kényszeríti megállásra a veze
tőt, a számítógép rögtön a mi
nim um ra csökkenti az ener
giafogyasztást. Ezzel lehetővé 
teszi, hogy az autó eljusson az 
első szervizig, ahol aztán szá
mítógép segítségével megálla
pítjuk, mi is a baj.

” MEGRÖNTGENEZIK A  FÁ KA T
A güttingenr egyetem tudósai rémélik. hogy egy rend

kívül;! módszer. segítségével rövidesen: sikerül tisztázni 
a nyugatnémet. erdők pusztulásának ok ait., Egy _ moz
gatható -«zdn^^efc-tornogrii segítségével „átvilágítják” 
a fa törzsekét, először a lucfenyők és. tölgyek törzseit, 
hogy 'téltárják  a Vízellátást és -elosztást a xilemoen, a 
Hatórás vízvezfető iárészében. Ezzel az úgynevezett gyp- 
kérelijnéletet, az- erdőpusztulás, egyik okát szeretnék 
bebizonyítani. E szerint a hipotézis szerint, a ta la j: ipari 
szenatfgó'áok . okolta túksavasó.öásia, ásványi anya^gaá’nak 
kilúgazódásá és. a mérgező nehézfémek felhalmozódása 
a talajban azok a mérvadó stress /.tényezők, melyek a 
gyökéréit ‘károsodásához és ezáltal a fák .elhalásához 
vezethéRi”’ á. fák koronájának vízellátás« érzékeny za
vart Izéhééá - vagy teljesen - megszűnik. A , mozgatható 
számítógép - ínmo gráfot, az. első iiven készüléket az 
NSZKrbán.'rhiintegy ■ 10 évig Marburgbah haszna,lak az 
orvosi diagnosztikában, majd később átalakítottak a 
fák vizsgálatára. A közeljövőben országszerte több száz 
fát fognak megröntgenezni az NSZK-ban. A kutatok 
szerint az első eredmények egy év múlva varhatok.

Nőknek csak képernyőn...
Szaúd-Arábia utolsó nagy oktatásügyi, építkezéséhez 

adott jóváhagyást Fahd király,: Abha üdül óvárosban 
egymilliárd dolláros költséggel, új, a. ríjam bzaua ívnaiy 
Egyetem részeként működő egyeteme^ létesítenek.

Szakértők szerint egyelőre valószínűleg ez lesz az 
utolsó nagy oktatásügyi beruházás az országban mivel 
a j  mostanáig felépített, intézmények egy ideig kepesek 
lesznek befogadni az iskoláskorú refegeljet.

’Szaúd-Arábiábán több muzulmán magánegyetem mel
l e t  négy hagy állam i egyetem működik Az oktatás in
gyenes sőt még zsebpénzt is biztosítanak. A_ női haliga 
fik  azonban csak tévéképernyőn kísérhetik figyelemmel 
a íjférf ioktatók előadásait.

T R É F Á K
— Doktor úr — kérdi az 

aggódó feleség az orvost — 
mondja meg nekem az 
igazságot, még ha fájdal
mas is: ezután a baleset 
után képes lesz-e még va
laha mosogatni a férjem?

★
— Felfedeztem egy szá

mítógépet, szinte emberi 
vonásokkal — jelenti be a 
kongresszuson egy tudós. 
— Ha hibát csinál, áthárít
ja egy másik számítógépre.

★
— Már ötödször kérlek, 

Egon, add meg a száz már
kámat!

— Na és? Nekem tízszer 
kellett kérnem, hogy add 
kölcsön!

★
A kis Erika az összes 

babáit egy bőröndbe cso
magolja és kiszalad a ház
ból.

— Hé, el akarsz hagyni 
minket? — kérdi az apa.

— Igen. Anyu adott egy 
pofont, ezért most vissza
megyek a gólyámhoz.

★
Az eziístlakodalmaú a 

férj bevallja a feleségének:
— Tudod. Anna, hogy a 

házasságunk tulajdonkép
pen egy tévedés következ
ménye?

— Nem. Karcsi. Hogy
hogy?

— ;Amikor annak idején  
íiitty ént ettem, tulajdonkép
pen égy taxii akartam hív
ni.

★
— Hogy lehet az, hogy 

veled nem veszekszik a fe 
leséged, ha este késön mész 
haza

— Mert mielőtt elme
gyek otthonról, fogadok ve
le, hogy tízre itthon  . le
szek, és azután örül, hogy 
ö nyert.

M agassági rekord
M ag a ssa rk ú  c ip ő t lá tta m ,
£ s  Pár n ag y o n  k ed v elem , ;
A zt h iszem , hogy  ez t a  Cipót
S o h a  m eg  n em  v eh e tem .
(H ielvéghy P e ren e  v id ám  v e r

s é n e k  fo ly ta tása- a  re jtv é n y 
ben.)

V íz sz in te s : : l. A fo ly ta tá s  . első 
so ra . (z á rt b e tű k :. M, E). 17,
R ad íroz . 18. B olyongó. 19.. M eg
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V á l a s z o l :  V e r e b e s ,  
a  R á b a  E T O  e d z ő j e

— Aranyérem? — Mesteredzői cím?
— A legszebb érem, de — Én teljesítettem egye-

az ezüst is szépen fénylik. dűl az aktív edzők közül
— Barát? azokat a feltételeket, ame-
— Egy igazi jó, barát hí- ,lyek a mesteredzői címért

ányzik. járnak. Tavaly fel is tér-
— Cigaretta? jesztettek, de valaki meg-
— Naponta két doboz fúrta.

Multifilter. — Nyilatkozat?
— Dirigens? — Egy ideje kiosztották
— Rajtam kívül más nem rám  a „Néma levente” sze-

dirigálhat. repét.
— Érzékenység? — Óhaj?
— Olyan vagyok, mint — Tisztességes bajnoksá-

egy szeizmográf. got!
— Futás? — Profiszerződés?
— Futottam eleget, Tus- — Több nyugati ajánla-

son most már más is . . . tóm is akad. Szeretném az
— Győzelem? NSZK-ban vagy Görögor-
— Számomra csak ez az szagban folytatni.

egy, ami elfogadható. — Reklám?
— Hannich? — Élőbb minőségi áru
— A legjobb magyar fut- kell, azt kell jól eladni!

ballista. — Szív ?
— Ital? — A régi Fradi-szív!
— Narancsszörp vagy tej, — Taktika?

Szeszes ital soha! — A játékosállománytól
— Játékvezető? függ.
— Kérem a következő — UEFA Kupa?

kérdést. . . — Ha Kardost és Róthot
— Kocsi?
— Ford Sierrám van.

leigazolhattuk volna, a dön
tőig meg sem állunk.

— Világbajnokság?— Levél? — Ha minden összejön,
. — Sok levelet kapok a egyszer főszereplők is le-

szurkolóktól, ami részint a hetünk.
szeretet jele, meg a gyűlő- — Zsákbamacska?
lété is . . . — Az edzői pálya.

LABDARÚGÁS

Köpés a kis Jónás
A futballpályák pihenője 

idején a csaták a színfalak 
mögött folynak. A csapatokat 
erősíteni kell, talán csak a 
kilincsek és a kilométerórák 
a megmondhatói, mennyire ke
lendő ma egy közép'csátár. 
Salgótarján felé biztos, hogy 
élénkült a  forgalom, a  18 éves 
ifjúsági válogatott Jónás Gyu
láért: jelentkezett a Honvéd, 
a Dózsa, a Vasas, az FTC, a 
Videoton, a Tatabánya és a 
Békéscsaba is.

Ozsvár István a Salgótar
ján TC ügyvezető elnöke:

— Jónás Gyuszi átlagon fe
lüli képességű center. Az el
ső pár meccsen hét gólt rú 
gott, ettől kezdve az ellenfe
lek jobban vigyáztak rá. En
nek, és a nagy jövés-menés
nek is köszönhető, hogy ké
sőbb már nem talált a  kapu
ba. Tudok róla, hogy szóban 
korábban elkötelezte magát a 
Ferencvárosnak, de később 
meggondolta és a Videotonhoz 
írt alá.

Jónás Gyula:
— Budapest túl nagy város 

nekem, félek tőle, ezért vá
lasztottam Fehérvárt, ahova 
nyáron, érettségi után költö
zöm.

Pusztai László az FTC la- 
darúgó-szakosztályának veze
tője:

— Jobb lett volna, ha Jónás 
rögtön egyenes választ ad. 
Mindegy, megyünk tovább, ná
lunk nincs átigazolásmentes 
időszak.

— Góllövő csatárt keresnek. 
Kikből választhatnak:

— A „piac” nagyon szűk, 
háromnál több név nem is jut 
eszembe.

— K ik ezek?
— Jónás, Lehota, Dzurják, 

Lehotához ragaszkodik a  Du
naújváros, Dzurják szerződése 
1988-ig szól Diósgyőrben. Itt 
állítólag van egy olyan meg
állapodás a játékos és a klub 
között, hogy szezon végén még
is kiadják valakinek.

— Kinek?
— Ezt ma még nem tudni, 

hiszen az egész NB I szíve
sen látná.

Kovács Ferenc, a Videoton 
vezető edzője:

— Korábban is, most is ar
ra törekszünk, hogy fiatal já 
tékosok telepedjenek le ná
lunk, Simon, Csucsánszky és 
most Jónás, is példa erre. Kö- 
zépcsatárra mindenképp szük
ségünk van, hiszen Szabó Jó
zsef görögországi szerződése 
az Iraklisz Szalonikihez elkép
zelhető, hogy napokon belül 
létrejön. (Létrejött -— aszerk.)

LABDARÚGÓ-VB

Mexikó, Olaszország, 
az NSZK, Franciaország, Lengyelország 

és Brazília a kiemelt
Alig néhány perccel azután, hogy Joao Havelange, a 

FIFA brazil elnöke és Joseph Blatter svájci főtitkár Mexi
kóvárosba érkezett, lezárult a találgatások korszaka — a két 
sportvezető azonnal nyilvánosságra hozta a FIFA 1986-os 
vb-döntőre vonatkozó kiemelési javaslatát. A FIFA illeté
kesei elmondták: a szervezőbizottságok kiem eltként M exikót 
(a rendezőt), Olaszországot (a címvédőt), továbbá az  NSZK-t, 
Franciaországot, Lengyelországot és Brazíliát javasolják.

A tájékoztatás szerint Olaszország a Puehlában és Mexi
kóvárosban küzdő A csoportot vezeti. Mexikó a B csoport 
kiemeltje mexikóvárosi és tolucai mérkőzésszínhelyekkel. A 
C csoportba kerül Franciaország (León és Irapuato), a  D 
csoportot Brazília vezeti és G uadalajarában játszik, az NSZK 
az E csoport kiemeltje (Queretaro, Mexikóváros), Lengyelor
szág pedig az F csoporté (Monterrey).

A kiemeltek mellé három másik urnából húzzák a  csa
patokat. Egy urnába kerülnek a dél-amerikaiak: Argentína, 
Paraguay és Uruguay, valam int a három legjobb európai: 
Anglia, a Szovjetunió  és Spanyolország.

A következő urna hat csapata: Algéria, Marokkó, Dél- 
Korea, Irak, Kanada, és minden valószínűség szerint Dánia, 
Kérdésekre válaszolva a F IF A . főtitkára elmondotta, hogy az 
erős dán válogatott azért kerülne ide, mert először vesz részt 
világbajnokságon.

A negyedik urnába kerülő válogatottak: Portugália, Bul
gária, Észak-lrország, Skócia, Belgium és Magyarország.

KÉZILABDA

Csík a csapóiról
Nincs irigylésre méltó hely

zetben Csík János, a női kézi
labda-válogatott szövetségi 
kapitánya, aki együttesével a 
B-csoportos világbajnokságon 
küzd.

— Valóban így van, mert 
számunkra csak egyetlen el
fogadható eredmény lehet, az, 
hogy kiharcoljuk a legjobb 
nyolc közé jutást, és megsze
rezzük a jogot az A-csoportos 
vb-n való indulásra.

— A  legutóbbi A-csoportos 
vb ,ezüstérmesétiek ez fe jfá 
jást okozhat?

— Nem a nyolc közé jutás, 
hanem a megfelelő helyezés 
elérése a gond, mivel nem 
mindegy, hogy hol végzünk. A 
jövő évi vb sorsolásakor ezt 
figyelembe veszik. Az, hogy 
B-csoportban játszunk, senkit 
se tévesszen meg, m ert onnan 
a világ legjobb csapatai közül 
egyedül csak Jugoszlávia 
hiányzik.

— Hol tart a csapatépítés
ben?

— A legutóbbi vb óta szinte 
kicserélődött a kezdő együttes. 
Mindössze négyen m aradtak: 
Gódorné, Gombai, illetve a két 
kapus, Rácz Mariann és Óry-

n é ., Ellenfeleinknek pont for
dított a helyzet. A szovjetek
nél és az NDK-nál csak hár
man hiányoznak.

—• Tehát újoncokra épül a 
válogatott?

— Szó sincs róla. A lányok 
többsége már elérte, vagy 
megközelítette a századik vá
logatottságát. Kiváló játéko
sok, csak eddig nem volt mód
juk megismerni a nagy világ- 
versenyek légkörét, pedig egy 
vb-n a tapasztaltség rengete
get számít.

— Mikor kezdődik a vb?
— Hétfőn utaztunk az 

NSZK-ba és 10-én m ár já t
szottunk .is Nigéria ellen. To
vábbi ellenfeleink az osztrák 
és a csehszlovák válogatott. 
Ezen az erőpróbán egyébként 
16 csapat vesz részt. Az előesa- 
tározások után továbblépő 
együttesek két hatos csoport
ban folytatják, a végső sor
rendet pedig a két csoport 
azonos helyen végzett csapa
tai döntik el egymás között. 
Ez a rendszer nem szerencsés. 
Véleményem szerint igazságo
sabb volt, am ikor körmérkőzé
ses alapon dőlt el a helyezések 
sorsa.

SAKK

M asip aro v pihen és felkészül
— Ha valaki azt hinné, hogy 

az Anatolij Karpov elleni vb- 
döntő után már teljesen friss 
vagyok, téved — mondta a 
TASZSZ munkatársának Gar- 
ri Kaszparov sakkvilágbajnok. 
— Arra igazán nem készül
tem fel, hogy a nagy győze
lem után levelek és táviratok 
százaival invitálnak különböző 
élménybeszámolókra. Én 
amennyire lehetett elfogadta.n 
ezeket, így tisztelve meg szur
kolóimat.

— Nem csoda hát, hogy a 
tenger mellett, csendben jó le
vegőn könnyebben megy a 
regenerálódás. Mindig is az 
.aktív fizikai felkészülés híve 
voltam, így — mivel a hol
land Timman elleni, e hónap 
közepén sorra kerülő barátsá
gos páros mérkőzésre gyűjtök 
erőt — rengeteget futok, szí
vesen futballozom és kosár
labdázok is. S ez nem min
den. Egyik edzőm, Alpkszamdi
Sakarov segítségével legújabb

könyvemet rendezem sajtó 
alá. A téma mi más is lehet
ne, mint a Karpov . elleni vi
lágbajnoki. döntő mérkőzései
nek ismertetése, nem kevés 
szakmai megjegyzéssel fűsze
rezve.

— Milyenek a kilátásai a 
Timman elleni hat találkozón?

— A világ egyik legjobbjá
nak , tartom a holland nagy
mestert, ezért is választotta n 
őt partnerül a vb-döntő után. 
Kemény próbatétel lesz ez 
Nem mehetek ellene biztosra, 
1981-ben, Tilburgban már já t
szottunk páros mérkőzést, ak
kor én kétszer nyertem, ő egy
szer, további öt összecsapás 
döntetlent hozűtt.

Kaszparov jövőre befejezi, a 
bakul idegén nyelvek nemzet
közi pedagógiai főiskoláján 
angol nyelvi tanulmányait. 
Előtte viszont még ki kell áll
nia a „koronáját” veszített 
Karpov elleni viszavágóra.

Váltra dlolgoh Velei ni átír a
— Ritkán nézem meg a 

fiaimat, Karcsi és Jóska 
ugyanis nem szereti, ha a 
meccseken engem „emle
getnek”. — mondja Géléi 
József né, az egykori kapu
védő, a Csepel jelenlegi ed
zőjének á felesége és a vas
gyári kapus édesanyja. — 
Mikor a férjem abbahagyta 
a labdarúgást, fellélegez
tem, azt gondolva, mi is 
beléptünk a „normális” 
családi életet élő emberek 
közé. Aztán tessék, Karcsi 
fiam a férjem nyomdokába 
lépett, az idősebb pedig 
labdarúgó-játékvezető lett.

— Az biztos, hogy a fél
éves záráskor nem ezt vár
tam — mondja az edző 
édesapa. — Senkinek sem 
tehetek szemrehányást. A 
játékosok mindent megtet
tek, de a sérülések és a 
becsúszott hibák miatt eny- 
nyire futotta. Nem panasz
képpen említem, de a Cse
pel két évvel ezelőtti hu
szas keretéből mindössze 
öten maradtak. Meg aztán 
minden meccsen volt egy 
„hibafelelős” és ez pontok
ba került.

— Ami az elhullajtott
pontokat illeti, abból, saj
nos, én is kivettem a ré
szemet — mondja a hüsz- 
szúra nyúlt 197 centiméte
res Karcsi. !

— Komoly fejmosást kap 
ilyenkor?

— Semmivel sem kemé
nyebbet, vagy enyhébbet, 
mint játékostársaim . Ha 
valaki, akkor apám  tudja, 
hogy a kapusok cifra dol
gokra képesek.

— A  cifra dolog alatt a 
potyagólt értik, akkor a 
Geleieknek volt ebben ré
szük?

— Nekem két emléke
zetes volt — mondta az 
édesapa. — Az egyiket még 
ma sem tudom elfelejteni. 
Az angliai vb-n, a szovje
tek elleni meccsen kiejtet
tem egy lövést és a labdát 
bekotorták a hálóba. Ez is 
közrejátszott abban, hogy 
nem sikerült bekerülnünk a 
legjobb négy közé. Aztán 
egy dél-amerikai turnén 
1968-ban több tízezer em
bert nevettettem meg. Egy 
gyenge lövést lábbal akar
tam  kirúgni, óriási luftot 
rúgtam, a labda meg begu
ru lt a hálóba.

— Én pedig az elmúlt 
szezonban a Vasas ellen 
potyáztam. Komjáti feje- 
búbjára pattant a labda, 
azt néztem, jé,, milyen fur
csán ,száll. Ekkor megszó
lalt a.z egyik hátvédtársam: 
Karcsi, .szedd már ki á 
hálóból.

— És m it várnak a ta
vasztól?

— Jobb játékot és bent- 
mafádást.

ASZTALITENISZ

Véssgel& eseh
Több, más sportággal el

lentétben, asztaliteniszben 
nem a naptári évvel zárul 
a szezon. Az 1985/86-os 
idény ősszel kezdődött és 
ez a szezon egy változóban, 
formálódóban levő magyar 
asztalitenisz-válogatottat ta
lál. Azért nem írható, 
hogy változóban levő a 
magyar asztal i ten is z-élet, 
m ert egyrészt a jól dolgozó 
klubokban a hagyományok
hoz , képest nincs változás 
(miért is lenne?), másrészt, 
m ert a formálódás, válto
zás korszaka a válogatottra 
köszöntött rá. Többször le
írtuk, hogy a fiatalítás 
kényszerű lépés, de leg
alább most élnek vele, 
azonban e körül is vészjel
zések foghatók. Hollandiá
ban „elveszett” az egyik 
reményekre jogosító férfi
játékos és azóta sem került 
elő. Egy másik fiatal sze
mélyéhez ugyancsak tervek 
kovácsolódtak, ő szerencsé
re nem külföldön, hanem 
itthon tűn t el a válogatók 
szeme elől. Ügy ítélte meg: 
elfáradt, nem kell neki a 
válogatott mérkőzés, sőt, a 
másik nemzetközi bajnok
ságon sem a válogatott 
mez.

A jelenség asztalitenisz
ben nem szokatlan, de az 
új személyeknél fogva meg
lepő. Mindkét eset a neve
lőmunka, a játékosformálás 
kérdését helyezi előtérbe. 
Az „elveszett” játékos a 
kényszerítő helyzet hatásá
ra  került, be a válogatottba, 
s noha nagyon tehetséges, 
még nem kiforrott. Já ték 
technikája éppúgy fejlődés
re szorul, m int egyénisége. 
Más szóval az asztalitenisz
válogatottba akkor is be 
lehet kerülni, ha valakinek 
a m agatartása nem kifo
gástalan, bár elriasztó ha

zai jelek m ár mutatkoztak, 
am ire csöndes elnézés volt 
a válasz. A másik fiatal já 
tékost írásban figyelmeztet
ték. A „tojáshéj” még ra jta  
van, de már két feltűnést 
keltő cselekedettel jelent
kezett, m indkettő a váloga
tott mez tiszteletének lebe
csülése, először világbaj
nokságtól való távolm ara
dás kísérlete (szolidaritás
ból), most pedig a sikerült 
„kísérlet”.

Asztaliteniszben " sokat 
kell edzeni, am íg valaki, a 
válogatottságig eljut, sok 
a verseny és sokfajta, ame- 

. lyekben helyt kell állni. De 
a válogatottság nem kötele
ző és nem is lehet rá  köte
lezni senkit sem. De nem 
is kell érte udvarolni a  ve
zetőknek, még azon az áron 
sem, ha a magyar asztali- 
tenisz nemrég még oly fé
nyesen ragyogó csillaga 
egyre halványabb lesz. Se 
elnéző cinkosság, se fegyel
mező erővel nem bíró in
tézkedés nem helyettesíthe
ti azt a szellemet, amelyben 
a válogatottságnak meg
tisztelő rangja van, s 
egyenleget m utat, a váloga
tottsággal járó előny meg 
a kötelesség. Nem lehet 
kompromisszum tárgya a 
válogatás, m int ahogy a 
válogatottsággal dobálózó 
játékosok edzői, vezetői, 
elöljárói is : felelősséggel 
tartoznának. Sokszor évti
zedekig keli dolgozni egy 
nevelőedzőnek, amíg felfi
gyelnek tevékenységére és 
kitüntetéssel, megbecsülés
sel honorálják. Ez baj! De 
legalább ekkora baj, ha a r
ra  sem figyelnek fel — 
m int példáinkban —, ha 
valakik tehetséges aszta
litenisz-adottságú, de reni
tens szellemet honosító 
versenyzőket küldenek a 
porondra.

KICK-BOX-KARATE

Bátrabb volt a barátja
Látszat után ítélni nagyon 

csalóka dolog. A napokban ta
lálkoztam egy szőke hajú, vé- 
konydongájú, halk szavú fia
talemberrel, aki ránézésre még 
a saját árnyékától is fél. Ha 
kötekedő frá ter lennék, min
den félsz nélisül összeakasz
kodnék vele, de hogy milyen 
szomorú sors várna rám, azt 
csak az tudhatja, aki látta 
Hanák Antalt a  ringben, a 
kick-box-karate világbaj
nokságon, ahol a  60 kilósok 
full-contact versenyszámában 
megszerezte a sportág első ma. 
gyár világbajnoki címét.

— M inek köszönheti világ- 
elsőségét?

Annak, hogy a  barátom 
bátrabb volt, m int én — 
mondja a világbajnok. — Gye
rekkoromban ugyanis minden
ki rajtam  akarta bizonyítani, 
hogy milyen erős. Meguntam 
és elhatároztam, karatézni fo
gok. De az edzésre nem volt 
bátorságom elmenni, így az 
egyik barátom kísért el.

— Most már bátor?
—  A ringben talán túlságo

san is. Nem félek senkitől, bí
rom és adom az ütéseket. A 
civil életben szerencsére nincs 
rá szükségem, két okból is ke
rülöm a konfliktusokat. Tu
dom, hogy milyen veszélyes 
fegyver a  kezem és a lábam, 
es mert a karate sem csoda- 
fegyver.
i Mit istent az, hogy full- 
contact?
. ’ Az\  hogy az embert tel
jes erőből ütik és rúgják. Csak 
az a lényeges, hogy én tö b - ' 
bet keményebben és ponto
sabban üssek és rúgjak. Iszo

nyatos pofonokat és rúgásoki 
lehet leakasztani. Tartottam  
a vb előtt egy kicsit a fül! 
contacttól, mert ebben az ági 
zatban életemben másodszc 
indultam a világbajnokságo:

— Jelentett-e a: siker való 
mi változást életében?

— Oh, hogyne. Az ered 
ményhirdetés után pár pilla 
nattal szakágvezetőm, Lej/re 
Richard közölte velem: — , 
munka csak most fog kezdőd 
ni. Amit eddig edzettéi, a 
már nem elég, még többet é 
keményebben kell dolgoznoi 
mivel mától mindenki rád fo 
„vadászni”. Megtartani vala 
mit sokkal nehezebb, mii 
megszerezni. Ennyit az fin 
neplésről.

—■ A  döntő alatt voltak- 
melég pillanatai a szakágve 
zetönek?

— A döntő a la tt már nerr 
De előtte igen. Anti aranyo 
srác — mondta Leyrer. Ri 
chárd —, de mindenkor min 
dig, mindenhonnan elkésik 
Most is hárm an ügyeltünk rí 
nehogy .a .70 kilósok döntőjén 
érkezzen meg. Most elérte a 6 
kilósok döntőjét és élete vá 
gyát, világbajnok lett.
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