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A Z  ELM ÚLT HÉT
ELAVULTAKNAK ÉS NEM KÍVÁNATOSAKNAK 

NEVEZTE Caspar Weinberger a ' SALT—II fegyverkor- 
látozási egyezményeket. Az amerikai külügyminiszter 
egyúttal élesen kirohant azok ellen, akik követelik, hogy 
az . Egyesült Államok a jövőben is tartsa meg a ha
dászati fegyverek korlátozásáról szóló megállapodás 
előírásait. S bírálta azokat is, akik nem akarják meg
adni a Pentagon által szükségesnek vélt támogatást a 
kozmoszprogramhoz. Weinberger, aki az Amerikai Űr
kutatási Alapítvány-szervezet ülésén mondott beszédet, 
azt hangoztatta, nem olyan egyezményekre van szük
ség, amelyek lehetővé teszik vagy éppen törvényesítik 
a szovjet fegyverzet nagyfokú növelését, hanem olya
nokra, amelyek valódi csökkentést hoznak a nukleáris 
eszközöknél. Tagadta, hogy a kormányon belül eltérő 
vélemények volnának a hadászati kozmoszkutatás cél
jait . illetően. Kijelentette viszont, hogy a csillaghábo- 
r'ús program — megvalósításának első szakaszában — 
ésetleg válóban csak az amerikai támadófegyverek vé
delmét szolgálja, nem pedig az egész országét, ahogyan 
azt Reagan elnök hirdette. Vitatta azt is, hogy. az űr
fegyverkezési terv egyáltalán nem, vagy csak korláto
zott mértékben . valósítható meg. Jelezte, a Pentagon 
máris a világűrbe telepítendő fegyverek kidolgozását 
tartja kívánatosnak, mert. ezek „még a felszálló ágban 
megsemmisítik a szovjet rakétákat”.

MAS JELLEGŰ HÁBORÚT SZERETNE ELKERÜLNI
« Közös Piac. Nevezetesen, hogy ne éleződjék ki vég
legesen az Egyesült Államokkal a kereskedelmi szem
benállása. Az EGK-csúcs előtt Willy de Clerq, az Euró
pai Közösségek Bizottságánák külkapcsolatokért felelős 
tagja brüsszeli sajtóértekezletén azt. mondta, még nem 
tudni, el lehet-e kerülni a súlyos válságot. A Közös 
Piac nem akar kereskedelmi háborút Washingtonnal, 
mert azt értelmetlennek és károsnak tartanák, Richárd 
Lyng amerikai mezőgazdasági miniszter Luxembourg
ban derűlátóan nyilatkozott a közös piaci tagokkal foly
tatott tárgyalásokról, bár egyik fél sem volt . hajlandó 
részleteket közölni a tartalmáról — hangsúlyozva, hogy 
ar, kényes kérdés megoldása .diszkrét munkát kíván. 
Lyng egyébként munkavacsorán találkozott a tizenket- 
tek mezőgazdasági minisztereivel. Eádtán a belga ál
lamtitkár Úgy vélekedett, az amerikai küldött nagyobb 
rugalmasságot és megegyezési készséget mutatott, mint 
erődje. ' ;

AFRIKA DÉLI RÉSZÉVEL FÜGG ÖSSZE, hogy lon
doni jelentés szerint az ott tartózkodó Olivér Tambo, 
93! ANC ügyvezető elnöke beleegyezett, az angol kor
mány felkérésére találkozik a brit külügyi államminisz
terrel. A hír felzúdulást keltett a kabinet szélsőjobb- 
szárnyán, amelynek a tagjai, a nyolcvan tory képvise
lőt számláló Pretoria-lobby „terroristákkal való egyez
kedésnek” nevezte a tervezett találkozót. Tambo viszont 
úgy vélekedik: az a kísérlet, hogy most — akár a Kö
zös Piac támogatásával, akár anélkül — a brit kor
mány vegye át a közvetítő szerepet a Botha-rendszer 
éso az apartheidellenes ■ erők között, egyszerű lemáso
lása annak, amit a Reagan-kormány tett, amikor „kéz
be vette” a namíbiai rendezést. Ennek az eredménye — 
mondotta Tambo — közismert. Sikerült élét venniük 
az ügy sürgősségének, Namíbiában pedig minden ma
radt a régiben.

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS FELGYORSÍTÁSÄT, a
társadalmi fejlődés alapjait hatékonyan létrehozó in
tenzív gazdasági növekedés, biztosítását, a gazdaság
irányítási rendszer fokozatos és átfogó átalakítását tűz
te ki gélül programjában a csehszlovák kormány.

A csehszlovák szövetségi gyűlés két házának együttes 
ülésén a képviselők bizalmat szavaztak az elmúlt he
tén kinevezett kormánynak, amelynek programját Lu- 
bomir Strougal miniszterelnök terjesztette elő.

A gazdaság intenzív fejlődése felé történő előrelé
pésben nagy szerep jüt a termékszerkezet-váltásnak. A 
következő öt évben tovább csökken a szénbányászát, a 

i kohászat és az építőanyagipar részaránya. Dinamikus 
féjlődés elé néz viszont a gépipar néhány teruiiete, kü
lönösen a küípiacön is kedvezően ertekelheto, magas
technikai színvonalú és megbízható elektrotechnikai 
termékek gyártása.

HETVENES ÉVEKBEN MEGHIRDETETT úgynevezett 
úi‘ gazdasági mechanizmus következetes alkalmazásáról, 
a '  légi módszerek erőteljes bírálatáról volt szó a Ro
mán Kommunista Párt Központi Bizottságának plená
ris ü lé^n  Nyilvánosságra hozták az 1986-1990-es öt
éves terv néhány adatát, mutatóját is. A  most előter
jesztett tervszámökból kitűnik, hogy jócskán meg-

' emelték a korábbi, a. kongresszuson meghirdetett oteves
, tervfeladatokat. . . .

Nicdlae Ceausescu főtitkár a régi gyakorlat bírálatául 
egyebek közt a következőket mondotta: „A XIII. kong
resszus határozatainak megvalósítasa objektív szükség- 

szerűségként megköveteli az új gazdasagi-pertzugyi 
mechanizmus tökéletesítését. Minden gazdasagi-társa- 
dalmi egységnek az önellátás alapjan kell működnie. 

.Többször megvitattuk ezt, de nyíltan meg kell mon
dani, hogy még nem valósítottuk meg az uj gazda
sági mechanizmus előirányzatait. Sokat _  beszelnek er
ről, de keveset valósítanak meg belőle. Körülbelül úgy 
fest, ahogy a pénzügyek és a gazdasági élet téren dol
gozó elvtársak gondolkoznak: Tegyen egy uj mechaniz
mus de a .régi szerint ténykedjünk. Ezt -  mint mon
dani szokás — eltökélten a szemétkosárba kell dobni, 
s szilárdan be kell vezetni az uj mechanizmust — az 
önirány í|ást és önellátást. Elfogadhatatlan az eddigi á -  
lapot, az, hogy az állami költségvetés, mások munkájá
nak rovásáfa éljenek.”

A z élet parancsa
Mit tippelne most John Bernal, a rendhagyó ötleteiről is

mert kiváló fizikus? Ő volt ugyanis, aki a legendás Joliot- 
Curie utódaként, a Béke-világtanács elnökeként is nagy nem
zetközi népszerűségnek örvendve, 1969-ben egy politikával is 
foglalkozó londoni fogadóirodában lefogadta: megvalósulnak 
a szocialista országok budapesti felhívásában az európai együtt
működésre vonatkozó konkrét javaslatai. Az angol békemoz
galom annak idején emlékezetes akciókat szervezett a „Ber- 
nal-tipp” terjesztésére. Nagy visszhangja még a konzervatív 
Daily Mailt is szólásra késztette. „Fellegekben járó álmodozó
nak” minősítette a tudóst, aki „nem is értheti a nemzetközi 
mozgásokat”. De úgy látszik mégis értette azokat.

Ma óvatosabb a Daily Mail. 
A Varsói Szerződés új . buda
pesti felhívását legalábbis a 
földön járva minősíti, s 
„nagyszabású haderőcsökken
tési javaslatokról^’ ír, „amely
nek méretei meghökkentették 
a NATO-megfigyelőket”.

A szocialista „hetek” csúcs
értekezlete pontos diagnózist 
tárt a nemzetközi közvéle
mény elé: Felhívásában min
denekelőtt a NATO tagálla
maihoz és valamennyi euró
pai országhoz szól: „A világ 
fejlődésének olyan szakaszá
ba lépett, amikór az elzárkó
zás korunk alapvető kérdé
seinek megoldásától az egész 
civilizáció sorsának kockázta
tását jelenti”. A konkrét te
rápiái javallat pedig: több 
tucat kérdéskörre kiterjedő, 
hat részre bontott indítvány- 
sorozat, amely átfogja a 
fegyverkezési, hajsza meg
fékezésének módját a földön 
és a világűrben. Elvi szilárd
sággal, a kölcsönös érdekek 
messzemenő figyelembevételé
vel, s rugalmasabban, mint 
eddig bármikor.

És a válasz? Még, nem le
het megközelítően sem -teljes 
a kép arról, hogyan fogadták 
a Varsói Szerződés komplex 
elképzeléseit. De az már bíz
vást. megállapítható, hogy a 
budapesti javaslatok a világ- 
politika napirendjére kerül
tek. Még azoknak sem köny- 
nyű elutasítani azokat, akik 
mostanság szívesen monda
nak nemet minden, az eny
hülést és tárgyalásos megol
dásokat szolgáló kezdeménye
zésre, ha Európa ‘ keleti felé
ből származnak. A nemzet
közi sájtó számottevő, orgá
numai — s főként azok az új
ságírók, akik- a legutóbbi na
pokat Budapesten töltötték—, 
sokfajta megközelítésből, de 
az indítványok lényegét tük
röző beszámolókat készítet
tek. Zömük,, ha ném is lel
kes, de kedvező Volt. Nem 

' akarják eltitkolni, hogy vala

mi új és fontos született. A 
ritka kivétel az olyan hírügy
nökségi fanyalgás, amely sze
rint a javaslatokban „volta
képpen nincs semmi új”, s 
azok .„nem tűnnek izgalmas- 
nák”. A jellegzetes kommen
tárok azok, amelyek szerint 
az indítványok „fontos”, új 
elemeket „tartalmaznak” (spa
nyol tv), s azok a szocialis
ta államok fokozott erőfeszí
téseit tükrözik, hogy „rábír
ják az amerikai kormány
zatot és Washington nyugat
európai szövetségeseit a ha
dászati egyensúlyról alkotott 
elképzeléseik felülvizsgálatá
ra” (Helsingin Sanomat), mi
vel „a Varsói Szerződés igye
kezett kiutat keresni a jelen
legi nemzetközi feszültségből” 
(Nihon Keizai Simbun).
, A budapesti javaslatok sú
lyát feltétlenül jelzi az is, 
hogy azokat hivatalos beje
lentések szerint a NATO-ban 
„kedvezően fogadták és nagy 
érdeklődéssel tanulmányoz
zák”. Bonnban „pozitívnak” 
tekintik, amelyeket „megkü
lönböztetett . figyelemmel” 
fognak elemezni. A brit kül
ügyminiszter „üdvözölte” az 
okmányokat, az amerikai el
nök szóvivője szerint pedig 
Washingtonban „érdekesnek 
tartják azokat” (miközben 
azonban ezzel egy időben leg
felsőbb szinten foglalkoznak a 
SALT—II sutba dobásával). Az 
ENSZ főtitkára csak néhány 
órája, a dokumentumok át
vételekor jellemezte úgy az 
új szocialista javaslatokat, 
hogy azok „alapját képezhe
tik további egyezményeknek.” 

Az olasz II Messaggero azt 
írta e második budapesti fel
hívásról, hogy „az enyhülés 
jelei érkeznek Keletről”. Jó 
lenne hinni, hogy hasoúló 
jelekre szám íthat' a világ a 
rnásik irányból is. Mert — 
Joliot-Curie gondolatával — 
az élet parancsát meg kell 
hallaniok azoknak, akik fele
lősek azért, hogy az ember 
élni tudjon a Földön.

Ú j m insssiés'inm  B onnbast
„Az az ember, aki is- az Elba-torkolatnál

mét kormányozihatóvá tét- Brokdorf átadás előtt al.o 
te a kormányozihatatlanná erőművénél, a bajorországi 
vált .Májna-Frankfurtot, Wackersdorfhan _ eP ,
megbirkózik feladatával a atomhulladek-újrafelidol- 
fóvárosban is” — ez a jel- gozó üzemnél, a vesztfa.iai 
szó járja most a bonni HammUentropnal- és Mun- 
kormánykoalíció'oan. amely chen utcáin. .
ezekben a napokban minél Kohl kancellár már 
több. határozott egyéniség- hosszabb ideje mérlegelte 
re. sikeres politikusira és egy környezetvédelmi kor
jó. szakemberre óhajt tá- mányhivatal felállítását, 
mosakodni az 1987 január- <j.e a csernobili katasztró
fában esedékes országos f3i nemkülönben a vá- 
választásokra való élőké- jasztósi megfontolások 
szülétek jegyében. Mint- mos,(; hirtelen sürgőssé tet- 
hogy pedig éppen ezek kö- az ügyet. Wallmann 
zé az előkészületek köze (aki szerint az NSZK szá- 
sorolható a június 15-én mára Csernobil után is a 
megtartott alsó-szászor- r€aktorok üzembiztonságá- 
szági tartományi választás n ik fokozása, nem pedig 
is, Helmut Kohl kancellár leállításuk a járható út) 
új környezeti, természet- zimm,ermann belügyim!-,
védelmi és reaktorbiztón- dísztértől veszi á t a hatás
sági minisztériumot állí- körének tetemes részét, 
tott fel, amelynek élé- Wallmannt. az egykori hí
re az 54 éves Walter rót és rutinos ügyvédet.
Wallmannt, Frankfurt aki 1972-ben lett képvise-
volt főpolgármesterét ne- sz<>ros kapcsolatok fű- 
vezte ki. Az atomenergia zik Helmut Kohlhoz. Kohl 
békés felhasználásáról a küldte Wallmannt 1977- 
NSZK-han jelenleg nem- hen a súlyos gondokkal 
csak vita folyik a sajtó- küszködő, erőszakos cse- 
ban, a szövetségi parla- leleményektől,' önkényes 
mentben és a tartományi házfogiaíásoktól, botrá- 
gyűléseben. hanem az erő- nyoktól szenvedő Frank
művek környékén — leg- furtha. amelyet akkor ezek 
inkább a bet vegén — sú- j^tatt ^Krankfurtnak” ne- 
lyM összecsapásom is Ji- aték (német szójáték, a 
robbantak az atomenergia . „ , . . ,, .
ellenzői és a karhatalom szó jelentesse: be-
között. összesen 80 ezer teg). O lett a varos első 
tüntető vonult fel például CDU-föpolgármestere.

Érdekvédelem Amerikában
Valamennyi tőkés ország kö

zül az USA-ban az egyik leg
alacsonyabb éves szinten a 
sztrájknapok száma. Ennek 
egyik okát szakemberek a 
szakszervezetek erejének vi
szonylagos csökkenésében lát
ják. Erre vall az is, hogy míg 
1946-ban a bérből és fizetés
ből élőknek még 30 . százaléka 
volt szakszervezeti tag, ma ez 
az arány alig éri el a . 19 szá
zalékot, az ezredfordulóra pe
dig 13 százalékot jósolnak. Az 
utóbbi .években nemcsak a ha
gyományos feldolgozóiparban 
csökkent a szervezett szak
munkások aránya 32,3 száza
lékról 26 százalékra, de a 
szakszervezetek számára
amúgy is nehéz terepet jelen
tő szolgáltató szektorban is 
10,5 százalékra esett 13,5 szá
zalékról a szakszervezeti ta
gok aránya. (Miközben a szak- 
szervezetek jó néhány terüle
ten veszítenek befolyásukból, 
továbbra is erőteljesen hallat
ják szavukat az autóiparban, 
az építőiparban, a vasúti és a 
légi közlekedésben, sőt a bank
szolgáltatásoknál és néhány 
csúcstechnológiájú ágazatban 
is.)

Űj jelenség, hogy a szak- 
szervezetek érdekvédelmi sze
repét több szövetségi állam
ban a helyi törvényekkel he
lyettesítik. 19 államban pél
dául törvény tiltja az idő előt
ti nyugdíjazást. Jó néhány ál
lamban tiltják, hogy a dolgo
zók felvételekor, . elbocsátása

kor, illetve előléptetésekor a 
vállalat figyelembe . vegye a 
bőrszínt, a nemet, a kort, a 
vallást, a családi állapotot 
Vagy akár a nemi vonzalom 
jellegét. Sok államban törvény 
írja elő, hogy a vállalkozó kö
teles alkalmazottait tájékoz
tatni arról,, ha munkájában 
kénytelen veszélyes anyagok
kal is. dolgozni. Több szövet
ségi államban védik a törvé
nyek azokat a dolgozókat is, 
akik jogszabálysértésért felje
lentik munkaadójukat, vagy 
akik megtagadják munkahe
lyükön azoknak az utasítások
nak a végrehajtását, amelyek, 
sértik a ‘ közérdeket.

Mind több törvényt fogad
nak el az egyes államokban* 
amely tiltja a dolgozó indoko
latlan elbocsátását. Szakértők 
szerint évente 100-150 ezer 
jogtalan elbocsátás történik az 
USA-ban, ám az érintettek 
közt csak keveseknek van 
pénze és lehetősége, hogy 
perhez folyamodjon. Még így 
is évről évre 5-10 ezer pert 
indítanak, s bár ezeknek a 
többsége nem végződik az el
bocsátott dolgozó újraalkal
mazásával, a perelt vállalatot 
kártérítés fizetésére kötelezhe
tik, Az alkalmazottakat védő 
jogszabályok elszaporodása 
dilemma elé állítja a szak
szervezeteket: a törvények 
ugyanis a szakszervezethez 
nem tartozó sok millió dolgo
zó helyzetét is javítják, köz
vetve tehát gyengítik a szak- 
szervezetek erejét» .

Mérséklődő infláció 
Nyugaton

Tizenhét év óta a legalacso
nyabb, 3,2 százalékos inflációs 
rátát regisztrált az év első há
rom hónapjában 12 fejlett tő
kés országban a Nemzetközi 
Valuta Alap (IMF). A fogyasz
tói árak emelkedésének üte
me tavaly még 4,2 százalékos 
volt ezekben az országokban 
(az utolsó negyedévben azon
ban éves szinten számolva, az 
infláció már 4 százalékra mér
séklődött). Az EGK- statiszti
kai hivatala ,azt közölte, hogy, 
a Közös Piac történetében.elő
ször esett a fogyasztói árak 
emelkedésének üteme évi . 4. 
százalék alá: az EGK-ban az, 
1985 áprilisától 1986 áprilisáig, 
rhér,t 3,7 százalékos infláció 
csak fele az egy évvel koráb
binak. Az infláció megféke
zésében az NSZK jár az élen, 
ahol 1986 első negyedébén az 
árszint csak 0,7 százalékkal 
nőtt, Japánban 1,4 százalékos, 
az USA-ban 3,1 százalékos, 
Nagy-Britanniáb.an 4,9 száza
lékos volt a drágulás 1986 el
ső három hónapjában. A fej
lett • tőkés, országok közül az 
IMF jelentése szerint csak 
Norvégiában és Spanyolor
szágban gyorsult az infláció 
az idén. Mérséklődött az á r 
emelkedés a fejlődő országok
ban is.

M ásodszor született szerződés
A Varsói Szerződés Szerve

zete létrehozása, 1955 májusa 
Óta szolgálja az európai béke 
és , biztonság ügyét, jelentős 
politikád hatása van a világ 
más térségeinek légkörére is. 
A szervezet a szocialista or
szágok ‘ békeszerető külpoliti
kája megvalósításának haté
kony eszköze, a szocializmus 
közös védelmének, a tagorszá
gok szuverenitásának, bizton
ságának, határaik sérthetet
lenségének szilárd biztosítéka 
—- írja vezércikkében a szov
jet honvédelmi minisztérium 
lápja, a Krasznaja Zvezda.

A lap rámutat: a bonyolult 
nemzetközi1: helyzetben nagy 
jelentősége volt annak, hogy 
az elmúlt évbén — a tagor
szágok egyöntetű döntésével 

meghosszabbították a szer
ződés hatályát, s ezzel, mint 
ÓZ SZKP. XXVII. kongresszu
sán megállapították, a szerző
dés mintegy másodszor szüle
tett.

Az erőfeszítések összegzése, 
a sokféle kölcsönös kapcsola
tok intenzívebbé tétele, meg
sokszorozzák a.. szocializmus 
erejét, i lehétővé teszik számá 
fa, hogy nagyobb hatással le
iben. á világesemények mene 
tété,' hatékonyabban szembe 
szájljön az imperializmus ag i 
.réáázív politikájával — írja a 
Krasznaja Zyezda. A lap em

lékeztet, hogy a Varsói Szer
ződés tagországai kötelezettsé
get vállaltak, minden fontos 
nemzetközi kérdésben konzul
tálnak egymással, s e célból 
hozták létre a Politikai Ta
nácskozó Testületet. Ennek te
vékenysége a szövetség politi
kai és katonai alapjainak 
megerősítésére, a tagországok 
függetlenségének megszilár
dítására irányul.

Transznacionális
vállalatok

A transznacionális vállala
tok ellenőrzik a világkereske
delem 90 százalékát, s ebből 
is legalább egyharmadrész e 
vállalatokon belül bonyolódik. 
A hetvenes évek elején a 160 
milliárd dollárnyi közvetlen 
külföldi beruházások egyne
gyedét a szolgáltató ágazatok
ba fektették be. Jelenleg egy- 
harmad a szolgáltatások ará
nya, immár 650 milliárd dol
lárnyi közvetlen külföldi tőke- 
beruházásból. Az adatokat egy 
GATT (Általános Vámtarifa 
és Kereskedelmi Egyezmény) 
munkacsoportülésén tették 
közzé Genf ben.

Legnagyobb
kedvezmény

Magyarországnak
Reagan amerikai elnök be

jelentette a Kongresszusnak,1 
hogy újabb egy évre javasol
ja meghosszabbítani Magyar- 
ország, Kína és Románia szá
mára a diszkriminációmentes 
kereskedelmet jelentő legna
gyobb kedvezmény elvét. Az 
1974-es amerikai exporttör
vény alapján az USA-ban 
évente döntenek arról, hogy 
alkalmazzák-e á legnagyobb 
kedvezmény élvét a szocialis
ta országokkal folytatott ke
reskedelemben. Magyarország 
és az USA 1978-ban kötött 
egyezményt az elv kölcsönös 
alkalmazásáról. Azóta az elv 
folyamatosan érvényesül a 
magyar—amerikai kereskede
lemben. A legnagyobb ked
vezmény elvének alkalmazása 
egyébként nem jelent kivéte
les előnyöket, csak azt, hogy a 
felek kölcsönösen megadják 
egymásnak a más országok
nak is biztosított vámkedvez
ményeket. A Kongresszus a 
hírek szeri.nt Magyarország és 
Kína esetében egyetért a hosz- 
szabbítással, Románia eseté
ben viták várhatók.
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P é n te k tő l h étfő ig
Történt, hogy egy holland 

minisztériumi - delegáció a 
kétoldalú együttműködésről 
kívánt tárgyalni Budapes
ten. Ebben semmi különös 
nem volt, mert a kapcsola
tok hosszú időre tekintenek 
vissza, s jól bevált gyakor
latként időről időre átte
kintették a tennivalókat. ,

A munkalátogatásra vé
gül mégsem az. eredetileg 
tervezett időpontban került- 
sor. Nem a magyar fél hi
bájából!; A fogadókészség 
megvolt, a -tárgyalások té- . 
májában mindkét fél egyet
értett. Vagyis minden úgy 
volt, ahogy a „nagykönyv- 
ben” előírták. Csakhogy a 
hivatalos program pénte
ken- délben kezdődött —

■ volna,
A budapesti holland kö

vetség a tervezett látoga
tásról tudomást szerezve, 
jelezte Hágába, hogy ha
zánkban — ahogy , sok más 
országban is —, a szombat 
és a vasárnap munkaszüne
ti nap. Gyors döntési ä de
legációt utaztató holland. 
minisztériumban: az ere
deti program szerinti, har
madik napon utazzanak 
csak' a szakemberek, tölt
sék inkább otthon a hét vé
gét.-

Vajon miért döntöttek 
így? Takarékossági szem

pontból? Nyilván ez is köz
rejátszott abban, hogy- nem 
szabad a hivatalos és a ma
gánprogramot összekeverni, 
senki nem kifogásolta, hogy 
a holland szakemberek a 
hét végét Magyarországon 
töltsék, ám akkor tegyék 
ezt a saját költségükre, és 
ne az államkassza terhére. 
Mert — ugye — szombat- 
vasárnap aligha lehet tar-1 
talmas, fontos megbeszélé
seket folytatni, ahol a tár
gyalópartnerek a szabad
idejüket töltik.

Vajon mi történne há
lunk hasonló esétben? 
Alighanem az utazók ra 
gaszkodnának a pénteki in
duláshoz. Sőt: előterjeszté
sekkel, feljegyzésekkel bi
zonyítanák, hogy igenis 
szükségük van a  hét végére 
is,. . .  s az útról visszatérve, 
a hivatalos bezsámolők 
egyértelműen bizonyítják; 
csakis így lehetett sikeres 
az út.

Körülbelül idáig jutot
tam a töprengésben, ami
kor eszembe' jutott, hogy 
az egyik építőipari szövet
kezét vezetője telefonon ke
resett és visszahívást vár. 
Elkéstem. Munkatársai’ 
kedves hangon közölték: a 
főnök hétfőig az NSZK-ba 
utazott üzleti tárgyalások
ra . . .

A Ferjáncz—Tandari rallye páros új, 420 lóerős Audi 
Quattro gépkocsija

P á ly á z a to t nyertek' 
n em zetk ö zi m ezőn yb en

Próba és nagylemez

F  orrnál ó d ik  a Szu p e rsztá r
A sötét tónusú, fedett 

EVSC-teniszsfedion ezekben 
a napokban rendhagyó ' lát
ványt nyújt. Színes haris
nyákban,, edzőruihákban, haj- 
pántokkal rocktáncosok pró
bálnák, beleveszvé a hatal
mas csarnok mélységébe. Rit
mikus mozdulatok. Sóváran 
felnyúló, majd ' alázatosan le- 
hanyaflló; fehér* -kálóik mezíte
len dzsungelje. Mária-Mag- 
dolna nagy. jelenete,. ez.

Ma van az elgő ' rendelkező 
próba. Krámer . György ven
dégkoreográfus bizfqs elkép
zeléssel, szemünk „előtt bontja 
ki a semmiből, a 'fantázia vi
lágából, a zene sügaliátának 
engedve, a képzelt jelenetet. 
A Rock Szánház lányai gön- 
cölsze-kefet formálnak. míg 
az alázat, az odaadás — 
ahogy azt L. M. Webber 
megkomponálta a Jézus Krisz
tus Szupersztár cím® rock- 
operájában — végighúllám- 
aik a vékony, izmos testeken.

— Kezetekben mécses van! 
— kiált rájuk fennhangon a 
koreográfus és. ő maga is 
együtt hajlik a lányokkal, s 
azok követik minden mozdu
latát.

— ■ Magdolna ebben á jele
netben felfedez: érzelmeit, 
amely több mint rajongás. Ez 
szerelem! — mondja a szere
pet éneklő.. Nagy .Anikó, a 
pillanatnyi csendben a sta
dion , műanyag, padlóján pi
henve.

Prózai szavak a tánc, a ze
ne és az ének birodalmában. 
De egy nappal korábban 
hallhattam a. magyar Mag
dolnát énekelni is. Miklós 
Tibor, a színház művészeti 
vezetője, a Szupersztár első 
hazai bemutatójának megál

modója — egy ízben már kí
sérletet tett a bemutatásira is
— és a szöveg magyarra for
dítója, a Főnix Stúdióban be- 
játszotta a lemezre készülő 
szalagra már felvett hang
anyagot. Nagy Anikó lenyű
gözően drámai érzelmektől 
fűtött éneke engedelmesen 
követte Magdolna alázatos 
vallomását- ., • ■ • ■,, ̂

— Ez az első olyan pro
dukciónk. amikor, a bemuta
tót a nagylemez piacra do
bása követi. Régi vágyunk 
volt és most úgy tűnik, sike
rül — mondta Várkonyi Má
tyás, a Rock Színház igaz
gatója, és dirigense, aki csak 
az imént, futott be a próbá
ra. — Pontos munkatervünk 
van a júliusi bemutatóig, 
amely Szegeden, a szabadté
ri játékokon lesz. Egy hét 
kivételével — amit Bulgáriá
ban töltünk egy fesztiválon
— egy hónap van még a fel
készülésre. Zeneileg már he
lyén van a Szupersztár. Most 
a színpadi jelenetek és a 
koreográfia megvalósítása kö
vetkezik. A szegedi játékokon 
nagy színpad vár bennünket, 
azért a Jeszenszky Balett és 
a balettintézet növendékei is 
közreműködnek a csaknem 80 
személyt foglalkoztató pro
dukciónkban,

A. próba folytatódik;. Az 
igazgató még elmondta, hogy 
olyan vendégművészek mű
ködnek majd közre, mint Vi
kidéi Gyula, Deák Bili Gyu
la és a szegedi Gregor József 
operaénekes. A produkciót 
Szegeid után a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon is be
mutatják. Ősszel pedig a Víg
színházban játsszák egész év- 

, ben.

. Jelentős nemzetközi sikert 
aratott néhány hete a magyar 
VEGYTERV és külkereske
delmi partnere, a CHEMO- 
KOMPLEX. Megnyerték az 
ENSZ egyik szakosított szer
vezete, az UNIDO pályázatát. 
A magyar tervezővé', lalat a 
világszervezet pénzügyi _ tá
mogatásával, átszámítva
mintegy .150 millió forint ér
tékben kísérleti gyógyszer
gyárat tervez és épít Irán
ban.

■— Első ízben kapott ma
gyar vállalat ilyen jellegű 
munkát — mondta Dobó 
László, a vállalat vezérigaz
gatója. — Az előkészítő mun
kákat már megkezdtük, a 
gyógyszergyárhoz az iráni fél 
adja az épületeket. Ezekben 
kell majd minden négyzet- 
métert jól kihasználva meg
tervezni az üzemet, s a kü
lönféle laboratóriumokat. J ó 
néhány sikeres vállalkozásuk 
volt már az arab országok
ban. az NDK-ban, Bulgáriá
ban, é s ,. másutt is,,; Saját;. ká
runkon tanultuk meg, mi
lyen fontos a.Lhatáridők szi
gorú betartása és a kifogás
talan minőségben1, elvégzett 
munka: jó ajánlólevél újabb 
megbízások elnyeréséhez 
Most is erről van szó. Ha az 
iráni, gyógyszergyár sikeres 
vállalkozás, lesz, akkor na
gyobb eséllyel pályázhatunk 
részvételre a világszervezet 
komolyabb programjaiban.

A legnagyobbak közé szá
mító, mintegy ezer dolgozót 
foglalkoztató tervezővállalat 
néhány napja belföldön is je
lentős sikert könyvelhetett el. 
Még 1984-ben elvállalták, 
hogy megtervezik és fővállal
kozásban kulcsátadásig fel

építik az ország egyik leg
nagyobb élelmiszerraktárát 
Miskolc mellett. Óraműpon
tossággal, 27 hónap alatt, ha
táridő előtt készült el a 
komputerlzált, gépesített
nagycsarnok. Kelet-Magyar- 
ország új éléskamráját a na
pokban adták át, s . meg
kezdték feltöltését áruval.

— Ez,t a munkáit is pályá
zattal nyertük — folytatta a 
vezérigazgató. — A Mátra 
Kereskedelmi Vállalat ver
senytárgyalást, hirdetett. Kö
zölték, csak 185 millió forint
juk van. Mi azzal nyertük el 
a  megbízást, hogy ajánlatunk
ban megfordítottuk a hazai 
hibás gyakorlatot, miszerint 
először elkészül egy csoda
szép. de irreális terv, aztán 
próbálják , meg a pénzt ösz- 
szeadni hozzá. S miután ez 
ritkán, sikerül, lefaragnak a 
tervből . Tervezőink pontosan 
kiszámították, meddig nyúj
tózkodhatnak, s költségen be
lül kerestek gazdaságos, de 
mégis tetszetős, színvonalas, 
modern megoldást. Miután 
a : megbízást elnyertük, az 
alvállalkozók számát mini
málisra 'csökkentve úgy szer
veztük meg a kivitelezést, 
hölgy minden anyagról be
rendezésről időben gondoskod
tunk, és' egyetlen vállalatnak 
sem kellett á másikra várnia. 
Elkészült határi,dóré. s remél
jük, jó referencia lesz más 
hazai munkákhoz.

A VEGYTERV társasági 
szerződést írt alá két nagy- 
vállalattal, hogy együtt, ösz- 
szefogva. nagyobb munkákat 
is elvállalhassanak — közös 
kockázattal, s a  nyereségen 
osztozva.

Leletmentés Ferencvárosban
Az Ivarművészeti Múzeumban augusztus 20-ig várja 

a közönséget a Budapesti Városszépito , Egyesület altat 
' Ä  m alom m al .rendezett gazdag dokumentäres 
anyag, amelyben Ráday Mihály_ sikeres tv-adasai foly
tatódnak a terézvárosi, józsefvárosi, ferencvárosi hely- 
történészek összefogásával.

A IX. kerület, a belső 
Ferencváros . újra1 felfede
zése, értékeinek fotódoku
mentációs, tárgygyűjtő le
letmentése maguknak a 
ferencvárosiaknak, köszön
hető, párosulva ,500 oldalas 
kiadvánnyal is. Már: ezer
nél több. az adatközlő, gyűj
tő, író, fotós, aki segít ki
nyitni 'mindannyiunk sze
mét a rejtőző kincsekre, 
hol egy-egy oszlopra, hol 
szobrokra, feliratokra, em
léktáblákra vagy éppen 
lépcsőfeljárókra, kerámia
mozaikokra, tornyokra, be
cses és őrzendő művelődés- 
történeti emlékekre. A sok 
ferencvárosi lokálpatrióta 
közül is kiemelhetjük Xan- 
tus Zoltán, Kóbor István, 
Szabó-Pap Krisztina, Bató 
Géza. Lovász György ne
vét. Ők látták el a szak
cikkeken, szójegyzékeken, 
fotókon túl a lektorálás, 
szerkesztés és az ábrák

készítésének oly fontos ap
rómunkáját.

Igaz vélemény, hogy Bu
dapest negyven kisváros 
egysége. Vagy legalábbis 
annak kell lennie, mint az 
ilyen tárlatok figyelmeztet
nek rá. Hiszen egy-egy ré
gi erkély, konzol,, dombor
mű, kémény, mondhatjuk; 
költészet — tárgyban rög
zülve. Szépen csatlakozik 
ehhez az olyasmi, mint 
Skutetzky Döme festménye 
az egykori Vámház térről, 
mely dokumentarista hű
séggel és pontossággal őrzi 
meg a virágáruslányt, a 
perecest, a lóvasutat és 
társait.

Tallózva a vendégkönyv
ben, megragadott egy be
jegyzett igény: kérik, hogy 
a belső rész után dolgoz
zák fel fotókkal, szójegy
zékkel, adatgyűjtéssel a 
külső Ferencváros pere
mét is.

E lo m ian  lesz elég  
en ergiáu l* ?

Ebben az ötéves tervben a lakosság villamoscnergia-fo- 
gyasztása évente három százalékkal növekedhet. Ezt teljes 
egészében fedezi a Paksi Atomerőmű idén és jövőre elkészülő 
harmadik és negyedik blokkja. De mi lesz azután?

Bíssféngben Budapest
Június l-jétől, a turistaszezon kezdetétől szeptember 

31-ig naponta 35 helyet, világítanak ki Budapesten alko
nyatiül 23 óráig. , ,

A budapesti díszkivilágítás 1928-ban debütált. Az ak
kori reflektorok a Mátyás-templomra és a Halászbástyá
ra szegeződtek. Manapság a legtöbb. energiát a Lánc
híd fényruhája fogyasztja. A legnehezebb feladat vi- 
szont a Szabadság-szobor előtti lámpák beállítása: a 
fehér, talapzat megvilágítása kevés, a bronz nőalaké vi
szont sok fényt kíván,

Június Ívtől 3695 hagyományos izzó. valamint sárga 
fényt adó nátrium- .vagy fémhalogén lámpa árasztja el 
díszkiyilágítással Budapest különböző pontjait. (Kar
bantartásukért. tisztításukért az Elektromos Művek tíz
tagú brigádja a felelős.) Áz elő- és utószezonban szom
baton és vasárnap díszítik e fények a főváros 35 ne
vezetes épületét és emlékművét.

Schiller István, az Elektromos Művek osztályvezető
je elmondta, hogy nemzeti ünnepeinken ennél is telje
sebb lesz a díszkivilágítás. Fővárosunk 73 pontján gyul
ladnak ki a reflektorok.

Azt hihetnénk: á díszkivilágítás drága dolog. Ennek 
cáfolatára egyetlen adat: a teljes budapesti díszkivilágí
tás egy órára 4090 forintba kerül. Az idegenforgalmi 
bevétel, ennél, sokszorta nagyobb.

JHugyar—csehszlovák 
tárgyalások

A magyar—csehszlovák árucsere 1981—1985 között 6,8 
milliárd rubel volt, ami meghaladta a tervezettet — ál
lapítja meg a Lázár György miniszterelnök prágai tár
gyalásairól kiadott közlemény gazdasági kapcsolatokkal 
foglalkozó része. A közlemény szerint 1986—1990 között 
a hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodásban 
az előző öt évinél dinamikusabb, évente mintegy 4 szá
zalékos forgalomnövekedést, összesen 8,5 miiliárd rubel 
értékű forgalmat irányoztak elő. A kétoldalú külkeres
kedelmi forgalom tavaly — elsősorban a magyar export
teljesítménynek köszönhetően — az előirányzottnál na
gyobb mértékben bővült, hangzott el a magyar—cseh
szlovák gazdasági vegyesbizottság ugyancsak prágai ülé
sén.. A résztvevők szükségesnek tartották megállapítani, 
hogy mindenekelőtt a csehszlovák szállítások ütemének 
fokozásával és a kínálat bővítésével kellene fenntarta
ni az áruforgalom dinamikáját.

— Legközelebb csak a
90-es évek első felében ké
szül új erőmű: a bősi (gab- 
csikovói) nagymarosi — tá
jékoztatott Lengyel Gyula, a 
Magyar Villamosművek
Tröszt termelési igazgatója. 
-r~ Ám addigra az igények 
annyira megnőnek, hogy a 
vízerőmű mellett már leg
alább, egy Qagarin. .méretű, 
tehát nyolcszáz ..megawatt 
t-eijeSítményft'tor' :h§erőművet 
kell teremteni. . Ezért.. már a 
jelenlegi ötéves ter.v máso
dik felében kell találnunk 
megoldást. Három változatot 
dolgoztak ki erre az ERŐ- 
TERV-nél. Az első szerint 
.néhány évig. átmenetileg im
portálnánk villamos energiát. 
A második gyorsított fejlesz
téssel egy 500 megawatt tel
jesítményű széntüzelésű erő
mű építését javasolja. Ezt a 
korszerű erőművet Tisza- 
palkonyán, a meglevő erőmű 
mellé telepítenénk, s a bükk
ábrányi külfejtésű bánya 
látná el lignittel. A harmadik 
változat a meglevő távhő- 
szolgáltatő erőműveket bőví
tené, egy-egy igen jó hatásfo
kú erőműblokkal, ily módon 
egyenként 100-150 megawatt 
villamos energiát adhatnának 
az országnak. E blokkokat a 
legelőnyösebben Észak- és 
Dél-Pesten, Debrecenben, va
lamint Százhalombattán tele
píthetnénk. A három válto
zatról átfogó gazdasági szá
mítások és a megvalósítható
ságuk gyorsasága alapján dönt 
majd a kormány illetékes bi
zottsága:

— Mi a helyzet a Gagarin 
Hőerőművel?

— Megkezdődött a rekonst
rukciója. A következő, évek
ben felváltva korszerűsítik az 
erőműegységeket, ígj)’ mindig

csak egy áll le közülük. E 
programmal kapcsolatban 
született az a javaslat, hogy 
200 megawattal bővítsük ezt 
az erőművet. A számítások 
szerint azonban ez meglehe
tősen drága „ megoldás lenne, 
mert a szénszáilító rendszeré
től a hűtővízellátásig mindent 
át kellene építeni. Ezért el
vetettük. Egyébként a Gaga- 
:Pih" , Hőéíőöiüköri&érűsítése 
1990-ig fejeződik be.

— Űjabb atomerőművek?
— Hosszú .. távra ezekkel 

fedezhetjük a legelőnyöseb
ben energiaszükségletünket. 
Az ezredfordulóig csaknem 
megduplázódik az ország 
energiafogyasztása, ezért ösz- 
szesen 500 megawattal kell 
bővíteni a villamosenergia- 
termelő kapacitást. Elsőként a 
jelenlegi Paksi Atomerőmű
höz kapcsolódva a legelőnyö
sebb újabbat építeni. Ez 
azonban eltérne a meglevő 
440 megavattos hlokktípustól. 
A jelenleg legkorszerűbb 1000 
megawattos egységekből álló, 
úgynevezett containmentes — 
zárt, nyomásálló burkolatú 
—, vízzel moderált (fékezett) 
és hűtött típus létesítését 
tervezzük. Pakson két ilyen 
egység épülne, mert a Duna 
vize egy helyen többre nem 
elegendő, a többit már más
hová, de ugyancsak a folyó 
közelébe telepítenénk. Most, 
az új típusú, ,1000 megawat
tos atomerőmű-egységekkel 
kapcsolatos államközi szerződ 
dések mielőbbi megkötése a 
legfontosabb cél, hogy meg
kezdődhessen Paks II. .terve
zése és .még . ennek az ötéves, 
tervnek a második felében 
megtörténhessék az első ka
pavágás. A 90-es évek köze
pére ugyanis az első újfajta 
blokknak már villamos ener
giát kell adnia az országnak.

Főpróba a vágóhídon
Űj módszer főpróbáját tartották meg a Budapesti 

Húsnagykereskedelimi Vállalat Soroksári úti központi 
telepén: a vidéki vágóhidakról fölhozott marhahúst az 
egyik hűtőhelyiségben úgy mutatták be a meghívott ke
reskedőknek, hogy azok kiválaszthatták a számukra 
legmegfelelőbbet. A kiszemelt áru ezután megkülönböz
tető jelzést kapott, és a továbbiakban a nagykereske
delem már a szokásos úton járt el: saját, vagy bérelt 
gépkocsikon, hűtőkocsikon küldte ei.az árut a kijelölt 
boltokba, ABC-áruházakba és a nagyvásárlókhoz. Eb
ben a megoldásban az az új, hogy eddig a nagybani 
megrendelők csak az áru mennyiségét tüntették fel, a 
tételt ezután a. nagykereskedelmi vállalat, raktáraiból, 
közvetlenül; diszponálták a fogyasztókhoz, anélkül, hogy 
az árut a megrendelő előzőleg megfelelő körülmények 
között szemrevételezhette volna,

Az első húsbemutató után fokozatosan teremtik meg 
a külföldön széles körben elterjedt nagybani húspiaci 
szervezet működésének feltételeit.

Hetven fölött ingyen ?
A karikatúra telitalálat. Idős bácsi all az ABC pénz

táránál és amikor rákerül a sor: fölmutatja a bérletét. 
A pénztárosnő figyelmezteti: „Bácsi kérem, ez nem vil
lamos!”

A kormány és a SZOT képviselői április 29-én meg
állapodtak abban, hogy. a 70 évnél idősebbek ingyen 
utazhatnak majd a városi tömegközlekedésben. Azóta 
többen kérdezik. Javarészt az érintettek -A hogyan 
igazolják majd, hogy nekik jár a kedvezmény? Ta
lán külön, bérletet nyomtatnak azoknak, akik 1916 előtt 
születtek? Vagy igazolványt, kapnak?

Egyik se. Annyi bizonyos, hogy nem kéll majd kü
lön bizonyítani a jogosultságot Végre egy alkalo-m, mi
kor a kézenfekvő megoldás helyett nem keresnek nyaka- 
tekertet: az életkor bizonyításra elegendő a személyi iga
zolvány, S azt is csak. akkor kell elővenni majd a het
venen túli utazónak, ha ellenőr kéri.

Mikor lép életbe a sokak által várt intézkedés? Pon
tos dátum még nincs, de a hírek szerint váihatóan jú
lius elsejétől.
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O lv a só in k  k é rd e zté k
Le ReII-e tölteni a katonai szolgálat hátralevő részét an

nak, akit a katonai szolgálata alatt szabadságvesztésre ítélnek, 
kérdezte egyik márianosztrai olvasónk. A kérdés kicsit rész
letesebb magyarázatot igényel. Lehetséges, hogy valaki a sor
katonai szolgálat megkezdése előtt követett el valamilyen bűn- 
cselekményt, amelyért szabadságvesztésre ítélték. Ha a bün
tetés végrehajtása még nem kezdődött el, s a behívót az ille
tő megkapja, annak köteles eleget tenni, s be kell vonulnia. 
Ilyenkor a sorkatonai szolgálat félbeszakítására kerül sor, hi
szen a jogerős szabadságvesztést végre kell hajtani. Ha a ki
egészítő parancsnokság tudomására jut, hogy az illetőnek le 
kell töltenie szabádságvesztés-büiitetését, nyilvánvalóan nen» 
küldi ki a behívót, hanem szolgálathalasztásban részesíti,

Á szolgálathalasztásnak és 
a szolgálat-félbeszakításnak 
egyaránt az a lényege, hogy 
az érintett személy egyelőre 
nem teljesít katonai szolgála
tot, de ha az akadály meg
szűnt, ismét behívják, illetve 
a büntetés letöltését követően 
köteles alakulatánál jelent
kezni.

Kérdés, hogy minden eset
ben le kell-e tölteni a sza
badságvesztés végrehajtása 
után a sorkatonai szolgálati 
időt, vagy van valamilyen ki
vétel? Ismeretes, hogy a sor
katonai szolgálatra behívás
nak a főszabály szerint an
nak az évnek a december 31- 
éig kell megtörténnie, amely 
évben az illető a 23. életévét 
betölti (sorköteles kor). Ha 
azonban a sorköteles szolgá
lathalasztásban részesült, vagy 
sorkatonai szolgálatát félbe
szakították, aimak az évnek 
a december 31-éig hívható be, 
amelyben a 28. életévét be
tölti. Ennek lehetőleg a szol
gálathalasztás megszűnésétől 
számított két éven belül kell 
megtörténnie.

Ha tehát a sorkatonai 
szolgálatra behívást 
megelőzően követte el 
valaki a bűncselek
ményt, s emiatt a szol
gálathalasztásra vagy 
felfüggesztésére kerül 
sor, az említett 28. élet
év az irányadó abban, 
hogy végül is le kcll-e 
töltenie a sorkatonai 
szolgálati időt, vagy an
nak Hátralevő részét.

Más szabályok vonatkoznak 
arra az esetre, ha a katona a 
tényleges szolgálati viszonyá
nak tartama alatt követ el 
bűncselekményt, mégpedig 
bármilyen bűncselekményt.
Így például az a szabadságos 
katona is a katonai büntető- 
eljárás hatálya alá tartozik, 
aki szabadsága alatt ittasan 
vezet, lop, vagy éppen a 
szomszédját veri meg úgy, 
hogy könnyű testi sértést okoz 
neki. Aki katona, bármilyen 
bűncselekményt követ is el, a 
Btk. egyik külön eljárása, a 
katonai büntetőeljárás alá 
tartozik. Vannak ezenkívül

olyan esetek is, hogy valaki 
nem katona, mégis e szabá
lyok szerint folytatják le ve
le szemben a büntetőeljárást, 
így pl. a honvédelmi kötele
zettség elleni bűncselekmé
nyek, valamint a honvédelem 
érdekeit közvetlenül sértő 
vagy veszélyeztető bűncselek
mények esetén. Ugyanez a 
helyzet akkor, ha válaki több 
bűncselekményt követett el, s 
ezek közül legalább az egyik 
katonai büntetőeljárás alá 
tartozik és az eljárás elkülö
nítése nem indokolt; vagy ha 
több terhelt közül az egyik 
katonai büntetőeljárás hatá
lya alá tartozik, akkor a 
többi elkövetőre (ideértve a 
bűnpártolót, az orgazdát, a 
feljelentési kötelezettség el
mulasztóját) is ez a külön 
eljárás vonatkozik.

Most egyszerűsítsük a kér
dést és csak arra térjünk ki, 
ha katona katonai szolgálata 
alatt követ el valamilyen bűn- 
cselekményt, s ezért szabad
ságvesztésre ítélik. A jogsza
bály szerint ■ ilyen esetben

a büntetés végrehajtási 
intézetben eltöltött idő 
a sorkatonai szolgálat 
időtartamába nem szá
mít be. A szabadság
vesztés végrehajtása 
alatt a sorállományú el
ítélt szolgálati viszonya 
nem szüntethető meg 
(nem szerelhető le)azon 
a címen, hogy a sorka
tonai szolgálati idő le
telt.

Ha azonban az elítélt a bün
tetés végrehajtása alatt és azt 
követően alakulatánál példás 
magatartást tanúsít, a szol
gálatát kifogástalanul látja 
el, a korábbi leszerelése en
gedélyezhető, feltéve, hogy 
sorkatonai szolgálatának tar
tama — figyelembe véve a 
szabadságvesztés tartamát is 
— élteit. A korábbi leszere
lést — kérelemre —, az ille
tékes parancsnok engedélyez
heti. Az elítélt a büntetés
végrehajtási intézetben eltöl
tött büntetési idejének be
számítását a szabadulását kö
vető három hónap elteltével 
kérheti. Ha azonban a hátra
levő szolgálati idő ennél ke

vesebb, vagy már letelt, a ké
relem a szabadulást követően 
azonnal, illetve a szolgálati 
idő lejárta előtt egy hónap- 
pel előterjeszthető.

A szabályokból kiderül, 
hogy az 'elítélt intézetben ta
núsított magatartásától, illet
ve a katonai szolgálat alatti 
magatartásától függ az, hogy 
végül is a büntetés letöltése 
után a sorkatonai szolgálatot 
le kell-e, s milyen időtar
tamban tölteni.

Egy másik olvasónk szeret
né látni gyermekét (aki há
roméves), de az anyja nem 
hajlandó őt a .beszélőre ma
gával hozni. Lehet-e kény
szeríteni az anyát, hogy a be
szélőre elhozza a gyereket?

A gyámhatósági eljárásról 
szóló jogszabály lehetővé te
szi, hogy a kiskorú láthatása 
érdekében a. gyámhatósághoz 
forduljon bármelyik szülő 
vagy nagyszülő. Ha á szülő és 
a nagyszülő nem él, illetőleg 
az érintkezésben tartósan 
akadályozva van, a gyermek 
nagykorú testvére és szülőjé
nek a testvére is kérheti a 
láthatás szabályozását. A 
gyámhatóság az érintett fe
lek (házastársak) közötti er
re vonatkozó egyezséget jó
váhagyja, ha megfelel a kis
korú érdekeinek, ha pedig 
ilyen egyezség nincs, a gyám
hatóság maga írja elő a lát
hatás szabályait.

Mit vesz figyelembe a dön
tésénél a gyámhatóság? Első
sorban azt, hogy annak gya
korlása a kiskorú nevelését, 
testi, értelmi, érzelmi fejlő
dését, tanulmányi előmenete
lét, közösségi életben való 
részvételét ne veszélyeztesse 
és ne akadályozza, Mindenek
előtt a kiskorú érdekét kell 
figyelembe venni: így tekin
tettel kell lenni korára, ne
mére, egészségi állapotára, a 
láthatási joggal élő személy 
erkölcsi életére, egészségügyi 
körülményeire, az ügyfelek 
méltányos érdekeire, s arra, 
hogy a láthatás jogának gya
korlásával a szülő szülői kö
telességét teljesíti.

Aki szabadságvesztés-bün
tetését tölti, joggal szeretné 
látni gyermekét, hiszen nem 
közömbös számára, hogyan 
a laku l' ebben a nehéz hely
zetben kettőjük kapcsolata. 
Ha a másik fél, a házastárs 
jobbérzésű, nemcsak hogy ő 
maga látogatja az intézetben, 
hanem lehetővé teszi, hogy a 
gyerekkel is találkozhasson. 
Pi-obléma akkor van, ha a 
házastárs sem látogat, s a 
gyerek még olyan kicsi, hogy

H iganyiermészete és 
egyebek miatt illették 
e ragadványnévvel. 

Rozsdabarna szeplőkkel tar
kított, kicsiny, tojásdad ar
cát, rőtvörös, fiúsra vágott 
apródfrizura élénkítette. A 
szemei körül éktelenkedő 
mélykék karikákért bokszbaj
nokok is megirigyelhették 
volna. Karánál fogva legin
kább saját személyének fon
tossága foglalkoztatta és ez 
lesírt minden mozdulatáról. 
Zárt ajtók mögött, egy föl
dig érő velencei tükör előtt 
órákig gyakorolt különféle 
pózokat, grimaszokat. Vas
tag szövetből készült gyári 
köpenyét undorral gyűrte az 
öltözőszekrény mélyére. He
lyette lenge, áttetsző otthon- 
kát vásárolt saját pénzéből. 
Aztán önelégült fintorral 
nyugtázta a testén feszülő, 
színes vonalakkal tarkított, 
tenyérnyi nadrág kontúrjai
ra tapadó mohó férfi- és ide
gesen vibráló női tekintete
ket. Brigádgyűléseken' első
ként jelentkezett szólásra. 
Bár beszéde még őrizte szü
lőfalujának tájjellegű zama
tét, igyekezett azt fontosko
dó, kioktató akcentussal pa
lástolni, Vészjósló hangon 
felhívta mindenki figyelmét 
arra, hogy lényegében . . .  tu
lajdonképpen nem az a 
baj . . hanem az a baj, hogy 
nem az a baj. Elmefuttatása

Büretta
közben kiválogatta a filozó
fiájától idegenkedőnek tűnő 
szempárok tulajdonosait. 
Számukra külön időt szen
telt igazának bizonyítására. 
Legmeggyőzőbb érvként em
legetve magas szinten pozí
cionált barátainak és a 
HUNYOR SE-nél karatézó 
haverjainak névsorát. Bü
retta jó pedagógusnak bizo
nyult. Hamarosan kinevez
ték a pinceklub kultúrosá- 
nak. Ezentúl hivatalból járt 
a pinceklub diszkójába, 
mint ügyeletes Linda. Tán
cát vérfagyasztó karateüvöl
tésekkel és hatalmas terpesz- 
ugrásokkal motiválta. Egy 
alkalommal annyira sikerült 
fanatizálnia magát, hogy le- 
rugdasta a csillárokat, szét- 
rázta a hangfalat, majd a 
lemezlovast csapkodta a fal
hoz. Diszkóritmusban. . .  Er
re táncolt mindenki.

Büretta népszerűsége nőt
tem nőtt. Reggelenként más 
és más színű luxusautón, 
más és más nyelven búcsúz- 
kodó férfiak társaságában 
érkezett a gyár elé. Különös 
elégedettséggel gyűjtötte be 
az olykor behízelgő, cinkos 
pillantásokat.

Alig csapta le táskáját, 
máris rohant a berregő te

lefonhoz. Biztos volt benne, 
hogy őt 'hívják és őt is fog
ják keresni minden hívás 
alkalmával. Egyedüli mun
kaeszközévé a telefon vált. 
Kávéadagja napi nyolc dup
lára szaporodott, kecses uj
jat között szüntelenül ott 
füstölgött egy hosszú, sár
gásbarna színű szivar. Elein
te csak az arc kezdett fa
kulni, ezt sminkeléssel még 
helyrehozta. Ám az idő mú
lásával bosszúsan tapasztal
ta, hogy lógnak a ruhái, lö
työg a nadrágja, bőre szin
te ráfeszül csontjaira, moz
dulatai szögletessé válnak. 
Al.has és szíve táján éme
lyítő rángások keletkeznek, 
víziói, látomásai vannak. 
Környezetében, ha meglát
ják, ajkukra fagy a mosoly, 
kitérnek előle. Gyakran le 
kellett ülnie, mert végtagjai 
remegni kezdtek. Ügy érez
te, szemei előtt kifehéredett 
a világ. Aztán bekövetke
zett a nap, amikor egy olyan 
intézmény küszöbét kellett 
átlépnie, ahol szemlesütve 
bolyongónak a női bete
gek. ..

A napokban láttam őt. 
Sápadt, beesett arcát apró 
barázdák szőtték át. Ezüstö
sen csillogó ősz hájfonatok 
csüngtek kifakult kék, bo
káig érő köpenyének vállá 
ra.

L. I.

—t

önállóan nem képes az inté
zetet meglátogatni. A gyám
hatóságtól lehet tehát kérni 
a kiskorú gyermek láthatá
sának biztosítását, de azt ál
talában nem fogják engedé
lyezni. A gyermeket gondo- 

. zó szülő. ugyanis számos olyan 
kifogással élhet (pl. érzelmi
leg nagyon megviselné a gye
reket az intézeti körülmé
nyek között történő találko
zás, a. gyermek nem egészsé
ges stb.) ami miatt a gyám
hatóság nem hozhat a látha
tásra kötelező határozatot. A 
határozat — ha ilyen szület
ne —■ egyébként sem lenne 
kikényszeríthető, hiszen pl. a 
házastárs nem megy látogat
ni, másnak pedig nem adja 
oda a gyereket.

Megoldás talán az le
het, ha a nagyszülő, a 
gyermek nagykorú test
vére, vagy az intézet
ben levő szülő testvére 
kéri a láthatás biztosí
tását a gyámhatóságtól, 
s ha annak helyt adtak, 
a rendelkezésükre álló 
időben meglátogathat
ják az intézetben levő 
szülőt.

Ha a házastársak között el
lentét van, a bv-i.ntézetben 
levő szülő számára saját csa
ládjának tagjai nyújthatnak 
segítséget abban, hogy a 
gyermekkel a kapcsolatot az 
intézetben töltött idő alatt is 
fenntartsa, tájékozódjon gyer
meke sorsáról stb.

Előfordul, hogy a láthatás 
biztosítására kötelezett szülő 
a gyámhatóság határozatának 
nem tesz eleget (pl. a. nagy
szülő számára biztosított lát
hatást megakadályozza.)
Ilyenkor bírság kiszabásával 
is lehet erre kényszeríteni. Ha 
bizonyítható; hogy a szülő a 
kiskorút a jogosult ellen ne
veli és a láthatásra vonatko
zó gyámhatósági határozat
nak a bírság ellenére sem 
tesz eleget, a bíróságnál a 
gyermek elhelyezését megvál
toztató per, indításának is he
lye lehet.

*
Mi kivetnivaló van abban, 

s miért büntetik, ha valaki 
pl. a saját aranyláncát az 
arany hivatalos árfolyamán 
edadja magánszemélynek?

A tervszerű devizagazdál
kodásról szóló jogszabály az 
úgynevezett, devizaérték (pl. 
külföldi fizetőeszköz, arany 
stb.) tekintetében különös 
szabályozást ad . annak érde
kében, hogy devizakészleteink 
a legcélszerűbben kerüljenek 
felhasználásra. Külkereske
delmünk is csak úgy tud 
alapvető fontosságú' nyers
anyagokat, árukat beszerezni, 
ha azokért nem forinttal, ha
nem devizával fizet. Ezért a 
jogszabály a deviza eladását, 
vételét, ■ külföldre vitelét, kül
földi személy belföldi által 
történő megajándékozását, és 
még sorolhatnánk tovább kor
látozza, megtiltja, illetve kü
lönböző. devizahatósági enge
délyekhez köti. Az arany 
ugyan nem devizaérték, de 
azzal azonos elbírálás alá 
esik. Tilos tehát áz arany há- 
tósági engedély nélküli fel
dolgozása (aranytárgyak ké
szítése, át- vagy feldolgozása), 
javítása, .tárgyak aranyozása; 
aranytárgyak vagy ezekre vo
natkozó zálogjegyek, illetve 
letéti, jegyek visszterhes el
idegenítése : vagy megszerzése 
(cseréje is), aranytárgyak zá
logba adása vagy vétele, ki
véve ha erre feljogosított, ál
lami szervvel kötötték a zá
logszerződést (pl. Bizományi 
Vállalattal).

Aki aranyat szeretne ven
ni, megteheti, de nem ma
gánszemélytől, hanem az arra 
kijelölt vállalattól. Magán
személytől elfogadhat viszont 
ajándékba aranytárgyat (vagy 
adhat ajándékba), végül sze
rezhet öröklés révén is. Az 
említett tilalmak megszegése 
az értéktől függően lehet sza
bálysértés vagy bűncselek
mény. ötezer forint érték 
alatt még szabálysértés, bün
tetése húszezer forintig ter
jedő pénzbírság lehet. Ha 
pedig bűncselekmény, a mi
nősítéstől függően akár 8 évi 
szabadságvesztés is kapható 
érte. Mind a szabálysértésnél, 
mind pedig a bűncselekmény
nél a cselekmény tárgyát (a 
devizaértéket) el kell koboz
ni.

Törvénymódosítás előtt

Vita a családvédelemről
A Magyar Nők Országos 

Tanácsának Elnöksége 
Duschek Lajosné elnökleté
vel megvitatta a családjogi 
törvény módosításának el
veit. Dr. Borics Gyula igaz
ságügyi minisztériumi ál
lamtitkár tájékoztatójában 
hangsúlyozta: a házasság és 
a család intézménye ha
zánkban megfelel alapvető 
rendeltetésének. A család 
működési zavarai azonban 
jelentős társadalmi problé
mákat okoznak. Az utóbbi 
évtizedben lazultak a csa
ládi kapcsolatok, a házas
ságkötések száma 25 száza
lékkal csökkent, a válások 
száma viszont az évi 24 
ezerről 28 ezerre növeke
dett, Napjainkban a csalá
dok 13 százalékában csak 
egyik szülő él együtt gyer
mekével. Az elvált szülők 
élétviszonyai nehezedtek, 
ezért újraházasodási esé
lyeik csökkentek. Sokan a 
házasságkötés helyett élet
társi kapcsolatot alakítanak 
ki. Ehhez bizonyos jogsza
bályi előírások is hozzájá
rultak. Az elvált szülők 
gyermekeinek többsége ká
rosodik. A bűnöző fiatalok 
több mint 40 százaléka egy 
szülővel, vagy család nél
kül él.

A család s a gyermek 
fokozottabb védelme érde
kében szükséges korszerű
síteni a házasságra, a csa
ládra, a gyámságra vonat
kozó és az ezekkel össze
függő jogszabályokat, bár 
a családjogi törvény alap
jában véve jó, időtálló.

A családjogi törvény mó
dosításának elvei között 
megemlítette: indokolt
hogy a nők csak 18. élet
évük betöltése után háza
sodhassanak, ennél fiata
labbak csak a gyámhatóság 
engedélyével, egyes esetek
ben szülői jóváhagyással 
köthessenek házasságot. Bi
zonyos adminisztratív, esz
közökkel meg lehet mente
ni azokat a házasságokat, 
amelyeket a házastársak 
elhamarkodottan kívánnak 
felbontani. Ugyanakkor 
nem cél fenntartani a meg
romlott házasságokat. Indo
kolt megvizsgálni a házas
sági vagyonjogi > szerződés 
bevezetését is.

Szükséges a szabályozás 
annak érdekében is, hogy 
a felnőtt gyermekek az ed
digieknél jobban gondos
kodjanak idős szüleik tar
tásáról, gondozásáról. Az 
árva, elhagyott gyermekek 
örökbefogadásának egysze
rűsítése is indokolt.

A vitában felszólalók 
egyetértettek azzal, hogy 
emeljék fel a házasságkötés 
korhatárát. Szükséges lehe
tővé tenni azt is, hogy a 
gyermeket gondozó szülő 
ne akadályozhassa meg, 
hogy a másik szülő láthas
sa gyermekét. Némelyek 
úgy vélték: adminisztratív 
korlátok nem segíthetnek 
fenntartani a felbomló há
zasságot. A házassági va
gyonjogi szerződésről el
hangzott vélemények is kü
lönböztek.

POSTAI BŰNÜGYEK KRÓNIKÁJA
Vékonyka,' szürke, már

ványozott kötésű köny
vecskét lapozgatunk a 
Pos-ta-főiga.zgatóságon Asz
talos Ferenccel, a posta- 
szakosztály vezetőjével. A 
könyvecske fedőlapjára 
ragasztva van a cím; 
„Visszaélések”.

Éjszakai látogató
Egy, már nyugdíjas re

vizor vezette évek során e 
krónikát, mielőtt a „V is
szaélések” vaskos aktáit 
— rablások, betörések, 
sikkasztások — irattárba 
zárta volna, könyvecské
jébe néhány sorosi leírás
sal lajstromozta. Nem úgy 
néz ki e könyvecske, mint 
a positarablások krónikája, 
inkább egy emlékkönyvre 
hasonlít. 1979 óta — ezt az 
utolsó kis kötetet őrzi a 
Posta-főigazgatóság — idő
rendi sorrendiben minden, 
persze akér kicsiny, akár 
nagy esemény feljegyezte
tik.

Az első beírás 1979. ja
nuár 5. Aszódon R. Lajos 
kézbesítő saját maga írta 

. alá a pénzesutalványokat, 
11 ezer 800 forintot sik
kasztott. De már május
ban az ettso postai betörés: 
Felsősimán a pénzes vas
ládát a betörő elvitte. Jú
niusban Tiszatényőn betö
rési kísérlet, szeptember
ben Érpatakon a bejárati 
hátsó ajtót kiemelve nyi
tott a hivatalba az éjsza
kai látogató, 10 ezer fo
rinttal lépett .le. Novem
berben az első. rablás: 
Kaposváron a 3- Sz.. Pos
tahivatalból egy álarcos 
270 ezer forintot rabol, de 
egy órán belül rendőrké
zen, van. Aztán Rákócziúj- 
fal.u. Ide kétszer is meg
próbál a betörő a padlá
son át bejutni. Másodszor
ra sikerül is neki, a vais- 
ládát villanyfúróvá] több 
helyen is .megfúrta, de 
már kinyitni nem tudta.

Ne soroljuk külön az 
eseteket, inkább összegez
zük. 1979-ben 51 esetei
(kisebbet, nagyobbat) je
gyeztek fel. 1980-ban 94-et. 
1981-ben 57-et, 1982-ben
77-et, 1983-ban 56-ot,
1934-ben 59-et.

Évek során ' a számok 
nem csökkentek. De csak 
az esetek számai. Ugyanis 
e számokban a kísérletek 
is szerepelnek. Eset van. 
de eredmény — a bűnö
zők részére — alig.

Pénzünk a postán
— Az eddigi biztonság: 

berendezéseinket, az érték
őrzés egész rendszerét — 
mondja az osztályvezető 
— a 80-ag évek elején fe
lülvizsgáltuk. Tudni kell 
ugyanis, hogy az ország 
készpénzforgalmának 98 
százalékát a Posta látja el. 
(Mindnyájunk pénze a 
Postán, a Posta kezén for
dul meg.) 1981 előtt csak 
a nagy hivatalokban volt 
riasztóberendezés. Most 
már minden hivatalban, 
még a legkisebbekben is 
beszereltük. A korábbi 60- 
80 éves vasládákat kicse
réltük. Vasbeton trezoro
kat építettünk. A kisebb 
■hivatalokba a legmoder
nebb páncélszekrényeket 
vittük.

Tavaly fejeződött be ez 
a munka.

Eredményét e könyvecs
ke beírásai is igazolják. 
Betörési kísérletek előf< ĵ- 
dulfak, ds eredmény nél
kül.

Banktitok
Vasbeton trezor, Botond 

páncélszekrény — de ha 
a pénztáros kiadóablaka, 
ha csak résnyire is, kinyí
lik — mert hát az a dol
ga —. s kés, pisztoly me
red rá? Vagy csak ez a 
mostani eset is. A króni
kákból. a statisztikákból 
(még ha javuló is) térjünk 
vissza a jelenbe, példám 
a Dimitrov térre.

Csak általánosságokat 
mondhatunk: tovább kell 
fejleszteni. korszerűbbé 
kiépíteni a mostani biz
tonsági rendszert. Ez a 
munka pedig folyik. A 
Posta szakosztályvezetők 
így informált: „a rendőr 
séggel együtt tartott ta
nácskozásunk után többié 
le lépést teszünk, sok min
denen változtatunk, ám er 
maradjon a mi titkunk”

Dr. L. Gy.
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Eső áztatta földek
Éjszaka zuhogó esőre éb

redtem. Az ablakon alig le
hetett kilátni, mintha dézsá
ból öntötték volna. Gondol
tam, a holnapi mezőgazdasá
gi riportunk veszélybe került.

Fálhalmára igyekezve kol
légáimmal, arról vitatkoz
tunk, hogy az éjszakai felhő- 
szakadás, illetve a mai csen
des eső hasznára válik-e a 
mezőgazdaságnak. Nem jutot
tunk azonos álláspontra. Se
baj, majd a gazdaság szak
emberei eldöntik, melyikünk
nek volt igaza.

A főagronómus diplomati
kus válasza lehangolt.

— Májusban kellett volna 
az ilyen mennyiségű csapa
dék. Akkor aranyat ért vol
na . . .

— Most csak ezüstöt érdé
inél?

— Nem, most is jól jött, 
különösén a kapásnövé/iyek-

vezték az esős napokat, ami
kor nem tudtak dolgozni a 
földeljen. Az áldott eső élte
tő hatása ilyenkor mindenért 
kárpótolt.

Em ber zseliciül 
h a l á r

Nézzünk széjjel ennek elle
nére, mondom, s indulok a 
személygépkocsihoz, de kísé
rőnk rázza a fejét, s int a 
terepjáró vezetőjének. Ezzel 
biztonságosabb lesz, mondja.

Igaza volt. A határ csen
des, nyugodt, ember sehol 
sem látható. Bernátkút térsé
gében egy AN—2-es repülő
gép és egy permetező heli
kopter vesztegel sárba süly- 
lyedt kerekekkel. Tegnap még 
vidáman repdestek, perme
teztek, szórták a gyomirtót. 
Pedig milyen jó lett volna a

A gépek felkészítése jó ütemben halad
nek. Éjszaka tizennyolc mil
liméter hullott a földekre.
_ Kértem, hogy nézzünk széj
jel a földeken. Jó, csaik hozzon 
gumicsizmát, mondta.

— A földeken jelenleg mi
lyen munkát végeznek?

— Ma ünnep van.
— Ünnep, milyen ünnep?
— „Parasztünnep”, ahogy 

egykor a falusi emberek ne

ma.gasból is megnézni a 
nyüzsgő munkát, de erről 
most lemaradtunk. Ilyen a 
mi szerencsénk.

A hangosi szárűskert most 
nagyon csendes. Egyetlen 
embert találunk a hatalmas 
méretű lucernakazlaknál. A  
negyvennyolc éves Lukács 
Dezső éppen akkor mászott le

a műanyag fóliával borított 
kazal tetejéről.

— A felfogott vizet vezet
tem le.

— A nagy tócsák és a mély 
sár árulkodik az eső méretéi 
ről.

— Mindössze húsz percig 
tartott, de még kabátban 
sem mehetett ki az ember. 
Kellett a csapadék, szárazak 
voltak a földek — tette hoz
zá.

Lukács Dezső erős alkatú, 
zömök ember. Arca cserzett 
a széltől, napfénytől. Tenye
re kérges, mint egykor a ku
bikosoké. Elmondja, hogy 
egyéni gazdálkodó, gyermek
korától fogva kisebb megsza
kításokkal a mezőgazdaság
ban dolgozik. Féltő gazdaként 
tekint szét és tömören mond
ja:

— Sűrű a levegő, lehet, 
hogy újabb záport kapunk, 
de aggodalomra nincs ok, a 
lucerna hatmar szárad . . .

Kísérőnktől megtudjuk, 
hogy a hárotmszáznyolcvan- 
nyolc hektár területről eddig 
háromszázhatvanhároimról ta
karították be a lucernát. A 
termés jó, harminchét mázsán 
felüli. Ez majdnem megfelel 
a gazdaság egész évi szük
ségletének, és ez csak az el
ső kaszálás volt!

A beszélgetés során termé
szetesen szóba kerül az ara
tás, s kiderül, ha minden jpl 
megy, s nem lesz a hátralé
vő időben tikkasztó hőség, 
akkor a szokásos gyakorlat
nak megfelelően július köze
pén indulhatnak a gépeli.

Tehát még egy hónap van 
hátra a mezőgazdaság min
denkori piros betűs ünnepéig.

A gépműhelyben nagy a 
nyüzsgés. Megtudjuk, hogy 
idén, nyolc E—5 
a közelmúltban 
14-es NDK 
bájn vonul a 
A gépek 
javítása,
nem teljes egeszeoen meg% 
történt, csupán alkatrészhiány 
miatt akadozik az egyik 
kombájn javítása, de erről 
nem tehetnek a szerelők.

C B -rád ió vd
A betakarításban nélkülöz

hetetlen gépek felkészítése is 
jó ütemben halad. ígérik, 
hogy a június 27-i gépszem
lére a karbantartásokkal el
készülnek.

A kombájnokat CB-rend- 
szerű rádióval szerelik fel, 
így esetleges meghibásodás

A tócsák nagysása jelzi, mekkora eső esett

esetén azonnal tudják értesí
teni a szerelőket vagy a gép
műhelyt.

Az eddigi becslések szerint 
idén az elmúlt évihez viszo
nyítva alacsonyabb lesz a 
búza termésátlaga. Az őszi 
vetés decemberben kelt ki. A 
februári napok nagy hidege 
is káros hatással volt a ka
lászosokra. Áprilisban és má
jusban a szárazság és a szin
te nyári kánikula, valamint 
a közte lévő, egyik napról a 
másikra fagypontra süllyedt 
hőmérséklet után úgy tűnt, 
még örülhetünk, ha négy
négy és fél tonnát ad hektá
ronként. A huszonnegyedik 
órában végre kinyíltak az égi 
csatornák, így a számítások 
szerint az átlagos termés el
éri az öt tonnát.

★

A Hangulat jó, a felkészü
lés tervszerű. Mindenki átér- 
zi munkájának felelősségét.

— Zimm — Július közepén útnak indulnak a gépek

Veszteglés sárba süllyedt kerekekkel

Reggeli
konyak

Reggel hét óra után 
néhány perccel az üzlet 
nyitása után a közeli vas
úti építkezésen dolgozó, 
vidékről bejáró fiatalem
ber tanácstalanul áll az 
italokkal zsúfolt pult 
előtt. Egyik üveget a má
sik után veszi kezébe, for
gatja, nézegeti, tanakodik, 
de látszik rajta, hogy nem 
tudja eldönteni, melyiket 
vegye meg.

Megszólítja az , egyik ve
vőt és megikérdezi, hogy 
melyik, üvegben található 
a konyak. Ott, jobbra ma
gától, Nézeget, majd fel
vesz egy dióliikőrös palac
kot. Figyelmeztetik, ez li
kőr, nem konyak. Egy ru- 
mosflaska kerül ezután a 
kosarába. Meggondolta 
magát? — kérdezi tőle tü
relmetlen hangon a háta 
mögött álló vásárló, hiszen 
mindenki siet, de ez a 
szerencsétlen alak minden
kit féltart. Valaki a kezé
be nyomja a keresett italt. 
Végre mindenki felsóihajt, 
berreg a pénztárgép. Tá
vozunk.

Az üzlet előtt szépen, 
kényelmesen, nagyon nyu
godt, ráérő mozdulatokkal 
lecsavarja az üveg záró- 
kupakját és nagyot húz az 
italból. Megtörli száját és 
boldogan mondja: ez való
ban konyak.. .

F o r d íto tt é le t 5.
V e ra  rátette tenyerét a
v férfi kezére
— Most szívesen iszom va

lamit. Szeretném, ha szép 
lenne ez az este.'

— Konyak jó lesz?
— Inkább whiskyt kérek.
A pincér újra megjelent az

asztalnál. ,
— Két whiskyt — mondta 

Zoltán.
— Víz nélkül — vágott 

közbe Vera, majd apró kört 
rajzolt mutatóujjával a leve
gőben.

— Jég ne legyen benne.
Zoltánhoz fordult és ba

rátságosan folytatta.
— Vigyáznom kell a hang

szalagaimra. Nem szabad be
rekednem.

A pincér meghozta az ita
lokat. összekoccintották kar
csú poharaikat.

— A megismerkedésünkre. 
Vera, még jobban meg aka
rom magát ismerni.

— Igen,? — kérdezett visz- 
sza kedvesen, kacérság nél
kül.

— Van kifogása ellene?
— Nincs, Miért lenne?
— Táncoljunk?
— Most ne. Később.
— Valami bántja? Látom 

az arcáról.
— Egészen prózai dolgok 

foglalkoztatnak. Állás. Ke
nyérkereset.

— Nincs szerződése?

— Pillanatnyilag nincs. Még 
nincs. Egy hónapig vidéken 
dolgoztam. Öcska kisváros
ban. Nem hosszabbítottam 
meg a szerződésemet.

— Most milyenek a kilá
tásai?

— Nem tudom. Holnap be
nézek a központba. Fölhajtók 
valami munkát. Nem szabad 
kihagyni egyetlen hetet, sőt, 
egyetlen napot sem. Szem 
előtt kell maradni. Nagy a 
konkurencia. A szerződése
ket néha pár napra, ádta/láiban, 
egy hónapra kötjük. Bárok
ban, zenés szórakozóhelyeken 
lépünk fel. Néha ORI-ren- 
dezvénnyel vidékre megyünk. 
Ha sikerünk van, meghosz- 
szabbíthatjuk a szerződést.

— Hogyan lett énekesnő?
— Mondhatom, véletlenül. 

Iskoláskoromtól kezdve di
csérték a hangomat. Az isko
lai énekkarban szólót éne
keltem. Aztán a harmadik 
gimnáziumból kimaradtam. 
Dolgozni _ nem engedtek. Ott
hon lazsáltam. A rokonság
ból valaki azt javasolta, ta
nuljak énekelni. Próbát éne
keltem a tánczenei stúdióban. 
Felvettek. Másfél évig jártam 
oda. Tanultam valami keve
set. Amikor nagykorú let
tem, vizsgáztam. Megkaptam 
a működési engedélyt. „B” 
kategóriás vagyok.

— Hány éve működik ezen 
a pályán?

— Hatodik éve. Tudom, 
nincs nagy tehetségem. Ta
lán. Nem vagyok kimondot
tan csúnya, ez az egyetlen 
előnyös tulajdonságom. Pár 
évig még elevezgetek a pá
lyán. Vagy sikerül, vagy nem. 
Férjhez is mehetek. Akkor 
vége. Ha kiöregszem, elme
hetek kávéfőzőnőnek.

— Ez elég keserűen hang
zott.

— Ezek a realitások. Szám
talan példát láttam magam 
előtt. Ügyesebb pályatársnőim 
ezt a pályát csak ugródesz
kának használják. Amig fia
talok és csinosak, nincs baj. 
Reflektorfényben élnek. Ha 
nem sikerül karriert csinál
ni — ez kevésnek sikerül —, 
könnyebben kötnek előnyös 
viszonyt, szereznek protek- 
tort. A szerencsésebbek jó 
házasságot kötnek. Mások 
nyíltan vagy kevésbé nyíltan 
prostituálják magukat. Nem 
könnyű pálya. A jó szerző
désnek ára, kvótája van. Az 
engedelmes leányka tűrhető 
szerződést kap. Ha nem adja 
be a derekát, Zalaegerszegen 
találja magát. így van ez je
lenleg velem is. A munka
adók, szállodaigazgatók és 
üzletvezetők, a kedves ven
dégek mind szabad prédának 
tekintenek bennünket, A ze

nészek sem különbek. Em
lékszem, kezdő koromban, 
amiért nem vettem részt a 
bulijaikban, leégettek a kö
zönség előtt. Szándékosan el
rontották a számaimat. Bőg
tem. Hisztiztem. Látja, ilyen 
az a pálya, amit annyian iri
gyelnek. Nem hibáztatom 
őket, könnyű megszédülni a 
látványos külsőségektől. De 
ne beszéljünk többet erről.

Megszorította a férfi kar
ját.

Egyetlen hajtással kiitta az 
italt. Mozdulatában ott hú
zódott a menekülés vágya. 
Arca kipirult. Telt, érzéki 
szája megnyílt, apró egérfo
gaival az ajkát rágta. Puha 
lett, forróság áradt a póru
saiból. Apró semmiségekről 
kezdtek beszélgetni, ami csak 
nekik volt fontos.
JT  esőbb táncoltak. Az első 

tánc fontos a szerelme
seknek. Amikor először ösz- 
szekapaszkodnak, átkarolják 
egymást, közös útra térnek. 
Lebegnek a zene hullámain, 
a mozgás egymáshoz préseli 
testüket. Felgyorsul a léleg
zetük, szaporábban ver a szí
vük. Távoli hívás szavát kö
vetik . . .  Vera engedelmesen 
simult partneréhez. Elenged
te magát. Kezének szorítása 
erősödött, amikor észrevette, 
hogy Zoltán lágyan beiecsó- 
kol a hajába.

A harmadik italnál össze
nevettek.

— Szervusz, Vera.
— Szervusz, Zoltánka.

Beszélgetésük új színekkel, 
mélyebb árnyalatokkal gazda
godott. Apró, 'bizalmas vallo
másokat tettek. Olyan titko
kat elmondtak egymásnak, 
amit még soha senkinek, ami
ket csak. egyszer mondanak 
ki az életben. Ezek a pilla
natok, az érlelődő szerelem 
percei a legszebbek. Még 
öregkorban is felmelegítefiek, 
s bármi is történik később, 
ezeket soha nem lehet meg 
nem történtnek tekinteni. Űj, 
eddig ismeretlen érzések 
szikrái esiholódtak, tűztáncuk 
nem halt él, megtapadt az 
érzések, taplójában, s a sze
relemben lángra lobbant. A 
szerelem az élet legszebb, 
legnagyobb adománya. Ezért 
élni és küzdeni érdemes. ígé
ret. Lobogás. Szenvedély. A 
szerelem minden érzelmi 
gazdagságával együtt , magá
ban hordja az önzést. Szerel
münk tárgyában önmagun
kat szeretjük, s a másikra 
pazarolt érzelmeket megdup
lázva, kamatosán akarjuk 
visszakapni. Ezeket Zoltán 
homályosan sejtette, de nem 
fogalmazódott, meg benne. Ügy 
érezte, hogy megtalálta azt a 
nőt, az egyetlent, akit rég
óta keresett, Szüksége van a 
lányra. Jelenlétére. A sze
relmére. Vele ünnep lenne 
minden hétköznap. Azt nem 
tudta, nem tudhatta, hogy a 
lány mit érez. Szüksége van 
rá? Pont őrá? Ebben a pil
lanatban kétségbeejtően je
lentéktelennek érezte magát. 
Szeretett volna jelentős egyé
niség lenni, hogy valamit



A nyersóruroktárSiin

Fehér András, a nyersáruraktár dolgozója szállítósza
lagra rakja az alapanyagot

Ha egy nagyüzem íekM - 
goz'órésizlegére önként kínál
kozik a ha^soniat, hogy az- 
nem más, mint az üzem 
„gyomra”, akkor tálán nem 
erőszakolt aiz a másik hason
lat, hogy a nyersáruiraktár az 
üzem „torka”. Ebibe a hatal
mas „torokba” tavaly huszon
hét millió négyzetméter áru 
áramlott be. Ez a mennyiség, 
élitáiMtaain, kisebto-niagyobto el
téréssel jellemző mindéin év
re. i

E hatalmas árumennyiséget 
SO százalékiban hazai üzemek 
állítják elő. A fennmaradó 20 
százalékot a szomszédos or
szágoktól — Csehszlovákia, 
Szovjetunió, Románia — vá
sároljuk. Az importtal itöbtoé- 
kevésibé elégedettek lehetünk, 
hiszen ezek kormányközi 
megállapodások révén érkez
nek hozzánk, s a szállítások 
nem mutatnak ütiemibeli inga
dozást. Nem mondható ed 
ugyanez belföldi piairénereimlk- 
rő!. A PANYOVA, a Ráiba- 
tiext, a  Kistext, valamint a 
Pápai T-extilművek elsősor
ban a maga exportjával tö-

rődiilk, s ha azt teljesíti, akkor 
foglalkozik csaík a belföldii kö
telezettségeivel. Ez n emcsak a 
könnyűipar, hianem más ipar
ág gondja is. Ennek a meg
oldását már nem lehet el
odázná.

Amikor a nyersáruraktár- 
ban jártunk, akkor Fehér 
András és Jakab László volt 
műszakban, amely műszak az 
ő esetükben fél nyolctól négy 
óráig tart. Eközben 80-100 
mázsa anyagot mozgatnak 
meg. Aznap a Tündié 140-es 
anyagot küldték a szabászat
ra. Mindketten keményen dol
goznak, keld is nekik a pénz, 
hiszen haza is kőidéinek, mag 
félre is tesznek, ezize'l isi köny- 
nyntvén a szabadiul ás utáni 
beülies'zkiedésüket. Hiavi .brut
tó keresetük 3200 forint kö
rüli, ebből tisztán megmarad 
nekik 2-100 forint, amelyből 
hiatiszáz forintért vásárolnak.

Az üzletben naponta lehet 
vásárolni. A tiiS'ztais-ágii szere
ken és a cigarettán kívül’fő
leg élelmiszerre — turista- és 
téliszalámi, konzerv — köl
tenek. Jakab László ennél ke

vesebbet vásárol, mert — 
munkája nyomán — havonta 
kaphat csomagot, amelyben 
nemcsak élelmiszer, hanem 
cigaretta is van. A szülei kül
dik neki ezt, mert közvetlen 
családjától — feleség, gyerek
— külön él, elváltak útjaik.

Már miríidfcetten többször
voltak büntetve. Fehér And
rás 34 évéből már a hetedi
ket tölti börtönben, különféle 
büntetések nyomán. Legutób
bi ítéletét betöréses lopá-siért 
kapta, 2,5 évet, egy év múlva 
szabadul. Jakab Lászlónak 
akkoráiban — május 27-én — 
106 napja volt hátra. Nagyon 
készül a szabadulásra. Nem
csak detkáleg, hanem anyagi
lag is. Takarékosan élt;, s így
— viszonylag — tisztes ösz- 
szeggel kezdheti meg új éle
té t  Különben ő is megjárta 
már a.z intézeteket, hiszen 
1971-ben, 1983-ban és 1984- 
ben újra és újra összeütkö
zésbe került a törvénnyel. 
Kálváriájáért — talán nem is 
alaptalanul'— a válását, s az 
azt köv-ető csalódását, vala
mim t ennek folytán kiliakult 
társaságát okolja. Mindez az 
ő számlára lehet mentség, de 
legalább annyi szól ellene, 
mint mellette. Három bünte
tés, ebből kettő egymás utón 
következük, s így eléggé bajos 
igazat adni neki. Talán arról 
lehet szó, hogy volt egy idő
szak az életében, amelyet 
minden mindegy alapon elté- 
kiOzolt..S itt bent jött’rá, hogy 
ez mennyire fölösleges volt, 
hogy 36 évesen még van- le-, 
h-etőisiége.

Nemcsak neki, hanem a leg- 
' több embernek megmarad a 
lehetőségié, csak élm-i kellene 
vele. Ráadásul neki jó szak
mája van — géplakatos! —, 
és szeret dolgozni. Itt is a job
bak között van. Talán csak 
az akarat hiányzik ' belőle. 
Ilyen helyzet-ben ez pedig 
döntő le-het.

A. J.

Ünneppé vált hétköznapok
Azt hiszem, mindenki cső-, 

dálkozna azon az emberen, 
aki miután filmen, televízión 
már látta a tengert, s amikor 
lehetősége nyílik rá és sze
mélyesen is megtapasztalja, 
hogy milyen, nem lenne el
ragadtatva, s csak annyit 
mondana, olyan, mint a tévé
ben! Világos, hogy furcsán 
néznénk rá, hiszen más az, 
amit személyesen a maga va
lójában látunk, s megint más 
annak — művi mása, még 
akkor is, ha a képen színek 
viliódznak, ha a vászon szí
nes, szélesvásznú filmnek ad 
helyet.

Talán. így vagyunk azzal is, 
hogy ma már szinte szemé
lyes ismerősünk minden film
sztár, minden színpadi sze
replő, s mégis mennyire más, 
ha testközelben látjuk őt, ha 
szólhatunk hozzá, kérdezhe
tünk tőle, s ő nekünk vála
szol . . .  Nem más ez, mint a 
személyiség, a személyesség 
varázsa. Egyáltalán nem volt 
véletlen, hogy hosszú időnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy 
természetessé váljék mindaz, 
ami napjainkban történik a 
bv. intézetekben.

Az, hogy az ország legnép
szerűbb humoristái, színészei, 
sportolói, írói látogatnak el 
hozzánk, s osztják meg ve
lünk élményeiket, gondolatai
kat.

Ä  különös varázsa
Tudjuk azt, hogy ezek az 

emberek nem különleges lé
nyek, de valamit jobban tud
nak, mint az átlagember, va
lamiben különböznek tőlünk.

És ez a különbség, ez a kü
lönösség adja varázsukat. Fő
leg akkor érezzük közel ma
gunkhoz őket, amikor a ma
guk különleges képességét, 
tudását, a lehető legtermésze
tesebben adják elő. Ekkor 
következik be — színházi 
nyelven szólva — a csoda! 
amikor a színész és néző egy
azon húron remeg, amikor 
tanúi vagyunk az ő átválto
zásának. Mert mi történik? 
Bejön egy ember maszk és 
jelmez nélkül, ráismerünk, ő 
az, civilben van, olyan mint 
én, vagy a többi ember.

És elkezd beszélni, táncol
ni, verset mondani, énekelni, 
s mi követjük őt, s azonvesz- 
szük észre magunkat, hogy 
már más emberek vagyunk, 
ha nem is sok időre, arra a 
néhány percre, órára, amíg 
körünkben tartózkodik.

Mennyivel másabb ez, mint 
amikor filmen, tévén nézzük, 
holott a műsor — talán? — 
ugyanaz!

Legtöbb intézet — termé
szetesen — a vidám műsorok 
előadóit, szerzőit kéri fel, 
hogy látogassa meg őket. A 
vidámság az, amelyből soha
sem elég. S ha valaki képes 
bennünket kiragadni sanyarú 
helyzetünkből néhány percre, 
már az emlékét is áldjuk, s 
jelenlétében pedig önfeledten 
tapsolunk. Kinek ne lenne 
személyes élménye egy-egy 
ilyen találkozás?

Ki feledkezhetne meg ar
ról, hogy egy-egy délután 
mennyit kacagott Kabos Lász
ló, Verebéig Iván, Szuhay 
Balázs, Csala Zsuzsa műso
rán?

V ége a  tanuló időnek
A Sátoraljaújhelyi Fehérne- 

nuigyár csiszolóorészlegében 
június végén fejeződik be a 
tanulási időszak. Ettől kezdve 
már nincs biztosítva az átlag
kereset, tehát ki-ki a maga 
szorgalma, tehetsége szerint 
boldogul. Az már a kezdettől 
fogva kiderült, hogy a munka 
nem könnyű, inkább kényes
nek nevezhető, hiszen a csi
szolás! művelet végén a ki
lincsnek, mely közvetve — 
nyugati — exportra kerül, 
tükrös felületűnek kell lennie, 
így azonban a munkástól nagy 
figyelmet és odaadást köve
tel ez az „export”-miunka.

Cs. Z.

W* jjiíí
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Magamra hagytál
Magamra hagytál, problémáim vert seregével 
küszködöm. Talpra szeretném állítani közönytől 
és veszteségtől összetört katonáim, hangomat, 
hogy a szél ismét élesre köszörülje, s 
öklömhöz adna új mozdulást
magamra hagytál küszködésem közepette, látod? 
Szanaszét hevernek múltam zsoldosai és követelik 
hogy jussuk kiadjam, mert velem voltak nehéz, 
végzetes csatákban, s mégis én maradtam élve, ők 
pedig lassan, csöndben mind elmúlnak mellőlem.
Te is elmentél tőlem, szerelem. Pedig most jöhetnél 
kacér sálad lobogtatva szélben, csípőd hajlatán 
villantva régi remények új kalandjainak ízét, mosolyod 
szögletén kis szavakkal éltethetnéd bennem az 
élniakarás egyre múlóbb s egyre erősebb csöndjét. 
Magamra hagytál öt éve már, ötödik éve, hogy csak 
emlékezem rád, fiatalon, nagyon fiatalon, akiknek 
pedig nem lehetne még ilyen sok mindenre emlékezniök!

Szalai Papp András 
Márianosztra

adni tudjon. Verát elfogadta 
jlyannak, amilyennek mu
tatta magát. Nem kedvetlení- 
:ette el a nyers valóság, amit 
íz énekesnők pályájáról mon
dott. Az őszintesége megha
totta. Hitte, hogy a lány az a 
kivétel, aki erősíti a sza- 
bályt. Akármi történt koráb- 
oan, nem érdekli. Lezáródott 
sgy korszak, egyszerűen el 
kell felejteni.

Két ember kapcsolatában a 
közeledés árnyalatai, _ a sza
vak mélysége, a kifejező te
kintet, elárulják az igazi 
szándékot. Kalandot akar az 
egyik, vagy annál többet. Ami 
Vera és Zoltán között eddig 
történt, az valaminek a kez
detét jelentette. Zoltán Verá
ban azt a nőt látta, akit sze
retni lehet, minden más mel
lékesnek számított. Hogy 
énekesnő, megmozgatta^ a 
benne lappangó hiúságot. 
Persze, büszkélkedhet vele, de 
elfogadta volna akkor is, ha 
takarítónő valahol. Az érzel
mek gazdagságát fémjelzi, 
amikor büszkék akarunk len
ni szerelmünkre.

Ebből a fülledt, üvegházi 
hangulatból Vera lépett kiel- 
són sic

— Három óra elmúlt. Ha
za kell mennem.

— Fáradt vagy?
— Nem túlságosan.
Igazat mondott. Élénk volt 

és friss. Zoltán maga sem ér
zett fáradtságot. A hajnali 
órák fáradtsága nem tagióz
ta le. Nem akart még elvál
ni a lánytól.

— Muszáj elmentled, kis-

— Te nem akarsz haza
menni? Holnap nincs semmi 
dolgod?

— Képzeld, nincs. Ráérek. 
Még tart a téli szünet. Tu
dom, egy átvirrasztott éjsza
ka után nem szabad lefe
küdni, ha nem tudod kialud
ni magad. Az erőszakos éb
resztésnél nincs rosszabb.

— Tudom. Volt részem 
benne. Nehéz napom lesz. Ren
geteg az elintéznivalóm.

— Nem halaszthatod el eze
ket?

— Nem. Meg kell látogat
nom a legkisebb nővéremet, 
ez egy. Kettő, az énekórát 
sem szabad kihagynom. Leg
alább egy új számot meg kell 
tanulnom. S ami a legfonto
sabb: munka után kell néz
nem. A többiről nem is be
szélek.

— Várjuk meg együtt a 
reggelt. Jó?

— Ha akarod.
— Persze hogy akarom.

Üjra táncoltak. Később 
összebújva, szótlanul ül

tek egymás mellett. Beszélt 
helyettük a csend. Ebben a 
néma harmóniában a hallga
tás is összekapcsolta őket. 
Átengedték magukat azoknak 
az érzéseknek, amelyek átrö
pítették őket a maguk külön 
kis világába. Egy .nappal ez
előtt még semmit sem tud
tak egymásról. Vera és Zol
tán a maga útját járta, s ez 
az ösvény most keresztezte 
egymást, hogy utána közös 
úton haladjanak tovább.

A lány arcát megszépítet
te a belső kisugárzás. Karjá
nak fedetlen bőre sütött. 
Zoltán föléhajolt.

— Megcsókolhatlak, kis
lány?

Vera szeme megrebbent. 
Óriásira kerekedett. Kérde
zett. Hívogatott. Félig be
hunyta. Szembogarának fény
lő csillagocskái kihunytak, 
eltűntek a hosszú szempillák 
alatt. Engedelmesen nyújtot
ta feléje puha, telt ajkát.

Zoltán odahajolt. Egy hosz- 
szú percre összetapadtak. Ve
ra szája forró volt és csere
pes a belső láztól.

— Ne — súgta halkan. — 
Itt nem szabad.

A hajnal itt találta őket. A 
zenekar fáradtan, unottan 
jászott. A pincérek álmosan 
végezték dolgukat. Itt-ott 
felkerekedett egy asztaltársa
ság, kifelé indultak. A kö
zeledő záróra pontot tett a 
hosszú éjszaka végére.

Szedelőzködtek ők is. Ki
mentek az utcára. A meleg, 
fűtött helyiség után erővel 
kényszerítették magukat, 
hogy kilépjenek a fagyos ut
cára. A lány fogai összekoc
cantak. Belekapaszkodott 
Zoltán karjába. A férfi visz- 
sza akart fordulni, hogy a 
portás taxit rendeljen. Ékre 
azonban már nem került sor. 
Kocsi fékezett mellettük. Ala
csony, kopaszodó férfi nyi
totta ki az ajtót.

— Kérnek kocsit?
— Hogyne. A legjobbkor 

érkezett. Szállj be, Vera.
— Parancsoljanak; Kézcsó

kom, művésznő.

— Jé, maga az?
— Régen nem láttam, ked

ves művésznő.
Vera behuppant a hátsó 

ülésre. Zoltán mellé telepe
dett. Behúzta maga után az 
ajtót.

— Hová megyünk? — kér
dezte a taxis és karját a kor
mánykerékre támasztotta. Fé
lig hátrafordulva ült a veze
tőülésen.

— A Keletihez.
— Magam is oda igyekez

tem.
— Nem tudja véletlenül, 

hánykor nyit az étterem?
. — Pontosan nem 'tudom. 

Ügy fél hat körül. A váróte
rem melletti büfé azonban 
ilyenkor is nyitva van. Le
het harapni valamit. Indul
hatunk?

— Persze. Csapjon a lovak 
közé.

A taxis nevetett.
— Ez jó. Csapjak a lovak 

közé. Jópofa maga.
Vera egészen kicsire ösz- 

szehúzta magát. Testével 
Zoltánhoz simult. A kocsi 
nesztelenül suhant a hósza- 
gú, ébredező városon. Apró 
fagytüskékkel szórta tele a 
hajnalt. Erőszakosan beha
tolt a ruhák alá. Hideg ta
pintásával dermesztett. Az el
ső villamosok csikorogtak a 
síneken, csörömpöltek az ut
cákon. Ébresztőt rendeltek el 
a házak között, Zoltán arra 
gondolt, ha csupasz kézzel 
megérintene egy vasdarabot, 
a fém hidege megégetné a 
kezét. A bágyadt fény eről
ködve birkózott az oszladozó, 
piszkossárga köddel.

— Megérkeztünk, kérem.
Az autó megállt az indulási

oldal bejárata előtt. A taxira 
várakozók azonnal megro
hanták a kocsit. Zoltán a 
pénztárcája után kotorászott, 
de a barátságos sofőr meg
állította.

— Tessék hagyni. A mű
vésznővel jő barátok va
gyunk.

Kinyitotta az ajtót. Ha nem 
akartak fagyoskodni, engedni 
kellett.

— Viszonlátásra. Máskor is 
legyen szerencsiéin!
17 lköszöntek az előzékeny 
JLJ taxistól. Besiettek a pá

lyaudvar huzatos előcsarno
kába.

Egy pályaudvar éjszakai, 
hajnali képe lehangoló lát
vány. Éles kontraszt a nap
pali nyüzsgés, tolongás és a 
bágyadt éjjel között. Fáradt, 
törődött alakok bolyonganak 
a csarnokban és a tágas fo
lyosókon, vagy kimerültén 
gubbasztanak a huzattól vé
dett zugokban. Siettetnék a 
nyúlós idő csigalassúságú 
tempóját. Az éjszakázok üve
ges szemekkel küszködnek a 
fáradtsággal, a szempillájukra 
nehezedő kimerültséggel. 
Amikor izmaikat már haso
gatja a görcs, fölállnak, cso
magjaikat szemmel tartva 
megmozgatják elgémberedett 
tagjaikat.

Már elmentek az utolsó vo
natok. Még nem indultak az 
elsők. Közöttük éjszakázik a 
néma csönd.

Bordács László 
Vác

(Folytatjuk)

Vagy tűnődhetett el _ Psota 
Irén groteszkbe hajló jelene
tein? Amelyek egyként ve
gyítenek érzelmet, gúnyt, tra
gédiát, s amelynek nyomá
ban nem tudjuk, hogy mi a 
több műsorában: a bölcses
ség? vagy a feledtetni tudás?

De ugyanilyen joggal szól
hatnánk Mensáros Lászlóról, 
aki mindent tud a színészet
ről, az emberábrázolásról, aki 
húsz évvel ezelőtt állított ösz- 
sze műsort a XX. század al
kotásaiból, amely elénk tár
ja a kor különös, kettős ar
cát. Ebben éppúgy joggal sze
repel egy vasúti jelentés, 
mint Radnóti költeménye. O 
is, akárcsak a többi — álta
lunk most nem említett nagy 
színész —, az Ady által kö
vetelt és igényelt emberséget 
állítja elénk.

De most, amikor még zaj
lik Mexikóban a legjobbak 
csatározása, megfeledkezhe
tünk-e a régiekről, köztük a 
„fekete párducról”, aki egy 
régebbi időszak nagy magyar 
válogatottjának remek kapu
sa volt, Grosics Gyuláról?!

Ö is, akárcsak a többi em
lített színész, Sátoraljaújhely 
vendége volt az elmúlt idő
szakban. Ezek az emberek 
olyan természetesen „hozták” 
magukat, művészetüket, hogy 
nemcsak tehetségük okán, ha
nem emberségük jogán is 
emlékezésre méltó szereplői 
voltak az ünneppé vált hét
köznapoknak.

Feledve a grundakat
Ha csak szórakozunk, már 

az is elegendő, hiszen aki 
egy-egy közösséggel elfeledte
ti szorító gondjait, már meg
érdemli, hogy áhítattal ejtsük 
ki a nevét. De mást és töb
bet adnak a vendégművé
szek, meghívottak. Erőt ad
nak, hogy a nehéz helyzet; 
után jobb és szebb követke
zik, hogy ebben nekünk, nem
csak a  néző, hanem a szerep- 
lőr-az alakító szerepe is ki
jut, és csak rajtunk áll.

Az a művész, aki a lelket 
erősíti, a legtöbbet teszi a bv. 
intézetbeli nézőiért. S ha ezt 
nevettetve, kacagtatva teszi, 
ha humorral, bölcsen, akkor 
már-már maradandót alko
tott. Mert akik ilyen helyzet
ben hallgatták őket, ma sem 
felejtik művészetüket, szemé
lyiségüket. í

Természetesen az ismert, 
népszerű emberek viszik el a 
„pálmát”, ők azok, akik csak
nem mindenkinek tetszenek, 
'de vannak rajtuk kívül olya
nok is, akik be-bejárnak egy- 
egy intézetbe, előadást tarta
nak, versekről, művészetről, 
irodalomról stb. beszélnek, s 
ha nem is nagy létszámú kö
zönség, de 15-20 ember áhí
tattal hallgatja szavaikat.

Főleg olyan megyei váro
sokban — Nyíregyháza, Deb
recen —, ahol színház is van, 
irodalmi folyóirat is jelenik 
meg, válik gyakorlattá az is
meretterjesztés, a közművelés 
effajta formája.

De nemcsak őket, az ele
ven embereket, a művésze
tek tolmácsolóit kell megbe
csülni és fogadni szívesen, 
hanem a műveket is. Gyak
ran volt már példa arra, hogy 
egy-egy vándorkiállítás — 
festmény, szobor, fotó — ér
kezik a városba, s ha jó aa 
intézetnek a kapcsolata az il
letékes művelődési szervek
kel, akkor nálunk is bemu
tatkozik műveivel az alkotó.

Márpedig, mint közismert, a 
jelentős alkotók életútja egy
általán nem nélkülözi az iz
galmat, a kudarcot, és végül 
a „csak-azért-is” helytállás 
szépségét.

Lehetne még sorolni azo
kat a művelődési tetteket, 
amelyek új gondolatokat, új 
érzéseket ébresztenek ben
nünk, mert vannak, de nem 
is a szám a lényeg, hanem 
az, hogy ez az irányzat foly
tatódjék.

Mert ezáltal nemcsak az 
egyén gazdagodik, hanem új 
erőre kap az öntevékeny mű
vészeti ágak, csoportok sora, 
amikor már a néző, a művet 
értő ember változik át alko
tóvá. Mert bármilyen körül
mények közé kerül az em
ber, a szépségről, a művé
szetről,^ az ember nagy lehe
tőségéről — nem mondhat la  

A. 1.
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Gyakran felteszik a fen
ti kérdést és vágják is 
rá a választ: maguknak. 
Valóban úgy tűnik, hogy a 
gyerek vagy — sajnos — 
immár felnőtt diák csak 
magának tanul. Pedig ez 
így nem igaz, vagy csak 
egy része az igazságnak. Az 
ember nemcsak magának 
tanul, hanem az országnak, 
a jövendő családjának, egy
szóval a nemzetnek. Hiszen 
már elődeink is tudták, 
hogy a nemzet nemcsak so
kaság, hanem kiművelt fők 
közössége. Tehát egyáltalán 
nem magánügy, hogy vala
ki tanul vagy nem. Azt sem 
tartom véletlennek, hogy az 
általános iskola elvégzését 
törvény teszi kötelezővé.

Sajnos, úgy tűnik, az el
múlt évtizedekben elhalvá
nyult ennek a törvénynek 
az ereje. Egyre több olyan 
szülő van, aki megelégszik 
azzal a magyarázattal, hogy 
a gyermekének, úgymond, 
„nehéz a feje”, nem nagyon 
megy ennek következtében 
az iskola, tehát ne járjon. 
És a gyerek nem jár, az il
letékes tanács pedig vagy 
nem tud, vagy nem akar. 
érvényt szerezni a törvény
nek. S a gyerek tudatlan 
marad, felnőttként kell 
majd behoznia a hátrányát, 
ha egyáltalán lesz akarata 
és lehetősége. Nemrégi
ben beszéltem Sátoralja
újhelyen egy huszonhá
rom éves emberrel, aki so
ha nem járt iskolába, 
egyáltalán nem ismeri be
lülről az iskolát, s így se a 
betűt, se a számot, se írni, 
se olvasni nem tud. Azért 
részletezem ennyire aprólé
kosan, hogy mit nem tud, 
mert életemben először be
széltem ilyen emberrel. 
Mert bár találkoztam már 
analfabétával, nem is. ■egy- 
gyel, de olyannal még nem, 
aki egyetlen osztályt sem 
végzett el. Nem akartam 
hinni a fülemnek, hogy lé
tezik ma hazánkban, 1986- 
ban, olyan ember, aki át 
sem lépte az iskola küszö
bét! De mivel ott ült előt
tem, el kellett hinnem, van 
ilyen ember.

Természetes, hogy a kö
vetkező évben őt is iskolá
ba Íratják a bv. intézetben, 
s talán ha megembereli 
magát, megtanul írni-ol- 
vasni, s így le tudja majd 
írni a nevét, de kétséges 
számomra, hogy ilyen hosz- 
s-zú idő után egyáltalán' ké
pes lesz-e tanulni, iskola- 
érettnek bizoriyül-e? Nem 
döbbenetes, hogy mindezt 
egy huszonhárom éves em
berről kell leírni?

Szabó Péter e z ; a fiatal
ember, aki Berettyóújfalu
ban született és segédmun
kásként dolgozott. Ittas ál
lapotban elkövetett nemi 
erőszak kísérlete miatt ke- ; 
rült börtönbe. Ez a máso- 1 
dik büntetése, az első: hi
vatalos személy elleni erő
szak volt.

Anélkül, hogy messzeme
nő következtetést vonnék le 
iskolázatlanságából, önkén
telenül is felmerül, hogy az 
említett bűncselekményeket 
talán soha el nem követte 
volna, ha egy kissé pallé- 
rozottabb az értelme. Nem 
is arra gondolok, ha több 
lenne a formális ismerete, 
hanem arra, hogy az általá
nos műveltség alapján job
ban eligazodott volna a vi
lágban, nem a törvény le
sújtó szigora, hanem a sa
ját belátása értette volna 
meg vele, hogy egy felnőtt 
embernek mit lehet, illetve 
mit kell tennie . . .

Hallottam egy másik fia
talemberről, aki vencsellői 
születésű volt, aki befoga
dáskor se azt nem tudta 
'megmondani, hogy mi az 
anyja neve, se azt, hogy ő 
mikor született.

Ha valaki azt hiszi, hogy 
ezek kivételes esetek, akkor 
téved, hiszen Sátoraljaúj
helyen is 29 analfabétát ta

nítanak . betűvetésre az 
idén. Es a számuk évek óta 
nem csökken, hanem nö
vekszik. Ilyenkor okkal, kér
dezi az ember, hogy mit 
csinálnak a kinti általános 
iskolákban, hogyan lehet
séges az, hogy lassan az év
ezred végére jutunk, s még 
mindig nem számoltuk fel 
az analfabétizmust, hanem 
szinte újratermeljük? Hosz- 
szú távon ennek komoly 
következményei lehetnek, 
mint ahogy máris érezhető 
ennek néhány jele. Nem 
véletlenül van annyi gond 
a fiatal bűnözőkkel. És ha 
az . említett irányzat nem 
fordul sieg, akkor a bv. in
tézetek, a törvény által elő
írt feladatuk' mellett, pót
általános iskolákká válnak.

És ez nem lesz jó sem az 
országnak, sem a bv-nek, 
hiszen ez a többletfeladat,

. bár nem idegen tőle, még
sem szerves része a bünte
tésvégrehajtásnak, ha kény- 
telen-kelletíen foglalkozik 
is vele. Már ma is érződik 
ennek a hatása, hiszen az 
oktatás annyira előtérbe 
kerül — szükségszerűen! 
—, hogy háttérbe kerül mö
götte a nevelés.

Gondoljuk meg, Sátoral
jaújhelyen 158 ember tanul 
csak az általános iskolá
ban. Óhatatlan, hogy ez ne 
nyomj a rá a bélyegét a ne-. 
velőkre, a nevelési szolgá
lat munkájára. Hogyan fog
lalkozzanak ugyanis a sze
mélyiséggel, ha nincs ki
alakult személyiség? Tehát 
a bejáró pedagógusok mel
lett ők is foglalkoznak 
mindazzal, ami az iskolá
ból, az oktatásból rájuk há
rul.

Véleményem szerint, 
olyan magas szintre kell 
növelnhaz-általános iskolák 
színvonalat,' s annyira von
zóvá tenni az itt folyó taní
tást, ho,gy egyetlen gyerek 
se morzsolódjék le, s hogy 
ne legyen szükség a felnőtt
oktatásban általános isko
lára. Azaz érvényt kell sze
rezni annak a törvénynek, 
amely előírja, hogy minden 
gyereknek el kell végeznie 
a nyolc osztályt. Méghozzá 
időben. Mert az ma már 
tény, hogy a 16 éves korha
tár tarthatatlan. Se a gye
reknek, se a tanárnak, se 
a többi gyereknek nem jó 
az, ha 
nyíre
Egyszerűen lehetetlenné te
szi a tanítást.

Ami a középiskolát illeti, 
itt "egészen más a helyzet, 
a középiskola — egyelőre! 
— nem kötelező, s nem is 
rhindenki bírja anyagilag, 
tehát itt érdemes a társa
dalomnak áldozni, akárcsak 
a főiskolák és egyetemek 
esetében, hogy ha. valaki 
néni oly szerencsés, hogy 
időben mindezeket el tud
ja végezni, akkor felnőtt
ként pótolhassa. Ha ez nem 
lenne, akkor lelassulna a 
társadalmi mozgás, egyik 
osztályból — mármint tár
sadalmi osztályból, réteg
ből! — nem léphetnének át 
a másikba, s ennek követ
keztében megmerevedne a 
társadalmi szerkezet.

Az idei oktatási évben is 
indult gimnáziumi első osz
tály Sátoraljaújhelyen. Itt 
már keményebbek a köve
telmények, s ennek során le 
is morzsolódnak. Amikor 
ott jártunk, május végén, 
már csak 17 gyerek járt eb
be az osztályba. Főleg ma
tematikából és magyarból 
támasztanak a tanárok ko
moly követelményeket. De 
ez érthető is, hiszen az 
érettséginek is vissza kell 
szereznie a rangját, azaz le
gyen meg a tudás fedeze
te. Jellemző, hogy mennyi
re csekély az általános is- 

. kólái alap, ugyanis még ed
dig nem sikerült második 
osztályt indítani, holott ha 
lenne elég jogosult induló, 
akkor az intézet kész len
ne a fenntartására.

Ä. J.

Tenénáró Töködön

Az iskola vezetője nyitotta 
meg az ünnepélyt

Azt hiszem, minden diátc. 
számára az egyik legszebb 
ünnep a tanévzáró. A vizsgá
kon túljutva,: - az eredmények 
ismeretében már csökken az 
idegfeszültség. Nincs más hát
ra, mint meghallgatnii_ mun
kájuk, szorgalmuk, előmene
telük igazgatói _ értékelését. 
MegköszönnT tanáraik,' neve
lőik áldozatos munkáját, A

legjobb tanulmányi ered
ményt elérők átveszik a ju- 
taiamkönyveket, kihirdetik az 
egyéb elismeréseket.

Idén is így volt Tökölön. A 
hangulatot fokozta, hogy az 
intézet vezetősége több tanuló 
szüleit, hozzátartozóit is meg
hívta, így részesei lehettek a 
felemelő, bensőséges ese
ménynek.

Az igazgatói értékelésből 
megtudtuk, hogy az 1985/ 
1986-os tanévben 384-en kezd
ték meg tanulmányaikat. Két
harmaduk az elvárt eredmé
nyeknek megfelelt. Harminc
ötén osztályismétlésre, tizen
hármán javítóvizsgára kény
szerültek,. Hatvanküencen 
kaptak szorgalmukért, jó ta
nulmányi eredményükért kü
lönböző elismerést. Beszámo
lójában az .igazgató kiemelte, 
hogy az úgynevezett korrek
ciós osztályokban tanulók is 
igen szép eredményt értek el.

— Örvendetes — folytatta 
az iskola igazgatója —, hogy 
nőtt a tanulási kedv, javult a 
fegyelem az órák alatt és 
megszűnt a felelőtlenül zava
ró■ hang: ..Bennünket a bíró
ság szabadságvesztésre és nem 
tanulásra ítélt”.

Az ünnepi műsor után a 
kiemelkedő eredményeket el
ért fiatalok szüleikkel talál
koztak.

— ZIMM —

Az irodalmi szakkör színvonalas műsorral köszöntötte 
a pedagógusokat, a nevelőket cs a szülőket

Szülök és családtagok egy csoportja

Hétköznapi történelem (5.)

Az istenek alkonya
AMIKOR SIEGFRIED MEGSZEREZTE a gyűrűt és. a.....

varázssisakot, elindult hogy megkeresse méltó asszo
nyát. Végül a walkürök szintjén*' lángtenger közepén 
megtalálta Brünhildét, akit azonnal megszeretett. Bát
ran hatolt át a lángokon, csókjaivol felébresztette az 
alvó szépséget.

Ha egyszerű meséről lenne szó, akkor fezen- a ponton 
be is fejeződhetne a történet. Az eposz azonban a vég
sőkig igazságot szolgáltat, visszaadva a _ Rajnának; a 
gyűrűt és a kincseket, elpusztítva a kapzsi, hitszegő is
tenek birodalmát, magukkal az istenekkel együtt. Ez az 
istenek alkonya.

★

A  történet tehát folytatódik azzal, hogy Siegfried ka
landra, harcra vágyva elhagyja Brünhildét, hogy ön- 
tudatlanul beteljesítse végzetét, amelyet a megátkozott 
gyűrű hoz rá.

Gunther király udvarába vetődik, ahol szerelnii báj
itallal itatják meg. Az ital hatására elfelejti Brünhil
dét, s feleségül veszi Gunther király húgát.

Ez még nem elég, hiszen Brünhildét megszerzi 
Gunther képében a királynak: feleségül. Az egész csel
szövés mögött Hagen állt, az egykori nibelung király, 
Alberich fia. A törpe így kíván végső bosszút állni a 
gyűrű elrablásáért. Brünhilde sosem tudta kedvesének, 
Siegfriednek megbocsátani hűtlenségét, ezért megbízta 
Hagent, hogy vadászat közben hátulról orvul szúrja le.

MÉG EGY UTOLSÓ ESÉLYT azonban kapott Sieg
fried a megmenekülésre. Amikor vadászat közben a 
Rajna partjára ért, sellőik szóltak hozzá. Busás zsák
mányt kínáltak az ujján lévő gyűrűért, ö  azonban nem 
adta nekik. Ekkor így szóltak a sallők: „Csak őrizd 
kincsedet, ostoba! Vele őrződ az átkot, a balsorsot* ( 
amely lecsap rád is, ahogy te is a sárkányra lecsap
tál. Ma még elér a vég!”

A  sellők szava igaznak bizonyult, Hagen halálra se
bezte Siegfriedet, akinek utolsó perceiben visszatért a 
bűvös italtól elkábított emlékezete, és emlékezett Brün- / 
hűdével való szerelmére. A halott Siegfried ujjárói Ha- j 
gén akarta lehúzni a . gyűrűt, azonban a halott, keze 
tiltó mozdulattal emelkedett''fél. Ekkor jelent meg ; 
Brünhilde. Hatalmas máglyát rakatott,, amely tetejére ! 
ő maga is felugratott lovával. A halott Siegfried kezé
ről levette a gyűrűt és a Rajna kicsapó huliártiaiba Ve
tette. ,

A gyűrű tehát, amely megölt több embert, nibe'.un- 
got, walkürt, megtörte Wotan hatalmát és megfosztot
ta őt legkedvesebb gyermekeitől, - visszakerült - oda-,—- ! 
ahonnan elrabolták,; a folyó mély- homályába, a termé
szet kecses leányainak ártatlan játékszeréül. Az ég al
ján roppant vörös fény, furcsa éjféli alkonyat lobbant 
fel: tűzben enyészett el az ódon istenvilág, Wotan bi
rodalma..-A ■ lángok .elpusztították -a tehetetlen isten- 
nemzedéket, amely nem tudott .a ..rpntásnají . ellenállni,.
Az ember rftagáramaraéLta -teretntésbén, •; • Cl ,

A nibelung-gyűrű történetét, az itt olvasható válto
zatban, az eredeti mondák alapján, 1848-ban. Wagner 
írta meg. Később hatalmas operamonstruraot kompo
nált a történethez. A korábbi feldolgozások a XII—! 
XIII. századból valók, és elsősorban a történet lovagi 
jellegű átértelmezését adják.

Az Arthur király mondakörben szintén ősi pogány- 
elemek és keresztény elemek keverednek, túlnyomó! 
részt azonban a lovagi kultúra és gondolkodás mitikus 
megjelenítésének lehetünk tanúi.
- A legenda előtt azonban nézzük meg, mi is az a lo- -í 
vagkor, mi is a lovagi kultúra? '

A lovagi kor
Ki ne látná maga előtt a magányos kóbor'lóvág, Doií 

Quijote képét, aki sovány lován, pajzzsal és karddal 
felszerelkezve, vértekbe öltözve bandukol, öszvéres kí
sérőjével, Sanchóva.1. A lovagi kor hanyatlása - után a 1 
régi ideálokat felelevenítő hóbortos ’ lovag, aki szíve :j 
hölgyéért a szélmalmokkal is megkarcol, már csupán 
karikatúrája, gúnyrajza annak a lovagság intézményé
nek, amely sok szempontból jelentős tényezője volt a 
korai középkornak. A középkori lovágság a lovas kísé
retből eredt, melynek tagjai álfa-lük választott vezér, ve- i
zetése alatt állottak. Kialakulása a X. századra tehető, ;
fénykorát azonban a XI—XIV. században élte.
. HOGYAN LEHETETT LOVAG VALAKI? A nemesi - 
ifjúnak 7 .éves korától külön iskolát- kellett, végeznie j 
valamely udvarnál, 14 éves koráig.-Ez ideig ott nemesi 
apródként kellett szolgálnia. Ezután lehetett fegyver
hordó, majd 21 éves korában lovaggá ütötték. A lo
vaggá ütést vallási gyakorlatok, böjtölés, gyónás előzte 
meg. Annak napján két lovagi tanúnak kellett bizo
nyítania a jelölt jó származását, kifogástalan erköl
csét és vagyoni viszonyait, a- felavató előtt. Páncélo
sán, de sisak, kard és pajzs nélkül a két tanú. között 
letérdelt, mire a felavató a meztelen karddal fején, 
vállán és arcán érintette és .a következőket mondta: 
„Légy bátor, igaz és derék; jobb lovagnak lenni, mint 
szolgának! Ezután az újdonsült lovagra ráadták a kar
dot, pajzsot, sisakót és a sarkantyút. A lovagnak jo
ga volt címerét és jelmondatát a pajzsán viselni. Ha 
fogságba esett, lovagi szava mellett bilincsek nélkül ;
járhatott. Mi is volt -az a lovagi eszme, amely a lovag- i
ság és a lovagrendek virágzásának valóságos értelmét i 
megadta? A középkori élet mindennapjait az ''egymás
nak szögesen ellentmondó érzelmek hullámzása, ellen
tétes, szélsőséges cselekedetek ás gondolatok feszültsé
ge hatotta át. A mindennapi életben megnyilvánuló 
nyers, durva, önző erőszak és kegyetlenség ellentéte- 
kent a megindító és magasztos irgalom képviselője 
volt az egyházi eszme, a bátorság, az erény dicsőítésé, 
a szent fogadalmak aszketikus lemondása, és- az asz- 
ketikus szerelem képviselője pedig, a lovagi eszme volit.

A lovagi eszme különös ellentétben állt a valóság
gal. Meg a korabeli krónikások is sokkal'többet beszél- 

kapzsiságról, kegyetlenségről, hideg számításról 
jól felfogott önérdekről és ravaszságról, rfiint lovagias
ságról. A lovagság a világi élet felmagasztosítött for
mája, amely kísérletet, tesz arra, hogy az ösztönös dur
va önzést és nyers agressziót viselkedési formákban 
es formális szokásokban megtestesülő erköicsísékíe 
szabályozza és cserélje föl. ' ’

K A.



1988. JÜNIUS 28.

EZ IS. A Z IS... •  EZ IS, A Z  I S . . . ®

TRÉFÁK
RooQ.es űr meghívta a 

barátját egy sakkpartira, 
amikor kirakosgatja a fi
gurákat, idegesen mondja 
a feleségének:

— Hányszor mondtam, 
hogy ne legyél olyan félté
keny! Légy szives, add elő 
a dámákat!

★
•— Hallottuk, hogy itt az 

építkezésen régebben a dol
gozók nem tartották be a 
munkaidőt. Hogy sikerüli 
változtatni ezen az állapo
ton?

— Megszüntettük a mun
kaidő elejét és végét.

— Királyból egészen 
m is embert csináltam.

— Igazán? És most hogy 
hívják?

★

*— Az egyik ismerősöm 
különböző autók alkatré
szeiből akart új autót csi
nálni.

— És mi lett az ered
mény?

— Két év.

— Igazatok van, a pénz 
önmagában nem elég a 
boldogsághoz, de én vala
hogy mégis szívesebben 
vagyok boldogtalan egy 
Fiatban, mint egy autóbu
szon.

■— Nagyon korán elveszí
tettem a szüléimét.

— Mi történt?
— Még egészen kisfiú 

voltam, amikor elmentem 
otthonról.

★
Hogy sikerült az első 

tavaszi kirándulás az új 
autóval?

— Ne is kérdezze! Az 
egész úton tolni kellett az. 
autót!

— Üzemzavar volt?
— Nem, a férjem otthon1 

hagyta a jogosítványát.

— Minden élőlény már 
születésekor rendelkezik 
azokkal a fegyverekkel, 
amelyek a fennmaradásá
hoz feltétlenül szükségesek 
— mondja az előadó.

— Ez nem lehet igaz, hi
szen akkor az embernek 
teli pénztárcával kellene 
születnie — mondja valaki 
a hallgatóságból.

Megfelel a szóba, kive
szem. De elég biztonságos 
ez a lakás, asszonyom? 
Én ugyanis ékszerész va
gyok, és néha itthon is 
vannak nálam ékszerek.

— Legyen egészen nyu
godt, uram, a férjem állan
dó rendőri felügyelet alatt 
van.

SZUPERGYORS KAPCSOLÓ
A Japán NEC-Corporation tudósai kifejlesztettek egy 

s zupeir gyorsan kapcsoló félvezető lézert, amely a 
másodperc biUiofítöd részé alatt ad lé impulzusokat. A 
lézer amelyet más félvezető lézerdiódákkal ellentétben 
nem'elektronikusan vezérelnek, a hozzá érkező lézer- 
impulzusokra villámgyorsan reagál. A lézerkapcsolónak 
emellett bizonyos emlékező funkciója van: egy megha
tározott lézeriimpulzus bekapcsolja, egy másik kikap
csolja. Másodpercenként körülbelül egymilliiáird adat 
bitet tud továbbítani — közük a  sajtóban megjelent 
beszámolók.

Az „Optical Memori Switch”-nek (optikai memoria 
kapcsoló) nevezett félvezető lézernek „optikai számító
gépek” építéséhez szükség van. A» japán NEC-Corpora- 
. ti on azonban száloptikai kábeleknél akarja felhasz
nálni. mert az átvitt adat-fény impulzusok erősítőjeként 
is működik. Kísérleteket végeznek azzal, hogy a _ 300 
mikrométer nagyságú kapcsolót mindjárt a gyártásnál 
beleépítsék a száloptika kábelbe.

Remény az aggkori elmegyengeség 
gyógyítására

Tíz éven belül lesz olyan gyógyszer, amely helyreál
lítja az idősek emlékezőtehetségét, és segíti őket abban, 
hogy megtartsák az önállóságukat, jelentette be egy ve
zető kutató. , , .

Dr Leslie Iversen kijelentette, hogy ennek a szernek 
a kifejlesztése — amellyel gyógyítani lehet majd a de
mentia senilist (aggkori elmegyengeséget), a legnagyobb 
kihívás a gyógyszeripar számára. Az agy vegykonyhá
jának jobb megértése következteben a tudósok bíznak 
benne, hogy pótolni tudják azt a vegyületet, az acetil- 
kolint, amelynek a hiánya emlékezetvesztést okoz._ 

Ennek a gyógyszernek hatalmas társadalmi hatasa len
ne Azt jéllntené ugyanis, hogy ebben a betegségben 
szenvedő sok ember úrrá tudna lenni az állapotán anél
kül, hogy bevonulna egy geriátriai osztályra.

Dr. Iversen, a Merck. Sharp and Dohme neurológiai 
központjának igazgatója kijelentette n m t a  nagy 
gyógyszergyár a világon igyekszik kifejlesztem ezt a 
gyógyszert, és ők remélik, hogy nekik 10 even belül si
kerül.

'ÁLMODIK AZ AUTÓ
Az an«ol Jonh Strawberry mindenkinek azt ajánlja,

^ 4g £ £ £ £ S i:5 S £
kan áriak már hasonlót. Csakhogy az itt idézett soro-

megjelentetett kötet c^m . gépkocsi-tulajdonosok-
egy autó a\ ^ aVr êskí^ “ atni akik családtagként ké-
zeUkkocsTiutaf A g & M U  autó ugyanis valóban sze- 
Ä u d n h  Ä  meghatón szépeket álmodik arról, hogy
széles olaj mezőn legel vak̂  ̂ edésT'lám pákban is csil- 
úton suhan, ahol meg a  haPtározottan re-
lagok ragyogna ■ szívű autósokra hatni fognak

h * .y s  Pihenni a
kocsijukat, - mint- eddig.

Mit tegyünk 
alvászavarok ellen

A Schweizer Ärzte-Informa- 
tion című lapban dr. Guido 
Hamdschin az alvászavarok 
problémájával. foglalkozik. Az 
alvászavarok kezeléséről . a 
következőket mondja:

Az- alvászavarokat elsősor
ban orvosságok nélküli gyógy
móddal vagy gyógyszeres 
gyógymóddal, altatókkal ke
zelhetjük. Mielőtt valaki alta
tókhoz nyúlna, vegyen figye
lembe néhány tanácsot és 
módszert:

Lefekvés előtt a naip esemé
nyeit mint filmet pergessük le 
magunk előtt. Rövid időn be
lül rájövünk, hogy sok pozitív 
esemény történt, tehát nyu
godtan elal hatunk. A napi te
vékenységünk és a lefekvés 
közé iktassunk be „vége a 
munkának” — hangulatot kel
tő pihenőt vagy szórakozást, 
hogy a nap ne menjen át min
den átmenet nélkül az éjsza
kába. A haszontalan ébren 
fekvés veszélye „alváspesszi- 
mizmust” kelt. Sok esetben 
nem az álmatlanság, hanem 
az ellene folytatott harc okoz
za a fő problémát.

Mielőtt lefekszünk, győződ
jünk meg róla, hogy valóban 
fáradtak vagyunk-e. Elsősor
ban azok, akik egy kis ebéd 
utáni alvást iktatnak napi 
programjukba, gondoljanak 
arra, hogy ezzel esetleg be
programozzák esti alvásuk za
varait.

Könnyebben elalszunk, ha 
lefekvéskor nem vagyunk sem 
éheseik, sem túlságosan jólla
kottak.

Este tegyenek egy kis sétát 
azok, akik napközben nem 
mozognak (például ülőfoglal- 
kozásúak). A lefekvés előtti 
teljesítrnényspor-t :• ezzel,. szem
ben többnyire kedvezőtlenül 
hat- az alvásra.

Ne igyunk erős teát vagy 
kávét, és különösen ne igyunk 
nagyobb mennyiségű alkoholt 
Egy „lefekvés előtti pohárka” 
megkönnyítheti az elalvást; 
nagyobb mennyiségű alkohol 
azonban kevésbé mély alvást 
idéz elő, és rontja az alvás

ÍLJj könyvek
Kertész Erzsébet: A FEJEDELEMASSZONY (Zrínyi 

Ilona élete) 4ft_
Kossuth Könyvkiadó ’ *
Zrínyi Ilona élete valóságos regény volt. Politiken 

meggondolásból lett I. Rákóczi Ferenc felesege, „ez v it
te őt az adriai tájról Zboróba, majd Munkácsra _. Szer
vezői adottságai leginkább Munkács v e d e l n i e  során mu
tatkoztak meg, amikor második férjétől, Thököly Im
rétől, a törökök oldalán harcoló „kuruc királytól el
szigetelten lelket tudott önteni embereibe, es három 
esztendőn át dacolt az osztrák túlerővel. De nemcsak 
politikus volt, hanem gyermekei erdekeit szem előtt 
tartó anya és amellett szerelmes nő, hűséges feleség, 
az egész magyar történelem egyik legnagyszerűbb asz- 
szornya.

Gasparovich László: A BRIGADÖ HÍD
Magvető Könyvkiadó 47,—I't.
Báró Simonyi László, a szabadságharc legendás^ hírű 

dandárparancsnoka nem tartozott a galamblelku ve- 
zénylőtábornokak közé. Űzte, hajtotta katonáit, nem ke
rülte a veszélyhelyzeteket. A legforróbb pillanatokban 
sem vesztette el a fejét, csupán egyetlen cél vezérel
te, az hogy megmentse a magyar hadsereg: féltve őr
zött kincsét, jövendő győzelmek zálogát, a Bngado hi
dat. A szabadságharc után újabb „célt” tartott szem 
előtt: minél hamarabb szeretett volna meggazdagodni.

A kiegyezés utáni üzleti életben azonban mások a 
szabályok, mint a tavaszi hadjárat idején voltak. És a 
híd is reges-régen elveszett...

ritmusát (sokszor megszakított 
alvás) i

A friss levegő és egy nyu
godt, elsötétített hálószoba 
elősegíti a mély alvást.

A jó ágy tömör, de nem túl
ságosan kemény betéttel szin
tén a minőségileg értékes al
vás előfeltétele.

A vegetatív idegrendszert 
meleg, illetőleg hideg zuna- 
nyozással is edzhetjük. Ezzel 
szemben a szaunázás (és a 
szolárium is) sok esetben túl
ságosan ingeraktivizálással jár.

Az autogén tréning (fe- 
szültségelenigedési gyakorlat) 
az egészséges alvás jó lehető
ségét teremti meg.

Egy pohár tej mézzel, vagy 
egy gyógytea már egyedül az 
elkészítés szertartásával hoz
zásegít a szükséges nyugalom
hoz.

A rádiót és a televíziót 
száműzni kell a hálószobából.

Ha mégsem tudunk elalud
ni, inkább keljünk fel, olvas
sunk vagy kézimunkázzunk, 
mintsem hogy órákig forog
junk az ágyban.

Egy átvirrasztott éjszaka 
sem ok a' pánikra. Sok eset
ben másnap még csúcstelje
sítményt is elérhetünk. A szer
vezet előbb-utóbb pótolja a 
szükséges alvást. Nem felel 
meg a valóságnak az az elkép
zelés, hogy „hosszú alvás == 
teljesítőképesség, rövid alvás 
== kimerülés.”

Az ember számára fontos 
dolgok rangsorában az alvás 
keiül jön egyre hátrább.

Különösen a gyerekekre ne 
gyakoroljunk nyomást, ne 
érezzék, hogy aludniuk kell. 
Későbbi alvászavarokra vezet- 

iy hét egy olyan vagy hasonló ki
jelentés: „Ha most azonnal 
nem alszol el, holnap nem 
tudsz felelni az iskolában!”

Az úgynevezett korai ébre
désnél ajánlatos azonnal és 
gyorsan felkelni. Ha erőltetjük 
az új racialvást, az többnyire 
nem sikerül, és csak az a kö
vetkezménye, hogy a napot 
rossz hangulatban kezdjük.

MŰANYAGHEGYEK
A két amerikai Hyatt fivér segítette győzelemre 

1870-ben a műanyagokat a celluloid feltalálásával — 
10 000 dolláros díj reményében. Akkor a biliárdgolyók
ban az elefántcsont helyettesítéséhez volt szükség rá. 
Csakhogy a celluloidgolyó közepében levő cellulóz-sellak 
keverék gyakran felrobbant, ha a biliárdgolyók túl he
vesen ütköztek össze. Ma viszont a már mindenütt je
lenlévő műanyagok a szívósságukkal okoznak nagy 
környezetvédelmi problémát. 1960 óta az NSZK-ban és 
Nyugat-Berlinben több mint 96 millió tonnás műanyag
hegy jött össze és ennek csak egyharmada lett eddig 
hulladék. És a hegy azóta is napról napra 9000 tonna 
műanyaggal növekszik.

Egyetlen anyag sincs úgy elterjedve, mint a műanyag, 
tompa, kongó hangjával és gyakran intenzív színeivel. 
De nem tudunk meglenni nélküle. Nyugat-Berlinben az 
Elefanten Press Galerie kiállítást rendezett közel 2500 
történelmi és modern műanyag tárgyból. Nyugat-Berlin- 
ben bemutatták, hogy a műanyag szinte mindenben se
gítségünkre van: a felmosóvödörtől az ékszerig, az autó
karosszériától a  műszíven keresztül a karácsonyfákig 
és chipekig. ’

Sörét a hasban
A vadakból készült ételek 

kedvelőit talán már a róluk 
készült röntgenfelvételekről fel 
lehet ismerni. Egy 62 éves fér
fi radiológiai vizsgálatakor — 
írta a Medical Tribune — az 
orvosok meglepő felfedezést 
tettek: az. egyébként egészsé
ges paciens vakbelében 50 sö- 
rétgolyó telepedett meg. A rit
ka eset magyarázata: az átvi
lágított személy nemcsak szen
vedélyes vadász volt, hanem 
bőségesen fogyasztotta is az 
elejtett vadakat — melyek a 
jelek szerint gyakran söréttel 
voltak megspékelve. Az orvo
sok úgy döntöttek, hogy mű
tétre nincs szükség, mert a pá
ciens hasában lévő „lőszertar
talék” nem okoz panaszt.

Horkolás
és magas vérnyomás

A helsinki egyetem kutatói 
új bizonyítékokat fedeztek fel 
arra, hogy a  horkolás és a ma
gas vérnyomás között össze
függés van. Megállapították, 
hogy az állandóan horkoló em
bereknél a magas vérnyomás 
kockázata alakul ki. Férfiak
nál. a horkolás gyakran szív- 
szorulással függ össze, alkoho
listáknál pedig a központi ideg
rendszerben végbemenő, és a 
szívérrendszer funkcióinak 
szabályozásában jelentkező pa
tologikus folyamatok tünete 
lehet.
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Wyilm&i megsaófatil
A magyar válogatott Eu

rópából elsőként jutott a 
világbajnokság huszonné- 
gyes döntőjébe, és sajnos el
sőként válthatta meg Mexi
kóból a hazafelé szóló re
pülőjegyet is. A kudarc 
okainak őszinte feltárása 
még várat magára. Helyet
te napvilágot látnak nem a 
lényegről szóló nyilatkoza
tok, köztük olyanok is, ame
lyek — többek között — a 
„Nyilasi-ügyet” jelölik meg 
a bajok forrásaként. Nem 
akarjuk elvenni a szakla
pok kenyerét, nem akarunk 
szakmai tanulságokat le
szűrni, pusztán arra voltunk 
kíváncsiak, hogy az első szá
mú magyar futballista miért 
nem volt ott a Mundialon. 
A legilletékesebbet, Nyilasi 
Tibort (31 éves) kérdeztük 
meg.

— Tavasszal, amikor a 
közvélemény — többek közt 
a magyar—brazil mérkőzés 
alapján — a válogatott dia- 
dalsorozatát ünnepelte, s a 
folytatásra készült, még nem 
volt „Nyilasi-ügy”. Minden
ki izgult, aggódott önért: 
sérülésről, műtétről szóltak 
a tudósítások. Mi volt az 
előzmény?

— November óta voltak 
panaszaim. December 13-án 
játszottam az Austria Wien 
az évi utolsó bajnoki mécs
esén — már injekciókkal. 
Azután a teremtornán, ka
rácsony és újév között két 
mérkőzést. Februárban még 
kimentem az Austriával 
Egyiptomba, mert a szerző
désben szerepelt, hogy Pro- 
haskának és nekem pályára 
kell lépnünk, de részemről 
az már nem volt foci. Ami
kor hazajöttünk, már szó 
volt a műtétről. Március 14- 
étől Bécsben feküdtem egy 
kórházban, ahol különféle 
kezelésekéi próbálkoztak. S 
ott állapodott meg egy ot
tani orvossal Jakab Gábor 
professzor, hogy itthon meg
operálnak. Március 20-án 
jöttem haza, és 21-én meg
műtötték — súlyos gerinc
műtét volt.

— Mikor kezdett újra ed
zeni, s volt-e reális esélye 
arra, hogy a világbajnokság 
idejére teljesen meggyógyul?

— Jakab professzor való
ban mindent megtett azért, 
s még tartotta is bennem a 
lelket; biztatott, hogy sike
rül. Egy héttel a műtét után 
kijöttem a kórházból, a má
sodik héten csak feküdni és 
járni tudtam, ülni nem. A 
harmadik héten úszni és 
gyógytornázni kezdtem,
majd Mezey György külön 
fogialkozott velem, fokoza
tos terheléssel. Hamarosan 
egy hetet ki kellett, hagy
nom, mert túlerőltettem ma
gam — ekkor már április 
vége felé jártunk. Ez idő 
alatt mindössze kétszer egy 
napot voltam Ausztriában; 
másodszorra elbúcsúztam a 
klubtársaimtól azzal, hogy 
elkezdem a felkészülést a 
világbajnokságra.

— Ekkor önt az Austria 
Wien a magyar válogatott 
rendelkezésére bocsátotta? 
Előzetesen hogyan állapod
tak meg ebben?

— Még tavaly, amikor a 
magyar válogatott bejutott a 
vb-re, négyszemközt közöl
te velem az Austria Wien 
elnöke, hogy akárhogyan áll 
majd az osztrák bajnokság 
hajrája, akármit írnak az 
osztrák lapok, május 1-jétől 
elengednek. Azóta ezt töb» 
ben, többször is megerősí
tették; Buda István, az 
OTSH elnöke, Szepesi 
György, az MLSZ elnöke és 
Csáki Sándor, a menedzser
iroda vezetője is.

— Tudta ezt Mezey 
György szövetségi kapitány?

— Tudnia kellett. Hiszen 
azért csinálta . velem a kü
lön edzéseket, hogy május
ra rendbe jöjjek.

— Mit tartalmaz az Aust
ria Wiennel kötött szerző
dése a válogatott mérkőzé
seire vonatkozóan?

— A tétmérkőzésekre és 
az azt megelőző felkészülé
sekre el kell engedniük; a 
barátságos» meccsekre pedig 
akkor, ha nem keresztezik a 
klub érdekeit. Ez egyébként 
a profivilágban így termé
szetes.

— S ha elengedték klub
jától, végül is miért nem 
ment el a csapattal a lienzi 
edzőtáborba?

— Április 30-án — egy 
nappal az indulás előtt, ami
kor a csapattal már Buda
pesten, az Erzsébet Szálló-

, ban voltunk — megtudtam, 
hogy az osztrák lapok sze
rint játszani fogok az Aust
ria Wien május 3-i mérkő
zésén az Innbsruck ellen. 
Én azonban tudtam, hogy 
el vagyok engedve — ezt 
egyébként Csáki Sándor az
nap is megerősítette —, rá
adásul nem voltara játékra 
alkalmas állapotban, ■ tehát 
nem foglalkoztattak a- hí
resztelések. Nem tudom, mi 
történt; másnap reggel, köz
vetlenül indulás előtt közöl
te velem Mezey György, 
hogy nem visz magával, 
mert nincsenek elintézve az 
ügyeim. Azt is mondta, 
hogy neki olyan játékos kell, 
aki teljesen egészséges, és 
nincsenek olyan gondjai, 
mint nekem. Én még sérült 
voltam, s ez nyugtalanított, 
de elintézetlen ügyeim nem 
voltak. Arra kértem öt, 
hogy vigyen magával a ti
zenhat napos edzőtáborozás
ra; megígértem, hogy edzek 
majd, amennyit tudok, ha 
kell, külön is. Nem leszek a 
csapat terhére és nem fo
gom zavarni sem. őt, sem a 
többieket a felkészülésben. 
Ismét mondtam, hogy el va
gyok engedve és nincs mit 
elintéznem, de ő megismé
telte, hogy fogjam a csoma
gomat és menjek el. Pesten 
maradtam még négy napig. 
A történtekről tájékoztat
tam többek között Szepesi 
Györgyöt, aki azt mondta, 
hogy ő nem tud mit tenni, 
és a szövetségi kapitányt 
támogatja. . Azon a bizonyos 
3-i Austria Wien—Innsbruck 
mérkőzésen tehát még né
zőként sem voltam jelen. 
Május 5-én mentem vissza 
Bécsbe, hiszen — miután 
Mezey György, a magyar 
válogatottban nem tartott 
igényt rám — jelentkeznem

kellett „munkahelyemen”, a 
klubomnál. Sajnos, azóta 
sem játszhattam — lehet, 
hogy Mexikóban. sem tud
tam volna — a sérülésem 
miatt.

— Amióta Mezey elküldte 
a csapattól, megkereste-e 
valaki az MLSZ részéről, 
hogy tisztázza a helyzetet?
. — Nem, _

— Sokan — a sérüléséről
megfeledkezve — azt rebesr 
gették, hogy két vb-kudarc 
után ön nem akart Mexikó
ba menni. ■

— Ez komolytalan félté» 
telezés. Hetvenszeres váloga
tott vagyok, pályafutásom 
során még sosem volt ilyen 
biztató a helyzet,, mint most 
a világbajnokság előtt: hogy 
esetleg egy nagy eredmény 
részese lehetek. Sérülésem és 
a súlyos geri nemű tétem el
lenére nagyon reményked
tem, hogy mehetek, és min
dent meg is tettem ennek 
érdekében.

— Más feltételezések sze
rint itthon maradásának 
anyagi okai voltak. A plety
ka szerint milliós nagyság
rendű biztosítása fontosabb 
volt önnek, mint a mexikói 
szereplés.

— Ezt a feltételezést egy
szerűen ízléstelennek tartom- 
Tény, hogy volt biztosítá
som, amelynek összege napi 
250 schilling. Ez a sérülésem
től az első edzés napjáig 
terjedő időszakra szólt, az
az tavaly év végétől , idén 
május elejéig. ■ Ez összesén 
körülbelül harmincezer-schil- 
ling, amit még fel sem vet
tem. Ha az, aki egymillió
ról beszél, odajön velem a 
biztosítóhoz .. és kifizeti a 
különbözedet ,— utána azt 
mpndr-'arnit akar,. Az ter
mészetes, hogy egy c.. profi 
labdarúgónak; biztosítása 
van; .

— Amikor a magyar válo
gatott elutazott az edzőtá
borba, a „Nyilasi-ügy”, .le
került a napirendről. A vb- 
szereplést követően azonban 
ismét téma lett. Szepesi 
György június 11-én a tévé
híradónak adott nyilatkoza
tában a kudarc egyik oka
ként az ön távolmaradását, 
illetve a „Nyilasi-ügyet”, je
lölte theg. A június U-i Ké
pes Sport írta: „Végül, de 
nem utolsósorban Nyilasi 
Tibor nincs itt. Ez az az 
»ügy«, amely már a világ- 
bajnokságra való indulás 
előtt borzolta az idegeket.” 
A június 15-i Vasárnapi Hí
rekben viszont. már az je
lent meg, hogy „félő, ez 
(ti. a *■Nyilasi-ügy* — A 
szerk.) .elvonja majd a f i 
gyelmet a vereségek valódi 
okairól, hiszen a magyar 
válogatott nem, Nyilasi hiá
nya miatt mondott csődöt."

Szerintem egyszerűen 
nincs, sőt nem is. volt „Nyi
lasi-ügy”. Sérült,voltam, sú
lyos műtéten estem át. Ha 
a csapatból való kimaradá
somat a vb előtt, csöndben 
tudomásul lehetett venni, 
tisztességtelennek tartom, 
hogy most utólag .csinálja
nak belőle „ügyet”. Egyéb
ként erről az egészről több 
mondanivalóm senkinek 
sincsen.

Főpróba utáni vélemény

Lesz jegy a Forma—1-re
Koreai NDK: nem

Lezajlottak a negyeddöntők, 
majd a legjobb négy megmér
kőzött a döntőbe jutásért is. 
Meglepetésre sorra búcsúztak 
azok a csapatok, amelyeket 
esélyesnek tartottak a végső 
győzelemre is. Ilyen sorsra ju
tott Spanyolország, Brazília, 
Mexikó és Franciaország, 
amely a négy között már ab
szolút esélyes volt. Jellemző 
azonban a heves küzdelemre, 
hogy a negyeddöntők során 
mindössze egy mérkőzés dőlt 
el a rendes játékidőben, a töb
bin még a hosszabbítás sem 
döntött, hanem a büntetők.

A negyeddöntők mérkőzései:
Franciaország—Brazília 1-1

(11-esekkel a franciák győz
tek. A vb valószínűleg leg
jobb, legszínvonalasabb mér
kőzésén a brazilok jutottak 
vezetéshez, de ezt Piatini ki
egyenlítette. Még a rendes já
tékidőben büntetőhöz jutottak 
a brazilok, de Zico kihagyta. 
Végül a szerencse ■ a franciák 
mellé szegődött.

NSZK—Mexikó 0-0 (Ugyan
csak büntetőkkel nyertek a 
nyugatnémetek. Küzdelmes, 
kemény meccsen a bíró korán 
kiállított egy NSZK-játékost, 
ám a németek ettől kezdve 
fantasztikus energiával fociz
tak, s ha nem is jól játszva, 
de végül is erdményesen húz
ták ki a döntetlent. , Igaz, a

Schumacher,
a vb egyik legjobb kapusa

hosszabbításban egy mexikói 
labdarúgó is a kiállítás, sorsá
ra jutott. Itt is a  szerencse 
döntött.)

Argentína—Anglia 2-1 (Az
angolok csak az utolsó húsz 
percben fociztak, addig az ar
gentinok nagy fölényben ját
szottak. Ám győzelmüket 
mégis a csodálatos Maradoná- 
nak köszönhették: második 
gólja még sokáig emlékezetes 
marad.)

Belgium—Spanyolország 1-1
(Megint csak a büntetők dön
töttek a belgák javára, akik a 
megszerzett vezetés után in
kább csak védekeztek. A spa
nyolok nagy tempót diktáltak, 
de óriási helyzeteket hagytak 
ki, így a késői egyenlítés után 
már nem maradt erejük.)

Az elődöntők mérkőzései:
NSZK—Franciaország 2-0

(A német csapat most játszott 
a legjobban, míg a franciák 
az egyre gyengébben játszó 
Piatiniben bíztak, hiába. Ügy 
tűnt, a brazilok elleni meccs1
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idegileg nagyon kifárasztotta 
a franciákat, így az NSZK- 
gy őzelem teljesen megérde
melt volt. A lelkesedés és a 
kiváló kondíció diadala ez.)

Argentína—Belgium 2-0
(Csak egy félidőn át voltak 
ellenfelek a belgák. A máso
dik félidőben ismét Maradona 
villogott, és a két gólján kívül 
számos remek dolgot művelt, 
és ha társai nem ügyetlenek, 
akár nagyobb arányú is lehe
tett volna a győzelem. Némi
képp meglepetésre az argenti
nok a vb első számú favorit- 
jai lettek, igaz, náluk játszik

A hazaérkezett labdarúgó
válogatott tagjai, július 1-jéig 
kaptak szabadságot. Kardos 
József viszont már másnap 
edzésbe állt. Az Újpesti Dózsa 
harmincszoros válogatottja 
szerdán barátságos mérkőzé
sen, a hét végén pedig a sváj
ci Grasshoppers ellen Inter- 
totó-találkozón szerepelt.

— Hiányzik a sikerélmény 
— mondja szomorúan. — A 
Dózsának sem ment tavasszal, 
így utoljára a brazilok elleni 
győzelemnek tudtam igazán 
örülni.

— Arra a mérkőzésre kitű
nően sikerült a felkészülés . . .

— A b.enidormi téli táboro
zásokat követően mindig is 
jól ment nekünk. Két éve a 
spanyolokat, tavaly pedig az 
NSZK-t vertük meg.

— Milyen volt a világbaj
nokság előtti ausztriai magas
lati táborozás?

— Jólesett a napi három ed
zés, bár egy kicsit hűvös volt 
az idő:

— Ezek után következett a 
mexikói forr óság?.

— A mexikói klíma közel 
sem volt annyira elviselhetet
len, mint amilyenre számítot
tunk. A hőség ellenére . ala
csony volt a páratartalom. Az 
időjárás tehát nem okolható a 
kudarcért.,

— És a Nyilasi-ügy?
— Tibi távolléte .viszont 

sajnálatos volt. Puszta jelen
léte is sokat jelentett volna. 
Hannich Peti sem volt egész
séges . . .

— A szovjetek elleni mér
kőzésig nem volt balsejtelme?

— Az égvilágon semmi. Az 
edzőmérkőzéseken simán ver
tük a mexikói első ligás csapa
tokat. Én ekkor még a nyolc 
közé jutásban bíztam.

— Jöttek a szovjetek.
— Az első gól után még 

nyoma sem volt a pániknak. 
A másodikat követően viszont 
összedőlt a világ. Éreztük, 
hogy egy év kemény munkája 
veszendőbe ment.

a világ jelenlegi legjobb játé
kosa, Maradona, aki mintegy 
„tűzgolyó” úgy cikázik a vé
dők között. Játéka élmény a 
szurkolóknak, a nézőknek.)

★

A harmadik helyért tehát 
Franciaország—Belgium talál
kozó lesz, míg a döntőben Ar
gentína—NSZK összecsapás
következik. Itt, az dönthet, 
hogy az NSZK védői semle
gesíteni tudják-e Maradonát? 
Ha nem, akkor dél-amerikai 
győzelem várható.

—f—

— 0-2 után még 86 perc 
volt hátra. . .

— A játékosok egy része 
ekkor úgy gondolta, hogy 
amíg magukhoz térünk, be 
kéne állni védekezni, mások 
pedig azonnal rohamozni 
akartak. Csodáltuk a szovjetek 
frissességét, gyorsaságát, nem 
értettük, hogy nekünk miért 
nem megy a futás. Képessé
geink 20 százalékát sem tud
tuk nyújtani.

— A kanadaiak elleni gyors 
gól pszichikailag mindenképp 
jól jött.

— Nekem még ma is az. az 
érzésem, hogy ha Esterházy 
nem lövi be a gólt, most is 
várhatnánk a győzelemre. A 
0-6 sokkhatásán nem tudtuk 
túltenni magunkat. A fran
ciák ellen bekapott gól után 
már tudtuk, hogy vége min
dennek.

— Azt beszélik, hogy a já
tékosok nem tudták mennyi 
pénz ,járt volna a továbbjutá
sért?

— A 16 közé jutásért 200 0Ö0 
forintot kaptunk volna, a 
nyolc között pedig még plusz 
120 000-et. A kanadaiak elleni 
győzelmi prémium 00 000 fo
rint volt. Nem a pénzen mú
lo tt...,

— A kudarcokat követően 
nem romlott meg a viszony a 
magyar játékosok között?

— Egyáltalán. nem, és min
den ellenkező híreszteléssel 
szemben, Mezey Györggyel 
sem. A kapitány abban a re
ményben köszönt el tőlünk, 
hogy reméli, egyszer még 
visszatér. Bárcsak maradna . . .  
Azt hiszem, a társaim nevé
ben is mondhatom, hogy mi 
most is bízunk benne.

— Nyakunkon az EB-selej- 
tezők. Október 15-én a Nép
stadionban az a Hollandia kö\- 
vetkezik, amelytől á vb-selej
tezőn hazai pályán kikaptunk.

— Szerintem még egy lehe
tőséget kellene adni a csapat
nak, hogy bebizonyíthassuk: 
nem lehet minket csak úgy el
törölni a pályáról I

Az elmúlt hét végén a Hun- 
garoringen megtartották az 
avatással egybekötött főpró
bát az augusztus 8—10-i For
ma—1-es világbajnoki futam 
előtt. A szakemberek a há
romnapos Béke és Barátság 
Kupán több nézőre számítót» 
,tak. A három nap alatt hozzá
vetőleg 45 ezren látták a küz
delmeket.
i — Mi lehet a „távolmara
dás” oka? — kérdezte az 
MTI műn1" társa.

Balogh Tibor, a Magyar 
Autóklub főtitkára válaszolt

— Bebizonyosodott, hogy 
nem Csináltunk elég jó hírve

rést, ráadásul az a vélemény 
alakult ki, hogy egy három
négy tagú családnak tálán túl 
sokba kerülnek a költségek, 
beleértve az utazást, a belé
pőt és az ottani étkezést.

— Nem lesz ilyen gond a 
Forma—1 futammal?

— Magyarországon és a szo
cialista országokban már va
lamennyi belépő elkelt, de a 
nyugati országokban még je
lenleg is folyik az árusítás, te
hát kaphatok jegyek. Ha kül
földön lesznek lemondások, 
akkor a hazai érdeklődők jú
liusban hozzájuthatnak je
gyekhez.

Kim Vük Juh, a Koreai 
NDK olimpiai bizottságának 
alelnöke 1 elfogadhatatlannak 
minősítette a NOB-nak az 
1988-as olimpiai játékok meg
rendezésére vonatkozó módo
sítási javaslatát. Mint ismere
tes, a KNDK azt indítványoz
n i  »ogy a nyári játékokat 
Del-Koreával közösen rendez
zék, de Szöul ezt elutasította. 
A NOB azt javasolta, hogy a 
KNDK területén rendezzék az 
asztalitenisz és az Íjászat ver
senyeit, a labdarúgótorna se
lejtezőit. valamint a 100 km-es 

”szágúti kerékpárverseny 
rajtját A KNDK reméli, hogy 
a NOB megfontolás tárgyává 
teszi *zt a javaslatot.

Kardos József a vb-ről

Képességeink 20 százalékát 
sem tudtuk nyújtani


