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Ernődé
AZ A MEGÁLLAPODÁS, amelyet Stockholmban 35 

állam képviselői elfogadtak, hosszú idő után az első 
biztató jel. Annak a jele, hogy az európai együttműkö
dés ügye a stagnálás hosszú korszaka után végre in
tézményesen ú jra támogatást kapott Európa 33 országa, 
az Egyesült Államok és Kanada részéről.

Amikor 1934-ben, január derekán sok száz kollégám
mal a stockholmi kultúrpalota modern vonalú kong
resszusi termének karzatáról a külügyminiszterek 
megnyitó beszédeit hallgattuk, sok optimizmust nem 
m eríthettünk az elhangzottakból. A konferencia az 
amerikai rakéták európai telepítésének napjainkban 
kényszerült olyan problémák áthidalására, amelyek egy 
enyhültebb nemzetközi helyzetben is kemény feladat 
elé állították volna a diplomáciát. Éppen ezért senki 
nem számított sem gyors haladásra, sem feltétlen meg
egyezésre.

Sokáig túl nagy volt a Kelet és a Nyugat deklarált 
szándéka közötti különbség ahhoz, hogy remélni le
hessen a kibontakozást. Hosszú hónapok terméketlen 
vitái után még mindig csak azt állapíthattuk meg, 
hogy a bizalom és biztonságerősítő intézkedésekről 
tárgyaló konferencián nem közeledtek egymáshoz az 
álláspontok.

A NYITÁNY MÁR JELEZTE a célok közötti szaka
dékot. A szocialista országok azt akarták elérni, hogy 
valamennyi nukleáris fegyverrel rendelkező állam vál
laljon kötelezettséget; elsőként nem veti be az atom
fegyvert, és szerződésben kötelezze magát a  katonai 
erő alkalmazásáról való lemondásra. Szerették volna 
elérni a katonai kiadások csökkentését, atomfegyver- 
mentes övezetek létrehozását, Európa veg'yifegyver- 
mentesítését. És csak ezek mellett, ezekkel összefüg
gésben m utattak érdeklődést a bizalom- és biztonság
erősítő intézkedések megvitatására.

A NATO-államok viszont hallani sem akartak az 
átfogó intézkedésekről, és egyoldalú bizalomerősítő lé
pésekre korlátozták javaslataikat.

A SZOCIALISTA ÉS A NATO-ORSZÄGOK javasla
tai párhuzamosan kísérték egymást, és sokáig úgy tűnt: 
nem találkoznak össze. Tavaly májusban azonban Ro
nald Reagan kifejezte Washington készségét az erő 
alkalmazásáról való lemondás szovjet javaslatának 
stockholmi megvitatására. Mihail Gorbacsov pedig 
megértést tanúsított a NATO bizalomerősítő javaslatai 
iránt. A szovjet—am erikai csúcstalálkozó kedvező lég
köre is éreztette hatását a svéd fővárosban.

A szocialista országok rendkívüli rugalmasságot ta 
núsítottak. Miután elfogadtatták az erőszak alkalm a
zásáról való lemondás elvét, elálltak a többi átfogó 
javaslatuk keresztülvitelétől. Hajlandók voltak arra 
is, hogy néhány vitatott bizalom- és biztonságerősítő 
intézkedés kidolgozását későbbre halásszák. így pél
dául lemondtak arról, hogy a haditengerészeti gyakor
latokkal kapcsolatos elképzeléseiket most érvényesít
sék.

ENGEDETT A NYUGAT IS. Nemcsak az erőszakról 
való lemondás deklarálásával, hanem néhány koráb
ban megkérdőjelezett bizalomerősítő intézkedés elfo
gadásával.

Az egyik legélesebb vita az ellenőrzés kérdésében 
alakult ki, de a nagyobb hadgyakorlatok létszámszint
jének, számának és időtartam ának meghatározásában 
is megmutatkoztak az ellentétek. A kibontakozást nagy
m értékben elősegítette a katonai tevékenység légi el
lenőrzésére vonatkozó szovjet engedmény.

A kölcsönös kompromisszum eredményeként végül is 
fontos megállapodás született. Jelentős a részt vevő 
államok kötelezettségvállalása az erőszak alkalm azásá
tól való tartózkodásra az államközi kapcsolatokban. 
Állásfoglalásuk a vitás kérdések békés rendezése, az 
államok szuverén egyenlősége, az emberi jogok betar
tása mellett, a terrorizmussal szemben. _

Az elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedé
sek kiterjednek a hadgyakorlatok,^ a csapatmozgások 
előzetes bejelentésére, a bejelentésköteles katonai tevé
kenységre vonatkozó éves-tervek cseréjére, megfigyelők 
meghívására, a katonai tevékenység korlátozására.  ̂A 
TASZSZ okkal állapítja meg: ezáltal az európai biz
tonság politikai vonatkozásai szilárd katonai biztonsá
gi alapokkal egészülnek ki.

Első alkalommal sikerült megallapodma a Keletnek 
és a Nyugatnak az elfogadott intézkedések helyszíni
ellenőrzésében. _ . _ _

Mindez azt jelenti, hogy az 1979-es SALT—II. szer
ződés óta megszületett az első katonai jelentőségű 

megállapodás, amely csökkenti a katonai szembenállás- 
ból fakadó veszélyeket, a háború véletlen^ kirobbanásá
nak kockázatát, növeli a bizalmat egesz kontinen

s e m 'p u s z t á n  a Helsinki Záróokmány ajánlásainak ér
vényesítéséről, hanem továbbfejlesztéséről van szó. Hi
szen »zúttal nem ajánlásokat fogadtak el az érdekelt 
országok, amelyeknek nincs kőtelező érvényük. A most 
elfogadott intézkedések 35 országot köteleznek.

Szovjet vélemény szerint a stockholmi dokumentum 
a jelenleg lehetséges maximumot tartalmazza, segítem 
fogja a szovjet-am erikai viszony javítását, a  leszere
lési fórumok munkáját.

A STOCKHOLMI KONFERENCIA megnyitásának 
napjaiban sok felelős politikus vélte úgy, hogy ez a 
tanácskozás jótékony hatással lesz az általános nem
zetközi légkörre. Végül is azonban eppen a javuló eg- 
kör érte el Stockholmot. Természetesen jól tudjuk, 
milyen könnyű mérgezni ezt a légkört. A szo v je t-  
amerikai külügyminiszteri találkozót megelőző ese
mények erről sokat mondanak. A stockholmi doku
mentum viszont bebizonyította az esszeru komprormsz- 
szumok megkötésének realitását. Most azt reméljük, 
ennek a példának kisugárzása lesz az általános nem
zetközi helyzetre.

Franciaország

Magánkézbe adott vállalatok
Bejelentették a reprivatizálásra derü lő  első francia vál

lalatok nevét. Ezek a i'rancia gazdaság legjavát képviselik, 
de a kiárusítás részletei még nem teljesen tisztázottak.

„A franciái gazdaság három 
gyöngyszemét adjuk először 
magánkézbe” — jelentette ki 
televíziós interjújában
Edouard Balladur gazdasági éí 
pénzügyminiszter. E bejelen
tésre már régóta vártak a 
francia üzleti körök, hiszen a 
tavasszal hatalom ra került 
Chirac-kormány program já
nak sarkköve volt több tucat
nyi állami vállalat reprivati- 
zálása, magánkézbe adása. A 
párizsi kormány gondosan, az 
erdektelenség kudarcát elke
rülendő választotta ki az első 
három vállalatot: a feldolgo
zóipari Saint-Gobaint, a Pa
ribas óriás bankot és az AGF 
biztosítótársaságot. Ezek
ugyanis — az állami vállala
tok nagy-részével ellentétben 
— nemhogy a csőd szélén tán
colnának, de eredményeik 
messze felülm úlják a francia 
vállalatok átlagos teljesítm é
nyét. A cégek kiárusítását — 
közölték Párizsban — olyan 
átfogó adócsökkentésekkel 
szándékoznak kiegészíteni, 
amelyekkel a további fellen
dülést erősítenék.

A három nagyvállalat közül 
a Saint-Gobain a korábbi 
szocialista kormány egyik 
nagy „szerzeménye” volt. Az 
1982-es államosítás révén a 
világ egyik legnagyobb építő
ipari anyagokat — elsősorban 
üvegárut — gyártó vállalata 
került állami ellenőrzés alá: 
150 ezer embert foglalkoztat, 
tavalyi forgalma meghaladta a 
70 milliárd frankot. Az állam
mal kötött házassága — mint 
arra  a francia szakértők rá
m utattak — nem volt túlzot
tan szerencsés, hiszen a ható
ságok sok területen gátolták 
diverzifikációs tevékenységét, 
vagyis azt, hogy érdekeltségeit 
kiterjessze például az elektro
nikai iparra is.

A másik kiárusításra kerülő 
óriás a Paribas. A tavalyi 
bank-világranglista 29. helye
zettje, a francia pénzügyi élet 
egyik legendás, évtizedek óta 
dinamikusan fejlődő résztve
vője. Nyeresége tavaly 2,73 
m illiárd frank volt, vagyon
mérlege pedig 551 milliárd 
frankos értéket m utatott. A 
28 ezer alkamazottal dolgozó 
pénzügyi holdingcsoport szá
mos leányvállalattal rendelke
zik nemcsak Nyugat-Európá- 
ban, hanem Észak-Ameriká- 
ban és Ázsiában is. A jelen
legi átszervezés során a volt 
szocialista párti elnök helyett 
egy régi „bankkáder” került a 
vezetői székbe.

A harm adik magánkézbe 
szánt vállalat az Assurances 
Générales de France (AGF) 
biztosítótársaság a másik ket
tőtől — a Saint-Gobaintől és 
a  Paribas-tól — eltérően nem 
az 1982-es államosítási hul

lámban vált „köztulajdonná’’, 
hanem közvetlenül a háború 
után nacionalizálták. Sajátos
sága az is, hogy jelenleg a 
részvényeknek csupán 76 szá
zaléka van az állam kezében, 
ugyanis néhány éve a többit 
a munkavállalóknak adták el. 
Mivel pedig a cég nemzet
közi forgalma tavaly 25,3 mil
liárd frank volt, nyereségepe
dig' 45 százalékkal — 1,27 mil
liárd frankra — ugrott, érték
papírjainak jegyzése szerint az 
egekbe szökött. A párizsi 
tőzsde az AGF részvényeket 
most, a kiárusítás pillanatá
ban az öt legkelendőbb között 
ta rtja  számon.

Az első kiárusítási hullám
tól a kormánypárti pénzügyi 
szakértők azt várják, hogy az 
első pillanattól kezdve élén
külést hozhat a részvények 
piacán. Ezt látszik igazolni, 
hogy m ár Balladur bejelenté
se nyomán hatalmas érdeklő
dés mutatkozott meg az érin
tett vállalatok részvényei 
iránt.

A szakemberek azonban
arra is rám utatnak, hogy a 
reprivatizálás egyes — nem 
jelentéktelen — részletei nem 
tisztázottak. Balladur nem kö
zölte a magánkézbe adás pon
tos idejét, a kiárusítási sor
rendet, valam int azt, hogy a 

.befektetők megszerezhetik-e a 
vállalat ellenőrzéséhez szüksé
ges részvénypakettet vagy 
sem. Az sem mellékes, hogy 
milyen áron kívánják majd 
meghirdetni az értékpapíro
kat. A miniszter jelezte vi
szont, hogy minden vállalat 
részvényeinek tíz százalékát 
fenn kívánják tartani az al
kalmazottaknak, s az eladá
soknál a kis befektetőket 
akarják előnyben részesíteni.

Balladur televíziós beszédé
ben kitért arra a sokat vita
tott kérdésre, hogy külföldi — 
értsd: amerikai — cégek mi
lyen érdekeltséget szerezhet
nek a kiárusítandó vállala
tokban. Míg korábban 15 szá
zalékos felső határról volt szó, 
most — ami tág teret enged 
a találgatásoknak — azt 
hangsúlyozta: semmi sem gá
tolja a külföldieket abban, 
hogy ellenőrzést szerezzenek a 
francia cégekben. Ez alól — 
jelentette ki — csak a fran
cia szempontból stratégiai fon
tosságúnak számító vállalatok 
jelenthetnek kivételt.

A reprivatizálásról folyó vita 
tehát még nem zárult le vég-, 
érvényesen, annyi azonban 
m ár most is nyilvánvalónak 
látszik, hogy ha ténylegesen — 
és az előzetes tervek szerint 
így lesz — sor kerül a 65 vál
lalat reprivatizálására, az tel
jes mértékben átalakíthatja a 
francia gazdaság szerkezetét.

Létszámcsökkentés a Voestnél
Az elkövetkező években az 

osztrák állam osított ipar leg
nagyobb konszernje, a Voest- 
Alpine 38 ezer dolgozójának 
több m int 25 százalékát el 
kell bocsátania', hogy csök- 
kerijenek a vállalat tetemes 
veszteségei, s 1990-re lehető
leg ú jra nyereségessé váljék 
a cég — jelentette be a kon
szern szóvivője Lewinsky, a 
Voest nemrégiben kinevezett 
igazgatója azt közölte, hogy ,a 
következő években a kon
szern 9 ezer fizikai dolgozó
jától válnak meg, és további 
2800 adm inisztratív dolgozót 
is elbocsátanak. A legnagyobb 
létszámcsökkentésre a dona- 
witzi acélműben kerül .sor.

A konszern csökkenteni fog
ja többek közt az acél- és a 
szerelvénygyártást. A Voest 
vezérigazgatójának tájékozta
tó ja szerint a cég teljes sza
nálásához 1990-ig 21,5 mil
liárd schilling állami támo
gatásra lesz szükség; az ösz- 
szeg feléből a  veszteségeket 
pótolják, a másik fele pedig 
a cég alaptőkéjének emelésé
hez szükséges. A döntés rend
kívüli politikaii. nehézségeket 
hoz a szocialisták. , vezette 
kormánynak. Nemcsak a 
Néppárt, de sok helyi szocia
lista , funkcionárius és a szo
cialisták vezette szakszerve
zetek is tiltakoztak a kilátás
ba helyezett- tömeges elbo
csátás, üzembezárás ellen.

O l c s ó  o l a j  —  d r á g a  b e n z i n

Egy év alatt a nyersolaj 
ára a nyugati szabadpiaco
kon a felére csökkent, a 
hordónkénti 28 dollárról 
átlagosan 14 dollárra. A 
nyáron még ennél alacso
nyabb árakat is „m értek” 
egyik-másik tőzsdén. Eköz
ben a dollár (a nemzetközi 
piacokon amerikai va
lutában adják-veszik a 
nyersolajat) mintegy 20 
százalékot veszített értéké
ből. Az autósok azonban — 
írja  a The Economist brit 
hetilap legutóbbi száma — 
nyugaton is hiába várták, 
a benzinárak sehol sem 
csökkentek 60-70 százalék
kal.

Olaszországban például 
az augusztus közepéig el
telt tizenkét * hónapban 
mindössze 4,5 százalékkal 
lett olcsóbb az üzemanyag 
a kutaknál. Japánban ez 
idő a latt 12 százalékos volt 
az árcsökkenés. Még az 
Egyesült Államokban is, 
ahol a tőkés országok kö
zül a legolcsóbb a benzin, 
összesen 29 százalékos á r
eséssel voltak kénytelenek 
megelégedni az autótu laj
donosok, sőt mi több, au
gusztus dereka óta ismét 
emelkednek a benzinárak. 
Nagy-Britanniában a hó
nap végén kétszer is emel
tek — összesen vagy tíz- 
százaléknyit — a kutakat 
üzemeltető társaságok, s 
az Egyesült Államokban is' 
fölfelé csavarták a benzin
pumpák skáláját. A hivat
kozási alap: az OPEC meg
egyezése nyomán emelkedő 
nyersolajárak. A fogyasz
tók persze azt panaszolják, 
különös, milyen gyorsan

reagálnak a társaságok _a 
nyersolaj minden drágulá
sára, bezzeg nem ilyen 
fürgék, ha csökken az alap
anyagár. Pedig a panasz 
— legalábbis erre m utat
nak rá a szakemberek — 
csak részben illeti a társa
ságokat. Hiszen a nyolcva
nas években a csökkenő 
kereslet m iatt nem emel
hették annyira az árakat, 
hogy az teljes mértékben 
kárpótolja őket a vesztesé
gért, am it a drága nyers
olaj feldolgozásakor szen
vedtek el. Igaz, ez nem vi
gasztalja a vevőket, akik 
korábban m éltán sokall
ták a benzii árakat, és most 
is azt tapasztalják, hogy a 
drága olajtársaságok eddig 
jócskán kárpótolták magu
kat a nyersolaj kereskedel
mével, az abból származó 
haszonnal, most pedig csak 
váltanak: im m ár a  finomí
tás és a  feldolgozás lesz a  
nyereséges ágazat.

A morgolódás igazi cím
zettjei a kormányok. Min
den fejlett tőkés ország 
kormánya kivet valamilyen 
forgalmi- és többletérték
adót (VAT) a benzinre. 
Ezeket 'm ég a hetvenes 
években, a drága olaj idő
szakában vezették be, és 
nem mérsékelték őket, 
am ikor a nyersolaj ára es
ni kezdett. Az adókat a 
kormányok m indig is ener
giapolitikai megfontolások
kal indokolták: a drága 
benzin takarékosságra 
késztet, az adóbevétel pe
dig fontos költségvetési 
forrás, amelyből részben az 
alternatív  energiaforrások 
fejlesztését támogatják.

A  szövget Legfelsőbb Bíróság 
gazdaság» ügyekről

Több gazdasági jellegű el
vi állásfoglalást tettek  közzé 
a Szovjetunió Legfelsőbb Bí
róságénak legutóbbi plénu
mán. A kiadott közlemény 
arra utal, hogy a vállalatok 
számára meg akarja  terem 
teni a jogi kereteket a m un
kafegyelem további erősíté
sére, a feleslegessé vált, vagy 
alkalm atlan munkaerő elbo
csátására, a munka nélküli 
vagy jogellenes jövedelem- 
szerzés felszámolására. A 
Legfelsőbb Bíróság ülésén 
megállapították: hatékony in
tézkedéseket kell hozni a 
munkafegyelem erősítésére, a 
munkaidőkiesés csökkentésé
re. Ennek megfelelően a ple
num felhívta az azerbajdzsá
nt, az örmény, a tadzsifc és 
az üzbég legfelsőbb bírósá
gokat. hogy sürgősen számol
ja fel azokat a komoly hiá
nyosságokat, amelyek a 
munkaszerződések' körül ta 
pasztalhatók. (Tegyenek pon

tos különbséget az igazolt és 
az igazolatlan távoliét között, 
s rögzítsék, hogy ennek meg
felelően mekkora m unkabér 
jár, illetve ta rtsák  be az er- 

.re  vonatkozó jogszabályokat.)
Állásfoglalás született arról 

is, hogy milyen esetben bo
csáthatja él dolgozóját egy 
vállalat a bizalom megren
dülésére hivatkozva. A Leg
felsőbb Bíróság kim ondta: 
csak azokat lehet ezzel az 
indokkal elbocsátani, akik 
pénzzel vagy nagy értékű 
árukkal vannak közvetlen 
kapcsolatban m unkájuk so
rán; így például a bizalom 
megrendülésére hivatkozva 
elbocsátható az. aki hivatalos 
elismervény nélkül pénzt 
vesz át, pult alól árusít, el
dugja az áru t a vásárló elől, 
csal a mérésnél, becsapja a 
vásárlókat, vagy megsérti az 
alkoholeladás szabályait, jog
talanul ad el kábítószerezés
re alkalm as gyógyszereket.

Japán elhatározta csatlakozását 
az SDI-hez

A japán kormány véglege
sen elkötelezte magát az ame
rikai űrfegyverkezési prog
ram, az SDI mellett.

A kabinet főtitkárának er
re vonatkozó nyilatkozata sze
rin t a japán kormány a kö
zeljövőben megkezdi a ta 
nácskozásokat W ashington
nal a kutatási programhoz való 
csatlakozás konkrét feltételei
ről és körülményeiről. Japán 
vállalatok és kutatóintézetek' 
— akár magánkézben levők, 
akár állam iak — részt vehet
nek az am erikai kutatásokban. 
A japán döntést az Egyesült 
Államokhoz fűződő stratégiai 
viszony, valam int annak re
ménye befolyásolta, hogy a 
csillagháborús kutatások ser
kentően hatnak majd a tudo
mányos-technikai fejlesztésre 
Japánban is.

A hivatalos nyilatkozat sze
r in t a csatlakozás nincs ellen
tétben a parlam ent azon 
1969-es határozatával, amelyik 
kimondja, hogy Japán nem 
folytathat olyan kutatásokat 
az űrben, amelyek hadi célo
kat szolgálnak. Japán értel
mezés szerint ugyanis az SDI- 
program amerikai, és ezen
kívül nem atomfegyverekre 
épül, tehát Japán csatlakozá
sa nem ütközik az alkotmány
ba.

A csatlakozás jogi szerződé
ses, titoktartási és egyéb fel
tételeinek kimunkálása a kö
vetkező hónapokban esedékes 
Az sem tisztázódott még, hogy

a program ban részt vevő ku
tatók, mérnökök és techniku
sok milyen feltételekkel dol
gozhatnak majd. A kormány 
csupán keretmegoldást dolgoz 
ki washingtoni partnereivel.

Magyar-lengyel
tárgyalások

A magyar—lengyel árucse
re-forgalom értéke az 1981. 
évi 658 millió rubelről 1985- 
re  1087 millió rubelre nőtt — 
állapította meg a Zbigniew 
Messner lengyel kormányfő 
magyarországi látogatásáról 
kiadott közös közlemény. A 
jelenlegi ötéves tervidőszak
ban a kölcsönös áruszállítá
sok teljes értéke eléri a 6,3 
milliárd rubelt, ami 31 szá
zalékos növekedés az előző 
ötéves tervhez képest. A ma
gyar és a lengyel miniszter- 
elnök egyaránt szükségesnek 
tartja, hogy rövid időn be
lül kormányközi egyezmény 
előkészítése kezdődjön meg a 
vállalatok és szervezetek kö
zös tevékenységének alapel- 
veiről, valam int a m a g y a r-  
lengyel vállalatok, kutató- és 
tervezőintézetek közvetlen 
együttműködéséről ,— szögezi 
le a közös közlemény. Ilyen 
együttműködés kialakítása 
mindenekelőtt az elektroni
kában, a számítástechniká
ban, a járm űiparban, a 
gyógyszergyártásban fontos.



2

M s ís a d ó
Aligha tévedünk: széles 

körű' közéleti visszhangra 
számíthat az a jogszabály, 
amelynek tervezetéről tár
gyalt az Országgyűlés két- 
bizottsága. A készülő tör
vényerejű rendeletről van 
szó, amely januártól lép 
életbe, és új alapokra he
lyezi a házadót.

A bizottsági vita jelezte, 
hogy a törvényalkotók tisz
tában vannak vele: szűk 
pallón kell egyensúlyozni
uk. Kétségtelen tény 
ugyanis, hogy az utóbbi 
években elavult a koráb
ban többször módosított 
rendelet, mivelhogy az 
életviszonyok túlhaladták. 
A társadalomban jelentős 
jövedelemdifferenciálódás 

jött létre,, amit az igazsá
gos közteherviselés elvei 
szerint kell kezelni. Más
részt szintén az utóbbi 
években változott meg 
alapjaiban lakásépítésünk 
módja. — a magánépítke
zés aránya ma már 87:13 
az államival szemben. Az 
otthonteremtők az OTP-hi- 
tel mellé olyan biztatást is 
kaptak 1980-tól, hogy több 
generáció együttélésére a l
kalmas lakást, házat húz
zanak fel — tehermente
sítendő a szociális otthont, 
a bölcsődét. Ez a korszerű 
igény eleve jelentősen na
gyobb lakást, házat köve
tel, mint am it megszoktunk 
a lakótelepeken. Nem lehet 
cél azok anyagi megbünte
tése, akik ezeket a lakáso
kat, házakat megépítették, 
és hem a lakásépítési kedv 
letörése. A jövőben sem

változik a lakásépítkezések 
mára kialakult aránya és 
gyakorlata, ezért nem sza
bad elriasztani az otthon
teremtőket a vállalkozás
tól. Hiszen nemcsak önma
gükét, hanem a nemzeti 

. vagyont gyarapítják.
A készülő rendelet ta

pasztalható realitással az 
egyensúlyt, a több fontos 
cél egyidejű kielégítésének 
lehetőségét keresi. Erre 
m utat például az, hogy 
szem előtt kívánja tartani 
a tulajdonos méltányolan
dó érdekeit csakúgy, minit 
a már említett, igazságos 
közteherviselés szigorú 
igényét. A jogszabályjavas
latban máris szó van a 
helyi tanácsok széles körű 
felelősségéről és mérlegelé
si jogáról, amellyel nem 
egy kaptafára, hanem ese
tenként megvizsgálhatják: 
valóban ki, mennyi ház
adót fizessen. A tanácsok 
döntési szabadsága — ha 
következetes, elvszerű és 
igazságos gyakorlattal va
lósul meg — mérsékelheti 
az ilyen típusú adóztatás 
ellentmondásait.

Egész adórendszerünk 
mozgásba lendült, s az el
következő . években átren
deződik — éppen a  köve
telmények hatására. Ez 
nem lesz könnyű, mond
hatni tapsviharral kísért 
folyamat, ám elkerülhetet
lenül szembe kell néznünk 
vele. Szükség van az egy
értelmű anyagi érdekeltség, 
a  formálódó új értékrend, 
a szilárd morális norm a
rendszer létrehozásához.

Lakáscsere napok alatt
Az előzetes értékelés adatai szerint az idén 10-12 ezer 

lakás cserél gazdát a fővárosban és legalább ennyi vidéken. 
Amióta kevesebb állami lakás épül, s a magánépíttetői kedv 
is alábbhagyott, előtérbe kerültek, a cserék. A korábbinál 
jóval többen próbálnak ily módon nagyobb otthonhoz jutni.

Megélénkült a magánpiac. 
Legtöbben hirdetéssel keres
nek és .találnak cserepartnert. 
A bérlakásforgaiomra a Fő
városi Tanács lakáscsereosztá
lya adja a pecsétet. Az árat, 
a különbözet, a ráfizetés ősz- 
szegét . nem firtatják. Egy 
pluszszobát megszámíthatnak 
200—300 ezer forintért is. Ma
gánügy. A lényeg: az új bérlő 
igényjogosult legyen a na
gyobb lakásra. Hrutka János 
osztályvezető-helyettes szerint 
az 'id e i csereszerződések szá
ma már meghaladja az ötez
ret, s az év' végéig elérheti a 
hétezret. \

Az alacsonyabb jövedelmű, 
nagyobb bérlakásra jogosult 
családok á kerületi tanácsok
nál úgynevezett minőségi ' cse
rét kérhetnek. Az elmúlt két 
évben- Budapesten összesen 
tízezer ilyen szociális cserét 
igénylő jelentkezett.
- - 7; A névjegyzékbe felvette!! 

közül sokan visszalépnek, 
mert, nincs pénzük — kaptuk 
a felvilágosítást —, kérik, ha
lasszuk későbbre a cserét, ad
junk inkább fél, egy év múl
va nagyobb lakást.

Sajnos, a tanácsok még ma 
is az elosztás bűvkörében él
nek, -így akinek van valami 
megtakarított pénze, az in
kább másutt próbálkozik, ott, 
ahol vevőnek tekintik, s nem 
váratják évekig. Ma már akad 
némi konkurrencia: a megle
vőért nagyobb tanácsi lakást 
a _ Fővárosi Ingatlanközvetítő 
Vállalatnál is lehet szerezni.

— Két éve foglalkozunk a 
tanácsi lakások cseréivel — 
mondta Kosztolányi László, a 
FIK igazgatója. — Nálunk a 
jogosultak néhány napon be
lül kaphatnak egy, akár két 
szobával is nagyobbat. És 
nem két-háromszázezer forint 
egy-egy szoba, mint a szabad
piacon, hanem harmad-ne- 
gyedannyi. Július elseje óta 
megvehetjük a tanácsi lakáso
kat a használatba .vételi díj 
hatszorosáért — kettőnél több 
szoba esetén — hétszereséért 
is Ez már versenyképesebb 
vételár, így elegendő bérla
kást tudunk beszerezni csere
alapnak. Ezekből választhat, 
aki nagyobbat akar, csak a 
két lakás közötti különbözeiét 
kell megfizetnie, és még két 
százalékot a költségekre. Ta
valy 432 tanácsi Lakást, vet

tünk, s adtunk el így. az idén 
már 20—30 százalékkal töb
bet.

A számítógépes cserepart
ner-keresés a végét járja. Né
hány éve még több ezer cí
met tarto tt nyilván a VI. ke
rületi Eötvös utcai központi 
lakásesereirodában levő okos 
gép. Jelenleg mindössze 248- 
at. Ügy látszik, címekkel ki
lincselni ma már nemigen 
célravezető. Előnyösebbek a 
szervezett : és kedvezményes 
csereakciók. S főleg, hogy e 
téren is születőben a. verseny
helyzet. Az öröklakásokat 
most már nemcsak az OTP, 
hanem a takarékszövetkeze
tek, az ingatlanközvetítők és 
mások is visszavásárolhatják, 
s helyette újabbat adhatnak. 
Kedvezményes kölcsönnel, 
szociálpolitikai kedvezmény
nyel. Két éve, amikor a FIK 
is lehetőséget kapott erre, alig 
17 millió forinttal .rendelke
zett. Tavaly ebből csak 49 
lakásra futotta. Konkurensé
től, az OTP-től pedig még
sem kérhetett kölcsön. A 
Pénzügyminisztérium segített. 
Az idén már 100 millió forin
tot forgathattak. Az első fél
évben 197 öröklakást vásárol
tak, s adhattak . el.

Árban is tapasztalható né
mi elmozdulás. A leadott 
öröklakásokért valamivel töb
bet fizet a FIK, mint az OTP. 
Forgalmi ár ez is, az is, de 
a_ kettő közötti különbség több 
tízezer forint is lehet.

— Kicsit vicces lenne, ha 
egy_ elhasználódott, . korosabb 
lakásért többet adnának, mint 
amennyit mi kérünk egy 
ugyanakkora újért — magya
rázta az egyik takarékpénztá
ri vezető.

Nem tartja ezt viccesnek a 
lakástulajdonos, akinek min
den fillérre szüksége van. Az 
OTP egyébként 1986-ban 1400 
lakást vásárol. Ezek 30 szá
zalékára a tanács jelöli ki a 
vevőt, a_ többi szabadon érté
kesíthető. De ebből kaphatnak 
a nagyobbra cserélők is, akik 
lakásukat az OTP-nek adták 
el.

Befejezésül a Fővárosi Ta
nács tájékoztatása: az a mi
nőségi cserére váró. aki bér
lakását felajánlja a tanács
nak, s helyette nagyobb örök
lakást kér, az ismert kedvez
ményekkel kaphatja meg azt, 

. és. soronkívüliséget élvez!
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SZABOLCSI KÖZELKÉP
„Ez a megye mindig jobban 

tudott oldani, mint kötni”: — 
A költő, Ratkó József fogal
maz így Szabolcs-Szatmárról 
Ha kevésbé líraian fogalma
zunk: ez a terület adja az or
szágnak a munkaerőt, mivel 
nem tudja azt megtartani. A 
felszabadulás esztendejétől, 
1945-től máig közel kétszázez
ren kerestek más vidéken 
m unl^ t (többen, m int ahányan 
Komárom megyében laknak), s 
ez akkor is meghökkentő, ha 
az első iparosítási időszak s a 
téesz-szervezések népvándorlá
sának többszöri hullámára 
gondolunk.

Megtartó erő lehet a mező- 
gazdaság Szabolcs-Szatmárban, 
de Beregben és a Számos- 
közben az országos átlagnál 
roszabbak a földek. • A nyíri 
homok mellett kötött, nehezen 
művelhető öntéstalajok és 
csak kis hányadában jó minő
ségű feketeföldek jellemzik a 
vidéket. A felszabadulás pilla
natában ebben a megyében 
mindössze ezerötszázan dol
goztak ipari üzemben, elsősor
ban a mezőgazdasági feldol
gozóiparban, többek között a 
növényolaj-, a dohány, a ma
lom- és a szesziparban.

1965-ben a kormány elé ke
rül Szabolcs-Szatmár gazdásá
gi élete, ezen belül is hangsú
lyozottan a foglalkoztatás és az 
ipartelepítés, hiszen az ingá
zás, a munkaerő napi, heti 
vagy havi vándorlása éppen 
Szabolcs-Szatmárral kapcso
latban vált fogalommá. Az el
ső eredmények már 1965 és 
1970 között éreztették hatásu
kat. Ekkor harmincötezren, a 
következő tervidőszakban 22 
ezren, az azt követő ötéves 
tervben pedig 17 ezren talál
tak m unkát a megyében, igaz, 
elsősorban a városok, főleg a 
megyeszékhely újonnan léte
sült munkahelyein. Elsősorban 
az országos nagyüzemek gyár
egységei „jutottak” a megyé
nek, új vállalat csak a kezde
ti időszakban alakult. A . het
venes évtizedben a könnyűipa
ri rékonstrúkciő Szele"érintette 
Szabolcsot, s meg is határozta 
iparszerkezetének alakulását. 
A szabolcsiak nem jártak 
ugyan jól jövedelem dolgában, 
és a megye vezetői is többbet 
vártak az ipartelepítéstől, de 
nem volt más választás: mun
kahelyeket kellett teremteni. A 
megyei . átlagos jövedelmek 
most ilyenformán 15-20 száza
lékkal maradnak el az orszá
gos átlagtól, s ez akkor is így 
van, ha kiszűrjük a bányászat 
és a nehézipar nagyobb, más 
megyékben átlagot javító bé
reit.

A jelentős foglalkoztatottsá
gi növekedés sem oldotta meg 
azonban azt a problémát, 
hogy évente 10-12 ezerrel több 
munkavállaló van ezen a vidé

ken, mint munkahely. Ugyan
akkor 12 itteni település so
roltatok hivatalosan is a gaz
daságilag elmaradott területek 
SGrába, így a nyolcvanas évek 
elején egyre inkább érződő 
gazdasági nehézségek ellensú
lyozására központi alapból 
mintegy kilencvenhatmillió fo
rintos fejlesztési alapot hasí
tottak ki a legégetőbb gondok 
megoldására.

A nyolcvanas évek idejére 
esik a fordulat, amikortól már 
Szabolcsban is többen dolgoz
nak az iparban, mint a mező- 
gazdaságban: az iparban 65 ez
ren, a mezőgazdaságban 55 ez
ren keresték a kenyerüket.

A túróból gombócot készítő 
kisüzemeket hamar felváltotta 
az ipari kooperációs vállalko
zás,- amire az alapot a rendkí
vül alacsony bérek, az olcsó 
női munkaerő, a meglevő gaz
dasági épületek teremtették 
meg. Az iparfejlesztést azon
ban gyakran drágította a tá
volság, az egyre növekvő szál
lítási költség, az ipari munka- 
fegyelemhez nem szokott mun
kaerő tapasztalatlansága. Bár 
ezekben az üzemekben gyak
ran a sóra-borsra valót sem 
keresik meg az asszonyok, a 
téesz-vezetők a jövedelmező
ségnél is fontosabbnak tartják, 
hogy a gépesítés m iatt felsza
badult gyalogmunkát lekössék.

Munkaerőt.lekötő, fontos té
nyező a háztáji is, de még 
mindig föllelhető a háztáji- 
ellenes vezetői magatartás, 
A hagyományos állattartó vi
dékeken előfordul, hogy a pil
lanatnyilag állami kedvezmé
nyért „kívülre” adják el a szö
vetkezet szemestakarmányát, s 
az állattartó így jelentősen 
drágábban, a szabadpiacon 
ju that csak takarmányhoz.

Kétségtelen, hogy Szabolcs- 
Szatmár megyében a nőket és 
a fiatalokat sújtja leginkább a 
munkalehetőség hiánya. Éven
te 1300 első munkavállaló 
megy el a megyéből, elsősor
ban a fővárosnak nyújtva je
lentős munkaerő-tartalékot,, de 
mennek , új munkahelyért az 
ország tizenkilenc megyéjéből 
tizenhatba is. (Míg a természe
tes népszaporulat tavaly or
szágosan mínusz 1,8 százalék 
volt, Szabolcsban 1985-ben 
plusz 2,8, az elmúlt öt év sza
porulata pedig 3,6 százalék 
volt.) Elvész a szűkebb pátria 
számára az innen indult fiatal 
értelmiség zöme is: a főisko
lát, egyetemet máshol végzet
tek nem jönnek vissza, s a 
megye mezőgazdasági vagy ta
nárképző főiskoláján végzettek 
közül pedig csak a kisebb rész 
marad itt. Ha területileg pró
bálunk térképet rajzolni, ak
kor Fehérgyarmat, Vasárosna- 
mény és Nyírbátor környéke 
küzd leginkább munkaerő-fe
lesleggel, igaz, az utóbbi, a 
Nyíregyháza környéki felesleg, 
újdonságnak tekinthető.

Mi prófeál
a HaitgverseiivEeasekarra! ?

Annak idején megírtuk, 
hogy a Ferencsik János halá
lával megüresedett posztot az 
Állami Hangversenyzenekar 
élén Kobayashi Ken-Ichiróval 
töltötték be. A közóhajnak — 
nem utolsósorban a zenekar 
valamennyi tagja egyöntetű 
kérésének — eleget téve, az új 
vezető karnagy májusban 
ugyan elfoglalta helyét, ám 
szerződése értelmében viszony
lag rövid időt dolgozhat csak 
együtt a zenekarral. Évenkénl 
körülbelül húsz hangversenyt 
vállalt nálunk. Egyébként a 
külföldi együtteseknél is az a 
gyakorlat, hogy a vezető d iri
gensek nem töltenek egybefüg
gően hosszú időt, egész évadot 
zenekarukkal. Éppen ezért az 
Országos Filharmónia pályáza
tot hirdetett betanító-korrepe
titor karmesteri állásra.

— Eldőlt-e már a pályázat 
sona? — kérdeztük Kovács 
Jármitól, az Országos Filhar
mónia művészeti vezetőjétől: 1

— Eldőlt: a zenekarban ezt 
a tisztet Antal Mátyás tölti be.

— Hogyan döntöttek a sze
mélyéről?

— A n^olc pályázó két dél
előtti próbán mutatkozott be a 
zsűri előtt.

— Kik vettek részt a zsűri
ben?

_— A Filharmónia igazgató
sága, az ÁHZ hattagú zeneka

ri bizottsága, egy meghívott 
szakember, valamint £  zene
kar teljes tagsága, akiket kü
lön megszavaztattunk.

— Miből állt az akár házi
versenynek is mondható pá
lyázati próba?

_— Liszt Faust-szimfóniájá- 
ból, Bartók Négy zenekari da
rabjából és Haydn G-dúr, 88. 
számú szimfóniájából kellett 
egy-egy tételt dirigálni. A té
telek közül húzni lehetett, és 
a kötelező Haydn mellett Liszt 
vagy Bartók művéből kellett 
választani. Ebből kitetszik a 
szándék: azt akartuk, hogy 
magyar mű társaságában a 
klasszikus zenében való jártas
ságról, tájékozottságról is meg
győzhessék a pályázatot el
döntő testület.

— Ügy tudom, Antal Má
tyás, aki sokoldalú munkássár 
Hóról ismert, a zenekarban 
eddig fuvolaművészként műkö
dött. Ez a tény nem befolyá
solta ítéletében a'zsűrit, m in
denekelőtt az együttest?

— A zsűri egyöntetűen Antal 
Mátyást találta szakmailag a 
legjobbnak. Valóban úgy van, 
hogy ő évek óta fuvolásként 
látszik a zenekarban, és ez 
bizonyos előnyöket jelentett 
számára. Ezek az előnyök 
azonban szakmai szempontból 
érvényesültek, és bizonyos, 
hogy nem baráti' alapon.

A rendkívüli
A rendkívüli legfőkép

pen arra való, hogy a meg
szokottat jobban megfi
gyeljük. Ha nem mutogat
tak volna hajdan a 'vásár
ban kétfejű vagy ötlábú 
borjút, hatujjú menyecs
két — tán nem gondolkod
tunk volna el mélyen azon, 
hogy miért négylábúak a 
négylábúak, miért egyfejü 
(a mesebelieken kívül) a 
legtöbb földi teremtmény, 
és miért vagyon éppen öt 
ujjunk.

Csakhogy a rendhagyó 
nem mindig a megszokot
tól tér el. Gyakran csak a 
kívánatostól.

Ha fölháborodunk azon, 
hogy valaki éjjel kettőkor 
dobszólóba fog a negyedik 
emeleti lakásban — nem 
azért hőkölünk fel, mintha 
ő lenne az egyetlen csend
háborító: valóságos társa
dalmi ritkaság Magyaror
szágon. Legföljebb a zaj
verés módja-eszköze nem a

leggyakoribb. Ha húst 
(avagy lakótársat) potyol- 
na, tán már csak legyin- 
tené.nk. Azt sem merném 
határozottan állítani, hogy 
am ikor éjjel három órakor 
dallamos, avagy rikoltozó 
gépkocsidudaszó ver föl 
álmunkból, első érzésünk a 
meglepetés. Dehogy. Első 
érzésünk: „Nahát! .Már
m egint?”

A rendkívüli egészen 
más lenne.

Mondjuk: a Csönd Vi
lágnapja lenne a rendkí
vüli. Avagy a Rossz Nélkü
li Órák Világnapja. Egy 
nap, amelyen — óriási ön
uralommal — kipróbálhat
nánk, milyen lenne a vi
lág, ha egy kicsit tekintet
tel lennénk egymásra.

Egészen szokatlan lenne. 
Mi több: rendkívüli. Még 
több: teljességgel valószí
nűtlen. Egy távoli, elérhe
tetlen utópia egyetlen na
pig tartó főpróbája.

A  k ü lp iac üzenete
Államosítása, azaz 1949 óta 

több mint 200 ezer buszt 
gyártott az Ikarus, ebből 100 
ezret a Szovjetuniónak adott el, 
30 ezret az NDK-nak, 10 ez
ret Lengyelországnak, 4500- 
a t Bulgáriának; Kubának és 
Csehszlovákiának. egyaránt 
2500-at. A többi belföldön és 
négy kontinens 51 országában 
kelt el. A termelés 90 száza
lékát exportálja a gyár, ez a 
világon egyedülállóan magas 
arány. A fejlett tőkés or
szágokba, köztük az USA- 
ba. Kanadába irányuló kivi
tel mennyisége nem számot
tevő, inkább referenciaként 
tulajdonít neki jelentőséget a 
gyár. A fejlődő országokban 
többet lehet eladni — első
sorban elemeire bontott és 
helyben, a vevők által össze
szerelhető buszok formájában. 
Ott azonban — m int az autó
busz-szakértők augusztus vé
gi hajdúszoboszlói konferen- 
ciájá'fi 'élhahgzott — az ellen
érték befolyása általában bi
zonytalan, fejlődő országbeli 
vevőink pénzügyi helyzete 
többnyire nem szilárd. Ika- 
rus-összeszerelő üzem egyéb
ként eddig Irakban, Angolá
ban, Mozambikban, Kubá
ban. Líbiában és Görög
országban létesült. Az első 
1975-ben kezdte meg műkö
dését, ez évben pedig már 
Egyiptomban is megkezdik a 
magyar buszok összeszerelé
sét,

A jelenleg gyártott 200-as 
típusc.salád értékesítése 1973— 
1975 között futott fel. Azóta 
egyes elemeit megújították, 
ám ennek a típusnak az 
életgörbéje lefelé tartó ágban 
van. Csaknem tíz évet vett 
igénybe az alacsony padló
szintű, 300-as városi és az 
emelt padlójú 400-as típusú 
távolsági buszok kifejleszté
se (alacsony padló az utasok 
gyors ki- és beszállását köny- 
nyiti meg, lényegesen csök
kenhet a tel megközlek .désben 
a menetidő, míg a magasabb

padló alá kényelmesebb be
rakni a csomagokat). S mi
közben az új autóbuszokból 
egyelőre csak néhány száz 
darab készül, már egy új szé
ria kifejlesztésére kell gon
dolni, ha a világ egyik legna
gyobb autóbuszgyára nem akar 
végleg lemaradni a külföldi 
konkurencia mögött. A nyuga
ti cégek olyan emeletes buszo
kat kínálnak, am elyeknek 
földszintjén például fedélzeti 
konyha, mosdó, sőt klubszo
ba, videovetítő-terem talál
ható.

A MAN, a Volvo, a Scania, 
a Mercedes-Benz a széria
buszok új generációját hozta 
ki a 80-as évek első felében 
— hallhatták a szakemberek 
Hajdúszoboszlón. A buszok 
zaj- és légszennyezése — az 
ENSZ Európai Gazdasági Bi
zottságának ajánlásah 'al 
összhangban — kisebb a ko
rábbinál, az utasok, a veze
tő kényelme viszont nagyobb. 
Több nyúígati országban ma 
már 15 év a buszok előírt 
vagy elvárt élettartam a. Ezt 
egyebek között, azzal érték 
el, hogy a korróziós pontok 
helyére műanyagot, alumí
niumot, illetve rozsdamentes 
acélt építettek be. Ma már 
széleskörűen alkalmazzák az 
elektronikát, egyebek között 
elektronikus vezérlésű, 12 se
bességfokozatú automata vál
tó révén csökken az üzem
anyag-fogyasztás. A fékbe be
épített blokkolásgátló a ke
rék túlpörgését megakadá
lyozó szerkezet sok 1 nyugati 
turistabusz szériaelemévé 
vált.

Az egymással versengő tő
kés buszvállalatok csak úgy 
tudnak magasabb ára t fel
számolni a vevőnek, ha ter
mékük több szolgáltatást 
nyújt, illetve jelentősen csök
kenthető az üzemeltetési 
költség. A típusváltással az 
autóbusz-világpiac néhány év
vel ezelőtti pangását sikerült 
visszafordítani.

Év végére e lk észü l

N e m z e t k ö z i  k a m i o n p a r k o l ó
Az év égéig befejeződik az 

első magyarországi nemzetkö
zi kamionparkoló építése. Már 
elkészültek a mélyépítési 
munkák, és kész az 500 négy
zetméteres főépület alapozása 
is. Megkezdődött a terület be
tonozása, és egy-két héten be
lül hozzáfognak az üzern- 
aniyagkút alapozási munkála
taihoz, emellett folyamatosan 
építik a vízhálózatot. Az 
M d- ös autópálya fővárosi be
vezető szakasza mellett, a 
Nagykőrösi út és a Szemtoő- 
rinci út kereszteződésében 
épül.

Évente ugyanis több mint 
200 ezer külföldi kamion ha
lad át az országon, s ezek je
lentős része érinti a fővárost, 
ahol azonban nincs kijelölt 
pihenőhely, A város különbö
ző pontiain parkoló kamiono- 
snk többnyire kultúrálatlan 
körülmények között, sokszor a 
környékbeli lakók életét za
varva, a forgalmat akadá

lyozva pihenik ki úti fárad;
maikat.

A csaknem 4- hektáros tér 
letet több mint 100 kami 
fogadására teszik alkalmas! 
A gépkocsivezetők részére ! 
deg-meleg vizes tisztálkodóit 
lyiségeket _ építenek. Autóft 
szerelési és úti cikkeket ár 
sdó üzlet, gyorsétterem nyíl 
majd^ s pénzváltásra is k  
lehetőség. A kamionsofőr 
üzleti ügyeket is intézhető 
a speditőrirodában. a járta  
vek pedig tankolhatnak a t 
lepen létesítendő üzemanva 
töltő-állomáson. Kedve 
adottság, hogy a parkoló ke 
vétlen szomszédságában v; 
a , Hungafoeamion műsza 
bázisa ahol szükség eseti 
öl végzik a kisebb -nagvol 
javítási, szervizelési karba- 
tartási munkákat, is. Ügy te 
vezik. hoigy a későbbiekben ■ 
az igényektől függően — b. 
vítík majd a szolgáltatási' 
körét, sőt — esetleg kiilföli 
tőke bevonásával — motelt 
építenek.
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Rendelet a bűnügyi 
és igazságügyi szervek, 

tájékoztatási feladatairól
Amint az ismeretes, szeptember l-jén  lépett életbe a sa,j- Az ártatlanság vélelme — kell fénykép, filmfelvétel és 

tóról szóló törvény. Ugyanekkortól érvényes az igazságügy- emlékeztetőül — azt jelenti, hangfelvétel készítéséhez is, és 
miniszter és a belügyminiszter együttes rendelete, amely a hogy senki sem tekinthető bű- ezek nyilvánosságra hozatalá- 
bűnügyi es az igazságügyi tájékoztatásról szól. E két jog- nősnek mindaddig, amíg bűn- hoz általában a terhelt hozzá- 
szabáiy összefüggéseivel és az em lített rendelet néhány lé- tetőjogi felelősségét jogeri
nyeges szakaszával foglalkozunk mostani cikkünkben.

jogerős bí- járulása is szükséges. Itt kell 
rói határozat meg nem állapi- megjegyezni — általános ár
totta. A sajtó tehát a gyanú- vénnyel —, hogy

Mindenekelőtt a sajtó, fel- titkot vagy magántitkot sért sítottról, később a vádlottról u a r ,,. ,. ,« ,
adata ol ell kiindulnunk. A es a titoktartási kötelezettség nem írhat o-lvan módon, mint- során a kiskorú személy
tói vény megfogalmazása , ' Sze- alól az arra jogosult szerv m ^r eldöntött lenne az családi neve — kivéve,
rm t nálunk mindenkinek joga vagy személy nem adott fel- ügye. így például a nyomoza- ha súlyos bűnesetek-
van_ ahhoz, hogy tajakoz.atast mentést. Ha azonban valaki a jj szakaszban nem nevezheti ményt követett el —
kapjon a szukebb környezetet, sajtó rendelkezésére áll, ak- a gyanúsítottat „elvetemült csak kezdőbetűvel jelöl-
nazajat, s a világot er' n '°. kor köteles a valóságnak meg- bűnözőnek” vagy nem írhat hető, képmása és hang-
kerdesekben.^ A sajtó feladata feleló felvilágosítást adni. olyat, hogy a korábbi bűnöző felvétele pedig — álta-

tobbek kozotf a hiteles. Az előbbiekben tehát az ér- életmódot folytatva, ismét lo- Iában — csak úgy kö-
pontos, es gyors tájékoztatás- dekelt, az érintett szerv vagy pott csalt stb , Ezzel függ ősz- zöihető, hagy az ne le-

,5 gondoskodás. Ezen személy hozzájárulása szüksé- Sze, hogy a sajtó az eljáró ha- gyen azonosítható,
berni elő kell segítenie a tar- ges, hiszen ha az nincs meg, tóságok információit felhasz- .  bír6, á_ e«őtt folyamatban 
sadalm i jelenségek közötti akkor nem adja meg a kert n£]va olyan újságírói elemzést ,é * n«vekről a sajtónak a bí- 
.osszefuggesek megerteset -  a felvilágosítást. Ugyanakkor a nem jelentethet meg, amely a elnöke vagy a z á l ta l a
bűnözés is társadalmi ;,e en- sajtónak joga van arra, hogy köZvéleményt a terhelt ellen meebízott sz e m é i adhat tel!
seg -  es mozgósítani kell a mindenféle hozzájárulás ne - befolyásolja, illetve a bíróság ^ ffeo L fás t d“ a bíró az álta-
tarsadalmi cselekvésre. kül tájékoztatást adjon az al- vag/ másJ hatóság tárgyilagos ’ügyről m ^n^nyilat-

m f • a lami szervek, a gazdálkodó döntését zavarja. (Egy bírósá- ^ ozhat! (Az újságíró arra is
i ? I l  t i lo s . szervezetek, a társadalmi szer- gi tárgyalás előtt megjelenő enge(jéiyt kaphat, hogy bete-

Mi az, ami tiltott a sajtó.
vezetek és egyesületek, vala- cikkben tilos olyat írni? hogy f ^ n  a2 X y  ira ta ib a ) .1 to— m int ezek .bizottságai n y í lv a - ___in ts e n  az úgy n a ia io a j

szág alkotmányos rendjét, a ' nyilvánossá! ténye kizárja, ^ c ^ v a ^ o k k a l^ a k a d /a  bűnöst a T h a S ^ ^ d Ä e s e n  sem.
nem

nemzetközi érdekéit, valamint hogy nemkívánatos titkok ke- menteni és í°y tovább) 
az állampolgárok és -jogi sze- fűljenek szóba.) a
mélyek jogait, törvényes ér. 
dekeit és a közerkölcsöt. Nem 
sértheti továbbá az emberi 
jogokat, nem szolgálhatja az
emberiség ellen elkövetett végrehajtási intézetekre:

Az igazságügy-miniszter és a csaj^d.j
Magánszemélyek polgári,

munkaügyi

bűncselekmények igazolását, a 
háborús . u sz ítást,' a más né
pek elleni gyűlölet felkelté
sét. a sovinizmust, a nemze
tiségi, faji, felekezeti és a ne
mek közötti hátrányos meg
különböztetést. S végül egy 
olyan tilalom, amely az előb
bieknél súlyában kisebb, de 
bizonyos korábbi rossz gya
korlat ellen lép fel. Tehát: a 
reklámot a tájéköztatástól el
különítve, e jellegét kifejez
ve kell közölni. A tájékozta)- 
tás nem lehet bürkeit reklám 
tevékenység. ®c 

E tájékoztatási , tevékenysé- e ^ d m é n ^ i e f o l y t a ^ - ^  
get -  megint c s .f  „többek kö- nyilvánosságot adni a
hivatása32 az e l í r á s
bármely szervezőitől vagy ma- me® a ny°mo_ .. s.. .. .1
gánszemélytől jogosult felvi

A felvilágosítási kötelezett- belügyminiszter együttes ren- szövetkezeti peréiben0" tartott

a u *  5 5S S S T S Ä  K s a f Ä Ä S  3 “ » :  z l  S '

Gyakran látunk filmfelvéte
leket bírósági tárgyalásról,

őrség előtt folyamatban lévő, 
e szervek a szükséges illetőleg a rendőrség által
felvilágosításoknak és nyomozati szakban megszűnte- „ T,m n w ,,í
adatoknak a sajtó ren- tetett büntetőügyről a sajtó he- J lya7 J 1aró
delkezésére bocsátásával jyi szervének — megyei lap, Je lt, készítem csa a j 
biztosítják, hogy az élőt- üzemi )ap helyi rádió és kör- ^n acs elnökének en0 d ly el 
lük folyó eljárásokról, zeti televízió -  a budapesti, ^ b e t . ö
az egyes ügyekben vég- illetőleg a  megyei rendőr-fő
zett tevékenységükről a kapitányság vezetője vagy az kivéve bizonyos kirívó, súlyos 

közérdek ezt

lágosítást kérni.
Ha a felvilágosítást adó 
kéri, akkor köteles, ha 
nem kéri, az újságíró 
jogosult arra, hogy in 
formátora, riportalanya 
stb. névét titokban ta rt
sa. Bűncselekményre vo
natkozó felvilágosítás 
esetén a büntető jogsza
bályok érvényesek, így 
például amikor a felje
lentési kötelezettség el
mulasztása büntetendő, 
nem titkolhatja el az el-

közvélemény hiteles, által megbízott személy, u°y®k.et: ako1 a .
pontos és gyors tájé- egyébként pedig a Belügyim- megkívánja , ha a
boztatást kapjon. nisztérium ad a sajtó részére Jeken szereplő .es a 1

A felvilágosítást azonban — felvilágosítást. (Nem lehetsé- hozzájárulnak (Ha a ter-
a már em lített tilalmakon túl ges például az, hogy az újság- - : hozzá elkészít-
-  akkor is megtagadhatják, író ; az ügyben nyomozó -rend- |  ^  őt
ha áz veszélyezteti az eljárás őrtol kapjon információkat.) nem i lá th a tják ) ’

^ t á S ^ S i l ó elVS  A büntetésvégrehajtási inté-

SSÖÍlF L S - SSS r f f i S í
ulása szükséges Az letve szigorított őrizetben lévő

ügyészségen folyamat- személyekkel való beszelge-
h fn  lévő v L v  az általuk tést, erről felvétel készítését
b“ e ezett M nL tő  ügy- a büntetésvégrehajtás országos
ről az illetékes ügyész parancsnoka engedélyezi Itt
vagy a felettes ügyészi 15 ervenyes azonban, hogy az

van, nem is derítették ki az 
összes elkövetőt, hiszen meg
eshet, hogy a tettes az újsá
gokból értesül a reá leselkedő 
veszélyről stb.)

(A

szerv vezetője vagy an- elítélt hozzájárulása, egyetér-
nak megbízottja ad fel- tése kell, hogy ™la ^ |m a í ,
világosítást. Illetve- h °g7  beszélgetésről

. , ... . ,, felvetett készítsenek,felvilagositasra jogosult f
Á ltalános  

rendelkezések

____  _____ u _ w_ Még néhány általános ren-
szervek felvilágosítása, tájé- újságíró felkeresi az előzetes delkezést érdemes ismertetni,
koztatása nem sértheti az ár- letartóztatásban lévő terheltet. Kötelező szabály a sajtóra
tatlansá® vélelmét — érte- (Ennek közismert megjelenése nézve, ha - damilyen ugy-

- - .. ............................................ ben az eljárást lezáró ha
tározat előtt tájékoztatást

A z ártatlanság  
vélelme

S most elérkeztünk a ren- ügyész egyébként a rendőrség
delet olyan részéhez, amely vagy mas. Sze.FY a ot.t f°]7 t 
olvasóinkat közvetlenül is m atban levő u„yiol is ad t
érintheti. A rendelet/ ugyanis információkat.) 
kimondja, hogy az em lített Gyakran megesik, hogy az

követő nevét. ________ .
Természetesen a kapott fel- lemszerűen az állampolgárok a Kék fény.) Ilyen beszélge-

világosítást, valamint annak személyéhez fűződő jogait — tesre csak az adott szerv en- eliárást
megállapításait kellő körülié- és nem tartalm azhat olyan gedelyevel es az altala meg- adnak, akkor az eljárási
hintéssel, ellenőrzéssel, és a megállapítást, amely, a tárgyi- határozott ellenőrzés
valóságnak megfelelően köte
les közzétételre előkészíteni, a 
tényeket, eseményeket a ma
guk teljességében köteles is
mertetni.

Felvilágosí íási 

kötelezettség

Mikor tagadható meg a fel
világosítás a sajtó, az_ újság
író részére? Ezt a törvény po
zitívan fogalmazza meg. s 
úgynevezett felvilágosítási kö
telezettséget ír elő, de termé
szetszerűleg ez a magánsze
mélyekre nem vonatkozik. 
(Magánember, ha van kedve, 
nyilatkozik,'' ad felvilágosítást, 
ha nincs megtagadhatja azt.) 
A felvilágosítási kötelezettség 
a következőt jelenti:

a hiteles, pontos és gyors 
tájékoztatást az állami 
szervek, a gazdálkodó 
szervezetek, a társadal
mi szervezetek, és az 
egyesületek a saját kez
deményezéseikkel, to
vábbá a szükséges fel
világosításoknak és ada
toknak a sajtó rendel
kezésére bocsátásával 
kötelesek elősegíteni. 

Akkor kell megtagadniuk _ a 
felvilágosítást, ha az a koráb
ban em lített tilalmakba ütkö
zik, illetőleg, ha az állami 
szolgálati, üzemi — üzleti —

lagos döntést veszélyezteti. kerülhet sor. Külön engedély
mellett befejező határozatról, ha pe

dig azt utóbb megváltoztat-

Ellesett pillanatok
Alamizsna Ruhacsere
vagy gondoskodás? — Már megint milyen

Uram, adjon ötven f  o- jó szabásií inget kaptál a
r intőt!

— Tudom. Az éhező gye
rekeinek kéri, de bort vá
sárol belőle.

— Igen, de a gyerekeim
nek.
Önimádó

Géza hosszasan meséli 
sikereit zárkatársainak.

— No, elég! — fejezi be

raktárban! — mondja Béla.
— Csak most veszed ész

re — méltatlankodik Géza 
—, már három hete rajtam  
van!?

Munkamegosztás 
a konyhán

— Maga mar 
nem dolgozik?

— Hogyhogy nem

megint

dol-
végre. Mindig csak ró- g0Zom-> Csak megosztjuk a 
lám beszelünk. Beszel) 
most már te is, Géza!
Mondd meg, mi a vélemé
nyed a műszak alatti ala
kításomról?

Nyaralás
Géza fürdéskor mindig 

sót visz magával.
Béla észreveszi és leszid

ja:

m unkát Bélával: ő tisztít
ja a hagymát, én meg 
könnyezem.

Fogdán
— Felügyelő úr! Ha nem  

ad egy szál cigarettát, 
kénytelen leszek öngyilkos
ságot elkövetni.

— Sajnálom  — feleli a
— Miért pazarolod azt a felügyelő —, én nem segit-

kis sót? hetek az ön baján. Nincs
— Dehogy . pazarolom, nálam sem kötél, sem pen- 

nyaralok. Ha már a tenger ge!
mellett nem lehetek, leg- T. J.
alább sós vízben fürdők. Kecskemét

/ /
Csöngetés" után

ják, erről a döntésről is — az 
érdekeltek kérelmére! —_ hírt 
kell adni. Például a sajtó be
számol arról, hogy ilyen vagy 
olyan okból eljárást indítottak 
X ellen, m ert ezzel vagy az
zal alaposan gyanúsítható. Ké
sőbb a gyanúsítottat felmen
tik, vagy m ár a nyomozást is 
megszüntetik. Ilyenkor az 
érintettnek érdeke, hogy a 
nyilvánosság előtt kiderüljön 
ártatlansága.

Ugyancsak fontos előírás: ha 
az adott ügyben valamilyen 
tájékoztatás megjelenik, abban 
benne kell lennie, hogy az el
járás milyen szakaszban van 
és az információ milyen for
rásból származik, (Például 
nem lehet olyan h írt közölni, 
mondjuk egy megyei lapban, 
hogy nemhivatalos értesülé
sünk szerint B vállalat fő
könyvelője ellen büntetőeljá
rás indult. Ehelyett: a megyei 
főügyész tájékoztatása szerint 
B vállalat főkönyvelője ellen 
büntetőeljárás indult, a nyo
mozás lezárult és az ügyész
ség most készíti a vádiratot.)

Végezetül még annyit: az 
említett rendelet összhangban 
van a sajtóról szóló törvény
nyel, és a fentiekben ismerte
tett eltéréseken túl a bűnügyi 
és az igazságügyi tájékoztatás 
nem tér el az általánostól, ide 
értve a helyreigazításra vo
natkozó szabályokat is.

A máriánosztrai börtön
ben is megkezdődött a ta
nítás. Csengő ugyan nincs 
az iskolában, a kisdiákok 
pedig a felnőttek közül 
kerülnek ki, akik valam i
lyen oknál fogva nem vé
gezték el az általános is
kola nyolc osztályát.

Sokan örömmel pótolják 
be azt, amit annak idején 
elmulasztottak. Örömmel 
jönnek, m ert tudják, hogy 
a nyolcadik osztályos bizo
nyítvány nélkül sokkal 
nehezebb lesz az újrakez
dés, hiszen enélkül még 
egy egyszerű gép kezelését 
sem bízzák rájuk. Semmi 
mást nem tehetnek ez 
esetben, csak a lapátot, a 
seprűt foghatják meg.

Mások bosszankodnak, 
szidnak fűt-fát. Minek az 
iskola? Minek a tanulás? 
Most pénzt nem kapnak 
érte — morgolódnak. So
kan csak akkor ébrednek 
rá, milyen rossz a tudat
lanság, ha valamire szük
ségük van, és ezt mások 
segítsége nélkül nem tud
ják  megoldani.

A minap az egyik elítélt 
szomorúan m utatott egy 
levelet, am it a felesége 
visszaküldött neki. Vissza
küldte, m ert sértésekkel és 
valótlan állításokkal volt 
tple. Az illető ugyanis nem 
tud írni, mással íratta  meg 
levelét, az pedig nem azt 
írta, amit diktált neki. 
Aki ezt elpanaszolta, negy
venkét éves. Most látja be, 
milyen nagyot hibázott, 
amikor a tanulást elha
nyagolta,- és most ment 
oda a nevelőjéhez s mond
ta, szeretne tanulni, leg
alább írni-olvasni. Mint 
említettem, az illető negy
venkét éves, tehát már 
nem iskolaköteles. _ Term é
szetesen beiskolázását 
saját kérésére — megol
dották.

Többen .vannak, akik 
szidják tanáraikat, neve
lőiket, m ert tanulniuk 
kell. Nem látják be, hogy 
a tanárok, a nevelők a be
iskolázással csak jó t akar
nak nekik. Ilyen háborgó 
ember — aki a tudatlanok

tanítása ellen emeli fel 
szavát — sajnos még a 
közösségvezetők között is 
akad.

A márianosztrai börtön
ben jelepleg az elítéltek 
mintegy 11%-a tanul. A 
börtön parancsnoksága 
igen komoly összeget for
dít arra, hogy az elítéltek 
képezhessék magukat.
Egyébként nemcsak pénz
ben fejezhető ki a pa
rancsnokság és a nevelési 
szolgálat támogatása.

Tehát akik háborognak, 
inkább gondolkodjanak, és 
előbb-utóbb rájönnek, hogy 
nem elégedetlenkedni kell, 
nem mérgelődni, hanem 
megköszönni és elfogadni 
a feléjük nyújtott segítő 
kezet.

Jó néhányan talán azt 
sem tudják, hogy az itt 
szerzett bizonyítvány
egyenlő értékű az ország 
bármelyik iskolájának _ bi
zonyítványával, és az sincs 
feltüntetve benne, hogy 
tulajdonosa börtönben vé
gezte iskoláit.

Egyesek nem tudják azt 
sem. hogy minden beisko
lázott eiítélt a vizsgákra 
tanulmányi szabadságot 
kap, m ert ezzel is szeret
nék elősegíteni a minél 
jobb felkészülést. A jó ta
nulók tanulmányi eredmé
nyük és m agatartásuk 
alapján jutalomban is ré
szesülhetnek, és ugye, a 
jutalm ak a kedvezmény
tárgyaláson komoly súly- 
iyal esnek latba. Talán ezt 
sem ártana figyelmen kí
vül hagyni.

Arról sem kellene elfe
ledkezni, hogy otthon, a 
szabad életben gyermekeik 
szintén tanulnak. Az sem 
tesz mindegy, tudunk-e 
m ajd .segíteni a kis tanu
lóknak, vagy az apukák is 
értetlenül állnak egy-egy 
egyszerű feladat előtt.

Tehát a háborgók ne 
háborogjanak, hanem ra
gadják meg a lehetőséget, 
és köszönjék meg azoknak, 
akik ezt megteremtették 
nekik.

Csapó Sándor
Márianosztra

m  ® i m  í
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Felnőttek -  iskolapadban
A szegedi intézetben az 

új oktatási évben az álta
lános iskolában 164 tanuló 
kezdi meg tanulmányait. 
A z alapismeret I—ll-ben  
két osztályt is indítanak, 
összesen 60 fővel. Ebből is 
kitetszik, hogy mennyi 
írástudatlan vagy félanal
fabéta kerül be intéze
teinkbe, hogy itt kísérelje 
meg bepótolni mindazt, 
amit kint elmulasztott, 
vagy a maga, vagy a kör
nyezete hibájából. Re
ményre ad okot, hogy ami
re régebben nem nagyon 
volt példa, most olyan 
ember is je lentkezett ta
nulni, aki már ' elmúlt 
negyvenhét éves. A tör
vény szerint már nem  kö
telező beiskolázni, de kér
te, hogy tanulhasson. Ter
mészetesen megengedték 
neki.

A  tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a tanulók 
egyharmada veszi komo
lyan a tanulást. A többiek 
csak így-úgy készülnek, 
egyáltalán nem veszik ko
molyan, nem érzik át, 
hogy óriási lehetőséget 
kaptak. Inkább azért jár
nak iskolába, m ert — ne
kik! — kötelező.

A z V., VI., valamint a 
VII. évfolyamban is két 
osztályt indítottak. Tizen
nyolc bejáró pedagógus 
dolgozik azon naponta, 
hogy a tanulók elsajátítsák 
a tananyagot. Mindennap 
van tanítás, délelőtt és 
délután is.

Az iskola jól felszerelt, 
gazdag szemléltetőeszkö
zökben is. Tehát az ered- , 
m ény csak a tanulóktól 
függ.

A. J,



A L F Ö L D I  B Ú T O R G Y Á R

Mincsenek értékesítési 
gondjaik

Az Alföldi Bútorgyár régóta nevet vívott ki magának a 
szakmában. Nemcsak szakmai elismerés övezi, amiről több 
kiállítás díjai tanúskodnak, hanem a vevők is keresik ter
mékeiket, elégedettek vele. Ez a gyár nemcsak most, hanem 
mindig is alkalmazkodott a piaci igényekhez. Nem véletlen 
csoda tehát, hogy sem a múltban, sem a jelenben nem küsz
ködött értékesítési gondokkal.

Olasz gyártmányú sorozatfúró
Az idén a gyárban külön be

ruházás nem volt, de megte
remtették annak feltételeit — 
s ez nem kevés! —, hogy nagy 
szériában gyárthassák az if
júsági szekrénysort, valamint 
azt, hogy az alföldi szekrény
sor helyett, kifejleszthessék az 
Alföld—S szekrénysort, amely 
teljesen új termék. Jelenleg 
még tervezik az A—77-es ülő- 
garnitúrát, amely a negyedik 
negyedévben elkészül: Eközben 
olyan gyártási feltételeket te
remtenek, hogy ezt á  garnitú
rá t 1987-ben a piaci igények
nek megfelelően gyárthassák.

Elkészült az Astra-szekrény- 
Sor, a negyedik negyedévben 
legyártják a nullszériát, 1987- 
ben pedig megindul a széria- 
gyártás. Ezt a terméküket be
m utatták — a prototípusát —

a Szegedi Vásáron, ahol nagy 
közönség-, illetve szakmai si
kert aratott. Ä gyár vezetői az 
elemes forgalmazásra töreked
nek. A furnér- és szíoazonos- 
ságra. Ehhez olasz importot is 
felhasználnak. Kialakítottak 
még — kisbútorokhoz — há
romfajta íróasztalt is. Ezek is 
idei új termékek.

Időszakos gondok
Itt is, akárcsak a többi ipar

ágban, gond a háttéripar. 
Gyakran előfordul, ho,gy épp 
apró kellékek akadályozzák a 
munkát, vagy ha kapnak is 
ilyet, de nem azonos azzal* 
am it az előzőekhez felhasznál
tak. Ez komoly és fogas kér
dés, hiszen a bútoron szemmel 
látható, ha nem azonos a díszí

tés, ha nem ugyanaz a kellék, 
például a kivetőpánt stb.

De nemcsak a szerelvények, 
kellékek okoznak gondot. Van
nak bajok az alap- és segéd
anyagokkal is. Gyakran azért 
is kell az Import, mert a  ha
zai ipar nem képes szállítani. 
A gyártás során felhasznált 
alap-, segéd- és felületkezelő 
anyagok 15 százaléka import!

Ezek a gondok időszakosak. 
Valahogy mindig sikerül úrrá 
lenni rajtuk. Az lenne a jó, 
ha véglegesen megszűnnének, 
ha nem kísértenének évről év
re. Ehhez, mint már említet
tem, elsősorban az kell, hogy 
kialakuljon egy, minden igényt 
kielégítő, rugalmas háttéripar, 
amely a gyárak minden kéré
sét gyorsan tudja teljesíteni.

Kialakult már régen az 
üzemben az a technológiai- 
gyártmányfejlesztő műszaki 
gárda, amely lépést ta rt az 
ipar fejlődésével. Ezt a szelle
mi erőt meg is becsülik. Azt 
sem lehet a véletlen számlá
jára írni, hogy — némi útke
resés után — ismét vissza
nyúlnak a sa ját fejlesztő szak
embereikhez.

Bár azt a tényt senki nem 
vitathatja, hogy e gyár szer
ves része a bútoriparnak, de 
annyira sajátos, hogy itt a be- 
belátogató külső szakemberek 
nam tudnak sem „élni”, sem 
tervezni. Ennek jele az is, hogy 
a  kárpitosfejlesztést, az e té
ren való váltást is sa ját szak
embereikkel hajtják  végre, 
valósítják meg.

Érzékelhető az is, hogy a 
gépmunkások — az elítéltek 
—, értik a munkájukat. Ebben 
nagy szerepe -van a minden
kori művezetőnek, aki megis
mervén az embert, munkáját, 
oda helyezi, o tt dolgoztatja, 
ahol az illető a legjobb le
het. A kezdő embert nem

A gépterem végében van a félkészárurakíár

Furnérozógép, hagyományos 
technológia

„dobják” bele a „mély vízbe”, 
hanem először kisegítőként a l
kalmazzák. Szoktatják a  gép
hez, a munkához. S ha már 
biztosak benne,, hogy megfelel, 
akkor engedik önállóan dol
gozni.

Azokat az embereket, akik 
komolyabban veszik m unkáju
kat, négy-öt műveletre is 
megtanítják, s mivel ők értik 
a különféle munkákat, köny- 

. nyebben átcsoportosíthatók, a 
n a p i, igényeknek megfelelően, 
így alakúi ki az a rugalmas 
munkásgárda, amely minden 
feladat megoldására képes, 
Természetesen itt Csali azok az 
emberek jöhetnek számításba, 
akiken látszik, hogy számuk
ra a munka nem nyűg, nem 
teher, hanem igazán akarnak 
dolgozni és keresni. Szerencsé
re a többség ilyen. Ebben a 
gyárban az elítéltek átlagkere
sete évi 31 ezer; forint. Az 
előbb em lített zöm, vagy 
ahogy a gyárban mondják, a 
mag, a rra  törekszik, hogy ezt 
az átlagot meghaladja. Erre 
van is lehetőségük, am it ki is 
használnak.

vednek. Ahogy az üzem veze
tői elmondták, van olyan ki
sebb egységük, ahol évente a 
fluktuáció eléri a 100 százalé
kot! Ez a következőkből adó
dik: az elítélt szabadul, el
szállítják, átmeneti csoportba 
kerül.

Ilyenkor hasznos azon em
berek csoportja, akik több gé
pen tudnak dolgozni. Az ő 
munkájukkal hidalják át az 
átmeneti helyzetet. Azt az időt, 
amíg az új emberek beleta
nulnak munkájukba.

Fogas,
de megoldható kérdés

Nagy segítség, de egyben 
nagy gond a korszerű gép. Se
gítség annyiban, hogy vannak 
műveletek, amelyek milliméte
res pontosságot igényelnek, 
olyan pontosságot, am ire az 
ember nem képes. De a gép 
éjjel-nappal számolatlanul 
végzi ezeket a műveleteket. 
Eddig rendben is van, de az a 
gond, hogy nem kell hozzá 
ember, márpedig minden em
bernek munkát keli adni! De 
ha korszerűsít a gyár, ami 
szinte elkerülhetetlen, akkor 
hol dolgoznak az emberek? 
Ezt a fogas kérdést úgy oldot
ták  meg, illetve úgy szeretnék 
megoldani, hogy újabb tevé

kenységbe kezdenek, úgymond
— falon belül.

Épp ideje volt, hogy ez a 
fogas kérdés nyugvópontra 
jusson. A gyár vezetői alapo
san előkészítették az új mun
kahelyek megteremtését, olyan 
együttműködő vállalatokat, 
szövetkezeteket kerestek, ame
lyek hajlandók kooperációra 
lépni.

A műszaki rak tár felett a la
kítanak ki műhelyt, ahol 100 

, ember számára teremtenek új 
munkalehetőséget. Az itteniek 
kerti bú to rokat. készítenek ex
portra, valamint megindul a 
kosárfonás. Már meg is h ir
dették, hogy ki ért ehhez a 
munkához. Jelentkező is akadt, 
aki mestere e tevékenységnek. 
Fűzvessző pedig akad — mint 
nyersanyag! — elég a Tisza- 
parton, sőt, évről évre meg
újul. Ebből az anyagból pedig 
sokféle term ék készíthető, sőt 
el is adható, hiszen nem na
gyon kínál ilyesmit a p iác ...

A gyár Gyulán is telephe
lyet létesített. Itt is fonnak 
majd kosarat, de bérm unkát 
ad még a Maros Cipőipari 
Ktsz, a Defag, valamint a 
Vas- és Fémipari Szövetkezet 
is. A tervek szerint 250—270 
új munkalehetőség teremtődik
— falon belül — Gyulán és
Szegeden. S a  bútorgyárban 
csak azok maradnak, akikre 
szükség van. Ä. .1.

űoi^an azt gondoljak, hogy
ha valahol, hát itt nem okoz- Műszak után mindenki réndet tesz a maga gépe körülhat gondot fluktuáció. Té- Z. felvételeiCs

Tettes vagy áldozat?
4  megyei bíróság tárgyalóterme zsúfolásig 

megtelt. A város köztiszteletben álló ál
lampolgára, egy kórházi orvos ül a vádlottak 
padján. Csend nehezedik a teremre, majd 
feszült figyelem kíséri a védőügyvéd szavait. 
A  tekintetek a vádlott arcát kutatják, aki 
nem látszik bűnözőnek, még kevésbé annak, 
amivel az ügyészség vádolja. Tiszta tekin-. 
■tete mereven a bírói pulpitusra szegeződik. 
Frissen borotvált arca, ápolt haja még a 
xabruhábán is bizalomgerjesztő benyomást 
kelt a kíváncsi szemlélőkben.

'Reggel óta tart a bírósági tárgyalás. Dr. 
Kovács Gábor kórházi orvos a vádlott, a ter- 
háre jó t t  bűncselekmény: megölte feleségét. 
Védőügyvédje szenvedélyes hangon ecseteli a 
mentő körülményeket. A vádlott kezében 
gyűrött zsebkendő, am it átitatott a homlo
káról csurgó veríték. Amikor az ügyvéd be
fejezte hatásosnak mondható, jól felépített 
védőbeszédét, a tanácsvezető bíró a vádlott
hoz fordult.

— Dr. Kovács Gábor! Öhajt-e szólni az 
utolsó szó jogán?

Igen! Tisztelt bíróság! Aki engem is
mer,^ mindenki tudja rólam, hogy szegény 
sorsú családból származom, és hogy orvos 
lehettem, azt a társadalomnak, embertár
saimnak köszönhetem . . .

Érzelmi hatást kiváltó mondatokkal ecse
telte gyermekkorát, a boldog egyetemi éve
ket, szerelmét és házasságát dr. Faragó 
Zsófiával.

— Boldog házasévek után közénk kevere
dett az ördög. Nem, nem házasságtörő, ha
nem a kábítószer képében. Közel másfél 
évtizeden át küzdöttem ellene. . .  Idegeim 
íelrr.ondták végül a  szolgálato t.,. Kérem a

tisztelt bíróságtól az emberséget, a megér
tést, az igazságos ítéletet.

A bíróság ítélethozatalra vonult vissza A 
terem csendje felborult.

— Legkevesebb tíz év — jutott el egy hang
a vádlott füléhez. 8

— Lehet, hogy akasztás — vélte egy má
sik.

Talán fél óra telhetett el és a bíróság íté
lethirdetésre ú jra bevonult a terembe. Néma 
csend lett úrrá, minden tekintet a pulpitus 
felé fordult. Az esküdtek újra elfoglalták szé- 
keiket, de a tanácsvezető bíró állva maradt.

. a bíróság dr. Kovács Gábort bűnösnek 
mondta ki gyilkosság elkövetésének bűn
tettében — szólalt meg a bíró. — A vádlott 
15SÜ. szeptember 3-án hirtelen felindulásból 
megölte feleségét, dr. Faragó Zsófiát, a város 
egyik egészségügyi körzetének orvosát. A 
vádlott és néhai felesége 17 évvel ezelőtt 
kötöttek házasságot. . . ”

_Dr. Kovács Gábornak egy arcizma sem 
randult, míg a tanácsvezető bíró szavait 
hallgatta. Agyában az a gondolat járta szü
net nélküli körforgását, hogy csak addig 
marad .vádlott, míg a bíró ki nem hirdeti 
az ítéletet. Ahogy a bíró befejezi az ítélet- 
hirdetést, attól a pillanattól kezdve elítéltté 
válik.
'T izenhét évvel ezelőtt az egyetemi évek 

nagy szerelméből házasság le t t . . .  Öt 
évet húztak le mint körzeti orvosok Szabolcs
ban, és a megyei tanács egészségügyi osztá-. 
lya segítette őket a városba. Gyermekáldás 
nem édesítette meg kapcsolatukat, noha két
szer is eltöltöttek egy-egy hónapot gyógyfür
dőn, ahol a  feleségének rokoni kapcsolatai 
is voltak. A férj itt vette észre, hogy felesé

ge pupillái néha tágabbak. Szellemi frisses
sége néha túl élénk, aztán jön a melankólia. 
A második fürdőkúra adta meg a magyará
zatot erre a változékony állapotra. A rokon
ság vendégszeretetét élvezve kísérte felesé
gét naponta a fürdőbe. De egyik nap rossz 
közérzete támadt, és odahaza maradt. Vélet
lenül fedezte fel az asszony éjjeliszekrényé
nek fiókjában a használt injekcióstűt, és a 
morfinfiolát. Mint derült égből a villámcsa
pás, úgy érte tudatát a 'gondolat:, felesége 
kábítószeres.

— Miért teszed?
— Mert ez nekem jó — válaszolta az 

asszony egykedvűen.
— Tönkretesz, megsemmisít ez az állapot. 

Vesztünkbe sodor m indkettőnket...
Huzamosabb idő te l t . el a hazaérkezés 

után, am ikor az asszony rászánta magát az 
elvonó kezelésre. Az egyik látogatáskor 
sírt, öngyilkossággal fenyegetőzött, ha a 
férj nem szünteti meg a zártintézeti keze
lést.

A következő látogatásra a férj narancsot 
v itt az asszonynak. A narancsokat előzőleg 
beinjekciózta egy-egy ampulla morfinnal. De 
az intézet orvosai a „segítő kéz” közbenjárá
sát felfedezték. Vizsgálat is lett belőle, és 
az ország különböző gyógyszertáraiból előke
rü ltek  a kábulatot előidéző gyógyszerre írt 
orvosi vények. A kórházban elfekvő beteg
lapokon fiktív gyógyszerkiírások, tömegével, 
a már elhalt betegek kartonjain. A feleség 
körzetében négyszer annyi morfiumszárma- 
zek került felhasználásra, mint az előző kör
zeti orvos működése időszakában. A férj 
hosszú évekig tartó megértő vagy inkább 
szánakozó magatartása egy idő óta hangos 
családi perpatvarokká változott.

A karácsonyi ünnepek előtt két nappal a 
férj osztályán feltörve találták a méregszek
rényt, ahol a kábítószeres gyógyszereket fá- 
tolták. A belső vizsgálatot rendőri eljárás 
követte. A nyomozás adatai bizonyították,

bogy a betörés napjának estéjén a feleség 
já rt a kórházban, és az orvosi szobában el
helyezett szekrény a jta já t bezúzta, az ott 
készletezett kábítószert tartalmazó gyógysze
reket magához vette. A megszégyenült férjet 
az ügyészség hallgatta ki, sorozatos vényha- 
misítás — okirat-hamisítás — és bűnsegédl 
bűnrészesség alapos gyanújával. Az volt a 
vadhatóság feltevése, hogy a féri is tudott 
a , szekrény feltöréséről, sőt nem lehetett ki
zárni, hogy még segédkezett is benne, mi
után a szekrény kulcsát nem ő mint beosz
to tt orvos, hanem az osztály főorvosa kezel- 
*-e- -^z ügyészség ajtaján  kilépve egyenesen 
rohant haza. Idegei a végsőkig feszültek, hisz 
a munkatársai előtt sértette vérig az ász- 
szony, és ráadásul a rendőrségi, az ügyész
ségi ceremónia, ami elkerülhetetlenül a bí
róság épületébe veket, . .

Talán akkor is ezek voltak a gondolatai, 
amikor belepett lakása ajtaján, és az előszo- 
í3?!3?,1] szembetalálkozott — ezúttal is erősen 
kábítószeres állapotú — feleségével. Szó szót 
követett az idegek kiszám íthatatlan játéka 
tovább fokozta a  benne felgyülemlett feszült- 
seget, mire felocsúdott, a  torkán ragadott 
a™4 S*°íiy  holtan csúszott ki a keze közül.
I \ l 1 , '  gondolatai eddig jutották, újra a ta- 

nacsvezető bíró szavaira figyelt 
•71 t .  bíróság mérlegelte dr. Kovács Gábor 

vádlott emberölés-bűncselekményének körül
ményéit, figyelembe vette az összes enyhítő 
es súlyosbító részletet. A bíróság figyelmét 
nem kerülte, el dr. Kovács Gábor vádlott 
büntetlen eloelete. a tárgyaláson tanúsított 
őszinte, megbánó magatartása. A bíróság dr. 
Kovács Gabor vádlottat emberölés bűntetté
nek elkövetésében bűnösnek mondta ki, és 
ezert n évi, börtönben eltöltendő szabadság- 
vesztesre ítéli, melyből az előzetes tetartózta- 
tasban eltöltött .6 hónap és 12 napot kitől- 
tottnek m inősíti. . .

Az elítéltet elvezették a tárgyalóteremből.
T. K.



Bkellett vinnem...
Gyakran tűnődöm azon, 

mi az oka, hogy egyre 
több autót „kötnek” el.

S nemsokára jött ez az 
újabb ügy. Így simán meg 
is kaptam, azaz ezt is le

Van olyan is, amelyet soha kell töltenem. Vagyis ek- 
,többé nem lát a tulajdono- képpen zártam ki magam 
sa. Lehet, hogy ez egy ré- a kedvezményből.
gi hagyomány új köntös
ben? Arra gondolok, hogy 
régen lovat loptak, ma: 
lóerőt! De hogy végül is 
mi az _ oka ennek, arra 
más-más válasz adható.

— Mennyi idős most?
— Huszonhét éves va

gyok.
— Nős?
— Nőtlen vagyok, még

Mindenki mást mond. Az ez a szerencse. Nem tu-
egyik azt, hogy el kellett 
vinnem, de nem tudom, 
hogy miért. A másik sze
rin t az ilyesmi nem más, 
m int jó balhé! A harm a
dik azt mondja, jobb au
tón menni, m int gyalog.'

dóm, mit szólt volna hoz
zá a feleségem, hogy ismét 
„bevonulok” . . .

— Gondolom, a szülei 
sem örültek.

— Egyáltalán nem. El 
sem akarták hinni. Eleinte■fr __- - .1  l  » c m  eiÄ.cu ictK. a m i n .  ü jl c u il c

f !  V v S l J  y S -  haragudtak’ ez érthető is,sorolni az „elkötők’ 
szait. de most már szent a béke. 

Írnak, látogatnak, csorna- 
Egy ilyen elkötő Géczy got küldenek. Természete

sen visszavárnak.
— És hogyan tovább?
— Valahogy le kell szok

tatnom magam a más'ok 
autóiról. Ha másképp nem 
megy, vennem kell ma-

Lászíó is, akivel Székesfe
hérvárott beszéltem, amint 
épp egy munkaruha nad
rágjának a gombjait varr
ta fel roppant serényen. 

Miért került ide?
hangzott az első kérdés, gamnak: is. De félre a tré- 

Ahogy hivatalosan fo- fával, a leszokást m ár
galmazták — mondja 
járm ű önkényes elvitelé
nek vétsége m ia tt. . .

megkezdtem. Ez a gombo
zás naphosszat jó terápia, 
el lehet és el tud gondól-

— Hogyan jutott eszébe, kodni az ember, hogy mit
hogy elvisz egy gépkocsit, 
ami nem is a magáé?

— Ezt nem lehet meg

tett. És hogy mi a követ
kezménye! Nem mintha 
kegyetlen lenne ez a bör-

magyarázni. Az ember tön. De hát az is k ö ® - 
megy, meglát egy kocsit, m ert hogy a legrosszabb 
körülnéz, látja, hogy nincs szabóság  jobb, ,m m t a 
senki, aki észrevenné, egy borion Nekem is
kicsit töpreng az ember, ez a tapasztalatom.
tétovázik, vigyem?, ne vi
gyem? — s aztán egy pil-

— Mennyit keres itt?
A körülményekhez

lanat, máris a volán mö- képest és a m unkát nézve
gött vagy! nem rossz. A múlt hónap-

— Csak ennyi az egész? ban a tiszta keresetem 
Nincs előzetes bűntudat, 1370 forint volt.

. erkölcsi viaskodás, hogy 
végül is olyat tesz az em
ber, ami törvénytelen, 
amiért büntetés jár, nem  
szólva arról, hogy m i kö
ze egy vadidegen kocsijá-

— Mennyiért vásárol
hat?

— A legtöbb ember, s 
így én is, 450—650 forint 
között vásárolhat. Mikor

ze egy vaaiaegen Kocsija- hogyan keres az ember, az 
hoz, aki. komoly áldozatok- a teljesítm énytől függ.
kai, kemény munkával 
szerezte meg a rávalót? 
Erre nem gondol az elkö
tő?

Akkor biztos, hogy

— Mit lehet itt venniL
— Amikor kinyit a bolt,

akkor általában minden 
van: élelem, gyümölcs,

nem. * Az "ilyen^gondolatök zöldség, konzerv s aki 
csak elfogás után érlelőd- f^ é tT tb ®  Tehát mindaz

van, ami szükséges.
— Mi lesz, ha szabadul?
— Folyik tovább az élet, 

ahogy azelőtt, mielőtt be
hoztak volna. Az ember 
dolgozik, szórakozik, egy
szóval eltelik a napja.

nek meg az emberben, 
amikor feketén-fehéren rá 
jön, hogy nincs mese, 
megbuktam! Én legalábbis 
így voltam vele. Amikor 
beültem, megszűnt szá
momra minden, csak az ér
dekelt, hogy megyek, a
motor jo, minden rend- Lassan ideje lenne meg

nősülni, családot alapítani, 
s élni, ahogy a többiek.

— Nem tart attól, hogy
—  M int" mondtam csak a viszonylag enyhe bünte-— M mt mondtam, csaK ^  börtönélet kedvezőbb

színben tünteti föl a bőr

ben, ..élveztem — egysze
rűen szórakoztatott.

És hogyan -fogták el?

autózni akartam, tehát mi
után kiszórakoztam ma
gam, vTsszavittem:'Rosszul tőnt olyat tesz,
vettem be egy S-kanyart, hogy újra bekerül. 
kisodródtam, s már nem _ — Nem tudom. De ^nem 
tudtam  megakadályozni, érzem magam bűnözőnek, 
hogy az árokba ne borul- csak olyan meggondolat- 
jak. A kocsi eleje megnyo- lan embernek, aki egyszer 
módott. Nem keletkezett hülyeséget tett, de ez nem 
nagy kár, én mégis meg- ok arra, hogy folytassa is. 
ijedtem. Igyekeztem eltűn- Ez nem más, egyszerű ki- 
ni, de közben nem vettem siklás, am it vagy elfelej- 
észre, hogy elölről és há
tulról is gépkocsik köze
ledtek, akik látták, hogy 
az árokba megyek. Segíte
ni akartak, de felfigyeltek

tek, vagy úgy gondolok 
rá, hogy ezt is megismer
tem.

★
Nem tudja az ember,az én gyors távozásomra, ™ n ‘ a bán:

hogy nem egészen _ugy vi- kő| L k L ^ t gfdjon-e
selkedek, m m t az igazi u- vagy tiltakozzék, amikor 
s o r s á t  a k o c s it...  Észbe viszonylag könnyen_ fogja

fel a dolgot Géczy László.
kaptak, rájöttek, hogy mi- hogy nem nagy dó
ról van sző. És elfogtak. jog) am it de az lehe- 

Tiszta, ' egyértelmű te tt volna . . .  Képzeljük el,
helyzet, tettenérés,

— Igen, egy szavam sem 
volt, nem is lehetett. Be-

hogy balesetet okoz, ami
ben ő maga is és más is 
megsérül, a kocsi pedig 
tönkremegy. Azaz ember-

ismertem, gyorsan meg is ben járműben kár ke 
kaptam a büntetést, egy ev Vetkezik. Nem szólva az er

kölcsi megfontolásról, hi 
szén mi köze más kocsijá 
hoz? De lehet ez valóban

jogerősen.
— A kkor nemsokára sza

badul, ha kapott kedvez
ményt.

Nem, le kell töltenem

Volt

A. J.

Cs. Z. felvételei
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A  könyvtárban
Miközben a látványművészet 

— film, tévé, video — egyre 
nagyobb térre terjeszti ki ha
tását, a legrégibb művészet — 
az irodalom nem hagyja ma
gát. Többször „temették” már 
az irodalmat, vele együtt az 
olvasást, és még senkinek nem 
sikerült! ’Nem is sikerülhet. 
Nemcsak azért, mert míg a 
látványművészet újkori talál
mány, addig az irodalom mö
gött ezredévek állnak.

azonban mindegyik szektor
nak. Ez a megoldás nagyon öt
letes, hiszen hétközben is le
het olvasni, s hétvégére már 
újabb „zsákmányt” birtokolhat 
a szenvedélyes olvasó.

A könyvtárban a könyvek 
mellett megtalálhatók a lapok, 
folyóiratok, újságok. Huszon
nyolcféle sajtóterm ék jár ide.

Évente 60-65 ezer forintért 
vásárolnak lapokat. Van ezen
kívül még könyvvásár is. A

A katalógus hasznos segítség

És az emberek nemcsak je
lenünkre, hanem múltunkra is 
kíváncsiak. S amíg ez a kí
váncsiság ki nem alszik, addig 
mindig lesznek olvasók.

A szegedi1 intézetnek reme
kül felszerelt, gazdag könyvtá
ra van. Csaknem 20 ezer kö
te t áll az olvasók rendelkezé
sére. Azt is lehetne mondani, 
hogy a könyvtár naprakészen 
fogadja az olvasókat, hiszen 
nemcsak régi, hanem új köny
vei is vannak. Olyan könyvek, 
amelyeken alig száradt meg a 
nyomdafesték.

Számtalan alkalmi olvasó 
mellett 300 állandó olvasója, 
tagja van a könyvtárnak. Ők 
azok, akik rendszeresen olvas
nak,, akik „menetrendszerűen” 
hozzák-viszik a könyveket. 
Hétközben nincs, csak hét vé
gén van könyvcsere, ekkor

könyvtár az eladott könyvek 
árának 10 százalékát kapja 
meg. Nem kis összeg ez, hi
szen évente 5 alkalommal van 
könyvvásár. Egy-egy ilyen al
kalommal 60-70 ezer forint a 
bevétel. De volt már rá  példa, 
hogy a bevétel meghaladta a 
,100 ezer forintot is. A lényeg 
az, hogy ezekből a vásárokból 
a könyvtárnak évente 30 ezer 
forint a bevétele. Ebből a 
pénzből is könyveket vesznek. 
Azaz nincs gond, hogy miből 
gyarapítsák a könyvállományt.

A könyvtár mellett van az 
olvasóterem, ahol négy asztal 
mellett húsz ember kényelme
sen elfér. I tt olyan könyveket 
olvashat-tanulmányozhat az 
ember, amit nem kölcsönöznek, 
ilyen például a lexikon, a kü
lönféle szótárak, idegen nyelvű 
tankönyvek stb.

á. j.

múló epizód is, hiszen nem 
történt baj. Amit tett, 
azért megkapta a bünteté-az egeszet. Csak jovore ^  amely akkor érte el 

szabadulok.
— Miért?

célját, ha a fiatalember 
előzőleg többet nem t8SZ nyet. S

valami más is a rovásán. ha tárgyilagos, maga is rá 
— Igen. Még a katona- jöhet, tényleg nem érdé 

ság alatt történt: vereked- meg még jiyen aprósággal 
tünk, s a bíróság előtt lett sem megs§rteni a törvényt, 
vége. Három hónapi bör
tönt kaptam, felfüggesztve. A könyvtárosok is olvasnak. Képünkön Sípos András és Fara

gó Márton

Történet a snóbtiról
Vannak emberek, akiknek sőrsa nem szerencsés, de 

ettől még előre jutnak, legfeljebb nagyobb erőfeszí
tésekkel, minit mások. Nem akarnak belenyugodni ab 
ba, hogy a Fortunának nem kegyeltjei, s ha valami 
nem sikerül, másba vágnak bele, s csak-csak elerik 
céljaikat.

Ehhez persze erkölcsi tartásra, kitartásra, és szorga
lomra van szükség. Ha ezek az erények hiányoznak, 
akkor az illető mellékvágányokra téved, s amúgy sem 
sima életútjának esélyei tovább romlanak, némelykor 
teljesen kilátástalanná lesznek.

A 26 éves Sándor Pál vidéki fiatalem ber. Szülei 
nyugdíjasok. Az általános iskola elvégzése után_ ács- 
és állványozó szakm át szerezhetett volna, de két ev 
után abbahagyta az iskolát, m ert a családnak ^szüksé
gé volt a keresetére. Hogy m iért szerepéi a bunlistan 
m ár ekkortájt is néhány lopás, arra  egyszerűen nem 
tud magyarázatot adni.

Aztán 1982-től a  fővárosba került és megnősült. Kez
detben az anyósáéknál laktak, de ez az együttlét nem 
volt éppen felhőtlen. Ebben az is közrejátszhatott, 
hogy munkahelyén, az egyik szállítási vállalatnál, m int 
kocsikísérő — lebukott. Lopott. Hogy mit? Elmondása 
szerint mindent, am it csak lehetett, am it fuvaroztak. 
Elgondolkoztató, hogy m iként derült fény a dolgokra. 
A régi, vele m ár összedolgozó gépkocsivezető helyett 
másik jött. „Természetesen” m indjárt azt kérdezte, 
m iként lehet „szajrézni” ? ő  elmondta az eddigi gya
korlatot, ám az új fiú am atőr módon üzletelt, végül 
nem tudott elszámolni. M indent beismert, s persze a 
korábbi lopásokra is fény derült.

Lebukása után nem sokkal m egszületett az első 
gyermeke. Szabadulása után pedig az ő szüleihez m en
tek átmenetileg, m ert az anyósék nem fogadták. Az
után vissza Pestre, nehogy a lakásigénylésük elvesz- 
szen. Végül hosszú kitérők után — önkényes beköltö
zés és egyebek — kaptak egy szükséglakást, a husza
dik kerületben.

Ezt az időszakot nem részletezem, de érteni kell: 
bizony, nehéz idők voltak, az is előfordult, hogy az 
anyösáék .lakása közelében a parkban aludt, és a fe
lesége oda vitt neki ételt. S azt az éjszakát sem fe
lejti, am ikor öltönyben feküdt a pádon és zuhogott 
az eső.

No, de a lényeg: megvan a lakás, ahol azért maguk 
vannak, s neki is volt munkahelye, viszonylag jól is 
keresett. E „konszolidációt” m utatja  az is, hogy az 
idén januárban az egyik este éppen' az anyósáéknál 
volt, s onnét indult haza. Ügy nyolc óra körül.

A villamoson alig voltak néhányan. De o tt volt a 
későbbi sérte tt is, aki egyszer csak odaült mellé, szó
ba elegyedtek. A nekünk kissé furcsa ismerkedés az
zal folytatódott, hogy két megállóval később leszáll
tak és együtt mentek be az ism ert erzsébeti szórako
zóhelyre. Közben beszélgettek. Ő elmesélte, hol dol
gozik, az ism eretlen ismerős pedig olyat is emlegetett, 
hogy m ajd ő szerez neki m ásik állást.

Az étterem ben ittak  valam it és elkezdtek snóblizni. 
Ö ugyan közölte, csak háromszáz forin to t tud fel
dobni e célra, de az ism eretlent ez sem zavarta. S a 
nem éppen szerencsés életű Sándor Pál ezen az estén 
nyert. M int később látjuk: ez le tt a veszte! Olyannyi
ra  nyert, hogy a partnere órája is té t lett. Azt is 
megnyerte. Mint állítja, a  férfi némi ösztönzésre át 
is ad ta az óráját.

Ám' még nem  volt vége a napnak. A férfi, úgy tű
nik, nem ijedt meg a  balszerencsétől és azt javasolta 
új ismerősének, hogy m enjenek á t egy m ásik helyre, 
s ott m ajd folytatják az ivást és nyilván a snóblizást 
is. Gyalog menrtek, am ikor a férfi betért egy udvarba 
és elkezdett nyitogatni egy lakásajtót. Neki ismerős 
volt a  hely, m ert valam ikor a  sógoráék laktak  ott. 
De a  zár csak nem engedett. Itt-o tt m ár fény gyulladt, 
am ikor szólt a férfinak, hogy hagyja abba. M ire a 
férfi elküldte őt „melegebb égtájakra”, 'az anyukáját 
sem kímélve. Sándor P ál bevallása szerint erre  igen 
érzékeny, ezért aztán  lekevert egy jókora pofottf a 
férfinak. Ennyi, mondja ő, semmi több nem  történt. 
Otthagyta az ajtófeszegetőt és hazatért.

Az órát egyik rokonának eladta és ezzel a  maga ré 
széről lezártnak tekintette ezt a január végi estét.

Ügy két hét m úlva körbevette a lakását a rendőr
ség, őt pedig megbilincselve elvitték. A vád ellene 
nem más, m in t rablás. A férfin látható sérülések vol
taik, valaki leütötte és m int á llíto tta: az a valaki el
vette az ó rájá t és 1400 forintját. Nem, ő nem tudja, 
hogy a gyanúsított vágy más csinálta, de őt bizony 
valaki kirabolta azon az estén.

S a  dolgok jelenlegi állása szerint a nem • jogerős 
első fokú ítélet alapján  ő a tettes, am iért öt és fél 
évet kapott. Változatlanul tagadja bűnösségét, s sze
rin te  az előélete m iatt nem hisznek neki. Persze, azért 

. néhány homályos pont van az ügyben: senki sem 
emlékezett rájuk a szórakozóhelyen, s főleg arra  nem, 
hogy ott huzamosabb ideig snóbliztak volna. Aztán 
m iért hagyta ott a pofon után a férfit, aki végül 
m iért nem igazolja, hogy az órát önként ad ta  át, a 
snóblizás ellenértékeként? Igaz, néki is vannak ellen
érvei: m iért két hét után esett rá a gyanú, araikor 
az új ismerősnek m indent elmondott magáról, a m un
kahelyéről, sőt, a nevét is tudta. Aztán m iért nézik 
őt annyira am atőrnek, hogy az órát rokonnak ad ja el, 
ha valóban rabolta volna. S végül: aki ismeri őt, az 
tudhatja, lopni még csak képes, de verekedni, ra 
bolni nem. Az a pofon is csak azért volt, m ert az il
lető az édesanyját szidta.

Ideges, kiborult, kétségbeesett. Most kaptak volna 
lakást és nemrég született a  második gyermeke is. 
Feleségének eddig nem kellett dolgoznia, de most a 
megélhetése is veszélyben van.

Azért még bizakodik, hogy másodfokon kiderül az 
igazság. Így legyen, kívánhatjuk, de ne feledjük: ez 
nem snóblizás . . .

— f —
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L ev elek  
vagy s iie iik a lie ly e k ?

A tény is'mert, a téma ilyen
formán örökzöld. Mégis Szá
lai P. András az egyik, múlt 
hónapban megjelent, e tárgyú 
írásra válaszol. Kifejezi örö
mét, hogy végre nemcsak fel
ismerte valaki a jelenséget, 
hanem volt bátorsága megír
ni is. Nevezetesen: a kedvez
ménytárgyalás előtt sokan le
veleket írnak a cégeknek, 
ahonnét tudják, hogy kedvező 
válasz érkezik. Ám eszük ágá
ban sincs ott dolgozni, csupán 
a bv. bíró előtt m utatják: ők 
felkészültek a szabadulásra.

Márianosztrai tudósítónk a 
tőle rúegszokott alapossággal 
elemzi a kérdést. így jut el 
annak a megfogalmazásához: 
vaion a blöffölés nem tör- 
venyszerű-e? Nem a vállala
toknál tapasztalható előítélet 
az oka annak, hogy a sza
badulás előtt állók ilyen lát
szatmegoldásokra kényszerül
nek? S ha mindenki tudja, 
hogy e munkahelyi válaszok 
fiktív megoldást takarnak, 
miért van rájuk szükség, 
miért követelik ezt még?

S végül egyetért az emlí
tett írás szerzőjével abban, 
hogy „olyan megoldást kéne 
találni, amely nem blöffölés- 
re épül, s amely lehetőség va
lóban úgy áll rendelkezésére 
a szabadulónak, hogy bátran 
felkeresheti a vállalatot, és 
nem irtózik jelentkezni, szé
gyenpírral az arcán a munka
ügyi osztályon: íme, megér
keztem, mondjuk, Márianoszt- 
ráról.”

Az elemzés kétségtelenül 
aktuális és nem nélkülözi a 
jobbítás szándékát. S mi sern 
lenne egyszerűbb, mint azt 
mondani: érjük el, hogy a 
vállalatok, a munkáltatók elő
ítéletmentesen fogadják a sza- 
badulókat. Hogyan? Hát ez 
az, amire nem lehet konkrét 
választ adni, csak általánosat. 
Hogy, ugye, akiknek ez a fel
adatúk, olyan felvilágosító te
vékenységet folytassanak, 
hogy a közvéleményt meg
győzzék: a szabadulókkal
szembeni előítélet helytelen. 
Sajnos, manapság, tekintettel 
a bűnözés tendenciájára, ez 
elég nehéz. Akkor, amikor a 
becsületes állampolgárokkal 
szemben is fokozottabbak; a 
követelmények, amikor a meg
élhetéshez, az életszínvonal 
megtartásához a korábbinál 
többet és jobban kell dolgoz
ni, a bűncselekménnyel szer
zett '„előnyök” még jobban in
gerük embereket. A köz
vélemény nem szakavatott ré
sze — s ők a többség — szi
gorúbb büntetéseket, sőt, né
melykor keményebb börtön
viszonyokat is óhajt. Még az 
is megfogalmazódik, hogy 
azért szaporodnak a bűnese
tek, mert kesztyűs kézzel bán
nak a bűnelkövetőkkel. (Fino
man írtam meg, ez valójában 
így hangzik: pátolygatják a 
bűnözőkét.) Ezzel persze nem 
azt állítom, hogy a feladat le
hetetlen, de végrehajtásához a 
jelenleginél szélesebb körű, 
összehangoltabb felvilágosító 
munka kellene, amely a bű
nözést és a bűnelkövetőket a 
„helyére tenné”. Nevezetesen: 
a bűnözés társadalmi jelenség, 
amelynek okai vannak, s 
amely okok megszűnése, meg
szüntetése kollektív felelőssé
get jelöl, és egyben sokféle 
konkrét intézkedést kíván az 
erre illetékesektől. Másfelől a 
bűnelkövető ember visszail
leszkedése egyértelműen kö
zös érdek, hiszen ha ezt a le
hetőséget megnehezítjük — fö
löslegesen —, akkor ez újabb 
bűnelkövetést szülhet.

„Skatulyában”
A szabadulónak — kétség

telenül — számolnia kell az 
egyes emberek ellenszenvével. 
Ám abban a pillanatban, ami
kor az egyén valamilyen in
tézményt — adott esetben egy 
vállalatot — képvisel, e szub
jektív érzésének háttérbe keil 
■— kellene — szorulnia. Itt 
azonban belép a másik érdek: 
a vállalatok, intézmények jó

része vagy egyáltalán nem al
kalmazhat büntetett előéletűe
ket, vagy nincs rászorulva 
arra, hogy nem éppen meg
bízhatónak látszó embereket 
alkalmazzon. Ráadásul a sza
badulok többsége nem rendel
kezik szakképzettséggel, meg
felelő iskolákkal.

Ez az egyik oka annak, 
hogy a szabaduló „skatulyá
ba” kerül, de nem azért — 
mint' olvasónk írja —, mert a 
börtönből jelentkezik munká
ra, hanem azért, mert az ob
jektív helyzete — kevés is
kola, minimális szakértelem — 
eleve behatárolja a lehetősé
geit. Ezért fogadják csak 
olyan vállalatok — építőipar 
stb. —, ahol segéd- és betaní
tott munkásokra van szükség.

Ezek a munkáltatók vi
szont nem viseltetnek ellen
szenvvel a szabadulok iránt, 
nem kell pironkodva megje
lenni a munkaügyi osztályon, 
legfeljebb bőséges — nem ép
pen kedvező — tapasztalataik 
birtokában csínján bánnak az 
előlegkérőkkel és csak a le
dolgozott napok után fizetnek. 
Az elképzelhető, sőt valószí
nű, hogy a felvételkor „kiok
tatják” az érkezőt, kifejezik 
reményüket, hogy nem old 
kereket, mint annyian mások 
előtte. Ez adott esetben bántó 
lehet, nem vitatom, de nem 
is előzmény nélküli.

Így jutottunk el a fiktív 
munkahelyekhez, a blöffölés- 
hez. Az eddig írtak fényében 
érthetetlen? Nem. A szaba
dulok egy része ugyanis nem 
akar belenyugodni a reális ér
tékrendbe — hogy akinek 
nincs iskolája, képzettsége, an
nak fizikai munkát kell vé
geznie, megszabott bérért —, 
hanem vagy könnyebb mun
kát óhajt, vagy olyat, amely 
ugyan nehéz, de a kereset ki
emelkedő. Vagyis a gazdaság 
azon létező szféráját keresi, 
ahol akár feketén, de az átlag 
fölött lehet keresni, gondolok 
itt a magánmunkáltatók egy 
részére, illetve a jól fizető al
kalmi munkákra. Többségük 
persze majd csalódik, mert az 
ilyen „munkáltatók” azért 
vállalják a kockázatot, hogy 
az illetőt kihasználják. Mind
ez bentről még nein ilyen vi
lágos, sőt nagyon is rózsás.

„Kötelező”
munkahely?

De nemcsak erről van szó, 
bár ez is motivál némelyeket. 
Azzal is számolni kell, hogy 
a  levelezés útján szerzett 
munkahely — minden hátsó 
gondolat nélkül — egyszerűen 
nem tetszik az illetőnek. A 
munka jellege, a kollégák, a 
munkahelyi légkör és így to
vább, olyan tényezők, amelyek 
megváltoztathatják a korábbi 
elhatározást. így sokan nem 
is bíznak abban, hogy a hal
lomás útján szerzett hírek 
elegendőek, ezért arra gondol
nak: a „kötelező” munkahe
lyet „hozom”, aztán majd sza
badlábon keresek olyat, ami 
nekem megfelelő. Én ebben 
nem látok kivetnivalót, sőt, 
egyetértek vele.

S akik így gondolkodnak — 
a tapasztalat szerint a több
ség —, azoknak miért kell a 
látszatmunkahely? A válasz 
logikus: nemcsak azért, hogy 
bizonyítsa „felkészült a sza
badulásra és érdemes a ked
vezményre”, hanem azért, 
mert átmenetileg tényleg szük
sége van rá! Legalábbis a 
többségnek feltétlenül, hogy 
megvesse a lábát kinn, átme
netileg'’ szállást kapjon, meg 
valami pénzt, amíg a véglege
set, vagy annak vélt helyet 
megtalálja. Tapasztalat, hogy 
majdnem mindenki elhelyez
kedik a fiktívnek nevezett 
munkahelyen — itt benn 
könnyen mondja, hogy úgy
sem megyek oda, ellenőrizni 
nem lehet —, igaz, néhány hét 
után sokan továbbállnak.

De végül is nem a levél a 
fontos, hanem az. hogy mun
kahely legyen. Ha nem a 
megnevezett, akkor másik . . .

Együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Vörös- 
kereszt és az Igazságügyi Minisztérium vezetői, hogy a 
büntetésvégrehajtási intézetekben fogva tartottak szabadulás 
utáni társadalmi beilleszkedését közösen segítsék, 1985. már
cius l-jélől 1986. február 28-ig két megyében folytattak kísér
leteket, amelyek eredményei és tapasztalatai alapján bebizo
nyosodott a közös érdek, hogy szervezettebb legyen az együtt
működés, és az egész országra kiterjedően jó munkakapcso
lat alakuljon ki a büntetésvégrehajtási intézetek, a bíróságok, 
a hivatásos pártfogók, valamint a Magyar Vöröskereszt között. 
A megállapodás célja a szabadulok társadalmi beilleszkedé
sének elősegítése, az újabb bűnelkövetés megelőzése.

igy  javaslatról
Igen rokonszenves javaslatot 

tett Szentirmai Tibor kőhidai 
olvasónk. A lényege: sokan 
vannak itt benn olyanok, akik 
szívesen adnának vért, hiszen 
nem lehet tudni, hogy melyi
kük hozzátartozójának lehet 
szüksége az életet adó vérre. 
Kéri, hogy az ügyet karolja fel 
a szerkesztőség.

Őszintén szólva javaslata 
nem teljesen új, ez már évek
kel ezelőtt is felvetődött. Most 
is csak azt tudjuk válaszolni,

Találkozás
Nyolcrtannegyedík alkalom

mal rendezték meg a Buda
pesti Nemzetközi Vásárt, a 
kiadott tájékoztató tanúsága 
szerint. Régi szokás, hogy a 
nyitás előtt külön sajtótájé
koztatót is tartanak, amelynek 
végeztévél mód nyílik arra is, 
hogy aki kíváncsi rá, az kö
rülnézhessen egy kicsit a nyi
tás előtt a vásárvárosban. 
Más kép fogadja ilyenkor az 
újságírót, mint egy nappal ké
sőbb a látogatókat: mindenütt 
lázasan dolgozó emberek, 
mindenki síiét, rohan, még ja
vában rendezik a kiállítási 
standokat, sőt, akad olyan hely 
is, ahol csak ilyenkor kezdik 
kicsomagolni a kiállítandó ter
mékeket . . .  Sivítanak a vil
lanyfúrók, hangjuk elnyomja 
a vásárrádió stúdiójából köz
vetített, alighanem nyugtató
nak szánt muzsikát; lustán 
meg-megmozdul a toronyda
ru, de nem azért, hogy a bá
mészkodóknak mutassa tudo
mányát, hanem hogy a helyé
re tegyen az imént érkezett 
teherautó platójáról egy sú
lyos berendezést. . .  Szóval, 
félig kész még csak a vásár, 
amely másnaptól tökéletes 
rendben, nyugodtan, kellőkép
pen feldíszítve fogadja a be
özönlő embertömeget.

★
A főbejárattól meglehetősen 

messze, a hátsó részen ■'.ián az 
úgynevezett „szabad kiállítási 
terület”. Itt nincsenek csarno
kok, épületek — a meghatá
rozott nagyságú füves vagy 
kaviccsal felszórt helyen a 
legkülönfélébb eszközök, gé
pek, berendezések sorakoznak. 
Az Ikarus részére kijelölt te
rületen már ott állnak egymás 
mellett azok a csillogó, ele
gáns autóbuszok, amelyek 
majdan felváltják az export
ban és városi közlekedésben 
is a most futó buszokat. Egy 
csoport, sárga kezeslábast vi
selő, férfi éppen azzal foglala
toskodik, hogy a tájékoztató 
táblákat a megfelelő helyre 
tegye — ám valamit elté
veszthettek, mert egy sötét öl
tönyös, nyakkendős férfi meg
lehetősen elégedetlen hangon 
korholja őket.

Ahogy megfordul, egy pilla
natra megakad a szava, szinte 
hallom, amint megfogalmaz
za magában — rám pillantva 
— a kérdést: „hol is láttam 
már?’” S amint eszébe villan 
a válasz, zavarba jön. F. Lász
lóval sokat beszélgettünk an
nak idején Sopronkőhidán, 
amikor még a szigorított őri
zetesek ott töltötték le a sza
badságvesztést. Meglehetősen 
pesszimistán hangoztatta: ne
ki nincs, nem lehet más út-

hogy ez egyrészt meghaladja 
a mi hatáskörünket, másrészt 
a lebonyolítása számos gya
korlati, jogi problémát vet fel..

Szerintünk az adott intézet 
illetékeseit kell megkeresni a 
témában, s ők konkrét vá
laszt tudnak adni arra, hogy ez 
lehetséges-e vagy sem, és ha 
nem, akkor miért?

Ügy hisszük, ennyit tehe
tünk ez ügyben, eleget téve ol
vasónk kérésének. . ,
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a gtjy-íi
ja. mint újra és újra vissza
kerülni a börtönbe. Családi 
kapcsolatai megszakadtak, la
kása nincs — ugyan, mihez 
kezdjen sa'ját magával?

A kölcsönös üdvözlés1 után 
néhány, percre félreálltunk az 
egyik, gyönyörű autóbusz mel
lé.

— Honnan tudta, hogy Itt 
vagyok? — nézett rám  csodál
kozva.

Sietve biztosítottam, hogy 
sehonnan: csak úgy nézelő
döm, mint néhány más újság
író kolléga. „Ja, persze, most 
volt a sajtótájékoztató” — ka
pott a fejéhez. „Mára vége is? 
Rögtön jön a főnököm, és még 
nőm vagyunk k é s z e n . . .” — 
riad t újra.

Mivel hosszabb beszélgetés
re nem nagyon volt idő, dió
héjban a története: a szaba
dulás után, ahogy ő mondta, 
„unalmában” mégis csak el
helyezkedett dolgozni. Székes- 
fehérvárra ment, a Köfém 
szállójára. Másfél évig maradt 
ott, s azért lépett ki, mert 
megismerkedett egy asszony
nyal, aki történetesen az Ika
rusban dolgozott, és „elcsábí
totta m int férfit és m int m un
kaerőt”, fogalmazta meg moso
lyogva.

Az asszonynak volt lakása, 
az Ikarustól kapta még régeb
ben. Nem sok idő múlva ösz- 
szeházasodtak — immár mind
ketten az Ikarus dolgozói. Az 
asszonyt egy szép napon hí
vatták a személyzeti osztály
ra, s az iránt érdeklődtek: el
vállalna-e egy beosztást a 
„törzstelepen”, a budapesti 
gyáregységben ? (Éppen befe
jezett egy számítógépes tanfo
lyamot, s ilyen szakemberre 
volt szükség.) A válasz igenlő 
volt, azzal a feltétellel, hogy a 
férjét is áthelyezik Budapest
r e . . .

— Több mint egy éve, hogy 
psoportvezető vagyok. Most, a 
BNV idejére engem bíztak 
meg a kiállítás megrendezésén 
belül azzal, hogy velük, nyol
cukkal — mutat rá a többiek
re — a megadott tervek sze
rint, egy másik szakember irá
nyításával, mindent a helyire 
tegyünk, mindent elrendez
zünk. Ha jól sikerül, akkor 
azt mondták, átkerülök a kiál
lítási csoportba véglegesen is, 
állandósul a beosztásom. Sőt, 
elküldenek marketingiskolába 
is, megszerezhetem a szakmai 
képesítést.

Mire. idáig jutottunk, megle
hetősen látszott rajta: szeretné 
már folytatni, befejezni a 
munkáját. Elbúcsúztunk, s tá
vozóban szólt vissza: „Van 
már két gyerekem is . .

H. A.

Hétköznapi történelem

Lázadások 
és viszályok kora
AMÍG A LEGENDÁK és a szentbeszédek csodákkal 

és isteni kinyilatkoztatásokkal próbálták erősíteni a 
tömegek ugyancsak hadilábon álló hitét, addig a való
ság mindenféle csodatétemény nélkül viszályt viszály 
hátán hordott. Még István uralkodása idején is. Azt 
követően aztán egyik lázadás a másikat érte. Ezeknek 
csak egy része volt egyszerű pártütés. melyet néhány 
főúr terveit ki. Többségük óriási néptömegeket meg
mozgató felkelés volt.

A többnyire pogánynak mondott lázadások indíté
kait akkor lá thatju l tisztán, ha figyelembe vesszük 
azt a tényt, hogy a honfoglaló magyarok kettős feje
delemség alatt éltek. De mi is ez a rejtélyes kettős 
fejedelemség, amely a sok belső háborút nagyrészt 
magyarázza?

Az egykorú mohamedán feljegyzés szerint 895 előtt 
a magyaroknak két fejedelmük volt. A névleges fő
fejedelem: a kündü. és a tényleges hatalm at kezében 
tartó hadúr: a gyula, aki a fegyveresek felett rendel
kezett, Felmerül a kérdés: miért csupán ez az egyetlen 
forrás számol be erről az intézményről? A korabeli és 
ez azt követő történetírók közül sem a bizánci udvar
ban, sem a magyar műhelyekben nem tesznek említést 
a kettős fejedelemségről. Vajon miért? Minden való
színűség szerint a mohamedán forrás igazat mond, .sőt 
csak az mond igazat, az volt akkoriban Ugyanis az 
egyetlen magyar befolyástól mentes forrás. Magyarok 
voltak a bizánci udvar történetíróinak informátorai is, 
és a magyar műhelyek is kénytelenek voltak hallgatni, 
Ennek oka pedig nem más, mint az, hogy a későbbi 
egyeduralkodó ugyancsak szerette volna elfelejteni és 
elfelejtetni, hogy hatalma eredetileg osztott volt, s azt 
K  hogy van még a saját nemzetségén kívül olyan 
nemzetség, amely a trón jogos várományosa lehet.

MÁRIS ITT A TÖKÉLETES INDÍTÉKA a történe
lemhamisításnak! Persze, nyilvánvaló, hogy az euró
pai történelmi fejlődés útja nem lehetett volna a ket
tős fejedelemség, vagy esetleg kettős királyság Minden 
a központosítás felé haladt Európában: a poüteizmus 
(többistenhit) után az-egy.istenhit, az egy földi hely
tartó személye, a pápa, a világi hatalom tehát szintén 
egyetlen ember, a király kezében összpontosul. Mind
ennek ellenére Gézának, Istvánnak és követőinek 
mégis kínos volt emlékeznie a hatalomból kiszorított 
fejedelemtársra.

De mi is volt az a kettős fejedelemség a honfogla
láskor, és mi köze van a pogány lázadásokhoz? Geor- 
giosz Monachosz krónikájának mohamedán folytatója 
895-ben két magyar fejedelmet említ név szerint: Ár
pádot és Kurszánt. Azt, hogy melyikük melyik méltó
ságot viselte, Anonymus árulja el. Azt mondja, hogy 
Kurszán Kündü fia vo lt Azaz. Kurszán volt a kündü 
vagy kende, Árpád pedig a gyula. A honfoglaláskor 

..tehát..még élő volt ez az intézmény.
Valamikor a 900-as évek elején következhetett be 

a változás. Megszűnt a kettős fejedelemség és Árpád 
egyeduralomra tett szert. Arról azonban a mohamedán 
krónika sem számol be. hogy ez a folyamat konkrétan 
miként zajlott le. Csak feltevések vantiak arra nézve, 
hogy Árpád, a legfőbb hadúr, az amúgy is névlegesen 
hatalm at gyakorló Kurszán ellen fordította hadait és 
véglegesen, valamint ténylegesen is kisajátította a ha
talmat. Árpád fölényben volt más vezérekkel szemben, 
ezt rögvest fel is használta, például Kurszán területei
nek elfoglalására. Saját fiai között óriási szállásterü
leteket osztott szét, hogy így is biztosítsa a nemzetség 
hatalmát. Ezt követően széttelepítették a kende nem
zetséget is.

_ — • — *• Illír,
szép számmal élhettek énekmondók, akik megénekel 
ték a honfoglalás és a megtelepedés igaz történetéi 
tehát a kettős fejedelemséget is, Sőt. az Árpádokká 
szembekerült ellenzékről szólván, alkalm asint Kurszá: 
és a hozzá hű törzsfők dicséretét is elzengték. Ez a: 
epikus anyag feledésbe ment,, amikor az államszerve 
zéssel egy időben sor került az énekmondők állam 
felügyelet alá helyezésére. Az igricek és regősök helyé 
az Árpád-kori Magyarországon egy-egy várföldön je 
lölte ki az államhatalom, ahol megélhetésükről egy-ké 
eke föld juttatásával intézményes gondoskodás tör 
tént, de csak azt énekelhették, ami nem volt ellenié 
tes a dinasztia érdekeivel és az új hit tanításával.

A nép, a nemzetségek és a törzsek körében azonbai 
pontosan tudták — hiszen apáról fiúra hagyományo 
ződott emlékezete —, hogy az egyeduralkodó hatalmi 
jogtalan, Az uralomból kiszorított nemzetség nen 
könnyen nyugodott bele sorsába. Ezt bizonyítják a fel 
kelések és lázadások is a központi hatalom ellen. P 
jogos hatalom gyakorlásának képe összefonódott a ré- 
gi vallással a pogány hittel, az egyeduralkodó ugyani; 
Európára támaszkodva, katolicizmussal, idegen, néme 
papokkal erősítette meg hatalmát. Tehát nem csupár 
a hatalom egy részének jogos követelői voltak a lá
zadok, hanem a régi vallás őrzői is egyben.

Nézzük meg közelebbről ezt a kort. amely Istvár 
halalat követően kissé zűrzavarossá vált!

ISTVÁN IGEN SÚLYOS HIBÁT KÖVETETT El
akkor, amikor az olasz származású Pétert akarta min
denáron utódjául megtenni. Péter egyébként csak Gi- 
zella, István német felesége révén volt rokon A jogos 
uralkodó Vazul lett volna, ha István alkalmasnak 
tartja ot az uralkodásra. Attól való félelmében azon- 
ban, hogy Vazul uralkodása a latt az ország népe vissza- 
ter a pogány hitre, inkább a nyugati, voltaképpen a 
magyaroknak idegen rokon trón utódlását erőltette Va- 
zul megkísérelt mindent megtenni a trón elnyeréséért 
oss&eeskuvése azonban lelepleződött, s megtorláskép
pen megvakították. A hagyomány ezt úgy örökítette 
meg hogy „fülébe forró ólmot öntöttek.” Erről az ösz- 
szeeskuvesrol emlékezik meg a már korábbi részben 
említett Szent István kisebbik legendája is.

Jó néhány viharos esztendő következett, amely rövid 
-do alatt két királyt is elemésztett. Végül Vazul fiai 
Levente és Endre tettek rendet az országban és Endre 
fejere került a királyi korona Eddig a koronázásig 
azonban meg hosszú út vezet. Ennek történetével is 
erdemes megismerkedni.

K. A.
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ez is, az is... • ez is, az is... # ez is, az is...
Álmodnak-e az állatok?
Már az állatok alváskutatá- jával kaszáló, védekező moz- 

sa is nehéz. A zoológusok a dulatokat és menekül lábai 
legutóbbi időkig azt hitték, futó mozdulataival a, párnák 
hogy a zsiráfok az oroszlán- közt.
tói féltükben egyáltalán nem Az alvajárás viszont egész 
alszanak. Most már tudjuk, 'más, mivel ez nem az álmo- 
hogy minden éjszaka 7 perc- dó, hanem a mély álom sza
ré  Morfeusz karjaiba ha- kaszában jelentkezik. Á ltalá
nyaink. A delfinek szundi- ban azonban az álmodás alatt 
kálva agyuknak csak egyik az egész akaratlagos izomzat 
felét kapcsolják ki, a másik mozdulatlan, 
éber és  ̂megakadályozza a Morrison professzornak 
megfulladásukat A méhek azonban sikerült a szervezet
szeretnek a szorgosan nyüzsgő nek ezt a „kikapcsolóját” 
méhkasban nyugalmat talál- macskák agytörzsében üzemen 
ni, s ezért valamelyik üres kívül helyezni. Ebben az 
sejtbe bújnak be. A hangyák esetben tehát az állatnak, ha' 
sosem alszanak, kivéve a téli valóban álmodik, aktívan be- 
álmot. ■ _ le kellett avatkoznia a  kép-

Még ennél is sokkal nehe- zeletében lejátszódó esemé- 
zebb azonban azt bizonyíta- nyekbe
ni, hogy az állatok álmodnak A vaióságban' a következő 
is. Ök ugyanis nem tudna.s ^5r tgn t . a macska mély álom- 
beszamolm az almaikról. A ban teltüdt_ am ikor az EEG 
kutyákról, melyeknek az al- a2d; mutatta, hogy a mély 
v3?- f  \e§J°kban megfigyel- álomról éppen átvált az ál 
heto, tudjuk, hogy néha úgy mo[jásra. Abban a pillanat
csámcsognak _ es nyelnek, ban felszegte a fejét, mintha 
mintha valami csemeget en- észrevett volna valamit, és 
nenek. Néha morognak es kezdett körbe kereső mozdu- 
vmnyognak, vagy csóválják a ]atökat végeZni. A szemhéjai 
farkukat es futó mozdulata- azonban csaknem teljesen 
kát tesznek a lábukká! a le- z£rva maradtak. Aztán las- 
vegoben, mintha 1 vadaszna- san felemelkedett és elkez- 
nak. Ám valóban almodik-e (jg^ a szobában ügyetlenül 
ilyenkor a kutya vagy mind- tapogatózni, m intha egeret 
®z. csak reflex, ; tehat ellen- keresne. Közben úgy látszott, 
önzetlen ranggs, melynek mintha a  lábai ólomnehezek 
semmi ̂  jelentősege? Ennek lennének, mintha az állatot 
tisztázása érdekeben a kuta- egy láthatatlan kéz fogva 
tok nemreg két nagyon er- tartaná és lenyomná. Am a 
dekes kísérletet vegeztek. lassított vadászat a nemlé- 

A pittsburghi egyetemen tező zsákmány után folytató- 
Clint Vaughn professzor egy dott. Az első lábaival, ki- 
rhesus-m ajm ot tarto tt egy nyújtott karmokkal, fogó
sötét, mindenütt fehérre me- mozdulatokat végzett a leve
szelt, ablaktalan szobában, gőben vagy a padiéra, de 
ahol semmilyen ,tárgy nem úgy látszott, az álombéli ege
volt. Képet csak akkor lát- ré t nem tudja elérni, 
hatott az állat, ha az egyik A test álom közbeni té r
falra vetítettek egyet. Ha er- mészetes megbénulásának üze- 
re  .a  ..majom., meghúzott egy men kívül helyezésével a ku- 
emelőt. akkor ételt kapott., tató tehát olyan eszközt ta- 

Miután a majom ezt töké- Iáit, amely nemcsak .azt bi- 
letesen megtanulta, a kutató zonyítja, hogy az állatok is 
azt . figyelte, hogyan húzza álmodnak,^ hanem amelynek 
meg hirtelen az emeltyűt az segítségével az állat mozgásá- 
állat álmában is. Az EEG- ról azt is leolvashatjuk, hogy 
hullámok ugyanakkor azt mu- éppen m it álmodik, 
tatták, hogy ilyenkor a  ma- Annak felfedezésével, hogy 
jóm mindig éppen az ún. álomnak abban <t szaka- 
REM alvási szakaszban volt. szában, melyet az  ̂ embernél 
Ilyenben az embernek min- RÉM vagy álmodó alvásnak 
dig vannak álomélményei. Ez nevezünk, az állatokat is 
bizonyított tény, így kézen- mozgatják szellemileg az ál
fekvő a . következtetés, hogy mok, az EEG-görbékkel^ az is 
az állat is álmokat látott, és megállapítható, mely állatok 
azután önkéntelenül meghúz- álmodnak, és melyek nem, 
ta  az emelőt. Még mélyebb mely fajoknak vannak hosz- 
betekintést tesztlek lehetővé szú álomélményei, és melyek- 
Adrián R. Morrison kísérle- nek csak rövidek, 
tei a Pennsylvanis Egyete- Az eddigi vizsgálatok sze
men. Bármilyen hihetetlenül rin t álmodik:^ a kutya, a 
hangozzék is, egy trükkel si- macska; az egér, az oposszum, 
került egy. macska álmainak a patkány, a nyúl, a birka, 
szem tanújává válnia. a kecske, a szamár, a rhesus

M ialatt az ember vagy’ az majom, a csimpánz és ne 
állat alszik, az agytröszt hány m adár., A teknőcöknel, 
egyik úgynevezett ponsában kígyóknái, krokodiloknál és 
(híd) egy idegkapcsolat biz- gyíkoknál valami meglepőt 
tosítja, hogy a szóban forgó tapasztaltak: mindezek a csú 
lény ne vegyen aktív részt szómászók csak a mely alvást 
az álomélményében, hanem ismerik, az almot nem. Az 
teljes lazán és petyhüdten fe- olyan kétéltűeket, m int a bé- 
küdjön: egy „kapcsoló”, ka, a gőte és a szalamandra,
-mellyel ez idő alatt minden még nem  ̂ vizsgálták, hogy 
testmozgás kikapcsolható. tudnak-e álmodni de nem 

Időnként azonban az álom- vizsgálták a halakat sem. 
élmények olyan erőteljesek, Valószínű azonban, hogy az 
hogy valami rövidzárlatsze- álom az evolúció során csak 
rűen átüt. Ilyenkor beszél az a _madaraknal_ es az emlosok- 
ember álmában, végez a kar- nél alakult ki.

Repülő palota
Brunei szultánja 25 millió alakítandó gépet á szultán 

dollárt fizetett egy svájci re- már megvette —■ alig 34 mil- 
pülőgép-karbantartó és -á t- 14ó dollárért. Kiszereltek az 
alakító cégnek, mert a meg- eredeti utasteret, megtervez- 
r  end élt és szám ára átalakított ték a  luxüskivitelű belső be- 
luxusgépet mégsem akarta  át- rendezést. A bútoroknak 1- 
venni. A világ egyik leggaz- G-s gyorsulást kellett kibir- 
dagabb em bere természetesen niuk, tehát nem szokványos 
nem pereskedik ilyen potom bútorokat terveztek de
összegért, inkább fizet, ha minden egyes bútor huzata 
már úgy döntött, hogy még- selyemből, brokátból, bársony- 
sem kell neki a megrendelt ból készült. Ekkor érkezett a 
repülő palota. szultán lem ondótávirata.

A negyvenéves szultán, mégsem kell a repülő palota. 
Hassanal Bol-kiah Muzuddin Nem mintha sokallotta volna 
Waddáulah egy évvel ezelőtt a repülő _ palota _ árát az 
egy sájci cégnél rendelte meg olajban és földgázban gazdag 
a Jumbo repülőgép teljes bel- kis ország uralkodójának ha- 
ső átalakítását. A szokásos romszáz lova és ugyanennyi 
ülések helyén ebédlő, szalon, luxusautója van, a néhány 
több hálószoba, fürdőszoba millió dollár nem jelentett 
helyezkedett volna el. sőt, a volna megterhelést. Lemonda- 
szorgalmas szultán szám ára sának oka állítólag az, hogy 
egy dolgozószobát is be kel- tanácsadói meggyőzték arró l. 
lett rendezni a legmodernebb nem lenne ildomos, ha ugyan
híradástechnikai berendező- olyan óriási magánrepülőge- 
sekkel felszerelve — ráadásul pen közlekedne, m int a  Biu- 
egy garázst is az uralkodói neinél sokszorta nagyobb 
Rolls-Royce-nak. Magát az át- Szaúd-Arábia uralkodója.

A  Rembrandt-bizottség 
a hűüTísssívdnyokrél

Egy amszterdami szakértői bizottság _ úgy véli, hogy 
a II Erzsébet királynő tulajdonában lévő Rembrandt • 
festmények közül kettő közönséges hamisítvány Az 
egyik képet még I. Károly király vásárolta 1 (129-ben, 
a másikat pedig III. György kiraly_ 1762-ben. Ez az 
első eset, hogy hivatalos szakértők ketsegbe vontak az 
angol királyi család tulajdonában _ levő Rembrandt- 
festmények némelyikének eredetiseget. Ugyanez az 
amszterdami szakértői testület úgy véli hogy Angim
ban még hat másik Rembrandt-kep is közönséges ha-

n'A  ^Rcm'brandt-kutatócsoporlot 18 évvel ezelőtt hoz
ták létre Amszterdamban azzal a céllal, hogy szeles 
körű vizsgálódás alapján megállapítsa, mely Remb- 
randt-képek eredetiek, s melyek hamisítványok E 
szakértői bizottság szerint a párizsi LOuvre-ban levő 
Rembrandt-íestmények között is akad három hamisít
vány a New Yor.k-i Metropolitan Múzeumban őrzőit 
képek közül kettő nem eredeti # sőt a  leningrádi 
Ermitázsban kiállíto-tt Rembrandt-kepek közül negyro 
ugyancsak azt tartja, hogy nem a világhírű holland 
festő műve.

Erősít az Interpol
Lyonba teszi át székhelyét vagy azzal gyanúsított sze- 

az Interpol, amelyet a nagy- mély szerepel. Az új berende- 
közönség főleg detektívregé- zések között olyan prin te it is 
nyékből ismer. találni, amely több nyelven,

Az Interpol — amely 133 így angolul, franciául, arabul, 
országban működik -  y most spanyolul is leírja a körözve-
modernebb technikával es nyelet. ................
módszerrel igyekszik kilépni Igaz, az Interpol _uj epule- 
az ismeretlenség homályából, tét még nem kezdték el epi- 
Az Interpol 1923-ban Bécsben teni, de a lyoni városi tanács 
alakult meg, majd a háború máris ingyen adja _ a telket, 
után Párizsba költözött. ahová a 120 millió francos

A nénszprűsítési akció” első épületet 1988-ig felhúzhatják.
iPlpnlPgf safnt- A szokatlanul nagy ablakok-

S S S w Ä  SSL *•; r-
S rif l lá s t  felcserélnék e s ,  mo- f  “ 'S t á k °  " S é íe n  de v f  dern épületre Lyonban. Itt terroristák szemeben, de v
korszerű számítógépek segít- zesarok, tuskés bozot, elekt 
ségével kívánják üldözni a ronikus riasztó berendezése.! 
bűnt, a nemzetközi terroriz- fogják körülvenni, nem is be- 
mústó! kezdve a kábítószeren szélve az állandó megerősített 
á t, egészen a banktranzakciók rendőri védelemről, amire a 
során elkövetett bűncselekmé- város polgármesterének ígére
t e k ig .  _ tét tettek.

A szervezet jelenleg évi 8,69 
millió frank költségvetéssel 
rendelkezik. Ebből fizetik 
többek között a 280 fős sze
mélyzetet, amelyből mindössze 
60 a 40 országból kiküldött 
rendőrtisztek száma. Raymond 
Kendall, az Interpol angliai |  
részlegének vezetője elmond- § 
ta, hogy a szervezet fő fel-  ̂
adata technikai szolgáltató- 
sokkal segíteni a helyi rendőri S 
szervek munkáját. A nemzet-  ̂
közi szervezet m unkájának 20  ̂
százalékát az erőszakos bűn-  ̂
cselekmények, s csupán' 10 
százalékát a terrorizmus eile-  ̂
ni küzdelem teszi ki. ^

A szervezet tagjai közé  ̂
nemcsak a fejlett tőkés álla-  ̂
mok tartoznak, hanem olyan  ̂
országok is, m int Kína, Líbia, S 
Chile és Szíria. Az USA is & 
igyekszik elősegíteni az Inter-  ̂
pol törekvéseit. Az am erikaiak  ̂
a megújulást az új főnöktől, ^
John Simpsontól, az amerikai  ̂
tttkosszolgálat vezetőjétől re
mélik, aki 1984-ben az In ter
pol elnöke lett. Simpsont a 
Reagan-kormány azért állítot
ta erre a  posztra, hogy „ag- 
resszívabbá” tegye a szervezet 
m unkáját, m int francia előd
je, aki 1964 óta látta el ezt a 
tisztséget.

Az igazi fordulópontot 1934 
jelentette, amikor az Interpol 
közgyűlése úgy határozott, 
hogy a szervezet ezentúl po- § 
likai indíttatású bűnügyek  ̂
esetén is vállalhat beavatko-  ̂
zást az érintett területeken |  
kívül. Addig az Interpol mű- § 
ködési szabályzatának 3. cik- § 
kelye megtiltott minden nyo-  ̂
mozást, politikai, katonai, val-  ̂
lási vagy faji konfliktusokkal 
kapcsolatos ügyekben, s ezzel 
gyakorlatilag lehetetlenné te t
te a  terrorizmus elleni harc
ban való részvételt.

Az Interpol költségvetését 
most 12 millió francia frank
kal kiegészítik. Ebből korsze- > 
rűsithető a szervezet tízéves jfc

Könyvek az 1956-os 
válság tanulságairól

A politikai könyvnapokra az idén is számos új kö
tetet kínál a  Kossuth Könyvkiadó. Közöttük négy 
olyan kiadvány szerepel, amelyek 1956 tragikus ese
ményeivel foglalkoznak, s bem utatják a szocialista 
megújulás folyamatát, fontos állomásait.

A kiadó ismét megjelenteni Berecz Jánosnak az El
lenforradalom tollal és fegyverrel, 1956 című m unká
ját. A harmadik, bővített kiadásban a szerző uj^bb 
kutatások alapján m utatja be a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány megalakulásának körülmé
nyéit, a forradalmi ellentámadás megszervezését, a szo
cialista konszolidáció első lépéseit, összegezi a tahulsá-

Ö°Azt ellenforradalom utóvédharca című kötet, Gerél 
Sándor és Hajdú Pál munkája, m ár kapható a köny
vesboltokban. A szerzőpáros az 1956. november 4. utá- 
ni helyzetet elemezve bem utatja az ellenforradalmi 
fegyveres csoportok létrejöttét, társadalmi összetételű- 
két, létszámukat, politikai céljaikat, és az ellenforra
dalmi eseményekben játszott szerepüket.

Drámai napok címmel ham arosan a könyvüzletekbe 
kerül Hollós Ervin és Lajtai Vera új kötete, amely_ az 
1956. októbe 23. és november 4. között eltelt időt vizs
gálja. A feldolgozás napról napra haladva — levéltári 
anyagok és más dokumentumok, visszaemlékezéseit 
bírósági perek, valam int tanulmányok alapján —- is
merteti a történteket.

A 30 év krónikája 1956—1986 című képeskönyv ke
vés szöveggel, ám annál több fotóval, rajzzal, karika
túrával, statisztikai összeállításokkal m utatja be az el
múlt három évtized eseményeit. A könyvet Bassa End
re állította össze.

A  NŐK ÉS A  TÜDŐRÁK
Az am erikai ráktársaság komor előrejelzéssel figyel

meztette a  dohányos nőket; ebben az évben először 
több fog meghalni tüdőrákban, mint mellrákban. A 
legújabb becslések szerint 1986-ban előreláthatólag 
38 600 am erikai nő lesz rosszindulatú tüdődaganat á l
dozata — csaknem hatszor annyian, m int 20 évvel 
ezelőtt. A tüdőrák most már a nők között is a leggyak
rabban előforduló rákmegbetegedés. A társaság megál
lapította, hogy az esetek 75 százalékában, a dohányzás 
a tüdőrák oka .. Már csaknem minden harm adik ame
rikai nő (Joh^nyzik. Az orvosok hevesen tám adják a 
cígaréttareklámoka't, m ert azok a gyönyörű,, nádszál- 
karcsú nők ábrázolásával azt sugallják, hogy a dohány
zás az ideális testsúly megőrzésének legegyszerűbb 
eszköze.
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mányt is szalagra viszik. Mi
re ez a folyamat befejeződik, 
addigra a felére fog apadni az 
Interpol jelenlegi nyilvántar
tása, amelyben 2 millió nem
zetközi bűnözés miatt elítélt,

f ra n c ia  szóval (fo n e tik u sa n ) . 64. ie lző le . 37. B ek ö v e tk ez ik . 39, Az A ndrás, K ap o sv ár:, Z sám b a  Lász-
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vá ló . 68. o d a a já n d é k o z . 71. S z í- ta g ja i!  46. A p e rz sa  bö lcsesség  P á lh a im a .
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Sax Gyula
fegyelmije

Ismert, hogy szeptember 
6-án a legnagyobb hazai 
sakkesemény, a Hungaroil 
és a Bp. Honvéd sziráki 
tornája a benevezett leg
magasabb értékszámú ver
senyző, Sax Gyula nélkül 
kezdődött meg. Előzetes 
ígérete ellenére ugyanis 
visszalépett, s ez nagy fel
háborodást keltett a sakk- 
szövetség vezetői és a ren
dezők körében is. Akkor 
Szerényi Sándor, a Magyar 
Sakkszövetség elnöke kije
lentette, hogy az ügy nem 
maradhat következmé
nyek nélkül. Ezek után az 
alábbi közleményt juttatta 
el dr. Lakó László, a szö
vetség főtitkára az MTI- 
nek:

„A Magyar Sakkszövet
ség fegyelmi bizottsága 
szeptember 15-i ülésén Sax 
Gyula nemzetközi nagy
mestert sportszerűtlen m a
gatartása miatt — az eny
hítő körülmények figye
lembevételével — 1987.
március 31-ig minden kül
földi egyéni sakkversenyen 
való részvételtől eltiltja."

— Vagyis Sax ott lehet 
a novemberi sakkolimpi
án? — kérdeztük Lakó 
Lászlótól, a h ír kézhezvé
tele után.

— Igen, hiszen csak as 
egyéni külföldi versenyek
től tiltotta el a fegyelmi 
bizottság.

— Mit fed a sportszerűt
len magatartás kifejezés?

— Nem a távolmaradás 
okát kutattuk; arról van 
szó, hogy ha a szövetség 
elnökségétől egy sakkozó 
értesítést kap, nem hagy
hatja figyelmen kívül. Az 
elnökség küldött Saxnak 
egy táviratot — kézhezvé
telét ő maga is elismerte 
—> hogy ha az előzetes ígé
rete ellenére nem jelenik 
meg a sziráki versenyen, 
felelősségre vonjuk. Erre 
a táviratra nem reagált.

— Milyen kiesést jelent 
Sax számára az eltiltás?

— Mivel a világ élvona
lába tartozik, szívesen lá
tott versenyző a nemzetkö
zi tornákon, ennyi idő 
alatt két-három, de inkább 
több meghívása lenne. 
Ezeknek nem tehet eleget, 
ez anyagi veszteséggel is 
jár.

LABDARÚGÁS

Közeleg az E B -ra ft
Ha tetszik, ha nem , vár

nunk kell. Az oslói gólnélkü
li döntetlenből különösebb 
következtetést csak elhamar
kodottan vonhatnánk le. A 
sporttörténészek szerint „az 
őstest, a gömb már a legré
gibb idők óta izgatta az em
berben szunnyadó játékos 
ösztönt”. A norvég—magyar 
mérkőzésen édeskevés bizo
nyítékot találhattunk arra, 
hogy napjainkban is létezik a 
játékos öröm. Kojedal, Sund- 
by, Okland, Hannich, Fitos, 
Balos és a többiek nem káp
ráztatták el a nézőket.

Megdőlt az a korábbi meg
állapítás is, hogy a „futball 
látványos játék”. Valaha a 
szakértők ezt hirdették: „ez 
a teátrális vonás ugyan szin
te minden játékban fellelhe
tő, de , olyan nagy, mértékben, 
mint a futballban, egyikben 
sem. A szabályok szerencsés 
kialakulása biztosítja a játék 
gyorsan változó képét. Még 
ha egyazon csapat is támad 
hosszabb ideig, még akkor 
sem válik teljesen egyoldalú
vá a játék képe, mert a tá 
madás formája is változik”. 
Ez inkább csak a múlt, mert 
az oslói 0-0-ás találkozó eb
ből jóformán semmit sem 
mutatott. Ha ebből a mér
kőzésből próbálnánk követ
keztetni akár a két nemzet, 
akár az európai labdarúgás 
helyzetére, akkor akár meg
kongathatnánk a  vészharan

got. Semmi más színt nem 
láthattunk a kétszer negyven
öt perc alatt, mint a zöld 
gyepet, a partjelző zászlaját 
és a mezek pirosát. Szürkeség 
és a képzelőerő hiánya. Csak 
a jó szándékot dicsérhetjük, 
igyekeztek a játékosok, főleg 
az újoncok, akikről csak ké
sőbb derülhet ki, hogy egy- 
szer-kétszer, vagy rendszere
sen kaphatják meg a legjob
bakat megillető szerelést. 
Valaha a zöld-fehéreknél az 
ifjú Kocsis Sándor az egyik 
héten bekerült a nagycsapat
ba, a következő héten kima
radt. Egyszercsak azonban el
múlt a lámpaláza és úgy ve
zette a labdát, úgy cselezett, 
olyan labdákat .adott Budai 
II. Lászlónak és a visszaka
pott labdákból olyan gólokat 
fejelt az ellenfél hálójába, 
hogy már nem lehetett ki
hagyni az összeállításból.

Ki lát a jövőbe? Senki sem 
tudhatja, hogy Keller. Balog, 
Kozma, Szekeres vagy Kvasz- 
ta lép a hajdani híres elő
dök nyomdokaiba. Elképzel
hető, hogy Komora Imre töb
bet sejt minderről, a kapi
tány mindenképpen sokat 
kockáztat, mert a jelek sze
rin t fel akarja frissíteni a 
magyar labdarúgó-válogatot
tat és keresi az új csapat 
szerkezetének alappilléreit. 
Kérdéses, hogy a közelgő 
Hollandia elleni erőpróbáig 
megtalálja-e azokat, akikre 
építhet?

KUPASZERDA

Ä  szokásos szereplés
Sajnos m ár megszokottá 

vált, hogy kupacsapataink a 
nemzetközi porondon gyatrán 
szerepelnek és csak ritkán 
fordul elő, hogy egy-egy csa
pat — lásd a Videotont vagy 
korábban az FTC-t — kitesz 
magáért. így volt ez most is, 
hiszen a négy együttesből há
rom búcsúra kényszerült.

BEK
Honvéd—Bröndby 2-2

Végi edző szerint az első 
tíz perc volt a döntő. Nos, a 
fiatal tréner tévedett, m ert az 
egész mérkőzés döntött, a dá
nok javára. Pedig a második 
félidő 15. percében berúgott

NB I

Kevés gól, alacsony színvonal
Nyolc forduló után még 

mindig csak kocog az első 
osztály mezőnye. Az élen ál
lók sem remekelnek, így egy- 
egy vereség, sőt, még több 
sem jár leszakadással. Az el
ső és az utolsó között hét 
pont a különbség.

A nyolcadik fordulóban Is 
született meglepő eredmény, 
bár a csapatok formáját is
merve, szinte semmi sem 
számít annak. Majdnem el
vesztette veretlenségét az 
FTC Egerben, 0-1-ről, bünte
tővel és az utolsó pillanatban 
lő tt góllal győzött a  Honvéd, 
ismét csak döntetlenre futot
ta  otthon a Rábáinak.

Idegenben nyert a Haladás, 
^de ez a gyenge Dunaújváros 

ellen nem meglepetés. Mi
ként a Siófok hazai kudarca 
sem, úgy tűnik, a Balaton- 
parti együttes az idén nem 
folytatja eddigi bravúrsoroza
tát. Kiütötte az Újpest a ZTE 
csapatát, nem lenne meglepő, 
ha itt következne az újabb 
edzőválság. (Bekövetkezett!)

A két kupacsapat pécsi 
találkozója olyan döntetlent 
hozott, amely után a pécsi 
közönség kifütyülte a csapa
tokat. A mezőny egyetlen 
együttese az MTK-VM. amely 
a harmadik forduló óta vi
szonylagosan egyenletes for
m át mutat. Újabb győzelme 
•  Tatabánya ellen azt jelenti,

bogy egyetlen pontra vannak 
a listavezetőtől.

19 gól esett, öt csapat volt 
gólképtelen, és a színvonal 
igencsak lapos volt. Kétség 
nem fér hozzá, hogy a mexi
kói kudarc után abszolút 
mélyponton van labdarúgá
sunk.

Rába—Debrecen i - i
Pécs—Vasas 0-0
Honvéd—Békéscsaba 2-1
Eger—FTC l - l
Dunaújváros—Haladás 0-2
Siófok—Videoton 0-2
MTK-VM—Tatabánya 3-1
Dózsa—ZTE 4-0

a b a j n o k s á g  Ál l a s a i

1 . Ü .  D ó z s a 8 4 3 1  1 1 -3 11
2 . H a l a d á s 8  5 1 2 1 4 -9 11
3. F T C 8 3 5 — 9 -4 11
4 . P é c s 8 4  3 1 5 i l 11
5 . M T K - V M 8 4 2 2  1 3 -6 10
6 . V i d e o t o n 8 4  1 3  1 1 -7 9
7 . H o n v é d 8 3  3 2 1 1 -9 9

V a s a s 8 4  1 3 1 1 -9 9
9. B é k é s c s a b a 8 3 2 3 14 -1 2 8

10. R á b a 8 2 3 3 1 6 -1 0 7
11. E g e r 8  2 3 3 6-14; 7.
12. D e b r e c e n , 8 2 2 4 9114 6
13. T a t a b á n y a 8 2 1 5 9111 5
14. Z a l a e g e r s z e g 8 2 1 5 7 -1 2 5
15. S i ó f o k 8 1 3 4 8 -1 4 5
16. D u n a ú j v á r o s 8 1 2 5 3 -1 6 4

Következik: (október 4—5.) 
Debrecen—Eger, Békéscsaba
—Pécs, Haladás—Siófok, Vi
deoton— Dózsa, FTC—Duna
újváros, Tatabánya—Rába, 
Vasas—MTK-VM, ZTE—Hon
véd,

— tegyük hozzá, talált — 
gól meghozta a kispesti szur
kolók kedvét. Ám elég volt 
a válogatott Csuhay kihagyá
sa és máris szertefoszlottak a 
remények. Helytelen lenne 
egyéni hibákra visszavezetni 
a kiesést: a Honvéd nem já t
szott meggyőzően és az egyéb
ként szerény képességű dán 
együttes megérdemelten ju 
tott tovább. Elgondolkoztató, 
hogy a magyar bajnok most 
m ár harmadszor búcsúzik, 
idő előtt.

KEK
Velezs Mosztar—

Vasas 3-2
Az eredmény nem fejezi ki 

hűen, hogy mennyire biztosan 
mentek tovább a jugoszlávofc. 
Kérdés, vajon Kisteleki edző 
mérkőzés előtti optimizmusa, 
az a tény, hogy a technikai 
vezetőnek előre megváltották 
a repülőjegyét a pénteki sor
solásra, milyen forrásból táp
lálkozott? Mert a Vasas az 
első meccsen és a bajnokság
ban sem nyújtott olyan tel
jesítményt, amely ilyesmire 
feljogosította volna a vezető
ket. A Vasas tehát simán bú
csúzott, m ert jobb volt az el
lenfele.

UEFA-KUPA 

Feyenoord—Pécs 2-0
Hiába jó itthon a pécsiek 

védelme, a nemzetközi poron
don nem lehet úgy bekkelni, 
m int idehaza. Az előzetes 
esélylatolgatásokat figyelem
be véve a Pécs végül is helyt
állt és csak találgatni lehet, 
hogy mi lett volna, ha Túri 
itthon belövi a büntetőt?

Rába—
Dinamo Minszk 0-1

A 4-2-es előnye birtokában 
az első félidőt úgy kezdte a 
Rába, m intha nem is kéne 
focizni. Szerencsére a szov
jetek ebben a játékrészben 
csak' egy gólt lőttek, de nem 
rajtunk múlott, hogy csak 
ennyit. Aztán Gellei edző is 
rájött, hogy ez a ’ játékfelfo
gás rossz, így a második fél
időben már a Rába irányított 
és megtartotta előnyét, bár a 
góllövés nem sikerült. így a 
Győr maradt egyedül ver
senyben. Szurkoljunk, hogy á 
sorsolásuk kedvező legyen.

-  f  —

Beszélgetés Verebes Józseffel

A  futball szellemi sport is'» rr

t r

Amikor leültünk az edzői öl
tözőben, megkérdeztem Vere
best, nem szokatlan-e ötesz
tendei. győri munka után má
sutt. Adott esetben a Hungá
ria körúton.

— Szokatlan, persze, hogy 
szokatlan — felelte. — Fél év
tized nagy idő. Nem véletlen, 
hogy hetente legalább egyszer 
lemegyek Győrbe, megkeresem 
a régi barátokat. De mindez, 
magánügy. Most az MTK-VM 
mestere vagyok s kezdem meg
szokni a Hungária körutat.

— Győrből való eljövete
le után kissé kacskaringós 
úton érkezett meg a Hungária 
körútra. De m enjünk sorjá
ban. Először is: miért jött el 
Győrből?

— Egyáltalán nem azért, 
mert hiszek az elvben, hogy 
az edző ne maradjon hosszú 
ideig egy csapatnál. Ha hit
tem volna ebben, két év, két 
bajnokság után otthagyom a 
Rábát,. Másról volt szó. Arról, 
hogy csak akkor érdekes 
ugyanott folytatni a munkát, 
ha az edző esélyt lát a fo
lyamatos megújulásra. Ez öt 
esztendő, öt dobogós helyezés 
után csak alaposan megerősí
tett játékosállománnyal lett 
volna elérhető, a győri igazo
lások pedig...

— Győrött szakosztályok 
szűntek meg, ám a futball ma
radt a legfontosabb. Érződött 
valami ebből az ön ottléte 
idején?

— Nem sok időt voltam ott 
a leépítés után, így érthetően 
nem éreztem semmit. Az vi
szont tény, hogy amikor két 
bajnokságot nyertünk egymás 
után, a Rába elnöké égy érte
kezleten közölte: a futballis
tákra kíváncsi közönség pén
zéből telik a  többi szakosz
tályra. Valóban, az általunk 
hozott pénzből nem sokat lát
tunk, ami persze nem azt je
lenti, hogy hibádzott volna a 
játékosok — úgymond — anya
gi ösztönzése. Győrött egyéb
ként kialakult egy ideális mo
dell. A Rába elnöke, Szániel 
János biztosította a feltéteket, 
nekem csak a szakmával kel
lett törődnöm. Mondhatom, 
ideális volt ez a felállás, zök
kenőmentesen dolgoztunk 
együtt öt évig.

— A z M TK-VM -nél is van 
esély hasonló modellre?

— Esély van, de egyelőre 
még nem volt időnk mindent 
alaposan megbeszélni. A ve
zetési stílus, a premizálási 
rendszer még nem volt téma 
köztem és a vezetők között, 
egyelőre a stáb, a napi mun
kát végzők csapatának össze
állítása a  legfontosabb. Ne fe
lejtse el, hogy egyik pillanat
ról a másikra álltam  munká
ba a  Hungária körúton, a baj
nokság kellős közepén.

— De arról csak tárgyaltak, 
hogy ön mennyit kap?

— Természetesen. Mint a 
tények m utatják, megegyez
tünk. ..

— Ha jól tudom, már a 
nyáron is kapcsolatban volt az 
M TK-VM -mel.

— így igaz. Mindent meg
beszéltünk, ám a klub nem 
tudott várni, nem várta  ki,

hogy lesz-e külföldi szerződé
sem. Nekik, ez is érthető, ed
ző kellett. így aztán nem 
folytattuk a tárgyalásokat.

kz MTK-VM szerencséje

— Tulajdonképpen szeren
cséje volt az MTK-VM -nek, 
hogy a kellő időben ismét sza
bad volt Verebes József.

— így is mondható. Tény, 
hogy a Honvéd által felkínált 
lehetőséggel nem éltem, így 
szabad voltam.

— Mit m ondhat' egy edző 
bemutatkozásul, amikor be
lép idény közben, új csapata 
öltözőjében?

— Azt hiszem, első hazai 
meccsünkön egy más MTK- 
VM-et láthattak a nézők, mint 
korábban. Hogy mit mond
tam ? Semmi különöset, 
ugyanazt, mint Győrben. Te
hát, hogy ismerem a mezőnyt, 
aztán ismertettem az elvárá
saimat, s csak annyit Ígértem, 
hogy ha a csapat játékfelfo
gása megújul, modern lesz, 
akármi történhet.

— Tudom, furcsán hangzik, 
de azt hallottam, hogy főként 
szellemileg hozott újat a Hun
gária körútra.

— Ez így túl látványos. Egy
szerűsítve: a futball szellemi 
sport is. Nálam nincs tám a
dó vagy védekező taktika, 
csak szituációk vannak. És 
döntéskényszer. Aki egy adott 
helyzetben dönt és ezután mer 
cselekedni, az nálam  már 
nyert. Függetlenül a mozdulat 
eredményétől. Edzőként is a 
nyitott embereket szeretem, s 
a magyar futballisták többsé
ge — állítom — ilyen. Min
denre meg lehet tanítani őket. 
Bizonyíték rá  a Videotonnal 
és a Rábával elért eredmé
nyeim.

— Valaki azt mondta, hogy 
a mostam Rábából nem  is 
annyira Verebes hiányzik, 
m int inkább Hannich Péter. 
Hát önnek hiányzik-e Hannich 
vagy egy Hannich típusú játé
kos?

— A sportban nincs helye 
a nosztalgiának. Hannich, Pó- 
cziik vagy korábban a Video
tonnál Karsai óriási futballis
ták, pótolhatatlan, egyedi te
hetségek voltak. Most az MTK- 
VM-nél az is a feladatom, 
hogy ta láljak  egy hozzájuk ha
sonló játékost, aki vezér le
het kilencven percen át. Ez 
az én dolgom, az edzőé, aki 
szerintem egy olyan társ, aki 
egyértelműen a játékosokért 
van. Hiába vagyok elméleti
leg felkészült, hiába a legszín
vonalasabbak a tréningjelm, 
mit sem érek vele, ha a tétért 
játszók képtelenek ebből visz- 
szaadni valamit, A játékosok 
nélkül semmit se érek. Az a 
kötelességem, hogy valameny- 
nyi nálam  futballozó sportem
ber kihozza magából a leg
többet. Hogy ez mire elég? 
Az mindig a körülmények 
függvénye.

— Az M TK-VM -nél mit 
várnak öntől?

— Csak emlékeztetőül: am i
kor Győrbe szerződtem, azt 
mondták, hogy legyen egy 
olyan csapat, amelyről nem 
beszélnek se túl keveset, se

NB II
Vezet a Salgótarján

Jobbára a házigazdák hívei 
örülhettek a vasárnapi NB Il-es 
futballforduló mérkőzései 
után: a vendégek 10 találko

zón mindössze 4 pontot tud
tak szerezni.
Eredmények:
Diósgyőr—'Keszthely 1-1, 
Salgótarján—Özd 2-0,
Baja—Csepel 0-0,
Ganz-MÁVAG—Budafok 2-0, 
Bp. Volán—Nyíregyháza 4.-3, 
Szcol-Dílép—Vác 3-2,
Szolnok—Kaposvár 2-1,
Nagykanizsa—Metripond 3-2. 
Szekszárd—Komló 1-2,
Szarvas—Veszprém 1-0.

A b a j n o k s á g  Á l l a s a s

1. S a lg ó ta r já n
2. B p. V olán
3. Ganz-M AVAG
4. V eszprém
5. Szeol-D élép
6. C sepel
7. Vác
8. K ap o sv á r
9. M etripond

10. S zarvas
11. Szolnok
12. B aja
13. Ózd .

K om ló
15. N y íregyháza
16. D iósgyőr
17. N ag y k an izsa
18. K esz the ly
19. Szekszárd
20. B u d afo k

10 7 ■ 3 1 6 - 11 14
10 6 1 3 23- 15 13
10 6 1 3 19-■13 13
10 6 1 3 14--12 tó
10 5 2 3 22--12 12
10 4 4 2 15-■7 12
10 5 2 3 15--12 12
10 5 2 3 16-•8 12
10 4 3 3 18-■12 11
10 5 1 4 16--13 11
10 5 1 4 14-■12 11
10 4 1 5 12-■15 9
10 4 1 5 13--17 9
IQ 4 1 5 13-■17 ,9
10 3 2 5 12 -16 8
10 1 5 4 11 -18
10 2 3 5 13 -21 7
10 1 4 5 9-■14 6
10 3 — 7 17-■24 6
10 2 1 7 8-■21 5

túl sokat, tehát egy középcsa
patra áhítoztak. Én soha nem 
pontokban, helyezésekben szá
molok, mindig a legtöbbet 
akarom. Győrött ebből már az 
első évben bajnoki cím lett, 
ez aztán meghatározta a kö
vetkező időszak feladatait. Te
hát amellett, hogy tovább kö
zelítem a csapat játékát az ál
talam vallott ideális felé, még 
arra is figyelnem kell, hogy 
tartósítsam az eredményessé
get. Ott ez jelentette a tovább
lépést. A Hungária körúton is 
a jellegzetes csapatjáték ki
alakítása a fő célom, a többi
ről pedig a tények — a pont
szám, a helyezés — döntenek.

Új stílus — öt hét alatt

— Hátrány volt, hogy me
net közben került a csapat
hoz?

— Természetesen. A Video
tonnál és a Rábánál a játéko
sok a nyári felkészülés öt he
te alatt képesek voltak elsajá
títani az új stílus alapjait. 
Persze ehhez kellett, > hogy 
nyugodt körülmények között 
dolgozhassunk, az éppen soros 
meccsek csak a felkészülést 
szolgálják. Most más a hely
zet. Folyik a bajnokság, idő
ről időre tétmérkőzések sza
kítják meg a tanulást. Azért 
ez nem behozhatatlan hát
rány.

— A Hungária körúton m in
dig divat volt, hogy a szur
kolóknak is volt — hogy is 
mondjam  — szavuk a csapat 
életében. Nem fél, hogy ez a 
tény gátolja majd a m unká
ját?

— A belészólásra senkinek 
se lesz módja, a szakmai kér
désekre csak én adhatok fe
leletet. Büszkén vallom, hogy 
edzői pályafutásom során já
tékost és nézőt még sohasem 
csaptam be. Az utóbbira b i
zonyíték a győri fél évtized:a 
kezdet kezdetén kétezer volt 
az átlagos nézőszám, egy esz
tendővel később már harm inc
ezer.

— A Hungária körútra ma
gával hozta győri pályaedző
jét, Kiss Lászlót is. Ez nem  
nagyon szokás. Ez azt jelenti, 
hogy hisz a kialakult páro
sok, a megszokott kapcsola
tok erejében?

— A  pálya ed zömmel kitű
nően dolgoztunk Győrött, az 
csak természetes, hogy velem 
jött az MTK-VM-hez. Ugyan
akkor a mi példánk nem le
het általános. Annak idején a 
Videotonnál szavam se iehe- 
tett abban, hogy ki lesz a se
gítőm, most viszont a győri 
évek után a VEREBES-ként 
ragaszkodhattam Kiss László
hoz. Az általánosítás igénye 
nélkül ilyen egyszerű a hely
zet.

Verebes Józsefről sokan sok-, 
félét beszélnek. De mindig be
szélnek róla, s ez már jelent 
valamit. Amikor két nappal 
azután, hogy Verebes megér
kezett a Hungária körútra, ta
lálkoztam az egyik, csaknem 
harmincéves játékosával, s 
megkérdeztem tőle:

— No, milyen az új ed
ző? . . .

. . .  a kérdezett, noha már jő 
néhány, szakembertől hallha
tott sokfélét, röviden vála
szolt:

— T e .. Ez óriási!
És aki járt már a futball- 

palyák környékén, az tudja, 
hogy mit jelent a játékos hi
te, bizalma.
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