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AZ ELMÚLT HÉT
A STOCKHOLMI KONFERENCIÁN elfogadott zárő- 

határozat^ minőségileg új lépcsőfokot jelent, megfelel 
Európa létérdekeinek és hozzájárul békés jövőjéhez — 
állapítja meg a konferencia eredményeit értékelve a 
Pravda.

A lap rámutat, hogy a stockholmi megállapodások 
erősítik az államok elkötelezettségét az erő, így a ka
tonai erő  ̂alkalmazásától való tartózkodásra. Ez meg
bízhatóbbá _teszi a kontinens békéjének megőrzését és 
az együttműködés fejlesztését — állapítja meg a Prav
da. Ezáltal új lehetőségek nyílnak arra, hogy a stock
holmi bizalom- és biztonságerősítő intézkedések a jö
vőben kiterjedjenek a többi kontinensre. így az átfogó 
nemzetközi biztonsági rendszer jöhetne létre.

Különleges jelentősége van a bizalomerősítő intézke
dések hatékony és megfelelő ellenőrzésének, beleértve 
a helyszíni ellenőrzést.

A lap megállapítja, hogy a stockholmi fórum ered
ményei a Helsinki, záróokmány gyakorlati továbbfej
lesztését jelentik a mai európai politikai és katonai re
alitások figyelembevételével.

Vlagyimir Petrovszkij szovjet külügyminiszter-he
lyettes New York-i sajtóértekezletén kijelentette: „A 
stockholmi megállapodások gyakorlati jelentősége ab
ban áll, hogy sikerült egy komplexumban összefogni . 
olyan, a háború kirobbanásának veszélyét csökkentő 
poli tikai és katonai-műszaki intézkedéseket, amelyek 
egyúttal erősítik a biztonságot és a megállapodás részt- 
-vevői közötti bizalmat”.

REAGAN AMERIKAI ELNÖK írásos nyilatkozatban 
is méltatta a stockholmi konferencián létrejött meg
állapodást, s úgy vélte, az elősegíti az „európai bizton
ság erősítését és a kelet-nyugati kapcsolatok javítását”. 
A stockholmi eredmények azt bizonyítják, hogy „fele
lősségteljes és komoly munkával a Kelet és a Nyugat 
kiépítheti a biztosabb jövő alapjait” — állapította meg 
az amerikai elnök.

Az elfogadott intézkedések „kiszámíthatóbbá teszik 
a katonai tevékenységet és mérséklik a politikai meg
félemlítés lehetőségeit”. Az elnök külön méltányolta, 
hogy a megállapodás értelmében a „Szovjetunió saját 
területén engedélyezi a katonai tevékenység ellenőrzé
sét.” Az Egyesült Államok nevébén megígérte, hogy 
mindent megtesz a vállalt kötelezettségek maradékta
lan teljesítéséért, ugyanakkor a szovjet magatartást je
lölte -meg a. maga részéről annak mércéjéül, hogy 
„mennyi lehetőség kínálkozik majd az előrelépésre a 
hagyományos fegyverek korlátozásában”.

A STOCKHOLMI MEGÁLLAPODÁSSAL SIKERÜLT
.átlépni a küszöböt és fontos lépést tenni Európa biz
tonsága felé — jelentette ki Leo Tindemans belga kül
ügyminiszter New Yiprk-ban, az ENSZ székhelyén a 
belga hírügynökség tudósítójának.

Még messze vagyunk az európai kontinens teljes 
biztonági rendszerétől — mondta a külügyminiszter —, 
de ez a megállapodás jelentős lépés annak irányába.

Tindemans szerint az eredmény „az észak-atlanti szö
vetségen belül megmutatkozó szolidaritásnak is kö
szönhető, amely konstruktívan hozzájárult a konferen
cia sikeréhez”,

A SZOVJETUNIÓ ŰJ BÉKEKEZDEMÉNYEZÉST
TERJESZTETT a világ közvéleménye elé az ENSZ köz
gyűlésének ülésszakán. Eduard Sevardnadze szovjet kül- 
üg'yrhiniszter beszédében.

Sevardnadze szólt azokról a konkrét lépésekről, ame
lyeket a Szovjetunió foganatosított az elmúlt időszak
ban. Első helyen emelte ki a nukleáris robbantások 
egyoldalú moratóriumának érvénybe lépését, amely 
,-,kifejezésre juttatja a Szovjetunió őszinteségét, abékp 

> sorsa iránti komoly felelősségérzetét”. A moratórium 
lehetetlenné teszi új nukleáris fegyverek, köztük nuk
leáris űrfegyverek kifejlesztését, „Felhívjuk az Egyesült 
Államokat, csatlakozzék a fegyverkísérletek beszünte
téséhez. A kétoldalú, majd többoldalú moratórium az 
egyik legfontosabb láncszeme lehet a nemzetközi béke 
és biztonság átfogó rendszerének” — hangoztatta 
Eduard Sevardnadze.

A szovjet külügyminiszter aláhúzta, a Szovjetunió és 
a többi szocialista ország meg akarja valósítani ezt _a 
rendszert s ezért terjesztett erről javaslatot a közgyű
lés' ülésszaka . elé. ^Meggyőződésünk, hogy az ilyen 
rendszer létrehozása, amely magába foglalja a katonai, 
a politikai, a gazdasági és a humanitárius területet, 
minden állam és nép érdekeinek megfelel” — szögezte 
le beszédében,

EDUARD SEVARDNADZE UTALT Reagan amerikai
elnök- beszédére. „Sajnálatos, hogy az ENSZ közgyűlé
sének szószékét ilyen célokra használták fel” — jelen
tette ki, hangsúlyozva, hogy a szovjet fél nem kíván 
polémiába keveredni, de alapvető fontosságúnak tart
ja egy kulcsfontosságú pont tisztázását. „Arra a kísér
letre 'gondolok, hogy filozófiai alátámasztást adjanak 
annak az állításnak, amely szerint a bonyolult háborús 
technológia képes reálisan biztosítani a biztonságot. 
Éppen ez a »filozófia« váltotta ki a fegyverkezés ár
hullámát, amely évről évre növekszik és most elnye
léssel fenyegeti máy földünket. A biztonsághoz csak 
egy út vezethet, a meglevő fegyverek megsemmisíté
sének útja, nem pedig azok felváltása újakkal.

„Felhatalmazásom van arra, hogy kijelentsem: a 
Szovjetunió kész'arra, hogy bármikor aláírja a szerző
dést a nukleáris fegyverkísérletek teljes eltiltásáról — 
mondotta. Felszólítjuk azokat, akik szavakban a nuk
leáris fegyverek felszámolását támogatják, hogy gya
korlati tettekkel támasszák alá szavaikat. Másképpen 
ugyanis bármit mondjanak is a nukleáris fegyverek 
embertelen voltáról, ez csak szónoki _ délibáb marad, 
amely mögött a valóságban teljesen más politika húzó
dik meg” — mondotta Sevardnadze.

Kennedyék „új hulláma”
„Jó napot, örülök, hogy ta

lálkozunk. Boldoggá tenne, ha 
rám adná szavazatát.” A röp
ke mondóka mindenki számár 
ra , ismerős lehet, aki valaha 
is hallott az amerikai stílusú, 
reklámmal átitatott választási 
hadjáratokról, a kézrázás, tö
megben „elvegyülés” és más 
kisebb-nagyobb fogások sorát 
felvonultató kampányokról.

V á la s z t á s i
e lő c s e tá r o z á s

A fenti, napjában sokszáz- 
szor rutinszerűen hajtogatott 
mondatot számtalanszor hall
hattak a járókelők az elmúlt 
hetekben Maryland jó néhány 
részén. A röpke időre megál
lított emberek, akik hasonló 
biztatás esetén valószínűleg 
közönyösen siettek volna to
vább, most nemritkán csodál
kozva meredték az edzőcipős, 
fiatal hölgyre. No, persze nem 
a sablonos, udvarias mondani
való, hanem a bemutatkozás 
miatt. A választási, előcsatá- 
rozás résztvevője jelén eset
ben ugyanis Kathleen Ken
nedy Townsend, a néhai Ro
bert Kennedy elsőszülött gye
reke, aki teljes erővel küzd 
azért, hogy az igencsak közel
gő novemberi időközi válasz
tásokon bekerüljön a wa
shingtoni törvényhozás padso
raiba.

Kathleen ráadásul nem áll 
egyedül szándékával. Alig pár 
száz kilométerre, egy másik 
körzetben testvére, a 33 éves 
Joseph II. Kennedy állt csa
tasorba. Az ő ■ célja: megsze
rezni egy masäächusetts-i je
löltséget, s elnyerni nagybáty
ja, John Fitzgerald Kennedy 
elnök hajdani helyét.

A két fiatal fellépése — bár 
igazi politikai súlya posztjuk
nak egyelőre még megválasztá
suk esetén sem nagyon .lenne 
— nem kis feltűnést keltett az 
Egyesült Államokban. S ez 
nem is csoda: a Kennedy név 
(váltson ki akár csodálatot, 
akár gyűlöletet Amerika-szer- 
te) napjainkban is vonzza a 
közvélemény érdeklődését. így 
érthető, hogy a Newsweek- 
hez hasonló tekintélyes hír
magazinok is öles tudósítások
ban számoltak be a fejlemé
nyekről. Árulkodóak már i a 
címek is: „Űj ágak a család
fán”, „Egy új nemzedék nyo
mul előrébb” — és így tovább.

Négy fivér sorsa
Tény, hogy kevés amerikai 

család került annyira a figye
lem középpontjába az elmúlt 
évtizedekben,, mint a múlt 
század utolsó harmadában Ír
országból kivándorolt, Kenne
dyék. Az első generáció tagjai 
jórészt még az ismeretlenség 
homályába vesznek, a máso
dikból! viszont, (nem kis mér
tékben gyaníthatólag alkohol- 
és ingatlanüzletelésből szár
mazó jövedelme révén) kiug
rik Joseph P. Kennedy. Ö már 
százmilliós vagyon birtokosa, 
s Roósevelt alatt az Egyesült 
Államok londoni nagykövet
ségéig viszi.

Ám a célja ennél , is na
gyobb: az elnöki tisztség meg
szerzése valamelyik utódának. 
„Négy fiam van, szépek . és 
erősek, mint egy templom osz
lopai” — mondta állítólag 
büszkén a családfő. Á történe
lem fordulatai — vagy némi 
patetizmussal élve, a sorscsa
pásai — azonban á politikai 
és gazdasági befolyását tuda
tosan szélesítő famíliát sem 
kímélték. Legidősebb sarja, 
Joseph a második, világhábo
rúban, egy máig sem teljesen 
tisztázott, katonai jellegű kül
detés során meghalt. John 
Fitzgerald lépett helyébe: az 
ország egyik legfiatalabb sze
nátora. 1960-ban pedig elnök 
lett. Ám — ki ne emlékeznék 
— jött a végzetes dallasi uta

zás, 1963. november 22., az 
egész Amerikát - sokkszerűen 
érő gyilkos lövések. Majd Los 
Angeles, j 1S83.: a bátyja örö
kére törekvő Robert is me
rénylet áldozatául esik.

A két gyilkosság (a család 
befolyásával, szerteágazó kap
csolataival párosulva) szabá
lyos Kennedy-mítoszt terem
tett az Egyesült Államokban. 
Nem kevesen akadtak, akik 
biztosra vették, hogy az utolsó 
.fivér, Edward (aki maga is a 
.választhatósági kort éppen- 
csak elérve, már 30 évesen 
szenátor) sikerrel pályázhatta 
volna meg a Fehér Házat. Le
het, de Chappaquidick. ez az 
ellene bármikor felhozható 
baleset, a tény, hogy ittasan 
vezetve kocsijával titkárnője, 
a fiatal Mary Jo Kopeche ha
lálát okozta, olyan tehertétel, 
amely más magánéleti és po
litikai problémákkal együtt tá
vol tartotta a végső nekiru
gaszkodástól.

Ambíciókon 
nincs hiány

Szenátorként ugyan igen 
aktív, szerepe kétségtelenül 
jelentős, , a Demokrata Párt 
egyik erőssége, de egyszer sem 
sikerült az elnökjelöltségig el
jutnia. Jósolni persze nehéz, 
de pillanatnyilag úgy tűnik, 
nem is próbálkozik többet, 
bár hívei az 1980-as és ’84-es 
kampányokhoz hasonlóan 
1988-ban is örömmel csatasor
ba állnának mögötte. Mások 
azonban úgy értékelik, hogy a 
család sarjainak „felfutására” 
kell koncentrálni: ők ugyanis 
élvezik a Kennedy-név vonz
erejét, ugyanakkor mentesek 
az Edward személyéhez kötő
dő gondoktól.

Meglehet, Kathleen és Jo- 
sehp P. II. mostani szárnypró
bálgatásaival már ennek az 
„új hullámnak” vagyunk ta
núi. Az esélylatolgatás még 
folyik, ki kisebb, ki nagyobb 
jövőt lát az új nemzedék kép
viselőiben. Kampányuk min
denesetre nem nélkülözi az 
Összefogás tradicionális ele
meit. Joseph mellett például 
öt testvére korteskedik, s más
fél tucatnyi unokatestvér is 
részt vesz a választók megdol
gozásában.

Kathleenben sokan az első 
leendő női elnököt látják, fi
vére pedig nem kisebb politi
kus megüresedő mandátu
máért csatázik, mint a wa
shingtoni „nagy öregek” egyi
ke, Thomas „Tip" O’Neilléért, 
aki a képviselőház fejeként 
sokszor nem habozott még 
Reagan elnök helyzetét is 
megnehezíteni.

Ambícióban tehát , nincs 
hiány. Novemberben majd ki
derül, hogyan veszik, az új 
generáció képviselői az első 
akadályokat, s elindulhatnak-e 
— a családi mezben — a ha
talmi versenyfutásban.

Bécsi kBzgazdásaskongresszus
A tavaly alakult Európai Közgazdasági Társaság au

gusztus utolsó napjaiban tartotta első kongresszusát 
Bécsben. A vén kontinens közgazdasági problémáira 
választ kereső új nemzetközi tudományos fórum mun
kájában magyar közgazdászok is részt vesznek; első 
alelnöke jelenleg Kornai János, aki jövőre az elnöki 
tisztet veszi át. A társaság céljairól, a megvitatásra ke
rülő témákról nyilatkozott Bécsben Louis Philips, a 
belgiumi Louvain-Ia-Neuve egyetem professzora, a 
szervezet 1986-ra megválasztott titkára.

■— Miért kezdeményezték egy újabb nemzetközi tár
saság megszervezését a belga, valamint más európai 
országokból származó Nobel-díjas közgazdászok mint 
John R. Hicks, James Meade, Gunnar Myradal, Richard 
Stone és Jan Tinbergen?

— Mindeddig a közgazdászoknak nem volt európai fó
ruma. A. leggyakrabban olyan rendezvényeken, vitattuk 
meg a problémákat, amelyeken a témát elsősorban egy 
nagy ország — például az Egyesült Államok —, közgaz
dászainak gondjai határozták meg. Európának viszont 
sajátos problémái varrnak, s ezek megoldásában fon
tos szerep vár az itteni közgazdászokra.

— ön a társaság európaiságát hangsúlyozza, az 1200 
tag között azonban ötven amerikai, húsz kanadai, sőt 
japán, afrikai és ausztrál közgazdász is van.

— Társaságunkban a tagság nem intézményi alapon 
szerveződik, azaz nem az egyes nemzeti közgazdász
társaságok közös szerkezete. Minden résztvevő mint 
egyén léphet be szervezetünkbe, így a tagok, önmagu- 
kon kívül senkit sem képviselnek, saját véleményüket 
fejthetik ki. Ez módot ad a kutatóknak, a szakértőknek 
arra, hogy egyéni kritikájukkal serkentsék egymás tu
dományos eredményeit. Ami az Európán/ kívüli tagok 
részvételét illeti, mindenkit szívesen látunk, akit ér
dekelnek a mi problémáink. A társaság jelenlegi veze
tősége nagyon szeretné, ha valamennyi európai szocia
lista ország részt venne a közös munkában. Nagyon 
kedvezőnek tartjuk, hogy Magyarországról eddig már 
mintegy hetven közgazdász befizette az évi 500, illetve 
2000 forintos tagsági díjat, és örömmel, vettük, hogy a 
kongresszus munkájában aktívan részt vettek szovjet, 
lengyel és jugoszláv közgazdászok is.

— Mivel foglalkoztak a kongresszuson?
— A konferencia plenáris ülésén nagy figyelemmel 

kísért előadást tartott Európa számos híres közgazdá
sza. Az egyes szekciók foglalkoztak például az infláció 
visszaszorításának kérdésével, a jövedelemegyenlőség, a 
pénzügyi egyensúly, az adózás, a hadi- és a békegazda- 
sá.g, az állami vállalatok, a gazdasági információk, az 
innováció és a kutatásfejlesztés kapcsolatának prob
lémáival. Két szekcióban a szocialista országok gazda
sági mechanizrriusairól folyt a vita. Az a szekció, 
amelyben a szovjet Zaszlavszkaja, a lengyel Beksiak, 
valamint a magyar Tardos Márton és Bauer Tamás tar
tott előadást, igen sok hallgatót vonzott.

Kam atok és kereskedelem
Érdekes grafikonnal lepte 

meg olvasóit a Süddeutsche 
Zeitung. 1986 első félévében 
1— a rajzzal illusztrált adatok 
szerint — a Német Szövetsé
gi Köztársaság 16 milliárd 
dolláros rekordkivitelt ért el, 
amellyel, fennállása során el
ső ízben, a -világ első számú 
exportőre lett,- megelőzve az 
Egyesült Államokat.

De ,a bqnni öröm erősen 
felhős. Egy másik, nem kevés
bé ismert és tekintélyes lap, 
a Handelsblatt, ugyancsak ke
sernyésen arról cikkezett: 
Bonn még soha nem tapasz
talt olyan éles és nyílt táma
dásokat • az amerikai gazda
ságpolitika irányítói részéről, 
mint ezekben a hetekben.

Washington azt veti Bonn 
és Tokió, két legfőbb partne
re és egyben versenytársa sze
mére, hogy exportjával el
árasztja az Egyesült Államo
kat, miközben saját gazdasá
ga növekedési ütemének élén
küléséért vajmi keveset tesz. 
Reagan elnöktől Baker pénz
ügyminiszterig a washingtoni 
vezetés a legkülönbözőbb csa
tornákon, de mind sűrűbben 
a nyilvánosság előtt is osto
rozza a bonni gazdaságpoliti
ka „önzését”, s követeli mind 
ultimátumszerűbben a kamat
lábcsökkentést, a konjunktúra 
élénkítését, egyszersmind a 
márka újabb felértékelését.

A tengerentúli csatakíaltá- 
sok az ingerültség magyará
zata az amerikai gazdaság 
pillanatnyi állapotában kere
sendő. A 230 milliárd dollá-

A Fiat és az USA
Az amerikai hadügyminisz

térium bejelentette, hogy 
megállapodást írt alá az olasz 
Fiat céggel, amelynek értel
mében az olasz vállalat ame
rikai üzleteinek nyereségéből 
nem ' juttat semmit líbiai 
részvényeseinek. Ezt követően 
a Pentagon hatálytalaní
totta azt a május végi ren
delkezést, amely megtiltotta, 
hogy a Fiat és az érdekelt
ségébe tartozó yálialatok 
amerikai katonai megrende
lésekhez jussanak. Az ameri
kai megrendelésekkel kap
csolatos tranzakciók lebonyo
lítására a Fiat . egy külön 
leányvállalatot létesít az USA- 
ban. Líbiának 15 százalékos, 
mintegy, 3 .-imtlíárd dollár ér
tékű ' részesedése van a Fiat
ban.

Zöld út at új lírának
Az olasz kormány jóváhagy

ta, hogy 1987-től új valutát 
vezessenek be Olaszországban. 
A pénzreformnak az lesz a lé
nyege, hogy a mostani pénz
ről három nullát egyszerűen 
levágnak, vagyis az új- líra 
ezerszer fog többet érni az ed
diginél. A kormány az erre 
vonatkozó javaslatot hamaro
san a parlament, elé terjeszti. 
A változást — nyilatkozta Go- 
ria olasz kincstárügyi minisz
ter —, az teszi lehetővé, hogy 
az infláció az idén öt száza
lékra lassul Olaszországban. 
Az olasz kormány elsődleges 
feladatának tekinti az áremel
kedés megfékezését, s úgy vé
li, a kisebb címletű pénzek 
lélektanilag is antiinflációs 
hatásúak, és kiküszöbölik a 
sok nullából fakadó bonyolult 
számolási rendszert.

ros várható költségvetési 
hiány a 170 milliárd dollárnyi 
külkereskedélmi deficit ön
magukért beszélnek. (Áz utób
bi hónapokban még az ameri
kai kivitel hagyományos ősz- 

| lopának számító agrár-külke
reskedelem is hiányt muta
tott.)

/Hogy az amerikai gazda
ság és konjunktúra belső el
lentmondásait megoldaná-e a 
partner versenytársaktól kö
vetelt cselekvési lista, ponto
san nem tudni. De valószínű
leg enyhítené a tengerentúli 
fejfájást, amely a közelgő no
vemberi kongresszusi válasz
tások miatt amúgy is elég 
erős.

Ám az NSZK vezetése, sa
ját választáspolitikai meggon
dolásai miatt, egyelőre ide
genkedik a Washington köve
telte pályamódosítástól, amely 
ráadásul meglehetősen ellent
mondásos, mert a kamatszint 
csökkentése és a márka to
vábbi felértékelése többé-ke- 
vésbé kizárja egymást. Bonni 
szakértők inkább az amerikai 
felelősségre céloznak.

Ha az NSZK önmagában 
nem is tudja kedvezőbb vizek 
felé terelni a bizonytalan ame
rikai konjunktúra hajóját, a 
Közös Piac egésze már in
kább. S a bonni kamat- és 
.költségvetéspolitika, a min
denkort árfolyamtaktika, már 
csak az NSZK regionális sú.- 
lya miatt, befolyásoló, ha nem 
meghatározó jelentőségű a 
nyugat-európai gazdasági in
tegrációban. Ezért zúdul te
hát a washingtoni össztűz a  
bonni vezetésre.

Az Egyesült Államok és. 
Nyugat-Európa közti ellenté
tek ezúttal minden korábbinál 
nagyobb eséllyel fenyegetnek 
egy tényleges kereskedelmi 
háború kirobbanásának a ve
szélyével. Hónapról hónapra 
erősödik a Fehér Házra nehe
zedő nyomás, hogy hozzanak 
szigorú protekcionista intéz
kedéseket. az NSZK-val és 
Japánnal szemben. Ha ez be
következnék, nyilvánvalóan 
érzékeny csapás lenne a nyu
gatnémet exportgazdaságra, 
amely nézhetne újabb piacok 
után, avagy a foglalkoztatott
ság további csökkentését lenne 
kénytelen elkönyvelni. De a 
veszély sokrétűbb: ha a pro
tekcionista nyomás felülkere
kednék az amerikai kongresz- 
szusban. az olyan láncreakció 
kezdőlépése lenne, amely szét
zilálhatná a kereskedelmi- 
kapcsplatok szövevényes rend
szerét.



Rendhagyó Heti Híradót vesz kézbe ezúttal az olvasó.
Nem szerkesztői elmélázás az oka annak, hogy 

;például e számunkban a jogi felvilágosító írás megszokott 
helyéről a hatodik- oldalra került. Ügy hisszük, mos
tani tematikus összeállításunk, amely a kábítószer-fo
gyasztás világméretű növekedéséről ad hírt, egyúttal 
riasztó jelzése annak is, milyen mélyre zuhanhatnak 
azok, akik függőségi viszonyba kerülvén a drogokkal, 
nemegyszer önpusztításba menekülnek.

összeállításunk egyúttal áttekintést ad a kábítószer- 
kereskedelem elleni világméretű küzdelemről, s a jog
szabályi keretekről is.
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HOLLANDIA

A  nagy fogás
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A NQS-Journal nevű hol
land újság a közelmúltban 
szenzációs jelentésben számolt 

, be arról, hogy a rendőrség 
r kábítószercsoportja hogyan 

„bukkant rá” 850 kilogramm 
első osztályú minőségű tiszta 
heroinra. Az áru becsült ér
téke meghaladja az 50 millió 
nyugatnémet márkát, s ez egy
úttal a legnagyobb kábítószer- 
mennyiség, amelyet Nyugat- 
Európában valaha is elkoboz
tak. De milyen kapcsolat lehet 
a rotterdami kikötőben lefog
lalt heroinos konténer és az 
egyik amszterdami csatorná
ban megtalált, szitává lőtt 
férfi holtteste között? Az eset
nek nyilvánvalóan leszámolás- 
„szaga” volt, ezért okulva a 
nyomravezető „hirtelen” halá
lából, különleges biztonsági 
intézkedések közepette égették 

;el a heroint a tévénézők mil
liói előtt.

Amszterdamot nem véletle
nül nevezték el a kábítószerek 
Mekkájának, hisz ezrével za
rándokolnák ide olyanok, akik 
viszonylag olcsón szeretnének 
a mámorhoz hozzájutni. Egy 
gramm 20 százalékos tisztasá
gú heroin 125 guldenbe (kö
rülbelül 140 márkába) kerül, 
míg ugyanezt a mennyiséget 
250-300 márkáért lehet meg- 

: kapni az NSZK-ban — ráadá
sul ez csak 10 százalékos tisz
taságú.

A holland kábítószer-keres
kedelmét java részt kínaiak, 

" pakisztániak" és törökök tÄft j'äk 
: kezükben. A 38 statisztikákat 

böngészve kiderül, hogy az el- 
múlt évben „mindössze” 1150 

. kilogramm hasist, 740 kiló ma
rihuánát, 175 kiló heroint és

15 kiló kokaint foglalt le a 
holland rendőrség. Ez azonban 
sovány zsákmány, figyelembe 
véve, hogy becslések szerint 
hússzor ennyi drog. cserél gaz
dát az amszterdami kábítószer
piacon.

A város lakói jól emlékez
nek azokra az időkre, amikor 
még a heroint zavartalanul 
lehetett árusítani az amszter
dami főpályaudvar közelében, 
azzal az indoklással, hogy így 
csupán egyetlen utcára kor
látozódik az üzlet, s mind az 
eladók, mind a vevők ellen
őrizhetőek. De ez a módszer 
nem vált be, s a város két éve 
megválasztott új polgármeste
re, az energikus, szociálde
mokrata Ed van Thijn radi
kálisan megváltoztatta a drog- 
politikát. A kábítószer-ellenes 
nyomozócsoport létszámát 35- 
ről 70 főre emelték, s belföldi, 
valamint nemzetközi szekcióra 
osztották. Gyülekezési tilalmat 
rendeltek el a Zeedijken: há
rom ember csoportosulása 
esetén a rendőrség azonnal be
avatkozhat, gyakoribbá váltak 
a razziák a kávéházakban, 
magánlakásokban, kocsmák
ban, szigorították a kábítószer 
árusításáért kiszabható bünte
téseket.

Hivatalos adatok szerint a 
múlt évben Hollandiában 
42-en haltak meg heroin- 
fúladagolásban, közülük nyolc 
volt nyugatnémet állampolgár. 
A kábítószer-kereskedelemben 
rejlő profitlehetőséget felis
merve egyre több strici kap
csolódik be főleg a heroin for
galmazásába, hiszen az AIDS- 
től való félelem visszavetette 
a prostitúciót.

A mámor múltán reménytelen 
a világ

öt legnagyobb városában és 
azok vonzáskörzetében 1981 - 
ben 185 esetben mutatták ki 
halálokként a kokainfogyasz- 
tást, 1984-ben ez a szám már 
580 volt, tavaly pedig nem 
végleges adatok szerint még 
ennél is több. Ezért kongat
ták meg a vészharangokat, 
s a sajtó által gerjesztett va
lóságos kokainpánik tört ki 
az országban.

Az aggasztó jelenség okát 
a szakemberek mindenekelőtt 
az „intenzív kokain” terjedé
sében látják. Az apró tablet
tának New Yorkban „crack” 
(megközelítő fordításban: 
puff), Los Angelesben „rock” 
(kavics) a neve, de az össze
tétele mindenütt azonos. Ké
szítője a por alakú kokaint 
szódabikarbónával keveri el, 
vizet önt hozzá, majd az ol
datot egy tégelyben felhevíti. 
Hűtés után az így nyert, a 
rendes kokainnál koncentrál
tabb, „fejbévágóbb” anyagot 
megszárítja, apró labdacsokra 
— „kavicsokra” tördeli és ap
ró műanyag fiolákban hozza 
forgalomba.

A hatóságok attól tartanak, 
hogy, a viszonylag olcsó, és

hozzáférhető puff gyors ter
jedésével — amely tömegesen 
csak tavaly jelent meg — to
vábbi emelkedésnek indul a 
kokainélvezők száma. Nagy 
nyugtalanságot vált ki a nö
vekvő halálozási arányszám, 
amit azzal magyaráznak, hogy 
a crack----koncentráltságá
riái fogva — még inkább 
meggyorsítja a pulzust, eme
li á vérnyomást, rontja a szív 
oxigénellátását, a közönséges 
kokainnál több szívrohamot, 
agyvérzést ókoz. Használatá
tól — állítják — kimutatha
tóan növekszik a különféle 
egyéb, köztük elmekórtani 
megbetegedések száma is, 
ami a biztosítók kiadásait és 
az egészségügyi költségveté
seket terheli. A puff hatásá
ra egyébként más . módon is 
növekszik a halálozási sta
tisztika. Élvezői ugyanis a 
közönséges narkősoknál ki
mutathatóan több erőszakos 
bűncselekményt, köztük em
berölést követnek el.

Az amerikai hatóságok ria
dót fújnak és igen nagy erők
kel próbáljak felvenni a har
cot az újfajta kábítószer el
len. A New Y.ork-i rendőrség 

. nemrégiben 101 tagú crack- 
ellenes nyomozócsoportot ho
zott létre. A városban ez az 
első eset, hogy egy külön 
rendőri osztag kizárólag 
egyetlen fajta kábítószerre 
„szakosodik”. A Los Angeles-i 
rendőrség becslése szerint a 
korábbi, ezerrel szemben ma 
már a városban és környékén 
csupán négyszáz helyen fog
lalkoznak „kavicsdarabolás
sal.”.

Thomas O’Neill, az Egye
sült Államok képviselőházá
nak elnöke átfogó tervet ké
szül előterjeszteni a kábító
szer-kereskedelem elleni harc
ra, a narkósok gyógyítására 
és a megelőzés propagandá
jára. Ez azonban — ha a 
kongresszus jóváhagyja — 
évente további ötmilliárd 
dollárral növeli a szövetségi 
költségvetés kiadási tételeit.
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Egyes becslések szerint évi 

100 milliárd dolláros forgal
mat bonyolít le az Egyesült 
Államokban a kábítószerpiac. 
Ekkora bevételt még a Ge
neral Motors sem mondhat 
magáénak. A kábítószer-fo
gyasztók zöme — mintegy 20 
milliónyian — megelégszik a 
könnyebb droggal, a mari
huánával, félmillióan a he
roin rabjai, s 5 millióra te
szik a kokainélvezők számát. 
Jóllehet a kokainélvezők szá
ma Amerikában hosszú évek 
óta >' lényegében változatlan, 
viszont ugrásszerűen növek
szik az e kábítószer fogyasz
tásának hatására bekövetke
ző halálesetek száma. Ezt

mutatta ki az a kikérdezéses 
felméréseken és rendőrorvosi 
statisztikákon alapuló vizsgá
lat, amelyet a washingtoni 
egészségügyi minisztérium al
koholizmussal, narkomá- 
niával és mentálhigiénével 
foglalkozó hivatala végzett a 
közelmúltban.

Donald MacDonald, az in
tézmény vezetője egy sajtó- 
értekezleten elmondotta: a
„kokósok” száma 1972-től 
kezdve ijesztő mértékben nö
vekedett, de 1979-ben ez a fo
lyamat megállt. Azóta válto
zatlanul mintegy 5 millióra 
tehető az Egyesült Államok
ban a kokain rabjainak a 
száma. Ám az ország huszon-

Az elrettentő szomorú ese
tek, amelyeket 15—17 éves 
gyermekek kábítószer-fo
gyasztásával kapcsolatosan is
mertet az utóbbi időben a 
szovjet sajtó, aligha különböz
nek a sok más országban ta
pasztaltaktól. Inkább az oko
zott sokak számára meglepe
tést, hogy milyen mélységben 
és nyíltan beszélnek e prob
lémáról a szovjet sajtó hasáb
jain a legutóbbi időkben. A 
Lityeraturnaja Gazeta a kábí
tószerekkel a maguk szakte
rületén régóta foglalkozó sze
mélyiségeket alaposan kifag
gatva járja körül a témát: a 
lap munkatársai abból kiin
dulja, hogy ha egy prolémá- 
ról nem beszélnek, azért az a 
probléma létezik, igazságügyi 
minisztériumi, mezőgazdasági 
és egészségügyi szakembereket 
kérdeztek meg a kábítószere
zés elleni küzdelem jelenlegi 
állásáról.

Az igazságügyi miniszté
rium bűnügyi nyomozási fő-

‘íHít;
osztályának helyettes vezetője 
beszámolt róla, hogy a Szov
jetunióban nem külföldről 
szerzik be a ;,szert” a narkó
sok, A kábítószer forrása 80 
százalékban a vadkender- és 
mákültetvényeken, 20 száza
lékban a gyógyszertárakban 
található. Meg van győződve 
róla, hogy magukat a kábító
szer-fogyasztókat nem bűnös
ként, hanem betegekként kell 
kezelni, helyteleníti tehát, hogy 
egyes köztársaságokban bör
tönbüntetés vár a kábítósze
rek rendszeres fogyasztóira. 
Bűnösök azok — mondja —, 
akik az állami gazdaságok 
földjeiről illegálisan begyűjtik 
vagy saját maguk kábítószer- 
gyártásra termesztik a ken
dért,- a mákot, s azok, akik 
készítik és eladják a szert. Ar” 
ról nincsenek a minisztérium
nak adatai, hogy milyen mér
tékben nőtt a legveszélyezte
tettebbek, a fiatalok kábító
szer-fogyasztása az alkoholvá
sárlás mai, szigorúbb körül
ményei között.

Büntető paragrafusok
1986. áprilisában holtan bűncselekmény _elkövetésé- 

találták Szolnokon, a Me- re, tehát kábítószer készi- 
gyei Művelődési és Ifjúsá- tésére ajánlkozik, vallalko- 
gi Házban Ungvári István zik. Aki pedig kábítószert 
19 éves fiatalembert. A nem forgalomba hozatal 
vizsgálat szerint halálát céljából,/csekély mennyi
ragasztószer inhalálása ségben készít, megszerez, 

következtében beállt légző- vagy tart, egy évig terje- 
és keringőközponti bénu- dő szabadságvesztéssel, ja- 
lás” okozta. A statisztikák vító-nevelő. _ munkával, 
szerint ő volt a harminc- vagy pénzbüntetéssel sza- 
negyedik magyarországi molhat. 
áldozata a szipózásnak. Más olyan bűncselek-

Magyarországon a hat- ményt is ismer a BTK, 
vanas évek végétől észlel- amely a kábítószerhez kap- 
hetők hasonló esetek, az csolódik. Például, aki 18.. 
idő tájt szerves oldószerek életévét be nem töltött sze
gőzének belélegzésével ká- mélynek kábító hatású 
bították magukat a fiatar szer vagy anyag kóros ál
lok. A hetvenes években vezetéhez segítséget nyújt, 
elsősorban a Parkan tab- vagy őt .arra rábírni törek- 
letta töltötte be a kábító- szik, kóros szenvedélykel-' 
szer szerepét — alkohollal tés vétségét követi el, a 
kombinálva. (Az első ha- büntetési tétel ebben az 
lálesetet 1974-ben regiszt- esetben is egy évig terjedő 
rálták.) szabadságvesztés, javító-ne-

A szakértők szerint 1979- velő munka vagy pénzbün- 
től figyelhetők meg házi- tetés. Ismert, a magyar jog- 
lagos kábítószer-előállítási ban a kábítószerrel _ való 
kísérletek Magyarországon, visszaélés szabálysértése is. 
tény, hogy nálunk az „ol- Eszerint, aki jogosulatlan 
cső” kábítószerek divato- személynek vagy a megen- 
sak. A ragasztókhoz, egyes gedett mennyiségen felül 
gyógyszerekhez pár forint, bárkinek kábítószert jut- 
ellenében hozzá lehet jut- tat, 10 ezer forintig terje- 
ni, Persze nem feltétlenül dő pénzbírsággal sújtható, 
legálisan: előfordultak aki pedig a tárolási és
gyógyszertári .betörések is, nyilvántartási kötelezettsé- 
s évente több ezer hamis geit szegi meg, ötezer fo- 
receptet találnak a vizs- rint pénzbírsággal számol- 
gálatok során. hat.

A Büntető Törvénykönyv A kábítószer-fogyasztás 
(BTK) szerint, aki á ható- elleni harc persze nem ki
sági előírások megszegésé- zárólag a büntetőjog terű
vel káros élvezetre alkal- letére tartozik, legalább 
más kábítószert készít, ennyire egészségügyi prob- 
megszerez (ez alatt a fo- láma is. Az utóbbi évek- 
gyasztás is értendő), tart, ben születtek meg az első 
forgalomba hoz, az ország- orvosi kísérletek a leszok- 
ba behoz, vagy onnan ki- tatásra, az utókezelésre. A 
visz, vagy a területén át- speciális intézményhálózat 
visz, bűntettet követ el és létrehozása azonban pénz- 
egy évtől öt évig - terjedő igényes, s így érthető, hogy 
szabadságvesztéssel bünte-' sokan üdvözölték a volt 
tendő. A büntetés két évtől Állami Ifjúsági Bizottság 
nyolc évig terjedhet, ha a tavalyi döntését, amely 
bűncselekményt üzletsze- 1990-ig 100 millió forintot 
rűen, bűnszövetségben irányzott elő a kábítpszer 
vagy-'••$él#rtŐS'-''rriehhy'iiSgű, elleni, harcra, Ugyánákkpr 
illetőleg- értékű: kábítószer- fiem lehet eléggé hárigsü- 
rel követik el. A BTK két lyozni a családok felelőssé- 
évig terjedő szabadság- gét, hiszen ; a szülőknek 
vesztéssel bünteti az élőké- kellene először észreVenni- 
szület vétségét — ezt az ük, hogy baj; van a gyerek
követi el, aki például a kel.

Egész Európában erősödik a kábítószer-kereskedelem elleni 
küzdelem

; gi autó.
Hogy mi is történt? Horváth Barnabás fő

iskolai hallgatót 1984. augusztus 26-án 9 óra 
körül lakásuk fürdőszobájában — amely be- 

j lülről zárva volt — holtan találták. Halálát 
a helyszínre érkező mentőorvos állapította 
meg, és Ő hívta fel a rendőrséget.

A rendkívüli haláleset ügyében helyszíni 
szemlét tartottak a nyomozótisztek. A szem- 

, lebizottság megállapítása szerint a fiú a für
dőszobában egy nejlonzacskóba Palmatex 
ragasztóanyagot helyezett, majd a zacskót a 
fejére húzta. Bódult állapotba került, majd a 
ragasztóanyag okozta fulladás miatt állt be a 

: halál.
A laboratóriumi vizsgálatok szerint Hor

váth Barnabás a cselekmény elkövetésekor 
nem volt alkoholos állapotban. A nyomozó
tiszt jelentésében ezeket írja: „Az eset körül
ményeinek tisztázása érdekében megjelentem 
az elhunyt lakókörnyezetében. Az édesanyját 
— aki két fiúgyermekét özvegyen nevelte — 
meghallgattam. Elmondta, hogy a kritikus 
inapon reggel ő kelt fel elsőnek a családban, 
amikor ;még gyermekei a szobájukban feküd

tek. 7.30 óra körüli időben bement a gyerme
kek szobájába, akkor látta, hogy nagyobbik 
fia, Barnabás, az ágyban feküdt, és egy 
könyvet olvasott. A gyerekeitől elköszönt, 
rriajd munkába sietett. Elmondta, hogy Bar
nabás fia most ment volna negyedikbe a fő
iskolán. A középiskolában és később a főis
kolán soha nem volt probléma a fiával,' kö
zepes tanuló volt. Soha nem hallotta fiától, 
és nem is tapasztalta, hogy ragasztót szipó- 
zott volna. Rendezett körülmények között él
tek, kizártnak tartja azt, hogy fia öngyilkos
sági szándékkal húzta volna fejére a nájlon- 
zacskót a benne levő Palmatexszel. Elmond
ta azt is, hogy a Palmatex ragasztót abból a 
célból vásárolta, hogy a szobákban a sző
nyegpadlót egy műanyag szegélycsíkkal ra
gassza körbe a falnál."

A tragikus sorsú Barnabás öccse, Tamás, 
negyedikes gimnáziumi tanuló, az esettel kap
csolatban elmondta, hogy ...  augusztus 26- 
án reggel 9 óra körüli időben ébredt fel. Ek
kor bátyja ’már nem tartózkodott a szobában. 
Beágyazott, majd kiment azzal a céllal, hogy 
a fürdőszobát használja. Az ajtó belülről 
zárva volt, beszólt, hogy igyekezzél! Választ 
nem kapott, visszament a szobájába, hogy

ott rendet csináljon. Kb. 10 perc múlva újra 
kiment a fürdőszobához. Bezörgetett ek
kor sem kapott választ. A fürdőszoba alsó 
részén levő szellőzőnyíláson benézett, és ak
kor látta, hogy testvére a WC-ülőke mellett, 
a kövezeten ül. Rosszat sejtve átszaladt a 
szomszédba, segítségül hívta Kovács bácsit, 
s kifeszítették a fürdőszoba ajtaját. Testvére 
fejével a mosdókagylónak dőlt, és az arcára 
húzva egy fehér reklámszatyor volt. Felemel
ték, és az előszobában a szőnyegre fektették. 
Azonnal értesítették a mentőket.

Az ügy további tisztázása érdekében a 
vizsgálótiszt felkereste az elhalt egyik barát
ját, aki elmondta: Barnabást már az általá
nos iskola 6. osztályától ismeri, a Kandó Kál
mánra is együtt jelentkeztek. Jó baráti kap
csolatban voltak, általában együtt jártak 
szórakozni, legtöbbször együtt is tanultak. 
Barnabás jó társaságbeli személy volt, min
den helyzetben feltalálta magát, szerette ma
gára felhívni a figyelmet, de kifejezetten jó 
értelemben. Megállapítása szerint az édes
anyjával nem tudta megtalálni a kellő kon
taktust. Testvéröccse féltékenykedett, mivel 
édesanyja őt észrevehetően jobban szerette.

A főiskola I. és II. évében elég sokat italo
zott, emiatt a tanulmányi eredménye is rom
lott, így csak közepessel végezte mindkét év
folyamot, holott ő ennél sokkal többre is ké
pes lett volna. A III, évben nagyon megvál
tozott, az italozást abbahagyta, így ez meg
látszott tanulmányi eredményén is. Szabad 
idejében általában otthon tartózkodott, olva
sott és. zenét hallgatott. Horváth Barnabás a 
közelmúltban arról beszélt neki, hogy 
Szentendrén volt kirándulni, ahol a művésze
ti főiskolások tartottak találkozót, és látta, 
hogy a főiskolások nejlonba Palmatex/ra
gasztót tettek, és azt az arcukhoz szorították. 
O ezt elítélőleg mondta, és az egészség elleni 
merényletnek tartotta, amit látott. Megemlí
tette, hogy Barnabás hálálakor, azaz közvet
lenül ezt megelőzően az ágyban Gergely Mi
hály Röpirat az öngyilkosságról círiiű köny
vét olvasta. Ezt onnan tudja, hogy mikor tu
domására jutott barátja halála, elment hoz
zájuk, és Barnabás párnái között látta ezt. a 
könyvet. Határozottan állította, hogy vélemé
nye szerint Barnabás nem lehetett öngyilkos, 
ilyen kijelentéseket soha nem is hangoztatott, 
nagy tervei voltak a jövőre vonatkozóan. 
Még a szünet alatt az NDK-ba szeretett vol
na menni kirándulni, útlevelet is kért. Az 
egész tragikus végű történet nem indulhatott 
másnak, mint kíváncsiságnak.

ar. « ...

A z ügyeletes rendőrtiszt 
** csörrent a telefon.

asztalán meg-

— Itt a mentőorvos beszél. Erőszakos ha
láleset . történt a Bethlen u. 8. szám alatt.

— Azonnal ott leszünk!
Szirénázva robogott az utcákon a rendőrsé-

Ä  kíváncsiság ára
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„Mindenki kábítja magát 
valamivel. Amíg kint voltam, 
megittam naponta négy-öt ká
vét — ez volt a napi adagom. 
Ha nem jutottam hozzá, ak
kor fájt a fejem, kábult vagy 
álmos, szóval levert voltam. 
Nem tudtam semmire figyel
ni, folyton eszembe jutott: hol 
lehetne már egy nyavalyás 
kávét inni? Van, akinek reg
gel egy-két feles kell, illetve 
kellett azelőtt, hogy magához 
térjen. Addig mogorva volt, 
zsörtölődő, veszekedő. Amint 
lehajtotta az adagját, rögtön 
megjött a jókedve. Úgy is 
mondhatom: onnantól kezdett 
el ember módjára viselkedni, 
lehetett vele beszélgetni, nem 
mérges horkantás volt min
denre a válasz. Sokan vannak, 
vagyunk így a cigarettával is: 
amint kinyitjuk a szemünket, 
az első, szinte automatikus 
mozdulattal a cigarettásdobozt 
keressük. Szinte még ébren 
sem vagyunk, amikor az első 
slukkot leszívjuk. . .  és csak 
utána kezdünk másra is fi
gyelni. Most, itt bent a teával 
vagyok így. Persze, nem va
lami gyönge löttyre gondolok, 
hanem arra a . . .  másikra. 
Ami azóta terjedt el, amióta 
meglehetősen ritkán vagy ép
pen sehogyan sem lehet ká
vét főzni. . .  Már korán reg
gel fejgörccsel ébredek, úgy 
érzem, ki tudnék bújni a bő
römből, annyira fáj. Karikák 
táncolnak a szemem előtt, ha 
egyáltalán látok valamit. És 
amint megiszom a teámat — 
néhány perc, s kitisztul a vi
lág előttem, elmúlik a fejfá
jás . . .  kezdődhet a nap.

Valahogyan így lehetnek, 
szerintem, a kábítószerezők 
is. Hiányzik' nekik az adag
juk, és amíg meg nem kap
ják, addig nagyon rosszul ér
zik magukat. Azután, ha hoz- 

j zá jutották — mindet} rendbe
li eníijiof kell beszelni róluk? A 
I magam részéről megértem 

őket. Nekem azelőtt a kávé 
hiányzott, most a tea — ne- 

; kik valamikor a szipőzás, 
most valahai más. Nem mind
egy?”

★

Két-három éve, hogy egy
re több szó esik a sajtóban, 
rádióban-televízióban a ma
gyarországi kábítószer-fo
gyasztás — egyre gyorsabb — 
terjedéséről. Foglalkozott ez
zel korábban már a Heti Hír
adó és a Központi Stúdió is: 
ám hogy újra és újra szólni 
kell erről a jelenségről, azt 
éppen a bevezetőben idézett 
— égy váci beszélgetés része
ként elhangzott — vélekedés 
bizonyítja, A cigaretta, a ká
vé ugyanis valóban sok ember 
számára a mindennapok szük
ségleteihez tartozik, ámbár 
hatásában 'korántsem olyan, 
hogy egy kalap alá lehetne 
venni a kábítószerekkel. Ar
ról n,em is beszélve, hogy még 
sohasem hallottam senkitől: 
„Kérem, én csak azért tör
tem be, mert egy csomag 
kávét akartam venni", vagy: 
„Csak azért ütöttem le az il
letőt, mert már zárva volt a 
trafik, és elfogyott a cigaret
tám . . . ” Valamennyire más 
a helyzet az alkohollal: ré
szegen már sok bűncselek
ményt követtek el, s a „zsák
mány” egy része is gyakran 
ital. Az úgynevezett „alkohol
függőség”, tehát az az álla
pot, amikor valaki már csak 
úgy tud létezni, hogy előbb 
lehörpinti a szükséges ada
got — már gyakoribb. Ha ez 
nem történik meg, akkor 
kellően hosszú, éveken-évti- 
zedeken át tartó italozás 
után fellépnek az úgyneve
zett elvonási tünetek: kézre
megés, gyengeség, rossz köz
érzet, a vérnyomás csökkené
se stb. (Kezdeti stádiuma, 
vagy fogalmazhatom úgy is: 
ehhez hasonló távoli rokon
állapot a , másnaposság.) A 
mindennapi alkoholadag fel
dolgozása ugyanis beleépül a 
szervezet mindennapi mun
kájába: része az emésztésnek, 
a vércukorszintnek , stb. Egy
fajta — káros — nyersanyag 
a működéshez... ugyanúgy, 
mint a cigaretta, a kávé, _ a 
nagyon erős tea, a kábító

szer. De: csak ez az egy a 
közös bennük! Az erős — 
pontosabban: a bent divatos 
— tea által kiváltott, orvosi 
nyelven szólva „kómás” álla
pot már mutat valamennyi 
hasonlóságot a kábítószerek 
okozta tünetekkel. Persze, a 
„rokonság” még meglehető
sen távoli, . .

t
Nézzünk vissza a múltba: 

mai tudomásunk szerint hon
nan származik az idegrend
szer működését befolyásoló 
anyagok használata!

Nem olyan újkeletű dolog, ' 2 ^
mint azt sokan gondolnánk. Hl
használt ntóra? z nő^dőkn óta ken ~  ha rajtuk kívül valaki kávéhoz, a teához hozzászo- 
n ö v é r m L r  növény főzete- Is próbálkozott hasonló- kik a szervezet -  úgy a teá
két 6 h o ^ lé lld .3 e m iá S -  val= azt egész egyszerűen ki- bulatkelto szerekhez is. Ál- 
» Ä S S P  közösítették maguk közül A landóan emelm kel az ada- 
sPBét hefólvásniia a? őcem- drogok szinte kivétel nélkül got — s egy idő után a ro
her így tett ̂ szerteeevfaita a kiváltságosok eszközei közé zsaszínű álmok helyett a kin- 
kábulatra amelyről azt tar tartoztak: segítségükkel is zó hiányérzet gyötrelme na- 
tóttá • nvénkOT eev másik vi- igyekeztek levezetni az elnyo- rád. Még később összeomlik a 
láHban^Tképzelete által tel mással, nyomorral együtt já- személyiség -  egy eltompult 
remtett istenek vlásában ™ elégedetlenséget. A koka- emberi roncsot ér el valami- 
jf r v L t  i  r 6 S  cserjét pedig az indiánok lyen formában a korai halai.

. * &
jar, &ZQK a szeres — oar — ,,r ^
pontosan ismerték őket -  “
nem váltak mindennapos él- , , , , , .  ___
vezeti cikkekké, hanem kü- csaltak el a levelekből, ame y Magyarországon a hetvenes 
lönleges becsben tartották a mindennapi munkavégzés- £vek eiején jelentek meg az 
őket, használatuk csak az ün- hfz szükséges volt. Aki „tűi- elscy kábulatkeltő anyagokat 
nepélyes, vallási-mágikus adag°lta Í?a?aí„’ a? ma™ap fogyasztó, elszigetelt csopor- 
szertartásuk óráira korláto- nel?  tud?,u  “°i?.0z? 1 „ tok. Akkor még könnyebben
zódott. A varázslók minden gátat . lehetett volna állítani

a terjedés útjába — ma már 
szinte tehetetlen. Tavalyelőtt

használták: csak annyit rág-

S e g í t s é g !
Kétségbeesett hangvételű és tartalmú levél fekszik 

előttem. írója hat hónapja van előzetes letartóztatás
ban, így korábbi szabadulása — múlt év decembere —, 
és újabb lebukása között alig néhány hónap telt el. b 
ebből a pár hónapból is elveszett egy rész, hiszen ideg
klinikán feküdt. Alkoholista és kábítószer-élvező.

A kint töltött időnek annyi haszna volt, hogy megis
merkedett egy lánnyal, akivel ha korábban találkozik, 
talán képes lett volna a változásra. Nem volt könnyű a 
sorsa, állami gondozott volt és már 12 éves korától 
kezdve szipózott. Előző büntetése alatt sokszor kisereit 
meg öngyilkosságot, a bal keze gyakorlatilag tönkre
ment a sok műtét után.

S most idézném Ajtal Kálmán debreceni olvasónk 
levelének egy részletét: „A börtön sincs rám kedvező  ̂
hatással, mivel ha az alkoholhoz nem is, de a többi 
kábító hatású szerhez hozzájutok, így aligha lehetséges, 
hogy leszokjak a káros szenvedélyről. . Továbbá: 
„Huszonkét éves vagyok, ötször voltam büntetve. A 
kedves barátnőm azt hiszi, hogy az oryosszakértő ja
vaslata alapján a bíróság alkohol elvonó intézeti keze
lést fog javasolni, de én tudom, hogy ez lehetetlen. . .

Hm — mondja az ember a fentieket olvasva. Aligha 
hiszem, hogy nem lehet segíteni a fiatalemberen. Azt 
most nem firtatom, hogy miként juthat hozzá a kábító 
hatású szerekhez, de abban biztos vagyok, hogy e sorok 
olvasása után az intézet vezetése, a nevelő segíteni 
fog abban, hogy a kábítószerek forrásai „elapadjanak.”

Az is biztos, hogy az ítéletnek lesz egy olyan pontja, 
miszerint a fiatalembert szabadulása előtt elvonókúrá
ra küldik, sőt az is nyilvánvaló, hogy megint gyógyító- 
nevelő csoportba kerül.

Ahogy soraiból kiveszem, tulajdonképpen ahhoz kér 
segítséget, hogy az alkoholról leszokjon és a kábító 
anyaghoz ne jusson hozzá. Mindez a bv. intézetben 
megvalósítható —, hogy enyhén fogalmazzak , de 
szabadulása után elsősorban saját magára kell számí
tania. Akaraterő, elhatározás nélkül nincs reménye a 
gyógyulásra, pedig ahhoz még fiatal, hogy menthetetlen 
eset lenne. Ezen gondolkodjon el, s a letöltőintézetben 
majd kérje a nevelő segítségét.

zouott. A varazsiou minőén , 7 :.,, v  i “ ’ . . . . .  garat . isneieu vuuiu uuiwiui
bizonnyal ily módon tettek | i í  ' a .terjedés útjába -  ma már
szert a törzsön belül hata- is veszélyeztette ezáltal,
lomra: a kábító hatású nővé- ff®” mindenkinek megsza- harmiheezerre, tavaly har- 
nyi főzetek megivása után, bo.tt volt. a mostoha ko u ■ minc-negyvenezer közé, az 
azok hatása alatt természete- ™enyek miatt, hogy mi yen idén egyeS források pedig 
sen egészen másképp visel- ®s ™ennyi te“!^at keik elve- már ötvenezer körülire be- 
kedtek, mint a „normális” gezni az e etben maradáshoz. csüi}k a kábítószerezők szá- 
emberek. „Az isteneknél Ma már — sajnos — mész- mái. Ez a szám ugyan item 
já r ..."  — suttogták ilyenkor sze vagyunk ezektől az „ős- tűnik soknak, ám hozzá kell 
áhítatos tisztelettel a többiek, kori” állapotoktól. Kevés do- tenni: az orvosilag nyilván- 

Az első kábítószer-élvezők log van, amelyben jó lett tartott, már a kábítószerezés 
a mostoha természeti körül- volna megrekedni a fejlődés miatt betegnek tekinthető fia

talokról van szó, s tekintet
tel arra, hogy a különféle 
szerek használata a nyilvá
nosság elől elzárva történik, 
a még nem betegek száma 
felbecsülhetetlen.

A kábulatkeresők zöme ná
lunk a szipózással kezdi, 
vagyis szerves Oldószer gőzét 
lélegzi be, amely kezdetben 
kellemes bódulatot — eufó
riát —' okoz. Már hétéves 
gyereket is találtak ilyen ál
lapotban . . .  A szipózókat még 
aránylag könnyű leszoktat
ni szenvedélyükről. Sajnos, 
sokan tovább lépnek, és át
térnek az általánosan elter
jedt módszerre, vagyis a 
„gyógyszer-koktélokra”. Bizo
nyos gyógyszerek egyszerre 
való bevétele, esetleg vala
mennyi alkohol fogyasztásá
val egyidejűleg szintén bó
dult, hallucinációkkal — lá
tomásokkal — együttjáró ál
lapotot idéz elő. Itt is állan
dóan emelni kell az adago
kat, illetve mind erősebb, 
mind kártékonyabb kombiná
ciókat kell kitalálni a kívánt 
állapot eléréséhez — egyre 
jobban tönkremegy az ideg- 
rendszer, károsodnak a bel
ső szervek, különösen a máj 
(itt történik a gyógyszerek 
lebontása). A leszoktatás már 
csak szakemberek segítségé-

I9 H N M H P * *M a r r -  ....

mények között élő népekből alacsonyabb szintjén — ez 
kerültek ki. Ezeken a terüle- azonban közéjük tartozik.
teken. .elviselhetetlenül nagy ^  kémia, a vegyipar fejlő- vei lehetséges, feltételezve a 
volt a tömegek nyom U, - ^ése mind újabb és újabb, a környezet (a család) támogató
dőljünk csak a? “  természetben tisztán megta- együttműködését,fennsíkjain , elő indiánokra, 1;álható anyag előállítását tet- 
India pánaira). Hamar rájot te lehetővé, illetve a megle-
tek, hogy bizonyos növények v '  anvagX  átalakítását más 1111111 ö UC1UU
levelének elrágcsálása után hatélmnyafb vagY az LSD terjedése - . .r e -

Az úgynevezett „kemény” 
drogok, mint pl. a heroin

’éhség ismét Ahogy például a enseg, ismét nedvéből megtanulták a gu
kanrwikfa «hihetőleg nemcsak egyelőre! KaucsuKia nem számottevő. Ezeketerejük visszatér, elmúlik

tudhaka& dolgozni1861Inéikül, a szereket túlny°mó «bbsé-
hogy pihentek vagy ettek vol- zint’ műanyagok széles vá- fűkben ugyanis a tőkés or- 
na. így fedezték fel a teacser- j' ziékát eiőáflítani éppúgy száS°kban állítják elő, s nem 
jét, a kokaincserjét vagy ép- árusítják. Bizonyos
pen a kávé termeset Ha a ’éből ,s kivonni a ^ egfelelő lelek azért vannak arra is 
munkavégzéshez szükségesnél . . . t  a k-pnderhői ho§y történték próbálkozások 
még többet rágcsáltak el va- ^ z í f a  hast, a kokain- a, piac beetetésére” ,ragyis 
lamelyikbol, akkor kovetke- . . .  morfium ebböl meaint olcso kábítószerek felkínálá- 
zett az eufóriás állapot: elfe- «ára abban a reményben,ledték a gondokat, színes ál- uja??.„ eijarasoK segítségévéi ho2v a rászokók idfível min.íeaieK a gunuuiuu, a.- - a„ íphptnp mí» hn«?-- bo£y a rászokók idővel min-
mokat láttak, sokszor vágyott folytatni a sort § Nan- dent> Pontosabban bármit él
m ényeket éltek át képzele- aZfnk  ̂ eS?k^ legsaVná'látosabb követnek az újabb adag meg- 
tükben. _szerzese érdekében.

önként _ adódik a kérdés: a sen szintetikus na hatá. 
korább, évszázadokban miért ^  kábítószer> amelyhez már 
nem járt suly°s> veS * , semmiféle természetes alap-yetkezmenyekkel a drogok anyagra nincs szükség...
nevTnThasTnábta? Egysze- A drogok, vagyis a kábító szerezők világába enged né- 
rű a válasz: mert ha znál a tn hatású anyagok ma is egy m' beP^antast. A műsorban 
erősen korlátozott volt. A ko- más világot ígérnek. Akik át- a muzsikát olyan együtteseik 
kacserjén kívül a „varázsba- lépik ennek a — kezdetben szolgáltatják, amelyekről
lókat” általában a varázslók — álomvilágnak a kapuját, időnként felröppen a hír: ká- 
készítették el, s osztották ki hamarosan kelepcébe kerül- bítószerezők. . .  
a különféle vallási ünnepe- nek. Ahogy a cigarettához, a H. A.

vegyipari „találmánya” a tel-

A Központi Stúdió követke
ző magazinműsora a kábító-

„Narkós" emlékeim
Annak idején egyetlen 

hely volt az országban, ahol 
orvosok, pszichológusok ke
resték a választ, megpró
bálván egyúttal a gyógyí
tást is. Megfelelő tapaszta
latok nélkül, különösebb 
támogatás nélkül, csak a sa
ját erejükre, lehetőségeikre 
támaszkodva, A budapesti 

'"XIII. kejjülelben, a Róbert 
Xföruti"'e KÓifÜáz 

egyik elkülönített részében 
teremtették meg a narkózás 
elleni harc első bázisát, 
pontosabban az alkoholó- 
giai részlegből választottak 
le néhány szobát, rendelőt, 
vizsgálati helyiséget: ide 
kezdték összegyűjteni azo
kat a fiatalokat, akikről a 
különféle egészségügyi vizs
gálatok során kiderült nar
kós mivoltuk.

Hetekig jártam ki hozzá
juk, s beszélgettem velük. 
Nagyon nehéz volt valame
lyest is elfogadtatni ma
gam, hiszen én a „másik” 
oldalról jöttem, abból a „le
hetetlen” világból, ahol az 
emberek nem élnek sem
milyen kábítószerrel, sőt, 
azt igyekeznek megakadá
lyozni, hogy mások drogok
hoz jussanak. . .  Egy idő 
után, amikor kezdett felen
gedni az ellenséges hangu
lat, próbálták érzékeltetni, 
mennyire megszépül az 
élet. Valami olyan kellemes 
érzés lesz úrrá rajtuk, ami 
semmi máshoz nem hason
lítható: megszűnnek a gon
dok, eltűnik mindaz, amin 
mások töprengenek, ideges
kednek, nincs félelem, ag
godalom — csak ez az álla
pot van. Látomások jönnek 
— ezek furcsák, érdekesek. 
Színek vilióznak, soha nem 
látott alakzatok formálód
nak, megváltozik a környe
ző tárgyak helyzete, ará
nya. Minden hullámzik, 
mozgásban van, változik — 
más, mint a megszokott 
életben.

Mások, más szerek hatá
sára mindenféle csodálatos 
élményeket élnek át, vízió
ik vannak. Személyesen 
ugyan nem sikerült beszél
nem „Budapest megmentő- 
jével”, ám ott, a Róbert Ká
roly Körúti Kórházban, az 
orvosok között emlékezetes 
az eset: valaki minden al
kalommal, ha bevette a 
megszokott adagját, azt éli 
át: háború tört ki, s az el
lenség Budapestet támad
ja Kitör a pánik, mindenki 
menekül — egyedül ő az, 
aki a helyén marad, össze
fogja a többieket és súlyos 
harcokban visszaveri a tá

madókat, megmenti a fő
várost . . .

Lehetne még hosszan so
rolni a rendkívüli élménye
ket, ám mindig visszatér a 
valóság, ha elmúlt a leg
utóbbi adag hatása. S a 
valósággal visszatér min
den, amitől menekülni sze
dettek volna . . .  s legfőképp
yjssgaJeF/?k:az ÄllaRra> am‘*tői "minclen narkós, minden 
kábítószerező egyformán 
retteg: ez pedig o hiányér
zet a következő adag iránt! 
Voltam bent olyankor is, 
amikor látogatók fogadásá
ra készültek a kórházban 
kezelt narkós betegek: fel- 
bolydult mindenki. Persze, 
hiszent a kint levő narkós 
„barátok” ilyenkor mindig 
megpróbálnak becsempész
ni, bejuttatni egy kis „anya
got”, hogy segítsenek bajba 
jutott társuknak.

Baudelaire, a nagy fran
cia költő, aki egy időben 
rabja volt az alkoholnak és 
a kábítószernek is, így ír a 
másnapról, a szer nélküli ál
lapotról”: „Tagjaink mere
vek, egész szervezetünk fá
radt, idegeink lehangoltak, 
torkunkat sírás fojtogatja, 
s csak zokogni szeretnénk. 
Nem megy a munka, sem
mi sem megy. És ilyenkor 
mindig eszünkbe jut, hogy 
amit tegnap játszottunk, az 
kegyetlen, tiltott játék volt. 
Mihelyt kihunynak a teg
nap fényei, mihelyt kialszik 
a mámor kölcsönözte ra
gyogás, minden undorítóvá 
válik, szétesik, mint ahogy 
szétmorzsálódk másnapra 
az ünnepi kalács".

Furcsa volt ezeket a so
rokat ott, a kórház kábító- 
szeres részlegén olvasni. Az 
egyik beteg szedte elő raj
zai, többi írása közül. Resz- 
keteg, éppen csak hogy ol- ■ 
vasható kézírással volt ki
másolva valahonnan né
hány sor, emlékeként an
nak az időnek, amikor a 
huszonhat esztendős öreg
ember (mert, külsejét te
kintve sokkal idősebbnek 
tűnt koránál...), még 
könyveket olvasott, egye
temre járt, egészen más 
életre készült. „Tudja, Bau
delaire semmit sem tudott 
arról, hogy milyen kínokat 
jelent, ha nincs mit beven
ni . . — tette hozzá, ami
kor nagynehezen elolvas
tam az idézett sorokat.

Abban az időben már 
harmadszor próbált — or
vosok segítségéve! — le
szokni a narkózásró! ..

—  H  —
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Néhány évve! ezelőtt; 'Szé
kesfehérvárott még bérmun
kát végeztek az emberek. Bár 
már akkor létezett az üzem, 
de nem üzemszerűen, nem 
üzemi gazdálkodással dolgo- 
ísott, hanem úgynevezett költ
ségvetési üzemként működött. 
Ennek, sok, egyéb mellett, töb
bek ..között az volt a hátránya, 
hogy anyagilag sem a dolgo
ssá, sem az üzem nem volt ér
dekelt abban, hogy minél töb
bet, minél, gazdaságosabban 
állítson elő. Eleve megha.táro- 
Bott volt. a munka, s annak 
te dija.

Még létezett a Munkaügyi 
Minisztérium, s vele tárgyalt 
ft bv. ennek megváltoztatásá
ról. Időközben azonban válto
zott a .gazdasági helyzet, vál
toztak a szabályozók, s ezen 
te területen is döntő lépések 
történtek. Az üzem valóban 
Üzem lett.

Természetesen az új, kis lét- 
»zárná üzemet nem lett volna 
célszerű kitenni a piac inga
dozásainak, beengedni egyből 
te mély vízbe. Erre nem is 
volt szükség, hiszen a bv-m 
lseiül már vannak nagyüze

mek, amelyek képesek a „ki
csik” érdekeit is képviselni, 
önként adódott, hogy a fehér
váriak a kalocsaiakhoz tar
tozzanak. Az itteni termelés 
beillik a kalocsaiak termelési 
szerkezetébe. A régi bérmunka 
tehát megszűnt, s a mai üzem 
teljes egészében munkaruhát 
gyárt.

A kalocsaiak mindenben se
gítettek. Ez természetes, hi
szen az új üzem gondja,. fér 
lelőssége és eredménye az 
övéké. is.

Gépeket küldtek, szakem
bert, aki a munkára betanít
ja az új dolgozókat. Textima 
és Brother gépek vannak az 
üzemben. Egy-, illetve kéttűs 
gépek. Ezeken a gépeken'na
ponta 220 munkaruha készül. 
Az üzemben — jelenleg —» 
27-en dolgoznak. Egy műszák
ban. Hat óra előtt 10 perccel 
kezdenek, s fél háromkor fe
jeződik be a munka.

Mindent Kalocsáról kapnak, 
beleértve az , alkatrészeket, 
valamint a kellékeket, s a ru
ha leszabott darabjait. Azaz 
a fehérváriaknál nincs szabá
szat. Minden héten egyszer

Géczy László a munkaruha % 
nadrágját gornbozza

érkezik a kocsi, hozza az új 
anyagot, s viszi a készruhát.

A tanulók beülnek a töb-. 
biek közé, azzal a különbség
gel, hogy ők nem ruhát, ha
nem rongyot varrnak, s így 
tanulják meg a fogásokat. Ál
talában hat hét alatt tanul 
bele e munkába egy-egy em-

T Ö X Ö E

Honvédelmi ismeretek
1 As elítélt kezében kézigrá- A fiatalok körében nagy az zése után igazolást kapnak a 
Utat. összpontosítás. Izmai érdeklŐ'dés a honvédelmi ok- Magyar Honvédelmi Szövet- 
me gfeszülnek. Párducként ug• tatás iránt, amelynek elvég- ségtől. —Zimtn—
rik előre, karja magasba len
dül, és nagy ívben dobja el a 
gránátot. . .  Az őrség parancs
noka elismerően mondja: Szép 
volt, fiú!

Tökölön, a fiatalkorúak in
tézetében a Magyar Honvé
delmi Szövetség közreműkö
désével honvédelmi oktatás 
kezdődött Két-hét Ölatt meg
ismerkednek a katonai szolgá
lat előtti alapismeretekkel, 
azokkal a szükséges tudniva
lókkal, amelyek nélkülözhe
tetlenek a sorkatonai szolgá
lathoz. így például az alaki
sággal, a menetalakzatokkal.
Tájékoztatást kapnak a kato
naéletről. Filmeken mutatják 
te  a különböző haderőneme
ket, a harci eszközöket, amely
nek egykor kezelői is lehet
nek. Oktatófilmet is hasznainak

Repül a gránát

bér, utána már képes önálló
an dolgozni. Teljesítménybér, 
ben dolgoznak.

A tanulókat, főleg azokat, 
akiknek nehezen megy a var
rás, segítik az „idősebb”, ta
pasztaltabb emberek. El is kél 
a segítség, hiszen akad közöt
tük olyan is, nem is rit
kán, aki még soha nem látott 
korábban varrógépet Nem, 
csoda, ha előbb meg kell ba
rátkoznia vele. Az önálló mun
ka általában a harmadik hó
napban válik zökkenőmentes
sé. Ekkorra a teljesítményt — 
minőségben és mennyiségben 
egyaránt —, „hozza” az új 
dolgozó.

Maga az üzem két teremből 
áll: az egyikben 10-en, a má
sikban pedig 17-en dolgoznak. 
Az első teremben folyik az 
összeállítás, a másik az úgy
nevezett „végeszalag”. Itt kap
ják meg a munkaruhák a vég- , 
leges formájukat. Innen kerül
nek ki a raktárba, de előbb 
a meós megnézi, hogy minden 
rendben van-e. A meós pol
gári szakember, aki a leg
kisebb hibát is észreveszi. Az 
ő mimikáját egy elítélt dol
gozó segíti.

Ahogy az üzem — és az in
tézet — vezetői elmondták, 
szinte súrlódásmentes a kap
csolat a kalocsai nagyüzem és 
közöttük. Ehhez azonban nem 
elég a jó szándék, hanem az 
is kell, hogy mindenki meg
tegye, amit vállalt. Ez eddig 
teljesült. Hébe-hóba, nagy rit
kán előfordult, hogy az üzem 
valami miatt állt, például egy- 
egy géphiba miatt. De ez az 
állás sem jelenti azt, hogy 
nem folyt munka. Csupán 
arról volt szó, hogy az adott 
műveletet nem tudták . elvé
gezni, azaz nem készre dolgoz
tak. S amikor a gépet meg
javították, pótolták a művele
ti hiányt.

Azt is el kell mondani, hogy 
az itteni és az anyacég bére
zése között nincs különbség! 
Tehát vigyáztak arra, hogy ne 
keletkezzék bérfeszültség. El 
lehet mondani, hogy a tanu
lási idő alatt 300-400 forintot 
keresnek tisztán az emberek, 
ha viszont beletanulnak a 
munkába, a keresetük felfut 
1000 forint fölé.

Természetesen ez utóbbi 
összeg is tisztán értendő!

Előibb-utóbib elkerülhetetlen 
lesz viszont, hogy a gépeket 
ki kell cserélni. Már ma van
nak az üzemben olyan gé
pek, amelyek akadályozzák a 
zavartalan termelést. Ezt úgy 
hidalják át, hogy például a 
nadrág áll, csak a kabát 
megy. . .  Vagy fordítva. Még 
ma is emlékezetes, hogy meny
nyi gondot okozott a korcőló- 
gép elromlása.
_ Amikor ott jártunk, akkor 
éppen a reteszelőgép romlott 
el. A műszerész akkor javítót, 
ta: Manzéger Tamás civilben 
boltvezető volt, képzettsége 
egyébként gépésztechnikus, te
hát ért a gépekhez. De bár
mennyire is értsen a műsze
rész vagy a szerelő a gépek-

Készfil a munkaruha

Manzéger Tamás a retesze
lőgépet javítja

bez, egy bizonyos idő után 
képtelen felújítani azokat. 
Van természetes elhasználó
dás, amikor már nullára ír
ják le a gépet. Persze, tud
ják, ez nem olyan egyszerű, a 
cseréhez 'pénz kell, s nem is 
forint, hanem dollár,1 schil
ling, márka, font stb., vagyis 
valuta. , .

De mielőtt az ilyen beruhá
zás megtörténne, létezik má
sik megoldás is. Gyakran elő. 
fordul, hogy az anyacég küld 
használt, viszonylag jó álla
potban lévő gépeket, amelyek

kel ki lehet bírni még évekig, 
míg a pénzügyi helyzet le
hetővé nem teszi a teljes gép., 
park megújítását. Gondolom,, 
a kalocsaiak nem zárkóznak 
el ama néhány gép kicserélé
se elől, amely veszélyezteti a 
műveletek folyamatosságát. 
Egyelőre három-négy géprőJ 
lenne szó.

Annál inkább valószínű, 
mert a kalocsaiak elégedettek 
az itteni munkával, sőt a ter
melés bővítését, új termék be
iktatását tervezik. Erre az ad 
lehetőséget, hogy a szabász- 
műhelyt, ahol, mint említet-, 
tem, nem folyik munka, át
alakítanák, s itt ÍO-12 ember
nek teremtenének munka- 
lehetőséget. A terv szerint do
bozolásról, dobozhaj toga tásrój 
lenne szó.

Ez utóbbi lehetőség az elő
zetesek számára lenne kihasz
nálható. Nem kell nagyon bi
zonygatni, mennyire fontos az 
ő munkába állításuk. Nem
csak a pénz miatt. Elsősorban 
azért, hogy jobban teljék az 
idő, s a napot, vagy annak, 
egy részét emberek között, ér
telmes munkával töltsék el. 
Az előzetesek akt,'v 
sége ugyanis alig 
munkába álljon.

Á  készruhát kötözik, csomagolják

ELSZAKADÁS

Ez a halra át! azért még nem az igazi. .  1
Cs, 3. (Tököl) felvételei

A tölelts & férfit, karjával 
szorosan átfogta őt.

— Hát hogyne szeretném! A 
világ végére is elutaznék ve
led! De egyáltalán lesz-e le
hetőségünk rá?

Elengedte Franzot, majd 
elővett egy szál cigarettát, rá
gyújtott.

— De nagyon sok akadálya 
van, hogy veled mehessek! — 
mélyen beleszívott a cigarettá
ba. — Én férjnél vagyok, azt 
hiszem, neked még nem emlí
tettem. Talán el-elszóItam 
magam, talán. De nem élünk 
együtt. Pár hete otthagytam. 
Rákényszerültem. Borzalmas 
volt vele az életem. Megtel
tem keserűséggel, talán az 
életbe vetett hitemet is el
vesztettem. Amióta, eljöttem, 
öt letartóztatta a rendőrség. 
Nem tudom miért, de ez a lé
nyegen nem változtat. Már so
ha többé nem megyek vissza! 
Beadom a válókeresetet. ..  
Mondd, hol leszel te már alt
kor, amikor én ismét szabad 
leszek?! De egyáltalán kellek 
én neked? Bár még nem szü

letett gyerekem, de megvisel
tek az évek! Akad számodra 
fiatalabb, szebb, értelme
sebb ...

— Nálad nem találnék meg
felelőbbet...

— Nem is ismersz!
Franz magához húzta, két 

tenyere közé fogta az arcát, 
mélyen a szemébe nézett.

— De igen! Ismerlek teljes 
egészében. Aki ennyi fájdal
mat hordoz magában, és még
is ily erős tud lenni, annak 
értéke van! És ráadásul igazi 
nő vagy! Csupa tűz! Tele 
vággyal, kedvességgel, nőies
séggel. Milyen lehetsz, ha 
megszűnnek a fájdalmak, a 
gondok? Ha felszabadulsz? 
Szeretlek, szeretlek, és csakis 
te kellesz! Te, és soha senki 
más! Ki fogom várni, amíg 
szabad leszel, és viszlek ma
gammal, megmutatni neked a 
tengert. Elmegyünk Spanyol - 
országba. Malagában töltjük 
az esküvő utáni heteket. A 
Földközi-tenger partján, kö
zel Gibraltárhoz. Előttünk a 
tenger . . .  szemben Marokkó, 
mögöttünk a hegyek, a Sierra 
Nevada. És tűz a Nap...  Ha 
kedvünk tartja, elutazunk 
Gibraltárig, vagy tovább. Be
járjuk KasztíTiát. Kantabriát, 
egész Spanyolországot. . .

— Szép álom ...
, — Valóság lesz, ha te is 
úgy akarod. Neked van erőd 
hozzá. — Átölelte, magához 
szorította. — Akarom! Aka

rom, hogy így legyen! Szeret
lek!

Amikor a komp kikötött,, 
már sűrű őszi eső permetezte 
a tájat.

— Sétáljunk! — javasolta 
Edit. —- Ügy imádom az esőt!

Kinyitotta az esernyőjét, a 
fejük fölé tartotta. Körbejá
ratta a tekintetét/ A Balaton 
csendessé szelídült, elült a 
szél, felületét esőcseppek gyű
rűzték. Kihaltnak tűnt a part. 
Elindultak. A fák . már elvesz
tették lombjukat, csak néhol 
kapaszkodott egy-egy levél 
makacsul, mint amely soha
sem akar beletörődni, hogy 
végérvényesen elmúlt a nyár. 
Szorították egymás kezét. 
Lépteik alatt meg-megcsikor- 
dult a felázott murva. A Ba
latont figyelték mindketten. 
Tükre alig mozgott, egészen 
behúzódott a mederbe, mint
ha fázna. Távol szürke pápa 
lebegett, össze-összeért a tó
val. Megálltak.

— Hol vannak a sirályok?
— Félnek az esőtől. . .  — 

nevetett Franz.
Szembefordultak. Edit is 

nevetett. Homlokára rá
tapadt egy vizes hajtincs. A 
férfi végigsimított«.
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Ä NAGYFAI í Z D A S Á G
A nagyfái gazdaságot, akár 

a többi mezőgazdasági üze
met, nem kényeztette el idén 
az időjárás, hiszen immár har
madik hónapja tart az aszály. 
Júliustól alig esett eső. Jel
lemző, hogy amikor Szegeden 

' végigsöpört az emlékezetes 
augusztusi vihar, felhőszaka
dás, itt mindössze 3 mm eső 
hullott. Azaz úgyszólván — 
semmi. Még arra sem volt al
kalmas, hogy a föld porát el
verje. Azt az idei aszály is bi
zonyította, hogy eső nélkül 
nem nagyon lehet rekordter
mést várni.
' De hogy az aszály ellenére 

mégis van termés, az a kor
szerű agrotechnikának, tech

nológiának köszönhetőt Ide 
tartozik a mélyszántás, a mag
ágy-előkészítés, a vetőmagok 
kiválasztása, a növényvédő 
szerek, a különféle kemiká
liák.

És arról sem feledkezhe
tünk meg,. hogy rengeteget 
számít a jól felkészült szak
ember tudása, szorgalma, lel
kiismeretes munkája.

IS©s,SEeB‘ü  gegsgsfflÄ  
— E s e té s  ssaBs@ nsSser

A nagyfai mezőgazdasági 
munkában nincs meghatáro
zó szerepe a beutaltaknak. A 
korszerű géppark lehetővé te

szi, hogy kevés szakember el
végezze a munka dandárját. 
És a beutaltak túlnyomó több
sége nem mezőgazdasági szak
ember, ráadásul nem is hosz- 
szú ideig maradnak, tehát 
nem lehet egy ilyen korszerű 
mezőgazdasági üzemet rájuk 
építeni.

A gazdaság területe 730 hek
tár. Ebből 350 hektáron ter
meltek búzát, melynek hek
táronkénti' hozama az idén 55 
mázsa volt. Ez, ismerve a mos
tani szeszélyes, aszályos' időt 
— nagyszerű teljesítmény. Hi
szen sok helyütt, még a negy
ven mázsát sem .érték el. 
Egyébként ez a gazdaság szer-

— Nem fázol? — kérdezte 
és szorosan - magához húzta 
Editet. Erezte forró testét.

— Remekül vagyok — felel
te, s tűrte, hogy a férfi meg
keresse a száját. Egészen 
messze, j3iófok felől hajókürt 
búgott. Ismét elindultak.

— Amint tehetem, azonnal 
visszajövök hozzád. Túl leszel 
addigra a váláson. És akkor 
‘feleségül veszlek.

— Komolyan gondolod!?
Aztán, mintha egyazon gon

dolat vezérelné őket, mind
ketten megálltak, ismét szem- 
befordultak.

— Én . mindent komolyan 
gondolok, amit mondok. Kar
juk egyszerre nyílt ölelésre, 
szorosan összefonódtak.

— Akarsz a feleségem len
ni?

— Szeretlek! ..nagyonsze
retlek!

— Akkor visszajövök érted 
három hónap múlva! Addig 
is mindennap írok levelet. ..

összebújtak, s közben már 
sűrű cseppekben esett az eső.

★
Négy teljes hónap telt el 

Franz elutazása óta. Edit az
óta csak a munkájának élt, 
egy belvárosi élelmiszerbolt
ban dolgozott, alig mozdult ki 
a lakásból. Naponta várta a 
postát, remélte, egyszer csak 
megérkezik Franz levele. De 
nem érkezett semmi!

Egy vasárnap kora reggel 
csengettek. Ida még aludt, az

előző nap fáradalmait pihente 
ki. Edit izgatottan nyitott aj
tót. Titkon remélte, hogy 
Franz érkezett vissza.

Dóczi Iván állt az ajtó előtt.
A meglepetéstől elakadt a 

hangja, akadozva kérdezte:
— Hát maga? Honnan tud-' 

ja, hogy itt lakom?
— Nem mondom, sok ener

giámba került, amíg meggyőz
tem az édesanyját, de megér
te, hiszen itt vagyok — mond
ta mosolyogva. — Nem akar 
beengedni ?

— De, tessék!
A szobában sokáig ültek 

szótlanul szemben egymással. 
A cigaretták füstje lágyan le
begett az asztal felett. Oda
kint zuhogott az eső. Megre
megett, amikor a férfi kezét 
megérezte a kézfején. Talál
kozott a tekintetük.

— Vállalnom kellett ezt a 
felutazást. Maga értelmes, fel
nőtt a&szony. Elég erős is ah
hoz, hogy végighallgasson.

Dóczi ismét meggyújtott egy 
cigarettát.

— A férjét tizenöt évi bör
tönre ítélte a bíróság . ..

Edit szemében két könny
csepp jelent meg.

— Hát mégis igaz, amit az 
anyám írt!?

— Igaz. Laci megölte az 
egyik legjobb barátját. . .

.— Nem lehet igaz! — Már 
patakzott a könny a szemé
ből.

— Sajnos, igaz. Legyen 
erős! Maga. semmiről sem te*

hét! Vissza kell jönnie kö
zénk! Azt kell csinálnia, ami
hez ért, amit szeret!

— Az egész téesz nevében 
kérem, felhatalmaztak rá. Jöj
jön vissza hozzánk!

— Nem tehetem.. .  — zo
kogta. — Hogy tehetném!? 
Abba a faluba?

— Abban a faluban min
denki várja! A bíróság min
dent tisztázott! Várják, hpgy 
visszatérjen! Higgyen nekem! 
Hagyja itt ezt a helyet! Ez 
nem magának való! A maga 
értékeire Edit, ott van szük
ség, Arancson! Felállt, tekin
tetével végigsimította az asz- 
ezonyt. Már nem sírt. Bámult 
a semmibe, mint aki nem tud 
az őt körülvevő világról.

— Most elmegyek, két óra 
múlva pedig visszajövök. Jól 
gondoljon át mindent! Min
dent, amit mondtam! Ha úgy 
dönt, hogy visszajön, a két 
óra elegendő ahhoz, hogy ösz- 
szecsomagoljon — mondta és 
közelebb lépett, megszorította 
a nő vállát. — Aztán, ha 
akarja, azonnal indulhatunk 
— mondta Dóczi és kilépett 
az ajtón.

*
i Amikor elérték a Soroksári 

utat, már száraz volt az út. A 
felhők mögül előbújt a fény. 
Sugarai szétszóródtak az autó 
karosszériáján.

Rónaszéki Róbert
(Vége)

vés része «z Állampuszta!
Célgazdaságnak.

A búzán kívül termelnek itt 
lóbabot is; idén 80 hektáron 
vetették el. Ennél a növény
nél is kevesebb a termés a 
szokásosnál. A lóbab (egyéb
ként szójahelyettesítő) fehér
jedús, s ezért állati takarmányt 
állítanak elő belőle. Régebben 
használták étkezésre is. Fél 
kilogrammos csomagokban le
hetett megvásárolni, de ma 
már csak ritkán lehet látni 
üzletekben. Nincs iránta ke
reslet, s ezért emberi fogyasz
tásra nem is hozzák forgalom
ba.

Nemcsak szójahelyettesítőt
— mármint lóbabot! —, ha
nem magát a szóját is ter
mesztik itt. Az idén 120 hek
tárt vetettek be. Az aszály 
miatt ez a növény is kisült. 
Ha ■ éz nem következik be, le tt , 
Volna hektáronként 25—30 
mázsa termés, így jó, ha a 20 
mázsát eléri.

A fehér paprika a legjöve
delmezőbb növénye a gazda
ságnak. Tavaly hektáronként 
350 mázsát szedtek le, s szál
lítottak legnagyobb megren
delőjüknek, a Szegedi Kon
zervgyárnak. Idén ennél gyen
gébb lesz a termés. Ezt a nö
vényt 35 hektáron termesz
tették. Van itt még fűszerpap
rika is, 30 hektáron. A papri
ka szedésében már tevékenyen 
részt vesznek az intézet be
utaltjai. A gazdaság tagja a 

.Szegedi Fűszerpaprika Terme
lési Rendszernek, amelyet a 
Szegedi Paprikafeldolgözó 
. Vállalat Igazgatói tanácsa 
irányít. E rendszer 40 tag
gazdaságot tömörít,

b e u t a l t n a k  
f u t  m u n k a

A gazdaság feladata, hogy 
minden beutaltnak munkát 
adjon. Ennek a kötelességé
nek százszázalékosan megfe
lel. Még a csökkent munka
képességűeknek is biztosíta
nak munkát, elfoglaltságot. 
Mint említettem, a mezőgaz
daság csak részmunkákban 
igényli a beutaltakat, hiszen 
korszerű gépeikkel minden 
más jellegű munkát el tudnak 
Végezni.
í Éppen ezért vált fontossá, 
hogy kialakuljanak az ipari 
foglalkoztatás üzemei, műhe
lyei. Az ipari tevékenység 
során lehetőség nyílik arra, 
hogy — például — a csökkent 
munkaképességűeknek ülő
munkát adjanak. E munkák 
döntő többsége bérmunka.

A beutaltaknál — általában
— az a gyakorlat, hogy egy 
hónapos kezelés után válnak 
alkalmassá' munkára. Kezdet
ben a telepen, később, ahogy 
javul egészségi állapotuk, kin
ti, külső munkahelyeken.

Négy éve helyezték üzem
be a Kéziszerszámgyár itteni 
műhelyét. Most 100 ember ta
lál itt magának munkát, s ké
szít különféle fogókat, fűré
szeket stb.

A kinti munkahelyekre 
busszal szállítják — műsza
konként — a dolgozókat. Me
lyek azok az üzemek, ahol 
munkát kapnak? Ilyen pél
dául a szegedi kéziszerszám
gyár, a Minő Cipőgyár, a Sza
lámigyár, a Húskombinát, va
lamint a Kendergyár.

Ebben a műhelyben készítik a kéziszerszámokat

Gépen bontják a kábeleket, majd szétválogatják

Csőfogókhoz készítik a szabályzót

Alföldi Porcelángyár és a 
Metripond alkalmazza őket.

Az intézet adja a teljes — 
reggeli, ebéd, vacsora — ét
keztetést. Vagy még bent kap
ják meg, vagy kiviszik nekik 
az üzembe. Ez alól egy mun- 

De nemcsak Szegedre, ha- kahely kivétel — méghozzá a 
nem Hódmezővásárhelyre is Szegedi Szalámigyár. Ebben 
mennek innen dolgozni. Az az üzemben még az üzem te

rületére sem szabad bevinni 
idegen élelmiszert. Az itt dol
gozók teljes élelmezéséről a 
gyár gondoskodik. És nem' is , 
akárhogyan. A gyár híres ar- 
ról, hogy a legjobb étkezte
tést nyújtja dolgozóinak. ;

■:.' -f
A  g y ó g y u l á s

Ú t j á n  ' ' . LH-

Szcdik a fehér paprikát
Cs. Z. felvételei

Nemcsak ebben az üzem
ben, hanem a többiben is elé
gedettek a beutaltak teljesít
ményével. Az egészséges, már- 
már a gyógyulás útjára lépett • 
betegek közül sokan az adott 
munkahelyet választják vég
legesnek. Itt sokan új egzisz
tenciát építenek ki, s olyan 
emberekről is tudnak, akik 
nemcsak a gyári, hanem a vá- - 
ros közösségébe is beillesz
kedtek.

A beutaltak, akárcsak a 
többi ember, nem egyformák. 
Ahány beutalt, annyiféle sors, . 
Sajnos, nem lehet elmondani, 
hogy mindegyiküknek sikerül 
új, immáron biztos életformát ' 
kialakítaniuk. De a gazdaság • 
a maga eszközeivel, lehetősé
geivel arra törekszik, hogy 
minél több ember találjon 
vissza betegségéből az egész
ségesek táborába.

Á .3 .
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Mégy érdekes jo g eset
Ezen a héten a Bírósági határozatok című kiadvány nyo- 

mán néhány érdekesebb jogeset végső kimeneteléről és hasz
nosítható tanulságairól tájékoztatjuk olvasóinkat. A Bírósági 
határozatok havonta rendszeres tájékoztatást adnak a tör
vényességi óvás miatt a Legfelsőbb Bíróság elé került ügyek
ben hozott határozatokról, hogy ily módon is segítsék azonos 
ügyekben a bíróságok egységes ítélkezését. *

„Add vissza a pénzt !”

is megszüntette, 
hogy

az a visszaeső, akit ko
rábban szándékos bűn- 
cselekmény elkövetése

rehajtandó szabadságvesztésre 
ítélték. Márpedig a jogszabály 
által megkívánt további felté
tel (a különös visszaesői kate
gória megállapításához), hogy 
korábban végrehajtandó sza
badságvesztést kapjon. Annak 
itt nincs jelentősége, hogy a 

Ismeretes, közveszélyes munkakerülését 
korábban végrehajtandó sza
badságvesztéssel „díjazták", 
mivel ez nem ugyanolyan, s 
az előzőekhez nem is hasonló

miatt végrehajtandó bűncselekmény.

Minek minősíthető a kártya
veszteség erőszakos úton tör
ténő visszaszerzése a nyertes
től? Rablás vagy erőszak? 
Van-e jelentősége annak, hogy 
a hazárdjáték során elnyert 
összeg bírói úton nem kény
szeríthető ki ? A tényállás sze
rint az egyik kocsmában ket
ten kártyáztak. Egyikük a má
siktól apránként 11 500 forin
tot nyert. A vesztes arra kérte 
a későbbi sértettet, hogy vagy 
adja vissza a pénzét, vagy 
játsszanak tovább. A nyertes
nek esze ágában sem volt a 
kérést teljesíteni és hazafelé 
indult. A vesztes erre utána
ment, ököllel megütötte, majd 
a földre került sértettet meg
rugdosta és a zsebéből 7200 
forintot elvett. A sértett a 
bántalmazás következtében 
állkapocscsont-törést szenve-

érvényesítette. Ha a bíróság 
rablást állapítana meg, akkor 
a semmis szerződés érvényes
ségét támogatná. Ez az in
dokolás logikusnak tűnik, 
mégsem helyes.

A Legfelsőbb Bíróság az 
ügyben hozott határozatában 
kifejtette, hogy

önbíráskodást az követ 
el, Uki a jogos vagy jo
gosnak vélt vagyoni igé
nyének szerez érvényt, 
A kártyaveszteség visz- 
szaszerzése azonban 
semmiképpen nem te
kinthető ilyennek, hi
szen annak érvényesíté
séhez a jog nem nyújt 
segítséget.

A terhelt sem tett egyébként 
olyan kijelentést, hogy igényét 
jogosnak tekinti. Megjegyzé-

szabadságvesztésre ítél
tek és a büntetés kitöl
tésétől vagy végrehajt
hatósága megszűnésétől 
számított öt éven belül 
újabb szándékos bűncse
lekményt követett el. 
Ha pedig mindkét alka
lommal ugyanolyan vagy 
hasonló bűncselekményt 
követett el, különös visz- 
szaesőnek minősül.

A rongálás és a lopás, mind
kettő vagyon elleni bűncselek
mény. Ez a feltétel tehát 
megvan. A rongálásért azon
ban felfüggesztett és nem vég-

A Legfelsőbb Bíróság kifej
tette, hogy „a próbaidőre fel
függesztett szabadságvesztés 
alkalmazása — egyes kivéte
lektől eltekintve — még az 
utólagos végrehajtás elrende
lése esetén sem alapozza meg 
a visszaesői minőség megálla
pítását, „tehát a vagyon el
leni cselekmény tekintetében 
különösen visszaesőnek te
kinthető. Az ABC-áruházban 
elkövetett lopást ebben az 
esetben szabálysértésként kell 
értékelni, a feltételes szabad
ságot pedig nem lehet meg
szüntetni.

Szabálysértés vagy bűncselekmény ?

dett, amelynek gyógytartama sünk: már csak a betyárbecsp-
6 hét volt.

A városi bíróság a terhel
tet rablás és súlyos testi sér- 

. íés bűntettében találta bűnös
nek és ezért halmazati bünte
tésül 3 évi börtönben végre
hajtandó szabádságvesztésre 
ítélte és 4 évre eltiltotta a köz'

let szabályai miatt sem tekint
hette azt jogosnak. Az önbí
ráskodás tehát nem valósult 
meg. A közöttük levő meg
állapodás (szerződés), amely 
szerint a kártyában a vesztes 
fizet, semmis. Ha a vesztes 
nem fizet, ezt bírósági úton

Mitől függ, hogy a hivata
los személy megsértése sza
bálysértés vagy bűncselek
mény?

A tényállás szerint két szol- * 
gálatban levő rendőr ellenőr
zést tartott az egyik italbolt
ban, ahol igazoltatták az ital
boltból kijövő és rendőri fel
ügyelet aLatt álló vádlottat. A 
vádlott tagadta, hogy az ital
boltban lett volna és bent 
szeszes italt fogyasztott volna. 
Az italbolt vezetője azonban 
a rendőrök kérdésére igazolta, 
hogy az illető bent szeszes 
italt fogyasztott. Ezt két má
sik tanú

„a bűncselekmény és a 
szabálysértés elhatárolá
sa szempontjából min
denekelőtt annak keli je
lentőséget tulajdonítani, 
hogy a becsületsértő ki
jelentés megtétele alkal
mával a hivatalos sze
mélyeken kívülállók 
jelen voltak-e, s ha 
igen, úgy e kívülállók 
közül hányán voltak 
közvetlen észlelői a be
csület csorbítására al
kalmas kijelentések el
hangzásának.”

is megerősítette. Az A .re.nd5r?k a terhelt lgazol- 
Ügyektőí. '  A' megyei“ bírós'ág nem lehet kikényszeríteni. Ha egyik rendőr a vádlottat meg-
(mint másodfok) ezt az ítéletet azonban önként teljesített (fi- kérdezte, hogy mi a foglal- _  vlaezték A hliaSlns
megváltoztatta. Rablás helyett 
önbíráskodást állapított meg 
(vétség) és a szabadságvesztés 
időtartamát 1 év 2 hónapra, 
a közügyektől eltiltást pedig 
2 évre szállította le. A me
gyei bíróság ítéletében arra 

: hivatkozott, hogy a terhelt és 
a sértett tiltott szerencsejáté
kot játszott, és ezzel mindkét

kozása, mire a vádlott azt vá
laszolta, hogy munkakerülő 
vagyok, mint ti, és a két el
lene valló tanúra mutatott, 
majd sértő kijelentéseket tett 
a rendőrökre is. A rendőrka-

zetett), azt visszakövetelni nem 
lehet. Ebből következik, hogy 
a nyertes fél tulajdonszerzése 
nem a nyerés jogcímén, ha
nem a teljesítés önkéntességén
alapszik. A vesztes önként ad- pitányság hivatalos személy 
ta át a pénzt, így a nyertes megsértésének vétsége miatt 
tulajdont szerzett. Amikor a feljelentést tett.

._____, ........... ................  vesztes azt erőszakkal (akár Az első íokú bíróság a vád
tő szabálysértést, követett, el. csak részben is)-visszaszerezte, V**®1 e Yad aI®l felmentette 

Polgári Törvénykönyv sze- idegen tulajdont jogtalan eltu- 
rint a kártyajátékon alapuló lajdonítás végett szerzett meg, 
szerződés semmis, s amikor a tehát rablás bűntettét valósi- 
terhelt a sértettnek átadta a tóttá meg. A Legfelsőbb Bíró
kártyanyereményt, éppen a ság ezért a megyei bíróság íté

letét megváltoztatva rablásért 
2 év 6 hónapi szabadságvesz
tésre, továbbá 3 évi közügyek
től éuütásra ítélte a terheltet.

semmisség miatt nem vesztette 
: el azon fennálló tulajdonjogát. 
Amikor tehát visszavette, jo

gosnak vélt vagyoni igényét

rüen — végezték. A hivatalos 
személyek megsértését tehát 
nem a testülethez tartozó, kí
vülálló személyek is észlelték. 
A vádlott egyébként hetedik 
alkalommal állott a bíróság 
előtt. Emiatt indokolt volt őt 
a közügyek gyakorlásától 2 évi 
időtartamra eltiltani. A sza
bálysértés helyett pedig hiva- 

és az elkövetett cselekményét ^a ôs személy megsértésének 
szabálysértésnek minősítette, vétsége miatt a Legfelsőbb 
A Legfelsőbb Bíróság ezzel Bíróság 3 hónapi szabadság
szemben leszögezte, hogy vesztést szabott ki.

Tévedett a másodfoka bíróság

Különös visszaeső-e?
Megalapozza-e a különös 

: visszaesői minőséget, ha a ko
rábban elkövetett ugyanolyan 
bűncselekményért a terheltet 
felfüggesztett szabadságvesz
tésre ítélték?

A. jogeset szerint a terheltet 
a bíróság 1984. február 24-én 
jogerőre emelkedett ítéletével 
rongálás bűntette miatt 7 hó
napi, végrehajtásában 2 évi 
próbaidőre felfüggesztett sza
badságvesztésre ítélte. Ezt kö
vetően közveszélyes munkake
rülés miatt 5 hónapi szabad-

delték a korábban felfüg
gesztett 7 hónapi szabadság- 
vesztés végrehajtását is, mi
vel ez az ítélet 1984. május 
22-én emelkedett jogerőre. A 
terhelt a feltételes szabadság 
tartama alatt az ABC-áruház- 
ból fizetés nélkül 3 csomag, 
összesen 240 forint értékű ká
vét akart kivinni, azonban 
tetten érték, s a kár megtérült.

Az első fokú bíróság meg
állapította, hogy a terhelt kü
lönös visszaeső, s ezért lopás 
vétsége miatt 4 hónapi sza
badságvesztésre’ ítélte, és 1 év-

Egy másik jogesetben ha
sonló indokolással mondotta 
ki bűnösnek a Legfelsőbb Bí
róság a többszörösen visszaeső 
vádlottat, mert előzetes letar
tóztatása alatt a büntetésvég
rehajtási intézetben az őt jog
szerűen figyelmeztető bv. sza
kaszvezetőt becsületsértő ki
fejezéssel illette és feléje kö
pött. Az első fokon kiszabott 
6 hónapi szabadságvesztés és 
1 évi közügyektől eltiltás he
lyett a másodfokú bíróság ele
gendőnek tartotta megrovás al
kalmazását, arra hivatkozva, 
hogy cselekménye az elköve
téskor oly csekély fokban volt 
veszélyes a társadalomra, hogy 
a legenyhébb büntetés kisza
bása is szükségtelen, s a vád
lott egyébként is fegyelmi

'ságvesztést és 1 évi közügyek- re. a közügyektől eltiltotta, to- büntetésben részesül, 
tői eltiltást kapott és elren- vábbá a feltételes szabadságot Amint a Legfelsőbb Bíróság

indokolásában kifejtette, téve
dett a másodfokú bíróság, 
amikor megrovást szabott ki, 
mert olyan körülményre — az 
illető fegyelmi büntetésére — 
volt tekintettel, mely az el
követéskor még nem állt fenn. 
Tévedett továbbá a bíróság a

Rendietekről

Peres ügyek a sajtóban
A bűnügyi és igazságügyi lapítást, amely a tárgyila- 

szerveknek a sajtó tájékoz- gos döntést veszélyezte- 
tatásával kapcsolatos fel- ti. A hitelesség, pontosság 
adatait az igazságügy-mi- érdekében közölni kell azt 
niszter és belügyminiszter is, hogy az ismertetett ügy 
— a legfőbb ügyésszel az eljárásnak melyik sza- 
egyetértésben — a 10/1986. kaszában van, és hogy a hír 
(IX. 1.) IM—BM számú milyen forrásból származik, 
együttes rendeletben szabá- A kiskorú személyének vé- 
lyozta. A tájékoztatás ki- delme érdekében — a sú- 
terjed a bűnüldöző szervek, lyos bűncselekményeket ki- 
a bíróságok, a közjegyzők, véve —, előírja a családi 
a bírósági végrehajtók előtt név kezdőbetűvel való je- 
folyamatban levő, illetve az lölését, szabályozza a fény
általuk befejezett ügyekre 
és a büntetésvégrehajtási 
intézetek által végrehajtott 
bírósági határozatokra. A 
rendelkezés célja, hogy a 
közvélemény hiteles, pontos 
és gyors tájékoztatást kap
jon.

A tájékoztatás nem sért
heti az ártatlanság vélel
mét, az állampolgárok sze
mélyhez fűződő jogait, nem 
tartalmazhat olyan megál-

kép vagy hangfelvétel köz
lését.

A magánszemélyek pol
gári jogi peréről, a család
jogi perről, a munkaügyi és 
a szövetkezeti tagsági vi
szonnyal kapcsolatos perek
ről tájékoztatás csak vala
mennyi perben álló hozzá
járulásával ádható.

A rendelet szeptember 
1-jén lépett életbe.

hatóság tekintélyének 
csorbítására alkalmas 
cselekményt, vagyis 
olyan intézményben, 
ahol különösen fontos 
érdek fűződik a szigorú 
rend és fegyelem ér
vényre juttatásához.

Ilyen helyen a hatóság tekin
télyének lejáratása fokozott 
veszéllyel jár, különösen ak
kor, ha a magatartást sokan 
észlelik, illetve észlelhetik.” 
(Adott esetben a cselekmény 
elkövetése húsz előzetes fog
va tartásban levő személy je
lenlétében történt.)

A büntethetőséget kizáró ok 
figyelembevétele s a megrovás 
kiszabása azért sem lett volna 
helyes, mert az elkövető sze
mélye ezt nem indokolta. 
Olyán terheltről volt szó 
ugyanis, aki 32 éves kora elle
nére már hetedszer került bí
róság elé, s több mint tíz évet 
töltött börtönben. Nyomatéko
san súlyosító tényező az is, 
hogy ,a bűncselekményt, az el
lene folyamatban levő 'bünte
tőeljárás. hátálya alatt valósi-

társadalomra veszélyesség '^Ptta meg. Mindezekre tekin-
megítélésében Is. Idézzük:

„A terhelt ugyanis bün
tetésvégrehajtási kere
tek között, a bv. fel
ügyelet egyik tagjával 
szemben követte el a

tetei a Legfelsőbb Bíróság az 
első fokon kiszabott büntetése
ket (6 hónapi szabadságvesz
tést és 1 évi közügyektől el
tiltást) tartotta Indokoltnak.

Dr. L. Gy.

Egyedüllét
A magánynak egyetlen arca van.
Mint a kockának, tűzfalaknak, 
elszakadt, csöndes plakátoknak,

A magányosoknak van Idejük 
ácsorogni a zuhogó időben, 
meg-mcgállni a mozgó térben.ii
Akf egyedül van, szeretetben él.
Amikor hozzá lépsz, rád mosolyog.
Ha elhagyod, visszaremél.

Szalai P. András 
Márianosztra

Ami a szalagról lemaradt
HOSSZÚ IDEIG KÉ

SZÜLT a kábítószerekről, 
kábítószerezőkről szóló mű
sor, elsősorban azért, mert 
nehéz, mondhatnánk úgy 
is: kényes téma. Aki benne 
van, nem szívesen beszél 
róla — a kívülálló pedig 
azt a néhány általánossá
got tudja, amelyek össze
foglalása. nem ér meg egy 
külön összeállítást. A vi
szonylag kevés ismeret- 
anyag oka az is, hogy Ma
gyarországon napjainkban 
nincs olyan bőséges iro
dalma ennek a szomorú vi
lágnak, mint más orszá
gokban; tekintve, hogy ma
ga a jelenség sem olyan el
terjedt (reméljük, nem is 
lesz...).

Ha nehezen is, de végül 
összeáll a műsor gerincét 
alkotó anyag. Minden ér
dekessége ellenére is szá
raznak tűnt, ebben vala
mennyien egyetértettünk. 
Olvasóink, hallgatóink már 
megszokták, hogy a maga
zinok némi kis zenével íze
sítve jutnak el a stúdiósok
hoz: most is úgy gondol
tuk, a muzsika lesz az, ami 
egy kissé oldottabbá, 
„emészthetőbbé” teszi a 
meglévő hanganyagot. Igen 
ám, de mi legyen a zene? 
A kábítószerezés elsősor
ban a fiatalok között ter
jed, kézenfekvőnek látszott 
a megoldás: adjunk ke
mény rockot. Igen ám, de 
mi az idősebb korosztály
hoz is szeretnénk szólni, 
hiszen ők azok, akikre — 
a legtöbb esetben — hall
gatnak a tíz-húsz évvel if
jabbak, s ha vita bontako
zik ki a magazin némely 
megállapítása fölött, hig
gadtabb, megfontoltabb ér
velésükkel segíthetnek 
„helyre tenni” a dolgokat. 
Hirtelen pattant ki az öt
let egyikünk fejéből: le
gyen a zenében is a közös 
vonal a kábítószer, hiszen 
az elmúlt évtizedekben 
nem egy^ előadóművészről, 
együttesről^ 'olvásKatfék a : 
szenzációs s egyben szomo
rú hírt: kábítószert (is) fo
gyasztotta^. Edith Piaf va
rázslatos hangja, Elvis 
Presley lenyűgöző előadás
módja, a Beatles ma már 
klasszikusnak számító ze
néje, a Rolling Stones ma
gával sodró ritmusai — 
sajnos — a kábítózással is 
összefonódtak. Kellőkép
pen színessé vált tehát a 
zenei paletta, de még min
dig úgy éreztük: valami hi
ányzik az összeállításból.

Egy újabb véletlen me
gint a segítségünkre sie
tett: megtudtuk, hogy va
laki azért előzetes letartóz
tatott a Fővárosi Büntetés
végrehajtási Intézetben, 
mert kábítószer tartása és 
fogyasztása miatt várja a 
bíróság ítéletét. Izgatottan 
vártuk a riportkészítés 
időpontját, szinte óráról 
órára fogalmazódtak meg 
az újabb kérdések.

FIATAL, TÖRÉKENY 
KISMAMÁT kísért le a 
felügyelet a Központi Stú
dióba. Ha nem ismerjük az 
előzményeket, ha nem tud
juk, hogy ő az, akit várunk
— el sem Hittük volna. A 
börtönökben élők többnyi
re nem az érzelgősségük
ről híresek, túlzott erköl
csi aggályoskodással sem 
vagyunk vádolhatok — 
ezért is vagyunk sok min
den más miatt vádolhatók 
—, ám azokban a pillata
tokban valamennyien meg
döbbentünk. Akkor már 
kívülről fújtuk az egész 
műsort, szakavatott elő
adókként soroltuk'volna a 
kábítószer káros hatásait
— az azonban eszünkbe 
sem jutott, hogy valaki 
olyan felelőtlen lehet, hogy 
születendő gyermeke egész
ségét, életét is kockára te
szi, a bódult percek-órák 
érdekében . . .

Riportalanyunk tizenhat 
évesen ment férjhez. Sza
vai szerint nem szerelmi 
házasság volt, így nem cso
dálható, hogy másfél év 
múlva elváltak. Szüleinél 
lakott továbbra is, de csa
ládjától — lelkileg — át
fordult, egy másik világ

felé lett nyitott. Ügy is fo
galmazhatom: a rosszul 
sikerült . házasság törést 
okozott az életében; elő
ször nem tudott, később 
nem akart talpra állni. 
Mint megtudható a ri
portból, nem könnyű dolog 
megszerezni azt a mennyi
séget, amelytől nap mint 
nap elfeledhető a hétköz
napi élet, a környezet — 
ám a narkósok számára 
semmi sem lehetetlen, ha 
az „adag”-ról van szó. 
„Volt, amikor majdnem 
négykézláb vonszoltam 
magam a legközelebbi 
gyógyszertárig, és ott kö
nyörögtem — annyira fél
tem, mi lesz, ha elmúlik 
az előző adag hatása. . . ”
— emlékezik vissza életé
nek erre a szakaszára. Volt, 
ahol elzavarták, de olyan 
hely is akadt, ahol „meg
könyörültek” rajta . . .  to
vább taszítva ezzel a lejtőn. 
A rosszul értelmezett segí
tőszándék, a közömbösség 
helyett bizonyára mást is 
tehettek volna — de ezen 
most már kár töprengeni.

MEGDÖBBENTŐ BE
SZÁMOLÓT hallhattunk a 
látomások világáról. Ki
derül az is: mennyire nem 
ura magának ilyenkor a 
narkós — talán egy ilyen 
„kirándulás” eredménye a 
szíve alatt hordozott mag
zat is . . .  Számomra — és 
társaim számára ugyanígy
— értehetetlen, hogy mi
képpen vállalhatja valaki 
egy új élet megteremtését! 
Nem gondolt vajon arra, 
hogy esetleg egy sérült, 
egész életére kínlódásra 
ítélt apróságot hoz a vi
lágra? Itt bent, immár az 
elvonási tünetek elszenve
dése után került sor az or
vosi, genetikai vizsgálatra: 
a szakvélemény szerint va- : 
lószínűleg nem károsodott 
a hathónapos magzat. Per
sze, hogy későbbi életére 
milyen hatással lesz az, 
hogy fogantatása pillanaté- '■ 

‘tői anyja’ szervezetén "1 ke
resztül jó darabig ő is 
kapott kábítószert — 
ezt ma még nem lehet" 
megjósolni. Kicsit ’ úgy 
éreztem: a házasságát
váltotta fel a drogok vilá
gával — most pedig a gyer
mekre gondol úgy, miiit 
drogpótlékra, mint olyan 
lehetőségre, ami talán el
vonja figyelmét a szerek
ről. Még ő sem tudja: 
lesz-e elég ereje a szülés 
után véglegesen lemonda
ni a kábítószerek nyújtotta 
ideiglenes „boldogságról”?

Gondoljunk egy kicsit 
távolabbra! A kisgyerek 
valószínűleg Tökölön szü
letik meg. Egy idő után el 
kell válniuk, s a kicsi a 
nagyszülőkhöz kerül (a . 
stúdióban elmondottak sze
rint ezt a megoldást vá
lasztja a kismama). A kór
házi tartózkodásnak, majd 
a szabadságvesztés-bünte
tésnek egy előnye van: 
eközben .nem jut droghoz 
az anyuka, s végleg meg
szűnik mindenfajta elvo
nási tünet. Igen ám, de 
időközben a nagyszülőknél 
cseperedik a kicsi — őket 
látja maga körül. Ök ete
tik, pelenkázzák, fürdetik, 
rájuk nevet, nekik sír. ök 
lesznek a szülei. Vajon, ha 
ismét az édesanyja szorít
ja a gyereket a karjába —■ 
úgy tekint-e majd rá, 
mint anyukájára? Nyil
vánvalóan nem, hiszen ad
digi csöppnyi életében nem 
sokat látta. Nem lesz-e ez 
egy újabb késztetés arra, 
hogy ez a fiatal nő ismét, 
a drogokhoz meneküljön 
ahelyett, hogy szülővé vál
na?

KÉSZEN VAN MÄR a 
kábítószeres műsor, de a 
megfogalmazódott kérdé
sek akkor sem hagynak 
nyugodni bennünket, ha 
egyikükre-másikukra ér
kezett is válasz. Az olvasók 
segítségét is kérjük: töp
rengjenek velünk együtt! 
Milyen kiút lehetséges en
nek a kismamának — és a 
narkósoknak életük addigi 
zsákutcájából?

Endréül Zsolt 
Központi Stúdió
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A tánc mindenre jó
V Régészeti leletek bizonyít- 

■ ják, hogy a tánc a fejlettség 
legalacsonyabb fokán is hoz- 

; zá tartozott az emberhez: az 
időszámításunk előtti húszez- 

. rés évekből származó szikla- 
rajzok,, amelyeket Spanyolor
szágban találtak meg, férjük 

: sírja körül táncoló nőket áb
rázolnak.

Az elsó emberek életében 
' minden tevékenységüktől el
választhatatlan volt a tánc: a 
vallási szertartásoktól,, a má
giától, a harctól, a szerelem
től. A primitív törzsek társa- 

. dalmi fejlődése során a cso
portos harci, termékenységi 
i szerelmi táncok egyre újabb 
' formái alakulták ki. A tánc 
mágikus erejével akarták el
hárítani a természeti csapáso- 

; kát, legyőzni az ellenséget, el- 
i érni, hogy a növények olyan 

magasak legyenek, amekkorá
ra a táncosok ugranak, kiűzni 
a betegekből az ártó, démont, 
az asztrális kultúrákban pe
dig hosszú életet szerezni a 
Nap, a Hold és a csillagok 

; tiszteletére lejtett táncokkal. 
: Legendák utalnak arra, hogy 
több kultúrában a táncot, már 
nem primitív mozgási formá
nak, hanem a művészetek 
kezdetének tartották. Egy ja
pán legenda szerint, valamint 
régen Amateraszu, a Nap is
tenasszonya, fivérére megha
ragudva, egy sziklabarlangba 

; rejtőzött, és így a világot éj
szakai sötétség borította be. 
Az istenek félve a sötétségtől, 
különbözőképpen igyekeztek 

' kiengesztelni Amateraszut, 
j hogy újra megajándékozza 
í őket. a fényével, de hiába.

Végül az egyik istennő táncol- 
jí ni kezdett a barlang előtt, és 
l a  tánc szépsége annyira ma- 
; gával ragadta a napistennőt, 

hogy előbújt rejtekhelyéről, és 
ekkor a világot újra fény bo
rította be. Egy hindu legenda 

: szerint. a tánc a világteremtő 
. Braiuna.jistán- -.'ajándéka, aki 
i megtáhitötta erre a művészet- 
I re az isteneket, ők pedig , az 

embereket. Az első táncos a 
< pusztító és egyben alkotó is- 
i ten, Siva volt;, akinek tánca 
! a kozmosz ritmikus rendjét 
; fejezi ki. A hindu filozófia a

táncot az energia legtisztább 
formájának tartja. Az ókori 
Kínában is nagyra becsülték a 
táncot. Eleinte az esőcsinálás 
mágiáját, az áldozatbemuta
tást, a gyógyítást kísérték 
tánccal. Néhány úgynevezett 
dinasztikus tánc, amely erede
tileg az ősök lel keivel való 
érintkezést szolgálta, később a 
járványok megszüntetésének 
eszköze lett: a táncosok egy 
csoportja a császári palota 
körül keringett, és onnan űz
te ki a betegséget a kertbe, 
egy másik csoportja a kertből 
az utcára, onnan pedig zene 
és ének kíséretében a folyóig 
szorította le a körtánc, ahol a 
betegség vízbe fulladt.

Kung Fu-ce kínai filozófus 
azt tartotta a táncról, hogy jó 
irányban befolyásolja az em
ber gondolkodását és maga
tartását, a zenével együtt erő
síti az emberben a rendre va
ló hajlamot. A görög filozófu
sok a tánc etikai értékét a 
nevelő funkcióját hangsúlyoz
ták. A test mozgásának szép
sége széppé teszi az ember 
lelkét is — mondták. Szókra
tész olyan művészetnek tar
totta a táncot, amelyet a leg
tekintélyesebb férfiak is mű
velhetnek.

Ha ma már nem is tulajdo
nítunk varázserőt a táncnak, 
ismét hallhatók olyan véle
mények, hogy a zene és a 
tánc egészségesebbé teszi az 
embert, A gyógyászat bizo
nyos területein is alkalmaz
zák a zenét. Sokak szerint az 
erre alkalmas zene pszichofi
zikai stabilizáló hatású, segít 
lereagálni az élményeket, 
csökkenti a lelki és fizikai fe
szültséget, jótékonyan változ
tat a vérnyomáson, hat a 
szívműködésre, lazítja az 
izomfeszültséget, pihentet, be
folyásolja a hormonkiválasz
tást, megszünteti a depresszi
ót és kismértékben még a 

5 fáliglfflafe or
szágban a gyógyszereken kí
vül az olyan hagyományos te
rápiák között, mint a jóga, a 
hipnózis, az akupunktúra és a 
különböző lazító technikák, a 
zenét és a táncot is alkalmaz
zák gyógyító módszerként.

Galaxisunk kisebb, mint hittük

Módosu! az
Az a hatalmas „csillagvá- 

: ros” — a tejútrendszer —, 
amelynek Földünkkel együtt a 
Nap is egyik tagja, egyhar- 
mad résszel kisebb, mint azt 
eddig vélték. Ezt a váratlan 

. megállapítást szűrte le a 
Smithsonian Asztrofizikai Ob
szervatórium kutatója. Mark 

; Ried.
Mintegy két évszázada egy 

angliai csillagászatrajongó 
: muzsikus, Frederick William 

Herschel kísérelte meg első
ként, hogy meghatározza a 
közelebbi és távolabbi csilla
gok térbeli eloszlását. Her
schel elképesztő szorgalommal 
számlálta össze, hogy az ég
bolt különböző "vidékein 
mennyi a távcsövében látható 
csillagok száma. (Ennek a fá
radságos munkának nevezetes 
„mellékterméke” volt az Urá
nusz bolygó felfedezése 1783- 
ban).

Herschel megállapította, 
hogy minden csillag, amelyet 
puszta szemmel vagy távcsö- 
vön át láthatunk, egy hatal
mas csillagrendszerhez tarto
zik. Ennek a sok milliárd csil
lagból álló „város”-nak szem
mel is kivehető körvonala a 
Tejút halvány, ezüstös sávja 
az égbolton. Ezért .is< nevezték 
el a hatalmas csillagrendszert 
— amelynek a Nap csak por- 
szemnyi tagja — tejútrend
szernek, szaknyelven galaxis
nak.

Századunk első felében, a 
modern műszerekkel végzett 
kutatások arra az eredmény
re vezettek, hogy a tejútrend
szer csillagai egy lapos, lencse 
.alakú teret töltenek ki. A mé
rések szerint a galaxis átmé
rője kereken százezer fényév, 
míg a lapos diszkoszkorong 
(vagy lencse) legnagyobb Vas
tagsága 16 000 fényév. (Egy

égi térkép
fényév majdnem tízbillió ki
lométer.) A téjútrendszer több 
mint 150 milliárd (vagyis 
százötvenezer-millió) csilla-' 
got tartalmaz — ezek közé 
tartozik a Nap is.

További vizsgálatok azt mu
tatták, hogy a Nap kereken 
30 000 fényévnyire van a tej- 
útrendszer középpontjától. 
Mark Ried legújabb kutatá
sának célja éppen az volt, 
hogy még pontosabban hatá
rozza meg a Nap távolságát e 
csillagváros központjától. Er
re a feladatra egészen új mé
rési technikát alkalmazott. E 
célból a Sagittarius—B2- 
Észak jelzésű gázfelhő kiter
jedésének sebességét mérte 
meg, igen nagy pontossággal.

A világ különböző csillag- 
vizsgálóinak, különféle eszkö
zeivel végzett megfigyelései
ből kiderült. hogy a Nap 
mindössze 23 000 fényévre van 
a tejútrendszer középpontjá
tól, tehát hétezer fényévvel kö
zelebb, mint azt a régebbi 
adatok mutatják. Ez azt is je
lenti, hogy az egész csillag- 
rendszer harminc százalékkal 
kisebb méretű a régebben fel
tételezettnél : mintegy 69 000 
fényév a legnagyobb átmérő
je.

Régóta ismert, hogy nagy 
távolságra a mi csillagváro
sunktól újabb és újabb, töb- 
bé-kévésbé hasonló jellegű 
rendszereket észlelhetünk. A 
távoli „csillagvárosok” mére
teinek meghatározásához a mi 
galaxisunk az alapegység. 
Mint arra Gerald de Vaus- 
couleurs, korunk egyik legki
emelkedőbb csillagásza rájnu- 
tatott, a tejútrendszer mére
teinek változása magával hoz
za a többi csillagrendszer 
nagyságára vonatkozó értékek 
változását is.

A házasélet taktikája 
és stratégiája

Bölcs Alfonz úgy mondta, 
hogy a „házastársak közötti 
egység akkor tartható fenn, 
ha az asszony a megfelelő 
pillanatban néma, a férfi pe
dig süket tud lenni” — ez az 
állítás magába foglalja mind 
a nő legerősebb oldalát, mind 
a férfi legérzékenyebb pont
ját. továbbá az időleges, „ki
kapcsolás” szükségességét.

Sokan Kolumbus tojásához 
hasonlóan fedezik fel maguk
nak a mindennapi élet takti
kájának bonyolult elemeit: a 
házasságban szükség van a 
mindennapok fegyelmére, köl
csönös kompromisszumokra; 
fontos a hasonló érdeklődési 
kör, ízlésvilág; a mindenna
pokban nagy szerepet, játsza
nak az apróságok; a nők min
dig igénylik az udvarlást; nem 
szabad túlbecsülni az értelem 
szerepét, de fontosnak bizo
nyulhat az intuíció, a megér
zés; elengedhetetlen a min
dennapok megszervezése, az 
unalom, a monotónia, a szte
reotípiák a házasság fő ellen
ségei.

Carpentier egyik művében 
így ír: „ ...A  feleségem auto
mataként dolgozott, így én is 
megadtam magam .. Vasár
nap délelőtt néhány percet 
töltöttem az ágyában, teljesít- 
vén azt, amit házastársi köte
lességemnek tartottam, de nem 
voltam biztos benne, hogy 
kezdeményezésem összhang
ban áll Ruth tényleges elvárá
saival. Feltehetően őszintén 
úgy vélekedett, hogy alá kell 
vetnie magát ennek a műve
letnek, hiszen erre kötelezte 
magát, amikor a házasságkötő 
terem űrlapján elhelyezte alá
írását.”

Az egyik legkiemelkedőbb 
francia válóperes jogász azt az 
álláspontot képviseli, hogy 
sokkal kevesebb válásra, ke
rülne, sor, ha a házasfelek be
tartanák az alábbiakat:

A feleségek:
— A pazarlás kerülése.
— Ápoltság, nettség — kü

lönösen otthon, a mindenna
pok során.

— A kacérkodás kerülése 
más férfiakkal, mivel ez a 
férjet idegesíti.

— Minél kevesebb időt tölt
senek saját anyjukkal.

— Ne teregessék ki a csa
lád ügyeit ismerősök előtt.

— Senkinek ne beszéljenek 
férjük hibáiról és gyengéiről.

— Kompromisszumok az 
apróbb ügyekben.

— Udvariasság, finomság, 
nyugalom minden helyzetben.

A férjek:
— Mindig törekedjenek ar

ra, hogy tetsszenek feleségük
nek.

— Tekintsék feleségüket 
folytonos menyasszonynak és 
úgy is kezeljék őket.

— Az aprólókosság, aprósá
gok 'miatti viták kerülése.

— Pihenés és szórakozás 
biztosítása a feleség számára.

— A feleség egyenrangú 
partnerként való kezelése.

— Segítségnyújtás a házi
munkában, gyermeknevelés
ben.

Az egyre inkább elterjedő 
házastársi pszichoterápia töb
bek között arra tanítja a há
zastársakat, hogyan ismerhetik 
meg saját viselkedési mecha
nizmusaikat, konfliktusaik 
valós okait, sőt sor kerülhet 
úgynevezett konstruktív vitára 
is, amely során a partnerek 
közlik egymással kifogásaikat, 
ezeket megvitatják, majd ezt 
követően megkísérlik a konf
liktus feloldását, a másik po
zitív tulajdonságainak feltárá
sát. A cikk keretei nem teszik 
lehetővé a kérdés bővebb is
mertetését, de azt mindenkép
pen fontos megjegyeznünk, 
hogy a házasélet stratégiája és 
taktikája nehéz és. fontos mű
vészet, amelyet érdemes elsa
játítani!.

Ú j
Id. Pieter Bruegel FLAMAND KÖZMONDÁSOK
Corvina Kiadó Kötve: 63 Ft
A világhírű németalföldi festő, idősebb Pieter Brue

gel 1559-ben készült Flamand közmondások című ké
pén állatokat, égi és pokolbeli alakokat találunk — 
magányosan, vagy kisebb-nágyobb csoportokban .

" amelyek mind egy-egy németalföldi közmondást, 16. 
századi vagy még régebbi szólást, példázatot testesíte
nek meg. A könyvet tervezte és összeállította Kass Já
nos.

Rónay László „KI VOLT EZ A VARÄZSLÖ?”
Kozmosz Kötve: 28 Ft
Kosztolányi Dezső már életében az ellentétes véle

mények kereszttüzébe került, de életművével pozitív 
vagy negatív vonatkozásban állást kell foglalnia az 
irodalomtörténetnek. A könyv az fró ellentmondások
tól sem mentes életútját követi nyomon, s megmutatja, 
hogy élet és mű együtteséből miként fejlődött ki a mo
dern irodalom egyik értékes és maradandó teljesítmé
nye.

Fehér Klára BEZZEG AZ ÉN IDŐMBEN
Móra Kiadó Kötve: 26 Ft
Kati úgy érzi, őt nem érdeklik a régi, „bezzeg az én

időmben” történetek, ő most tizenöt éves, most szerel
mes. De egyszerre ráébred, 1941-et ír a naptár, a tör
ténelem, a felnőttvilág kegyetlenül széttépi a gyerek
kort az első szerelmet. Zsoldos Vera derűs rajzai még 
közelebb hozzák Horváth Katit, Korsós Lacit' és a 
könyv többi szereplőjét az ifjú olvasókhoz.

Ki hordta a  girardit ?
Rajongói a charme nagykövetének nevezték Maurice 

Chevalier-t, a francia színészt és sanzonénekest. Való
ban csupa charme, csupa báj és kedvesség volt. Már 
gyerekfejjel, tizenkét éves korában fellépett Párizs kül
városi zenés kávéházaiban, és később is, amikor világ
sztár lett, külvárosi hanghordozással adta elő dalait.

Chevailer 1927-től Hollywoodban is filmezett, szalmából 
készült girardi kalapja és gombos végű sétapálcája fo
galommá vált, még nyolcvanéves korában is szekér- 
derékszám kapta a csitriktől a szerelmes leveleket. Mű
vészete megkapóan egyszerű vúlt, mégis lenyűgözően 
szuggesztív és utánozhatatlanul egyéni. Idős korában 
derült ki, hogy az írótollal sem bánik rosszul. Magyarul 

. js. ..rnggjglept, .emlékiratait több. mint negyven nyelven 
vadták-li-i és ;káPkpdíák szét. . . . vynojív.iíó nöT

t r é f A  k
A feleség bizalmasan 

közli férjével:
— Valami nincs rend

ben a kislányunkkal. Rug- 
dálózókat és habarékukét 
köt.

— Ha4d csinálja, akkor 
legalább nem járkál fiúk
kal.

•k
— Kisasszony — mond

ja az igazgató a titkárnő
jének —, meguntam az 
agglegényéletet. Kérem, 
szerezzen be nekem egy 
feleséget, és mondja meg 
neki, hogy ma valamivel 
később jövök haza.

★

— Képzeld, Károly meg
kérte a Veronika kezét. 
Egy hónap múlva lesz az 
esküvő.

— Micsoda meglepetés! 
Azt hittem, Veronika soha 
nem megy férjhez.

— Károly is sokáig ezt 
hitte.

★

Lili autóstoppal utazik 
Brémába. Útközben át
nyújt neki az autós egy 
gyapjútakarót és két pár
nát.

— Mint leendő anya, 
helyezze magát kényelem
be.

Lili tiltakozik.
— De hiszen én nem 

vagyok terhes!
— Brémában sem va

gyunk m ég...
★

— Ha adok neked és az 
öcsédnek nyolc szem cu
korkát, hogy osszátok el 
egymás között, mennyi jut 
egynek?

— Nekem öt és a testvé
remnek három.

— Nem tudsz számolni?
— Én igen, de a testvé

rem még nem.
nokság. 61. Virágos növény sza- 

$ porftószerve. 62. Színművésznő, közép-görö; Ss
része zárt b e tű : M). 39. Ókori M árianosztra: Török M argit Föv. S 
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Bozsik Józsefről nevezik e l  
a kispesti stneliont

Másfél évvel ezelőtt ke
rült szóba . a Bp. Honvéd 
Kispesti pályája moderni
zálásának gondolata. Akikor 
elsősorban arról volt szó, 
hogy alkalmassá teszik a 
létesítményt esti mérkőzé
sek játszására. Ám ahogy 
mondani, szokás: evés köz
ben jön meg, az étvágy — 
azóta, más egyéb korszerű
sítést is elvégeztek a sta
dionon. A világítást úgy 
alakították ki, hogy megfe
lelő legyen esti mérkőzé
sek színes televíziós közve
títésére is, a fényerő —■ a 
mérések szerint — a Nép
stadionénál erősebb lesz. _

Húsz éve nem cserélték 
a pálya gyepszőnyegét, 
most ezt is elvégezték, de 
úgy, hogy egyúttal automa
ta öntözőberendezést és — 
Magyarországon első alka
lommal :— fűtőberendezést 
építettek be. Az új pálya 
egyébként szélesebb és 

• hosszabb is a réginél.
Ojabb, 150 autó befoga

dására alkalmas parkoló 
épült a stadionnál, és el
készült az úgynevezett 
„szolgáltatóház’’ is, amely
ben húsz kétágyas szoba, 
társalgó,' konyha, erősítő-és 
orvosi szoba, valamint 
szauna gondoskodik első

sorban a labdarúgók meg

felelő ellátásáról. Gondol
tak az ifjakra is, a fiatal 
labdarúgók edzések között 
tanulószobában tanulhat
nak. A létesítményt az 
egyesület más szakosztályai 
is igénybe veszik majd — 
edzőtáborként.

Sándor György ügyveze
tő elnök elmondotta, hogy 
a pálya avatására október 
elsején kerül sor. Ezen a 
napon délelőtt tíz órakor 
avatják fel Bozsik József
nek, a Honvéd legendás hí
rű válogatott játékosának 
emléktábláját. Az esti sta
dionavató ünnepség 18 óra
kor kezdődik. A színes, lát
ványos programban lesz 
tornabemutató, élőkép, ej
tőernyős célbaugrás, az 
egyesület szakosztályainak 
műsora. Igazi csemegét 
ígér a Magyar Néphadse
reg egyik felderítő alaku
latának közelharc-bemuta
tója. Nagyméretű képer
nyőn- megjelenik a 6-3-as 
magyar—angol labdarúgó
mérkőzés néhány emlékeze
tes pillanata.

A Honvéd—Brondby EK- 
találkozó előtt Tichy La
jos, a kispestiek egykori vá
logatottja jelenti be, hogy 
a létesítmény a jövőben 
Bozsik József nevét viseli 
majd, .

Visszavágók kövei köznek

KUPASZERDA
Az európai kupák első fordulójának visszavágói kö

vetkeznek szerdán, október 1-jén. Négy kupacsapatunk 
esélyeit mérlegelve, felemás a kép. Legjobban a R á b a 
áll, kétgólos idegenbeli győzelme után akár ki is kap
hat otthon. Erre azonban gondolniuk sem szabad, bár
ha felkészülhetünk a Minszkiek erőteljes rohamaira. 
Nem lesz könnyű meccs, de a győrieknek áll a zászló. 
Alighanem hiányozni fog .a pécsieknek a kihagyott 
büntető Hollandiában. A P é c s  védelme és a jó kont
rajáték lehet a kulcsa az esetleges bravúrnak, hiszen a 
továbbjutás annak számítana. Nem sok jó vár a V a 
sa s r a a Zselez Mosztár ellen, a jugoszláv együttes el
len a kiütéses vereség elkerülése a szép búcsú is siker
nek tűnik. Stadionavatón játszik a H o n v é d  a dán 
bajnok ellen, meglehetősen baljós előjelekkel. Nemcsak 
a háromgólos hátrány, hanem a kispestiek formája is 
azt mutatja: továbbjutásról reálisan nem lehet szó. De 
a labda kerek . . .

Miért nem less Pupp Lásslá-sfcew Bécsiben?

NB I

Idegenbeli győzelmek, gyenge színvonal
Az első osztályú bajnokság j 

hetedik fordulója nem káp
ráztatta el a nézőket. Csupán 
Szombathelyen és , részben Bé
késcsabán volt élföfSdHátö ü 
játék. A NépstadionBáh a baj
nok' ismét kikapott, simán, 
míg a Dózsa—FTC meccs 
„igazságtalan” pontosztozko
dással végződött, azaz egyik 
csapat sem érdemeit volna 
pontot. A minszki siker után 
Szombathelyen is jó mérkőzé
sen volt partner a Rába, de 
a bömbafórmában lévő va
siak akár több góllal is nyer
hettek volna, -ha Ulbert nem 
véd olyan pompásan. Az Eger 
az MTK-VM idegenbeli győ
zelme meglepetés, bár a Ve
rebes-csapat egyre inkább fel
zárkózik. !

Sajnos, erre a fordulóra is 
igaz, hogy változatlanul ki
egyensúlyozatlanok a csapa
tok, s" a meglepetések ennek 
tudhatok be. Ami pedig a 
színvonalat illeti; ilyen baj
nokság - ipellett komoly nem
zetközi sikerre — s főleg tar
tósra — aligha számíthatunk.

Eredmények:
Vasas—Honvéd 2-1
FTC—Dózsa 0-0

im m , k
ZTE—Siófok 1-1
Videoton—Eger 0-1
Békéscsaba—Dunaújváros 1-0 
Debrecen—MTK-VM 0-2

Á  B A JN O K SÁ G  ALLASA

1. F e ren cv á ro s
2. P écs
3. Ü, D ó zsa
4. H a lad ás
5. M TK -VM
6. B é k é s c s a b a
7. V asas
8. V id eo ton
9. H o n v éd

10. R ába
11. E ger
12. T a ta b á n y a
13. Z a la e g ersz .
14. S ió fo k
15. D eb rece n
16. D u n a ú jv .

4 — 8- 3 10 
2 1 5 - 1  101 7 - 3 9  

2 12- 9 9 
2 10- 5 8
2 13-10 8
3 11- 9 8 
3 9 - 7  7
2 9 - 8  7
3 9 - 9
3 5-13
4 8 - 8  
4 7 - 83 8-12
4 8-13 
4 3-14

Következik: (szeptember
26—28.): Honvéd—Békéscsa
ba, Pécs—Vasas, Dózsa—ZTE, 
Siófok-—Videoton, Eger—FTC, 
Dunaújváros—Haladás, Rá
ba—Debrecen, MTK-VM—Ta
tabánya.

NB II

A Csepel győzött a rangadón
Á másodosztályú labdarúgó 

bajnokság vasárnapi ' 9. for
dulójában az elmúlt idényben 
még az NB I-ben játszott csa
patok rangadóján a Csepel le
győzte a Volánt:

Csepel—Bp, Volán 1-0 (0-0). 
Csepel, kétezer néző, vezette: 
Bognár. .Gól: Pintér.

Komló—Baja 1-0 (1-0)/.
Komló, . kétezer-kétszáz néző, 
vezette: Bubori. Gól: Zrínyi.

Veiszprém—Szolnok 1-0 (1-0) 
Veszprém, háromezer néző, 
vezette: Vukman. Gól. Cso
rnai.

Özd—Ganz-MAVAG 2-1 (1-0)
özd, 2500 néző, véietté': Szilá
gyi S-.Gólok:. Bém, Homonnai, 
illetve Tóth És;

Kaposvár—Szekszárd 2-1
(1-0) Kaposvár, ötezer néző, 
vezette: Karáth. Gólok: Deák
vári, Bíró, illetve Színják. Ki
állítva: Riczu és Pétrók
(mindkettő Kaposvár).

SZEOL-Dé’íép—Budafok 2-0 
(0-0). Budafok,, ezer néző, yé- 
zette: Karsai. Gólok: Varga, 
Kun (11-esből).

Salgótarján—N agykanizsa 
1-0 (0-0). Nagykanizsa, 2200 
néző, vezette;. Komáromi. Gól: 
Kovács.

Nyíregyháza—Diósgyőr 3-1 
(1-0). Nyíregyháza, 2500 néző, 
vezette: Győri. L. Gólok: Hu- 
szák, (2, egyet 11-esből), Szo- 
bonya, illetve Szlovák (11- 
esből).

Vác—Szarvas 2-0 (0-0). Vác. 
kétezer néző, vezette: Horváth 
O. Gól: Cseri (11-esből), Vá- 
rádi. Kiállítva: ' Karaffa 
(Szarvas).

Metripond—Keszthely 3-2
(1-1). Hódmezővásárhely, 2000 
néző, vezette: 1 Kurmai. Gólok: 
Kovács G. (2, mindkettőt 11- 
esből). Kovács J., illetve Czi- 
ráki, Kiss. Kiállítva: Hurguly 
(Metripond).

a z  N B  i i  a l l a s a

Áprilisban felröppent a hír, 
a népszerű, idén 60 éves Papp 
Lászlónak szeptemberben 
nagyszabású show-ja lesz a 
Stadthalléban. A háromszoros 
olimpiai bajnok ökölvívó ért
hetően jól ismert Ausztriában 
is, hiszen valaha több profi 
ökölvívó-mérkőzését éppen itt 
vívta. S mint tudjuk, a szur
koló nem felejt. . .  Az ötletet 
jónak tartották, s az érdekes
nek ígérkező eseménnyel ak
koriban az osztrák sajtó is 
foglalkozott.

Hallottunk arról is, hogy 
meghívókat küldtek szét szer
te a világban; nemcsak az 
ökölvívókat invitálták Becsbe, 
hanem többek között Jean 
Paul Belmondót, Niki Laudát, 
neves sportvezetőket. Ügy lát
szott, minden halad rendben a 
maga útján . . .  Teltek-múltak 
a hónapok, ám a show-ról 
mind kevesebbet hallottunk.

Még áprilisban az osztrák 
fővárosba utazott Bíró Sándor, 
a MÖSZ elnökhelyettese, Ko
vács Bertalan, a Magyar Ököl
vívó Szövetség propagandabi
zottságának elnöke, valamint. 
Csáki Sándor, az OTSH akko
ri elnökének tanácsadója.

— Felkerestük Josef Wat
tért, az Austria Wien elnökét, 
aki lényegében támogatta az 
ötletet — mondja Kovács Ber
talan. — Ügy tűnt, nem lesz 
semmi akadály, éppen ezért a 
rénói vb-n a show-val kapcso
latban több tárgyalásra is sor 
került, ökölvívókkal, sportve
zetőkkel. Többen is kedvező 
választ adtak. Ám később ki
derült, az alapos tájékozódás 
után egyértelművé vált: túl 
magasak a költségek. A Stadt- 
ljalléban szeptember 24-e lett 
volna szabad dátum, de hiá
ba, ez a rendezvény, a jelek 
szerint, elmaradt...

FORMA—X

Mansell nxár majdnem páholyban
Vasárnap rendezték Estoril- 

ban a Portugál Nagydíjat, a 
Forma—1-es autók világbaj
noki sorozatának 14. állomá
sát. A győzelmet a pontver
senyben vezető brit Nigel 
Mansell szerezte meg, s mö
götte is az a három pilóta 
végzett, akik — Mansell-lel 
együtt — messze kiemelked
nek a mezőnyből. Mánselí 
előnye így az összetettben már 
tíz pontra növekedett, s mivel 
csak két verseny van hátra, 
már csaknem világbajnoknak 
tekinthető.

A francia Alain Prost, a 
címvédő öldöklő küzdelmet 
vívott a győzelemért, az utol
só körben nagyon megközelí
tette brit riválisát, de végül 
minimális, 18.772 másodper
ces különbséggel a második 
helyre szorult. Mansell ötödik 
idei futamgyőzelmét szerezte.

A világbajnoki pontverseny 
élcsoportja: 1, Mansell 70
pont, 2. Piquet 60, 3. Prost 59, 
4. Senna 51, 5. Rosberg 22, 6. 
Johansson 19.

KOSÁRLABDA

Nancy királynő a királyok kőzoíí
Négy percig játszott csupán 

az első mérkőzésén, azután 
lehívta edzője a pályáról. A 
70 kg. súlyú és 187 cm magas 
Nancy Lieb er man szereplése 
az amerikai férfi kosárlabdá
zók profi ligájában mégis el
érte a. célját:, a . Springfield 
Fames nevű csapat a furcsa 
hírverés révén a figyelem 
előterébe került. Érthető, hisz 
először állítottak be férfi ko
sarasok közé nőt. •

Nancy Brooklynból indult, 
s egy ideig a kikötőmunkásók 
nyelvét birtokolta. . .  Nem 
volt anyámasszony katonája, 
hamar felismerte: van keres
nivalója a kosárlabdapályán. 
Tizennyolc éves. amikor az 
ezüstérmes olimpiai ‘ csapat 
tagja lett. Kosárlabda-ösz
töndíjhoz jutott, és kétszer

l í  .V eszprém
2. Vác
3. S a lgó tarján
4. K aposvár
5. C sepel
6. B p . VQÍán
7. M etripond
8. G anz-M A V A G
9. SZ E O L -D élép  

1U. Szarvas
11. S zo ln ok
12. Ózd
13. B aja
14. N y íre g y h á z a
15. Komló
16. S zek szárd
17. D iósgyőr
18. K esz th e ly
19. O la jb án yász
20. Budafok

6 1
5 2
6 —

2 14-11 13
2 13- 9 12
3 14-11 12 
2 9- 6 12
2 15- 7 11
3 19-12 11
2 16- 9 11
3 17-13 11
3 19-10 10
4 15-13 9
4 12-11 9
4 Í3-15 9
5 12-15 8
4 9-12 8
5 11-16
6 16-22
4 10-17
5 8-13
5 10-196 fr-19
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nyert bajnokságot egyetemi 
csapatával. Már ekkor hajto
gatta: „A profizmus a célom”. 
Az 1980-as női profiliga azon
ban. tőkehiány miatt csődbe 
jutott, és Nancy más csapat 
után nézett.; .

Megismerkedett a teniszvi
lág sztárjával,. Martina Nav- 
ratilovával, beköltözött Mar
tina dallasi otthonába, és 
„formába hozó” edzője lett a 
csehszlovák származású ' te
niszcsillagnak. „Csaknem el
vesztettem identitásomat” —• 
ismerte fel egy idő múlva, és 
döntött; „Ne Martina trénere
ként emlékezzenek rám,, .ha
nem mint igazán nagy kosár
labdázó, jussak az emberek 
eszébe.” Hamarosan Lady 
Magic néven leszerződött a 
nők másodosztályú profibaj
nokságához, de egy év, sem 
kellett és ez is tönkrement.

Idén viszont úgy hitte, el
jött az utolsó nagy lehetőség: 
beállt a férfiak közé, hogy a 
nem hivatalos küzdelmekben 
bizonyítson. „A fiúk nagyon 
rendesek, mindent' magukra 
vesznek” — vélekedett társai
ról. ' i

A „minden csoda három 
'napig tart” mondás azonban 
Nancy esetében is igaznak'bi
zonyult. A szurkolók túl gyor
san szokták meg. hogy nő van 
a 'pályán ■ a 'férfiak • között; ~J

E g y  É e zá r m iim m  ü g y
Azt mondják a Détári- hogy ilyesmi a világ szá- 

iigy már lejárt lemez. Bá- mos játékosával előfordult 
torság újra és újra citálni már, a profik közt éppúgy, 
a történteket. Détári Lajos- mint az amatőrök kozott, 
sál valóban rengeteget fog- Nem is botrán,koznak meg 
lalkozunk mostanában. Be- az ilyesmin különösebben 
szél róla a fél ország, ír- az emberek, mint ahogy a 
tünk róla egy. sor cikket. sportélet más sztárjaitól — 

Csak éppen az nem de- gondolok itt elsősorban a 
rül ki: mit is csinált Dé- tepiszvilág ügyeletes nagy
fán?.’ menőire — szinte elf.oga-

Ilyenek a mi sportéle- dott a kirívó vagy otrom- 
tünkben a „lerágott csőn- ba viselkedés.’ Csak éppen 
tok”: agyonbeszálünk vala- a profi labdarúgó- vagy 
mit (valakit) anélkül, hogy teniszsztár ezek után szin- 
nápvilágra kerülne a lé- te maga siet a pénztárba 
nyeg... leróni a nem kis összegű

Mit is tud az egyszerű, büntetést, sőt azon sem. le- 
hétköznapi szurkoló a Dé- pődik meg, ha ismétlődés 
tári-ügyről? esetén több hónapos eltü-

Augusztus 16-án a Hon- tással fizet. Előfordult már 
véd üdvöskéje jó játékkal sok ezer dollárnyi bírság is 
és három góllal mutatko- ilyen esetben, s az esetek 
zott be az új bajnokságban többségében helyénvalónak 
a Haladás VSE ellen. Egy tartotta mindezt az elköve- 
héttel később, augusztus 23- tő és a közvélemény is. A 
án viszont már nem került következő mérkőzésen néni 
a csapatába. A Népsport a pécéztók ki a játékpst — 
következőket írta: „A Hon- miért is kellene kipécézni, 
vádból hiányozni fog a sé- azt, aki amúgy is súlyos 
rült Détári.” Ezt követően árat fizetett tettéért — s az 
a Képes Sport riportere — élet ment tovább a maga 
már különböző pletykákról rendjén. De ezek után ke- 
hallva — személyesen ke- vésbé érthető: miért .kel! 
reste meg Détárit, aki va- nálunk Détári első eltűné-' 
lamennyi pletykát vissza- sét gyerekes csínynek el
utasítva (elhárítva) kategó- könyvelni, a mostani kihá- 
rikusan kijelentette: sérült gása után pedig miért fél 
volt, ezért hiányzott csa- a szakvezetés, és miért ad- 
patából. Igeh ám, de a Ma- ja ki a jelszót: „csak sen- 
gyar Hírlap szeptember 3-i ki meg ne tudja!” Aztán — 
számában a Honvéd elnö- mindenki beszél róla. Sőt! 
ke is nyilatkozott. Mindenki hozzáteszi a ma-

„Semmi különös nem ga változatát-. A szurkőlók- 
történt, a vezető edző elé- nak ugyan — bár nincsjb- 
gedetlen volt Détári for- gom a nevükben beszélni, 
májával, és ezért nem sze- hadd használjam háb az 
repeltette... Azon se len- egyes szám első személyt: 
nék meglepve, ha történe- nekem — nem elsősorban 
tesen perelne. Higgye el: ezek a kisebb-nagyobb bot-

l&a&i— ismétlem — végtelenül nem. az, ahogyan.-ezeketel- 
egyszerű a helyzet: fizika.- tussolni próbálják. Büntet- 
lisan gyenge volt, így vé- nek ugyan de csendben. 
gezte a munkáját, az edző- Nekünk azt mondják, hogy 
nek pihentetnie kellett őt.” a játékos pines formában. 
Az elnök még hozzátette: és közben azok, akik danái 
nem tudta, Détári miért voltak az .eseményeknek, 
nyilatkozta azt, hogy sérült viharsebességnél is gjrar- 
volt. (?);,.mikor — az elnö- sabban adják, pletykálják, 
köt idézem — „az egész színezik tovább a történte- 
szakosztály és a vezetés is kei. De ha nem tudnánk 
egységesen állítja, ami a meg tőlük, akkor is nyíl- 
valós helyzet volt, és a.mit' vánvaló lenne: egy Détárit 
én is most elmondtam”. A ma sem a Honvéd, sem a 
világbajnokságot megelőző válogatott nem nélkülöz* 
Détáari-ügyről' — (akkor is hét, bekerülnek a csapatba 
egy kimaradás volt a té- hasonlóan rossz (?) formá
mé) — pedig megtudtuk tő- ban levő és ráadásul jóval 
le: „Azt sem tudom meg- gyengébb képességű játéko- 
erősíteni, már csak azért so!f__ Nem tudom, tisztá
séin, mert a háromnapos pan vannak-e ázzál a hazai 
eltűnés fizikailag is képte- klub- vagy szakosztályveze- 
lenség. Hiszen szombaton tők — akit éppen illet —, 
ért véget a bajnokság, hét- milyen mérhetetlen a fele
főn pedig'Détári már avá- lősségük abban, hogy azeJ- 
logatotta.l gyakorolt.” múlt évtizedek csodálatos

De hát akkor mi az igaz tehetségű magyar futballis- 
Détári mostani eltűnéséről, tálból — Kocsis Lajostól 
abból a pletykából, hogy Törőcsik Andrásig — nem 
részegen jelent meg az ed- lett olyan, tudású játékos, 
zésen, s ezután megint na- minj; amilyen lehetett vol- 
pokra eltűnt? És mi igaz na. Nem tudom, okultak-e 
abból, hogy a Honvéd ezek azokból a megalkuvásokból, 
után megbüntette; eltiltót- amelyekről az idők folya
tó, ezt az eltiltást próba- mán pontosan bebizonyoso- 
időre felfüggesztette, pénz- dott: játékosok karakterét 
büntetéssel is sújtotta, s törte meg. 
hogy emiatt az ügy miatt Tartok tőle, hogy Détárit 
hiányzott Détári a váloga- hiába, büntetik meg több 
tottból is? tízezer forintra w, 6 maga

Sajnos, ebből semmit mosolyog a legjobban. az 
nem tudtunk meg. Lega- egészen.' És lassan majd 
lábbis hivatalosan nem... oda jut, ahová Kocsjs Lá- 
Pedig a mexikói leszerep- jós, akivel néhány éve ép
lés , után. futballéletünk pen egy lerészegedésről be- 
egyik vezetője megígérte, szélgettem. „Akkor én már 
hogy ezúttal nyíltabb hang tudtam: egy ideig minden
következik, nem leplezik a ki háborog, de ha szükség 
játékosok vétkeit, mert lesz rám, úgyis megbocsá- 
egyebek. közt ez is hozzájá- tanak, és újra. betesznek a 
rulhatott a vb-kudarchoz. csapatba!” — mondta jó- 
Igaz, ezt egy szövetségi ed- ízű mosollyal fűszerezve a 
ző ígérte, s a Détári.-ügy- kijelentését. Igaza is; lett, a 
ben. most, a klubvezetés következő fontos válogatott 
nyilatkozott, a klubvezetést találkozó előtt meg is bo
néra köti az, hogy az csátottak neki.
MLSZ egyik tisztségviselő- De hát azóta hány és 
je mit fogadott^meg né- hány kudarc, hány ás hány 
hány héttel ezelőtt. látványos leszereplés fi-

Szeriníem egyébként, ha gyelmeztet az effajta „ne- 
1, igaz sem nagy dolog; hogy vei és” tarthatatlanságára!

Détári „Döme”, a magyar ..... És hány kudarcnak, le- 
labdarúgó-válogatott. üd- szereplésnek kell még be- 
vöskéje „kimaradt”. következnie, hogy megvál-

Nem nagy dolog, mon- tozzék végre gyökeresen a 
dóm mindezt, mert tudom, helyzet?


