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A Z  ELMÚLT HÉT
A  M AGYAR—LENGYEL KAPCSOLATOK továbbfejlesztése mindkét pártnak, országnak és népnek érde- 77 sz?molt be , ,a Trybuna Ludu, a LEM P lapja Kadar János baráti munkalátogatásáról. Valamennyi lengyel központi újság az első oldalon, fényképes tu- dósítást közölt a szívélyes, baráti légkörű tárgyalásokról. Kiemelte a Trybuna Ludu azt is, hogy „kipróbált t a rátok, szövetségések és szorosan együttműködő partnerek vagyunk ’, és mindkét fél a kapcsolatok fejlesztését kívánja. Figyelmet szentelt a lap a közös közleménynek azokra a megállapításaira, amelyek méltatták az SZ K P  X X V II . kongresszusának a jelentőségét és a Szovjetunió leszerelési kezdeményezéseit. A  kormány sajtóorgánuma, a Rzeczpospolita kifejti, hogy a rövid mupkalátogatás is elegendőnek bizonyult a kérdések széles -körének a megvitatására. Ez pedig azért lehetséges, mert a két ország azonosan ítéli meg a nemzetközi eseményeket és kifejezetten érdekelt abban, hogy mindenben fejlessze egymással az együttműködést. A  Zycie Warszawy pedig arra emlékeztetett, hogy a magyar és lengyel vezetők találkozói rendszeresek. Valamennyi értékelés előtérbe helyezi azt is, hogy a látogatás olyan időben jött létre, amikor a világban megnőtt a feszültség, fokozni kell az erőfeszítéseket a legsürgősebb problémák megoldására, s a szocialista országok megnövelték diplomáciai aktivitásukat.A  TA SZSZ ÉS A Z  ADN A  KÖZÖ S K Ö ZLEM ÉN YBŐL a béke és a nemzetközi biztonság megerősítését, . valamint a felhalmozott fegyverkészletek megsemmisítését sürgető részeket emelte l;i, mint a kormányok és a világ haladó erői előtt álló elsődleges feladatot. A  nyugati hírügynökségek -jelentései pedig azokat a megállapításokat idézik, amelyek a Líbiával szemben kezdeményezett amerikai provokációval, továbbá a Földközi-tenger térségére vonatkozó legutóbbi szovjet javaslattal foglalkoznak.

ISMÉT KEZDEM ÉNYEZÉSSEL FORDUL Mihai-l Gorbacsov Ronald Reaganhez. A  hagyományos húsvéti békeüzeneteket és nyugat-európai felvonulásokat az SZK P  főtitkára azzal tette teljessé, hogy csúcstalálkozót javasolt, az amerikai elnöknek bármely európai fővárosban, akár a közeljövőben. Ennek az értelmét abban látná, hogy megállapodás szülessék az atomfegyverkísérletek beszüntetéséről. Gorbacsov kifejtette továbbá, hogy a Szovjetunió március 31. után sem folytat robbantást mindaddig, amíg az Egyesült Államok tartja magát a- kísérletek beszüntetésére vonatkozó felhíváshoz. Ellenkező esetben viszont Moszkva is kénytelen lesz hasonló lépéshez folyamodni. Az üzenetre szinte/ azonnal és elutasítóan válaszolt Ronald Reagan. A  Fehér H áz szóvivője kifejtette, hogy Washington nem változtat eddigi álláspontján, és továbbra is az Egyesült Államokban kívánják megtartani a soron következő csúcstalálkozót.Ugyanakkor az ellenzékben levő szociáldemokrata, illetve munkáspárt az NSZK-ban és Nagy-Britanniában sürgette a kormányt, adjon pozitív választ a moszkvai felhívásokra, játsszon pozitív szerepet a leszerelési folyamatokban. Genscher, az N SZK  külügyminisztere nem tért ki ugyan Gorbacsov üzenetére, de ennek az ismeretében nyilatkozva kijelentette: Bonn. lehetőséget lát a nukleáris kísérletek korlátozásáról és a későbbiekben esetleg a teljes betiltásban ítéli meg a csúcs- találkozóra tett szovjet indítványt, mint az azt elutasító amerikai álláspontot. Londonban jól tájékozott források szerint a kormány úgy fogja fel, hogy nem ő a címzettje a felhívásnak, s így nem is szándékozik hivatalosan válaszolni rá. Ezt az óvatos magatartást a The Guardian azzal magyarázza, hogy mivel Nagy- Britannia tisztában van az Egyesült Államok eleve elzárkózó magatartásával, nem óhajtja maradék washingtoni! befolyását veszélyeztetni.
RÖMABAN A Z  e s k ü d t s z é k  bizonyítékok hiányában felmentette a pápa elleni merénylet megszervezésével gyanúsított személyek perének három bolgár vádlottját: Szergej Antoriovot, Zselju Vaszilevet és Tódor Ajvazovot. Ugyanezzel a jogi 'formulával mentették fel az ügy két török vádlottját, Húsza Szerdai’ Cele- bit és az ismeretlen helyen tartózkodó Oral Celiket. Egy harmadik török személyre, Omer Bagóra a bíróság három évig és két hónapig terjedő szabadságvesztést szabott ki, A li Agcát (akit ebben a perben azért vontait felelősségre, mert illegális úton fegyvert csempészett be Olaszországba), egyévi börtönbüntetésre ítélték.A  kihirdetett ítélet eltér attól, amit a bolgár vádlottak védőügyvédjei igazságosnak tartottak volna. A  „felmentés bizonyítékok hiányában'’ formulát kétértelműnek tartják.A  huzavona nem ért véget Antonov számára. Az olasz hatóságok késve adták -meg â  kiutaz.ási engedélyt a bolgár állampolgárnak. A római ügyészség képviselői közölték, hogy a fellebbvíteli bíróság legtöbb ügyészének harminc nap áll rendelkezésére az esküdtszék döntésének megfellebbezésére.
AM ERIKAI H IVA T A LO S KÖRÖKBEN nem ismerték el, de nem is cáfolták meg a The Washington Post nagy feltűnést keltő jelentését arról, hogy az Egyesült Államok néhány hét óta -.vállról indítható légvédelmi rakétákat szállít titokban az afganisztáni és az angolai ellenforradalmároknak. A  Stinger nevű rakéták az Egyesült Államok legkorszerűbb fegyverei között vannak, hatótávolságuk mintegy nyolc kilométer, célkereső berendezésük a repülőgépek és helikopterek hajtóműve által kibocsátott hőre érzékenyedé állítólag pontosabb az eddig használt hasonló fegyvereknél. Ebből a fegyverfajtából még az Egyesült Államok szövetségesei sem kaplak mind.

Lipcsei vásár

Exportrobotok
A Lipcsei Tavaszi Vásár hagyományosan módot adott a tő

kés cégeknek, hogy felmérjék üzleti esélyeiket a szocialista 
országok, mindenekelőtt az NDK piacán. A  vásáron a mikro
elektronika és robotizálás látványosan megjelent a hagyomá
nyos! NDK iparágak kínálatában is.A  kelet—nyugati kereskedelem rövid távú kiállításait mindenkor jól jelző lipcsei tavaszi vásáron a szakemberek óvatos derűlátásukat hangoztatták. Feltűnő, hogy az N DK kereskedői a jelek szerint folytatni akarják néhány évvel ezelőtt hatalmas erőfeszítésekkel megkezdett nyugati exportoffenzívájukat.Kitűnik ez, abból, hogy az NDK-vállalatok kínálata éppen a vásár kulcsterületén szembeötlő. Az idén a lipcsei vásár választott súlyponti témája ugyanis „A  termelékeny 
anyag- és munkaidő-takarékos 
berendezések, valamint tech
nológiák a gépiparban”  címet viseli-. A  hagyományos NDK- beli exportiparágakban például a szerszámgép- és a nehézgépgyártásban, a külszíni fe jtőberendezéseknél láthatóan megnőtt a mikroelektronika és a robottechnika alkalmazási köre és foka, a kínálatban egyre több komplex automatizált gyártórendszer szerepel. Mindez azt mutatja, hogy az NDK-ban szprgalmazott „ro- botosítási” törekvések előbb- utóbb az exportkínálaton is megérződnek.A  vásárra egyébként több mint 100 országból 9 ezer kiállító érkezett és az üzleti tárgyalások mellett 230 témából szakelőadásokat is hallgathatnak a résztvevők. A szervezők szándéka szerint ez is a tudomány és. a gazdaság fokozódó összefonódását hivatott demonstrálni.A  nyugati cégek persze Lipcsében is főként eladni szeretnének, és a kiállító francia, svéd, olasz, illetve japán üzletemberek remélik, hogy az N D K  most induló új ötéves terve a korábbinál nagyobb lehetőségeket kínál számukra ezen a piacon. Elsősorban a nyugatnémet vállalatoknak vannak esélyei. Erich Hon- 
necker, az NSZK-beli Salzgit- ter cég standján nem is mulasztotta el megjegyezni, hogy az N DK 1990-ig 4-5 százalék közötti gazdasági növekedéssel számol. Ezzel finoman arra

ösztönözte a nyugatnémet partnereket, hogy iparkodjanak kedvező ajánlatokat tenni az N D K  beruházásainak megvalósításához.Az ismét legnagyobb külföldi kiállítóvá előlépett N SZK tavalyi árucsere-forgalma az NDK-val egyébként elérte a 16,7 milliárd elszámolási egységet (a kétoldalú elszámolásokban 1 N DK  márka egyenlő 1 N SZK  márkával), vagyis ahogyan ezt Bonnban névezik: 
a „német kereskedelem  8 százalékkal növekedett 1984-hez 
képest” . Ezen belül tavaly a nyugatnémet szállítások 18 százalékkal, 8,59 milliárd márkára nőttek, míg a vásárlások 1 százalékkal, 8,16 milliárd márkára mérséklődtek. Ezzel 1985-ben ismét nyugatnémet kiviteli többlet keletkezett, szemben a rendhagyónak számító 1984-es esztendővel, amikor az N D K  közel egymilli- árd márkával több árut adott el az NSZK-ba, mjnt ameny- nyit onnan vett.Emellett a mostani lipcsei vásár sajátossága, hogy különleges figyelem nyilvánul meg a kínai és az amerikai kiállítók iránt. Kína az utóbbi néhány évben jelentősen növelte forgalmát az NDK-val. F igyelemre méltó, hogy a vásáron is elhangzott: az N D K  a jövőben bővíteni akarja K ínával a termelési kooperációkat, az ipari minisztériumok közötti közvetlen együttműködést, és ami különösen érdekes: a tervező szervek' közötti kapcsolatokat is. Vagyis a berlini szándék az, hogy az együttműködés szervezeti keretei egyre inkább hasonuljanak a többi szocialista országgal folytatott gyakorlathoz.Az U SA  ezúttal már több mint 60 céggel és egy nagy nyilvánosságot kapott elnöki üzenettel képviselteti magát. Ronald .Reagan személyes üdvözletét a lipcsei vásár szervezőihez és résztvevőihez az NDK-sajtó és tévé vezető helyen, teljes terjedelmében közölte.

Svcjc a s  ENSZ-tagság ellenMárcius 16-án a svájciak népszavazáson döntöttek: az ' alpesi ország a jövőben ssáa lesz az ENSZ tagja. Noha mind a kormány, mind a parlament az ENSZ-be való belépést, ajánlotta-a polgároknak, a választók több mint háromnegyede az ENSZ-tag- ság ellen foglalt állást. Ez nsm' is volt váratlan. ám ilyen arányú nemre senki sem számított. Svájc 26 kam tonj.a közül egyben sem kapott' többséget, a. világszervezethez-vaió csatlakozás terve, Genf, a világ második ENSZ. városa 70:30 arányban szavazott az ENSZ-tagság ellep, (Ez azt is jelenti, hogy belátható időn belül szó sem lehet a javaslat felmelegítéséről, hiszen azt njég egy népszavazás igenlő állásfoglalása után is. minden kantonnak külön- külön jóvá kellene' hagynia-;) A világ 12. ipari hatalma, amely számos ENSZ-szerve- zetnek ad otthont, s ahol a világszervezet költségvetésének 30 százalékát költi el. nem a szavazók gazdasági szempontjai miatt nem lett az ENSZ 160. tagállama. Svájc az ENSZ szakosított szervezeteinek tagsági díjaként így is évi 170 millió svájci frankot fizet a világszervezetnek, s ezt az összeget a belépés alig 20 millióval növelte vol

na, A  svájciak döntését az elemzők szerint inkább az motiválta, hogy úgy gondolják, az ENSZ-tagság csorbítaná az ország szigorúan felfogott semlegességét.
Olcsóbb szovjet olaj F i n n o r s z á g n a kSzerződést kötött' egymással a Szovjetunió és Finnország az idei olajszállításokról. A  Szovjetunió a tavalyi 51 millió hordóval . szemben az idén mintegy 12 millió hordóval több kőolajat szállít északi partnerének. Bár a kopkrét árakat a felek hagyományosan titokban tartják, az importőr finn állami olajvállalat, a Neste Oy vezetője közölte: az eddigi 23 —25 dolláros hordónkénti árat 20 dollárra szeretnék leszorítani. Mivel a Finnországba irányuló szovjet exportban a kőolaj aránya 80 százalék, az olajárak csökkenése az 5,2 milliárd rubel értékű kétoldalú forgalomban szovjet részről hiányhoz vezethet. A h hoz, hogy az árucserében a két fél által 300 millió rubelben megállapított maximális kü- iönbözetet a Szovjetunió ne lépje túl, pótlólagosan szénvagy földgázexportra kerülhet sor.
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A  gyorsítás programjaMiinél előbb megvalósítani a gyakoriséban a X X V II . kongresszus .határozatait, a gyorsítás programját, megindítani, bátorítanál az átalakítást mind a. szervezeti, mind a politikai munkastílus kérdéseiben — ezek a gondolatok jellemezték a közelmúltban a Szovjetunióban megtartott pártaktívákat.Lemingrádban Jurij Szolov- jov, az SZK P  Politikai Bizottságának póttagja, a városi pb első titkára aláhúzta: a terv törvény a gazdasági. életben, amit ennek megfelelően kall .végrehajtani. K i miként hajtja ezt végre — .aszerint ítélik meg munkáját. A  gazdasági átalakítás azonban a kívánatosnál lassúbb ütemű, mutatott rá, temp ás ab ban kéne cselekedni.• Szó esett a minőségről is, amelyről az SZK P Politikai Bizottsága határozata szerint törvényt dolgoznak ki. Ami Lemngirádot illeti, a vizsgálat során minden, negyedik munkahely fölöslegesnek bizonyult, mert nem felelt meg a korszerű követelményeknek. Több gyárigazgafót név szerint elmarasztaltak, mert vállalataiknál nem törődtek a műszaki fejlesztéssel, a termelékenység és a minőség javításával'. Ez utóbbi kapcsán elhangzott, hogy 1985-ben Lenin- grádban a kereskedelem kénytelen volt leselejtezni, az ösz- szes árucikk 12 százalékát, mert azok minősége nem érte el a  megszabottat.

A  gazdasági növekedés temr pója szorosan összefügg a dolgozók élet- és munkakörülményeivel — mondották az aktíván részt vettek. Megemlítették a kereskedelemben, az orvosi ellátásban, a szolgáltatásokban felhalmozódott feszültségeket, aránytalanságokat. Sürgették, építsenek több kórházat, nyissanak több üzletet, bővítsék a szolgál,tatásokat, amelyekben a kereslet jelenleg háromszorosa a  kapacitá- , soknak, a kínálatnak.Konkrét, lényegre törő fel- szóilalásóík hangzottak el a moszkvai területi, aktíván is, amelyen részt vett Meszjac, a területi pártbizottság első titkára. Valamennyi pértaktíván megkülönböztetett figyelmet fordítottak a pártalapszerveze- teik munkájára. Az átszervezés, az új gazdálkodási rendszerre való áttérés leikévé, motorjává kell tenni az alap- szervezéteket, hangoztatták, hozzátéve, hogy e téren sok még a tennivaló, a súlypontáthelyezést még nem sikerült végrehajtani. Növelni kell a párt'alapszervezetek szerepét, amelyek így a szükséges változtatásokat, a vállalatok, szervezetek munkáját figyelemmel kísérhetik, ellenőrizhetik. Ezzel párhuzamosan — állapították meg a tanácskozásokon — az alapszervezetek munkájában jobban ki kell- fejeződnie a párton belüLi demokráciának, a  nyilvánosságnak,, a nyílt,' őszinte, követelményeket támasztó munkastílusnak.
Szövget energiaipari főhatóságA  fűtőanyag- és energetikai ágazat munkájának összefogására a Minisztertanács mellett működő hivatalt hoznak létre a Szovjetunióban. Mint az SZK P Politikai Bizottságának legutóbbi üléséről kiadott közlemény írja, az intézkedés az ágazat irányítási ren,dózerének korszerűsítését szolgálja. A hivatal legfontosabb feladata, hogy a tudományos-műszaki vívmányok széles körű alkalmazásával elérjék’ a fűíöanya:- gok, a villamos- és a hőenergia termelésének növelését, egység es energi a t ak a rék ossági politikát érvényesítsenek, fe jlesszék az ágazat szállítási hálózatát, továbbfejlesszék az együttműködést a többi KGST- tagórszággal. A hivatal a hatáskörébe tartozó kérdésekben kormányszintű határozatokat fog hozni. A fűtőanyag- és energetikai kormányhivatal létrehozásával az is cél. hogy az utóbbi időben oly sokat bírált és tervfeladataitól rendszeresen lemaradó kőolajipar a növekvő jelentőséget kapó szénbányászat, a kimagasló termeléisi eredményeket felmutató fö'.dgázipar és a villant osenergia-termelésben egyre

nagyobb arámival s7crenln

atomenergetika egységes irá- hyítás alá kerüljön. Az új hivataliról többet egyelőre még nem lehet tudni, az intézkedés mindenesetre része a felsőszintű szovjet gazdaságirányítás átszervezésének. Hasonló intézkedésekről van szó, mint a kormány - mellett nem régóta működő gépipari hivatal és az agráripari állatni bizottság létrehozása.
Kapkodó keresztényekA Libanoni Erők hivatalosan is Szamir Zsázsát választotta meg a végrehajtó bizottság elnökének — és ezzel, bejrúti hírmagyarázók szerint, végzetes taktikái hibát követett el. Elie Hobeika — Zsazsa ellenlábasa — viszont egyáltalán nem csinál titkot a „visszatérésből”, és hosszasan tárgyait Granzsije volt libanoni államfővel.A Libanoni Erők új összetételű végrehajtó bizottsága „rendkívüli ülést” tartott — megfigyelők szerint azért, hogy megadja a keresztény tábornak az olanhansnt



kapcsolat maradhasson, s ily módon az arra érdemes szülő beleszólhasson a gyermeke életét érintő minden fontosabb kérdés eldöntésébe.

A családjogi törvény 
újabb reformjáról

Az utóbb! években mind többet foglalkozunk a család problémáival, azokkal a gondokkal és jelenségekkel, amelyek felhalmozódása családbomláshoz, váláshoz, s a mindezzel együtt járó, gyakran nyomasztó következményekhez vezetnek. .Foglalkoznak e kérdésekkel mindenekelőtt az erre illetékes állami szervek ;— köztük is igen sokat, saj-

gosabb a „valamit tenni kell” sürgetése, s e sürgető hangok között mind gyakrabban hallható bizonyos' jogi szankciók emlegetése. Vagyis sokan azt várják a 1 .családjogi törvény napirenden levő módosításától, hogy ez majd megnehezíti a válást, amire — úgymond — a jelenlegi jogszabályok szinte ösztönöznek. Mennyiben megalapozottak ezek a véle-

Konkrétan a társadalmi és zet részéről azonban ma túl- egyéb intézmények, valamt'nt zott megbocsátást, sőt közöm- a bíróságok jobb együttműkö- bösséget érzek. A  nagyobb szi- désére lenne szükség. A  há- gorúságot követelő hangok zastársak békéltetésével kap- mellett tehát van .egy másik csolatban indokolt lenne, hogy véglet, egy túlságosan „válás- — ha a bíróság reményt lát a barát” magatartás is. szóban forgó házasság megmentésére — az eddigi egy •  Tehát nem szigorításpár- hónapnál hosszabb, akár hathónapig tartó halasztást is el- ____rendeljen az eljárás folvtatá- ~  Elosztort **’ nem. f ?  om sáig, sőt ismételten elnapol- azt a nézetet, hogy a jelenlegi luinrf«,™ +.M szabályozás es az ennek nyo-háthá azt. Mindezen túl pedig legyen lehetősége a bíróságnak ezen a ponton .valamilyen módon bekapcsolni a családsegítő központokat, krízisintervenciós szolgálatokat. Sokszor ugyanis objektív aka-
mán kialakult bírói gyakorlat „idézné elő” , vagy akárcsak ,  megkönnyítené a nők számá
ra”  a válást, mint ezt sokan állítják. Mint mondják, ma már a nők indítják a bontó-dályok elhárítására lenne perek n/ f 5:obb bjszükség — bizonyos családsegítő feladatok megoldásában, a gyermeknevelésben, lakáskérdésben, esetleg munkahe-
zonyos fokig csalóka statisztikai kép. A  megegyezéses bontás, formája ugyanis lehetőséget ad arra, -hogy — mondjuklyi problémák megoldásában íg y , . . , az ei°k®1° bb -  a házasság megmentésére. poz,clot a n,onek engedjek at, ■ hiszen annak, hogy ki indítjaa pert, itt- nincs semmiféle jelentősége. Igaz, számolni kell a nő megváltozott társadalmi helyzetével, tehát anyagi függetlenedésével, igényesedésé- vel. Ezek egészséges társadal-

Itt sokféle lehetőség kínálkozik. Néha már, az is elegendő, ha a közvetlen környezet törődik s> házastársak konfliktusaival, és' megpróbálja az elsietett, meggondolatlan válási szándékot- megakadályozni amikor még lehet Érzésem 1Tli Jelenségek, mert jobb le szerint a bíróságoknak ma bet'őséget adnak a nőnek ar- élég sok olyan házasságot is la ’ boSy ne leSyen kiszolgáltéi kell bontaniuk, amelyek, . .ha idejében és okosan, tapin- vált családi életnek. Nem hi- tatosan segíteni próbálnak a szék azonban abban, hogy a partnereknek, megmenthetők nők és az anyák a jó házaslennének. A  közvetlen környe- ságot is fel kívánnák- bontani.
F orm ális nincs szü kségA  kérdésre visszatérve, for- is, hogy az anya legyen a malis szigorra nincs szükség, gyermek további közvetlen ne- de- nem is volna rá lehetőség, vetésének letéteményese. S ha A  házastársak elsöprő több- maguk a házastársak látjáksége egyetért a felbontó íté- így jónak, a bíróságok, ritkán kannia a lakáshól eltávozó fii lettel, fellebbezésre inkább emelnek ez ellen kifogást. A  ^ P » la a lakasbo1 eltávozó felváló szülőknek ez, az eljárása , Csakhogy az esetek több-

Egy. dologra azért ezzel kapcsolatban is. felhívnám *  figyelmet. A  mai házasságokénak — noha elsősorban érzelmi alapon nyugszanak — ko« A  gyermek elhelyezése tér- moly, sőt növekvő anyagi sú- mészetesen kihat a házastár- lyuk van. A  családok vagyoni sak. lakáshasználatára. A  vi- helyzete ma nem azonos a 30- tákban a tét nemcsak az, hogy 40 év előttivel, és ezt a tényttatöttja egy elviselhétetlenné ki nevelje a gyerket, hanem a jogszabálySokszor az is, hogy ki marad is valamilyen módosításának módon figyelembe kell Vennie. A  tervek szerint ezért az eddiginél nagyobb rendelkezési szabadságot kapnának a házastársak a vagyonjog tekintetében. A  lényeg azonban az, hogy a
a lakásban. Sajnos elsősorban lakáshelyzetünk az oka annak, hogy olykor szinte lehetetlen eldönteni: a szülők igazából gyermekükhöz vagy lakásukhoz ragaszkodnak-e jobban. Ott, ahol a házastársak válni akaróknak anyagi-va- anyagi helyzete ezt megengedi gyoni szempontból is jobban

csak a kereset elutasítása esetén kerül sor. pontja ' nem A  vita forr- ma olyan realitást, tükröz, a „felbontsuk amelyet el keil- ismernünk.'nos, a bíróságok —, foglalkoznak a legkülönbözőbb 'társadalmi szervezetek,, törnegkom- munikációs fórumok, sőt legutóbb tanúi lehettünk a mai család feszítő problémáit többkevesebb sikerrel megragadó A mi családunk című, szenvedélyes vitákat kavaró dokumentumfilm létrejöttének is. A  közvéleményben mind han-

mények, és mi várható á családjog ismételt megreformálásától? — erről beszélgettünk dr. Csiky Ottóval, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesével. Természetesen itt a családjogi törvénynek csupán egyik s.— jóllehet nagyon lényeges — kérdéskörével foglalkozunk.
© Mégis szükség volt néhány éve a Legfelsőbb Bíróság 17. számú irányelvének ki-

N e g a í i v  J e l e n s é g e k© A házasság felbontása a © Hallani olyan véleménye- legtöbb esetben egy folyamat két is, hogy szüntessék meg végeredménye. A  problémák áz úgynevezett megegyezéses oka azonban a házasságok tő- válás lehetőségét, és hozzák meges megromlása, s ezen vissza a „vétkesség” elvét a nem a családjogi törvénynek bontásnál. Mi a véleménye er- kell változtatnia. Végül is, ről? miért van szükség a család,jo- — Ma a bontások 70 százaléka úgynevezett .megegyezéses bontás. Ez azonban nemgi törvény újabb reformjára?— Semmi esetre sem azért, _________ „ „  ......... ............mintha a meglevő, 1952-ben jelent holmi automatizmust a elfogadott és 1974-ben először a bíróságok számára. Ha úgy módosított családjogi törvényt látják, nincs elegendő bizo- a bírói gyakorlat valamilyen nyitók rá, hogy a házasság va- eitorzitott formában, akaímaz- lóban végérvényesen elrom- ná, és ezt most a jogalkotó- lőtt,- a megegyezéses formula nak kellene jobb „beszabályo- ellenére helye lehet a tárgya- zassal ’ helyére tennie. Ezzel lás elhalasztásának, további nem akarom azt mondani, bizonyításnak, sőt esetleg a hogy a mi bírói gyakorla- kereset elutasításának is
—  « Selutasítások száma. 1984-ben például mindössze 67 volt! A

vagy ne bontsuk” kérdésben N ap jaik b an  még mindig az a van — ebben rendszerint tipikus, hogy gyermekeikért az mindkét fél egyetért —. ha- anyák vállalják a nagyobb térném a gyermekelhelyezés, a hét és áldozatot. Ezért a gyér- dani, hogy „csődhelyzetek” . A 
tartásdíj, a volt közös lakás mekelhelyezésben egyelőre csődhelyzet az, amikor a vál- 
használata és az egyéb va- aligha következhet be na- 
gyonjogi ügyek körül. Ha szi- gyobb arányeltolódás, gorításról mégis valamilyen vonatkozásban érdemes beszélni, én ezt nem a jogszabályok, s legkevésbé a vétkesség — amúgy is többnyire a(lására. tisztázhatatlan — elvénekvisszahozatalában látom, ha- . . .  V aiooan nem számított nem az állampolgári fegyelem |'ltkasagnak, hogy csak olyanoldaláról közelíteném meg. k° l. , , _k a gyermeket azMint ahogyan nagyobb legyei- f.pán lla az, an-va a nevemet várunk el állampoígá- 16,31 e . akialmallan volt. Azóta rainktól az élet minden terű- v , eseten valamivel létén, hatványozottan követel- naSy°ob aranyban helyezik el mány ez a családi, a szülői a b‘m°sa§ok a gyermeket az magatartásban is. Én ugyanis apa” a1’ Qe ez nem yáltozta- az állampolgári fegyelmezet- * lenyeSesen az eddigi hely- lenség kategóriájába sorolom ze} en: Azt azonban el kell is- például azt, amikor az élvált me™!> h°gy eieg sok olyan szülők képtelenek beletörődni, f .  amikor mindkét szü-a bírósági döntésbe, pert per alkalmas az utódok továb- után indítanak, évekig csata- , ,  J eyelesere, es nem könnyű roznak, látszólag gyermekű- eIdPntem ,m elyikük az alkal- kért, valójában annak feje maf abb- n yea esetben termé-fölott. szete—  -  w .™ , ,—  --------is a

— tehát elcserélhető a lakás, meg kellene gondolniuk: felvan, nyaraló,. esetleg gépkocsi borítsák-e a köteléküket vagy is —, komoly térítési díjat kell sem. S  ezzel kapcsolatban találkozhatunk néha az igények téves felmérésével is. Vannak olyan házasfelek — s ezt az anyákra is értem. —, „biztosra mennek” äfibah, hogy a - válással ők nyernek meg mindent. Övék .lesz a gyermek, a lakás, és megkapják a megfelelő tartásdíjat is. A  válóper ilypn kimenetelében azonban jogalkalmazásunk mai gyakorlatában sem „mehet biztosra” egyik házasfél sem.

sége nem ilyen kedvező.— »Ez. .igaz. Vannak esetek, amelyekre azt szoktam mon-

O  Gyakran bírálják a jelenlegi jogszabályozást a tartásdíj megállapításának rendszere miatt is.—1 Az 1974. évi módosítás valóban bonyolult s részben merev tartásdíjfizetési rendszert alakított ki, elsősorban azért, mert a legkisebb jutalom vagy jövedelem összegéből is levonni . rendelte általában azt a bizonyos 20 százalékot. Ilyen részletezésre nincs szükség, és a jövőben úgy kellene megállapítani a tartásdíjat, hogy az stabilabb legyen, és jobban figyelembe vegye a gyerek valódi szükségleteit. De meghatározásánál tekintetbe kell venni azt is, hogy a szülők — életkörülményeiknek megfelelően — nem egyformán. , A  törvény mó-a két Jöjjön lakásra, viszont*ki- költenek gyermekeikre. Nemlenne olyan" sfabái™  f f , tnl sem tudJák egymást a azabad tehát úgy megszabni“ iMS-mibőL Ez az a tartásdíjat, hogy azt a ma-
Az újabb reformot főképp azok a változások igénylik,b ^ é s V tá ís a d a lm i^ é lttb fin  44103111 mindössze 07 voll! 1

még korántsem általános, s in- r e n d k í v ü l , Ez|  | e f  M z a S t
mottevő negatív jetonségtö-ws&jTSSssn& sdban, a válásoknak Európában mégis azt b iz fv ítiá V  szamok> “ t “  ” «■ > *  vsszé- “ S .Ä  S s Slyeztetett gyermekeknek ag- azért még sokan gondolkod- gasztoan megnövekedett szá- nak azon: nincs-e más kiút a mában. 1984-ben a bíróságok problémákból. Ezért azt hi- Maigya'rországon 27 987 házas- szem, hogy éppen ebbe a gon- sagot bontottak fe l,' s ezek több dolkodási. folyamatba lehetne mint kétharmadában voltak és kellene — segítő szándékkiskorú gyermekek. Szám sze- kai, persze — az eddiginél ha- rint 29 385 gyermeket — kö- tékonyabban beleavatkozni zulük 11 629 hat éven alulit -  részben a külső befolyásolás éi intett a szülők válása. más eszközeivel.

előzőleg megegyeznek abban zött minél harmonikusabb

r í « “ "«11 Ä Ä  | r “ z ^ T P -to l ”S g í®. M« az oka annak, hogy az fÚgfra érzi ezt magára nézve, többnyire cserélni588’ amelyetelvált szülők gyermekéit az íSazságósnak. A «•«—»**»» - ..........................esetek 99 százalékában ma is dosításánál az anyának ítélik? ~ költ— A  bontópereknek több cióját erősíti ^ tö b b f^ k ö zö tt v e szte sé in é lb lfeÍro h nag,^°bb | as keresetű szüto játszva ki- mint 80 százalékában a há- abban is, hogy közte és a tn ™ allgba oldba- fizesse, a kiskeresetű pedigzastársak eleve kész helyzet, gyermek közvetlen nevelésé- meg' sziáte. tönkremenjen bele.ele állítják a bíróságot. Már nek jogát megkapó szülő kö- ’ . . .  ' .  ,
............  ".......................................  M indirakabl» a  »xiilői jo g__? „ ,Y an, e? y.’ a í érfiak sem a teljesség igényével einem alaptalanul — különö- mondott elképzeléseket méo f ”  , serc mczc.ft jogszabály, egy összefüggésre hívnám fel amely az apasag mcgállapítá- a figyelmet A r ln lr n fw iir f  sanak módjával függ össze. j á b ^ f f i  hogy ü  mivel— Igen, a férfi a jelenlegi előtt általában ajogszabály szerint apaságának ze tb e f vnl? privil.egizált megállapítása nélkül is köte- f f  J f . t  ~  ezert a szocia- lezhető tartásdíj fizptésére. Ez IlSf  cüal,advedetom feladgtai- akkor is megtörténhet, ha csu- wak koz?PPontÍaban elsősor- pán lehetséges, de korántsem m c k v é d e w f i anya" ! s gyer‘  - bizonyos, hogy a gyermek a tennival°i álltak,perbe vont férfitól származik f  k° r ezt kö^ telte  az elet. A Erre a jogszabályra a házas- bet e,s evektől s még inkább Ságon kívül született gyerme- L  nyolcvanas esztendőkben kék érdekében feltétlenül bo,ntakozik ki most már az a szükség volt az ötvenes évek- v ó i f T  f’ amikor a í°3ban is ben, amikor még az állam Z aItozhat a szóhasználat, s nem segíthette megfelelően f  f ” yálc jogáról, ha-Eletviszonyaink fejlődésével mindinkább a szülők jo- indokoltnak mutatkozik, hogv g ™  , beszelhetünk. Éppen ez( a_ férfinak a gyermek eltart!- f f f ,  a ?-salad iránti íeielős- sarol csak akkor kelljen gon- f g fokozását kívánja szolgál- dnskodma, ha apasága tisztáz- f  z f w ? lódjogl törvénynek re- hato. mei.ietoen meg a nyár folya-Összefoglalva a családjogi to sfa T -w h« 148™ ^ 8 megaiko* torvény reformjáról koránt- is Ujabb reformj*
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Jogi felvilágosítás

Törvény az illetékről
-A közelmúltban fejeződött be az Országgyűlés tavaszi idő

szaka, amelynek napirendjén két törvényjavaslat is szerepelt. 
Az egyik az illetékekről, a másik pedig a sajtóról szóló tör
vénytervezet volt, amelyeket megvitatás után az Országgyűlés 
elfogadott. Ezen a héten az illetékekről szóló törvény és vég
rehajtási rendelete fontosabb rendelkezéseit ismertetjük.Az illetékfizetési kötelezettség az -embert' végigkísérj egész élete során. Illetéket kell fizetni ha örökiünfc, ajándékot kapunk, pereskedünk, bírósági mentesítésiért folyamodunk, ingatlant vásárolunk, 
ha részünkre hatásági erköl
cs^ bizonyítványt' állítanak ki, és még folytathatnám tovább. Miért van szükség egyáltalán ar-ra, hogy illetékét fizessünk? Amiht a törvény indokolásából is kitűnik,

a költségvetés javára 
befizetett illetékek egy
részt elősegítik az álla
mi feladatok teljesíté
sét, másrészt pedig a 
közterhek viseléséhez 
arányos és méltányos 
hozzájárulást biztosíta
nak.

A z illetékek tehát az állaim bevételét képezik abból a célból, hogy .pl, az államigazgatási, igazságszolgáltatási szervek működéséhez szükséges költségek egy része megtérüljön. Emellett az illetékeknek, különösen az öröklési, vagyonátruházási illetékeknek. személyi jövisdeleimsza- bályozó- (-csökkentő) szerepük is van. mert mérséklik a társadalmilag indokolatlan vagyoni különbségek keletkezését. Például ha valaki ajándékba kap vagy örököl több százezer forintos vagyoni értéket, anmak bizonyos százaléka az államot illeti meg. Az illeték mértéke attól függ, milyen közeli vagy (volt) a felek között i ni kapcsolat, s milyen nagyságú az öröklött vagy ajándékba kapott vagyon, z-ük ezek után részletesen f-öülb illetékszabályokat:
távoliroko-

Néz-
Ö rö k lé s és aján dékozásAz* öröklés és az ajándékozás ingyenes vagyonszerzési -jogcím. Éppen ebből ikiindiul- va kezeli azonosan illetékkiszabási szempontból ezeket a jogszabály. Az öröklési és ajándékozási illeték összegét az, egy-egy örökösnek (megajándékozottnak) jutó örökség, illetve ajándék tiszta értéke alapulvételével számítják ki a megáldott százalékos illetékkulcsok segítségével. Az illeték mértéke 4— 60%-iig terjed, attól függően, hogy m ilyen illetéksávba, (rokonsági fok) tartoznak, illetve menynyi az örökölt vagy ajándékba kapott vagyai) ér.tékf, .Az L .sávba tartozik illetekszem- pontból az örökhagyó, illetőleg az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásban eltartott szülő nélküli unokája.. A II. sávba tartozik az unoka, a nagyszülő és a testvér, végül a III. sávba tartozik minden más örökös, illetve megajándékozott. Az öröklési, ajándékozási illeték kiszámítására nézzünk egy példát.A gyermek szülei meghaltak, így egyedüli örökösként örökli a 800 000 Ft forgalmi értékű tehermentes családi házat. Há eltekintünk a hagyatékot' terhelő egyes költségektől (pl. temetési költség), amit a hagyaték értékéből .le kellene vonni, ez a 800 000 Ft tekinthető a hagyaték tiszta értékének. Az illeték (az I. sáv szerint) százezer forint után 4%, azaz négyezer forint, további százezer forint után 7%, azaz hétezer forint,

további kétszázezer* forint után 11%, azaz huszonhétezer forint, további kétszázezer forint után 16%, azaz harminckétezer forint, s a maradó kétszázezer forint után 21%, azaz megyvenikétezer forint, összesen . 107 000,— Ft lesz. Van azonban egy olyan kedvező szabály, miszerint ha lakástulajdon örökléséről van szó, az egyébfeénti illetéknek csak a felét kell fizetni, így 53 500 Ft lesz az illeték.- Ha az örökös az .örökhagyó testvére lenne, ugyanezért a házért 76 500 Ft-ot, ha pedig távolabbi rokon vagy idegen lenné, 96500 Ft illetéket f izetne.
Nem kell illetéket fi

zetni lakástulajdon 
öröklése esetén akkór, 
ha az örökös tanácsi 
bérlakás bérlője, de a 
lakásbérleti jogáról a 
lakásügyi hatóság javá
ra a hagyaték jogerős 
átadását követő két 
éven belül lemond.Tételezzük fel, hogy a példában szereplő ingatlant kiskorú személy .örökli. -Ebben az esetben az öröklési és a hagyatéki eljárási illetéket a nagykorúvá válásától számított két év alatt adópótlék- memtesen fizetheti m-pg. Ha korábban fizetne, kedvezmény -illeti meg. Ahány évvel előbb teljesít, annyiszor 10%-hal kevesebb., legfélj óbb azonban 70%-kal csiökÉéhite'tt illetékét kell fizetnie.

két fizetnie, mivel a takarékbetét, a kötvény, a szövetkezeti részjegy és. célrészjegy öröklése mentes az öröklési illeték alól. (Ugyanez vonatkozik a takarékbetét, illetve a kötvény ajándékozására is.) Mentes az illeték fizetése, alól a lakástulajdon haszonélvezetének vagy használatának öröklése is. Ha az örökség ingókból áll, s annak forgalmi értéke a százezer forintot nem haladja meg, az szintén mentességet élvez. A  százezer forintos értékhatár megállapításánál az örökhagyó gépjárművének értékét, ruházatát és személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgyait figyelmen kívül kell hagyni.A  ' lakóházépítés céljára ajándékozott telek vagy ingatlan tulajdoni hányada ugyancsak ; mentes az illeték- fizetés alól, ha az építkezést négy éven belül befejezik. H,a az öröklési, . ajándékozási illetékek új szabályait (amelyek ez év július 1-jén lépnek hatályba) a jelenleg érvényes szabályokhoz és mértékekhez hasonlítjuk, e-knondható, hogy az új szabályok 20-40%-kal alacsonyabb illeték kiszabását teszik lehetővé.Csökkenő tendencia figyelhető meg a visszterhes (éllen- érték- fejében' történő) vagyonszerzés eseteiben is. Így a visszterhes vagyonszerzés illetékének a kulcsa lakásvásárlás esetámj 5 százalékról 2 százalékra, egyéb vagyonszerzésnél pedig 17 százalék

ról 15 százalékra csökken. Üdülőknél .jelenleg 20 százalékos az adásvételnél, fizetendő illeték, ez szintén csökken , 15 százalékra.Kérdés, hogyan kell az illetéket kiszámítani, ha a felek lakáscsere útján szereznek új ingatlant. Ilyenkor.
az illeték alapja az el
cserélt ingatlanok — 
terhekkel nem csökken
tett — forgalmi értéké
nek a különbözeié. Te
hát, ha valaki nagyobb
ra cseréli a lakását, lé
nyegében csak a külön
bözet után kell az ille
téket megfizetnie.Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki másik lakástulajdont szerez, de ezt megelőzően, vgy ezt követő egy éven belül korábbi lakását eladja. A  felek gyakran cserélik el tanácsi bérlakásukat lakástulajdonra, Ilyenkor az illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értékének 50%-a lesz.Meptes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóházépítéshez szükséges telektulajdon, vagy tulajdoni hányáid szerzése, ha az építkezést négy éven belül befejezik.Emelkedik viszont a gépjármű tulajdonjogának, haszonélvezetének megszerzése esetén fizetendő illeték, az eddigi 2,50 Ft helyett a gépjármű hengerűrtartalmának minden köbcentimétere után 3 forintot kell majd fizetni.

E ljá r á s i ille té k , ig a zg a tá si szo lgá lta tá so k

Illeték m en tesség, kedvezm ényAz illetékekről szóló tör- például ha nem családi házát, vény jó néhány esetben il'le- hanem egy 800 000 Ft-os ta- tékmsntes-séget, illetve ked- karékbetétkönyvet örököl va- veziraényt állapít meg. Így laki, ezután nana kell illaté-
Adatok —  tények

Sokan panaszkodnak az 
elítéltek közül a letiltások
ra. Persze más dolog fizet
ni, s megint más várni a 
tartásdíjat, a kártérítést. A  
„másik oldalnak” is lenne 
panaszkodmvalója.

A z egyik nagy előzetes- 
házban utánanéztem né
hány adatnak. Mi derült 
ki? Az •előzetesek egyhar- 
madánalc van letiltása, 
többségüknek bO százalé
kos. Ez az arány viszony
lagosan nem is olyan rossz, 
de tudni kell: sokaknak, 
akiknek ügye gyorsabban 
intéződik — tehát előbb 
elítélik — a letiltása már 
a letöltőházba kerül át.

De maradjunk az egy- 
harmadnál! Kiszámolták, 
hogy a kötelezetteknek egy 
év alatt — letiltások címén — mennyit kellett volna

összesen fizetniük. Éz mil
liós nagyságrendű tétel. A  
lényeg: ebből a múlt évben 
mindössze néhány százezer 
forintot fizettek ki. azaz 
az anyák, gyerekek és sér
tettek hiába várták jogos 
pénzüket.

Sajnos, a tartásdíj ilyen
kor halmozódik, így sokan 
büntetésük ideje alatt még 
a hátralékot sem tudják 
kifizetni. Ezért szabadulás 
után is megmarad az öt
venszázalékos letiltás, arái 
bizony, nem kellemes.

Helyes tehát, ha az elő
zetesek — ahol erre lehe
tőség van, s ügyük termé
szete is megengedi — mi
nél többen dolgoznak. Az 
otthoniak ezáltal kevésbé 
nélkülöznek, s nem halmo
zódik fel a fizetnivaló sem.

A  törvény harmadik részében az eljárási illetékekkel és az . igazgatási szolgáltatások díjával foglalkozik. Ezek közül a  bírósági eljárási illetékek azok, amelyek- olvasóinkat leginkább érintik. Így például polgári peres eljárásban az eljárás tárgyának értéke Után 6%-os, de legalább 300 és legfeljebb 300 000 Ft illetéket kell-lehet kiszabni. Például, ha valaki 50 000 forintos kárigénnyel iép fel, ennek a 6%-a, azaz 3000 Ft lesz az - illeték. Ha a bíróság megítélte az összeget é s . végrehajtásra kerül sor. az illeték 3%, tehát 1500 Ft. Ha az eljárás tárgyának az érteke nem állapítható meg. és a törvény tételes illetéket nem állapít . meg, akkor az illeték alapja a helyi bíróságnál indult eljárásban 30 000 Ft, a Fővárosi Bíróságnál és a megyei . bíróságnál indult e ljá -. rásibaíi 60 000 Ft, a Legfelsőbb Bíróságnál indult eljárásban pedig 100 000 Ft, tehát ezeknek az összegeknek a meghatározott százaléka lesz a kifizetendő illeték,A  tételes eljárási illetékek közé tartozik a házassági boritóper illetéke is, ami jú lius elsejétől- szintén, emelkedik, 2500 Ft lesz. Ebből, ha békítési kísérletnek helye van, 500 forintot a keresetlevélen, 2000 Ft-ot a bíróság felhívására a tárgyalási jegyzőkönyvik!, vagy külön beadványon

illetékbélyegekkel kell megfizetni. A birtokháborítás megszüntetése iránt indított per illetéke 1000 Ft.A  büntetőeljárásban illetéket csak kivételes esetben kell fizetni, Így kizárólag a magányáéi alapján folyó eljárásban, a feljelentés vagy a perújítása kiénelem illetéke 500 Ft, a fellebbezésé 800 Ft.Ha a kérelmet nem nyomban a tárgyalás befejeztével szóban, vagy nem a büntetés, illetve intézkedés végrehajtása alatt terjesztették elő, 300 Ft illetéket kell fizetni a következő esetekben:— a szabadságvesztés, ja
vító-nevelő munka, szigorított 
javító-nevelő munka végre
hajtásának megkezdésére irá
nyuló halasztási kérelem,— pénzbüntetés, pénzmel
lékbüntetés, az államot illető 
bűnügyi költség, az elkobzás 
alá eső érték vagy a vagyoni 
előny, valamint a nem sza
bálysértés miatt kiszabott 
pénzbírság megfizetésére irá
nyuló halasztás vagy részlet- 
fizetés iránti kérelem,— a kegyelmi, valamint a 
bírósági mentesítés iránti ké
relem esetén.Vagyoni jellegű joghátrány elengedése iránt az igazságügy-miniszterhez előterjesztett kérelem illetéke az elengedni kért tartozás 1%-a, de legalább 100 forint, legfeljebb 1000 Ft.

Iü e á é k lc lfo g y z é s i j©gVáltozatlanul érvényben marad az illetékfeljegyzés lehetősége. Ez azt jelenti, hogy az illetéket a bírósági eljárásban nem kell előre leróni, hanem az köteles, majd megfizetni, akit a bíróság erre kötelez.
Nem részesíthető az il
letékfeljegyzési jog ked
vezményében az, akinek 
perlekedése rosszhisze
műnek, vagy már előre 
reménytelennek látszik. 
Nem lehet illctékfel- 
jegyzési. jogot engedé
lyezni a házasság fel
bontására irányuló ke
resetnél, a hagyatéki, 
közjegyzői eljárásban, 
illegve a büntetőeljárás 
során benyújtott végre
hajtás-halasztási, men

tesítési kérelmek eseté
ben.Néhány j esetben a feleket jövedelmi vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül megilleti az illetékfeljegyzési jog. így például— az államigazgatási hatá

rozat felülvizsgálata iránti 
perben,— a személy életében, testi 
épségében vagy egészségében 
okozott, illetőleg az olyan kár 
megtérítése iránti igény ese
tén, amikor a személy élete, 
testi épségé vagy egészsége 
is veszélyeztetve volt.— a bűncselekményből, 
szabálysértésből származó kár 
megtérítése iránti igény ese
tén,— lakásépítéssel kapcsolatos 
szavatossági perben, kisajátí

tást kártalanítás iránti per
ben.

Dr. L. Gy.

KAPCSOLATOKNagyon könnyen kimondjuk ezt a szót, talán azért, mert természetesnek érezzük, hogy kapcsolataink vannak, barátainkkal, szüléinkkel, testvéreinkkel, családunkkal stb. Tehát, ahogy mondani szokták, beleszü- lettünk egy erős közösségbe, s ez a közösség — kezdve a gyermekkortól a felnőttkorig — elkísér bennünket, s ha valami gondunk-bajunk van, azonnal a segítségünkre siet.Gond pedig akad bőven, akárcsak baj, s számtalan, olyan fogas kérdés, amit egyedül nem lehet, vagy csak igen nehezen, megoldani. Nem tartom tehát véletlennek, hogy akár fiú, akár lány, szívesen választ idősebb barátot-barátnőt magának élete egy bizonyos szakaszában, mert tőle jobban választ kaphat kínzó kérdéseire, mint azoktól, akik vele egykorúak.
Szülők — gyerekekMa már egyre jobban megértjük a gyermekeinket, hogy mi magunk is átestünk a társadalom- és korváltás nehézségein, s egyáltalán nem becsüljük le, hogy milyen komoly gondjaik vannak az iskolában, akár a tanulásban, akár a baráti kapcsolatok kialakításában, Tudjuk azt, hogy ma az iskolában kell megtudniuk mindent, ami fontos az élet egy bizonyos területén, tehát műveltségben, szakmában, csak az iskolában lehet jártasságot .szerezni. De ahhoz, hogy az életet sikeresen járja végig egy ember, más is kell, kell az, amit életismeretnek, élettapasztalatnak nevezünk. S bármilyen furcsa, az előbb említetteket nem nagyon lehet máshol, mástól megszerezni, mint a barátainktól, munkatársainktól, a család ebben csak támogató lehet. Érdekes az is, hogy egy gyereknek beszélhet egy szülő, ameny- nyit csak akar, nem sok eredményt, vagy csak látszateredményt ér el, de ha mindazt, amit a szülő mond, csak más szavakkal egy barát mondja el, az egészen más, akkor megfogadja.S nem biztos, hogy csak azért, mert más szavakat használ, azaz más stílusban fogalmaz, hanem mert nagyobb a tekintélye, hitele, mint a szülőknek. No, nem azt feltételezem, hogy a gyerek nem tiszteli a szülőit, tiszteli az, de másképpen. S talán hozzájárul mindehhez az is, hogy akarva-akaratlan kialakul egy-egy kamasztársaságban valamiféle rangsor, ahol vannak hangadók és vannak, akik ki is kérik ezen fiataloknak a véleményét.Nos, ez egy bizonyos pontig helyes, így tett minden, e zt . megelőző nemzedék, csak akkor van a baj, ha a gyerek minden véleményt elfogad, még azt is, ami már káros neki. Nagy a veszély, hogy az úgyhevezett hangadók, még ha nem is tudatosan, de rossz irányba viszik el azokat, akik . nem . számolnak be a szülőknek, hogy miről is folyik az eszmecsere baráti társaságukban. Természetesen nem arra gondolok, hogy minden részletről, hanem csak nagy vonalakban. Ezért is fontos, hogy a szüld tudja, kikkel barátkozik a gyereke, milyen jelleműek, mi a véleményük erről-arról, hogy ha szükséges, ha jónak látja, akkor be is tudjon avatkozni, méghozzá a kellő időben. Nagyon súlyos következményei lehetnek annak, ha egy-egy baráti kör felnőtt nélkül él, az ifjúi „gőz”, az érzelmi túlfűtöttség komoly kockázati- tényező.Mindeddig abból indultunk ki, hogy széles és erős baráti kör vesz bennünket körül. De mi van akkor, ha ez nem is alakul ki?! Ha valaki nem családba született, hanem önhibáján kívül — szülők nélkül kénytelen felnőni. Aki mellett nincs felnőtt és szerető tanácsadó, aki nem is ismeri, milyen az, ha valaki családban nő fel? Annak a helyzete egészen szokatlan, s nemcsak neki, hanem a környezetének is.Nem tartom véletlennek, hogy manapság megélénkült a szakembereknek az a törekvése, hogy minél szélesebb körben kell népszerűsíteni a kapcsolatokkal ösz- szefüggő tudnivalókat. S itt nemcsak arra gondolok, hogy hány és mennyi ember foglalkozik házasságközvetítéssel, azaz kapcsolatba hozza egymással a párokat, hanem arra, hogy megtanítsák az embereket, akik erre képtelenek voltak, milyen is a kapcsolatteremtés 

teclicnikája.
Figyelem egymás irántBármilyen furcsa, ennek is megvan a tudománya, elmélete, gyakorlati tudnivalója. S hogy erre igény van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a Gyűjtőben erről a témakörről hallgattak meg előadásokat az emberek március 10—17—24-én. Ez a három előadás alkalmat adott arra, hogy mindenki végighallgassa. Tehát, akiknek ilyen téren gondjai voltak, azok szakember szájából hallgathatták meg, mit is hogyan kell tenniük, hogy megszabaduljanak szerzett gondjaiktól.Sókan nem is gondolják, hogy milyen „apróságokon” csúszik el egy-egy kapcsolat kialakítása. Vannak dolgok, amik például divatosak — mondjuk — egy börtönben, például a tetoválás. Emlékszem például egy fiatalemberre, aki éjjeli lepkét — a megszólalásig hű mását! tetováltatok a homlokára. Nemcsak én, hanem a társai is elámultak, de képzeljük el ezt a fiatalembert, amint sétál a körúton, vagy ácsorcg a mozi előtt. Az emberek kilencvenkilenc százaléka megnézi és megvan róla a \véleménye. Az ilyen ember, még talán akkor is magára marad, ha különben semmi baja a „fejével” . . .A  kapcsolatteremtés nemcsak azért fontos, mert egy kapcsolatban nem mindig a másikat, hanem magunkat is látjuk, de azért is, mert különben végzetesen magunkra maradunk, s ha nem mondjuk el véleményünket, érzelmeinket nem oszthatjuk meg, akkor iassan- lassan kiszáradunk. Már csak azon vesszük észre magunkat, hogy ez sem érdekel, az sem, erről sincs véleményem, arról sincs . . .  Bekövetkezik — méghozzá észrevétlen az elsivárosodás.Azaz egyáltalán nem fényűzés az, ha valakinek jó és tartós kapcsolatai vannak. Úgy kell a másik ember véleménye, szava, intelme, dicsérete, mint egy falat kenyér. Nagyon üdvös és követésre méltó tehát az a kezdeményezés, ami a Gyűjtőben volt, s bizonyára máshol és másoknak is eszébe jutott mindez, hiszen nem fővárosi különlegesség a kapcsolatteremtési gond.El kell tehát mindent követni, hogy képzett emberek, szakemberek mondják el, mit, és hogyan kell tennünk, hogy megbecsült és elismert tagja legyünk égy- egy baráti közösségnek, ahol otthon érezzük magunkat. A . J ,
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BUDAPESTI FA IPARI VÁLLALAT

A siker összetevői (2.)

Mint előző cikkünkben már megírtuk, a Budapesti 
Faipari Vállalat sikeres évet hagyott maga mögött, en
nek okait kutatva elengedhetetlen, hogy ne ejtsünk szót 
ae egyik lényeges feltételről, jelesül árról, hogy sikerült 
komoly értékű gépeket beszerezni. Érdemes megemlíteni 
ezek sorában a sorozatíúrógépet, valamint az( élezögépet. 
Mindezek már régóta hiányoztak, s beérkezésük nagy
mértékben javította a minőségi munkát.

-
BérfejlesztésÍA másik, ok, amiről szólni foell, az az, hogy taivaily február elsejével — az el'őírá- sofcnsfc megfelelően bérfejlesztést hajtottak végre, melynek mértéke 3,5 százalékos volt Ez a bérfejiiasztés azonban lehetőséget nyújtott arra, hogy azoknak az embereknek, Bikák .teljesítménybérben dolgoznak, elsősorban ne a ka- tegóriaibárük növekedjék, ha-

rako-zásnak súlyos, gyakran komoly következménye lehet. , Ha valaki nem isimerd a gépét, a munkáját, akkor nem értheti meg a miunkaívfédielem fontosságát sem. Csak szó marad számára, még akkor is, ha lépten-nyomon találkozik különféle fal hívásokkal, s látja, hogy a gépen is ki van függesztve a kezelési és karbantartási utasítás.Az üzem vezetői nagy fontosságot tulajdonítanak a

gokkal Is dolgoznak, tehát azt is el kell érni, hogy a dolgozók ezek tudatában végezzék munkájukat. Hogy ez így legyen, megszervezte a vállalat a dolgozóik „kétlépcsős” tűz- védelmi oktatás át. Mindez be is váltotta a hozzá fűzött re- ‘ «lényeket.Örömmel lehet kijelenteni, emiberefc, akik nem hajtanak hogy ezen a téren a • dolgo- a szép szóra, és nem v.eszik zók fegyelmezettek és körüí- fágyetembe a figyelmeztetése- tetóntőek. Persze, a vállalat is két, sem a büntetést, hanem mindent megtesz, hogy ez így játéktérnek tekintik az üze-. is legyen. A  tűzvédelmi szemmel. Ennél fogva óhatatlanul lléfcen tapasztalt hiányosságó- bekövetikeziiík a baleset. Holott kait azonnal felszámolják,minden feltétel adva van ah- megszüntetik. Természetes ez hoz, 'hogy elkerüljék. De' az a nagyfokú figyelem, hiszen a emberi könnyelműség szinte tűz ómiásii kárt okozhat, s az haitámtialan. Egyetmen dolgozó- ember nem azért dolgozik, tói sem követeli senki, hogy hogy munkája gyümölcsét A  védőmaszk használata kötelezőolyan • feladatot végezzen, amely balesetveszéllyel jár. Aki egyenletesen, kapkodás — és szórakozás! — nélküli dolgozik, azt elkerüld a baleset.Érdemes megfontolni ezt, hiszen a munkaidőt ne,m lehet és nem szabad összetéveszteni a szabadidővel...

„veres kakasnak” adja át. szükségessé tette az új technológiai rendszer kidoLgozá-Mindezekből kitűnik, hogy sát, és. bevezetését. És még

Szorosan a munkavédelemhez kapcsolódik, a munkakörülmények helyzete is. Erre fokozott gondot fordítanak a vállalat vezetői. Miegvizsgál- táfc a muinkahelyak légállapotát, amelyet megfelel,ölnek találtak. A  különböző munkaterületeken a szükséges védő

ennél a vállfa Itatnál nagy figyelmet fordítanak a lényeges dolgokra, ha a minőség jó, ha a munkaidőt kihasználják, ha az emberek — a  renitensektől eltekintve '— fegyelmezettek, ha törődnek azzal, hogy a munkavédelmet, a tűzvédelmet, annak előírásait komolyan vegyék, akkor mindez azt jelzi, hogy szervezett üzemmel állünk szemben. És ez a szervezettség más terülteteken is megmutatkozik.
tervHogy a szervezés egységes egész legyen, arról a műszaki ruházatot, és egyéni védőesz- intézkedési terv gondoskodott, közit biztosították, s használa- Ez. elengedhetetlenné Vált, hitét rendszeresen, ellenőrzik, szén lényeges változások kö- Ez is furcsa és meghökkentő, vetkeztek be, úgymint az hiszen miért kell azt ellen- exporttermelés megszüntetése, őrizni, ami magától értető- s ezzel a hazai bútortermelés- dő?! Egy-egy munkahely ve- re való átállás. Kidolgozták és szélyiess.égi fokát, s a védő- bevezették a méretegységesí- eszközeit nem úgy állapítják téseni alapuló alkatrészgyár-

Utolsó simítás a szekrényeken a szerelőüzembenaem a mozgóbérüfc. Ugyancsak emelték az időib,érben dolgozók bárét is. . Tehát a v égreha jtott béré ejl esetésselelérte a vállalat, hogy valamennyi munka, illetve munkakör bértétele meghaladta a kategória-bértételek alsó határösszegét! A  vállalatnál a legkisebb órabér 9 forint, a legmagasabb 18. forint! Ezek nem tartalmazzák a  roozigó- béretaet!Az itt dolgozók díjazására

munkavédelemnek, olyannyira, hogy az újonnan érkezők a 14. munka,napon háromtagú bizottság előtt kötelesek beszámolni a részükre átadott anyagokból, hatályos jogszabályokból, parancsokból, és a munkavédelmi szabályzatban foglaltak,bői. Hogy milyen fontosnak tartja a munkavédelmeit az üzem, azt az is' jelzi, hogy munkavédelmi intézkedési tervet dolgoztak ki, s az ebben megfogalmazottvállalat diaratobéres bérezési feladatokat végre iis hajtották.formát, prémiummal kombi máit időbért, valamint időibe rés bérezési  ̂formát alkalmazott. Ez a bérezési forma hatékony volt a munkavégzésben, de mindazonáltal nem volt összhangban a korábbi években kialakított munka- normáikkal. Ezek felülvizsgálatát és összhangba hozatalát, ebiben az évben tervezik.Az alaptevékenységben foglalkoztatottak havi átlagbére 2268 forint, A  béralapból rendelkezésre álló anyagi fórrá? sok mellett a vállalat négyszáz forint fejenkénti jutalmazássá keretet használt fel, az érdekeltségi alap terhére. Ezt a keretösszeget célfeladatok megoldására, jutalmazásra használták fel, a bonok
kal való jutalmazások rend- kivid, hatékonyak, lényegesen kihatnak mind a termelésre, mind a minőségre. Ezt a formát a jövőben célszerű szélesíteni, gyakrabban élni vele.Mindnyájan tudjuk, hogy az üzem nemcsak a termelés, hanem a szakképzés terepe is. Épp ezért sajnálatos, hogy a múl.t évben nem lehetett szakképzést • megvalósítani, egyrészt azért, mert nagy volt a fluktuáció, másrészt mert nem lehetett megoldani a szakképzés személyi feltételeit. Ha a teljes körű szakképzés nem is volt lehetséges, azért még a betanítótt- munkás-képzés rendszeres volt. Ezt a művezetők végezték, s a tanulók folyamatosan sajátították el a szakma elméleti és gyakorlati tudnivalóiból a legszükségesebbeket.

MunkavédelemMindez hozzájárul ahhoz, hogy az emberek tisztában legyenek gépeikkel, munkájukkal, ne csak automatikusan dolgozzanak, hanem használják a fejüket is. Azt ugyanis már nem kell hangsúlyozni, hogy az ilyen üzem veszélyes üzem, ahol a játéknál:, a szó

Ez a terv hangsúlyozottan foglalkozik a biztonságos, gáp- álílapo,tokkal, a munkavédelmi bejárásokkal, a karbantartási utasításokkal, a munkavédelmi vizsgákkal.Az előző évhez képest csökkent a .balesetiek száma, de még mindig vannak olyan

meg, ahogy épp tetszik, hanem alapos megfontolás nyomán, Mindezt azért, hogy a dolgozó testi épségét, egé:zsé- g.át megvédjék. Ennek e.iené- re sokan, ódzkodnak a 'védőeszközök, védőruhák használatától! Szinte'sikk, divat, va- gánysáig ezek nélküli dolgozni. Holott az az állapot lenne a természetes, ha az emberek 'mag-uk kérnék.' Az is előfordul, sajnos, hogy az ellenőrzést is igyekeznek kijátszani, pedig csak magának árt, aki ezen a téren ügyeskedik. Mert lehet, hogy most még nem érzi,' de néhány év múlva már megmutatkozik, hogy igénk létezik rounikaihelyi ártalom, ha nem védjük k i. védőruhákkal, védőeszközökkel. A  szakemberek nem véletlenül szorgalmazzák ezek használatát. Akkor miért nem lehet megérteni, s munka közben használni? Miért kell mindezt ellenőrizni, figyelmeztetni, büntetni?__ Ismeretes, hogy az ilyen üzemeknél tűzveszélyes anya-

tást, mely a korábbinál kedvezőbb termelési feltételeket biztosít. A  méretegységesítéis

lehetne sorolni azokat a szervezési változásokat, amelyek mind-mind a termelés ésszerűsítését szolgálják. ,Mindez azt bizonyítja, hogy ebben az üzeimben megértették, a maí kor másképp adja fel a leckét, s nekünk másképp kell válaszolni a kor kihívására. Nem az a lényeg, hogy többet dolgozzunk, hanem az, hogy másképp, fel kell tárni mindazt, ami veszteséget okoz, s ki kell. dolgozni azokat az eljárásokait, amelyek lehetővé teszik a jó és minőségi termelést. Ehhez nélkülözhetetlen az emberi tényező, az, amit az ember önmagából ad a munkájához. Az emberek újszerű hozzáállására van szükség. Azok az országok, nemzetek járnak az élem mind az ipari, mind a m.ezőga zdas ági t er m e! és b en,amelyek egy-egy terméküK- bem minél több szellemi értéket képesek felmutatni. A piac megfizeti a szellemi többletet. Sőt,- vannak területek, ahol csak ezt hajlandók elis-

Különleges folyadékkal mossák, tisztítják az elkészült szekrényeket

7 ,:merni. Nem az a lényeg, hogy az emberek „vért izzadjanak” , hanem az, hogy értelmes munkával kifogástalan terméket produkáljanak. Ehhez el leéli rugaszkodni a régi módszerektől. Ma már nem az a jó bútor, amely súlyos, szinte megntozdítihatatlam., annyi az anyag benne, hogy színié erődítménynek hat, s előállítása rengeteg energiába kerül, hanem az, amely célszerű, kis helyen is elfér, s így beleillik a mad lakóterekbe.
A terméktől az árigMindehhez szervezettség kell, az, hogy az emberek lássák, át tudják tekinteni, hogy mi máért történik. Ezért is érdemes a termelési tanácskozásokon több szót, több figyelmet fordítani arra, hogy világossá váljék az emberek előtt, mire is törekszik az üzem. Ha egyértelművé válik az érdekközösség, akkor számítani lehet arra, hogy az emberek nemcsak tessék-lás- sék dolgoznak, hanem tudásukat .is beleviszik a termékbe, aminek a vásárló örül a leg jobban, hiszen a használat során derül ki igazán, korszerű egy termék, vagy csak annak látszik.Ha egy termék -valóban korszerű, akkor annak az árát is el lehet fogadtatni, s fez egyáltalán nem közömbös, hiszen a vállalati ármunka csak akkor:lehet h'átékűhyi ha mi?- götte valódi, korszerű terms- ' lés áll.A  .terméktől az árig eljutva láthatjuk, hogy milyen sokrétű munka nyomán alakul egy üzem élete. Há mindez szervesen kapcsolódik egymáshoz, ha sehol nem lép fel „lazaság” , akikor válik sikeressé egy-egy év. De az élet nem áll meg, a tavalyi sikerek csak önbizalmat, adhatnak ahhoz, hogy jó úton járunk, de erre már nem lehet hivatkozni. Minden évben meg kell teremteni, meg kell alkotni a sikert.

A. J.

FODOR JÓZSEF ezt a varost a szorgos kezek, végre a jog, szabadság, szel- 
görnyedő vállak, s a súlyok lem . és kultúra megújult or- 
alatt tántorgó lábak, vagy a szagává teremtjük, vagy el- 
tervek alatt szűk eszközökkel tűnünk az időben.”

■E'
(2-) k ü l,, megviselt gépekkel. Palkó Sándor, a nyomdászból az élre ugrott tehetséges vezérigazgató azonban jól dolgozott; megérdemelte, hogy vezessen. A  dolgozók pedig

inunkra megnyílt szabadság 
felé vivő ú j életbe?

Azóta eltelt egy esztendő. 
Az ember egyéni sorsában 
sokszor tapasztalta, átvészel

e k -  oJyan- munkát végeztek, "itt "is látszó, válságokidei én, amikor egyéb válasz
tás híján, tehetetlenül hunyt 
szemet a .......................

gy napon két ember jelent meg Pestről, a kommunista párt részéről a Virágárok utcai házban, ahol ideiglenesen tam. (Honnan is tudták, nem tudom.) Mondták, azért jöttek, hogy Pestre átvigyenek.Szükség van rám. Boldog vp.]- tam, hogy munkámat újra kezdhetem,A-romok eltakarítása, a  város — városok — újjáépítése közben a szellem is nekiindult. Foghíjasán, . résekkel, egyre több barátunk vissza nem tértével számolva már,de dolgozni kezdtek az írók ______  ______is. Ami szinte hihetetlen volt- kel kongó, rommal teli üzle- a szamomra: lapot láttam, a teK  vakon vicsorító kávéhá- Szabadság került kezembe zak, üres villamospályák ku- meg Budán. Megmozdultak a szán a földön tekergő huza- kiadók, a nyomdák — és én, lókkal, a kézzel-körömmel aki 1944. március 19-e óta cs<lta nyomai, az elvadultság (egy-egy alkalommal való be- szívfacsaró állapota, lidérctől beugrást nem számítva) nem ll^sztett szemek reménytelen jártam be. visszamentem a jó “ ho™ l° kok mögött: az

rázúduló hullám 
előtt, hogy. csodálatos módon 
tál van a szörnyűségeken. A  
dolgoknak, tényeknek meg-

es az országban, amelyről a szinte hihetetlenül hamar megindult, sőt itt-ott már vidám élet tanúskodott.A  Világban 1946. ■ február 27-én megjelent cikkemben írtam a következőket erről az időszakról:
„Am ikor az ostrom után 

utcáinkon körülnéztünk, azt
mondtuk magunkban: bajo- segített. Az egészséges élet- 
san lesz ebből mostanában ösztönnek vállalkozó készsé- 

étrúrn" ' ges, nehézségektől vissza nem
riadó kézekre volt szüksége

számolva izzadó agyvelők. 
Dicsőség nejük és a jól vég
zett munka lelkiismereti ju 
talma! Egyebet nem sokat ad
hatunk. De hogy itt megint 
villamosok közlekednek,
elektromos fény sugárzik, a 
Dunán híd feszül, üzletek 
villognak, lapok rebbennek 
az utcára, élet, jog. közbiz
tonság lép mind erősebb ura
lomra: elégtétele azoknak,
akik ‘ minden jutalomnál na
gyobb örömmel érzik a jól 
végzett munka örömét. . ,

Ezek a dolgos kezek itt 
vannak

vannak az áramlási, elrende- tatlan bajnokai ők az' egyszer 
zodesi törvényeik. S  hogy elnyert és soha elejteni nem

szándékolt magyar demokrá-raegint élünk, segített abban 
a magát kormányzó élet: de 
ez mint erős, ép életösztön

tovább is: fáradha- az építés!
H

★Visszatértemkor az Athe- naeumban néhány, immár visszahozhatatlanul eltűnt barátomat és ottani kollégámat sajnálatosan nélkülöznöm kellett. . .Időnk: lázas,; mozgalmas, az építés _legmagasabb hőfokán izzó idő, E lapokon írtam már a „betegség” hőfokáról, is, de mennyire más volt az, a negyvenes évek legelejéin — menynyire egészségesebb ez a hőfok, amit a nagy munka vert

város. Szétzúzott redőnyök-

cianak. Óriási a harc. amit 
folytatni kell, a múltak 

örökségeképpen ránk szakadt 
nyomorúsággal, s a lelki és 
gondolkodásbeli eltorzulással. 
De a harcot

ogy magamról is szóljak keveset: az Athenaeum üzemi bizottsága engem bízott meg -a könyvkiadó vezetésével; én elhárítani igyekeztem a megbízást, és csak ideiglenesen vállaltam — közénk szintén visszajött lektortársamra, Vajda Endrére támaszkodva, . , ,. ---------- , - a harcot most állanunk
baj után hősök pattannak kell ördög és pokol ellen is!

elő a melyből, a murika hő- Infláció, anyaghiány, elva- ______
s e i--- kultság, rosszindulat,’ gonosz mivel m,ár lassan tói sok

Homéroszi époszt lehetne -évszázadok és a háború örök- , mas dol®°m is akadt; aztán 
arról a leleményről, nyomor- s?&e az egyik oldalon. A m á -  í1?6® f.nnyi kényszerű .hallga- 
nélkülözés-mégvetésről írni *ífc ’ • ms ’dán tmi s-
amellyel Budapest dolgozói —öreg Athenaeumba Milyen nehéz is volt a hidak nélküli Dunán átjutni, nagy hamarjában összetákolt pontonhidakon. Milyen zötyő- gősen ment aztán — legelőször — a munka, pénz nél-

uresseg, a kifosztottság mö
gött az éhínség réme. Igen: a 
várt felszabadulás végre ég
szakadáson, váratlan és vil- 
lámütésszerűen ránk nyilalló 
örömrohama után kábulva 
sóhajtottunk: mi lesz most? 
Hogyan indulhatunk a szá-

fizikai munkás, mérnök.

sík oldalon az élni akaró nép tas uíán *rni is akartam. Sze- 
elszántsága, megtörhetetlen f e,r)csere — azt hiszem., emlí-
ereje. Becsületes dolgozó ke- í?11®1*1 ~  művelt, tetterős

vos, tisztviselő, haladó értei- A ki ma nem minden ere- 1° ítóletű ember — SoltSán- 
miség — a harcot megvívták. ^  feszíti meg, hogy tettben — került a kiadóba se-
Rongyokbav,. ' cudar csípős szóban ennek a legmaaasabh g!“ n?k- aztán boldogan
szelekben, fagyban és hóban, szintű magyar életnek a le- rahagytam a vezetést. ' 
puszta tengésre is elégtelen hetöségét megteremtsük az , M,ir? . L? íríak ezekből a 
ciplelekkal, hónapokig fizetés megbélyegezni való ellensén id°ikből — mi minden

nélkül, isten és csoda tudja, V a g y helytállunk az idő va- sok" ,b<f ítottak el a d °l- 
hogyan hozták megint életre rancsámk, és Magyarországot ^ k a t  ebben a z ^ irv iM g b a n i
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BESZELJÜK MEG!

Hogy ne legyenek visszaesők!
Hadd kezdjem a cikket élesen, a kérdést sajátosan megközelítve. Mintha egyre többen, egyre több fórumon felismerték volna: a fiatalkorúakkal, a fiatal felnőttekkel jobban, intenzivebben kell — kellene — foglalkozni, e börtön előtt, a börtönben és a szabadulás után egyaránt. E szemlélet a mi lapunkban is tetten érhető, amikor ilyen címek, mondatok íródnak le: Gyerekek a íegyházban, A  szülők, a társadalom felelőssége, gyerekek ők, nem bűnözők stb.Am azonnal megszólal egy másik hang is, amely intő: vajon nincs-e . — nie legyen-e — ennek az emberségnek határa? S itt nem az intézmények humanizálása — itt van tennivaló bőven —, hanem a hangoztatott elvek, divatos kifejezések elten szólok, amelyek éppen az ellenkező hatást válthatjiák ki. Mert mit mondunk ezeknek a,z „ijedt” gyerekeknek? (Vagy ha nem nekik mondjuk, azért ó'k is „/hallják” .) Persze, hogy nevelőotthonba kerültél a szüleid miatt, s nem találod a helyedet. Igen, igen, Tököl következett, mert rossz társaságba kerültél, s nem tudtad, hogy a mértéfetelm iivásaat, a szipózás meg egyebek nem helyén,valóak, s csak azért ütötted le a,z urat, mert láttad, hogy tehetős. S Tököl után nem sikerült visszailleszkedned, most már az előítéletek is nyomnak, szóval halmozottan hátrányos helyzetű vagy', így, sajnos, törvényszerű volt, hogy a parkban fél- 'h-olitra rugdostad cimboráiddal az arra járóikat, s emberi kap,cső la taid r en deze tle&s ég e miatt kényszerültél — többekkel együtt — a kislányt megerőszakolni.S  tényleg: ijedten, megszeppentem érkezik a fiú a fegy-. házba, ahol azok a „ronda nehéz fiúk” most még „kriminálisam? is megfertőzik.Ám  Aszód után, Tököl után, s majd a fiegyih-áz után is volt i— lesz szabad élet. S akikor nem ijedt gy-ermekarco- kat; hanem sápadt felnőtteket látunk' akik a randalírozó, nagyhangú, pökhendii,' részeg ,,gyerekek” elől kitérnek, ha sikerül.

EllentmondásokE kétségtelenül sarkított vélemény élét nem szeretném elvenni, de ezért hozzáteszem: e gyerekek visszavezetése a társadalomba helyénvaló cél, de az ő közreműködésük nélkül lehetetlen. A  rideg, szeretet nélküli gyerekkor, a,z alkoholista, bűnöző szülők stb. nem menthetik azokat a cse

lekedeteket, amelyek embertelenek, sokszor szadisták, s a,melyek önhibából eredő italozás és butaság’ egyenes következményei. A  körülmények hatalmára csak azt lehet „ráfogná” , ami valós. Mert miért van az, hogy Pista rendes ember lesz, Jancsi meg bűnöző, pedig mindkettőnek elváltak a szülei? S miért van az, hogy a nevelőotthonokból kikerülteknek csak egy része választja a bűnözést, a másik, nagyobbik fele nem?Szóval, a humánum és a szigor nem szükségszerűen kerüli ellentmondásba, ;★S  erre jó példa a sopronkőhidai. Mint ismeretes-, az első bűntényesefcet, a fiatalabb bűnelkövetőket külön körleten helyezték él, ráadásul a kisebb létszámmal a nevelő jobban tud foglalkozni. Erről „Gyerekek a íegyházban” címmel írás is született.De hogy mennyire bonyolult problémáról van szó, azt jelzi az a levél is, amelyet egyék kShidai olvasónk írt ezzel kapcsolatban. Néhány részletét idézném, már csati azért is, mert más szemszögből, de a cikk elején írtakat is igazolja.„ . . .  Most valóban kisebb 
létszámú csoportba kerültek 
az első bűntény esek, de ez 
még csak lehetőség. A  külön 
körlet mellett együtt dolgoz
nak a „nehéz fiúkkal’’. Bár a 
cikk azon részével nem ériek 
egyet, hogy a kriminális fer- 
tőzöttség kizárólagos oka a 
visszaesőkkel való együitlét. 
Nap mint nap tapasztalom, 
hogy az első bűntényesek jó 
része ismeri egymást, intézet
ből, galerikból vagy az együtt 
eltöltött, csövező időszakból.

S  van itt egy ellentmondás. 
A  visszaesők nagy része jól 
tudja, hogy ha tisztességesen 
dolgoznak és viselkednek, „bé
kén” hagyják őket. Lehet, 
hogy eddigi életvezetésük nem 
változik, de a fegyelmezettsé
get, a jó munkát célnak te
kintik, mert nem ellenségük a 
„zsebüknek”. S látom ugyan
akkor az első bűntényest a 
26. alkalommal is a fegyelmi

kihallgatáson. Büszkén vallja, 
hogy őt nem lehet megtörni. 
Vagánynak akar látszani, pe
dig csak ostoba. A  legnagyobb 
baj, hogy követője is akad, 
mert ezek a gyerekek keveset 
tudnak az életről, eddigi lé
tük az intézetben folyt. Több
ségük rossz családi környezet
ben vagy megtűrt rokonként 
élt, szeretet nélkül, érzelem
hiányban. Mindez a bűncse
lekmény elkövetését is moti
válja, 'ami legtöbbször rablás, 
nemi erőszak. Normális kap
csolatok kialakítására képte
lenek, és biztos vagyok ben
ne, hogy itt sem fogják meg
tanulni. Mert havi egy-két 
f  oglalkozás erre kevés, s több
re, sajnos, nincs lehetőség. . .

Szerintem jobban kellene 
közöttük szelektálni, figyelem 
be véve a családi hátteret és 
a bűncselekmény jellegét. S a 
velük foglalkozó felügyeletnek 
olyam embereknek kell lennie, 
a.kikne.k van pedagógiai ru
tinjuk, s velük szemben dön
tően a nevelés a hatásos mód
szer, és nem a megtorlás.★Tehát megint elérkeztünk áhhoz a ponthoz, amelyet sokan helytelenül értelmeznek. A  büntetés végrehajtás nem 'vállalhatja át — erre nincsenek meg a feltételek — mindazt, amit elrontott a család, az . intézet, az iskola, s nem utolsósorban maga az egyen. Nem lehet egyszerre szülő, tanár, pártfogó, gyámhatóság stb.; mert mellékesen” a szabadságvesztést, miint büntetést hajtatja, hajtja végre. A börtön azonnal elvesztené büntetés jellegét, ha a szigor, a fegyelem, a. rend, tehát jogi és gyakorlati hátrányai eltűnnének.Természetesen elvileg nincs akadálya, ha a társadalmi munkamegosztás során ezt kívánják tőle. Csak hát éppen ott tartunk, hogy á közvélemény nagyobb, szigorúbb büntetéseket követel, többek között a növekvő fiatalkori bű- ' n-özés miatt ifi.

Több feladat vár 
megoldásraÜgy hiszem tehát, hogy itt több feladat vár megoldásra, amelyeket össze kell hangolni, s ezen belül képzelhető ei a bv. intézetek változó, nevelésközpontú tevékenysége. A  minap nyilatkozott a rádióban az egyik nevelőiintézmény vezetője egy ilyen témájú tanácskozásról. Felsorol

ta a problémákat, amelyek miatt a tizenévesek egy részé veszélyeztetett, aztán hozzátette: minderről már évek óta beszélnek, de változás nincs. A  galerizés, a csövezés, az ivás és a szipóz/ás a bűnözés melegágya, s tulajdonképpen a Sopronkőhidára, kerülő „ijedt gyerekek” csak jogi értelemben első bűntényesek, azok bizony bőségesen fertőzöttek kriminálisán is. Azt szokták mondani: vannak dolgok, amelyeket ha elmulasztunk, már nem lehet pótolni. Am it a gyerek nem tanult meg, nem tett magáévá tizenévesen,1 annak egy részét, már huszonéves korában nem lehet megtanítani, s ami még fontosabb: főleg nem ugyanazzal a módszerrel. ,Ha a 12 éves gyerekem lop, ennek helytelenségéről meg teliét győzni. A  húszéves tolvaj pontosan tudja, hogy 'tilos a másét elvenni, mert azért — s ennyit biztosan tud — keresni fogja a rendőrség. Öt tehát arról kell meggyőzni, hogy meg is találják, sőt keményen meg is büntetik. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a börtön elrettentő hatása. 1Amikor a cikk elején a „túlzott ajriározás” és az egyéni felelősségnek a társadalomra való áthárítását bíráltam, nem vetettem el -az emberséges, a nevelésire hangsúlyt helyező börtönt, nevelőintézetet, a pártfogói rendszert stb. De miközben ezeket igyekszünk megvalósítani, azaz nem beszélünk, hanem cselekszünk, azzal nagy zavarokat okozunk, okozhatunk, ha e fiatal-embereket a körülmények túlhangsúlyozásával önmaguk előtt felmentjük. Ezzel a helyes iránti nyitottságukat, fogékonyságukat csökkentjük, hiszen ha azt hallják, hogy az ő bűnözésüknek ezek meg azok az okozói, akkor joggal válaszolhatnak így a szivét kitevő nevelőnek: 
„m i nem tehetünk mást,', mint 
amit a körülmények enged
tek, amire azok kényszerítet
tek.”Tehát a bv intézetben csak annyit, lehet elérni — s ez sem kevés —, hogy megadjuk neki szabadulása utánra a választás lehetőségét. Hogy másként is lehet- élni. De választania neki kell! Ehhez 'lehet keres-ni a leghatásosabb módszereket, . például a sopronkőhidai az egyik. —f—

Kezdjem a közélettel? Az első bénultság után megindult a rajzás, a lassan fékevesztett, az induláskor még biztatóan, mondhatni egészségesen sürgő vállalkozás; — a kereskedelem vidám lendülete után jött a spekuláció, ennek aztán hovatovább habzsoló, mi-nden erkölcsöt félredobó, harácsoló, az élelmesség pöff-eszkedése közt oly visszatetsző jelenségeivel.^A  politikában (csudáin! lehet-e a közvetlen és távolabbi -múlt után?) és a szellemben és fizikai valóságban — sok becsületes építő törek-, vés .mellett — a „vegyes felvágott” ; — no nem mentek a dolgok könnyen! A  ma-gát végre újból organizálni, rendbe szedni óhajtó (ó, nagyon megritkult!) íróegyüttes ösztönzésére a Magyar írók Szabad Szervezetéből megalakult az írószövetség. Kárpáti Auréllal, Illyés Gyulával és Gergely Sándorral az élen. (Hogy milyen hévvel folyt J e  a dolog, mutatja, hogy Füst Milán új választást követelt, mivel a választmányból előbb kimaradt.)Mennyi minden tolul e percekben toliam aiá! Mikor elkezdtem, azt mo-ndta-m, a tárgy beláthatatlan titkokba és távolokba v-esző mivolta miatt, hogy : „nehéz? — _ és most, hogy a mar közelmúltról beszélek, és igyekezetem szerint összefogva, éppen azért úgy érzem, hogy a dolgom még nehezebb.De ez mind közügy — mondja az olvasó. De hol va

gyok én? Hol az én memoárom? Annyira részt vettem mindenben, hogy a napok zajl-ásá-nak egy-egy leírása jelenti egyúttal az én életemet is.' Am i itt van eseményekben: egyúttal én is va-gyok.1945 márciusában meghívást kaptam Supka Géza lakására, hogy az újból meginduló — az előbbiekben valahol már szóba került — V ilágról beszéljünk. Supka G ézát, ezt a polihisztort a X X . század eleji magyar szabadságmozgalomnak és közéletnek ezt a jelentős alakját, emlékezetbe vésés végett, meghatva írom e lapokra. Hogy legrövidebben jellemezzem: kiváló történelémtudős 
és gerinces ember volt.És hadd mondom el most, ho-gy szólt bele Supka, még ismeretlenül, személyi sorsomba. 1921 • táján a Feleky Géza irányította Világban egy apróhirdetésre figyeltem fel. így kerültem levelezésbe Major I-lussal, győri' újságíróval, aki első feleségem lett; verseimet később ez a nagyszerű, kivételes asszony vitte be Mikes Lajoshoz.Első látogatásomhoz (Győrije) egyik barátom egy kabátot, másik nadrágot, a harmadik inget, cipőt adott, mert— mint leszerelt katonának— csak egy ócska' katonaru- h-á-m volt. Mondanom sem kell, rettentően festhettem, aho-gy a kényes polgári úri- háznál megjelentem.A  dolog azonban nem ment olyan egyszerűen. Szerelmemet (élő tárgyát még szemé

lyesen nem láttam) versekben fejeztem ki, amelyeket ott írtam a raktárak között éjjelenként a gázlámpák fényénél, a teherpályaudvaron, fel -s 1-e sétálgatva; mert később raktárt munkásból őr lettem. (E versek azok nagy részben, a-melyekkei felfedeztek később, és ott vannak a Lihegő erdők elején.)A  lány nővérének a férje — a lány gyámja —, ortodox zsidó ember, ellene volt a házasságnak. Titokban összeszedte a lánynak írott verseket, és elküldte a Világhoz, hogy mo-ndjanak bírálatot róluk. és a — valószínűleg lesújtó — kritikával kiábrándítsa a lányt a szemenszedett (és ráadásul keresztény) csavargóból. A nagy tekintélyű Supka azonban nagyon dicsérő levelében „rendkívüli ígé- retek” -nék minősítette verseimet (később, mint a Világ munkatársa, tárcát írtam az esetről). így lett Smp-ka. akaratlanul is. első házasságom előmozdítója.A  Világ előtt még, Budáról Pestre átj'öveteiem után, a Szabadság című lapba dolgoztam, amelynek szerkesztője Kállai Gyula' volt, (Hadd mondom el megint, hogy má.r 1943-ban — akkor még az álmok világában — megígértem Száva Istvánnak, áld eb-ben az ügyben nálam járt, hogy a Népszavához megyek majd a felszabadulás után.) Egy napon aztán, amikor írást vittem neki. azt mondja  nekem K állai, lio-gy Révai

József, a Szabad Nép főszerkesztője arra kér, menjek be a laphoz, mert beszélni szeretne velem.R évai — vékony, szemüveges, éles arcú ember —1 na-gyo-n szívélyesen fogadott; a szobában ott volt Gerő is. Azt mondta: olvasta Moszkvában cikkeimet, és szeretné, ha szerepet, vállalnék a Szabad Nép szerkesztőségében. Én kissé meglepődtem az ajánlaton, sőt valamelyest meg is ijedtem, lévén a marxizmusban nagyon járatlan valaki, és valami határozatlan választ adtam, olyasmit, hogy gondolkozom a dolgon. Megvallom, eszembe jutott, hogy már jóval azelőtt Supkának megígértem, semmi más laphoz nem lépek be, csak a hamarosan megjelenő Világhoz, ahol — mint mondta i—— azt írok, amit akarok.Az előbbiekben má-r említett meghívásra aztán el is mentem Supka lakására; Supka előadta, hogy megvan az engedély, a jövő héten megjelenik a Világ, polgári demokrata párti programmal. A z első számba írjak egy, méltó békeverset. Kiosztotta a megbízásokat, kinek-kinek a beosztása szerint.Attól fogva cikkre cikket, versre verset, írtam — diktáltam a többszörös gépíró- bajnok Márer Klárinak — és a nagy sürgés-forgásban, lázas alkotásban . a Révai Jó zsefnek tett ígéretet elfelejtettem . . . (Folytatjuk)

. Is  ö n te v é k e n y s é g . 
é r té k eTöbb mint fél évtizede már, hogy a bv. szabályzat széles körben lehetővé tette, s azóta az intézetekben különféle formákban és tartalommal öntevékeny szervezetek jöttek létre. Eme intézménynek komoly „irodalma” is van, s én ide sorolnám a Heti Híradóban megjelent többtucatnyi cikket is, amelyek a kezdeti nehézségektől a kialakulásig nyomon követték az intézmény fejlődését.Ezért gondolkodtam el, amikor az egyik nagy intézetről írást kaptunk, amelyben a hangvétel olyan, mint amikor valaki újat fedez fel és azt gyorsan közre akarják adni. A  szándék tisztességes, de úgy hiszem, az írás vagy öt évet „késett” , azaz ma már a közlendő önmagában nem érdekes. Körülbelül olyan ez, mintha most megjelenne valamelyik napilapunkban egy riport az önkiszolgáló üzletek előnyeiről, nagyon is tárgyszerűen. Valószínűleg mosolyognánk és azt kérdeznénk: hol élt idáig a cikkíró?Nem tartom lényegesnek, hogy az írásból sokat idézzek, de azért néhány mondattal alátámasztom a fentieket. . .  Ennek elősegítésére szolgál az öntevékeny szer

vezet, melynek szerepe az elítéltek körében elfoga
d o t t . . .  egy közösség önmeghatározó és megnyivánuló
belső pozitív életet é l___A z ügyeletesek önzetlenül és
mások javára, érdek nélkül m unkálkodnak. . .  Kölcsö
nösen tiszteletben tartjuk egymás érdekeit, mert kö
zösségben élünk, tehát ennek megfelelően viszonyulunk 
egymáshoz. . . ”Nem-vitatom, hogy e mondatok igazak, de ennél jóval több van az öntevékenységben, ha úgy tetszik, az értéke nagyobb! ★A z öntevékenységet az elítéltek elfogadják, ez ma már természetes, hiszen túl vagyunk azon a gyermekbetegségen, hogy féltek attól: a közösségvezetök szigorúbbak lesznek, m int'a  büntetés-végrehajtási dolgozók. Sokan nem hitték-el, hogy a szervezet „ellenőrizhető” , s hogy a vezetők helytelen magatartásának következményei lehetnek. Aztán kiderült, hogy az öntevékenység igenis jól illeszkedhet ä bv. intézet rendjéhez, s akik kiváltságos helyzet megteremtésének eszközét látták benne, hamarosan leváltásra kerültek. Számos olyan közösségvezetővel — ügyeletessel stb. — beszéltem, akik vezetőikkel, társaikkal kapcsolatban kritikával éltek, hozzátéve: ha nem változnak meg, nem tevékenykedhet-, nek tovább, hiszen helytelen szemléletükkel, hangvételükkel óriási károkat okoznak. Mindez napjainknak is állandó feladata, hiszen az emberek cserélődnek és újra felbukkanhatnak olyanok, akikről kiderül: alkalmatlanok az adott tisztségre.Am i a „pozitív belső élétet” illeti: ez nem egyszerűen a rend és fegyelem megtartása. Itt van az öntevékenység — szerintem — legfontosabb eleme. A- szervezethez tartozók nem félelemből, érdekből stb. tartják be az előírásokat, hanem egyre inkább belső meggyőződésből. Lényegében ez úgy néz ki: adva van a napirend, mint alap, de ezen belül a szervezet rugalmasan gazdálkodhat, elsősorban a szabadidővel. Mindenki tudja, hogy mi a kötelessége, de azt is, hogy annak maradéktalan teljesítése milyen jogokkal és lehetőségekkel, előnyökkel járhat. Egy bizonyos kereten belül olyasfajta életvitel alakulhat ki, mint a kinti életben. Tévedés , tudniillik, hogy idekint mindenki azt csinál, amit akar. Végül is hajnalban — reggel cseng az óra, van munkaidő, a szabadidő pedig nem független a környezettől, a családtól. Az a helyes és a könnyebb, ha az ember elfogadja lehetőségeit, s ezen belül próbálja azt minél több jó tartalommal megtölteni, Végül is ha ez történik az öntevékeny szervezetben, akkor ilyen szempontból felkészít a szabadulás utáni időkre.Hasonló helyzet az emberi kapcsolatokkal. Világos, hogy egy kényszerközösségen belül vannak súrlódások, veszekedések. Ezek jelentős részét el lehet intézni a szervezeten belül, csak a kirívó vagy súlyos esetek kerülnek ki, jutnak el a nevelőhöz vagy máshoz. Itt a kérdés az, milyen szintű értékrendek alakulnak ki? Ide értve azt, hogy milyen hangnemben beszélnek • egymással az emberek — vagyis miyen hangvétel az, amely már kirívó — segítenek-e egymásnak, egymáson, milyen erkölcsi . normákat tartanak követendőnek, illetve elvetendőnek stb.?Van azután a jól működő öntevékeny szervezeteknek egy hallatlanul fontos - előnye: tompíthatják az úgynevezett börtönártalmakat, amelyek nemkívánatosak. Á ltalánosan elfogadott, hogy a szabadulás után az egyik nagy gond: a teljesen szervezett, szabályozott börtönbeli élet után hogyan képes valaki önálóan élni? Bent minden megvolt, megmondták mikor, mit csináljon és hogyan, aztán kilépve a börtönből ott a fene nagy szabadság és nem tud vele mit kezdeni. Olyan emberrel is beszéltem, aki elmondta: szabadulása után még hetekig hátra-hátra nézett az utcán, mikor jön már mögötte a felügyelő úr. Az öntevékenység teret enged a kezdeményezésnek, és bizonyos vonatkozásban nap mint nap döntésre kényszeríti az egyént, azaz gyakorolja azt, ami kint vár rá. Mindez főként a hétvégeken teljesedhet ki, amikor a szabadon választható programok gondolkodásra, választásra kényszerítik. Ami bizonyosan további utak keresését kívánja, az a kezdeményezés, a kezdeményezőkészség felkeltése. Ehhez feltétlenül kell, hogy a szervezetek vezetői né maguk találjanak *ki mindent, hanem tekintettel legyenek az egyes rétegek, csoportok igényeire is.

Közel sem kimerítően, de azt hiszem, az öntevékenység jó néhány ma már érvényesülő értékét sikerült megvilágítanom. Mert tudniuk kell — érezniük is kellene az elítélteknek, hogy ez az intézmény a már jól bevált -szervezeti sémán túl hatalmas tartalmi tartalékokat .rejt magában, amelyeknek kiaknázása elsősorban a szervezethez tartozók feladata. A  saját érdekükben. —f—
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A kortyok ára...Mondhatnánk: lassan dolgoznak *a bíróságok, a vádlott pedig ezalatt előzetes letartóztatásban van. Mire végűt nagy keservesen elérkezik aiz ítélethirdetés, napja, a bíróság kénytelen — így tartják sokan — olyan időtartamú szabadságvesztést kiszabni, amely- éppen megegyezik az előzetesben töltött idővel.Látszólag tipikusan ilyen ügy volt az is, amelynek tárgyalásán részt vettem néhány nappal ezelőtt. A vád: súlyos tes-ti sértés-, a vádlott október óta előzetesben számláj'gatta a napokat. Maga a bűncselekmény 1982 szeptemberében történt, tehát már több mint négy esztendieje. Nem nagy horderejű ügy, nem mozgatta meg az orszá-g közvéleményét, nem -tolongtak az újságír,ók-rádiósok-tévések .. egyik tárgyalási , napon sem, jószerivel n-em is tudtak arról, hagy a bíróság Szabó Imre bűncselekményét tárgyalja, illetve próbálja tárgyalni.Ugyanis a legtöbb esetben nem sikerült, mert hol a vádlott „hiányzott”, hol valamelyik tanú felejtette el a dátumot. Most végre mindenki együtt volt: másfél óra alatt a bíróság jogerős ítéletet hozott. Erre kellett több mint négy évig várni. . .
Nézzük először:' mi .is történt annak idején, egy esőshűvös őszi estén?A  húszesatendős fiatalember a Keleti pályaudvar környékén őgyelgőit. -Nézegette a járókelőket, néha. egy-egy közömbös pillantást vetett a pályaudvari óra lustán mozgó mutiatójiára-, közben a kézével — szokása szerint (ennek még jelentősége lesz!) — szárako- zottam játszott ,a zsebében levő kulccsal, kulcskanikával.Egy idő után észrevette: a tömegből kitartóan nézi -egy alacsony, szemüveges; idősebb férfi. Egy darabig állta a pillantásokat, -de azután megunta a némajátékot és odament hozzá, megtudakolandó: miért bámul rá a másik? Ismerik egymást valahonnan ?Az idősebb férfi tagadóan rázta a fejét, de ezzel megindult a beszélgetés. A  fiatalembernél nem volt pénz, a másiknál igen — megittakhát

néhány korsó sört, a-zután — ahogy • mindjobban belemelegedtek a társalgásba — „-hozzátettek” .némi töményét is. . Az idősebb azután azt javasolta: menjenek fel az ő lakásába, -ott majd főz egy jó kávét. így is történt.A  békés kávézga-tás azonban hamar abbamaradt, m-ond-hatnénk: egy váratlan mozdulatot követően kitört a verekedés. Az idősebb férfi ugyanis olyasvalamivel próbálkozott, amely a fiatalabb- nak s.eh-0-gyain- sem tetszett.' Előrántotta zsebéből a kezét — ujj-án most is ott vql-t' :a ku-lcskarika,' rajta a- kulcs — és ellökte egy erős mozdulattal a másikát. Amaz úgy emlékezett vissza: megütötte. Igein ám, d-e a k-uleska-rika már régi volt,' s a gyakori .haszn-álattóli .e-gy kissé már ei- ' görbült a-z összeillesztésnél, el i-s vékonyodott — a hirtelen mozdulat következtében egy olyan vágott seb keletkezett a vádlott nyakán, mintha egy hirtelen felkapott kés ejtette volna. Legott ki is csordult a vér (szerencsére nem ütőeret ért a sérülés), az idősebb férfi jajvészákeln-i kezdett, A kiabálásra a szomszéd szobából előrohan-t egy majdnem k étméter es, valós zín ű tlen ül.vékony hangú másik fiatalember (miint kiderült: albérlő), s„. megdöbbenve meredt az elé táruló látványra. Azután, magához térve az ijedtségből, a vállánál fogva megpróbálta kipenderíteni a vendéget. Az felé is ütött, még mindig a kuicsikarikás kezével — itt má.r mélyebb, mint ahogy a-z orvosszakértő megfogalmazta, szúrt jellegű seb keletkezett. Az újabb sebesült bölcsen visszavonult a szobájába, a magára maradt vádlott pedig kiszaladt a szobából, a házból.Az id-psebb férfi, miután megbizonyosodott, h-ogy tiszta a terep, a mentőkért és a rendőrségért telefonált: perceken beliül meg is érkezett mindkét a-utó. A-z albérlőt kórházba szállították, d-e már másnap reggel hazaengedték.
Annak rendj-e-módja szerint a rendőrségen elkészítették a-z iratokat, amelyek megkezdték a hivatalos utat. A-z ügyészség vádat emelt, a bíróság ki

tűzte az első táirgyailás napját.A  vádlott n-em j-elent meg; a tárgyalást elnapolták, kijelölték a következő időpontot.A  vádlott nem jelent meg.Következett a harmadik kísérlet — itt az egyik tanú hiányzott. Az. összes további alkalmakkor már egyöntetűen csak a vádlott vól-t az, aki nem jött eí.A  szünetben odamentem hozzá és érdeklődni kezdtem: mi lehetett az oka ennek az állandó távolmaradásnak? 
„Nem  kaptam meg as idézé

seket”  — hangzott a szűkszavú válasz. Ez meg hogy lehet?! „R E F alatt voltam és 
azért nem vehettem át.”  Sehogyan sem értettem: aki rendőri felügyelet alatt van, a nevére .érkező postai küldeményeket azért átveheti, ebben senki sem korlátozza!igen ám, de emberünk — mint kiderült — meglehetősen gyakran töltött elzárást, a REF szabályainak megszegése miatt. . Hiába tiltották meg ugyanis a nyilvános helyek látogatását — meglehetősen-gyakran töltötte az idejét valamelyik ' étteremben- eszpresszóban.' Szerinte mindig akkor jött az idézés, amikor éppen bent v o lt . . .Utánanéztem a vaskos ügy- iira-toso mó-ban: tényleg ez történt? Kiderült: kapott bizony olyankor is idézést, amikor éppen szabadlábon volt, sőt, a tárgyalás napjáig sem kezdett “ el ■ újabb elzárást; Mégsem ment el a j-elzétt időpontra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.Nagy nehezen véget ért az első, rn-a-jd a másodfokú eljárás oly módon, hogy a vádlott jelenlétét előzetes letartóztatással „biztosították” . Az ítélet felmentő lett, arra való hivatkozással, hogy a fiatalember jogos védelmi helyzetben cselekedett, amiikor az idősebb férfit ellökte magától, és egy .kulcskarikia nem minősül támadófegyvernek.A z ügyészség nem fogadta el az indokolást, az ítéletet hatályon kívül helyezték, a bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezték.S minden kezdődött elölről: többek között az is, hogy a

vádlott nem jelent meg a tárgyalásokon. Összesen öt alkalommal történt meg, hogy a beidézettek hiába toporogtak a bíróság folyosóján. A  fiatalember így ismét előzetes letartóztatásba került — .tavaly októberben.Kérdeztem tőié: vajon szívesen van börtönben? Természetesen nemleges volt a válasz. Amikor az iránt érdeklődtem, hogy legalább az új eljárás alatt miért nem jött el á tárgyalásokra, csak vo- nogatta a vállát. „Biztos me
gint bent voltam.”  Az egymondatos feleletekből azt is sikerült, kihámozni: fiatalkorúiként bűnszövetkezetben, folytatólagosan elkövetett lopás miatt már volt Tökölön, majdnem másfél évig.

•kVisszatérve a tárgyalóterembe: ha nagy nehezen is, de sor került — majdnem utolsó mozzanatként — a perbeszédek megtariására, vagyis előbb az ügyész, utána pedig a kirendelt védő fejtette ki álláspontját. Az egyik emberölési kísérlet megvalósításáról beszélt, a másik pedig az idősebb férfi esetében jogos védelmi helyzetről,. az albérlőnél pedig súlyos testi sértésről.A  bíróság mindkét esetben a súlyos testi sértést állapította meg, s a vádlottat, mint visszaesőt, nyolchőraapi — börtönben letöltendő — szab ad ág vesztésre ítélte.A  fiatalember az utolsó szó •jogán, annyit mondott: ha kevesebbet ittak volna, talánsor sem kerül a verekedésre, valószínűleg fel sem ment volna a lakásra. Nem is gondolta, hogy néhány pohár italnak ilyen következményei lehetnek . . .
★Ha valaki egy kicsit számol, könnyen megkapja a végeredményt: az esetleges negyed kedvezménnyel az előzetesben — a saját maga miatt,' immár másodszor is a tárgyalás előtt előzetesben — töltött idővel gyakorlatilag kitöltöttnek tekinthető a szabadság vés ztés -bűin tét és.Kezdődhet tehát minden újra elölről. A  REF, a szabá- ■ lyok megsértése néhány korty miatt, az elzárások.Van, persze, más .út is a fiatal férfi előtt. Melyiket választja? Rá tartozik.

H. A.

MICINT EGYEDÜL
A  húsvét előtti utolsó munkanapon a Központi Stú

dióból igyekeztem kifelé, amikor a Markó udvarán 
szembejött velem egy harmincegynéhány éves férfi, mö
götte a kísérő őr. Tárgyalásról jöttek valószínűleg.

A z előzetesben . levő egy pillanatra megtorpant, amint 
megpillantott — azután lehajtott fejjel ment tovább.

Jó  néhány esztendővel ezelőtt, ugyanígy húsvét táján 
találkoztunk legelőször, Állampusztán.

★
Jóval fiatalabb volt még annak idején, de már. akkor 

is néhány szabadságvesztés-büntetéssel a háta mögött. 
Kihaltan kongtak a körletek, mindenki dolgozott. Ö ép
pen „betegállományban” volt, ezért bukkantam rá az 
egyik zárkában.

Beszélgetni kezdtünk. Elmondta: tulajdonképpen 
mélységesen megundorodott már attól az életformától, 
amelyben él. Öngyilkos is akart lenni — nem sikerült. 
Szüleit nem ismeri, állami gondozásban volt, majd ne
velőszülőkhöz került — de hamar megismerkedett Tö
köllel is.

Vastag, sokdioptriás szemüveget hordott már akkor 
is. Mint elmondta: tulajdonképpen mindennek ez az 
oka. Mindig egyedül volt, soha nem találkozott olyan 
társasággal, amely befogadta volna, s amely nem a bör
tönbe juttatta volna. Ha lett volna akár csak egyszer is 
egy lány, akiben társra lelt volna, akiért érdemes lett 
volna dolgozni, küzdeni a mindennapok megannyi ne
hézségével, közös erővel gyűjteni a forintokat. . .  bizto
san nem itt tartana. De hát ez az átkozott szemüveg! 
Elfordulnak tőle a lányok, senkinek sem kell egy ilyen  
vaksi fiú.

Állampusztán föl is ajánlottam a fiatalembernek: ha 
szabadult, keressen meg a Heti Híradó szerkesztőségé
ben — elviszem a társkereső szolgálat vezetőjéhez, 
hátha sikerül ily módon megtalálni az „igazit” .

Így is történt. Egy szép napon megjelent egykori 
beszélgetőtársam, s még aznap délután elindultunk a 
Négy Évszak-ba.

Néhány hét múlva örömteli hangon újságolta: nincs 
már egyedül, a harmadik kísérletre olyan kislánnyal is
merkedett össze, aki igazán, de igazán. . .  szóval, cso
dálatos. Elmesélte már neki az előéletét, egész addigi 
hányatott sorsát — s a másik nem taszította el, ha
nem mellette maradt. Megtenném-e, hogy a kislány
nyal is megismerkednék? Szeretné bemutatni s azt 
megmutatni, hogy milyen egy igazi társ.

Néhány nap múlva találkoztunk hárman egy ’ csön
des kis eszpresszóban. A  kislány is állami gondozott 
volt, jól ismerte az előítéleteket, mások visszahúzódó 
magatartását — ezért is .örült meg annyira a fiúnak, 
hiszen közös keserveiket vélte benne, vele elfeledni, 
akár egy egész életre.

Talán egy esztendeje, hogy kétségbeesett női hang 
keresett telefonon a szerkesztőségben. A  kislány volt. 
Párja, akiben egy szebb jövőt érzett megtalálni, nyom
talanul eltűnt. Magával vitte megtakarított pénzüket, s 
azt a néhány ékszert — vékony aranyláncot, gyűrűt —, 
amelyet még egyedülléte idején vásárolt magának.

Döbbenten hallgattam. Próbáltam úéhánij vigasztaló 
szót mondani — érthetően kevés sikerrel. Ahogy egykor 
a fiút, most már őt sajnáltam őszintén. Hallottam a 
hangján,- éreztem a szavaiból: az anyagi veszteséget 
tartja a kisebbnek, sokkal fájdalmasabb számára a 
csalódás. Egy sorstársa, egy másik állami gondozott 
csapta be, rabolta k i . . . tér

Ahogy a kijárati ajtóhoz értem, visszafordultam egy 
pillanatra. Hajdani ismerősöm éppen a bejárati ajtó 
nyitását várta. Egy önkéntelen mozdulattal levette a 
szemüvegét és gondosan törölgetni kezdte.

-» II —

Sport I« imneieitkmekAz az egy. már bizonyos, hogy jön a tavasz, a kisöcs- cse, a csillagászati, már itt, van, de a nővérét sem tarthatja vissza a télutó havas, ködös, nyirkos, nedves, egyszóval kellemetlen, borzongató ideje. És ez ismét felveti a régi, de örök-új kérdést, lesz-e sport, s lesz-e, jut-e mindenkinek hely a pályákon?Mindnyájan tudjuk, hogy az Idő a legkevesebb! Pedig, azt hinné a naiv kívülálló, hogy az olyan hely, ahol olvasóink vannak, igazán alkalmas a pihenésre. Holott ez egyáltalán nem így van. No de ők nem ismerik # napirendet, amely feszes, pontos és célirányos. Azt is lehetne mondani, minden hely, minden perc be van táblázva.Munka után annyiféle teendő van, hogy csak győzze kapkodni a fejét az ember. Az egyik siet az iskolába, a másik levelet . ír, mert- máskor nem jut rá idő, a harmadik rádiózik, a negyedik könyvet olvas, az ötödik tévét néz, a hatodik pedig nem csinál mást, mint maga elé néz . . .Egy szó mint száz, mindenki elfoglalt, mindenkinek drága a szabadidő, mert nem bővelkedik benne úgy, mint ahogy szeretné.Az előbbiekben csak röpke vázlatát adtam annak, hogy mi minden fér bele a szabadidőbe, de ugyanennyit vagy még többet fel lehetne sorolni, hiszen számtalan van.Mindezt azért részleteztem, mert ebbe a . sokrétűségbe,

sokfelesegbe kell valahogy be- 6 bűvöli legjobban, Iegügye- lezsufolni a sportot is, a test- sebben a „bőrgolyót” . Aki mozgást. Vagyis ha jut is rá egyszer megízlelte a sport idő, ha van is hely és létesít- szépségét, a verseny izgalmát, meny,  ̂ az idő egyként kevés, hogy azt ne mondjam „zama lett legyen az illető bármely tát”, intézetben. rólatestedzés, a szenvedélyt olt. az emberbe.De azt hiszem, hogy ezzelNemcsak a testedzés, a mérkőzés izgalma, öröme az, ami átvészeli az emberben a telet, hanem az is, hogy sok emberi élményt ad, olyat, amire később büszkén lehet hi-

gyelmet fordít a testedzésre, olyan emberek vesznek részt futóversenyeken akik azelőtt csak megmosolyogták azokat, akik mezt és íutócipőt húztak.Ma már egyre kevesebb az olyan munkahely, ahol áz ember fizikai erejére van 
11 „a m a - szükség, elsősorban idegi-szel- az soha nem mond le ^  megterhelés fárasztja ki, a sport ügyanis tiszta akar, ? hivatalnokot, akár a munkást. És mi lenne ennek a legjobb, leghatásosabb gyógyszere, ha nem a mozgás, a labdajátékok, a. futás stb. Azaz egy szóval a sport'!Elcsüggesztő adatok láttak napvilágot, hogy a világhírű

mindenki tisztában van, s azzal is, hogy sok ember számára már-már közhely. Épp—r------ ——  napjainkban vagyunk tanúi narivnávatkozni — hogy a focinál annak hoav az esész knzvé napvild, . . _maradjak! — egy szép test- u ,. ,-  b7., ..... koz . magyar élsport árnyékábancselre, egy remek gólra, s utá- eny meSkuionboztetett fi- mennyire visszaszorultak a na a csapattársak ujjongó elismerésére.Közhelynek tűnik, de meg kell említeni; a sportot csak emberek művelik. Emberként kell tehát a pályán is viselkedni, aki a játszótársak közül vét az emberi szabályok ellen, az megnézheti magát, hpgy ki áll vele össze egy csapatba..Márpedig — ismét közhely következik! — kell egy csapat, akármilyen nehéz helyzetben van az ember, ha tudja, hogy nincs egyedül, hogy társai is vannak, akkor nagyobb az esély — a győzelemre! És, ki ne szeretne győzni?A  győzelem, lett légyen az egy mérkőzés is, igazán átalakítja az embert, olyan észrevétlenül, hogy csak azt tapasztalja, hogy egyszerre minden könnyű lett, minden megoldhatóvá vált.A játékban nincs szükség nemtelen eszközökre, a labda mindenkinek kerek, és mindenkiben él a becsvágy, hogy

valaha tömegsportban részt vevő emberek. Hogy ennek mi az oka, most ne kutassuk, a tény tény marad! Nem véletlen, hogy sorozáskor mennyi fiatal válik alkalmatlanná a katonai szolgálatra, njert hol fölfelé, hol pedig szélességben terjeszkednek. Azaz egyik nyúlánk, de gyenge, a másik kövér és gyenge. Pedig soha ennyi sportpálya nem volt az országban, mint most, pedig a gyári pályák is sorra megszűnnek. De a maradék is sokkal több embernek kínálhatna  ̂ alkalmat arra, hogy felüdítse testét-szellemét.Nálunk is sokan tisztában vannak a sport hallatlan fontosságával, de még nem találtuk meg a helyét, hogy szinte a_ napirend szerves részévé váljék. Addig is itt van a hétvége, valamint az ünnepek sora- Egy évben ötvenkét hét van, vagyis ugyanennyi vasárnap, ha ehhez hozzávesszük a szabad szombatot, az már 104 nap, s'azt az öt-hat nap ünnepet, köztük két-, háromnapos is akad, akitor láthatjuk, hogy jelentősen bővülhet a szabadidő.Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ezt az időt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, persze, hogy ezzel az idővel szakszerűen és okosan gazdálkodjunk, ahhoz szakemberek kellenek. Igen ám, .vethetik fel, de nincsenek szakemberek! Az igaz, hogy kevés, vagy egyáltalán nincs a nevelők között testnevelő tanár, de van az országban, van azokban a városokban, ahol a bv. intézet székel.Ha immár rendszeres gyakorlat az, hogy énekesnők,

színészek, írók, neves sportolók ellátogatnak az intézetekbe, élménybeszámolót, íróolvasó találkozót, tartanak, előadásokat rögtönöztek stb., akkor miért ne kérhetnénk meg egy-egy jól képzett testnevelő tanárt, hogy állítsa össze a gyakorlatokat a. megadott időpontokra, , létszámra stb. Biztos vagyok benne, hogy van néhány lelkes, megszállott sportember, aki mindezt ingyen, bérmentve, mintegy „megszállottságból” megtenné. Sőt, bizonyára arra is vállalkozna, hogy egy-egy bemutató edzést, foglalkozást tartson.Mindezzel időt takarítanánk meg, s az időnyereség pedig újabb csoportok számára tenné lehetővé, hogy1 erős, minden izmot megmozgató gyakorlatsorozattal ismerkedjen meg. Véleményem szerint ez sokkal többet számítana, mintha csak napoznak, vagy cél- szerűség nélkül játszadoznak az emberek. Egy szakember által összeállított mozgásanyag — mondjuk fél óra! — felérne 1,5-2 órával.Összegezve az elmondottakat: ha a szellemi épülésre jogosan áldozunk időt, energiát, akkor miért ne tennénk meg ugyanezt a szervezetünkkel, az izmainkkal?!Azt a mintegy 110-115 napot, amely csak a hétvégét és az ünnepeket jelentené, - ha így el töltenénk, ennek a haszna minden szempontból kimutatható lenne. Radikálisan csökkenne a gyógyszerfogyasztás, kevesebb lenne a fegyelmezetlenség, s — minden bizonnyal! — pergőbben, vidámabban menne a munka is.
Á .  J .
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Louis Perganfl: GOMBHÄBORÜ
Móra Könyvkiadó S6,— Ft.Két hegyvidéki falucska emberemlékezet óta gyűlöli egymást, nem csoda hát, hogy a gyerekek között is kitör a háború, ami vért, pontosabban, gombot kíván. A  foglyoknak levágják mindenét, ami levágható: gombot, nadrágtartót, paszományt, cipőfűzőt. Ebben az izgalmas könyvben még bepillanthatunk tömegverekedésekbe, cselekbe, no meg egy szép szerelem történetébe is.
Kittenberger Kálmán: VADÄSZ- ÉS
GYÜJTÖÜTON KELET-AFRIKÄBAN
Móra Könyvkiadó 96,— Ft.Kittenberger Kálmán néptanító volt, akit a Nemzeti Múzeum 1902-ben Afrikába küldött gyűjtőútra. E könyve vadászmódszertani kézikönyv és izgalmas vadászkalandok olvasmányos gyűjteménye, amelyben megismerkedhetünk a legveszélyesebb vadak szokásaival, megfigyeléseivel.
Walter Scott: W AVERLEY
Európa Könyvkiadó 77,— Ft.Egy Waverley nevű angol fiatalember belesodródik az 1745-ös skóciai jakobista felkelésbe. Skóciát bejárva megismerteti az olvasót a felföldi klánok világával, saját sorsával egy romantikus történelmi regény keretében.
Lőrincz L. László: LHÁSZÁIG HOSSZÜ
A Z ÜT
Móra Könyvkiadó 40,— Ft.Jobb létre szenderül a dalai láma. Főmihisztere megbízza a fiatal és okos ..Melong szerzetest, kutassa fel őszentsége utódját. A  fiú kutatóútja öt évet vesz igénybe, míg rengeteg nélkülözés árán földeli az ötéves kisfiút. Sikerül-e visszatérnie Malongnak kis védencével Lhászába, s va'jon nem éri-e ott szörnyű csalódás a ; derék fiatalembert?

Kényszerleszállás egy szivar miattEgy Athénből New York felé tartó Boeing—747-es utasszállító repülőgép fedélzetén két utas között heves vita tört ki — egy szivar miatt. Egy 52 éves amerikai utas szivarra gyújtott a nemdohányzó szakaszban. Szomszédja tiltakozott ez ellen, olyannyira, hogy ösz- szeverekedtek,' A  verekedésbe a repülőgép személyzete is, belekeveredett. A pilóta kénytelen volt engedélyt kérni, hogy a londoni Hearh'row-repüiőtéren kényszerleszállást hajthasson végre, mert a fedélzeten nem lehetett biztosítani a rendet és a biztonságot. A  két hevesvérű utas csak nem. akart megnyugodni. Miután az első leszállási kísérlet a heves széllökések miatt meghiúsult, a pilótának második rárepülésben sikerült biztonságosan a földre helyezni a gépet.
és élettartamAz elhízás nemcsak a szépérzékünket sérti, hanem még s betegít és megrövidíti a 'árható élettartamot. Erre a cövetkeztetésre jutott nemrég >gy amerikai szakértői konfe- 'encia, amely nyomatékosan íjánlotta, hogy az érdekeltek egkésőbb az ideális testsúly !Oll/o-kal való túllépése esetén iogyókúrát kezdjenek. Cukor- >etegség, magas vérnyomás 'agy magas vérzsírszint ese- •én a szívbefegség'ék, köszvény és tüdőbetegségek, valamint a :sípő és tei-dízülét gyulladása ssetén, mert ez enyhítheti a panaszokat.Ű j az a felfedezés, hogy az készségre ártalmasság szem- aontjából jelentősége van a 'elesleges kilók eloszlásának s: a hason a zsírpárna veszélyesebb, mint a csípőn és a :ombon. Ennek magyarázata 

nég várat .magára. Ügy látszik azonban, hogy a hason a zsírsejtek metabolikusan aktívabbak, mint máshol — megállapították továbbá az amerikai tudósok, hogy 50 évnél Eiatalabb embereket jobban veszélyezteti a túlsúly,» mint az idősebbeket, és ezért ezek- nek jobban kell vigyázniuk a vonalaikra.Az egyénileg egészséges testsúly körül bizonyos zavar támadt az utóbbi években. Je lenleg még mindig az „ideális testsúlyra” kell törekedni, amely annyi kg, mint a test- magasság egy méteren felüli centiméterekben és ebből le kell vonni férfiak esetében 10%-ot, nőknél 15-öt. Egy másik kritérium a body mass index (testtömeg-index), melyet a testsúlynak a testmagassággal való elosztásával számítanak ki.Az eihájasodást, megnagyobbodott, sőt megsokszoro

zódott zsírsejtjeivel több, egymásba kapcsolódó ok idézi elő. Ebben éppúgy szerepet játszanak genetikai tényezők és környezeti hatások, mint a kevés mozgás, ,a túl sok kalória fogyasztása, a hormonális elváltozások és az anyagcsere zavarai. Noha jelentős egyéni eltérések vannak a szervezet zsírból, izomtömegből és vízből való összetételét illetően, és ezért a zsír arányának megállapítása nehéz, és csak bonyolult mérések útján történhet, a jelenleg használatos, 
a testmagasságra és testsúlyra épülő egyszerű számítási módok jó kiindulási pontot nyújtanak az egészségi kockázat meghatározásához. Ez persze nem veszi figyelembe a zsír most felismerten nagy fontosságú eloszlást szabályozó tényezőket, és közelebbi információval kell szolgálnia áz eltérő veszélyesség okáról.Míg korábban, amikor a tbc és a tüdőgyulladás még gyakori volt, néhány tpbbletkiló gyakran átsegített az életveszélyes krízisen, ma a túlsúlyt is „potenciális gyilkosnak” tekintik. Túlsúly esetén a magas vérnyomásban való megbetegedés veszélye a háromszorosára nő, 44 év alattiak esetében meg éppen az ötszörösére. Több mint kétszer annyi kövér fiatalembernek magas a vérzsírszintje, mint karcsú kortársainak. Közel háromszor annyi kövér szenved cukorbetegségben, mint normális súlyú ember. A legalább 40% túlsúllyal rendelkezők halandósága egyértelműen magasabb, bél- és prosztatarákban, a kövér nők pedig másoknál gyakrabban halnak meg epe-, mell- és méhnyálkahártyarákban. Mint a különböző tanulmányokból

A jószomszédság 
tízparancsolata

1. Beköltözés után mutat
kozzon be szomszédjának, 
vagy egyszerűen szólítsa meg 
valamiben az ön új környeze
tére vonatkozó kérdéssel!

2. Nevén köszöntse a szom
szédját!

3. Ne próbálja nevelni 
szomszédját vagy annak gyer
mekeit („ez nem illik”, vagy 
„halkítsa le a rádiót”)!

4. Ne beszélgessenek túl bi
zalmas dolgokról! Ez később 
feszélyezettségérzést keltene 
önökben.

5. Ne szóljon meg a szom
szédnak harmadik személye
ket, mert azt fogja hinni, 
hogy róla is így beszél!

6. Erősítse a jószomszédi 
kapcsolatot a gyermekekről, 
állatokról vagy egyszerűen a 
kertről telt barátságos (Meg
jegyzésekkel !

7. Ha a szomszéd valamivel 
zavarja, próbáljon erről ba
rátságos hangon beszélni ve
le! Talán egyáltalán nem is 
tudja, hogy zavarja önt.

8. Gondolkozzék el azon, 
hátha valamivel ön is bosz- 
szúságot okoz szomszédjának!

9. A túlságosan tolakodó 
szomszédot udvariasan hárítsa 
el!

10. Saját problémái miatt 
ne tekintse a szomszédot bűn
baknak! Ha szükséges, tudjon 
változtatni álláspontján!

W aterloo az asztalonA  francia Charles Laurent- nek 18 évre volt szüksége ahhoz, hogy elkészítse a Waterlooi csata makettjét a hozzá tartozó 12 ezer ólomkatonács- ... kával,. Laurent valóban hatalmas munkát végzett — élethűen kidolgozta a legapróbb, részleteket is, egészen a ka- tönamundérok . gombjainak rajzolatáig. A  makett 26 négyzetméternyi területet foglal, és Compiegne város múzeumában látható.
kiderül, úgy látszik, fogyókúra után ezek a kockázatok ismét csökkennek.A  konferencia résztvevői a különböző eredetű,.'tartalmú és jelentőségű tanulmányok sokaságát vették szemügyre, amelyek részben ellentmondó eredményekre vezettek. Főként abban a kérdésben továbbra is kevéssé meggyőzők az adatok, hogy az elhízás kedvez azoknak a kockázati tényezőknek, amelyek.a szívkoszorúér- betegség kialakulásában szerepet játszanak.'Az is biztos, hogy a túlsúly megrövidíti az életet; 20%-os túlsúly’ esetén a normális súlyúakkal szemben egyharmaddal nő az átlagos halandóság, 50% esetén mintegy megkétszereződik. A  veszélyeztetettség az elhízás tartamával együtt nő, főként 50 évnél fiatalabb embereknél. Mivel a súlyproblémák gyakran már gyermekkorban jelentkeznek és olykor felnőttkorban is tartanak-, a jövőben határozottabban kell keresni olyan genetikai és metaboliti- kus „jelzéseket” , amelyekből. következtetni lehet a felnőttkori. elhízásra. Ha ezeket a veszélyeztetett csoportokát azonosítani lehetne, ez lehetővé tenné már korai időpontban a megelőző kezelést. 'Mivel a túlsúlyos emberek nem felelnek meg a divatos szépségideáinak, rettenetes lelki nyomás nehezedik rájuk, amely, valószínűleg belejátszik a többi, egészséget veszélyeztető hatásba. Milliárdos üzleteket jelentenek a fogyás előmozdítói, így a diéták és az étvágycsökkentők. Fontos szelepet játszik a fogyásban a sport is, mivel a futóedzés, és torna szabályozza az anyagcserét. A fizikai tevékenység során fogyasztott kalóriának azonban Hans Ditsehuneit professzor (ulmi egyetemi klinika) szerint nincs nagy jelentőségük.
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— Tegnap pingpongoz- 

tunk, és rettenetesen elfá
radtam. — mondja a skót,— Hogy lehet attól el
fáradni?— Ketten játszottunk 
egy ütővel.

TRÉFÁK— Szörnyű a feleségem, 
mindig másokról beszél.

— Az enyém még rosz- 
szabb, ő mindig magáról 
beszél.

— Annyira összevesztem 
az apámmal, hogy egyetlen 
fillért sem kapok mar tőle 
az egyetem befejezéséig!— De hat akkor ki fog 
támogatni?— A mamám.



MUNDIAL ’88 Benny tatjuk ellenfeleinketDÁNIA
Mennyit ér Mizsér sapkája?

A  szövetség alapítási éve: 1889.Az ország lakosainak, igazolt labdarúgóinak száma: 4,” millió, illetve 208 ezer,A  döntő újoncai. A  selejtezőkben 1958 óta egyetlen kivétellel (1962) minden alkalommal reszt veitek. Részsikereket arattak; Mexikó előtt a magyar csapatot is legyőzték (3:2) Koppenhágában, s olykor csak minimális különbséggel maradtak el vetélytársaik mögött.

Balczó sikerei óta megkülönböztetett figyelem kíséri a magyar öttusázók szereplését. Hadd tegyem hozzá rögtön: bajban lennék, ha ezt az állítást bizonyítanom kellene, mert az érdeklődés a legjobban és a legközvetlenebb módon a nézőszámon mérhető le. Egy öttusaverseny viszont nem vonz telt házat. Nincs az az elszánt szurkoló, aki képes lenne végignézni mondjuk egy tizenkét órás vívószámot. Ha viszont nincs néző, nincs bevétel sem. Vagy a kettő között nincs ilyen szoros összefüggés?— Nincs — állítja Császári 
Attila, a Magyar Öttusa Szövetség főtitkára. — A  közönségbevétel minden sportágban minimális, tudtommal egyik szövetségnek sem ez jelenti az anyagi biztonságot.— A  puszta népszerűségből 
viszont nem lehet m egélni. . .— Valóban nem. Én alig egy éve vagyok főtitkár. AmikorNB I

Megvon ci bajjiek és 0 két kieső {?)A  24. forduló eredményei:Az első osztályú bajnokság 24. fordulója a jelek szerint sorsdöntőnek bizonyult. A bajnoki cím abszolút esélyese a Honvéd újabb győzelmével már hat pont előnyre tett szert, így a hátralevő hat fordulóban már ötvenszázalékos teljesítménnyel is bajnok. Nem eny- nyire egyértelműen, de a kiesés kérdése is egyre jobban eldöntöttnek látszik.. A  Volán Debrecen elleni hazai vereség után újabb „négypontos” meccset vesztett, így a Siófok három pont előnyre tett szert, ami ha nem is behozhatatlan, de igencsak tetemes. Gyakorlatilag a Csepel kiesését jelenti a hazai 0-3-as veresége a Tatabányától, noha papíron még minden lehetséges.Érdekesen alakul viszont az ezüst- és bronzéremért, az UEFA-kupában való szereplésért való küzdelem. A  jó' pozícióban levő Pécs és Rába mellett még a ZTE, a Video- top és az FTC is reménykedhet, ehhez azonban bravúros hajrára lenne szükségük. Ügy tűnik, a Debrecen és a Békéscsaba kiesési gondjai megszűnték, így felszabadultan várhatják a folytatást.

Honvéd—Vasas 2-1FT C—Dózsa 3-1Pécs—-Rába 1-1Békéscsaba—M TK-VM 1-0Debrecen—Haladás 1-0Siófok—Volán 1-02TE—Videoton 1-0Csepel—Tatabánya 0-3A  szerdai forduló eredményei:Dózsa—Siófok 0-1Vasas—Csepel 1-0Volán—Pécs 0-0Mt í í -VM—ZTE 2-3Haladás—FTC 2-0Tatabánya—Debrecen 2-0Videoton—Honvéd 0-0Ká b a—B ékéscs ab a 4-1A Z NB I Á LLÁ SA1. Honvéd2. Pécs3. K ába4. Zalaegerszeg5. Videoton6. T atabánya7. Ferencváros8. M T K -V M9. Ű . Dózsa í.0. H alad ás e 411. Vasas12. D ebrecen13. S ió fo k  , ' '14. B ékéscsaba15. V olán16. Csepel
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FORM A—I
A  terveknek megfelelően

Nagy Ervin közlekedési m i
niszterhelyettes helyszíni szemlén adott tájékoztatást a sajtó képviselőinek a Forma— 1-es pálya építésének jelenlegi helyzetéről.A  februári és a márciusi zord időjárás ellenére a  földmunka nagy része már elkészült, s csak a kisebb felülethibák kijavítása van hátra. A mostani kedvező időjárásnak köszönhetően az építők már hozzákezdhettek a pálya útburkolatának a lefektetéséhez: jelenleg mintegy 1 km-nyi szakaszon már betonréteg fecli a pályát. A  gépek a héten indultak meg. Először 20 centiméter vastagságú betonréteget terítenek a földre, a pálya félszélességében, majd erre kerül rá a háromszor' öt centiméteres vastagságú, különféle minőségű aszfaltréteg. Naponta egy-egy sávban 330 métert haladnak előre, így, ha az időjárás engedi, májusra, a tervezett határidőre végeznek a munkával.

Ezzel párhuzamosan nagy ütemben épülnek á tribünök, és már elkészült a boxokat és a sajtóközpontot, valamint a versenyirodákat magában foglaló főépület szerkezete is. Nagy erővel folyik továbbá az elektromos- és vízvezetékek kiépítése, valamint a pályát körülvevő kerítés felállítása.Jelenleg.300 munkás és több mint 30 munkagép dolgozik, és az építkezés minden szakasza az ütemtervnek megfelelően hálád. Ezek szerint, a pályának^ június 9-én készen kell állnia, mért ezután kerül sor a FISA  (Nemzetközi Autósport Szövetség) utolsó pályaellenőrzésére. Ekkor kapja meg a pálya a zöld jelzést a ’Forma— 1-es világbajnokság magyarországi futamához. Június 13- án, 14-ón és 15-én pedig már nemzetközi versenyt rendeznek, ez a Béke és Barátság Kupa lesz egyébként a Forma—1-es rendezők főpróbája is.

NE II, 34. FORDULD
Hármas vsrseiiyfutdsVeszprém—Szolnok 3-0 (3-0).Szolnok, kétezer néző, vezette: Bubori. A  kieséstől menekülő veszprémiek meglepő fölénynyel nyertek idegenben. Gólok: Handel, Tóth (11-esből) és' Bognár.NYVS5C—Sopron 3-0 (1-0).Nyíregyháza, kétezer néző, vezette: Varga J . A tartalékos hazaiak fokozatosan kerekedtek. felül .a keményen játszó soproniak ellen. Górok: Húszak és Tóth E,Métripond—Ssekszárd 1-1(0-0). Hódmezővásárhely, kétezerötszáz néző, vezette: Szálak Jól védekezett a Szek- 'szárd. Gólok: Adorján, illetve Muraközi.Dunaújváros—Szabó SE 3-1(1-1). Dunaújváros, kétezerötszáz néző, vezette Komáromi. Folytatódott a dunaújvárosiak nagy menetelése. Gólok: Ress (2), Csató (öngól), illetve Csaló (11-esből).D. Kinizsi—Vác 'l-O (0-0).Debrecen, .ezer néző, vezette: Hazafi: szép fejesgóllal nyert a házigazda. Gól: Magyar Á.Eger—SZEOL-Délép 3-2(1-1). Eger, nyolcezer néző, vezette: Lázin. Valódi szuper- rangadót vívott az első és második helyezett, látványos, remek küzdelem jellemezte a találkozót. Gólok: Tasi, Méhesi, Kántor (öngól), illetve Grubo- rovics és Kun.

Diósgyőr—Nagykanizsa 0-0,Diósgyőr, háromezer néző, vezette:.Makó.Komló—Ganz-MÄ V Á G  3-1 (0-0). Komló, ezerötszáz néző, vezette Molnár L. Többet kezdeményezett a Komló. Gólok- Takács, Vígh (11-esből), ihletve Földes.
Keszthely—Kazincbarcika 3-1 (1-0). Keszthely, ezerháromszáz néző, vezette: Karsai. Egyre kevesebb a reménye a barcikai együttesnek a további KB If-és tagságra. Gólok: Bullái 2, Kiss, Illetve Petro- vics.
Baja—Salgótarján 1 - 0  (1 -0).Baja, ezernyolcszáz néz®, vezette: Szekeres. Nagy csata, gól: Prikidanovics (11-esből).AZ NB II Á LLÁ SAl.
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— Aranylabda?— Az egyetlen labda, anrelyet senki nem tudott tőlem elvenni.— Brazilok?;— 1967-ben három hetet náluk töltöttem. Közelről csodálhattam a művészképzőt.— Csípős?— Sokan aggódtak, hogy kisebesedik az oldalam . . .— Dalok?Aradszíky és Koós révén még lemezre is énekel, tem. ‘— Ellenségek?— Nem tudok róluk.1 — Ferencváros?— Harmincnégy esztendeje szolgálom a zöld-fehéreket.— Gépkocsi?
— Egy Toyota Corolla.— Hercegszántó?' Szülőfalummal, sajnos ma már nincs kapcsolatom.— Írás?
~  1'959-től v 1969-ig az MTI sportosztályán dolgoz, tam, mint újságíró. Ma már levelet is ritkán írok.— Jellemrajz?— Szeretem a pontosságot, rendszerességet,— Karrier?— Mindent elértem, amit egy labdarúgó elérhet.

- -  Lakat?Edzőként és emberként is sokra tartottam.— Mátrai?— Sok alaptalan pletyka született a vele való viszonyomról.— Népszerűség?— Albertfalvát nem rólam nevezték el. De Lábatlant sem . . .— Öregség?— Nem foglalkozom vele, remélem, megérem.— Profizmus?— Ha az időmben is lehetett volna. . .— Rúgások?Minden mérkőzésen más testőr aprított.— Szíria?— Edzői szerződést ajánlottak, de nem jött létre az üzlet.— Tanulás?— Most végzem a szakedzőit.— Utód?— Flóri fiam a Fradi ifi íjben focizik, Magdi lányom pedig a Kinizsi Húsosban kézilabdázik.— Világbajnokság?— Továbbjutunk.— Zongora?—  Játszottam rajta, sohasem cipeltem . . .

elfoglaltam ezt a posztot, világos volt, hogy az állami támogatás nem fog növekedni az igényeinknek megfelelően, és további bevételi források után kell néznünk.Gyorsan helyesbít:— Illetve bevételi források után kell néznünk. Sőt, erőfeszítéseket kell tennünk azért, hagy pénzhez jussunk. A  legjobb példa erre az a verseny, amelyet felváltva rendez a szövetség és a Bp. Honvéd. Ügy tudom, a klub jelenleg tárgyal a Hungaluval a támogatásról, a megegyezés több százezer forintot jelenthet. A  verseny közvetítésére sikerült megnyernünk a televíziót, tudjuk ugyanis, hpgy tévéadás nélkül tisztességes reklámbevételhez jutni lehetetlen. Persze a televízió nemcsak anyagi hasznot hoz, egy közvetítés felbecsülhetetlen propagandát jelent az öttusának is. A  közvetítés sikere érdekében még azt a „szabálytalanságot” is elkövetjük, hpgy a számok sorrendjét megváltoztatjuk, és a lovaglást tesszük a végére.— Nem tartja túlzásnak az 
ilyen mértékű alkalmazko. 
dást?— Egyáltalán nem, amíg a sportág nem látja kárát. Tudomásul kell vennünk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben rengeteget számít, mekkora bevételre sikerült, szert tennünk. És ha ilyen módszerekkel lehet pénzt keresni,, akkor alkalmazkodni fogunk.— Évenként azonban csak 
egy televíziós versenyt rendez
nek.— Bevételünk máshonnan is van. Éves keretszerződést kötöttünk az. Ezermester reklámirodájával. Ilyen megállapodás korábban is létezett, de az idén nagyságrendekkel emelkedett a szerződésben rögzített összeg.— Gondolom, a szövetség 
szolgáltatása is.

— Természetesen. A  lovardában az akadályokon, különböző sportszereinken a vállalat neve, reklámja szerepel.' Elhelyezzük a külföldi versenyeken is a pisztolydobozon, a vívózsáJfök'on, meglehetősen feltűnő helyeken, úgyhogy elég sűrűn lehet látni fényképeken, híradórészletekben. Az Ezermesterrel kötött megállapodás tartalmazza még, hogy két versenyre ők közvetítenek támogató cégeket.— Mit fizet mindezért az 
Ezermester?— Nem szívesen mondanék összeget, már csak azért 'sem, mert a hazai piacon a sportreklámnak nincsenek kiala-

van pénzKult árai. Ugyanazért a szolgáltatásért eltérő összegeket fizetnek, a különbség akár tízszerese is lehet. Azt hiszem, a mi partnereink nem járnak rosszul, mert eredményes sportágat támogatnak. Sikeres volt a legutóbbi melbourne-i világbajnokság is, ebből következik, hogy a HungarHotels sem az ablakon dobta ki a pénzét, amikor velünk szerződött. Versenyzőink sapkájára a vállalat neve volt felírva, ilyen sapkában fényképezték, filmezték Mizsér Attilát a v ilágbajnoki dobogó tetején. Ezek a képek bejárták az egész világsajtót.— Még szerencse, hogy M el- 
bourne-ben hűvös volt, jól is 
jött a sapka . . ._— Nem akarunk a versenyzőinkből szendvicsembereket csinálni, belül kell maradnunk a J ó  ízlés határain. Éppen ezért vesszük szívesen az olyan reklámot, amely a sporthoz valamiképpen kapcsolódik. Ilyen szerződésünk van a Kőbányai Gyógyszerárugyárral. Egyik termékét, a Richtofit sportkrémet nemcsák reklámozzák, hanem használják is versenyzőink.— Azt mondta az imént, 
hogy nincsenek reális árak a 
sportreklámban. Nem lehetne 
ezen változtatni?— He, minden bizonnyal. Én úgy képzelem. el, hogy a jelenlegi heterogén kapcsolat- rendszer alkalmazása helyett egy tájékozott, felkészült apparátust kellene felállítani erre a célra — akár a sporthivatalban —, amely közvetítene a hirdetők és a szövetségek között. A  bevétel az egyes szövetségeké lenne, a csoport az üzletszerzésben segédkezne. Egyelőre ez is ránk vár, miközben a szakfelügyelővel ketten dolgozunk a szövetségben, és a sportág minden gondja nálunk csapódik le, még az egyesületeké is, a lovaktól a lőszerigértylésig. Néha úgy érzem, mintha süllyedő hajón lennék, rohangálok a lékek között, nem tudom, melyiket tömjem be előbb. Köt a szabályok sokasága is, előfordul, hogy több zsebemben is van pénz, de amelyikből szabad lenne kivennem, az éppen üres. I— . „Gazdasági szakember

ként" milyen sikereket ért el?— Ebben az évben a gazdálkodási költségeink közel felét tudjuk fedezni saját erőből. Az idei bevételünk egymillió forint fölött lesz. Hatalmas előrelépés ez ahhoz képest, hogy tavaly a szövetségnek még nem volt tervezett bevétele.
1 milliárd néző

N a g y  feajrsokok a  Jóakarat-verscsiyek^nAz amerikai Edwin Moses, 
wtllie Banks, Balerie Brisco- 
Hooks, Carl Lewis, Jackie  
Joyner, a svéd Patrick Sjö- ,,a jamaikai . Marien 
Ottey-Page, a bolgár Sztefka 
Kosztadiova, a csehszlovák 
Marmiia KTatochilova és még néhány világsztár indulása emeli a július 4.—20. között Moszkvában, Jurmalában és Tall inban sorra kerülő Jóakarat-versenyek rangját.

German Jakovljcv , a szervezőbizottság egyik munkacsoportjának vezetője a Szov- jetszkij Szportnak adott nyilatkozatában megerősítette, hogy mintegy 50 ország jelez-' te részvételi szándékát. Az F í? ?  150 tagú küldöttségében többek között helyet kap Uwe Hohn, Marita Koch, Marlies Gohr és Heike Daute-Dreschs- ler is._ A..versenyeken mintegy 3000 külföldi és 550 szovjet sportoló részvétele várható. Számítanak 250 tiszteletbeli vendég és ezernél több újságíró érkezésere.— A Jóakarat-versenyek közvetítési jogát eddig 75 tele-

víziós állomás, vette meg __folytatta Jakovljev —. közvetíteni fognák New York-i, Los Angeles-i, chicagói és ' más nagy amerikai városok televíziós társaságai is.A Szovjetszkij Sport említést tett arról is, hogy a napokban New- Yorkban sajtó- konferenciát tartott Robert Wussler, a TBS televíziós társaság alelnöke. Többek között kiemelte, hogy az előzetes számítások szerint a kábeltelevízió jóvoltából a világ különböző országaiban 1 milliárdan nézhetik az eseményeket.
E m im m éiRazK-nêsiEZSíuie'tiS A JT Ó S Z E M L ESz erk eszd :

a szerkesztébizoLtsás Budapestv „  Slein dl .utca 8, sz. 10 54 K ia d ta :^  disz téri um Bv Országos Par un. snoksága 86—1377. S z ik ra  L ap nyom da, Budapestr


