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'  összeav llf  H-iíra r  el" ok°l t  Köszöntötte a teremben osszegyuit külföldi vendegeket, 113 ország 152 delegáció-
iat kommunista munkás-, szocialista, szociáldemokrata
rat k ^ l 1S ía' Paat(?k küldött^geit. Üdvözölte aTemok- 

f s társadalmi szervezetek képviselőit, s a Szo- 
dele§ációját is. Az előzetes aján- 

a1 konarisszm w l ^ - ,  egyhangúlag megválasztották
tőb?zoUsáent ÍZ 6 f°S el,n^ kseget> titkárságát, a szerkesz" tObizottsagot es a mandatumvizsgáló bizottságot Az el-
" ° ^ * en kapí? k helyet az SZKP Politikai Bizottságá- 
“ak ,tag-Iai’ a Központi Bizottság vezető tisztségviselői 
politikusok, tudósok, közéleti személyiségek. Ugyancsak 

® noks€;gbe,n foglaltak helyet a szocialista országok 
kommunista es munkáspártjainak vezetői, köztük Ká- 
dar Janos, az MSZMP főtitkára.

A küldöttek — a vezető szervek megválasztása után 
> egyperces néma felállással adóztak a legutóbbi 

kongreszus óta elhunyt kiemelkedő személyiségek em- 
ekenek. Jegor Ligacsov először azokat a vezetőket em

lítette, akik az SZKP soraiból távoztak: Leonyid Brezs- 
c un;i, Andr°Vovot, Konsztantyin Csernyenkót, 

Mihail Szuszlovot, Arvid Pelsét, Dmitrij Usztyinoyot 
majd a nemzetközi kommunista mozgalom többi párt- 
janak e.hunyt vezetőit — közöttük Enrico Berlinguert 
—, illetve a békéért és haladásért vívott küzdelem él
harcosaként. Indira Gandhit.
c J t £ yitÓülésen e!fo§adták azt a javaslatot, hogy , Az 
f i i t  ^  °zponti Bizottságának beszámolója és a párt 
íeladata1”, „Az SZKP új szövegezésű programja” és ..Az 
BZKP szervezeti szabályzatának módosítása” jelzésű 
napirendi pontokról nem hangzik el külön-külön jelen
tés, hanem azok lényegét az SZKP Központi Bizottsá
gának a XXVII. pártkongreszus elé terjesztett politikai 
beszámolója tartalmazza.

A Szovjetunió társadalmi és gazdasági fejlesztésé
n e k ^  következő öt évre és a 2000-ig terjedő időszakra 
érvényes fő irányairól Nyikolaj Rizskov, az SZKP KB 
Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Miniszter- 
tanácsának elnöke tart beszámolót. Az SZKP Központi 
Revíziós Bizottságának beszámolóját G ennagyijSzizov, 
a testület elnöke ismerteti.

A KONGRESSZUSI NYITÁNY menetrendszerű ese
ményeit követően kezdte meg világszerte nagy érdek
lődéssel várt beszédét Mihail Gorbacsov.

Az előadó kiemelte, hogy „a kongresszusnak meg kell 
vitatnia és el kell fogadnia az SZKP új szövegezésű 
programját, a párt szervezeti szabályzatában végrehaj
tandó módosításokat, a népgazdaság fejlesztésének fő 
irányait a következő. ötéves tervidőszakra és hosszabb 
távra. Arról van szó, miként lép a Szovjetunió a XXI. 
századba, milyenek lesznek a szocializmus pozíciói és 
milyen lesz a róla alkotott kép á nemzetközi színtéren, 
milyen lesz az emberiség holnapja.

A párt jelenlegi programjának elfogadása óta a szov
jet társadalom rhessze előrehaladt fejlődésének, útján. 
Lényegében újjáépítettük az egész országot, hatalmas 
lépéseket tettünk előre a gazdaságban, kultúrában, szo
ciális területen, az új társadalom építőinek egész nem
zedékeit neveltük fel. Utat nyitottunk az emberiség, 
számára a világűrben. Biztosítottuk a katonai-hadászati 
egyensúlyt, amely lényegesen korlátozta az imperializ
mus agresszív terveit és a nukleáris háború. kirobba
násával kapcsolatos lehetőségeit. Számottevően meg
erősödtek hazánk, a világszocializmus nemzetközi po
zíciói.”

MIHAIL GORBACSOV A TOVÁBBIAKBAN ARRÖL 
BESZÉLT, hogy az SZKP vezetése, megfelelően érté
kelve az elért eredményeket, köteleségének tartja, hogy 
becsületesen és nyíltan szóljon a párt és a nép előtt a 
politikai és a gyakorlati munkában elkövetett hibákról, 
a gazdaságban és a társadalmi-szellemi szférában mu
tatkozó kedvezőtlen tendenciákról és e jelenségek okai
ról. A párt- és állami szervek tettei, éveken keresztül 
—, nemcsak objektív tényezők, hanem szubjektív okok 
miatt is —, elmaradtak a kor igényeitől, az élet tá
masztotta követelményektől. Az ország fejlődésében 
gyorsabban növekedtek a problémák, mint ahogyan 
megoldották őket. Az irányítás formáiban és módsze
reiben mutatkozó tehetetlenség' és merevség, a' munka 
dinamizmusának csökkenése, a bürokratizmus elbur
jánzása nem kevés kárt okozott ügyünknek. A társada
lom életében á pangás jelei kezdtek mutatkozni.

A HELYZET VÁLTOZÁSOKAT KÖVETELT, de a
központi és a helyi szervekben is sajátos gondolkodás 
kerekedett felül: javítgatni a dolgokon anélkül, hogy 
bármin is igazán változtatnának.

Gorbacsov részletesen szólt arról, tiogy nemcsak a 
belső ügyekben alakult ki fordulatot igénylő helyzet. 
Ugyanez érvényes a „külügyekre” is.

A JELENLEGI HELYZETBEN nagyon bonyolult elő
re jelezni a szocialista és a tőkés országok, a Szovjet
unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövő
jét. E téren döntőek lesznek a világ politikai erőviszo
nyai, a béke erőinek lehetőségei és aktivitása, az a ké
pességük, hogy hatékonyan szembehelyezkedjenek az 
atomháború fenyegetésével. Sok függ majd attól is. 
hogy a Nyugat vezető körei menyire lesznek realisták 
a helyzet értékelésében. Mivel az*atomháború teljesség-, 
gél elfogadhatatlan, nem a rendszerek konfrontációjá
nak, hanem a békés egymás mellett élésnek kell az ál
lamközi kapcsolatok törvényévé válnia.

Látogatás a Paton-intézetben

A  kijevi mesterműhely
A kijevi Paton-intézet a szovjet műszaki-tudományos 

haladás egyik fellegvára. Világszerte elismert eredményei 
vannak az íij hegesztési eljárások kidolgozásában. Központja 
a Szovjetunió és a KGST számára minden olyan tudomá
nyos és gyakorlati tevékenységnek, amely a hegesztéssel kap
csolatos. Hivatalos megnevezése: „J. O. Paton — Villamos- 
hegesztési Intézet”. Jcvgenyij Oszkarovics Paton 1934-ben 
hozta lere laboratóriumát, amely azután a háború éveiben 
múlhatatlan érdemeket szerzett a páncélosok gyártásában. 
Az apa 1953-ban bekövetkezett halála után fia vette át az 
intézet irányítását.

Őt, a most 66 éves Borisz 
Patent faggathatta nemrég a 
KGST-tagországok Moszkvá
ban akkreditált újságíróinak 
egy csoportja. A kérdéseket 
megelőzve, Paton akadémikus, 
az Ukrán Tudományos Aka
démia elnöke, az SZKP 
XXVII. kongresszusának kül
dötte — a KGST-együttmű- 
kodés jelentőségéről, az új 
műszaki-tudományos fejlesz
tési komplex programról kez
dett beszélni:

A korábbiaktól eltérően 
most már nemcsak arról van 
szó,» hogy közösen kutassunk, 
hanem arról is, hogy világ- 
színvonalú termékek kibocsá
tásával konkrét eredményeket 
produkáljunk. Avégett, hogy e 
gépek, eszközök segítségével 
egyrészt kijuthassunk a vi
lágpiacra, másrészt'pedig ■ — 
és ez a fő —, hogy megszaba
duljunk a tőkés importfüggés
től.

A feladat rendkívül fontos, 
komoly és' felelősségteljes. Eb
ben látjuk további KGST- 
együttműködésünk lényegét, 
s szeretnénk az ezzel kapcso
latos munkát még jobban ki
bontakoztatni — mondotta a 
Paton-intézet igazgatója.

— Milyennek tartja a 
KGST-együttműködós haté
konyságát?

— Ha gazdasági hatékony
ságot pénzben akarjuk érté
kelni, akkor kedvezően. Az 
NDK-tól például olyan hiva
talos adatokat kaptunk, hogy 
ott az együttműködésbe fek
tetett egy transzferábilis rubel 
12-őt eredményezett. Hallot
tunk 1:17 arányról is. Nálunk 
az intézetben évek óta 1:7 
a hatékonysági mutató. Ami
kor nyugati vendégeinknek 
említem ezt, tapsolnak és köz
ük, hogy akár „lábon” is meg
vennék intézetünket.

— Mit vár az SZKP XXVII. 
kongresszusától ?

— Nagyon sokat — vála
szolta az akadémikus. — Mi
vel — mint tudják — a kong
resszus új szerkesztésű prog
ramot fogad el. Ez az új vál
tozat nagy szerepet szán a tu
dománynak és a műszaki-tu
dományos haladásnak. Nyil
vánvaló, hogy a kongresszus 
határozata, gazdasági fejlődé
sünk ott meghatározandó 
irányvonala, csak a tudomány 
„termelőerővé” válásával va
lósulhat meg. Arra számítok, 
hogy a kongresszus határozata 
nyomán jelentősen fölgyór- 
sul gazdaságunk fejlődési 
üteme, növekszik szímmna'a, 
következésképp emelkedik né
pünk életszínvonala is.

— Mit köszönhet édesapjá
nak, mit tanult tőle?

— Jevgenyij Oszkarovics 
Paton alapította meg ezt az 
intézetet, mert már akkor lát
ta a hegesztés hatalmas jö
vőjét. Úttörőként, sikerült 
egyesítenie a tudományos ku
tatást a gyakorlat követelmé
nyeivel. Ügy vélte, hogy min
den tudományos kutatómun
kának előbb-utóbb meg kell 
hoznia- a maga konkrét ered
ményeit az iparban.

Ugyancsak nagyon jól érzé
kelte az olyan tudományos
ipari komplexumok létrehozá
sának szükségességét, mint 
ahol éppen most tartózkodunk. 
Annak idején mindez termé
szetesen csak miniatűr válto
zatban létezett, de a laborató
riumnak már akkor is voltak 
műhelyei, volt saját tervező- 
irodája. J

— Végül is, miben rejlik az 
intézet sikerének titka?

— Régóta céltudatosan dol
gozunk a hegesztés problé
máin. Ez nemcsak'magát a he
gesztést, hanem a védőfelüle
teket, a különleges avagy spe
ciális elektrometallurgiát is 
érinti. A mi iparunk végter
méke a hegesztett szerkezet. 
Ez azt jelenti, hogy elejétől a 
végéig megoldjuk a racionális, 
megbízható hegesztett szerke
zetek elkészítésével kapcsola
tos problémákat.

A hegesztés ágazatok közötti 
problémáikat hordoz magában. 
Meg kell teremteni megoldá
suk föltételeit — fölszámolván 
á népgazdaságunk ágazati irá
nyítási rendszeréből adódó 
tárcakorlátoka.t, A mienkhez 
hasonló komplexum ezt lehe
tővé teszi.

A kijevi Paton-intézet tehát 
modellértékű a gazdaság kor
szerűsítését célul kitűző poli
tikai vezetés számára. Ered
ményesen oldotta meg a gon-

dolat-kísérlet-eszközök-,mód
szerek-alkalmazásvonulat sók- 
isme re tie n es egyenletét. Ezért 
is volt ott a helye Borisz Pa- 
tonnak tavaly júniusban azon 
az értekezleten, amelyen az 
SZKP Központi Bizottságában 
kidolgozták a gazdasági fej
lődés _stratégiáját. Ott is azt 
hangsúlyozta — a moszkvai 
Pravda _ által ' ismertetett fel
szólalásában —, hogy a fejlesz
tés mindem egyes láncszemé
nek azonos jelentőséget kell 
tulajdonítani. Minden eddigi 
növekedési torzulás okaként 
azt jelölte meg, hogy nem si
került harmonikusan kezelni 
a növekedés összetevőit. Az 
igazgatása alatt álló intézet 
a.példa rá, hogy a diszharmó
nia kiiktatható.

M a g y a r o k  T e n g iz b e n
■ A napokban indult el a 

magyar munkások első 36 
fős csoportja a Szovjet
unióba, a Kaszpi-teoger 
mellé, Tengizbe. Az észak
szibériai Jamburg gázlelő
hely kia,km ázásáról 1985.
december 30-án aláírt ma
gyar—szovjet kormányközi 
szerződés szerint a tengizi 
szénhidrogénmező kiakná
zásához szükséges olaj- és 
gázelőkészítő üzemek, s 
ezekhez kapcsolódó létesít
mények építését végzik a 
magyar munkások. Moszk
vában a magyar—skovjet 
gazdasági együttműködés 
eredményeiről és feladatai
ról tartott sajtótájékozta
tóján Molnár Endre, a 
magyar kereskedelmi, ki- 
rendeltség főtanácsosa is
mételten hangsúlyozta: a 
Szovjetunió a Jamburgról 
szóló kormányközi egyez
mény alapján 1989-től fo
kozatos felfutással, a meg
állapodásokban már rögzí
tett mennyiségeken felül, 
20 éven át, évi 2 milliárd 
köbméter földgázt szállít 
Magyarországnak. (A foko
zatos felfutás azt jelenti, 
hogy a 2 milliárd köbmé
ter 1992-től várható.)

A magyar munkások fo
lyamatosam utaznak Ka
zahsztánba: a tengizi épít

kezésen csúcsidőben 4800- 
5200 magyar dolgozik majd. 
A Vegyépszer fő vállalko
zásában a magyarok 1991- 
ig mintegy 260 millió ru
bel értékű munkát végez
nek el. Tekintettel a szél
sőséges időjárási viszo
nyokra, az 54 órás, hatna
pos munkahétre, az épít
kezésre csak 50 éven aluli 
fizikai dolgozók utazhat
nak. Ami a kereseti lehe
tőségeket illeti: a kint dol
gozók alapbére,, a munka
helyi pótlék és a nehéz 
munkakörülményeit között 
végzett munka után járó 
tereppótlék átlagban 20 
ezer fórint körül lehet, ami 
a tervek teljesítésétől füg
gően még emelkedhet is. 
A forintban kapott fizetés 
mellett a dolgozók havi 
600 rubelnek megfelelő 
napidíjat is kapnak. (En
nek felét kinti tartózkodá
si költségeik fedezésére be 
kell fizetniük.)

Az Ob torkola.tvidékén 
fekvő Jamburgból induló, 
a Szovjetunió nyugati ha
táráig húzódó 5000 kilomé
teres gázvezeték építéséhez 
egyébként magyar cégek 
anyagokat, berendezéseket, 
valamint a szovjet föld
gáz- és kőolajipar részére 
szükséges más , árukat is 
szállítanak.
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Bolgár cégvásárlás 
Ausztriában ?

Bulgária szeretné megvásá
rolni a csődbe jutott osztrák 
Denzel Stahl-Industriepro- 
dukte vas- és acélvállalatot — 
jelentette be az osztrák cég 
képviselője. A mintegy 100 
dolgozót foglalkoztató, 1984- 
ben 78 millió schillinget for
galmazó vállalat egy' szer
számgépek- és 'környezetvé
delmi berendezések előállítá
sával foglalkozó nyugatnémet 
ccg.birtokában van, csődjének 
okáról közelebbit nem tudni. 
Egy bolgár érdekeltségű cég 
tavaly már megvásárolt egy 
osztrák csavargyárat. Állítólag 
arról is tárgyalások folynak, 
hogy Bulgária mintegy 80-90 
millió schillingért megvenné a 
Legat und Holzler osztrák ke- 
lámiagyárat, amely szintén 
csődbe jutott.

A lkotm ány tervezet
Az Afganisztáni Forradalmi 

Tanács jóváhagyta az ország 
alkotmányát megszövegező bi
zottság személyi összetételét. 
A testületbe bevonták Afga
nisztán valamennyi nemzeti
ségének és törzsének, a társa
dalom minden "rétegének kép
viselőit. A bizottság elnökévé 
Babrak Karinai államfőt vá
lasztották.

Babrak Karmai az ülésen 
rámutatott, hogy a bizottság 
megszervezése, az alkotmány 
kidolgozása és elfogadása fon
tos lépés a társadalmi élet to
vábbi demokratizálódásában, a 
forradalmi folyamat tovább
vitelében.

Spanyol igen
Spanyolország részt kíván 

venni az Egyesült Államok 
által meghirdetett kozmikus 
fegyverkezési programban. 
Az erről szóló madridi kor
mányjelentés központi támo
gatást helyez kilátásba az 
érintett vállalatoknak.

Madridi politikai megfigye
lők mindezzel kapcsolatban 
több tényező tanulmányozá
sát tartják szükségesnek. Min- 
.denekelőtt azt, hogy Spanyol- 
országban alig öt hét múlva 
népszavazás lesz ugyan a NA- 
TO-tagságról, ám a kormány
zat szemmel láthatóan érzé
keltetni akarja: mindent el
követ az Atlanti Szövetség 
és az Egyesült Államok irán
ti lojalitásának kimutatására.

MITTERRAND:

„Az elrettentő 
erő én vagyok"

Francois Mitterrand francia 
elnök szocialista párti klubok 
tagjai előtt mondott beszédé
ben védelmébe vette Francia- 
ország nukleáris hatalmi sze
repét.

A Szovjetunió és az Egye
sült Államok 10-10 ezer nuk
leáris robbanófejével szem
ben Franciaországnak csak 
150 van — mondotta. „Ez ne
künk elég, nemcsak ahhoz, 
hogy védekezhessünk, hanem 
főleg ahhoz, hogy elriaszthas
sunk egy esetleges agresz- 
szort.”

Mitterrand elnök tavaly a 
nemzetközi ünnep alkalmá
ból kereken kijelentette, hogy 
„az elrettentő erő én vagyok" 
s ezzel csak megerősítette az 
elnökök de Gaulle óta két
ségbe nem vont előjogát. 
Mitterrand ugyanezt megerő
sítette nemrég megjelent 
„Gondolatok a francia kül
politikáról” című könyvében 
is: „csak az államfő rendel
heti el a hadászati erő beve
zetését” — írta az előszóban.

Jugoszláv gondok
„Nem lesz könnyű kike

rülnünk a mostani szakaszból, 
amelyben a társadalni termék 
növekedése stagnál, a sze
mélyi jövedelem és az élet
színvonal hanyatlik, a mun
ka termelékenysége alig emel
kedik, a gazdálkodás minő
ségi tényezői háttérbe szo
rulnak, az export- és a devi
zabevételek nem növekszenek 
kielégítő mértékben, igen 
magas az infláció, többet fo
gyasztunk, mint amennyit 
valójában fogyaszthatnánk, 
egyre több a veszteséges vál
lalat” — hangsúlyozta Bran- 
ko Mikulics, a jugoszláv ál
lamelnökség tagja, akit a má
jus 15-én megalakuló új szö
vetségi kormány elnöki tiszt
jére jelöltek. A jugoszláv 
népfront legutóbbi ülésén 
tartott beszédében Mikulics 
többek között rámutatott: 
Jugoszlávia külföldi adóssá
gainak törlesztése meghatá
rozott' keretek közé szorítja 
a termelés dinamikusabbá 
tételének és az ország társa
dalmi, gazdasági fejlesztésé
nek lehetőségeit, miközben az 
országban a munkanélküliség 
akut problémává vált.

BULGÁRIA

„Józanság! hónap"
Bulgáriában az idén is „jó

zansági hónappá” nyilvánítot
ták februárt.

Bulgáriában már hosszú 
évek óta hagyomány, hogy 
februárban átfogó kampányt 
tartanak az italozás és a do
hányzás elleni küzdelem je
gyében. Ebben az időszakban 
országszerte megnő azoknak a 
felvilágosító előadásoknak a 
száma, amelyeken az alko
holfogyasztás és a dohányzás 
egészségkái osító következmé
nyeire figyelmeztetnek.

Az idei „józanság! hónap” 
időszakában a Rabotnicseszko 
Delo, a Bolgár Kommunista 
Párt Központi Bizottságának 
napilapja „Egészség, pohárkö
szöntő nélkül” címmel külön 
vezércikket szentelt az italo
zás ás a dohányzás elleni fel
lépés kérdéseinek.
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Minek a szám lája ?
' A -ninap égy vidéki ■ vá
ros művelődési otthonában
jártam, .’.ahol büszkén .mu
tatták új • szerzeményüket, 
a videó-berendezést. Tavaly 
októberben vették vagy há
romszázezer forintért; a 
Spimlát a városi tanács fi
zette. > - Használják is, de 
csak ,i módjával, ugyanis 
kevés a kazettájuk; a né
hány., száz forintos tartozé
kokra most, az év elején 
nincs pénz.-. ' ■

Más: egy- kutatóintézet
ben az elmúlt- év végének 
közeledtével szinte min
den-ki vásárlással foglalko
zott;, a legfontosabb mun
kákat is félretéve a „föld 
alól” is elő kell teremteni 
a különböző rádiós magnó
kat, személyi számítógépe
ket, egyéb berendezéseket. 
Sikerült is a .nagy hadtnű- 

.yel-et, több millió .forintot 
költöttek el. Igaz, az ő ké
szülékeikhez is hiányoznak 
a viszonylag- olcsó kazet
táik, s egyéb kiegészítő fel
szerelések. De ilyesmire 
ilyenkor év elején ugyan
csak nem , futja, mert a 
pénzügyi osztályon szigo
rúan őrködnek miiinden fil
lér felett.

Évről évre ismétlődnek 
az ilyen és.hasonló, érthe
tetlen- 'és főleg , értelmetlen 
vásárlási kampányok. Az 
- esztendő . vége-,felé mintegy 
varázsütésre - megnyílnak 
az addig szigorúan őrzött 
pénztárcák és sokszor ak
kora. összegek; kerülnek elő, 
miint hajdan-., egy-egy szal
mazsákból. Természetesen 
mindenki örül a váratlan 
pénznek, hisz pénzt költe
ni mindig kellemes dolog.

Távol áll- tőlem annak a 
feltételezése, hogy az év 
végi vásárlási hadjáratban 
a pénzt pazarolják, hogy 
felesleges eszközökre köl
tik. Igaz, olyan esetekről is 
hallottam, amikor a vevő 
rákérdezett: nem tudná
nak-e drágább készüléket 
ajánlani? Szükség van 
ezekre az eszközökre, s fel
tehetően jól, hasznosan 
szolgálják a mindennapi 
munkát.

De miért kell évről évre 
ezt a színjátékot — mert 
igenis az — végigcsinálni? 
Nincs statisztikai adatom, 
de a kereskedelmi forga
lom alakulásából gyaní
tom, hogy e vásárlási kam
pány alatt többet költenek 
a közületi számlák terhé
re, mint egész évben ösz- 
szesen. Vajon nem lehetne 
. egyenletes ebb en vásárolni, 
a valóságos szükségletek
hez igazodva? Akkor ta
lán az év elején- nem kel
lene könyörögni egy-két 
golyóstollért,' ceruzáért, 
vagy uram boosá’ egy új 
székért, azoktól, akiktől né
hány hónap múltán szinte 
számolatlanul kapjuk a 
pénzt és a figyelmeztetést: 
vegyetek, amire csak szük
ségetek van vagy amit 
csak akartok, de pénzt ne 
hozzatok vissza!

Egyébként: úgy hírlik, 
hogy mások, másutt — il
letékes helyeken is — föl
figyeltek az év végi eszte
len költekezésre, s vizsgál
ják a költségvetési intéz
mények pénzgazdálkodási 
rendjének ésszerűsítő lehe
li etős égéit.

F ilm  a szülési légEesteelaniksirni
A félhomályos vetítőteremben egy csöpp lány fészkelő- 

dik, édesanyja karjából apjáéba kéredzkedik. Nem érti szülei 
izgatottságát,. fel sem fogja, olyan élményben van része, mint 
keveseknek: a vásznon a születését. megörökítő képek pe
regnek. - ’- |;.L - ' - - >' ’

Erre az ■ egyesztendős kis
lányra — az Országos Egész
ségnevelési Intézet megbízá
sából készült. 14 perces isme
retterjesztő film apró sztárjá
ra — nem mondható, hogy 
könnyek,. s nagy fájdalmak 
között született. Édesanyja a 
terhességének ideje alatt spe
ciális szülési légzéstechnikát 
tanult, s gyógytornásznő irá
nyításával hozta világra első 
gyermekét. A .gyógytornásznő, 
a. szülési légzéstechnika régi 
híve,. dr.. Bottá Ádámné, az 
Országos. Egészségnevelési In
tézet főelőadója. ■

— Én is ilyen légzéstechni
kával szültém 1962-b.en első 
gyermekemet — mondja 
dr. Bottá Ádámné. — Ez a 
technika szakember irányú 
tásával — pár hét alatt be
gyakorolható. Eddig száz 
olyan szülésnél vettem részt, 
ahol az édesanyák a légzés- 
technika segítségével hozták 
világra gyermeküket. Beval
lásuk szerint fájdalmuk jóval

kisebb volt a vártnál. Nagyon 
fontos a technika pszichés ha
tása is, hiszen az édesanyákat 
megnyugtatja, hogy a szülés 
tevőleges irányításában is 
részt vesznek.

A kettőnk érdekében című 
film oktató jellegű. Segítségé- 
vel a szakemberek elsajátít
hatják a tanult szülési légzés- 
technika alapismereteit. A 
szülés közbeni speciális léle
geztetés alkalmazásáról azon
ban ellentmondásosak az or
vosi vélemények. Akadnak 
olyan szülészek is, akik úgy 
vélekednek, ez a technika fe
lesleges. A fővárosi Weil Emil 
Kórház és Rendelőintézet szü
lészetén viszont évek óta al
kalmazzák, minden kétséget 
kizáróan, sikeresen.

A vita eldöntéséhez, s egy 
új segítő módszer bevezetésé
hez tevőlegesen hozzájárulhat 
a „Kettőnk érdekében” .cí
mű film széles körű bemuta
tása. A film már csak forgal
mazókra vár.

B u d a p e s t

fJ| fo lá n -p á lp n d v a r o k
Amikor-a terv készült a fő

város közlekedésének fejlesz
téséről, a VII. ötéves tervidő
szakban, akkor a legfőbb cél
nak azt tekintették, hogy az 
egyes __ közlekedési ágazatok 
ésszerű, gazdaságos munka
megosztásban szolgálják a 
település- és a regionális fej
lesztéshez illeszkedő közleke
dő hálózat kialakulását. El
sődleges fontossága továbbra 
is a tömegközlekedésnek lesz.

A fejlesztési terv kiterjed a 
metróhálózat, á gyorsvasútié 
fejlesztendő elővárosi HÉV és 
a gyorsvillamos-vonalak ki
alakításával, bővítésével kap
csolatos kérdésekre, valamint 
új Duna-híd építésével össze
függő feladatokra is.

Néhány részlet a tervből: a 
14-es villamos . vonalának 
meghosszabbításával már az 
idén megindul a közlekedés az 
Élmunkás tér és a káposztás- 
megyeri lakótelep között. A 
Dél-Budát. . Rákospalotával 
összekötő metró' Bocskai út

és Kálvin tér közötti szakasza 
építésének megkezdéséről elő
reláthatólag jövőre döntenek. 
Folytatják a Hungária körúti 
gyorsvillamos-vonal építését, 
és várhatólag a tervidőszak 
végére elérik a Thököly utat. 
A Hungária kőrúthoz csatla
kozóan megkezdik — valószí
nűleg a tervidőszak második 
felében — a Lágymányosi híd 
építését, amelyen a közleke
dés feltehetőleg 1992—93-ban 
indulhat meg. A főváros és 
agglomerációs övezete között 
összeköttetés javítására az 
Árpád-hídnál és a Népliget- 
nél új Volán-pályaudvart épí
tenek, és helyet tartanak fenn 
a főváros területén további 
hasonló létesítmények számá
ra.

Az említetteken kívül a 
közúti hálózat fejlesztésének 
fontos feladata a Váci út. a 
Fehérvári út, a XIX. kerületi 
Vörös Hadsereg útja, vala
mint a Ferihegyi gyorsforgal
mi út korszerűsítése.
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A mesebeli vén boszorkány

nál — mint tudjuk — három 
nap egy - esztendő. Az Orszá
gos Takarékpénztárnál ez nem 
egészen így van: ott például 
öt év 59 hónapból áll. Az 
OTP és a Gergely-naptár kü
lönös viszonyára mindenki rá
jöhet, aki takaréklevelet vált.

„Jó, ha tudjuk a takarékle
vélről” — így hirdeti a tartós 
betét agy formáját az OTP. A 
l̂ is füzetecske első oldalán bol
dog ifjú pár ölelkezik, /£ nő 
kezében 20 ezer forintos • ta
karéklevéllel. ,.Ebben az OTP" 
azt ígéri, hogy a második év
ben 4 százalék, a harmadik 
évben 6,5 százalék, a negye
dik-ötödik évben 8 százalék, 
a hatodik évben 8,5 százalék, 
hat év eltelte után pedig 9 
százalék kamatot fizet. Pia va
laki nagyon figyelmes, azt is 
megtudhatja a kis tájékoztató
ból, hogy „A takaréklevélben 
elhelyezett betét a kiállítást 
követő hónap első napjától a 
megszüntetést megelőző hónap 
utolsó napjáig kamatozik”.

Ez utóbbi kis megjegyzés a 
Gergely-naptárral kapcsola
tos ismereteinket teljesen fel
borítja. Tekintetét a kívánatos 
kamatlábakra szegezve az em
ber könnyedén átsiklik ezen a 
megjegyzésen, különösen ha 
valaki nem rendelkezik fis
kális észjárással. Akár társas
játékként is felfogható, há
nyán veszik észre és hányán 
nem a szövegben rejlő „bom
bát”. Statisztikailag ugyanis 
ez mérhető, ha megfigyeljük, 
hogy. ki veszi fel hónap közben 
a pénzét, illetve mikor vált 
takaréklevelet.

Illusztráljuk ezt a szemléle
tessé^ kedvéért egy szélsőséges 
példán: ha valaki 1984. január 
2-án bármelyik bank fiókban 
kiváltott egy 10 ezer forintos 
takaréklevelet, és azt 1986. ja
nuár 31-én megszüntette, a 
pénztárnál 23 hónapra 10 782 
forintot számoltak le a kezei
hez.

Hogyan is jött ki a 782 fo
rintos kamatos kamat? Úgy, 
hogy az elszámolásnál nem 
a harmadik évre ígért 6,5 szá
zalékos kamatlábbal számol
ják el a kamatot, hanem csak 
a második évben járó 4 száza
lékkal. Szerintük tehát a be
tét 1984. január 2-től január 
31-ig nem kezdte meg a har
madik évet. Persze, ha valaki 
egy napot vár, és az idén feb
ruár 1-én szünteti meg a taka
réklevelet, akkor az idő félel
metes ütemben ügetni kezd. és 
a betét egy nap, sőt egyetlen 
éjszaka alatt egy egész hóna
pot öregszik. A furcsa elszá
molás szerint akkor már jár 
a 6,5 százalékos kamat is. és 
11 342 forintot ér a takarékle
vél. Egy éjszaka alatt a 10 ezer 
forintos tőke 560 forintot fialt.. 
És még mondja valaki, hogy 
az OTP nem nagyvonalú!

Hihető, hogy az OTP a ka
mat kiszámításának vázolt 
módját nem azért választotta, 
hogy a betétesek figyelmetlen- 
'Ségéből hasznot húzzon. Marad 
tehát az egyetlen lehetséges 
ok: létszámgondjait a betéte
sek terhére kívánta megolda
ni. Ezáltal alkalmazottait a 
napokra történő kamatezámí- 
.tás terhétől kívánta mentesí
teni, mert így a 'kamatos ka
mat egy kis táblázatból — 
fejtörést -igénylő, .számítás he
lyét? — 'pillanatok alatt meg
állapítható. (Ennek ellentmond 
ugyan, hogy a tartós takarék
betétkönyvnél naptári napok 
szerint számítják a kamatot, 
holott munkaegyszerűsítési 
.ökok ott is fennállnának.) Vi
szonylag olcsó kis. számítógé
pekkel viszont ez a probléma 
megoldható.

Érdemes egy másik példán 
is bemutatni, hogyan eshetünk 
áldozatul az OTP által kidol
gozott furfangos feltételeknek. 
Tegyük fel, valaki 1981. január 
erén váltott két 10 ezer forin
tos takaréklevelet, és 1986. ja
nuár 9-én azzal a naiv elkép
zeléssel lépett be a bankba, 
hogy ott majd több mint 30 
ezer forintot kap vissza. 
(Amellyel, gondolta, esetleg el
mehet, és vehet érte 3 darab 
10 ezer forintos kecskeméti 
kötvényt. Január 9-én ezeket 
jahuár 5-ig dátumozással le
hetett kapni. így tehát ezek 
1991. január 5-én a vásárlástól 
számítva nem egészen öt év 
után, 11 százalékos kamatos 
kamat mellett 16 850 forintot 
fognak érni — annyit, ameny- 
nyit az OTP csak hat év el
teltével fizet, feltéve, hogy vi
gyázunk a kiváltás'és a meg
szüntetés időpontjára.) A pénz
tárban azonban csak 29 208 fo
rintot fizettek ki neki. Ebben 
az esethen ugyanis 35 nappal 
rövidítették meg a betétnek- 
az OTP-ben eltöltött idejét, és 
59 hónapra csak 8 százalékos 
kamatot számoltak. Figyel
metlenségéért a hebehurgya 
betétes megérdemli tán a 38, 
napra eső kamat kiesését, azt 
azonban az OTP nem vitathat
ja el, hogy a pénz több mint 
5 évig a pénzintézetnél volt. 
Az eltelt időszakra a 8 száza
lék és az ígért 8,5 százalékos 
kamat közötti különbözetet — 
ha most már 59 hónapra is 
— a józan ész alapján köve
telni lehét.

Mit is tehetne ezek után az 
ilyen — a hazai gyakorlatban 
nem ritka — egyoldalú szer
ződés áldozata? Felkérheti 
például az „ördög ügyvédjét”, 
támadja még bírói úton a ta
karéklevéllel kapcsolatos eljá
rási, Emlékeztetőül: ő volt az, 
aki pert nyert a bankkal szem
ben amiért az a személygép
kocsira befizetett előleg után 
csak nominál és nem kamatos 
kamatot számolt.

Életmű  — ttranajkiiíésben
Vácott, a' sok történelmi me. Ott rendezték meg 

emléket őrző Géza király „Az ember nem magáért 
téren, az - egykori ferences születik” című alkotás 
kolostorban él és dolgozik díszbemutatóját. Préda Ti- 
Váci György aranydíjas bor rendező és Temesvári 
könyvkötömester. Az ősi György operatőr jelenlété- 
mesters-éget öt évtizedes ben. A szöveg Váci György 
munkálkodása során mű- monológja. Meghapóan 
vés-zi tökélyre emelte, meséli el életének történe- 
Egyedr aranyozású, díszes tét, miért vonzódik fcis- 
kötései megtalálhatók az gyermek kora óta a szép 
Elnöki Tanácsnál, a Mi- könyveikhez. ' 
nisztertanácsnál, a magyar — Vajon mit szólnának 
ENSZ Bizottságnál, követ- munkálkodásomhoz a nagy 
ségeben, intézményeknél, elődök? — kérdezi, miköz- 
magánosoknál. ben remekbe készült köte-

Lelkesen gyűjti mester- teit látjuk. — A Huszár 
ségének régi szerszámait, Gálok, Méliusz Juhász Pá- 
a-nya-gait, dokumentumait, terek, a Haltai Gáspárok, 
Sokéves búvárkodás után a Sylvester Jánosok, a 
páratlanul , érdekiés ipartól- Szenei Kertész Ábrahá- 
térjeíi kiállítást állított mok, a Szenei Molnár Al- 
össze. A köhyvkötészeí bertek, vagy a Misztótía- 
m-úitja és jelene 1976 má- lusi Kis Miklósok? 
jusában először Martonvá- A film arról győz meg, 
sáron a községi könyvtár- hogy. bizonyára áhítattal 
b,a.n volt látható. Utána út- vennék kezükbe a szépen 
jára indult az egyedüli tár- aranyozott, díszített, mán
iát. A huszonötödik kiállí- tázott kötéseket. A váci 
tás otthona Vác volt, a la- műhelyből eddig mintegy 
kóheiye a századiké Kis- 30 végzett fiatal szakmun- 
kunhalias, a szülőváros és kás került az ország tájai- 
ebbeii a félévben lesz a ra. A 66 éves, egyedül élő 
kótszázadik — Kőszegen mester büszke a2 általa ne
vagy Kecskeméten. veit utódokra, s büszke

A Magyar Filmgyártó felbecsülhetetlen értékű 
Vállalat színes dokumen- bélyeggyűjteményére, 
tumfilmet készített Váci melynek hasznosításából 
Györgyről. Minap megtelt szeretné egyszer . majd 
a váci Madách Imre Mű- megalapítani Európa első 
velődási Központ nagytér- könyvkötészeti múzeumát.

M i i  ér a
Magyarország a nemzetközi 

áruegyezmények munkájában 
gazdasági megfontolások alap
ján vesz részt — mondták ér
deklődésünkre a Külkereske
delmi Minisztériumban. A 
magyar szakemberek azt re
mélték, hogy ezek az egyez
mények hozzájárulhatnak a 
fogyasztó és a termelő orszá
gok számára kölcsönösen elő
nyös árszint kialakulásához.

■Magyarország korábban a 
cukor-', á kakaó-, az ón- és a 
kávéegyezményekhez csatla
kozott. Az első két említett 
egyezménynek még ma is tag
ja: a cukor- és a kakaó- 
egyezmény azonban az évek 
során elvesztette alapvető 
piacstabilizáló funkcióját, a 
viszonylag szerény tagdíj el
lenében jelenleg elsősorban 
piaci információs forrás Ma
gyarország számára.

A cukoregyezményt utol
jára 1984-ben újították meg 
— a feloldhatatlan érdekel
lentétek miatt piacstabilizá
ló eszközök nélkül. így a 
szervezet csupán piaci in
formációk cseréjére és egy új, 
esetleges érdemi megállapo
dás kimunkálására van kár
hoztatva. Magyarország, amely 
az ,?®7es ®vek óta exportőri 
minőségben folyamatosan részt 
vesz  ̂ a cukoregyezmények 
munkájában, abban érdekelt, 
hogy az elmúlt évek szélső
séges áringadozásai után 
stabilabb árszint jöjjön létre. 
Genfben éppen most folyik 
az új nemzetközi, kakaóegyez
ményt kidolgozó ENSZ-kon- 
ferencia. Magyarország az 
újabb megállapodás feltételei 
alapján dönti majd él, hogy

tagság ?
továbbra is tagja marad-e az 
egyezménynek. (A magyar 
külkereskedelem az utóbbi 
néhány évben cukorból — el
sősorban a belföldi termelés
től függően — nem, vagy leg
feljebb néhány tízezer ton
nás nagyságrendben expor
tált, illetve importált. Ka
kaóból általában 10-12 ezer
tonnát hoz be évente.)

A nemzetközi gyapotta
nácsadó bizottság sem rendel
kezik piacszabályozó eszkö
zökkel, lényegében kormány
közi nyersanyagtanulmányi 
szervezetnek számít. A bizott
ság a nemzetközi gyapot
piac alakulását kíséri figye
lemmel, termelési és fogyasz
tási előjelzései azonban csak 
tájékoztató jellegűek, és a 
tagországokat semmire sem 
kötelezik. A magyar textilipar, 
amely évente 80-35 ezer ton
na gyapotot vásárol külföld
ről, a tagság révén segítséget 
nyerhet gyapotbeszerzéseinek 
tervezése során.

Korábban a nemzetközi ká- 
véegyezmény is tagjai között 
jegyezte Magyarországot. Az 
egyezmény azonban az évek 
során egyre kevésbé szolgál
ta a fogyasztó tagországok ér
dekeit, ezért 1983-ban az 
egyezmény megújításakor Ma
gyarország nem kívánta fenn
tartani korábbi tagságát.

Magyarország ónimportja 
évente mindössze 1000-1200 
tonna. Ez nem áll arányban 
a nemzetközi ónegyezmény 
úgynevezett ütközőkészlet-fi
nanszírozásának anyagi ter
hével, ezért Magyarország eb
ben az áruegyezményben sem 
újította meg tagságát.

CS£&SZ£KF

A hálátlan utókor nem tartja számon Gajdács Má 
tyás Afrika-kutatót. Lexikonok sem rögzítették életút 
ját, pedig m éltatói szerint a legjelentősebbek közül va 
lo. Ki volt ő voltaképpen?
inf]ete kÉSZ regény‘ ExPedícióval indult Abesszíniábi 
lJll-ben -  nem gondolta, hogy fél évszázadra! Az el 
so európaiként lépett Danakil és Ogaden földjére a ki 
vaio nyelvérzékű békéscsabai fiatalember, Hamarosai 

• II Menelik császár fővadásza lett. Nevét mégsem ezer 
erdemes megjegyeznünk, hanem mert utazásai sorá: 

üllőket, emlősöket és madarakat gyűjtött híres mú 
zeumoknak'. Közöttük a British Múzeumnak is. Itthoi 
a Magyar Madártani Intézet-és a Természettudomány 
Muzeum onzte kincseit, míg 1945-ben. illetve 1956-bai 
meg nem semmisültek. Viszont a Néprajzi Múzeun 
tulajdonában ma is megvan néhány általa gyűjtött af
rikai kultusztárgy és használati eszköz.

1965-ben véglegesen hazatért, Ahogyan ő mondta- a: 
elefánt is hazamegy meghalni” S így is lett: nem égé- 
szén ket évet élt még.

Születésének 100. évfordulója alkalmából szülővárosa 
ekescsaba kiállítással adózott emlékének^

/



B üntetőéi já r á s i 'kérdések.
A Legfelsőbb Bíróság tárgyalta másodfokon a szolnoki 

gyermekgyilkosság terheltjének ügyét. Ezzel kapcsolatban 
számos büntetőeljárási kérdés merül fel, amelyeket ezért is 
érdemes tisztázni, mert általános érvényűek.

Bizonyíték hiányában
A b) pont szerinti felmen

tés első fordulata szerint azért 
mentik fel a vádlottat, mert 
nincs bizonyítva, hogy bűncse
lekmény történt. Például a 
sértett olyan körülmények kö
zött hált meg, amely öngyil
kosságra is utal, meg ember
ölésre is. Ha nem zárható ki 
teljességgel az öngyilkosság le
hetősége, nincs bizonyítva az 
emberölés, a bűncselekmény 
megtörténte. (Lehet, hogy 
tényleg öngyilkosság történt.) 
A második fordulat az, ami 
bennünket most különösen ér
dekel. Eszerint: nincs bizonyít
va, hogy a bűncselekményt a 
vádlott követte el. Bűncselek
mény tehát van, bizonyított, de 
a bűnösség nem. Ez összefügg 
a sokat emlegetett ártatlanság 
vélelmével.

Mint ismeretes, a terheltet 
az első fokú bíróság először 
bűnösnek találta, de a másod
fok ezt az ítéletet hatályon kí
vül helyezte, és új eljárást 
rendelt vei, A megismételt el
járásban az első fokú ítélet 
bizonyítottság hiányában fel
mentette a vádlottat. Az 
ügyész ez ellen fellebbezett.

A közvéleményben élénk vi
tákat váltott ki, hogy mit je
lent a bizonyítottság hiánya, 
vagy ahogy megfogalmazó
dott: a bizonyíték hiánya? 
Eléggé elterjedt az a nézet, 
hogy ez alacsonyabb rangú 
felmentés, és tulajdonképpen a 
bíróság ezzel azt mondta ki: a 
terhelt volt a tettes, de ezt 
nem sikerült bizonyítani. így 
van ez?

A törvényi az ítéletnek két 
nemét különbözteti meg: a bű
nösséget megalapítót és a fel
mentőt. A bűnösség megálla
pításának feltétele: a vádlott 
bűncselekményt követett el és 
büntethető. Vagyis

bizonyított, hogy a vád
lott elkövette a terhére 
rótt cselekményt, az jo
gi minősítés szerint bűn
cselekmény, cs a vád
lott büntethető, azaz 
nincs büntethetőséget ki
záró ok, például nem 
elmebeteg stb.

A bíróság a terheltet a vád 
alól akkor menti fel, ha

a) a vád tárgyává tett cse
lekmény nem bűncselekmény 
vagy azt nem a vádlott kö
vette el,

b) nincs bizonyítva bűncse
lekmény elkövetése, illetőleg 
az, hogy a bűncselekményt a 
vádlott követte el,

c) büntethetőséget kizáró ok
áll fenn.

Az a) pont alatti azt jelenti: 
a vádbeli tényállás bizonyított, 
de a cselekmény jogilag nem 
bűncselekmény, hanem fegyel
mi vétség, _ szabálysértés stb. 
Vagy: a bűntett megvalósult 
ugyan — megöltek valakit -p ,  

de annak nem a vádlott az el
követője, hanem valaki más. 
Ez akkor lehetséges, ha a vád
lott megdönthetetlen alibit 
igazol — például külföldön 
volt —, tettestársai vallomá
saiból kiderül, hogy nem vett 
részt a cselekményben, illetve 
más, mások a tettesek, ő nem 
lehet stb. Itt tehát a bíróság 
kétséget kizáróan meg tudta 
állapítani, hogy a vádlott nem 
követte el a vád tárgyává tett 
bűncselekményt.

Sokakban az is felmerül, 
vajon megtörténhetett volna 
a szolnoki ügyben, hogy a 
másodfokú bíróság bűnösnek 
találja a vádlottat és'elítéli? 
Elvileg a másodfokú döntés 
többféle lehet, így a korábbi 
ítéletet

— helyben hagyhatja,
— meig változtathat ja,
— hatályon kívül helyezheti,
— a fellebbezést elutasít

hatja.
A büntetőeljárás rendsze

rében a másodfokú bíróság 
széles felülbírálati jogköre ér
vényesül. Azaz kiterjed az el
ső fokú eljárás egészére, az el
ső fokú ítéletben foglalt tény
állásra és a jogi kérdések el
bírálására is. Korlátái azon
ban vannak: a tényálláshoz 
kötöttség, és ezzel összefüg
gésben a bizonyítékok újraér
tékelésének tilalma. (Á sú- 
Iyosítási tilalomnak itt nincs 
jelentősége, mert az ügyész is

fellebbezett.) Mindez azt je
lenti, hogy a tényállás felderí
tettségét, teljességét stb. a 
bíróság felülvizsgálhatja, de a 
bizonyítékokat, a- bizonyítási 
eszközöket nem értékelheti 
újra.

Ennek megfelelően
az első fokú ítéletet 
helyben hagyhatja, ha az 
törvényes mind tény-, 
mind jogkérdéseket ille
tően, megváltoztathatja, 
ha anyagi (büntetőjogi) 
jogszabálysértés történt 
vagy részleges tényállási 
fogyatékosság áll fenn — 
kivéve, ha az alapítélet 
megalapozott. — Ha
tályon kívül helyezheti, 
egyben új eljárást ren
delhet el, ha eljárási 
szabálysértés történt, 
vagy súlyos tényállási 
hibát észlel.

A terhelt bűnösségét 
ugyanis a vádlónak — a 
bíróság közreműködésé
vel — kétséget kizáróan 
bizonyítania kell, ellen
kező esetben nem dőlt 
meg az ártatlanság vé
lelme. A kételyeket 
ugyanis ilyen esetben a 
vádlott javára keli érté
kelni.

Ez összefügg azzal a szabály
ijai, miszerint nem a vádlott
nak kell az ártatlanságát bi
zonyítani, hanem a hatóságok
nak a bűnösséget kell hiva
talból bebizonyítania. (Ez 
azonban csak úgy lehetséges, 
ha a tényállást a valóságnak 
megfelelően tárják fel, s fi
gyelembe veszik a terheit ja
vára szóló tényeket is.) Ebből 
az is következik, hogy ez nem 
alacsonyabb rendű felmentési 
olí, hiszen ha a vádlott bűnös
sége kétséget kizáróan nem bi
zonyított, egyáltalán nem ki
zárt, hogy valóban nem ő a 
tettes. Feltehetően ezért is 
nem sikerült bűnösségének a 
bizonyítása.

Kétségtelen ugyanakkor, 
hogy főként a vádlott erkölcsi 
megítélése tekintetében van 
különbség a között, hogy ki
mondják róla, azt a bűncse
lekményt nem ő követte el, és 
a között, hogy nem bizonyított 
a bűnössége. Ez utóbbira le
het azt mondani: üesetlen volt 
a hatóság és ügyes a vádlott, 
míg az előbbinél egyértelműen 
kimondják az ártatlanságát. 
Ez azonban csak erkölcsi meg
ítélést tükröz, jogilag mind
két felmentés — munkajogi, 
államjogi, büntetőjogi stb. — 
azonos jogi helyzetet eredmé
nyez a' felmentett személynek.

Végleg Ie zá rn h ?
Most már jogerős felmentő tetést kell kiszabni, vagy a 

ítélet, született. Ezzeil végleg büntetőeljárást meg kell szün- 
lezarul az ügy? Feltehetően tetni 
igen. Elvileg azonban sor ke- ’ , , , „
rülhet törvényességi óvásra — a terhelt bűnösségét meg 
és perúj ításrá is. A rendkí- állapítani, vagy lényege-
vüli perorvoslatok közül a sen súlyosabb büntetést kell 
törvényességi óvásról annyit: kiszabni.
erre _ akkor kerülhet sor, ha Az előbbieken kívül má* 
az itelet törvénysértő, vagy perújítás! ok -az, ha az alap- 
megalapoza-tlan. S erre csak «mrKov, u ■ , . ,
meghatározott személyek jo- ?. han?1®, vagy hamisi- 
gosultak. t°H bizonyítékot használtak

Érdemes viszont a perújítás f6?*. a bír°®ág_ vaiame-
1 ehetőségével foglalkoznunk. A tagja kötelességet a bün- 
magyai jogban is érvényes az törvénykönyvbe utkozo
ítélt dolog, tehát csak úgy megf egt«’,ts termesze
nem lehet sem ebben, sem esen az 1S- ha 'telt dolog ese

te all fenn, azaz ugyanazonmás ügyben újabb eljárást in- cselekmónyt kétszer bíráltákdítani. Kivétel ez alól a per- 
újítás lehetősége. e '

Köztudatban a perújítás el- 
A perújítás valamely sős.orban a terhelt „időn túli” 
jogerős bírói határozat lehetősége. Azonban azt is 
megváltoztatására irá- tudni kell, hogy
nyúl. A törvény tétele
sen felsorolja, hogy ez 
mikor lehetséges. Álta
lában az alapügy befe
jezése után ismeretessé 
vált, és az ügy lénye
gét érintő új bizonyí
tékok alapján, vagy sú
lyos törvénysértések 
esetén van rá lehetőség.

így többek között akkor, ha 
az alapügybem akár felmerült, 
akár fel sem . merült tényre 
vonatkozó olyan új bizonyí
tékot hoznak fel, amely való
színűvé teszi, hogy

az ügyésznek is van in- 
dítványozási joga, ha 
tudomására jutnák per
újításra okot adó körül
mények, főként új bizo
nyítékok. Időbeli korlát 
általában nincs, de a 
terhelt terhére csak an
nak éleiében, az elévü
lési időn beiül, és ak
kor van helye, ha a 
terhelt büntethetősége 

. még nem szűnt meg.
Csak érdekesség: a perújítás
nak nem akadálya, hogy a 
terhelt büntetését végrehaj-„ +„„1, ,, Duaueiösei. vegrenaj-— a_ terheltet fel kell men- tették, s természetesen az sem, 

teni, lényegesen enyhébb bűn- ha felmentették.

Jár-e káráíalímááás ?

Felmentés és Miásndfok
Vajon a felmentési ok kiha

tással van a másodfokú tár
gyalásra? Az ügyész a bűnös
ség megállapítását kérte, a 
vádlott pedig nyilvánvalóan 
azt. hogy egyértelműen mond
ják ki: nem ő a tettes. Mit te
hetett volna a legfőbb bírói 
fórum?

Az eddig elmondottak a má
sodfokú tárgyálásra is igazak. 
Itt azonban el kell mondani: 
amikor a bűnösséggel kap

csolatos kétségek a terhelt ja
vára értékelődnek, az ártat
lanságával kapcsolatos kétsé
gekre ez már nem igaz. Ha 
a bíróságnak továbbra is két
séges, hogy a vádlott elkövet
te-e a cselekményt, úgy meg
hagyja a „bizonyíték” hiányá
ban való felmentést — ez tör
tént —, ha pedig úgy látta 
volna, hogy a tényállás szerint 
nem lehet ő a tettes, akkor 
kimondja, hogy pem ő követ
te el.

Végezetül az is kérdés le
het a szolnoki ügyben, hogy a 
vádlott végleges ' ’ felmentése 
után — mivel volt előzetes 
letartóztatásban — kaphat-e 
kártalanítást? A jogszabály 
azt mondja, hogy akkor,jár, 
ha

— a büntetőeljárást azért 
szüntették meg, mert az eljá
rás alapjául szolgáló cselek
mény nem bűncselekmény, 
vagy azt nem a vádlott kö
vette el,

— a terheltet bűncselek
mény vagy bizonyítottság hiá
nyában a vád alól felmentet
ték.

Ez utóbbiból az . is kitűnik, 
hogy a felmentési' okok között 
ilyen szempontból sem tesz 
különbséget a törvény.

Három kivételt kizáró okot, 
azonban a fenti esetekben is 
megjelöl a jogszabály, Így a 
fentiek ellenére sincs helye a 
kártalanításnak, -ha a terhelt 
a hatóság elől elrejtőzött, 
megszökött, szökést kísérelt 
meg, az eredményes felderítés 
meghiúsítása végett a ható
ság megtévesztésére töreke
dett, s egyébként felróható 
módon okot szolgáltatott arra, 
hogy a bűncselekmény gya
núja ráterelődjön.

Dr. L. Gy.

Nem panaszkodhatunk az 
égiekre, annyi hó hullott, 
hogy már sok is. De nem a 
gyerekeknek. Ebből már le
hetett hóembert építeni. Ne
ki is láttunk gyermekemmel 
égy délután. Öröme leírha
tatlan volt. Ott állt az em
ber nagyságú hóember, fe
jén sapka, volt orra, szeme, 
karja, szóval igazi volt.

Persze egy lakótelepen 
nem mindegy, hogy hová 
építünk. Jellemző, hogy a 
gyetek — talán jobban érti 
már a mai világot, mint mi 
— előre figyelmeztetett: 
építsük a bokros rész közé
jébe, ott nem olyan feltű
nő . . .  Szóval egy ideig gyö
nyörködtünk a közös mun-

H Ó E M B E R
kánkban, aztán néhányszor 
lecsúszott a szánkóval a kö
zeli dombról. Közben azért 
oda-oda nézett a műre. Én 
is. Néhány nagyfiú bóklá
szott arra, azonnal felfedez
ték a hóembert, s szemük
ben furcsa fény villant. Kö
rülnéztek, ám megláttak, s 
talán megérezték, még nincs 
itt az ideje . . .

Mi fölmentünk, s már a 
lépcsőházban megkérdezte a 
kislány: „Apu, ugye, nem 
rombolják szét?” S ekkor 
belém, nyilallt a felismerés: 
miért volt bennem olyan 
furcsa érzés? „Bizony, a fiúk

szétrombolják” — mondtam, 
természetességet színlelve. A 
lakásba érve mindketten az 
ablakhoz mentünk. így még 
szemtanúi lehettünk' annak, 
amint egy szőke fiú nagyokat 
kiabálva, amolyan „Linda” 
módjára szétrugdalta az 
imént épített hóembert. Egy 
pillanatra bennem volt a 
mozdulat, hogy leszaladjak 
és , . .  De a gyerek megszó
lalt, drámaian közömbös 
hangon: „hát szétrombol
ták”. Aztán valamilyen fog
lalatosságba kezdett.

★
Masnap iskolából jövet 

megnéztük a helyszínt, de

mindössze a hóember sap
kája emlékeztetett egykori 
önmagára. S jött az ötlet. 
Építsünk újabbat, de most 
már egészen kicsit, a bokrok 
alá, hogy senki ne vegye 
észre. Igen ám, de az olva
dás következtében a hó már 
alkalmatlan lett arra, hogy 
összeálljon. Lányom lemon
dóan vágta a földhöz a hó
darabot és futott társaihoz.

így aztán nem tudta, hogy 
titokban, képzeletben mégis 
gyúrtam (neki?, magam
nak?) hóembert, de azt nem 
látja senki. Csak én tudom, 
hogy hol van. Ha kinézek az 
ablakon, a szememmel meg
simogatom, Öt nem lehet le
rombolni . . .

-  f _

SOPRON KŐ H ID A

Karneváli hangulat
Noha az esemény óta néhány hét már eltelt, bizo

nyosan sokan olvassák szívesén az alábbi hangulatos 
beszámolót, talán még azok is, akik részesei lehettek.

Ilyen műsoros összeállí
tást Kőhidán még nem lát
tunk. A közel kétórás vi
dámság karneváli hangula
tot varázsolt a kultúrte
rembe, ahol mintegy két
százan voltak. A szereplők 
bemutatása után a tévéből 
is közismert énekesházas
pár, Baracsi István és Pál 
Györgyi adott első ismert 
melódiákat. (Egyébként a 
duó férfitagja konferált is.) 
Hallhattuk a „Millió, mil
lió rózsaszált”, és többek 
között Surdának, a „Forró 
szál” megkedvelt főszerep
lőjének slágerét. Műsoruk 
első részét a zenekar han
gulatos számai szakították 
meg, majd a duó diszkó- 
egyveleget énekelt, amibe 
m i, is besegítettünk. Aztán 
következett az artista-ze- 
neparodista pár, a Kratelli 
duó.' A férj-feleség együtt 
is jól zenélt, tizenkét hang
szer szólalt meg, egyensú
lyoztak, parodizáltak, illet
ve a duó nőtagja bájosan- 
kedvesen és kitűnően tán
colt, s a humora sem akár
milyen. A táncos műsor 
egy részében hölgyválaszra 
is sor került, ahol néhány 
társam és jómagam is be
mutathattuk tánctudásun
kat, amely bizony a gya
korlás híján kissé megko
pott. Ettől még hatalmas 
tapsot kaptunk. Amikor az 
egyensúlyozó létraszámu
kat néztük, bizony a lé
legzetünk is elakadt, da 
hamar felváltotta a neve
tés, amikor a feleség pa
rodizálta férjét.

Ezután jött „Linda” 
(nem Görbe Nóra), a kelet 
egzotikus világát bemutató 
táncosnő. Lefátyolozott ar
ca sejteni engedte roman
tikus szépségét. Minden 
mozdulatát kétszáz szem
pár kísérte, látszott, hogy 
a szakma mestere, mozgá
sa olyan csiszolt volt. A 
zenei aláfestés csak erősí
tette elsöprő sikerét. Bi
zony, a tízpercnyi műsor
idő kevés volt arra, hogy 
beteljünk szépségével.

A végén jött a csattanó: 
Kratelliék rumbatököt és 
csörgőket osztottak ki a 
nézőiknek és a kibővített 
zenekar- sikere átütő volt. 
A hangulat a tetőfokára 
hágott, amikor Baracsiék 
ismételten színre. léptek. 
Záróképként az egész sze
replőgárda a színpadra 
jött. A taps alig akart 

■megszűnni. . .
Alkalmam volt néhány 

szót váltani a művészek
kel. Elmondták: szívesen 
jöttek, bár kissé szorong
tak, mert első ízben léptek 
föl 1'egyházba.n. De ilyen 
lelkes, fegyelmezett és há
lás nézőkkel még nem ta
lálkoztak, s ha újból meg
hívást kapnak, annak is 
örömmel tesznek eleget.

A műsorban hallott da
lokról a hagyományokhoz 
híven felvétel készült, 
amelyet a távolmaradók is 
meghallgathattak.

Köszönjük mindenkinek 
ezt a kellemes farsangi 
délutánt!

Brichta Ferenc

Időben megállt
Farkas János néhány hónappal ezelőtt szökés gondo

latával foglalkozott. Ügy érezte, a büntetésből hátralé
vő egy evet nem bírja elviselni, idegei felmondják a 
szolgalatot. Szerencséjére legyen mondva, meggondolta 
magat és felhagyott naív elképzelésének megvalósítása-
V ili.

Nevelője abban a kritikusnak mondható időszakban 
sokszor és sokat beszélgetett a huszonhárom éves fia
talemberrel, aki nem először került öszeütközésbe a ha
tóságokkal. Igaz, ez az első szabadságvesztés-büntetése, 
de garázdaságért és különböző botrányos cselekménye
kért korábban már különböző fórumokon felelősségre 
vonták. Jelenlegi bűncselekménye garázdaság és súlyos 
testi sértés.

A közelmúltban a nevelővel beszélgettem és szóba 
került a fiatalember neve. Örömmel hallottam, hogy 
kissé_ megnyugodott, lecsillapodott. Igaz, ehhez nagy
mértékben hozzájárult az orvosi kezelés, s a különböző 
nyugtató, csillapító gyógyszerek. Társaival ugyan még 
most sem barátkozik, a zárkában félrehúzódik, sokat ol
vas és keresztrejtvényeket fejt. Édesanyjával tartja a 
kapcsolatot, rendszeresen leveleznek. A mama eljár a 
beszélőkre is. A nevelő javasolta, beszéljünk együtt a 
fiatalemberrel.

Magas, sovány férfi .Farkas János, a haja erősen 
őszül. Látszik rajta, nem érti, miért keressük. Csodál
kozva kérdezi:

— Rólam akar újságcikkeket írni?
juh" Inkább beszélSetni jöttünk, aztán majd meglát-

— Rendben van — mondja.
— Kanyarodjunk kissé vissza a múltba, úgy tudom 

érettségi után szakmát tanult.
— Igen, festésből-mázolásból, tapétázásból szereztem 

szakmunkás-képesítést. Keresett szakma, szépen lehet 
keresni vele. igaz, napi tíz-tizenkét órán át doboztam a 
létrán. De megérte, hiszen havonta megkerestem tízezer 
forintot.

— Mire fordította a pénzt?
-— Öltözködtem, szerettem a rendes, divatos holmikat 

sokat jartam diszkóba, ez volt mindenem. A pezsdítő 
zene, a lüktető tánc, a lányok, a villogó fények, a já- 
tekautomalák berregése, mindez mámorítóan hatott 
ram, Szabadnak, függetlennek éreztem magam. 

Következett a katonaság, majd a börtön. . .  ’
— A kettő között nagy a különbség!

, igen de én a zártságot, a parancsolgatást, a szigo
rú napirendet nagyon nehezen viselem. A kiszolgálta
tottság egyszerűen megőrjít. Ebből már a honvédségnél 
is sok kellemetlenségem adódott, gyakran voltam a fog
dán. Alighogy leszereltem, jött a börtön.

— Tulajdonképpen miért került ide?
— A menyasszonyom elhagyott. Karácsonyra tűztük 

in az esküvőt, novemberben „felmondott”, visszaadta a 
gyűrűket. Elkeseredtem, lementem a diszkóba, bánatom
ban leittam magam a sárga földig, verekedtem és köz
ben a berendezés egy részét is összetörtem. Másfél évet 
kaptam.

— Korábban a szökés gondolatával is foglalkozott?
- i 6u1, k-lbori|iiarn, lefogytam, úgy éreztem, megörülök, ha nem történik valam i...

— Hova akart menni?
Hová? A diszkóba, „rázni” egy nagyot...

— Az esetleges következményekre nem gondolt?
— Akkor nem Fejjel szaladtam volna a falnak. Sze

rencsére időben megálltam... — ZIMM —



„Szerintem. . . ”
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az öntevékeny szervezet
Január utolsó hetének szombatján került sor a Ba

racskai Fogházban az intézetben működő öntevékeny 
szervezet 1985. évi közgyűlésére, majd az ezt követő 
küldöttgyűlésen megválasztották a szervezet, illetve az 
ügyeletes munkabrigád-vezetőt.

A közgyűlésen az elítélteken kívül részt vett az in
tézet parancsnoka, megjelentek az intézeti és gazda
sági' vezetők, az alparancsnokok és a nevelők.

Öntevékenység mibenlétét. 
Ennek a minden téren meg
nyilvánuló közreműködőkész
ségnek is köszönhető, hogy az 
intézetben 1985-ben rendkívü
li esemény nem történt, az 
elítéltek hangulata jó, a- fe
gyelmi helyzet megfelelő. Amíg 
1984-ben 654 esetben kellett 
fegyelmi eljárást lefolytatni, 
addig ez 1985-ben 565-re csök
kent, A csökkenés „mindösz- 
sze” tizennégy százalékos, de 
figyelembe véve a közel húsz- 
százalékos létszámnövekedést, 
mégis jelentős előrelépés. A 
továbbiakban elengedhetetlen, 
hogy a közösségek visszatartó, 
önszabályozó rendszere az ed
digieknél is hatékonyabban 
működjék.

Baracskán, kiemelkedő je
lentősége van a fogadóórák

Az elítéltek döntő többsége azonosul a szervezet célkitűzéseivel

Az intézet parancsnoka köszönti a közgyűlést
. Baracskán, mint köztudott, 
immár jó néhány éves hagyo
mányra tekint vissza az önte
vékenység, s ahogy azt az 
1985-ös esztendő .mérlegét 
megvonni hivatott közgyűlés

emelte, hogy az öntevékeny
ség hozzájárul az elítéltek fe
lelősségérzetének fokozásá
hoz, teret enged kezdeménye
zőkészségüknek, s modellt kí-

-  ---- - -— - nál a társadalomba történő
megállapította: az öntevékeny .zökkenőmentesebb beilleszke- 
szervezet az elmúlt időszak- désfaez.
ban is igazolta létjogosultsá 
gát. Fuchs János, a szervezet 
vezetője beszámolójában ki-

Az elítéltek döntő többsége 
azonosul a fenti célkitűzések, 
kel, megérti és elfogadja az

H M ■
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Az öntevékenység fokozza az elítéltek felelősségérzetét

rendszerének, amelyen az el
ítéltek előzetes bejelentés és 
korlátozás nélkül megjelen
hetnek. Az országban szinte 
egyedülálló, hogy az elítéltek 
részére rendszeresen fogadó
órát tart az intézet parancs
noka, ugyanígy a különböző 
szolgálati ágak vezetői, vala
mint az egyes munkaterületek 
vezetői.

Társadalmi munkájukkal 
mintegy kétszázharmincezer 
forintot „takarítottak meg” az 
elítéltek. Ebből a pénzből tele
víziókat, sportfelszerelési cik
keket és játékokat vásárolha
tunk.

A központi tévéhálózatra 
kapcsolható videorendszer 
megépítését — az előbbi ösz- 
szeg felhasználásával — az 
öntevékeny szervezet tagjai 
önerőből tervezik. A videózás 
a_ szórakozás mellett az okta
tásban és a .nevelői munkában 
ás sok lehetőséget kínál.

A beszámolót követően elő
ször az ügyeletes munkabri
gád vezetője kért szót. El
mondta, hogy a vezetők kivá
lasztásának nehézségei ellen é- 
re munkájuk hatékonyságá
nak növelését tűzték ki célul, 
kiemelt figyelemmel az őr
zésbiztonságra,

A kulturális bizottság veze
tőjének felszólalásából most 
csupán, egyetlen figyelemre 
méltó ténjd emelünk ki: „Az 
elmúlt évben a könyvtár köte
teinek a száma csaknem más
fél ezerrel gyarapodott, ugypn-. 
akkor a könyvtári tagok lét
száma is húsz százalékkal 
nőtt.”

Az öntevékeny tisztségvise
lők után a munkahelyi brigá- 
dók vezetői számoltak be az 
elmúlt esztendő eredményei
ről, gondjairól.

Az intézet parancsnoka — 
köszöntve a közgyűlést —. el
ismerő szavakkal méltatta az 
öntevékeny szervezetben te
vékenykedő elítéltek lelkiis

meretes munkáját, majd rö
viden öszegezte az öntevé
kenység — jövőre is irányt 
mutató — tapasztalatait.

A közgyűlés után került sor 
az öntevékeny szervezet 1985. 
évi választási küldöttgyűlésé
re. A jelöltek életrajzának is
mertetését követte a titkos 
szavazás, amelynek során 180 
küldött szavazott. A szavazat
szedő bizottság elnöke ismer

tette a választás eredményét. 
Eszerint a szervezet korábbi 
vezetőjét, Fuchs Jánost, 14-1 
küldött tartotta alkalmasnak 
eddigi munkakörének ei'átá- 
sára. Húsz szavazocédulán 
szerepelt újabb jelölt neve, 
míg tizenhatan tartózkodtak a 
szavazástól.

Az ügyeletes munkabrigád 
vezetőjévé a küldöttek Czene 
Jánost választották.

T. J.

Kiosztják a szavazólapokat

Titkos szavazás

AZ UTOLSÓ FELV O NÁ S
(3.)

|7lm dult a po-rta felé, ami
kor valaki a vállára ütött:

— Zoli! Már meg sem, is
m ersz?— szólalt meg az első 
felesége, akitől több mint húsz 
éve elvált.

— .Cila! Ne haragudj, nem 
néztem körül.

— Ráérsz? Gyere, ülj ide ki
csit hozzánk, itt vagyunk, a 
cukrászdában a barátnőmmel.

— A barátnőddel ? Hát a férjed ?
— Ugyan! Elváltunk. Nem is 

hallottál róla ? Igaz, nagyon ré-
■ gén nem láttalak.

— Nem Kecskeméten élek, 
csak látogatóba jöttem haza.

— Egyedül vagy? És a fele
seged ?

Ö nincs'itt, csak a gyere
kekhez jöttem.

— Akkor semmi probléma. 
Gyere!

Megfogta Zoltán kezét, és 
magával húzta a presszóba. A 
fei-fi nem túl nagy lelkesedés
sel ugyan, de merít,
... Nézd csak. kit hoztam — 

-állt meg Cila az egyik asztal
nál. — Az első férjem — mu
tatta be Zoltánt egy harminc 
év körüli szőke nőnek.

Zoltán udvariasan megha
jolt, megmondta a nevét, az 
fószony a kezét nyújtotta, és

csak annyit mo-ndott: — Tina 
vagyok.

A beszélgetés nehezen indult, 
bár Cila mindent megtett a jó 
hangulatért. Italt is .rendelt. 
Koccintottak a váratlan talál
kozás örömére.

■ Hol alszol? — kérdezte 
Zoltánt.

— Itt, a szállodában. •
— Akkor szaba’d vagy, csi

nálunk egy görbe estét.
— És a gyerekeid? Ki vi

gyáz rájuk?
— Nem olyan kicsik azok 

már, hogy őriznem kellene 
őket, egyébként anyámnál van
nak. Tudod, mit csinálunk? 
Nemsokára nyit a bár, beme
gyünk. Megmutatjuk a fiata
loknak, hogyan kel] táncolni. 
Remélem, nem felejtetted még 
el az angolkeringőt?

— Nem felejtettem el. de a 
zenekar nem fog ilyen számot 
játszani. Egyébként nem va
gyok ahhoz öltözve.

Ruhát nem hoztál magaddal?
Van fönt a szobámban.
Nos, akkor átöltözöl, a ze

nészeket meg bízd rám' Föl
megyek veled, nehogy meg
szökj, és legalább én is. rendbe 
hozom magam.

— Én addig mit csinálok? — 
kérdezte Tina meglepődve. ’

Semmit, Itt ülsz és meg
vársz minket — közölte Cila a

világ legtermészetesebb hang
ján.

— Remélem, ma még vissza
tértek. Az átöltözés, gondolom, 
nem tart sokáig — mondta gú
nyos mosollyal Tina.

— Nem kell mindjárt rosszra 
gondolni — szólt közbe Zoltán.

— Nem- is lenne az olyan 
rossz nektek, ahogy elnézlek 
benneteket.

Zoltán erre nem tudott vála
szolni. Lehajtotta a fejét, és 
arra gondolt, hogy kár volt le
jönnie a szobából. Semmi ked
ve szórakozni most. Nem szó
rakozni jött Kecskemétre, ha
nem búcsúzni. Nem akart azon
ban udvariatlan lenni volt fe
leségéhez.

Felmentek. Zoltán inget cse
rélt. nyakkendőt kötött. Még 
jó, hogy elhoztam a fekete ru
hámat. igaz, nem ilyen célra, 
gondolta. Cila a tükör előtt 
forgolódott, sminkelte az arcát. 
Igyekezett úgy intézni a dol
gokat, hogy Zoltán észreve
gye. De Zoltán nem akart 
semmit az asszonytól. Amint 
kész lett az öltözesse!, azonnal 
szólt neki:

— Cila. mehetünk?
— De sietsz! Talán van va

lami sürgős dolgod?
— Nincs. Csak nem akarom 

egész este Tina célozgatásait 
hallgatni.

— Ne törődj vele, ő se tenne 
másképpen az . én helyemben.

— Mindegy, gyerünk — nyi
totta ki Zoltán az ajtót.

Cila az asztalhoz lépett, fel
vette az ott heverő könyvet, 
kinyitotta.

—■ Nocsak, megjelentek a 
novelláid? Add nekem! Sze
retném elolvasni.

Nem lehet, dedikálva van. 
Majd küldök neked egy pél
dányt.

— Nem mondom, gyorsak 
vagytok — jegyezte meg Tina 
nem minden él nélküli
^fam entek a bárba. Cila ki

jelentette, hogy mindket
ten az ő vendégei.

— Ilyen vastag vagy? — 
kérdezte Zoltán.

Nem. de nem is minden
nap fordul elő ilyen’találkozás.

Italt rendelt, közben hall
gatták a zenét.

Egy férli jött az asztaluk
hoz, felkérte Tinát táncolni, 
aki szívesen ment, hiszen úgy 
élezte, ő a felesleges harma
dik.

Cila odabújt Zoltánhoz.
— Szeretném, ha ma estére 

elfelejtenél mindent, szeret
ném, ha csak velem törődnél. 
Szeretném, ha úgy lennél ve
lem most, mint annak idején.

Hogy képzeled ezt? Ta
lán vigyelek fel a szobámba 
újra. és feküdjünk le? — kér
dezte csodálkozva Zoltán.

— Nem kell ezzel kezdeni, 
előbb talán igyunk egy kortyot 
— emelte föl a poharát —, az
tán menjünk táncolni.

A táncparkettre mentek. Ci
la még mindig olyan jó moz

gású táncos volt, mint huszon
öt évvel ezelőtt. Igaz. alakjá
ról' senki nem mondta volna 
meg, hogy fölül’ van a negy
venen, és három gyerek anyja 
Néhány lépés és fordulat után 
mar _ ügy táncoltak, mintha 
mindig együtt lettek volna.

Majd a szünetben odame
gyek a zenekarhoz, és megké
rem őket, játsszanak egy an
golkeringőt.

- Minek? — kérdezte Zol
tán. — Nem vagyunk már hu
szonévesek, amikor szerettük, 
ha mindenki minket bámul.

Cila elmosolyodott.
Emlékszel még Komlóra 

a nászutunkra? Ott, a Béké
ben, meg kellett ismételnünk 
a számot.

— Látod, akkor is te akar
tad, és akkor is fölösleges volt.

Szünetben . Cila felállt az 
asztal tó!, és odament a zene
kar egyik tagjához. Néhány 
percig beszélgették. Amikor 
Visszafelé indult, Tina is fel
állt és element, aztán egvü'tt 
indultak a mosdóba. , Már 
majdnem vége lett a szünet
nek, mire visszatértek.
•— Elintéztem — mondta, 

amint visszaült az asztalhoz.
A következő szünet előtt az 

utolsó szám lesz.
— Akkor most, ha nem ha

ragszol, Tihát fogom felkérni.
— Te maradj csak a felesé

geddel. engem felkér Béla, aki
vel az előbb táncoltam.

Már nem a feleségem — 
válaszolt Zoltán.

— Nem tartom valószínű
nek.

— Miért? Már nem is felel
nék meg neked ? — kérdezte 
Cila.

Nézd, Cila, te egyszer azt 
mondtad nekem, fölmelegítve 
csak a töltött káposzta jó. Ak-

nem hittem el, de azóta 
rájöttem, igazad volt. Egyéb
ként nagyon jól tudod, hogy 
nős vagyok.

És nem is csalod meg a 
feleséged! — jegyezte meg gú
nyosán.

Képzeld el, nem — vála
szolt Zoltán, közben arra gon- 
dolt,  ̂ hogy sajnos már nincs 
felesége. Törvényesen ugyan 
nem váltak- el, de a kenyerük 
kettétört.

De még lehet — vágott 
vissza Tina.

f a l tá n  m egpróbált kibújni 
az angolkeringő alól oly 

módon, hogy bement a bár
pulthoz cigarettát venni, és 

■ottragadt beszélgetésbe merül
ve egy régi kollégájával. Ám 
az asszony nem hagyta magát 
kijátszani. Amint megszólalt a 
zene, bement partnere után, és 
vitte táncolni..

Amikor vége lett a zenének, 
im a odavitte ismerősét az 
asztalukhoz és bemutatta Rö
vid .beszélgetés után Béla ja
vasolta, hogy menjenek fel 
mind a négyen az ő lakására, 
Is ott a jónak in
dent estét. Zoltán nem akart 
menni, mondván, pihennie kell 

Am a női? addig ugratták, 
amíg bele nem egyezett. Cila 
megjegyzése adta meg ehhez 
az utolsó lökést.

— Annyira öregnek érzed 
magad, hogy nem bírsz ki egy
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Szokássá válik
Még jó időig elvitatkozgat

nak a szakemberek azon, 
hogy melyik az az időszak’ 
amely meghatározza — még
hozzá tartósan — az ember 
jellemét. Vannak, akik 
esküsznek, hogy a

get, s aztán már azon mor
fondírozott, hogyan lehetne 
azokat észrevétlenül eltüntet
ni, s a hasznot zsebre vágni. 

Az meg. sem fordult a fe- 
■ ■ , „ jében, hogy végül is a mun-

a sikeres^ bűncselekmény után kahelye bizalmat szavazott
P . »«rajon” a félelem az el- neki, segített akkor, amikor
kővetőkre, s ezt a félelmet szüksége volt rá. Most csak
akarjak elűzni, azzal, hogy nem csinál olyat, ami ennek
amit lehet, hamarosan pénz- a cégnek kárt, súlyos kárt

, , , zf, tesznek> isznak, mert az okoz?! Csupán magára gon-
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mee azT a határt a h n ? m í  f a  ,tetteseket,. ugyanis nem tes. S akkor megint eheti a
felnőttként lá lá k  ’ a gyerme a ta r í a s l f l e ü  ^  bö? ^ o Mkét Amikor m ir tEirssisag, lcell, hogy legyen Az sem vetődött fel benne,
műén kialakult emb»frő? hl" o korulottük- hogy ezáltal a tett által, iriá-
szélhetünk o^vanrtl akf Szamomra van abban vala- soknak az útját teszi nehézzé,
ga felelős a X i é r t  ?  « megmagyarázhatatlan, csaknem lehetetlenné. Mertgyem lős a t e j é r t .  hogy egyesek -  sajnos sokan! azzal legyen mindenki tisz-

Hogy hol húzódik az igazi — nem tudnak megállni, egy- tában, hogy egy ilyen ügy 
hatar, azt bajos^ lenne meg- re jobban zuhannak lefelé a nem lesz elszigetelt az a cég 
mondani, az viszont tény, lejtőn. Talán közrejátszik eb- amelyik. már egyszer meg- 
hogy nagyon sok felnőtt van, ben az is, hogy mindig talál- égette magát, még akkor sem 
aki jóval túl a huszadik élet- na.c maguknak olyan felmén- fogad szabadultakat ha ko- 
even> meg mindig csak kere- to magyarázatot, ami apróság, moly szüksége lenné rájuk 
si a helyet a társadalomban, s ha ez nem lett volna, ak- S az, aki ilyen vállalathoz
szinte akarat nélkül hányódik kot simán megússzák. És még megy, joggal gondolja mit
es hangulata _ határozza meg,. Yalami’ amiről gyakran meg- beszélnék nekem, a civil cé-
hogyan is , végződik majd a feledkezünk: a lopás, rablás, gek. tele vannak előítélettel, 
naPÍa- betörés sokaknál szokássá vá- nem fogadják be az embert’

Számtalanszor beszéltünk lk' Hoßy mennyire, azt azok nem adnak munkát, hogyan
már arról, hogy mennyire meseltek, akik szabadulás „javuljak” meg, ha senki nem 
kritikus-időszak az első bűn- , n foglalkoztatnak embe- segít. És — lehet —, hogy 
tény, s az azt követő bünte- reket- Mesélik róluk, hogy komolyan gondolja mindeze- 
tés. Aki komolyan veszi, hogy aP iat belépnek a gyárba, úgy két, valóban meg akar állni 
meg akar állni a- lábán, az ■iar kórbe a szemük, úgy fo- a lábárt, valóban dolgozni 
tisztában van ezzel. De meny- rog ,a. feíük. mintha terep- akar, de már nem hisznek ne- 
nyire más az, ha a rettegés sz,eínlén lennének. Nem azt ki, hiszen előtte már elját- 
felismerése ez, vagyis a bőr- né?ik’ mit kell itt dolgozni, szotta valaki — az ő tudtán

hanem azt, mi van itt, amit kívül — a becsületét. Mert, 
ha épp szükséges, el lehet engedtessék meg, azt. senki-’ 
emelni. nek nem lehet megtiltani,

Jellemző erre Bogdán Jó- hogyne általánosítson. A cég 
zgef esete is, aki Immár má- emberei, akik a felvételt in- 
sodik büntetését tölti Szol- tézik, azt mondják, volt itt 
nőkön. Mindkét bűncselekmé- egy szabadult, s az meglopott 
nye olyan, amit a rnunkahe- minket. Nem azt mondják, 
lyón követett el. Az első sik- hogy Kiss Imre vagy Nagy 
kasztás ,volt, a második pe- Péter, hanem azt, hogy szá
dig az, hogy gázpalackokat badult.
lopott és adott el, méghozzá Ezért veszélyes az, ha 
na§y tételben. valaki nem tud a szokásain

Az elsőt még lehetne tévé- felülemelkedni. Mert ha ezt 
désnek minősíteni, mondjuk, tenné, akkor elvégezne egy 

m„„ . . . .  , , megtévedt, megszédült a le- egyszerű számítást is. Ma
m im é re  hetőségtől, s így vagy úgy, de már évente -  ha rendesen

. nem tudott ellenállni. Meg dolgozik az ember — az át-
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Levél a ..menőkhöz"

'töntó'l való félelem. Ugyanis 
nem. a börtöntől, hanem a 
bűncselekménytől kellene fél
nie. Sokan mondják, nem aka
rok visszakerülni, nem aka
rok még egyszer börtönbe, jut
ni, arról viszont ritkábban 
hallunk, nem akarok bűncse
lekményt elkövetni. Holott ez 
a lényeg! Ha nem követek el 
semmit, ami törvényellenes, 
akkor nincs jrűl félnem.

De ha csak a börtönt aka
rom elkerülni', s nem vál
toztatok életemen, szokásai-

■kerülöm el 
visszakerülök

nniónv “ “ “ ““ aMuauuu, uizuuyata m m  uoigozni Ken. Nem szó
idé kérdés? hnev ?■ 's megfogadta, hogy nem ciálpolitikai pótlékként kap- 

miú-nr %• el’ s í  kgru; vissza’ nem lesz ..még. ja, Néhány, bűncselekménytől,
miKOr 611 61 3 rétid- Tinr+nnl a,Irr» TÍ’o norft olf/ab-infT?/-» + ___________'

nem
a büntetést, s is kapta érte a büntetését, lagkeresete- elérheti a hatvan-

-H r . • an°va amit Állampusztán töltött le. nyolcvanezer forintot. Persze
kétóes bűntlnyan?ncsto tel szabadult, . bizonyára azért dolgozni kell. Nem szó-’
hát. csak ' ..............
a tettest mikor éri éi a rend- egyszer börtönlakó. És nem eltekintve, amit „szerencsé-
teslá í d l s S a  * ld° a ret'  felt él hosszú idő, máris el- sen” hajtottak végre, nem

° 'uoszaKd. követte az újabb bűnesetek- hoz annyit a konyhára egyik
Gyakran kérdeztem máin Hiányt.- sem. Viszont négy-öt évet

azokat az embereket, akik A munkahelyét nem a mun- . kaphat. S ha megszorozza a 
szinte rutinszerűen törnek ka terepének, hanem újabb bent töltött időt, akkor egy
be, egyként mennek lakásra, lehetőségnek tekintette. Nem értelműén kiderül, hogy még 
intézménybe, üzletekbe, hogy azon tűnődött, hogy miképp anyagilag sem éri meg a 
félnek-e? Mindegyik nevetve lehetne még jobban, még bűnözés, magyarán, nem fi
válaszolt, ugyan miért? Fél- pontosabban dolgozni, hanem zetődik ki. S ha ehhez hoz-
jenek azok, akik véletlenül azon, hogyan lehetne ezt a závesszük az ismert börtön
találkoznak velem! Lehet, helyet felhasználni, hogy körülményeket, akkor feke- 
hogy ez az igazság. De az is „hasznos” bűncselekmény szü- tén-fehéren kiderül, bizto,- 
lehet, hogy ezek az emberek lessen belőle, 
nem vallják be, még maguk- Amikor észrevette, hogy ott
nak sem, hogy félpek. Az hevernek a gázpalackok, egv-
viszont bizonyos, hogy még bői belátta a nagy lehetősé-

/ /
Amikor valaki a büntetését tölti, sokféle 

hátrány éri a kinti életéhez viszonyítva, de 
ez a büntetés velejárója. A büntetésvcgreha.j- 
tási intézetben írott, törvényekben és más 
jogszabályokban lefektetett előírások, szabá
lyok rendezik az elítéltek életviszonyait. Az
az rend és törvényesség uralkodik, s ehhez 
olyan légkörnek kell párosulnia, amely a bün
tetési célok elérését szolgálja. Szabályozottak 
az elítéltek egymást közti érintkezései, visel
kedésük, a munkahelyi és zárkabeli együtt- 
lét normái. Ennek ellenére kialakulhatnak 
olyan közösségek, csoportok, rétegek, illetve 
kétoldalú kapcsolatok, amelyek nemkívána
tosak, amelyek ellen a nyilvánosság eszközé
vel is fel kell lépni. Már csak azért is, mert 
ellenkező esetben olyan értékrendek válhat
nak uralkodóvá — vagy elterjedtté —, ame
lyek hamisak, s a szabadulás utáni időkre 
károsan hatnak, de már idebent is akadá
lyozhatják a nevelési célok elérését.

Ritkán fogalmazzuk meg, mert természe
tes, hogy az egyes elítélteknek azonosak a 
jogai és a kötelezettségei, a fokozati besoro
lás szerint. Ugyanakkor a bv. intézetekben is

kialakul valamiféle munkamegosztás, amely 
egyes elítélteket bizalmi, vezetői teendőkkel 
ruház fel. A kiválasztás valós értékrenden 
alapul, iskolai végzettség, képesség, ráter
mettség, megbízhatóság, szorgalom, kezdemé
nyezőkészség stb. a mérce. De ugyanígy ér
dem az, ha valaki igényes önmagával és a 
környezetével szemben, ha van erkölcsi tar
tása és így tovább. Vagyis mindezek helye
sek és szükségesek, és nem is képezhetik vita 
tárgyát.

Vannak azonban — a már korábban is jel
zett — sejthető, de nehezen tetten érhető', bi
zonyítható jelenségek, amelyek az általános 
embert kapcsolatok normáit is sértik, ennek 
megfelelően károsak a büntetésvégrehajtás
nak is. A még korántsem tisztázott „menő” 
fogalom ilyesfajta jelenségek szüleménye.

Ezért foglalkozunk visszatérően a problé
mával. Most egy újabb márianosztrai levél 
közlésével. írója, mint hozzászólásából kide
rül, nevelőirnok, de nevét feltehetően fele- 
dékenységből nem írta alá. írását ettől füg
getlenül közöljük. — f —

Január 18-án megjelent Sza- a menőkkel van baj, hanem a élet bonyodalmait, pillangóit,
lai P. András írása a menők
ről. Elolvastam, és sóik dolog
ban nem értettem vele egyet.
Tóth Rezső Árpád hozzászó
lása viszont már jobban „meg
közelítette” a menőket egyik 
oldalról, ha egyáltalán meg 
lehet határozni őket.

Szerintem Szalai ott téve
dett, amikor a vasalt, nadrágot 
és a fehér inget a m entéghez ;“sonyítómk^tmítjk,' 
sorolta. Ez inkább a közismert 
„piáncekhez” áll közelebb. Én 
itt Máriano-sztrán nevelőírnok 
vagyok, s bizonyos tekintetben 
„princ” is. Én úgy is érzem, 
hogy annak kell lennem. Amíg

„csatlósokkal”, akik megbúj- menőit. .Ezenkívül rendelkez- 
nak a 38-as karvastagság mö- nie kell „írói fantáziával”, 
gött, s onnan igyekeznek erőt hogy „hitelesen” elő tudja ad
a tn i hangjuknak. Mert az van ni kopott, kis történeteit eddi- 
nefcik, de semmi több! gi életéről és tetteiről, amit

Például a menő nem kel föl persze ezerféleképpen elő tud 
reggel ébresztőkor, mert úgy adni.
gondolja, elég nyitáskor. Per- Vannak olyanok, akik még 
sze hogy a csatlós is tovább hisznek nekik, vannak, akik
alszik. Ha a menő nem megy 
le szenet hordani, mert leala- 

■a csatlós 
is tiltakozik, mert hozzá akar 
hasonlítani. A menőnek ké
nyes a takarítás, a csatlósnak 
is nehéz a söprű, és még foly

tnál- nem. Ezeket az elítélte
ket kellene kiszűrni egy-egy 
társaságból, és máris kevesebb 
lenne a probléma. Ha egy ki
csit jobban odafigyelnénk mi, 
és csak mi — mert ezekről a 
tényezőkről a felügyeletnek 
nem sok fogalma van, s nem 
az ő hibájukból —, és nem ta-tathatnám. Mindazokkal a

a fonóüzemben dolgoztam, b«,yzetekke” összekö- kargatnánk őket, és nem
nem törődtem vele, hogyan néz
ki a munkaruhám. És az el- x „„első csatlós a zarkafelelos he

lyettese, a második a tiszta- 
ságfelelős, a harmadik a pót
lókos, a negyediknek-ötödik-

ezt a furcsa párt. De hát 
hogyan is menne, amikor az

ítéltek többsége ugyanígy volt 
ezzel. No, nem-azért, mert mi 
nem szeretünk tiszta ruhában 
járni, de aki ismeri az itteni

hagynánk, hogy befolyásolják 
benti életünket, sokat segíte
nénk magunkon.

Említést tett még Szalai P.
viszonyokat a vízellátás terén, pár napja Van And,;ás bizonyos juttatásokról.

háti a. Azt hiszem, mindnya- amelyeket a menők soron ki-
l i ílr  nrrí rt.n.n'1-' . . .  - — —

sabb a folyamatos munka, 
még anyagilag is, nem szólva 
az erkölcsi dolgokról.

A. J.

az tudja, miről beszélek.
Most e^y irodában ülök — 

mert pz a munkahelyem —. s 
nem mindegy, hogy miként 
nézek ki. Annak, aki a bv. in
tézet tisztjei és tiszthelyettesei 
között mozog, adnia keli ma
gára. Igaz, nincs előírva, mind

átmulatott éjszakát? Szégyel
lem, hogy a férjem voltál va
lamikor. Vagy már a tánco
lást, a szórakozást is hűtlen
ségnek tartod? Jól megzaboláz
hatott az Évikéd. Nem voltál 
te ennyire hajlítható valami
kor.,

— Rendben van, elmegyek, 
de előtte fel kel szaladnom a 
szobámba az igazolványomért 
meg a szoba kulcsát is le kell 
adnom.

— Meg akarsz lépni? — kér
dezte Tina.

Zoltán- nem válaszolt, csak 
■ránézett a kötekedő nőre, a te
kintet válasz lehetett, mert Ti
na nem mert többet mondani.

Bélának nagyméretű garzon- 
lakása volt, szépen berendez
ve. Nem hiányzott a rádió, te
levízió, magnetofon, lemezját
szó. A könyvespolc szinte be
borította; az. egyik falat. Zol
tán érdeklődéssel nézte a köny
veket. Már-már levett egy kö
tetét, amikor Cila mellé lé
pett.

— Csak nem 'olvasni akarsz?
— Ennyire azért nem. va

gyok faragatlan; Biztosra ve
szem. n-em azért hívtatok ma
gatokkal, hogy nézzetek, amint 
olvasok.

— Kezdesz határozottan fej
lődni.

Béla a kazetták között ke
resgélt.

— Milyen számokat tegyek 
fel? — kérdezte.

jan ismerjük ezt, csak éppen vül élveznek. Nem tudom iga
nem teszünk ellene semmit. zán, mire gondolt, de mint

Itt van például a vásárlás nevelőirnok sérelmesnek tar
ideje. Ekkor lép elő a csatlós tóm megjegyzéseit. Itt meg keli
„rinyóssá”. Amit vásárol, an- mondanom, hogy nern egy kor
nak kétharmadát átadja a me- létén vagyunk, tehát elvileg
nőnek. Nem azért, mert erre nem érint, amit írt. Mégis úgy

ez a szabályzatban, de ki az, utasította, hanem azért, hogy érzem, írása mindenkit érzé-
aiisi hasonló helyzetben nem továbbra is megmaradjon ed- kényén érint. Arról nem is be-
ugyanxgy. cselekedne? * digi beosztásában. Ráadásul a szélve, hogy minden ilyesmi

Ami a  menőket illeti: leszö-, csatlósnak tetszik is a  dolog, a nevelő góndos felügyelete 
Jp fn S  Ä  ne™ 82 a ,,men°’ mert így íéiiig-meddig menő- mellett történik. Tehát a
tagabb a" k a r j f  T ö b b n y i á r n y é k ^  pr°“ éma másutt Van’ Hogyainyelj a menő mellett, hol?

A menő csak pesti lehet, de Lehet, hogy akit menőnek 
minimum valamelyik nagyvá- nevezett, jó, „szorgalmas dol-
rosba való. Ismernie kell a gozó” a fonóban vagy a lab-
menő szállodákat, az éjszakai daüzemben. A menők is dol

goznak, erre nem gondolt? És 
ahogy már említettem, a me-

biztósan nem! Ismerek elítél
tet, aki rendelkezik ilyen tes
ti adottságokkal, de a legcsen
desebb a körleten. Persze van
nak kivételek is. Sokszor nem

— Nekem, nem kell, inkább táltak egy darabig, aztán Zol- 
gint innék — kacsintott Zol- tánhoz fordult.
tanra Cila. — Nagyon jól éreztem ma-

— Van az is — mondta Bé- gam veled ezen az estén,
la a szekrényhez lépve —, tölts Egyébként az utóbbi időben 
a partnerodnak is, mi ezt sokat gondoltam .rád, és sok̂ - 
iszunk. szór gondolkodtam azon is,

Néhány számot végigtáncol- kellett nekünk elválni,
tak, aztán az asszonyok tár- Te sókkal jobb voltál hozzám,
sasjátékot akartak játszani. 
ZálogOiSidit. Mégpedig úgy, 
hogy megforgattak egy üveget 
a földön, és akire az üveg szá 
ja mutatott, az egy ruhadarab

mint Endre, mégis elhagytalak, 
ma sem tudom, miért. Pedig 
szerettelek, talán akkor se ha- 
zudök, ha azt mondom, most

— Csak nem valami buta
ságra készülsz?

Zoltán az ajkába harapott.
— Nem, ilyesmire ne is gon

dolj — hazudta.
 ̂Némán, gondolataikba me

rülve mentek ezután, míg egy 
emeletes társasház elé nem ér
tek.

— Itthon vagyunk — mond
ta a nő színtelen hangon.

— Akkor búcsúzzunk el! Kö-

— Mikor tetszik utazni? — 
kérdezte a portás.

— Még egy napot maradok, 
csak holnap délelőtt — mond
ta némi gondolkodás után Zol
tán. — Majd lejövök rendezni 
a számlát.

— Ahogy parancsolja.
TyTa§ára zárta a szobája aj

taját, odament a dohány
zóasztalhoz. felvette a könyvét, 
leült a fotelba, aztán meggon-

__ r,....... ...  is szeretlek. Az éjjel többször szönöm neked, Cila, ezt az es- dőlte magát. Levetkőzött, át
lát zálogba adta Hajnali fél szerettelek volna megcsókolni, tót, vagy éjszakát, igazán jól ment a fürdőszobába, lezuha-
ötkor már ott álltak egy szál 
alsónadrágban.

— Most már ki kellene vál
tani a zálogokat, mert mind
járt . indulni kell haza — je
gyezte meg Zoltán.

— Nem váltjuk ki — mond
ta Cila* és öltözni kezdett —, 
nekcn'i is mennem kell.

— Hiszen vasárnap van, nem 
mégy dolgozni — csodálkozott 
rá Tina.

a karjaidba vetni magam, éreztem magam. nyozott.
Azért indultam el ilyen hír- — Nem jössz fel egy kávéra, Felbontotta a borosüveget, 
tálén, nehogy ez bekövetkez- már úgysem érdemes ilyenkor töltött egy pohárral, aztán ie-
zsn. _ lefeküdni, hiszen nemsokára

— Észrevettem, és kíváncsi reggel lesz’ 
voltam. _ hogy meddig mérsz _  Köszönöm, kedves vagy 
„elmenni ■ idegenek előtt. Sze- de hidd e]_ job5 ha nem mey. 
rémesére az utolsó pillanatban gy:ek fel. Ne ébresszünk e«y- 
megaUtál, bár úgysem történt másban felesleges illúziókat, 
volna köztünk semmi mond- amj volt, azt visszahozni, visz-
ta mosolyogva Zoltán.

— Annyira szereted- a fele
séged. hogy nem tudnád meg-

Ez igaz, de a gyerekekért csalni ? Még vélem se?
el kell mennem.

Zoltán is felöltözött, Tina is 
hozzálátott, úgy tessék-lássák.

— Legalább egy kávét főz
zünk még! — javasolta Béla,

— Főzzetek, ha akartok, én 
indulok. Zoli, hazakísérsz? — 
kérdezte Cila.

— Igen.

— Igen, szeretem, nagyon 
szeretem, de nemcsak emiatt 
mondtam az előbbieket.

— Hanem ? ,
— Nézd. Cila. nem mondok, 

nem mondhatok el mindent, 
nem akarom, hogy valaki 
utamba álljon Úgysem érte
nél meg. Csak annyit mondok.

nőm a vendéglátást — fordult 
— Nosztaigiahullám van — Bélához. — Majd kísérd haza 

jegyezte meg Tina, közben Tinát.

Akkor mehetiimk. Köszö- hogy aki olyan út előtt áll.

odalépett a bárszekrényhez és 
kinyitotta. — T,e aztán jól fel 
vagy szerelve —• mondta. — 
Nicsak, vilmoskörte, ezt meg
kóstoljuk.

|,7 lindulták a Széchenyi-vá- 
*-J ros felé. az asszony ott 

lakott. Belekarolt Zoltánba. fe7 
jét a vállára hajtotta, úgy sé-

ahová én indulok, annak sem
mi kedve a ' játékhoz, a sze
retkezéshez.

— Miért? Milyen út előtt 
állsz, hova indulsz?

— Azt sajnos nem mondha
tom meg.

szasirni úgysem lehet,
— Nem kérek én tőled sem

mit, de ne menj még el, gyere 
fel egy kicsit. Beszélgetünk, 
megiszunk egy kávét, aztán el
válunk. Nem akarlak én el
venni Évádtól — mondta 
könnyes szemmel az asszony.

Zoltán odahajolt hozzá, meg
csókolta.

— Szervusz, Cila. Légy bo-1- 
dog, s ne gondolj rám harag
gal.

A nő nem válaszolt, sírt. 
Zoltán elindult a szálloda té
lé. A .saroknál visszanézett, de 
már nem látott, senkit, volt fe
lesége éltűnt az ajtóból, fel
ment-a lakásába Továbbin
dult. A szálloda -ortá.ján el
kérte a kulcsát, indult fel a 
szobájába.

ült a heverő szélére. Belekor- 
tyolt az italba, majd cigaret
tát vett elő, rágyújtott. Az el
ső szippantás ütán köhögni 
kezdett,. percekig rázta a ro
ham. Le kellett tennie a po
harat, ha nem akarta, hogy a 
bor kilöttyenjen. A köhögés 
elmúltával megitta a maradék 
bort, szippantott még egvet a 
cigarettából, aztán eloltotta.

Érdekes, egész éjjel nem kö
högtem. gondolta, pedig jó né
hány cigarettát elszívtam.

Végigfeküdt az ágyon, ma
gára húzta'a takarót, behuny
ta a szemét, megpróbált alud
ni, de ez azonnal nem sikerült 
Cila alakja- tűnt fel előtte, az
tán ez a kép lassan elhomá
lyosodott. Gondolatai felesé
géhez szálltak, de bárhogy 
igyekezett, nem tudta maga 
elé képzelni, nem látta Évikét 
lelki szemeivel.

Csapó Sándor 
Márianosztra

(Folytatjuk.)

nő legtöbbször csendes, halk 
szavú elítélt, aikit észre sem le
het venni. Nem is szereti ész- 
revétetni magát! Csendesen 
megbújik a háttérben, és on
nan figyel, közbeavatkozásra 
készen. S ami meglepő, és a 
munkáltatók öröme: kiváló 
dolgozó! (?)

Kiválóak! Kiválóak, mert a 
csatlósok bedolgoznak nekiik! 
Nem tévedés, a-mit leírtam, 
mert tényleg működnek ilyen 
,,gmik”-társulások. Mint min
den bv. intézetben, itt is be 
szokott ugyanis ütni a pangás. 
Nincs cigaretta, kávé, tea, szó
val nincs semmi. De a menő
nek van, abból a kétharmad 
részből ami befolyt neki. Már
pedig pangá-s idején egy lab
da „ára” egy doboz cigaretta, 
míg egy üveg nescaféért 10-15 
labdát is „fizetnek a bedol
gozók”. A munkáltató viszont 
csak azt látja, hogy melyik el
ítélt hányat adott le! Ráadá
sul a „jól dolgozók”, akiknek 
sok labdájuk van naponta, 
soron kívüli jutalmazásban 
részesülnek . . .  Még annyit: 
egy összeállított labdáért a 
vállalat 25-26 frontot fizet, 
így el lehet képzelni egyesek 
bruttó „keresetét” ! A soron 
kívüli .jutalmazások ' hátterét 
itt kell keresnie Szalai P. And
rásnak,

Még sok mindent írhatnék, 
de a lényeg az: nem írni, ha
nem cselekedni kellene ne
künk. elítélteknek, ho^y ne en
gedjük ezeket a kiskirályokat 
élősködnl!!!
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Á  viselkedés
IDŐRŐL IDŐRE úgy hozza 

a munkám, hogy szükséges 
megkérdeznem az utca embe
rét, a járókelőket egy s más 
dologról, mégpedig mikrofon
nal a kezemben.

Néhány nappal ezelőtt egy, 
n Markó utca környékén levő 
büfében (divatos nevén: City 
Grillben) faggattam a fala
tozó vendégeket. Sorra került 
egy tanácstalanul ácsorgó fér
fi is, aki — amint megpil
lantott — úgy meredt rám, 
mintha kísértetet látna. Öltö
zéke kopottas volt, arcát két- 
három napos szakáll borítot
ta. Vonásai valahonnan isme
rősek voltak nekem is — de 
nem tudtam hová tenni. Kér
dezgettem hát szelíd szóval, 
hogy választott-e már a ham
burgerek, fasírozottaik, hot 
dogok ínycsiklandozó kínála
tából, vagy ha nem, akkor 
miért nem — de ő meg sem 
tudott mukkanni. Többször is 
nekikészult, hogy mondjon 
Valamit — végül egy zavart, 
elhárító mozdulatot .tett a ke
zével, sarkon fordult, és úgy 
kirohant, mintha kergetnék. 
Egy pillanatra minden arc 
felé fordult.

Az utcára érve, a kirakat 
üvege előtt még egyszer meg
torpant. Látva, hogy még min
dig bent állok a büfében, kis
sé nyűgöd tabban megrázta a 
fejét, majd sietős léptekkel 
nekiindult. Másodpercek alatt 
eltűnt.

A riport elkészítése után 
újra és újra visszatért elém 
gondolatban a férfi arca. Hol 
láttam már? Végül eszembe 
villant egy másik kép: a sza
badulás utáni élet kilátásai
ról, terveiről gyűjtöttem vé
leményeket az egyik bv.-inté- 
zetben, s amikor odaértem a 
szabadulózárkában egy férfi
hoz, rémülten rázta a fejét. 
Ugyanúgy meg sem tudott szó
lalni, mint a már leírt kis 
jelenetben, a szabad életben...★

Nemcsak így, cikkek for
májában, hanem a különböző 
bv.-imtézetekben élőszóval is 
gyakran beszélgetek — kol
légáimhoz hasonlóan — az 
olvasókkal arról, hogy mi
lyen is a szabad élet, ki mi
re számítson. Jó néhány sza
bály rögzíti a különféle kö
telezettségeket: hány napon 
belül, hol kell jelentkezni, 
legkésőbb mikor és hol kell 
munkába állni, milyen okmá
nyokkal szükséges felszerel
kezni és így tovább.

Vannak azonban az életben 
olyan dolgok, amelyek írásos 
formában rögzítve — termé
szetüknél fogva — sehol nem 
szerepelnek, nem szerepelhet
nek. Egész egyszerűen azért, 
mert nem lehet őket rögzí
teni.

EZEK KÖZÉ TARTOZIK az
is, amit „viselkedés”-nek ne
vezünk. Á  Magyar Értelmező 
Kéziszótár sem tud egyebei 
tenni, mint, hogy megállapít
ja a szóról: „Az a mód, ahogy 
valaki vagy valami viselke
dik.’’ A  „viselkedik” igéről 
pedig semmilyen meghatáro
zás eines.

(Még mielőtt bárki is félre
értené: nem a magatartási 
szabályokban rögzített visel
kedésről van szó, s nem is 
arról, hogy a szabad életben 
való találkozáskor bármilyen, 
a benti életre, a múltra utaló 
köszönés vagy gesztus lenne 
szükséges.)

A már említett férfin úgy 
láttam a büfében történt ta
lálkozáskor: az első pillana
tokban nem azért rémült 
meg, mert eszébe jutott: a 
Heti Híradó újságírója va
gyok, hanem azért, mert va
laki váratlanul megszólította, 
s ezzel nem tudott rííit kez
deni. Mondhatta volna azt ud
variasan: „Sajnálom, dolgom 
van,. nem érek rá beszélget
ni.” Kicsit keményebben: 
„Kérem, én enni jöttem ide. 
Szíveskedjen máshoz fordul
ni.” Esetleg: „Nem akarok ön
nel beszélgetni.”

Mesélték már néhány alka
lommal, hogy a szabadulás 
után jó n éh anya n úgy érzik: 
még 'mindig a bv.-intézetben 
vannak. Csak a fal mellett 
mernek menni, mint a körlet
folyosón; nem mernek senkit 
megszólítani; ha mégis belép
nek egy olyan helyre, ahol 
több ember van, önkéntelenül 
is : azt keresik, ' kinél jelent
kezzenek, kitől kérjenek en
gedélyt. Elsősorban a szigo
rított őrizetesek vagy azok 
panaszkodtak hasonló kény- 
szerkápzetékről, akik! megle
hetősen hosszú időt töltöttek 
el .valamelyik bvi-intézetben.

Érthető, hogy a börtönévek 
során rögződött magatartási 
szabályok nem múlnak ■ el 
egyik napról a másikra, s 
ennek következtében az is 
érthető, ha Valaki csak (fölös
leges) . jelentkezés előtt egy 
pillanattal döbben rá: die hi
szen már nem „odabent” va
gyok . . .

KÉPZELJÜNK EL egy ha
sonlóan suta helyzetet, mond
juk, egy munkahely személy
zeti irodájában! Megszólítják 
vagy éppen szólítják a felvé
telre várót, erre az rémülten 
rámered a tisztviselőre, sar
kon fordul és kirohan. Vagy 
az üzletben, a fizetéskor nem 
érti pontosan a fizetendő ösz- 
szeget, a pénztáros kicsit han
gosabban, erélyesebben — né
ha talán szúl-ósabban — meg
ismétli az összeget, s a kö 
vetkező pillanatban hűlt he
lye sincs a vásárlónak, csak 
az ajtó leng utána.

Persze, kissé eltúlzottak 
ezek a példák, a gyakorlat 
ban pontosan így nem for
dulnak elő. A félszegség, a 
riadalom érzése azonban na
gyon sok esetben ott mun
kál a szabadultban. S mivel 
folytonosan összerezzen, ré
mülten pisiant körbe — ez 
feltűnik a természetes' módon 
viselkedőknek. Innen már csak 
egy  ̂ apró lépés, hogy adott 
esetben őt gyanúsítják, ha va
lami eltűnik a,z öltözőből vagy 
az íróasztalról. . .  pedig neki 
semmi köze a lopáshoz, ő 
csak dolgozni akar, s azt, 
hogy hagyják. békén.

Nem jó dolog szószátyár- 
kodva (néhány korsó sör által 
adott bátorsággal) ráakasz
kodni másokra, s ha érdekli 
őket, ha nem, részletesen el
mesélni az élettörténetet: ez 
a másik véglet.

De megijedni sem szükség- 
szerű az ■ emberektől. Nagy 
részük jó szándékú, segítőkész 
és — kíváncsi. Természetes, 
mindenkiben jelen levő tulaj
donság. Kielégíteni pedig leg
egyszerűbben úgy lehet, ha 
kérdezünk (akár riporterként, 
tulajdonképpen mások helyett, 
akár kollégaként, akár barát
ként).

Aki pedig ilyenkor válasz 
helyett ijedtté válik, egy szót 
sem tud kinyögni — az sok
szor gyanússá válik. Az em
berek túlnyomó többsége — 
szerencsére — nincs tisztában 
a börtön élet szabadulás után 
is néha még jelentkező vi
selkedésbeli hatásával, nem 
értik, az a férfi miért ilyen. 
„Biztos csinált valamit me
gint, csak még nerp derüli 
ki” — vélik magukban, s el
húzódnak, összesúgnak.

Mindezt megelőzni, az élet
ben egy olyan meghatározha
tatlan dologra, mint a „visel
kedés”, felkészülni — nem 
egyszerű, nem könnyű.

Ám mindenképpen: szük
séges.

—II—

„Amikor új emberek ke
rülnek össze égy-egy zárká
ba vagy éppen — mint je
len esetben — kórteremben, a 
nap befejező eseményei közé 
tartoznak a hosszú-hosszú es
ti beszélgetések.

Az egyik napon1 megint új 
beteg érkezett közénk. Vi
gyázzuk, őrizzük őt is, ahogy 
tették velünk . . .  műtét után. 
Z., nevezzük így a továbbiak
ban, mindkét karját vastag 
kötés borítja. A  kórlapjáról 
kiderül: nincs még huszonkét 
éves. Észrevesszük: testét — 
mindenütt, ahol a gyógyítás 
folyamatában elkerülhetetlen 
mozzanatok közben csupasz 
bőrét megpillantjuk — szám
talan heg bontja. Némelyik 
tetoválással „elfedett”, de a 
gyakorlottabb szemet ez nem 
vezeti félre. Némelyik vágás 
túl hosszúra sikerült annak 
idején — a „szerelmi sikere
ket” bizonyítani hivatott, rá
tetovált lánynév nem elég 
hosszú. . .

Z. egyelőre magatehetetle- 
nül fekszik: eszméletlen. Tes
tébe infúziós cső vezet: szin
te megbabonázva figyeljük, 
amint az állványra erősített 
tartályból szorgosan követik 
egymást a cseppek.

Ahogy múlnak az órák, 
egyszer csak megmozdul. Inni 
kér, azután' a fal felé for
dul. Tudomásul vesszük, hogy 
mostani állapotában még nem 
akar tudomást szerezni sem 
a környezetéről, sem rólunk.

Egy-két nap elteltével azért 
mind beszédesebb lesz, mond
hatnám úgy is: megkezdi a 
beilleszkedést a kórterem kö
zösségébe. önmagáról azon
ban hallgat. Mindenesetre sok 
mindent elmond kézfején a 
tököllek' jele, az öt pont, s a 
teste, amely egy hirdetőosz
lopot megszégyenítően bőséges 
információmennyiséggel ren
delkezik. Hogy hányszor volt 
már börtönben, azt nem tud
juk, de abban bizonyosak 
vagyunk, hogy nem egyszer- 
kétszer.

Az elszállítása előtti este 
— úgy érződik — féleűgéd. 
Mesélni kezd régebbi börtön
eveiről, majd — önmágdrói 
is. Elmond számtalan pénz
szerzést módot (a munkáról 
természetesen szó sincs ezek 
között). Időrendben halad 
végig életének addigi szaka
szain, onnan kezdve, hogy 
középiskolásoknak tenyésztett
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tetűkét árultak az aluljárók
ban, csomagonként ötven fo
rintért; „segítségükkel” a ta
nulók távolléte a gimnázium
ból orvosilag is megalapozott 
volt (szegény szülők — sze
gény iskolaorvosok!).

Börtönéletének «kezdeti idő
szakában — mint elmeséli — 
inkább nyelős volt. Jó né
hányszor kellett műteni, de 
szervezete — az orvosi be
avatkozásoknak köszönhetően
— mindig túljutott ezeken az 
„erőpróbákon”.

A by.-kórház hétköznapjai
nak régi ismeröjeként érdek
lődik erről-arról. Természet
szerűen rákérdeztünk az ön
csonkítások okára, de meg
kerülte a választ. Az elejtett 
félmondatokból annyi azért 
kiderült: tisztában volt — van
— vele, hogy életén, helyze
tén ily módon nem változ
tathat, hacsak egyszer nem 
merülnek ki a szervezet erő
tartalékai.

Az idő múlásával azután 
váltott: áttért az önsebzésre. 
Minden ilyen 'eset vérveszte
séggel, fogyással, gyengülés
sel, vagyis a fizikai állapot 
fokozatos romlásával páro
sul, s a korábbi állapot tö
kéletesen sohasem áll helyre
— ezzel (tapasztalatból) na
gyon sok falcoló tisztában 
van. Z.-nek a mostani eset
ben is több liter vérét kellett 
pótolni.

Sokáig beszélt: mi csend
ben hallgattuk. Minden mon
datával kicsivel többet tud
tunk meg az életéről, ponto
sabban: annak érthetetlen 
dolgairól,

A következő reggelen arra 
ébredtünk, hogy Z. a holmiját 
csomagolja. Szó nélkül tett
vett. Amint befejezte a .cso
magolást, leült az ágy szélé
re, és minden átmenet nélkül 
a következőket mondta:

— Tudjátok, jó volt, hogy 
tegnap este végighallgattatok. 
Végig az járt bennem, hogy 
ha valaki prédikálni kezd, 
ekkor egy szót sem szólok 
többet. Ti már rég aludt.atof;. 
amikor én még ébren voltam 
és magamban megint végig
gondoltam m indent. . .  azt

hiszem, abbahagyom ezt a 
dolgot. Nem falcoíok többet.

Annak idején, előző szabad
ságvesztése idején jó néhány 
egészségügyi jótanácsot adott 
közre — orvosírnok lévén — 
Tibolya László, az idézett le
vél beküldője. Megvallom 
őszintén: valahogy hétről hét
re tolódott, hogy sorait köz
readjam — s talán jobb is, 
hogy így történt.

A közelmúltban a fél or
szág szörnyűlködött egy tévé
műsor nyomán egyik — most 
már közismert — szélhámo
sunk szavain, akiről annak 
idején nem említették meg, 
hogy az egyik legmegátalko- 
dottabb önsebző, öncsonkító. 
Sokan, sokféleképpen igye
keztek a különféle bv. inté
zetekben és egészségügyi lé
tesítményekben a lelkére be
szélni — hasztalan. Hasonlóan 
„kitartó” ember lehet — vagy 
most már: mint falcoló, lehe
tett? — az iménti levél fő
szereplője is. Nem csodálom, 
hogy szavai írásra ösztönözték 
Tibolya Lászlót: sokai mesélt 
róla egy korábbi beszélgetés 
alkalmával, hogy valamikor 
bizony ő is meglehetősen „ki
színezte” a bőrét. Azt is el
mondta, mennyire szégyenke
zett, amikor nyáron, a rek- 
kenö hőségben is hosszú ujjú 
ingben volt kénytelen járni 
(úgy érezte: mindenki egyből 
tudja, aki rápillant, hogy 
sok börtönbeli tetoválás van 
rajta ...), vagy éppen azért 
hiúsult meg ecjy szép kapcso
lat, mert a csinos kislány se
hogy sem értette: „lovagja” 
miért irtózik olyan betegesen 
a strandoktól. . .

Lehet, hogy csak a véletlen 
műve, hogy egyikükről a má
sik jutott rögtön az eszembe, 
dé az ' is lehet, hogy ugyan
arról az emberről van szó, 
csupán a levél szerzője másí
totta meg a név kezdőbetűjét.

Körülbelül két hónappal ez
előtt tették postára a levelet; 
azóta vár a megjelenésre. Ez 
az idő arra mindenképpen 
elegendő, hogy kiderüljön: aki 
a fogadalmat tette, vajon be
tartotta-e elhatározását, vagy 
azóta már ismét megfordult 
Tökölön. Ha az • olvasók kö
zül valaki fölismeri — vagy 
magára ismer —, szívesen 
vesszük értesítését. . .

II. A.

. . . e s

M INDEN KEZDET NEHÉZ
MISU KIÜLT A NYITOTT ABLAKBA és 

egyre azon töprengett, amit Samu szájából 
utoljára hallott. Mintha hölgyről beszélt vol
na ennek az idegen úrnak a személyével kap
csolatban. Pepi se tekingetett bölcsebben ma
ga elé. Nem sokat értett az egészből, ezért 
arra gondolt, .odamegy az új vendéghez, de 
nz öreg kitalálta gondolatát és visszahúzta 
őt.

— Várjál, te szűkeszű!
Miközben Misu a pulton egyenként maga 

elé húzogatta a kihozott, teli korsókat, a 
Pléhkrisztus újdonsült, s messzemenően leg
előkelőbb vendége odalépett hozzá!

Szívesen segítek! — mosolygott az öreg
re, és felemelte az egyik korsót. Nem lett 
volna értelme Misu részéről az ellenkezés
nek, merthogy mindenképp beszélni akart az 
idegennel, így hát bólintott, majd a két kor
sóval csoszogva megindult asztaluk felé. Pe
pi szeme kerekre nyílt, de nem merte meg
kérni Jojót, hogy néhány percre még marad
jon távol, mert Jojó közben a közelükbe ért. 
Mind a hárman egyszerre értek a rozoga,' 
hintázó asztalhoz. Pepi hátán hosszú csíkok
ban csordult lefelé a hideg verejték.

Az idegen letette középre a korsót, s az 
asztaltársaság legmagasabb tagjának nyúj
totta először a kezét. Pepi a sertéseledel szí
nű cipőket meózta, Misu meg a saját körmeit.

Fáj a foga? — kérdezte az idegen úr, 
s mint különös látványosságot szemlélte Jojó 
arcának pufókra dagadt jobb felét, aki meg
tapogatta püffedt arcát, és viharos tekintet
tel nézett Misuékra.

Pálinka- kellene rá, eredeti barack, ami 
itt nincs! Ha tudtam volna, hogy így fáj, be 
sem jövök ide. Hé, jóuram! Miért nem ho
zott »mindjárt egy levél Maripent is e mellé 
a sör melle? Hideg mint u jég, a habja meg 
olyan kemény, mint a madártejé.

— Szabolcs vagyok, Szili Szabolcs — ne
vetett Jojóra az idegen, és barátságosan 
nyújtotta a kezét Pepiéknek is.

— Tulajdonképpen Samu után érdeklőd
nék — folytatta mosolyogva, és hófehér, sza
bályos fogai gyöngyözve villantak ki kreol 
arcából.

— Az baj, nagy baj! — vágta el a továb
bi beszélgetést Misu.

De Szili nem lepődött meg.
— Értem. A személyzet se tud róla sem

mit, illetve semmi mást, csak azt, hogy ma
guk a barátai. . .

— Ééén?? — kelt ki magából Jojó — ek
korát nem tévedhet, uram, még csalódnék 
magában!

— Sajnos, máris ki kell ábrándítanom, Sa
mu ugyanis a legjobb barátom.

Mindhárman Szilire bámultak, és feszülten 
fürkészték a tekintetét. Aztán Pepi óvato
san visszanézett a balétteipőkhöz hasonlítha
tó lábbelikre, és újra eszébe jutott, hogy Sa
mu eme urat hölgynek becézte.
.. ~  Megígértem neki, hogy ha kiszabadul, 
jó állást szerzek neki. Van a húgomnak a 
Római-parton egy kellemes kis sörkertje, al
kalmazottat keres.

SZILI MOST MÉLYEN PEPI SZEMÉBE 
NÉZETT, majd tekintetével végigsimogatta 
a srác markánsan szép vonásait. Pillantása 
súrolta sűrű, szőke haját, és a szűk pólóból 
kidomborodó izmokat.

Pepit elöntötte a zavar forrósága, majd 
azért lett vörös, mert feldühödött azon, miért 
engedte magát zavarba hozni.

— Mindegy — kezdte újra Szabolcs, — ha 
ma még találkoznak Samuval, mondják meg 
neki. hogy jöjjön el a Totyiba, ott várom. 
Az újpesti stranddal szemben van. a Ró
main!

Jojó újból megsimogatta a fájósabbik felét.
— Oké. főnök!
Szili még utoljára Pepire emelte kerek, vi

lágoskék szemét, s a kellő hatás kedvéért las
san leemelte a napszemüveget.

Hát akkor minden jót! — nyújtotta a 
kezét most már először Pepinek. Utána Jojó 
következett. Misu nem fogott vele kezet.

Minden jót, uraim! — mondta, s köny- 
nyedén folytatta. — Mielőtt Samuval beszél
nek, ne felejtsék el, hogy Szabolcs vagyok!

Az ajtóból csak akkor fordult vissza, mi
kor meghallotta Misu száraz, krákogó hang
ját.

Hogy felejtenénk el! Minden nyáron 
onnan lopjuk az almát!

Mikor Szili kilépett, ,csak akkor- éreztek 
valami furcsát a kocsim^ levegőjébén. Csönd 
volt. A részegek kijózanodtak, a józanok be
rúgtak, de 'csönd volt. Egy ideig az ajtót, néz
ték, ahol az idegen az imént távozott.

Jojó kilökött az asztalra egy húszast, köz
ben egymásra rakta rongyos papírpénzeit.

— Itt a zseton három sörre. . .  és . . .  én is 
üzennék annak a Kockásnak valamitY

A Pléhkrisztusban még mindig sunyított a 
csönd, szinte elviselhetetlenné nőtt a hőség. 
A kocsmáros szódavízzel locsolgatta atlétatri
kóját, közben vastag szivaccsal letörölte a 
pultot.

*
A mirelitüzem munkaügyi előadója át

nyújtotta Kockásnak a személyi igazolványt
— Fiatalember! Csak akkor írjuk- be á 

munkaviszonyt, ha legalább egy napig dol
gozott. Holnap délután jöjjön be újra!

— Nem is kell azt elsietni, csókolom’! 
Akkor minden jót, kezdjen a munká

hoz,  ̂ holnap várjuk! Jelentkezzen Farkas 
elvtársnál, ő majd eligazítja.

Másnap reggel a főnök 'közölte vele; a se
gédmunka lényege, hogy Samu ládákat to
logat.

— Egyik oldalról a másikra?
Majdnem! — nevetett a művezető. —

Akkor talán hozzá is kezdhet! Ezeket a lá
dákat kell kihordani a hűtőbe, amiket meg 
ott talál, azokat hordja ide vissza. Csak rak
ja ebbe a sarokba, az asszonyok, majd ha 
kell nekik, • elhordják.

SAMU NEM SOK LOGIKÁT TALÁLT az 
elmondottakban, de annyira azért nem érde- 
lcelte őt a ládák sorsa, hogy kérdezősködjön. 
Körülnézett a fehérruhás hölgyek között, és 
azonnal megállapította, melyik a legmutató- 
sabb. ß/leg is akadt a szeme az alacsony 
szöszkén. Tökéletesen megfelelőnek találta az 
apró teremtést, bár eléggé zavarta a fehér 
pufajka, a gumicsizma és a hosszú gumikö- 
teny, amit viselt a drága.

' Kendben, főnök, nyugodtan magamra 
hagyhat, majd valahogy elboldogulok — kö
zölte szerényen, s máris indította az egyik 
tolókocsit.

1

Farkas még nézte egy ideig a hatalm 
erős embert, aztán elindult az irodába.

, _ Repültek a kocsik ki-be a csapóajtón, s 
ládák pillanatok alatt helyet cseréltek, 
asszonyok hiiledezve nézték a fiatalemt 
gyorsaságát, miközben a meztelen csirkéi 
csomagolták, válogatták. Néha hangosan fi 
nevettek és összesúgtak. Tíz óra . körül be 
pett a ̂ hatalmas fűtetlen terembe a főműv 
zető. Kockás a tolókocsival leparkolt melh 
te.

— Jó napot! — szólt a főnök. — Hogy ti 
szik a munka?

Nem tetszik túlságosan, de megyeget. 
~  Látom, telehordta a hűtőhelyiséget ür 

ládákká], és látom, a csirkésládákat m 
visszahordta.

— Mi a szösz! — mondta . Samu és egye 
kent belenézett a tolókocsijában lévő láda 
ba Aztán lehajtotta konyákig feltűrt, ócsl 
pulóverét.

— Nekem nem mondta senki, hogy nip 
vannak benne. Nincsenek megjelölve a i 
clak honnan a jó égből tudnám, melyiket h 
va kell kísérni! Ez nem nekem való műnk 
adjon valami mast!

' ~ . í ° n ? n! — szóit készségesén a férfi,,.
^ to m lo r? 'm u ta to tt ' -  Tudja, itt rendkív 
nagy higiéniára van szükség, naponta töbl 
szór is tisztítani kell a kövezetét. Leeren sz 
vés, locsolja fel a követ. ai

— Mindenütt?
— Hat persze, kolléga!
— Oké, mester, meglesz! — és a cornbn 

vastagságú locsolót máris húzni kezdte 
főművezető 'evette a fehér, köpenyt, s az „ 
tona! allo fogasra visszatette, ma jd belép- 
az irodába Samu nagy hévve! köziekedet 
az asszonyok egymás után ugráltak félre 
vizsugar elől. Már tizenegy óra volt de mé 
mindig nem találta elég tisztának a termo 
Éppen az egyik hosszú aszta] alá dugta b- 
hosszú ' gumicsövet, amikor kinyílt az i -od 
ajtója, s a széles vízsugár nem kímél lé " )í 
művezető jo állapotban lévő , öltönyét Sam
1 «  Ä ' i . 0da^ 1'am az e^ró tsapho : de az eiengedett gumicső kígyózó rán<tós-.lc
kaI fröcskölte mindenkire a jéghideg "vi/él 

-S a jn á lo m ! -  lépett Samu az iroda ái 
tájához. -  Majd kifizetem, hu lesz pénzen addig meg elnézést! Pénzem

Bagyinszky Katalin 
Kalocsa

(Folytatjuk)
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Százmilliók a Tifanicon?

A páncéltermet
kellene

Nem valószínű, hogy a 
szűkebb szakmán kívül a kö
zelmúltig sokan ismerték vol
na John Pierce-t. Hírnevét 
különböző mentési technoló
giák kifejlesztésével szerezte 
— kidolgozott például egy 
Dlyan módszert, amellyel vi
szonylag nagy mélységből is 
felszínre lehet hozni elsüly- 
lyedt hajókat, illetve azok 
egyes felszerelési tárgyait. Né
hány évvel ezelőtt részt vett 
az első világháború alatt Ír
ország. partjainak közelében 
egy német tengeralattjáró ál
tal megtorpedózott Cunard 
hajó felderítésében (E vízi
jármű, a Lusitania egyébként 
említésre méltó történelmi 
szerepet játszott: az ellene in
tézett támadás adta az egyik 
utolsó lökést az Egyesült Ál
lamoknak a Németország el
leni hadba lépéshez, s így köz
vetve az antanterők végső 
győzelméhez. Históriájával a 
magyar nézők -is megismer
kedhettek a tévésorozatból.)

A  Lusitania harangja
Nos, Pierce és a Lusitania 

az elmúlt hetekben ismét sű
rűn feltűnt a legnagyobb vi
láglapok hasábjain. Igaz, már 
nem történelmi vetületben, 
hanem egy régóta húzódó bí
rósági ügy kapcsán. Hosszú 
ideig tartó jogi huzavona után 
ugyanis most jutott el az íté
lethirdetésig az a különös ügy, 
amelynek Pierce egyik fősze
replőjeként szerepelt. A nagy 
érdeklődéssel várt döntés sze
rint a mentési szakértőnek 
joga van megtartani azokat a 
tárgyakat, többek között a 
Lusitania híres harangját, 
amelyeket a csaknem hét év
tizede hullámsírban heverő 
hajóról kiemelt.

Ez önmagában természete
sen még kevés lenne a tö
megkommunikációs eszközök 
megkülönböztetett figyelmé
hez. Ami a szenzációszagra 
mindig érzékeny újságírókat 
vezérli, az Pierce egyáltalán, 
nem titkolt, sőt komoly hír
veréssel reklámozott, soron 
következő terve: a Titanic fel
színre hozatala. (A szakember 
utoljára nem is oly régen, alig 
néhány hónapja hajtott vég
re hasonló, persze összeha- 
sonlíthatatlanabbul könnyebb 
feladatot, amikor a Green- 
peace-mozgalom Űj-Zéland- 
ban elsüllyesztett hajóját, a 
hatalmas port felvert Rain
bow Warrior-ügy „főszerep
lőjét” emelte ki az aucklandi 
kikötő vizéből.)

Márpedig a frissen elköny
velt bírósági diadal birtoká
ban Pierce fennen hirde
ti, hogy igényt tart majdan a 
Titanic fedélzetéről, illetve a 
roncsbői kimentett értéktár
gyakra. Kérdés, elegendő ala
pul szolgálhat-e a mostani 
döntés. Annyi tény, hogy az 
angolszáz jogrendszerben nem 
lebecsülendő a precedensek, 
vagyis a hasonló esetekben 
egyszer már meghozott ítéle
tek súlya. Ilyen értelemben 
Pierce optimizmusa némileg 
indokolt. Az azonban koránt
sem téveszthető szem elől, 
hogy a Titanic kiemelésének^ 
elkerülhetetlen technológiai 
problémája, s az esetleg va
lóban előkerülő ingóságok 
jellege gyökeresen eltér a 
Lusiíaniáiétól.

Mindenekelőtt abban, hogy 
a Titanicon, mint korának 
szuper-Iuxushajóján az arisz
tokrácia és a pénzvilág jó né
hány ismert reprezentánsa he
lyet foglalt, amikor az 1912 
áprilisában első — s egyben 
utolsó — végzetes útjára el
indult, Több mint félszáz mil
liomos, bankárok és gyémánt
kereskedők, Rotschild-roko- 
nok és más előkelőségek sora 
szerepelt az utaslistán — már-

kiemelni
mint az első osztályén, mert 
a fedélközben utazó félezer
nyi ember aligha helyezett el 
különösebb vagyont a hajó 
trezorjában.

Bezzeg az előbb említet
tek: állítólag arany és gyé
mánt ékszerek, készpénz és 
értékpapírok tömegét tették 
letétbe, s középkori könyvek 
és értékes festmények is meg
találhatók voltak a szállít
mányban. Állítólag. Enyhén 
szólva bizonytalan ugyanis, 
hogy a visszaemlékezésekben 
emlegetett tárgyak közül mi 
az igazság, és milyen álla
potban vészelték át a csaknem 
négyezer méteres mélységben 
töltött évtizedeket. Százmil
liókra rúgó ékszerek rejtőz
nek a habok alatt vagy sem 
— egyelőre nehezen lehetne 
eldönteni.

Ám a remény, a „nagy 
zsákmányra” való kilátás épp 
elég ahhoz, hogy — a tudó
sok mellett — a hivatásos 
kincskeresők fantáziáját meg
mozgassa. Egyre-másra szület
nek a műszakialag megalapo
zottabb, de nemritkán hagy- 
mázas elképzelések is arról, 
milyen módszerrel lehetne ha
marosan felszínre hozni . a 
jéghegynek ütközött óriási gő
zöst. Pillanatnyilag csak any- 
nyi tűnik bizonyosnak, hogy« 
nincs esély a hajó kiemelésé
nek későbbre halasztására, s 
csupán az elsüllyedt értékek 
kimentésére — ahogy az né
hány más esetben előfordult 
—, mivel a Titanicon egy 
páncélterem trezorjában he
lyezték el az utasok vagyon
tárgyait, nem pedig egy külön 
is mozdítható páncélszekrény
ben, mint az manapság szo
kás,-,, .......... ......... .

Márpedig a teljes bajó ki
emelése előreláthatólag jogi 
bonyodalmak olyan özönét zú
díthatja az érintettekre, ame
lyekhez képest talán még a 
technológiai nehézségek is el
törpülnek. Ki a tulajdonosa a 
szerencsétlenül járt hajónak, 
és ki a rajta található 
tárgyaknak? Hogyan deríthe
tő ki, és hogyan igazolható a 
szóba jöhető örökösök igény- 
jogosultsága ennyi évtized 
múltán ? Egyáltalán, melyik 
ország jogszolgáltatását kell 
alapul venni? S a mostani, 
vagy a század eleji paragra
fusok az irányadók? A kava
rodásban, a messzire vezető 
vitában nem sok, támpontot 
jelenít az az alapszabály sem, 
hogy a kártérítések kifizetése 
után a tulajdonjog a biztosító 
cégekre száll át, hiszen ez je
len esetben csak magára a 
roncsra vonatkozott. Másrészt 
e társaságok közül is jó né
hány tönkrement az idők so
rán, feloszlott, vagy átszerve- 
ződöbt, néha pedig' — a to
vábbhárított viszontbiztosítá
sok láncolata miatt — egysze
rűen nem is azonosítható, ar
ról már nem is beszélve, hogy 
a korabeli nyilvántartások 
egy része szőrén-szálán el
tűnt.

Az ügyvédek csillaga
Nem csoda tehát, hogy ma

napság a legavatottabb szak
értők is roppant óvatosan 
nyilatkoznak minden, a Tita
nic kiemelésével és az utána 
szóba jöhető „osztozkodással” 
kapcsolatos jogi kérdésről. 
Ezen Mr. Pierce és az általa 
hangsúlyozott precedens mit 
sem változtatott. Jellemző az 
a vélemény, ami a fanyar 
humoráról, nemegyszer gú
nyos-csípős hangvételéről hí
res londoni Timesban látott 
napvilágot. A tekintélyes brit 
újság ugyanis ezt írta: „Már
is kezd úgy tűnni, hogy a Ti- 
tanic-szerencsejáték egyedüli 
biztos nyertesei azok az ügy- 
védek lesznek, akiket a jogi 
zűrzavar kibogozására alkal
maznak majd”. . .

Hosszútávfutók
Az agyáramok mérése azt 

mutatja, hogy a hosszútávfu
tók átsegítik magukat a futás 
szenvedésein: önmagukat hip
notizálják. A maratoni futás 
alatt Wolfgang Larbig, a tü- 
bingeni egyetem pszichológu
sa az atléták elektroenkefa- 
logramjában (EEG) különösen 
lassú rezgéseket, ún. Theta- 
hullámokat regisztrált. Ezek a 
mély transzra jellemzőek, me
lyeket Larbig korábban fakí- 
roknál is ki tudott mutatni, 
amikor azok „révületbe es
tek”, hogy fájdalomérzésükét 
kikapcsolják.

Kenneth E. Callen amerikai 
kutató körkérdéséből kiderült, 
hogy mind a profi, mind az 
amatőr futók teljesen tudato
san elmélyült állapotba me
rülnek, melyben lebegő érzé
sük van. Ennek érdekében 
mindig ugyanazokat a szava
kat, mondatokat, gondolatokat

és dallamokat ismétlik fejben. 
Mások a végtelenségig számol
ják a köreiket, a lépteiket 
vagy a mellettük elhaladó au
tókat. Sok futó azt is megpró
bálja, hogy hangsúlyozottan 
ritmikus légzéssel önmagát 
„elaltassa”. Mások megint 
élénk képeket képzelnek ma
guk elé. Önmagukat látják 
például, az olimpiai célegye
nesbe befordulni, festői tájak
ban tobzódnak, vagy „megfi
gyelik”, amint a vérük a z . 
ereikből tápanyagokkal látja 
el testrészeiket. Larbig az 
EEG-vei látja bizonyítottnak, 
hogy a futás felkorbácsolja a 
gondolkodási képességet: a fu
tás vége felé a beszéd és gon
dolkodás központja, a bal ol
dali agyfélteke különösen ak
tív. Az önhipnózis általában 
olyan lehetőségnek látszik, 
mellyel az emberek stressz
helyzetekben, így a börtönben 
is, élnek.

fi

U j  k ö n y v e k
Peter Rowlands: VASÁRNAPI SZÜLÖK 

Gondolat 28,— Ft
A téma nem új az olvasó számára, bár részletessége 

és aktualitása által sokat rejt. A szerző valós helyzetet 
mutat be a gyermeknevelés során, segít megoldani azo
kat, s továbbgondolásra ösztönzi a gyerekeket érteni 
akarp felnőtteket is. Az életből merített negatív példák 
segítséget nyújtanak a családi konfliktusok felismerésé
re, megoldására.

Entz Géza: A MÁTYÁS-TEMPLOM ÉS A HALÁSZ
BÁSTYA
Képzőművészeti Alap Kiadó 260,— Ft

Ez az album Budapest két fő nevezetességének csodá
latos képeit tárja elénk. Felfedezi a járó-kelő számára a 
kevésbé ismert értékeket is. Egy-egy freskó, üvegablak 
a templom homályában, a boltozatok és oszlopok kidol
gozása méltó helyet kap. Nyomon követhetjük történe
tüket, funkciójukat és átépítésüket a századok során. 
Gyönyörű ajándék.

Mi újság a japánoknál?
.•Az egyik japán, ipari újdon

ság a rajzoló robot. Egy gé
pi kar segítségével fénykép
ről két perc alatt felvázolja 
a fényképen ábrázolt személy 
aromását,

★
Tokióban új házasságfcöav®- 

títő céget alapítottak, amely
nek van egy különleges szol
gáltatása is: a bátortalan, sze
relmesek _ helyett vállalja, 
hogy megírja a szerelmes le
veleiket és lebonyolítja tele. 
ionjaikat is. Már sokan vet
ték igényibe ezt a szolgálta
tást, és valamennyien kedve
ző eredménnyel.

Japánban a _. .. legkavásíbé 
kedvelt számjegyek a 4-es és 
a 9-es. Ez bizonyára jelenté
sükkel magyarázható. A 4-es 
halált, a 9-es fájdalmat, szen
vedést jelent. Egyes kórhá
zakban ezekkel a számjegyek
kel nem is jelölik meg a 
kórtermeket.

★

Akinek kevés a közönséges 
ébresztőóra hangja, azoknak 
találták ki a japánok a kö. 
vetkező megoldást: az ébrész-

H O G Y A N  T A N U L  A  S Z Í N É S Z ?
Szerepet általában aránylag gyorsan. Ugyanakkor 

könnyen meglehet, hogy a saját teleíonszámát képtelen 
megjegyezni. Képtelenség? Korántsem. Az emberek em
lékezőtehetsége különböző. Van, akinek kitűnő a memó
riája, van akinek pocsék. És mivel a színész is ember, 
ez alól a szabály alól ő sem kivétel. Viszont van még 
egy szabály. Éspedig az, hogy ami érdekli az embert, az 
szinte magától megmarad a fejében. Akkor is, ha rossz 
a memóriája. Akinek jó a nyelvérzáke, szinte akarat
lanul elraktározza az agyában az idegen nyelv szavait. 
Akinek jó a füle és a hangja, a legnehezebb dalt is 
első hallás után eiénekli.

A színésznek a színészethez van tehetsége, s a szerep 
érdekli, amelyet el kell játszania, tehát azt szívja ma
gába, másnál gyorsabb az elméje. Hogy jó memóriája 
van-e vagy sem, az a pszichológusok szerint ettől szin
te független.

T H E  F Á K
— Mikor fogtok végre 

elválni?
— Nem tudunk megosz

tozni a feleségemmel a há
rom gyereken, ezért meg
várjuk, amíg négy lesz.

— Vettem egy új tükröt.
— És milyen?
— Mű már a tükrök sem 

olyanok, mini régen, 20 
éve. Azokba öröm volt be
lenézni!

★
— Annyira 'szeretem ma

gát — mondja a gyógyuló
félben levő beteg a szép 
nővérnek —, hogy a leg
szívesebben soha sem gyó
gyulnék meg!

— Nem is fog meggyó
gyulni — válaszol a nővér 
—, mert a doktor is sze
relmes belém és tegnap 
észrevette, amikor magával 
csókolóztam.

— Sportolni kellene. Leg
inkább a vízi turisztikai 
ajánlanám.

— De doktor úr, én nem 
tudok a vízen járni!

— Annak a nőnek, aki 
annyira érdeklődik irán
tad, van egy sötét folt a 
múltjában, a takarék betét
könyvében viszont százezer 
van.

— És olyan nőt nem tud
nál ajánlani, akinek leg
alább három sötét foltja 
van?

tőóráihozi csatlakozó különle
ges szerkezet az órán beállí
tott időben megtölti levegő
vel a lepedő alá előzőleg el
helyezett gumimatracot, és ha 
az alvó nem reagál az óra 
első hangjaira, a matrac egy 
idő múlva ■ valósággal kidobja 
őt az ágyból.

★
Két japán építőipari válla

lat nemrég elkészült egy 
úszó szálloda felépítésiével.
Az építmény kAlencemeletes,
129 méter hosszú, 32 méter 
magas és 24 méter széles,
Különleges úszódokkfa he
lyezték. A 36 szobás szállo
dáiban az éttermeken kívül 
nyitott úszómedence is van és 

: három konferenciaterem.’ Az 
egész szerkezet súlya 15 000 
tonna. A szálloda kivitelezői 
arra számítanak, ' hogy sok 
ilyen épületre kapnak meg
rendelést a tengerparti fejlő
dő országoktól. Az úszó szál
lodának ap a legfőbb előnye, 
hogy tetszés szerint tovább

-szállítható, a part- mentén. _______________________
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V igyáza t: n ikotin!
A dohányzás sok francia életét fenyegeti. A Francia- 

■ országban jelenleg feljegyzett 20 ezer tüdőrák okozta 
haláleset 95 százalékának a dohányzás volt az oka. Az 
életét kockáztatja az az ember, aki 20 év alatt naponta 
elszív egy csomag cigarettát, jelentette ki Jean-Marie 
Andrieux francia tudós. A szakemberek szerint a volt 
dohányosoknál legfeljebb öt évvel azután kezd csök
kenni a megbetegedés veszélye, hogy abbahagyták a 
dohányzást. De a tüdejük csak 8-10 év múlva lesz 
olyan, mint egy nem dohányzó emberé.

S s i r k t í s a t j s f í r t k í ’tfekfi
R égen  c sü n g ö k  ra jo n g á ssa l  
A  szép  s á rk á n y  re p ü lé se n ,  
S a jn o s , e d d ig  s o h a se m  v o lt  
E bben  n ek em  o s z tá ly r é sz e m .

lő . 37. K e ttő z v e :  
39,

H id v é g h y  F e ren c  v id á m  v e r 
s é n e k  fo ly ta tá s a  a r e jtv é n y  
n é g y  h o sszú  so rá b a n .

V ÍZ S Z IN T E S : 1. A z e lső  sor  
(zárt b e tű k :  Y, ü , T ). 17. B e k ö 
v e tk e z é se  e lő re  m e g jó s o lt . 18. 
K á r p ito sip a r i k e llé k . 19. N SZ K - 
b e li v á r o s . 20. F ö ld tö r tén e ti k or. 
21. L ö v ed ék  a p róvad ra . 23 N őiI

^ n é v . 25. H atározó i ig e n é v  k ép - 
í; ' z ő je . 26. K ie jte tt  b etű . 27. H eves  
^ szé lv ih a r . 29. V íz in ö v é n y e k k e l  
S b en ő tt m o csá r . 31. É sza k -p o r tu -  
S g á lia i v á r o s . 33. K o csis  ü lé se . 38. 
S S z ib ér ia i fo ly ó . 40. K özép en  
§ h u ll!  41. F o ly ó s  k ő zet. 42. Ita l. 
vj ré g ie s  n e v e . 43. A fr ik a i—á zs ia i 

n é p c sa lá d . 45. A lb án  p én z . 47. 
E lőd . 48. H iv a ta lb ó l k én y sz e r ít . 
50. F e g y v e r t  h a sz n á l. 51. F iz ik a i 
fo g a lo m . 52. . . .  h erc eg  (B oro- 
g y in  o p e r á ja ) . 54. A n ep tu n iu m  
é s  a  jó d  v e g y je le . 56. Ósdi d o 
lo g , r é g ie s  sz ó v a l. 57. V cg  n é l
k ü l k ér ! 59. ÓR. 60. F ran c ia  és  
n o rv ég  a u tók  j e le . 61. A  m á s o 

d ik  sor (zárt b e tű :  T ). 661 P lu sz .
67. A m er ik a i k ö z é le t i s z e m é ly i
s é g  (C yru s, ,1883—1079). 68. A juh  
h ím je . 69. T ű zb en  e lh a m v a d ó .
71. S z o v je t  re p ü lő  je l .  72. K ész
ben  t u d ! 73. Ó k ori k a u k á zu s i
n om ád  n ép . 75. J o g i ú ton  k e r e s i  
ig a zá t. 77. K irá ly i ü lő h e ly . 78.
K orszerű  e d é n y  b ev o n a ta . 81.
M eg m u n k á lt k erti fö ld  je lz ő je .
83. A z  ezred es  rég i n ev e .

F Ü G G Ő L E G E S: 1. A h a rm a d ik  N S Z K -b e li

Z o ia -r e g é n y .  
39. K e ttéo sz t . 44. B ü n te tő in té z e t. 5$ 
46. ü r e g e s  h a n g o t ad . 48. U tcára  ̂
ta s z ítá s . 49. N in c s  te s tv é r e . 53. 
G örög b etű . 55. S za m k c p z ö d - S 
m e n y  lo v a k  Iáb an . 57. A p rób b . § 
58. ő m ia t ta .  62. A m é ly b e  h a jit . S 
6 3. ÍM é  n y  egzÖ, n é v e lő v e l. 64. §
E g y m á s  u tán  m o n d . 6.5. T ov a . 68.  ̂
A b e fe je z ő  sor (zárt b e tű k : A,
R> ü ) . 70. . . .  N agy  M ária. 72. s

A HETI H ÍR AD Ó  X X X . é v fo -   ̂
ly a m  6. s zá m á b a n  m e g je le n t  k e-  ̂
r e sz tr e j tv é n y  h e ly e s  m e g fe jté se
a  k ö v e tk e z ő :

r é sz e . J. Jo g i v ita . lü . F r is se b b , B e k ü ld é s i h a tá r id ő : vl9S6. m á r - & 
h a m v a sa b b . 11. N a g y o b b  h áz c iu s  14. ^
e g y  c sa lá d ra  ju tó  szo b á i. 12. A n- ——--------------------------------------------------- - ^
g o i k e ttő s  b etű . 13. V erset m on d.
14. S z ó n o k ia s  m u ta tó sz ó . 15. A 
ré n iu m  v e g y je le . 16, T e lje sen  
le fed ő . 17. ü t le g e l .  20. A g y a fú r 
tan g o n o sz  ö t le t  je lz ő je . 22. K é
s zü lő b en  levő  (h á z ). 24. S v á jc i 
fo ly ó . 28. É gtáj r ö v id íté s e . 30.
I ly e n e k  az e lü lte th e tő  v ir á g o k .
32. S zü rk ésb a r n a  to llú  m ad arak .
33. A fé le le m  . . .  (film  c ím e ).
34. A lá v a ló , h itv á n y , n é p ie s  s z ó 
va l. 35. ..H add . . ú g y m o n d , 
m e n n y it  ér  / A v e lsz i ta r to 
m á n y ” (A r a n y ) , 36. P o n to sa n

A b e c s ü le te s  é lé t  le g b iz to sa b b  $ 
ú tja  a z , h o g y  azo k  le g y ü n k , ^
U m í »1 /,!. 1 n  t-r.r. . . . .  t .  ° Va m in e k  lá tsz u n k  

K Ö N Y V JU T A L M A T N YER - $
T E K : N a g y  M ik ló s, M árian oszt-  ̂
r a ;  S e b e s ty é n  M ária, P é c s ;  M ol- n 
n á r  L ász ló . F ő v á r o si B v . In té ze l $ 
I .;  B ogd án  J á n o s , S op ron lcőh i-  ̂
d a ; S o m o g y i B a rn a b á s. V ác: ^

A S zira  László,, Á lla m p u sz ta . ^
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SPANYOLORSZÁG

Találkozás Cziborral!

A szövetség alapítási éve: 1913.
Az ország lakosainak, igazolt játékosainak száma: 35,4 

millió, illetve 319 ezer.
Az ország válogatottja meg' sem tudta közelíteni a 

hatszoros BEK-győztes Real Madrid sikereit. Hat dön
tőbeli szereplésük mérlege: 23 mérkőzés, 8 győzelem, 5 
döntetlen, 10 vereség, 26-30-as gólkülönbség.

Két alkalommal jutottak till a döntő elgő fordulóján. 
Először (1950) negyedikek lettek, s legutóbb hazai kör
nyezetben is csak a jugoszlávok legyőzésére futotta ere
jükből.

LABDARÚGÁS
Hajt az .első osztályban

Ha az idő engedi, március 
1-jén, szombaton beindul a fo
ci gépezete. Az első osztály
ban néhány csapatnak jó be
melegítés volt áz MNK, 
amelynek döntőjében (április 
16-án) a Vasas és az FTC ta
lálkozik. A bajnokság a, 20. 
fordulóval indul, és a 11 hát
ralévő . játéknap utolsója áp
rilis 26-a lesz. Mindjárt rang
adó lesz a nyitányon: a lista
vezető Honvéd . a Rábát fo
gadja. De a többi mérkőzés

nek is van tétje, hiszen igen 
sűrű a mezőny és a kiesés el
leni küzdelem sem dőlt még 
el.

KÖVETKEZIK (március 1.): 
Békéscsaba—FTC 

(tévében is)
ZTE—Tatabánya 
Siófok—Haladás 
Csepel—Dózsa 
Honvéd—Rába 
Debrecen—MTK-VM 
Vasas—Volán 
Videoton—Pécs

■ Jé g k o ro n g b a jn o J isá g  u tá n

JL©g!©fo]b' T o l t  sas ÍJ. P ó k®a
Vihar egy pohár vízben ...  

Ez a sommázata a magyar 
jégkorongbajnokságnak. A 
botrányokkal tűzdelt kicsiny 
mezőnyben kivívott . bajnoki 

, címnek, ha viszonyításokban 
nincs is jelentékeny súlya, 
azért a bajnokság az bajnok
ság és az aranyérem pedig 
aranyérem, melyet ezúttal 11.

; alkalommal az Újpesti Dózsa 
csapata szerzett meg. Utolsó 
mérkőzésén a lila-fehér együt
tes az Álba Volán elleni döntet
lennel búcsúzott a pontvadá
szattól. Az őszi rajt előtt az 
Újpesti Dózsa célja a százszá
zalékos, bajnokság volt. Ez 
ugyan nem sikerült, de a baj
noki cím igen. A száz száza
lékból sem sok hiányzott: 20 
bajnoki találkozóból 17-et 
megnyert, kettőn döntetlenül 
végzett, és egyszer vesztett az 
újpesti legénység, 180 gólt 
ütött, melyre az ellenfelek 48- 
cal. tudtak válaszolni.

A számok hűen tükrözik a 
csapat erősségét — nyilatkoz7 
ta Bóta. Gusztáv, a csapat 
technikái vezetője. — A sok 
gól igazolja az erős támadó
sort, a mindössze 48 kapott 
gól pedig a hatékony védelmet 
jelzi.

— Együttesünk a szovjet 
Davidov edző működése után 
új munkába kezdett. A 41 
éves vezető edző, Szeles Dezső, 
az egykori csaknem százszo
ros válogatott hátvéd felhasz
nálva elődje módszereit is, fő
leg az erőnlétre és a techni
kára fordított nagy figyelmet

SAJTÓSZEMLE 
Szerkeszti: 

a szerkesztőbizottság 
Budapest

V„ S te ln d l utca 8. sz. 1054
K ia d ta :

az  t s a z s á a i i s v i  M in is z t é r iu m  
Bv. O r sz á g o s  P a r a n c s n o k s á g a  

86—908. S zik ra  L ap n yom d a, 
B u d a p e s t

Emellett sikerült összhangba 
hozni a tehetséges fiatalokat 
a tapasztalt „öregekkel”. A 
végeredmény igazolta elkép
zeléseit.

A csapatból tizenheten kap
tak meghívást a legjobbak kö
zé, tehát a magyar válogatott 
gerincét az 0. Dózsa adja.

— A bajnokság előtt az is 
célunk volt, hogy minél több 
játékost adjunk a válogatott
nak. Nagy öröm, hogy fiatal
jainkra is számítanak, így 
például a mindössze 18 éves 
Leleszi képességei alapján 
már meghívást kapott Boró- 
czi Gábor szövetségi kapitány
tól, annak ellenére, hogy az 
Ű. Dózsában még nem is volt 
biztos kezdőember.

Az ellenfelekről Bóta Gusz
táv így vélekedett:

— A zöld-fehéreknél és a 
Volánnál nagy generációs vál
tás volt. A Ferencváros régi 
nagy gárdájából csak Farkas 
A. és Hajzer T. maradt meg 
hírmondónak, sok tehetséges 
fiataljuk van. Mi is reméljük, 
hogy rendeződik a szakosztály 
helyzete, nélkülük sokat vesz
tene a sportág.

A bajnokságban előfordul
tak botrányok. Az Ü. Dózsa 
ezekből kimaradt. . .

— Játékosainknak mi min
dent megadunk az eredmé
nyes szerepléshez. Ha minden
hol hasonló lenne a helyzet, 
nyugodtabb légkör alakulna 
ki.

— További tervek?.
— Február 25—27. között az 

MNK-ért szállunk harcba, 
március 2-től pedig a váloga
totté a szerep, hiszen az elő
készületek után a hónap köze
pén rajtol a spanyolországi C 
csoportos világbajnokság. Má
jusban viszont már a követke
ző szezonra gondolva elkezd
jü k ^  szárazedzéseket, az ala
pozást, ősszel pedig a BEK- 
ben szeretnénk bizonyítani. 
Kedvező sorsolással legalább 
két forduló vételét tűztük ki 
célul.

Kiszámíthatatlan, meggon
dolatlan, hirtelen. Volt is 
emiatt kellemetlensége az 
életiben éppen elég'. Összefér
hetetlennek és kiiibírhatátlan- 
nak tartották. Ha mindezek
hez hozzátesszük, hogy az 
aranycsapat tagja volt, akkor 
nem nehéz kitalálni, kiről 
van szó. Czibor Zoltánról. Az 
egyeflen emberről az arany
csapat még élő tagjai közül, 
akit még a távé szilveszteri 
műsorában sem láttunk a 
többiekkel. Akit hazatérte
kor a szurkolók ugyan ünne
peltek, de a hivatalos sport- 
fórumok egyike-másika mint
ha leírta volna. (Ellentétben 
másokkal — az egykor kir.t- 
maradók közül. Két • éve nem 
js jött Magyarországra.)

Hogy él a világhírű foal- 
szislső azóta? Barcelonátían a 
La Borda nevű pizzeriában — 
igazi hangulatos és- hangos 
spanyol „kiskocsma” — be. 
szeltük meg a randevút.

— Evek óta mindennap 
idejárok, nagyon kellemes 
hely. .Nagyon jól érzem itt 
magam.

— Mivel telnek mostanában 
a napjai?
...— úélben kelék, utána le
jövök ide, megiszom a kávé
mat, a fröccsöimet vagy a sö
römet, harapok valamit és ki
olvasom, az újságokat. Dél
után általában' a barátaimmal 
találkozom. Este, illetve éj
szaka olvasok, főleg történel
mi regényeket. De gyakran 
járok komoly zenei koncer
tekre és moziba1 is. Az olasz 
filmek a kedvenceim.

— Nem jár mérkőzésekre?
— Nagyon ritkán. Inkább 

megnézem a televízióiban az 
összefoglalókat.

— Megszűnt a kapcsolata a 
labdarúgással?

— ,D ehogy! Szak tanácsokat 
kérnek tőlem a klubok,, és 
gyakran a lapok is kikérik a 
véleményemet. Ezenkívül he
ten,ts kétszer e|Mn,ebeseket 
játszunk az öregfiúkkal. Bár 
a balesetem miatt még min
dig kissé nehezen mozgok. 
Tavaly karamboloztiaim, százas' 
sebességgel nekirohantam egy 
oszlopnak, szinte minden 
csontom összetört. Kész cso
da, hogy élve megúsztam.

— Nem barátkozó termé
szet most sem?

— Sose voltam az. Túlságo
san is szókimondó vagyok 
ehhez.

—  Családja hogy van?
— Öt gyermekeim — egy 

fiú és négy lány — itt élneik 
Barcelonában .. .

—  Találkozik-e a hajdani 
klubtársakkal vagy a régi el
lenfelekkel?

— Már régen láttam az 
aranycsapat még életiben ma
radt tagjait. Néha ugyan ösz- 
szefutunk a nagyvilágiban, de 
nem nagyon keressük egymás 
társaságát. A barcelonai klub
társakkal viszont minden hó
napban egyszer közös- vacso
rán veszünk részt. Ezenkívül 
két’ nagy ellenféllel is össze
hozott a sors: Pospisállal és 
Rahnnai. Az emlékezetes ber
ni döntőben az utóbbi pecsé
telte- meg a sorsunkat két 
góljával. Természetesen mind
kettővel kitárgyaltuk a dön
tőt.^ És- azóta is csak ezen té- 
pelődötrn. A Kocsisról és ró
lam írt könyvben is céloztam 
rá : ma sem értem, miért mo
zogtam lustán, bódultán a pá
lyán, kóvályogtam az egész 
meccsen. ■ Ennek nem lehet 
csak a fáradtság az. á&a. De 
mondom: a szőklmondásbó] 
volt már elég bajom, hagy
juk az egészet, fölösleges er
ről beszélni ennyi óv után.

—  Milyen tervei vannak?
— Most bújom a hirdeté

seket, hamarosan egy bárt 
szeretnék nyitni. Júniusiban 
pedig Mexikóba utazom a vi
lágbajnokságra.

— A tipp je?
— 12 esélyes a vb, aziaz so

kan nyerhetnek. De ha Ma
gyarország bejut a négy kö. 
zá, világbajnok lesz! Akkor 
én lennék a legboldogabb em
ber a világon. , •

—  Sebes Gusztávról sok 
mindent elmondott már a 
Kocsis és Czibor című könyv
ben. Haláláról értesülve mit 
érzett?

Elhallgat, maga elé mered, 
mintha belül sírna.

—_ Olyan,, volt, mint egy 
családfő; szegény Guszti bá
csi. Két évvel ezelőtt Angliá
ban egy ünnepségen beszél
tünk utoljára. Akkor már job
ban megértettük egymást, 
mint .korábban .. .  Hiába, az 
idő gyógyít. Voltak „családi” 
veszekedés-ernk. Elvégre egy 
apa is hiába szereti egyfor
mán a gyermekeit, azárt va
lamelyik csak szimpatikusatok 
a számára. Hagyjuk a sérel
meket! .. Sokat szenvedett a 
vb-döntő után, szegény már 
nem fog többet...

JVern nehéz továbbfigondolni. . 9
A Rába ETO megszüntet

te hét szakosztályát, miután 
bázisvállalata, a vagongyár 
azok fenntartását nem vál
lalta. Az előzményekhez 
tartozik, hogy az OTSH-val 
kötött szerződés az 1985-ös 
esztendővel lejárt, és Győ
rött hangoztatták — tavaly, 
tehát időben!.—, hogy azt 
nem kívánják megújítani. 
Hónapok óta nyíltan tár
gyalták, hogy a szakosztá
lyoktól megválnak, s aki 
tudta, megpróbálta maga 
rendezni sorsát. A sportolók 
menekültek. Legfeljebb 
Pesten nem hitték el. A 
menekülők nem bíztak ab
ban, hogy talpra állítják 
ezeket a szakosztályokat, és 
a nevesebb, a válogatott 
sportolók el is mentek.

Kérdés, hogy a névtele
neket hajlandó-e bárki is 
felvállalni? Az eredmé
nyességi mutatókat — 
kényszerítő körülmények 
hatására —, hajszoló egye

sületek nem kapkodnak 
azok után, akik nenv hord
ják magukban a teljesít
mény biztos ígéretét. Le
hetnek mégoly tehetségesek 
is. A tehetségeket talán 
még csak-csak elvállalnák, 
de a hiányzó költségvetési 
keretet már nem. A városi 
és megyei sportszervek az 
OTSH-val közösen kíván
ják rendezni a helyzetet — 
mint mondják —, felmérve 
a pénzügyi lehetőségeket. 
Felmérni nem nehéz, előte
remteni annál inkább. Nem 
kevesebb, mint évi 20.. mil
lió forint hiányzik a meg
szüntetett szakosztályok 
működtetésére. Amikor 
Győrött jelezték, hogy fel
mondják a szerződést a 
sporthivatallal, még hozzá 
lehetett volna látni a men
tési munkálatokhoz. A je
lenlegi helyzet precedenst 
teremtett. Nem nehéz to
vábbgondolni a történe
t e t . ..

KÉZILABDA

Elődöntőben a Vasas és a DMVSC
Jól .sikerült hétvége volt a 

női kézilabdában: a nemzet
közi kupádban még állva ma
radt két csapatunkba DMVSC 
és a Vasas remek küzdelem
ben harcolta ki az elődöntőbe 
jutást.

Debrecenben háromezer né
ző szurkolta végig a DMVSC 
—Gjerperi Skien (norvég) ösz- 
szecsapást az IHF Kupában. 
Az első percek fe  ̂ fej melletti 
küzdelme után a hazaiak át
vették., az irányítást,' s rpár az 
első félidőben ötgólos vezetést 
szereztek (17:12). A második 
játékrészben kiegyenlítettebb 
volt a játék, de megszerzett 
előnyüket végig tartani tudták 
a DMVSC-játékosok (29:24), 
s végül 54:50-es összgólarány- 
nyal jutottak tovább.

A Vasas ötgólos előnye bir
tokában játszatta le, visszavá
góját Bécsben a Hypobank 
Südstadt együttesével a Baj
nokcsapatok Európa Kupájá
ban. A külföldi sztárokkal 
megerősített osztrák együttest 
már. az első percben alaposan 
m eglepj a Vasas: 5:l-re el
húzott, mire magához tért, és 
erősített a Hypobank. Nem
csak kiegyenlített, de G:5-re 
vezetett is, a félidő végén 
azonban a Vasas vonult le 
egygólos (9:8) vezetéssel. Vál
tozatos, izgalmas volt a má
sodik félidő, de lényegében a 
Vasás továbbjutása egyszer 
sem forgott igazán veszély
ben. A végeredmény: 21:21, 
összesítésben 42:37 a Vasas ja
vára.

Göröcs kesergője

„Nincs csapatom!"

Kovács Á tü la  : . . .  talán holnap

V á r  és r e m é l
Nincs szándékunkban a sze- 

recsenmosdatás, igaz, ehhez 
ezúttal kevés lenne a szappgn. 
Hiszem aki most „tisztálkodni” 
akar, az ezt nagyon jól tudja: 
hogy talán hófehér már soha
sem lehet.

Sajnos — sóhajt Kovács A t
tila, a Csepel egykori váloga
tott kapuvédője, aki körül 
másfél éven át csapkodtak a 
villámok. Először 10 évre, 
majd G évre tiltottakéi a lab
darúgástól.

A múlt héten a televízió egy 
rövid hírt közölt, ami szerint 
az MLSZ elnöksége újra na
pirendre tűzte Kovács Attila 
ügyét, es azt javasolja, hogy 
1986. július 1-jével a kapuvé
dő kapja vissza a játékjogát.

Ennek a hírnek az isme
retében kerestük meg Kovács 
Attilát. A Volán-pályán talál
koztunk.

1984. július 18-át sohasem 
felejtem el. Pécsen töltöttem 
a szabadságomat, ekkor jöttek 
értem a rendőrök, és 23 na
pot töltöttem vizsgálati fogság
ban.

— Nem lepődött meg?
— Amikor értem jöttek, tud

tam, miről van szó. A falba 
szerettem volna verni a feje
met, hogy milyen' őrült vol
tam. Én, aki éltem és haltam 
a labdarúgásért, akinek a foci 
jelentett mindent, talán soha
sem léphetek többé pályára.

— Miként telt az elmúlt 
másfél esztendő?

— Három hónapig a pálya

közelébe se mentem, de mint 
egy megszállott, naponta fu
tottam, hogy a kondícióm 
rendben legyen. Reményked
tem. Mindennap úgy feküdtem 
le, hogy talán holnap . . .

— A következő lépés?
— 1984 októberében Tatabá

nyára mentem, ahol 1985. de
cember 31-ig edzettem. De mi
vel 'ügyemben nem történt 
semmi, elváltak útjaink. Azt 
azért köszönöm nekik, hogy 
lehetőséget adtak az edzésekre.

— Édesapja indította el, és 
egyengette pályáját. O miként 
fogadta a történteket?

— Ha hét. életem lenne, ak
kor sem tudnám meg nem tör
téntté tenni a dolgokat. Édes
apám belebetegedett;, már csak 
abban reménykedem, hogy ha 
visszakapom a játékjogomat, 
örömet szerzek neki.

— Volán?
— Mint a fuldokló a szalma

szálba, úgy kapaszkodtam. Gro- 
sics Gyulába. Martos Győző
be, Novák Dezsőbe, akik le
hetőséget adtak az edzésre. 
Biztattak, tartották bennem a 
lelket, és köszönöm a fiúknak 
is, hogy befogadtak.

Nem félt beállni két év 
kihagyás után a kapuba?

— Az önbizalmam megcsap
pant,. de a fiúk megígérték; 
hogy támogatnak. Mindössze 
két kiló súlyfeleslegem van.

!— A legboldogabb nap?
— Remélem, 1986. július el

seje lesz.

Göröcs János egy év meg
szakításával nyolc esztendőn 
át Kuvaitban edzősködött, az
tán visszatért a Megyeri út
ra — vezető edzőként. Nos, az 
Újpesti Dózsa ősszel közepes 
idényt zárt, de vajon mi lesz 
most tavasszal?

Göröcsnek elborult az áb
rázata, amikor ez szóba ke 

1 rillt:
—_ Derűre semmi o i. Egy

szerűen nincs csapat-.m!
— Miért nincs9
— Kevés a válogatási lehé 

tőség, mindössze t zenkeiter 
vagyunk. Egyszerűen nem tu 
dom megmondani, hogv szom 
baton kire számíthatok És rá
adásul Csepelen játszunk, egy 
kiesés ellen harcoló csapat el
len, amely ráadásul mumu
sunk is!

— Kik azok, akik nem játsz- 
hatnak?

— Rostásnak hétfőn veszik 
le a gipszet a lábáról, pedig

ő egyike a leggólképesebb já
tékosunknak. Iierédi es Ko
vács Ervin sárga lapok miatt 
nem játszhat. Balszélsőnk pe
dig nincs!

— Schróth és Kiss Sándor?
— Hát igen, Schróth ugyan 

gyors, de nem rúg gólt!. . .  És 
mostanában Kiss is keveset. 
Alighanem két csatárral ját
szunk majd.

— Kardos?
— Rendben van. 83,50 kiló. 

Ennél kevesebb ki tadja, mi
kor volt.

— Mi most a cél?
— Az első hat közé szeret

nénk kerülni. És vissza kell 
nyernünk a közönségünket. 
Vicc, hogy-a Megyeri úton há
romezer néző legyen, vagy 
ennyi sem.

— Elégedett önmagával?
— Azt hiszem, ezt aligha 

mondhatom el. De a .játékos
anyagtól sem vagyok elragad
tatva.
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Sokan váratlan eseménynek 

tartották Paraguay bejutását 
a labda r úg ó-vi lágto aj no k ság
24-es döntőjébe, a diél-ameri- 
kai csapat további meglepeté
seket _ tartogat ellenfeleinek 
Mexikóra, Bizakodva tekin
tenek az idei küzdelmek, 
elé. Remélik, hogy a 28 éves 
távoliét után technikás és tá
madó szellemű játékosaik sok 
borsot törnek csoportbeli .el
lenfeleik, Irak, Belgium és 
Mexikó orra alá.

Paraguay 1930-ban jutptt 
először a vb döntőjébe szere
pelt az 1950. és 1958. évi fi
náléban.

Az idei felkészülésük előtt 
Cayetano Re szövetségi kapi
tány fogalmazta meg játékuk 
lényegét: ..A legjobb védeke
zés, a támadás, még egy jobb 
csapat ellen is”. Re, minta to

tális futball híve elmond 
hogy játékosai, a,mikor cs 
lehet, támadnak,. mert ez 
stílus fekszik nekik a legj< 
ban, ugyanakkor elisme 
gyengéit is: idegein tőlük 
test fest elleni küzdelem, 1: 
san helyezkednek a pály; 
és nagyon nehezen tudr. 
megszabadulni a labdától. ‘ 
tehetségesek, van önbizaiim
és alkotófantáziájuk a jáfcé 
b®z; ezt bizonyították júni 
-3-án is. a brazilok elleni v 
selejtezőn Rio de Janeiróbi 
az Id-es döntetlennel, A 1 
hetségesebb játékos a közé 
pályás Julio, Cesar Rome 
-Romeribo”, aki most a iri 
Fluminen.se labdarúgója. R 
merítő Maradonához. az a 
gentin csillaghoz hasonlóan 
1O-0S rn&zt viseli, és ugya
Ú£y a válogatott vezéregyérsege.


