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A Z ELMÚLT H É T
HÁTRÁNYOSAN MEGKÜLÖNBÖZTETÖNEK MINŐ

SÍTETTÉK több szocialista fővárosban az Európai 
Gazdasági Közösségnek azt a döntését, hogy a csernobili 
atomerőműben történt szerencsétlenségre hivatkozva 
megtiltják — egyelőre május végéig — egyes mezőgaz
dasági term ékek közös piaci átvételét. Ezt az értékelést 
osztotta több nyugat-európai újság hírmagyarázata is. 
A jugoszláv kormány nyilatkozatában egyoldalúnak és 
alaptalannak ítélte a határozatot, s külön is kifogásol
ta, hogy előzetesen nem konzutáltak Belgráddal. A len
gyel külkereskdelmi minisztérium szerint a tilalom kö
vetkeztében mintegy nyolcvanmillió dollár veszteség ér
heti a gazdaságot. Varsóban és Belgrádban egyaránt 
hangsúlyozzák, hogy a kivitelre szánt árukat mindig 
megvizsgálták, s a szennyezettség egyetlen esetben sem 
haladta meg azt a szintet, amelyet Nyugat-Európának 
általában normának tekintenek. Az MTI jelentése sze
rint a magyar kormány a brüsszeli nagykövetség útján 
kezdettől fogva rendszeresen közli mind az EGK szer
veivel, mind a belga hatóságokkal a radioaktivitás ada
tait, amelyek ugyancsak alatta m aradnak a közös piaci 
szakértők által kritikusnak tekintett mértéknek.

A La Libre Belgique részletesen elemezte a döntés 
ellentmondó jellegét. A nyugati államok napokon át vi
táztak arról, hogy egymás közti élelmiszer-forgalmunk
ban milyen sugárzásszennyezettségű árukat vesznek 
át. Nincs egyértelmű mérce, sőt az egyes országokon 
belül is eltérően ítélik meg a kritikus szintet. Végül a 
feszültségek elkerülése végett a Közös Piacon belül 
megszüntettek minden korlátozást. Teljes volt az egyet
értés viszont a szocialista országokból származó import 
felfüggesztését illetően. „Az elfogadott intézkedések bot
rányosak — hangoztatta a brüsszeli lap —, egész egy
szerűen Nyugat-Európa protekcionista céljait szolgál
ják.”

BÍRÁLTA KÜLÖNBÖZŐ NYUGAT-EURÓPAI HA
TÓSÁGOK merev biztonsági intézkedéseit Hans Blix, 
az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökségének a 
vezérigazgatója is. Emlékeztetett az Egészségügyi Vi
lágszervezetnek néhány nappal ezelőtti, koppenhágai 
ülésén elfogadott állásfoglalására, amely szerint nincs 
szükség korlátozásokra az élelmiszer-fogyasztásban. 
Bécsben egyébként közölték, hogy az atomenergia-ügy
nökség kormányzó tanácsa egy hét múlva rendkívüli 
ülést tart. A testületet az NSZK kívánságára hívják ösz- 
sze, s várhatóan a csernobili szerencsétlenséggel, annak 
tanulságaival foglalkoznak.

LÍBIA KÉSZ RÉSZT VENNI olyan nemzetközi ta
nácskozáson, amelyet a nyugat-európai és az arab or
szágok közösen rendeznének a terrorizmus elleni harc
ról. A máltai kormányfő közölte ezt, megerősítve Tri
poli tárgyalási szándékait. Misfud Bonniéi miniszterel
nök országa nevében fel is szólította Brüsszelben. az 
EKG tagállamait, hogy kezdeményezzenek ilyen érte
kezletet.

A líbiai hírügynökség kommentárban foglalkozott 
több nyugati diplomata tripoli kiutasításával. A Dzsana 
leszögezte, megalapozatlanok voltak a líbiai diploma
tákkal szemben külföldön alkalmazott intézkedések, s 
Tripoli csupán ezekre válaszolt harm inchat nyugat-euró
pai eltanácsolásával. Közöttük huszonöt olasznak és 
négy nyugatnémetnek tíz napon belül kell elhagynia az 
észak-afrikai országot.

LONDON ÁLLÍTÓLAG MOST BENYÚJTJA A 
SZÁMLÁT Washingtonnak a Líbia bombázásához adott 
brit támogatásért cserébe, s északír terroristák kiadatá
sát kéri. Miként az MTI jelentette, ezt a sajátos ügy
letet kívánja nyélbe ütni az angol kormány nevében Tin 
King, az északír ügyek minisztere. A szenátus külügyi 
bizottsága elé került a b rit—am erikai kiadatási egyez
mény, amely a Capitoliumon hónapok óta elakadt a 
nagy befolyású ír lobby ellenállásán. Márpedig állítólag 
az IRA sok tagja talált menedékre az Egyesült Álla
mokban.

AZ AMERIKAI EGYETEMEK ÉRINTETT KUTATÓI
NAK nagy része nem hajlandó részt venni az űrfegy
verkezési program előkészítésében. Ezt neves amerikai 
tudósok, politikusok közölték az amerikai törvényho
zásban megtartott sajtókonferenciájukon.

Az Egyesült Államok tudósai körében több m int fél 
évvel ezelőtt indult meg az aláírásgyűjtő-mozgalom az 
űrfegyverkezési program, illetve az egyetemi kutató in
tézetek abban való részvétele ellen. Bár a Pentagon je
lentős összegű támogatást helyezett kilátásba az inté
zeteknek, különösen az egyetemeken folyó fizikai kuta
tások számára, ha bekapcsolódnak a feladatok megol
dásába, a húsz legjelentősebb amerikai egyetem fizikai 
kutató intézetének több mint a fele utasította el az 
ajánlatot, s a többi intézetben is többségben vannak az 
űrfegyverkezési program ellenzői.

JAMES CRONIN, AZ 1980-AS FIZIKAI NÓBEL-DÍJ 
nyertese, Philip Anderson Nobel-díjas professzor, akit 
egyébként Reagan elnök négy évvel ezelőtt a legmaga
sabb amerikai tudományos kitüntetéssel jutalmazott, 
George Brown demokrata párti képviselő és mások a 
sajtókonferencián elmondották: az egyetemi intézetek 
mintegy négyezer professzora, vezető kutatója és tudo
mányos m unkatársa — fizikusok, számítógép-szakértők 
és műszaki szakemberek — írta alá eddig a tiltakozó 
mozgalom nyilatkozatát. Rajtuk kívül igen nagy szám
ban csatlakoztak az űrfegyverkezés elleni mozgalomhoz 
a beosztott kutatók és az egyetemek diákjai is.

NYUGATI BANKOK ARRÓL KAPTAK ÉRTESÍ
TÉST Kubától, hogy a szigetország 6-7 millió dollár 
körüli összeget utal át részükre, amely összeg az ese
dékes kamattartozások törlesztését szolgálja közölték 
londoni bankárok.

A kubai kormány május elején azt jelentette be, hogy 
május 5-től három hónapon át szünetelteti a törlesztést, 
abban a reményben, hogy ezen idő alatt sikerül meg
állapodásra jutni a hitelezőkkel az 1986-ban es 1987- 
ben esedékes adósságok ügyében..

Az osztrák megoldás
Ausztria eddigi nyolc, s a 

tervezett többi dunai erőmű
ve nélkülözhetetlen nemcsak 
az energiatermelés és a hajó
zás szempontjából, hanem se
gít a környezet védelmében 
és hasznosításában is. Erről 
beszélt Josef Kobilka, az 
Osztrák Dunai Erőmű Társa
ság igazgatója. A nemzetközi 
hírű szakember mérnökként 
1948 óta vesz részt ausztriai 
vízi erőművek építésében és 
csaknem négy évtizedes ta
pasztalatai alapján meggyő
ződése, hogy az energiaterme
lésnek ez a form ája a leggaz
daságosabbak, a legbiztonsá
gosabbak közé tartozik, s egy
úttal segít védeni, s a közös
ség számára rendezni, hasz
nosítani a természeti környe
zetet, amelyben Ausztria köz
ismertén gazdag.

A osztrák Duna kanyargós, 
300 folyamkilométernyi sza
kaszán 1920 óta sorra épül
nek az erőművek. Az NSZK 
határánál 'a jochensteini, az
után az aschachi, az ottens- 
heimi, a wallseei, az abwin- 
deni, a melki (az utóbbi a hí
res Wachauban, a festői apát
ság alatt), az altenwörthi, a 
greifensteini. Nagy szerepük 
van abban, hogy Ausztria 
energiamérlegében a . hazai 
elektromos energia már 14,5 
százalékkal szerepel. Vízi erő
műveik összesen évi 30 ezer 
gigawattóra energiát term el
nek: ez 6,6 millió tonna fűtő
olaj im portját takarítja meg 
— kerek évi 20 milliárd sChil- 
1 inget.

Ybbs-Persenbeugnál pél
dául 350 ezer köbméternyi 
sziklát kellett szétrobbanta
ni, part közeli helységeket 
áttelepíteni — köztük nagy 
költségekkel műemlékvédelem 
alatt áló épületeket. Azok, 
am int bárki láthatja, azóta is 
ott vannak új helyükön, a 
Duna partján  — miközben a 
folyón felgyorsult a hajóköz
lekedés, azelőtt ezen a 15 ki
lométeres szakaszon csak egy
irányú forgalom volt lehetsé
ges. Ausztria egyébként a 
Duna Bizottság előírásai alap
ján szabályozza a folyó med
rét, mélységét — hasonlóan 
figyelembe veszik e nemzet
közi testület ajánlásait, az 
erőművek szerkezetének, mér
tékének kialakításánál.

A kérdésre, nem okozott-e a 
nyolc dunai erőmű építése 
gondokat a természeti kör
nyezetben, vagy . az ivóvíz- 
ellátásban, Josef Kobilka ha
tározottan nemmel válaszolt. 
A szabályozás nemhogy ron
totta, ellenkezőleg, javította a 
környezetet, hiszen a mága- 
sabb vízellátás új életet adott 
a holtágaknak, ott egyidejű
leg kitűnő, új lehetőségeket 
biztosítva a vízi sportok szá
mára, fellendítve az idegen- 
forgalmat. A felső-ausztriai 
Duna-szakasz vitorlázók, ször
fözők paradicsoma lett. Az 
építkezéseknél külön gondol
tak a mezőgazdaság szükség
leteire, biztosították, hogy — 
adott esetben — szárazság 
esetén többletvizet juttathas
sanak a környező területekre. 
Ezeket a kisegítő csatornákat

azonban még soha nem kel
lett igénybe venni — mint 
ahogy nem volt soha gond az 
ivóvízellátással sem.

— Mivel magyarázza akkor, 
hogy két éve jelentős tiltako
zás volt a legújabb, Ham
burgnál tervezett erőmű épí
tése ellen?

Az osztrák- szakember vá
lasza: elméletileg sok min
dent , lehet állítani, a nyolc 
dunai erőmű építésének, üze
meltetésének immár több év
tizedes gyakorlata azonban cá
folja ezeket az elméleti fenn
tartásokat. Figyelemre . méltó, 
hogy a környezetvédők egyet
len meglevő dunai erőmű el
len sem tiltakoznak, hiszen 
erre nincs is alapjuk.

Josef Kobilka leszögezte, 
hogy a hainburgi erőmű ter
vének feladása (jóllehet a 
szakemberek minden vonat
kozásban, így a természet 
megvédése szempontjából is 
változatlanul ezt ta rtják  a 
legjobb helyszínnek), távolról 
sem jelenti a Duna további 
haisznosításának feladatát, a 
tervek szerint 1987 végén 
kezdik meg a következő, a 9. 
erőmű építését, mégpedig 
közvetlenül Bécs alatt. Az 
építési idő 60 hónap, a 160 
MW teljesítményű erőmű 
költségeit 11 m üliárd schil- 
lingre becsülik, különlegessé
ge, hogy egyik zsilipje 34 mé
ter széles lesz, lehetővé téve 
a Duna-tengerjáró hajók át
haladását is. A bécsi vízlép
cső egyúttal fontos szerepet 
játszik majd a fővárosi Du
na-szakasz. folyam atban levő 
további szabályozásában, az 
árvízvédelem tökéletesítésé
ben.

Tanulságos, hogy a környe
zetvédők a bécsi erőműnél 
üdvözlik azt, am it Hamburg
nál elutasítottak: hogy tudni
illik a duzzasztással emelke
dik a talajvíz szintje, így új 
életre kapnak az ártéri er
dők, meg lehet őrizni a rész
ben kiszáradó természeti kör
nyezetet.

Kobilka doktor szerint 
egyébként az erőműépítés el
lenzőinek tábora nem tesz ki 
többet Ausztria felnőtt lakos
ságának 5 százalékánál, és 
sokan közülük egyszerűen 
nem ismerik — s nem. is haj
landók megismerni — az ed
digi építkezések kitűnő, m a
gukért beszélő tapasztalatait.

A Dunai Erőmű Társaság 
a tervek szerint részt vesz a 
nagymarosi vízlépcső építésé
ben is. Igazgatója határozot
tan cáfolta az állításokat, 
mintha Nagymarost Hainburg 
helyett építenék osztrák vál
lalatok.

Nagymarosról már akkor 
folytak a tárgyalások, amikor 
a hainburgi ügy még nem is 
volt napirenden. A hainburgi 
tervek feladása után az ér
dekelt osztrák építővállalatok 
az autópályáknál, az útépíté
seknél vagy a magasépítés
ben vállaltak feladatokat, így 
nincs szó arról, hogy a terve
zett magyarországi munkákat 
korábbi megbízások pótlása
ként kapták volna — mon
dotta Josef Kobilka.

Csökkentik az ENSZ 
költségvetését

Az ENSZ-közgyűlés;: 40. 
ülésszakán a világszervezet 
pénzügyi válságának enyhíté
sével foglalkozó vita lezárása
képpen olyan tervezetet fo
gadtak el, amely előirányoz
za az ENSZ költségvetésének 
csökkentését 30 millió dollár
ral. A világszervezet költség- 
vetési deficitje közel 300 mil
lió dollár, ez az éves költség- 
vetésnek . csaknem az, egyne
gyede. Perez de Cuellar a 
gondok enyhítése érdekében 
azt is javasolja, hogy egy-egy 
ülésszak időtartam át 13 hét
ről 10-re csökkentsék.

Lemondott
Kínában felfüggesztették azt 

a tervet, melynek értelmében 
két 1000 megawattos atom 
reaktort vásárolnának a nyu
gatnémet Siemens-céghez ta r
tozó Kraftwerk Unió AG-tól 
(KWU). A 4-5 milliárd m ár
kás üzletre vonatkozó előzetes 
megállapodást Csao Ce-jang 
miniszterelnök még tavaly jú
niusban írta alá, s az akkori 
elképzelések szerint a szállí
tásokat 1987-ben kellett volna 
megkezdeni A KWU értesülé
se szerint Kína légújabb ener
giapolitikai elképzeléseiben az

A béke hónapja
A kisfiú, háromesztendős 

lehet, rám fogja berregő 
géppisztolyát a játszótéren: 
„Te most meghaltál!” Szü
leinek sem lehetnek hábo
rús élményei, könyvekből 
tudják: a második világhá
borúban 55 millió ember 
vesztette el a legdrágábbat, 
az életét. A borzalmakat 
csak az idősebb generáció 
emlékezete és a dokumen
tumfilmek őrzik. A kisfiú 
semmit sem tud a háború
ról. Lát harcokról szóló 
beszámolókat a televízió 
képernyőjén, de azt hiszi, 
ez csak játék. Játék, m int 
a fogócska. És azt sem 
tudja, mi a béke; olyan ne
ki, m int a víz vagy a leve
gő: van.

Pedig a béke nincs ön
magától. A szocialista or
szágok, élükön a második 
világháborúban legtöbbet 
szenvedett Szovjetunióval, 
több m int négy évtizede 
harcolnak, hogy ne legyen 
több kataklizma. Háborúk 
1945 m ájusa óta is voltak! 
Elég, ha Koreára, Vietnam
ra  vagy a Közel-Keletre 
gondolunk, ahol ma is dö
rögnek a fegyverek. A mi 
dolgunk az, m int Ady End
re őrzőinek a strázsán. Vi
gyáznunk kell, hogy a he
lyi háborúk lángjaiból ne 
lehessen világégető futótűz.

A Varsói Szerződés Poli
tikai Tanácskozó Testületé
nek budapesti felhívása 
után született meg Helsin
kiben az európai biztonság 
okmánya. Fényes bizonyí
ték. A Varsói Szerződés

védelmi szervezet, nem 
erőfölényre, hanem a köl
csönös biztonságot garantá
ló erőegyensúlyra törek
szik. A Szovjetunió időről 
időre konstruktív leszere
lési javaslatokkal, békekez
deményezésekkel áll elő. 
Az Amerikai Egyesült Ál
lamok ugyanakkor fokozza 
a fegyverkezési hajszát, 
csillagháborús terveket sző.

A békének nincs alter
natívája. A béke- és ba
rátsági hónap alapgondola
ta  is ez: váljon ez az év a 
bizalom, a megértés és az 
együttműködés, a  békesze
rető államok és népek kö
zös cselekvésének eszten
dejévé.

Az Országos Béketanács 
a Hazafias Népfront bizott
ságaival karöltve békena
pok, béketalálkozók sorát 
rendezi májusban. A pár
beszéd m ár elkezdődött. A 
békéről van szó, amihez a 
földkerekség minden em 
berének joga van, s am iért 
a glóbpsz minden lakójá
nak harcolnia kell; a ba
rátságról; ami ez esetben 
szolidaritást jelent a nem
zeti felszabadulásukért, az 
éhségövezetek megszünteté
séért küzdő népekkel.

Tömegpusztító fegyverek
től való félelem nélkül kel
lene átlépnünk a harm adik 
évezredbe! Ügy, hogy az 
em lített kisfiú m ajdan 
megszülető kisfia m ár já 
tékpuskáról se tudhasson. 
Házat építsen színes koc
kából, m ájusi virágot tűz
zön a tetejére.

A  világon először
Az űrhajózás történetében 

ismét kiemelkedő fejezetet 
írunk: a világon először haj
tottak végre átszállást egyik 
űrállomásról a másikra — ű r
hajót használva közlekedési 
eszközül. Lássuk közelebbről 
e bonyolult manőver három 
alapfázisát!

Ez év február 20-án a szu
per tolóerejű Proton hordozó- 
rakéta Föld körüli pályára 
emelte a 20 tonnás Mír (Bé
ke) nevű, harm adik generá
ciós szovjet űrállomást. (A 
Szaljut—1—5 az első, a Szal- 
ju t—6 és 7 a második gene
ráció.) Ú jfajta lehetőség nyílt 
a kozmoszban való állandó 
tartózkodásra, sőt — távlati 
prespektivaként — a bolygó
közi utazáshoz is közelebb 
kerültünk.

A Mir sok tekintetben ha
sonlít, sok tekintetben viszont 
eltér a második generációs 
Szalutoktól. Tulajdonképpen 
alapegysége egy nagy méretű 
és párhuzamosan több célra 
is használható űrkutatási 
rendszernek, amelynek — ha 
minden „rajta van” — össz- 
tömege meghaladja a 100 ton
nát! Ugyanis összesen hat 
dokkoló-, illetve átszállónyí
lása van, amelyekhez külön
böző rendeltetésű űrhajók, la
boratóriumok kapcsolhatók. 
Ezek az úgynevezett mobilok 
automatikusan dolgoznak az 
űrhajósok vagy a földi irá
nyítók ellenőrzése mellett. Az 
egyik például szabadon mű
ködő távcsövet hordozhat; a 
másik olyan, mint egy üveg
ház, és biológiai kísérletekre 
alkalm as; a harm adik a Föld 
erőforrásait, ásványi kincseit 
térképezi; a. negyedik techni
kai-gépészeti feladatokat (he
gesztés, különböző anyagok 
ötvözése stb.) old meg.

A Mir berendezéseit tekint
ve alapvető változtatásokat 
vehetünk észre a korábbi 
Szaljut-típusú állomásokéhoz 
viszonyítva. A Szaljut—7-be 
például rengeteg műszert kel
lett — szükségképpen — be-

kínai reaktorok
atomenergiával szemben
előnyben kívánják részesíteni 
a szenet és más energiahordo
zókat. A nyugatnémet cég 
Egyiptomból is rossz h írt ka
pott a napokban: Kairó arra 
kérte a KWU-t, hogy néhány 
hónappal halassza el a meg
rendelt atom reaktor szállítá
sát. A KWU elnöke szerint a 
cég helyzete kritikus: tavaly 
csak 50 százalékos kapacitás
kihasználtsággal dolgozott, s 
belföldről négy éve nem ka
pott egyetlen megrendelést 
sem atom reaktor szállítására.

építeni, s ez kissé kényelmet
len volt az űrhajósok számá
ra. A Miren azonban kizáró
lag a működést meghatározó 
és biztosító rendszerek talál
hatók. Minden más, a kísér
letekhez szükséges műszert a 
modulok viszik magukkal, és 
azokkal kapcsolódnak az ű r
állomáshoz. A legénység pi
henését külön kabinok bizto
sítják. A Mir több személy 
befogadására is alkalmas, és 
bizonyára helyszíne lesz a so
ron következő „nemzetek kö
zötti” közös űrrepülésnek. .

A Szojuz-típusú űrhajók 
többször indítható hajtóm ű
veikkel és viszonylag nagy 
mennyiségű üzem anyag-tarta
lékukkal, valamint kiváló 
manőverezőképességükkel le
hetővé tesznek bonyolultabb 
feladatok végrehajtását is. 
Például: űrrandevúk létesíté
sét; személy- és teherszállí
tási programok lebonyolítását 
biztonságos összekapcsolás 
mellett. Többféle alaptípusát 
különböztethetjük meg a Szo
juz űrhajóknak — aszerint, 
hogy milyen feladatokat ol
danak meg velük. A Szojuz- 
program lí)67-ben kezdődött, 
és 1985 végéig évente 3—5 
hajó, összesn 40 repülést haj
tott végre. Talán a legemlé
kezetesebb esemény 1975 jú 
liusában történt: Szojuz és 
Apollo típusú űrhajó kapcso
lódott össze — szovjet és 
amerikai űrhajósok találkoz
tak, dolgoztak együtt a világ
űrben.

A „jó öreg” Szaljut típusú 
űrállomás első példányát 
1971-ben indították. Az első 
kozmikus laboratórium  volt a 
világon; a Szaljutok fedélze
tén két-három  űrhajós akár 
több hónapig is tartózkodhat. 
Keringő tömegük 18 tonna, 
vagyis nem sokkal m aradnak 
el a Mir űrállomás modulok 
nélküli tömegétől. Második 
generációs kivitelük már a 
legfejlettebb űreszközök ka
tegóriájába tartozik. A Szal
ju t—6 például 1977. szeptem
ber 29-től 1982. július 29-ig 
működött Föld körüli pályán, 
és egyszerre két űrhajó is 
csatlakozhatott hozzá. Kilenc 
szocialista ország egy-egy 
képviselője dolgozott fedélze
tén — köztük Farkas Berta
lan 1980-ban, am ikor is egy 
hetet töltött ezen az űrállo
máson.

A Szaljut—7 állomást 1982. 
április 10-én állították Föld 
körüli pályára. Berendezései 
az előző űrállomás műszerei
nek tovább tökéletesített vál
tozata. Még abban az évben 
Berezovoj és Lebegyev űrha
jósok 210 napot töltöttek fe
délzetén, közben fogadták 
Chrétien francia kutatóűrha
jóst, később Szavickáját, a 
második szovjet űrhajósnőt. 
A Szaljut—7 következő kül
földi látogatója (1984-ben) in
diai űrhajós volt.



Gazdátlanul ?
Számos kifejezésünk egy

fajta védekező reflexről 
árulkodik; arról is, hogy 
mit ta rt „önmagáról”, az 
általa jelzett jelenségről, 
fogalomról, dologról. Mi a 
veszély? Ki veszélyezteti 
őket? Hogyan veszélyezte
tik a fiatalokat? Teljesen 
személytelen, arctalan a 
kifejezés, így a felelősség 
is homályba vész. Szkep
tikusnak is nevezhetnénk, 
noha égetően súlyos társa
dalmi gondot takar — a 
beilleszkedni képtelen, a 
társadalmi normákat ko
nokul és konzekvensen el
utasító fiatalok körét je
löli. Ok azok, akik az el
fogadott normáktól eltérő 
magatartásmintákat tanul
nak, ismernek meg köz
vetlen környezetükben, s 
ha mégis alkalmazkodnak 
a társadalomhoz, az vagy 
csak formális, vagy szinte 
véletlenszerű. S ki a fele
lős értük? Ha azt mond
juk, hogy a társadalom, a 
család, az iskola, nem 
mondunk semmit. Nem „a” 
tártadalom formálja ilyen
né vagy olyanná az em
bert, hanem az a közeg, 
amelyben él. A család? Ez 
már valamivel konkrétabb, 
s a család felelőssége kéz
zelfogható. Ugyanez vonat
kozik az iskolai nevelésre 
is.

Tavaly látott napvilágot 
az a minisztertanácsi hatá
rozat, amely a családgon
dozást állította a gyermek-

és ifjúságvédelem közép
pontjába. A család szemé
lyiségformáló hatása a leg
erősebb, feltéve, ha a gye
rek azonosul szülei érték
rendjével. Kérdés persze, 
milyen ez az értékrend? 
De végül is a családon ke
resztül lehet megelőzni 
legeredményesebben mind
azokat a pszichés, szociális 
hatásokat, amelyek a tár
sadalmi beilleszkedést 
hátráltatják. Ám mindeh
hez családközpontú, gyor
sain reagálni képes, hatá
rozott intézkedésre jogo
sult szervezetekre is szük
ség van.

A gyermek- és ifjúság- 
védelem jelenleg gazdátlan 
— mondotta a közelmúlt
ban lezajlott tanácskozá
son egy ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szakember. Gaz
dátlan, mert rendkívül sok, 
nehezen koordinálható 
szervezet tevékenykedik e 
területen. Az össztársadal
mi érdek elporlad az in
tézkedésre jogosultak kö
zött. A kár nem mérhető, 
s az esetleges befektetés 
baszna nem egyik napról 
a másikra térül meg. S 
nem is ott, ahonnan szár
mazik. Persze, mindez 
„csak” szervezési kérdés, 
de miután a gyermek- és 
ifjúságvédelem érdemi ré
sze, a feladatok: a teendők 
egyértelműek, a cselekvés 
lehetősége a szervezettől is 
függ.

Földrengésbiztos pajzzsal dolgoznak a Tatabányai Szénbányák 
nagyegyházi bányaüzemének egyik frontfejtésén

i i ii i i ii i i i ii i i i i i i i i i i i ia i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i ih i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i im ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Y g it ik - s z e r z ő d é s e k

A  k o ck á zat el van vetve

Rádió D anubius
Elkészült az új URH-adó Kab-hegyen. Júliustól itt szólal 

meg a Rádió Danubius. Tíz kilowattos új adót szerelnek föl 
a Széchenyi-hegyen is. Debrecenben és Szegeden körzeti URH- 
műsor indul. Tévéadó lesz Vasváron.

— Elkészült Kab-hegyen az 
új URH-adó. Ez a Rádió Da
nubius műsorát sugározza — 
tájékoztatta a lapokat Duró 
Imre, a Posta Rádió és Tele
vízió 'Műszaki igazgatóság fej
lesztési osztályának vezetője. — 
Ez lesz Magyarország első 100 
megahertzes (CCIR normás) 
URH rádióadója. Ez azt jelen
ti, hogy azok a hazánkba lá
togató nyugat-európai és ju 
goszláv turisták is hallgathat
ják majd az új magyar rádió
műsort, akiknek az URH rá
diói nem az OIRT-szabvány- 
ra vannak hangolva. Hazánk
ban ugyanis eddig csak a 
szomszédos szocialista orszá
gokban alkalmazott OIRT- 
szabvány szerint, 70 mega
hertzen sugározták az URH- 
adásokat. Az új Kab-hegyi adó 
mintegy száz kilométer távol

ság ig  Szombathelytől' Székes- 
fehérvárig, Győrtől Nagykani
zsáig fogható. Hasonló 100 me
gahertzes URH-adót szerelnek 
fel Budapesten is. Ez mintegy 
80 kilométerre — Dunaújváro
sig, Kecskemétig, Gyöngyösig, 
és Komáromig — sugározza 
műsorait. Mindkét adó vételé
hez az eddiginél kisebb mére
tű antennák is elegendők. A 
Kab-hegyit a 100,5 megahertz
en, a budapestit 103.3 mega
hertzen lehet megtalálni.

Korábban azt tervezték, 
bogy a Kab-hegyi új adónak 
részben magyar, részben oszt
rák műsora lesz. A kecsegte
tőnek ígérkező üzletet azon
ban nem sikerült tető alá 
hozni. Helyette született meg 
a balatoni nyaralóknak és fő
ként a hazánkba látogató kül

földieknek szóló Rádió Danu
bius.

— Július 1-jétől indul a Rá
dió Danubius — közölte Gyök
hegyi JZgolt, a Magyar Rádió 
műszaki igazgatóhelyettese. — 
Ez lesz az első. kereskedelmi 
rádió. Naponta reggel 7-től es
te 6 óráig sugároz német nyel
ven zenés tájékoztatót, szol
gáltató és reklámműsorokat 
sztereóban. Ezt követően 18- 
tól 22 óráig a Kossuth Rádió 
műsorát adja. A program szep
tember 30-ig, az üdülőszezon 
végéig tart. Utána a Danubi
us megszűnik, és az új adó 
egész nap a Kossuth műsorát 
sugározza, mégpedig az év vé
géig monoban, de jövőre már 
sztereóban. A budapesti új 
adó szintén Kossuth-műsort 
sugároz, s jövőre szintén szte
reóban. A Forma—1-es autó
verseny ‘ idején három napiga 
budapesti adó is a Rádió Da
nubius műsorát sugározza.

A hetedik ötéves tervben 
mintegy két és fél milliárd fo
rintot kívánnak az adóhálózat 
fejlesztésére költeni. Marcali
ban és Szolnokon középhul
lámú rádióadó épül. Debre
cenben és Szegeden megkez
dik a körzeti URH-műsor su
gárzását. Több rádió- és tévé
adót korszerűsítenek. Remél
hetően elkészül a vasvári te
levízióadó, s így a soproni és 
a Kab-hegyi adók elől dom
bokkal leárnyékolt nyugati or
szágterületekre is é lju t a Ma
gyar Televízió műsora.

A szakembereket azonban 
már a 90-es évek fejlesztési 
tervei foglalkoztatják. '

Nem vállalkozás a szó igazi 
értelmében a mintegy 20 ezer 
hazai vállalati gazdasági mun
kaközösség javarésze — állít
ja e kisvállalkozási form át 
elemző kutatók többsége. Ha 
nagyító alá vesszük .a vgmk-k 
tényleges működését, a válla
lat és a vgmk közti viszonyt, 
az is kiderül, m iért forrósodik 
fel a levegő gyakran e szer
vezeti forma körül.

Nemrégiben egy tudomá
nyos • tanácskozás egyik részt
vevője kifejtette: ha őt előre 
megkérdezik, hogy vállalkozá
sok lesznek-e a vgm-ek, úgy 
megjósolja, hogy nem. Ennek 
ellenére, mondotta, támogatta 
volna létrejöttüket, hiszen e 
szervezetek többletterméket 
hoznak létre, és bizonyítják, 
hogy a munkabér költségként 
való kezelésétől nem dől. össze 
a világ. Mások megítélése sze
rin t a vgm .éppen az extenzív 
fejlesztéshez ad tartalék mu
níciót, és így késlelteti a vál
tó átállítását az intenzív fej
lődés felé. Megint mások úgy 
vélték, hogy a vgm-jövedelem 
olyan „vívmánya” a dolgozók
nak, hogy azt megvonni csak 
akkor lehet, ha egyidejűleg 
gondoskodnak a pótlásáról is.

A vgm-ek döntő többségé
nek „nem vállalkozás” jellege 
már formailag' is kim utatha
tó. mégpedig azokban a válla
lati szabályzatokban, amelyek 
megtiltják e szervezeteknek, 
hogy a vállalaton kívül bárki 
más számára munkát (vállal- 

) kozást) végezzenek. Ettől per
sze még lehetnének saját vál
lalatuk vállalkozói, ha meg
határozott terméket vagy szol
gáltatást, saját vagy megosz
tott kockázatra, a tényleges 
költségek kalkulációján ala
puló vállalkozási díjért készí
tenének, illetve végeznének. 
Ezzel szemben a vgm-ek zö
me csupán . anyagmentes bér
munkát végez. A vállalat — 
gyakran egy évre szóló mun
kaóra-keretszerződésben — 
közli a feladatot; a vgm-nek 
nincs piaci kockázata, legfel
jebb az átlag feletti selejt ri
zikója az övé; a vállalat esz
közeit használja, am iért a dí
jából eleve levonják az előre 

. megállapított rezsitérítést; vé
gül pedig a vgm nem vállal
kozói díjat, hanem bérmunka
díjat kap.

Nézzünk néhány jellegzetes 
példát a vgm-ek díjazására:

— Az órabérhez hozzáadják 
a túlóradíjat és a munkakö
zösség adóját; a teljesítmény- 
norma azonos a főmunkaidei- 
vel.

— A „szokásos teljesít
ményt” szorozzák a túlóradíj
jal, majd ehhez adnak továb
bi 40—60 százaléknyi pótlékot.

— Ha nincs az adott mun
kára. vállalati norma, viszont

van rá  hivatalos egységár
gyűjtemény (például kisipari), 
akkor ennek alapján számít
ják ki a díjat.

— A vgm-tagok átlagórabérét 
felszorozzák (ha a normákat 
is szigorítják a munkaközös
ségi feladatoknál, akkor a 
szorzószám többnyire 3 fölöt
ti, ha pedig m aradnak a fő
munkaidős normák, akkor a 
szorzószám 3 alatti).

— Az adott m unkára vonat
kozó bértarifa középarányosát 
„szorozzák fel” az előző 'm ó
don.

— Az előbbiek bármelyiké
vel meghatározott díjat függő
vé teszik valamitől (például a 
.főmunkaidő 100 százalékos 
teljesítményétől, a készlet
szinttől stb.).

A főmunkaidős és a vgm- 
termelés nem válik el egy
mástól; a teljesítmény adott, 
106—110 százalékában rögzítik 
azt a határt, ameddig főmun
kaidős, illetve amelytől vgm- 
órabérrel számolják el a tel
jesítményeket.

A díjazás módját a vállalat 
állapítja meg. A keresetek 
felső, határát is igyekeznek 
megszabni a vállalatok — ez 
is a vállalkozási jelleg ellen 
szól. Ennek eszköze a havi, 
illetve éves óraszám maximá
lása (a szokásos „adag” egyéb
ként havi 60 óra). Ennek „ideo
lógiai” alapja az, hogy a dol
gozók ne fáradjanak ki, így 
ne kerüljön veszélybe a nor
mál munkaidős teljesítmény. 
De a tapasztalatok szerint az 
igazgatók egyből felemelik a 
plafont, ha a vállalatnak szük
séges a többlet munkaközös
ségi munka, míg a vgm-ek 

'„vatta-em berekkel” nyitnak 
kiskaput.

Végül is mi szükséges ah
hoz, hogy egy vgm vállalko
zóvá váljon? A kevés számú 
valóban vállalkozó munkakö
zösségből leszűrhető tapaszta
lat szerint először is az, hogy 
ne a vállalat profiljába vágó 
tevékenységet folytassanak. 
Szükséges, hogy a „méllékpro- 
fillal” saját kockázatra jelen
jenek meg a piacon, még ha 
szerződéseiket nem is maguk, 
hanem a vállalatuk köti. A 
terméket vagy szolgáltatást a 
maguk szintjén kompletten 
adják, vagyis1 ne legyenek egy 
vállalati egység bedolgozói. 
Vállalkozói dijuk valóban az 
legyen, ami, vagyis az árbevé
telből, esetleg a nyereségből 
részesedjenek, előzetesen meg
állapított arányban. így auto
matikusan érzékelik költségei
ket, mint az ár döntő elemét, 
szemben a hagyományos vgm 
— többnyire nem valósan 
kalkulált rezsi-visszatérítésé
vel.

F elü ljá ró
a F erih eg y i gyorsforgalm in
Még két éve sincs, hogy betemették, s most ismét ki

bontják a Ferihegyi gyorsforgalmi út két aluljáróját. 
Az 1984 nyarán veszélyesnek nyílvánított útszakasz 
támfalai 13 centiméternyire elmozdultak, ezért több 
m int 40 millió forintos költséggel ideiglenesen bete
mették őket, holott már akkor is valószínűsíthető volt, 
hogy a gyorsforgalmi út végleges megoldása felüljárók 
építése lesz. Mint a televízió Ablak című műsorában 
Ulbrich András, a Közterület-fenntartó Vállalat osz
tályvezetője elmondta, az ideiglenes megoldásra azért 
volt szükség, mert biztosítani kellett a két repülőtér
ről érkező forgalom zavartalanságát. (1984-ben sem ele
gendő pénz, sem kiviteli terv nem volt a felüljáró épí
téséhez.) Idén áprilisban viszont azért kezdték kibon
tani az utat, mert az év végéig több m int 160 millió 
forintért mégis megépítik mindkét felüljárót. Az egy
előre kétszer egysávos felüljárók később még egy sáv
val, kétszer kétsávosra bővíthetők.

Program ozás
A SZÁMÍTÓGÉP REN

DET AKAR CSINÁLNI, de
mi nem szeretjük a rendet. 
Ezért: a számítógép ellen
ség! — ez a végkövetkezte
tése Szabó Szabolcs Pszi- 
chológika című könyvének, 
amely egy számítógépes 
termelésirányítási rendszer 
üzembe állításának bonyo
dalmait írja  le, szatirikus 
formában. Már hogyne len
ne ellenség! Téves az adó
ív? Kétszer akarják kifi
zettetni a  számlát? Heteket 
késik a pénzkiutalás? Az 
átutalási betétszám la egyet
len tételének módosításá
hoz hónapok kellenek? A 
magyarázkodásban refrén- 
szerűen ismétlődik: „átáll
tunk számítógépre”.

Az ipari robotokkal is 
gondok vannak. Az egyik 
helyen a festőrobot áll he
tekig, m ert a gép képtelen 
dolgozni a rossz minőségű, 
szemcsés festékkel. Másutt 
a robot által beszerelendő 
alkatrészek térnek el egy
mástól, esetenként több 
milliméterrel. Emiatt a ro
bot nem tudja megfogni, 
helyükre illeszteni azokat, 
mozgását m induntalan át 
kell programozni.

Vagy em lítsük a metró
bejáratok svéd jegykezelő 
autom atáit? Ezek is meg
szokták, hogy mindig gyű- 
retlen és pontosan ugyan
akkora méretű jegyre üssék 
a pecsétet. . .

A KORSZERŰ TECHNI
KA BEVEZETÉSE konflik
tusokkal terhes folyamat. 
Az embereket, a gazdasági 
környezetet sokkal nehe
zebb „átprogramozni”, m int 
a gépeket. A bizonylatot

pontosan kell kitölteni, 
a milliméter ezredrésze is 
számít, a tizedesvessző 
nem felejtődhet el, a  sor
szám nem csúszhat eggyel 
előbbre és így tovább . . .  
vagyis önmagunkkal és 
m unkánkkal szemben kel
lene igényesebbnek lenni. 
A gubancokat ugyanis 
többnyire az emberi figyel
metlenség, tévedés okozza.

N apjainkban gyorsan 
szaporodnak — nálunk is 
— a személyi számítógé
pek, egyre többen tanulják 
meg e gépek legelterjed
tebb programozási nyelvét, 
a BASIC-et is. Ez nemcsak 
a számítástechnikai kultú
ra  terjedése m iatt örvende
tes, hanem azért is, m ert a 
propramok írása pontos
ságra, rendszerezett gon
dolkodásra, figyelemre 
szoktatja az embereket. S 
ennek hatása „számítógép- 
távolban”, egy íróasztalon 
vagy esztergapadnál is 
érezhető lehe t

HACSAK A PROGRA
MOZNI VÁGYÓKNAK 
nem egy olyan BASIC- 
könyv kerül a kezébe, m int 
amilyet a Videoton áru l a 
mikroszámítógépéhez. A 
hetvenegynéhány oldalas 
könyvecskéhez 2,5 oldalas 
hibalistát mellékeltek, 82 
hibát felsorolva. Éles sze
mű programozó ismerősöm 
azonban további 250 hibá
ra  l e l t . . .

Hm. Valószínű, hogy aki 
e hibától hemzsegő segéd
könyvből tanul programoz
ni, előbb-utóbb azt kiabál
ja  m ajd: „a számítógép el
lenség”.

G yo rsabb ü tem b en  n ö v e k s z ik  
a  la k o ssá g  fo gyasztása

A Belkereskedelmi Minisz
térium  számítása szerint a la
kosság fogyasztása az elkö
vetkezendő öt évben az 
1980—85. évinél valamivel 
gyorsabb ütemben, összeha
sonlítható árakon évente 
1,5—2 százalékkal nő.

A kiskereskedelmi árufor
galom az öt év alatt meny- 
nyiségében 9 százalékkal nö
vekszik. Ezen belül a ruháza
ti cikkek forgalma nem, az 
élelmiszerek és élvezeti cik
keké 4,7 százalékkal, míg a 
vegyes iparcikkeké az átlagot 
jelentősen meghaladva, 15,3 
százalékkal bővül.

Az állami és a szövetkeze
ti kereskedelem, illetve ven
déglátás részaránya várha
tóan nem változik. A term e
lők viszont' az eddiginél na
gyobb részt vállalnak a köz
vetlen értékesítésben.

Budapesten és környékén, 
valamint a Balatonnál a há
lózatfejlesztési tervek a napi
cikkeket árusító üzletek szá
mának növelését szorgalmaz
zák, valam int a kereskede
lem technikai színvonalának 
általános javítását a zsúfolt
ság csökkentése érdekében.

Mivel a szabályozók nehe
zebb helyzetet teremtenek 
azokban a népgazdasági ágak
ban, ahol jelentős az élőmun
ka-ráfordítás, s ilyen az élei 
miszer-kereskedelem is, itt a

munka javítása mellett szük
séges * z  <árre<és haszonkulcs- 
rendszer korszerűsítése.

Az elkövetkezendő öt évben 
a fejlődés elengedhetetlen fel
tétele, hogy a vállalatok erő
forrásaikat mind hatékonyab
ban használják fel, folyama
tosan bővítsék tevékenységü
ket, új form ákat és módszere
ket alkalmazzanak. A foko
zódó piaci verseny szükséges
sé teszi az igényekhez való 
rugalmasabb alkalmazkodást, 
a még színvonalasabb keres
kedelmi munkát. Fontos, hogy 
a választékban egyaránt meg
jelenjenek — a mindinkább 
differenciálódó igényeknek 
megfelelően — az olcsóbb és 
drágább ; cikkek is. A keres
kedelemnek szám ítania kell 
egyebek közt arra is, hogy » 
tartós fogyasztási cikkeket 
egyre többen cserélik ki, s 
amikor ú ja t vásárolnak, első
sorban az anyag- és energia- 
takarékos készüléket keresik.

A tervek a szocialista o r
szágokból a behozatal évi 
mintegy 3 százalékos növelé
sét irányozzák elő. A minisz
térium javasolja, hogy a Vál
lalatok hozzanak létre közös 
irodákat,, társulásokat, s ösz- 
szehangoltan szerezzék bei a 
külföldi árucikkeket. A be
szerzési politika javítása ér
dekében szükséges jobban 
megisínerniük a vállalatoknak 
is a szocialista partnerek áru
kínálatát. /

Taharéhssovetlieseteh 
Budapestett

A tervek szerint június 2-án nyílik meg az első ta 
karékszövetkezeti kirendeltség Budapesten. Az útjörő a 
kisbéri Bakonyyidéke Takarékszövetkezet lesz. amely 
a volt Kálvin téri Áruház épületében rendezi be fő
városi kirendeltségét. Mint Érsek Lászlódétól, a taka
rékszövetkezet elnökétől ^megtudtuk; működési terüle
tük Budapesten a IX. kerületre terjed majd . Ki. A fő
városi kirendeltségükön a betétgyűjtés mellett többek 
között, kölcsön folyósítással is foglalkoznak (áruhitelt, 
építési és személyi kölcsönt is fel lehet majd venni a 
kirendeltségen) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet
nek mintegy 7600 tagja van, s tavaly, amikor 3.8 mil
lió forint nyereséggel zárta az évet, 9 százalék oszta
lékot fizetett a részjegyek után. A szövetkezet betét- 
állománya jelenleg 143 millió forint, kölcsönállománya 
30 millió forint. A tervek szerint a kisbérin. kívül még 
a tápiószentmártoni, az ■ érsekvadkerti, az alsónémedi 
és a kiskunlacházi takarékszövetkezet is fővárosi ki
rendeltséget nyit az idei első félévben. A takarékszö
vetkezetek taglétszáma Magyarországon eléri az 1,8 mil
liót, s szövetkezetek őrzik a lakosság betétállom ányá
nak 14 százalékát, mintegy 36 milliárd forintot.
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O lv a só in k : kérdezték!'
— Ha valakit szabadságvesztésre ítélnek, a büntetés le

töltése alatt elveszítheti-e lakásbérleti jogviszonyát?
Tegyük- fel, hogy a kér

dező tanácsi bérlakásban la
kott élettársával, amikor bűn- 
cselekmény m iatt kétévi és öt 
hónapi i szabadságvesztésre 
ítélték, A jogszabály két eset
kört sorol fel, amikor a lakás 
ilyen módon . elveszíthető.

1. A bíróság ítélete, . illető
leg a hatóság határozata alap
ján megszűnik a lakásbérleti 
jogviszony, ha a bérlőt a Ma
gyar -Népköztársaság területé
ről kiutasították, illetőleg k i
tiltották  abból a ! városból 
(községből), ahol a lakása van. 
Ez tehát kategorikus szabály, 
a kiutasítás és a k itiltá s auto
matikusan azzal jár, hogy az 
érintett, bérleti jogviszonya 
megszűnik. • .

Egy megszorítás v an : a bér
lővel együttlakó személy — 
meghatározott- körben — jo
gosult .'a bérlet folytatására, 
ha a kiutasítás -vagy kitiltás 
hatálya rá  nem vonatkozik. 
Kik ezek?-A volt bérlő égyé- 
neságbeli rokona: az örökbe
fogadott, a mostoha és nevelt 
gyermeke, továbbá az örökbe
fogadó,. a  mostoha- és nevelő
szülője, ha á kérdéses idő
pontban állandó jelleggel a la
kásban lakott. A volt bérlő 
gyereke — ide értve a mosto
ha és örökbefogadottat is — 
állandó o.ttlakás nélkül is 
folytathatja a bérleti jogvi
szonyt,, ha nincs önálló laká
sa és korábban a lakásigény
lését m ár nyilvántartásba vet
ték. (Ez, értelemszerűen csak 
tanácsi bérlakásra vonatko
zik.)

A kitiltott bérlő testvére, il
letőleg élettársa is folytathat
ja a bérleti jogviszonyt, ha a 
jogviszony kezdetétől-a lakás
ban laktak vagyai testvér leg
alább hat. hónapig, az .élettárs 

< -pedig, legalább-'.egy évig -állan- 
- dó jelleggel, a- bérlővel együtt 
lakott. Természetesen,

ha több jogosult van, a 
gyermek megelőzi a töb
bi egyeneságbeli rokont, 
ez utóbbiak a testvért, a 
testvér pedig az élettár
sat. Azaz az élettárs 
csak akkor lehet bérlő, 
ha más a felsoroltak kö
zül nem lakott ott.

Példánknál maradva: a sza
badságvesztésre. ítélt élettársa 

. akkor is folytathatja a jogvi
szonyt, ha az. érin tett kitiltás 
m iatt nem lehet többé bérlő. 
(Ha letöltötte büntetését és a 
kitiltás időtartam a is eltelt, 
visszatérhet ugyan az adott 
helységbe, de a régi lakásában 
csak akkor lakhat, ha az élet

társa befogadja, miután a ré
gi bérleti viszonya nem éled 
fel.) .

_2. Ha a bérlőt szándékos: 
bűncselekmény m iatt két évet 
mégha! adó vagy a lakás fel- 
használásával elkövetett bűn- 

' cselekmény m iatt ennél rövi- 
debb tartam ú végrehajtandó 
szabadságvesztésre jogerősen, 
elítélték, a lakásügyi hatóság 
illetve' a lakással rendelkező 
szerv a lakást igénybe veheti, 
más esetben a bérbeadó ké
relmére a bíróság a bérleti 
jogviszonyt megszüntetheti.

Az igénybevételnek, illet-, 
ve a megszüntetésnek azon
ban csak akkor van helyé, ha.

_ — a lakásban nincs bérlő
társ vagy olyan személy, aki 
á  lakásbérleti jogviszony foly
tatására lenne jogosult és

— a bérlő részére egyidejű
leg legalább szükséglakást biz
tosítanak. Ilyenkor bérlőin-, 
góságait. ebben a lakásban — 
szükséglakásban — kell elhe
lyezni..

Mi következik ebből? Egy
részt az, hogy

a szabadságvesztését töl
tő személy nem feltétle
nül veszíti el bérlaká
sát, hiszen a jogszabály 
feltételesen fogalmaz: 
igénybe veheti, meg
szüntetheti. Másrészt 
azt, hogy ha van bérlő
társ vagy a jogviszony 
folytatására alkalmas 
személy — ezek körét 
az 1. pontban tárgyaltuk 
— szabadulása után 
visszatérhet a lakásba, 
mert' ilyenkor az igény
bevételnek és a meg
szüntetésnek a feltételei 
nem adottak.

Ha meg nincs ilyen- személy, a 
szabaduló legalább szükségla- 

. kásra . jogosult. - .
Vagyis az 1. és 2. pont-kö

zött, az az-eltérés, hógy kitil
táskor a bérleti jogviszony 
minden további nélkül meg
szűnik és még szükséglakás 
sem jár, míg a 2. pont eseté
ben ezt kötelező adni, ha pe
dig van alkalmas személy a 
bérleti jogviszony folytatásá
ra, a régi bérlő szabadulása 
után visszatérhet régi lakásá
ba, vagyis adott esetben az 
élettárs köteles őt visszafogad
ni, nem úgy, mint kitiltás ese
tén.

Vegyük azt az esetet, ami
kor valakit két évnél rövidebb 
idejű szabadságvesztésre Ítél
nek és mellékbüntetésként 
nem szerepel kitiltás. Ilyen
kor a fentiek rá nem vonat
koznak. Igen ám, de, van egy

olyan szabály, amely kimond
ja: hg a bérő a lakást két hó
napot meghaladó időre el
hagyja, a lakás igénybe vehe
tő, illetve bírósági határozat 
alapján a b é rle ti. jogviszony 
megszüntethető.'Ettől sem kell 
azonban tartani, mért a ren
delkezések szerint nem tekin
tendő a lakás elhagyottnak, 
ha a bérlő azért van távol, 
m ert — többek között — sza
badságvesztés-büntetését tölti.

Természetesen ilyenkor is 
kell fizetni a lakbért és más 
közterheket, vizet, gázt stb; 
Ennek' intézésére valakit meg 
lehet bízni, ha pedig élettárs 
lakott ott, akkor ő intézheti, 
fizetheti ezeket, anélkül, hogy 
b érle ti' jogviszonyt szerzett 
volrta. Vagy ha az ehhez való 
jogosultsága megvan, akkor is 
legfeljebb csak bérlőtársa le
het a büntetését töltőnek, a 
lakásból azonban nem zárhat
ja ki.

Tegyük fel, hogy valakinek 
van bérlakása, de egyedül la
kott ott és megbízható hoz
zátartozója sincs, aki a laká
sát kezelné,, fizetné a bérleti 
díjat stb. Ekkor sem veszti el 
-feltétlenül a lakást, ha előre
látó. Albérleti szerződést köt
het ugyanis valakivel távollé
te idejére, az egész lakás 
használatának kikötésével. így 
az albérlő fizeti a terheket, de 
a ' bérlő bérleti jogviszonya 
érintetlen marad 

Jól érzékelhető tehát, hogy a 
lakásügyi -szabályok számos 
rendelkezéssel .„védik” a sza

badságvesztés-büntetésüket 
töltők érdekeit, de természete
sen csak egy bizonyos határig. 
Vagyis van, aki elveszítheti a 
lakását, s van, aki nem. Ez — 
mint azt lá ttunk — a büntetés 
idejétől, a kitiltás alkalm azá
sától és egyéb körülményektől 
függ.

— Milyen jogai vannak ma egy albérlőnek? Igaz-c, hogy 
albérlőt nem lehet kitenni?

Az albérleti szerződés 
megszűnhet közps meg
egyezéssel, valamelyik 
fél felmondásával, illet
ve ha a szerződésben 
rögzített idő lejárt. 
Ilyenkor az a fő sza
bály, hogy az albérlő el
helyezésére nem tarthat 
igényt, kivéve, ha ezt a 
szerződésben kikötötték. 

(Ilyen főbérlő aligha van!)
A főbérlő meghatározott 

okokból a szerződésben kikö
tö tt időpont előtt — vagy ha
tározatlan idejű szerződésnél, 
bármikor — 'fetaiondhat, ha 
(többek között)

— az albérlő nem fizeti az 
albérleti díjat,

— ha az albérlő botrányos, 
a szocialista együttélés szabá
lyaival ellentétes magatartást 
tanúsít,
' —  ha 'a lakrészt nem ren
deltetésszerűen hasznäljh, pél
dául nem tartja tisztán stb.,

— ha a lakást elcserélik 
vagy azt műszakilag meg
osztják,

— az albérleti jogviszony lé
tesítése óta megváltoztak a 
családi körülményei, vagy ezt 
egészségügyi szempontok in
dokolják,

— az albérlő az általa hasz
nált helyiségbe a tiltás elle
nére más személyt befogad.

Mindebből kitűnik: téves 
ma már az a nézet, hogy al
bérlőt nem lehet kitenni, más
felől viszont az albérlő jogai 
is rendezettek, tehát ok nél
kül nem lehet neki felmon
dani. Ezért is célszerű albér
let esetén írásbeli szerződést 
kötni.

— Miután a szabadulok egy 
része börtönbe kerülése előtt 
sem rendelkezett lakással, sza
badulásakor vagy albérletbe 
megy, vagy munkásszállót ke
res. Ezért is lényeges a kér
dés.

Az albérleti jogviszonyt 
a bérlő és az albérlő 
szerződése hozza létre. 
Ez szólhat határozott’ 
időre, határozatlan idő
re, illetőleg valamely 
feltétel bekövetkeztéig. 

(Például, amíg az albérlő la
kása nem készül el.) Az al
bérleti díj összegét a felek 
megállapodása szerint lehet 
megállapítani, bár itt vannak 
felső határok. Az is szabály, 
hogy csak úgy létesíthető al
bérleti. szerződés, ha a lakás
ban lakókra legalább hat 

-négyzetméternyi lakószoba-te
rület jut, Továbbá azi albérlet
be adott helyiségre újabb al
bérleti jogviszony csak akkor 
létesíthető, ha ahhoz a már 
ott lakó albérlő hozzájárul. 
(Ha kezdetben egyedül bériek 
egy szobát, oda újabb albérlő
társ csak a belegyezésemmel 
kerülhet.) A jogszabály arról 
is rendelkezik, hogy az albér
lő az általa bérelt helyiséget 
kizárólagosan, a lakás egyéb 
helyiségeit pedig a szerződés
ben meghatározott mértékben 
és módon használhatja. Végül: 
az albérlő az általa kizáróla
gosan használt helyiségbe más 
személyt csak a bérbeadó hoz
zájárulásával fogadhat be, ki
vétel ez alól a beköltözés után 
született gyermek.
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Sötét állása: Kf8.
Világos indul és 9. lépésben matott ad.
Különleges patthelyzetben áll a sötét király, amely

nek feloldása után interkontinentális lépések következ
nek világos részéről, maid kéhyszeröppozicios helyzetek 
után sötét király mattot kap.

Hn-runrie?» Szabó JanosH ogyan./. Fővárosi Bv. Intézet I.

— Mikor jár az elítéltnek büntetés-félbeszakítás?
— A részletesebb válasz 

előtt szögezzük le: nincs olyan 
rendelkezés, amely kötelezően 
előírná a büntetés-félbeszakí
tást. Vagyis azt vizsgáljuk 
meg, mikor kapható, illetve 
adható?

Alapelv, hogy
a szabadságvesztés vég
rehajtása f o n t o s  o k 
b ó l  — közérdekből, il
letőleg az elítélt szemé
lyi, családi körüményei, 
egészségi állapota miatt 
— félbeszakítható, de a 
félbeszakítás tartam a a 
szabadságvesztés idejébe 
nem számít be.

A bv. szabályzat ezen fon
tos okokat fel is sorolja. így 
a szabadságvesztés végrehajtá
sa az elítélt

— előrehaladott terhessége,
— közvetlen hozzátartozója 

életveszélyes egészségi állapo
ta,

— kiskorú gyermeke gondo
zójának súlyos vagy kórházi 
ápolást igénylő betegsége,

— közvetlen hozzátartozójá
nak temetése,

— bírósági tárgyaláson tör
ténő személyes megjelenése, 
illetve

— más személy által el nem  
látható, halasztást nem tűrő, 
közérdekű feladatának elvég
zése miatt mghatározott idő
tartamra félbeszakítható.

A félbeszakítást egy évben 
tíz napig az intézet parancs

noka, tíz naptól három hóna
pig terjedő időre a büntetés
végrehajtás országos parancs
noka, ennél hosszabb időre, 
vagy a korábban fel nem so
roltakon kívüli más okból az 
igazságügyminiszter engedé
lyezheti.

A félbeszakítás iránti kére
lem megalapozásául szolgáló 
tények bizonyítása —, ha a r
ról rövid úton nem lehet meg
győződni, pl. halálesetnél — a 
kérelmező kötelessége. Az el
bírálásnál figyelembe veszik, 
hogy a büntetés megkezdése 
óta milyen m agatartást tanú
sított, szolgáltatott-e alapot 
annak feltételezésére — a hát
ralevő büntetési időre is te
kintettel —, hogy ki akarja 
vonni magát a szabadságvesz
tés további végrehajtása alól, 
s végül a szabadon bocsátása 
nem veszélyezteti-e a közbiz
tonságot?

Nem szakítható ugyanis fél
be annak büntetése — semmi
lyen okból —, akinek szemé
lye a társadalomra súlyosan 
veszélyes, s ideiglenes szaba
don bocsátása a közbiztonsá
got veszélyeztetné, illetőleg 
akiről alaposan feltehető, hogy 
ki akarja vonni magát a sza
badságvesztés végrehajtása 
alól.

Mindezek megítélése, elbírá
lása az engedélyező jogköre, s 
nem a kérelmezőé.

Dr. L. Gy.

A TÁRGYALÓTEREMBŐL

Nemcsak tudásra éhesen
A fél ország szörnyűlködött annak idején, amikor 

napvilágra került: az Esztergomi Főszékesegyház könyv
tárából pótolhatatlan, nemzeti értéknek számító kóde
xek, térképek, ősnyomtatványok tűntek el a tudomány
nak köszönhetőén.

Nem elírás: valóban így történt. Akadt ugyanis vála- 
ki, aki — alig túl a harmincon — máris ígéretes kuta
tói pályát futott be. Nevét — dr. Lázs Sándor — ismer
ték szakmai körökben, tudományos eredményeit ismer
tető írásait szívesen közölték a szaklapok és érdeklőd
ve olvasták a hozzáértők. Bibliofil volt, igazi szerelmese 
a könyveknek. Az Esztergomi Főszékesegyház hatalmas 
könyvtárában úgy érezte magát, m int a paradicsom ban; 
évszázadok során összegyűlt, emberkéz áltál álig-alig 
érintett fóliánsok sorakoztak a , tárlókban. Hány darab ? 
Ma sem tudják.' A régebi igazgató szerint két és fél 
millió, újabb becslése szerint másfél millió könyv és 
írásmű van a birtokukban.

Némileg érthető, ha nem tudják megállapítani a pon
tos számot: a könyvtár állománya ugyanis állandóan 
gyarapodik, több m int háromszázötven éve.

A szépreményű tudományos kutató először csak azért 
v itt haza egy-egy értékes ritkaságot, hogy otthon tanul
mányozza őket. Később, feltehetően arra is rájö tt: a 
könyv nemcsak jóbarát lehet, hanem „üzlettárs” is, 
amennyiben pénzzé teszi egyiket-másikat. Társat, azaz 
orgazdát nem volt nehéz ta lá ln i. . .

Két esztendő a latt a hivatalos vizsgálat adatai szerint 
1 millió hétszászezer forint értékű kódex, ősnyomtat
vány hagyta el régi helyét a könyvtárból, s vándorolt 
más könyvtárakba.

Egy igazi ritkaság lett a lebukás, előidézője is: az. or
gazda az egyik antikvárium nak kínálta fel megvételre. 
Az antikvárius történetesen tudta: éhből az ősnyomtat
ványból mindössze három darab van az országban, s 
már megjött az értesítés: honnan tűn t el az egyik.

Szerencsére nemcsak ez a könyv, hanem az ellopot
tak nagy része megkerült a nyomozás során; részben 
ezt is enyhítő körülményként értékelte az elsőfokú bí
róság. majd a Legfelsőbb Bíróság js, amely a közelmúlt
ban hozta meg ítéletét. A három ev börtön kiszabásánál 
azt is figyelembe vették: azért sikerült ezeket az érté
kes, pótolhatatlan nemzeti értéknek számító ősnyom
tatványokat ellopni, m ert valóban komoly, tudományos 
naunkával előbb egyáltalán felfedezte őket a kutató.

★
A Legfelsőbb Bíróság tanácstermében ketten ültek a 

két őr között, a vádlottak padján: a kutató és az orgaz
da. Az előbbi alacsony termetű, szemüveges — hajtott 
fejjel hallgatja a tárgyalást vezető bíró terjedelmes in
doklását. A másik jó másfél fejjel magasabb nála, szé- 
lesvállú, jól megtermett: szinte unatkozva bámul kifelé 
az ablakon. Ő „csak” egy év nyolc hónapot kapott.

Próbálom beleképzelni magam a helyzetükbe: vajon 
min gondolkodhatnak? Az orgazdának tulajdonképpen 
mindegy, mivel kereskedik: megkapja az árut, felhajt- 

■ ja a vevőt, zsebre vágja a hasznot. Nemzeti .'kincs? 
Pótolhatatlan ritkaság? Tulajdonképpen felbecsülhetet- 

- len,„inkább csak eszmei érték? Nem sokat mondhatnak, 
számára ezek a fogalmak.

Kevésbé értem a tudományos kutatót. Ő már tökélete
sen tisztában volt azzal: mi van á táskájában, amikor 
félszeg, amolyan tudóshoz illő mosollyal kilép a könyv
tár kapuján. Tudta nyilván azt is: ezekért az ősnyom
tatványokért valóban tetemes összeget fizetnének akár 
magángyűjtemények tulajdonosai, akár az állami szer
vek. Hogyan tudta megtagadni tudósi, kutatói mivoltát, 
„felmondani” régi szerelmét a könyvek iránt?

Saját könyvei, magánkönyvtárában, ha tudnának be
szélni: mivel köszöntenék a szabadulás után? — H—

Jogos kérés
„Kérem azokat az elítél

tekét, akik egyetértenek 
velem, segítsék azokat az 
idősebbeket, akik nem  a 
börtönben szerezték ta
pasztalataikat. Védjük meg 
őket azoktól, akik jóhisze
műségüket kihasználva 
félrevezetik őket. Adjunk  
nekik több tiszteletet, meg
becsülést. Így elviselhe
tőbb lesz számukra a le
töltendő büntetés.”

Molnár Tibor mária-
nosztrai olvasónk leveléből 
idéztem. Annak befejező, 
összegző sorait. Amiért
nyílt levélnek szánt írását 
nem teljes terjedelmében 
közöljük, azt m indjárt el
mondom.

Bár olvasónk nem tarto
zik az idősek közé (a har
madik X-et lépte át), 
mégis az idősebbek mel
lett szólal fel, és ez dicsé
retes. Ám úgy általában
nem helyénvaló, hogy em
berek között csak a kor 
alapján — vagy a korkü
lönbség alapján — teszünk 
különbséget’. Mint egy he
lyütt írja: egyesek tíz év
vel idősebb társaikat gú
nyolják stb. Vagyis eme 
logika szerint a húszéves
nek tisztelnie kell a har
mincévest, ez utóbbinak a 
negyvenest és így tovább. 
S ez így önmagában nincs 
rendben.

Jómagam negyven felé 
járok, de még soha nem 
jutott eszembe, hogy hu
szonéves kollégámtól a ko
rom m iatt kérjek tisztele

tet, vagy akár különleges 
védelmet. Sőt, segítség sem 
kell, hogy mondjuk vele 
szemben megvédjem ma
gam, hiszen elvileg a na
gyobb élettapasztalat és az 
ezzel járó — elvárható — 
több tudás elég védelem. S 
most már általánosítva: 
korosztályok . és generációk 
egymás közti viszonyában 
legkevésbé a korkülönbség 
a meghatározó szempont. 
A lényeg: ki, milyen em
ber, miként él, cselekszik 
stb.

Attól tartok, olvasónk 
alapvetően azokra az idő
sekre gondol, akik közelí
tenek a nyugdíjkorhatár 
felé és először kerültek bv 
intézetbe. Velük szemben a 
bevezetőben leírt m agatar
tás megkívánható, s váló
ban. koruk miatt, jogosan 
várnak tiszteletet a náluk 
lényegesen fiatalabb, ám 
nagyobb börtöntapasztalat
tal rendelkező társuktól.

S még egy m ondatát idé
zem: „Az. hogy ruháza
tunk egyforma és kény
szerből lakótársak va
gyunk, még nem jogosít fel 
senkit arra, hogy tegezze, 
gúnyolja, bántalmazza a 
nála — tegyük, fel — tíz 
évvel vagy esetleg még 
többel is idősebb tár
sát . . . ”

Nos, ez a megjegyzés is 
jogos, de a tegezést kivé
ve az azonos korúakra is 
vonatkozik.
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Emberek és esetek
A  következő néhány történet „főszereplőit’’ az köti 

lapunkhoz, hogy valamikor olvasói voltak. Rég túlju
tottak már az élet azon nehéz szakaszán, ami a szaba
dulás utáni első heteket-hónapokat jellemzi; megtalál
ták helyüket és számításukat. Végső soron nemcsak ve
lük, hanem bárki mással is megtörténhetett volna az, 
ami velük; ök azonban olyan — ebben az esetben sze
rencsés — helyzetben voltak, hogy rögtön akadt, aki 
meghallgatta panaszukat — majd utóbb összegyűjtve 
elküldte a szerkesztőségnek is: Gáspár István, a Fővá
rosi Bíróság egyik hivatásos pártfogója. Segíteni ugyan 
ő sem tudott mindegyik ügyben, ám néha már az is 
nagy segítség, ha az ember tudja: nincs seg ítség ...

Ám, am int az emberpalánta 
intézetbe került — kezdődött 
minden elölről.

A papíron megmaradt férj 
váltig állította,: nem ő az apa 
— ám, miután a gyerekek az 
ő nevén voltak, s semmit sem 
tett annak érdekében, hogy 
megvizsgálják, pontosabban: 
kizárják az apaságát (az apa- 
ságmegállapítö eljárásoknál 
ugyanis — az elnevezéssel el
lentétben — nem azt célozza 
a többféle, bonyolult vizsgá
lat, hogy megállapítsák: ki az

apa, hanem azt, hogy ki nem 
lehet a kérdéses gyerek ap
ja).

Az „anya” tehát azért ivott, 
szórakozott, mert ezt az élet
form át kedvelte; a férfi pe
dig azért, mert el volt kese
redve a helyzet miatt. Végül 
ahelyett, hogy bármilyen hi
vatalos helyen akár csak a 
legcsekélyebb lépést is meg
tette volna jövője rendezése 
érdekében önkezével véget 
vetett az életének.

Igaz: elsősorban az anyá
nak nevezett nő volt a felelőt
len. A „szülő” elnevezés azon
ban nemcsak őt kötelezte — 
volna — nagyobb felelősségre, 
hanem a férfit is.

A jószívűség óra Hogyan tovább?

N. J. a pártfogói felügye
let második évét tölti. Csen
des, szelíd ember, a munka
helyén szeretik, megbecsülik. 
Egy szép napon mégis fel
dúlva állított be a pártfogói 
irodába, hasonlóképpen zakla
tott hangulatban, levő felesé
gével együtt. Mint derült ég
ből a villámcsapás, úgy érte 
őket egy nyugati államból ér
kezett hivatalos levél. . .

Történt még sok-sok évvel 
és egy szabadságvesztés-bün
tetéssel ezelőtt, hogy a férfi 
összeismerkedett egy ifjú és 
szemrevaló hölggyel. Az is
meretségből szerelem lett, úgy 
gondolták: egy életre. A fér
fi mindenesetre ebben volt 
biztos, mert vállalta: nevére 
íratja a hölgy korábbi kap
csolatából származó gyerekét.

A hölgy azonban egy idő 
után ügy gondolta: tévedett, 
s elváltak. A „másodlagos” 
apa annak rendje és módja 
szerint fizette a tartásdíjat az 
imm ár — papíron — saját 
gyerek után. Az anya megis
merkedett egy külföldi férfi
val, férjhez is ment hozzá, s 
közölte az „apával”, szeret
ne a gyerekkel együtt házas
társához külföldre költözni. 
Szóban megállapodtak: a fér
fi ebbe beleegyezik, cserébe 
az egykori partner lemond a 
tartásdíjról.

Ugorjuk át a közbejött, v i
szonylag rövid szabadság- 
vesztést és a szabadulást: a 
férfi. N. J. szabadulása után 
megismerkedett mostani fele

ségével. Kapcsolatuk, boldog
ságuk felhőtlennek bizonyult. 
Ám egy szépnek cseppet sem 
nevezhető napon csöngetett a 
postás, és átnyújtott egy fel
szólítást, amely abból az or
szágból érkezett, ahol az. előző 
feleség ma is él a valamikor 
főhősünk által örökbefogadott 
gyerekkel. Az illető- állam 
joghatósága a levélben közöl
te: a hölgynek már hosszabb 
ideje folyósítják a tartásdíjat, 
s tekintettel arra, hogy Ma
gyarország és öközöttük ér
vényes szerződés van annak 
érdekében, hogy elvált házas- 
társak esetében a tartásdíjat 
a másik országból is be lehet 
hajtani, kérik ennek — visz- 
szamenőlegesen is! — a fo
lyósítását.

A kisfiú, aki bizonyára 
nem is sejti, mekkora vihart 
kavar meglétével, mindössze 
tízesztendős. A jószívűségből 
lett apa tehát még hosszú 
ideig küldheti külföldre a te
temes összegű csekkeket. . .

Az örökbefogadott gyerme
ket a törvény ugyanolyannak 
tekinti, m int az édesgyereket 
— a rendelkezés célja többek 
között éppen az, hogy sem
milyen különbség ne legyen 
közöttük, ne érhesse hátrány 
az ifjú  emberkét későbbi éle
tében am iatt, m ert nem a vér 
szerinti szülő gondozza-neveli. 
Aki ezt vállalja — azontúl 
édesapának számít.

Ha külföldre kell tartásdí
ja t fizetni, akkor is . . .

L. Károly — m int az ma
napság sokszor megtörténik 
— a szülők beleegyezése nél
kül költözött össze egy ifjú 
hölggyel. A szerelem tartós
nak bizonyult: mire megin
dult volna a hivatalos eljárás 
a .lányszöktetés" miatt, az 
illető nagykorú lett, házassá
got is köthettek tehát.

Két gyerek született: m ind
kettő fiú. Az apa története
sen mindenáron lányokat sze
retett volna, azért bánatában 
(?) inni kezdett. A kapcsolat, 
amely kibírta annak idején a 
szülői ellenkezést, a kezdeti 
szűkös esztendőket — fokoza
tosan megromlott. Egy idő 
után már nemcsak veszeked
tek, hanem verekedésekre is 
sor került. Egy ilyen, „tettle
ges” este után a férj ellen 
rendőrségi eljárás indult, 
amely bíróságon folytatódott, 
a következmény pedig szabad
ságvesztés lett.

Amíg a férfi ezt töltötte, a 
feleség mással létesített kap
csolatot, majd a válópert is 
megindította. L. Károly már 
elvált férjként szabadult.

A volt házasfelek azonban 
egy idő után kibékültek egy
mással, s megint összeköltöz-

tek. Vélhetnénk; minden 
rendbe jö t t . . .  de nem így 
van. L. Károly — saját el
mondása szerint — szereti 
ugyan a feleségét, de nem 
tudja megbocsátani neki, 
hogy annak idején elhagyta. 
Ezért azután nem adja haza 
a fizetését, csak a bíróság ál
tal korábban megítélt tartás
díjat. A többit ugyanúgy ital
ra költi, m int válásuk előtt. 
A volt feleség-, a jelenlegi 
élettárs saját keresetéből ta rt
ja el a férfit, a két gyereket 
és sa ját magát.

★
Való igaz: furcsa helyzete

ket terem t sokszor az élet. 
Illetve: valóban az élet, a 
véletlenek sorozata teremti 
meg ezeket a helyzeteket?

Bármelyik történetet vesz- 
szük is alapul, egy közös vo
nás van bennük: nem szük
ségszerűen történt minden 
úgy, m int ahogy történt. 
Mindhárom esetben adottak 
azok a fordulópontok, ahol 
változtatni lehetett volna a 
továbbiakon. S ez még akkor 
is így van, ha tudjuk: a kí
vülálló mindig könnyebben 
ad tanácso t. . .

H. A.

Konokok és balekok
A börtönben olykor felbuk

kanó üg'yefogyott (még inkább 
otrombának mondható) „bű
nözőkarrierek” mélyére látva 
sokszor eszembe ju t a világ
hírű olasz neorealista film, a 
Biciklitolvajok befejező né
hány képsora.

Arra a jelenetre gondolok, 
amikor az ellopott biciklije ke
resésébe belefáradt, reményt 
vesztett férfi végső elkesere
désében maga is biciklitolvaj
já lesz. Elköt egy bringát, de 
nyomban lefülelik, és a dühös 
tömeg a nyomába ered.

Amatőr, mi több balek 
módjára próbál lopni a film
béli szegény római plakátra
gasztó. A nyomor viszi rá. Ér
zi ezt a megvadult tömeg is, 
sejti, hogy az az ember, aki
be ilyen kétségbeesett szere
tettel kapaszkodik a kisfia, 
nem lehet bűnöző.. .

Nincs annál szivszoritóbb, 
mint amikor a kétségbeesés, a 
reményvesztettség sodorja 
bűnbe az embert.

„Az életemnél jobban sze
rettem  az asszonyt. Képtelen 
voltam elviselni, hogy elha
gyott, hogy egy másik férfi 
kedvéért dobta oda az addigi, 
valóban boldog életünket... ” 
— meséli a súlyos tesi sértés 
m iatt elítélt bányász, aki 
egyik pillanatról a másikra 
vesztette el a fejét. Féltékeny
sége elhatalmasodott rajta, _ s 
többé nem volt u ra akaratá
nak. Ma már tudja, hogy jó
vátehetetlen hiba volt az ön- 
bíráskodás. Mi több: „ .. .a z  a 
legszörnyűbb az egészben, 
hogy az asszony most már 
szóba sem áll velem. Fél tő
lem, azt m ondja .. .  ”

Az érzelmeinek kiszolgálta
tott bányász m ár hangosan is 
képes megfogalmazni, hogy el
sősorban magát büntette.

A hullámok összecsapnak
Jelképesen bár — de még

is véglegesen. A. F. és felesége 
egyaránt pártfogó felügyelet 
alatt állt. Meglehetősen sok 
gond volt velük, mert egyikük
nek sem akarózott állandó 
m unkát vállalni. Ha nagy ne
hezen sikerült is rábeszélni va
lamelyiküket: menjenek el eb
be vagy abba a gyárba, hamar 
megunták. Számukra a lé
nyeg különben is inkább az 
volt: legyen bent a személy
azonossági igazolványban a 
munkahely meglétét igazoló

bejegyzés. Több gyermekük 
volt, valamennyi intézetben, 
s egyik után sem fizették a 
gondozási díjat.

A feleség — enyhén szólva 
— könnyed erkölcsű volt 
(jellemző: az egyik m unka
helyén azért nem akadt tá r
sadalmi pártfogója, mert 
félt hogy gyanúba kevere
d ik ...) .  Nem sokat törődött 
vele, amikor férje bejelentet
te: elválik tőle. „Közbejött” 
egy gyerek — egy időre le
került a napirendről a válás.

Sartre fedezte fel

A z élig ism ert Genet
A. Villon óta legnagyobb, leghírhedtebb börtöníró ha

láláról tudósítottak az elmúlt hónap közepén a világ 
nagy hírügynökségei.

Párizs valamelyik nevesincs garniszállójában meghalt 
Jean Genet, a hetvenhat éves költő és drámaíró. Nálunk 
nevét még a szakmabeliek (és itt elsősorban az irodalmá
rokra gondolok . . . )  sem nagyon ismerték, holott szín
műveit, drámáit (a Cselédek, Az erkély, A négerek) a 
kaposvári, az elmúlt évben pedig a szolnoki színház is 
bemutatta.

Genet, akinek drámai kötete egyébként m ár idehaza 
is nyomdában van, a híres író-filozófus J. P. Sartre fel
fedezettje, ő „avatta szentté”, amikor 1951-ben hatszáz 
oldalas, könyvet írt róla. Sartre szerint Genet: „szörnyű 
munkákat írt a börtönben, amelyek a bűn apológiái és 
amelyek törvénybe ütköznek. De éppen így kerül ki az 
elvetemültségből, nyomorból, a börtönből. „Az egykori 
tolvajt „egzisztencialista Racine”-nak, „elátkozott költő
nek”, titulálta a lelkes kritika, s minden bizonnyal az el
ragadtatás a művek mellett annak is szólt, hogy szer
zőjük lelencházban, javítóintézetben, idegenlégióban 
töltötte élete nagy részét, s a gyilkosságon kívül szinte 
mindent kipróbált.

1948-ban a francia művésztársadalom kiállása mentet
te meg az életfogytiglani börtöntől, s ekkor kegyelmet 
kapott. Ami eddig bűnnek számított, a zsenialitás álar
ca alatt különcködésnek minősült. A társadalom, amely 
azelőtt kizárta, tapsorkánban tört ki teljesítménye lát
tán. A véglegesen vállalt és abszolutunimá emelt bűn 
írója, a bűnöző-író, már életében klaszikussá vált, s 
az ő munkássága igazolja talán legjobban a világiro
dalomban, hogy a művészi érték hordozója nem az al
kotó, hanem az alkotás.

Az utóbbi két évtizedben jobbára csak saját mítoszá
nak élt, 1968-ban mestere, Sartre oldalán részese a szél
sőbaloldali megmozdulásoknak. 1983-ban megkapta a 
francia Nemzeti Irodalmi Nagydíjat. T. J.

M á so k  helyett
Magát megnevezni nem 

kívánó olvasónk az IMEI- 
ben dolgozik, s így gyakran 
kerül kapcsolatba az úgyne
vezett „öngyilkosjelöltek- 
kel”, magyarán a heccből 
falcolókkal, nyelősökkel és 
máisokkal. Olvasónk elítélő 
véleményét most fölösleges 
ismertetnem, hiszen nem is 
olyan régen erről hosszabb 
vitasorozat folyt a lapban. 
Meg hát, ha vannak is új 
„jelöltek”, azok éppúgy tud
ják, m int olvasónk: egészsé
güket, némelykor életüket 
teszik kockára, s ezzel 
szemben nem nyernek sem
mit. Legfeljebb még szaba
dulás után is fizetik az ápo

lási, gyógyítási költséget, 
míg egyesek bizony a ma
radandó fogyatékosság hát
rányait is magukkal „vi
szik”.

Azt is fölösleges ismétel
getnünk: az önpusztítás nem 
magánügy, részben a társak 
is. szenvedő alanyok, de sok
szor a kiváltó okok is. 
Vagyis a zárka-közösség az, 
amely áz ilyen őrültségeket 
a legnagyobb eséllyel meg
akadályozhatja, megelőzheti.

Ám olvasónk olyan követ
kezményt is említ, amelyről 
talán eddig nem esett szó. 
Mert légyen oka bármi az 
öncsonkításnak vagy az ön
gyilkossági kísérletnek, az

illető szakszerű, sokszor 
hosszadalmas orvosi ellátás
ban részesül. Ugyanakkor, 
sajnos, mások önhibájukon 
kívül betegszenek meg. S itt 
jön a lényeg: „gondolhatná
nak arra is, hogy hány iga
zán beteg társuk vár gyó
gyításra, kezelésre és velük 
tudnának az ápolók és or
vosok többet foglalkozni, ha 
nem lennének ezek a szán
dékos betegek.” Vagyis tő
lük, a gyógyításukra szánt 
időből rabolnak el nem is 
keveset az óngyilkossággal 
szórakozók.

Ez bizonyosan így van, 
bár nem hiszem, hogy e fe
lelőtlen, sokszor meggondo
latlan, némelykor elkesere
dett emberek ettől felhagy
nának a kísérletezéssel. De 
hátha . . .  —f—

Magamban baleknak neve
zem — kisebb fajsúlyú ba
leknak — a tartási kötelezett
séget „csakazértse” teljesítő 
géplakatost is, aki húszéves 
munkaviszonyt dobott oda, 
csak hogy bosszújának éljen. A 
kedvezménytárgyaláson a bí
ró minden jóindulata és tü 
relme kevésnek bizonyult. 
„Kérem tisztelettel, én akkor 
se fizetek annak a nőnek, ha 
a fene fenét eszik is. Gyűlö
löm azt a szukát, és én bizony 
nem finanszírozom az ő szó
rakozásait. Ezért aztán állami 
cégnél sem vagyok hajlandó 
elhelyezkedni.. .  ”

Meglehetősen gyakori a tar- 
tásosok esetében az efféle é r
tetlenség. Sokan nem tudják 
(vagy nem akarják tudni), 
hogy a tartásdíj korántsem az 
anyát, hanem a gyermeket il- 

1 leti. Kevesen hallottak arról, 
hogy az illetékes tanács gyám
hatóságát kérni lehet , az anya 
időszakonkénti pénzügyi el
számoltatására, a tartásdíj fel
használásának ellenőrzésére.

A hamis tudati beidegződé
sek, a vélt sérelmek, a „min
dentudó” tanácsadók, a kárör
vendő kibicek ügyködései 
majdnem mindig balekséget 
eredményeznek. A balek en
ged a pillanatnak, vagy ép
pen rögeszmés megszállottság
gal ragaszkodik ahhoz, am it ő 
a dolgok felől tart.

A Biciklitolvajok megrázó 
kockáit persze.nem csupán az 
előbbi esetek hívták elő ben
nem.

Ismerősöm becsületes fiatal
ember volt (?) mindaddig, 
amíg a „végzet” egy bicikli 
képében utol nem érte. Im ád
ta a sportot, a testmozgást és 
kerékpárvers.enyző barátja ré
vén vásárolt magának 5 000.—• 
F t-ért egy, az egyesületből le
selejtezett, de egyébként ki
tűnő állapotban lévő japán 
versenygépet. A sztori folyta
tása — az előzmények és a 
magyaros’ gyakoriét ismerété
ben — könáyen kitalálható. 
Amíg a postán csekket adott 
föl, a falnak támasztott já r
gányt ellopták. Hiába futott a 
rendőrségre, a bringa hónapok 
múlva sem került elő. Ekkor 
beindult nála is a. balekef
fektus, működésbe lépett a 
dafkeszindróm a: addig járta  
a várost, amíg egy, az övéhez 
mindenben hasonló gépet el 
nem kötött.

A többi már a szokványos 
baleksors: néhány nap telt 
csak el, amikor a versenygép 
gazdája lefülelte. Rendőrség, 
bíróság, végül is javító-neve
lő munkával megúszta.

Hiába: baleknak nem áll a 
(bűnöző) világ!

T. J.

„Ne hagyj 99
(4.)

A bárban halkan szólt a 
zene.
r— Akkor legalább bú

csúzz el tőle — fogta meg a 
kezét Feri.

— Jó, menjünk — nézett 
Péterre Anita.

— M indjárt megyek én is, 
de itt először rendezni kell a 
számlát. Várjon meg az asz
talnál.

Mire Péter visszatért, Feri 
és Manci eltávozott.

— Szerzek nekik egy jó éj
szakát — mondta Anita ha
miskásan mosolyogva.

— Hogyhogy? — nézett rá 
kérdőn a férfi.

— Nem megyek haza, lesz 
egy szép éjszakájuk. Elég ki
csi a lakás, és ha otthon va
gyok, akkor Feri nem szokott 
ott maradni. Sokszor alig vár
ják, hogy elmenjek valamer
re. Meddig maradunk?

— Ameddig kedve tartja  — 
válaszolt Péter — én csak hét
főn kezdek dolgozni.

— Csak nem akarja velem 
tölteni az egész hétvégét?

— Ez nemcsak tőlem függ 
— mondta a férfi felemelve a 
poharát. — De udvariatlan 
vagyok, iszik még valamit? — 
kapott észbe, látva, hogy a nő 
előtt üres az asztal.

— Hol alszik ma? — kér
dezte válaszadás helyett Ani
ta.

— Itt, a szállodában.
— Kár, mert akartam  java

solni, vegyen egy üveg bort, 
aztán menjünk magához.

Péter majdnem lenyelte a 
poharat a meglepetéstől, de 
aztán összeszedte magát.

— Azt így is megtehetjük, 
várjon egy percet.

Kiment, néhány szót váltott 
a portással, pénzt csúsztatott a 
markába* aminek láttán a 
portás elmosolyodott és csak 
ennyit mondott:

— El van intézve. Ahogy 
parancsolja uram.

Amikor visszatért a bárba, 
Anita épp egy férfival vitat
kozott, aki mindenáron tán
colni akarta vinni, de Péter 
megjelenése után abbahagyta 
az ostromot.

A felszolgáló hozta az üveg 
bort, becsomagolva. Fizettek és 
távoztak.

— Lifttel akar menni, vagy 
van kedve gyalogolni?

— Miért? Csak nem a 
Nagytemplom tornyába me
gyünk? — kérdezte vidáman 
a nő.

— Nem, csak az ötödik 
emeletre.

— Miért olyan magasan vett 
ki szobát? N em 'volt lentebb?

— De volt, csak gyönyör
ködni akartam  Kecskemétben.

— Akkor menjünk lifttel.
Egy perc múlva Péter szo

bájában voltak. A férfi a bo
rosüveg dugójával kínlódott, 
nem volt dugóhúzója. Anita 
beledőlt az egyik fotelba, ké
zitáskáját hanyagul ledobta a 
földre.

— Csodálkozik rajtam ? — 
kérdezte a nő.

— Hát, hogy is mond
ja m ? . . .  — kezdte Péter, de 
partnere közbevágott.

— Ne mondja sehogy! Rit
kán találkozom olyan valaki
vel, aki tetszik, de ha ilyen 
előfordul, nem szoktam teke
tóriázni. Elvált asszony va
gyok, nekem is kijár az élet 
örömeiből. Az vesse rám az 
első követ, aki nem csinált

még hasonló dolgot. Minden 
nőnek előfordul az életében, 
legfeljebb a körítés néz ki 
másképpen.

Péter a vizespohárba töltöt
te a bort, mivel a szállodai 
szobában másmilyen nem volt, 
az egyiket odanyújtotta a ve
le szemben ülő nőnek.

— Maga legalább őszintén 
megmondja, hogyan áll a dt>- 
log.

— Mondd nyugodtan azt, 
hogy te, vagy igyuk meg előbb 
a pertut?

— A pertuval puszi is jár! 
— mondta Péter.

Koccintottak, kiitták fené
kig a pohár tartalm át, aztán 
Anita letette és felkínálta ma
gát a férfinak, aki átölelte és 
megcsókolta.

— Most én is rágyújtok — 
mondta később a nő talkónyö- ■ 
kölve a heverőn, mert, észre
vette, hogy Péter a’ cigarettás
dobozban kotorászik.

A férfi felkapcsolta az éj
jeli lámpát, odanyújtott egy 
cigarettát, aztán fslkászáló- 
dott, felhúzta a nadrágját és 
odalépett az asztalhoz.

— Szégyenlős vagy? — kér
dezte Anita.

— Nem, csak megszokás. 
Kérsz egy pohár bort?

— Igen.
Elszívták a cigarettát, meg

itták a bort, aztán a nő be
fészkelte magát a férfi ölébe,
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Növekvő felelősség
Azok közé tartozom, szerencsére nem egyedül, akik 

hisznek az öntevékenységben, annak nevelési szerepé
ben. Ez persze így közhelyként hat, s talán nem is iga
zan pontos. Mert hát mi is az egyedisége az öntevékeny 
szervezeteknek, illetve az önkormányzatoknak? S még 
tovább kérdezve: egyáltalán mi az az öntevékenység?

Megítélésem, szerint olyan 
szervezeti forma, amelyben a 
tevékenység alkalmas arra, 
hogy az elítélteket érdekelt
té tegye a kinti viszonyok
hoz hasonlító élethelyzetek 
helyes megítélésében és elfo
gadásában. Vagyis az öntevé

kenység eszköz^ jobb kifejezés 
híján „üzemi gyakorlat”, a 
szabadulás, a visszailleszkedés 
problémáinak előrehozatala. 
Mindez szakszerűbben: az 
úgynevezett börtönártalmak 
csökkentésének módozata.

Táguló mozgástér
Tdekint is előfordul, hogy 

némely embernél az „inger- 
szegény” környezet olyan 
mértékű beszűkülést okoz, 
hogy váratlan, nem  megszo
kott élethelyzetekben képte
lenek dönteni, cselekedni. A 
fogékony ember ezt persze 
észleli m agán és igyekszik ki
törni az elszigeteltségből, 
amely soha nem fizikai, ha
nem szellemi, érzelmi. Ugyan
ezen veszélyek fennállnak a 
szabadságvesztés idején is, 
am ikor az elítélt csupán az 
utasítások és kötelező teendők 
végrehajtására hajlandó, haj
lamos. Az ilyen ember egy idő 
után „elfelejt” gondolkodni, 
elsatnyul felelősségérzete, dön
tésképessége, érzelmileg tel
jesen elsivárodik. S noha kint 
megszokott az emberek kö
zötti alá- és fölérendeltségi 
viszony, annak tartalm a és 
form ája egészen más, m int a 
felügyelők és az elítéltek vi
szonya.

Mindezek feloldására (is) 
szolgál az átmeneti intézet, 
de a fogházban, és részben a 
börtönben, valam int a szigo
ríto tt őrizetben az öntevé
kenység és annak szervezeti 
form ája tölti be ezt a kor
rekciós funkciót. Feltéve, hogy 
az elítélt megérti Vagy leg
alábbis megérzi, tágabb tere 
van a cselekvésre és a vá
lasztásra.

Jól megfigyelhető, hogy m i
ként alakultak ki azok a lép
csők, amelyek fokozatosan bő
vítették az egyes ember ön
álló döntésen alapuló cselek
vési körét. Mire gondolok? 
Egyértelmű, hogy az áttekint

hető szervezeti formák, ahol 
a jogok, hatáskörök és köte
lességek adottak, megnyugta
tóan hatnak az egyénre. Tud
ja, mi az alapvető kötelessé
ge és joga, de azt is, hogy 
ezzel nem zárult be a moz
gástere. Például ism ert az a 
baracskai „mozgalom”, amely 
a különböző jutalm akat tel
jesítményekhez, vagyis több
letkövetelményekhez köti. 
Más értelemben, de idevágó 
a váci példa, amely a zárka
beli tévézést, azt, hogy hol, 
melyik műsort nézik, a több
ség akaratától teszi függővé. 
Vagyis a közösség dönt, az 
egyének részvételével, de 
mindenkinek szuverén joga, 
hogy eldöntse: nézi-e a mű
sort vagy sem. S léléktanilag 
mennyivel másabb ez, m int 
az a lehetőség, amikor a ki
írás alapján kellett — lehe
tett — tévézni. Ott jobb hí
ján azt bámulta, am it ka
pott, s választása az ügyben 
nem volt. Vagy ott van a sza
badidő eltöltésének többi le
hetősége. Nem állítom, hogy 
az így szervezett művelődési 
és sportprogramok olyan na
gyon különböznének az önte
vékeny szervezetben és egy 
hagyományos börtönkörletben, 
ahol a nevelő a „kulturális 
bizottság”. De a „mi” ren 
dezvényünk, még ha ta r
talm ában, lebonyolításában 
nem. is; újdqnság, mégis, .von
zóbb. Mert a részvétel nem' 
kötelező, aki pedig részese, 
résztvevője lesz, saját akara
ta, döntése alapján. cselek
szik.

érdeklődőbbek, megint mások 
ügyesebbek, fizikailag erő
sebbek. Érdemes megfigyelni: 
aki valamiben az előbbiek 
közül jó, az biztosan részt 
vesz az ilyen programban, 
míg a többitől távol marad, 
így fordulhat elő, hogy szinte 
előre meghatározható, az adott 
vetélkedőt kik nyerik meg, 
kik mennek el az előadásra 
és így tovább. Vagyis akkor 
végzik közmegelégedésre a 
m unkájukat a művelődési bi
zottságok, ha az öntevékeny 
szervezethez tartozók többsé
gének az igényeit veszik fi
gyelembe, s nem a színvona
lat hajszolják öncélúan. Nem 
nyűgöznek le például azok a 
szellemi totók, ahol alig tu 
catnyi ember műveltségét te
szik próbára. Inkább tapsolok 
annak, ahol a színvonal
olyan, hogy akár százan is 
eséllyel indulnak, s csak fo
kozatosan válnak nehezebbé a 
feladatok.

Csak látszólag tértem el a 
lényegtől, hiszen az öntevé
kenység kibontakozásának 
döntő terepe a szabadidő! S 
nem biztos, hogy ez altkor 
hasznos, ha telítve van prog
ramokkal. Mert az előbbieken

kívül — tehát a programok 
közötti választáson túl — az 
igazi választás a szabadidő 
kedvem szerinti eltöltése. 
Vagyis egy bizonyos idősza
kon belül az adott napokon 
csak a lehetőségek legyenek 
„m eghirdetve”, a résztvevők 
maguktól gyülekezzenek. Le
het, hogy ma nincs kedvem 
focizni, m ert fáradt vagyok, 
holnap viszont kifejezetten 
mozognék. De ha túlszabályoz
za önmagát a szervezet, ak 
kor, mondjuk, csak szomba
ton 3-tól 5-ig lehet focizni, ha 
esik, ha fúj, vagy ha éppen 
akkor megy a tévében érde
kes film. Meggyőződésem, 
hogy ilyesmiben vannak h a
talmas tartalékai az öntevé
keny szervezeteknek. Ha a 
rendet és fegyelmet képesek 
garantálni, akkor nem lehet 
akadálya annak, hogy hétről 
hétre változó és rugalmas 
szabadidős lehetőségeket ter
vezzenek.

Nem tudom kihagyni, hogy 
az öntevékenység erényei kö
zött felemlítsem: a különböző 
hatáskörű és felelősségű kö
zösségvezetők léte m iatt itt 
nincs tere a nemkívánatos 
menőségnek. Itt csak „hiva
talos” menők vannak, akik 
azonban nemcsak utasítanak, 
követelnek, de felelősséggel is 
tartoznak cselekedeteikért.

Még egy lényeges szempont
A végére hagytam még 

egy lényeges szempontot. 
Szerencsés, ha az adott in 
tézeten belül az öntevékeny 
szervezet tagjának lenni ér
dem, kiváltság. Ahova be lehet 
kerülni, s ahonnét ki is le
het hullani! S ahol az önte
vékenységnek már hagyomá
nyai vannak, ott a szervezet 
eljutott — eljuthat — a fej
lődésben odáig, hogy a tagok 
méltatlanságáról — vagy ép
pen érdemeiről — a közösség 
vezető szerve formál véle
ményt, amelyet az intézet ve
zetése jóváhagy. S ma már 
nem példa nélküli, hogy e 
vezetői fórum afféie fegyelmi 
tá rgyalást, folytat, s ' ott .ne
tán fenyí&sfé iesá JÉváflmat, 
például Vácott. Nyilvánvaló,

hogy az ilyen lehetőség va
lamiféle — s talán nem hely- 
telen e szó alkalmazása — 
demokratikus légkört eredmé
nyezhet, hiszen a társak 
előtt „kötetlenebbül” lehet 
védekezni, s a társak döntése 
m ár azért sem lehet elfogult, 
mert ebben az esetben a kö
zösségvezetők saját kivívott 
tekintélyüket tennék kockára, 
ami végső soron rájuk  is 
visszahatná, negatív értelem
ben.

-Ar
Táguló lehetőségei és ezzel 

párhuzamosan növekvő fele
lőssége van tehát az öntevé
keny szervezeteknek, ame
lyek szakadatlan megújhodá- 
sa,„.egyr,e „hatékonyabb műkö
dése jdvőbe’"mutátó tény.

—f—

Buktatók és eredmények
Nem kétséges, hogy a sza

bad választásnak vannak 
buktatói. A legfőbb az elítél
tek passzivitásából ered, 
amely azonban egy ideig te r
mészetes. Mert, ne feledjük: 
a nevelő által kezdeményezett, 
a „kulturális elitnek” szánt 
program a többségnél vissza
utasításra talál, mert a rész
vételben ott rejlik a kudarc, 
a leégés lehetősége. Ám, ha az 
elítéltek kulturális bizottsága 
töri a fejét a rendezvényen, 
ők egy lépcsővel messzebbre

gondolnak, s legalábbis az 
elítéltek középrétegének ter
vezik az eseményt. Tehát az 
aktivitás feltétele, hogy minél 
több ember érdeklődését kelt
sék fel, s csak olyan magasra 
emeljék a mércét, am it az 
átlag is át tud ugrani.

Szándékoltan nem nevez
tem meg a rendezvényeket, 
hiszen mindez vonatkozik a 
szellemi vetélkedőre, a TIT- 
előadásra vagy éppen a kis
pályás focira. Mert van, aki 
okosabb, műveltebb, mások Szabadidőben többféle elfoglaltságra adódik mód a zárkában

karját a nyaka alá vonta és 
elaludt.

— Pontosan úgy helyezke
dik el, m int M árta — gondol
ta Péter —, de azért ez mégis 
más volt. Márta, Márta! Va
jon te most m it csinálhatsz? 
— sóhajtott.

Nehezen aludt el, sokáig 
nézte az egész testével 
hozzá bújó nőt, de ha 

egy pillanatra behunyta a sze
mét, máris a feleségét látta.

— Talán még mindig őt sze
retem  — mondta félálomban.

Reggel hat óra tájban éb
redtek fel. Anita megfordult, 
meztelen melle hozzáért Pé
ter testéhez, amint odahajolt 
és megcsókolta. A férfi meg
remegett, átkarolta a nőt, úgy 
ölelte, csókolta, mintha attól 
függne az élete.

Körülbelül egy óra múlva 
Anita frissen ugrott ki az ágy
ból, a fürdőszobába ment. Le
zuhanyozott, lepedővel csavar
ta k;örül magát, úgy lépett a 
szobába. Ránézett Péterre, aki 
fél könyökön támaszkodva 
szívta cigarettáját.

— Meddig akarsz lustálkod
ni?

— Hétfő reggelig _ ráérek. 
Van egy ötletem, Ani. Te azt 
mondtad este, hogy szabadsá
gon vagy. Nincs kedved ki
jönni a Tőserdőbe? Együtt 
töltenénk a hétvégét..

— Nem rossz ötlet, de a 
reggeli vonattal nem tudunk 
menni. Haza kell szaladnom, 
egy-két dolgot vinni akarok 
magammal.

— Elkísérlek — mondta Pé
ter, felkelve az ágyból.

— Felesleges. Fürödj meg, 
aztán reggelizz, vagy sétálj 
egyet. Tíz órára ott vagyok a 
Bem utcai cukrászdában, ott 
találkozunk. Addig rendezd a 
szállodai számlát, vasárnap es
te úgyis nálam alszol.

— Tudom, hol van, tízre ott 
vagyok.

Mire Anita felöltözött, az 
arcát és a haját rendbehozta, 
Péter is. megfürdött. Gyorsan 
magára kapkodta a ruháit és 
lekísérte a nőt. A szálloda a j
tajában megcsókolták egymást 
és elváltak. Anita sietve in
dult hazafelé. Péter még áll
dogált kis ideig az ajtóban, 
aztán felment a szobájába, 
összepakolta a holmiját. Kifi
zette a számlát, és leült egy 
fotelba az előtérben. Nem so
káig üldögélt ott, ránézett az 
órájára, még csak fél kilenc. 
Felállt, tétova léptekkel ment 
ki a szállodából, nem tudta, 
mit csináljon, hogyan üsse 
el a hátralevő időt. Az ajtó 
előtt, a járdán megállt, gon
dolkodott egy percig, eszébe 
jutott Márta. Elhatározta, el
megy a postára, ír -neki né
hány sort, megírja, hogy talált 
munkahelyet, a jövő héten

megy a ruháiért. A postán 
meggondolta magát, csak egy 
táviratot adott fel. „Munkahe
lyet találtam. Egyelőre m un
kásszállón fogok lakni. Jövő 
héten szerdán megyek a ru
háimért. Az éjjel rád gondol
tam. Péter”

Még volt ideje tíz óráig, sé
tálni kezdett. A Vörösmarty 
utcán sétált lefelé a Bem u t
ca irányába. Nyugodtan, el
gondolkodva ment. Nem volt 
nagy forgalom. Az aluljáró 
felől nagy sebességgel jött egy 
1500-as Lada. Éppen a ka
nyarhoz ért, amikor ki tudja 
miért, hirtelen felszaladt az 
amúgy is keskeny járdára. Pé
ter csak egy ütést érzett, az
tán hatalmas ívben repült öt
hat métert, majd eszméletle
nül zuhant a járda mellett az 
útra. A gépkocsi a falhoz ütő- 
dött, onnan szinte, visszapat
tan t és eszeveszett iram ban to- 
vábbszáguldott.

A szirénázó mentő és a 
rendőrségi autó szinte egy
szerre érkezett. Az eszmélet
lenül fekvő férfi mellé oda
térdelt a mentőorvos. Egy 
percnyi vizsgálat után óvato
san hordágyra fektették, és a 
rohamkocsi indult a megyei 
kórház baleseti sebészetére.

P éter már az intenzív 
szobában feküdt, a 
műtét után, amikor két 

rendőr lépett a főorvos szobá
jába.

— Életben m arad? — kér
dezte az egyik, miután a főor
vos nagyjából beszámólt a 
műtétről.

— Mi mindent megteszünk! 
— kerülte el az egyenes vá
laszt.

— Tehát életveszélyes?
— Igen.
— Igazolványt találtak, ná

la?
— Találtunk — az íróasz

talhoz lépett, egy személyi iga
zolványt nyújtott á t a kérde
zősködő rendőrnek, aki fella
pozta.

— Pesti. Nős. A feleségét 
nem értesítik?

— Nem. Ezt önök könnyeb
ben megtehetik — mondta a 
főorvos.

— Beszélni természetesen 
nem lehet vele.

— Nem. Nemrég fejeztükbe 
a .koponyaműtétet, lehet, hogy 
a mellkasát is fel kell nyitni. 
Jelenleg eszméletlen állapot
ban fekszik. Az autót még 
nem találták meg?

■— Sajnos nem, de azt hi
szem, nyomon vagyunk — vá
laszolt a főhadnagy és kezet 
nyújtott. — A feleségét érte
sítjük. Ha olyan állapotban 
lesz, hogy beszélhetünk vele, 
kérem, értesítsen. Viszontlá
tásra.

Csapó Sándor 
Márianosztra

(Folytatjuk.)

S zégyen
Egyáltalán nem egyér

telmű az a tény, hogy ma 
m ár a közvélemény nem 
tartja  annyira tragédiának, 
ha valakit elítélnek, s en
nek folytán börtönbe ke
rül. Valamikor ez egyér
telmű megbélyegzés volt. 
Olyan, am it szinte 1 élete 
végéig szégyellt az illető. 
Voltak olyan közösségek, 
amelyek, ha egyik tagja 
börtönbe került, ki is kö
zösítették maguk közül.

Egy-egy faluban régeb
ben örök bélyegként visel
te magán az ember a bün
tetés tényét, azt, hogy va
laha börtönvis-eltkónt ke
rü lt vissza. Ma valahogy 
nagyobb emberséggel, meg
értéssel viseltetnek az 
ilyen emberek iránt, s ha 
az illető úgy viselkedik, 
hogy látszik rajta, meg
bánta tettét, ham ar napi
rendre térnek felette. Per
sze, ügye válogatja, a gyil
kosság-, a rablás, ma is 
iszonyattal tölti el az em
bereket. S az ilyen ügyek 
tetteseit nem is kíséri ké
sőbb — szabadulásuk után 
sem — rokonszenv. Azt 
gondolom, hogy ez term é
szetes válasza az emberi 
léleknek, amely term észeté
től idegennek, elítélendő
nek tartja  a vérontást, az 
erőszakot.

Mindezek fényében meg
hökkentő, hogy ma, azaz 
pontosabban szólva 1982- 
ben, egy feleség csak azért, 
mert a férjét sikkasztás 
m iatt börtönbüntetésre 
ítélték, közvetlenül a tá r
gyalás uán, hazamenvón, 
szívgyógyszerrel — 33 tab
letta! — megmérgezi ma
gát, s az orvosok minden 
igyekezete- tudáSá”' sem 
elég, hogy megmentsék, s 
17 éves korában meghal, 
nem viselvén el, a szé
gyent . . .

Nemcsak meghökkentő 
az eset, hanem megdöb
bentő is, hiszen a feleség 
anya is volt, egy csecse
mőt hagyott maga után, aki 
most négyesztendős.

Szabó Miklós, aki most 
nyolc hónapos büntetését 
tölti Nyíregyházán, mond
ta el ezt az esetet. Az ő 
volt feleségéről van szó. 
Azóta már többször szeg
te meg a törvényeket, s 
így rutinos börtönjáró lett 
belőle, aki — eléggé szenv
telen ül — viseli el,, hogy 
akarva-akaratlanul okozó
ja lett felesége halálának. 
Az a véleménye ugyanis 
— s ebben félig-meddig 
igaza is van —, hogy ál
mában sem jutott eszébe, 
a felesége ilyen végzetes 
tettre határozza el magát.

Persze, az sem ju to tt 
eszébe, am ikor megnősült, 
hogy a házasság régen azzá 
tette az embereket, amiről 
manapság megfeledkeznek: 
egy testté és egy lélekké! 
S ez olyan felelősséggel 
járt, hogy a házasfelek ké
szek voltak egymás éle
téért mindenre, s az élet 
szó ez esetben mindent je
lentett: közös küzdelmet, 
közös felelősséget, közös 
vállalást, feltétlen hitet a 
másikban.

Amikor manapság úgy 
cserélik az emberek a há
zasfelüket, m int régen a 
fehérneműt, egyszerűen 
„korszerűtlennek” hat, 
hogy egy házastárs a ha
lálba menekül csupán 
azért, mex~t férjét börtön- 
büntetésre ítélték!

Most, hogy tette felett 
tűnődve mindezt leírom, 
elgondolom azt is, hogyha 
nem ennyire — hiszen az 
önkéntes halál minden
képpen brutális és elíté
lendő —, de fele ennyi fe
lelősséggel viseltetnének 
egymás iránt a mai há
zaspárok, óriási m érték
ben csökkenne az a társa
dalmi gond, am it a válá

sok, s a válási árvák sorsa 
okoz.

Kétségbeejtő
számok

Az a tény ugyanis, hogy 
évente harmincezer gyerek 
lesz félárva,, egyszerűen 
kétségbeejti az embert. Mi 
lehet annak az oka, hogy 
az olyan emberek, akik 
„megvallván” szeretetüket 
egymás iránt, házasságra 
lépnek, gyermeket hoznak 
világra, s utána néhány év 
vagy évtized múltán egy
mást gyűlölve, gyalázva 
válnak el, s igyekeznek 
minden téren megkeseríte
ni a valaha szeretett má
sik fél életét, s eközben 
szinte túszként használják 
fel gyermekeiket, miköz
ben a szerencsétlenek dön
tésképtelenek, hogy a két 
szülő közül melyiket vá
lasszák! Holott m indkettő
re szükségük van, illetve 
lenne. De a szülők — né
ha csak az egyik! — fity- 
tyet hánynak arra, hogy a 
gyermekek is érző lények, 
s az apjuk-anyjuk vesze
kedése m egrontja az éle
tüket.

Ez a szerencsétlen asz- 
szony, ez a fiatal, tizenhét 
éves anya, végzetes tette 
ellenére — úgy sejtem — 
valami olyasmit tudott, 
am it ma nemigen vesznek 
figyelembe még azok sem, 
akiknek semmi gondjuk, 
élik világukat, s csak ma
gukra gondolnak.

Szinte külön tanulm ányt 
érdemelne, hogy egy ilyen 
végzetes tette ellenére sem 
változott meg Szabó M ik
lós. m intha csak egy je
lentéktelen epizód lenne az 
életében. Pedig ha más 
nem, ez annyira erős ha
tás kellett volna, hogy le
gyen, ami elgondolkoztatja 
őt. De az a sajnálatos, 
hogy ’ nem gondolkodunk, 
nem vesszük észre azokat 
a jeleket, íigyelúieztetése- 
ket, amik más irányt szab
hatnának életünknek. Azt 
hisszük, hogy é lü n k .. .  De 
micsoda élet • lehet az, 
amely nem áll másból, 
m int örökös börtönjárás- 
ból ?! Kimegy az illető, 
tudja, hogy mi vár rá, s 
ahelyett, hogy keményen 
hozzáfogna élete megjaví
tásához, új alapokat rakna 
le, ott folytatja, ahol íté
lete előtt abbahagyta!

Kerengő
És kezdődik elölről min

den, előbb a rettegés, hogy 
elfogják, majd a „meg
nyugvás és bizonyosság”, 
hogy ez megtörtént, s az
tán az ismert börtönna
pok! És ekkor lép fel az 
a jól ismert öncsalás, hogy 
mindennek így kellett tör
ténni, m ert mindig más a 
hibás — a társ. a család, 
a társadalom  stb.

S közben az idő telik, s 
a régi fiatal azt veszi ész
re, hogy megöregedett. És 
nincs senkije, m ert csak 
magára gondolt. A vakm e
rő fiatalból nyűgös-zsém
bes öreg lesz, aki, mert 
csak vett a társadalom asz
taláról s nem tett le sem
mit, nyűg lesz a társada
lom nyakán, s púp a há
tán!

Az a tény, hogy Szabó 
Miklós nem tanult a ma
ga tragédiájából, nem ok 
arra, hogy a többiek is őt 
utánozzák. Sőt, ő is visz- 
szarettenhet attól, hogy 
hátralevő életét a biztos 
börtönre alapozva rendez
ze be!

Végezetül le kell szögez
ni, hogy annak a fiatal- 
asszonynak végzetes tettén 
kívül abban igaza volt, 
hogy a börtönt, az ítéletet, 
a büntetést — szégyenként 
fogta fel, s élte meg! Az 
viszont ne tévesszen meg 
senkit, hogy a mai társa
dalmi türelem kedvez a 
szabadulónak, mert az 
nem a bűnös, hanem a 
bűnhődő embernek szól.

Á. J.
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nemcsak a munka kifogás
talan, hanem a kulturális 
és sportélet its. éWnk- Vp'j*, 
konyi GÚsztáii, á- kulturális 
és sportbizottság vezetője 
erről így beszélt.

A művelődési bizott
ság 1985 szeptemberében 
alakult meg. Korábban 
csak rendszertelenül, alkal
manként rendeztek külön-

Tavasztól, amikor az idő
járás engedte, • hogy az in
tézet sportpályáján fociz
zanak, kosárlabdázzanak, 

' újabb versenyeket szervez
tek. A z első helyezést elért 

'csapat kocsikeréknyi tortát 
kapott elismerésként, ame
lyet az intézet szakácsai ké
szítettek.

A  hamarosan kezdődő 
Mundialra. való tekintettel 
négyhetes vetélkedőt ren-

A  „szellemi tröszt” irányítója, Vajkonyi Gusztáv

bözö ' vetélkedőkét, mérkő
zésekét. ' ' ■

A z öttagú ^b izo ttság , 
amelynek tagjai Pék An
tal, Török Péter, Orbán Ist
ván és Fábián 'Lasztőy á  jö 
vőben összehangoltam terv
szerűen szervezi és irányít
ja a különböző xejjdezve-. 
nyék lebonyolítását. Á  téli 
időszakban keresztrejt
vény fejtő versenyt ^rendez
tek, majd ezt követően 
földrajzi ismeretekben m ér
hették össze tudásukat a 
részvevök.A döntők nyilvá
nosak, sőt lehetőségét : tte^ ' 
remtenek arra is, hogy a 
nézőknek,,letyegjjgnek;. egy-. 
egy villámkerdést. A  kér
désekre helyes választ adók 
cigarettát, csokoládét, teát 
kaptak jutalmul.

deznék az eddigi ■ labdarú 
gó-világbajnokságok törté
netéből.

★
-- Szólni kell a helyi stúdió 
tevékenységéről is. Nem
csak zenét sugároznak, ha
nem önálló riportokat ké
szítenek, kívánságműsoro
kat szerkesztenek, s m in
den alkalommal elbúcsúz
tatják a szabadatokat a k í
vánságuknak megfelelő ze
nészámmal vagy költe
ménnyel. Kedves gesztus! 
Jelenleg 890 zenei, ‘ prózai 
számmal rendelkeznek. 
E leket katalógusban rögzí
te tték, így szinté pillangto- 
kon belül sugározni iuaj'ák 
a kért számot.

— ZIMM —

"Itt levágandó. — 

I. FORDULÖ
1. Olaszország—Bulgária 1 X 2
2. Mexikó—Belgium 1 X 2
3. NSZK—Uruguay 1 X 2
4. Paraguay—Irak 1 X 2
5. Portugália—Anglia 1 X 2
6. Franciaország—Kanada 1 X 2
7. Brazília—Spanyolország 1 X 2
8. Bulgária—Dél-Korea 1 X 2
9. Mexikó—Paraguay 1 X 2

10. Skócia—Dánia 1 X 2
11. Lengyelország—Portugália 1 X 2
12. Szovjetunió—Portugália 1 X 2
13. Algéria—Észak-IrorSzág 1 X 2
13 plusz 1. Kanada—Szovjetunió 1 X 2

Beküldési határidő; 1986. május 24. 
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Nyilvántartási szám;,.. 

Intézet:

„MESTERSÉGEM CÍMERE...”
Nap m int nap tapasztalha

tó bármelyik bv. intézetben: 
fantasztikus, hogy micsoda 
emberek találkoznak össze, 
milyen sorsok-kalandok eleve
nednék meg beszélgetés köz
ben. Öt év távlatából bár bő
séggel tudok válogatni közöt
tük . . .

Találkoztam például hu
szonéves berepülő, pilótával, 

, aki — természetesen — a ma
gyar ejtőernyős válogatott tag
ja volt, s rengeteg sikeres ug
rással dicsekedhetett. Annyira 
tehetségesnek tartották, hogy 
semmi szüksége sem volt a r
ra, hogy akár a középiskolát 
is elvégezze, nemhogy egyete
met . . .  Találkoztam váloga
tott bokszolókkal, akik Papp

Lászlóról csak „Laci b á c s i 
ként beszéltek, s magától ér
tetődően felfedezettjei és ba
rátai voltak. Csupán a balsors 
okozta, hogy nem a világot 
járják  hírneves élsportolóként, 
hanem börtönben töltik sza
badságvesztésüket. Meséltek 
nekem életükről olyanok, 
akik — természetesen — mil
liós tételekben „foglalkoztak” 
forinttal és tízezerszámra 
dollárral, márkával. Kizárólag 
Cardin-ruhákban jártak, osz
tályon felüli bárokban szóra
koztak, és csak ráérő idejük
ben, hosszas unszolás után sza
kítottak egy kis időt maguk
nak a legcsodálatosabb nők-

rögtön baj lett belőle, azért is 
van itt bent. A számoszlopok 
a termelési értéket, az adókat, 
az alkalmazottak fizetését ctb. 
jelzik — elvégre nem mind
egy, hogy — odakint — ki, 
mennyit kap! És a rajzok? — 
érdeklődtek tovább. „Találmá
nyaim” — hangzott a válasz. 
Egy kis unszolás után „sze-

ham ar megkapja az érte já 
ró összeget. Ha m ár itt van 
bent, nem akarja haszontalan- 
ságokra fecsérelni az idejét, 
m int oly sokan mások, hanem 
dolgozik: átlag két-három ha
vonta készül él valamilyen 
nagy horderejű dologgal, ame
lyet azután hazaküld a fe
leségének az egyéb utasítások-

Sorsok -  megszépítve
Ha mindaz igaz lenne, amit 

mondanak: az ilyen és hason
ló „nagyságú” emberek teszik 
ki az elítéltek legalább hetven 
százalékát. Ha valaki megnézi 
az irataikat, k iderü l: kmk 
vagy gyermektartásdíj fizeté
sének elmulasztása m iatt van
nak benn. Hogy a milliókból 
m iért nem futotta néhány száz 
forint a gyerek anyjának? Ki 
tu d ja . . .

Hallgattam zöldségtermesz
tőket, állattenyésztőket, telek
spekulánsokat és így tovább. 
Meséltek „m unkájukról” taxi
sok, akik — kivétel nélkül — 
az éjszakát járták, s a valu- 
tázó lányokat, vagy éppen a 
milliomos külföldieket kocsi- 
káztatták. Ha úgy lenne, 
ahogy mondják: nem kaphat
na taxit az, aki esetleg ren
deltetésszerűen szeretné hasz
nálni ezeket az autókat, vagy
is sietős dolgait elintézendő 
venné igénybe ezt a szolgál
tatást.

A kőművesek természetesen 
építésvezetők, de legalábbis 
főmérnökök voltak (persze,

bele, s oly kevesen vannak, 
akik tárgyilagosan értékelik a 
helyzetüket. . .

S még valami. Azoknak a 
neve, akik valóban valamilyen 
„nagy balhét” csináltak — or
szág-világ előtt ismert. Nincs 
szükségük arra, hogy „bemu
tatkozzanak” — tehát hallgat
nak.

Itt benn bajos lenne u tána
járni bármelyik állításnak, 
leleplezni a hazugságokat. 
M ondhatnánk azt is: ha vala
kinek jólesik, hogy önmagát 
hamis színben tüntesse fel — 
hadd tegye, kinek árt vele?

Egyszerű a válasz: elsősor
ban saját magának. Tudniillik 
beleéli magát a saját álomvi
lágába, s azután nem tud ki
kecmeregni belőle. Egy idő 
után már azt sem bánja, ha a 
többiek nem hiszik el a ha
zugságait — számára már 
csak az a fontos, hogy saját 
maga elhiggye. S amikor sza
badul: nem találja a helyét a 
kinti világban. Hiszen az 
mindenben más, m int am it el-

Egy pillanat! Csak beszólok a fiúknak, hogy kések egy keve* 
set a kártyapartiról 
Juhász Attila (Sopronkőhida) rajzai

V B - T O T Ó
Ahogy korábban jeleztük, im m ár hagyományként, a 

labdarúgó világbajnokság alkalmából vb-totót indítunk. Fi
gyelembe véve és: tiszteletben tartva az olvasók igényeit, akik 
közül sokan örömfnel  ̂vesznek-részt olyan játékban, amely 
érdeklődésükkel talaíközik. Arról nem is beszélve, hogy a fo
ci nálunk nemzeti späht, .s ,— örömünkre — a mi válogatot
tunk is ott lehet a Mund:álon. .

A részvétel feltételéiről és a játékszabályokról. Az előze
tes 'letartóztatottakat és: az önhibájukon kívül nem dolgozókat 
kivéve, csak azok küldhetik ■’-be tippjeiket, akik előfizetői a 
lapnak. Ez. nem újdonság, korábban már jeleztük. A játékot 
ezúttal háromfordnlósra terveztük.. Az első két fordulóban 
a kinti totóval lényegében azonos motion lehet játszani, míg 
a harmadik'ííorduló. ett§l,eltéfő lesz."‘A, május 17-i és 24-i lap
ban megjelenő ű rsze lvényeket' úgy kőik;kitölteni, hogy a há
rom eredmény Közül azt kell-bekarikázni, amit az olvasó he
lyesnek tart. VagjüsMiijfixet kell megjelölni, és a plusz egyet 
ugyanígy. Egy tipp.eíöcthaxitnum 10 darab tippszelvényt küld
het be, azaz a szelvényei? számától függően 2, 3, maximum 10 
„hasábon” variálhat. (Így .a .zárkaközösségek akár együtt is 
játszhatnak.) A harmadik fordulóban igennel és nemmel kell 
válaszolni a kérdésekre, — éz ■ május 31 -i számunkban lesz 
benne —, de itt szigbrű.an, csak egy szelvényt fogadunk- el 
személyenként.. A három -forduló összesítésével alakul ki a 
végső sorrend a tippelők között — -a plusz egy csak-akkor 
számít be, ha előtte mind a 13 tipp j ő  — és a legtöbb talá
latot elérőket jutalmazzuk. Közöttük a találatok arányában 
ötezer forintot osztunk ki. Eredményhirdetés: a vb befeje
zése után két héten belül.

rényen” elmondta: több talál
mánya van már, a szabadalmi 
hivatalban alig várják, hogy 
bemenjen és valamit letegyen 
az asztalukra. A saját válla
latánál keresett összeg csak 
afféle zsebpénz a részére — 
az igazi nagy összegeket, a 
tíz- és százezreket az ú jításai
ért szokta felvenni. Mindig 
van otthon az asztalfiókban 
néhány, s ha ügy érzi: szüksé
ge van pénzre, csak előveszi 
valamelyiket és beszalad vele 
a szabadalmi hivatalba. Nála 
nem sokat teketóriáznak, tisz
tában vannak vele: az egész 
országnak hasznos, fontos ú j
donságokat szokott vinni —

kai együtt. „Legalább másfél 
milliót kerestem már, amióta 
idebent vagyok” — fejeződött 
be a tájékoztató.

Az egyik zárkatárssal be
szélgettem a munkahelyén, 
így derült ki, milyen zseniá
lis emberrel tölti az illető a 

szabadságvesztés-büntetését. 
Ami a délutáni beszélgetése
ken apránként, hetek alatt de
rült ki, azt nekem, a nevelői 
irodában m ár másfél óra alatt 
elmondta. Sok minden mást is 
mesélhetne még — tette hoz
zá sokat sejtetően, majd meg
kérdezte: szabadulása után 
megkereshet-e a szerkesztőség
ben, mert, ha igen, majd ak
kor folytatja a történetét.

„Van kölcsön egy milliója?”

Jó lesz, ha vigyáztok! Odakint karatéztam, bokszoltam..:
csak a szakmai tudásuk s nem 
a végzettségük okán), vagy ha 
mégsem: napi egy-kétezerért 
irányították a m unkát maszek 
építkezéseken. Aki arannyal 
foglalkozott, az csak kilós té
telekről beszél, a betörő csak a 
legcsodálatosabb villákat „lá
togatta”. A legtöbben a vége 
felé m ár számon sem tudják 
tartani, hogy hány milliójuk 
v o lt. . .

Szinte nem is találkoztam 
olyan emberrel, akire azt le
hetne mondani: „piti” ügyes
kedő volt. Legalább Volvo 
vagy Mercedes állt a házuk 
előtt — Trabant véletlenül 
sem. Az meg föl sem tételez
hető, hogy egyáltalán nem volt 
kocsijuk. Szegény emberrel, 
olyannal, aki valam ire azt 
mondja: nincs, nekem nem 
volt — elvétve sem lehet ösz- 
szeakadni.

Sokszor töprengtem már 
rajta: miért szégyen az, ha va
lakinek nincs otthon, mond
juk, -huszonötezer nyugatné
met márkája, s a felesége nem 
dúskál az aranyban? Miért 
kell a szoba-konyhás szükség- 
lakást többszobás villává ál
modni?

Valami baj van a világké
pünkkel — hiszen ezért is — 
vagyunk börtönben. Egy erő
sen torzító szemüvegen át 
nézzük az életet — s itt benn. 
ahelyett, hogy levetnénk azt a 
szemüveget, felcseréljük egy 
még erősebbel. Ha belegondol
nánk házi gságainkba, rájön
nénk: nevetségessé válunk 
normálisan gondolkodó társa
ink előtt. De nem gondolunk

képzelt, mint am it valósággal 
rábeszélt magára.

Attól nem lesz valaki gaz
dag, ha annak hazudja magát. 
Sokkal értékesebb ember, ha 
meri vállalni a szegénységét 
— az igazságot.

Szalai Papp András 
Márianosztra

★
Általános, fogalmazhatom 

úgy is: személytelen tapasz
talatokat fogalmaz meg a le
vélíró. Hozzáteszek egy konk
ré t ese te t. . ,

Évekkel ezelőtt történt már, 
hogy egy riport során megis
merkedtem egy tagadhatatla
nul ügyes kezű, középkorú 
férfival. Különböző vagyon el
leni bűncselekmények miatt 
töltötte szabadságvesztés-bün
tetését. Társai csöndes, magá- 
bazárkózó embernek ismerték 
hosszú ideig. Egy idő után 
azonban felkeltette figyelmü
ket, hogy állandóan rajzolgat, 
és egy külön füzetben hosszú 
számoszlopokat ad össze. Va
laki végül nem bírta tovább, 
és megkérdezte: mit csinál? 
„Igazgatok” — hangzott a sze
rény válasz. Némi faggatózás 
után kiderült: vezeti a „válla
latát”. Mert az van neki, s ott 
olyannyira nélkülözhetetlen 
ember, hogy nélküle minden 
megbénul, nem tudják az uta
sításai nélkül, mit, hogyan 
csináljanak. Többmilliós évi 
forgalomról lévén szó: a leg
kisebb hibát sem engedheti 
meg magának. Egyszer nem 
figyelt oda — magyarázta az 
ámuló hallgatóságnak —, és

A találkozó annak rendje- 
módja szerint létre is jött. Ha
m ar túlestünk a kezdeti, kö
zömbös dolgokon, s rögtön rá 
té rt a lényegre. Ha esetleg 
van egymillió forintom — 
mondta —, remek befektetési 
lehetőséget kínál fel a válla
latánál: rövid idő alatt meg
duplázhatom az összeget. Ép
pen most nyújtott be egy nagy 
jelentőségű találm ányt, ám 
ahhoz, hogy igazán kiaknáz
hassa a lehetőségeket, á t kell 
szerveznie az üzemében a 
munkát. Oj gépeket kell ven
ni, új épületrészt kell illeszte
ni a meglevő műhelyekhez, és 
a már em lített találmány tö
kéletes kidolgozása felemész
tette a készpénzét. Tulajdon
képpen mástól játszva meg
kaphatja a szükséges összeget, 
m ert mindenki tudja: nála 
nagyszerűen lehet keresni, de 
ő először rám gondolt, m int
egy köszönetképpen, am iért 
annak idején meghallgattam.

A valóságnak megfelelően, 
sajnálkozva közöltem, hogy 
pillanatnyilag nincs egymillió 
forintom. Nem baj — mond
ta előzékenyen —, elég lesz 
ötszázezer is.” Még nagyobb 
sajnálkozással hárítottam  el

ezt az ajánlatot is, nem lévén 
még félmillióm sem. Fél óra 
alatt eljutottunk, pontosab
ban: lejutottunk ötezer (!) fo
rintig. Rendületlenül ingattam, 
a  fejem a mind csábítóbb le
hetőségek hallatán, a számok 
pedig tovább csökkenték.

Amikor elbúcsúztunk, már 
csak ötven forintot kért. Ter
mészetesen: kölcsön, m ert ott
hon felejtette a pénztárcáját, 
és nincs ideje hazaugrani ér
te. „Holnap hozom" — ígérte.

A százezrek-milliók között, 
érthető módon, elsikkadt bizo
nyára az én szerény ötven fo
rintom; egy nagyvonalú üzlet
embernél igazán nem lehet 
csodálkozni azon, ha megfe
ledkezik ilyen összegről. Bizo
nyára befektette valamibe.

Mindennek lassan m ár há
rom éve. Azóta néha csöndes 
álmodozásba merülök: ha az a 
bizonyos egymillió gyorsan 
duplázódik, bizonyára az öt
ven forint is. Vajon mennyi 
pénzem lehet pillanatnyilag? 
Ha megint kérne tőlem valaki 
egy üzleti vállalkozáshoz, biz
tosan nem kellene már eluta
sítanom . . ,

H. A.

Szeretem a hangod
Hogy szeretem a hangod 
ha köszönt mint napfényes 
hajnal. Csupa madárdal!
Ölelni hív: kezdjük 
szerelemmel a napét!
A legújabbat, veled, 
kedvesem! ölelni téged 
micsoda öröm, bejárni a 
tested! Jól ismerem: arcod 
hamvas, ébredő rózsa, s a szemeid 
nyíló szirmok. A szád: 
legifjabb rózsák bársonyos 
játéka, ahogy csókol, és 
a tested! Lángoló, százkarú 
hitves. Csupa lüktetés!
Hát csodálkozol, hogy hiányzol?
Már mást nem is akarok, 
csak szeress, szeress!

Rónaszéki Róbert
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Önvédelmi kódex nők számára
— Sohase viseld a sálat 

úgy, hogy a két vége lelóg
jon a hátadon: arra használ
hatják  fel, hogy megfojtsa
nak.

— Ne keresd a kulcsot a 
táskádban, mindig tartsd kéz
nél. Hasznos fegyver lehet.

— Tartsd az egyik kezedet 
az állad közelében, hogy ne 
fojthassanak meg hátulról.

— A lábfejed álljon „T” 
alakban, és ne felejtsd el, 
hogy a behajlított láb erő
sebb, m int a nyújtott.

— Hordj egy éles hangú 
sípot a nyakadban, könnyen 
elszakadó zsinóron.

— Ne azt kiáltsd, hogy 
„m egtámadtak!” vagy „segít
ség!”, Jianern azt, hogy „tűz!” 
Sajnos, erre többen figyelnek 
fel.

— Ha valaki megragadja a 
torkodat, fordulj oldalra, és 
nyomd az u jjadat a támadó 
ádám csutkája alatti mélye
désbe.

— Ha valaki m egragadja a 
csuklódat, úgy szabadíthatod 
ki magad, ha széttárod az uj- 
jaidat, és egy kört írsz le a 
kezeddel a gyomrod irányá
ban.

— Ha falhoz szorítanak, 
mélyeszti be a körmödet és 
markold meg a húst a tám a
dó gerincének m indkét olda
lán derékmagasságban. Erő
sen mélyeszd be a körmödet, 
erősen szorítsd, és húzd szét 
a húst.

— Ha. lefogják a fejedet, két 
ujjal megragadhatod a húst 
a támadó combjának belső ol
dalán. Csípd, csavard és húzd.

Olyan, mintha megégetnék az 
embert (próbáld ki magadon).

— Szorítsd ökölbe a keze
det és a behajlított mutató 
és középső ujjadat mélyeszd 
a támadó arcába, közvetlenül 
az orra alatt, vagy fel-le vé
gighúzva a bordái közé, vagy 
az állkapcsa alá.

— Öklöddel ne az állra, ha
nem a tarkóra, ne a mellre, 
hanem a gerincre csapj.

— Ha a - földre estél, az 
egyik térdedet mindig emeld 
a melledhez, így nehezen tud
nak a földre nyomni. Gurulni 
tudsz, mint egy labda.
_— A nő legjobb fegyvere a 

lábfeje (és a körme). Az öv 
alatti rúgások tilosak a ka
ratéban, mert túlságosan ve
szélyesek. Egy rúgás a térd
kalácsra megállítja a tám a
dót.

— Ha valaki ököllel rád 
támad, kerüld meg, ragadd 
meg a haját vagy a gallér
já t és húzd hátra.

— Ha valaki megragadja a 
kabátod hajtókáját, dugd két 
m utatóujjadat a fülcimpája, 
a hüvelykujjadat pedig az 
arccsonitja alá. Ettől a világ 
legerősebb embere is elenged.

— Ha valaki hátulról meg
ragad, ökölbe szorított kézzel 
erősen üss rá a kézfejére.

—■ A közelről m ért ökölcsa
pás erősebb, m int a távolról 
induló ütés.

— Rendkívül hatásos a te
nyér élével m ért ütés. A nő
nek több ereje van nyitott te
nyerében, m int gondolná.

— Ha tenyered élével ütsz 
a támadó álla alá, különösen, 
ha a szája kissé nyitva van,, 
eltörheted az állkapcsát.

A  szemüveg nem mindig 
helyettesíthető kontaktlencsével

A szépség árt a karriernek
Nem igaz, hogy a jó külső elősegíti a karriert — leg

alábbis a nők esetében. Madeline Heilman pszicholó
gusnő a New York-i egyetemen kiderítette, hogy a 
szépség gyakran akadályozza a szakmai előmenetelt. A 
tudósnő egy 113 alkalmazottból (férfiakból és nőkből) 
álló csoportnak megmutatta k italált vezető személyisé
gek fényképéti valamint szintén kitalált életpályájuk 
rövid, leírását. A fényképek mind vonzó, mind jelenték
telen külsejű férfiakat és nőket ábrázoltak; a leírt 
szakmai pályafutások abban különböztek, hogy a k ita
lált személyek egyik fele igen gyorsan, másik fele a 
szokásos úton csinált karriert. A kísérleti személyek 
többsége — írja a Science Digest tudományos folyó
irat — a teljesítményt és ráterm ettséget csaknem m in
dig jóképű férfiaknak tulajdonította. Ezzel szemben 
csinos nők esetében a megkérdezettek hajlottak arra, 
hogy a karriert nem annyira a nő képességeinek, m int 
inkább a „szerencse” tényezőnek tulajdonítsák. A ke
vésbé vonzó külsejű nőket a kísérleti személyek egé
szében ráterm ettebbeknek és derekabbnak találták csi
nos kolléganőiknél.

FOKOZOTT KOCKÁZAT
A szívinfarktus fokozott kockázatának vannak kitéve 

azok áz emberek, akiknek a hivatali és társadalmi stá
tusát veszély fenyegeti. Ezt állapította meg egy tanul
mány során Johannes Siegrist, a  marburgi egyetem or- 

• vosszpciológiai professzora. Ennek a tanulmánynak a 
kerekében 4.16 férfidolgozót figyeltek meg hosszabb időn 
keresztül. Az infarktusos betegeknek előzőleg gyakrab
ban kellett elviselniük alacsonyabb muntoakörbé helye
zést, gyakrabban voltak a rra  kényszerítve, hogy hirte
len térjenek át más tevékenységre és a roham előtt job
ban szenvedtek a munkával való túlterheléstől vállala
tunknál, a munkahelyek számának csökkenése miatt. 
Ugyancsak gyakrabban gyötörték őket a betegség kitöré
se előtt.-kínzó alvászavarok, valamint a  tehetetlen düh 
és a reménytelenség érzése.

Biokémiai védőiem a cápák eilen
Különböző halfajták elegáns védekezési módszert al

kalmaznak támadóikkal szemben. Mérgező vagy ellensé
geiknek nem tetsző anyagot választanak ki, úgyhogy a 
ragadozók zsákmányukat az első harapás után otthagy
ják, vagy a halat . tapasztalataik alapján meg sem tá
madják. ,

Japán tudósoknak sikerült elszigetelni és azonosítani 
bonyolult felépítésű szteroidszármazékokat, amelyeket a 
Csendes-óceán nyugati részén' élő nyelvhalfajta választ 
ki — közli a Science című folyóirat.

A feltehetően a cápák szaglására ható vegyületek egy 
sima cápafajtával végzett kísérletek során igen haté
konynak bizonyultak — számol be a folyóirat. A tudó
sok ezenkívül elkülönítettek egy nagy molekulájú fehér
jét. amely visszataszítóan hat a cápákra.

E tapasztalatok alapján ki lehet fejleszteni egy anya
got, amellyel búvárok vagy  hajótöröttek védekezhetnek 
cápák támadásai ellen. Hasonló vegyüietéket, többek ko
zott mérgező fehérjéket, más nyelvhalfajtak is kiválasz
tanak.

Bár a kontaktlencsék né
hány szempontból felülmúlják 
a szemüveget, nem mindig 
tudják pótolni a szemüveget. 
Erősebb szemnyomásra („zöld 
hályog”) való hajlam , túl 
nagy nyálkatartalom  vagy 
könnyhiány, retinaleválásra 
való hajlam  és bizonyos bőr
betegségek esetén nem lehet 
kontaktlencsét viselni. Kon
taktlencsével rövid- és távol
látást, valam int szaruhártya- 
görbületet lehet korrigálni.

Konktaktlencsével természe
tes nagyságban látjuk a vi
lágot, a szemüveg viszont 
nagyítja vagy kicsinyíti a hi
bás látás fajtája és nagysága 
szerint. Azon felül a kontakt- 
lencse oldalt is éles képet ad, 
anélkül, hogy a látómezőt be
szűkítené. További előnye, 
hogy esős időben, párásság
ban vagy hidegből melegbe 
való bemenetelkor nem pá- 
rásodik be.

A kemény kontaktlencse ki
sebb, és a szaruhártyán úszik, 
amely a közte és a lencse 
közti könnyhártyán keresztül 
elegendő oxigént kap. Kelle

mesebbek, különösen a meg
szokás a latt a félkemény len
csék, melyek oxigénáteresz
tők; rendszerint néhány nap 
alatt hozzá lehet szokni, míg 
a kemény lencsékhez hetek 
kellenek.

A kemény lencséknek na
gyobb az optikai felhasználá
si lehetősége; kb. négy évig 
használhatók. Kezelésük egy
szerű. A lágy lencsék nehe
zebben vesznek el, még spor
tolás közbén is. Több idő kell 
a napi ápolásukhoz és nem 
mindig egyenlítik ki a hibás 
látást olyan jól, m int a ke
mény lencsék. A lágy lencsék 
drágábbak és csak másfél
két évig jók. A kemény és a 
lágy lencséket éjszakára ki 
kell venni. Többnyire nappal 
is ajánlatos egy-két órás vi
selési szünet. Űjabban az 
olyan emberek számára, akik 
nem tudják  maguk ki- és be
tenni a lencsét, vannak hosz- 
szabban hordható lencsék; 
ezek a rendkívüli oxigén
áteresztő képességük folytán 
2—4 hétig éjjel-nappal a 
szemben hagyhatók.

Valódi festmény?
A festmények valódiságát megvilágítási értőket ad az 

nem egyszerű megállapítani, eredeti megvilágítástól füg- 
Ehhez nemcsak a festők stílű- getlenül. így az eredeti váz- 
sát és- jellegzetes festési mód- la t vonásai sokkal jobban lá t- 
szerét kell ismerni, hanem hatók, m int bármelyik más 
elemezni kell a vásznat és a  eddigi hasonló módszer alkal- 
festékanyagot is. Ezenkívül utazásakor. Jain  eljárásának 
még más technikai segédesz- előnye, hogy a képek vizsgá- 
közöket is fel tudnak használ- latához nem kellenek hetek, 
ni a szakértők, bár erről kü
lönbözőek a  vélemények, és a 
kellemetlen következmények- t , .
kel járó tévedések sincsenek 6Z® ,1®".32 uh  m° n zer, ne™

Ú j  k ö n y v e k
Nagy László: A TÖRÖK VILÁG VÉGNAPJAI MA

GYARORSZÁGON.
Zrínyi Könyvkiadó' 63,— Ft.
A könyv első része korabeli utazók leírása alapján 

Konstantinápolyba, majd Erdélybe és Magyarországra 
kalauzolja el az olvasót; török—magyar együttélés ap
ró részletei kelnek életre. A  munka gerincét kitűnő 
életrajzi fejezetek képezik. Á befejező rész a visszafog
laló háború idején tanúsított magyar magatartást vizs
gálja.

Brunéllá Gasperini: MI ÉS ÖK (Egy lány feljegyzé
sei).

Európa Könyvkiadó: 28,— Ft.
Brunella Gasperini írónő és családanya, vidám triló

giába foglalta imádott környezetének hányatott életét. 
Az első kötet — En és ők — „Égy férj feljegyzéseidnek  
formájában számolt be a kélekótya család viszontagsá
gos mindennapjairól. A folytatásban — ö  és mi — a fe
leség adta vissza a kölcsönt. S ebben a harmadik (ön
magában is érthető és élvezhető) kötetben — Mi és ők 
— a család ugyancsak írói hajlamokkal megáldott ka
maszlánya meséli el, hogyan látja „őket" (a szülőket az 
egész bolondos környezetét) a három gyerek.

Izsák Lajos: A KOAUClOS ÉVEK MAGYARORSZÁ
GON 1944—1948 (Az én világom),

Kozmosz Könyvek 18,— Ft.
A szerző arra vállalkozott, hogy az ország 1945 utáni 

történetének legdrámaibb, legizgalmasabb szakaszát be
mutassa az olvasóknak. Erre nagy szükség is van: még 
az akkori időket felnőttként átélt nemzedék sem ismer
heti pontosan a pártpolitika történéséit.

m int eddig, nem ta rtha t to
vább egy-két napnál. Termé-

kizárva.
Az egyik újabb vizsgálati 

módszer az orvosi röntgenfel
vételek, amelyek a festékréte
gek a latt láthatóvá teszik az heti azokat, 
eredeti vázlat vonásait. Csak
hogy mivel a  számítógép „«no- 
zsákolja”, vagyis részekre 
osztja a képet és ezeket a ré
szeket egymástól vonalakkal 
választja el, a vonalak ront
ják az eredeti vázlat látható
ságát, m int ahogy az .is, hogy 
a reflaktoigrammck különböző 
megvilágítási feltételek között 
készülnek. Ezeket a hátrányo
kat szünteti meg ebben a 
vizsgálati módszerben Ramesh 
Jain professzor, a michigani 
egyetem számítógép-szaikem- 
bere, akinek számítógépes 
programja a reflektoigrammo- 
kat számokká változtatja és 
egyúttal megszünteti a mo- 
zaifcjelenséget. Ráadásul min
den egyes képrésznek azonos

pótolhatja a  már eddig bevált 
módszereket — a stíluselem
zést, a vászon, a festékanyag 
vizsgálatát —, csak kiegászít-

100 éves a Coca-Cola
Az amerikai Coca-Cola-konszem nagyszabású, négy 

napon át tartó ünnepségsorozattal emlékezik meg arról 
a „történelmi” dátumról, hogy egy bizonyos John S. 
Pemberton gyógyszerész pontosan száz évvel ezelőtt hoz
ta forgalomba az azóta óriási kaimért befutott üdítő
italt. A parádé nyitányaként Atlantában a cég huszon
ötezer személyes fogadást adott, melyre a világ minden 
részéről alkalmazottak «áréit szállítják a geoi’giaf vá
rosba.
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T R É F Á K
— Úgy látom, szereted a 

■fiatal nőket! — mondja az 
egyik nyugdíjas a másik
nak a parkban.

— Miért is ne? A z em 
ber csak egyszer öreg!

★
— A maga kutyája be

leharapott a lábamba — 
mondja a. fiú  a. lánynak.

— Az én ku tyám ?
— Igen, nézze meg!
— De nekem nincs is 

kutyám!
— A zt tudom, de vala

hogy csak el kellett kezde
ni a beszélgetést.

•k
— Ma remekül át volt 

sütve a hús — dicsérte a 
szakácsot az emberevők fő 
nöke.

— De hiszen ez volt a 
híres tűznyelő!

★
— Esküszöl, hogy előt

tem senkivel sem jártál?
— Nem jártam. Mind

egyiknek volt autója.
★

— Pincér, meddig várjak 
még az ételre, amit meg
rendeltem?

— Hát, már legfeljebb 
egy fél óráig, mert azután 
zái~unk.

L a k ó t e l e p i

l á t v á n y
L a k ó te le p e t n éz tem  m eg, 
K ö z re fo g o tt szám o s  lakó , 
L e g tö b b jü k  a z t p an aszo lta , 
M inden  sz ín te len  és fakó .

(H idvéghy  F e re n c  v id ám  v e r 
sén ek  fo ly ta tá sa  a re jtv é n y b e n .)

V ízsz in tes : 1. a  re n d s z e rta n  
a lap eg y ség e . 4. ,a  v e rs  fo ly ta tá 
s á n a k  első  ré sze  (z á r i b e tű k :  V, 
L). 7. S ü tő ip a ro s . 10. A fo ly ta tá s  
m á so d ik  ré sze  (z á rt b e tű k : N. E, 
H). 17. N evével h ite le s ít . 13. Szép 
leve lű  és v irá g ú  d íszn ö v én y . 20. 
S zo v je t-o ro sz  zeneszerző , f ilm 
zenéi és da la i a le g ism erteb b ek . 
21. P e s t m egyei község . ,22. H a 
tá r id ő  je lző je . 23. A leg ism erteb b  
nem zetköz i d íj a la p ító ja . 24. A 
cé riu m  v eg y je le . 25. M űvészeti 
irá n y z a t.  26. G y e rm e k já té k o k . 27. 
Ü tlegelés. 28. Seben kép ző d ik ,
29. Ju g o sz láv ia  á lla m fő je  volt.
30. Női ru h á n  m ély  b e ra k á s t  k é 
szít. 31. O lim pia i b a jn o k  ú szónő  
(É va). 32, U d v a ria san  fe lszó lító . 
33. R áb a  . . .: sp o rte g y es ü le t. 34. 
V örös bor. 35. K ö rn y ék , tá jé k . 
36. F ran c ia  író . 37. P a r ip a . 38. 
Vízi já rm ű . 39. ... , G a lle n : sv á jc i 
vá ros . 40. B á to rk o d ik . 41. H ely - 
rag . 42. 'Tűzön  s ü tö tt  k e n y é rsz e 
le t. 44. Ü gyfél a b író ság o n . 46. 
P á ra tla n  P es t!  48. íz e lt lá b ú  á l
la t. 49. M érték te le n ü l n a g y ít. 51.

B u en o s  . . .; A rg e n tín a  fő v á ro sa . 
52. S ú ly a rán y ', rö v . 53. V ándorló  
é le tm ó d ú . 55. H ad erő . 56. A  j á 
té k b a n  nem  sze rep lő  k á r ty a la 
pok . 57. A S zen t. rö v . 58. ily e n  
a p a p r ik a . 59. E lv ég zen d ő  fe l
ad a t. 60. S ie rra  . . .: a f r ik a i  á l
lam . tíl. M agot h in t. 62. ív  á la ltú , 
szé le s  v á ro s i ú t  rö v id íté sé . 63. 
D íjé r t kö lcsö n v esz . 64. K ik ö tő v á 
ro s  P o r tu g á l iá b a n . 65. F ü ze tb e  
jeg y zé . 66. K iss . . . K a te ! 67, 
É te lt  s ie tv e  fo g y asz t. 68. . . . D a
v is : k é tsz e re s  O sc a r-d í já s  f ilm 
sz ín é szn ő . 69. U ra lom , k o rm á n y 
zás. is m e r t  la tin  szóval. 70. H a
j a t  h u llá m o s ít. 72. K e re k k é  v á lt 
a  h o ld . 74. V ita tó . 76. F é rf in é v .

F ü g g ő leg es: i. a  v e rs  b e fe jező  
so ra  (z á rt b e tű k :  E, N . M ). 2. 
V á lla la to t lé treh o zó . 3. G ép e t 
m ű k ö d te tő . 4. E u ró p a -b a jn o k  
ÚSZÓ (G y ö rg y ). 5. H iv a ta lo s  je l 
leg ű  írá s . 6. K u ty a . 7. Az előző  
s o rb a n  sze rep lő  v iseli. 8. R itk a  
fé rf in év . 9. C sek é ly  szá m ú , 11. 
C su k ly á s  szé lvédő  k á b á t. 12. 
F u rfa n g o s  szék e ly ek . 13., F r a n 
cba fé rf in év . 14. O la j. a n g o lu l. 
15. Fél fá n k !  16. S v á jc i v á ro s , 
ü d ü lő h e ly  a  L ago M agg io re  p a r t 
já n .  19. K o ss u th -d i ja s  s z ín m ű 
v ész  (M iklós). 23. A fo ly ta tá s  
h a rm a d ik  ré sze  (z á rt b e tű k :  E. 
H ). 26. K á b u la to t okoz . 27. G a
b o n áb ó l, b u rg o n y á b ó l k é sz ü lt 
p á lin k a . 28. Az e re k b en  k e rin g . 
30. H íre s  h a d v ezé r, B e r lin t is 
m e g sa rc o lta  (A n d rá s). 31. B e lg rá 
d i lap . 32. K u ta t. 34. S om ogy

m eg y e i község . 35. H id eg tő l rész- = 
k é t .  36. D o m b o rm ű  az é rm é n . = 
83. O lasz  p é n zd a ra b . 40. M ély = 
irá n y b a ?  43. D ö rzsö lv e  tisz tit. 45. = 
H a lk an  (a d a n d ó  e lő ). 47. F o n to s  = 
le n n e  b e ta r ta n i.  50. A fe lső fo k  § 
je le . 52. K é n y e lm e tle n  h e ly ze t i  
je lz ő je . 54. N ew  Y o rk -i O p e ra - = 
h áz  rö v id  neve. 55. A h a d k ö te le s  2 
k e rü l id e  (k é t szó), 56. V addisz- = 
n o  sző re . 57. M ajd n em . 59. E~T’e- r  
tem i k a r  é lén  á ll. 60. Á llam i so rs -  = 
já té k .  61. A nyag i tá m o g a tá s .  63. i  
K é t te n g e rsz o ro s  a d án  sz ig e tek  = 
k ö z ö tt (K is- é s  N a g y -) . 64. A bő - = 
g'ő v ir tu ó za  (A lad á r). 65, K ivá ló  = 
m a te m a tik u s  v o lt (M anó). 67. s  
Ó riá sk íg y ó . 68. Áz eg y ik  g y ó g y á - = 
sza t. 71. N y u g a tn é m e t és  m a e v a : -  
a u tó je l. 73. H a n g ta la n u l tép ő ! = 
75. Az e m líte tt  s z em é ly t. =

B ek ü ld és i h a tá r id ő :  1986*. m á ju s  = 
30. =

A H eti H íra d ó  XXX. év fo ly am , = 
17. s zá m á b a n  m e g je le n t k e re sz t-  = 
re jtv é n y  h e ly e s  m e g fe jté se  a  kö- = 
v e tk e ző : =
ö ,  m á ju s !  zengő , tis z ta  h a rs o n á k  É 
S zav áv a l eggyé  ö tv ö zö tt v ilág ! = 
O, d e rm e d t ta r ló t  b o n tó  ú j  eke. = 
T é g y á ra k , b á n y á k , fö ld ek  = 

ü n n e p e !  =
K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :  B ucs 5 

G yőző, Á lla m p u sz ta : G yöngv = 
Is tv á n . B u d ap e s ti F e g y h áz  és = 
B ö r tö n : M iko la  V endel. V ác: = 
V e rb a n ics  L a jo s , S o p ro n k ő h id a  : = 
M itfó  L ászló , S o p ro n . =
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MUNDIAL ’86 Bemutatjuk ellenfeleinket
Labdarúgó NB I

Nem történt semmi

KANADA
•A szövetség: alapítási éve: 1912.
Az ország lakosainak, igazolt labdarúgóinak száma: 24 millió, illetve 234 ezer.
A döntő egyik újonc csapata, csoportbeli ellenfelünk. A selejtezőkön először 1958 

előtt szerepeltek, de mind az első kísérlet alkalmával, mind később, Mexikó verte ki 
őket. Mexikót először 1982 előtt tudták megelőzni, de akkor Hondurassal nem bírtak.

Élteit ötvennégy nap, és 
nem történt semmi. Tartsunk 
névsorolvasást, nézzük, m; 
történt az egyes csapatokkal 
az említett ötvennégy nap 
alatt. A magyar futballban 
igencsak járatlannak kellene 
lenni ahhoz, hogy azt állítsuk: 
akár egy pillanatra is veszély
ben forgott a Honvéd sor
rendben harmadik aranyérme. 
A kispestiek saját pálya-nél
kül is a mezőny fölött jártak, 
tavasszal egyetlen alkalommal 
sem kaptak ki, pedig hatpon
tos végső sikerük még ezt is 
elbírta volna. A Honvéd — 
miként az várható volt — 
kénye-kedve szerint intézte a 
dolgait, s ebben elfért a Cse
pel és a Debrecen elleni lagy
matag döntetlen, de beletar
tozott az idegenbeli győzelem 
a Pécs otthonában is. A lo
gika szabályaival nehezen ma
gyarázhatók ezek az, eredmé
nyek, de a magyar labdarúgás 
esetében ezzel kár is lenne kí
sérletezni. A válogatottak so
rá t adó Honvéd igazi próbája 
persze majd ősszel, a Bajnok-

NB II Helyet cserélt 
az Eger és a Dunaújváros

A labdarúgó NB II vasárna
pi S3, fördülöja ismét válto
zást hozott a táblázat élén: a 
Dunaújváros pontot vesztett' 
Debrecenben., az Eger viszont 
győzött, s a két. csapát helyet 
cseréit. Mindkét pontot elhoz
ta a Szekszárdiról a SZEOL- 
Délép, s így m ár csak két pont 
választja el a vezető Egertől, 
s _egy a Dunaújvárostól. Rend
kívül szoros a küzdelem a táb
lázat alján is: még jó ripiány 
csapat: van a veszélyes zóná
ban.

Eger—Nagykanizsa 1-0 (1-0).
Eger, háromezer-ötszáz riéző, 
vezette: Eőry. Gól: Fodor.

D. Kinizsi—Dunaújváros 0-0. 
Debrecen, ezerötszáz néző, ve
zette: Varga S.

SZEOL-Délép—Szekszárd 2-0 
(0-0). Szekszárd, kétezer néző, 
vezette: Kovács I. Gólok: Tóth' 
Kun.

Kazincbarcika—Sopron 2-1 
(1-0). Sopron, kétezer-ötszáz 
néző, vezette: Karsai. .Gálok: 
Csipke (2). illetve Vilcsek.

Nyíregyháza—Szabó L. SE 
1-0 (0-0). Nyíregyháza, kétezer- 
ötszáz néző, vezette: Szekeres.’ 
Gól:1 Moldván.

Metripond—Ganz-MÁVAG 
1-0 (1-0). Hódmezővásárhely, 
3sétezer néző, ‘ vezette: Kendi.. 
Gól: Kovács G.

Szolnok—Salgótarján 1-0
(0-0). Szolnok, ézérbátszáz né-. 
Kő, vezít: Vanfcó. Gól : Szőke.

Diósgyőr—Baja 2-0 (1-0).
Diósgyőr; kétezer néző,.'vezet-- 
te : Szabó J. Goi: Farkas (Ön- 
gólj„Breznai.

Keszthely—Komló 0-0.
Keszthely, kétezer néző, vezet
te: Komáromi. ,

Vác—Veszprém 4-3 (1-0).
Veszprém, ezernyolcszáz- néző, 
vezette; Márton S. Gól: Ko- 
valik 3 (egyet 11-esből), Cseri, 
illetve Handel 2, (mindkettő 
11-esből), Bognár.

A labdarúgó NB II-ben szer
dán a 31. fordulót rendezték. 
Nagy meglepetés, hogy a du
naújvárosi együttes saját pá
lyáján vesztett a  Keszthely 
csapatával szemben.

Ganz-MÄVAG—
Nyíregyháza i - i

Kazincbarcika—Szekszárd 4-0 
Nagykanizsa—Veszprém 1-1 
SZEOL-Délép—Diósgyőr 2-2 
Baja.—Debreceni Kinizsi 2-0 
Salgótarján—Eger 4-4
Szabó L. SE—Szolnok 1-0 
Vác—Sopron 3.1
Komló—Metripond 1-1
Dunaújváros—Keszthely 0-3

A BAJNOKSÁG ÁLLASA

1. E ger
2. SZEO L-D élép
3. D u n aú jv á ro s
4. D iósgyőr
5. K esz the ly
6. K om ló
7. N y íreg y h áza
8. B aja
9. S a lg ó ta rjá n

10. G anz-M .
11. S zekszárd  
13, M etripond
13. V eszprém
14. N ag y k an izsa
15. Vác
16. Szolnok
17. D ebrecen i K .
18. S opron
19. Szabó L. SE
20. K az in cb arc .

31 15 
31 17 
31 16 
31 14 
31 12 
31 13 
3JL 10 
31 12 
31 11 
31 10 
31 9 
31 10 
31 9 
31 9 
31 10 
31 M 
31 8 
31 8 
31 9 
31 8

2 50-25 44 
6 60-30 42 
5 55-29 42
8 53-39 37
9 36-31 34 

12 50-49 32
11 10 34-33 31
7 12 46-57 31
8 12 35-34 30 

10 11 44-48 30
12 .10 29-43 30
9 12.45-46 29 

10 12 35-38 28 
10 12 37-42 28
8 13 35-44 28 
6 14 32-41 28
9 14 35-44 25 
9 14 33-42 25 
6 16 33-44 24 
6 17 35-53 22

j\'fítn soriig a harasst. . .
Koszta körül lassan elül

nek a hullámok; A Video
ton kitűnő képességű ta r
talék kapusa irán t többek 
között a Dózsa és a Vasas 
,is - érdeklődött. Az angyal
földiek köbben elvileg meg
egyezték Kovács Attilával, 
a lilák pedig nem jutottak 
dűlőre ; vele. Könnyen el
képzelhető, hogy Koszta 
marad, s az is, hogy a 
Mundial után Disztl László 
külföldre szerződik.

Ebedli és Pogány a nyá
ron elhagyja az Üllői utat. 
Pogánynak két vidéki él
vonalbeli csapattól van 
ajánlata. Ebedli külföldre 
akar menni, de lehet, hogy 
Óbudán köt ki. A III. ke
rület ugyanis hagy terve
ket kovácsol, jövőbe élen 
akar végezni a területi baj
nokság Duna-csoportjában. 
Koritár és Mészöly Pál 
után más neves játékoso
kat is akarnak igazolni.

Komora Imre mestered
ző számára görög meghívás 
érkezett. Ennek azonban 
aligha tehet eleget. Három 
aranyérem . után nagyon 
megnőtt Komora tekinté- 

’ }>’<% olyannyira, hogy talán 
jelenlegi tisztségénél is na
gyobb feladatot kaphat,

Elekes minden valószínű
ség szerint Csepelről átköl
tözik a Fáy utcába, s ott a 
3-as számú mezt ölti ma
gára, Ehhez persze még a 
Csepel hozzájárulása is 
szükséges, mint ahogy a 
Vasasé is ahhoz, hogy Gu
lyás az új bajnokságban 
m ár a Csepel hálóját véd
je.

Dzurjakot nagyon szeret
né megszerezni az FTC is, 
az Üllői úton ugyanis na
gyon kellene egy gólerős 
csatár. A diósgyőri fiú pe
dig ilyen. A bökkenő csu
pán. az, hogy Dzurják ne
met mond. Lehet, hogy 
Diósgyőrben marad?

LABDARÚGÁS

Alakul a Vasas
"A Fáy utcában méltán nagy 

örömet váltott ki az,, hogy 
MNK-1 nyert a csapat, s így 
hosszú szünet, után ismét ki
léphet a nemzetközi porond
ra, indulhat a KEK-ben. Biz
tosra veszik, hogy végre meg
pezsdül az élet Angyalföldön. 
Ennek egyik jele az is, hogy 
mostanság nagy a jövés-me
nés, sürgés-forgás a Vasas 
házatáján. Ennek azonban 
nem mindenki örül. Ezek kö
zé tartozik Váradi Béla is, 
aki tizennégy évét töltött el 
a Fáy utcában, s a Vasas já 
tékosaként harminchátszor 
volt válogatott. Váradi kese
reg:

— Ez az év nagyon kaci
fántos v o l t . . .  Nem úgy ala
kultak a dolgok, ahogy sze
rettük volna. Most új edző 
jön. Kistelekit csak látásból 
ismerem, de tudom, hogy je
lentős változások lesznek,

amelyek engem is érintenek. 
Megyek is!

— Hová?
— A Volán érdeklődött. 

Szeretnék még két évet já t
szani.

Mások is elköszönnek majd 
a Fáy utcából. Híres Gábor 
átadólistára kerül, lehet, hogy 
megy Csorba is, Izsó, Kakas 
és Birinyi külföldre igyek
szik, Mészöly, Pecha, Balogh 
Attila  bevonul, Kovács Ist
ván viszont minden bizony
nyal marad! Jönnek! Kovács 
Attila,, Bodnár, Elekes s még 
néhányon.

Űj technikai vezető is lesz; 
a Ganz-MÁVAG-tól érkezik. 
Illovszky segítőtársa, Antal 
Péter viszont megy a Kőbá
nyai útra, ahol az új szakosz
tályvezető az a Rózner Győző 
lesz, aki hosszú éveken át a 
Vasasban viselt különféle 
tisztségeket.

Szóval, zajlik az élet.

U iicadam  kap u s, 
a k u p a tü ríé u clcm  hőse

A labdarúgó Európa Kupa
döntőt . követő hírügynökségi 
értékelések egyöntetűen a ro
mán Steaua Bukarest kapu
védőjét, Helmut Ducadamot 
tartják a sevillai finálé hő
sének, íj A . 27 éves bukaresti 
műegyetemi hallgató nemcsak 
a rendes játékidő és a hosz- 
szabbítás 120 periében őrizte 
meg hálóját a góltól, hanem 
az azt követő idegeőrlő tizen
egyesrúgások során is. Mind 
a négy spanyol lövést hárí
totta — Alexanco, Pedraza, 
Alonso és Marcos voltak a 
szenvedő alanyok —, s ez 
példátlan teljesítmény a 31 
éves múltra visszatekintő ku
pa történetében.

Korábban mindössze egy
szer, 1984-ban fordult elő, 
hogy tizenegyesek döntsenek 
a kupa sorsáról, akkor a Li
verpool _ nyerte ilyen módon 
a trófeát a Róma ellen. A 
sors iróniája, hogy idén hz 
elődöntőben a mostani vesz
tes, a Barcelona ugyanígy 
ütötte el a továbbjutástól a 
Göteborgot. Ezúttal a szeren
cse a spanyolok ellen dolgo
zo tt. . .

Ducadamró] még tudni kell, 
hogy ez volt a 110. mérkő
zése a Steaua színeiben, há
rom évvel ezelőtt mutatkozott 
be a bukarestiek első csapa
tában.. A BEK-döntő előtt ösz- 
,szesen _ hatszor rúgtak neki 
büntetőt hivatalos mérkőzé
sen, most egyetlen este mind
járt négyet , ..

— Egész életemben, arról 
álmodtam, hogy egy nagy 
európai kupa döntőjében én 
legyek a mérkőzés hőse —_

nyilatkozta a hatalmas term e
tű kapus. — Ami a tizen
egyeseket illeti, a tudósítá
sokban rendszerint azt írják, 
hogy a végrehajtó elhibázta a 
lövést. Nos, véleményem sze
rint, ezen az estén nem any- 
nyira a rúgok tévesztettek 
célt, mint inkább én találtam 
ki a szándékukat.

Jenei Imre, a Steaua mes
tere boldogan mondta:

— Ducadam bebizonyította, 
hogy egyike Európa legjobb 
kapusainak. Persze, az érdem 
közös, a csapat többi tagja is: 
a maximumot nyújtotta, a 
Barcelonának ezen a mérkő
zésen csak vesztenivalója 
volt, mi pedig csak nyerhet
tünk. A lélektani előnyt sike
rült kihasználnunk.

Terry Venables, a Barce
lona angol menedzsere alig 
talált szavakat a vereség 
után.

—_ Pályafutásom legnagyobb 
csalódása ez az eredmény — 
mondta. — Huszonöt év után 
jutott a Barcelona BEK-dön- 
tőbe, s ismét, elbukott. A 
mérkőzés nagy részében mi 
támadtunk, de m indhiába. , .

Pedig a prémium fejedelmi 
lett volna, fejenként 2 millió 
200 ezer pesetát — több mint 
700 ezer forint — kaptak 
volna a Barcelona játékosai. 
Ám ezúttal is bebizonyoso
dott, hogy az ilyesfajta ösz
tönzés gyakran megbénítja a 
lábakat.

A Steaua Bukarest révén 
első ízben nyerte szocialista 
ország klubcsapata az Európa 
Kupát.

csapatok Európa Kupájának 
újabb kiírásakor következik, a 
piros-fehérek végre szeretné
nek hosszabb időt eltölteni a 
nemzetközi színtéren. Igaz, né
hány játékosuk (Andrusch, 
Nagy, Bodonyi) a világbajnok
ság után minden bizonnyal 
külföldre szerződik, de helyet
teseikről idejekorán gondos
kodtak. Már az idény közben 
odakerült az MTK-VM jobb
szélsője, Fodor, s várhatóan 
követi őt a Videotonból Csu- 
hay, a Csepelből pedig Géléi. 
Látnivaló tehát, hogy a távo
zók helyére velük egyenértékű 
labdarúgók kerülnek. Kispes
ten a jelek szerint semmit 
nem bíznak a véletlenre. S 
hogy ez mire elég, majd ősz
szel elválik.

Érdemes elidőzni a Pécsi 
MSC-nél is. Amikor a hato
dik  fordulóban a második 
helyre kerültek, sokan átm e
netinek tartották ezt a pozí
ciót. Gondjaikat szaporította 
előbb a két góllövő csatár, 
Lovász és Mészáros, majd ké
sőbb Róth Antal sérülése. A 
lelkes pécsi legénység azon
ban minden kétkedőre rácá
folt, s a klub eddigi történe
tének legjobb teljesítményével 
ezüstérmes lett. Ez annál in
kább figyelemre méltó, hiszen 
az utóbbi öt évben a 10., 8., 
14., 10. majd 11. hely jelezte.a 
Pécs útját. Sikerük receptje 
látszólag igen egyszerű: az el
várható pontokat rendre be
gyűjtötték. Egy érdekes sta
tisztikai adat: a magyar fut- 
ballbajnokságok történetében 
vidéki csapat most hatodszor 
állhatott fel a dobogó máso
dik fokára. (Kétszer a Rába 
ETO, egyszer pedig a Video
ton, a Tatabánya és a Nagy
várad.) Győrött bronzéremmel 
zárult le a Verebes-korszak. 
Amit a most távozó edző irá
nyítása alatt a Rába produ
kált, bármelyik csapat szíves 
örömest vállalná. Két bajno
ki cím után két ezüstérem kö
vetkezett, majd búcsúzóul egy 
harm adik hely. Ha végigte
kintünk ezen a szép medál
gyűjteményen, pontosabban az 
eredmények alakulásán, tel
jesen érthető Verebes elhatá
rozása, a legjobb időpontban 
változtat kispadot. Az idén 
ugyanis komoly veszélybe ke
rült a győriek dobogós helye
zése, s a játékuk is azt mu
tatta, hogy kicsit kifulladtak. 
Mert bár továbbra is végig
futják a mérkőzéseiket, de a 
játék már messze nem olyan, 
m int egy-két éve. Igaz, a győ
ri feltételek adottak a továb
bi eredményes szerepléshez, de 
néhány változtatás nélkül 
aligha szerez érmet legköze
lebb is a Rába. Különösen a 
védelmükben kell rendet ten
ni, mert ez a csapatrész min
dennek nevezhető, csak nem 
magabiztosnak.

Sokáig bízhattak az érem
szerzésben Zalaegerszegen is, 
de a remények éppen a hazai 
közönség előtt szálltak el, am i
kor a ZTE a nagy rivális 
Pécstől kikapott. A nagy egyé
niségek nélküli, becsületesen 
hajtó Zalaegerszeg éppen a 
legrosszabbkor, a bajnokság 
végén mondott csődöt, de az 
ellenfelek ismeretében elkép
zelhető, _ hogy jövőre jobban 
já r a végső elszámolásnál. Az 
edző-Gellei Im re viszont Győr
be tart. Ügy látszik, végérvé
nyesen elmúltak a szép napok 
Székesfehérváron. Egy eszten
deje még egy ország szorított 
az UEFA Kupa döntőjéig ma
sírozó Videotonnak, s most, 
majdnem azonos összeállítás
ban (Burcsa és Szabó szerző
dött külföldre) a bajnokság 
egyik szürke csapata lett. Két 
bronzérem után egy hatodik 
hely — érthetően nagy csaló
dás. Az eredményt talán ma
gyarázza a Videoton gólkü

lönbsége is: 25-24. így nem 
lehet feljebb jutni.

A felejtés
Essék szó a középcsapattá 

vált fővárosi együttesekről. 
(Talán a „közép” jelző még 
hízelgő is rájuk nézve.) Tu
lajdonképpen dicséretre mél
tó a Ferencváros teljesítm é
nye. Az egykori nagy sikerek 
színhelyére visszatért Dalnoki 
Jenő irányításával olyan gár
da le t t : ötödik, amely enyhén 
szólva híján van  kiemelkedő 
tu d á sú . játékosoknak. H ajta
nak, küzdenek, s ez elég, az 
ötödik helyhez. Hasonló pozi
tívumok már nem mondha
tók el a Vasasról (9. hely) és 
az Ú. Dózsáról (11.). Igaz, a 

• két csapat tavasszal ellenté
tes u ta t járt, a folytatás előtt 
a lilák nyolcadikok, a piros
kékek pedig tizenkettedikek 
voltak. A Vasas márciusban 
és áprilisban megnyert hat 
mérkőzést, a Dózsa mindösz- 
sze egyet. A Vasas rúgott 16 
gólt, kapott 17-et, a Dózsa rú 
gott 7-et (9 mérkőzés alatt!) 
és kapott 18-af. E számok 
tükrében teljesen érthető, 
hogy a Fáy utcában és a Me
gyeri úton a „felejtés” szó 
hangzik el mostanában a leg
gyakrabban. E csapatoknál 
mindenképpen szólni kell egy 
megkövült szokásról, a nép- 
stadiotibeli, egykori joggal 
kettős rangadónak titulált 
mérkőzésekről. Már jó ideje 
minden létjogosultságát el
vesztette ez a rendezési for
ma, s az illetékesek az idei 
újabb sikertelenség után ju 
tottak el odáig, hogy „fölül 
kell vizsgálni a helyzetet”. A 
közönségen jtívül a legna
gyobb vesztes a Ferencváros, 
hiszen a fővárosban — bele
értve a bajnok Honvédet is — 
csak ennek a klubnak van 
számottevő szurkolótábora. 
Márpedig a . Népstadionban 
rendezett bajnoki találkozók 
hasznán mind a négy egyesü
let osztozik. Elképzelhető, 
hogy ősszel m ár nem lesz ran 
devúja a négy nagy múltú 
csapatnak a Népstadionban.

A logika szabályai
.4  labdarúgás térhó

dítását jelzi: 1953 után az 
idén esett meg először, hogy 
két budapesti csapat vett bú
csút az NB I-tői Bár gondjai 
voltak a Debrecennek és a 
Siófoknak is, de ők átvészel
ték a nagy bajt, újabb egy
éves haladékot kaptak. Ugyan
ez nem jutott Ki a Csepelnek 
és a Volánnak, s ezzel helyre
állt a reális egyensúly fővá
ros és vidék között a labda
rúgás első vonalában. Mind
két együttes azzal a remény
nyel búcsúzott, hogy egy év 
múltán visszatérnek, bár a 
csepeliek ismét szerződést kö
tött edzője, Géléi József, meg
jegyezte: ezzel a társasággal 
nem lesz könnyű. A Volánnál 
ezt nem mondták, de a meg
állapítás rájuk nézve még in
kább igaz.

,A most befejeződött bajnok
ságban ismételten kiderült, 
hogy jelenleg Magyarorszá
gon nincs 16 olyan csapat, 
amely megütné az első osztály 

igaz nehezen megfogal
mazható — szintjét. Már évek 
óta napirenden van a bajnok
ság reformja, talán hasznos 
változtatás lenne az NB I lét
számának redukálása.
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