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A Z  ELMÚLT HÉT
KIFEJEZETTEN ELŐKÉSZÍTŐ TANÁCSKOZÁS 

LESZ a reykjavíki — közölte Reagan elnök legfrissebb 
nyilatkozatában. Utalt arra, hogy egyes korábbi hír- 
ügynökségi várakozásokkal ellentétben nem szerepel 
egyezmény aláírása az előzetes tervekben. Az izlandi 
megbeszélés Mihail Gorbacsovval a washingtoni csúcs- 
találkozó előtt az utolsó állomás, mondotta, s ebből 
fakad, hogy a hangsúly most nem a szerződéseken lesz.
A szovjet—amerikai viszonyban bonyolult kérdések 
várnak még tisztázásra, éppen ezért a leggondosabb 
előkészítés sem túlzás. A napirendet illetően jelezte, 
hogy a leszerelés átfogó kérdésein túl az Egyesült Ál
lamok egyéb regionális és az emberi jogokat érintő 
témákat is fel kíván vetni az összesen hatórásra ter
vezett eszmecserén. , .

A megfigyelők óvatos derűlátással állapítják meg, 
jóllehet, kemény alkudozások várhatók, a közepes ha
tótávolságú, rakéták esetében mégis remény kínálkozik 
arra, hogy még a közeli jövőben Moszkva és Washing
ton megegyezésre jusson. Az űríegyvérekről vallott el
térő nézetek' azonban olyan gátat jelentenek, amely a 
távoli jövőbe helyezi egy esetleges átfogó fegyverkor- 
látözási megállapodás lehetőségét. Mindazonáltal a 
szakértők az eddig nyilvánosságra hozott és kiszivárog
tatott szovjet és amerikai javaslatok alapján úgy vélik, 
hogy a közepes hatótávolságú rakétáknál közbülső 
megoldásként, átmeneti jelleggel száz robbanótöltetben 
szabnák meg a felső határt. Itt azonban még a brit 
és a francia atomerő, valamint az ellenőrzési módsze
rek eltérő megítélése az akadály. A. hadászati rakéták
nál a korábbi ötvenszázalékos csökkentés helyett jelen
leg úgy látszik, mindkét fél egyelőre megelégednék 
egyharmádos mérsékléssel. Mindent egybevetve, egysé
ges a nézet arról, hogy Mihail Gorbacsov és Ronald 
Ftoagan Reykjavikban azzal céllal óhajt megoldást 
keresni a leszerelés problémáira, hogy az atomkor
szakban .első. ízben megállapodásra juthasson nemcsak 
a. jövőben telepítendő rakéták számának a korlátozá
sáról, hanem ezen túlmenően a már rendszerbe állított 
eszközök csökkentéséről is.

WASHINGTONBAN MEGLEHETŐSEN SZÉLES a
reykjavíki találkozóval kapcsolatos politikai érzelmek 
skálája, a kqrmáhyzó amerikái körök hozzáállása ko
rántsem egyértelmű — állapította meg az Izvesztyija. 
A lap rámutatott, az amerikai szemleírók lényegében 
egyetértenek abban, hogy a fegyverkorlátozás szférá
jába tartozó megállapodások felkutatása lesz a legfon
tosabb feladat az izlandi fővárosban. Ezt a megállapo
dást támasztotta alá a TASZSZ, amely Reagan elnök
nek a Fehér Házban tett kijelentéseiről adott hírt. Az 
elnök elismerte, hogy a párbeszéd „elősegítheti a há
ború megakadályozását”, mégpedig a fegyverzet-ellen-, 
őrzési kérdések és más nemzetközi problémák megvi
tatásának eredményeként. Ugyanakkor emlékeztetett, 
hogy korántsem egyöntetűek az azzal kapcsolatos el
képzelések, hogy milyen pozícióból kell e kérdéseket, 
megoldásokat megközelíteni.

KÉT NYUGAT-EURÓPAI KORMÁNYPÁRT tartott a 
■ napokban országos konferenciát. Bournemouthban a 
brit konzervatívok, Mainzban pedig a nyugatnémet 
CDU kezdte meg kongresszusát. Mindkét eseményt a 
felkészülés az általános választásokra motiválja. Ez az 
NSZIC-bán már jövő januárban _ esedékes. Kohl kan
cellár a tanácskozáson felszólalásában ismét hangsú
lyozta kelet—nyugati párbeszéd szükségességét. Mél
tatta az SZKP főtitkárának újító s az élénkítés szán
dékáról tanúskodó kezdeményezéseit, s _ ugyancsak 
esélyt látott a közép-hatótávolságú rakéták mielőbbi 
nagyarányú csökkentésére. A NATO-körökhöz közel 
álló brüsszeli Le Soir, a két kormánypárt tanácskozasa- 
vál összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy az 
esetleges washingtoni csúcsmegállapodás az  ̂ európai 
rakéták számának a korlátozásáról, a már tető ala ho
zott stockholmi egyezség egyaránt kedvez a CDU-nak 
és a toryknak a parlamenti erőpróbák előtt.

AZ IZRAELI KABINET MUNKAPÁRTI KORMÁNY
FŐJE, Simon Peresz — a koalíciós alku értelmében — 
átadja a miniszterelnöki tisztet Likud-párti riválisának, 
Jichak Samirnak. Peresz külügyminiszterkent tényke
dik tovább. Peresz aki már október 10-en megvált 
hivatalától — búcsúbeszédet tartott a törvényhozás 
üléáén. ’

Áttekintette saját kormányzatának eredményeit. Ügy 
vélte, hogy az irányítása alatt álló kormány hivatali 
ideiében kedvező változások következtek be. Mivel Iz
rael nem Dél-Libanont, csak annak egy sávját tartja 
most, megszállása alatt, Peresz szerint „a liderces li
banoni áiöm véget ért”.

AZ UTÓBBI IDŐBEN TÖBB JUGOSZLÁV VÁLLA
LATNÁL előfordult, hogy dolgozók csoportja bejelen
tette: kilép a szakszervezetből, mert elegedetlen a szo
cialista önigazgatási jogok biztosítása, a társadalmi 
vagyon megőrzése és a munkások erdekvedelme térén 
kifejtett szakszervezeti tevékenységgel. . . .

A Tanjug hírügynökség ezzel kapcsolatban kifejti: 
A sztrájkokat már megszoktuk. Új jelenség azonban 
hogy a dolgozók szakszervezeti . tagságuk feladásával 
juttatják kifejezésre elégedetlenségüket. A lescsei „Ve- 
riga” kollektívája nyitotta meg a sort, miután meghal
lották, hogy a városi-községi tisztségviselők, köztük a 
szákszervezeti funkcionáriusok milyen abnormálisán 
magas fizetést kapnak Ezt követően egy másik válla
lat 43 munkása kérte, hogy töröljék őket a szakszerve
zeti nyilvántartásból. Később a tuzlai közlekedési vál
lalatnál négyszázan döntöttek úgy, hogy feladják szak- 
szervezeti tagságukat, egyebek között lakáselosztasi 
visszaélések miatt.

Szovjet— amerikai viszony

Páncélruha és morál?
Mindig gyanús, ha a politi

kában erkölcsi kategóriákkal 
operálnak. Mert való igaz 
ugyan, hogy vannak jó és 
rossz dolgok, helyes vagy 
elítélendő lépések, de hogy egy 
politikus használja ezeket a 
fogalmakat mások minősítésé
re, azonnal felvetődik: vajon 
önmagát, a saját cselekedeteit 
miképp ítéli meg? Ugyanezt 
a témát — az erkölcs és a 
külpolitika viszonyát — járta 
körül tanulmányában , George 
F. Kennan, a neves amerikai 
politológus. Arra a következ
tetésre jutott, hogy az USA 
kormánya az erkölcsi kategó
riákat inkább mások megíté
lésében alkalmazza, nem be
dig a saját viselkedésében. 
Ráadásul az elektronikus mé
dia hatalma, politikai és vá
lasztási megfontolások miatt 
fennáll a veszélye annak — 
írja Kennan —, hogy a poli 
tikusok nem tudnak különb
séget tenni a reális és az ir
reális között, s ezzel a valódi 
erkölcsös viselkedés hitelét 
kockáztatják.
. Mindez a szovjet—amerikai 

kémügy, a csúcstalálkozó lehe
tősége, a fegyverkorlátozás, : 
általában a két nagyhatalom 

' viszonya kapcsán gondolkod 
tat el. Miért lett egyáltalán 
ügy a Daniloff-ügyből? Miért 
volt olyan fontos az amerikai
aknak legmagasabb szinten 
hangsúlyozni, hogy az ameri
kai újságíró nem kém, tehát 
„jó fiú” módjára viselte ma
gát?-

Amióta világ a világ, min
dig létezett hírszerzés, nem 
újdonság ez a szovjet—ameri
kai kapcsolatokban sem. A 
tettenért kémeket rövid fogva 
tartás után általában kiutasít
ják, s visszatérhetnek hazá 
jukba. Ha van diplomáciai vé
dettségük. Ám sem Daniloff, 
sem Zaharov nem diplomata, 
ezért akár bíróság elé is ál
líthatták volna őket. Szinte 
bizonyos volt, hogy erre még
sem kerül sor, mert végső so 
ron kölcsönös érdek, hogy mi 
nél' előbb túllépjenek e szimp
la kémhistóriákon.

Ideig-óráig talán el lehetett, 
hitetni sokakkal, hogy a „túsz
ként” fogva tartott Daniloff 
„kiszabadítása” Washington 
nak első számú, erkölcsi kö
telessége. De azt aligha fogad 
ja el bárki is, hogy ez az ügy 
meghiúsíthatja az újabb_ Gor
bacsov—Reagan találkozót, sa 
fegyverkorlátozási megállapo
dások előkészítés-ét. Hisz akik 
morális mércével mérik ma 
gukat, azok aligha feledkez
hetnek meg a világ, az embe
riség biztonságáról. . . .

Annál is kevésbé, mert alig 
egy évvel a szovjet és az ame
rikai vezető első genfi kézfo
gása után ezekben a napok
ban végre reális esély látszik 
arra, hogy a két nagyhatalom 
ténylegesen lépjen a fegyver 
korlátozásban és -csökkentés
ben. A stockholmi konferencia 
sikeres lezárása azt jelentetté, 
hogy az 1979-ben aláírt SALT 
—II. egyezmény óta első ízben 
tudtak tető alá hozni egy ke
let-—nyugati, katonai tárgyú

„K özös eu ró p a i h á s i?
Hans-Dietrich Genscher hogy megvitassák a közép

nyugatnémet külügyminisz- hatótávolságú rakéták csök-
ter egy New Yorkból Bonn- 
ba sugárzott műholdas saj
tóértekezleten bizakodóan 
ítélte meg a nemzetközi 
helyzet javításának esélyeit.

Genscher elképzelhetőnek 
tartja a szovjet—amerikai 
csúcstalálkozó őszi megtar
tását is. Egon Bahr, a Né-

hentesének és a vegyi fegy
verek általános tilalmának 
a problémáját, valamint 
a hagyományos fegyveres 
erők és fegyverzet lebontá
sára irányuló tárgyalások
kal összefüggő kérdéseket. 
A lap azt is jelenti, hogy 
előkészítik Eduard Sevard-

megállapodást. Csaknem há
rom esztendő munkája érett 
be: kölcsönös engedmények 
árán sikerült biztonságosabbá 
tenni Európa békéjét. Talán 
nem túlzás, ha a politikai 
szótárakba bevonult fogalom, 

helsinki szellem mintájára 
Ideírjuk a stockholmi szellem 
kifejezést. Annak érzékelte
tésére, hogy kölcsönös politi
kai akarat esetén igenis le
hetséges a politikai enyhülés 
alátámasztása a katonai eny
hüléssel.

Csakhogy ami más vagy új
szerű, az nem mindig van 
összhangban a kor realitásai
val. Az amerikai vezetés ese
tében — elméleti-stratégiai té
teleiket vizsgálva — éppen 
ilyen következtetésre juthat az 
ember. Reagan elnök például 

minap ismét kijelentette, 
hogy országának folytatnia 
kell a nukleáris kísérleti rob
bantásokat mindaddig, amíg 
nem sikerül megállapodni a 
Szovjetuntióval a nukleáris 
fegyverek megsemmisítésé
ről .

Ez legalább annyira „hajlé
kony” és „konstruktív” állás
pont, mint az űrfegyverkezési 
program, az SDI esetében. 
Weinbe-rger hadügyminiszter 
egy terjedelmes tanulmányá
ban azt fejtegeti, hogy egy 
Időben kell haladni a haté
kony SDI és a fegyvercsök
kentés felé. Valamivel egyér
telműbb,- amikor ezt írja: 
Nem csupán az e.rő .pozíció

jából kell tárgyalnunk — ha
nem válójában ez az egyetlen 
útja annak, hogy hatékonyan 
tárgyalhassunk.”

Ésszerűbb és rokonszenve
sebb az az érvelés, hogy „a 
biztonsághoz csak egy út vezet
— a meglevő fegyverek meg
semmisítése, nem pedig fel
váltásuk újakkal.” De ezt Se- 
vardnadze mondta . . .

Megvan persze a washing
toni vezetésnek a politikai fi
lozófiája, sőt az erkölcsi érve
lése (!) is az SDI alátámasz
tására. Eszerint a jelenleg ér
vényben levő kölcsönösen sza
vatolt elpusztítás (MAD) 
doktrínáját fel kellene váltani 
a kölcsönösen . szavatolt biz
tonságéval (MAS). Szerintük 
emberségesebb és biztonságo
sabb, ha a kölcsönös elretten
tés helyett védelmi rendsze
reket fejlesztenek ki.

Meglehet, tetszetős érvelés
— de vajon igaz-e? Tudjuk — 
Three Mile Island és Cserno
bil óta még inkább —, hogy 
nem létezik 100 százalékos vé
delem. Túl ezen, az elretten
tés egyensúlya semmiképp 
sem azonos a terror vagy a 
félelem egyensúlyával. Tho
mas C. Schelling, harvardi 
professzor egy írásában kö
zérthető példával, világította 
meg ezt a tételt. A járdaszé
lént álló emberek „abszolút el 
vannak rettentve attól, hogy 
az utcán zajló forgalomba 
vessék magukat”-. Mégsem fél
nek, megvárják a zöld lám
pát.

Páncélruhában, autók között 
szökdécselve, jobban éreznék 
magukat?

met Szociáldemokrata Párt nadze szovjet klilügymi- 
(SPD) leszerelési és fegy- niszter 1987 első felére ter- 
verzetkorlátözási szakértője vezeti hivatalos bonni láto- 
pedig úgy tudja, hogy egy gatását. 
új, hivatalosan még nyilvá- a  Süddeutsche Zeitung és 
nosságra nem Hozott ame- a Die Welt című lap ki- 
rikai javaslat értelmében a vonatosán ismertette a 
rakéták számát mindkét ol- TASZSZ bonni jelentését 
dalon 200-ra korlátoznák. Helmut Kohl kancellár 
és 100-100-ra az európai egyik beszédéről, kiemelve, 
célok elérésére alkalmas hogy Kohl szavai szerint
robbanótölteteket.

A jól értesült General- 
Anzeiger című bonni újság 
jelentése szerint a Szovjet
unió és az NSZK leszerelé
si szakértői hamarosan

az NSZK is kész alkalmaz
ni a „közös európai ház” 
Mihail Gorbacsov alkotta 
szóképet, és hozzájárulni e 
közös ház lakályosabbá té-

Moszkvában találkoznak, teléhez.

Megújuló párbeszéd N icaraguában 
az állam és az egyház között

Egy hangyabolyba tévedt 
elefánthoz' hasonlította az 
Egyesült Államok Kubára irá
nyuló politikáját Fidel Castro, 
-a -párt első titkára a CDR 
kongresszusán mondott záró
beszédében, ahol a nyitónapon 
elhangzott felszólalásával el
lentétben, inkább a nemzetkö
zi kérdésekre fordított na
gyobb figyelmet. Ismét foko
zottabb harcra szólította fel a 
kubaiakat, bár ez — akárcsak 
a hangyacsípések az elefánt
nak — csak hosszú távon hoz
hat eredményt.

Kubában most is nagy figye
lemmel kísérik a közép-ame
rikai fejleményeket. Nicara
guából érkezett hírek szerint 
mind az állam, mind az egy
ház vezetői üdvözölték a több 
mint egy esztendő után felújí
tott párbeszédet. A sajtó nagy 
terjedelemben, kiemelten fog
lalkozik Daniel Ortega elnök 
és Miguel Obando érsek talál
kozójával, kiemelvén a feszült

ség enyhülését egy olyan idő
szakban, amikor az országnak 
amúgy is sok belső és külső 
problémával kell szembenéz
nie. Mintegy háromórás tár
gyalás után, amelynek Paolo 
Guiglio pápai nuncius reziden
ciája adott helyt, a felek meg
egyeztek abban, hogy megálla
podást írnak alá a közeljövő
ben a viszony stabilizálásáról. 
A tanácskozások befejeztével 
Ortega újságírók előtt kijelen
tette, az eszmecsere konstruk
tív és előremutató volt. Megfi
gyelők rámutatnak, hogy a 
kapcsolatok akkor romlottak 
meg, amikor a vezetés betiltot
ta egy katolikus rádió adásait, 
mert azok ellentmondtak a 
szükségállapot rendelkezései
nek. Korábban ugyancsak hoz
zájárult a 'viszony elmérgesíté
séhez Pablo Vega püspök ki
utasítása az országból, vala
mint az, hogy egy magas ran
gú egyházi személyiség nem 
utazhatott be Nicaraguába.

Újabb lengyel adósságiitemezés

Október végén életbe lép az lAEA-megállapodás 
a nukleáris balesetek jelzéséről

Már október- 27-én életbe 
lép az atomerőmű-balesetek 
jelzéséről kötött nemzetközi 
megállapodás, miután eddig 50 
állam csatlakozott hozzá. Ezt 
közölte az ENSZ Nemzetközi 
Atomenergia Ügynöksége 
(IAEA) közgyűlésén Hans 
Rlix, a szervezet vezérigazga
tója. Blix az IAEA munkájá
ról számolt be a szervezet ren-. 
des évi tanácskozásán, azt kö
vetően, hogy az előző héten 
rendkívüli ülésszak foglalko
zott a nemzetközi atombizton
ság és együttműködés kérdé

seivel a csernobili szerencsét
lenség tükrében.

A balesetek jelzésére, Illet
ve az elhárításukban való 
együttműködésre vonatkozó 
szerződéshez valamennyi 
atomhatalom csatlakozott már. 
és a többiek közül elsők között 
Magyarország is.

A szovjet kormány nyilatko
zatban fejezte ki megelégedé
sét az IAEA bécsi rendkívüli 
ülésén ; elért eredményekkel 
kapcsolatban. Ebből kiindulva 
a Szovjetunió javásolja a to
vábblépést az atömenergia-biz 
tonság . nemzetközi rendjének 
kidolgozása félé.

Lengyelország új'atpb megál
lapodást kötött több mint 500 
nyugati kereskedelmi bankkal 
tartozásainak átütemezéséről. 
Az egyezmény értelmében'az 
idén és jövőre esedékes tarto
zások visszafizetését 4 évvel 
halasztja el, de úgy, hogy az 
adósság 20 százalékát közben 
vissza kell fizetni. Ugyanak
kor az 1987-es törlesztés há
romnegyedét a lengyel fél hi
tel formájában azonnal visz- 
szakapja. A lengyel kereske
delmi bank elnökhelyettese 
szerint a megállapodás igen 
előnyös, egyrészt, mert az új 
hitelt föl lehet használni áru
vásárlásra olyan országokban 
is, amelyek nem írták alá a 
mostani megállapodást, más
részt, mert. negyedszázalékos 
kamatcsökkentést sikerült el

érni. Egyúttal ügy vélekedett, 
hogy a mostani megállapodás 
lélegzetvételnyi időt ad a len
gyel gazdaságnak, hiszen kö
rülbelül 1,6 milliárd dollár 
törlesztését halasztja el. Len
gyelországnak jelenleg mint
egy 32 milliárd dolláros nyu
gati adóssága van. Az év első 
hét hónapjában 450 millió 
dollár volt a lengyel külke
reskedelmi mérleg aktívuma, 
szemben az egész évre elő
irányzott 1,6 milliárddal és a 
tavalyi év azonos időszakában 
elért 570 millió dollárral. A 
tőkésországokba irányuló len
gyel szénkivitel 14 százalék
kal, a kokszexport 27 száza
lékkal csökkent, rézből 13 
százalékkal, kénből közel 20 
százalékkal esett vissza a ki
vitel.

N S Z K  költségvetési vita
Az NSZK az 1987-es köüt- 

ségvetési évben folytatni fog
ja az állami kiadások korláto
zását, és egy nagyobb szabású 
adócsökkentést hajt végre — 
közölte Stoltenberg nyugat
német pénzügyminiszter az új 
költségvetés beterjesztésekor. 
„Kevesebb államot és adót kí
vánunk, mert hiszünk benne, 
hogy az emberek képesek' éle
tük önálló megszervezésére” — 
mondotta a pénzügyminiszter. 
A kormány jövőre 271 mil
liárd márkás kiadást tervez, 
ami akárcsak tavaly. 2,9 szá
zalékos növekedést jelent. Az 
adóbevételek 1987-ben 4.5 szá
zalékkal. 221 milliárd márká
ra emelkednek. A kormány 
.jövőre 40 milliárd márkára 
rúgó; adócsökkentési tervet 
terjeszt a parlament elé. 
amely a kilencvenes évek ele
jén lépne hatályba. A szociá
lis'kiadások összege 1987-ben 
87,8 milliárd márka lesz. 16 
százalékkal ' több ,az ideinél. A 
katonái kiadások 54,6 milliárd 
márkára növekednék, szem
ben az idei 53 milliárd már
kával. Apel volt pénzügymi
niszter. a szociáldemokraták 
parlamenti csoportjának he
lyettes vezetője, a költségveté
si terv kapcsán mindenekelőtt 
a kormány foglalkoztatáspoli
tikáját bírálta. Rámutatott, 
hogy a Kohl-ikormány négy

évvel ezelőtt- megígérte, hogy 
a munkanélküliek számát rö
vid idő alatt 1 millióra csök
kenti, ám ennek éppen az el
lenkezője következett be.

Szovjet—görög 
timföldmegállapedás
Mégis felépül a szovjet tech

nológia és munka felhasználá
sával tervezett timföld gyár 
Görögországban. A már több 
mint két éve húzódó és most 
Moszkvában aláírt szerződés 
szerint a szovjet Cvetmstpro- 
mexport vállalat építi fel as 
évi közel 600 ezer tonna kapa
citású gyárat a Korinthoszi- 
öböl térségében. A berendezé
sek egy részét Nyugat-Európá- 
ban szándékoznak beszerezni. 
Az árproblémákon kívül — a 
beruházás a korábbi 450 millió 
dollár helyett 550 millióba fog 
kerülni — az okozott gondot 
legutóbb, hogy Bulgária visz- 
szalépett évi 200 ezer tpnna 
timföld átvételétől, A mostani 
megegyezés szerint a teljes ter
melt timföldet, évi 580 ezer 
tonnát, a Szovjetunióba fogják 
szállítani, Az 1990-ben termel
ni kezdő üzem görög bauxit- 
ból állít majd elő timföldet.
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Egyeztet az ipát* 
és a hereskedeletm

Jelentősen csökkent a hiánycikklistán szereplő áruk 
köre. A Belkereskedelmi Minisztérium és az ipar veze
tőinek összehangolt intézkedései nyomán sikerült meg
oldani számos tartós fogyasztási cikk gyártását, néhá
nyat pedig importból szereztek be.

A két tárca illetékesei 
minden évben szeptember 
30-ig egyeztetik a kereske
delmi vállalatok igényeit az 
ipari vállalatok lehetőségei
vel. Néha előfordul, hogy 
egyik-másik üzlet több árut 
kér a szükségesnél, egyes 
iparvállalatok pedig ennek 
épp az ellenkezőjét teszik, 
kevesebbet ajánlanak fel, 
hogy könnyebb legyen a 
vállalások teljesítése. E túl
zásokat és óvatos alábecs
léseket figyelembe véve ha
tározzák meg az ellátással 
kapcsolatos teendőket. Eze
ket összesítve kiderült, 
mely termékcsoportoknál 
tér el kiugróan a kereslet 
a kínálattól, hol lehet szá
mítani áruhiányra. Ennek 
alapján ä két minisztérium 
illetékesei akkor intézked
tek a hiányzó mennyiség 
gyártásáról, esetleges im
portjáról. És az ered
mény ...

— Éveken át nem volt 
megfelelő a választék für
dőkádból, radiátorból — 
rnondta dr. Medgyesi Ildi
kó, az Ipari Minisztérium 
főosztályvezetője — most 
van .elegendő. Villanyboj
lerből a tervezettnél 14,7 
százalékkal, cirkogejzírből 
9 százalékkal, hőtárolós 
kályhából 3 százalékkal 
többet gyártottak a válla
latok. Ezekből is tovább ja
vul az ellátás. A magán
építkezők tapasztalhatták, 
szeg nemcsak különféle 
nagyságban és csomagolás
ban kapható, hanem he
lyenként még árenged
ménnyel is. A kerti szer
számokat korábban gyak

ran hiába keresték. Sikerült 
a Borsodnádasdi Lemez
gyár egyik üzemét fejlesz
teni, így most már elegen
dő ásó, kapa, gereblye, olló 
kerül az üzletekbe. A Caola 
gyár segítségével a bébikré
mek, a samponok, az olcsó 
.kozmetikumok kínálata is 
lényegesen javult. Ugyanez 
mondható el a mosóporok
ról és a mosogatószerekről 
is. Jelentős állami segítség
gel a csecsemőruha gyártá
sát is fejlesztettük. E ter
mékcsoportban is bősége
sebb lesz a kínálat.

Néhány fontos, kere
sett cikk azonban to
vábbra is ott szerepel a 
bosszantó listán, ám a 
főosztályvezető-nő szerint 
már nem sokáig. A Jász
berényi Hűtőgépgyár több 
mélyhűtőt szállított. Im
portáltak is hűtőládákat, 
de a kereslet még nagyobb 
a kínálatnál. A színes tele
víziók ügye. úgy tetszik, 
rendeződik, ötvenezer kép- 

' csövet vásároltak külföldön, 
és a hazai termelést is bő
vítették. Emellett szó van 
kínai színes készülékek be
hozataláról, s a Lipcsei Vá
sáron aláírt szerződés sze
rint az NDK is szállít 30 
ezer készüléket. A mosoga
tógép gyártására is vállal
kozott két cég: a pápai 
Elekthermax és az ikladai 
Ipari Műszergyár.

A két tárca illetékesei ez
úttal 80 termékcsoportról 
készítenek alapos „látlele
tet”, hogy újabb intézkedé
sekkel már most elkészít
sék a jövő évi áruellátás to
vábbi javítását.

Együttműködési megállapodást kötött az Igazságügyi Minisz
térium és a Magyar Vöröskereszt. A megállapodás értelmé
ben a Vöröskereszt segíti a szabadultak társadalmi beillesz
kedését. Az együttműködési megállapodás előzményeiről és a 
jövőbeni feladatokról lapunk hatodik oldalán számolunk be

M it rejt
a  fö ld  m élye  Som ogybán?

Az utóbbi években több, nagy jelentőségű ásatás indult 
meg „Somogyországban”. Múltunk alaposabb megismeréséhez 
a természettudományok segítségét is igénybe veszik a So
mogy Megyei Múzeum régészei. Mivel foglalkoznak most? 
— kérdeztük dr. Költő Lászlót, a megyei múzeum régészeti 
osztályvezetőjét.

Megújul a hatvani csomópont
Hatalmas földmunkagépek 

harapdálják a hatvani állomás 
talaját, síneket szednek föl, s 
raknak le új ágyakba. A rá
dióban nap mint nap hallhat
juk, a Budapest—Miskolc vo
nalon közlekedő vonatok 10-15 
percet késnek emiatt. Immár 
egy éve dolgoznak a MÁV 
Miskolci Építési Főmérnöksé
gének dolgozói a csomópont 
korszerűsítésén.

! A tervek szerint még egy 
, évig tart a város vasútállomá
sának átépítése. Most olykor 
az expressz-szerelvények is 

.’ perceket várnak a bejárati 
váltó előtt.

— A jelenlegi késések oka 
i a vágányok felújítása, a biz- 
■. tosítóberendezések cseréje .— 
-tájékoztat Sas Gábor, a MÁV 
Miskolci Építési Főnökség 
igazgatója. — A jelző előtti 
ácsorgást az okozza, hogy 

\ Hatvanban még ma is kézzel 
állítják a váltókat. Négy fő
vonal személy- és teherforgal
mának keresztéződési pontja 

- ez. Az évről évre növekvő 
-megterhelésnek már nem tud- 
,na sokáig biztonsággal megfe
lelni.

Előfordul, hogy két irányból 
egyszerre érkezik be szerel
vény, s az utasok csak a ko
csikat megkerülve, vagy ép
pen azokon átmászva jutnak el 
az állomásra. Az áldatlan álla- 

■ pót' kialakulása a második vi
lágháború pusztításaira vezet
hető vissza. Az 1944. szeptem
ber 20-i bombatámadás szinte 
a porig rombolta a hatvani 
vasútállomást. 1952-ben adták

át helyén az újat, s tervbe vet
ték a vágányok átépítését is. 
Ez azonban pénzszűke miatt 
sokáig nem valósulhatott meg. 
1982-ben a MÁV Miskolci 
Igazgatóságához csatolták Hat
vant, s az új gazda teremtett 
anyagi alapot az egyre inkább. 
sürgető korszerűsítés megkez
désére.

— Ide kerül majd az első 
két sínpár — mutat az ásítozó, 
hosszú, mély, korlátokkal kö
rülvett árkokra Sas Gábor. — 
A réginél szélesebb, burkolt 
peronokat építünk, amelyeket 
aluljáró köt össze. Ezzel meg
szűnik az átjárás a síneken, 
csökken a balesetveszély. Fo
lyamatosan, kettesével cserél
jük a sínpárokat. Az Uvaterv 
most dolgozik az aluljáró ter
vein. Bízom benne, hogy a jö
vő év elején elkezdhetjük az 
építését.
_ Az eddig elvégzett munka 
értéke — a vágányépítéssel és 
a biztonsági berendezések kor
szerűsítésével együtt — mint
egy 150 millió forint. A teljes 
költség több száz millióra rúg 
majd, mert már megkezdték a 
salgótarjáni vonal villamosítá
sát, s új vágánypár lerakását 
a Betonútépítő Vállalat dolgo
zói. De ez külön fejezet.

A váltók előtti ácsorgás Hat
vanban megszűnik, amikor be
fejezik a biztonsági berende
zések felszerelését. Legkésőbb 
1988 elején adják át itt leg
korszerűbb vasúti csomópont
jaink egyikét. Az új születése 
azonban mindig okoz kisebb- 
nagyobb problémát.

— Tervásatásokat és lelet
mentéseket folytatunk. Terv- 
ásatásainkkal főként a köz
ponti régészeti programokhoz 
kapcsolódóan a korai nemzet
ségi és uralkodói központok 
kutatását végezzük. Ilyenek a 
Somogyváron. Koppány vezér 
egykori szálláshelyén, vala
mint Segesden a királynéi is
pánsági központban és Babó- 
csán a Tiboldok nemzetségi 
központjában folyó ásatások. 
Nagyberki-Szalaeska hegyen 
pedig egy bronzkori földvár 
teljes geodéziai felmérését fe
jezzük be ez évben. Progra
munkban szerepel még az 
Árpád-kori földvárak felméré
se is. amelyek első ütemét vé
geztük el az idén. Legnagyobb 
és a legtöbb energiát kívánó 
léletmentő ásatásunk a Kis- 
Balaton-program keretében 
indult meg, ahol a víztározó 
építésével párhuzamosan még 
feltárhatjuk egy zárt tájegy
ség régészeti kultúráinak tel
jes keresztmetszetét.

— Milyen eredményt hoztak 
az ásatások Somogyvárott és 
Segesden?

— Somogyváron megtaláltuk 
egy X. századi, úgynevezett 
vörös sáncra alapozott széles 
kőfal alapjainak maradványa
it. A kőfal egy Szt. László ki
rály által alapított XI. századi 
bencés apátság épületeit kerí
tette be, és védte a külső tá
madások ellen. Segesden góti
kus épületek maradványait, 
valamint igen jelentős későkö
zépkori (török-kori) kerámiá

kat és bronzedényeket hozott 
felszínre a kutatás,. amelynek 
során kezd kibontakozni a 
középkori városszerkezet is.

— Ügy tudjuk, hogy a So
mogy Megyei Múzeumban 
újabban természettudományi 
módszereket is felhasználnak 
munkájukhoz.

— Valóban nem hagyomá
nyos régészeti módszerek al
kalmazása is szerepel progra
munkban. így például részt 
veszünk az MTA Veszprémi 
Akadémiai Bizottságán belül 
működő,. v .Archeometri.ai> és 
íparrégészeti , Munkabizottság 

munkájában, amely összefogja 
a  régészet iránt érdeklődő ha 
zai természettudományos 
szakembereket. Ennek kereté
ben alkalmaztunk geofizikai 
leletfelderítési módszereket a 
Kis-Balaton területén azokon 
a helyeken, ahol a hagyomá
nyos régészeti terepbejárások 
nem, vagy csak nagy nehéz
ségek árán vezettek volna 
eredményre. Több ezer régé
szeti tárgy anyagos zet étel ét 
határoztuk meg roncsolásmen- 
tes vizsgálati módszerrel. Az 
eredményeik lehetővé teszik 
egykori technológiák rekonst
ruálását. műhelyek meghatá
rozását és egyéb társadalom- 
történeti következtetések le
vonását is. A Kaposvári Me
zőgazdasági Főiskolával fenn
álló hasonló kapcsolatunk 
alapján pedig hazánkban ed
dig .még nem alkalmazott kor
meghatározási módszert kezd
tünk meg kikísérletezni.

A feleség könyvborítói

Ű rku ta tá si T ársaság  a la k ú t
A MTESZ székházában megrendezett sajtótájékoz» 

tatón jelentette be ALmár Iván, a Központi Asztro
nautikai Szakosztály elnöke, hogy a három évtizede 
működő tudományos szervezet egyesületté alakul át.

Almár Iván elmondta: ma már több száz olyan 
szakember dolgozik az országban, akiknek munkája 
közvetve vagy közvetlenül az űrkutatáshoz kapcsoló
dik. A társaság célja, hogy olyan fórumot teremtsen 
számukra, ahol alkalmuk van megbeszélni problémái
kat, kicserélni tapasztalataikat. A Vega-program egy
értelmű nemzetközi sikere is azt jelzi, hogy felnőtt egy 
olyan nemzedék amely alkalmas a csúcstechnológiák 
követelte precizitással és elmélyültséggel tevékeny
kedni.

Első kiadású kötetek, kéz
iratok, fotók, dedikált köny
vek — Báliint Györgynek szó
ló _ hálás szavú, tiszteletteljes 
ajánlásokkal. Régi borítójú 
könyvsorozatok, évtizedekkel 
ezelőtt készült illusztrációk — 
a Munkácsy-díjas könyvterve
ző művész, Csillag Vera mun
kái. Az Állami Gorkij Könyv
tár olvasótermében Ke- 
resztúry Dezső nyitotta meg 
a Bálint György irodalmi és 
Csillag Vera művészeti mun» 
íkásságát bemutató reprezen
tatív tárlatot.

— A Magyar Bibliofil Tár
sasággal és a Soros alapít
vánnyal a Művelődési Minisz
térium támogatásával közösen 
rendezett kiálításunk tisztelet- 
adás Bálint György emléké
nek, aki nyáron lett volna 80 
éves — mondja Tóth Gyula, 
az Állami Gorkij Könyvtár 
főigazgatója. — Csillag Verá
val 1933 májusában házasod
tak össze, de barátságuk már 
előbb kezdődött, ö  tervezte 
Bálint György összes könyvét, 
ő volt írásainak első olvasója

A jelenleg Ausztráliában 
élő művésznő a kiállítás al
kalmából hazalátogatott, sőt, 
magával hozott és kölcsön

adott több eredeti könyvborí
tót is. Segített a Bálint 
György hagyatékát őrző Pe
tőfi Irodalmi Múzeum is, 
amely a kiváló író és publi
cista könyvtárának néhány 
értékes darabját, fotókat, va
lamint a náluk levő eredeti 
kéziratok másolatait adta át. 
Mihályfi Márta rendező vé
giglátogatta Bálint György 
rokonait, akik szintén segítet
tek. így került magánszemé
lyektől a könyvtárba az , író 
lámpája, íróasztala, írógépe.

A tárlat rendezőjétől meg
tudtuk, a tárlókban bemutat
ják Bálint György minden 
könyvének első kiadását és 
számos olyan könyvet, ame
lyet szerzője — így Radnóti 
Miklós, Török Sophie, Hont 
Ferenc, Vas István, Thury 
Zsuzsa, Goda Gábor, Kolozs
vári Grandpierre Emil, Boldi
zsár Iván — dedikált számá
ra. Kiállítanak olyan folyóira
tokat is, amelyek kötetben ed
dig még nem közölt Bálint 
György-írásokat tartalmaznak 
Gonda György, a könyvtár tu
dományos munkatársa hét
százötvennél több ilyen írást 
gyűjtött össze újságokból, fo
lyóiratokból.

Video az a i  beidetbest
Az életszínvonal alakulá

sáról kimutatott, meglehe
tősen negatív képnek lát
szólag ellentmond a statisz
tika, amely szerint az év 

-első felében a lakosság 8,4 
százalékkal többet költött 
áruvásárlásra, mint tavaly 
január és június között. No 
de az infláció! — vetheti 
ellen az olvasó, s igaza van, 
hiszen a 8,4 százalékkal 
több pénzért csak 3,7 szá
zalékkal több árut adtak.

Érdemes azon is elgon
dolkodni, hogy mit adott el 
a kereskedelem az év első 
hat hónapjában összesen 
259 milliárd forintért. Fi
gyelemre méltó, hogy mi
közben tovább csökkent a 
vendéglátás forgalma, és 
majdnem 3 százalékkal ke
vesebb ruházati cikk talált 
vevőre, kiugróan — folyó 
árakon számítva 18 száza
lékkal, változatlan árakon 
mérve 10 százalékkal — 
nőtt az úgynevezett tartós 
fogyasztási cikkek értékesí
tése. E termékcsoportba so
rolja a statisztika a ház
tartási gépeket, a híradás- 
technikai készülékeket, a 
járműveket, a fűtőberende
zéseket. és az olyan árukat, 
mint a bútor, a fényképe
zőgép, az óra, a zongora, a 
zsebszámológép vagy a sze
mélyi számítógép.

Az utóbbinak még csak 
tavaly nyitottak rubrikát a 
kimutatásokban, akárcsak a 
képmagnónak, amelyből a 
múlt év első felében mind
össze 700 darabot adtak el 
a boltok, az idén, június vé

géig viszont már 6700-at. • 
Bár ezek a készülékek még 
ritkák a magyar háztartá
sokban. Más jelek is arra 
utalnak, hogy határozottan 
növekszik az igény a kor
szerű technika iránt. Keve
sebb szilárd tüzelésű kály
hát és több etázskazánt, 
gázkáiyhát forgalmaz a ke
reskedelem. Csökkent a fe
kete-fehér tévékészülékek 
értékesítése, és növekszik a 
színeseké. Mérséklődik a 
hagyományos mosógépek 
iránti kereslet, kelendőbbek 
az automaták. A fagyasztó- 
szekrények a legkeresettebb 
cikkek közé kerültek.

Tíz-tizenöt éve még azt 
vizsgáltuk, mire költ többet 
a lakosság: élelmiszerekre 
vagy iparcikkekre. Az egy
kori fele-fele arány mára 
úgy módosult, hogy a 259 
milliárdból csak 108 mil
liárd ment el élelmiszerek
re és élvezeti cikkekre, s 
több mint 151 milliárd ipar
cikkekre.

Kézenfekvőnek látszik a 
következtetés, hogy akkor 
tehát növekvőben az élet- 
színvonal, javulóban az élet 
minősége —, mégis elha
markodottság lenne csupán 
az áruforgalom adataira 
alapozni véleményünket. 
Hogy a sok összetevő kö
zül csak egyre emlékeztes
sünk: a sztereó rádiók, le
mezjátszók, a fagyasztó- 
szekrények. a színes televí
ziók, az automata mosógé
pek egy részét lakásra vá
rók, albérletben élők'vásá
rolták.

Peking felé kacsingat a Rába
Kínai munkások dolgoznak 

majd a Rába Magyar Vagon- 
és Gépgyárban. Az előzetes 
hír a nyáron jelent meg. Az
óta a győri nagyüzem elkészí
tette részletes ajánlatát a kí
naiaknak, és megkezdte a Tá
vol-Kelétről :;> májdán ; érkező 
dolgozók lakásainak építését;

— Nem vendégmunkásnak
jönnek ide — .szögezi le Busza 
András, a Rába osztályveze
tője —, hanem szakmai to
vábbképzésre. Valamennyien 
végzett szakmunkások, s olyan 
Rába-üzemékben kívánnak 
többéves gyakorlatot szerezni, 
amilyenekben otthon is dol
goznak majd. Tárgyalásokat 
folytatunk arról, hogy vállala
tunk bekapcsolódik a kínai 
járműprograrr$a. Épp most 
utazik ki küldöttségünk, hogy 
a tervezett műszaki és tech
nológiai együttműködésről tár
gyaljon. Felajánlottuk például 
nekik a f utómű gyártáshoz
szükséges összes részismeretet. 
Ha kérik, vállaljuk egy ilyen 
autóipari üzem létrehozását a 
tervezéstől a gépsorok szállí
tásáig, s a dolgozók betanítá
sáig. Ezért is érdekünk a szak
munkás-továbbképzés.

— De vajon jó üzlet lesz-e?
— Mindenképpen. Több üze

münkben, ahol létszámhiány 
van, szakképzett munkaerővel 
bővíthetjük a termelést. Az itt 
gyakorlatot szerzett kínai dol
gozók felválthatják majd a tá
vol-keleti országba drága pén
zen kiküldött — tehergépkocsit

javító — szakembereinket. A 
jövő üzletei szempontjából 
pedig előnyt jelent, ha ott 
helyben .már adott a mi tech
nológiánkat ismerő, gyakorlott 
munkaerő.

— Mily én feltételekkel dol
goznának' itt?

— A végleges szerződést a 
TESCO-val közösen a közeljö
vőben írja alá a Rába. Aján
latunk szerint a kínai szak
munkásokat magyarok közé 
osztjuk be a motor-, futómű-, 
a fogaskerék- és a melegüze
mekbe, a kamiont és teher
autót összeszerelő gyáregysé
gekben. Azonos norma alap
ján, a mieinkkel azonos telje
sítménybért kapnak forintban. 
Szakmunkásokról lévén szó, jó 
teljesítmény esetén ez a tízez
ret is elérheti. Munkajogilag a 
Rába alkalmazottai lesznek. 
Minden szociális juttatás, így 
vállalati üdülés is jár majd ne
kik a kollektív szerződés sze
rint. Kétszobás, összkomfortos 
lakásokban kapnak szállást, 
egy-egy szobában két személyt 
helyezünk el. Száz lakást épí
tünk, százmillió forintért. Ez 
jelentős kiadás, ám ha véget 
ér a szakmai továbbképzés, a 
felújított lakásokat dolgozóink 
megvásárolhat j ák.

Amennyiben a fentieket tar
talmazó. ajánlatot elfogadják 
az érintett felek, akkor jövőre 
hároméves szerződéssel három
százötven kínai szakmunkás 
költözik Győrbe.

Éreute 130 millió ampulla
A Chinoin újpesti gyártelepének egyik üzemrészében 

évente mintegy százmillió ampullát töltenek meg kü
lönböző injekciókkal. A gyár termékei iránt egyre nö
vekszik a nemzetközi kereslet. Az igényeket itt azon
ban már nem tudják kielégíteni, ezért a Miskolc mel
letti Csanyik-völgyben új, injekcióelőállító üzem épí
tését kezdték meg.

A több mint ötezer négyzetméter alapterületű új 
létesítményben évente további 150 millió ampulla in
jekciót állítanak majd elő,

A világbanki hitellel — mintegy háromnegyedmil- 
liard forintos beruházással -  épülő új injekcióüzem 
minden tekintetben megfelel majd a legkorszerűbb 
nemzetközi gyógyszeripari normáknak. A gyártás lég
kondicionált, csíraszegény levegőjű környezetben törté
nik. Az anyag előállítása, az ampullázás, a késztermék 
csomagolása zártláncú — automatikus, mikroprocesszo
ros irányítású — gépsoron folyik majd.

Az alapanyagok és a késztermékek tárolására korsze
rű, gépesített, nagy méretű magasraktárak épülnek

Az injekcióüzem átadását a jövő év végére terve
zik.
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Egyik olvasónk, B. L. négyoldalas levelében egész sor jogi 
kérdést vet fel. Mint írja, az ő „története” és a jogi magyará
zat közlésével talán segíthetne elítélttársainak, hogy velük ne 
forduljon elő ilyen esemény. Mi történt vele? Valamilyen 
erőszakos cselekmény miatt elítélték. A nyomozás során a fel
ismerésre bemutatásnál a jegyzőkönyv szerint hatósági tanú
kat vettek igénybe, akik szerinte a nyomozási cselekménynél 
nem is voltak jelen, csak a jegyzőkönyvet utólag aláírták. A 
két hatósági tanú egyébként mint takarítónő a rendőrség al
kalmazottja volt. Az ügyészséghez fordult panasszal, amit fel
jelentésnek tekintettek. A vizsgálat megállapította, hogy az 
általa leírt „hiányosság” nem bűncselekmény, s ezek után az 
illetékes főügyészség vádat emelt ellene hamis vád miatt. A 
bírósági eljárás során hiába akarta igazát tanúkkal bizonyíta
ni, csak az egyiket hallgatták meg, de vallomását nem vet
ték figyelembe (talán azért, mert ő is büntetését töltötte az 
egyik intézetben), a másik két tanúja azonban nem jelent 
meg az idézésre, s másodszor már nem idézték.

Lehet-e hatósági tana 
a rendőrség alkalmazottja?

ismerné fel. Hogy a tanú ezt
fölismerte-e vagy sem,, nem 
szükséges külön hatósági ta
núval hizonyíttatni, hiszen az 
eljárás során erről közvetlenül 
6 dog a 'bíróság előtt ’ beszá
molni. A- tanú hatósági tánúja 

' többnyire.felesleges.''A ható
be a hatósági tanúkat, Az nem 5 ^  azonban belátásától füg- 
derül ki, hogy személyt vagy Sóén _ ilyenkor (s égyeb cse- 
tárgyat kellett-e felismerni, lékmenyeknel is) alkalmazhat 
Tekintettel arra, hogy a felis- hatósági tanúkat, e z .  , azonban 
mérésre bemutatásnál a tör- nem kötelessége. . 
vény nem teszi kötelekévé a A tárgyalt esetre, visszatérve 
hatósági tanú alkalmazását, , az olyan ,,hiányosság”, hogy 
ennek nincs is jelentősége. Ez nem alkalmaztak a felismerés- 
azért nem kötelező, mert a re bemutatásnál hatósági ta- 
személyt vagy tárgyat felisme- núkat, nem, hiányosság, és nem 
rő (vagy fel _nern̂  ismero)^szq- js jogszabálysértő. .(Hogy az 
mely tulajdonkeppen tana, J?  „ a ha+ósáffi tanú-akit előzőleg kihallgattak acr . a hatos,ági .tanú
föl, hogy a. kérdéses személyt kát pontosan minek, az igazo- 
vagy tárgyát milyen körűimé- lásárá" vették igénybe, az a le- 
nyék között észlelte, és miről vélbőPpontosán nem derül.1ki.)

Jogosan emelteit"« vádat 
hamis vád címén?

Jóllehet, olvasónk leveléből 
nem derül ki teljes pontosság
gal a tényállás (annak meg
ismeréséhez valamennyi irat 
áttanulmányozására lenne 
szükség), mégis megfogalmaz
ható néhány súlyponti kérdés.

Az egyik: milyen nyomozá
si cselekménynél kell — lehet 
— hatósági tanúkat alkalmaz
ni, továbbá lehet-e hatósági 
tanú a rendőrség alkalmazott
ja?

A hatósági tanú igazolja 
annak a nyomozási cse
lekménynek a lefolyását 

, és eredményét, amely
nél jelen volt. A nyo
mozás tartama alatt 
ugyanis a nyilvánosság 
nem érvényesül (mint 
például a bírósági sza
kaszban), valamilyen 
módon garantálnunk 
kell tehát azt, hogy az 
adott büntetőeljárási cse
lekmény valóban asze
rint zajlott le, és olyan 
eredményt hozott, mint 
amit a jegyzőkönyv tar
talmaz.

. A. halósági tanú ,.azt: a . célt 
" szolgálja, 'hogy mipt elfogu1- 

latlan szemlélő, tanúsítsa a 
történteket, aki később a bí
rósági eljárás során ismét ki
hallgatható és vallomása bizo
nyítékként figyelembe vehető.1

.’Egyértelmű, hogy aki az el
járásban'érdekelt vágy a nyo
mozóhatóság tagja, nem lehet 
hatósági tanú! (Nem lehet 
olyan személy sem, akitől testi 
vagy szellemi fogyatkozása 
miatt nem várható el, hogy a 
nyomozási cselekmény lefo
lyását és eredményét igazolja). 
Mi a helyzet azonban akkor, 

. ha más, külső személy igény- 
bevételének elháríthatatlan 

; akadálya van. Például a nyo
mozás során, a kihallgatáskor

vagy szembesítéskor a rendőr
ség épületében merül fel a ha
tósági tanú igénybevételének 
szükségessége. Nem valószínű, 
hogy a nyomozó hatóság utcai 
járókelőket fog ilyenkor elő
keríteni, s megkérni, legyen 
jelen a büntetőeljárási cselek
ménynél. A nyomozás érdeke 
sem teszi mindig " lehetővé, 
hogy kívülálló személyt vonja
nak be az ügybe. A törvény . 
ezért módot ad arra, hogy 
ilyenkor a hatóság alkalma- 
zottsát (pl. gépkocsivezetőt, 
gépírót, takarítónőt stb.) ve
gyék igénybe hatósági tanú
ként. Végső esetben a hatósá
gi tanú alkalmazása mellőzhe
tő is, de ilyenkor a jegyző
könyvben fel kell tüntetni, 
hogy igénybevételének mi volt 
az akadálya.

A hatósági tanút (mindegy, 
hogy külső' személy-e. vagy a 
hatóság alkalmazottja), fel 
kell világosítani jogairól és 
kötelezettségeiről, különösen 
arról, hogy a nyomozási cse
lekményre észrevételt tehet, 
amit jegyzőkönyvbe kell fogr 
lalni. Természetesen a ható
sági tanú: is csak azt. igazol
hatja, ámít látott,' hallott, il- 

• letve tapasztalt. Ellenkező 
esetben a hamis tanúzás bűn- 
cselekményét követi el.

A hatósági tanú alkal
mazása egyes eljárási 
cselekményeknél kötele
ző. így két hatósági ta
nút kell alkalmazni a 
szemlénél, a bizonyítási 
kísérletnél, a lefoglalás
nál, a motozásnál és az 
írni, olvasni nem tudó 
személy kihallgatásáról 
felvett jegyzőkönyv is
mertetésénél.

Mint olvasónk írja, nála a 
felismertetésnél vették igény-

Ä másik kérdés: jogosan 
emeltek-e vádat olvasónk el
len hamis vád címén, mert azt 
állította, hogy a hatósági ta
núk nem voltak jelen, de alá
írásukkal mégis igazolták je
lenlétüket. Ez az állítás lénye
gében hamis tanúzással vá
dolja a hatósági tanúkat. 
Olyan eljárási cselekrftény 
megtörténtéről és lefolyásáról 
nyilatkoztak, tanúskodtak 
ugyanis, ha ez így történt, 
amin nem is vettek részt. Aki 
pedig a hatóság előtt, mást 
bűncselekmény elkövetésével 
(itt: a hamis tanúzással) ha
misan vádol, a hamis vád bűn- 
cselekményét követi el. Olva
sónk az ügyészséghez benyúj
tott panaszában lényegében 
azt állította, hogy a nyomozók 
és a rendőrségi alkalmazottak 
(takarítónők) összejátszottak, 
hogy őt az eljárás során el
marasztalhassák. (Mint írja: 
„nem is volt kötelező a ha;ö- 
sági tanú alkalmazása, a tör
vényesség látszata miatt még 
ezt is felhasználták”.) Levelé
ből kitűnik, hogy ez az állí
tása nem nyert bizonyítási 
Három tanút jelölt meg, aluli 
szerinte tudták volna igafá-t 
bizoáyítahl/íAz * -égyik-' mellétté 
tátiűskódte,!,'de *éM”Tőg¥díSá:. 
el vallomását, úgy véli, talán 
azért, mert a¥” is ’ büntetését 
töltötte valamelyik bv, inléj- 
zetben, s talán arra következ
tettek, hogy betyárbecsületből 
állt melléje. Ezt még megér
tené, de azt már nem tudja 
elfogadni, hogy a másik két, 
általa megnevezett — bünte
tett előéletű — tanút miért 
nem idézte meg még egyszer, 
és hallgatta meg a bíróság. : 

A bíróság — mint ismére}- 
tes — a legcélszerűbb bizonyít

tási eszközöket veszi Igénybe.. 
.Azokat, amelyek az eldönten
dő kérdés bizonyítására való
ban alkalmasak. Szabadon 
dönt arról is, elfogadja-e a 
■felajánlott bizonyítási eszközt 
(pl. tanúkat), vagy visszauta
sítja, mert úgy véli, hogy azok 
nem alkalmasak a bizonyítás
ra. Ha pedig el is fogadja a 
bizonyítási indítványt, pl. a 
tanút, szabadon mérlegeli a 
tanúvallomás bizonyító érté
két, a tanú szavahihetőségét,, 
összevetve az egyéb bizonyíté- 
kökkál.

Egy tanú tehát lehet, 
hogy nem dönt el sem
mit (de még három ta
nú sem), ha az egyéb 
bizonyítékok meggyő
zően más tényállást iga
zolnak. A bíróságnak az 
ügyben ezt a mérlegelé
sét egyébként a Legfel
sőbb Bíróság sem találta 
törvénytelennek, így ar
ra a kérdésére, hogy ho
vá, fordulhat igaza ér
dekében, azt kell mon
danunk, hogy ebben az 
ügyben már nincs lehe
tősége magasabb fórum
hoz fordulni..-■> V.;’."TO —T. ICJ '.gj.'Ĉ ‘ ; i,

- B: Ti. levélé bevezetőjében 
azt is leírja, hogy elítél tetősé 
komoly családi problémát
okoz számára. Felesége
ugyanis tanárnő, akinek élet
hivatása a tanítás Rosszindu- 

’latú emberek azonban igye
keznek kapcsolatukat azzal is 
megrontani, hogy azzal ijeszt
getik, ha kiderül, hogy 'férje 
börtönben van, nem taníthat 
az iskolában.- Felesége eddig 
kitartott mellette, de az efféle 
híresztelések miatt esetleg el
távolodhat tőle.

A llialm azlsaíó-e h átrán y  
a  házast ár ssal szem ben?

Pénzért vásárolt 
ajándékozóiévá!

Becsben, a Mariahilfer 
Strasse mellékutcáiban 
számtalan kis bolt csábítja 
az arra járó magyarokat. 
Beszélünk magyarul! — 
Magyaroknak nagy kedvez
mények! — hirdetik a táb
lák, bár a video- és kazet
taárak semmivel sem_ ol
csóbbak, mint az áruházak 
polcain. Az előzékeny el
adók portékájuk mellé 
ajánd.ékozólevelet is kínál
nak — igaz, az ajándékok- 
mánynak borsos ára van. 
Még többe kerül, ha valaki 
ezzel igyekszik vámkezel
tetni a határon a behozott 
értékeket, ez — ha kiderül 
— büntetőeljárást von ma
ga után. ,, , „Idén megszaporodtak a 
hamis ajándékozói évéi- 
lel kapcsolatos eljárá
sok. Nem egyedi eset az 
N. családé. Tavaly novem
berben N. Mihály 29 éves 
szobafestő kisiparos felesé-, 
gével, anyósával és 8 éves 
fiával együtt Bécsbe uta
zott: Kiváltották a maximá
lis, csaknem 50 ezer forint 
értékű valutát, amelyet  ̂a 
Magyar Nemzeti Bank két
hetes turistaú.tra biztosít. A 
csa’árl nem sok időt töltött 
a. csé-zárvá-os megcsodálá
sával, már a második na

pon vettek egy videokészü- 
léket, kazettákat és több 
egyéb apróságot, majd rög
tön hazaindultak. A bolt
ban a video mellé 500 schil- 
1 ingért egy ajándékozóleve
let is vettek, a rajta szerep
lő állítólagos barátot persze 
nem is látták. A hatá
ron ajándékként próbálták 
vámkezeltetni a 98 ezer fo
rint értékű készüléket, ezért 
az ügyészség mindhármu
kat a devizagazdálkodás 
megsértésével, csempészet
tel és magánokirat-hamisí
tással vádolja. N. Mihály 
azzal védekezett: nem tud
ta, hogy ha kevesebb időt 
tölt külföldön, mint ameny- 
nyi időre a valutát kivál
totta, a külön.bözetet vissza 
kell váltania. Felesége úgy 
vélte, ha mindenhol kínál
ják a boltok az ajándéko
zólevelet, csak nem lehet 
törvénytelen.

Ha a család terve sike
rül. a bécsi kiruccanás költ
ségei duplán megtérültek 
volna. így a rendőrség le
foglalta a videót, a csem
pészés ügyében pedig ha
marosan ítéletet hirdet a 
Pesti Központi Kerületi Bí
róság — dr. Szepesi Erzsé
bet — tanácsa.

Az utolsó kérdés tehát úgy 
fogalmazható meg, hogy al
kalmazható-e valamilyen hát* 
rány a házastárssai szemben 
(itt a feleséggel szemben) fér
je szabadságvesztés-büntetésé 
miatt, ha ez a feleség mun
kahelyén kiderül.

Ha valakit elítélnek, ez a 
családot mindenképpen hátrá
nyosan érinti. Nincs együtt a 
család; kevesebb a jövedelem; 
egyedül hárul pl. a gyermek- 
nevelés gondja a másik szü
lőre; nehézkesebb a kapcsolat- 
tartás az elítélttel, a látogat 
tások, utazgatások pénzbe ke
rülnek, amit a megcsappant 
jövedelem nem biztos hogy le
hetővé tesz; a távol töltött idő 
elhidegítheti egymástól a há
zastársakat; szembe kell néz
ni a házastársnak a környe
zete (pl. kollégái, szomszédai), 
megjegyzéseivel, kedvezőtlen 
értékítéletével, esetleges álta
lánosításaival stb. Egyáltalán 
nem kellemes tehát (s nem is 
biztos, hogy lehet) otthonma
radottként ezeket a kedvezőt
len hatásokat semlegesíteni, a 
közvélemény támadását visz-, 
szaverni és kiállni mindvégig 
a büntetését töltő házastárs 
mellett.

A büntetőjog a maga sajá
tos eszközeivel a bűncselek
mény elkövetőit, a tetteseket 
akarja törvénytisztelő élet
módra nevelni.,

Büntetni tehát csak a 
bűncselekmény elköve
tőjét lehet. Ha tehát a 

, házastárs nem vett részt 
a bűncselekmény elkö
vetésében (sem tettes
ként, sem részesként), 
ezért nem vonható fele

lősségre. A házastárs 
(akár a többi hozzátar
tozó) még azokban az 
esetekben is mentessé
get élvez a büntetőjogi 
felelősség alól, amikor 
egyébként feljelentési 
kötelezettség terhelné, 
pl. állam elleni bűncse
lekmények esetén.

A feleség (vagy más hozzá
tartozó) egyébként a tanúval
lomást is megtagadhatja, hoz
zátartozója ügyében.

Aki tehát nem követett el 
bűncselekményt, az a munka
helyén nem tarthat valamiféle 
megtorlástól, vagy „hivatalos” 
kellemetlenkedéstől házastársa 
bűne miatt. Más a helyzet ak
kor, ha pl. a férj által elkö
vetett bűncselekménnyel a fe
leség maga is azonosul, s ezt 
kifejezésre is juttatja valami
lyen módon. 1

A pedagógusokkal (és jó né
hány más .foglalkozás gyakor
lóival) szemben ugyanis foko
zott követelmény mutatkozik 
meg erkölcsi téren: is. Akire 
az ifjúság nevelését , bízzák, 
attól elvárható., hogy társadal
munk erkölcsi normáit betart
sa és másokkal is igyekezzék 
azt betartatni, illetve másokat 
arra nevelni. Ha társadal
munkkal, annak, jogi rendjé
vel szembenálló nézeteket 
hangoztat; nyilvánvaló, hogy 
nem bízható rá az ifjúság ne
velése.. Ez azonban már a sa
ját ügye, tehát ha hátrány éri 
(pl. fegyelmit kap), azért csak 
önmagának tehet szemrehá
nyást, azért, nem ukolható a 
szabadságvesztést töltő házos- 
társ. Dr. L. Gy.

Szociográfia a kábítószeresekről

' Boros István és Vértessy 
Péter, a Magyar Nemzet 
két fiatal újságírója 1979— 
80. között született kézira
tának sorsa — röpke hat
éves átfutási ideje — min
dennél többét elárul a 
struccpolitikáról, amellyel a 
narkománia problematiká
ját hosszú éveken át szem- 
lélgette. társadalmunk. Néz- 
tük — sokan egészen közel 
hajolva —, de ..nem akar
tuk (mertük) látni, észre
venni, mi is történik körü
löttünk. Kényelmetlen volt 
szembesülni az otromba 
valósággal. Elbagatellizál
tuk, mismásoltuk, egy bizo
nyos nyugati divatok hatá
sa alá került szubkultúra 
sajátos devianciájaként je
löltük, amely természetéből 
következően csupán az li

bán maradt szakértő, mi
közben előre bocsátja, a ká
bítószer-fogyasztók, gyógy
szerélvezők (büntetőjogi 
terminológiával: visszaélők) 
száma évről évre szinte fel
tartóztathatatlanul nő. Erre 
a következtetésre jut _ a 
könyv figyelmes olvasója 
is. Esettanulmányok, sojs- 
vázlatok, szükségszerűen 
bekövetkező tragédiák al
kotják ennek a kielégíthe
tetlen bluesnak a szövegét:

. szomorúbbnál. szomorúbb, 
igaznál igazabb dalok. A 
mindhalálig szipozó Gábor, 
a csöves-filozófus Kálmán, 
a morfinista Kandúr és Mi
ki, na meg a bluesukat el
mormogó többiek egy misz
tikus és kegyetlen világról 
szólnak. Olyan kaland ez, 
ahonnan legtöbbször már

A legkínzóbb: a hiányérzettől való félelem
júság elhanyagolható töre
dékét érinti. Az érintette
ket pedig jobb híján bűnö
zőknek kikiáltva rábíztuk a 
rendőrségre. A bűnüldözők 
— és ez újra csak a dolog 
lényegéhez tartozik — per
sze tehetetlennek bizonyul
tak az életből túlságosan is 
kihajiór^szakadt, de amúgy 
szelíd menekülőkkel ,.szem- 
bM f AffilEöF’á-y T,Sr SSMSSS- 
kézrátétel” végképp hatás
talan terápiának nyilvánít
tatott, a rendőrök teljes 
joggal az orvosokra kezd
tek mutogatni. Azok meg 
vissza (a társadalomra), a 
gyógyításhoz elengedhetet
len feltételek hiányára hi
vatkozva. Közben pedig to
vább szólt a narkóblues, 
melynek elkeserítő nótáit 
hallgatva kiderült: konkrét 
és tevőleges programmal 
kell előállni, mert. később 
sokkal nehezebb lesz.

Jellemző módon a hazai 
narkósok számát illetően is 
csalk „hozzávetőleges” sta
tisztikai adatok állnak ren
delkezésre, ám a hivatalos 
verziónak több mint tízsze
reséről „tud” az inkognitó-

alig van visszaút. Éppen 
ezért tiszteletet érdemlő az 
a humánus megszállottság, 
amely például a nankósolcat 
.térítő. Horváth Géza alul
járó-misszióját jellemzi. 
Mert naiv bölcselkedés an
nak az ifjúsági vezetőnek 
a hite, aki egy tömeggyű
lésen kijelentette: meg kell 
várni, amígegek a. fiata- 

: lőkffeéljöithéK hál aluljáró
ból. Nincs mese, ahhoz, 
hogy megismerjük őket, 
hogy segíthessünk rajtuk, 
le kell menni hozzájuk, ér
tük’, ..

Fontos és fájdalmasan 
hiteles könyvét írt a két te
hetséges újságíró, olyat, 
amelynek a megírása óta 

•^eltelt hat esztendő sem húz
ta ki a mérégfogát. Sőt. 
Sajnos, az eltelt idő is ki
mondatlan következtetéseik 
létjogosultságát igazolta. 
Azóta valamelyest változtak 
az idők, immár nem számít 
a honi közírás szent tehe
nének a narkománia. de 
vajon a késleltetett kimon
dáson túl is történik-e vég
re valami?!

T. J.

A legutóbbi Kék Fény 
adásában érdekes kísérle
tet láttam. Két kaszkadőr 
egy találomra kiválasztott 
ház folyosóján öt percig ve
rekedett — ezt mímelte —, 
de a ház lakói közül senki 
sem vette fel a telefont, 
hogy kihívja a rendőrséget. 
A személyes beavatkozásról 
már nem is beszélve. A mű
sorvezető szokásától elté
rően ezúttal visszafogott 
volt, nem kommentálta a 
történteket, hiszen azok ön
magukért beszéltek. Az 
egyik lakó mindehhez hoz
zátette: itt mindennaposak 
az ilyen bunyók, miért iz
gatnák magukat. Mindez 
igazolni kívánta az előző 
filmet! amelyben az az em
ber nyilatkozott, aki egy 
másikat agyonvert, de a 
nem éppen csendes agyon- 
verés megint csak nem ta
lált halló fülekre.

Hát bizony ez közömbös
ség, ami elég szomorú. Itt 
is megszólalt, valaki és el
mondta: azért nem ment ki 
a zajra, mert akkor ő is 
ott feküdne holtan Elnéz
ve a gyilkost és az idős höl
gyet, bizonyosan előrelá
tóan gondolkodott

A néni félt és, úgy hi
szem, mások is inkább fé
léimből, meg hogy bele ne 
keveredjenek, meggondo
lásból maradnak közömbö
sek. Hogy ez nem jó. azon 
kár vitatkozni, de ugyanígy 
kár általánosítani is.

Mert nemrégiben eltűnt" 
Piiisszentkereszten egy kis
gyerek. A részletek ismer
tek, huszonnyolc óra kere
sés után megtalálták, sze
rencsére épen és egészsége
sen. S mennyi ember ke
reste, a hivatalos szerveze
teken kívül? Gyakorlatilag 
egy egész falu, teljes éjsza
kán át. Itt nem volt kö
zömbösség, lélekben az 
egész ország ott volt.

Nem tudom igazán a két 
példát szerpbeállítani, csu
pán érzem: nem egy adott 
jelenséget kell csak felde
ríteni — ez a kiindulás —. 
hanem annak az okát is. S 
megmondom őszintén, én is 
kerested) volna a gyereket, 
s hagytam volna, hogy a 

. garázda verekedők hadd 
üssék egymást..

Ügy látszik én is közöm
bös vagyok? . —f —
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Ä szakmáért fizetni kell!
Mint már jeleztük az év 

elején. Debrecenben új típusú 
betanítottmuokás-képző tan- 
folyamot szerveznek. Ehhez 
azonban nemcsak alapos elő
készítésre volt szükség, hanem 
arra is? hogy kialakítsanak egy 
ív- és lánghegesztő tanmű
helyt

Ismeretes az is, hogy milyen 
Sielyiséggondokkal küzdenek a 
megyei intézetek. Sok esetben 
ez akadályozza meg terveik 
megvalósítását Debrecenben 
Kincs másképp, de aki akar, 
az ha nem is tudja kitágítani 
a falakat,' talál olyan meg
oldást, amely több szerencsés 
ötletnél.

Az intézet felújításakor új, 
korszerű gázüzemű kazánt ka
pott az intézet. Ezzel egyide
jűleg használaton kívül he
lyezték a régit. Ez adta az öt
letet. hogy a régi kazánt el
bontva felhasználják a helyi
séget.

A sóját érdekükben
Nem is volt olyan egyszerű 

szétbontani a kazánt, rengeteg 
munkába — s viszonylag ke
vés pénzbe — került, míg 
ezétvagdosták a kazánokat. 
Három héten keresztül folyt a 
munka, mire ezzel végeitek. 
Egy hét alatt fejeződött be a 
falazás, majd az aljzatbetono- 
seás. Ezt követte a salétromos 
falak kezelése, a vakolás, fes
tés. Majd a belső szerelési 
munkák következtek.

A villanyszerelésniél buk
kant fel egy olyan külön gond. 
amely majdnem megtorpedóz
ta az egész vállalkozást. Az 
intézet elektromos rendszere 
ugyanis nem bírta e többlet- 
terhelést. A TITÁSZ sietett az 
intézet segítségére. A bejövő 
Vezeték rácsatlakoztatását al- 
vnérőórával oldották meg. Az
az semmi akadálya nem lesz 
li majdan itt folyó munkának.

Azt kell még itt megemlíte
ni, hogy a csaknem két . hóna
pos átalakítási munkából az 
elítéltek egy csoportja komoly 
mértékben vette ki a részét. 
Mondanom sem kell, hogy a 
faját érdekükben, ök. és tár
taik fognak itt tanulni. Ha be
tanított szinten is, de olyan 
fzakroát, amelyet ha elsajátí
tanak, nem lesz gondjuk sza
badulás után, hogy hol és mi
képpen helyezkedjenek el. 5 

Miután a helyiséget kialakí
tották. hátra volt az, hogy el
készítsék a hegesztőasztalokat, 
»hol majd a munkát végzik. 
A Debreceni Vagongyár se- 
fej‘vasat adott, amelyet majd 
Jmsnkába velletnek az embe

rek, hogy ezek hegesztésével 
tanulják meg az első fogáso
kat. Az asztalok pedig abból
— illetve azokból a kazánok
ból lettek, amelyeket szétvág
tak, de úgy, hogy felhasznál
hatók legyenek. Ma már há
rom asztal áll. hogy várja a 
tanulókat. Az intézet pedig 
most várja a Sátoraljaújhelyi 
Fehérneműgyártói a pénzt — 
ugyanis a debreceni üzem en
nek a gyárnak a telepe! —, 
hogy megvegyék a három he- 
ges ztőapparátot.

Ha ez megtörténik, akkor 
október derekán elkezdődik a 
tanfolyam. Évente két tanfo
lyamot indítanak, 40-50 fő
vel.

A jelentkezőket — 'termé
szetesen — a nevelők választ
ják ki, azok közül, akik. első 
bű-ntényesek. vagy bűncselek
ményük olyan, hogy feltételez
hető róluk, szabadulás után — 
új életet akarnak és. tudnak!
— kezdeni.

Az elméleti oktatást a deb
receni Meehwart András Gép
ipari Szakmunkásképző Inté
zet tanárai végzik, melynek 
igazgatója — felismerve e kez
deményezés nagy társadalmi 
fontosságát. nagymértékben 
támogatja az ügyet. Természe
tesen a gyakorlati oktatásban 
is nagy szerepet vállalnak az 
említett intézet tanárai, okta
tói. A tanfolyam elvégzése 
után a végzettek oklevelet 
kapnak az Ipari Minisztérium
tól. Ez az oklevél feljogosítja 
a nevezettet, hogy az ország 
bármely vállalatánál betaní
tott hegesztőként dolgozzon,

A tanfolyam 
nem ingyenes!

Aki részt akar venni rajta, 
s a nevejők is javasolják, az 
1650 forintot fizet! Vagy szer
ződést köt valamely vállalat
tal, amelyben vállSTja, hogy' 
egy éven keresztül nála dolgo
zik. Ez utóbbi sem gond, hi
szen van olyan helyi vállalat, 
amely kifizeti a tandíjat.

Az intézet nevelői ugyanis 
amikor elkezdték ezt a mun
kát, tisztában voltak vele, 
hogy ha csak úgy képzik az 
embereket, akkor nem sok jö
vője lesz e tanfolyamnak. Mi. 
előtt belefogtak e kísérletbe, 
felkeresték a helyi vállalato
kat, s tájékozódtak, van-e 
szükség erre a szakmára? Mi
után igény volt. ennek isme
retében láttak munkához.

Például a Közmű- és Mély
építő Vállalatnál húsz hegesz
tőre van igény. Ez az a vál

lalat, amely arra is vállalko
zik, hogy a vele szerződést kö
tőknek kifizeti a tandíjat.

A Debreceni Építőipari Vál
lalat Házgyára szintén igényli 
a hegesztőket, de nem köt eiő- 
szerződést. Az a véleménye, 
hogy jobb, ha szabad munka- 
vállalóként jönnek hozzá a 
hegesztők.

A Debreceni Vagongyár is 
igényli a hegesztőket. Mint 
látható tehát, nagyon is szük
séges ez a szakma, s nem árt. 
ha elmondjuk, hogy ezek á 
vállalatok nagyon tisztessége
sen megfizetik a jól dolgozó 
embereiket. Ha belép valaki, 
akkor két hónapig nem kell 
teljesítményben dolgoznia, ez 
alatt az idő alatt 5000 forint 
havi bért kap. Ezek után tel
jesítmény szerint fizetik, 
amely 7000-8000 forintos fize
tésre jön ki. Ha pedig vállal
ja a szombati munkát, akkor 
njegkeresheti a havi- 10-12 
ezer forintot is.

Mára már kialakult, hogy 
hányán kezdik a tanfolyamot. 
20 ember szerződést köt. tehát 
az ő tandíjukat a vállalat fi
zeti, harmincötén pedig vál
lalták, hogy saját maguk áll
ják a tandíjat.

Remélhetőleg jól sikerült a 
válogatás, s csak olyanok je
lentkeztek, akik komolyan ve
szik a tanfolyamot, s szakíta
nak régi életformájukkal. En
nek nemcsak az a biztosítéka, 
hogy a nevelők „megszűrték” 
á jelentkezőket, hanem maga 
a tandíj is.

Számtalanszor bebizonyoso
dott már, hogy ami ingyen 
van, annak nincs értéke. Még 
akkor sem, ha valójában van! 
Ez a tény is kiemeli e tanfo- 
lyamot a szokásosak közül.

S még valami, amire már 
utaltam. E tanfolyam résztve
vői rnár tudják, hogy hol és 
kinél fognak dolgozni. Azaz 
nemcsak úgy tanulnak, hogy 
valamikor talán hasznát lát
ják a tantíltákriák; "de az''is 
lehet, hogy soha!

Itt egészen más a helyzet. 
Kettős cél lebeg a tanulók 
szeme előtt: elsajátítani egy 
szakmát úgy, hogy majd a 
munkahelyén megállja a he
lyét! Ne gondolja senki, hogy 
könnyedén meg lehet szerezni 
a bizonyítványt. Azonnal ki
derül, hogy az illető tud-e 
vagy nem! S ha nem tud. s 
ha_ nem tanul, nem csak a 
szégyen jelzi a bukást, hanem 
az is, hogy elveszett a pénze!

A debreceni nevelők olyan 
modellt dolgoztak ki ezzel, 
amely követésre méltó.

Ä. J.

A biztos tipp
Pillanatkép

Este tíz óra. Az egyik ba
rátommal vacsorázom az is
mert fővárosi étteremben. 
Szól a cigányzene, mi pedig 
az ízletes étel után finom 
vörös bort fogyasztunk és 
persze megbeszéljük a vi
lág dolgait. Nincsenek so
kan, úgy félház van.

Egyszer csak azt veszem 
észre, hogy minden előze
tes felszólítás nélkül mel
lém ül egy „hölgy". Mire 
szóhoz jutnék, arcon csókol 
és ■még egyéb félreérthetet
len mozdulatokat tesz. Az
tán máris rendel egy vod
kát, no és — de ezt már 
kérdezi —, kaphatna-e még 
egy doboz külföldi cigit — 
társalog könnyedén.

Kapott, nem zavartuk él, 
viszont neki is .„fizetnie” 
kellett. Kérdezgettük,
amúgy „diszkréten”. Ilye
neket: „hol van, kedves höl
gyem, a stricije?" A válasz: 
alszik. Jó, mondtuk, de 
árulja él, mi hányadik „fu
var” lennénk? Sajnos még 
csak a harmadik — feleli. 
Aztán jött a veszélyes kér
dés: volt-e már Kalocsán? 
Nem kérdezett vissza, hogy 
mi vaú Kalocsán, helyette 
kikérte magának: én még 
ott sohasem voltam.

De azért valamit elültet
tünk a fülében, mert felállt, 
kiment a mosdóba, gondo
san betéve a táskájába a 
sikeresen megszerzett ciga
rettát. Alig tűnt él a füg
göny mögött, az egyik asz
taltól felállt egy fekete fia
talember, és ő is kiment.

Eltelt néhány perc, s már 
együtt érkqztek. vissza a 
nyilvánvaló megbeszélésről. 
A férfi intett az asztaltár
saságának. majd mindenki 
felállt. Kifelé menet a hölgy 
még odaszólt, amúgy udva
riasan: „Átmegyünk a má
sik terembe, mindjárt jö
vök.”

Persze, nem jött, esze 
ágában sem volt bárhovq.. 
is menni;;* hanem ■ villám-1’ 
gyorsan távozott. Felteszem, 
Kalocsa említése volt az,

, ami óvatosságra intette. De 
nincs kétségem, hogy má
sutt tovább próbálkozott, s 
valószínűleg több sikerrel.

Mikor a pincért megkér
deztük: miért „dolgozhat
nak” háborítatlanul az ét
teremben ilyen kétes egzisz- 
tenciájú hölgyek, természe
tesen azt válaszolta: most 
látta először.

Én pedig arra gondol
tam, hogy még látom a höl
gyet. Hogy hol? Könnyen 
kitalálható. . .  —-f —

A futball édestestvére a to
tó. Talán azért is van, hogy 
aki szereti a futballt, szívesen 
próbálja ki „szakértelmét” és 
szerencséjét a totón. Általában 
azonban ez nem jelent többet, 
mint izgalmas szórakozást. 
Aki csodát vár a totózástól, 
vagy mindenáron az egyetlen 
telitalálatos szelvény tulajdo
nosa szeretne lenni, délibábot 
kerget.

Jó néhány társamnál látok 
féltve őrzött füzeteket, ame
lyek szigorúan titkos totótip- 
peket rejtenek. Azt mondja az 
egyik ilyen füzettulajdonos, 
hogy ő bizony meg is játssza 
azokat. Mivel irgalmatlanul 
sok tipposzlopot láttam ebben 
a füzetben, kíváncsi lettem, 
mennyit jelent az forintban.

Tessék megkapaszkodni, mert 
egy játékhétre ez mintegy 
harmincezer forintba kerül.

„Ezt meg is játszom, ha tö
rik, ha szakad — mondja tel*: 
jes elszántságot tükröző arc* 
cal —, mert biztos tippem 
van.” Se vége, se hossza ma
gyarázat következik, hogy me
lyik oldal hány esélyes, de én 
azt már nem értem. Végül 
még annyit sikerült megtud
nom, hogy kb. harmincezer 
forinttal szabadul.

Ezt a pénzt hosszú évek ke
mény munkájával szerezte 
meg, és most egy csalóka áb
ránd vagy álom értéktelen pa
pírdarabokká változtatja majd 
a megszolgált forintokat.

Németh József 
Vác

Szabadul a főszakács 
Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza

A tudás haszna
Érthető, hogy e lap ha

sábjain sokszor írtunk már 
a tanulás, a tudás hasznáról, 
fontosságáról. Érdekes mó
don nemrégiben megállított 
valaki az egyik bv. intézet 
folyosóján, és azt mondta —- 
többek között —. hogy ma
napság nem érdemes tanulni, 
mert így nem lehet pénzt 
keresni, inkább szakmát kell 
szerezni, az hozza a pénzt. 
Ezt népszerűsítsük inkább, 
javasolta.

Elgondolkoztató a meg
jegyzés, de több okból sem 
helyénvaló. Egy percig sem 
vitatom, hogy ma számos 
szakma — hadd ne nevezzem 
meg őket, még kihagynék 
néhányat — fénykorát éli, 
főleg a „második gazdaság
ban”. Az sem kétséges, hogy 
a bv. intézetből szabadulók- 
nak nem lenne gondja, ha 
valamilyen szakmában mes
terek lennének, de ez nem 
éppen jellemző. A megjegy
zésben nem is itt a hiba, 
hanem ott, hogy a szakma 
megszerzését nem tanulás
nak nevezi.

Mert hogyan is lehet szak
mát szerezni? El kell vé
gezni valamilyen középfokú 
iskolát, leginkább szakmun
kásképzőt. Ide viszont csak 
az mehet, aki elvégezte a

nyolc általánost. Jó néhány 
slágerszakmában pedig nem
csak a végzettség ténye, de 
még a bizonyítvány milyen
ségle is számít. Arról nem is 
beszélve, hogy a szakmun
kásképzőben is tanítanak 
nem szakmai ismereteket. 
Vagyis téves az a f eltételezés, 
hogy a szakmát „ingyen” ad
ják, az csupán kezet — kéz
ügyességet — igényel és fe
jet nem.

De értem £n a felvetést 
más szemszögből is. Egyrie 
erőteljesebb az igény az el
ítéltek körében, hogy a bün
tetés ideje alatt szerezzenek 
szakismeretet, legalább beta- 

' nított munkásként. Mert 
ugyan sokaknak hiányzik 
még az általános iskola egy 
vagy több osztálya, de azért 
a többség elvégezte azt, igaz, 
ezzel be is fejezte a tanulást. 
Számos helyen folynak ilyen 
tanfolyamok, de azt érteni 
kell, hogy a bv. intézet nem 
alakulhat át szakmunkáskép
zővé. Már csak azért sem, 
mert a tapasztalatok szerint 
a jelentkezők egy része al
kalmatlan még a minimális 
szaktudás elsajátítására is. 
Alapvető ismereteik ugyanis 
annyira hiányosak — amit 
az általánosban megtanultak, 
annak nagy részét már elfe

lejtették, másrészt a világ 
is haladt, no meg a tananyag 
is bővült —, hogy egysze
rűöl nem értik, amit a szak
tanár magyaráz.

Ha cinikus lennék, azt 
mondanám: jól van, ne ta
nuljon senki, csak tudjon! 
Ahogy a szülő szokta mon
dani a gyereknek: addig, nem 
ellenőrzőm a tanulásod, a 
leckéd, amíg jó jegyet hozol, 
azaz tudod a tananyagot. De 
nem vagyok az, így inkább 
arra figyelmeztetek: miként 
az életben sok mást, a bol
doguláshoz szükséges alapve
tő tudást is csak kemény 
munkával, azaz tanulással 
lehet megszerezni. Ez vonat
kozik a szakma elsajátításá
ra is, amely éppúgy tanulás, 
mint az általános iskolai 
vagy a középiskolai, a fel
sőbb iskolákról nem is szól
va.

S még valamit. Tisztelem, 
becsülöm a jó szakmunká
sokat — legyen belőlük 
mind több, akár a bv. in
tézet segítségével — de a 
társadalmi munkamegosztás
ban sok más munkára, fel
adatra is kell ember, nél
külük e szakmák nem virá
goznának.

Tehát továbbra is hirdet
jük a tanulás, a tudás hasz
nát, mert ez az alapja min
dennek, a munkán kívül az 
emberibb életnek is.

KÉRDŐJELEK
/ ’’sendesen indult a dél- 

utáni műszak, A levegő 
forró és száraz volt, de már 
benne vibrált az elmúlást 
idéző őszi feszültség, ami át
ragadt észrevétlenül az em
berekre. Inkább érezhetően, 
mint mérhetően lassúbbak 
voltak a mozdulatok, kimér- 
tebbek a lépések. A sajtoló
gépek is. felvették a bágyadt 
ritmust és egyenletesen csat
togni kezdtek. Csak a gyűj
tőládákba hulló félkész mun
kadarabok fémes csengése 
volt a régi.

Csendes, de kimagasló 
eredményeket nem ígérő 
műszak lesz ez is, gondoltuk. 
A gépbeállítók ellenőriztek, 
elindítottak már minden gé- 

. pet. A csiszolókorongok 
egyenletes surrogással simo
gatták fényesre az elszáll!- 
tásra váró munkadarabokat.

A műszak vezetői szótla
nul szöszmötöltek papírjaik 
között, amikor megjelent a 
művezetői iroda ajtajában 
Kovács Péter, Jobb szeméből 
(vagy mellől) hosszú pata
kokban folyt a vér. Olajos 
arcáról becsurgott az inge 
alá.

— Mi történt?
—- Beütöttem a fejem a 

konténerbe — mondta.
A jelentés nem volt szabá

lyos, de ezt kivételesen nem 
tette szóvá senki. Az erős

vérzés súlyos sérülésre utalt. 
Gyors, segítő kezek tekerték- 
csomőzták Kovács fejére a 

' nyomókötést. Még el sem ké
szültek egészen a kötéssel, 
már ott volt a járőr, hogy 
Kovácsot bekisérjé az orvosi 
rendelőbe;

A művezetők csendesen 
nézték egymást. Baleset vi
szonylag gyakran. előfordult 
az üzemben. Az éles-hegyes 
fémsorják szúrtak, vágtak, 
időnként a védőkesztyűn ke
resztül is, de leginkább ak
kor, ha nem viselték. A bal
eset képét azonban ezúttal 
nem sikerült beilleszteni a 
munkafolyamat logikai kere
tébe. A jegyzőkönyvbe a sé
rült jelentése íródott, de a 
nagy kérdőjel továbbra is ott 
maradt a levegőben. Némán, 
láthatatlanul. . .

A helyszínt tüzetesen át
vizsgáltuk. Magyarázat nincs, 
sőt, újabb kérdőjel horgadt 
fel. Kovács — aki egyébként 
minden kínálkozó alkalmat 
megragadott, hogy kivonhas
sa magát a' munkából — a 
konténer jobb oldalán ült, és 
a csiszolókővel sorjázott. Ha 
anyagért állt volna fel és ha
jolt volna bele a tartóba, an
nak a sarka Kovács bal sze
mét érte volna. A sarok vé
res volt, a sérülés pedig a. 
jobb oldalon található,

A baleset időpontjában 
hárman ültek Kovács 

körül, akik nagyjából egybe
hangzóan nem láttak sem
mit. _ Azt viszont állították:’ 
Kovács többször is kijelen
tette, hogy aznap akárhogy 
is, de beviteti magát az or
voshoz. Az előzmények meg
győző bizonygatásia alapján 
tehát Kovács megkapta a fe
gyelmi lapot szándékos egész
ségrontás címén, amit egyéb
ként már több esetben is el
követett.

A kérdőjelek eltűntek. A3 
új kép már ragyogóan illett 
a logikai keretbe. A felzak- 
látott feszültség lassan oldód
ni kezdett, visszatért a nyug
tató ritmusú munka megszo
kott zaja.

Néhány perc. múlva Kiss 
állt meg az ajtóban.
. — Művezető úr! Kiss Pál 

tisztelettel jelentem, Ková
csot Sajgó verte fejbe egy fa
darabbal.

— Nocsak! Maga látta, 
hogy megütötte?

—. ßn nein, de a többiek 
látták, csak én jelentem, 
hogy, hogy. . .

— Rendben van! Küldje 
be egyenként azokat, akik 
látták az ütést! Kirnt elcsi
tult a_ gépek Csattogása,. Moz
golódás hallatszott, majd 
Tóth állt. meg az ajtóban, 
^5c*zrr̂ ai remegtek, szemé
ből szinte szikrázott' a visz- 
szafojtott indulat.
, Tisztelettel jelentem, éa láttám,.
— Többen is, látták?

_ s  Nem . tudom, Ég yiaeocf



IS88. OKTOBER II.
t i M m m

Olvastam
Egyik népszerű képes he

tilapunk beszélgetést jelen
tetett meg egy könnyűzenei 
sztárral, s itt szóba került 
az, amelyet annak idején 
jómagam is hallottam. S. a 
Markában van, de rövide
sen kiengedik. Mint a cikk
ből kiderül: négy hónapot 
töltött előzetesben, azután 
tényleg szabadlábra került, 
feltehetően ennyi büntetést 
I&apott.

S ami nekünk most ér
dekes: a bv. intézetben töl
tött időt azért nevezte ne
héznek. mert hát a „cella- 
társak" különféle emberek 
voltak. Mindjárt hozzátette: 
nem kell félreérteni, nem 
bántották őt, de még egy 
házasságban is nehéz az 
együttlét, hát még olyan 
embereknek, akik legkevés
bé sem barátok, és egymás 
előtt élik az életüket.

Mi maradjunk a nálunk 
meghonosodott zárkatársak 
kifejezésnél, bár a lényeg 
végül is ugyanaz. Sajnos 
egyre inkább hallani az in
tézetekben, hogy a zárka
élet a társak miatt elég ne
hezen elviselhető. Csakhát 
az a furcsa helyzet állt elő, 
hogy Z. szerint X., X. sze
rint Z. az oka annak, hogy 
nincs nyugalmuk.

Vagyis a bentlévők egy 
része az emberi együttélés 
íratlan, sőt írott szabályait 
sem ismeri, nemhogy azo
kat alkalmazná. S az, hogy 
miként viselkedünk, élünk 
a zárkában, szerintem füg
getlen magának az intéz
ménynek a szabályaitól, 
előírásaitól. Nincs olyan a 
szabályzatban, hogy mos
sunk lábat, fogat, egyebek
ről nem is beszélve, hogy 
beszéljünk halkan, kultú
ráltan, .hagyjuk a másikat 
pihenni,* hogy ne szúrcsöl- 
jük úgy á levest, mint az 
a bizonyos és így tovább.

Sokszor leírtam már, de 
ide kívánkozik ismét: az 
nincs benne a büntetésben, 
hogy ilyen dolgokkal még 
megnehezítsük annak letöl
tését. S mindig arra gon
doljunk: ha mi nem törő
dünk társainkkal, ezt men 
ten visszakapjuk. Nem ki 
vánja senki, hogy az elítélt 
„illemtanár” legyen, de az 
illetlenség sem törvénysze
rű,.»

Tragédiák árnyékában
Fényképeket nézegetek. Vidám, komolyko

dó gyerékarcok. Később már felnőtt arcvo
násokkal. Esküvői képek. Bizakodó szempár 
néz egymásra, látszik, hogy műtermi felvé
tel, Épp az esküvő délutánján készült. Aztán 
irány: a nászút. Ki külföldre, ki, valamely 
hazai üdülőbe.

Természetes, hogy a gyerek, az életkezdő 
felnőtt tele van derűvel, erővel, bizakodás
sal. Aztán eltelik néhány év, s ezek az ar
cok dúltak lesznek, keserűek. Megjelennek a 
ráncok, majd elmélyülnek. Később az arcvo
nások fanyarabbak, fájdalmasabbak lesznek, 
végül kiürülnek. Már nem mondanak, nem 
jeleznek semmit. Ha összehasonlítjuk a gye
rekarcot az öreg, idős arccal, alig dereng 
a hasonlóság. Idegen arc néz vissza korábbi 

. önmagára.
Mindez természetes lenne, ha az emberi 

évszakok a megszokott rendben követnék 
egymást. De nincs így. Egymásba csúsznak 
ezek, az ifjúkort az öregség követi. Kihagy
va a termékeny, alkotó felnőttkor évtize
deit. Az öregség hirtelen úgy tűnik, jorvul 
csap le rájuk! Vagy van ennek is előzmé
nye?

Szegeden lévén, sajnos, természetesnek kell 
mondani, hogy beszélgettem feleség-, illetve 
gyermekgyilkosokkal. Azokkal az emberek
kel, akik azokat ölték meg — ilyen vagy 
olyan módon —, akik — vélhetnénk! —_ a 
legközelebb álltak szívükhöz. Hogyan, miért 
következhetnek be ezek a tragédiák? Hol 
van az a pont, amelyen megbicsaklik az 
egész, s a szépen induló házasság, a csepe
redő gyermek áldozat lesz, a tettes pedig 
él tovább a tragédia árnyékában.

Azt már korábbi beszélgetésekből leszűr
tem, hogy gyilkosként nem lehet élni! A bí
róság hiába bizonyítja rá a tettesre, s hiába 
ítéli el, a tettes felmenti önmagát, még a 
szalmaszálba is belekapaszkodik, érvet gyárt, 
eseményt, vitát, külső okot kohol, azaz meg
magyarázza magának, hogy bár ő tette, nem 
ő a hibás, hanem valaki más, például az, 
hogy ott volt a kés, a balta stb. Ha nem 
lett volna ott, akkor ő nem tesz olyat, hogy 
az áldozat meghal.

Eltelik néhány év, s akkorra már kiala
kul az illetőben, hogy ő — ártatlan! Min
denki követ el hibát, mindenki, aki csak 
szerepel az ügyében, csak ő nem! Ha job
ban belegondolunk ebbe a viaskodásba, ak
kor látnunk kell, hogy azért kapaszkodnak 
így ezek az emberek, mert a szörnyű bűn- 
cselekmé;i}y iMdato-nem hagyná őket élni.

Nem lehet úgy felkelni, munkába menni, 
dolgozni, étkezni, s egyáltalán lenni, hogy 
pillanatonként eszébe-, jut: én gyilkos va
gyok!

Hallgassuk meg azt a feleséggyilkost, aki 
váltig azt állítja, hogy ő ártatlan. De azt 
a tényt azért elismeri, hogy a felesége^ ha
lott. Halott, méghozzá úgy, hogy belső vérzés 
vitte el. Fél óra alatt elvérzett.

Az orvosszakértők megállapították, hogy 
vékonybélíodor-szakadása volt, ez -okozta az 
erős belső vérzést. Márpedig egy ilyen sérü
lést csak erős, kemény rúgás okozhat. Esés
től nem következhet be. Holott ő azt állítja, 
hogy a felesége részeg volt és összetörte ma
gát, ő egy ujjal sem nyúlt hozzá. Azt a vizs
gálat is megállapította, hogy a felesége erő
sen ittas volt. részeg! A vizsgálat 2,87 ezre
lék alkoholt állapított meg ’ a vérében.

A nő máskor iá volt ilyen ittas, de soha 
nem volt rajta semmiféle seb, zúzódás, ütés
nyom, ami arra utalt volna, _ hogy elesett 
vagy megütötte magát. Évek óta tart ez a 
kálvária ebben a családban, két kisgyerek 
lett árva. Az anya halott, az apa börtönben.

A férfi árra hivatkozik, hogy ő nem ütött. 
Hát akkor hogyan került a vádiratba a kö
vetkező megállapítás: „Különös kegyetlen
séggel elkövetett emberölés!” Ez teljes mér
tékben1 mutatja, hogy arról van szó, amit az 
előzőekben vázoltunk. Ez az ember nem tud 
és nem is akar gyilkosként élni, holott az. 
De küzd ez ellen, egyszer azt említi, hogy 
nem nyúlt hozzá, máskor pedig arra hivat
kozik, hogy mivel ő nem orvos, honnan ál
lapíthatta. volna meg, hogy feleségének belső 
vérzése van. Később, mar azt mondja, hiába 
vitte volna orvoshoz, ő sem tudott volna 
segíteni, hiszen fél óra alatt még értesíteni 
se tudta volna, nemhogy kórházba vitetni.

Mindezek igazak is lehetnek, ismervén a 
vidéki városok, főleg kisvárosok orvosi ügye
leti rendszerét, a telefonhiányt stb. De ez 
nem ok, hanem csak kapaszkodó, hiszen ma 
már ő is tudja, hogy bármennyire is ivott 
a felesége, nem lett volna szabad azt tenni, 
amit tett.

És hosszú, kínos magyarázkodása nyomán, 
annak végén kibukott a lényeges mondat: 
„Hogyan nézhetnék a szüleim, a gyermekeim 
szemébe, ha gyilkos volnék!"

Van aztán: olyan ember is, aki . egyked
vűen balszerencsét, balesetet említ, holott 
nála is arról van szó, önmaga előtt nem 
akar gyilkos lenni.

Ő azt mondja, hogy ha a gyerek nem kia
bált, nem lármázott volna, amire ő feléb
redt, akkor nem fényi tette volna meg! De 
micsoda fenyítés vagy rendreutasítás az 
olyan, mint amit ő tett! Felnőtt ember lé
tére, egy 4-5. éves gyereknek, teljes erőve! 
a gyomrába üt, nem egyszer, _ nem kétszer, 
hanem legalább ötször! Ez délután volt, a 
gyerek éjjel halt meg. Belső vérzésben.

Az „apa” mindössze arról feledkezett meg, 
hogy ő részeg álmából riadt fel, s, még úgy 
ittasan ütött, vagyis ölt! Neki sem mindegy, 
hogyan gondolnak rá megmaradt gyermekei, 
hogyan magyarázza meg nekik, hogy hová 
lett a testvérük, miért kellett meghalnia?!

És milyen embert, milyen gondolkodást 
takar az a mondata, mely szerint: „Szeren 
cse, hogy van még két gyerekem!"
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Helytállás — közösen
CTJSAGHtR: S á to ra lja ú jh e ly e n , a  fe g y h á z  te rü le té n  lévd  

c s iszo ló ü zem b en  sze p te m b e r 24-én 14.10 é ra k o r  edd ig  is m e re t
le n  o k b ó l tű z  k e le tk e z e tt .  K ig y u lla d t egy  30x10 m e te re s  e p u le t 
te tő s ze rk e z e te  és a  b e n n e  lévő  h a t  fén y ező - és  tíz  fem csiszo lo  
gép . A lá n g o k a t a  tű z o ltó k  15.55-kor e lo lto ttá k . A tű z  k ö v e t* , 
k e z téb e n  n é g y  e li té i t  sú ly o s , egy  ő r  és  to v á b b i h a t  e lv e it 
k ö n n y e b b  s é rü lé s t  sze n v e d e tt.

A tű z  k e le tk e z é sé n e k  o k á t a  re n d ő rs é g  s z a k é r tő k  b ev o n á
... sáv a l v iz sg á lja .

R dráma néhány perce
Az üzem főmérnöke: A rob

banás utáni pillanatokban 
azonnal nagy erőkkel meg
kezdődött a cs'iszolóüzemben 
levők mentése, orvosi ellátása, 
a tűz oltása. Mielőtt még a 
helyszínre érkeztek volna a 
tűzoltóalakulat'ok, a közelben 
tartózkodó személyi állomány 
tagjai az elítéltekkel közösen 
mentették a műhelyben levő
ket és poroltókkal oltották a 
lángokat. Mentőautók robog
tak a helyszínre. Értesítésünk
re a városi kórház orvosai ké
szenlétben várták a sérülteket.
A súlyosabban sérülteket a 
mentők a miskolci kórház 
baleseti osztályára szállították.
Szerencsére egyikük állapota 
sem volt életveszélyes.
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tömben van. Miféle anya az, aki eltűr ilyen 
ütéseket? Aki nem kapja fel kétségbeesetten 
és nem rohan kórházba vele, hanem nyugod
tan ül és veszteg marad?

Ezek az émberek nemcsak régen, hanem 
most sem néznek szembe magukkal, sem 
azzal a ténnyel, amit elkövettek.

Milyen jó lenne, ha ezzel mindenki tisz
tában lenne, nem a tragédia után, hanem 
előtte. És nem követné el, hanem megállna 
a lesújtani készülő kéz. Nem „robbanna” 
egyetlen gyermek gyomorszájában sem az 
az apja ökle.j És nem rúgna bele a házas
társba a férj! Az együttélés, a gyermekneve
lés nem igényli az ütést, a brutalitást. A 
gyermek nemcsak az ütésből ért, S a részeg 
feleség sem akkor változik meg, ha maga
tehetetlenként rúgdalják.

Á. J.

A sérültek közül néfaánnyal- 
a tököli kórházban beszélget-;- 
tünk.

Mátyás Zoltán: Nagy dörre-; 
nősre emlékszem. A láng a '} 
szemembe vágott. A légny.o«.' 
más lesodort a székről, a 
tetőszerkezet felemelkedett, 
majd égő fáklyaként hullott 
ránk.

— Milyen munkát végezteft’ 
a műhelyben?

— Kilincseket csiszoltunk,
— Elveszítette az eszméié- 

tét?
— Nem! Segítségért kiáltot

tam. A ruhám és a kezem 
égett. Szörnyű megrázkódtatás 
volt. Menekültem a kijárat 
felé. . .

„Rz őrmester árnak köszönhetjük 
nz életünket!”

Kőka Gyula: Borzalmas ér
zés volt, minden lángokban 
állt. Égett a bőrünk. Műveze
tőnk, Gyurkó őrmester úr is 
megsérült. Nagy fájdalmai el
lenére az ajtóhoz ment és ki
nyitotta. Ha elveszíti a lélek
jelenlétét, nem tudom, mi tör
tént volna. ..

A kinttartózkodók és azok a 
műhelyben dolgozó társaink, 
akik nem szenvedtek égési sé
rüléseket, oltották égő ruháin
kat. Köszönet valamennyi-ük-

Lakátos Attila: — Tizennégy 
órakor vonultunk le a mun
kahelyünkre, 14.15-kor az őr
mester úr a munkát leállítot
ta. Két elítélttársunk a szellő
ző-ventilátort tisztította meg. 
Néhány perccel háromnegyed

három előtt végeztek. Rövid- 
deF később, amikor a gépeket 
újra beindítottuk, akkor tör
tént a robbanás...

A kórházakban azonnali ke
zelésben részesültünk. Külön- , 
böző gyógyszereket, fájdalom- 
csillapítót és infúziót kap
tunk . . .

■k
Lapzártakor kaptunk tájé

koztatást a sérültek állapotú- 
ról. ‘

A Bv. Központi Kórház se
bészeti osztályának főorvosa- 
elmondta, hogy a gondos or
vosi ■ kezelés következtében a 

, sérültek' állapota-‘szépen javuk 
A bétegek rövides-en ■ elhagy
hatják a kórházat.

— ZIMM —

Az elrontott öröm

pontosan és tisztán láttam 
mii-ndemt.

— Holnapig nem felejti el, 
amit ma látott?

— Azt hiszem, sokáig nem 
fogom elfelejteni azt az 
ütést.

— Köszönöm. Távozhat.
A művezetők vártak egy 

ideig, de Tóth után más már 
nem jelentkezett

S algó természetesen min
dent tagadott. Tagadott 

Snég akkor is, amikor előke
rült a harmadik konténer 
alól az a bizonyos lécdarab, 
amelynek boldogabbik végén 
maga a vércsepp is tanúsko
dott

Az újabb fegyelmi lap ki
töltése után az őrparancsnok 
azonnal elrendelte Salgó el
különítését.

A munka lassan újra elin
dult de a levegőben még a 
műszak végén is ott vibrált a 
szűnni nem akaró néma fe
szültség.

★ , . .A fegyelmi ügyek feiyizsga- 
Sásával megbízott tisztnek 
nem az igazság kiderítése, 
hanem annak bizonyítása 
okozott némi nehézséget. A 
tarka tetoválásairól^ és gya
kori visszatéréseiről közis
mert Salgó előtte sem volt 
ismeretlen. Tudta, róla mar 
azt is, hogy előtte két dolog 
szent: a cigaretta és munka, 
melynek szeretőiét igyekezett 
a környezetébe is átültetni 
akár példamutatással, akar 
néhány cifra mondattal. 
Tefctlegességet azonban még 
nem követett el soha.

Amikor belépett a szobá
ba, arcán konok elszántság 
tükröződött. Szája sarkában 
vékony vércs-ík jelent meg. A 
pengedaraib, amelyet a nyel
vén tartott, hogy esetleg le
nyelje, elvágta a száját. Idő
be telt, mire kiköpte a pengét, 
de az igazságga-1 nem volt 
hajlandó megtenni ugyanezt

A vizsgálat folytatódott. 
Kovács Péter ép szemét le
sütve hallgatott. Csak Tóth 
emlékezett egyedül pontosan 
a történtekre. Salgó viszont 
kijelentette, hogy _ Tóth ha
ragszik rá, azért állít valót
lant.

Szaporodtak a kisebb-na- 
gyobb kérdőjelek. Hosszú
csoportos és egyéni beszélge
tések következtek.

A csoportos beszélgetéseken 
egyre többen oldódtak föl. 
Egyre több szó esett lopá
sokról, eltűnt levelekről, cso
magokról, bonokról. A sérel
meket mesélők tábora egy
re nőtt. Szinte nem is volt
már olyan fogva tartott a zár
kában, aki ne beszélt volna 
egyre nyíltabban a személyét 
érintő sérelmekről, panasz
esetén pedig az éjszakai meg
torlásokról. Salgó tanúi sötét, 
sanda pillantásokkal igye
keztek háttérbe húzódni és 
„felszívódni”. Egyéni beszél

getések során derült ki az is, 
hogy az ütést még ketten lát
ták, de a „választól” való fé
lelmükben nem volt bátor
ságuk nyíltan színre lépni.

M egdöbbentő kép rajzoló
dott ki lassacskán a 

néhány éjszakai sötét lovag
ról, akik gátlástalanul zsarol
ták, sanyargatták, saját fe
gyelmi vétségeik vállalására, 
sőt, elkövetésére is rákénysze- 
rítették a fizikailag és szel
lemileg gyengébbeket. Nem 
kímélték a szellemi fogyaté
kost sem. Tették mindezt ar
cátlanul, alattomosan és egy
re gátlástalanabb módon.

Ki tudja, hány ember ked
vezménye, csomagja, cigaret
tája és hány ember soha nem 
gyógyuló lelki sebe szárad a 
leikükön!?

Salgónak egyetlen tanúja 
maradt. Néhány nap múlva 
azonban szabadult.

Kovács Péter még mindig 
félve, de végül be merte 
vallani, hogy Salgó ütötte 
fejbe a lécdarabbal, mert sze
rinte nem dolgozott.

A lepel lehullott. Az igaz
ságra fény derült. Egy kivé
tellel elfogytak a kérdőjelek. 
Hogyan tudta egy kis csoport 
a nagyobb közösséget rette
gésben tartani, akárcsak idő
legesen is?

A nevek kitalált nevek. A történet viszont valódi. Szol
gáljon okulásul azoknak, akik másutt, más formában, más 
módon esetleg, de a nyakukra engedik ülni a zsarolókat és 
gátlástalanokat, mert nem hisznek abban, hogy pozitív közös
ség is létezhet. Igaz, csak ha a közösségek megküzdenek ezért.

N. I.
Bánhalma

Az alkohol 
ellen

i Noha nem vagyunk hívei 
a kampánynak, az utóbbi 
időben meglepően sok levél 
érkezett hozzánk, amelyek 
az alkohol káros következ
ményeit taglalják. S hát 
volt olyan írás is, amelynek 
szerzője megsértődött, mert 
nem úgy használtuk a cik
két. ahogy ő gondolta.

A lényeg azonban az. 
hogy szó sincs arról, mint
ha elzárkóznánk olyan írá
sok közlésétől, amelyek az 
alkoholizmus ellen szólnak. 
De azt kérjük, hogy aki e 
témával foglalkozik, ne 
TIT-előadás módjára tag
lalja a problémát — annak 
is megvan a helye és ideje 
—, hanem saját, negatív 
tapasztalatait írja meg. 
Akár úgy is, hogy elmond
ja: miként futott zátonyra 
az élete az alkohol miatt.

Tehát várjuk az alkohol- 
ellenes írásokat, de azok le
hetőség szerint ne legyenek 
általánosak, hanem egyéni 
sorsokat mutassanak be. S 
igazán az a hiteles, ha az 
írás szerzője saját életéből 
meríti a példát. Ezeket szí
vesen közöljük,- valameny- 
nyiünk okulására.

Nem hiszem, hogy létezd? 
olyan ember, aki nem örül a 
szabadulásnak. Aki bekerül a 
bv. intézetbe, az az első nap
tól kezdve a szabadulás köze
ledtét várja, s az utolsó hetek 
már-már mámoros hangulat
ban telnek el. S ez a hangulat 
egészen addig tart, amíg az 
illető vissza nem kapja a ci
vilruháját és a szabadulózár
kában várakozik. egyedül 
vagy többedmagával. Ez utób
bi még szerencsésebb.

Szinte minden intézetben 
meglátogatom a zárkákat, 
sokszor csak azért, hogy lás
sam az ott lévők arcát. S kár 
tagadni, inkább szorongás, 
idegesség a jellemző, felsza
badult örömről szó sincs. 
Egyesek még azzal is terhelik 
az amúgy is feszültségtierhes 
napokat, hogy a korábban már 
félretett „bosszúterveiket” fel
újítják. Persze, semmi sem 
lesz belőle odakinn, de né
melyeknek lélektanilag szük
ségük van arra az ér.zésre: 
most majd bármit tehetek.

Hogy mi a forrása a nyug
talanságnak, erről oldalakat 
lehetne írni, de két csoport
ban megegyezhetünk. Vannak 
objektív okai és szubjektivek, 
önkényesen az objektívek kö
zé sorolom az elzártság szülte 
szorongást, a kinti és benti 
világ közötti különbséget. Ide 
tartozhatna az esetek többsé
gében a bizonytalan, többnyi
re siralmas anyagi helyzet, de 
ez nem egészen független az 
egyéntől.

Aki tudja előre, hogy kint 
anyagilag senkire sem szá
míthat, annak általában van 
annyi ideje, hogy valamit ösz- 
szegyűjtsön. Ha a levonások 
komolyak, akkor . persze csak 
áldozatok árán, a vásárlási 
összegek egy részének vagy 
akár egészének a félretételé- 
yel. S ebben nincs semmi kü
lönös, a szabad életben is ál»

dozatokkal jár a takarékosság; 
le kell mondani sok minden
ről.. S ennek a lemondásnak’ 
van értelme: az élet újrakez
désének esélyeit, javítjuk- vele..

Teljesen fölösleges azon vi
tatkozni, hogy a bírósági vég
rehajtás szabályai miért, nem 
engedékenyebbek az elítél
tekkel széniben, hiszen a' jog-, 
szabály adott, ha úgy tetszik, 
ehhez kell alkalmazkodni.. At
tól- még, hogy valaki kisüti,' 
lehetne ez másképp is, nos, 
ettől még nem kap kenyeret aj: 
közértben, s nem kap szállást,’’ 
albérletet.

Mert gondoljuk csak még:: 
mondjuk, kétéves büntetésből!. 
Ötszáz forinttal távozni, több' 
mint merészség, már-már fele
lőtlenség. S aki ezt önhibájá
ból teszi, mert lett volna; 
módja takarékosságra, az " a 
szabádulózárkában már hiába;, 
töri a fejét a holnapon. Ntehéa’; 
neki tanácsot adni. Helyénva-j; 
ló, ha gyorsan elhelyezkedik, 
de a' vállalatok ma már óva»: 
tosak: csak a ledolgozott na
pok után fizetnek előleget. • 
Kölcsönt pedig a munka tár-' 
saktól nemigen lehet kérni: a 
szabadulólevél aligha jő ajáa-t 
ló. i

Nem állitöm azt, hogy páfj; 
ezer forint már szilárd' alap,.: 
amelyről a „csúcsokra” lehet' 
jutni, hiszen sok más is kelik 
az emberi élethez. De elegen»;: 
dő ahhoz, hogy az első £ize--: 
tésig — nem előlegig —..ki»! 
jöjjön belőle, s ezzel a start,’ 
ha szerény is, de biztató lehet j

Ha ez így történne, és sokan: 
megfogadnák e tanácsot, per
sze. még mindig nem ragyogó!’ 
arcú szabadulókkal találkoZ-;: 
hatnánk, de bizonyosán kisebb ;f 
lenne a feszültség az arcokén, 
s talán a szabadulás örömének;: 
szikráit is felfedezhetnénk 
néha, :

-ff :__  fc: I s i



Egy kísérlet tapasztalatai

Már korábban hírt adtunk arról a kísérletről, amely 
célul tűzte ki a vöröskeresztes aktivisták bevonását a 
biintetésvégrehajtásban folyó nevelő munkába, a sza
badulásra történő előkészítésbe és a szabadulást követő 
utógondozásba. A kísérlet színhelyé két megye volt, 
ezen belül hat bv. intézet. Ennek megfelelően a Pest 
megyei és a Bács-Kiskun megyei bíróságok bv. cso
portjának hivatásos pártfogói vettek benne részt, vala
mint a váci, a márianosztrai, a tököli, kalocsai, állam
puszta! és a kecskeméti bv. intézet.

A kísérleti egy év sikerrel 
zárult, a Vöröskereszt áktivis- 
, tái a büntetésvégrehajtásban 
folyó nevelés több területén is 
hatékonyan közreműködtek, 
hasznos tudnivalókat, ismere
teket közvetítettek és taní
tottak meg a büntetésüket töl
tő elítélteknek. A tapasztala
tok és az eredmények indo
kolták az együttműködés egész 
országra, azaz minden bv. in
tézetre és minden pártfogói 
csoportra történő kiterjeszté
sét. A közelmúltban ezért az 
igazságügyi államtitkár és a 
Magyar Vöröskereszt Országos 
Végrehajtó Bizottságának el
nöke ünnepélyes keretek kö
zött együttműködési megálla
podást írt alá.

Az együttműködési meg
állapodás szerint, abból a 
gondolatból kiindulva, hogy a 
bűnelkövetők szabadulás utá
ni társadalmi beilleszkedésé
nek segítése közös társadalmi 
feladat, a Vöröskereszt, mint 
önkéntes tagokból álló társa
dalmi szervezet, részt vállal 

újabb bűnelkövetés meg
előzésének társadalmi méretű 
feladatában. Ennek keretében 
részt vesz a-társadalmi párt
fogói hálózat bővítésében, ön
kéntes aktivistái mozgósításá
val segíti .a fogvatartották 
családi környezetének megis
merését, fokozott figyelmet 
fordít a családi kapcsolatok 
megőrzésére, a szabadulókat, 
különösen a fiatalokat .vissza
fogadó családok. felkészítésére,, 
A munkahelyi, lakóhelyi, in
tézményi vöröskereszt es alap
szervezetek és aktivisták elő
segítik a szabad életbe vissza
térők munkába állását, egész
ségügyi. szociális, kulturális 
helyzetük javítását "

A nevelési programhoz 
igazodva

A büntetésvégrehajtási In
tézetek nevelési programjához 
igazodva, területi szervezetei
vel részt vállal a szabadság
vesztés-büntetésüket. töltő el

ítéltek nevelésében, az isme
retterjesztő és propaganda- 
munka megvalósításában, a 
különböző káros szenvedélyek 
elleni küzdelemben. A Vörös- 
kereszt a megállapodás sze
rint tevékenységét elsősorban 
a fiatalkorúak, a fiatal felnőt
tek, a nők és a feltételes sza
badságra bocsátható elítéltek 
körér? összpontosítja. de 
egyéb elkövetői csoportokat 
sem hagy figyelmen kívül.

Arra a kérdésre, hogy konk
rétan milyen területeken ve
het részt majd a bv. intézetek 
munkájában a helyi" Vöröske
reszt, az egyéves kísérlet ta
pasztalatai alapján válaszol
hatunk. Ezek szerint a szemé
lyes és a környezet tisztaságá
val kapcsolatos, a káros szen
vedélyekkel. korunk betegsé
geivel: a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel, a rákkal, 
az AIDS-szel kapcsolatban tar
tanak előadásokat az intéze
tekben. Előadások, beszélgeté
sek és tanfolyamok lesznek 
még a lelki és idegi bajokról, 
a társas kapcsolatokról, a 
párválasztásról, a családterve
zésről. nők körében a fogam
zásgátlásról,- valarpint a cse
csemőgondozásról ‘ és ápolás
ról. Várhatóan sók egyéb mel
lett munkavédelmi, elsősegély- 
nyújtó és háztartási ismere
tekről szóló tanfolyamok is 
lesznek. A kísérlet időszakában 
a vöröskeresztes aktivisták ve
télkedőkéi, .kiállításokat, egész, 
ségügyi fórumokat:»szerveztek 
a nevelőkike] közösen. Az elő
adások során olyan orvosokkal 
és más egészségügyi szakem
berekkel találkozhatnak majd 
az intézetekben a fogva tartot
tak. ' olyan beszélgetések és 
előadások formájában, ame
lyekre a szabad élet körülmé
nyei között csak ritkán lenne 
lehetőségük. Közvetlenül el
mondhatják problémáikat a 
beszélgetések alkalmával, va
lamint kérdezhetnek a szak
emberektől.

Az együttműködés konkrét 
programját minden Intézet

maga alakítja ki közösen ■ a 
helyi vöröskeresztes szervezet
tel.

Az együttműködés gyors és 
hatékony országos kiterjeszté
se céljából a Magyar Vörös- 
kereszt, az Igazságügyi Mi
nisztérium és a Büntetésvég
rehajtás Országos Parancs
nokság közös országos érte
kezletet rendezett az együtt
működés aláírását követő na
pon. Ezen a-z értekezleten a 
Vöröskereszt megyei titkárai, 
a megyei bíróságok bv. bírái 
és pártfogói, valamint a bv. 
intézetek parancsnokai vettek 
részt annak érdekében, hogy 
a közös munka részleteiben 
megállapodjanak.' A jövőben 
tehát minden intézetben vár
ható a vöröskeresztes aktivis
ták megjelenése és velük 
együtt a sokrétű, nagyon hasz
nos és érdekes programok fel
tűnése.

Együtt a  pártfogókkal
A Vöröskereszt bv. intézete

ken belüli tevékenységét szo
rosan az intézetben folyó ne
veléshez, a nevelési progra
mokhoz kapcsolódva végzi, 
míg a szabadulást követő te
vékenységét pedig a pártfogó 
felügyelethez kapcsolódva. Á 
büntetését letöltött szabaduló 
azonban közvetlenül is fordul
hat a lakóhelye szerinti vörös
keresztes alapszervezethez,

Arról, hogy mit várhat az 
elítélt a szabadulást követő
en a Vöröskereszttől, a követ
kezőket mondja a szervezet 
képviselője, a szociális és 
egészségvédelmi osztály mun
katársa:

„A Vöröskereszt azokban az 
esetekben segít közvetlenül is 
a szabadulókon, ha önhibáju
kon kívül átmenetileg segít
ségre szorulnak. Mit értünk 
ezen? A büntetés végrehajtá
sa alatt, az időbeli és térbeli 
tá v Ó ls ^ ^ ^ ^ '‘ghmágS|^n % is 
meglazítja a családi, munka
helyi, emberi kapcsolatokat. 
Ha valakinek az egészségi ál
lapota, munkaképtelensége 
nem . tette lehetővé, hogy az 
intézetben munkát végezzen, s 
ezért nagyon alacsony összeg
gel szabadul, akkor a Vörös- 
kereszt kisebb anyagi segítség 
érdekében közben tud járni 
más szerveknél. Abban az 
esetben azonban, ha a szaba
duló önhibájából nem dolgo
zott az intézetben, és ezért 
szabadul kevés pénzzel, már 
nem nyújt segítséget. Ha a 
szabadulást követően munka-

képtelen, rossz egészségi álla
potban szabadul, akkor elhe
lyezkedése és munkából szár
mazó jövede!emszerzése szin
tén akadályozott, Táppénzes 
igényjogosultsága nincs, így 
teljesen ellátatlan marad. Eb
ben az esetben is elsősorban 
a Vöröskereszt közbenjárására 
lehet számítani azoknál a 
szerveknél, amelyek szociális 
segélyt tudnak biztosítani.

A Vöröskereszt segítséget 
nyújt a meglazult családi, 
munkatársi kapcsolatok hely
reállításában, a' visszafogadás 
előkészítésében. Ha a szaba
duló munkaképtelen, akkor a 
gyógyintézeti vagy szociális 
otthoni elhelyezésben.

A Vöröskereszt közbenjárása 
más szerveknél annyit jelent, 
hogy pl. tanácsi szociális se
gély kiutalását, munkahelyi fi
zetési előleg odaítélését ered
ményezheti. Bizonyos szélsősé
ges esetekben pedig alkalom
szerűen ruhaneművel, esetleg 
étkeztetéssel, vagy konkrét 
anyagi támogatással Is közvet
lenül , segíthet a szervezet. 
Tudni kell, hogy erre jelenleg 
sem dologi, sem anyagi felté
tele nincs a Vöröskeresztnek, 
főleg a helyi szervezeteknek. 
A megyéi és a fővárosi veze
tőségek képesek arra. hogy 
adományokból, például hasz
nált ruhaneműből, segélvezésl 
aiaDot képezzenek a BÄV és 
a MÉH bevonásával.

Amikor a szabaduló a Vö
röskereszthez fordul segítsé
gért, ezt a hivatásos pártfogó
tól hozott javaslattal, vagvvé- 
leménntel tegye. Reméljük, 
hogy a jövőben a vöröskeresz
tes helyi szervezetek aktivis
tái és a hivatásos páptfpgók 
között olyan jó kapcsolat ..ala
kul ki. amelynek következté
ben nem lesznek átfedések és 
ellentmondások.- Természete
sen, ha a szabadult már ka
pott segélyt a pártfogótól és 
'a Vöröskeresztnél is' jelentke
zik. de már pártfogói javaslat 
nélkül, akkor a szervezet nem 
tud segítséget nyújtani. Azok 
a szabadulók. akiknek a párt
fogó felügyeletét nem rendel
te el a bíróság, szintén a,párt
fogókon keresztül fordulhat- 

; nak a szervezethez, ők az utó
gondozás keretében kérhetnek 

! ajánlást a területileg illeté
kes pártfogótól.”

K.

A margójára

Segítség — mindennapra
A vöröskeresztes szerveze

tek (egyes országokban a Vö
rös Félhold társaságok) a vi
lágon mindenütt azért tevé
kenykednek. hogy — lehető
ségeik szerint — segítsenek a 
rászorulókon. Nem látványos, 
kirakatban levő munka ez, ha- 
nem_ a mindennapok csendes, 
szerény, háttérben maradó te
vékenysége. Akik végzik, nem . 
azért teszik, mert köszönetét 
vagy anyagi ellen juttatást vár
nak — hanem egész egyszerű
en a zért, mert emberek — se
gítőkész, segíteni akaró embe
rek.

A szabadultakkal való törő
désnek hagyománya van a Vö
röskeresztnél. A két világhá
ború között szervezett, forrná-, 
ban .is igyekeztek á maguk 
módján megkönnyíteni az új
rakezdést, a beilleszkedést. 
Többek között ennek a ha
gyománynak a felújítását is 
jelenji a közelmúltban aláírt 
együttműködési megállapodás.

A Heti Híradó tavaly már 
foglalkozott a Magyar 'Vörös- 
kereszt szabadultakat segítő 
szándékának ismertetésével. 
Akkor még csak ismerkedtek 
a börtönök életével, keresték 
a lehetőségeket: hol tudják ki
egészíteni a nevelők és a párt
fogók munkáját; esetenként 
hol és hogyan tudnak többet 
tenni?

Egy több mint húszoldalas 
jelentésben-összegződtek a kí
sérleti év tapasztalatai — ér

demes néhány gondolatot ki
emelni az igényesen megfogal
mazott sorokból. Kiviláglik 
belőlük: mit szeretnének ten
ni, saját megítélésük szerint 
milyen módokon tudnak segí- 
teni_ a hozzájuk fordulókon. 
Érződik: jobban tisztában
vannak a rájuk váró feladatok 
sok-sok nehézségével, mint azt 
a kívülállók gondolnák. Ro
konszenves a jelentés egyik 
megállapítása: „Nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy egyál
talán nem könnyű munkára 
vállalkoztunk. Az ügyszeretet, 
az elhivatottság, a jó szándék 
önmagában kevés: felkészült
ségre, sokirányú ismeret- 
anyagra, szervezőkészségre, ki
terjedt emberi kapcsolatrend
szerre van szükség az eredmé
nyek eléréséhez. S ha úgy 
adódik: az eddigi munka so
rán kiépített „összeköttetése
ket” is igénybe kell venni a 
fiatalok és a felnőttek érdeké
ben.”

Mit jelent ez a gyakorlat
ban? A Vöröskeresztről a leg
több embernek a véradás jut 
az eszébe, pedig ennek szer
vezésén, összefogásán kívül 
még nagyon sokféle munkát 
végeznek társadalmi munka
társaik . ..  Jó néhány munka
helyen érdeklődtem m árazott 
dolgozó, egykori olvasóink kö
zött: fordultak már valami
lyen gondjukkal a helyi vö
röskeresztesekhez? Még azt 
sem tudták, hogy létezik ilyen

szervezet — pedig Magyaror
szágon szinte minden nagyobb 
munkahelyen van vöröskeresz
tes csoport, mint ahogy ki-ki 
némi utánjárással a lakóhe
lyén is megtalálhatja az akti
vistákat. Nem szokásuk külö
nösképpen felhívni magukra a 
figyelmet — ők „csak” dol
goznak csendben. Inkább ők 
kutatják fel a bajbajutottakat, 
a segítségre szorulókat, sem
mint azok őket. Ezt a mód
szert követték a kísérlet egy 
esztendeje alatt is: a kijelölt 
hat büntetésvégrehajtási inté
zetből jó néhány nevet, címet 
kaptak, s ennek alapján föl
keresték a szabadulás előtt ál
ló családját is. Megismerked- 
t®k,.velük, felmérték: milyen 
körülmények várják a hazaté
rőt? A már említett összegző 
jelentés szerint. ..az együtt
működésnek ezt a formáját az 
érintettek igen jónak'tartják. 
Időben megismerkedhetnek a 
várható problémákkal, a segít
ségnyújtás lehetséges módoza
taival. A vöröskeresztes akti
vista a szabaduló családjával 
nem mint társadalmi pártfogó, 
hanem, mint patronáló, segítő 
alakít ki kapcsolatot. Főként 
szociális, egészségügyi és csa
ládi gondok megoldásában le
hetséges az eredményes közre
működés. Sajátos együttműkö
dés alakult ki a családot, ott
hont nélkülöző, munkásszállá
son lakó pártfogoltak érdeké
ben is. A Csepel Autógyárban

például a Vöröskereszt első
sorban egészségügyi felvilágo
sító munkát végez a káros 
szenvedélyek ellen, s részt 
vesz az esetleg jelentkező hát
rányos megkülönböztetések ki
küszöbölésében.”

„Még egy idézet a jelentés
ből: „A kísérleti program so
rán a vöröskeresztesek meg
látogatták a bv. intézeteket is 
elbeszélgettek a nevelőkkel és 
az elítéltekkel. A látogatás 
hasznos volt, mert eloszlatott 
több. korábbi téves elképze
lést, és pontosabb kép rajzoló
dott ki a büntetésvégrehajtás 
munkájáról. A személyes ta
pasztalatok révén könnyebben 
rajzolódtak ki a segítségnyúj
tás _ lehetséges kapcsolódás! 
pontjai. Jobban érthetővé vál
tak az ellentmondások is: pl. a 
teljes körű foglalkoztatás mind 
nehezebb megvalósítása, a sza
badulás utáni elhelyezkedési 
lehetőségek mind szűkösebb 
volta. A kis összeggel szaba
dulok helyzete nagyon nehéz: 
általában tanácsi segélyből, a 
létminimum szintjén kell az 
életet újra kezdeni. Világossá 
vált, hogy sokan rászorulnak 
az azonnali segítségre a sza
badulás után.”

Tárgyilagos, a helyzet re
ális ismeretét tükröző sorok. 
Jelzik: a Magyar Vöröskereszt 
nem csupán azért kötötte az 
együttműködési megállapo
dást. hogy a legutóbbi kong
resszusukon hozott határoza
tók közül egynek a végrehaj
tását „kipipálja” a munka
tervből. hanem tevőlegesen, 
hatékonyan szeretnének segí
teni nemcsak néha-néha, kü
lönleges esetekben — hanem 
mindennap. H. A.

Hétköznapi, történelem

Péter és
királysága-

EGYSZER CSAK FELBUKKAN az Ismeretlenség 
homályából a magyar történelem két ismeretlen ki
rályéi. Igen rövid történelmi időszak ez István halála 
(1038) és Endre trónra lépése között (1046), amelyben 
Péter király kétszer is magához ragadta a hatalmat, 
egyszer pedig Aba Sámuelt választották királlyá. Pé
ter első királyságának vége 1041-re tehető, amikor is 
a főurak egyhangúlag felléptek ellene, de az ország 
népe is lázadásban tört ki. Az idegengyűlölet a tető
pontjára hágott, hiszen Péter az erősségekbe (várakba) 
olasz és német helyőrséget ült-etett, akik szabadön erő
szakoskodhattak a lakossággal. Péter, hogy mentse 
magát, lóhalálában Bajorországba menekült. Az ür 
nélkül maradt ország ekkor még nem hívta haza Cseh
országból és Oroszországból a Vazul-fiakat, hanem egy
hangúlag királyt választottak, a rejtélyes emlékű Aba 
Sámuelt.

Aba Sámuel István nővérének fia volt. Királlyá vá
lasztásával Magyarországon a többség egyetértett, ho
lott kevés uralkodó lépett ilyen reménytelen helyzetben 
trónra. Az ellenkirály, Péter, a német császárhoz me
nekült, és az akkori európai nagyhatalom teljes tá
mogatását élvezte. Aba • Sámuel többszöri békekötési 
kísérlete is' meghiúsulván, a német és magyar seregék 
1044 júliusában Győr mellett megütköztek. Péter 
ugyanis vissza akarta szerezni hatalmát. Egyesek sze
rint a harcot az döntötte el, hogy Aba seregét nem 
hatotta át a hódító elleni önvédelem gondolata, hiszen 
a szemben álló seregben ott lovagolt a másik megkoro
názott magyar király is. Aba tehát elbukott. Életét 
mentve menekült szűkebb hazájába, a Tisza felé, de 
egy faluban ellenfelekbe botlott, akik elfogták és vala
milyen régi veremben megölték. Itt temették el, egy 
közeli templomban. Aba Sámuelt rendkívüli módon 
tisztelte a nép. Ennek oka az volt, hogy királysága ide
jén maga is jobban szeretett az egyszerű emberek, 
vagy katonái körében lenni, mint a nagyurak között. 
Tágabb közössége minden tagját emberszámba vette és 
még adakozó is volt.

BUKÄSA UTÁN III. HENRIK, NÉMET CSÄSZÄR
ismét Pétert koronáztatta királlyá. Ezért cserébe Péter 
Magyarországot hűbérként átnyújtotta a császárnak. 
Péternek, a velencei szerencselovagnak Magyarország 
nem jelentett többet, mint egy másik otthont, vadászr 
mezőt, amely addig és úgy jó, amíg gazdagon fizet, s 
ha ennek császári hűbér az ára, attól sem riadt vissza. 
Ahogyan a történetírás mondja: Henrik megindult Pé
terrel Fehérvár felé. A menethez sietve csatlakoztak a 
helyezkedők, majd a székvárosban ünnepélyesen vo
nultak a királyi bazilikába. Henrik Péter kezébe kor
mánypálcát adott és kézen fogva vezette a trónushoz. 
A_ német források azt is állítják, hogy a jelenlévők 
kérelmezték a bajor jog bevezetését, amit Henrik ke- 
gyesen megadott v

Enneki'á'íheiyketnek^ismét órfási feMi3ásskeí^t: 'vígét. ■ 
Az ország idegen hűbérbe adása kiváltotta az ellen-’ 
hatást. Az idegengyűlölet, az idegen egyház gyűlöleté
vel „párosulva a pogány hit viszatérésébe csapott át, s 
ezáltal a lázadás pogány lázadás' lett. Ez volt az a fel

kelés, amelyben mártírhalált halt Geliert püspök; Az 
idegen hatalom és idegen király ellen lázadók Vazul11 
fiait hívták élükre. Endrét és Leventét. A lázadó tö
megek arra kérték őket, hogy visszatérhessenek őseik 
hitére, azaz pogányok lehessenek. Endre és Levente,: 
hogy a mozgalom harci erejét megnyerjék, minden kö
vetelést teljesítettek, így hozzájárultak a pogány hit 
újraélesztéséhez is. így írja ezt le a korabeli történet
író: „A tömeg ördögi lángtól felgyújtva megátalkodot- 
tan követelte Endrétől és Leventétől, hogy engedjék 
meg, hadd éljen az egész nép pogány módra, ölhessék 
meg a püspököket és papokat, ronthassák le a temp
lomokat, vethessék el a keresztény hitet és tisztelhes
sék a bálványokat." A népnek alig kellett biztatás a 
hozzájárulás^ után. Nem csupán külsőségekben vetette 
el a keresztény mázt, hanem sok papot és dézsmaszedőt 
megölt, számos templomot felgyújtott, Péter német és 
olasz csatlósait pedig halálra kergette. Ekkor Péter 
a Zsitva mellett táborozott, amikor is éjjel három lá
zadó lovas nyargalt be a táborba és a magyar vitézek-’ 
nek kihirdette a pogány követelések engedélyezését 
Erre azok is elálltak Péter mellől. Ekkor Fehérvár fe
le vonult, de a székváros már a felkelés oldalára állt 
es bezárta kapuit a király előtt.

Erre Ausztria felé vette a menekülés útját, de a 
magyarok már a kivezető utat. is lezárták. Mint beke
rített vad szorult a hajtők gyűrűjébe. Nem adta meg 
magat, hanem egy udvarházba behúzódva három napig 
ellenállt. Végül is Endre emberei lerohanták és hely-, 
ben megvakítatták, amivel történeti szereplését végleg

LEVENTE a pogánylázadást nem azért 
szabadiara, mert egyikőjük is pogány érzelmű 

volt, hanem politikai meggondolásból. Adott helyzetben 
a. kereszténység ellen feltámadt reakció volt a legszi- . 
lardabb szövetséges. Endrét azonban ez a szövetség 
egyáltalán nem ingatta meg keresztény vallásában, me- 

L orosz hazassaga is erősített. Endre oroszországi 
tartózkodna alatt meggyőződhetett arról, hogy rende- 

egyl?áz támogatása és a rendelkezéseket 
írasba foglaló papok nélkül nem valósíthat meg. Ezért 
a győzelem után hátat fordított azoknak, akik úralom- 
P ?eg:lt.®tték’ éJ István király művének folytatója lett. 
Endre igen erős katonai kísérettel, méghozzá' nrncz 
katonák kísérettel érkezett az országba, és minekutána 
az ország a birtokába jutott, ezt az erőt a pogányok el- 
- “ tta. bátyja, Levente, aki már sokkal' köze

lebb állt a pogány érzelmekhez, nem is jött számítás
ba- a királyválasztásnál. Hiszen az urak kifejezetten a 
keresztény és királyhoz méltó feleséggel rendelkező 
Endrét hívtak haza uralkodónak. Az idősebb Leventé
nek nem volt számottevő katonai kísérete sem; Leven
te akarva nem akarva lemondott minden önálló - ura
lomra megkapta dédapja, Taksony ,dunai partvonalát 
toko7ta,fait’ mely6ket eI6Ue «  - utána b e ^ S t o r -

Ezt követően Endre uralkodásának valamivei nyu
galmasabb korszaka következett. Volt ugyan német

8 fr°-ntok a*>nbayrsohasem  Kerültek olyan mértékű megosztásra, hogy .ismét az or-
a l a b ^ ^ S ' S I g ! 03 egySégét fenyeSeUe V0!na’

K. A.
j
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Hogyan alakul ki 
a sokféle hókristály?

A természet csodálatos alko
tásai, a hókristályok olyan 
sokfélék, hogy sok százezer 
hókristályt kellene megvizs
gálni ahhoz, hogy két egyfor
ma példányt találjunk. Az at
moszférafizikusok megfejtet
ték e sokféleség titkát. A vál
tozatosságot a hőmérséklet, a 
nedvesség és az esést sebesség 
változása okozza az alatt az 
idő alatt, amíg a hókristály 
leesik a földre és esés közben 
állandóan növekszik.

A kristály hatszögű szim
metriája, amelyet már a XVI. 
században felfedeztek, tulaj
donképpen kivétel, amelyet a 
föld hőmérséklete okoz. Ä vi
lágűrben uralkodó hőmérsék
letek mellett a víz „kocka ala
kú” kristályrendszerben kris
tályosodik (—120 °C alatt).

Az alacsony atmoszférában 
azonban a hókristályok a hat
szögű szimmetrián belül sok
féleképpen növekszenek: 0 és 
—3 °C között lapocskák ala
kulnak. -3-tó l —8 fokig osz
lopformát alakítanak ki. Ha a 
hőmérséklet —8 alá süllyed, a 
növekedés ismét hatszögű la
pocskákban történik; —25 °C 
alatt ismét oszlopok képződ
nek. Ez a rendszer még bo
nyolultabbá válik, ha a nö
vekvő hókristály felületét igen 
gyors ütemben mindig új, 
nedvességgel telített levegő 
éri. A kristályoknak akkor az 
új vízmolekulákat be kell épí

tenie felületébe. Ha a kristály 
olyan hőmérsékletű zónába ke
rül, amelyen oszlopok képződ
nek, a gyorsan növekvő oszlo
pok hatoldalú tülöké válnak. 
A lapocskák csak .mind a hat 
oldal felé kinyúló kristályka
rokkal növekednek.

A lapocskákat, amelyekből 
hat kar nyúlik ki — a nor
mális kristályok váza — a 
mineralógiában ..dendritnek” 
(faalakú) nevezik. Ezek a hat
szögű dendritek Európában a 
hócsillagok leggyakoribb for
mái.

A dendrit hócsillagok ritkán 
teljesen szimmetrikusak. A 
csillag ágai az egyik oldalon 
többnyire valamivel hosszab
bak. mint a másikon. Megtör
ténik, hogy csak egy ág nő ki 
teljesen. Ez az aszimmetria 
akkor keletkezik, ha egy hó
kristálynak esés Isízben min
dig az egyik oldala van elöl 
és ezt éri a légáram. Ekkor a 
kristálynak a szél felé eső ol
dala veszi fel a vízmolekulá- 
kat és növekszik, míg a szél
védett oldalon levő ágak ke
véssé vagy egyáltalán nem nő
nek tovább.

Egy hókristály formájából 
rekonstruálni lehet a hókris
tály élettörténetét: azt, hogy 
milyen , hőmérsékletű és ned
vességtartalmú övezeteken 
utazott át esés közben és mi
lyen sebességgel hullott le.

FELISMERHETŐ-E A BRILIÁNS?
Az ékszerdarabok, főleg a szebbek, meglehetősen drá

gák. így, ha kézen-közön olcsón kínálnak belőlük, min
dig akad hiszékeny ember, aki megvásárolja őket. Pe
dig az efféle vétel nemcsak törvénybe ütközik, de szá
mos más veszélyt is rejt magában. A feketén vett arany 
jé részéről kiderül, hogy értéktelen dublé. Hogyne 
csapnák be vele a laikus vevőt,, amikor szabad szem
mel az ékszerész sem ismeri fel mindig a valódi ara
nyat, csak ha vegyszeres próbával szerez bizonyosságot! 
Az ékkövekkel hasonló a helyzet. Aki egy kicsit is ért 
az ékszerhez, az meg tudja különböztetni a briliánst a 
strassztól, de egy ügyesen csiszolt hegyikristálydarabbal, 
amelynek a gyémántéhoz hasonlóan erős a színszórása 
és a csillogása, már könnyű félrevezetni. Hiszen az át
lagember nem a kő fénytöréséből ítél, mint a hozzáér
tő, különbséget sem -lát két kő fénytörése között, s azt 
sem sejti, hogy a gyémánt értékét csak négy tényező 
(súly, szín, tisztaság, csiszolás) összevetésével lehet fel
becsülni. Más drágaköveknél a próba még nehezebb. 
Honnan is tudná szegény laikus, hogy például rubinból 
a galamb vérszínű, smaragdból a fűzöld, zafírból a bú
zavirágkék az igazán értékes? Sem ezt, sem a drága
kövek ezernyi többi titkát nem is kell tudnia. Egyet 
viszont igen. Azt, hogy ékszert csak megbízható he
lyen szabad vásárolni, hiszen kevés dologra lehet any- 
nyira ráfizetni, mint az efféle „olcsó” üzletekre.

A Szabadság-szobor és a rozsda
A 2,4 mm vastag vörösréz lapokból készített, belső 

acéimerevítésű, a New York-i kikötő bejáratánál fel
állított Szabadság-szobrot, 1886. október 28-án, az ak
kori amerikai elnök, Grover Cleveland avatta föl. Ez 
Franciaország ajándéka volt az Egyesült Államoknak, 
A 46 m magas fáklyát vivő hölgyet 100. születésnap
jára alaposan rendbehozták és felújították. Belsejét 
olyan rozsda ellen védő bevonattal látták el, amelyet 
a hetvenes évek elején a NASA megrendelésére fej
lesztettek ki a Kennedy-űrrepülőtér rakétakilövő ál
lásai részére. A K—Zinc 531-nek nevezett termék, jól 
bevált Cape Canaveral-i forró, nedves és sós légköré
ben. Cinkporból és szervetlen kötőanyagból (kálium- 
szilikát) áll. Az anyag fél órán belül az acélhoz erő
sen tapadó, kemény keramikus bevonatot képez, amely 
a forró rakéta-kipufogógázoknak is ellenáll. Ez a szo
katlan védőhatás már egyetlen felhordással is elér
hető.

MűhóPd irányította az autót
Tokió egyik zsúfolt gyorsforgalmi útján a napokban 

műhold segítségével irányítottak egy autót. A Mitsu
bishi Electric Corp. és a Japán Radio CO. LTD. közö
sen kísérletezte ki a rendszert, amely az Egyesült Ál
lamok műholdjai segítségével határozza meg a gépkocsi 
forgalmi helyzetét.

A kocsiba épített monitoron térkép látható, amelyen 
a műholdról „figyelt” autó helyzetváltozása folyamato
san követhető. Mágneslemez biztosítja a rendszer me
móriáját, amelybe 5000 utcarészlet térképét táplálták 
be 1-25 000 léptékben. A térkép a képernyőn hatszo
rosára nagyítható ki. Ha a kocsival kapcsolatos jelek 
vételébe és visszasugárzásába négy műholdat kapcsol
nak be, akkor kevesebb, mint 100 meter pontossággal 
meghatározható a jármű helyzete.

A kísérlet sikeresnek bizonyult, de a rendszer elter
jedése csak akkor lesz lehetséges, amikor a szigetor
szág teljes, 24 órás, folyamatos műholdas .figyeléséhez” 
elegendő számú műhold lesz a világűiben.

A  „család mártírjai" 
népszerűtlenek

Az egyik, Aachenben meg- mind a családi életben köny- 
rendezett nyugatnémet pszi- nyebben magukra találnak, a 
choterápiai szeminárium óva lányokat azonban még mindig 
intett attól, hogy minden szív- a hagyományos, szerepmaga- 
dobogást vagy gyomorpanaszt tartásokra szoktatják. De 
azonnal lelki okokra vezes- mindenekelőtt az idősebb nők 
sünk vissza. A valódi depr-esz- frusztrációja csap át tiltako- 
sziók azonban állandóan nő- zásba: ez többnyire a férfi el- 
vekednek; megállapították, len irányul, akinek „életük 
hogy az ebben szenvedő nők legszebb éveit áldoztak", 
száma feltűnően gyorsan nö- E" .  ' ‘ 
vekszik, legalábbis^ gyorsa - ragQj. a2onban a terapeuták 
ban, mint a férfiaké. úgy tekintik, mint a depresz-

Több mint ezer általános szióból kivezető első lépést, 
orvos, szakorvos és pszielvá- mely az orvos óvatos irányífá- 
ter azt vizsgálta, mi ennek az sával az önmegtaláláshoz ve- 
oka, és hogyan lehetne segí- zethet.
teni rajta. A referátumok nem A páciensek csak ritkán ke- 
foglalkoztak azokkal a lelki r-esik önmagukban levertségük 
zavarokkal, mal,<k f.ataU ík-

térhess ágmegszakítások gyulást_ A ]ejki betegségek 
után, vagy ̂ öregek otthonában 0.^ t  a közvélemény is gyak- 
élő idős nőknél jelentkeznek, ran a szülői házban vagy a 
sem a magányosan élő nők társadalomban keresi. A nők- 
frusztrációjával, akik partner nek azonban meg kell tanul- 
hiányában lelki beteggé vái- ni.uk legyőzni a hagyományos

szerepelképzeléseket. „A csa-
Is'mert példák tipizálására lá'd mártírjai” népszerűtlenek- 

szorítkoztak: foglalkoztak pél- ké váltak, mert rossz lelkiis- 
dául az anyával, aki álílan- meretet keltenek. „Senkinek 
dó fáradtságra panaszkodik, használunk ha elhanya-
vagy aki úgy érzi, már nincs goIluk önmagunkat . hangsu- 
szükség rá, amióta a gyerekek lyozták Aachenben, 
kirepültek, és azoknak a nők-
nek a tipikus „fészekdepresz- § '
sziójával”, akik teljesen fel-  ̂ * * ftgSIS ttiSűSSeSS
áldozzák magukat a családért;  ̂
a dolgozó nővel, akinek köny- |  
nyen felborul a lelki egyensú-  ̂
lya, mert úgy érzi, hogy kollé-  ̂
gáihoz képest többet kell tel- ^
jesítenie, hogy elismerjék; eh- ^
hez még a kudarc érzés is ^
társul, mert ugyanakkor nem |
tud teljesen megfelelni a hä- §
ziasszony hagyományos szere- 
péntek’!

A mai fiatal 
unták, hogy 
Ádá.m oldalbordái 
mind a keresőtevékenységben,

szoprán és a tenor közötti szólam. 22. Ál
latfekhely szalmája. 24. A húsvéti _mesé
ben fontos szerepe van. 26. Diósgyőri 
nagyüzem neve, röv. 27. Űj létesítményt 
átadó. 29. Céklavörös alapon indás, pal
mettos mintájú perzsaszőnyeg. 30. OOL. 
31. Hiányos vád! 32. Az egyik vércso
port. 34. A Balatont köti össze a Duná
val. 36. Minden személy. 38. öreg. 40. Hi
vatali ügykezeléssel kapcsolatos. 41. A
kikötő vízbe nyúló rakpartja. 42----Cső;
tó a Himalája hegységben. 44. A vérbe 
került epe idézheti elő. 46. Az SZTK jog
elődje. 47. Vonatkozó névmás. 48. Erős
kártyalap. 50. Egyszerű gép. 51---- -móg;
zsörtölődik. 53. Irodagép-technikai Vál
lalat. 55. Folyó a Pireneusi-félszigeten.
58. Bársonyos bundájú, rovarevő állat.
59. Idegen női név. 60. Furfangos szé
kely. 61. Az egyik oldal.. 63. A Szovjet
unióban 1921-ben bevezetett új gazdaság
politika. 64. Görög levegő! 66. Elem! 67. 
A nitrogén és a fluor vegyjele.  ̂69.... 
Palmas: tengeri fürdőhely a Kanári-szi
geteken. 71. Ezüstére. 74. Hazai részlet! 
75. Fiatal kecske. 76. A kaviár is ez. 78. 
Sérült lelet!

Szabó Júlia: A XIX. SZÁZAD FESTÉSZETE MA
GYARORSZÁGON
Corvina Kiadó Kötve: 480, Ft

A XIX. század festészetünknek nagy korszaka. A 
század első felének az volt a hivatása, hogy újra meg
indítsa a szunnyadó művészeti életet. A század máso
dik felének az a feladat jutott, hogy a magyar mű
vészetet kiszabadítsa a provincializmusból és európai 
magaslataira emelje fel. A 321 kép és a hozzájuk fu- 
zött művelődéstörténeti leírások sokoldalú tájékozta
tást adva igazolják ezt.

Alessandro Manzoni: A JEGYESEK
Európa Kiadó Kötve: 75,— Ft

Egy Milánó környéki faluban, a XVII. század első 
felében egy fiatal mátkapár készül boldogan az eskü
vőre, de boldogságuk útjába a környék földesura _ áll. 
S nem sejtik azt sem, mikor szülőfalujukból éjten-éjjei 
elmenekülnek, hogy mennyi hányattatás vár még rá
juk, hogy egyszerű sorsukba beavatkoznak egy szá
mukra ismeretlen világ hatalmai.

Telepy Katalin: IVÄNYI-GRÜNWALD BÉLA 
Képzőművészeti Kiadó Kötve: 136,— Ft

Iványi-Grünwald egyike volt a magyar festészet egy 
egész szakaszát meghatározó nagybányai festőtelep 
életre jöttén munkálkodó festőknek. Ez a könyv az 
első összefoglaló elemzés művészetéről. Az életmű jobb 
megértését a katalógus, valamint a színes és fekete
fehér képek segítik.

A tanár a következő kérdéssel fordul 
az egyik diákhoz:

— Vízsz. 1.?
A tanuló válasza:
— Függ. 7.
Vízszintes: 1. A tanár kérdése. 7. La

martine költeménye. 8. Nagy sikerű mű
ve a Tíz nap, amely megrengette a viiá- 

9. Túlzottan szigo-

Sértődés
Kovács úr megígérte ne

künk, hogy elintéz valami 
apróságot.

Nem intézte el.
Tegnap találkoztunk a 

Kókusz eszpresszóban.
— Barátaim! — Bocsás- 

sanak meg! Úgy viselked
tem. mint egy disznó!

— Szóra sem érdemes — 
mondta Barna asszony..

— Ellenkezőleg — mond
ta. — Az illendőség meg
kívánja, hogy magyarázat
tal szolgáljak önöknek.

Barna asszony kedvesen 
elmosolyodott.

— Ugyan, ne vegye any- 
nyira a szívére a dolgot. 
Vannak emberek, akik min
dent el tudnak intézni és 
vannak, akik nem tudnak. 
Ne törődjünk többet a do
loggal.

— Azt már nem! — kiál
totta Kovács. — Én el tud
tam volna önöknek min
dent intézni öt perc alatt, 
és semmi mentségem nincs. 
Úgy viselkedtem, mint egy 
faragatlan tuskó.

— Egészségére — mond
ta közben Kiss.

Kovács kiitta a poharat 
és savanyú arcot vágott.

— Hallatlanul kellemet
len nekem a dolog — 
mondta. — Mindig is disz
nó voltam, ezen már nem 
lehet segíteni.

— Ugyan, ne túlozzon — 
mondta Barna asszony. — 
Biztosan el akarta intézni 
az ügyet, de nem boldogult 
vele. Maga rendes ember, 
csak nem elég ügyes.

Kovács ekkor hirtelen le
tette a poharat és felállt.

— Bocsássanak meg — 
mondta hűvösen —, de ek
kora szemtelenséget nem 
vagyok hajlandó eltűrni.

Megbántottan távozott. 
Nem is csoda. Barna asz- 

szony nagyon is kíméletle
nül beszélt vele.

Függőleges: 2. Angliai iskolaváros. 3. 
Görög hősmondák szörnye. 4. Megszólí
tás. 5. Ismert név a kajakozok világában. 
6. NSZK-beli város a Rajna mellett. 7. 
A diák válasza. 10. Csecsemő gondozója. 
13. Marga.rinmárka. 17. Ehhez hasonló. 
19. Mohamedán isten. 21. Szélsőséges ma
gatartást tanúsító. 23. Nyolcadrét a nyom
dászatban. 25. Unalmassá, érdektelenné 
tevő. 28. Női becenév. 33. író, publicista; 
(Lajos)., 35. Valamely település régi, bel
ső részén élő. 37. Élelmiszerek tápérté- 
kéhek mértékegysége volt. 39. Vízfolyás.
42. Bizonyos anyagból való ruhadarab.
43. Kukoricalisztből készült étel. 45. Ige
kötő. 49. Karthágói királylány. 52. Fosz
fáttartalmú trágya. 54. Őserdő. 56. Vö
rös-tengeri öböl névadója ez a város. 57. 
A dinamit feltalálója. 62. Valaminek a 
közepébe. 65. Rendfokozat. 68. Estélyi 
férfikabát. 70. A fényerősség mértékegy
sége. 72. Szóösszetételekben jelentése: 
forgó, forgás. 73. ötlet. 77. Fal eleme!

Beküldési határidő; 1986. október 24.

A Heti Híradó XXX. évfolyam, 38. szá
mában megjelent keresztrejtvény helyes 
megfejtése a következő;

Sok tányér hull le a falról,
Ezt cs amazt döntve romba, 
Megesik, hogy vacsorára 
Tányért kapok tányéromba.

!

I
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Könyvjutalmat nyertek:
Gyula; Sárközi Zoltán, Eger; 
nos, Állampuszta; Csicsó László, 
gyarmat; Sólyom Imre, Sopronkőhida.
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A közelgő Hollandia el
leni labdarúgó Európa-baj- 
noki selejtező, valamint a 
Csehszlovákia elleni olim
piái előkészületi mérkőzé
sek előtt Komora Imre szö
vetségi kapitány ismertette 
a két találkozóra készülődő 
keretek összeállítását.
. A-válogatott keret. Kapu

sok:. Szendrei, Hegedűs.
Mezőnyjátékosok: Sallai,
Bóth, Garaba, Preszeller,
Farkas, Pintér, Keller, Daj- 

„ ka. Kardos. Détári, Mészá
ros, Boda, Esterházy, Va
dász. Szekeres, Kovács K.

: (valamint valószínűleg Haj
szán.

Olimpiai keret: Kapusok:
. Zsiborás, Ulbert. Mezőny
játékosok: Csonka, Torna,
Kozma, Balog T„ Görög, Szabó O., Páli, Pecsics, 

' Kékesi. Szeibert, Rostás, Csepregi, Kovács F. (vagy 
. Vincze I., Kvaszta, Mörtel, Varga).

Szendrei véd a hollandok 
ellen (?)

KB I
Fővárosiak az élen

Az első osztályú bajnokság 
kilencedik fordulójának két 
rangadóján jó játékot láthat
tak a nézők. Csupán azért csa
lódtak, mert a vendégek győz
tek. Székesfehérvárott a lista
vezető kifejezetten éretten 
játszva, .megszerezte a két baj
noki pontot, és ezzel megtar
totta vezető helyét. A Verebes- 
csoda tovább tart, a Fáy utcá
ban időnként már tombolt a 
közönség, mért igazi felszaba
dult focit látott. Hiába új az 
edző,. hiába segített a bíró, a 
ZTE tovább gyengélkedik.

,A forduló legnagyobb meg
lepetése k Siófok pontszerzése 
volt a’Haladás ellen.'A "vasiá'R 
már-már bajnoki reményeket 
villantottak fel, de mint ko
rábban is, a jó sorozatot min
dig leülés követi. Biztosan 
nyert a Debrecen, némi gond
dal, de megérdemelten a Ta
tabánya — bár itt a bíró is 
főszereplő volt — pontosztoz
kodás történt Békéscsabán.

3. M TK-VM
4. H aladás
5. Pécs
6. Bp. H onvéd
7. V ideoton
8. B ék éscsab a
9. V asas

10. D ebrecen
11. T a ta b á n y a
12. R áb a  ETO
13. E ger
14. S iófok
15. Z a laegerszeg  9
16. D u n aú jv á ro s  9

3 1 12 -3  13 
5 — 1 1 -5  13 
2 2 1 7 -7  12 

14- 9 12 
5- 1 12 

14-11 11

2 t 
4 1

11-  8 
14-12 
12-13 
12-15 11-11 
10-12
7- 17
8- 14
9- 15 
á-13

NB II
A  Bp. Volán került az élre

A.másodosztályú labdarúgó- 
bajnokság vasárnapi, 11. for
dulóját követően ismét hely
esére történt az élen, a Bp. 
Volán vette át a vezetést, igaz, 
csák jobb gólkülönbséggel elő
zi meg a Salgótarjánt és a 
Veszprémet. Egyébként rend
kívül szoros az élmezőny, hi
szen1 a Volán és a 7. helyen 
álló . Ganz-MÁVAG között 
mindössze két pont a különb
ség.

Nyíregyháza—Baja 2-0 (0-0).
Nyíregyháza, 2500 néző. V: Ló
ja.; Gólok: Bodá, Honti.

Diósgyőr—Metripond 1-0
(1-0). Hódmezővásárhely, 1800 
néző, vezette; dr. Szőke. Gól: 
Munkácsi,

Csepel—Szekszárd 3-1 (1-1).
Csépel, 800 néző, vezette: Van- 
kó. Gólok: Szebegyinszky (2), 
Birkás, illetve Márkus. Kiál
lítva: Hahn (Szekszárd),

Bp. Volán—Keszthely 3-0 
(0-0). ''Keszthely, 1500 néző, 
vezette: Hamar. Gólok: Ker
tész, Simon, Huszár.

Komló—Szolnok 3-2 (1-0).
Komló. 1800 néző, vezette: Ko
vács II L. Gólok: Dárdai, Var
ga, Szilágyi (öngól), illetve 
Szabó, Sugár (11-esből).

Veszprém—SZEOL-Délép 
1-0 (1-0). Veszprém, 2800 néző, 
vezette: Molnár L. Gól: Bog
nár. '

özd—Olajbányász 2-1 (1-1).
Ózd, 2000 néző, vezette: Éőry. 
Gó,lok: Pém, Kovács, illetve 
László.

Kaposvár—Szarvas 1-0 (1-0).
Kaposvár.' 400 néző, vezette: 
A ekéi. Gól: Kraft.

Vác— Ganz-MÄVÄG 2-1 (1-1). 
Vác. 2000 néző, vezette: Makó 
I. Gólok: Kósa (2), illetve 
K:i.nk. ...

Budafok—Salgótarján 2-2
(0-0).' Budafok. 2200 néző, ve
zette: Márton S. Gólok: Berin- 
ger, Krisztin, illetve Vincze, 
Juhász,.

a z  n b  i i  Á l l a s a

1. Bp. V olán 11 7 1 3 26-15 15
2. S a lg ó ta rján 11 7 1 3 18-13 15
3. V eszprém 11 7 1 3 15-12 15
4. Csepel 11 5 4 2 18- 8 14
5, Vác 11 6 2 3 17-13 14
6. K aposvár 11 6 2 3 11- 8 14
7. Ganz-M . 11 6 1 4 20-15 13
8. SZEOL-D. 11 5 2 4 22-13 12
9. M etrip o n d 11 4 ,3 4 18-13 11

10. S zarvas 11 5 1 5 16-14 11
11. Szo lnok 11 5 1 5 16-15 11
12. K om ló 11 5 1 5 16-19 11
13. ö z d 11 5 1 5 15-18 11
14. N y íreg y h áza  11 4 2 5 14-16 10
15. B aja 11 4 1 6 12-17 9
16. D iósgyőr 11 2 5 4 12-18 9
17. O la jb án y ász 11 2 3 6 14-23 7
18. K esz the ly 11 1 4 6 9-17 6
19. Szekszárd 11 3 — 8 18-27 6
20. B u d afo k 11 2 2 7 10-23 6

BIRKÓZÁS

Néhány csapatnak most jól 
jön a szünet, hiszerí az M N K -  
forduló után nem lesz bajno
ki, hanem szerdán a hollandok 
következnek.
FTC—Dunaújváros 2-1
Vasas—MTK-VM 1-4
Békéscsaba—Pécs 0-0
Debrecen—Eger 3-1
Tatabánya—Rába 2-0
Videoton—Dózsa 0-1
ZTE—Honvéd 2-3
Haladás—Siófok 0-0

a z  n b  I  Ál l a s a

1. Ü. D ózsa 9
2. F e ren cv áro s

KupasorscSás
BEK:

Real Madrid (spanyol)—Juventus (olasz)
Vitkovice (csehszlovák)—FC Porto (portugál)
Rosenborg (norvég)—Crvena Zvezda (jugoszláv)
Bayern München (nyugatnémet)—Austria Wien (osztrák) 
Anderleeht (belga)—Steaua Bukarest (román)
Celtic Glasgow (skót)—Dinamo Kijev (szovjet)
Bröndby (dán)—Dynamo Berlin (NDK)
Besiktas ' (török)—Apoel Nicosia (ciprusi)

KEK:
Rapid Wien (osztrák)—Lók. Leipzig (NDK)
Real Zaragoza (spanyol)—Wewxham (walesi)
Vitosa Szófia (bolgár)—Velezs Mosztár (jugoszláv) 
Torpedó Moszkva (szovjet)—VfB Stuttgart (ny.-német) 
GKS Katowice (lengyel)—FC Sión (svájci)
Benfica (portugál)—Bordeaux (francia)
Nentori Tirana (albán)—Malmö FF (svéd)
Ajax Amszterdam (holland)—Olympiakosz Pireusz (gö.)

UEFA KUPA:
AS Torino (olasz)—Rába ETO
Groningen (holland)—Neuch atel Xamax (svájci)
Beveren (belga)—Atietico Bilbao (spanyol)
Glasgow Rangers (skót)—Boavista (portugál)
Widzew Lődz (lengyel)—Bayer Uerdingen (ny.-német) 
Légia Varsó (lengyel)—Internazionale (olasz)
Sctubal (portugál)—Atietico Madrid (spanyol)
B. Mönchengladbach (ny.-német)—Feyenoorű (holland) 
Sportul Studentesc (román)—Gcnt (belga)
D. Prága (csehszlovák)—Bayer Leverkusen (ny.-német) 
Barcelona (spanyol)—Sporting Lisszabon (portugál) 
I-Iajduk Split (jugoszláv)—Trakis Plovdiv (bolgár) 
Swarováki Tirol (osztrák)—Standard Liége (belga) 
IFK Göteborg (svéd)—Stahl Brandenburg (NDK) 
Toulouse (francia)—Szpartak Moszkva (szovjet)
Dundee United (skót)—Universitatea. Craiova (román)

Az első találkozókat október 22-én, a visszavágókat 
pedig november 5-én bonyolítják le.

Az olasz vázilafedatitok.
Világjáró vízilabdázó. Több 

van belőle, de ezúttal Csapó 
Gábor utazik a legmesszebb: 
Ausztráliába. Olaszország
ból jött, Magyarországon 
megpihent, és indul ä -tenge
rentúlra.

Érthető tehát, hogy meg
ragadtam az alkalmat, me
séljen arról, hogyan is lett 
naggyá ismét az olasz vízi- 
labdasport. Mennyire járul
tunk hozzá ahhoz, hogy kül
földi játékosokat szerződtet
tek. Egyáltalán, milyen az 
idegenlégiósok helyzete Itá
liában?

— Természetesen szoros 
összefüggés van az olasz ví
zilabdasport megújhodása és 
az idegenlégiósok jelenlété 
között. S ezt az olaszok nem 
is szégyellik. Tanítani hívtak 
bennünket oda, és villám
gyorsan lesik el a legjobbak
tól a legjobbat.

Például mit?
— Miután nemcsak magya

rok, hanem a spanyol Estiar- 
te és a német Otto is ott 
játszik Olaszországban, a leg
különfélébb edzésmódszere
ket, játékostrükköket, vala
mint labdagyakorlatokat és 
taktikai elemeket ismertek 
meg.

Ezután, hogy az olasz ví- 
zilabdázás ismét a világ él-

Legyen valóban előny a „hazai pálya”
Az október 18—26. között 

Budapesten sorra kérülő sza
bad- és kötöttfogású birkózó
világbajnoksághoz közeledve 
sűrűsödnek az események. A 
válogatottak a tatai edzőtábor
ban minden energiájukkal a 
minél jobb forma eléréséért 
dolgoznak, a Budapest Sport- 
csarnokban már megadhatnák 
a jelt a kezdésre.

Dr. Bíró Mihály, a Magyar 
Birkózó Szövetség — s egyben 
a szervezőbizottság — elnöke 
fogadást adott a vb-re akkre
ditált újságírók részére. El
mondta, hogy 42 ország ' név 
szerinti nevezéséből kiderül; 
olimpiai és világbajnokok, 
Európa-bajnokok sorának in
dulása biztosíték arra, hogy 
látványos, magas színvonalú 
mérkőzéseket láthat a közön
ség. Az eddigi gyakorlattól el
térően — a verseny kezdetét 
megelőző napon, 18-án lesz az 
ünnepélyes megnyitó, valóban 
méltóan a nagy eseményhez. 
Színes sportbemutató mellett 
magyar olimpiai és világbaj

nokok, vendégként művészek

lépnek fel az est keretében — 
fellépti díj nélkül. Kudlik Jú
lia és Antal Imre konferál, s 
tapsolhat a közönség többek 
között Sinkovits Imrének, 
Hernádi Juditnak, Huszti Pé
ternek, Szabó Gyulának, Za- 
latnay Saroltának, Bodrogi 
Gyulának, Voith Áginak, Kör
mendi Jánosnak, Sas József
nek, a Markos—Nádas kettős
nek, Felföldi Anikónak, Lu
kács Sándornak, Bródy János
nak, Szikora Róberjtnek, Ihász 
Gábornak. ..

A belépőjegyek árát úgy 
alakították, hogy minél többen 
ott legyenek a sportág világ
méretű viadalán. Az előcsatá- 
rozásokon 40 forint, á döntők 
estéjén 80 forint lesz a belépő, 
katonák,, nyugdíjasok és t diá
kok 10 forintért mehetnek be 
— a döntőre is!

Mert a sportág hazai veze
tői azt szeretnék, ha a győze
lemért küzdő válogatottjaink
nak valóban előnyt jelentene á 
hazai pálya!

vonalába került, szükségük 
lesz továbbra is idegenlégió- 
sokra ?

— A klubokban szívesen 
látnak bennünket, hiszerí a 
széráődésérriet' például jövőre 
is megújították. És az olasz 
játékosokkal nagyon jó, ba
ráti kapcsolatunk alakult ki. 
Szóval, nemcsak idegenlégió- 
sok vagyunk, hanem játékos
társak is.

A bajnokságban nincs 
probléma, amikor magyar 
játszik, magyar ellen?

— Nincs. Egyébként is, az 
olasz játékosok tűrőképessége 
sokkal jobb, mint a magya
roké. Nálunk az megszokott 
dolog, hogy a hazai csapat 
három-négygólos fórral indul, 
már, ami a játékvezetést il
leti. Ezért aztán, a nemzetkö
zi mérkőzéseken is jobban 
elviselik, ha a bírók téved
nek.-

Minek tulajdonítja az olasz 
vízilabdasport újbóli előretö
rését? Csak a tanulási vágy
nak?

— Inkább elsősorban an
nak, hogy komoly pénzt fek
tettek ebbe a sportágba. 
Nemcsak azzal, hogy külföldi 
játékosokat szerződtettek, ha
nem _ megfelelő feltételeket 
biztosítottak a haza; játéko
sok részére . is.

Mondana rá példát?
— Nos, a fiatal játékosok 

elfogadható ösztöndíjat kap
nak. Sőt, ha ■ végeznek az is- [ 
kólában, álláshoz juttatják J 
őket. S ez ma Olaszország
ban az egyik legnagyobb 
ajándék. .

S aki állásba kerül, dol
gozik, lejár edzésre rende
sen?

— Sokkal fegyelmezetteb
ben, mint a többiek. Mert. ő 
tudja, mekkora vesztenivaló
ja van, ha munkanélküli lesz.

Tehát, ez is egy „titok”.
— Ezenkívül azt hiszem, 

mégis annak- van a legna
gyobb szerepe, hogy Olaszor
szágban a vízilabdának ha
gyományai vannak, ezt a já
tékot szeretik, áldoznak rá. 
Hiszen, bármilyen sokba is 
kerül a kluboknak a csapatot 
fenntartani, a nézőktől pénzt 
nem: kérnek, pedig egy-egy 
mérkőzésen 3000—5000-réri 
szurkolnak.

Irigykedve hallottam Csa
pó Gábor szavait. Hiszen ná
lunk. még. ha ingyen is len
ne mérkőzés aligha lenné
nek ennyien a lelátón. Na 
persze, mi Madridban nem is 
játszottunk világbajnoki dön
tőt.

Teslán* ha immstmap
Írom mindezeket azért, 

mert meggyőződésem, hogy.
— sajnos. — előbb-utóbb 
minden elérkezik hozzánk 
is. Futballról van szó. Egy
előre csak erről a sportág
ról, de ki tudja, mi követ
kezik még? A hazai lab
darúgásban mindenesetre 
minden megjelent, amit 
évekkel korábban a sport
ág legnagyobb hatalmainál 
már panaszoltak: a durva, 
színtelenebbé váló játék, a 
meredeken felfelé szökő ke
resetekkel fordított arány
ban csökkenő színvonal, az 
egyéniségek hiánya, s vé
gül — sok-sok egyéb után
— a talán legkínosabb ügy. 
Vandalizálódik a lelátó. 
Előbb csak a fülünket kelr 
lett bÉogni, utóbb már a 
szemünket is eltakarhatjuk. 
A fiatalok ugyanis vissza
térően ütik egymást a né
zőtéren. Persze, ez semmi 
ahhoz képest, ami más or
szágokban, elsősorban Ang
liában folyik, ahol a szur
kolótáborok rontanak egy
másnak, s hozzájuk képest 
a mieink szelídek: a ná
lunk verekedő párok leg
alább tömegkatasztrófát 
még nem ígérnek.

De, mondom, sajnos 
előbb-utóbb minden eljut 
hozzánk is. És, hogy nem 
egyszerű foglalkozási árta
lomról van szó, amely a 
futball esetében a pálya 
környezetében szedi áldo
zatait, ugyancsak Anglia 
bizonyítja. A »tekintélye
sebb lapok ugyanis azon 
túl, hogy teljes mértékben 
helyeslik az angliai csapa
toknak^ .kontinensről való 
kiűzetései, mind gyakrab
ban vetik fel annak a le
hetőségét, hogy ha a klu
bok és a sporthatóságok 
nem képesek változtatni a 
helyzeten, akkor a sziget-- 
országban is be kell tiltani 
az angol csapatok szerep
lését — vagyis a futballt. 
Képtelenségnek tűnik a 
javaslat? Lehet, de úgy 
gondolom, mondjuk két 
esztendeje azt sem sokan 
gondolták, hogy egyre in
kább úgy fest a helyzet, 
tartósan angol csapatok 
nélkül kell rendezni az 
európai kupákat.

Folytatva a gondolatot, 
mely szerint előbb-utóbb 
nálunk is minden megje
lenik, ami a futballhátal- 
maknál, könnyen elképzel
hető, hogy maga a sportág 
is veszélybe kerül. Aminek 
már vannak is jelei. A lab
darúgás presztízsvesztesé
géről tanúskodnak a ná
lunk egymás után megszű
nő kiscsapatok, a tény, 
hogy egyre több klubnak 
vannak . komoly anyagi 
gondjai, mert nem tudunk 
támogatókat szerezni. Mert 
egyre kevésbé sikk ezt a 
sportágat segíteni. Mert

kevés cég veszi jőnéven, 
ha például a nevét propa
gáló táblahirdetés fölött 
éppen lelátói verekedést 
örökítenek meg a fényké
pezőgépek, sugároznak a 
kamerák.

S most következne, egy 
javaslat, amelyet előkészí
tendő írtam az eddigieket. 
S ha az elképzelésben 
használt párhuzam sértené 
a sportágat, hadd ne kér
jek elnézést!

Tény, hogy a bűnözés nö
vekszik hazánkban. Az is 
tény, hogy "ezen belül a 
fiatalkorú bűnözés kivált
képpen. Felméréseket vé
geztek arról, hogy a hét 
mely napjain s ezen belül 
mily napszakokban követik 
el a legtöbb bűncselek
ményt. Az általam ismert 
utolsó ilyen vizsgálat ada
tai szerint az ismertté vált 
erőszakos bűncselekmé
nyeknek mintegy ötven 
százalékát a hétvégeken 
követik el. Ezen belül pe
dig a szombatos e napnak 
is a délutáni s kora esti 
órái a legterheltebbek. Az 
első osztályú labdarúgó- 
mérkőzések túlnyomó több
ségét éppen ebben az idő
szakban rendezik. Az álta
lam gyors egymásutánban 
látott két verekedés (Rá
ba— Honvéd, FTC—Békés
csaba mérkőzésen) is szom
baton, késő délután volt. 
Véletlen lenne? Hasonlato
mat menti, hogy a nézőté
ren való verekedés önma
gában is garázdaság, s leg
gyakrabban fiatalok, , ha 
nem is feltétlenül fiatalko
rúak köpetik el. E tények- 
fc'óí pedig, 'ha elfogadjuk, 
hogy a szurkolói .erőszak — 
Anglia példája! —, akár a 
sportág egészét is veszély
be sodorhatja, le kell von
ni a következtetéseket. .

Talán nem volna helyes 
a hétköznapokra helyezni 
a bajnoki mérkőzéseket, 
ennek ugyanis az oly fon
tos bevétel látná kárát. A 
vasárnap, vagy esetleg 
szombat délelőtt ellen vi
szont ilyen kifogás nem le
het. A délelőttök ugyanis
— a bűnügyi statisztikák 
egyértelműen bizonyítják
— sokkal, de .sokkal „tisz
tábbak”, mint a n^p ké
sőbbi órái. Vasárnap ki
váltképp! Főként, ha nem 
11-kor, mint szokás, hanem 
korábban kezdenének a 
csapatok, hogy a még min
dig sok-sok helyen a heti 
fő családi eseménynek szá
mító közös ebédre a meccs
ről is haza lehessen érni. 
S azt talán már nem kell 
bizonygatni, hogy akire egy 
családi ebéd vár, kevéssé 
hajlamos a verekedésre, 
mint aki a stadionból a ba
rátokkal a szombat éjsza
kába indul.

Világjáró Polgárék
A három Polgár lányból a 

két legkisebb, a 11 éves Zsó
fi és á 9 esztendős Jutka a 
Nagy-Antiílák szigetéről újabb 
skalpokkal ■ tért haza. A ser
dülők sakkvilágbajnokságán a 
Polgár lányok holtversenyben 
a második-harmadik helyen 
végeztek, egy francia fiatal
ember mögött. Ugye, mondani 
sem kell, hogy á kislányokon 
kívül csak fiúk indultak ezen 
a versenyen.

— Lányaim voltak a leg
fiatalabbak a mezőnyben, 
amelynek korhatára 15 és fél 
év. volt — tájékoztat Polgár 
papa. — Csak úgy mellesleg 
jegyzem meg, hogy néhány 
évvel ezelőtt Kaszparov is el
indult a serdülő vb-n, ahol 
ötödik lett. . .

Mint. megtudtuk, a nagy
lány, a Zsuzsa sem unatko
zott.

— Az utóbbi hetekben két 
nagy nemzetközi versenyen 
indult, mindkettőt megnyer
te. A bulgáriai versenyt tel*

jes pontelőnnyel. Nem akár
milyen versenyzők ellen: 
Szmiszlov, Csernin, Zajcsik, 
Basin szovjet nagymesterektől 
3 pontot szerzett.

Polgár Zsuzsa jelenleg 2500 
„Élő-pontnál” tart, amely azt 
jelenti, hogy a jövő évi Eu- 
rópa-bajnokságo-n figyelembe 
kell venni- a . magyar férfi
sakkcsapat összeállításánál.

A Polgár család hamarosan1 
világ körüli útra indul.
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