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AZ ELMÚLT HÉT
UTCAI SÉTA ÉS VILÁGPOLITIKAI MARATONI —

ebben a gondolatpárosításban kapott kiemelt helyet 
Mihail Gorbacsov magyarországi látogatása a nyugati 
tömegtájékoztatási eszközök jelentéseiben. A londoni 
The Financial Times, a szovjet vezető budapesti tanács
kozásainak. azt a vonatkozását emelte ki, hogy a „cser- 
nobili baleset óta most először volt alkalma közvetlenül 
külföldi hallgatósághoz szólni, s ebből az alkalomból 
az atomenergia biztonságos hasznosításában megvalósí
tandó nemzetközi együttműködés szükségességét hang
súlyozta’’. A lap a Gorbacsov-beszéd legfontosabb moz
zanatának az európai hagyományos fegyveres erők ra
dikális csökkentését látja. Kiemeli, hogy az SZKP fő
titkára „lehetetlennek, erkölcstelennek és veszedelmes
nek” minősítetté az atomfegyver-kísérleti tilalmat ellen
ző politikát, de nem tett említést Ronald Reagannak, a 
SALT—II megszegésére vonatkozó bejelentéséről.

Ugyanezt tartotta figyelemre méltónak az olasz tele
vízió, amelynek a tudósítója aláhúzta: a Szovjetunió, a 
jelek szerint nem kíván új válságot kirobbantani a le
szerelési tárgyalásokon a bécsi megállapodásra vonat
kozó  ̂ amerikai döntés ellenére sem. Az olasz szakértő 
megállapította: a fehér házi terv láthatóan nem okozott 
törést a két nagyhatalom között. Moszkva — Washington 
újabb nyomása ellenére is — inkább az önmérséklet és 
a rugalmasság elvét kívánja követni, a Gorbacsov által 
megkezdett úton.

FOKOZOTT JELENTŐSÉGÉT a The Guardin tudó
sítása viszont, éppen abban látja a Varsói Szerződés 
budapesti csúcstalálkozójának, hogy ez nem sokkal a 
washingtoni közlést követi, és így a budapesti állásfog
lalás még nagyobb figyelmet kap. Az angol lap hang
súlyozza: Mihail Gorbacsovnak, az űrhasznosítási világ
szervezet, létrehozására tett javaslata szervesen kapcso
lódik az atomenergia békés hasznosítására irányuló 
nemzetközi összefogás gondolatához — a „esillagbéke” 
koncepciójában. A londoni újságok kiemelték, hogy az

'j SZKP főtitkára megismételte a Nagy-Britanniának és 
Franciaországnak tett indítványát a párhuzamos külön- 
tárgyalások megkezdésére, az atomfegyverzetek „köl
csönös. fokozatos és arányos” csökkentésére. Ezen belül 
külön figyelemre méltónak minősítik a fokozatosságot.

; A tudósítók utáltak arra, hogy Gorbacsov nem. gphdol-
|j ja „mérój. holnapra’’ megvalósíthatónak a javaslatát. 

Közvetlen követelménynek csak azt tekinti, hogy a. brit 
és a francia nukleáris erő ne növekedjék, miközben — 
megállapodás esetén — a Szovjetunió és az Egyesült 
Államok megsemmisíti közép-hatósugarú rakétáit Euró
pában. Az egyensúly szempontjából hívta fel a figyelmet 
a The Times arra, hogy a hagyományos fegyveres erők
nek az Atlanti-óceántól az Urálig végrehajtandó csök
kentésre előterjesztett szovjet javaslat részletes prog
ramja került most megvitatásra a Varsói Szerződés Po
litikai Tanácskozó Testületében.

ELLENKEZŐ MEGKÖZELÍTÉSBŐL elemezte a világ 
helyzetét; John Whitehead, amerikai külügyminiszter- 
helyettes Szerinte az Egyesült Államoknak az ország 
nemzetbiztonsági érdekeiből kell kiindulnia, s a gazda
sági potenciálra és a katonai erőkre kell alapozódnia. 
A külügyminiszter-helyettes kijelentette, „az amerikai 
biztonsági érdekek nem egyszerűen defenzívek, és az 
erőt nem csak az emberi szabadság és az ország bizton
ságának a fenntartására, hanem annak kiterjesztésére 
is fel kell használni”. Whitehead, a többi között ezzel 
indokolta azt. hogy Washington támogatja a nicaraguai 
és az afganisztáni ellenforradalmárokat. A továbbiak
ban kitért a szovjet—amerikai kapcsolatokra is, mond
ván, hogy „azok története hamis reményekkel van tele”. 
Ugyanakkor hozzátette, a jelenlegi taktikai problémák 
ellenére van remény a  változásra. Szerinte a fegyver
zet-ellenőrzésben mutatkozik bizonyos előrehaladás az 
átfogó elvek kimunkálásában; abban, hogy kívánatos a 
nukleáris fegyverek számának nagyarányú csökkentése 
és az ellenőrzés megvalósítása. Azt hangoztatta azonban, 
hogy az előrehaladás attól függ, a Szovjetunió hajlandó-e 
megtenni a megállapodáshoz vezető lépéseket.

HASONLÓAN FOGALMAZOTT RONALD REAGAN,
aki nyilatkozatban sürgetett megállapodást a bizalom- 
növelő' kérdésekkel foglalkozó, és Stockholmban újra
kezdődött tanácskozás utolsó fordulójára. De az ameri
kai elnök Is a Szovjetuniót és a Varsói Szerződés tag
államait igyekezett felelőssé tenni azért, hogy az előző 
szakaszokban nem jött létre egyetértés.

AZ OSZTRÁK SAJTŐ egybehangzóan a kormányzó 
Osztrák Szocialista Párt súlyosbodó gondjainak tulajdo
nítja a váratlan kormányalakítást, és Fred Sinowatz 
kancellár lemondását. Borúsan ítéli meg az SPÖ hely
zetét a párt központi lapja is: az Arbeiter-Zeitung ve
zércikkében rámutat, hogy „a szocialisták magukat 
csapnák be, ha nem látnák, milyen erősen fúj a konzer
vatív »fordulat« vitorláit dagasztó szél Olyan erősen, 
hogy saját elvtársaink kételkednek pártunk hitében, 
még törzsszavazóink is kezdenek lemorzsolódni. . .  Bár
mennyire jó is a gazdasági helyzet, a párt megérett az 
újjászervezésre. Ahhoz, hogy visszanyerje régi ütőere
jét, új formákra, új eszmékre van szükség, hiszen a tár
sadalom is változóban van.” — írta a lep, kiemelve az 
új kancellár, Franz Vranitzky általános, elismert gaz
daságpolitikai képességeit.

Heinz Fischer, a tudományos és kutatási ügyek, mi
nisztere tévényilatkozatában hasznosnak nevezte, hogy 
az ellenzéki Osztrák Néppárt (ÖVP) által is elismert 
Vranitzky várhatóan jól együtt tud majd működni a 
konzervatív táborral. Egyébként mindkét nagy, párt 
köreiben sok szó esik arról hogy Vranitzky jelölése 
utat nyithat az SPÖ és az ÖVP újabb Koalíciója előtt, 
az 1987. tavaszi választások, után. (Ilyen koalíció kor-

;■ mányozta Ausztriát 1946—’66. között.).

Afganisztán

A  kibontakozás perspektívái
Négy éve, hogy Afganisztán és Pakisztán között az ENSZ 

közvetítésével tárgyalások kezdődtek a vitás kérdések rende
zésére a genfi Nemzetek Palotájában. Azóta csekély közeledés 
mutatkozott a két állam között, a helyzet azonban lényegét 
tekintve nem változott. A hadüzenet nélküli háború folytató
dik Afganisztán ellen. . .

A közelmúltban új főtitkár 
került az Afganisztáni Népi 
Demokratikus Párt élére, a 39 
éves Muhammad Nadzsibullah 
személyében, míg az előző 
pártvezető, Babrak Karmai — 
aki egészségügyi okok miatt 
távozott tisztségéből — meg
tartotta államfői posztját. Nad- 
zsibullah pastu nemzetiségű; 
a kabuli orvosi egyetemen vé
gezte tanulmányait; ■ altábor- 
nagyi rangja van; 1977 óta 
tagja a Központi Bizottság
nak, és 1981 óta a forradalmi 
tanácsnak. Fiatal kora ellené
re tapasztalt politikus és már 
évek óta részt vett az ellen
forradalmi . bandák elleni 
harcban. Mint meghívott ven
dég, jelen volt az SZKP 
XXVII. kongresszusán.

Gyakran hallani mostaná
ban, hogy az afganisztáni—pa
kisztáni határvidéken élő te
kintélyes pastu törzs szembe
szállt a Pakisztán területéről 
átszivárgó élleüfotradalmá- 
rokkál — később a regürálís 
pakisztáni hadsereggel is. Kü
lönböző nemzetközi fórumo
kon is gyakran került napi
rendre az úgynevezett afgán 
kérdés, helyesebben: mikor 
nyílik majd lehetőség a poli
tikai rendezésre ?. . Kivonják-Ó, 
a szovjet fegyveres"erőket eb- 
bők az országból? Ez utóbbi
akra válaszolt — egyéb más 
nemzetközi kérdését mellett 
— Mihail Gorbacsov, a L’Hu- 
maniténak februárban adott 
nyilatkozatában. A csapatki
vonással kapcsolatban hang
súlyozta:

„Mi ezt, nagyon szeretnénk, 
és amennyire tőlünk függ, ezt 
el is- fogjuk érni. Ügy tudjuk, 
Afganisztán kormánya ehhez 
az állásponthoz tartja magát... 
Mindazonáltal e téren nem 
minden az afgán kormánytól 
függ. A szóban forgó konflik
tusban a külső beavatkozás 
következtében vannak olyan 
idegen erők is, amelyek, érde
keltek annak folytatásában és 
kiszélesítésében. Ezek Pakisz
tán és az Egyesült Államok. 
Az események menetére Nyu- 
gat-Európa is hatással lehet. 
Ügy gondolom, hogy ha ott 
józanul értékelnék az Afga
nisztánban és a körülötte ki
alakult helyzetet és persze, ha 
mérlegelnék saját érdekeiket 
és a világ érdekeit, akkor meg 
lehetne találni a probléma 
együttes megoldásának útját.”

Az együttes megoldáshoz 
viszont nemcsak . Afganisztán 
és a Szovjetunió, hanem a má
sik fél, illetve felek is szüksé
geltetnének: aki a hadüzenet 
nélküli háborút elősegíti, ■ to
vábbá, aki anyagilag, erköl
csileg támogatja azt — vagy
is Pakisztán és az Egyesült 
Államok. Reagan elnök márci- 
si nyilatkozatában dicsőítette 
és segítségéről biztosította á 
törvényes kabuli kormány el
len harcoló' csapatokat. Az e l-1 
néki megnyilvánulás nemcsak 
Afganisztán belügyeibe való 
durva- beavatkozás • volt,- ' ha<- 
nem ; megerősítése annak a 
koncepciónak, amely szerves 
résziévé vált az amerikai, 
úgynevezett neoglo-balista po

litikának. A CBS tévétársa-. 
Ság és a Newsweek magazin 
beszámolt róla, hogy a 
-washingtoni kormányzat .ál
tal Pakisztánnak öt esztendő 
alatt folyósítandó ,3,2 milliárd 
dollár segély (függetlenül az 
„afgán tételtől”, amely .éven
te .több százmillió dollár), 
túlnyomórészt nem a gazda
sági helyzet enyhítését, ha
nem a fokozott fegyverkezést 
szolgálja.

Ugyanis az Iszlámábád! 
rendszertől. Zi-aul Hak tá
bornok elnöktől, az Egyesült 
Államok m ár többet akar, 
mint • az ■ afganisztáni kérdés
ben tanúsított kemény maga
tartás 'folytatását! Az eddi
gieknél is engedelmesebb esz
közként szándékozik Pakisz
tánt felhasználni saját poli
tikai céljai érdekéiben, ame
lyet Dél- és Délkelét-Ázs iá
ban, a Közép-Keleten és az 
Indiai-óceán térségében foly
tat. Pedig Pakisztán nemzet
közi lépéseiben (különös te
kintettel'a belső 'helyzet ala
kulására, a feszültség növe
kedésére) mintha a korábbi
nál óvatosabb magatartás é r
vényesülne. Az ellenzék ere
je növekedik és zavarók mu
tatkoznak az afgán , felkelők 
háza táján is. Az egymással 
rivalizáló, pontosabban a 
külföldi anyagi „juttatásokon” 
marakodó bandákat nehéz 
megfékezni. A határ túlsó .ol
dalán pedig — . tehát afga
nisztáni . . területen - kemény 
csapásokat mértek rájuk' a/, 
elm últ. hónapokban. . .

Május közepén Anatolij 
Dobrinyin., - az SZKP KB tit
kára Moszkváiban, az Afro
ázsiai Népek Szolidaritási 
Szervezetének tanácsülésén, 
éppen a legújabb genfi for
duló előtt kijelentette, hogy 
a Szovjetunió szeretné, ha si
kerrel járnának1 az Afganisz
tán és Pakisztán között az 
ENSZ-főtitkár megbízottja 
közvetítésével folyó tárgy,alá- 
soík. Szovjet részr-ől olyan po
litikai rendezést tartanak 
szükségesnek, amely bizto
sítja, hogy valóban megszűn
jön. és ne is ismétlődjön mag 
a külső beavatkozás Afga
nisztán belügyeibe — mond
ta Dobrinyin, Ugyanerre a 
körülményre világított rá 
Muhammad Nadzsibullah is 
a TASZSZ-nak adott inter
jújában: „Az afgán külpoli
tika legfontosabb célja, hogy 
biztosítja az ország népének 
az új élet építéséhez szüksé
ges békét és szabadságot.”

Afgán és szovjet részről 
semmilyen előfeltételt nem 
támasztanak, amellyel meg
nehezítenék a politikai ren
dezést. Mindössze azt kíván
ják: szűnjön meg az Afga
nisztán elleni, külső beavat
kozás. Kabul és Moszkva ál
láspontja változatlan: a prob
léma megoldásához — a be
avatkozás megszűntével — 
nemzetközi garanciák szüksé
gesek! Ekkor kerülhet sor a 
szövi et csapa tkontingensek
kivonására, a korábbi szovjet 
—afgán megállapodás nyo
mán.

Tehát a kibontakozás perspektíváit az körvonalazhatja, 
hogy a pakisztáni vezetés, valamint az Egyesült Államok meny
nyire hajlandó realista magatartást tanúsítani e tekintetben. 
Ha az iszlamabadi réndázer valóban nyitni akar,' mielőbb meg 
kellene szüntetnie a beavatkozást Afganisztán belügyeibe. Ez 
kedvező hatással lehetné a szovjet—amerikai kapcsolatok ala
kulására is — mint ahogyan a két nagyhatalom párbeszéde 
szintén befolyásolhatja Afganisztán és Pakisztán kapcsolatai
nak jövőbeni formálódását. , ‘

A chilei titkosszolgálat részi vett 
Olaf Palme meggyilkolásában

A  londoni Observer egy 
névtelenül nyilatkozó svéd 
kormányilletékes közlésére 
hivatkozva arról tájékozta
tott, hogy Olof Palme mi
niszterelnök meggyilkolá
sában valószínűleg szere
pet játszott a chilei junta.

Az idézett svéd szemé
lyiség közlése szerint 
a stockholmi hatóságok 
„mélyreható vizsgálatot 
folytatnak egy chilei kap
csolat ügyében”. A hír 
kapcsán megkérdezett 
stockholmi rendőrségi szó
vivő nem volt hajlandó 
kommentárt fűzni a chilei 
junta bűnrésaessiégét fel
vető londoni lapjelentés- 
hez.

Az Observer úgy tudja, 
hogy Pinochet elnök tit
kosrendőrsége, a Dina, 
már 1975 körül utasítást 
adott a chilei juntát nyíl
tan bíráló svéd miniszter- 
elnök likvidáláséra . egy 
amerikai bérgyilkosnak.

A stockholmi Daily Exp
ressen alátámasztja ezt a 
feltevést. Emlékeztet arra. 
hogy Palimét 1979-ben fel
kérték. kommentálja azo
kat az értesüléseket, ame
lyek szerint neve szerepel 
a chilei kormányzat halál
listáján. Palimé , akkor azt 
válaszolta, hogy már évek 
óta tud erről a tervről, s 
hozzátette, hogy az infor
máció az Egyesült Álla

mokban lefolytatott kihall
gatások nyomán került 
naipvilágra. Palme akkor 
több részletet nem hozott 
nyilvánosságra.

A brit hetilap svéd for- - 
rása szerint a  merénylet 
egyik kulcsfigurája felte
hetően a z . az amerikai ál
lampolgárságú Michael 
Townley, ak i. . Í976-toan 
Washingtonban megölte 
Orlandö Leteliert, a  P’no- 
éhet-rezsim egyik legjelen
tősebb politikai ellenfélét, 
Allende . elnök korábbi ' 
külügyminiszterét. A Le- 
telier-gyilkosság miatt el
fogott Townley — írja az 
Observer — kihall gatása so
rán beismerte az amerikai 
nyomozati szervek előtt 
azt is, hogy a Dina koráb
ban két ízben is felbiztat
ta őt' Palme meggyilkolá
sára. Townleyt 1979-ben 
tíz év elzárásra ítélték az 
Egyesült Államokban, dé 
az igazságszolgáltatásnak 
tett szolgálatai címén, csak 
40 hónapot töltött börtön-. 
ben, s azóta feltételesen 
szabadlábon van. Az Ob
server s.zsrint a bérgyil
kos „új személyazonossági 
dokumentumokat. kapott 
az amerikai kormánytól”. 
A brit hetilap svéd forrá
sa alapján hozzáfűzi: „A 
svéd kormány nem hiszi, 
hogy a Palme-gyilkósság- 
ban Townley szükségsze
rűen személyesen és. fizi
kailag is részt vett volna”.

Damaszkuszi pillanatkép
Bejrut és Damaszkusz között 

békeidőben alig 130 kilométer 
az út, ezekben a napokban 
azonban jóval hosszabb. A li
banoni—szíriai határig leg
alább 15 ellenőrző ponton kell 
keresztüljutni, hacsak nem 
kényszerül, kerülőre az utas. 
Az útlevélvizsgálat előtt csa
varhúzós fiatalemberek veszik 
birtokba a gépkocsit: szétsze
dik a rádiót, megkopogtatják 
a karosszériát, feltúrják a cso
magokat. — egyszóval majd
nem szétszedik az egészet, A 
formaságokkal együtt a hatá
ron a magyar újságírónak több 
mint két órát kell eltöltenie.

Innen Damaszkuszig még 
negyven kilométer. Tíz éve 
már jártam erre, akkor az 
alig egy nyomtávú úton fél 
óráig is kellett ügyeskedni, 
amíg valaki előzni tudott egy 
nehezen kapaszkodó kamiont. 
Most a négy-hat sávos autó
pálya csupán kényelem és 
stratégiai szükségszerűség. Jel
zi, milyen jelentőséget tulaj
donit Ssffria a libanoni szom
szédságnak.

A távolban rózsaszín és lila 
hegyek, ormukon hó csillog. 
Damaszkuszhoz közeledve elő
ször a hegyoldalban felállított 
Asszad-szobor és a messziről 
látható katonai erődítmények 
emlékeztetnek rá, hogy — 
mint az itteni sajtó írja — Szí
ria ma az egyetlen közel-kele
ti ország, amely ténylegesen 
dacol a Közel-Kelet összes bo
nyolult politikai-katonai viha
rával. A fővárosba tartva — 
szinte'kontrasztként — új la

kótelepek jélzik, hogy e viha
rok ellenére Szíriában élnek, 
dolgoznak, építenek az embe
rek.

Űj épületek; utak, hidak te
szik nehézkessé az eligazodást 
áz újra idelátogatónak. Fel
tűnnek áz elzárt utcák, az, 
egyik kezükben rövidhullámú 
rádió-adóvevőt, a másikban 
géppisztolyt szorongató civilek. 
Damaszkusz tart a merényle
tektől: márciusban egy robba
nó autó legalább hatvan em- 
bért ölt .meg,, áprilisban pokol
gépekkel „kibélelt” buszokon 
több mint százötven volt áz 
áldozat. Furcsa mód Szíriát 
mégis a „terrorizmus támoga
tásával” vádolják Washing
tonban és Nyugat-Európában.

A fegyveresek láttán eszem
be jut, mennyibe kerülhet 
Szíriának a félmilliós hadse
reg fenntartása.

Az állami — 'tehát olcsóbb 
— üzletek előtt állandósultak 
a sorok, ezek a boltok azon
ban hamar kiürülnek. A Szí
riái gazdaság nem önellátó, 
egyedül az élelmiszer-behoza
tali számla meghaladja az évi 
500—800 millió dollárt. Az 
évente mintegy kilencmillió 
tonna kőolajat termelő Szíriát 
az olajárak zuhanása súlyosan 
érintette, mert a fő valutafor
rás éppen a „fekete arany”.

Szíria ennek ellenére él és 
fejlődik. A damaszkuszi szö
kőkutak, kis éttermek, a lakó
negyedek és a bazár láttán az 
utasban felötlik a kérdés: 
fennmarad-e az errefelé oly 
törékeny béke?

Ki él jól Angliában?
A brit újságok szemleírói

nak villámlása és mennydör
gése közepette politikai vihar 
van kibontakozóban London 
kormánynegyede fölött. Lord 
Young munkaügyi miniszter 
ugyanis egyik tv-műsorában 
kifejtette: „Ennek az ország
nak soha azelőtt nem ment 
ilyen jól, az emberek 87 szá
zaléka, aki dolgozik, sohasem 
élt olyan jól, mint most.” Alig 
egy hete került nyilvánosság
ra, hogy áprilisban 3 millió 
300 ezer fölé emelkedett a 
munkanélküliek száma, és a 
kereskedelmi hajók gyártásá
ban, a vasútnál, a légitársasá
goknál, az autóbusz-vállalat
nál bejelentett leépítések nyo
mán az idén még további több 
mint 20 ezer ember veszíti, el 
állását Nagy-Britanniában.

„Rendkívül ügyetlen időzí
tés” — állapította meg az üz
leti körök szócsöve, a Finan
cial Times, és hangsúlyozta, 
hogy a konzervatív kormány 
teljesítményének népszerűsíté
sét célzó miniszteri nyilatko
zat „érzéketlenséget” tükröz, 
arról nem is beszélve, hogy 
„elképesztően tapintatlan”.

A többmilliós példányszámú 
bulvárlap, a Daily Mirror ar
ra emlékeztet, hogy Thatcher 
asszony nagy tisztelője Lord 
Youngnak, s elismerését nem
régiben így fejezte lei: „Míg 
mások problémákkal jönnek 
hozzám, addig David Young 
mindig eredményeket tesz az 
asztalra.”

„A munkanélküliek számá
nak csökkentése nem tartozik 
a . Lord eredményei közé” — 
jegyzi meg a Mirror, és hoz
záfűzi: „A többszörös millio
mos Lord Young és köre bi
zonyosan sohasem élt még 
olyan jól, mint most.”
‘ Több konzervatív párti poli

tikus dühös nyilatkozatban ha
tárolta el magát a munkaügyi 
minisztertói. Robert Hicks 
cornwalli képviselő, akinek 
választókerületében 18 száza
lék a munkanélküliek aránya, 
és a dolgozók átlagkeresete 14 
százalékkal .alacsonyabb az or
szágos átlagnál, „a három mil
lió munkanélküli inzultálása- 
ként” jellemezte Lord Young 
nyilatkozatát.



püléseken sok helyen ez még jebb
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Európa öregszik. Ami természetesen azt is jelenti, hogy ez 
& folyamat és az időskorúak szociális gondozásának fokozódó 
igénye sincs tekintettel az országhatárokra. Ezúttal két szo
cialista ország: az NDK, a Szovjetunió, valamint hazánk le
hetőségeit igyekszünk ismertetni.

SZOVJETUNIÓ

A  legfőbb — otthon
A Szovjetunióban a- forra

dalom után egykori kolosto
rokban, Udvarházakban és 
más, nem e célra épített épü
letekben jöttek létre az idő
sek .számára megteremtett el
ső közösségi otthonok. Ké
sőbb mindtakábib az lett a 
gyakorlat, hogy ; kényelmes, 
kifejezettén e- . célra, . emelt 
épületekben helyezik lei, a rá
szorulókat, utóbb — típuster
vek alapján — 150,, 300 és 
1000 fős ilyen otthonok léte
sültek. Manapság & legszeb
bek, legkorszerűbbek — 
mondják — a balti köztársa
ságban találhatók.

A szociális ellátás kereté
ben jielenleg 1470 otthon mű
ködik,- ahol rokkant, továbbá 
szellemileg elmaradott gyer
mek él. Az idős korúak közül 
elsősorban a magányos, önma
gukat ellátni nem képes, gon
dozásra szoruló emberek ke
rülhetnek intézetbe, saját ké
résük alapján. Arra is van le
hetőség, hogy ne csak a jogi
lag eltartó nélkül élők, ha
nem a gyakorlatilag ilyen 
helyzetbe kerültek kérelmét 
is figyelembe vehessék. A 
Szovjetunióban is érezhető a 
családok, a hagyományos csa
ládi értéíkrend, a - többgenerá
ciós együttélés felbomlása. Itt 
különösen erős. a távolságok 
hatása: hiába vannak egy 
idős embernek vagy házas
párnak gyermeke:, ha több 
ezer kilométerre élnek tőlük, 
s körülményeik olyanok, hogy 
nem itudják magukhoz venni 
a szülőket.

A kérdéssel foglalkozók 
nem hagyhatják figyelmen kí
vül, hogy — mint bárhol a 
világon — az idős emberek 1 
a Szovjftünjólján 
sebben otthon, s l j l f 'f c M - 'E  
sukban élnek, s amíg erre a

legcsekélyebb lehetőségük van, 
vonakodnak elhagyni a meg
szokott otthonukat — mondta 
Jelena Csajkina, a Szovjet 
Szakszervezetek Központi 
Tanácsának egyik illetékese. 
A nyugdíjas közösségek pszi
chés hátránya — mondja —, 
hogy a sok elesett, gondozás
ra szoruló emberre a sok be
tegség, gyakori haláleset nyo
masztólag hathat. Ezért 1376 
óta. kísérleti jelleggel, meg
szervezték az otthonélők ellá
tását. Az egyes otthonok sze
mélyzetét, költségvetését úgy 
alakították ki, hogy további 
50-100, a környéken - lakó 
idős embert is elláthassanak. 
A szolgáltatáshoz a mosás, az 
ágyneműcsere, a bevásárlás, a 
takarítás és az úgynevezett 
személyes megbízások teljesí
tése — posta, levélírás, gyógy
szertár, tisztító — tartozik 7- 
10 naponta. Ahol nincs a kör
nyéken otthon, a tanácsok szo
ciális osztályai szervezhetik 
meg ezt az ellátást.

Örményországban, Irkutszk- 
ban és az ország más terüle
téin is beváltak áz úgynevezett 
nyugdíjasházak. A kisebb, de 
kényelmes, összkomfortos la
kások telepszerűen elhelyezett 
házakban épülnek, a földszin
ten büfével, ruhatisztítóval, 
mosodával, javítóműhelyek
kel, orvosi rendelővel.

1984 márciusában hozott 
közös határozatot a Szovjet 
Szakszervezetek Központi Ta
nácsa és a Minisztertanács az 
úgynevezett ágazati, vállalati 
nyugdíjasotthonok létrehozá
sáról. A termelési egyesülé
seket, vállalatokat, ágazati 
főhatóságokat arra ösztönzik, 
hogy építsenek1 ilyen intéz- 

‘.nppyj^§t’t: fenntartá
sára "sájat 'és 'állami forráiso-- 
kat egyaránt felhasználhatnak.

Otthon -  itthon
( Magyarországon 2 millió fö
lött van a nyugdíjkorhatárt 
elértek száma, így minden 
ötödik ember nyugdíjas. Míg 
1949-ben még csak a lakos
ság 11,6 százaléka volt 60 
évein felüli, addig az arány 
mára 18 százalékra emelke
dett, Budapesten például 21 
százalékos.

Az állami szociális ellátás 
intézményrendszere együtte
sen a nyugdíjas kordáknak 
csak körülbelül 7 százaléká
val foglalkozik. Az idős em
berek jelentős része ugyanak
kor az átlagosnál több szol
gáltatást, társadalmi törődést 
igényelne, még ha ez az ese- 
tek kisebb részében Ölti is 
szociális segífcégkérés formá
ját. Sokféle törődési formára 
lenne szükség, hiszen az idő
sek anyagi és egyéb lehető
ségei meglehetősen eltérőek. 
Tény viszont, hogy többségük 
a társadalmon belül hátrá
nyos helyzetben van. Ma 
gyarországoo a társadalmi 
gondoskodás különféle foko
zatai a segélyezéstől az étkez
tetésen, a napközi otthoni eU 
látáson és a házi gondozáson 
át a szociális otthoni ellátá
sig terjednek.

Rendszeres szociális segélyt 
körülbelül 50 ezer ember kap,

. olyanok, akiknek nincs se 
nyugdíjuk, se eltartójuk. A 
segély összege mindig az öz- 

. vegyi nyugdíj minimumával 
azonos, jelenleg legfeljebb ha
vi 2250 forint. Ezt a segélyt 
minden rászoruló megkapja. 
(Egyébként a tartásra kötelez
hető hozzátartozó akkor mi
nősül eltartóképesnek, ha sző
kébb családjában az egy főre 
jutó jövedelem meghaladja a 
2500 forintot.)

Rendkívüli szociális segélyt 
évente legfeljebb négyszer le
het igényelni a tanácstól. A 
kialakult gyakorlat szerint 
egy-egy alkatommal legfel
jebb kétezer forintot adnak, 
kivételes esetben ennél töb
bet. Míg régebben ilyen se
gélyben alkalmanként több
nyire a rendszeres segélyből 
élők részesültek, ma már egy
re több nyugdíjas is rászorul. 
Ez azt jeleníti, hogy elvileg a 
társadatombiztosítás körébe'

tartozó feladatot kényszerül 
részben átvállalni a szociális 
gondoskodás. Míg,korábban a 
tanácsok évente körülbelül 
100 ezer alkalommal folyósí
tottak rendkívüli segélyt, ta
valy közel 400 ezer alkalom
mal adtak, ami az igények 
nagyarányú növekedését mu
tatja. t

A szociális étkeztetés. kere
tében naponta egyszer adnak 
meleg étéit; jelenleg 10-15 fo
rint a legmagasabb térítési 
díj, ami legfeljebb a nyers
anyag árát fedezi, de sokan 
még ennél Is olcsóbban, illet
ve ingyen étkezhetnek — jö
vedelmük függvényében. Ét
termekben, öregek napközi 
otthonaiban, gyermekélelme
zési vállalatoknál főznek ily 
módon az . öregekre, körülbe
lül 30 ezer főre, A kis. tele-

megoldatlan, és a fővárosban 
— konyhai kapacitáshiány 
miatt — a nem égetően rászo
rulóknak várniuk kell, miig 
jogosultaiknak nyilvánítják 
őket.

Az öregek napközi otthona 
nappali elhelyezést, étkezést, 
némi elfoglaltságot nyújt a 
bejárná képes öregeknek. Az 
özvegyi nyugdíj minimuma 
(2250 forint) alatti jövedel- 
mijeknek e forma ingyenes, a 
többiek arányos térítést fizet
nek, de legfeljebb havonta 750 
forintot. Több mint ezer ilyen 
intézmény működik az or
szágban — nagyjából minden 
harmadik településen. 45-48 
ezer embert fogadnak be,, 
zömmel ötnapos ellátást nyúj
tanak, de akad hetes napközi 
is, sőt némelyik néhány ideig
lenes bentlakónak is helyet 
tud adni. E napközi otthonok
ba könnyebb a bejutás — már 
csak azért is, mert sok idős 
ember idegenkedik tőlük: af
féle szegényháznak tartják. 
Talán nem véletlen, hoigy a 
klubok őshazájának számító 
Angliában .sincs az, öregeknek 
.külön társaskörük, hanem a 
1 klub ok:, érd ekl őd és „ 1-, t  ársadal - 
mi hovatartozás szerint szer-’ 
veződriek. A nálunk elterjedt 
rendszer csak bizonyos, igen 
rászoruló rétegnek jelent el
fogadható megoldásit. Ezt a 
formát — hasonlóan az öre
gek otthonaihoz — a szocioló
gusok azért tartják szükség
megoldásnak, mert félreállt
ja, a társadalomból kirekeszti 
az öregeket, ahelyett, hogy a 
társadalomban maradásukat 
egyengetné.

Kedvezőbb ebből a szem
pontból a házi szociális gondo
zás, ami a napközibe bejárni 
már nem tudó idős, anyagilag 
is rászoruló embereket látja el. 
E hálózat alig tízéves, kezdet
ben fokozottabban épített a 
társadalmi munkásokra, ma 
már a hivatásos gondozói há
lózat megfelelő kiépítése van 
napirenden.. A gondozó a kör
zeti orvossal együtt állapítja 
meg a gondozás időtartamát 
és feladatait. Persze, a lehe
tőségeket figyelembe véve, ez 
az időtartam manapság legfel- 

két óra leihet alkalman-

Fgíó: Cs. Z.

ként, s egy-egy gondozottat 
átlagosan hetente csak két
szer keresnek föl. A gondozás 
takarítást., mosást, mosdatást, 
etetést, bevásárlást jelenthet, 
beletartozhat gyógyszerbe
szerzés, vagy az, hogy elkísé
rik az idős embert ügyeinek 
elintézésére. Házi gondozás
baji 40-50 ezer ember részesül, 
de az igény jóval nagyobb 
lenne. Az is igaz, hogy sok
szor olyan fekvő beteget ápol
nak így, akinek kórházban 
lenne a helye, de ott is hely
hiány van. E forma előnye, 
hogy az idős ember megszo
kott környezetében marad, s 
olcsóbb,1 mint a bentlakásos 
gondozás, A. gondozottak leg- 

ö i a l j . l ó r i i i g . - t é r í t é s t  fi- 
'•zetnefc,‘dé a gyakorlatban en
nék1 beszedésére alig van pél
da, inkább 600-700 forint a 
szokásos térítési díj.. Az özve
gyi nyugdíj alatti jövedel
műeknek ez is ingyenes. Házi 
gondozás, egyelőre csak mun
kanapokon és -munkaidőben 
lehetséges, az éjszakai vagy 
vasárnapi segítség azonban 
megoldatlan.

A szociális otthon a legsú
lyosabb állapotban lévő idő
sek befogadására hivatott. Je
lenleg körülbelül 270 szociá
lis otthon működik az ország
ban, közel 40 ezer férőhely- 
lyel. Egy részük meglehető
sen korszerűtlen, minden má
sodik rekonstrukcióra szorul
na, s létszámhiánnyal is küz
denek. Noha a legtöbb em
ber fél ide kerülni, és csak 
legvégső esetben kéri elhelye
zését otthonban, mégis sor
ban állás van a helyekért: 
gyakran fél évet, egy évet is 
várni kell. Az Öregek ottho
naiban még a luxusikörükné- 
ny-ek között élők sem nevez
hetők boldognak, mert embe
ri kapcsolataik beszűkültek,, 
sokszor távol kerülnek erede
ti lakóhelyüktől, megmaradt 
kapcsolataiktól, szeretteik sír
jától.

Egy-egy férőhelyre évente 
közel 60 ezer forint kiadás 
jut, ami a felsoroltak közül 

a költségvetés szempontján 
ból — a legdrágább forma. 
Ugyanakkor a házi gondozás 
nem helyettesítheti ezt a for
mát, mert van, aki 24 órás 
felügyeletre, ellátásra szorul, 
legfeljebb a jól szervezett há
zi gondozás mérsékli, időben 
kitolja az otthonok iránti igé
nyeket. Jelenleg a megközelí
tően 40 ezer szociális otthoni 
férőhely mellett körülbelül 
100 ezer kórházi és 10 ezer 

ágy létezik áz or
szágban. Az Egészségügyi Mi
nisztérium illetékesének véle
ménye szerint a szociális ott
honok férőhelyéből is legalább 
annyi kellene, ahány kórházi 
ágy van. A lemaradás egyik 
oka, hogy a szociális, ottho- 

.- nőik is aiz egészségügyhöz tar- 
. tozraak, s az adott fejlesztési 
pénzekkel gazdálkodók in
kább az ugyancsak égetően 
szükséges kórházfejlesztésre 
költöttek, és elmaradt az ott- 
hpnfejlesztési tervek teljesí
tése. Emiatt a kórházi ágyak 
20-25 százalékát -olyan idős

' L a v a r  é s  s%égp*p®wa ( ? )
, Zavarban vagyok és szégyenem magam. Csupa szem
rehányó tekintet. Társadalmi és állami szervek, sok új
ságcikk nap-nap -után korhol, mert nem törődöm szü
leimmel, nagy szüleimmel. Hát milyen ember vagyok én? 
Így hálálom meg gondoskodásukat?

Zavarban vagyok és szégyellem magam. Az én szü
leimnek a hetedik ikszen túl is dolgozniuk kell — 
néha ők segítenek ki engem. De hál hol rontottam el?

Rossz pályát választottam? Ha az anyagiakat nézem, 
a „bérből és fizetésből élők” kategóriájában nem is ál
lok rosszul: keresek annyit, mint mondjuk egy troli- 
buszvezető, s ez mindenképpen több az átlagnál.

Rosszul nősültem? Feleségem pedagógus — az átla
got ő is hazahozza.

Túl sok gyereket vállaltam? Két lányom van, utánuk 
még családi pótlékot is kapok. Nem dohányzóm, alko
holt nem fogyasztok, kávét csak a feleségem iszik. A fi
zetés előtti napok mégis mintha lassabban múlnának.

Mi lesz. ha nekem kell majd segítenem a szüléimét? 
Valószínűleg zavarban leszek és szégyellem magam.

Jó lenne összeköltözni? Hiszen a közös lakás már in
duláskor is szűk lett volna, a ma épülők pedig még 
„igényjogosultság” esetén sem alkalmasak a két vagy 
több önálló életet élő nagycsalád befogadására. Kivéve 
persze ha valaki a saját pénzéből — ha van — épít 
olyat.

Zavarban vagyok és szégyellem magam, mert míg 
mást se hallok, hogy maradjon együtt, támogassa egy
mást a család, én eltávoztam otthonról, és nem vagyok 
képes támogatni senkit.

De hát én akartam, hogy a családok csak úgy legye
nek képesek fenntartani magukat, ha a férfi és az 
asszony teljes lekötöttséget vállal?

Én akartam, hogy a gyerekek bölcsődében, óvodában, 
iskolai napköziben nőjenek fel? Hogy hallgathassam a 

. társadalom horkolását, mert a napi egy-két órai együtt- 
lét alatt fáradtan, idegesen, türelmetlenül, nem jól ne
veltem, őket? Hogy félhessek attól, majd nem támasz
kodhatok rájuk, majd nem segítenek, majd nem akar
nak velem lakni?

S ha majd néha találkozunk — mert nem úgy élünk, 
érzünk, ahogy azt elvárják tőlünk, ahogy kellene —, 
zavarban leszünk. Talán még szégyelljük is magunkat.

emberek foglalják el, akiket 
otthonokban kellene inkább 
ápolni.

Üjabban kísérletként Szege
den és Budapesten létesült 
emelt szintű szociális otthon 
is, ahol 1-2 ágyas apartma
nokban helyezik el a lakókat, 
akik olyan programban vesz
nek részt, olyan szolgáltatást 
kapnak, amit igényelnek. Itt 
..senkit sem kényszerítenek ar
ra, . hogy - - idegennel lakjon 
együtt a kétáigya^. szp:bábgn. 
Mindezért persze* doTibet keik 
fizetni.; havi .35.00 forintot, 
minijén ott lakónak. A tervek 
szerint még az idén minősé

gi kategóriába sorolják a 
meglevő otthonokat, s több 
emelt szintű otthont hoznak 
létre. Országosan jelenleg kö
zel kétezer fő vár elhelyezés
re, szociális otthonokba. I'gy 
egyelőre nem lehet lemonda
ni azokról az épületekről — 
volt iskolákról, munkásszál
lókról, egyéb épületekről —, 
amelyeket még manapság is 
átalakítanak a tanácsok szo
ciális otthonná. M ár' csak 
azért sem; mert. így 300-400 
ezer - fárira#)ót'kitelik egyí-fé
rőhely, míg; egy- új otthonbeli 
férőhelymegoldás Budapesten 
legkevesebb, 1,2 millió forint.

lier llfs i n ju g d íja so k

Az NDK-ban sok a nyug
díjas és sok a nyugdíjasház 
is. Ez utóbbiak társadalmi 
presztízse egyáltalán nem 
rossz, a szociálpolitikának 
mégis ez a törekvése, hogy 
az idősebbek — amíg csak 
lehet — maradjanak otthon. 
Ennek ellenére főleg a qagy- 
yárosokban tovább bővül az 
ilyenfajta házak hálózata. 
Csak Berlinben, az NDK fő
városában 75 riyugdíjasház 
áll, ebből 51 állami kezelés
ben van, 24 kisebb intéz
mény pedig az egyházak, fő
ként az evangélikus egyház 
kebelében működik. Vagyis 
csupán Berlinben majd 14 
ezer férőhely áll az erre rá
szorulók és erre vágyók ren
delkezésére.-. Ezek a házak 
gyakorlatilag két különböző 
intézményt egyesítenek: a 
280 férőhelyes típusépületben 
körülbelül fele-fele arány
ban alakítottak ki úgyneve
zett gondozórésizleget és 
nyugdíjas lakóotthont. A la
kóotthonban kétágyas, fürdő
szobás szobákban, szálloda- 
szérűén latonak az idős em
berek, de emeletenként még 
egy-egy teakonyha is van, te
hát maguk is főzhetnek, A 
többség természetesen a ké
nyelmesebb utat, az otthon 
közös ebédlőjét veszi igény
be. Az itt és így lakók ettől 
eltekintve teljes egészében 
maguk látják el magukat. Ez

a legnagyobb különbség a 
gondozórészleggel szemben. 
Ott ugyanis a már magate
hetetlen idős emberek lak
nak. Ök Vagy a lakóotthon
ból kerültek át az évek mú
lásával ide, vagy a városi 
tanács szociális osztálya 
utalja be őket. Ebbe a gon
dozó — sokszor elfekvő — 
részlegbe nagy a túljelent
kezés, s a hivatalos tájékoz
tatók szerint nem tudnak 
minden rászorultat felvenni. 
A beutalás egyébként kizá
rólag a szociális és az egész
ségi helyzettől függ, vagyis, 
hogy képes-e az illető magát 
ellátni. Az. hogy eredeti la
kása felszabadul-e vagy sem, 
hogy vari-e egyáltalán saját 
lakása — nem játszik sem
milyen szerepet. A nyugdí- 
jasházakban egyébként nem 
lehet nagyobb pénzzel na
gyobb komfortot vásárolni. 
Csak a nácizmus üldözöttéi
vel és a veteránokkal tesznek 
kivételt: ők rögtön egyágyas 
szobát kapnak.

A térítés mindenütt na
gyon olcsó, 1 összesen 120 
márka havonta, így még a 
350 márkás alapnyugdíjból is 
marad pénz egyéb célokra. 
Akik az önellátó otthonban 
laknak. 105 márkát fizetnek 
— ez a forma azonban nem 
igazán népszerű, bár termé
szetesen ezek a,z. intézmé
nyek is tele vannak —. még
is az • a tapasztalati hogy aki 
aktív és el tudja látni magát, 
a z inkább a régi lakásában 
marad. Vagy , az újabban 
egyre szaporodó úgynevezett 
„apartmanházakba”, megy. Ez 
nem egyéb, mint az időseb
bek speciális szükségleteit fi
gyelembe vevő normál la
kóház. Az idősebbek' elszige
teltsége a társadalom töb
bi részétől itt egy fokkal ke
vésbe érezhető, . mint a 
klasszikus n.yugdíjasházak- 
han. A beköltözés ide nor
mális _ lakáscseréhez hason
lítható: az eredeti lakást 
persze a tanács kapja, csak
úgy, mint az otthonba köl
töző átlagpolgárét — már ha 
van Önálló- -lakas&ir • -____
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Lehetséges-e, hogy valakit csalt azért tartanak előze

tes letartóztatásban, mert az ügye egyesítve van, s a többi 
terhelt miatt még nem született ítélet?

— Mikor kérheti valaki, akár a büntetése alatt, hogy 
szabadulása után nyugdíjazzák vagy leszázalékolják?

— Nézzük előbb, mit is je
lent a büntetőeljárásban az 
ügyek egyesítése? A törvény 
az egyesítés feltételéül első
sorban a tárgyi összefüggése
ket jelöli meg. Eszerint álta
lában egy eljárásban kell el
bírálni a bűncselekmény va
lamennyi elkövetőjének, vala
mint a bűnpártolónak és az 
orgazdának a felelősségét. E 
logikus tárgyi összefüggésen 
túl célszerű egy személy va
lamennyi bűncselekményét 
egy eljárásban elbírálni-. Vagy
is a szoros tárgyi vagy szemé
lyi összefüggésnél az elkülö
nítés nem indokolt, hiszen így 
jobban tisztázható a tényál
lás, a bűnösség! körülmények, 
s tulajdonképpen gazdaságo
sabb a per.

A kérdést feltevő olvasó azt 
is megírta: ő egy kerékpárlo
pásba keveredett bele — más
fajta bűncselekményért már 
volt büntetve — úgy, hogy a 
BÁV-nak eladta az egyik is
merőse kerékpárját a saját 
személyi igazolványára. Az is
merősnek nem volt személyi
je, s persze, a kerékpár lopott 
volt. Ezenkívül, őt kmk-val is 
megvádolták. S végül „beke
rült” az ügybe olyan személy 
is, akit nem is ismert, szintén 
a kerókpárlopás miatt.

Az előbbiekben elmondot
tak szerint az ügy egyesítése 
indokolt volt. Adva van a 
tárgyi összefüggés, a kerék
pár eltulajdonítása, amelyben 
ő — ez nem derül ki levelé
ből — bűnpártoló vagy or
gazda, feltehetően az előbbi, s 
hogy kmk-val is vádolták 
emellett, az is szabályos, hi
szen adott a személyi össze
függés. A kmk alól tisztázta 
magát, de a kerékpárügyben 
— mások miatt — nincs íté
let, s ő változalanul előzetes
ben van.

Ez már nem egészén egy
értelmű. Az egyesítésből kö
vetkezően az nyilvánvaló, 
hogy az összes terheltre vo
natkozóan egyszerre hoznak 
ítéletet. Tehát ő -hiába kéri, 
hogy róla külön ítélkezzenek. 
Ami nem világos: miért van 
előzetesben? E kényszerintéz
kedés elrendelésének ugyanis 
indoka van, s az csak akkor 
tartható fenn, hosszabbítható 
mag, ha ezen indokok tovább
ra is fennállnak, vagyis nem 
az ügy egyesítésé miatt van 
előzetesben.

Az általa leírtakból követ
keztetve két módon szűnhet 
meg az előzetes letartóztatása. 
Értelemszerűen akkor, ha az 
egyesített ügyben ítéletét hoz
nak, ekkor vagy felmentik, 
vagy elítélik. S még egy mó
don: kérje az előzetes letar
tóztatás megszüntetését a bí
róságtól. Azt azonban tudnia 
keli: é kényszériratékedésnek 
általános fél tétéle a cselekmé
nyek szabadságvesztéssel váló 
fenyegetettségé. így azt is- fi
gyelembe véve, hogy már volt 
büntetve — ez a büntetés .ki
szabásánál súlyosító körül
mény lehet — feltehető, hogy 
a kerékpái'ügy miatt szabad
ságvesztést kap, s az is, 
hogy az előzetes elrendelésé
nek konkrét oka még mindig 
fennáll. (Például feltehető, 
hogy szabadlábán hagyása, il
letve szabadlábra helyezése 
esetén újabb bűncselekményt 
követne el, de lehet, hogy szö
késétől! vagy elrejtőzésétől tart 
a bíróság.)

Tehát nem' ügye egyesítése 
miatt került előzetes letartóz
tatásba, de eme helyzetének 
megszűnése' valószínűleg csak 
az Ítélettől várható) amelyet 
az ügy valamennyi vádlottjá
ra egyszerre hoznak majd 
meg. Ezt a törvény lehetővé 
teszi, tehát nem a priusza 
miatt került ebbé- a helyzetbe!

— Az a szó, hogy terhelt, mit jelent? Fogvatartottat 
Vagy elítéltet?

— Egyiket sem, illetve . lótt lesz, s ha jogerősen 
mindkettőt. E kifejezés bűn- elítélik, akkor lesz el-
tatőeljárási fogalom. ítélt.

Terhelt az a személy, 
akivel szemben a bün
tetőeljárást folytatják. 
Ennek megfelelően az 
eljárás valamennyi sza
kaszában részt vesz. A 
nyomozáskor g y a n ú 
s í t o t t ,  á vádirat be
nyújtását követően vád-

A fogvatartott kifejezés tu
lajdonképpen. büntetésvégre
hajtási fogalom. így „fogva
tartóét” természetesen az elí
télt, az előzetes letartóztatott, 
akit szabálysértés miatt elzá
rásra ítéltek. Vagyis mind
azok, akik valamilyen óikból 
a bv-intézétbep vannak és 
szabadságukat elvesztették.

A kiáltás utáni fájdalom
f-nek

Megint részeg vagyok. S ezt az állapotot 
szoktatja hozzám a kétség. Részeg vagyok, 
akár a megtört, elsimult fehérség.

Akár a tél, a bontatlan Tatjána-lévél!
Üzenet: mit se ér az élet! Van Gogh-házak, 
repedt oldalú rozoga falak jelentik a szépet.

Az utca kavarog, fényes házak oldalán millió 
csillag, millió kis tekintet, ablakok s a nap — 
közöttük ténfergek, valahol téged is itt hagytalak.

Részeg vagyok. Allhatnék józanul és elegánsan 
hivatásom magaslatán. Valahol, hová már nem várnak 
már csak mint vendéget, de annak se szívesen:

magyarán

a dolgok úgy alakultak, a rumos pohár fenekén 
összekevertük az értékeket, te kedves élét, nfeg én  ̂
s most (mert azért jólesik ám) hiába bármi kétség,

oldalán, káromkodhat 
fehércselédség, 

omolhat puha anyavád, vagy erős atyai ököl sújthat 
dáridó-asztalomra. Nekem már szinte mindegy

öregedő koromra. A régi rend, hová visszamennék, 
tudni szeretné, kivé tett az út. S én csak állnék 
válva néma versemmé, sugallva ismét: hazudj!

De nem történne semmi. A megtört és elsimult fehérség, 
miként a hó arcomról, folyna lassan, hihetnéd —,

könnyek,
mint kiáltás utáni fájdalom, végső sóhajokban.

Szalai P. András 
Márianosztra

gyöngyöz új rum poharam

— Hogy a kérdésre vála
szolni tudjunk, meg kell vizs
gálnunk, ki jogosult öregsé
gi vagy rokkantsági nyugdíj
ra?

öregségi nyugdíjra tíz év 
szolgálati idő alapján, a 60. 
életévét betöltött férfi és az 
55. életévét betöltött nő jogo
sult. (Az egyszerűség kedvé
ért tekintsünk el a korkedvez
ményektől vagy a munkakör 
alapján járó kedvezmények
től.) Rokkantsági nyugdíjra 
pedig az jogosult, aki munka- 
képességét legalább 67 száza
lékban elvesztette, állapotá
ban egy évig javulás nem 
várható és a .szükséges szol
gálati időt megszerezte. Ez 35 
éven felülieknél ugyancsak 10 
év.

Szolgálati időként figyelem
be veendő:

— a munkaviszonyban, ipa
ri és .mezőgazdasági szövet
kezeti tagként, a szakmunkás
tanuló-viszonyban, a bedolgo
zóként és megbízás alapján 
rendszeresen és személyesen 
végzett munkában töltött idő, 
továbbá

— a katonai szolgálatban, 
javító-nevelő munkában, al
kalmi munkában töltött idő.

A szolgálati időt a társada
lombiztosítási szervek nyil
vántartása alapján veszik szá
mításba, de lehet igazolni 
munkakönyvvel, egykori oki
rattal és a munkáltató erede
ti , okiratával, sőt, bizonyos 
esetekben, bár ez ma már 
nem jellemző, hitéit érdemlő 
egyéb módon, pl. tanúvallo
mással, stb.

A szolgálati időbe egy
huzamban 5 évnél hosz- 
szabb megszakítás ese
tén, a megszakítást meg
előző szolgálati időt 
csak akkor lehet figye
lembe venni, ha a biz
tosított a megszakítás 
után újabb 5 évi szol
gálati időt szerzett.

Nézzünk néhány példát! 
Valaki negyvenéves korában 
kerül börtönbe, több mint- öf 
évre. Előtte már volt 15 év 
munkaviszonyai Bármiféle 
nyugdíjat csak akkor kaphat, 
ha szabadulása után még öt 
évet dolgozik. Igaz, ekkor 
húszévi szolgálati időt is
mernek el. Más. Valaki csak 
két év szolgálati idővel ren
delkezik, mert csak alkalmi 
munkákat vállalt. Ezután ke
rül több mint .öt évre börtön
be,. Szabadulása után még leg
alább nyolc évet kell dolgoz
nia ahhoz, hogy bármiféle 
nyugdíjra jogosult legyen, hi
szen ekkor lesz meg a tíz év 
szolgálati ideje. (Itt mindig 35 
éven felüliekről van szó-) Vi
szont- akinek a megszakítása 

,,— a- büntetése, nem éri el az 
öt évet, annak a szabadság

vesztés előtt megszerzett szol
gálati ideje megmarad, még
ha a továbbiakban egyetlen 
napot sem dolgozott. Feltéve 
persze, ha elérte az öregségi 
nyugdíjkorhatárt, vagy 67 szá
zalékban rokkant.

A fentiek alól van egy ki
vétel. Az öt évnél hosszabb 
megszakítást megelőző szolgá
lati időt mégis figyelembe le
het venni akkor, ha az érin
tett korábban már megszerez
te a nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges szolgálati időt és öt 
éven belül betölti a nyugdíjra 
jogosító életkort (55 vagy 60 
éves lesz), vagy megrokkant, 
és rokkantsága a nyugdíj 
igényléséig fennáll. Mit jelent 
ez? Valaki 15 évi munkavi
szony után, 52 éves korában 
— férfiről van szó —, öt év
nél hosszabb szabadságvesz
tést kap, pontosan hat évet. 
Amikor szabadul, 58 éves. Ek
kor elég', ha két évet dolgo
zik még, s hatvanéves korá
ban elmehet nyugdíjba. De ha 
ugyanez az ember csak 8 év 
munkaviszonnyal rendelkezik, 
akkor e kedvezmény nem ille
ti meg: vagyis, 63 éves koráig 
kell ahhoz dolgoznia, hogy 
végül is 13 év szolgálati idő
vel nyugdíjba mehessen. 
Mindebből következik: a bv- 
intézetből csak az kérheti a 
nyugdíjazását, aki korábban 
már megszerezte a szükséges 
szolgálati időt — minimum 10 
évet — és betöltötte hatvana
dik — a nő az 55. — élet
évét.

A rokkantsági nyugdí
jat pedig a már említett 
feltételek esetén a sza
badulás után lehet csak 
kérni, mivel a rokkant
ság fokáról és mértéké
ről csak személyes meg
jelenése, vizsgálat alap
ján tudnak dönteni.

. összefoglalva: öt évnél na
gyobb büntetés fesetén a meg
szakítás miatt legalább újabb 
öt év folyamatos munkavi
szony-szolgálati viszony kéll 
ahhoz, hogy a korábban meg
szerzett szolgálati időt ne ve
szítse el az érintett. Például 
hiába van 20 év munkaviszo
nya, ha az öt évnél, nagyobb 
büntetés után csak, mondjuk, 
két évet dolgozik folyamato
san. Aztán évekig nem dolgo
zik, majd a nyugdíjidő előtt 
megint dolgozik egy évet. Ek
kor cstak három év szolgálati 
ideje lesz és nem huszonhá
rom. Vagyis a szabadulás után 
azért is dolgozni kell folyama
tosan legalább öt évig, hogy 
a korábbi szolgálati idő ne 
vesszen el. Viszont, ha valaki
nek mégvan legalább a tíz 
éve és öt éven belül nyugdíj
ra jogosult, vagy megrokkant, 
ez esetben nem kell az újabb 
öt év szolgálati idő. .

— Fiatalkorúval szembeni büntetőeljárásban megtiltha
tó-e a szülőnek, hogy gyermekét képviselje?

— A fiatalkorúakkal szem
beni eljárásbán számos eltérő 
szabály érvényesül a felnőt
tekhez képest. Ennek kereté
be tartozik az is, hogy a yé- 
dő részvétele kötelező, továb
bá az, hogy a törvényes kép
viselő — többnyire a szülő — 
általában a védő joghelyzeté
ben van. így gyermeke érde
kében észrevételeket, indítvá
nyokat tehet, jelen lehet bizo
nyos cselekményeknél, felvi
lágosítást kérhet a hatóságok
tól. Viszont nem szólalhat fel 
az eljárásban, perbeszédet 
nem tarthat, az az ügyvéd dol
ga.

Vannak azonban olyan ese
tek, amikor a nyomozó ható
ság, később az ügyész, majd a 
bíróság úgynevezett eseti gond
nok kirendelését kérheti a 
gyámhatóságtól. Az eseti 
go.ndnok a törvényes képvise
lőt helyettesíti, az ő jogállása 
illeti meg. Mikor lehet erre 
szükség? Akkor, ha

— a törvényes képviselő — 
a szülő — a bűncselekményt 
a fiatalkorúval együtt követte 
el, ’illetőleg érdekei a fiatalko
rúéval ellentétesek,

— a törvényes képviselő jo
gainak gyakorlásában akadá
lyozva van,

— a fiatalkorúnak nincs 
törvényes képviselője, vagy 
személye nem állapítható meg.

Az első esetben egyértelmű, 
hogy a szülő, azért van „el
tiltva” a képviselettől, mert 
együtt bűnözött a gyerekével, 
illetve azért, mert érdekeik el
lentétesek. A másik eset 
érinti . olvasóinkat: az is 
akadályozva van a gyerme
ke képviseletében, aki szabad
ságvesztés-büntetését tölti, de 
persze az is, aki beteg stb.

Ezen eseteken kívül a szülő 
képviseleti joga nem korlátoz
ható. Itt kell megjegyezni, 
hogy a fiatalkorúak ügyében 
mindig meghallgatják tanú
ként a fiatalkorú tényleges 
gondozóját, adott esetben a 
szülőjét, a tanúvallomást nem 
léhét megtagadni. (Ha azon
ban a szülő büntetését tölti, 
aligha hallgatják meg, mivel 
nem lehet , ilyenkor a tényle
ges gondozó.)

Dr. L. Gy.

Immáron 
1976 nyarán tragikus körül
mények között elhunyt La- 
tinovits Zoltán, a magyar 
színjátszás kiemelkedő 
egyénisége, a versmondás 
zsenije, egy titán, akit nem 
lehet pótolni, és akinek az 
elvesztése iszonyú fájda
lom. „Antennás ember" 
volt maga is, ahogy köny
vében, a Ködszurkálóban 
ő jellemezte a termékeny 
befogadót, a szüntelenül 
újraszületőt: a színészt.

197S tavaszán 
utcai szanatórium 
hangulatú kertjében mar 
érezni lehetett a feszültsé
get, ami körülötte izzott, 
érezni lehetett, hogy készü
lődik lelkében a dráma. A  
szanatórium előtti körciakú 
kis sétányon csak ment, 
ment, morogva, verseket 
mormolva magában, azután 
gondolt egyet és lesétált a 
sportpályákhoz, a hátsó 
épületek közé, ahol már 
félhangosan szavalta-ismé- 
telte sokadszor ugyanazt a 
verset, nemegyszer sötéte
désig. Sosem zárkózott el, 
ha arra kérték, hogy sza
valjon. A Völgy utcai kór
ház A épületének falép
csőire ültünk vagy kétszá
zan, és ő szavalt. Ebéd után 
kezdte és sötétedésig mond- 
ta-mondta, mi pedig észre 
sem vettük, hogy már újra 
este van.
: Szerettük őt, rajongásig 

szerettük. Dr. Pertorini Re
zső' tanár úr szeretettelje
sen aggódott érte. A drámát 
megelőző időkben könyör- 
gött neki, hogy ne menjen 
el szabadságra, maradjon

nésre, nyugalomra. A  fe
szültség azonban egyre 
nőtt. A  mester nem tudott 
egy helyben maradni. Ve
lünk, akikkel régente oly 
szívesen foglalkozott, akik
nek oly szívesen mesélt, 
már csak sietős, hamari 
perceket töltött. Magányos 
lett, majd elhagyott.. Azon 
a bizonyos júniusi hajna
lon senkitől sem búcsúzott 
el. Engedélyt sem kért, egy
szerűen csak beült a ko
csijába és elhajtott.

Másnap a rádióból érte
sültünk arról, hogy halott. 
Pertorini dr. az arcát két 
kezébe temetve sírt. De sírt 
mindenki. A versmondás 
zsenije elment anélkül, 
hogy megkérdezett volna 
bennünket. Azokat, akikért 
tulajdonképpen élt. s akik 
végső soron hagyták, hogy 
elmenjen örökre.

Szalai P. András 
Márianosztra

Szökési kísérlet

Élt huszonkét évet
A Váci Büntetésvégre

hajtási Intézetben Balázs 
András 1988. május 31-én 
0.15 órakor munkahelyéről, 
az alkatrészgyártó üzem
ből, szökést kísérelt ímeg. 
A műhelyből a tetőszerke
zetre mászott. Tíz-tizenkét 
méter magaslból akart le
ugrani az öt méter távol
ságban lévő homokdomb
ra . . .  A domb azonban túl 
messze vo lt. . .

— Az éjfél körüli lét- 
száimellenőrzéskor vettük 
észre, hogy Balázs András 
nincs sehol. Keresni kezd
tük, de nem találtuk. Az 
épülettömböt azonnal kö
rülzártuk. nagy teljesítmé
nyű lámpákkal világítot
tuk meg az épületet és 
környékét — mondta az 
intézet őrségparáncsnoka.

— Az üzem külső fala 
mellett álltaim — mondta 
az őrség egyik tagja —, 
amikor alig két méterre 
tőlem tompa puffanás hal
latszott. Először azt hittem, 
a káresett személy vala
milyen súlyos tárgyat 
akart hozzám vágni. Jaj
kiáltást hallottam! Oda
léptem, s elekor láttam, 
hogy egy férfi fekszik 
előttem. Hirtelen felugrott 
és szaladni próbált. Még 
elfogásakor is ellenállást 
tanúsított. Megbilincseltük,

Külsérelmi nyom ekkor 
nem látszott rajta, holott a 
helyszínen azonnali egész
ségügyi ellátásban része
sült. Röviddel később a 
mentőszolgálat rohamko
csija a városi kórházba 
szállította, s m int kide
rült, olyan súlyos belső sé
rüléseket szenvedett, hogy 
hamarosan a leggondosabb 
orvosi ellátás ellenére is 
meghalt.

A 106-os zárka lakói
A 106-os zárkában né

gyén lakták: Zámbó Ár
pád, Búzás! Gyula, Illési 
Béla ás Balázs András.

Elsőként Zámbó Árpádot 
kérdeztük arról, milyen 
embernek ismerte Balázs 
Andrást.

— Nyugodt természetű 
fiú volt, nem izgágásko-

dott. ' A zárkában vissza
húzódott, keveset beszélt. 
Sokat töprengett, gyakran 
sétált fsl-alá a zárkában.

— Születésnapján, május 
13-án, levélben köszöntöt
te felesége, aki családi 
fényképet is küldött kislá
nyukról, kisfiúkról. Az a r
ca felragyogott, büszkén 
mutatta a képeket, majd 
az ágya fölé helyezte. A 
kapott levelet .többször el
olvasta. de ennek tartal
máról egyetlen szót sem 
szólt.

Búzási Gyulának is azo
nos a véleménye:

— Keveset beszélt, ha 
viszont sikerült szólásra 
bírni, mindig a családjá
ról mesélt. Nagyon szeret
te őket és vágyódott utá
nuk. Május elején együtt 
érkeztünk Vácra. Zárkó
zott embernek isimertem 
meg. Nem gondoltam, hogy 
ilyet tesz.

A harmadik zárkatárs. 
Illési Béla így vélekedett:

— Az otthonról érkezett 
levélnek látszólag nagyon 
örült, de hallgatott róla.

Sok a kérdőjel
Balázs András nyolc ál

talánost végzett, segéd
munkásként dolgozott, 
szakmája nem volt. Két
szer lopás miatt állt a bí
róság előtt. Először hat 
hónapi szabadságvesztésre 
ítélték, amelyből 1984 ja 
nuárjában szabadult. Leg
utóbb hétvégi házakba tört 
be. Háztartási gépeket vitt 
el, többek között hűtőszek
rényt. A bíróság két év és 
három hónapi börtönben 
letöltendő büntetést sza
bott ki rá. Feltételes ked
vezménnyel 1987, decem
ber 23-án térhetett volna 
vissza családja körébe.

A körleten és a munka
helyén magatartásával, va
lamint a munkájával elé
gedettek voltak.

Felvetődik a kérdés: 
miért akart Balázs András 
megszökni?

Sajnos, erre már nem 
tud magyarázatot adni.

— ZIMM —
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Sportolás naponta
Soha nem lehet eléggé 

hangsúlyozni a sport szere
pét mindennapi életünk
ben. Ez fokozottan érvé
nyes mindazokra, akik 
büntetésüket töltik. Ma 
már, szerencsére, eljutot
tunk odáig, hogy a tömeg
sportélet is megélénkült, ez 
talán további jó hatással 
lesz a benti helyzetre, s re
mélhetőleg előbb-utóbb 
mindenhol szemléletválto
zás következik be a sport 
megítélésében.

Többször leírtuk már. de 
megismételjük, hogy a sport 
nem öncélú dolog, nemcsak 
a résztvevőknek használ, 
hanem jó hatása az intézet 
egészén is lemérhető. Más 
a hangulat akkor, ha élénk, 
izgalmas, tétre menő mér
kőzések tartják lázban az 
embereket. Kis és nagy kö
zösségek formálódhatnak 
általa anélkül, hogy ezt a 
hatását túlságosan előtérbe 
kellene állítani és hangsú
lyozni. A sport — többek 
között természetességre
is tanít.

Sátoraljaújhelyen napon
ta fél 11-től 12-ig, .délután 4 
órától fél hatig sportolnak 
az emberek. Három zárka 
lakói tartózkodnak egyszer
re a sportudvaron. Külön- 
féle*-labdajátékok — röp
labda, foci, kézilabda —, 
vannak napirenden. . .  
Ezekben a játékokban baj

nokságok is szerveződnek, 
akárcsak a sakkban és asz
taliteniszben. Ezeket a mű
velődési bizottság szervezi.

A sportolást úgy szerve
zik meg, hogy heti két al
kalommal mindenki lejus
son, s mozogjon. Arra is fi
gyelnek, hogy e heti két al
kalomba egy munkanapi és 
egy hét végi — szombat
vasárnapi — program, fér
jen bele.

Természetes, hogy a lab
dajátékok közül a foci a 
legnépszerűbb. Már-már 
pazarló gólokat rúgnak, 
hiszen nem mindig a kapu
ba. száll a pazar lövés, ha
nem a kapun túlra, át a 
falakon, fogy, hogy csak a 
rúgás emléke marad, a 
labda eltűnik . . .  Most azon 
tűnődik a művelődési bi
zottság. hogy labdatakaré- 
kos focit játsszanak, s ne 
csak a kapun legyen háló, 
hanem a falakon is. Eddig 
öt-hat labda tűnt el, s ha 
így folytatódik, akkor min
den mérkőzésre kell egy- 
egy új labda . . .  Ami még 
viccnek is rossz!

Ha ezt a kellemetlenséget 
leszámítjuk, akkor el lehet 
mondani, hogy az itteniek 
élnek a lehetőséggel, amely 
még jobb is lehet, hiszen 
az élet, a fejlődést nem áll . 
meg, a sportot, a tested
zést napról napra jobban 
előtérbe állítja az élet.

Á. J.

Mozgás a javából
Dicséretesen bö beszámoló érkezett a Budapesti Fegyház és 

Börtönből. Mindkét szerző elismeréssel említi azokat a 
sportrendezvényeket, amelyek megmozgatták az intézet 
sportkedvelő lakóit. Hogy ezúttal mégis mindössze néhány 
képpel érzékeltetjük az események mozgalmasságát? Ennek 
legfőbb oka, hogy az egykori aktualitás — a majális ténye — 
immáron távol1 került, s nap,iáinkban bizony az intézetek lakói 
igyekeznek minden szabad percüket a tévé előtt tölteni.

Maradnak hát az emlékidéző felvételek. T. A.

Csiszolni tanulnak
A Sátoraljaújhelyi. Fehér

neműgyár nemcsak fehérne- 
műgyártássál foglalkozik.
Igyekszik fémipari munkákat 
is szerezni, olyan bérmunkát, 
amelyről feltehető, hogy en
nek művelésiével kint is job
ban boldogulnának az embe
rek. van ugyanis olyan véle
kedés, hogy a  fehérnemű
gyártásban megszerzett jár
tasság — férfiak számára — 
egyenlő azzal, hogy a börtön
ben tanulták. S a szabadulok 
nem szívesen fedik fel, hogy 
értenek a varrógépekhez, 
mert akkor mindenki számá
ra nyilvánvalóvá válik, hogy 
a börtönben voltak. S ezt 
nem akarják. Érthető, hogy 
az üzemek, amelyeknek nem
csak a benti termelés fontos, 
hanem embereik kinti beil
leszkedése is, a lehetőségeik 
határain belül igyekeznek 
olyan munkát, tevékenységet 
szerezni, amely nem ad alkal
mat későbbi előítéletek meg
születésére.

Ebbe az irányzatba szerve
sen illeszkedik az újhelyiek 
új részilege is, a csiszoló. 
Mint ismeretes, különvált a 
helyi üzeme a fővárosi Elzetí- 
gyárnak, és önállósult. Ez év 
január elsejétől Zárgyértó és 
Szerszámkészítő Üzemként 
dolgozik tovább. Nos, ettől az 
üzemtől vállalt bérmunkát a 
bv. intézet, s hozta létre a 
maga esiszolóüzeroét 

Április 14-én indult az első 
műszak, 21-én a második, s 
únius végéig tart a betanu- 
ási időszak. Eddig 13 forim- 
os órabért kapnak, s elké
szült munkájukat is kifizetik, 
.átható tehát az a törekvés, 
íogy már a kezdet kezdetén 
negkedveltessék az emberek
kel ezt a munkát. Kiilinese- 
cet csiszolnak. A minőségi 
követelmények roppant ma
gasak. Ha az etalonnal, ha a 
Tieó mintadarabjával nem 
igyezik valami oknál fogva^ 
lem veszik át.

Nem véletlen ez a minősé
gi szigorúság, hiszen ez a ká
kics az NSZK-ba kerül, azaz 
íz itteni munka közvetve ex
portra kerül. Ez nagy fele

lősséget.ró rniind a kinti, mind 
a benti üzemre. Többek kö- 
■zött azért, mert hibaforrás 
lehetséges mán- annak előtte, 
hogy ide kerülne. Ilyen pél
dául az öntvényhiba vagy a 
formahiba. Ezeken nem tud
nak változtatni. Az viszont 
tény, hogy az ilyen, rajtuk 
kívülálló okok is teremthet
nek lehetőséget vitára, amely 
ha megnyugtatóan tisztázó
dik is, mindkét félben ma
radhat némi keserűség, s egy 
új munkakapcsolat kevésbé 
türelmes, mint valamely ré
gi, kipróbált együttműködés.

De ha csak a magunk há
za táján maradunk, az is elég 
arra, hogy az itt dolgozó em
berek „felkössék a fehérne
műt”, hiszen az előbbiek 
melett alapvető. követelmény 
a tükrös felület. S ezt elérni 
— nem gyerekjáték. A beta
nulási idő június végén lejár, 
addig is cserélődik a mun
kásgárda, hOigy a lehető leg
jobb csapat jöjjön össze, s ha 
az „úttörők” jól vizsgáznak, 
akkor a mostani — műsza
komként! — 20-.20 fő felfut
hat 50-50 emberre.

A. J.

Megtalálta önmagát
A  Kun Béla téren futottam össze vele, teljesen vé

letlenül, nem volt megbeszélve. Két kicsi lány volt 
vele, szorították a kezét. Mögötte csinos, törékeny a s 
szony, a gyermekkocsiban két év körüli szőke fiúcska.

★

Odabenn örök ellenkező volt. Nagyon nehezen viselte 
a korlátokat, ellene volt minden törvénynek. Azon ke
veseknek, akiket a bizalmába fogadott, minduntalan 
hangoztatta: „ ....a m in t szabadulok, keresek egy el
vált asszonyt, olyat, aki .feddhetetlen’, az sem baj, ha 
csúnya, csak tiszta legyen! Feleségül veszem, magam
mal viszem rosszul sikerült házasságom egyetlen örök
ségét, a lányomat, aztán egy teljes évig dolgozom, mint 
egy állat. Még véletlenül se gondolhassák, hogy nem a 
legfőbb vágyam beilleszkedni a környezetembe.

Amikor megpillantott, pár másodpercre megtorpant. 
Tekintetéről leolvastam: megismert. Most éppen azon 
töpreng, mit tegyen. Megvártam, amíg ő indul felém, 
aztán én is elindultam. Már mosolygott. — Helló-ó-ó! 
— mondta vidáman, elnyújtva a végét.

— Mi újság?
— Láthatod..,, két nagy lány, az egyik tizenegy, a 

másik tizenkét éves, és a legkisebb, a fiam, júniusban 
már kettő lesz. Azóta született, amióta kint vagyok.

Pár percre elhallgatott, a gyereket figyelte, aztán le
hajolt, a karjába vette, felém fordult.

— Na. mit szólsz hozzá?
— Nagyszerű, gratulálok! — mondtam, majd elmoso

lyodtam. eszembe jutott, amit odabenn mondogatott: 
„Ebben az országban nekem már semmi jövőm ...”

— Mit nevetsz?
— örülök, hogy számodra is összejött minden,
— Megdolgoztam, és meg is dolgozok érte. Csepelen 

élünk. Nem panaszkodom, jól megfizetnek. Működik 
egy gmk is, bevettek. Esténként is dolgozunk. Nincs 
megkülönböztetés, ahányan vagyunk, annyi felé oszt
juk a pénzt. Közben elértünk egy éppen megüresedett 
pádhoz. Leültünk. Itt mutatta be a feleségét. Vékony, 
törékeny keze volt. — Tudod, neki volt lakása — pil
lantott az asszonyra —, de elég kicsi, eléggé szűk. Kő
bányán, egyszobás lakótelepi. Pár hete költöztünk át 
az újba. Ráfizetéssel sikerült elcserélni egy kétszobás
ra. Most a gyerekeknek is külön szobájuk van. Már na
gyok ahhoz, hogy velünk aludjanak.

Bólintottam, egészen távoli emlékként a .,benti” arcát 
kerestem. — Ez itt kint egészen más, mintha nem is ő 
lenne, ennyit változott volna a két év alatt? Most bol
dog. megállapodott, és határozott. Oly meggyőző, oly
annyira izmosán boldog volt a mostani, egyszeriben el
feledtem a régit, s mosolyogtam. Pedig milyen sokan 
mondták rá, hogy javíthatatlan, gondoltam, s azon tű
nődtem, azért ő mégiscsak ritka k ivé te l...

R* R.

A tévéfelelős újítása: — Így teljesen civilben érzik majd magukat

i Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza

Fordított élet

Nagy érdeklődés közepette

Összenevettek, mintha régi 
ismerősök, barátok len

nének.
— Tudja — kezdte Zoltán 

tréfás bizalmaskodással —, az 
előbb nagyon lehűtött. Mint 
egy jéghegynek, olyan hideg 
volt a tekintete, összezúzta a 
maradék önbizalmamat.

— Maga nagyon rámenős. 
Ezt nem kedvelem.

— Pedig nem vagyok tola
kodó, erőszakoskodó termé
szet. Engedelmeskednem kel
lett a kényszerítő erőnek. Meg 
akartam magával ismerkedni. 

— Tolakodó volt.
— Sajnálom. Nem akartam 

megbántani. Még mindig to
lakodónak tart?

— Nem is tudom.
— Ha megengedi, bemutat

kozom.
A lány nem tiltakozott.
— Szenczi Zoltán vagyok.
— Jáger Vera.
— Hozzátehetem, nőtlen va

gyok. Huszonkilenc éves. Ez 
minden.

— Azt kívánja viszonzásul, 
hogy közlékeny legyek? Kí
váncsi a koromra, családi ál- 
lapatomrai;

— Ha már így adódott, meg
mondhatja.

— Erre ne számítson.
— Kedves Vera, lehet, hogy 

részemről komoly tájékozat
lanság, de eddig nem hallot
tam a nevét. Milyen műfajban 
énekel?

— Táncdalénekesnő vagyok.
— Hol énekel?
— Különféle bárokban. Teg- 

napelőttig Zalaegerszegen. Je
lenleg munka nélkül.

— Tréfál?
— Szerződéssel dolgozunk. 

Lejárt az egy hónapos szerző
désem. Most újabb munka 
után kell néznem. De maga 
túlságosan kíváncsi, nem gon
dolja ?

— Nem gondolom. Minden 
érdekel, ami magával kapcso
latos.

“  Honnan ismeri Szenes 
Lacit?

— Társaságban futottam 
össze vele.

— Rendes fickó. Kezdő ko
romban vidéken turnéztunk. 
Tapasztalatlan kislány voltam. 
Megvédett a rámenős kollé
gáktól.

A műsorra nem figyeltek.
Zoltán inkább a lánnyal fog

lalkozott. Csak halkan társa
loghattak, nem akarták zavar
ni az asztaltársaság többi tag
ját. Érdekesnek tartotta, hogy 
a lány művésznő, nem közön
séges teremtés. Más társaság
ban mozog. Minden tetszett 
benne. Vera nevű ismerőse ed
dig nem volt. Magában ízlel
gette, megpróbálta többféle
képpen kimondani. Vera. Ve
ra. Ve-ráes-ka. Ennek a név
nek van karaktere. Tömör. Ki
fejező. Sokféleképpen lehet ki
mondani, a szótagokat érzéssel 
hangsúlyozni. Néha találó 
megjegyzéseket súgott a fülé
be, s őszintén örült a lány röp
ke mosolyának. Ügy érezte, 
már régóta ismeri. Reméli, kö
zös hullámhosszra hangolód
nak. Fel szeretné ébreszteni a 
lány érdeklődését, ha folyta
tása lenne ennek az Ismeret
ségnek. Csak a benyomásainak 
akart engedelmeskedni. Eszébe 
jutott, amit a bárénekesnőkről 
hallott és tudott. Ezek a lá
nyok nem voltak nagy szá
mok, ígéretes tehetségek. A 
szakmának jelentéktelen pá
riái maradtak. Nem ragyogtak, 
csak pislákoltak. A dohányfüs
töd bárok asm  számítottak

nagy karrier állomásának, itt 
mindjárt megfeneklettek. Né
hány évi próbálkozás után 
legtöbben feladták a harcot. 
Leszállították igényeiket, ala
csonyabbra helyezték a mér
cé t Hagyták magukat sodor
tatni a zavaros áramlattal. Be
lefáradtak az apró örömök, 
még apróbb sikerek hajszolá
sába. Az éjszakai munkában 
megkoptak, kiégtek. Elveszí
tették maradék önbizalmukat. 
Aki tehette, igyekezett közü
lük jól férjhez menni. Mások 
csak eszköznek használták fel
lépéseiket, ez a foglalkozás fé
nyesítette a cégért, de közben 
prostituálták magukat. Bárki 
megkaphatta őket, aki rájuk 
szánt egy-két ezer forintot és 
fél éjszakát.

A mikor újra kigyúltak a fé- 
nyék, Vera megnézte na 

óráját.
— Vár valakit,. Vera?
— Igen. Találkát beszéltem 

meg valakivel.
— Férfival találkozik?
— Képzelje, nem. Az egyik 

barátnőmet várom, A műsor' 
után benéz ide.

— Megnyugtat, hogy nem m 
barátjával találkozik.

A lány úgy tett, mint akJ 
,nem hallja a megjegyzést. Le
het, tapintatlannak találta. 

Iszik valamit? 1
e= Nem, köszönöm;
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E gyed ill isem m egy!
Az a biztos, amit az ember egyedül csinál — mondta 

némi önkritikával az a többszörös visszaeső, akinek 
bűntársával együtt elkövetett bűncselekménye is „visz- 
szaköszönt”, amikor másik ügyben letartóztatták, majd 
elítélték. Mindezt a szabadulása utáni programként ha
tározta meg, de nem kérkedően. Valahogy így: ha még 
egyszer bűnözésnek adom a fejem, akkor csak egyedül 
csinálom.

Persze c recept nem mindenre jó, de lopni, betörni, 
csalni, stb. elvileg egyedül is lehet. Bár a gyakorlat en
nek ellentmond: nem véletlen, hogy szinte mindig van
nak bűntársak, és „hűséges” kísérő az alkohol is. A 
bűnözéshez ugyanis bátorság kell — általában —, vagy 
legalábbis olyan lelkiállapot, amely oldja a gátlást. Ha 
több ember együtt csinálja —, még ha az elkövetéshez 
elég is lenne egy —, nos, ez bátorító, talán megnyugta
tó. A garázda jellegű cselekményeknél pedig egyenesen 
szükségszerű a csoport, hiszen egyedül — egyenként a 
csoport tagjai „nyuszik”, együtt viszont „oroszlánnak” 
érzik magukat.

Érdekes, de nem véletlen, hogy a büntető jog is szá
mol a csoportos elkövetéssel, minősítő körülményként 
értékeli. Nyilván a jogalkotók is ismerik a gyakorlatot: 
tervezgetnek néhányan, de amikor eljön a pillanat, 
inukba száll a bátorság, ám mindig van valaki, aki 
erősködik, s az is törvényszerű, hogy egymás előtt nem 
akarnak gyávának látszani. Hogy ez mennyire igaz, 
annak bizonyítéka az elkövetés utáni magatartás. Egyi
kük tartja magát a megállapodáshoz, a hallgatáshoz, a 
másik viszont — talán éppen az, akit rá kellett beszél
ni — szinte alig várja, hogy „gyónjon”, hiszen úgy érzi, 
ez valamiért nem az ő „balhéja”. '

Lehet, hogy furcsa amit mondok, de meggyőződésem: 
ha mindenki elhatározná, hogy ezentúl csak akkor kö
vet el bűncselekményt, ha egyedül csinálhatja, leg
alább ötven százalékkal csökkenne a bűnözés.

Vagyis én az említett visszaeső elhatározását pozití
vumnak fogom fel. Rájött ugyanis arra, hogy a lebukás 
szinte törvényszerű, de odáig már vagy még nem jutott 
el, hogy magát a bűnözést tagadja. Csupán az első lép
cső ez, a kudarc elismerése, amelyben ő még saját ma
gának talált magyarázatot —, a társ, a társak gyenge
ségét—, hogy miért kerül újra és újra be.

De én bízom: abban, hogy ezen az úton logikailag el
jut odáig, hogy megértse: egyedül sem megy! Ponto
sabban: egyedül meg nem csinálja az ember —, nem 
jelentéktelen bolti lopásokra gondolok —, mert akkor 
már az elkövetéskor nagy valószínűséggel lebukik. . .

MMEmmmzTEM

Közvetlen érdekeltség
Egyszerű kérdés 

— bonyolult válasz

A nosztrai labdaüzemben 
két műszakban folyik a ter
melés. Műszakonként 90-100 
ember dolgozik, lendületesen, 
szervezetten. A műveletek le 
vannak bontva részekre, ame
lyek szinte rutinmozdulattal 
végezhetők. Ennek köszönhe
tő, hogy naponta 220-2S0 
labda készül el, műszakon
ként.

Az a tény, hogy ez a mun
ka már régi, kialakította a 
legjobb elszámolást, hiszen 
itt egyéni bérezés van, s 
mint tudjuk, nemcsak jelszó
ként igaz az egyéni érdekelt
ség. Ebben az üzemben is be
vált ez a bérezési forma, hi

ll _  Amióta fejébe vette, hogy az általa készített labdával játszanak Mexikóban, úgy fel
vág, hogy nem szól senkihez Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza

szén aki keményen és folya
matosan dolgozik, az megke
resi a havi 5-6 ezer forintot. 
Ezek ugyan kiugró bérek, 
csak néhány ember érd el, de 
az is szép, ha a nagy átlag
nak tisztán megvan a három
ezer forintja.

Az egyéni bérezés azért is 
kiváló forma, mert itt igazán 
kibontakozhat az emberi té
nyező, az. hogy egy-egy em
ber á maximumot nyújthat
ja, s hónapról hónapra él
vezheti a megkeresett pénzét. 
Amit aztán kedve — lehető
sége szerint használhat fel. 
Van. aki félreteszi, van, aki 
hazaküldi, s van, aki felhasz
nálja arra, hogy változatosab
bá tegye étkezését. Mindeb
ben nemcsak a pénz a vonzó 
hanem az, hogy ő maga dönt
het, azaz megvan a válasz
tási lehetősége.

S ezáltal közelít ahhoz, 
ahogyan kint is élnek az em
berek a fizetésük beosztásá
val, azaz számol, kalkulál, 
beoszt, vagyis készül, tehát 
terve van. És akinek terve 
van, aki megtanul számolni, 
az kihozza magából mindazt, 
ami benne van. Az egyéni 
bérezés rejtett versenyt tá
maszt, s a verseny a terme
lésben kamatozik. Azaz az itt 
folyó munka önmagát szabá
lyozza, fegyelmezi és meder
ben tartja a munkatempót, 
mert érdekeltsége nem köz
vetett, hanem közvetlen.

Ezért is érdemes arra töre
kedni-, hogy ahol hagyomá
nyos, bevált munkafolyamat 
van, ott a csoportbérezésről 
térjenek át az egyéni bére
zésre, ezáltal felszabadítva az 
emberekben rejlő tartalékot.

A. J.

Szabad-e egy névnapi mu
latságot elrontani azzal, hogy 
nem teljesítjük feleségünk — 
élettársunk — barátnője fiú
jának kívánságát? A kérdés 
ennyi, a válasz viszont bo
nyolultabb. Hiszen kétféle is 
van. igen vagy nem!

Természetesen nem mind
egy, hogy mit kér? Ám ebben 
az esetben ennek nincs jelen
tősége, sőt általában is így 
van ez. Amikor ugyanis az 
ember cselekvésében döntésre 
kényszerül, a választása logi
kusan behatárolható. Példá
nak okáért: hónapokig együtt 
iszom egy olyan társasággal, 
amely terveket szövögető be
törőkből áll. Előttem beszé
lik meg a -terveiket, apró öt
leteimet elfogadják. De én 
úgy teszek, mintha az egész
hez nem lenne semmi közöm, 
csupán kívülálló szemlélő va
gyok. Aztán egy este, amikor 
mér mindannyian a pohár fe
nekére néztünk, megjegyzik: 
gyere velünk, csináljuk meg 

a balhét! Neked nem lesz 
más dolgod, csak figyelni 
kell.” Tiltakozom, mire kö
nyörögnék: „ne rontsd el az 
egészet, hát nem kedvelsz 
bennünket?”

Mit is válaszolhatnék? Ha 
nem kedvelném őket, akkor 
nem lennék már velük hóna
pok óta. Szóval, nem kétsé
ges, velük megyek.

Valahogy így járt a 35 éves 
Rácz Ottó is azon a bizonyos 
névnapi mulatságon. Csalchát 
neki is el kellett jutnia odáig. 
S amikor igent mondott, egy
ben szentesítette magában 
mindazon kapcsolatát, melyet 
ő választott, s amelytől végül 
is ne-m tudott időben elsza
kadni.

Szinte fölösleges az életút-

a hölgy bizony zsebes. Maga 
is szeret inni, de még jobban 
a piás férfiakat kifosztani. S 
ha azt hiszi az olvasó, hogy 
erre ő jött rá, de késő volt, 
mert beleszeretett, téved. A 
hölgy nagyon „becsületesen” 
közölte vele. S talán ez volt 
a baj: nem hitte el! De hát 
valljuk be, mi sem lennénk 
könnnyű helyzetben, ha egy 
nekünk igencsak tetsző és 
kedves hölgy azzal kérdkedj- 
ne, hogy ő részegeket foszt ki.

S tényleg, a hölgy nem ha
zudott: időnként elmaradt,
késő éjszaka jött haza, s mu
tatta élettársának a zsák
mányt. Ö úgy tett, mintha 
semmi sem történt volna. 
Ugyan munkahelyet változta
tott, de továbbra is munká
ból élt.

Aztán egy áprilisi napon 
együtt mentek szórakozni. Ve
lük volt még az élettárs ba
rátnője és annak fiúja, ,.a 
Tibi”! Egyszer odajött az asz
talukhoz valaki, és közölte az 
élettársával: itt va-n egy ré
szeg, le kéne szedni a pénzét. 
Rácz Ottó saját bevallása sze
rint tiltakozott, és közölte: ha 
ilyesmit csinálnak, ő rögtön 
hazamegy. Mire azok bólin
tottak, jól va-n, akkor nem 
csináljuk. Nem tudom, per
sze, hogy Rácz Ottó tényleg 
ilyen naiv, vagy csak úgy 
tesz. Mert szinte látom a je
lenetet, amint azok négyen 
összen-éznek, összekacsinta
nak. Nyilván ettől kezdve az 
élettárs még kedvesebb volt, 
s egyre többet töltött az ő 
szigorú „apukájának”. Rácz 
Ottó pedig önfeledten ivott, 
közben arra gondolhatott: 
am-it nem látok, az nincs is.

Eljött a záróra, távozik a 
társaság. No, meg a kiszemelt 
pénzes részeg is. S ekkor Ti
bi, a barátnő fiúja megint 

ját számba venni: kriminoló- kérlelni kezdi: szedjük el a 
giál. szempontból ugyani»- tel- - pénzét,,- gyere te  is. velünk, 
j-esen tiszta a  lapja. Dolgos Tiltakozik. Hát el akarod ron-
szülők legnagyobb gyermeire, 
aki a  nyolc általános u-tán, 
hogy segítsen a szülőknek a 
kisebbek eltartásában, elmegy 
dolgozni. Dolgozik becsület
tel, éli a tisztességes embe
rek hétköznapjait. Aztán el
viszik katonának, -majd lesze
rel. S ekkor megjelenik az 
életében valaki — 1981-et
írunk —, aki a  harmincéves 
férfit — fiút? — megbolon- 
dítja.

Az ördög, mint oly sokszor, 
a nő. Mit tud róla, amikor 
élettársiul választja? Hát azt, 
hogy csinos, neki nagyon tet
szik, jó v-ele, s még valamit. 
Előbb annyit, hogy elvált — 
ez nem baj —, és azt, hogy

— Kár. Egy pohárka jó ital 
földobja az embert. Elönti a 
melegség, a súlytalanság álla
potába kerül, lebegni kezd. A 
világ szürke, szögletes valósá
ga ilyenkor megszépül. Űj 
szírit, gazdagabb formát, több 
értelmet kap. A lélek felsza
badul, s egy különleges erő 
szédítő magasságokba röpíti. 
Megbékülünk önmagunkkal, 
megszeretjük az embereket. 
Elfogadjuk a világot olyannak, 
amilyen. Érzett már ehhez ha
sonlót, Vera?

— Azt hiszem, nem. Nagyon 
szépen fogalmazta meg azt az 
állapotot, amikor valaki leisz- 
sza magát a sárga földig.

— Ne légyen ünneprontó. 
Egyébként megszoktam, hogy 
szabatosan fejezzem ki a gon
dolataimat..

— Mivel foglalkozik, Zol
tán?

— Kis ember vagyok. Egé
szen kicsi, jelentéktelen em
ber.

— Kár. Azt szeretném, ha 
valami fontos, jelentékeny em
ber lenné. Imádom a nagy em
bereket. Tréfán kívül, először 
azt hinné az ember, maga szo
lid, 'ártalmatlan lény. De nem 
hiszem, hogy így lenne. Arca 
néha furcsa, gunyoros. A ci
nikus emberek többnyire rosz- 
szak. De néni felelt a kérdé
semre. Ha ennyire modortalan, 
nem faggatom. Nem vagyok rá

kíváncsi. Különben nagyon 
hasonlít egy régi tanáromra.

— Nem kedveli a tanáro
kat?

— Kislánykoromban féltem 
a tanároktól. Fura emberek, 
közönyös alakok voltak. Nem 
próbálták megkedveltetni ma
gukat, nem akartak közel -ke
rülni hozzánk. Sovány, csú
nyácska, félénk kislány vol
tam.

— Ezeket mind kinőtte.
— Köszönöm. Amikor kihív

tak felelni, mukkanni sem 
tudtam. Gombóc volt a tor
komban. Egyetlen árva hang 
nem jött ki a számon. Csak az 
énektanáromat szerettem. Tőle 
nem féltem. Szép hangom volt, 
nagyon szerettem énekelni. 
Maga őrá hasonlít.

— A szemüveg miatt?
— Nem. Magának jól áll a 

szemüveg.
— Sokan nem kedvelik a 

pápaszemeseket.
— Nem sokat adok a külső

ségekre. A szemüvegesek kö
zött ritka a durva ember. Gyű
lölöm a durvaságot.

— Rossz tapasztalatai van
nak?

— Tapintatlan kérdés. Ké
ső van. Azt hiszem, nem vá
rok tovább. Gitta késik. Haza
megyek.

— Ennél jobbat ajánlok, 
Vera.

Zoltán újra azt az elutasító, 
kedvetlen arcot látta.

— Menjünk el egy másik, 
hangulatos helyre. Az Astoria 
bárját ajánlom. Nincs messze.

— Nem is ismerem magát. 
Fura lenne, ha magával tar
tanék.

— Mit kockáztat vele, felté
ve, ha elfogadja személyemet?

— Miért menjek magával?
— Őszintén válaszolok. Ma-

— Nekem más 
hyem. Könyörgöm, 
jünk el innen. Inkább felké
rem táncolni.

— Imádok táncolni.
— Figyelmeztetem, csapni

valóan rossz táncos vagyok.
— Biztos voltam benne.
— Miből? — adta a sértő

döttet. —r Eddig még egyszer
ga nagyon szép lány, Vera. sem léptem a lábára.
Nem egyszerűen csinos. Több 
annál. És tetszik. Szeretnék 
magával közelebbről megis
merkedni. Ezer kérdést felten
ni. Akarja?

Zoltán eddig jutott el. Mind
ketten tökéletesen elfeledkez
tek arról, hogy nincsenek 
egyedül. Szemével intett az 
énekesnőnek. A két termetes 
lány minden szavukat hallotta. 
Arckifejezésük elárulta, hogy 
figyelték őket. Amikor elhall
gattak, s rájuk néztek, a sző
kék zavartan elkapták róluk a 
tekintetüket.

fo lté n  közelebb hajolt a 
lányhoz. Ajka majdnem 

érintette- a lány rózsaszín fül
cimpáját. Kedve lett volna be
lecsókolni. Helyette ezt mond
ta:

— Ügy érzem magam, mint
ha pucéran ülnék egy kirakat
ban. Ez a két termetes ama
zon kihallgatott bennünket.

Vera nevetve visszasúgta.
— Ne bántsa őket. Aranyo

sak.

— A valószínűségszámítás 
alapján. Túl tökéletes lenne, 
ha remekül táncolna. Nem isz- 
sza meg a konyakját?

— Egyedül nem szeretek in
ni. Nem tart velem?

— Itt nem akarok.
— Az Astoriában lesz hoz

zá kedve?
Az énekesnő pár másodper

cig még húzódozott, azután 
megadta magát. Komolyan a 
férfira nézett. Bele akart látni, 
tudni akarta, kivel áll szem
ben.

— Induljunk, Verácska!
— Ne mondja, hogy Verács

ka. Nem szeretem a becézést. 
Verának szólít mindenki.

Zoltán kezével intett a pin
cérnek. A szmokingos azonnal 
ott termett.

— Parancsolnak?
— Fizetek, kérem.
A főűr blokkot kanyarított 

elő. a golyóstollát ráhelyezte 
a papírra.

— Mit számolhatok?
Zoltán bemondta mindket

tőjük fogyasztását. Nem feled-

vélemé- kezett meg a pincér előzékeny
menekül- ségéről. Az ő segítségével is

merhette meg Verát. Szokatla
nul nagy borravalót adott. 
Azt akarta, más is osztozzon 
örömében, jókedvében. Ennyit 
igazán megérdemel a kisöreg.

Vera látta, de nem tett meg
jegyzést a jelenetre.

Elköszöntek a lányoktól. 
Azok, mintha ikrek lennének, 
egyforma arckifejezéssel,
ugyanolyan testtartással néz
tek utánuk.

A szmokingos nem tágított, 
egészen a bejárati ajtóig kikí
sérte őket.

— Máskor is legyen szeren
csém. Kézcsókom, hölgyem. 
Viszontlátásra, uram.

Zoltán egy lépcsőfokkal 
megelőzte a lányt. Minden ösz- 
szevág. Vera a magasított, tű
sarkú cipőben éppen a szem
öldökéig ért.

A ruhatárban nem várakoz
tak sokáig. Előkeresték a ru
határi jegyeiket. Zoltán elvet
te a lány kezéből, mindkettőt 
átadta a kontyos ruhatárosnő
nek. Az asszony egészen közel 
emelte a szeméhez a cédulá
kat, szájszéleit mozgatva ol
vasta le a számokat. Sokáig 
keresgélt. Előbb Zoltán kabát
ját találta meg. Vera bundája 
később került elő.

Bordács László 
Vác

(Folytatjuk)

tani a névnapomat? Az élet- 
társ is segít a győzköd ősben: 
utána nem a  sivár albérletbe 
mennek, hanem a barátnőhöz, 
ahol majd sok mindent foly
tatnak.

S Rácz Ottó megy, s úgy 
együtt, öten, szép szabályo
san kirabolják a részeget, 
akinek néhány ütés is kellett 
ahhoz, hogy a zsebébe lehes
sen turkálni. A zsákmány 
több mint tízezer forint. Irány 
a barátnő lakása, ital is ke
rül, a pénzt elosztják, és haj
nalig folyik a búcsúdáridó. 
Mert hajinaiban jön a rend
őrség: most utólag logikus, 
hogy megtalálják őket, hószea 
az élettárs és a  barátnő is
mert „személyek”, a barátnő 
fiúja pedig büntetve volt már. 
Tagadásra nincs lehetőség, ű  
négy évet kap, a többiek en
nél többet is meg keveseb
bet. Tibi hót évet kapott, a^ 
élettárs kettőt.

A történet rövidesen foly
tatódik, bár a  július eleji 
kedvezménytárgyalása kétesé
lyes. Nemrég becsúszott egy 
fenyítés. Lehet, hogy szaba
dul, de az is lehet, hogy né
hány hónapot várnia kell. 
Már megvan a munkahelye, 
oda megy, ahol az egész csa
lád, a szülei és a  testvérei 
dolgoznak. Vagyis vissza a 
kiindulóponthoz. A zsebes 
élettársat, meg a négy évet 
igyekszik majd elfelejteni.

Most már feltehetjük a kér
dést: vajon nemet mondha
tott volna annak a bizonyos 
Tibinek? Vagy az élettárs
nak? Ebben az esetben már 
aligha. S még valami. Ha va
lóban olyan naiv, mint ahogy 
ez a történetből kitetszett, bi
zony, vigyáznia kell magára. 
Az ördög sok alakban meg 
tud jelenni, s ha el is ismeri 
magáról, hogy az, akkor 
higgyük el neki.

Vajon csak ennyi á tanul
ság?



„MűjtS megté
/ /

Jó néhány hónapja már, hogy lakásbetörőkkel be
szélgettem. Elmondták, milyen szempontok szerint vá
lasztják ki a lakásokat, ahonnan jó zsákmányt remél
nek, hogyan hatolnak be, milyen úton-módon lehetsé
ges az értékesítés (címlistát, persze, nem kaptam ...) és 
így tovább. Amikor a betörések „technikai” részével 
kapcsolatosan már minden lehetséges — _ és, feltehe
tően, egy újságírónak elmondható — témát kimerítet
tünk, búcsúzóul még megkérdeztem egyiküket:

— Gondolt-e már valaha is arra, hogy mennyi kárt 
okoznak egy-egy ilyen „akció” alkalmával annak, aki
nek kirámolják a lakását?

A választ nagyvonalú legyintés kísérte:
— Ugyan m ár. . .  a biztosító úgyis kijön ilyenkor, 

hiszen ma már szinte nincs is ilyan lakás, amelyet _ a 
tulajdonos vagy a bérlő ne biztosított volna; majd 
megtérítik... sokan még kifejezetten jól is járnak mi
attunk, mert több pénzt kapnak a holmijukért, persze 
értékben többet is diktálnak be, mint amennyit való
jában m e g é r . . .

★
Nem olyan régen egy olyan családdal volt alkalmam 

egy rövid találkozóra, ahol éppen ■ csak hogy kezdték 
összetakarítani a lakást a „látogatók” után. Természe
tesen a betörők nemcsak nagy felfordulást csináltak a 
két szobában, hanem jóil ,,felpakolva” távoztak.

S hogy a kárból mit térít a biztosító, mennyiben 
„hasznos” egy ilyen betörés? Ez is kiderül a továbbiak
ban. De előbb lássuk azt: mit vittek el?

A férj:
— Nekem eltűnt két filmfelvevőm. Az egyiket 

Ausztriában vásároltam, a másikat az NSZK-ban,_ még 
abban az időbén, amikor tartósan ezekben az országok
ban dolgoztam. Emlékszem, milyen boldog voltam 
mindkét alkalommal, amikor hazahoztam az új szer
zeményeimet . . .  a hobbim ugyanis a filmezés, a csa
ládomnak és persze magamnak is sok kellemes ̂ percet 
szereztem már a segítségével. Két fényképezőgépem 
ugyancsak a betörőké lett — azdkat is sajnálom. Aznap 
nem volt szükségem a számítógépemre, mármint a ki
csire: a nagyobb, itthonival együtt eltűnt. Ezeket is 
külföldről hoztam, a kedvező vámlehetőságakét kihasz
nálva. Egy hordozható színes tévé és az írógépem sze
rencsére megmaradt — feltehetően a második forduló
ban akarták elszállítani, mert mindkettő ki volt ké
szítve a szoba közepére.

Lába kelt egy pecsétgyűrűmnek, egy nyakláncnak — 
mindkettő családi emlék, néhai édesapámé volt. Persze, 
az érték miatt is fontosak, de sóikkal inkább _ fáj az, 
hogy olyan holmik, amelyeket — éppen az emlék miatt 
— nem lehet semmilyen kártérítéssel „megváltani”.

A feleség:
— Én jöttem előbb haza, korábban, mint ahogy álta

lában szoktam. Nem kellett sok  ̂ hozzá, hogy el nem 
ájultam, amikor kiléptem a liftből. . .  az ajtó zárja to
kostól ki volt szakadva. Nem sokkal korábban mehettek 
el a hívatlan vendégek. Néhány ékszerem tűnt el, egy 
nyaklánc kivételével mind olyanok, amelyeket a fér
jemtől kaptam ajándékba. Tizennyolc éve vagyunk há
zasok. . .  Másik gyűrűt vagy medált még lehet talán 
venni, de már egyiket sem tudja odaadni a tíz vagy 
tizenöt esztendős házassági évfordulónkon. Valahogy 
olyan az egész, mintha az életemből vittek volna el egy 
darabot.

Mit mond, pontosabban, hogyan és mit térít meg a 
biztosító?

A férj:
— Mindenekelőtt ők nem a beszerzési árat veszik fi

gyelembe, hanem a bizományi árat, tehát azt az ösz- 
szeget ajánlják fel, amennyit akkor adnának érte, ha 
most áruba bocsátanám. Persze, hogy ez kevesebb, mint 
amennyibe nekem került, nem beszélve arról a kü
lönbözetiről, amit annak idején a vámkedvezmény je
lentett. S nem beszélve arról sem, hogy két fényké
pezőgépet, két filmfelvevőt, egy kisebb és egy nagyobb 
számítógépet egyszerre megvenni semmiképpen sem 
tudnék a kártérítésből. A jövő héten szerettünk volna 
családostól nyaralni menüi — azt hiszem, az idén nem 
fogok filmezni. A számítógépek pedig a mindennapi 
munkámban hiányoznak nagyon, azt nem J s  említve, 
hogy a gyereknek sem tudok jó ideig új játékprogra
mokat készíteni.

A feleség:
— Fogalmam sincs, hogy az ékszereket hogyan be

csülik majd fel. A házasságunk ideje alatt_ gyűltek ösz- 
sze — egy régi emlékről az ember nem őrizgeti hosz- 
szú évekig a számlákat. A rendőrség azt kérdezte: 
fényképünk van-e róluk? Persze, az nincs. Nem is gon
doltunk rá, hogy egyszer erre is szükség lehet. . .  Még 
azt sem tudom pontosan megmondani, hogy körülbelül 
hány grammosak lehettek.

Van azután egy csomó bosszúság, amit szívesen ki
hagytam volna az életemből. A rendőrségre már eddig 
is többször be kellett menni, a biztosítótól is hol ezért, 
hol azért jönnek ki; külön művészet volt a betörés 
délutánján asztalost szerezni, megfelelő új zárat ven
ni — a csináltatás költségeiből pedig alig „jött vissza” 
valamennyi, a biztosító ugyanis csak háromszáz forin
tot hajlandó téríteni. Csak a két új zár majdnem hat
százba k erü lt...

Sokáig sorjáztak még a panaszok, gyűlt a betörés 
miatti sok kellemetlenség, herce-hurca listája. Persze, 
egy pillanatig sem gondolok arra, hogy esetleg akad
nak, akik a leírtak miatt „pályát változtatnak”, netán 
azt mondják magukban; „Hát igen, erre nem is gon
doltam, a legközelebbi szabadulásom után inkább dol
gozni megyek e l ..

Ezek az élmények — ha lehet őket így nevezni — 
viszont sokáig megmaradnak a kárvallottokban. Szá
muk egyre több lesz, mivel meglehetősen nagy ütem
ben szaporodik a lakásbetörések száma. S ezzel együtt 
azoké is, akik ellen gyakori a berzenkedés: tele vsai
nak előítéletekkel.

Pedig — mint a bevezetőben említett vélekedés 
mondta — „úgyis megtérítik” a kárukat. . .

II. A.
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Az bizony baj, távlat nél
kül nehéz élni. Ebben, s csak 
ebben értek egyet L. István
nal, akivel Sátoraljaújhelyen 
beszélgettünk. Sok más mel
lett elmondta, hogy a legutol
só büntetésekor teljes vagyon
elkobzásra ítélték, így a ta
nácsi lakását kiürítették. Mi 
lesz vele, ha szabadul, mond
ta: háromezer forintból nem 
érdemes élni. Ennyi pénzért 
dolgozzon a birka, nem ő. Mi
után 1987-ben szabadul, mind
ezen lesz még ideje töprenge
ni, de felvetését, hogy tudni
illik a többszörös visszaesők
nek nincs perspektívájuk, 
azért is esnek vissza, ígére
temhez híven megválaszolom.

Azzal kezdeném újból, hogy 
igaza van: ha az ember nem 
lát maga előtt értelmes célt, 
eléggé reménytelen az élet. 
Tehát keresni kell. A kérdés 
csak az: mit?

Mert, ugye, azt mindjárt le
szögezhetjük: a bűnözés is le
het cél, de ez aligha nevezhe
tő értelmesnek. Ezt már tud
ja. Miként nem lehet életcél 
az ivászat, a tunya, munkát- 
lan életmód sem.

Igen ám, de itt jön a havi 
háromezer forint, ami még egy 
lakással rendelkezőnek is ke
vés, hiszen a lakbér és a rezsi 
kifizetése után legfeljebb két
ezer marad. S ebből, elisme
rem, legfeljebb egy nyugdíjas 
tud megélni, elég szomorú, de 
kényszerből. De hogy egy élet
erős férfi havi kétezerből ten
gődjék, és ezért dolgozzon, hát 
ez tényleg reménytelen hely
zet.

Tételezzük fel, hogy tény
leg csak háromezer forintos 
állást talál, mást nem, önhi
báján kívül. Én megmondom, 
mit tennék: amíg jobbat nem 
találok, keresnék mellékes 
munkát. Ide értve az alkalmi 
munkákat, a téli hólapátolás
tól kezdve a hétvégi maszeko- 
lást stb. Lefogadom, hogy egy 
éven belül a kollégák és isme
rősök révén aztán a jobb ál
lás is bejönne, hiszen meg
szerezném a bizalmat, bizo
nyítanám, hogy most már 
tényleg munkából akarok él
ni, és nem bűnözésből, mint 
korábban.

Ügy is mondhatnám: dol
goznék, mint a birka, ha már 
az elmúlt évtizedben éppen az 
ellenkezőjét tettem. S ekkor 
cíőbb-utóbb látszana a távlat 
is, amely nem valamiféle kö
dös fogalom. Tudniillik távla
ta csak annak van, aki kere
si ! Annak, aki megteremti en
nek a lehetőségét.

Tudom, sokan így teszik fel 
a kérdést: miért nem teremt 
a társadalom távlatot a szaba
dultnak? S ilyenkor nem gon
dolhatnak másra, mint pénzre. 
De mennyi pénz kellene eh
hez? Harmincezer? Ettől nem 
lesz távlat. Mondjuk, egy fél
milliótól már lehet, bár még 
ebbel sem leni t lakást venni, 
anc'kül, hogy ne lenne tör
lesztés. Szóval, idekinn a több
ség kemény munkával, évtize
dek verítékével találta meg 
a távlatot. Ezt a küzdelmet a 
szabadulóknak is végig kell 
csinálniuk, a bűnözés ez alól 
nem jelenthet felmentést.

— f —

„Kapcsosai” az otthoniakkal
Következzék mindenekelőtt 

néhány részlet egy levélből, 
amelyet egy gyerek apja írt a 
gyerek anyjának (nincsenek 
összeházasodva, s hogy közöt
tük egyébként mennyire meg
hitt a kapcsolat? Az kiderül 
magából a levélből...) :

Kedves Mari!
Először is szerelmék leszö

gezni valamit. Engem nem ér
dekel, hogy mit írsz, mert azt 
írsz, amit akarsz. De ha utaz
gatni van kedved, akkor a 
gyereket vidd le az anyámék- 
hoz, akármennyire is tele vagy 
gyűlölettel irántuk. Nagyon 
jól teszik, ha nem adnak 
pénzt. Mire föl adjamak—ne
ked? Menj a hülye apádékhoz 
vagy ahhoz a dilinkós anyá- 
dékhoz, kérjél tőlük. Miért 
pont az enyimektől kell el
szedned? Az az igazság, hogy 
te minden leveledben csak 
bántani tudod a szüléimét meg 
a testvéremet, és én nem hi
szem, hogy annyira gonoszok 
lennének, m int ahogy írod. 
Egyébként én kötöttem az 
apám lelkére, hogy amíg bent 
vagyok, ne adjon neked egy 
fillért sem.

És különben is, m iért nem 
vagy otthon, amikor az apá- 
mék fölmennek hozzád meg
nézni a gyerekemet? Pont 
olyankor kell elmenned a 
„bátyádékhoz”, m.ert „unatko
zol"? Ha már most így van, 
amikor még csak három hó
napja vagyok bent, hogyan 
fogod kibírni a többi kilencet? 
Mari, nekem az az érzésem, 
hogy te nem fogsz, illetve 
nem akarsz megvárni. Ha így 
vám, akkor írd meg nyugod
tan, legalább tisztában leszünk 
egymással. Az, hogy én levele
zek mással, ne érdekeljen, 
mert csak kötekedésből te
szem. De a gyerekemet vidd le 
az anyámékhoz, nehogy az 
ap ádéknak merd odaadni, 
mert különbem meglátod, mi 
lesz, ha kimegyek.

Most már abbahagyom az 
írást, mert egyre idegesebb 
leszek. Ügy csinálj mindent, 
ahogy mondom — tudod, hogy 
egyszer megint letelik. Csókol - 
gasd meg a fiamat helyet
tem!"

Nem tudom, ráismer-e a le
vélíró saját soraira (alaposan

meg kellett „fésülni” a leve
let, részben a helyesírása, rész. 
ben pedig egynémely erős ki
fejezés m iatt...) valahol Pál- 
halmán. Aki felháborodva mu
tatta, az nem volt más, mint 
a kisgyerek „hülye” jelzővel 
illetett nagyapja, azaz a levél
író „tiszteletbeli apósa”.

Kétségtelen, hogy nemcsak 
a fiatalok között, hanem az 
idősebbek és fiatalabbak kö
zött is megromolhat a családi 
kapcsolat (bár, ebben az eset
ben feltehetően soha nem is 
jött létre), s a börtönben levő 
gyakran úgy viselkedik, mint
ha még kint lenne — leg
alábbis úgy parancsolgat, fe
nyegetőzik. Természetszerűen 
nem ismerem ennek a „csa
lád in ak  a hétköznapjait, így 
azt sem tudom: a vádasko
dás mögött az indulatokat 
mennyi keserű élmény korbá
csolta fel annyira, hogy vala
ki már más emberek puszta 
levélbeli emlegetésétől is 
„ideges” lesz. Nem akartam 
nekiállni annak kiderítésére 
sem, hogy a gyereke sorsát 
ennyire szívén viselő „apa” 
előző büntetését miért kapta, 
s onnan mikor szabadult: ma
radjon elegendő a tény, amely 
szerint már semmiképpen sem 
első bűntényes.

A családi perpatvarok — 
minden valószínűség szerint — 
újra kezdődnek, ha szabadul 
az „apa”. A veszekedés meg
marad a szóváltás szintjén, 
vagy tettlegességig fajul — 
ma még nem számítható ki 
teljes bizonyossággal. Egy 
azonban biztos: semmiképpen 
sem lesz a gyerek hasznára.

Eggyel több lesz, aki majd 
hányódva, zaklatott körülmé
nyek között cseperedik; aki az 
otthon nyugalmát, melegét, 
biztonságát nem fogja megis
merni.

Pedig, ha jobban belegondo
lunk: nem lenne lehetetlen 
más körülményeket teremteni, 
vagy megőrizni ennek a kis
fiúnak. Tárgyilagosabb élet- 
szemlélet, több belátás, meg
értés — vagy egész egyszerű
en: némi emberség kellene 
hozzá. Büntetésvégrehajtási 
intézeten belül és kívül egy
aránt.

H. A.

IIctLöznapi történelem (3.)

Tevére ültetett 
királynő

BRUNHILDA MINDENT 
MEGTETT, hogy fiát meg
tartsa Austrásia trónján, 
sőt újabb királyságokkal 
növelje hatalmát. Ehhez 
azonban nem kellett olyan 
aljas eszközökhöz nyúlnia, 
mint vetélytársnőjének, 
Fredegundának, akinek idő
közben ismét fia született. 
A kisfiú azonban neai élt 
sokáig. Az anya ezt is bo
szorkányságnak tulajdoní
totta, s szörnyű kegyetlen
séggel bánt el a  gyanúsí
tottakkal. Közben leányát 
férjhez adta a vízigöt ki
rály fiához, és óriási hozo
mányt adott vele.

584-ben Fredegundának 
isimét fia született, Klotár. 
Ugyanebben az évben 
Chilperich királyt valaki 
leszúrta Párizs közeliében, 
amikor késő este a vadá
szatról hazatért. Férje halá
la után Fredegunda kisfiá
val és kincseivel Párizsban 
egy templomban keresett 
menedéket. A hatalmas 
kincsekkel férjhez adott 
lányt, apja halálának hí
rére kísérői kirabolták, 
éppenhogy sikerült meg
mentenie az életét és visz- 
szaszöknie anyjához.

Anyja és lánya viszonya 
később rossz lett. A lány 
lenézően bánt az anyjával, 
aki paraszti származású 
volt. Sokat veszekedtek, sőt 
verekedtek is. Fredegunda 
egy alkalommal felajánlot
ta lányának, hogy vegyen 
kincseiből annyit, ameny- 
nyit akar. Kinyitott egy 
kincsesládát, és biztatta 
lányát, válogasson a drá
gaságokból. Mikor a lány 
bélehajolt a ládába, az 
anya rácsapta a láda fe
delét. Már majdnem meg
fulladt, mikor egy szolgáló 
kiáltozására többen bero
hantak és kimentették szo
rult helyzetéből.

KÖZBEN EGYIK ÖSZ- 
SZEESKÜVÉS A MÁSI
KAT ÉRTE Brunhilda kö
rül. A fő ellentét a köz
ponti hatalmat megerősítő 
király és őt támogató any
ja, valamint az önálló ha
talmukat megtartani akaró, 
nemrég még szabad törzsi 
nemesek, főurak között 
volt. Brunhilda fiai és uno
kái nevelése .mellett Aust- 
rásiában és Burgundiában 
is harcolt az előkelők ellen, 
a királyi hatalom megerő
sítéséért. Sokat építtetett: 
várakat, hidakat, utakat, 
s.zámos kegyes alapítványt 
tett.

Brunhilda ekkor már túl 
van a hatvanon, ami igen 
nagy szó ebben a korban 
(az átlagéletkor ugyanis a 
40 évet sem érte el.) Uno
kái között testvérháború 
dúlt, majd mindkét uno
kája elpusztult a Fredegun
da fiával, II. Klotárral 
folytatott harcban. Aus- 
trasia előkelői ekkor 
Klotárt & ezzel véget ért 
Brunhilda és minden le
származottjának története, 
s Klotár kezébe került

anyja halálos ellensége. Tíz 
király meggyilkolásával 
vádolták Brunhildát, kö
zöttük férje és három déd
unokája megölésével. II. 
Klotár még azoknak a ha
lálát is az öreg királynő 
rovására írta, akiket ő öle- 
tett meg. A királyné nem 
felelt a vádakra. Letépték 
ruháját, három napig kí
nozták, aztán tevére ültet
ték és elvezették a sereg 
előtt, majd hajánál, _ fél 
karjánál és fél lábánál 
fogva vadlovak farkához 
kötötték és így hurcolták 
halálra. Nos, így ért véget 
a két vetélkedő nő törté
nete, amelybőr végül a fián 
keresztül Fredegunda ke
rült ki győztesen.

★
A népvándorlás korának 

kaotikus forgatagában, a 
népek nagy olvasztókohó
jában a vallás is jelentős 
átalakuláson ment át._ A 
Római Birodalom népei 
már katolikusok, de a ke
letről beáramló törzsek 
még pogányok, azaz a több- 
istenhit és a többnejűség 
kereszténység szerinti „för
telmes bűnében” élik min
dennapjaikat. A pogány 
hitvilágban igen szép szám
mal voltak istenek.

A KERESZTÉNY HIT, 
amely egy istent ismer, le
számol a hegyeket, tavakat, 
mezőket, fákat, az egész 
természetet és a meglévő 
emberi intézményeket be
népesítő és behálózó iste
nekkel, szirénekkel, törpék
kel, sárkányokkal, tündé
rekkel és varázslókkal. A 
pogány népek valóságát át
szövő hitvilág átkerült a 
mondák, mesék, mítoszok, 
népeposzok sokszor a törté
nelmi eseményekkel össze
mosódó világába.

Az ősi pogány elképzelé
sek a világ, a nép keletke
zéséről és eredetéről mí
tosszá váltak, s összekeve
redve a keresztény katoli
kus kultúra korai elemeivel 
és képzeletvilágával, majd 
később a lovagi kultúra 
elemeivel, népeposzként 
mindmáig fennmaradtak. 
E mítoszok témája leg
gyakrabban az istenek 
kivonulása az emberek 
világából, tehát a ke
resztény hitre, valamint 
az egynejűségre történő át
térés mozzanatait örökítet
ték meg. Angolszász, brit és 
kelta, normann mondakör 
az Arthúr király-legenda, 
a kerekasztal lovagjaival és 
a grál lovagokkal. Germán, 
burgundi és frank elemek 
keverednek a Nibelung- 
énekben, amely a mesés 
kincset őrző törpenemzet- 
ség (a nibelungok) és az 
istenek harcát örökíti meg, 
szerelmét, valamint Sieg
fried küzdelmét a sárkány
nyal és Brunhildával. Ilyen 
eposz a finn Kalevala, va
lamint a magyar Csoda- 
szarvaslegenda és a Csaba 
királyfi-monda.

K. A.

ÖNGÓL.. .

Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza
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Már röviddel azután, hogy 

25 évvel ezelőtt felfedezték a 
lézersugarat, gondolkoztak a 
tudósok azon, hogyan lehet 
ezeket az intenzív sugarakat 
nagy mennyiségű információ 
átvitelére felhasználni.

A megoldást a hatvanas 
évek végén találták meg a 
száloptika- kifejlesztésével. A 
száloptika lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a lézersugaraikat in
formációhordozókként . hasz
nálják fel.
ANYAGOT TAKARÍT MEG 

' • ÉS NEM ÉRZÉKENY
A fényvezető száloptikának 

a fényhullámok -nagy frekven
ciája következtében olyan nagy 
a

szú száloptika-összeköttetést 
létesítettek Sapporo és Fu
kuoka között, A vezeték 24 
szállal másodpercenként 400 
megabit átvitelét teszi lehető
vé; ami 5700' egyidejű távbe
szélésnek felel meg. De a su
gármodulációban fellépő vál
tozások, amelyeket az úgyne
vezett diszperzió' idéz élő, 'még 
tudomány osan megoldandó
kérdést jelentenek. A ' külön
böző frekvenciájú fény a szál
optikán belül igen kis mér
tékben különböző sebességgel 
halad. Ennek következtében az 
impulzusok „elkenődinek”, és 
a jelek eltorzulnak. Ez a prob
léma egyik oldala.

Ha az optikai jel végül ,vé
1 sávszélessége h o p  egyetlen gfghaladt a száloptikakábelen, 

szállal például több televízió- ^  ismét dekódolni'keli, a ,'rá- 
f* laL1ötnusoit lehet közvetí- ültetett” információkat vissza 
ten-ipvalamint; sok s-zaz tele- pell nyerni. Ez a kutatás má- 
fonbesaelgetest letet a leg].obb sí,k, súlypontja. Ehhez speciá- 
mmosegben továbbítani. A ve- ü®an erre a célra szolgáló, 
zetoanyagkent eddig felihasz- gyorsain dolgozó vevőtechni- 
nalt ei'tekes . réz megtaltaritá- kára, és á torzítások kiküszö

böléséhez megfelelő számító
gépekre és programokra van 
szükség. Csak ebben az eset
ben kapjuk meg akusztikailag 
vagy optikailag ismét használ- 
hatóain az információt,. illető
leg csak ebben az esetben 
használható fel az információ 
számítógép útján, meghatáro
zott folyamatok kiváltására.

A kutatók jelenleg fokozott 
erőfeszítésieket tesznek, hogy 
ezen igen összetett és. bonyo
lult technika meghatározott 
optikai és elektronikai opto- 
elefetromos elemeit egyetlen

sa Ugyanolyan nagy előnye a 
száloptikának,! minit az, hogy 
a száloptika nem érzékeny az 
elektromos zavarokkal szem
ben, mert a száloptika által 
vezetett lézersugarat : még a 
Itözeli elektromágneses; forrá
sok sem befolyásolják.

Minthogy - a száloptika. átvi
teli tulajdonságaid. 1,3 mikro- 
m,éteres hullámhossz, mellett 
a legkedvezőbbek, az ezen a 
hullámhosszai* működő, fél
vezetőkkel , előállított lézerek 
különösen jól használhatók.

A félvezető lézerek körülbe-

Utcagyerekek konferenciája 
Brazíliában

Az utóbbi időben a brazil tikusok, újságírók, közéleti és 
újságokban — de a vüágsaj- egyházi személyiségek, vala- 
tóban Is. — hosszasan táre mint pedagógusok is — részt 
gyalták a szegény sorsú bra- vesznek a hányatott életű 
zil gyerekek kilátástalan hely- fiatalok megsegítésére irá- 
zétét. A lapok hosszasan nyúló intézkedések kidolgozá- 
eésetelték az éhező, kolduló, sában.
éjszakáikat is az utcán töltő ■ a.z érintett gyerekek leg- 
sok millió gyerek kályáriá- többjét vagy elhagyta a csa
ját. ládja, vagy nem is ismerik

A közvélemény sürgetésére szüleiket, akik magukra hagy
ás a gyerekek kezdeményező- őket. Számos erőszakos
sáré most különleges értekez- cselekménynek vannak ki té
létre került sor a kallódó ve> munkát alig találnak, és 
brazil gyerekek megsegítése mindenféle betegségnek — ön
érdekében. Több mint 400 sősorban a különböző járvá- 
gyerek jött össze egész Brazí- ny0knak — legfőbb szenvedő 
liából, hogy megtartsák be- alanyai, 
számolójukat, és megmutas- ' .,
sák lehetőségeiket, valamint 
azt, hogy milyen segítségre 
szorulnak. A nem mindenna
pi találkozó az ENSZ gyer- 
meksagély-szervezetének, az 
UNICEF-nek a védnöksége 
alatt tanácskozik, és terrné-

gvermeksegély- 
szervezet becslése szerint a 
csavargó, kallódó gyermekek 
száma mintegy 36 millióra te
hető az országban. Ez döbbe
netes adat, de a szakértők 
szerint lehet, hogy még en-

lül nyomógomb nagyságú mé- chipben úgynevezett repeater- 
revükkel a legkisebb lézertípu- ré egyesítsék. Azt akarják el
sők 'közé tartoznak. Több vé- érni, hogy egyetlen ilyen épí- 
kony rétegből vannak felépít- tőelem a jövőben többek kö
ve. E rétegek határán mennek zött egyesítse a vevőt, a lé
végbe a döntő fizikai folya- zert, az erősítőt, a fémymodu- 
matok, A mindössze körülibe- latort és a vezérlőegységeket, 
lül egy mikrométer vastagáé- Egy ilyen' repeaterrel például 
gú- optikailag' aktív ' r é tib e n  lehet
az elektromos áram áthátadiá- a-z optikai jelet, amire különö- 
sakor töltéshordozó pórok ke- sen a száloptika igen nagy
letkeznek, amelyek igen rövid 
idő utón iismiét visszaesnek 
eredeti állapotukba. Ennek so
rán fényhullám formájában 
enérgiasugárzás keletkezik.

E lézer többi, némileg más 
összetételű rétegeire azért van

hosszúsága esetén van szük
ség. Ilyen módon egy chipben 
egymás mellett vagy egymás 
felett integrálni lehet több kü
lönböző félvezetőlézert.

Ezenkívül megkísérlik, hogy 
az elektronikus elemek helye t

szükség, hogy nagy elektromos tisztán optikai elemeket kap
ós Optikai hatásokat érjenek 
el. Különösen az úgynevezett 
multikvantum-hullám félveze
tő lézerek, amelyek nagyszá
mú, rendkívül vékony félve
zetőrétegből állanak, érnek ei 
normális hőmérsékleten né-

csoljanak a száloptika szaka
szai közé. Ezeket a vezetőket 
viszonylag egyszerűen lehet 
elektronikus kivezérlő kapcso
lásokkal integrálni. Ma már a 
mikrohullámok területén is 
tudnak optikai frekvencia-,

szetes-en felnőttek is — poll- nél is többen vannak.

Életfogytig absztinencia?
Az amerikai tudósok ebből 

azt a következtetést vonják 
le, hogy a normális iváshoz 
való visszatérés nem lehet az 
alkoholisták gyógyításának 
reális célja. A betegek akkor 
remélhetik leginkább gyógyu
lásukat, ha egyáltalában nem

SZULTÁNNAK 
48,— Ft

Danes Vera: CSÁSZÁRMADARAT A 
(a szerző kiadása)

Danes Vera „Császármadarat a szultánnak” című új 
kötete Enyingi Török Bálintnak, a XVI. század híres
hírhedt főurának életét írja le. Tizenkét esztendős, ami
k o r — mint Nándorfehérvár bánja. ■—. megszalad a 
százezres török seregtől fenyegetett várból. Innen kö
vethetjük a könyv lapjain a feltűnően szép, dúsgazdag, 
merész, okos és számító főúr életének sorsát. Megeleve
nedik még a szerencsétlen sorsú ifjú II. Lajos király
nak udvara, a gyászos kimenetelű mohácsi csata, s e 
vérzivataros kornak számos érdekes alakja, eseménye.
Szelényi Károly: MAGYARORSZÁG 
Képzőművészeti Könyvkiadó 380,— Ft

A Magyarország című fotóalbum 209 színes fényképét 
tartalmaz. Lázár István bevezető szövegé érdekfeszítően 
villantja fel hazánk történelmi eseményeit, emlékeit.

A képanyag kilenc tájegységre tagolódik, Buda után 
a Dunakanyarban, majd Észak-Dunántúl szépségeiben 
gyönyörködtetnek Szelényi Károly felvételei. A Balaton 
és környéke „bejárása” után Dél-Dunántúlon vezet az 
utunk az Alföldre, majd a Nyírségből Észak-Magyaror- 
szág jellegzetességeinek megtekintése után érünk visz- 
sza Pestre. A fotóalbum méltán számíthat érdeklődésre.

Az alkoholisták kezelése 
élethossziglan -tartó abszti
nencia. A nem ivó alkoholis
ta még alkoholizmusban 
szenvedőnek tekinti magát; 
csak éppen pillanatnyilag 
nem iszik. Ez az alkoholizmust
gyógyító orvosok és az önse- &gyas| ^ na:!i alkohoit. A nor- 
gélyező csoportok egyik dog- máljs ilváshoz való visszaté
rné ja az egész világon. Mini-- r§s kivételes esetekben
hogy ez dogma, mindig újból i,ehétsiégíes. Azoknak a bete- 
támadjáik, racionális vagy ír- az elemzése, akiknek
racionális érvekkel és tudó- ez azt mutatta, hogy
mányos vizsgálatokkal. A ^  elsősorban nők, akik vi- 
RAND Corpora tionaek a hét- sz0!nylag rövi<J ideig voltak 
V|enes_ évek közepén kiadott az alto>hoi rabjai_ Az a meg.  
első jelentése szerirat úgy lát- figyelés,amely szerint a tár- 
szőtt, hogy lehetséges a „nor- gangomba való beilleszkedés 
mális” iváshoz való viaszaié- a méns6koit aitóóhojfÓ,gyász- 
rés. A jelentés azt is megái- tóshoz való visszatérés ese- 
lapította,  ̂hogy azok a volt eredményesebb, mint a 
alkoholisták, akiknek ez sike- êlftes absztinencia esetéiben, 
rüilt, jobban beilleszkedtek a ny;iivánvalóan módszerbeli 
társadalomba, mint azok, hibákon alapul. Azoknak a
akik teljesen tartózkodtak az szernélyiség-e, akiknek ez si- 
alkoholfogyasatástól. A RAND ker(iii már eleve nem szen- 
Gorporation kénytelen volt vede(_(. olyan nagy kárt, mint 
1980-ban ezt az állítását má- a többieké. Csak ezért értek

hány milliwatt teljesítményt, amplitúdó- és fázismoduláto- 
Ha sok ilyen lézert, rendeznek 
el eigy mátrixban, 20 watt tel
jesítményt is elérhetnek. Ezt 
a lézersugárzást a „ráültetett” 
információkkal megfelelő mó
don rákapcsolják egy szálop
tikára.

SOK FUNK.CÍÓT 
EGYESÍTENEK 
EGY CHIPBEN

A kutatás egyik fontos prob
lémája a modulált fényjel 
hosszú távon való átvitele. A 
száloptika veszteségét ma 
olyan kicsire tudják ugyan 
csökkenteni, ho»gy egy jelet 
több kilométer távolságra vi
hetnek át. Japánban ez év ele
jén egy 2800 kilométer hösz- váranyá fogja tenni.

rókát készíteni.
AZ OPTOELEKTRONIK A
GYORS FELLENDÜLÉSE
Az ismertetett lehetőségek 

az egész világon az optoelekt- 
ronika fellendülésére és a 
megfelelő hírközlő rendszerék 
kifejlesztésére és gyártására 
szolgáló jelentős befektetések
re vezettek. Az optoelektroni- 
ka kulcsfontosságú technoló
giává fejlődik, amely már be
látható időn belül nemcsak a 
képtelefonokat és a legérzéke
nyebb és legkiválóbb színes 
televízióadásokat, hanem az 
újfajta navigációs rendszere
ket és számítógép-hálózatozat 
is általános technikai szaib-

sodiik jelentésében visszavon
ni. Második vizsgálata azt 
mutatta, hogy az első jelentés 
szerzői tévedtek.

Egy amerikai kutatócsoport 
a New England Journal of 
Medioine-iben most beszámol 
egy vizsgálatról,. amelynek 
során csaknem 1300 alkoho
listát figyeltek a kezelést kö
vető 5—7 évig. Az amerikai 
kutatók kimutatták, hogy 
nincs ok az optimizmusra. A 
kezelt betegeknek csak 1,6 
százaléka tért vissza a „nor
mális” iváshoz. 4,6 százalék 
elvben nem fogyasztott alko
holt, de időnként kivételt 
tett.-.. 15,1 százalék teljesen 
lemondott az alkoholról. Más
felől 12,2 százalék visszaesett 
az alkoholizmusba anélkül, 
hogy súlyos szociális problé
mái lettek volna, de a meg
vizsgáltak kétharmada (66,5 
százalék) továbbra is alkoho
lizmusban szenvedett, társa
dalmi és orvosi problémák- 

. kai. ■

Fogorvos... hdek srácéra
Günter Baumartner osztrák fogorvos egyedülálló mű

tétet hajtott végre: eltávolította a salzburgi A természet 
háza akvárium két lakójának, k é t . . .  halnak a fogait. 
Páciensei, az Indiai-óceán trópusi területéről származó 
gömbhalak különös bajban szenvedtek: megváltozott 
táplálkozási rendjük miatt fogaik annyira megnőttek, 
hogy többé nem tudták összecsukni állkapcsukat, s 
ezért éhhalál fenyegette őket.

A  szentség meteoritnek bizonyult
Egy fekvő bivaly alakú, négytonnás kövét, melyet év

századokon keresztül a dél-kínai-Santung tartományban 
buddhista szentségként tiszteltek, most meteoritként 
azonosítottak. A nancsingi egyetem tudósaitól kgpott 
információ szerint a metedrit 'vasat,” nikkelt és ‘Sziliká- 
tokat tartalmaz és 2000 évnél jóVal régebben zuhant a 
Földre. Eddig a róla elnevezett Vas.bivaly Templom 
szentségének, tekintették. A templomot a Jüan-dinasztia 
(1271—1368) korai szakaszában építették. Valamivel ez
előtt a bivalykőzet azért keltette fel ■ két geológus ér
deklődését, mert a templom tágabb körzetében sincs vas
előfordulás. A 140 cm hosszú és éo cm széles kődarab 
alaposabb megvizsgálása során megállapították, hogy egy 
kő-vas típusú meteoritről (sziderolit) van szó, amilyen
ből az egész világon eddig csak 64 darabot találtak.

a . m é h e k  v í z z e l  h ű t e m e k
Ha túl magas a külső hőmérséklet, a rovarok teste 

túlhevülhet, mivel a .repülőizmok sok hőt termelnek és 
az anyagcseréből származó, hozzájuk juttatott energiá
nak csak az ötödé alakul át mozgássá. Hűvös időben 
ésszerű ez a hőhatás, akkor ugyanis a felmelegedett 
ízomzat különösen nagy teljesítményt tud leadni.

Meleg időben viszont a .méhek a szervezetük saját 
hűtőrendszerét használják. Az arizóniai egyetem tudó
sai a Sonora-sivatagban olyan mézelő ffiéheket figyel
tek meg, amelyek a levegő 46 fokos hőmérséklete esetén 
is repültek. Ilyen hőségben ezek az állatok a mézgyom- 
rúkból egy aprócska csepp nektárt vagy vizet nyomnak 
a szipókájukra és hűtés céljából ott elpárologtatják. Mi
nél magasabb a levegő hőmérséklete, annál gyakrabban 
hordanak a méhek a szipókájukon ilyen cseppet. .

Rövid ideig á mézelő méhek elviselnek 50 fokos test
hőmérsékletet is. Ezt az értéket már 45 másodperc után 
elérik, ha 40 fokos külső hőmérséklet mellett repked
nek. Égy méh az összegyűjtött nektárból, melynek mint
egy 66 százaléka víz, 34 milligramm vizet tud elpá
rologtatni hűtés céljából.

Aforizm ák
Minden nézőpont lehet 

helytelen vonatkoztatási 
pont.

★
Az igazság tényét nem 

lehet elképzelni a kételke
dés árnyéka nélkül.

★
Századunk szerintem 

legnagyobb abszurditása, 
hogy agyunk egyfelől csak
nem tökéletes pontossággal 
bánik a mikrofonokkal és 
a végtelen mennyiségekkel, 
másfelől viszont engedi, 
hogy a legködösebb szavak 
úrrá legyenek gondolatain 
és érzésein.

★
Mindenkinek van elég 

ereje ahhoz, hogy ami a 
meggyőződése, valóra vált

éi jobb eredményt a társadal
mi életbe való visszatérésnél.
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sze. 6. J ó  é tv á g y ú . 7. F ü ze t je lz ő je  le h e t. 41.

K én y elm es  já r á s .  8. Ré- 
uivo gi ű rm é r té k . 9. P ára t*

67. ö tp o n to s  b e tű n a g y -  la n - szárn . 10. N eves dán

N ag y  te s tű  te n g e r i  hal. 
43. M ag án  h o rd . 44. . . .  
R o u g e ; az  U SA  L o u sia - 
n a  á lla m á n a k  fő v á ro sa . 
47. B a lé ttm ű v ész , k o 
re o g rá fu s  (Im re ). 48. 
H a ra p á s n y i. 49. T ű z
h á n y ó  n y ílá sa . 51. Táj 
a M ezőföld déli ré 
szén . 53. P a p i ru h a 
d a ra b . 55. R em én y ek re  
jo g o s ító . 57. N em zetség , 
n ag y csa lá d  S k ó c iáb an . 
58. T íz  g ia m m . 53 V an 
ily e n  p á ly a  és la p  is. 
62. H u rc o ljá k . 66. L áng 
D allosú an g y a l. 61 F i
nom  Dehely, 71. N ém et 
re g é n y író n ő
72. N ői b ecen év . 75. M e
ly ik  h e ly e n ?  76. T ag ad ó 
szó . 78. , . , - c e ;  k ín a i 
f ilozó fus. 79, Az asz tá - 
c iu m  és a n itro g én  
v eg y je le . 82."*Libáhörii

gép k o csi je lzése . 83. Sze
m ély n év m ás . 85. A hosz- 
szú m o rze je l.

B ek ü ld és i h a tá r id ő ; 
1986. jú n iu s  27.

A H eti H írad ó  XXX.
év fo ly am  21. s z ám áb an  
m eg je len t re jtv é n y  . he 
ly es  m e g fe jté se  a k ö v e tr 
k e z ő :

N em  az a n a g y  m o n 
d ás, a m it e lő tted  nem  
m o n d o tt k i s en k i, h a 
n em  a m it m in d e n k i u tá 
nad  m ond .

K ö n y v ju ta lm a t n y e r 
te k :  H erczeg  József,

(A n e tte ) . S zo m b a th e ly  ; T ö rö k
P á l, S zeg ed ; M ag y ar 
E rik a  K a lo c s a ; B alázsi 
K á lm án , B u d ap esti
F egyház  és B ö r tö n ; 
T ó th  E lem ér, K ecske 
m ét. ‘ '
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A csoportmérkőzéseken történt

Vége a taktikázásnak
i Amikor e sorok megjelen
nek, már megkezdődtek a kö
zépdöntők, egyenes kiesési 
rendszerben, vagyis vége a 
taktikázásnak, minden mérkő
zésen döntésre kell vinni a 
dolgot. Ez feltehetően izgal
masabbá teszi a találkozókat. 
Nézzük, mi történt a csoport
meccseken— lapzártánkig, jú
nius 12-ig.

A csoport: kialakult a vég
ső sorrend, a várakozásnak 
megfelelően az argentinok és 
az olaszok biztos továbbjutók. 
A védő nem kápráztatta el a 
világot, ám a franciák ellem 
még bizonyíthat. A még nem 
közölt eredmények:

Argentína—Bulgária 2-0
Olaszország—Dél-Korea 3-2
B csoport: a várakozásnak 

ugyancsak megfelelve a Me
xikó, Paraguay és Belgium, 
hármas a befutó, de egyik 
csapat sem tekinthető vb-esé- 
Iyesnek, bár a házigazdák ki
számíthatatlanok.

Mexikó—Paraguay 1-1
Belgium—Irak 2-1
Belgium—Paraguay 2-2
Mexikó—Irak 1-0
C csoport: a szovjetek és a 

franciák, a jelek szerint, hosz-

a  ßm .
Sporttörténeti mérkőzés 

volt a hétfői Magyaror
szág—Franciaország. Ez
volt válogatottunk 600. or
szágok közötti találkozója, 
Az elsőt 1902-ben. Bécsben 
játszottuk, az osztrákok el
len. Válogatottunkon kívül 
egyetlen nemzeti együttes 
sem büszkélkedhet azzal, 
hogy 600 összecsapás részt
vevője lehetett volna.

Az eddigi 599-ből 320 győ
zelemmel, 125 döntetlennel, 
154 vereséggel végződött. A 
gólkülönbség 1402-923. Az 
599. találkozón 671 játékos 
kapott lehetőséget, közülük 
egyedül Bozsik József ért 
el 100 válogatottságot.

A „kerek százas" jubi
leumi mérkőzéseken eddig 
kétszer nyertünk, három
szor pedig döntetlen volt az 
eredmény. Érdekesség, 
hogy a 100. mérkőzésen ép
pen Franciaország volt az 
ellenfél, 1924. június 4-én 
játszották, és a magyar csa
pat győzött 1-Q-ra.

kanadaiak emelt fővel távoz
hatnak, ők Igazi sportember
ként játszottak.

Magyarország—Kanada 2-0 
Szovjetunió—Kanada 2-0 
Franciaország— 
Magyarország 3-0
D csoport: a brazilok külö

nösebb megerőltetés nélkül ju
tották tovább, de a spanyolok 
sem lesznek könnyű ellenfelek 
a 16 között.

Spanyolország— 
Észak-írország 2-1
Brazília—Algéria 1-0
Spanyolország—Algéria 3-0 
Brazília—Észak-lrország 3-0
E csoport: az utolsó percig 

kiélezett küzdelem folyt, és 
csak sajnálni lehet a negyedik 
helyezettet, ő is továbbjutást 
érdemelt volna. Az NSZK és 
főleg Dánia szereplése nagy 
reményekre jogosítja szurko
lóikat.

Körülkerített emlékmű Mexikóban

F o k o z o t t

biztonsági intézkedések

Dánia—Uruguay 
NSZK—Skócia

6-1
2-1

szas menetelésre készülnek. 
A mfeiriik— róluk külön írunk 
— viszont szégyenletesen le
szerepeltek, jöhetnek haza. A

F csoport: hasonló volt a 
helyzet, itt is derekasan küz
dő csapatnak kell búcsúznia, 
a poctugáliOiknak,

A  s z u r k o ló  s z e m é v e l

Nagg hűhó. sem m iért!
Azt, hogy a magyar válogatott méltatlanul képvisel

te színeinket Mexikóban nem lehet vitatni. Nemcsak a 
számszerű eredmények alapján mondom ezt, hanem a 
látott teljesítményt értékelve. Pontosabban: játékosaink 
mutatott játéka egyszerűen érthetetlen, a nullával volt
egyenlő. Azaz: nagy hűhó, semmiért! ___
. Az eddigi magyarázatok teljességgel képtelenek. 
Hogy a szovjetek ellen bekapott két gyors gól sokkolt 
bennünket— a szurkolókat biztos — még csak elhiszem, 
ha nem tudnám, hogy azért kínlódtunk a kanadaiak 
ellen, mert a gyorsan berúgott gól „megilletődötté” tet
te a játékosokat. A franciák ellen ilyen „fura” dolgok 
az első harminc percben nem történtek — végtére is 
gólt rúgni vagy gólt kapni a fociban teljesen szokatlan 
—, viszont a szünetben egygólos hátrányunk behozásá
ra Mezey kapitány védőt cserélt be, azt a Nagy Antit, 
akitől biztosan nem remélhette, hogy gólt szerez. Itt a 
magyarázat: ha Dajka lövése bement v o lna ...

„Szakszerűbb” szöveg is elhangzik már: rosszul sike
rült a formaidőzítés. Aztán: túledzettük magunkat. A 
klubok rossz formában lévő játékosokat adtak. Nem 
bírtuk a nagy meleget. . .  Persze, most majd megindul 
a kommentárok sorozata é s . talán fény derül az igaz
ságra? Labdarúgásunk jövője miatt erre nagy szük
ség lenne. . ,

Lengyelország—
Portugália 1-0
Anglia—Marokkó 0-0
Portugála—Marokkó 1-3
Anglia—Lengyelország 3-0

0 »

V b - m c n e d rc n d
(június 15-től június 18-ig)

A csoportmérkőzések jú
nius 13-án fejeződtek be. 
Ezután kerül sor a 16 kö
zött a középdöntőkre, ahol 
is a csapatok egyenes ki
esési rendszerben játsza
nak. A következők szerint:

Június 15.: A B  csoport 
első helyezettje játszik az 
A, C vagy D csoport 
harmadikjával. A C cso
port első helyezettje ját
szik az A, B, vagy F 
csoport harmadikjával.

Június 16.: A D  csoport 
elsője játszik a B, E vagy 
F csoport harmadikjával, 
illetve az A csoport győz
tese a C, D vagy E cso
port harmadikjával.

Június 17.: A C csoport 
másodikja az A csoport 
másodikjával, illetve az F 
csoport első helyezettje az 
E csoport másodikjával.

Június 18.: Az E csoport 
elsője a D csoport máso
dikjával, illetve az F cso
port másodikja a B cso
port másodikjával.

P a p p '( L a c i ) ,  a  k a p i t á n y

NB I t

Dunaújváros: feljebb

Ha nem az ökölvívást vá
lasztja, talán a labdarúgó- 
pályán csinált volna karriert 
Papp László, az ökölvívó
válogatott köztiszteletbein ál
ló szövetségi kapitánya, akit 
60. születésnapja után is min
denfelé úgy emlegetnek, hogy: 
a Papp Laci.

— Szerettem a focit, a 
grundmeccseken sok gólt is 
lőttem — emlékezik gyer
mekkorára az egykor félel
metes öíklű mester. — Ha 
ugyanúgy dolgoztam volna a 
gyepen, mint a ringben, talán 
a válogatottságig is elvittem 
volna.

— Első olimpiai bajnoksá
gát 1948-ban, Londonban 
nyerte.

— Álmomban sem hittem 
volna akkor, hogy egyszer 
még szövetségi kapitány lesz 
belőlem. . .

— A mesterhármast pedig 
1956-ban, Melbourne-ben érte 
eí.

— Őszintén szólva még ak
kor sem foglalkoztam sokat a 
jövőmmel, hiszen’ tovább ver
senyeztem, csak éppen nem az 
amatőrök, hanem már a pro
fik között.

Az NB II 37. fordulójában 
eldőlt, hogy a Dunaújváros 
ősztől már az első osztályú 
bajnokságban folytatja a küz
delmeket. A másik feljutó he
lyért az ezúttal vesztes Eger 
és a SZEOL-Délép van ver
senyben. Tisztázódott az is, 
hogy a Kazincbarcika és a 
Debreceni Kinizsi után a 
Sopron is búcsúzni kényszerül.

Salgótarján—Nagykanizsa 
4-0 (4-0). Salgótarján, 2000
néző. Jv.: Lója. Gól: Rácz, 
Gyimesi, Juhász, Sváb.

H. Szabó L. SE—Vác 2-1 
(0-0). Mezőtúr, 1200 néző. Jv.: 
dr. Szőke. Gól: Hüber, Takó, 
illetve Mózner.

Ganz-MÄVAG—Kazincbar
cika 4-1 (2-1). Kőbányai út, 
800 néző. Jv.: SzaJiai. Gól: Ke
rekes (2), Fekker, Bősz, illet
ve Török.

Komló—Szekszárd 3-3 (2-1). 
Komló, 1000 néző. Jv.: Ka- 
ráth. Gól: Fekete, Vígh. (11 
esből), Zrínyi, illetve Varga I. 
(2, egyet 11-esből), Kiss.

Metripond—SZEOL-Délép 
3-1 (2-1). Hódmezővásárhely. 
3000 néző. Jv.:. Roxin. Gól: 
Olasz, Csernus, Zakar, illetve 
Kun.

— Az utolsó menet:
— 1964-ben, Bécsben, egy 

angol ellen búcsúztam, tizenöt 
menetben, pontozásos, győze
lemmel. Bosszantott volna, ha 
az utolsó mérkőzést elvesz
tem.

— A legnagyobb diadal és 
a legkínosabb kudarc:

— A madridi Európa-baj-
nokságön közmegelégedésre
három aranyat nyertünk — 
sohasem felejtem. Ahogy a 
havannai világbajnokságot
sem, de azt azért, mert utána 
igazságtalanul nekemtámad- 
tak. Azonnal sarkon is fordul
tam, és más munkahelyet, ke
restem magamnak, s _ csak 
hosszas hívogatás után álltam 
újra kötélnek.

— Papp'László jövője:
— Ha egészséges maradok, 

és a családom körül is min
den rendben lesz, akkor meg 
számíthatnak rám, s talán 
akad idehaza is néhány tehet
séges gyerek — mondta befe
jezésül a 60 éves. Papp Lász
ló — Papp Laci —, akit em
lékezetes születésnapján a 
Magyar Népköztársaság Zász
lórendjével tüntettek ki.

Diósgyőr—Eger 2-0 (0-0).
Diósgyőr, 3000 néző. Jv.: Ha
zafi. Gól: Szlifka, Dzurják.

Baja—Veszprém 5-1 (1-0).
Baja, 2000 néző. Jv.: Aczél. 
Gól: Prikidánovics, Morvái, 
Andreidesz, Bognár, Evanics, 
illetve Handel (11-esből).

Debreceni Kinizsi—Szolnok 
1-2 (0-1). Debrecen, 500 né
ző. Jv.: Bognár. Gól: László, 
Sugár, illetve Magyar Á.

Keszthely—Nyíregyháza 0-0. 
Keszthely,. 1500 néző. Jv.: 
Kiss G.

Dunaújváros—Sopron 2-0 
(1-0). Dunaújváros, 4000 néző. 
Jv.: Eőry.. Gól: Ress, Lehota. 

a  b a j n o k s á g  Ál l a s a  :
1. D u n aú jv á ro s  37 21 10 6 65-33 52
2. E ger 37 18 15 4 61-33 51
3. SZEO L-D élép 37 20 9 8 70-39 49
4. D iósgyőr 37 17 11 9 63-44 45
5. N y íreg y h áza  37 13 13 11 43-38 39
6. K esz the ly  37 13 12 12 43-42 38
7. S a lg ó ta rján  37 13 11 13 45-40 37
8. M etripond  37 12 12 13 53-52 36
9. B aja  37 13 10 14 54-67 36

10. S zekszárd  37 11 14 12 38-56 36
11. Vác 37 12 11 14 48-51 35
12. Szolnok 37 14 7 16 42-50 35
13. K om ló 37 14 7 16 60-70 35
14. Szabó L. SE 37 14 6 17 46-48 34
15. Ganz-M . 37 11 12 14 56-62 34
16. N ag y k an izsa  37 11 12 14 44-52 34
17. V eszprém  37 11 11 15 46-54 33
18. Sopron  37 9 12 16 40-51 30
19. D. K inizsi 37 8 12 17 42-54 28
20. K azincb . 37 8 7 22 42-68 23

Kálmán Hodzsa mégis marad
A megbeszél Időpontnál 15 

perccel korábban isztambuli 
szállásunk zajos halijában 
várt rám. Első benyomásra is 
kellemes megjelenésű, kispor
tolt alakú emberrel ülünk 
szemben. Az első kérdést sem 
tudom feltenni, mert ezúttal 
az interjúalany kérdezett, lel
kesedett, tervezett.

— Nagyon sokan ismerik 
Törökországban a népszerű 
„Mészöli” Hodzsát. Honnan ez 
a név?

— Ez törökül tanárt jelent, 
és számomra nagy megtisztel
tetés. Képzelje, a legutóbbi 
mérkőzésünkön mi történt! 
Nyol'cvanhét percen át táma
dott a csapatom, kihagytunk 
hat tiszta helyzetet, még ti
zenegyest is hibáztunk, és ki
kaptunk egy szerencsétlen 
góllal. A • szurkolók a csapat 
autóbuszát ízekre szedték. A 
vezetők óvtak mérkőzés után, 
hogy ne menjek ki, mert a 
busz sorsára jutok, de én nem 
féltem. A busztörők így szól
tak hozzám: nem baj, Hod
zsa, nem te vagy a hibás, nem 
te hagytad ki a helyzeteket.

— Közel másfél éve. él Isz
tambulban. Fél évig a török 
válogatott élén. egy éve a 
Fenerbahcse mestereként. Ho
gyan tovább?

— Június 30-án lejár a 
szerződésem. Kidolgoztam egy 
tervet a jövőre vonatkozóan. 
A cél újra a bajnoki cím 
megszerzése, hiszen a lelkes 
szurkolótáborunk a Fenerbah
cse nem az 5-6. helyezettet, 
hanem a bajnokot és kupa
győztest akarja látni. Bízom 
benne, hogy ez sikerülni fog.

Legújabb: Mészöly egy iz- 
míri csapathoz szerződött.

A győzelemre hangolt száz
ezer ember az Azték stadion
ban csak nehezen tudta elvi
selni, hogy válogatottja nem 
tudta értékesíteni a játékve
zető ajándékaként a kilencve
nedik percben kapott 11-est, 
és így csak l-D re végzett. Ér
demes volt figyelni a helyi te
levíziós állomások reagálását.
A büntetőt megelőző és ala
posan megkérdőjelezhető „sza
bálytalanságot” mindössze 
egyszer ismételték meg a szo
kásos hat-nyolccal szemben. 
Sanchez kihagyott büntetőjé
nek más televíziós vonatkozá
sa is van- A mexikóiak dédel
getett középosatára ugyanis a 
Coca-Cola reklámfilmjóben 
éppen egy 11-est helyez a há
lóba . . .  (A mexikóiak egyéb
ként — akiknek fontos gaz
dasági feladataik is vannak 
ezen a világbajnokságon — 
két nappal a Paraguay elleni 
találkozó előtt részt vettek a 
Nestlé vállalat megalakulásá
nak 50. évfordulója alkalmá
val tartott díszebéden. A jelek 
szerint a fellépés nem hasz
nált nekik...)

Érthető tehát, ha a mexikó
városi rendőrséget riadóké
szültségbe helyezték a mérkő
zés egész napjára, hiszen szá
mítani lehetett arra, hogy el
szabadulnak a szenvedélyek. 
A helyi rendezők, úgy tűnik, 
tanultak a Mexikó—Belgium 
találkozó után történtekből. 
(Mint ismeretes, akkor 200 ez
ren hömpölyögtek a város ut
cáin, és a randalírozók közül 
400-at le kellett tartóztatni, 
közel 200 embert pedig 
helyszínen kellett orvosi se
gítségben részesíteni.)

— Ennek a fele sem tréfa, 
országunk nem engedheti meg, 
hogy állandóan zavargásokról, 
szurkolói túlkapásokról érte
süljön a világ. Fokozzuk tehát 
az ellenőrzést! Főleg az ango 
lók harmadik, sorsdöntő talál 
kozója előtt vonjuk össze 
erőinket, már eddig is állan
dóan fényképeztük, filmeztek 
az angol szurkolók viselkedé
sét, hogy adott esetben bizo
nyítékaink legyenek — mond
ta Jósé Villa, a mexikói fő- 
államügyész szóvivője.

— Ilyen körülmények között 
miért engedik meg a söráru
sítást a stadionokban? — tet
ték fel a kérdést az újságírók,

— Nálunk, Mexikóban 
rendkívül gyenge, mindössze 
hatfokos sör van, így ennek 
eladásában én nem látok 
semmi kivetnivalót. Termé
szetesen nem üvegekbe, ha
nem konzervekbe töltött sör
ről lehet csak szó. Ezt a fo
lyadékot sem lehet azonban 
utcán árusítani és inni, főleg 
ezért tartóztattunk le 400 em
bert. Közülük egyébként 38-at 
a 330 dolláros büntetés kifize
tése után elengedtünk, to
vábbi 40 szurkoló ellen pedig 
beszüntettük az . eljárást — 
tette hozzá Jósé’ Villa.

A mexikóvárosi hatóságok
nak további nagy gondot je
lent a stadionok felé haladó 
óriási autókígyók irányítása. 
Hatalmas dugók alakultak ki, 
nemcsak a fővárosban, hanem 
Guadaliajarában is. Jósé Do
mingo Ramirez ezredes, a 
mexikóvárosi rendőr-főkapi
tányság közlekedésrendészeté
nek vezetője szerint a legjobb 
16 közötti mérkőzésekre még 
több szurkolót, még több 
autót várnak. A rendkívüli 
készültségi állapotot már 
most, hétfőn, elrendelik az 
összes olyan városban, árríely- 
ben világbajnoki találkozókat 
rendeznek. Ez annyit _ tesz, 
hogy a déli vagy kora délutá
ni kezdés ellenére már reg
gel héttől lezárják a stadio
nokhoz vezető főbb útvonala
kat, és a blokád éjfélig tart.

A legnagyobb készültséget 
Mexikóvárosban rendelték el, 
ahol vasárnaptól a világbaj
nokság befejezéséig 210 méte
res körkerítéssel vették kö
rül az egyik leghíresebb 
„szurkolói zarándokhelyet”, a 
Függetlenségi emlékművet. A 
biztonsági erők a jövőben meg 
akarják akadályozni, hogy a 
drukkerek itt ünnepeljenek. 
Ezenkívül több mint kétezer 
fegyverest rendeltek ki a kör
nyékre, hogy meggátolják 
több százezres fömeg összeVe- 
rődését. A szurkolók szétosz- 
latása már a stadionokból tá 
vozás után megkezdődik. _Erre 
a meglehetősen hálátlan fel
adatra Mexikóvárosban eddig 
tízezer katonát alkalmaztak, 
de az eddigi, tapasztalatok 
alapján a fegyveresek létszá
mát négyezerrel növelték, így 
összesen hatezer új katona., és 
rendőr bevetése válit szüksé
gessé.

A FIFA illetékesei a teljes 
elégedettség hangján szólnak 
a mexikói hatóságok rend
fenntartó tevékenységéről. 
Joao Havelange elnök többek 
között erről, valamint a vi
lágbajnokság eddigi meneté
ről is szólt legutóbbi nyilatko
zatában: „A mexikóiak eddig 
remek házigazdáknak bizo
nyultak, jó a hangulat az ösz- 
szes helyszínen. Az, elmúlt na
pokban sokfelé jártam. Eddig 
18 csapatot láttam, és főleg a 
játékosok igen magas fokú 
technikai képzettsége kápráz
tatott el. Véleményem szerint 
már az előcsatározások során 
meglehetősen, sok gól esett, és 
ez további nagy izgalmakat 
sejtet. A durvaság szerencsé
re csak helyenként ütötte fel 
a fejét, bíróink jól kézben 
tartják a mérkőzéseket. To
vábbi találkozókra is utazom. 
Minden csapatot látni, akarok, 
mert nekem 24 fiam van a 
mezőnyben” — mondta a 
FIFA mindig diplomatikus el
nöke, utalva a 24 résztvevő 
csapatra.
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Nem zűriig a h artiszt. ,
Fülöp Ferenc (31 éves), 

az MTK-VM középcsatára 
távozni készül a Hungária 
kőrútról. Élvonalbeli csa
pathoz is hívják, de ala
csonyabb osztályú csapat
ban akar játszani, mégpe
dig a területi bajnokságban,

esélyes melegen érdeklődik' 
utána.

Adi, a Váci Izzó csatára 
már régebben felhívta ma
gára a figyelmet kombiná
ciós készségével' és góljai
val. Egy vidéki NÉ I-es

olyan együttesben, amelyik csapat ki is vetette rá a
majd bajnokságra tör. Do
rog felé tart, de lehet, hogy 
Óbudán köt ki.

Huszárik László (27
éves), az MTK-VM hátvéd

hálóját. Valószínűleg az 
idén nem csak üdülni 
megy a Balaton partjára.

Seres Gábor (27 éves), a 
Bp. Volán fáradhatatlan,

je Palicskó idejében biztos nagy, lövőerővel rendelkező 
pontja volt a csapatnak, középpályása annak idején
Mostanság azonban ritkáb
ban játszik, a gyorsaságot 
pedig nehéz érvényesíteni 
a klspadon. . .  Az NB II-es 
'küzdelmeknek koránt sincs 
vége, de az egyik bajnok-

a Vasasban nem tudott gyö
keret verni. Miután a Volán 
ki-esett, ismét érdeklődnek 
iránta. Gábor szívesen men
ne . . .  Az Üllői út felé ka
csingat, ahol már korábban 
is szívesen látták volna.


