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A Z ELMÚLT HÉT
*S,ÉLÉNKEN ELEMZIK politikai és saj- 

tokorokben Mihail Gorbacsov előterjesztett leszerelési 
javaslatait. A. nyugati kormánytényezők rendre fontos- 
* }, tartják üdvözölni a szovjet kezdeményezés tényét 
es ígérik a konkrét elképzelések alapos tanulmányozását. 
Éppen ezert a befolyásos amerikai napilap, a The Wa
shington Post vezércikkében azt sürgette, hogy az Egye
sült Államok mielőbb tanácskozzék nyugat-európai szö
vetségeseivel a moszkvai elképzelésekről. E konzultáció
kon elsősorban a leszerelés javasolt első szakaszával 
kapcsolatos közös, véleményeket kellene kidolgozni — vé
li, a lap. Megállapítja egyúttal, hogy Gorbacsov előter
jesztése „új bonyodalmakat” okozhat Washingtonnak és 
fo szövetségeseinek a kapcsolatában: egyfelől azért, mert 
kiterjed a brit és a francia nukleáris erőre is, másfelől 
azért, mert előirányozza, hogy Európában számoljanak 
fel minden közepes hatótávolságú nukleáris eszközt. A 
Post szerint _ ugyanis várható, hogy főként ez az — 
európaiak számára igen Vonzó — indítvány arra ösztönzi 
majd -a NATO-partnereket, hogy gyakoroljanak fokozott 
nyomást Washingtonra az űrfegyverkezési program fel
adása végett, lévén ez feltétele a tervezett leszerelés 
megvalósításának.- A cikk még megállapítja, hogy a brit 
és .francia atomerőt mind kevésbé lehet elszigetelten 
kezelni, hiszen London és Párizs jelentősen korszerűsí
teni óhajtja fegyvereit, és szaporítani a számukat.

BELGIUM VEZETŐ POLITIKAI PÄRTJA, a flamand 
Keresztényszocialista Párt (amelyhez Martens minisz
terelnök is tartozik) vezetőségi ülésen tárgyalta meg Mi
hail Gorbacsov .legújabb .javaslatait.

Üdvözölte az új szovjet kezdeményezést és úgy ítélte 
meg, hogy a NATO-szövetségeseknek azt igen figyelme
sen kell tanulmányozniuk, s a „tagországok kormányá
nak, beleértve a belga kormányt, is, a maximumot kell 
megtenni az atomfegyverek gyors és radikális csökken
tésére Európában, hogy a földrész fokozatosan meg
szabaduljon valamennyi ilyen, fegyverzettől”.

JUGOSZLÁVIA ÉS AZ NSZK ÜDVÖZLI a Mihail 
Gorbacsov által előterjesztett új szovjet leszerelési já- 
vasjatpt; — hangsúlyozza az a közlemény, amelyet Bonn- 
ban boztalc nyilvánosságra Rali DízdQTGVics jugoszláv és. 
Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter 
tárgyalásairól. A közlemény szerint Dizdarevics és 
Genscher úgy értékelték, hogy a 2000-re valamennyi 
atomfegyver megsemmisítését előirányzó szovjet kezde
ményezés lendületbe hozta a genfi szovjet—amerikai 
tárgyalásokat.

ÉRDEKES HÍRREL KAPCSOLÓDIK a képhez az 
Ászahi Simbun című vezető japán lap: értesülése szerint 
az Egyesült Államokban olyan új nukleáris fegyverek 
tervezésén és kifejlesztésén dolgoznak, amelyeknek a 
kipróbálásához nincs szükség atomkísérletekre, mert a 
tesztelés a lézeres nukleáris fúzión és szuperkompute
reken alapuló technológiák alkalmazásával történnék. E 
fegyverek létrehozása állítólag előrehaladott állapotban 
van. Egy amerikai szakértő úgy véli, ha ez a módszer 
beválik, tiem lesz szükség föld alatti nukleáris kísér
letekre. Ugyanakkor a program „hasznos” lenne Wa
shington űrfegyverkezési tervének a megvalósítása szem
pontjából is.

A KÖZEL-KELETI DIPLOMÁCIA új fejleményének 
számítana, ha minden fél megerősítené Simon Peresz 
izraeli miniszterelnök hágai nyilatkozatát, amelv sze
rint kormánya tárgyalásokat folytat „Husszein jordá- 
niai uralkodóval és a palesztin néppel”. Peresz azt állí
totta, hogy Tel Aviv nagyobbrészt már eleget tett a ren
dezési tárgyalások előzetes feltételeinek, viszont nem 
határozta meg pontosabban, milyen alkudozásokról van 
szó, és mit ért a ,,palesztin nép” meghatározáson. Mint 
ismeretes, Izrael nem ismeri el a PFSZ-t és nem haj
landó egy asztalhoz, ülni a tagjaival, s a többi közt ezért 
is veti el az arab országok által javasolt nemzetközi 
konferencia gondolatát. Az izraeli kormányfő mind
ezt azt követően közölte, hogy a holland fővárosban 
megbeszélést folytatott Richard Murphyvel, az amerikai 
elnök közel-keleti megbízottjával, aki Husszein király
ival tárgyalt Londonban, ahová a Peressze'l folytatott 
eszmecsere után megint visszatért. A The New York Ti
mes értesülése szerint az amerikai diplomata a közel- 
keleti problémáról tárgyaló . nemzetközi fórum meg
szervezésén fáradozik. Hágai körökben nem tartották 
kizártnak, hogy Peresz és Husszein hamarosan szemé
lyesen is megvitatja ezt a lehetőséget.

KÜLÖNLEGESNEK MINŐSÍTETTÉK a spanyol- 
olasz kapcsolatokat á, római lapok a két ország kor
mányfőjének, megbeszéléseit kommentálva. A La Re
publics már Gonzalez és Craxi sajtóértekezletét meg
előzően tényként szólt' az ilyen jellegű viszonyról, és 
hasonló hangnemet ütött meg a többi olasz lap is, han
goztatva, hogy a ívét ország a Közös Piacon belül amo
lyan latin szolidaritást kíván megteremteni. A hírma
gyarázatok szerint a csúcs a rendszeres konzultációk 
egész sorozatának az első állomása; volt: A Corriere della 
Sera úgy látja, hogy Madrid és Róma nagyobb fokú 
egyensúly); óhajt feremteni a Közös Piac „közép-északi” 
és déli összetevője között. Fontosnak tartják a lapok azt 
is, hogy á két kormány azonos állásponton van a föld
közi-tengeri és a ,kcjzel-keieti térség-konfliktusainak a 
megoldását illetőén^,

Kelletlen törlesztés
Reagan amerikai elnök február elsejei hatállyal az öt 

évvel ezelőttinél is szigorúbb gazdasági szankciókat rendelt 
el. Líbia ellen. Az olajárak csökkenése iiycvmán megingott lí
biai gazdaságnak azonban — vélik egyes szakértők — az 
USA nyugati szövetségeseinek csatlakozása nélkül aligha árt
hat komolyabban a bojkott.

Az amerikai elnök bejelen
tett bojkottintézkedései, a ke
reskedelmi, gazdasági együtt
működési, közlekedési, hitel
es polgári kapcsolatok , felfüg
gesztése, az ahierikai bankok
ban tartott több százmillió 
dollárnyi líbiai vagyon záro
lása nem keltett lelkesedést 
az USA nyugati szövetségesei 
körében, akiket az elnök a 
bojkott támogatására, általá
nossá tételére hívott fel. A 
legtöbb NATO-tágáJlam fővá
rosában a bojkottot illetően 
„várakozó álláspontot” java
soltak, annál meglepőbb, hogy 
Olaszországban bejelentették: 
készek korlátozni gazdasági 
kapcsolataikat az észak-afri
kai országgal.

A líbiai külkereskedelmi 
arányokból érthető meg, hogy 
miért. Az arab ország legfon
tosabb külkereskedelmi part
nerei sorrendben: Olaszország 
— Libái egykori- gyarmatosí
tója —, az NSZK, Spanyolor
szág, Franciaország, Törökor
szág, Jugoszlávia és Svájc. A 
Nemzetközi. Valuta Alap 
(IMF) által nyilvánosságra 
hozott összesített adatok sze
rint Olaszország : 1984-ben, 1,8 
milliárd dollárért exportált 
Líbiába főleg ipari és hadfel
szerelési cikkeket. Olaszor
szág fejlődő országokba irá
nyuló kivitelének egyötöde 
Líbiába került; onnan szár
mazó behozatala 2,5 milliárd 
dollár volt, főleg olaj; Líbiá
nak 13,56 százalékos részese
dése van a Fiat konszernben. 
Említésre méltó az is, hogy 
jelenleg 15 ezer olasz állam
polgár tartózkodik az észak
afrikai országban. Épp ezárt 
általános meglepetést, keltett, 
hogy Róma megtiltotta olasz 
fegyverek szállítását Líbiá
nak, s mint közölték: más 
büntetőintézkedéseket is fon
tolgatnak.

' . ic
Az NSZK 885 millió dollá

rért exportált 1984-ben Líbiá
ba, s onnan 2 milliárd dollá
rért importált, főleg olajat. 
Líbia az NSZK harmadik leg
nagyobb olajszállítója. Nagy- 
Britannia és Nigéria után. A 
Közös Piac egészében több 
mint 10 milliárd dolláros for
galmat bonyolított le tavaly 
Líbiával. A közösségen kívül 
nyugat-európai országok közül 
Svájc olajának felét Líbiától 
szerzi be. Az EGK egyik ve
zető államának, Franciaor
szágnak különösen kényes a 
viszonya Kadhafi ezredes or
szágával: a líbiai hadsereg 
felszerelésének egynegyede 
francia gyártmányú. Ugyan

akkor a két országot szembe
állítja Csád kérdése: ezen; fe
kete-afrikai állammalszem
ben ellenkező előjelű .kötele
zettséget vállaltak,, s- ez -ieszé- 
lyezi kapcsolataikat. Az Egye
sült Államokban a bojkott vi
szont mindössze nyolc olaj
ipari és vízügyi beruházó' cé
get érint, amelyek összforgal
muk 1—-2 százalékának ere
jéig még Reagan 1982-es első 
bojkpttrendeikezése ellenéreís 
folytatták tevékenységükét Lí
biában, s ottani vagyonuk 
mintegy 400 millió dollárra 
tehető; Ezek között a cégek 
között van az Occidental, a 
Conaco, a Marathon és a 
Chevron. Líbia szempontjából 
azonban , nem . lényegtelen, 
hogy e négy olajtársaságnak 
éppen azokban a líbiai cégek
ben van kisebbsági részesedé
se, amelyek a jelenlegi napi 
1 millió hordó körüli líbiai 
olajtermelés felét hozzák . a 
felszínre. Igaz, a Líbiába irá
nyuló, amerikai export '—"fo- 
leg élelmiszerből,, gyógysze
rekből és építőanyagokból állt 
— tavaly az első, tíz Hónap
ban 260 millió .dollárra emel
kedett az 1984-es egész' évi 
200 millió dollárról,1 de mégis 
messze elmarad az' 19Sl'-és 
811 millió dolláros kiviteltől, 
9,7 millió dollárról 36.5 mil
lió dollárra nőtt az amerikai 
import is 1985-ben, de ez 
csak töredéke az 198J-és 5,3 
milliárd dolláros olajimport
nak. ' •

★
Líbia olajjövedelme. Hivata

los adatok szerint áz 1930-as 
évi 22 milliárd dollárról ta
valyra 9 milliárd dollárrá 
csökkent, valutatartalékai pe
dig 13 milliárd dollártól 3,3 
milliárd dollárra zsugorodtak. 
Líbia keményen visszafogta 
importját, , hazaküldte az 
észak-afrikai vendégmunká
sok nagy. részét,, mégis,, fize
tési gondjai vannak. így ért
hető, hogy a nyugati Orszá
gok nem kívánnak kockáztat
ni, nehogy „cserébe” a böj- 
kottért Líbia megtagadja tar
tozásai eddig is kelletlenül 
teljesített törlesztését,1 Nyu
gati becslések szerint. Líbia 
legalább 4 milliárd dollárral 
tartozik együttesen Olaszor
szágnak, Törökországnak, Dél- 
Koreának, az NSZK-nák, Ja
pánnak, Franciaországnak, 
Spanyolországnak és Görög
országnak ki nem fizetett áru
szállítások és .szolgáltatások 
fejében. Ebből hírek szerint a 
legnagyobb összeg ,—' 1 mil
liárd dollár — Olaszországot 
illetné meg. 1 -

Rosszul elégítik ki a la
kosság szükségleteit néhány 
ólbirhiszér yoóá&zasábá'ii, 
kevés1 a, .divatos , cipő,. az 
áruházi ’ polcokon divatja 
múlt .szövetek .hevernek — 
közölték -a moszkvaiak 
Andrej GromikóVal, az 
S.ZKP KB PB tagjával, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta
nácsa Elnökségének einö-. 
Hive], aki szociális, egész
ségügyi és egyéb intézmé
nyekét látogatott meg a 
szovjet főváros különböző 
kerületeiben. A szovjet ve
zető elsősorban azt vizs
gálta, . milyen fogyatékossá
gok nyugtalanítják a "szov
jet főváros' lakosságát.

Gromiko megtekintette .a 
Voróáiiov ■ kerület 52. szá
mú kórházát, ahol. leit épü
lettömb a felújítást végzők 
hanyagsága miatt évelj óta 
használhatatlan állapotban- 

. van: Elmondták, néki, hogy 
' a : kórház betegei időnként 
egyoldalúan táplálkoznak: 
a kerületben még a nyári- 
őszi .időszakban sem kap
ható zöldség és gyümölcs.

A Legfelsőbb Tanács El
nökségének elnöke egy 
kuncevői áruházban és ‘ a ' 
Zflanov kerület/ •<?. számúi 
GaSZtronqm (Csemege), üz
letében elbeszélgetett a , vár é 
sárlókkal ás az .eladókkal: 
A ̂ moszkvaiak kifogásolták; • 
hogy a polcokon divatja 
múlt - szövetek foglalják a 
helyet és hogy kevés. á 
szép5 fazonú, könnyű és ké
nyelme? téli cipő, főleg ázi 
idősek' számára, nincs elég 
jó minőségű gyermek-,/női 
és sportcipő. , '
. Az. /élplmiszsrék. köz.üL, 

rossz az ellátás túróból, 
húsfélékből és ■ halból. A 
vállalatoktól gyakran érke- - 
zik. a . kereskedelembe, kis-; 
kereskedelmi eladásra al
kalmatlan csomagolású 
áru: elsősorban liszt, tész
tafélék, kása: kristálycu
kor, télkésztermékek .As 
mások. A; Gasztfonom. vá
sárlói nemcsak az áruk el
adóira,' hánénv termelőire 
és''szállítóija is panaszkod
nak.

Felzárkózás
, Néhány napig Budapestén 

tiirgvaU Migye! Mariin Fer
nandez spanyol . pénzügyin i- 
rjiszterrheiyettes. Kíváncsiak 
voltunk többek . között' arra: 
derülátó-e -áz ibériai ország 
jövőjét illetően, amely hivata
losan az idéi, .évtől a Közös 
Piac tagja. , t:
i Mi járatban volt Magyar- 

országon?
! Az itteni pénzügymihiszté- 

■rjium vezetői hívtak meg tá- 
pasZtálátcsérére: ' engem . -az' 
érdekéit, hogy gazdasági, 
pénzügyi téren mi' változott, 
mi”,változik Rlagyarországón, 
merte tart a reform, . őket pe
dig ' elsősorban az, hogyan áll
tunk a t az ' év eleji közös 
diáéi csatlakozással egy i do- 
bear az új hozzáadott érték
adóra, ennék milyén' előnyéit 
látjuk. . Az is érdekelte 'part
nereimet, ' hogy hogyan ' sike
rűit : az. utóbbi Öt évben 7 mil
liárd’ dollár külföldi tőkét 7be-

. A sok napsütést, úgy látszik, 
szeretik'’ -a .béfektétök. Ko
molyra fordítva a szót, Hosz- 
szú _ távon stabilnak tartják 
országünk politikai, gazdasági 
helyzetét, ■ biztosiak' befekte
téseik sorsát: Az is. igaz, hogy 
a beruházó japánok, ameri
kaiak, svájciak ■ évek , óta a kö- 
?ös , piaci csatlakozásra. - ját
szottak, jól tudván, hogy ez
zel -áruik nemcsak a . 40, mil
liós spanyol./piáéra, de .egy
úttal, a 11 másik tagországba 
is Vámmentesen' bejúttíátnak.

Napfény, közös piáéi tag
ság, azért, bizonnyal más is 
magyarázza a titkot. Milyen 
kedvezményeket adnak a kül
földieknek?,

Semmilyet., A . külföldiek 
ugyanolyan / .elbírálásban ré
szesülnék, mint á, hazaiak, 
ugyanolyan feltételek mellett 
fektethetnek be. Ha például, a 
sürgős szérkezetváltásra kije
lölt . hat különleges., övezet 
egyikébe települnek,. akkor a 
bel- . és a külföldi beruházók 
egyaránt r nagyvonalú,. ál,látni 
támogatást,, vám- „és „adóked
vezményt. alacsony kamatú 
hitelt kapnak. Más ; kérdés, 
hogy az. új rendelkezések ér
telmében. még többségi tulaj

donú Vállalatot isi minden .to
vábbi néíkül/alapíthat külföl
di., nem kell hozza szereznie 
állami engedélyt, legfeljebb 
statisztikái 'adatlapot kell .ki
töltenie. /." .

Szerkezetváltásra 'kijelölt 
övezeteket említ. Hogy állnak 
ä váltás ,emberi oldalával?

Kétségtelenül' , nehéz ügy 
acélgyárakat: hajóépítő; váúa- 
latökátb bezárni.; A '. leépítési 
prőgpám keretében a, textil- 
gyarák, ,á .háátartasi, készülé
kekét. gyártó vállalatok is tö
megesen ’bocsátottak ei /mun- 
kásbkat: Áz .átképzési. progra
mok ellenére jelenleg .20' szá
zalékos a munkanélküliség, és 
lehéí, Hogy; valamelyest még 
roiplik 'is a Helyzet, *;/'J 
j  Minden ötödik munkaképes 
ember állás nélkül. Hogyan 
bírja ki ezt egy szocialista 
kormány? /

Először is, az adóhatóságok 
glQl titkolt .fekete:'' gazdaság
ban rengetegen dolgosnak, így 
tehát a valóságos munkanél
küliség kisebb a hivátalosan 
regisatötnál. Másodszór, ép
pen-á/szöciálista kormány kö
telessége, hogy előbbre lépjen 
— nincs annál rosszabb, 
mintha megreked egy gazda
ság. Mi most dinamikus idő
szakba lépünk,., amikor --attól 
sem riadunk vissza, hogy ma
gánkézbe- adjuk az . eddig ál
lami. tulajdonban levő textil
gyárakat, szállodákat, hogy 
alaposán . átszervezzük,. leépít
sük a- nehézipart, miközben 
minden segítséget megadunk 
a jövő iparágaknak.

Nem félnek a Közös Piac 
versenyétől? A védővámok 
melegét élvező spanyol Ipar 
nem fog odakint megfagyni?
.Ügy látjuk, hogy most itt a 

nagy., ..alkalom,, felzárkózha
tunk a nyugat-európai élboly
hoz, . rá ■ vggyunk. kényszerítve 
a. leggazdáságtalánabÍD ipari és 
mezőgazdasági termékek gyár
tásának leállítására.. Kaptunk 
hét.. óy lélegzetvételnyi időt, 
szérintérn ez elegendő lesz j az 
átálláshoz. Meglátja, 1992 vé
gén , termékeink sokkal ver
senyképesebbek , lösznek, így 
lehet ̂  .Spanyolország szaba
dabb, korszerűbb és termé
szetesen gazdagabb.

Kuba cukrot vesz 
Nicaraguától

Nicaragua az idén legke
vesebb 15 ezer tonna cukrot 
ad el a világpiaci árnál jóval 
magasabb áron Kubának és 
10 ezer tonnát a: Szovjetunió
n ak .— jelentette . be Mana- 
guában az állami kézben lévő 
Enazucar cukorvállalat. Hiva
talos becslések szerint Nica
ragua cukortermelése az idén 
eléri a 230 ezer tonnát, az 
198p. évi 200 ezer tonna után.

Tömeges elbocsátások 
Dél-Afrikábap

! Dél-Afrikában az ország
történetének legnagyobb mun
káselbocsátása folyik: három 
nagy platinabányából 20 ezer 
fekete munkást bocsátottak' el 
megtorlásul azért, .mert a bá
nyászok az év első napjaiban 
több fizetést és jobb munka- 
körülményeket ' követelve 
sztrájkoltak. .

Román-EGK tárgyalások
A Közös Piac és Románia 

kapcsolatainak alakulása el
marad a brüsszeli várakozá
soktól — állapította meg \Vi 1 7 
ly de Glercq, a Brüsszeli Bi
zottság külkapcsolattíkért fe7 
lelős tagja a .szervezet és Ro
mánia- vegyes bizottságának 
ülésén, A közös piaci vezető 
aggasztónak ítélte, hogy 1980 
—1984 között az EGK . .keres
kedelmi hiánya,; Romániává) 
szemben közéi 2 milliánj 
ECU-ra nőtt. Tavaly Rotná- 
nia csak harmadannyi EGK- 
árut vásárolt, mint 'aményf 
nyit odaszállított, A Közös 
Piac által vásárolt . román 
árucikkek., mennyisége az el
múlt öt évben 65 százalékkal 
bővült, miközben Románia 
vásárlásai az 1$80.. évi. szint
nek a .40 százalékát sem ér
ték, / el,y Ezért a, végyes bi
zottság ülésen | az EGK remé
nyét fejezte ki, hogy'- Romá 
nia vásárlásainövekedni fog
nak. ” ; /. : ■

KGST-tanócskozás
Hanoiban

A KGST legutóbbi üléssza
kán jóváhagyott tudományos- 
műszaki program megvalósítá
sának, tervezéssel, kapcsolatos 
teendőiről tárgyalt többek kö
zött Hanoiban - a KGST terv
egyeztető bizottsága. Az ülés-: 
Szakon, magyar, részről /  Falu- 
végi Lajos minisztérelnők-he- 
lyettes. az Országos .Tervhiva
tal elnöke vett részt. Az.-; ülé
sen megvizsgálták a KGST 
atomerőmű-építéssel kapcsola
tos' hosszú távú együttműködé
si programjának tervezetét' is. 
elhatározták,' hogy / a'KGST 
következő ülésszaka elé terT 
jesztik .az atomerőmű-kapaci- 
.tások bővítésének; távlat) 
programját... Határozatot1 .'ho
zott a térvegyeztető, bizottság 
arról, hogy a KGST-országok 
közreműködnek iarc Hánói^—Hó 
Sí: Minh.-város közötti' vasút
vonal bővítésében. ' • ' y

Iráni—török 
kereskedelem

özal török miniszterelnök 
iráni tárgyalásait követően 
egyezményt írtak a]á a kétol
dalú: kereskedelmi forgalom 
bővítéséről, 1986-rá 3 milliárd 
dolláros összforgalmat tervez
nek^ a tavalyi 2,6 - milliard 
dollár után' Törökország ; az 
idén 6 ; millió tonría trádi .kő
olajat vásárol, s szóba/került 
az is._ hogy esetleg rendelnek 
az Iránban készülő Renault—5 
típusú- személygépkocsikból. 
Megállapodtak az Iránt -Tö
rökországgal -Összekötő/terve
zett olaj- és: gázvezeték rrjjeg- 
épíj.ésévei .kapcsolatos vizsgá
latok beindításéról/ Az utób
bi .négy ■ évben látványosan 
bővült a török—Iráni kereske
delem. Törökországnak Irán 
már a második, tégnagvbbb 
kereskedelmi .partnere, a?tö
rök. export negyede, - évi;. 1,5 
milliárd dollárnyi térmék ilk*- 
rül Iránba.’ ‘ : 7 ,T

../''; : ’7 / ‘ 7 ií
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TERMÉSZETE, hogy ha va
lamit ■ nem szeretne vagy 
nem tud véghezvinni, ak
kor azt önmagán kívüli 
okokkal menti, magyaráz
za. Szóval: kifogást keres. 
Manapság ilyen ürügy, 
hogy nincs módja minden
kinek vállalkozni, hogy 
mégsem állhat neki min
denki gmk-t, szakcsopor
tot, polgárjogi társaságot 
stb. szervezni, önnyugtató 
logika ez, ráadásul hamis 
is, hiszen a vállalkozás fo
galmát leszűkíti a kisvál
lalkozásokra:

Nem véletlen, hogy so
kan minden fejlesztési 
gondjukat a kisvállalkozá
sok szaporításával akarják 
megoldani. Ott is, ahol eh
hez semmi lehetőség nincs. 
Ezért fellegjáró javaslat' 
például — s útón-útfélen 
hangzik —, hogy az elekt
ronikai hard-ware iparun
kat kisvállalkozásokkal 
alapozzuk meg, hiszen, 
lám, Kaliforniában is ezek 
viszik előre a fejlődést. Ez 
a párhuzam azonban téves, 
mert ott ehhez az ágazat
hoz a berendezéseket ve
gyi anyagokat stb.-t gyártó 
teljes nagyipari háttér ren
delkezésére áll. A kisvál
lalkozónak elég az ötlet — 
kivitelezéshez. mindent 
megkap a boltban.

KÁR A VÁLLALKO
ZÁST az egyes ember, egy 
család, vagy csupán egy 
kis egység kizárólagos jó 
tulajdonságának tekinteni. 
A vállalkozó kedv, akarat 
és képesség mindenféle 
gazdálkodás megterméke
nyítő, előrelendítő erőfor
rása. Gyanakodni. sem kell 
e fogalomra — bár marnég 
ez. is előfordul. Ez nem 
spekuláció. A vállalkozás 
nem azonos a munka nél
küli jövedelemszerzésre 
való törekvéssel, az ügyes
kedéssel, • nepperkedéssel. 

. Az iga?},;,yállajkozá$fktón 
' a jó' ötletet mindig' követi 

kiaknázáshoz! szükséges' ke
mény, következetes munka. 
Ez az eredményes vállal

kozások képlete. Ezért nem 
lebecsülendő érték a vál
lalkozói kedv, hajlam és 
képesség.

SEHOL SEN SZABAD
NA MEGNYUGTATNI a 
lelkiismerétet azzal, hogy 
nincs mód a vállalkozásra, 
mivel nem lehet minde
nütt gmk-kát alakítani. 
Mindenütt lehet vállalkoz
ni, sőt: elsősorban éppen 
ott kell, ahol egyetlen öt
let, kezdeményezés azonnal 
milliárdokat hozhat, ahol a 
legnagyobb teljesítőképes
ségű termelőeszközök ki
használását, fejlesztését le
het javítani — a nagyipar
ban. Elsősorban persze a 
vállalatok vezetőinek kell 
vállallrozniok jövedelme
zőbb szervezési megoldá
sokra, üzletekre, társulá
sokra, akciókra. De min
den poszton bőségesen kí
nálkozik alkalom a hasz
nos ötletek, megoldások ki
gondolására, végrehajtásá
ra.

VÁLLALKOZÁS AZ IS,
ha valahol egy nagyüzem
ben a szűkös kapacitás el
lensúlyozására gmk-t szer
veznek. De nem kevésbé jó 
az sem, ha valahol pél
dául egy új brigád meg
alakítását kezdeményezik, 
amely a jobb hatásfokú, 
takarékosabb, fegyelmezet
tebb munkára vállalkozik
— fő munkaidőben. S ha 
valahol ezt is támogatják
— ösztönző, differenciáló 
bérezéssel.

Általában ha nagy, több 
ezres, tízezres kollektívák 
fognak össze — például 
egy-egy termékcsalád vagy 
technológia megújítását 
előrevivő vállalkozásban 
—, annak' alighanem ha
marabb lenne látszata 
pénzügyi mérlegeinkben, 
mint pár ezer kisvállalko
zás éves eredményességé
nek, az abból befolyt 
adóknak.

Nagyban kell vállalikoíz- 
- n i,1 antiak'magy- áz^ereámé- 
nye. .Ennek útjait, módjait 
érdemes feszegetni 1986- 
ban. Nagyon itt van az 
ideje.

Megkezdődött a kitermelés az új külfejtéses bükkábrányi 
, bányában

S/SSSSSSSSSSSSSS/S/SSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

H a n g o l j u k  ö s s z e  
a  p ia c p o l i t ik á t !

Társadalmi szervvé minősí
tette át a Magyar Kereskedel
mi Kamarát az Elnöki Tanács 
tavaly nyáron megjelent tör
vényerejű rendelete. Az új 
szerepkörről és idei terveik
ről dr. Zányi Jenő alelnök 
nyilatkozott.

— Az új státussal lénye
gesen bővülnek érdekképvi
seleti, lehetőségeink, . hatéko
nyabban segíthetjük a ma
gyar export bővítését. A Ka
mara immár egyenrangú 
partnere 'a  többi társadalmi 
szervnek, különösen a szak- 
szervezeteknek, amelyekkel 
már kidolgoztuk az együtt
működés. feltételeit.. A váíía-

K ,\I:ll-v i í.si|>álaí. m egold ások k al1

Színes ív -h c /: alkatrész« csere
A múlt év közepe táján kü

lönösen sok olyan panasz fu
tott be a népi ellenőrökhöz, 
amelyben a színesté„vé-tulaj- 
donosok kifogásolták, hogy a 
szervizek indokolatlanul hosz- 
szú időre vállalták a készülé
kek javítását. A KNEB vizs
gálata megállapította, hogy a 
javítási idő elhúzódásának 
legfőbb oka az alkatrészhiány 
volt. Az. alkatrészellátást ne
hezítette az is, hogy az- adott 
időszakban szállítási problé
mák, behozatali korlátozások 
miatt kevesebb import képcső 
érkezett hazánkba a szocialis
ta és a nyugati partnerektől.

A szaporodó panaszok nyo
mán a KNEB a magyar gyár
tókhoz, az Orionhoz és a Vi
deotonhoz fordult segítségért. 
A közös egyeztetés után: — 
szeptemberben — a gyártók 
ígéretét tettek rá, hogy fel
mérik a javító-szerelő, válla
latok alkatrészigényét, s nö
velik a központi, valamint a 
márkaszervizek készleteit. A 
kisebb vállalatok megfelelő

ellátása érdekében pedig a 
jövőben esetenként közvetle
nül — a központi raktárakat 
kikerülve — is kielégítik 
rendkívüli alkatrészigényei
ket. '

1969-ben rendelet írta 'elő, 
hogy a szervizek a javítás 
idejére kötelesek cserekészü
léket adni, ha a garanciális 
javítás meghaladja a 30 na
pot. Az elhúzódó javítási idő 
és cserekészülék hiánya miatt 
azonban a tv-szervizek több
sége, különösen a kisebb vál
lalatok, nem tudtak eleget 
tenni az előírásoknak. Emiatt 
igen sok jogos panasz érke
zett a népi ellenőri szervek
hez. Várhatóan ezen a hely
zeten is változtat a KNEB, 
az Orion és a Videoton meg
állapodása, amelynek megfe
lelően a gyártók felmérik a 
szervizek cserekészülék-igé 
nyeit, s ellátásuk javításának 
első lépcsőseként több beren
dezést bocsátanak az orszá
gos márkaszerviz-hálózat ren
delkezésére.

Régészeti leletek  
Szígetszentm iklós h atáráb an

sánál a Kamara véleményét 
is figyelembe kell venni.

© Van-e már példa erre?
—* Több is. A veszteséges 

vállalatokkal kapcsolatban 
készülő rendelettervezethez 
mi is hozzászóltunk: nem a 
termelést kell megszüntetni, 
értékes üzemeket felszámolni, 
hanem a gazdaságos tevé
kenységet helyreállítani. Sen
kinek sem jó az, ha el kell 
adni az épületeket, gépeket, 
szétosztják, átirányítják a 
szakképzett dolgozókat, a 
megszüntetett terméket pedig 
importálják. Ha a hiányzó, 
árukat külföldön előnyösen 
tudják megtermelni, miért 
nem azt keressük, hogyan le
hetne itthon is gazdaságosab
ban előállítani? Ha meg elke
rülhetetlen a szanálás, az 
meghatározott rend szerint 
történjen meg, és ne tartson 
hónapokig, évekig. Ami pedig 
a hitelezők kártalanítását il
leti, örvendetes, hogy az: új 
tervezet szerint minden kö
vetelés egyenlő lesz, csak a 
dolgozók bére és a szociális 
kiadások élveznek elsőbbsé
get. Így az adósság egy része 
visszakerülhet a hitelezőkhöz.

© Nem elég csak a veszte
séges vállalatok ügyét elren
dezni. A jól gazdálkodók is 
nehéz helyzetbe kerülhetnek, 
ha a tőlük átvett árukért nem 
fizetnek megrendelőik.

— Javasoltuk, hogy  ̂ az 
egyébként jól dolgozó, de a 
megváltozott körülmények kö
zött korábbi beruházásaik

adósságát egyre nehezebben 
törlesztő vállalatok helyzetét 
vizsgálják meg, és egyedi el
bírálás alapján rendezzék. 
Ezzel elejét vehetnék számos 
későbbi felszámolásnak, s ami 
a legfontosabb: a fizetéskép
telenség tóvábbgyűrűzésének.

© Tavaly milliárdokban ki
fejezhető összeg áramlott át a 
vállalatoktól a kisvállalkozá
sokhoz. Mi erről a vélemé
nye?

— Idéje lenne megfelelő 
versenyhélyzetet teremteni, 
olyan foglalkoztatási és bére
zési módszereket kidolgozni, 
amelyek feleslegessé tennék a 
vgmk-kban végzett .túlmun-

mérésekei és kísérleteket az 
Ipari Minisztériummal közö
sén 15 vállalatnál kezdik 
majd meg. A lényege: azt a 
pénzt, amit eddig a vgmk-k- 
nak fizettek, kedvező adótér-' 
bekkel a főmunkaidőben vég
zett hasonlóképpen többlettel
jesítményt nyújtó dolgozók 
díjazására fordíthassák. Alap- 
elv: a kétfajta bérből legyen 
egy, az állam bevételei se 
csökkenjenek, s a vállalati 
kollektíva pótolja a vgrnk-k 
teljesítményét. 1

© Külföldi tevékenységük?
— Ez talán a legfontosabb: 

tagvállalataink exportlehető
ségeinek bővítése. Mi az olyan 
országokból, ahol a. magyar 
kereskedelmi és vállalati ki
rendeltségek jó eredménnyel 
dolgoznak, kivonulunk, és in
kább olyan államokban nyi
tunk irodákat, ahol más még 
nem képviseli a magyar ex
port ügyeit. Ilyen irodánk van 
már Szingapúrban, most nyí
lik- Sanghajban és másutt. 
Gyarapítjuk az új piaci lehe
tőségeket feltáró rendezvénye
ket, a magyar napokat és ki
állításokat, S a múlt évi ta
pasztalatok alapján úgy lát
juk, szükség lenne néha a 
piacpolitika komolyabb össze
hangolására is. Nem mindig 
előnyös, ha egy-egy export- 
jogot kapott cég kevés és fő
leg szerény kínálattal kilin
csel. Meg kell próbálnunk 
többfajta kelendő árut, tech
nikai eszközt, gépet össze 
gyűjteni és közösen fellépni. 
Több lenne a haszna..

Valósággal kincsesbánya a 
régészeknek a szigetszentmik- 
lósi úgynevezett dombhát és 
környéke. Az első értékes le
letek véletlenül,, egy házépítés 
során kerültek felszínre. Ezek 
arra utaltak, hogy e tájon már 
ezer esztendővel ezelőtt falu
sias jellegű település volt.

A felfedezés nyomán terv
szerű feltárásokhoz kezdtek, 
s ezek mind újabb meglepeté
seket tartogattak. A talaj kü
lönböző rétegeiből különböző 
korok tárgyi emlékei üzentek 
az utókornak. A X. századból 
megmaradt őrlőkövek, a XI. 
században használt vassar
lók, az e porban, folytatott me
zőgazdasági tevékenységről 
adtak számot.

A régi temetőben végzett 
ásatások különös temetkezési

szokásokat jeleztek. A külön
böző színes — fehérre, rózsa
színre, világoskékre festett és 
virágmintákkal díszített — ko
porsókról megállapították, 
hogy azok 1840 és 1880 között 
egy Fülöp nevű asztalosmester 
kezétől származnak.

Minden eddiginél értékesebb 
leletnek számítanak azok a vo
nalmintás cserépedények, 
amelyekre tavaly nyáron 
bukkantak a Bán dűlő mellet
ti régi temetőben. A tüzetes 
vizsgálatokkal megállapítot
ták, hogy a cserépdarabok egy 
3600 év előtti — bronzkor
ból származó — tál maradvá
nyai.

Az értékes leletet most szak
szerűen konzerválják, majd a 
szigetszentmiklósi Néprajzi 
Gyűjteményben helyezik el.

Szerződés Jatnburgból
Kormányközi egyezményt írt alá a napoikban Moszk

vában Marjai József miniszterelnök-helyettes és Borisz 
Arisztov szovjet külkereskedelmi miniszter, valamint 
Vlagyimir Csirszkov, kőolaj- és gázipari vállalatépítési 
miniszter Magyarország részvételéről a Szibériában ta
lálható jamburgi gázlelőhély kiaknázásában, továbbá 
a Jamburgtól a Szovjetunió nyugati határáig húzódó gáz
vezeték építésében. Az egyezmény lapján a Szovjetunió 
1989-től fokozatos felfutással, az eddigi megállapodásban 
rögzített mennyiségeken felül 20 éven át évi 2 milliárd 
köbméter földgázt szállít Magyarországra. Ennek ellen
téteként Magyarország a jamburgi gázvezetékhez anya
gokat, berendezéseket szállít, továbbá a szovjet földgáz- 
és kőolajipar részére szükséges más árukat is exportál. 
Emellett magyar vállalatok fővállalkozásban részt vesz
nek egyes kőolajipari létesítmények építésében és tech
nológiai szerelésében a Kaszpi-tenger menti síkságon. 
A magyar árukat 1986—1991 között kell kiszállítani.

■ A  i & w m r & s
Ebben - az. esztendőben a 

főváros 41 és fél milliárd 
forinttal gazdálkodhat. A 
szükségletekhez képest ez 
nem sok, ám arra talán 
elegendő, hogy stagnálás
tól, visszafejlődésfői né 
kelljen tartanunk.

A lakásépítés ütemét jel
zi, hogy jövőre mintegy 
11—12 ezer új otthon át
adása várható. Ezen belül 
a telepszerű, magánerős 
házak képviselik a legna
gyobb arányt, föltehetőleg 
nyolcezer ilyen lakásba köl
tözhetnek be a tulajdono
sok. A szociális bérlaká
sok száma ennek csupán 
töredéke: valószínűleg 1700 
—1800 készül el. A várako
zók listáján ennél jóval 
többen szerepelnek.

A lakásépítés ütemében 
tehát nem következik be 
alapvető változás, egy ide
je viszont fordulatot fi
gyelhetünk meg a házak 
fenntartása, felújítása te
rén. Az üzemeltetés és a 
karbantartás költségeit le
számítva, az idén csaknem 
3,8 milliárd költhető kor
szerűsítésre. Ez azért is ör
vendetes, mert a pesti bel
ső kerületekben éppen az 
épületek leromlott műsza
ki állapota okozza a leg
nagyobb gondot. Az eredeti 
tervekhez képest több 
mint 50 százalékos a lema
radás és itt található az 
elavult lakások 44 százalé
ka. A rendelkezésre álló 
pénz mintegy 60 százalékát 
ezekre a munkákra költik. 
A tanácsok fontos céljai 
közé tartozik a tömbreha
bilitáció folytatása is. Az 
érintett pesti kerületekben 
további hét tömb felújítá

sához illatnak hozzá és ez 
önmagátían 1300 lakás kor
szerűsítését jelenti.

Kórházfejlesztésre és -re
konstrukcióra az éves elő
irányzat 47 százalékát for
dítja a főváros. Folytatják 
a Róbert Károly Körúti 
Kórház átépítését és a Já
nos Kórház fül-, orr-, gé
geosztályának bővítését. Be
fejezik a Weil Emil Kórház 
sugárterápiás épületének 
rekonstrukcióját, az István 
Kórház 10, a Margit Kór
ház 12, a Péterfy Sándor 
Utcai Kórház pedig 15 mű- 
veseágyaf kap. A járóbe
teg-ellátási, javítását a bé
kásmegyeri rendelő befeje
zése és a Csengery utcai. 
48 munkahelyes intézmény 
továbbépítése szolgálja. ,

A kulturális ágazatban 
első helyen kiemelt feladat 
a középfokú oktatás fel
tételeinek megteremtése. A 
tanteremépítési program 
szerint az idén négy új kö
zépiskola készül el, további 
hét építése pedig megkez
dődik, illetve folytatódik. A 
kereskedelem és a szolgál
tatás javítására tett erőfe-. 
szításéi? főképp a külső ke
rületekben épülő lakótele
pekhez kapcsolódnak. Nem 
véletlenül,, hiszen az ellá
tást változatlanul ezeken a 
területeken érheti a leg
több jogos bírálat.

A példák sora, sajnos, 
jelen esetben nem végte
len, a pénzügyi lehótőségek' 
szűkössége számos terv 
megvalósítását nerP teszi 
lehetővé. A pénzzel min
denesetre úgy kell bánni, 
hogy valamennyien érez- 
hessük a hasznát.

T M Í s - t ö c t é m < e # e k  :

Az utas fizetett, kiszállt, s 
eltűnt az éjszakában. Á taxi 
vezetője ráérősen hajtott to
vább a néptelen utcákon, él
vezte az egyedüllétet. A kö
vetkező pillanatban forró le
helletet érzett a nyakán, s egy 
félelmetes mély hang közvet
lenül a háta mögött így szólt: 
Vau! A taxis sikeresen meg
állt a járdán, hátrafordult, s 
riadtan konstatálta, hogy fe
ledékeny utasa a kocsiban fe
lejtett valamit. A valami: egy 
szépen fejlett német juhász
kutya volt. •

R e iik iiU ru k k

Feledékenységünkről a ta
xisok . sokat mesélhetnének. 
Nem is akármilyen története
ket!

— Vannak olyan tárgyak is, 
amelyeket nem véletlenül fe
lejtenek autóinkban — mond
ja Gergeliné Bonyhádi Gert
rud, a Főtaxi közönségszolgá
latától. — Ilyen a rétikul- 
trükk. A hölgyutas a kocsi
ban hagyja a kézitáskáját és 
„kiszáll egy percre’’. Termé
szetesen nem jön vissza. A 
vezető jobban megnézi a hol
mit, kiderül, hogy a retikül 
foszladozó, özönvíz előtti da
rab, és üres. Értéke mintegy 
5 forint, az óra pedig százon 
felül mutat...

Közpénz és mű fogsor
Akadnak persze, komolyabb 

fogások is. A City-taxi köz
pontjába hoztak már be

forintot, is,'.:A tulajdonosok rá
érősen jelentkeztek,' ’s ; izga
lomtól mentesen vették át az 
összegeket. ..Vállalati pénz volt. 
A City-gyűjtémény egyik, dí
széért viszont egyelőre, nem 
jelentkezik senki: gazdájára 
vár egy komplett műfogsor.

Az Aero-taxisok — úgy tű
nik — gyakorta autóztatnak 
feledékeny' kisgyermekes szü
lőket. Kis gyűjteményük van 
fél pár gyerekcipőkből, dzse
kikből.

Jo b b k e z e s íé r fíc ip ő ...

— Felejtettek ■: autóinkban 
100 ezer forint értékű, fotófel
szerelést, és félig telt cumis
üveget, vastag láncot, súlyos 
medállal, színaranyból és lö- 
vaglóostort, valutával teli 
autóstáskát, és shasznált fehér
neműt — sorolja Acsádi 
György, a Volántaxi diszpé
cservezetője. — A tárgyakat 
három hónapig őrizzük. Ha 
nem jelentkezik értük senki, 
a BÁV-nak adjuk tovább a 
kollekciót. Az .értéktelen . .hol - 
mikat bizottság jelenlétében 
semmisítik meg, .

Feledékenyek vagyunk? 
Igen. Főként — vallják a gép
kocsivezetők — alkoholtól 
nem mentes programok után. 
Bár . . .  egy kis szórakozottsá
gért a taxisok sem mennek a 
szomszédba. Egyikük ugyanis 
így írta le a kocsijában talált 
tárgyat: fél pár fekete, jobb
kezes férficípő.

B é r b e n  a  K á lv in  T é r i  Á r u h á z
Májustól ötéves időtartamra bérbe adjál? a Kálvin 

Téri Áruház adóterületének zömét: december 23-ig az 
áruház földszintjének 85 százalékát adjál? bérletbe. 
Mintegy 600 négyzetméternyi területen kisiparosok, kis
kereskedők és szövetkezetek nyitnak .majd kisebb illat
szer-, divatáru-, valamint ajándékboltokat, összesen 42 
árusítóhelyet. A 20—50 négyzetméteres hél.yiségrésze- 
kért a bérlőknek négyzetméterenként' hávönta 2 ezer 
forintos bérleti díjat, kell fizetniük. A'Kálvin Téri Áru
ház a Centrum Áruházakhoz tartozil?, s.mirjt, a cégnél 
megtudtuk a. bérbe adásr,a többek , k o p t azért került 
S°r, mert az áruház évek óta gyenge hatékonysággal , 
működik. A földszint, bérbeadásával arríely több mint 
tízmillió forint évi bevételt jelent az' áruháznak, re- 
nováltatni fogják az épületet és új portálokat, csinál
tatnak Az áruház emeleti részében változatlanul a 
Centrum árusít majd keresettebb gyermekruházati és 
csecsemőápolási cikkeket.



Jo g i felvilágosítás

O lvasóink kérdezték
^  ^fról Mérlegelés körébe tartozik, hogy a szabadság

vesztest milyen fokozatban hajtják végre?
— Amikor valaki előzetes 

letartóztatásba kerül és ítélet
re vár, sok mindenben nem 
lehet biztos — főleg abban, 
hogy milyen tartamú bünte
tést kap — de azt általában 
kiszámíthatja, hogy milyen 
fokozatba kerül, azaz fogház
ba, börtönbe vagy fegyházba. 
Vagyis a büntetésvégrehajtási 
fokozat megállapítása áitalá- 
bari nem tartozik a bírói 
mérlegelés körébe.

A Btk. tételesen felsorolja 
mindezt. Így fegyházban kell 
végrehajtani

— a háromévi vagy ennél 
hosszabb tartamú szabadság- 
vesztést, ha

— állam vagy emberiség 
elleni bűncselekmény,

— terrorcselekmény,
— légi jármű hatalomba 

kerítése,
— emberölés, erőszakos kö

zösülés, szemérem elleni erő
szak, közveszély okozás és rab
lás súlyosabban minősülő ese
tei,

— halálbüntetéssel is bün
tethető katonai bűncselek
mény miatt szabták ki,

— kétévi vagy ennél hosz- 
szabb tartamú szabadságvesz
tést, ha az elítélt többszörös 
visszaeső.

A legsúlyosabb fokozatot 
tehát a büntetés időtartama 
— legalább három, illetve két 
év —, illetve a bűncselekmény 
fajtája, jellege vagy az elkö
vető személye — a többszö
rös visszaesés — alapozza 
meg. Például a nem visszaeső 
csak akkor kerülhet fegyház
ba, ha három évet elérő sza
badságvesztést kap és a felso
rolt bűncselekmények valame
lyikét követte el. A többszörös 
visszaesőnél viszont nincs je
lentősége a bűncselekmény 
fajtájának, függetlenül attól, 
hogy mit követett el, a két 
évet elérő, illetve meghaladó 
büntetést mindig fegyházban 
kell letöltenie.

Börtönben kell végrehajtani 
a szabadságvesztést az előb
biek kivételével, ha

— bűntett miatt szabták ki,
— vétség miatt szabták 

ugyan ki, de az elítélt visz- 
szaeső. '

Bűntett: az a szándékosan 
elkövetett bűncselekmény — 
tehát a gondatlan nem —, 
amelyre a törvény kétévi sza
badságvesztésnél súlyosabb 
büntetés kiszabását rendeli. 
Minden más vétség. Például 
a garázdaság alapesete vétség 
— mert maximum két évig 
terjedő szabadságvesztéssel le
het büntetni —, míg a minő
sített eset — pl; ha csopor
tosan követik el — már bűn
tett, mert három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntet
hető. Vagyis nem a ténylege
sen kiszabott büntetés a mér
ték, hanem a fenyegetettség. 
Végül a visszaeső bármilyen 
bűncselekményért eleve bör
tön fokozatba kerül, miként 
korábban a többszörös visz- 
szaeső fegyházba. (Természe
tesen a többszörös visszaeső 
is „csak” börtön fokozatba ke
rül, ha a kiszabott szabadság- 
vesztés nem éri el a két évet.)

Végül fogházban hajtják 
végre a vétség miatti szabad
ságvesztést, kivéve persze, ha 
az elkövető visszaeső, hiszen 
akkor börtönbe kerül.

A fentiek kötik a bíróságo
kat, kivéve a következő esetet. 
A büntetés kiszabásánál 
irányadó körülményekre — 
különösen az elkövető szemé
lyiségére és a bűncselekmény 
indítékára — tekintettel a tör
vényben előírtnál eggyel sú
lyosabb vagy enyhébb végre
hajtási fokozatot, határozhat 
meg a bíróság. Ez utóbbi eset 
az, amikor a szabadságvesz
tés végrehajtási fokozatának 
meghatározása a bírói mérle
gelés körébe tartozik. Minden 
más esetben a törvényi elő
írásokat kell követnie.

lant, ilyen valótlan té
nyekre nem építheti a 
védekezést és általában 
nem akadályozhatja a 
büntetőeljárást. Ugyan
akkor kötelezi őt a ti
toktartás abban az ér
telemben is, hogy nem

köteles szólni olyan kö
rülményekről, amelyek
ről ő tud ugyan, de vé
dence ellen szólnak.

Tehát körülbelül itt vannak 
az ügyvédi tevékenység hatá
rai. Törvénytelenséget nem 
képviselhetnek.

©
_— Lehet-e kérni a gyermek elhelyezésének megváltozta

tását azon a címen, hogy a szülő, akinél van, új házasságot 
kötött?

— A szaporodó családjogi 
kérdések jelzik, hogy olva
sóinkat a korábbinál jobban 
érdekli gyermekük sorsa, s ez 
helyes. Ami a kérdést illeti: 
miként sok mindent, ezt sem 
lehet előítélettel közelíteni. 
A szülő újabb házassága sok
féleképpen érintheti a gyerek 
sorsát, helyzetét, tehát mindig 
a konkrét körülményeket kell 
vizsgálni. Elképzelhető, hogy 
az újabb házasságkötés kife
jezetten előnyös a gyereknek, 
mert így jobb anyagi körül
mények közé kerül. Az is le
hetséges, hogy jó viszonya 
alakul ki mostohaszülőjével. S 
végül az sem kizárt, hogy az 
új szülő nem szereti a gyere
ket, zaklatja, durván bánik 
vele, esetleg lelkileg gyötri 
meg.

így azt lehet mondani, hogy 
a szülő házassága legfeljebb

arra ok, hogy megfigyeljük, 
a történtek milyen hatással 
vannak a gyerekre. Ha kide
rül egy idő után, hogy a gye
rek nyugodt, egészséges fej
lődését zavarja, mert az új 
szülő gyermeknevelésre alkal
matlan, természetesen lehet 
kérni a bíróságtól a gyermek 
elhelyezésének megváltoztatá
sát. Feltéve, ha a másik szülő 
helyzeténél fogva erre alkal
mas.

Tulajdonképpen hasonló 
helyzet áll elő akkor is, ha a 
mostohaszülő saját gyerekeket 
hoz a családba, vagy közös 
gyerek születik. Ilyenkor is a 
helyzet vizsgálata után érde
mes csak a bírósághoz for
dulni, ha a gyermek érdeke 
ezt megkívánja, hiszen a bíró
ság döntésénél ez a mérték
adó.

o
— Sokat írnak-beszélnek az úgynevezett béren kívüli jut

tatásokról a kinti vállalatoknál.

0
— Milyen határig mehet el az ügyvéd védence érdekében?

— Az ügyvédekre érvényes 
az az alapelv, hogy elő kell 
segítenie a törvények tisztele
tét és az állampolgárok fele
lősségtudatának fokozását is. 
Vagyis nem működhet közre 
abban, hogy a jogszabályokat 
kijátsszák vagy a joggal bár
miként is visszaéljenek. így 
például a polgári ügyekben, 
ha az ügyfél olyat kér, amely 
jogszabályellenes, köteles meg
tagadni a megbízatást és en
nek okát közölnie kell a meg
bízóval.

Büntetőeljárásban — s a 
kérdés nyilván erre vonatko
zik — a helyzete ilyen szem
pontból sajátos. Egyfelől kö
telessége, hogy a terhelt ér
dekében járjon el, vagyis 
minden törvényes védekezési 
eszközt és módot késedelem 
nélkül felhasználhat. Ezenkí

vül köteles védencét felvilá
gosítani jogairól, lehetőségei
ről, illetve a mentő vagy a fe
lelősséget enyhítő tényeket se
gítenie kell felderíteni. Másfe
lől viszont az ügyvéd a bűnös 
embert védi, s nem a bűnt 
pártolja. Nem válhat az elkö
vető cinkosává, így például 
nem köteles a védence kéré
sére valakit rábeszélni hamis 
tanúzásra stb. Tehát az ügy
védnek nem az a feladata, 
hogy például a nyilvánvaló 
bűncselekményt elkövetett 
embert „tisztára” mossa, ha
nem az, hogy mindazon érve
ket, tényeket felsorakoztassa, 
amelyek védence számára 
kedvezőek, mentőek.

Az ügyvéd így tudato
san nem állíthat valót-

— Érdekes kérdés, hiszen 
az úgynevezett szociális-kultu
rális juttatások jelentősége 
sokkal nagyobb, mint azt a 
közvélemény tudná. Azért, 
mert jó néhány közülük ter
mészetes, megszokott. Néz
zünk néhányat!

— Gyermekintézményben 
való elhelyezés. (A dolgozó 
gyermekének óvodába, .bölcsö
débe, napközibe való elhelye
zése feltétlenül fontos szociá
lis juttatás, hiszen a térítési 
díjak közel sincsenek arány
ban az üzemeltetési költségek
kel.)

— Üzemi étkeztetés. (A té
rítési díj itt is kevesebb a 
költségeknél, általában a vál
lalatok meghatározott összeg
gel járulnak hozzá.)

— Munkásszállás lehetősége. 
(E szállók nem nyereségesek, 
ugyanakkor a dolgozónak ol
csó szállást jelentenek, ezt ol
vasóink tudják.)

— Lakásjuttatás. (Szolgálati 
lakás vagy vállalati bérlakás 
biztosítása óriási segítség.)

— Lakásépítés és -vásárlás 
támogatása. (Általában ka
matmentes kölcsönnel, ami 
nélkül az építkezés vagy a 
vásárlás szinte lehetetlen 
lenne.)

— Munkásszállítás, ideértve 
áz utazási kedvezményeket is,

— üdültetés vállalati vagy 
szakszervezeti beutalóval,

— segélyek, amelyeket a 
munkahelyi szakszervezet 
mérlegelés alapján ad, s 
ugyancsak a szabadulók fi
gyelmébe ajánljuk,

— kulturális és anyagi jut
tatások, vállalati könyvtár, 
munkaruha stb.

Az itt felsoroltak egy része 
béren felül járó — üzemi ét
keztetés stb. —, illetve adható 
— beutaló stb.

©
— Kiválthatja-e az élettársa valakinek az otthon hagyott 

takarékbetétkönyvét, míg ő szabadságvesztését tölti?

Csenddel próbállak.;;
Nincs már harag a számon,
nem fogalmazok káromkodást
indulataim jelszavának, lám,
csenddel próbállak immáron a szeretethez
simogatni.
A némaság ködén át talán majd 
megértjük egymást. Mert nem szabad 
a sértések felületes és embertelen 
fogásait egymáson próbára tennünk, 
tovább kell bírnunk, amit szenvedéssel 
borított ránk tudatlanságunk, mint azok, 
akik könnyedén sírják át maguk az 
újabb boldogságba;
Talán majd ha ismét mosolyogva 
Kerülünk szembe az egymást remélő 
új harccal, nem lesz szükség 
csendhez türelmesednünk. Már bátrabban 
szerethetjük egymásban, akit most 
egy végtelen pillanatra elvesztettünk.

Szalai P. András 
Márianosztra

—■ Takarékbetétkönyvet az 
OTP fiókjaiban és a postahi
vatalokban, illetve takarék- 
szövetkezetekben lehet vál
tani. A pénzt kétféleképpen 
lehet elhelyezni:

— bemutatóra szólóan,
— a rendelkezési jog fenn

tartásával, úgynevezett fenn
tartásosra.

Ha olvasónk otthon hagyott 
könyve bemutatóra szól, ak
kor ahol a betétet elhelyez
ték, minden további nélkül 
kifizetik annak, aki a betét
könyvet „bemutatja”. Vagyis 
az ilyen betétet az élettárs

minden további nélkül kivált
hatja, ebben megakadályozni 
nem lehet.

Ha fenntartásos a könyve, 
akkor más a helyzet. Ez 
ugyanis a nevére szól, és név
aláírásának mintájára és a 
személyi igazolványa bemuta
tásával adják csak ki. Vagy
is csak az válthatja ki, aki 
betette. Ez utóbbi forma azért 
is biztonságosabb, mert a 
könyv elvesztésekor sem ke
rülhet illetéktelen kezébe a 
pénz, mivel az OTP vagy a 
posta nem adja ki.

0
— Igazolatlan mulasztásnak számít-e az, hogy valaki elő

zetes letartóztatás miatt nem jelenik meg a munkahelyén?
— Ennek elsősorban akkor 

van jelentősége, ha az előzetes 
letartóztatást nem követi el
ítélés, Mert ha igen, akkor 
többnyire úgyis kilépett be
jegyzés kerül a munka
könyvbe.

Igazolatlan mulasztás
nak az minősül, ha va
laki a munkáltató enge
délye nélkül marad tá
vol a munkahelyéről. 
Egyébként ennek követ
kezményei vannak, a 
vállalat felmondhat 
vagy fegyelmit indíthat. 
Igazolatlan távoliét az 
is, ha valaki azért ke
resőképtelen, mert ezt 
szándékosan maga okoz
ta, illetve az is, ha gyó
gyulását szándékosan 
késlelteti.

Ehhez hasonló — mert saját 
felróható magatartása idézte 
elő — az előzetes letartózta
tás, azaz a bűncselekmény el
követése miatti távoliét is. 
Ilyenkor a mulasztásért ma
gáért általában nem jár fe
gyelmi, ha a dolgozó ezt utó
lag igazolja, de természetesen 
munkabért ilyenkor nem kap
hat.

Végül a szabadulók figyel
mébe ajánljuk: az igazolatlan 
távoliét az említett következ
ményeken túl — esetleges fel
mondás vagy fegyelmi — 
nem váltható úgy meg, hogy 
a távolmaradás idejére sza
badságot írat ki. Ezt a lehe
tőséget a jogszabály nem biz
tosítja, még akkor sem, ha 
van szabadsága. Dr. L. Gy.

Szégyen
Ma már, nyolc év után, 

szégyelli Tököli Mária azt 
a bűncselekményt, amit 
csoportosan követtek el, s 
amiért kemény tíz eszten
dőt tölt Kalocsán, Jövő év 
márciusában szabadul, har
mincéves korában. Amikor 
a tettet elkövették, akkor 
volt, húszéves. Ez a tíz év 
nagy lecke volt, olyan, ami 
maradandó tanulsággal 
szolgál, ahogy ő fogalmaz
za, nemcsak neki, hanem 
másoknak is.

Mi is volt ez a bűncse
lekmény ? Csoportosan el
követett rablás. Akik részt 
vettek benne, mind-mind 
kemény büntetést kaptak. 
Egy ép gondolkodású em
ber számára az olyasmi, 
mint ami akkor történt, 
természetesen szégyenletes. 
Mária sem szívesen beszél 
róla, hiszen ma már nem 
azonos akkori önmagával. 
Sőt, álmatlan éjszakákon, 
amikor újra és újra leper
geti magában a jelenete
ket, s mostani énje szem
besül velük, egyszerűen fel 
sem fogja, hogyan tehetett 
olyat. Az ítéletek komoly
ságából vissza lehet követ
keztetni, milyen bűncselek
mény zajlott le azon a na
pon, abban a kisvárosban.

Tíz év nagy idő, nyolc év 
is elég arra, hogy elgon
dolkodjon az eseményeken. 
Persze, nemcsak a büntetés 
tette töprengőbbé, hanem 
az is, hogy érettebb, fel
nőttebb szemmel és aggyal 
tudja áttekinteni a történ
teket.

Tököli Mária élhetett 
volna rendes és kiegyensú
lyozott körülmények között, 
de az neki nem tetszett. 
Sokkal inkább vonzotta a 
baráti kör, az, amelyik a 
rendszeres munka helyett a 
lézengést, a csavargást, a 
szórakozást választotta. 
Tetszett neki, hogy van aki 
parancsol, aki mindig kita
lál valamit, ami izgalmas, 
ami érdekes. Sokkal érde
kesebb, mint az iskola! 
Nem is csodá1, hogy a szü
lei nem tudták visszapa
rancsolni az iskolapadba, 
mindössze négy osztályt! 
tudott kínkeservesen elvé
gezni. Épp hogy le tudta 
írni a nevét, de a tudás 
meg sem legyintetté.

Az a társaság, ahová ő 
is tartozott, eléggé különös 
véleményeket hangoztatott. 
Amíg másnak van pénze, 
értéke, minek nekik dol
gozniuk : „egyszerűen el
vesszük tőle, no nem erő
szakkal, hanem csellel, fur- 
fanggal, nem lopunk mi, 
nem rabolunk, csak meg
szabadítjuk a balekokat a 
fölös pénzüktől, s ha eköz
ben okoskodnak, ha feléb
rednek részegségükből, ak
kor újra elaltatjuk egy ki
csikét. ..”

Ez a korai „géemká” 
csak eleinte volt sikeres. 
Hamar felfigyeltek műkö
désére, s nem nagy jövőt 
jósoltak tagjainak, és a jó
sok jó jósnak bizonyultak, 
mert hamarosan robbant a 
bomba, bekövetkezett az 
előbbiekben említett bot
rányos csoportos rablás, s 
az elkövetők megérdemelt 
helyükre kerültek.

Említettem az idő szere
pét a büntetés mellett. Idő
közben Tököli Mária gon
dolkodása megváltozott. Itt 
kell szólni arról is, hogy a 
börtönben befejezte általá
nos iskolai tanulmányait, 
ma már folyékonyan olvas
sa a lapokat, magazinokat. 
Nemcsak maga írja a leve
leit, hanem másoknak is 
segít. A megszerzett nyolc 
általános is hozzájárult ah
hoz, hogy világosabb elmé
vel tudja elemezni koráb
bi bűncselekményét, s ki
alakult az az érzéke, hogy 
erkölcsileg is bonckés alá 
vegye a történteket.

Tehát az oktalan vagy 
fölösleges időtöltés a me
legágya a bűnözésnek, az

okos, a céltudatos időtöltés 
pedig szinte kizárja, hogy 
valaki olyan tetteket hajt
son végre, ami bűncselek
mény,

Ahogy most felidézi az 
akkori napok hangulatát, 
akkori érzéseit, maga - is 
megdöbben, miként történ
hetett, hogy más szavára 
hallgatott, hogy más mond
ta meg, mit tegyen! A leg
jobb társaságban is lehet 
hangadó, van is, de azt 
még a legjobb barát sem 
engedheti meg magának, 
hogy a másiknak minden 
szavát készpénznek vegye. 
Minden embernek megvan 
a maga külön érdeke, ami 
gyakran homlokegyenest el
lenkezik a csoportérdekkel! 
Az az ember, aki a saját 
érdekét aláveti a csoport 
minden érdekének, az ele
ve számíthat arra, hogy is
meretlen helyen tölt el hu
zamos időt...

Ma már tisztában van ve
le, s ez nagy eredmény, 
hogy miért is következett 
be élete tragikus fordula
ta. Mert akárhogyan is 
nézzük, ez a tíz év nagy 
hátrány, s nem lesz köny- 
nyű behozni a lemaradást!

Abban viszont már ha
tározottan előnye van a 
többiekkel szemben, hogy 
ő már régen megkezdte a 
gondolati tisztázást. Tud
juk ugyanis, hogy a fizikai 
cselekvést mindig megelőzi 
a gondolat, azaz a fejben 
kell először tisztába tenni a 
dolgokat, csak utána lehet 
hozzálátni a megvalósítás
hoz.

Érdemes arra is felfigyel
ni, hogy az általános isko
la sikeres elvégzése meg
nyitotta az. utat, ahhoz, j 
hogy itt bent a börtönben, " 
de kint a városban, már 
komoly munkát végezzen. A 
város egyik nagyüzemében 
a lakatosműhelyben ka
pott állást fémnyomóként. 
Itt a civilek között dolgo
zik, éppúgy, mint a szabad 
emberek. A nyolcórai 
munka óhatatlanul más
képp hat rá, mintha bent 
lenne, társai körében. Lát
ja, hogy mások, a többi em
ber, hogyan és milyen kö
vetkezetesen építi napról 
napra az életét, hogy nem
csak neki, hanem a szabad 
embereknek is keményen 
meg kell küzdeniük a fi
zetésért.

Talán apróságnak tűnik 
ez ahhoz, hogy kitetsszék 
az ilyesfajta nevelőhatás, 
de tény, hogy a „kijáró” 
munkások komolyabban 
veszik a szabadulás utáni 
helyzetüket, s már most 
felkészülnek rá. Nemcsak 

érzelmileg-gondolatilag 
tisztázzák, hogy mi vár rá
juk, hanem 1 igyekeznek 
anyagi bázist .is teremteni 
maguknak.

Tököli Mária havonta 
4200 forintot keres az 
üzemben, ebből a levoná
sok után tisztán marad 
3039 forintja. Ez az összeg, 
ha jól gazdálkodik, alkal
mas arra, hogy stabilizál
ja helyzetét, s olyan ösz- 
szeggel vágjon neki az új 
életkezdésnek, amely men
tesíti őt a filléres gondok
tól, a segélyektől, a fize
téselőlegektől, amik — mint 
tudjuk — nemcsak meg
keserítik a szabadulók éle
tét, hanem nagymértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
visszakerüljenek a börtön
be.

Nos, a visszakerülés az, 
amelyet Tököli Mária min
denképpen el akar kerül
ni, s ez természetes is. Per
sze mindez csak akkor si
kerülhet, ha nem feledke
zik meg arról a tanulság
ról, amit éppen ő fogalma
zott meg: minden ember
nek megvan a saját érde
ke, s azt kell szolgálnia, 
nem a másokét, vagy egy- 
egy csoportét!

A. J.
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Arcok és sorsok az üzem
Aki belép a szolnoki intézet üzemrészlegébe, annak 

orrát egyből megcsapja a bőr, az enyv és a különféle 
ragasztók sajátos, semmivel össze nem téveszthető sza
ga. Attól eltekintve, hogy itt nincs nagy üzemcsarnok, 
nincsenek hatalmas gépek, mégis örömmel állapíthatja 
meg a látogató, hogy épp olyan üzem ez, mint a töb
bi, csak kicsiben. Azon már rég túl vagyunk, nemcsak 
mi, hanem az egész magyar gazdaságpolitikai gondol
kodás, hogy csak az lehet sikeres, ami nagy, ami ha
talmas. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban szá
molták fel a mamuttrösztöket, amelyek minden előnyt 
élveztek, s ezt az előnyt nem tudták hatékonyan fel
használni, s így óhatatlanul lemaradtak a versenyben.

A kisebbek pedig, amelyek 
nem rendelkeztek hatalmas 
adminisztratív állománnyal, 
rugalmasan alkalmazkodtak 
az új követelményekhez, nem
csak gépparkjukat tudták

Üzem — kicsiben
nálati tanácsokat adjanak, 
hogyan és miképpen hasz
nálja a cipőjét, saruját, mint
ha a cipőviselés évszáza
dos szokása nem lenne erre 
elegendő. Vannak ugyanis

Bogdán József műszakonként 350-400 pár szandál talpát
keni le

megújítani, hanem termékei
ket is. A kisebbek, épp azért, 
mert nincsenek kimeríthetet
len:, tőkeforrásaik,., roppant 
egyszerű elvét Követtek. Azt 
gyártottak, ami el tudták ad
ni, ami a piacon keresett 
sikknek bizonyult. Nem rák

ból tartózkodnak börtönben, 
csak akkor, ha muszáj. A 
munkával is így vannak, s 
ezt nem is lehet, tőlük rossz 
néven venni. Még a szabad 
életben is akad szép számmal 
olyan ember, aki nem tud, 
és nem is akar dolgozói, s 
úgy múlik el az élete, hogy 
egész idő alatt nem dolgozott 
egy jóízűt...

Itt. ebben az üzemben, kis
sé más a helyzet, ugyanis, 
mint az közismert, itt csak 
előzetes letartóztatásban levő 
emberek dolgoznak, akik. mi
után megkapták ítéletüket, s 
az jogerőre emelkedett, el
hagyják mostani helyüket, s 
elmennek a letöltő intézetük
be. Tehát a közbeeső időt dol
gozzák . át, már aki akar. Aki 
nem, az maradhat továbbra 
is a zárkában, s úgy tölti 
napjait, ahogy azt a napirend 
előírja.

Nyugodt ritmusban
Aki pedig úgy gondolja, 

hogy jobb az ‘üzem, mint a 
zárka, az mindennap lejön 
ide, s dolgozik, nyugodtan és 
tempósan. Az ilyen munka 
nem a fellángolást, hanem a 
kiegyensúlyozott mozdulatokat 
szereti. Nincs annak semmi

A kész szandálok csomagolása. Előtérben Rauch István és Bíró Zoltán

olyan cégek, amelyek a téli 
cipőt, már amit ők gyártottak, 
nem ajánlják! esős, havas 
időben, monc^ij r.:és írván, 
hogy cipőjük enyhén vízálló!

Az ilyen gyárak csak bosz- 
szúságot okoznak, hiszen nem

Az üzemben a havi kereset 
1500-2500 forint között van
értelme, hogy az ember üsse- 
vágja a munkadarabot, s 
amikor a meós megnézi, nem 
tehet mást, mint félrehajítja, 
hiszen selejt.

Itt elsősorban azt kell tud
ni, hogy minden munkának 
megvan a maga ritmusa, azt 
kell felvenni, a többi már 
megy magától. Ezt az egysze
rű elvet hamar magukévá te
szik az érkezőik, s már az el
ső nap hasznát veszik. Rop
pant gyorsan bele lehet tanul
ni a feladatba, mert eleve

olyan egyszerű mozdulatokká, 
részműveletekké bontották, 
hogy csak az nem érti, aki 
nem akarja.

De az emberek akarnak és 
tudnak dolgozni. Különben 
nem működne az üzem, hi
szen a máshol szokásos be
tanulási idő itt aligha válna 
be. hiszen két-három hónap 
az átlagos itt-tartózkodási idő. 
Évente négyszer cserélődik az 
állomány.

Ennek fényében kell az it
teni tevékenységet megítélni. 
De úgy, hogy mindig hozzá
gondoljuk, mennyit segít ez 
a munkahely azoknak az em
bereknek, akik- itt vannak 
előzetesben, hiszen nem ma- 

. radnak magukra, még akkor 
sem, ha nincs családjuk. S 
ha van. akkor még innen is 
tudják őket segíteni.

Bíró Zoltán és Rauch Ist
ván egy nagy as-ztal előtt áll, 
s nézi a pár lábbeliket, szan
dálokat, sarukat, s amikor 
meggyőződtek róla, hogy a 
termék jó, gyorsan csomagol
ják, s rakják a dobozokba. 
Műszak után pedig ezek a 
dobozok raktárba kerülnek, 
hogy aztán ,.r -

. szállításkor

szik, akkor hozzák az alap
anyagot és a kellékeket.

Gulyás Sándor talp- és sa
rokcsiszoló, Most 19 éves. el
ső büntetését tölti előzetesben, 
lopás miatt áll majd bírái 
elé, 22 napja van itt. de már 
belelendült a munkába. Ügy 
dolgozik, mintha mindig ezt 
csinálta volna. Műszakonként 
350-400 pár lábbeli csiszolá
sát végzi el. Tudja azt is, 
hogy mennyit fog keresni, s 
abból m.ennyi marad meg ne
ki tisztán, amit aztán úgy 
használ fel, ahogy jónak lát
ja. Általában az a szokás, hogy 
élvezeti cikket vásárolnak — 
teát, cigarettát, édességet stb. 
—, mert az étkezés nagyon jó, 
semmiféle élelmiszert nem 
vesz ő sem, akárcsak a töb

biek. Esetleg „választékbőví
tés” miatt, ha valamire na
gyon rákívánfcozifc.

Bogdán József talpkenést 
végez. Nem először van bör
tönben, „járt” már Állampusz
tán. Első fokon hat évet szab
tak ki rá, ezt a másodfok le
csökkentette 2,5 évre, s nem
sokára várja, hogy elszállítsák. 
Sikkasztás miatt került a tör
vény elé. Az első büntetését is 
sikkasztásért kapta.

Fodor Gerzson talpborzotó, 
de csak itt. Civilben megbe
csült szerszámkészítő, aki vá
lása miatt került rossz társa
ságba, olyanok közé, akik élel
miszerüzletekben fejtették ki 
„áldásos” tevékenységűiket, a 
boltvezetők nagy „örömére”. 
Folyamatosan és hosszú ideig 
sikeresen loptak márkás ita
lokat, főlég tömény szeszt. . .  
Nos, ennek a társaságnak volt 
ő is tagja, bár, .ahogy hangsú
lyozta, ő maga nem vett részt 
az ilyen portyákon, de bűnse
gédként, illetve bűnrészesként, 
méltónak találták áz ítéletre. 
Idén, novemberben szabadul.

Esze Imre itt .laifcpkenőként 
működik, kint a szabad élet

ben kocsikísérő, rakodó volt. 
Verekedésbe keveredett, s úgy 
megütött egy embert, hogy an
nak eltört az álla. Súlyos tes
ti 'sértésért kapott másfél évet, 
ő is’ első bűntényes. Tisztán 
megkeresi az 1300 forintot. Ezt 
a pénzt csak magára *költi, 
mindezzel .teher mentesíti a 
családját. Ö sem vesz élelmet, 
mert neki is ízlik az ennivaló.

Mányi Béla alighanem hosz- 
szú ideig emlegeti majd a leg
utóbbi részegségét. Ennek kö
szönheti ugyanis, hogy nem
sokára rablóként, áll a bíróság 
elé.. Most 21 éves, még nem 
volt büntetve. Részegen egy 
utastársának. a zsebéből vette 
ki a jogosítványát, s melléke
sen nyolcezer forintját! Mind
ez nemrégen történt: az ese
mény, s az a tény, hogy itt 
van, szinte még neki is meg
lepetés.

Persze, a többieknek nem, 
bár mindnyájan úgy érzik, 
hogy idekerülésük a véletlen 
műve. De ha már itt vannak, 
ezután arra vigyázzanak, hogy 
jelenlétüket ne állandósítsák.

A. J.

Esze Imre présel

Mányi Béla első osztályú szandált mutat
tárra termeltek, hanem a fo
gyasztónak.

Ha szakemberek irányítják 
egy-egy üzem életét, akkor 
nem is olyan bonyolult az 
ipari termelés. Kell hozzá gép 
és ember, no meg olyan ter
mékskála, ami vevőre talál. 
Aztán csak arra kell vigyáz
ni, hogy a termék jó és hasz
nálható legyen. Azaz használ
hatóságát a gyakorlat bizo
nyítsa, ne pedig az, hogy a 
Vásárlónak különféle hasz-

fillérekért vesztegetik has: 
nálhatatlan termékeiket.

A szolnokiakat nem fényi 
geti veszély, hiszen minőséi 
terméket gyártanak, nem ka{ 
tak még egyetlen reklami 
ciót sem, nemcsak a vásárlói 
hanem az anyacég, az Ipol 
Cipőgyár is elégedett velük

Persze, az elégedettség gye 
kere itt, az üzemben vai 
Bármennyire is meglepő, h: 
szén tudjuk, hogy az embe 
rek általában nem jószántule

Gulyás Sándor talpcsináló gépen dolgozik

AZ ORVVADASZ
(5)

H o l van a család? Nem 
tudta, mit tegyen. Álldo

gált a konyhában. A hallható 
csend rátelepedett, nyomta le
felé. Tett-vett. Kivette az ételt 
a hűtőből. Rizses hús. Az egyik 
kedvenc étele. Kitette az asz
talra a zománclábast. Nem 
melegítette meg, hanem ét
vágytalanul döfködte villájá
val a hideg ételt. Nem ízlett 
neki. Nem tudta megfűszerez
ni szavakkal. Hiányzott az 
asszony, nem tudta elmondani, 
mi volt a gyárban. Hátradőlt 
a széken, kenyeret morzsolga- 
tott az ujjai között. Határozott 
mozdulattal eltolta maga elől 
a, tányért. Rágyújtott, cigaret
tával a kezében kisétált az 
udvarra. Megállt a küszöbön, 
szétnézett. A ház körül, mint 
mindig, mindent rendben ta
lált. Tisztára volt söpörve, 
minden a helyén. Tömör füst
pamacsokat fújt a levegőbe. 
Nem érzett fáradtságot. Mivel 
üsse agyon az időt? Holnap 
szabad szombat. Alhat eleget. 
Karórája fél nyolcat mutatott. 
Eldobta félig szívott cigarettá
ját. A garázshoz ment, kinyi

totta az ajtót, benézett az ajtó
résen. A félhomályban béké
sen pihent a kocsi. Nézte a fé
nyezett, patyolattiszta autót, a 
halott gépezetet. Az ember 
akarata nélkül nem több ön
tött acéldarabnál, préselt le
mezek halmazánál.

Megnézte a benzintartályt. 
Alig van benne négy-öt liter. 
Mi lenne, ha kerülne egyet? 
Miért ne? Magára hagyták, 
senki sem várja. Nem marad 
itthon. Hogy valami közvetlen 
cél lett előtte, sebesebben ke
ringett ereiben a vér. Mozdu
latai energikusak lettek, teste 
hajtóerővel töltődött fel. Va
lami azt súgta, maradjon. Ne 
menjen el otthonról. Tudta, a 
tankolás csak ürügy. Ok, hogy 
kimozdulhasson. Különben is, 
azt tesz, amit jónak lát. Ki’ 
tiltja ezt meg neki? Gyerünk, 
indulás, vezényelte hangtala
nul önmagának. Nemsokára 
nyolc óra. Mint akit kerget
nek, siettette magát. Kihozta 
a garázsból a kocsit. Először 
feltankol a téren, gondolta. 
Van egy kevés dugipénze, elég

lesz egy töltésre. Kivezette a 
kocsit az utcára. Üjra kiszállt. 
Gondosan bezárta maga mö
gött a kaput.

Egészen sötét lett, amikor 
maga^ mögött hagyta a tarka, 
neonfényes fővárost. Besorolt 
a kocsik tömött áradatába. 
Ezen az estén élénk volt a 
szentendrei úton a forgalom. 
Kocsik ezrei vágtak a Duna
kanyarnak. Az ódon városka 
előtt megtorpant az áradat. 
Mint bővizű folyó, amelynek 
medre nem tudja elszállítani 
a víztömeget, több ágra szaka
dozott. A kocsik egy része el
maradt, a maradék a Dunával 
párhuzamos régi úton höm- 
pölygött tovább- Az erdei utat 
kevesen választották. Ami
korra maga mögött hagyta az 
utolsó _ házsorokat, az irányt 
mutató kivilágított ablaksze
meket, puha sötétség telepe
dett rá a hegyekre. Szekeres 
az útpályán azonnal ütemet 
váltott. Vad száguldásba dobta 
kocsiját.

Hűvös, lágy szellőcske eny
hítette a forró föld kisugárzá- 

Vágni lehetett a képlékeny 
sötétséget. A környező hegy
csúcsok láthatatlanok marad
tak az éjszaka takarásában. A 
tömör erdő szélső fái vigyáz
ták _ az utat, áthatolhatatlan 
fallá álltak össze, visszaver
ték a kocsi fényszórójának 
nyalábjait. A beton, világosabb 
csíkja mutatta az irányt. Az

autó háborítatlanul zúgott elő
re, a reflektor pamacsai kö
vették a kocsi kanyarodásait, 
mint puha csápok, bemérték, 
végigtapogatták az utat. Más
kor lefordultak róla, elcsúsz
tak, visszaröppentek az útmen
ti fákra. Deres csillogással ve
rődtek vissza a harmattól 
fénymázas falevelekről. Egy 
villanásnyi időre fényköntösbe 
öltöztették a bokrokat. A szik
rázó fény minduntalan meg
szakította a sötétség takaróját. 
Felriasztotta a sűrűben meg
lapuló állatokat, amelyek riad
tan menekültek, törtettek a 
zörgő-ropogó avarban.

gzekeres a fény és árnyék 
határán észlelte a mene

külő állatot. A megtermett 
tapsifüles a fényszóró fogsá
gába esett. Az úttestre tévedt, 
megzavarodott a közelgő mo
torzajtól, nyílegyenesen rohant 
előre az úton. Fürge alakját 
egyszerre körbefogta a fény
pászma, s nem engedte ki többé 
csápjai közül. A fény kiraj
zolta keskeny ösvényen futott 
előre.

Szekeres üldözni kezdte. Na
gyobb sebességre kapcsolt. Lé
pésről lépésre közelített a fej
vesztve menekülő állat nyo
mába. A szürke bundás nyúl 
megérezte a veszedelmet. A 
fény félig elvakította, a mö
götte berregő fémes zaj meg
őrjítette, pánikba kergette. A
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Vannak az ember életében olyan események, ame
lyeket sohasem felejt el, vagy legalábbis sokáig megma
radnak az emlékezetben. Nos, így vagyok én azzal a 
riporttal, amelyet nemrégiben Tökölön készítettem fia
talkorúakkal, s amely megjelent a lap karácsonyi szá
mában. Ez magánügy, mégis leírom: addig foglalkoztat 
valami, amíg meg nem írtam. Utána igyekszem elfelej
teni, s az újabb tennivalókra figyelek. Ám ez a tököli 
riport hiába íródott meg, újra és újra eszembe jutnak a 
hallottak.

Furcsa kérdések szomszéd nénivel. Aztán ké
sőbb apjától pénzt kap téli- 
kabátra, annak rabkeresmé
nyéből. S itt jön a képtelen
ség. E pénzből elindul a ha
verjaival inni, csavarogni, 
majd amikor a pénz elfogy, 
„meglátogatja” a szomszéd 
nénit, megöli, kirabolja. S a 
többiek sajnálják őt, mert so
kat kapott! Itt aztán be is 
zárul a kör, mert úgy érzi: 
igazságtalanság történt vele!

a büntetés 
felét nem a szülőkre kéne 
„átruházni”?

D EBRECEN

A hiányérzet oka az lehet: 
a vázlatosan bemutatott ki
lenc sorsról tényszerűen ír
tam, és a magam gondolatait 
nem közvetítettem. Vagyis, az 
olvasóra bíztam a lényeg ki
bogozását. Most megpróbálom 
pótolni azt, ami az akkori 
írásból kimaradt.

Képzelje el az olvasó, hogy 
ott ülünk a tanteremben — 
ők kilencen és én — és a nem 
szakavatott fülnek eléggé fúr- De vajon ilyenkor 
csa kérdések hangzanak el.
Például az, hogy miként gon
dol a szüleire? A gyerekek, 
ráérezve arra, ho^y mit aka
rok bizonyítani, egymásra li
citálnak, és a prostituálttól 
kezdve a gyilkosig mindennek 
elmondják a szülőket, sajnos, 
nem „érdemtelenül”. Saját 
cselekményükről úgy képesek 
beszélni, mint más arról, hogy 
mit reggelizett! Szégyenkezés, 
pironkodás nélkül, néha már- 
már dicsekvően. Mintha őket 
is meglegyintette volna az a 
szemlélet, amely a felnőtt 
társaiknál még erőteljesebb. S 
ebben, az az érzésem, mi is 
hibásak vagyunk. Miről is 
van szó? A megértés, a türe
lem, a jobbítás szándékától 
vezérelve sokszor hangsúlyoz
zuk: amikor bűncselekmény 
történik, nemcsak a tettes hi
bás, hanem a kürnyeze'.e, 
végső soron szinte á társada
lom is. De amikor ez elhang
zik, mindig ott van mögötte 
kimondatlanul: ez perszenem 
menti az egyént, nem gyengí
ti felelősségét, s nem szolgál
hat magyarázatul.

S mégis, e fiataloknak több 
okuk van az önfelmentésre, 
noha soha nem elegendő. De 
mondjuk, miként gondolkod
hat az a fiatalember, akinek 
története egészen elképesztő.
Apja emberölésért ül. Anyja 
ugyancsak a börtönből ír hoz
zá levelet, amelyben közli: 
magához akarja venni. Együtt 
is laknak egy ideig, ahol is a 
fiatalember megismerkedik a

tönösen léteznek, reagálnak a 
környezetükre, de nincs táv
lati elképzelésük, holott ez 
egy tizenévesnél eléggé fur
csa. .Ők aztán nem akarják 
megváltani a világot, csupán 
biológiai szükségleteik hatá
rozzák meg cselekvéseiket.

Ebből következően képtele
nek különbséget tenni jó és 
rossz között, nem tudnak vá
lasztani sem. S itt jutottunk el 
szerintem a legfontosabbhoz: 
csak a tanulással, a minél 
több ismeret megszerzésével 
lehet rajtuk segíteni. Ez le
het a nevelésük alapja, sem
mi más. Ügy hiszem, nagyon 
sokat kell velük beszélgetni, 
valamilyen módon öntüdatra

nultak, amit megismertek, az 
az övék marad, kitörölhetet
lenül, bármilyen környezetbe 
is kerülnek.

S itt érkeztünk el ahhoz, 
amit félelemnek nevezünk. 
Mert most bent vannak, de 
aztán eljön a szabadulás. Mi 
lesz azután? Mi a biztosíték 
arra, hogy nem a másik 
szomszédot rabolja ki? Sem
mi! Illetve csak akkor bíz
hatunk ebben, ha sikerül 
olyan mennyiségű és minősé
gű tudást, ismeretet átadni, 
megértetni vele, amely után 
megváltozik a világról vallott 
eddigi felfogása, azaz ösztö
nös emberből tudatossá vagy 
tudatosakba válik.

Jó lenne, ha e sorokat a 
tököli fiatalok elolvasnák. 
Megpróbálnának felülemel-

ébreszteni őket. Tudniillik kedni eddigi sorsukon,

A bajok gyökere
A baj gyökere, persze, ezzel 

együtt az, hogy mindnyájuk
nál kiderült: célok és eszmé
nyek nélkül éltek, élnek. Ősz- szabadulnak. .De amit megta-

nincsenek tisztában az alap
vető emberi értékekkel, így 
azt hiszik, hogy az erősebb, 
az agresszívebb, a sokat ivó 
és nőző ember az eszmény. S 
akinek sok pénze van.

A tu d á s  
a z  övék Esiarad

Mindaz,. amit bent megkö
vetelünk tőlük, múlandó, ha

lahogy kívülről néznék ma
gukat. S úgy, hogy a jövőt 
terveznék, azért élnének már 
most is, idebent.

Mi is segíthetünk a célok 
és eszmények keresésében. 
Örömmel közölnénk hétről 
hétre egy-egy fiatalember ön
vallomását az eddigi életéről. 
Közös tanulság lenne. Megér
né.
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Hasznos szakkör
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Éppen egy éve alakult meg a debreceni in
tézetben a bőrdíszműves szakkör. A foglal
kozásokon tucatnál több elítélt vesz részt 
rendszeresen, ezáltal fejleszti kézügyességét 
és hasznosan tölti a szabad idejét.

Az elkészült használati, illetve dísztárgya
kat házi kiállításon mutatják be, majd funk
ciójának megfelelően a mindennapi életben

használják a szakköri tagok által készítetteket. 
A szükséges bőrhulladékot a Debreceni Ci
pőgyár kedvezményes áron adja el. Jelenleg 
négyszínű bőrt használnak fel, de tervezik a 

színválaszték bővítését, amely majd az elké
szült alkotások esztétikai színvonalát emeli. 
Képünkön a szakköri foglalkozás egyik jel
lemző pillanata. F. J.

benzinszagú zörgő szerkezet 
közelebb ért hozzá, utolérte, 
szinte, súrolta a hátát. Szekeres 
fogait- csikorgatta, trágár ká
romkodás szaladt ki a száján. 
Amíg az út emelkedett, a me
nekülő nyúl még tartotta az 
iramot. Az emelkedő tetején 
egyszerre felvágta a testét, 
bukfencet vetett. Utoljára még 
felugrott, botladozott pár lé
pést.

Szekeres bal első kerékkel 
megcélozta a tántorgó állatot. 
Elütötte. A kocsi lágyan meg
ugrott, á'mikor a kerék átgör
dült a szivacsos, összezúzó
dott testen. Azonnal lefékezett. 
Fürgén kiugrott, s mint sunyi 
tolvaj, mohón felkapta a ki
múlt, véres állatot. Felpattirfr- 
tóttá a csomagtartó tetejét, 
belökte a kitáruló sötét üreg
be.

Másnap a felesége nyúlpap- 
rikást főzött ebédre.

Szekeres szótlanul ette a 
zsírtól csöpögő, bőven meg
paprikázott ételt. Ízlett neki. 
A kisebbik fiú megkérdezte.

— Apu, te lőtted a nyulat?
— Igen. Az apád lőtte — 

válaszolt helyette az asszony.
—.Hol van a puskád?
— Hallgass — mérgeskedett 

az asszony. — Inkább egyél.
A finom paprikás elfogyott 

az utolsó falatig.
A gyerek nem elégedett meg 

a kurta válaszokkal.

— Apu, mikor lősz újra 
nyulat? És fácánt. És vaddisz
nót? Farkast? Pukk-puukk . . .

A mutatóujját előre nyúj
totta.

— Jól van — mondta Sze
keres. — Azt lövök, amit csak 
akarsz.

— Jó lesz. Elviszel magad
dal?

— El, kisfiam.
— Mikor? — nyafogott a 

gyerek.
— Majd egyszer.
— De mikor?
— Ha nagy leszel.
— Előbb nem? . Még kicsi 

vagyok?
— Az. Még kicsi.
— Milyen nagy legyek?
— Ekkora, ni.
A gyerek még egy darabig 

nyűgöslcödött. Aztán kiszaladt 
az udvarra.

Másnap, alkonyat felé, Sze
keres az asszonyhoz fordult.

— Hol a slusszkulcs?
Az asszony nem mozdult. 

Ingerülten kérdezte.
— Hová készülsz?
— Levegőzöm «egyet.
— Áron, felelj nekem egye

nesen. Nincs valami nő a do
logban ?

— Ostobaságot beszélsz. 
Ilyennek ismersz? Nekem te 
egymagad elég vagy. Néha 
még sok is — tette hozzá hal
kan.

— Mit mondtál? Nem értet
tem.

— Á, semmit. Csak viccel
tem.

— Kimégy a hegyekbe?
— Kimegyek.
— Minek?
— Minek. Minek. Jól jön a 

hús, nem igaz? Talán őz is 
akad. Vagy szarvas.

— Baj lesz ebből, Áron.
— Miféle baj lenne? Senki 

nem tud róla.
— Megbüntetnek.
— Engem ugyan nem kap

nak el. Ha meglátnának, azt 
mondhatom, véletlenül történt.

— Te tudod. Egyet mondok 
előre, ha rács mögé dugnak, 
én ugyan nem látogatlak meg.

A férfi lekicsinylőén meg
vonta a vállát. Buta asszonyi 
beszéd. Ment a maga útján.

P zen  a kiruccanáson fácán
J-í volt a zsákmány. Keve

sellte. Két órán keresztül ko- 
csikázott föl-alá, de más vad 
nem került terítékre.

Szekeres Áron ezekben a 
hónapokban megváltozott. Ki
alakult benne valami kettős
ség, kétfajta élet, amiről senki 
más nem tudott. Odahaza és 
a munkahelyén csendes, in
kább puha embernek mutatko
zott. Olyan volt, mint azelőtt, 
csak hallgatagabb lett, arcán 
néha átfutott valami torz rán- 
cocska, s szemében eszelős 
fény csillogott. De erre senki 
nem figyelt fel. Ez volt az 
egyik énje. Merőben más em
berré változott, amikor kocsi

ján száguldozott a hegyekben. 
Keményen markolta a kor
mányt, s résnyire húzott sze
mekkel figyelte maga előtt az 
utat, űzte-hajszolta és tizedel
te az eléje kerülő állatokat.

Őszre még jobbak elfajult 
a szenvedélye.

A nyári hónapok alatt nagy 
tapasztalatot, rutint szerzett. 
Pontosan tudta, mikor és mer
re érdemes, próbálkozni. Szá
mon tartotta az állatok váltóit, 
csapásait, megismerte szoká
saikat, viselkedésüket veszély- 
helyzetben. Lesben állt, autó
ját eredményesen használta 
fegyverként. Kiszámította, mi
kor kell gyorsítani, elébe vág
ni a menekülő állatnak. Tíz 
eset közül legfeljebb egyszer- 
kétszer vétette el a kiszemelt 
áldozatot. Nagy számban lete
rítette, tizedelte a fényszóró 
csapdáiban bentragadt állato
kat. A találkozások kimene
tele nem lehetett kétséges, 
semmi esélyt nem adott áldo
zatainak. Néha a kocsi elejé
vel ütötte el őket, máskor ke
rékkel* futott át rajtuk. Bete
ges hajlamát kielégítette ez az 
izgalom, a leterített és vérző 
állatok látványa. Emellett gya
korlatias maradt. Az ehető és 
épen maradt zsákmányt fel
szedte, berakta a csomagtartó
ba. Hazavitte.

Bordács László 
Vác

(Folytatjuk.)

m

Olvasóink
figyelmébe!

Terveink szerint a mexikói vb előtt ismét úgynevezett 
totót indítunk majd, feltehetően április-májusban. A leg
jobb tippelők szép pénzjutalomra számíthatnak, ame
lyet személyes szükségleteikre fordíthatnak. Előzetes el
képzeléseink szerint ezúttal nem korlátozzuk a beküld
hető szelvények számát, miként ez a kinti totónál is így 
van.

Lesz azonban egy kikötésünk, amelyet ellenőrizni fo
gunk. Csak azoknak a szelvényeit fogadjuk el, akik a 
Heti Híradó előfizetői. Az nem elfogadható, ha valaki 
a társa újságjából vágja ki a szelvényt.

Mindezt azért írjuk meg most, mert az intézetek több
ségében negyedévenként lehet az előfizetők közé fel
iratkozni. így most még van idő arra, hogy májusra „lap
gazda” legyen, aki most nem az.

Még valamit. Noha nekünk is van tervünk, elkép
zelésük, a jobb ötletet nem vetjük el. Így örömmel fo
gadnánk és díjaznánk olyan javaslatokat, amelyek a vb- 
totó kiírására és lebonyolítására vonatkoznak.

Tehát, várjuk az ötleteket! A jövendő játékosok ne 
feledkezzenek meg arról, amit az előfizetésről írtunk!
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Tám ogatás
Amikor egy-egy intézet

ben megvonják az éves 
„vásárok” mérlegét, az ösz- 
szeg mindig jelentős. A 
könyv-, lemez-, játék- és 
cipővásár, ha már megszo
kott is, még mindig ese
ményszámba megy. Az is 
tény: az elküldött ajándé
koknak — örülnek otthoni 
míg a befolyt összeg egy 
része valamilyen módon 
jutalékként az intézetet, az 
elítélteket gazdagítja. Álta
lában ebből az összegből 
vásárolnak új könyveket, 
vesznek televíziót stb.

E vásárok ismeretében 
olyan benyomása támad az 
embernek, hogy egyesek 
nem mindig mondanak iga
zat. Arra a kérdésre 
ugyanis, hogy küld-e haza 
pénzt, az a válasz, hogy 
nem, mert letiltásom van. 
Aztán jön a cipővásár és 
ő veszi meg a nyolcszáz 
forintos cipőt.

Félreértés ne essék: ci
pő kell, karácsonykor ked
ves ajándék a játék vagy

más, a kialakult jó hagyo
mányokat is őrizni kell. De 
az otthoniaknak az igazi 
támogatás az, ha bizonyos 
időközönként pénzt kap
nak. Mert egy drága lexi
kon értékes ajándék, de 
abból nem lehet a gyerek
nek cipőt, ruhát venni.

Tudom, hogy az év vé
gén sokan „kiköltekeztek”. 
De néhány hónap alatt 
megint lesz fedezet arra, 
hogy az otthoniakat, akik 
erre rászorulnak, támogas
suk. Ennél hatásosabb érv 
az otthoniak szemében nem 
is lehet. Higgyék el, ahol 
nagy a szükség, ott ötszáz 
forint is jól jön. S bizony 
azoknál a családoknál, 
ahol gyerekek élnek és a 
családfő börtönben van, ez 
általában létezik. Szóval, 
ne feledkezzünk meg a 
pénzbeli támogatásról. Még 
akkor sem, ha március vé
géig — altkor lesz húsvgi°n 
— nincs „ajándékozó” ün -f. 
nép.
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A tárgyalóteremből

Tanúként siratja az anyja
Áll a szőke fiú a bíróság 

előtt. Kérdezik, válaszol. 
Idegesnek nem tűnik, ám
bár a folyosón, a közeledő 
asszonyok láttán valami 
olyasmit mondott, hogy 
„ajaj, a Marika néni.. 
Kínos az ilyesmi, szembe
találkozni azokkal, akiknek 
napjait, heteit, hónapjait 
tönkretette. Akik — nem 
úgy mint ő — kiborultak 
és betegállományba kerül
tek, akiket gyanúsítottak és 
gyanúsítanak, akik mögött 
összesúgtak, s akikre ha 
nem is láthatóan, ujjal mu
togattak.

★
Rá — az angyalarcúra — 

nem. Ő egy megtévedt fia
talember, igaz, már bünte
téssel a háta mögött.

— De olyan jó gyerek — 
sírja tanúként az anyja —, 
szava sincs, s a kárt a meg
takarított pénzéből fizette 
be...

A kár: hétezervalahány 
forint. Vállat vonogat, ami
kor nagyon tapintatosan, 
óvatosan kérdezik, mire 
költötte. — Hát mindenfé
lére költöttem, rágógumi, 
diszkó, ilyesmi...

Nagyon jó gyerek. Kicsit 
nem járt haza a szüleihez, 
napokig csavargóit. Erről 
itt szó nem esik. Nem is 
kérdezik, a tényekre szorít
koznak. A tény pedig az, 
hogy az angyalarcú kinyi
tott szombatonként egy 
hanglemezboltot és árult. 
Kimondani sem szabad, 
hogy esetleg nem annyiszor 
tette, ahányat beismert. 
Gondolni is rágalmazás, 
hogy talán nem hétezerva
lahány forintot tett zsebre, 

★
De maradjunk csak a tár

gyalóteremnél. A fiúnál, 
aki egykedvű és már el is

feledkezett volna az egész
ről, ha kellemetlen idézé
sek nem: zaklatnák. Egyéb
ként a bánásmód kitűnő. 
Ha nem kellene ácsorognia, 
ha leültetnék és kólával 
kínálnák, még kellemesebb 
lenne. A bevallandó cselek
ményen gyorsan átesik. 
Semmi az egész. Kicsit ha
zudott, kicsit sikkasztott. 
Átverte a házmestert, a 
munkatársait, akik olykor 
tízóraival kínálták, s aki
ket ő nénizett. Ha nincs az 
a bizonyos banánhéj. Ha 
nem jön be egy vevő le
mezminőséget reklamálni 
és nem bizonygatja, hogy. 
ő igenis szombaton vásá
rolt, talán még ma is el
kérné, ártatlan tekintettel a 
házfelügyelőtől a kulcsot és 
kínálná a portékát saját 
zsebre. Rágógumi miatt...

Nagyon bosszantó — az 
óra mutatója fél ötöt mu
tat. Napolni kell. ítélet 
egyelőre nem születik. Csó
válja a fejét, elégedetlen. 
Jobb volna túlesni az egé
szen, szembenézni a lefo
gyott Marika nénivel, s az 
ugyancsak megviselt Piros
ka nénivel mégiscsak zse- 
nánt.

De szükség sincs rá. Le
het a falat nézni, a köve
zetei, úgy kisétálni a bíró
ság kissé nyomasztó épüle
téből. Lelkiismeret-furdalás 
mint olyan nem létezik. 
Különben — mert a papír 
mindent elbír — talán írt 
volna néhány, elnézést kérő 
sort azoknak, akiknek any- 
nyi izgalmat, kellemetlen
séget, hántást s anyagi kárt 
okozott.

★
Bűnösnek érzi magát? — 

kérdezte a tanácselnök, s 
ő azt válaszolta, igen.

De a szó üresen csengett.
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Valós viszonyok
Régóta hordok magamnál 

egy levelet, amelyet Mező 
László váci olvasónk irt 
egyik múlt év végi cikkem 
nyomán. Akkor „Olvas
tam. . i” — címmel az IPM 
egyik kibővített informá
cióját kifogásoltam, mond
ván: miért szenzáció az, 
hogy az NSZK-ban egy 
előzetes letartóztatott le
érettségizett, amikor ná
lunk az elítéltek is megte
hetik ezt. Olvasónk erre 
válaszolva finoman kioktat: 
nem tájékozódtam eléggé, 
nem ismertem az ügy hát
terét — amely egyik heti
lapunkban részletesen meg
jelent —, így a megjegyzé
seim sem helytállóakf Rá
adásul olyan összehasonlí
tást tettem — mondjuk ki: 
a magyar büntetés-végre
hajtás talán jobb, mint az 
NSZK-beli —, amely nem 
bizonyos, hogy kiállja a 
próbát. Példákat is sorol 
arról, hogy melyik nyugati 
bv-intézetben milyen fel
sőfokú végzettséget szerez
tek emberek.

Azzal kell kezdenem: 
igaza van abban, hogy ép
pen olyan hibába estem, 
mint az IPM, amelyet véd. 
Közöltem valamit, kiragad
tam egy mozzanatot és azt 
bíráltam. Az IPM sem tett 
mást, mint leadott egy ki
bővített hírt, amelynek a 
hátterét az olvasók többsé
ge ugyancsak nem ismerte. 
Ebből, ugye, az derült ki, 
hogy egy előzetes letartóz
tatott érettségizhetett. Nem 
több és nem kevesebb! Ez
zel azt közölte az olvasók
kal, hogy mindez nekünk 
különleges esemény. Holott 
tényleg az ügy különleges
sége miatt — elmeállapot
vizsgálat stb. — volt ez 
szenzáció. De ezt az IPM

olvasói nem tudták, kivé
ve, ha a kezükbe került az 
a bizonyos hetilap.

Tehát akkor jártam vol
na el helyesen, ha a több
letismeret birtokában te
szek megjegyzéseket, ezt 
elismerem.

Van azonban levelének 
más mondanivalója is, ame
lyekkel már nem értek 
egyet. Nem állt szándé
komban a hasai és az 
NSZK-beli büntetés-végre
hajtást összehasonlítani, 
mivel az utóbbit nem is
merem. Önmagában az is
kolába járás, a tanulás le
hetőségeinek összevetése 
egyébként sem alkalmas 
hasonlítgatásra. Ahhoz 
tudni kéne, hogy odakinn 
az elítélteknek milyen az 
átlagos iskolai végzettsége, 
milyen formában lehet is
kolába járni és mennyiért 
stb. S akkor még a bv-in- 
tézetek egyéb viszonyairól 
semmit sem tudunk.

Bírált cikkemnek a mon
dandója mégsem az volt, 
amiről eddig beszéltünk, 
hanem más. Alkalmat ta
láltam arra, hogy ismétel
ten leszögezzem: az lenne 
a helyes, ha a közvéle
mény a valós viszonyoknak 
megfelelően ismerné a ha
zai büntetés-végrehajtást. S 
ebben döntő szerepe van a 
sajtónak, amely megfelelő 
elvi eligazítás után nyugod
tan megírhatná, hogy mi
ként töltik nálunk bünte
tésüket az elítéltek. Mert 
higgye el, ez nem csak a 
büntetés-végrehajtás érde
ke, hanem a szabadulóké 
is, akiket az esetek egy ré
szében még mindig olyan 
előítélet fogad kint, amely 
nem kívánatos. S ezt egy 
szigorított őrizetesnek nem . 
kell bizonygatnom... —f—

r _ #
Álmodtam veled

Tegnap álmodtam veled.
Csókolóztunk. Jó volt.
Te értettél, s én értettelek.
Tűnődve nézem most cigarettám 
egykedvű, szürke füstjét, 
s gondolom: szádat érinti a szám.
Rám nézel, s úgy érzem, kisgyermek vagyok. 
Pillantásod megfogant bennem.
Megfogant, s belülről megsimogatott.
Megsimogat gyöngéden, melegen, 
s elérve szívem dobbanását, 
szétomlik bennem a szerelem.

Rupek Ottó 
Tököl

T alálkozá§ok\  szabadulás előtti tervez- 
getés, a jövő — gondolat

ban történő — megalapozása 
mindenképpen dicséretes do
log, ha komoly szándékkal tör
ténik. Előfordulnak azonban 
olyan esetek is, amikor a még
oly meggyőződéssel előadott 
elképzelések is kételyeket éb
resztenek a hallgatóban, az 
újságíróban. Van, amikor a 
megvalósíthatóságot kérdője
lezi meg az ember, s van, 
amikor a komolyságot.

Azután telik-múlik az idő, 
megtörténik a szabadulás, és 
sor kerül a tervek megvalósí
tására. Nem minden esetben 
sikerül nyomon követni ki- 
nek-kinek az életútját, a nagy 
lelkesedéssel kimondott sza
vak mögötti tartalom gyakor
lati megformálódását — ám 
néha a szándékosság, néha a 
véletlen hozzásegít.

★
Cs. Sándort a Központi Stú

dió „jóvoltából” ismertem 
meg, jó egy esztendővel ez
előtt. Ami a munkáját illette, 
semmi különösebb probléma 
nem volt vele: végezte dolgát 
csendesen. Magábazárkózó tí
pus volt, keveset beszélt — ha 
valamire megkérték, csak bó
lintott egyet, s ugyanilyen 
„bőbeszédűen” jelezte, ha el
készült. Ezért is volt meglepő, 
amikor — kettesben maradva 
vele — mesélni kezdett saját 
magáról, s a szabadulás utáni 
elképzelésekről.

Elmondta: korábban egy
kisszövetkezet vezetője volt, s 
börtönbe kerülése óta sem 
szakadt meg a kapcsolata volt 
munkahelyével. Feleségén ke
resztül — aki a beszélőkön 
hűségesen beszámolt minden
ről — továbbra is rajta tartja 
a figyelmét a műhely vagy 
üzem munkáin, igyekszik ta
nácsokat adni az időnként fel
merülő problémák megoldásá
ban, benti szabad idejében 
különféle műszaki megoldáso
kon, újításokon töri a fejét. 
Mutatott is tervrajzokat s el
magyarázta: szabadulása után 
az első .dolga lesz ezeket be
adni a megfelelő helyekre, 
mert — mint kifejtette — sú
lyos százezreket érnek, ha 
szabadalomként hasznosítja 
őket. Röviden: hiába van bör
tönben, akkor is ő a főnök, 
irányítja volt vállalatát.

Majdnem két hónappal sza
badulása után telefonon je
lentkezett a szerkesztőségben 
s találkozót kért. Elegáns kis- 
bundában, jólöltözötten, „üz
letemberi” külsővel érkezett. 
Rendre beszámolt az eltelt 
időről: szavai nyomán kirajzo
lódott, hogy a bent álmodozás
nak tűnő elképzeléseket kint 
igyekezett megvalósítani.
Visszament régi helyére — im
már jó néhány tapasztalattal 
gazdagabban —, hivatalosan is 
átvette ismét a vezetést. 
Örömmel újságolta, hogy — az 
addigi jelek szerint — senki

nem úgy kezelte, mint ahogyan 
azt jó néhány zárkatársától 
annak idején hallotta; környe
zete és természetesen a csa
ládja is egyértelműen vissza
fogadta.

— Egy kicsit azért még tá
jékozatlan vagyok néhány do
logban — tette hozzá moso
lyogva. — Például, otthon ke
resni kell néhány dolognak a 
helyét. Például, amíg bent vol
tam. a feleségem átrendezte a 
konyhát; én rendületlenül a 
régi helyén keresem a sót, 
holott régóta másutt van. De 
ezek apróságok . . .  Megérdek
lődtem. mikor adhatom be a 
büntetett előélettel együttjá
ró joghátrányok alóli mentesí
tés érdekében a kérelmemet; 
bár van még idő, de már fo
galmazom az iratot. Remélem: 
munkámmal, magatartásom
mal rászolgálok arra, hogy 
meg is kapjam a mentesí
tést . . .

★

Másfajta, hihetetlennek tű
nő tervekkel is találkozik az 
újságíró. Elmondta a Markó
ban valaki: sokáig színészként 
kereste a kenyerét, és nagyon 
szerette ezt a pályát. Igaz, jó 
néhány esztendeje és jó né

hány börtönbüntetés óta már 
más pályán „működik”, de 
szíve vágya, hogy egyszer újra 
a világot jelentő deszkákra 
lépjen. Volt már rá példa — 
tette hozzá —, hogy innen, a 
börtönből is sikerült valakinek 
visszaverekednie magát a 
„szakmába” . ..

Próbáltam ellentmondani, a 
valóságba visszavezetni: nem 
sikerült. Állandóan nagy ne
vekre, ma országszerte közis
mert és népszerű színművé
szekre hivatkozott, akikkel — 
évtizede már — együtt ját
szott, még korábban együtt 
járt a színiiskolába, „Ők bizto
san segítenek” — hajtogatta.

Hónapokkal később ismét 
előjött egy másik beszélgetés 
alkalmával ugyanez a téma. 
Kérdeztem; mit végzett eddig 
saját ügyében? „Semmit — 
hangzott a csodálkozó válasz 
—. miért, mit kellett volna? 
Ha kimegyek, elég egy monda
tot mondani bárkinek, és min
den rendben lesz . - Ismét 
megkíséreltem meggyőzni ar
ról, hogy nem olyan egyszerű 
dolog a Markóból egy színház
ba szerződni hosszú kihagyás 
és meglehetősen- viharos elő
élet után — minden igyekezet

hiábavaló maradt, „Majd a 
kollégák” — ez volt mindenre 
a válasz s a hivatkozás arra, 
hogy másnak is sikerült.

A szabadulás után sokáig 
semmi hír nem jött felőle. Az
után egy szép reggelen talál
koztunk a lakásomon. . .  no, 
nem személyesen, hanem azon 
az újságon keresztül, amelyet 
böngésztem. „Kulturális in
tézményekre specializálódott 
tolvajt fogtak el” — hirdette 
a felcím, s a főcím sem volt 
kevésbé feltűnő: „A könyvtá
ros gyorsabban tudott futni”.

Idézem — rövidítve — a 
cikket:

A Magyar Írók Szövetsége 
Bajza utcai székházának egyik 
szobájában az irodalmi főelő
adó a megszokott munkáját 
végezte, amikor a szomszéd 
helyiségben telefonhoz hívták. 
A beszélgetéssel két perc alatt 
végzett, s amikor asztalához 
visszatért, megdöbbenve ta
pasztalta, hogy eltűnt, a táská
ja. amelyben háromezer forint 
volt.

Kiszaladt a folyosóra, segít
ségért kiáltott. Kollégája, az 
írószövetség könyvtárosa, kés
lekedés nélkül cselekedett; ne
ki ugyanis már korábban fel
tűnt egy ismeretlen, gyászsza
lagos férfi, aki a folyosón sün- 
dörgött. A könyvtáros és a 
gondnok üldözőbe vették a 
tolvajt, aki kezében szorongat
ta a táskát. Menekülés közben 
ugyan eldobta, üdözőit azon
ban így sem tudta lerázni.

A rendőrségen Hártó László 
kihallgatása még az elején 
tartott, amikor az egyik nyo
mozónak eszébe jutott, hogy 
a Mikroszkóp Színpadról né
hány nappal ezelőtt egy ha
sonló kabátot loptak el. Tapin
tatosan érdeklődött tehát: kit 
gyászol Hártó? A korábban 
tetten ért férfi hebegett-habo- 
gott, mígnem kibökte, hogy bi
zony a felöltő a Mikroszkóp 
irodájából került hozzá.

Hártó Lászlónak volt mun
kahelye, legutóbbi szabadulása 
után is dolgozott. Mint el
mondta. az Írószövetségbe sem 
azért ment, hogy lopjon. Egy 
népszerű író címét szerette 
volna megtudnia akit • arra kért 
volna meg, hogy írjon róla 
könyvet. Miért? Erre így fe
lelt: Szeretném, ha megírná az 
életem, történetét, s bemutatná 
azt, hogy egy színész miként 
válik többszörösen büntetett 
előéletű emberré."

*
Meghökkentő történetek, 

fantasztikus tervek minden, 
bizonnyal ezután is születnek 
majd a zárkákban. Melyik 
mennyire valósítható meg s 
főként: milyen módon? Erre 
már ki-ki a saját példájával 
adhat választ.

H. A.

— Manci, várj, ne tedd le, még a Józsi is beszélni 
akar veled!

Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza

M INDEN KEZDET NEMEZ(2)
A többiek bambán bámultak rájuk, mi-

** közben Pepi folytatta:
— Az a te nagy bajod, hogy még mindig 

összekeversz teljesen egyszerű dolgokat, sőt 
túl is komplikálod azokat, barátocskám. A 
végén még zárt intézetbe kell, hogy dugjalak. 
Most délután megsétáltatjuk a cinkest, hol
nap meg majd szépen bemész ahhoz a ked
venc pártfogódhoz.

— Megsérült a távolságmérőd, apa, mert 
most megyek be. Máris indulok, gyönyörűim 
— mondta foghegyről, és félrelépett.

Először Naftalinnal fogott kezet, aki a szo
rítás kínjától most már féllábra állt, miköz
ben összeragadtak az ujjai. Őszeres Tóni ba
rátságos csapást kapott a lapockái közé, a töb
biek pedig csak széles vigyort.

Kockás kilépett az ajtón és odament 'a sze
szélyes, zöld jószághoz. Végigkocogtatta, végig
simogatta. aztán megállt előtte. Tetszett né
ki az autó a maga természetes ócskaságában. 
Csak néhány percig gyönyörködhetett benne 
zavartalanul, mert- észrevette, hogy valaki fi
gyeli. Naftalin lépett oda, és átnyújtott neki, 
valamit.

— Megint leszakadt? — kérdezte Samu ár
tatlanul, miközben természetes mozdulattal 
átvette a nadrágja leszakadt gombját. Még 
halkan megjegyezte.

— Jó kis szerkentyűd van, hol vetted?
— Kistarcsán, hatezerért. A neve. cinkes.
— Aha. Szóval, mindjárt megsétáltatjátok.
— Te nem akarsz jönni? Ötszemélyes.
Samunak magasra rándult a szemöldöke.

így valamivel bizalomgerjesztőbb külsővel 
rendelkezett. Körüljárta az egykor krómozott 
tákolmányt, mint valami vásári lovat és kike
rekedett szemmel kérdezte.

— öt-tízkilós gyerekre gondoltál?
— Bebizonyítom, hogy nem. Gyere, elvisz

lek a pártfogódhoz! Persze kellemesebb úti
célt is kitűzhettünk volna. ..

— Mondtam, oda megyek. Az ilyesmit nem 
jó elmulasztani. Savanyúnak, a jó, öreg utca
söprőnek ilyen mulasztásért, na meg a pityó
káért intéztek el nagyon udvariasan egy pin- 
cértanfolyarhot, amit Nagyfán kellett letölte
nie. Tudja a pártfogóm, hogy nekem is ötlite
res a gyomrom. Na, menjünk!

Ahogy bevágódott az első ülésre, máris a 
börtönben érezte magát. A belső rozsdás csí
kok börtönkülsőt kölcsönöztek a masinának. 
Naftalin néhány percnyi erőlködés után elin
dította a meseautót. Kockás Samu pedig le
nyitotta az ablakot és kényelmesen elhelyez
kedett.

Ebben a pillanatban a kocsmában tetőfoká
ra hágott a délelőtti hangulat. Hangos ének
szó szűrődött ki a nyitott ablakon és a gyász
indulókba disszonáns hangok is belekevered
tek. Az autó harminccal száguldott.

★
Másnap megint szőrösen lépett be a pártfo

gói irodába.
— Látom, ismét jól érezte magát — fogadta 

a tanár. — Mondja, volt már a munkahelyek 
valamelyikén ?

Kockás sietett a szó szerinti kimerítő vá
lasszal.

— Hogyne! Ahová elküldtem a munkahe
lyes papíromat, ott már mindenütt voltam, ta
nár úr. A köztisztaságinál nincs szálló, a csa
tornatisztítóknál meg nem adnak gázálarcot, 
különben sem akarok én állandóan a nagy 
rakás szerencsékben taposni. Az építőipar elég 
jó lenne, de a szállóján csak emeletes ágyak 
vannak és tudja, tériszonyom van, mióta a 
harmadikról kivágtam a macskámat. Azt meg 
nem kívánhatja, hogy elfogadjam a megma

radt kéményseprőállást — ami cseppet sem 
kényelmes —. nem is beszélve a szűk férőhe
lyekről. Egyébként is mindig szerettem a hi
giéniát, Ugye, így mondják? A szövődében 
ilyenkor még alsónemű nélkül dolgoznak a 
nők. isten őrizz, hogy Szegedre visszakerüljek! 
A hajógyárban meg sok a döglött hal és béka. 
Valami kényelmes adminisztratív munkakör 
kellene nekem, tanár úr. Én a börtönben erő
sen elhatároztam, hogy nem végzek szolga
munkát, Van valami elfogadható tippje?

— Mondja csak, Kockás, hány általánosa is 
van?

— Abból nem kell sok, tanár űr,-ami utána 
jön, az az érdekes. Az élettapasztalat!

— Tessék! Itt egy cím, holnap reggél . je
lentkezzen a személyzeti osztályon.

Samu átsilabizálta a lapot.
— Hova akar beutalni engem? Né. tegye 

tönkre a jövőmet, rám szüksége lehet a hajá
nak. Ne bántson meg. Csak nem képzeli, hogy 
elmegyek a szenesekhez meghalni?! Kénytelen 
lennék állandóan azt énekelni, hogy „Ábra
hám vitte úgy. Izsákot, ahogy én cipelem a 
zsákot”. Ezt most találtam ki. Nem jó? Mond
juk, költő is lehelne belőlem, A borravaló jól 
jönne, de a torokgyík az nem. Legelőször 
tönkremennének a finom, zsebhez szokott uj- 
jaim, aztán sérvet kapnék, később gerincfer
dülést a lúdtalpaimból tapírtalpak lennének,« 
ezt követné a visszafelé növés és máris össze
tévesztenének a notre-dame-i harangozóval.

A tanár idegesen dobolt az íróasztalon.
— Ez az utolsó lehetőség. Kockás — mond

ta határozottan. — Egy ideig muszáj csinálnia, 
azután majd meglátjuk.

— Tudja mit? Küldjön inkább orvoshoz! 
Rengeteg bajom van, nincs bejelentett laká
som, csak maga intézheti el nekem az orvosi

vizsgálatot. Ja! És még suskát is kérek. Állít
sa ki kérem azt a két lapot és már nem is 
tartom tovább.

A tanár tüntetőén az órájára nézett és befű
zött a gépbe egy másik papírt, Aztán megírt 
egy utalványt, amire ötszáz forintot fizethet a 
pénztár.

— Tessék! És mondja, hol alszik az éjjel?
— Ne aggódjon miattam, tele van Óbuda 

jó haverokkal, meg üres vityillókkal — mond
ta vidáman, s kezében az utalvánnyal, gyor
san elviharzott.

★

A nap fullánkja a nyugati háztetőket bök- 
döste, amikor kijött a harmadik kocsmából. 
Újra eszébe jutott, hogy éhes. Sohasem szere
tett egyedül enni, ezért elhatározta, hogy elő
keríti valami ráérő csibéjét estebédre. Aztán 
mást gondolt,

A Nyugati előtt ácsorgott egy formátlan kül
sejű, ápoltnak aligha mondható h,ölgy, Samu 
nem hagyta figyelmen kívül. Az udvarlással 
mindig bajban volt, valahogy sosem tudta 
megnyitni a, női lélek bonyolultan zárt ka
puit. Amíg összeszedte bátorságát, elszívott 
három szivart, aztán megközelítette az apróka 
teremtést.

— Kacér málnakeverőid vannak, Cicus!
— Emerencia vagyok — jött a válasz és 

nézd meg merről jöttél, apuskám!
Samu a peckesen vitorlázó részegek határo

zott lépteivel imbolygott testközelbe,
— Hány dioptraás a szélvédőd, anyu? — 

kérdezte és elegáns mozdulattal levette 
Emerencia orráról a szemüveget.

Ebben a pillanatban két rendőr tűnt fel a 
tömegben. A lány hirtelen. átölelte Samut és 
megbújt hatalmas karjaiban.

A következő percekben már együtt indultak 
a közeli, ám jól eldugott bisztró irányába.

(Folytatjuk.)
Bagyinszky Katalin 

Kalocsa
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— Mit hozhatok? -*■ kér

dezi a pincér a vendégtől.
— Uűifénázt, amit teg

nap: egy adag pecsenyét és 
a panaszkönyvet.

★

— Egyáltalán őrizte va
laki . ezt a telepet, amikor 
ellopták a téglát? — kér
dezi az építésvezető az éj
jeliőrtől.

— Hát persze, itt vol
tam.

— Akkor hogy lehet az, 
hogy a tolvaj be tudott 
jönni?

— Hogy lehet, hogy le
het? Hát biztosan alud
tam.

— Amikor az ügyfél tá
vozik a hivatalból, 500 ko
ronát hagy a . tisztviselő 
asztalán. A vezető megkér
dezi a tisztviselőtől:

— Ez a maga pénze?
— Nem, dehogy. . .  A 

magáé, maga vette észre 
először!

★
— Kitaláltam, hogyan le

hetne könnyen pénzhez jut
ni.

— Tudom. Már tőlem is 
kértél kölcsön.

★
— Lehet, hogy az éjjel 

vihar lesz — mondja a férj.
— Ha idejében jössz há

zit, akkor nem — mondja a 
feleség.

Beszélő számítógép némáknak

MITŐL REJTÉLYES?
A filmsztárokat is, beleértve, kevés nőnek volt még 

■olyan tartós sajtóreklámja, mint Leonardo da Vinci Mo
na Lisájának. Volt idő, amikor az izgatta az embereket, 
hogy a nők iránt általában kevéssé fogékony Leonardo 
szerelmes volt-e bele vagy sem. Volt, amikor a kép 
ellopásán, majd visszaszerzésén izgult a világ. Az utóbbi 
évtizedekben pedig azon folyik a vita, hogy mi lehet 
híressé vált rejtélyes mosolyának a titka. Egy Jean Seul 
nevű párizsi polgár elhatározta, hogy összegyűjti az e 
mosolyról nyomtatásban megjelent találgatásokat, s 
aránylag rövid idő alatt kereken ezer cikkre tett szert, 
amelyek kizárólag e témával foglalkoznak. Az . egyik 
szerzője szerint a Giaconda ajkán visszatükröződő mo
soly a szerelem belső tüzének visszfénye. A másik el
gondolása prózaibb: úgy véli, hogy a szép donnának 
hiányos volt a fogsora, s ■ mivel a fogpótlás akkoriban 
még szinte lehetetlen volt, tanácsosabbnak tartotta csu
kott szájjal mosolyogni. . .  A találgatásgyűjteményt Jean 
Seul a képet őrző Louvre-nak ajándékozta.

Naponta 30 gramm ballasztot kell
fogyasztani

■ üAs Tnydgatnémefesbi- tói »ok ásírt cijikr^t ^,alkoholt fa
gyasztanak és túl kevés baílasifenyagót. Táplálkozás- 
fiziológiai szempontból ezért kívánatos' az élelmiszerek
ben az előbbi anyagok arányának csökkentése és a bal
lasztanyagok arányának a növelése, mégpedig olyan 
formán, hogy közben megőrizzék a sajátosságukat, és az 
•ízminőséget.-. Ezt jelentette ki Erich Menden táplálko
záskutató (giesseni egyetem), a Német Táplálkozástudo
mányi Társaság ' (DGE) elnöke egy géissénl szimpóziumon.

A sok cukor — azon kívül, hogy fogszuvasodást okoz 
— főként fiatalok és idősebb nők esetében a túlsúly 
oka. Az alkohol szervkárosodásokra vezet és megnöveli 
a szervezet igényét esszenciális tápanyagokból. .. Ezzel 
szemben a ballasztanyag-fogyaszíás túl kicsi. Ezek az 
emészthetetlen növényi anyagok, mint a cellulóz, a lig-: 
nin, a pektin fontos szerepet töltenek be az emésztő
csatornában. Naponta mintegy 30 grammot kívánatos 
fogyasztani belőlük.

AZ AGY ÖREGKORI LEEPULE5E
Az a sok tankönyvben megtalálható megállapítás, 

hogy az életkor növekedésével az emberi agy állománya 
csökken, így nem igaz — állítja Herbert Hraug, áz 
NSZK-beli lübecki orvostudományi egyetem professzo
ra. Haug szerint a zsugorodás elmélete akkor alakult ki, 
amikor összehasonlították különböző életkorban elhunyt 
személyek agyának súlyát. Eközben azonban figyelmen 
kívül hagyták az úgynevezett „szekuláris akceleráció” 
tényét: száz év óta a világ legkülönbözőbb tájain nem
zedékről nemzedékre nő a. testmagasság, ezáltal az agy 
súlya is. Erre az irányzatra nincs magyarázat, mert nyil
vánvalóan nem függ össze a jobb táplálkozási feltételek
kel. A testmagasság évi átlagos növekedése, 1,2 milli
méter. 10 cm magasságnövekedés azonban 55 gramm 
agytérfogat-növekedéssel jár együtt. Az idősebb embe
rek agyának súlya ezért viszonylag valamivel kisebb 
kell hogy legyen. Ha ezt a számítások során figyelembe 
vesszük, akkor kiderül, hogy az emberi agy súlya hosszú 
ideig változatlan marad. Csak a hatvanadik életév kö
rül kezdődik az agytömeg csökkenése, mely kezdetben 
egészen lassú, majd fokozatosan felgyorsul. A leépülési 
jelenségek kezdete és gyorsasága személyenként eltérő. 
Van, akinél ez a folyamat 50,. másoknál 70 éves korban 
kezdődik.

Hogyan készül a pilseni?
A II. Vencel alapította Pilsen királyi' városként kap

ta a kiváltságot, hogy polgárai sört főzhetnek falai kö
zött. Bármilyen hihetetlen, a várösban sokáig egyetlen 
serfőző sem akadt, aki jó minőségű sört tudott volna 
előállítani. -1838-ban például egy ízben harminchat, va
lamivel később hatvankét hordó sört kellett a csatorná
ba önteni, mivel ihatatlannak bizonyult. Négy évvel az
után, 1842-ben azonban megnyitotta serfőzdéjét Josep 
Groll, mégpedig Ugyanazon a helyen, ahol ma a pilseni 
sörgyár áll. Ahogy a polgárok lehajtották nála az első 
egy-két korsót, kezdett visszatérni a habzó italba vetett 
bizalmuk. Végül Groll mester alapozta meg a pilseni 
sör világhírét, az ő receptje szerint is készül mindmáig. 
Nyolcvanöt méter mélységből hozzák fel hozzá a vizet, 
tizenkét napig erjesztik hozzá a malátából és komlóból 
álló sörcefrét, majd tizenkét hétig érlelik kemény tölgy- 
íahordókbari, egy sziklába vájt, kilenc kilométer hosszú 
barlangban. Innen kerül aztán a palackozóüzembe.

A megváltozott munkaké
pességűeket elektronikus se
gédeszközökkel ellátó svájci 
alapítvány új elektronikus se- 

. gédeszközt fejlesztett ki néma 
rokkantak számára. Ez a mes
terséges hangon megszólaló 
miniszámítógép (Telethese) 
döntően meg tudja javítani 
egy néma rokkant kommuni
kációs lehetőségeit. A Telethe- 
sét egy zürichi sajtókonferen
cián mutatták be, ahol egy 
agyi okokból mozgáskorláto
zott 15 éves fiú a beszédszin
tetizátor segítségével maga 
tudta elmondani, hogy az esz
közzel valamelyest önállóbbá 
vált. Az eszköz segítségével 
most már tud telefonálni és 
szóbelileg részt vesz a beszél-? 
getésekben.

Az alapítványt 1982 végén a 
Svájci Gerincvelő-sérültek 
Alapítványa és az agyi okokból 
béna gyermekek svájci alapít
ványa hozta létre. Célja, hogy 
az elektronikus segédeszközök
kel megjavítsa a súlyosan rok
kantak életének minőségét. Az 
újonnan kifejlesztett Telethese 
azonban nem beszédpótló,

hangsúlyozta az alapítvány 
igazgatója. Jean-Pierre Gabus, 
mivel a beszédet a legkifino
multabb technika sem tudja 
pótolni. Azonkívül a rokkant
ban meg kell lennie az akarat
nak. és az intellektuális képes
ségéknek a kommunikációhoz, 
hogy egy ilyen eszközt ér
telmesen használhasson. A 
számítógép sikeres kezelése és 
képességeinek teljes kihaszná
lása hosszú, tanulási folyamatot 
tételez fel, ami megközelíti egy 
idegen nyelv megtanulását.

A készülék igazodik a fel
használó egyéni igényeihez. A 
súlyos motprikus mozgásza
varban szenvedők egy külön
leges billentyűzet segítségével 
kezelhetik. Az olyan néma rok
kantak számára, akik sem írni, 
sem olvasni nem tudnak, a Te
leülését el lehet látni únl pik- 
togramokkal.

Az első négy prototípus 1984 
november elején került gya
korlati alkalmazásra, mégpe
dig Zürichben, Luzernben, 
Lausanne-ban és La Chaux- 
de-Fondsban.

Csak a test van ébren
Becsukott szemmel — ki- (ezért biztosak, bár gyámol- 

nyújtott karjukkal a Hold Te- talandk a lépesei), a nagyagy 
lé nyúiva — így képzelik el a a tudat központja azonban eu- 
kankatúri-sták az alvajáró-: bői semmit sem észlel (így az 
kát. Csak feltevések vannak alvajáró nein.emlékszik ejsza- 
arról, hogy a Holdnak való- kai élményeire), 
ban van-e ekkora befolyása. — Az alvajárók rendszerint 
Az alábbiakban foglaljuk ősz- nem indulnak kirándulni a 
sze, hogy mit tudunk az alva- háztetőre. A legtöbben a szo- 
járókról és megsegítésük- mód- bábán maradnak, néhány per- 
járói. ci.g körbetapogatóznak, az-

— Az alvajárás nem ritka- után újra ágyba fekszenek, 
ság. Becslések szerint, az em- — Ha az alvajárót fel kell 
berek 6 százalékánál az élete ébreszteni, mert veszélybe ke- 
-serán .már, előfordult (cáak az rült, . ezt,, ne megragadással 
NSZK-ban közel , négymillió vagy. .rázással Tegyük, hanem

• fő)® will W )1 1 ■' JH' i egyszBOTenrf&zólítsuk; sä>tnevéfí:
— Az alvajárás. nem , vala- Ha felébresztettük, kedves bá- 

mi elmebetegség fenyegető tü- torításra és segítségre van 
Hete,. hanem viszonylag ártal- szüksége, hogy leküzdhesse a 
mattan zavar a mély alvásból szokatlan helyzetben való fal
az éber állapotba való átvál- ébredés okozta sokkot, 
táskor: a test már ébren van, — Az alvajárók nem szőrűi
dé a lélek még alszik. Ez az nak orvosi kezelésre. Gyere- 
állápot magyarázza az alvajá- kéknél ez a zavar többnyire 
rást: amit az ember lát, az magától elmúlik, amikor ' az 
agy mélyebb központjai tu- agy éretté válik; felnőtteknél, 
domásul veszik, és reflexszé- amikor feldolgozzák a kiváltó 
rűen mozgássá alakítják át erős érzelmi stresszt.

Robert Graves: GÖRÖG MÍTOSZOK
Képes kiadás
Európa Kiadó 258,— Ft
Robert Graves könyve harmadszor jelenik meg, ez* 

úttal képes kiadásban. Az ókort — azon belül is a gö
rög—római művészetet és történelmet kiválóan ismerő 
szerző ebben a kötetében a görög mondavilágba vezeti el 
olvasóit olvasmányosan, szemléletesen, a színes és fe
hér-fekete fotók sokaságával. A könyvből az is alapo
san. megismeri és megszereti a görög kultúrát, aki ez
úttal találkozik először vele.

Gulácsy írén: FEKETE VŐLEGÉNYEK
Szépirodalmi Kiadó 105,— Ft
Gulácsy. Irén az idősebb generációk jól ismert írója. 

Most, hosszú feledés után újra megjelent Fekete vőle
gények című történelmi tárgyú kötete. A monumentális 
regény a magyar történelem egyik — talán legkritiku
sabb időszakát öleli fel. A történet Dobzsé László ural
kodása kezdetétől a mohácsi vészig tartó negyven évet 
mutatja be, lebilincselően, érdekesen,

Vecseklöy József: A CSILLAGSÁVOS LOBOGÓ NYO
MÁBAN
Magvető 150,— Fi
A szerző nagyszabású történelmi esszéjével könyvki

adásunk egy régi hiányosságát igyekszik pótolni. Bemu
tatja a nagyszerű és felemelő kezdetektől a független
ségi harcokon, polgárháborún, indiáncsatákon és terü
letszerző gyarmatrendszerének kialakításán át Amerika 
megalakulását, gazdasági, politikai, ideológiai fejlő
dését.

Ortutay Gyula: MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET
Akadémiai Kiadó 117,— Ft
Ortutay Gyula utolsó szövegválogatása ez a kötet, 

amelyben képet ad két kedvelt műfajáról, a népballa
dákról és a népmesékről. A száz balladaszöveg és har
minc mese átfogóan mutatja be a népköltészet ezen 
ágait.

Chip-chip mackó
Mi történik, ha egy Teddy Ezek az állatok arra hasz- 

b.öcsöt keresztezünk egy mik- náljáik fel chipjeiket, hogy 
rochippei? Megkapjuk a.ked- vetélkedjenek az igazi macs-
ves Teddy Ruxpint, a játék 
mackót, melynek szája, orra 

j és szeméi mozognak, amint 
elmesél egy történetet, vagy 

: elénekel egy altatódalS. Ä 
hangot és az arcjátékot egye
lőre programozott auddokazet- 
ta hozza szinkronba. Teddy 
Ruxpin mozgástechnológiája 
a disneylandii állatfiguráéhoz 
hasonló, nem. is túl költséges, 
egy kiskereskedő nagyjából 
60 dollárért árusíthatja,.

„A cMpkórszak új életet 
hozott Disneyland otthonába”
— mondja Donald Kingibo- 
rough, az Atari korábbi el
nöke, a kaliforniai Fremont 
mesevilág főnöke. Az új 
medvélc piacával fellendüli 
computer- és videójáték- 
társasáig bocsaiból már az el
ső évben 70 millió dolláros 
nyereségre tett szert. A já
tékkereskedelemben megsza
porodtak a computerváltoza- 
tok, ezek a magas techniká
jú játékok. Megőrülnek Ted- 

' dy Ruxpimert.
„Ez nem valami elektromos 

kombináció, hanem egy me
leg és szeretetre méltó játék”
— nyilatkozik egy nagyobb 
kereskedelmi lánc vezetője, 
aki jókora hasznot csinált 
Teddy Ruxpinból.

Úgy látszik, az elektronika 
végleg belopódzott a játék
iparba, nem mint elektroni
ka, hanem mint játék. Két 
másik szeretetteljes verseny
ző is belépett az elektronikai 
élvonalba. Nolan Buchvell, 
az Atari alapítója fejlesztette 
ki azokat a játékkutyákat és 
macskákat, amelyek 30-85 
dollárért megvásárolhatók.

kákkal és kutyákkal.
{fsSsss/ssssssssssssssssssssssssssssssss/s/ssssssss.

HONNAN VAN RA KERET?
Hogy ki találta fel az ó'kulárét (melynek a neve a la

tin oculus — =  szem szóból ered), azt hitelt érdemlően 
még nem sikerült kideríteni. Annyi azonban bizonyos, 
hogy kvarcból í kégzült nagyítólencsét már időszámítá
sunk előtt 1208t!«JfüI 'hakkh^lláít? Á t Ú(án elé helyezett 
lencsék látásjavító képességét azonban csak jóval ké
sőbb fedezték fel. Ám hiába fedezték fel, ha a hozzá
juk való keretet nem tudták kitalálni. Előbb — a nap 
ellen védelmül szeme elé smaragdot tartó Néró csá
szár példájából kiindulva — olvasókővel, azaz egy nye
les keretbe foglalt lencsével próbálkoztak, amelynek nye
lét fogva a gyenge látású ember egy szemmel, olva
sott. Aztán a csonttal, fémmel vagy bőrrel keretezett 
lencséket összefogták V alakban, s megkísérelték őket 
valahogy az arcon, az orrnyergen rögzíteni. Az olaszok 
— Savonarola javaslatára — sapkához drótozták az im
már összefogott lencséket, a franciák és spanyolok mad
zaggal a fülükre kötötték. A kínaiak a íülkagylón átve
tett zsinór végére súlyos díszeket biggyesztve próbálták 
pápaszemüket egyensúlyban tartani. A fej méretéhez 
igazodó, merev szárú szemüveget csupán a XVII. szá
zadban alkotta meg az angol Edward Scarletti, illetve a 
francia Thomin. Aztán jött még sok minden: az orr- 
csiptető, azaz evikker, kétlencsés .jOlvasókő”, vagyis a 
nyeles lorgnon, és természetesen a monokli.

§25EV
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A szövetség alapítási éve:, 1898.
Az ország lakosainak, illetve igazolt labdarúgóinak 

száma: 54,1 millió, illetve 1,022 millió.
A háromszoros (1934, 1938, 1982) világbajnok váloga

tott házigazdaként rajtolt először a vb-n, és összesen tíz 
döntőben szerepelt. Eddigi 43 mérkőzésének mérlege: 24 
győzelem, 9 döntetlen, 10 vereség, 74-46-os gólkülönbség.

Csak egy ízben (1958) buktak el a selejtezők során, 
mégpedig az északírekkel szemben. A legnagyobb csa
lódás pedig 1966-ban érte az azzurikat, amikor a Koreai 
NDK csapatától elszenvedett vereség után búcsúztak. 
További négy vb-döntő sarán (1950, 1954, 1982, 1974) sem 
jutottak túl az első fordulón.

LABDARÚGÁS

Forró égtájra vágyik a Vidi
Egy öniróniával megáldott 

Videoton-szurkoló a minap 
röviden így summázta csa
pata őszi teljesítményét: — 
Csodálom, hogy nem tüsszög 
az .egész társaság, hiszen az 
ősszel többször is „ráfázták” 
a fiúk. Mi erről a véleménye 
Kovács Ferencnek, a fehérvá
riak mesterének.

— Ha a „ráfázás” alatt a 
vereséget érti, akkor kétség
telen, van egy-két új „za
kónk”. Ráadásul tavasszal 
nem lesz, aki fazont igazít
son, hiszen Szabó Jóska Gö
rögországban folytatja pálya
futását. De félre a tréfával — 
mondta Kovács Ferenc. — Én 
sem ilyen őszre számítottam, 
de senkinek sem tehetek 
szemrehányást. törvényszerű 
az, ami velünk történt. Két 
és fél éve megállás nélkül 
játszik a társaság, az idegek 
megkoptak, az izmok elfá
radtak. Nem vagyunk kétség

beesve, nincs is okunk rá, 
hiszen az ötödik helyen vár
juk a tavaszi folytatást.

— Az idénykezdet előtt so- 
kan irigyelték a Videotont a 
jól sikerült igazolásokért.

— Én is reménykedtem. 
Kerekes, Csucsánszky és Ku- 
rucz jó fogásnak tűnt. De úgy 
tűnik, fél év kevés volt a be
illeszkedéshez. Csucsánszkyra 
és Kerekesre nem is lehet 
panaszom, Kuruczról ugyan
ezt már nem mondhatom el. 
Kerekesre nagy szükségünk 
lesz tavasszal, hiszen nem ki
sebb feladat vár rá, mint 
Szabó Jóska pótlása.

— Miként teltek az első na
pok az új évben és mi a 
program a bajnoki rajtig?

— Január 2-a óta naponta 
két edzést tartunk és szeret
nénk melegebb „égtájra” 
menni. Több túraelképzelé- 
sünk is van, de konkrétumról 
még nem . tudok beszámolni.

Műkorcsolya EB előtt
Csak a táncosok helye biztos

„Sikamlós” témáról beszél
gettünk ár. Kozári Klárával, 
a Jég$port Szövetség elnöké
vel, akit jól a jégre vittek.

— Nem vitás, több mint 30 
éve a jégen, vagy annak a 
közelében vagyok — mondta 
az elnöknő —, 1964 óta járom 
a világversenyeket, előbb 
mint pontozó, később pedig 
mint csapatvezető-kísérő.

— Rövidesen ismét útra 
készül?

— Igen. Koppenhágában 
lesz a műkorcsolyázó és jég
tánc Európa-bajnokság, ame
lyen természetesen ott lesz
nek a : magyar versenyzők is.

— Kijelölték már a csapa
tot?

— Két-három hely még ki
adó. Egyelőre csak az Engi 
Klára—Tóth Attila táncospár 
részvétele biztos. Űk legutóbb 
a kilencedikek voltak a kon
tinensviadalon. A többiek a 
magyar bajnokság után vehe
tik át a Koppenhágába szóló 
jegyüket. A szövetség elnök
ségének határozata értelmé
ben az EB-n a férfi és női 
győztes, valamint talán a má
sodik helyezett táncospár in
dulhat.

— Milyen esélyekkel utaz
nak versenyzőink?

-jyiit szépítsem, -nincse
nek vérmes reményeink. Az 
Engi—1Tóth kettőst a 6—10 
hely közé várjuk. Az egyéni

ben célkitűzésünk a közép
mezőnyben végezni.

— A felsorolásból kitűnik, 
hogy továbbra sincs páro
sunk:

— Sajnos, pedig a magya
rok ebben a versenyszámban 
valamikor a legjobbak közé 
tartoztak, ezt világ- és Euró- 
pa-bajnoki címek is jelzik. 
Ehhez a számhoz nagy jégfe
lület szükséges. Remélem, 
hogy az új, vidéki műjégpá
lyák segítségével előbbre tu
dunk majd lépni.

— Miként ítéli meg a 
nemzetközi erőviszonyokat?

— Szerintem a szovjet ver
senyzők viszik majd a prí
met. Mind a négy verseny
számban több, dobogóra esé
lyes versenyzővel rendelkez
nek. A férfi egyéni verseny
ben Fágyejev és' Kotin abszo
lút esélyes, úgyszintén a pá
rosban a Valova—Vasziljev 
duó. A táncosok között a Kli
mova—Ponomarenko és a 
Vesztemjanova—Bukin kettős 
között a pillanatnyi forma dönt,

— Az utóbbi években nagy 
vihart kavart egy-két táncos- 
pár produkciója.

— Szerintem a nevében is 
benne van, hogy tánc. Neip 
pedig minipáros vagy show. 
Ha engem kérdeznek, akkor 
én Klimováéknak adnám- az 
aranyérmet, mert a jelenlegi 
mezőnyben, ők a legtáncosabb 
táncospár.

Napi két edzés

Minden rendben Benidormban
A Benidormban készülő 

magyar labdarúgó-válogatott 
nem ismeri a szabadszotnba- 
tot. Mezey György egy jottá
nyit sem enged az előre rész
letesen kidolgozott program
ból.

— Eddig maradéktalanul 
elégedett az edzőtáborozással?

— Ha Mészáros és Nagy
József sérülése nem történik, 
akkor lényegében semmi 
okom nem lehetne panaszra, 
Ragyogó körülmények között 
dolgozhatunk: az éghajlati vi
szonyok ideálisak, a pályák 
talaja kifogástalan. Eddig két 
edzőmérkőzést játszottunk 
alacsonyabb osztályú spanyol 
együttesekkel, s ezeken a 
j átékosok mérkőzésterhel ése
volt a lényeg. Napi kát tré
ning mellett kifejezetten jól 
mozogtak a meccseken ...

— Szombaton milyen terhe
lést kaptak a játékosok?

— Reggel fél kilenctől futás 
és egyéni foglalkozás volt a 
tengerparton, délután pedig 
háromszor ötös csoportokban 
foglalkoztunk a mezőnyjátéko
sokkal, a kapusoknak külön 
edzést tartottunk.

— Mi van vasárnap?
— Teljes pihenés, csak hét

főn folytatjuk a munkát a 
megszokott ritmusban, vagyis 
napi két edzéssel. Kedden és 
csütörtökön újabb edzőmérkő
zést játszunk harmadosztályú

spanyol csapatokkal, de szi
gorúan zárt kapuk mellett.

— Mi az oka ennek a tit
kolózásnak?

— Szükség van rá, mert 
észrevettük, hogy komoly 
futballkémhálózat alakult ki 
Benidormban. Mi sem tétlen
kedünk, s megtudtuk, hogy 
legalább négy ország meg
figyelői sündörögnek körülöt
tünk, ezért még az edzéseken 
is lezáratjuk a kaput, elvégre 
nekünk is lehetnek titkaink...

—■’ Mégis, kikből áll a kül
földi féldéfílőstáb?

— Olaszokból, franciákból, 
nyugatnémetekből és portu
gálokból.

— A spanyol sajtó is vevő 
a magyarokra?

— A legnépszerűbb sport
újságban, az AS-ben hatolda
las méltatás jelent meg a ma
gyar válogatottról.

— Remélhetőleg nincs újabb 
sérülés . ..

— Szerencsére nincs. Rótli- 
nak ugyan vannak még derék
fájdalmai, de ennek ellenére 
nem hagy ki egyetlen edzést 
sem.

— S végül: van-e újabb hír 
Nyilasiról és Esterházyról?

— Őszintén szólva szeret
nék már én is tisztán látni 
ebben a kérdésben. Várom 
Budapestről a biztató választ.

Legújabb: Nyilasi nem
játszhat, Esterházy egy mér
kőzésre jöhet.

Erős ember a vírusok ellen...

H egedűs Csaba ú jra  
a szőnyeg szélén

December elején rövid hír 
adta tudtul, hogy Hegedűs 
Csaba, a birkózóválogatott 
szövetségi kapitánya ágynak 
dőlt. A dolog meglehetősen 
súlyos lehetett, hiszen kórház
ban is ápolták az egykori 
olimpiai, világ- és Európa- 
bajnokot. Most ő mondja el 
— egészségesen —, mi is tör
tént vele.

— December első napjaiban 
vírusfertőzést kaptam. Nyelv- 
gyöki mandulagyulladás dön
tött le, aztán sorban követ
kezett sok minden más nya
valya. Tüdőgyulladást is kap
tam, aztán, hogy teljes le
gyen a felsorolás, máj-, vese- 
és hasnyálmirigy-gyulladást is 
megállapítottak az orvosok. 
Két hétig kórházban ápoltak, 
aztán további két hétig oda
haza lábadoztam.

— A hírek szerint nagyon 
megviselte a betegség.

— Nem volt kimondottan 
örömünnep, de fogytam tíz 
kilót és ezt egyáltalán nem 
bánom.

— Ha nem indiszkrét a

kérdés: mennyit nyom jelen
leg a mérlegen?

— Százkét kilót.
— Ezek szerint. . .
— Kicsit elszaladt a sú

lyom, ahhoz képest, hogy a 
82 és 90 kilóban versenyez
tem.

— Alig tudtuk utolérni, 
vagyis már minden rendben.

— Igen. A válogatott keret
tagok decemberben Budapes
ten kezdték a világbajnoki 
felkészülést, erről lemarad
tam, január 6-tól viszont Ta
tán folytatják a munkát, s 
ezt már figyelemmel tudom 
kísérni.

— Októberben Budapesten 
lesz mindkét fogásnem világ- 
bajnoksága. Hány versenyző
vel készül a nagy eseményre?

— Nyolcvanötén tagjai a 
keretnek. Februártól verse
nyek következnek, április 14— 
20. között pedig az athéni 
EB-n indulnak a legjobbak.

— Növényi?
— Sérült, azon gondolko

dik, hogy végleg abbahagyja 
a versenyzést.

Magabiztos kapitány
Edzőtáborban a kanadai vb-keret

„Mind a 24 döntős csapat
nak egyforma esélye van a 
második fordulóba jutásra!” 
— jelentette ki Tony Waiters, 
a . kanadai labdarúgó-váloga
tott szakvezetője, amikor jós
lásra vállalkozott a mexi
kói világbajnokságot illetően, 
majd magabiztosan hozzátet
te: „így természetesen Ka
nada is a 16 közé léphet.”

Mindezt ,akkor ; mondta az 
angol í. ligás Blackpool csa
patának egykori kapuvédőjé, 
amikor Vancouverben edző- 
táborozásra gyűlt össze a ka
nadai válogatott — mindössze 
nyolc játékossal...  Eredetileg 
28 labdarúgót hívott meg 
Waiters mester, ' ám • húszán 
.nein tudtak . eleget tenni a. 
felkérésnek, mert az észak-- 
amerikai - terémbajnokságban 
kell helytállniuk.

Á kanadai szakvezető 
egyébként úgy véli, hogy a 
legjobb .16 .közé jutáshoz szűk-- 
séges legalább egy győzelmet 
június 9-én a Szovjetunió-el
len szerezheti meg csapata, az

550 méterrel a tengerszint .fe
lett fekvő Irapuató városában. 
Ám azt sem tartja lehetetlen
nek, hogy az előtte esedékes 
két mérkőzésen, június 1-én 
Franciaország és június 6-án 
Magyarország ellen is pontot 
vagy pontokat gyűjtsenek ta
nítványai.

— Nem akarunk változtat
ni stílusunkon a világbajnok
ságig, inkább az ellenfelek 
igazodjanak hozzánk — han
goztatta magabiztosan Wai
ters. —_ Erősségünk a kitűnő 
kondíció, a hajrában vala
mennyi ellenfelünket „lejátsz- 
szuk” majd a pályáról, Bár 
most csak nyolcán jöttek el 
a táborba, biztos, hogy má
jus végéig összeszokik a csa
pat. Addig ugyanis számos 
előkészületi találkozót ját
szunk, többek között öt világ- 
bajnoki döntős, Anglia, Bul
gária, Paraguay, Algéria és 
Mexikó ellen. A sorozatot 
január 29-én kezdjük Van
couverben, amikor Paraguavt 
fogadjuk.

V illá m  k é r d é s e k  A -íő l Z-ijJ

V á l a s z o l : H i d v f f l i u t i

— Aranycsapat? — London?,
—■ Végigvertük a vi'.á- — A 6-3-ná! megleptük

got, olimpiai bajnokok let- az angolokat. Azt, várták,
tünk, csak a vb-arany nem högy hátravont középcsa-
jött össze... tárt .játszom ellenük is. •

— Bozsik? — MLSZ? " '
— A világ legnagyobb — Az Ellenőrző Bízott-

futballistája, volt, és nagy- Ságban. tevékenykéüení.
szerű ember. — Nándi? .

— Czibor? — Rajtam maradt ez a
— Saját maga sem tud- név öreg koromra is. ■

ta, mit akar. minket is — • öreg?
sokszor zavarba hozott..'. — Az MTK -ban a leg-— Dubai? elismertebb: játékosnak járt

— 1983—1985-ig ebben az ez a. cím. En Bodola Du-
arab országban edzősköd- dústól ; örököltem.
tein. — Puskás?

— Egyiptom? — Csak bal lábbal rű-
— A Nációnál 6 év alatt gólt, de azzal útoiérheletle-

5 bajnokságot 'nyert, és 1 h ű l...
kupagyőzelmet szerzett az — Rekord?irányításom alatt. — Az 1953-as Honvéd—— Ferencváros? MTK-n a gólszüret: 9-7. Én

— Örökrangadó az .MTK négy gólt rúgtam. Azóta
■—FTC' között, örök barát- sem volt olyan játékos, gki
ság a két csapat játékosai egy’ meccsen ennyit rúgott
között. volna a kispestieknek. -V

— Grosics? — Sándor?
— Kapus, söprögető egy — Á Sándor—Hidegkúti '

szerepkörben . . . jobbszárnytól féltek mint a
— Hobbi? tüztől. . .
— Kertművelés. Imádom — Tervek?

a virágokat. —: Amíg élek, a labda-
— Isten? rúgás mellett maradok...
— Egyiptomban . isten- — Ulti?ként tiszteitek. Népszerűbb

ember, voltam, mint Sza- _ — Hagyom a Csikarnak.
d a t. Ere inkább’ römizék.

— Jólét? — Világbajnokság?
— Audi Diesel 80-as, — Nagyon szorítok a

családi ház. Nincsenek Mezey-fiúknak.
anyagi gondjaim. — Zakariás?

— Kocsis? r~ Szürke eminenciás,
— Az aranycsapat arany- aki - nélkül-’- az ái’ú'ny V Seift

feje. . . fénylett. . .

Mégis les* magyar biro a vb-n!

P alotai után nagy az ur
A Nemzetközi Labdarúgó 

Szövetség január 26-án Zü
richben jelöli ki a mexikói vi
lágbajnokságon működő 36 já
tékvezetőt. Egyelőre folyik a 
találgatás, kikre esik a vá
lasztás, a döntésig csak a FI
FA legilletékesebb emberéi 
tudják, kik bíráskodnak- a 
v b - n . .................

A magyar csapat mellett 
lesz magyar játékvezető is 
Mexikóban? — kérdezte Bos- 
kovics Jenő, az MTI 'munka
társa Szlávik Andrástól, az 
MLSZ játékvezető bizottságá
nak elnökétől.

— Kétségesnek tartom. Na- 
gyón sajnálnánk, ha megsza
kadna ez a sorozat, s nyolc 
egymást követő világbajnok
ság után nem hívnának meg 
senkit játékvezetőink közül 
— mondta Szlávik András. — 
Az igazság viszont az. hogy ha 
nem lesz magyar bíró a Muft- 
diálon, nem történik nagy 
igazságtalanság.. Ettől függet
lenül szeretném kijelenteni, 
hogy a magyar játékvezetőket, 
semmivel sem tartom gyen
gébbnek az ismert és .sokát 
szereplő svájci, osztrák, olasz 
vagy lengyel bíróknál. A FI
FA viszont nem enged előírá
saiból.

— Mik a nemzetközi, köve
telmények?

— Fizikai, elméleti felké
szültség. nyelvtudás, jó ellen
őri osztályzatok 'korábbi' nem
zetközi mérkőzésekről. Két já
tékvezetőnk jöhetett szóba. 
Pádár László és Németh La- 
jós. Az osztályzataikkal nincs 
baj.

A JB elnöke így jellemez
te őket:
j Padár László kiváló bíró, ezt 

mindenki elismeri. Olyan je
lentős vb-selejtezőn, mipt a 
jügoszláv—bolgár is nagysze
rűen' működött; más nemzet
közi fellépéseit is egyértel
műen jónak minősítették. Saj-;. 
nos azonban tízéves nemzet
közi működésé alatt nem ta
nult^ nyelvet. Ezenkívül be
tegsége után. testsúlya meg

nőtt, emiatt , lelassult. Mind
ezek miatt ő már kiesett a je
löltek közül.

Németh Lajos osztályzatai, 
fizikái képességéi megfelel
ned a vb-re kiválasztás köve
telményeinek. Az ő esetében 
is a nyelvtudás hiánya miatt, 
van gond. Amikor november
ben .Hayelange . FIFA-elnök: 
és Blatter főtitkár látta mű
ködését, elégedettek voltak, de 
újra rákérdeztek a nyelvtu
dására. Németh ígéretet tett, 
hogy erőteljesen tanul, de 
nem tudjuk, jelenleg hol tart, 
s még kevésbé tudja a FIFA,,. 
Csak reménykedhetünk abban, 
hogy kiválasztják, a mexikói: 
működők közé. Sajnos Palotai 
után nagy. űr tám adt. . .

Az eddigi világbajnokság' 
között csak három alkalom-, 
mai nem szerepelt magyar já-. 
tékvezétő a meghívottak kö
zött. Az 1930. évi üruguayi és 
az 1950. évi brazíliai vb a ten-' 
gerentúlon zajlott le, a ma
gyar csapat sem volt részve
vő. Nem működött magyar bí
ró. 1934-ben Olaszországban 
sem,

A vb-döntők magyar játék
vezetői: 1938, Franciaország: 
Hertzka Pál, 1954, Svájc: Zsolt 
István, 1958, Svédország.: Zsolt 
István. 1962. Chile: Dorogi An
dor: 1966. Anglia: Zsolt TStvánj 
1970,-Mexikó: Erhsberger Gyúr 
la, 1974. NSZK: Pálötai Ká
roly.,, l;970f? Argentína: Palotai 
Károly. 1982. Spanyolország: 
Palotai Károly. (Lapzárta után 
érkezett: Németh Lajos ott 
lesz. a vb-n.),.
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