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AZ  ELMÚLT HÉT
A LES2E.BELÉS KÉRDÉSEI ÁLLNAK a figyelem

középpontjában Sevardnadze sajtóértekezletét követően. 
Több amerikai rádió és tévéállomás számolt be a szov
jet külügyminiszter kijelentéseiről, s főként azt emel
ték ki, hogy Sevardnadze szerint az Egyesült Államok 
a bácsi tárgyalásokon visszalépett attól az állásponttól, 
amelyet Reagan elnök Reykjavikban fejtett ki. Viktor 
Karpov, a -genfi megbeszéléseken részt vevő moszkvai 
küldöttség vezetője az ABC televízió-társaságnak adott 
nyilatkozatában megállapította: ha a Szovjetunió lesze
relné ballisztikus rakétáit, de Washington megtartaná 
európai támaszpontjain levő nukleáris bombázóit „nem 
lenne stabil a biztonság”.

Margaret Thatcher brit kormányfő nyílt támadást in
dított egy átfogó szovjet—amerikai rakétaleszerélési 
megállapodás gondolata ellen. Négy nappal az amerikai 
elnökkel való találkozója előtt óva intette fehér házbeli 
szövetségesét attól, hogy a Szovjetunióval való kapcso
latait „pusztán a fegyverzetkorlátozás alapjára 
helyezze”.
' AZ AMERIKAI—IZRAELI SZÖVETSÉG egyik leg

főbb célja az iraki—iráni háború kiterjesztése és elmé
lyítése — állapította meg a TASZSZ hírmagyarázója. 
A kommentár az Egyesült Államokban még mindig 
nagy vihart kavaró fegyverszállítási ügyből indul ki, s 
rárólutat, hogy az effajta ügyletek egyáltalán nem segí
tik a konfliktusok békés rendezését, s ellentétesek a 
washingtoni vezetés hivatalos állásfoglalásaival. Köz
ben az amerikai fővárosból olyan hírek érkeztek, hogy 
Reagan továbbra is hallgatásra kötelezi a kormánytiszt
viselőket. Csupán a The Washington Post szivárogtatott 
ki híreszteléseket, kifejtvén, hogy a Fehér Ház végül 
rosszul számította ki, kiben bízhat meg Iránban, ami
kor felvette a teheráni kabinettel a titkos kapcsolatót. 
A lap Poindexter tengernagy nyilatkozatát idézi, a k iít-  
lítólag azt mondotta, a teheráni vezetésben találtak egyes 

■személyeket, akik lehétőséget nyújtottak a megbeszélé
sekre. A . tengerentúli sajtó nem csupán azért tartja 
kínosnak a titkos akció ügyét, mert az ellentétes az 
Egyesült Államoknak nyilvánosan meghirdetett politi
kájával, hanem azért is, mert a „szavahihetőségi vál
ság”, újabb, botrányos megnyilyánulás-a. A Líbia pllen 
indított „félrevezetési hadjárat” és a nicaraguai ellen
forradalmárok támogatása után ez a leleplezés még in- 
káhb csökkenti a Fehér Ház állításainak a hitelét — 
állapítják rriég amerikai kommentátorok.

BEJELENTETTE EGY LIBANONI SZÉLSŐSÉGES
SZERVEZET, hogy szabadon bocsátotta két francia tú
szát. Jelentések szerint a foglyokat Damaszkuszba vit
ték, hogy ott átadják őket a francia nagykövetség ille
tékeseinek. Legfrissebb jelentések alapján a párizsi kül
ügyminisztérium közleményben fejezte ki köszönetét 
Szíriának, de Raimond, a diplomácia irányítója nyilat
kozatában nem volt hajlandó elárulni, miként vagy mi
ért cserébe eszközölték ki a két túsz szabadságát, és 
mikor lehetséges a még fogva tartott hat fogoly kisza
badítása. A külügyminiszter azt bizonygatta, kormánya 
állandó érintkezésben áíl mindazokkal az államokkal, 
amelyeknek befolyásuk lehet a túsztartókra, de mint 
kijelentette, „ebben az eljárásban nem. adjuk fel mél
tóságunkat, nincs szó adok-kapokról, sem kölcsönökről, 
sem fegyverszállításokról”. A francia sajtó kevésbé hisz 
a fejlemények ilyen beállításában, ugyanakkor Párizs
ban helyeslik, hogy az EGK-tagországok nem határoz
tak el keményebb megtorló intézkedéseket Szíriával 
szemben.

FELŰJULTAK A LENGYEL—AMERIKAI KOR
MÁNYSZINTŰ TÁRGYALÁSOK, mégpedig az ameri
kai fél kérésére — mondotta Jerzy Urban, a lengyel 
kormány szóvivője varsói sajtóértekezletén. Jan Kinast 
lengyel- külügyminiszter-helyettes és Rozanne Ridgway, 
az európai és kanadai ügyekben illetékes külügyi ál
lamtitkár bécsi megbeszéléseiről a szóvivő elmondta, 
hogy azokon a kérdések széles körét tekintették át, 
megvizsgálták a két ország kapcsolatainak minden fon
tos területét. Egyik fél sem változtatott azonban koráb
bi álláspontján, így a nézetek valamennyi alapvető 
problémában döntően eltérnek egymástól.

Sajtóértekezletének nagy részét belpolitikai kérdések
nek szentelte a kormány szóvivője. Megerősítette, hogy 
a kormány elfogadta a jövő évi tervjavaslatot, amelyet 
igen sok kritika ért, mindenekelőtt a szakszervezetek 
részéről. Megjegyezte, hogy a terv végleges sorsáról a 
képviselők döntenek majd a szejmben.

A kormány szóvivője cáfolta azokat a híreket, hogy 
á minisztertanács a reform szellemével ellentétes tör
vényjavaslatokat készít elő és változtatni^ szándékozik 
az 1981-ben elfogadott vállalati törvény és az önkor
mányzati törvény lényeges paragrafusain.

A WASHINGTONI KORMÁNY ÜGY DÖNTÖTT,
ogy további hat hónapra meghosszabbítja a Nicaragua 
[leni szankciókat. Erről üzenetben tájékoztatta a kong- 
»sszust Ronald Reagan. Az amerikai elnök azzal indo- 
olta a .döntést, hogy a kis közép-amerikai ország ugy- 
íond óriási fenyegetést jelent az Egyesült Államok 
emzetbiztonságára nézve.
Ami az úgynevezett békés eszközöket illeti, elegendő 

mlékeztetni arra, hogy. az amerikai törvényhozás és 
raga Reagan nemrég hagyta jóvá azt a százmillió dói- 
íros segélyt, amGlyGt a sandinista rendszert fegyveiiel 
íegdönteni kívánó nicaraguai ellenforradalmárok kap
ák Ugyancsak a „békés eszközök” tárába tartozik a 
icaraguai ellenforradalmároknak nyújtott _ rendszeres 
merikai fegyverszállítmány, amelyre legutóbb épp a 
lasenfus-ügy kapcsán derült fény. Mint emlékezetes, 
lz amerikai'pilóta repülőgépét a nicaraguai légvédelem 
előtté. A gép fedélzetén az ellenforradalmaroknak 
zánt fegyverek és hadi berendezések voltak.

Jelentés
a KGST-orsságokró!
Megélénkült az ipari termelés 1986 első telében az euró

pai KGST-országokban. Ugyanakkor szinte mindenütt kedve
zőtlenebbül alakult a tavalyinál a dollár elszámolású külke
reskedelmi mérleg, s nőtt az adósságállomány — az abszo
lút növekedési százalékok önmagukban keveset mondanak —, 
egyebek közölt erre mutat rá a bécsi Nemzetközi összehason
lító Gazdasági Tanulmányok Intézete (WIIW) által közzétett 
jelentés.

Az európai KGST-országok 
ipari termelése 1986 első felé
ben összességében 5,3.százalék
kal növekedett,- 1 százalékkal 
gyorsabban a tervezettnél - — 
írja a bécsi Nemzetközi Össze
hasonlító Tanulmányok Intéze
te (WIIW), amelynek munká
jában a szocialista országok 
közgazdászai is részt vesznek. 
A tervezettnél gyorsabb növe
kedés döntő részt annak a kö
vetkezménye — áll a jelentés
ben . —, hogy a. Szovjetunió 
ipari .termelésének növekedése 
elérte az 5,6 százalékot, vagyis 
1,3 százalékkal múlta felül, az 
198S-ra betervezett emelkedést.

Többévi visszafogás után — 
a kutatók számításai szerint — 
néhány országban- ismét emel
kedtek a beruházások. Az 
egyes szocialista országok kö
zött e tekintetben jelentősek a 
különbségek. Bulgáriában, az 
NDK-ban és a Szovjetunióban 
folyó áfön 9-16 százalékkal 
fordítottak többet új létesít
mények építésére, gépek be
szerzésére, mint az elmúlt év 
azonos időszakában, a . többi 
KGST-országban azonban ösz- 
szességéhen csak 2-3 százalék
kal. jutott több beruházásokra.

A KGST-országok egymás 
közötti forgalmát illetően, a 
bécsi intézet arra a következ
tetésre jutott, hogy bár a tag
országok igyekeznek kiegyen
súlyozni az egymás közötti 
áruforgalmat, á cserearányok 
az idén is a Szovjetunió javá
ra tolódtak el. Így a főként 
nyersanyag-, energia-, alap
anyag-szállításokból álló szov
jet export értéke gyorsabban 
nőtt, mint a vásárlásoké. Az 
év első felében az európai 
KGST-országokkal szemben a 
Szovjetunió mintegy 1,1 milli
árd rubel mérlegtöbbletet ért 
el.

A tőkés országokkal folyta
tott kereskedelemben a KGST- 
országok helyzetét kedvezőtle
nül érintette az olaj és az 
olajszármazékok világpiaci 
árának zuhanásszerű vissza
esése, valamint a dollár leér
tékelődése. 1986 első felében 
ismét nőtt a KGST-országok 
nyugati adósságállománya. 
Nem voltak általában különö
sen eredményesek a tőkés 
külkereskedelmi mérlegek ja
vítását célzó törekvések. A 
lengyel adósságállomány pél

dául a múlt év végi 29 milli
árd dollárról 32 milliárd dol
lárra nőtt. A Szovjetunió brut
tó adósságállománya — a bé
csi intézet adatai szerint — az 
idén 8 milliárd dollárral emel
kedett. Bulgária tőkés külke
reskedelmi mérlege is romlott, 
és az év első felében kényte
lenek voltak csökkenteni a 
nyugati bankoknál elhelyezett 
betéteket. Az NDK-ban az im
port visszafogásának árán va
lamelyest sikerült mérsékelni 
az adósságállományt. Románia 
nettó adósságát a bécsi inté
zet 5,9 milliárd dollárrá becsü
li, ez valamelyest több a tava
lyi szintnél.

Ami az ipari termelés nö
vekedését illeti, az intézet óv 
a statisztikai adatok túlértéke
lésétől Bulgáriában például —
folyóáron számítva----az év
első félében 6 százalékos volt 
az ipar bővülése. Ez az adat 
azonban elfedi, hogy továbbra 
is akadozik az áramellátás, s 
a korlátozások változatlanul 
érvényben, maradnak, illetve 
hogy a szükséges szerkezeti át
alakítás — a helyi közgazdá
szok értékelése szerint — még 
mindig késik. Ugyanígy' Cseh
szlovákiában, bár 1986 első fe
lében a tervezettnél 3,2 száza
lékkal gyorsabban nőtt az ipa
ri termelés, nem sikerült iga
zán előbbre lépni a tervezett 
struktúraváltásban a kevésbé 
energiaigényes ágazatok javá
ra. Viszonylag gyorsan növe
kedtek a beruházások, ennek 
ellenére meglehetősen vonta
tottan halad a műszaki tudo
mányos eredmények gyakorla
ti hasznosítása.

Az NDK-ban a terv sze
rint — 4,3 százalékkal bővült 
az ipari termelés, 16 százalék
kal nőttek folyó áron a beru
házások — ez. rekord a KGST- 
országok között. Az ipari ter
melés fejlesztésében azonban 
további tartalékok is vannak, 
erre utal, hogy az NDK és az 
NSZK közötti kereskedelem
ben az NDK fejlett technikát 
hordozó késztermékei csak el
enyésző hányadot képviselnek.

Románia idei első félévi 
eredményeiről nem hoztak 
nyilvánosságra adatokat. A bé
csi kutatók is csak Nicolae 
Ceausescu államfő azon meg
állapítására támaszkodhatnak, 
hogy az első félév „nem sike
rült kielégítően”.

Marcos milliói
Ferdinand Marcos, a nyoJc 

hónapja megbukott Fülöp-szi- 
getéki elnök, uralmának utol
só három hónapja alatt 100 
millió dollárnyi állami va
gyont utalt, át .magánbank- 
számlájára Svájcba — ezt az új 
leleplezést tette az az elnöki 
bizottság, amely Nyugat-Euró- 
pában és az Egyesült Álla
mokban nyomozott Marcos va
gyona után. A bizottság do
kumentumokat' szerzett meg, 
amelyek bizonyítják, hogy a 
volt elnök amerikai bankok 
közvetítésével utalta át a 
pénzt. Még három nappal az
előtt is pénzátutalásokkal fog
lalkozott. hogy a lakosság tá
mogatta katonai zendülés feb
ruár 19-én eltávolította a ha
talomból. A bizottság stórint 
Marcos, családja és közvetlen 
munkatársai 10 milliárd doh 
lárnyi közvagyont loptak el ás 
halmoztak fel külföldön, távo
zásuk i előtt,. i i

Állami támogatás 
Ausztriában

Ausztriában 1970—1984 kö
zött évente átlagosan 13 szá
zalékkal növekedtek a köz
vetlen állami támogatások; 
1984-ben 39 milliárd schillin- 
get költöttek ilyen célra — ál
lapítja meg a bécsi Gazdaság- 
kutató Intézet most közzétett 
jelentése. Eszerint a legtöbb 
állami .támogatást a közleke
dés — ezen belül az osztrák 
államvasutak — kapta, máso
dik helyen állt a mezőgazda
ság. Közvetett támogatásokra 
adókedvezmények formájában 
az osztrák állam 1934-ben 95 
milliárd schil,lángét költött, ez 
az akkori adóbevételek 30 szá
zalékát tette. ki. Lacina oszt
rák pénzügyminiszter a jelen
tést kommentálva leszögezte, 
hogy a jövőben egyes támoga
tásokat meg kell vonni, mert 
a szubvenciók konzerváljak az 
elavult termelési struktúrá
kat, ; i

Bécsi
A bécsi Hofburg konfe

rencia-központjában ült 
össze a Helsinki nevével 
fémjelzett folyamat harma
dik utótalálkozója.

Helsinki szellemét és je
lentőségét pontosan fogal
mazta meg Kádár János 
1975 augusztusának elején, 
amikor 35 európai és észak
amerikai állam- és kor
mányfő kézjegyével szente
sítette hároméves kemény 
tárgyalás eredményét, az 
európai biztonsággal össze
függő politikai alapelveket, 
a gazdasági és kulturális 
együttműködés alapfeltéte
leit és lehetőségeit. „Nem 
azárt jöttünk össze, hogy el
fogadjuk egymás ideológiá
ját vagy állami politikai 
rendszerét — mondotta. — 
Népeink, amelyeket képvi
selünk, azt várják tőlünk, 
hogy a valóban létező ideo
lógiai és politikai különb
ségek ellenére értsünk szót, 
fogjunk össze és állapod
junk meg a közös tenni
valókban, amelyeket el kell 
végeznünk, hogy Európában 
béke és biztonság legyen, 
hogy az államok hasznosan 
működjenek együtt a közös 
érdekű dolgokban, népeink 
javára.”

Helsinkiben arról is meg
állapodtak, hogy a találko
zó nem egyszeri lehetőség 
volt a véleménycserére, ha
nem egy folyamat kezdete. 
Ennek jegyében ültek össze 
a 35 állam képviselői 1977. 
október 4-én a belgrádi 
Száva-palotában, majd 1980. 
november 11-én Madridban. 
E két utótalálkozó mellett 
több jelentős szakértői ta
nácskozásra is sor került a 
világ minden részén, példá
ul Athénban, Velencében,

Ottawábán és — melynek 
megtisztelőén házigazdái le
hettünk — Budapesten, va
lamint legutóbb Stockholm
ban. Az ott elfogadott do
kumentum a katonai eny
hülés terén jelent előrelé
pést, s a még lezárásra vá
ró kérdéseivel együtt fontos 
poggyásza a Bécsben össze- 
ülőknek. Ök hivatottak ér
tékelni a stockholmi mun
kát, meghosszabbítani meg
bízatását a biztonsági intéz
kedések folytatására, kiszé
lesítésére, a továbblépésre.

A bécsi poggyászban ki
tüntetett helye van továbbá 
annak, amit a helsinki „má
sodik kosárnak” neveznek. 
Ez a kelet—nyugati keres
kedelmi kapcsolatok akadá
lyainak felszámolását, a 
gazdasági, tudományos-mű
szaki együttműködés hatal
mas kérdéskörét öleli fel. 
Nagy kosár; bizonyára — s 
az enyhüléssel szükségkép
pen — tovább s több szin
ten tisztázható-keresendő 
együttműködési utakat és 
módokat kíván megtöltése.

Hosszú tanácskozásra szá
míthatunk téhát, pedig az 
európai viszonyok sok je
lentős összetevőjét nem is 
érintettük még; nem kevés
bé fontosak az egyes embe
reket, csoportokat, nyelvü
ket, identitásukat, kultúrá
jukat érintő kérdések. A 
szívünkhöz érthetően közel 
álló budapesti kulturális fó
rum ajánlásai is helyet, 
visszhangot, választ érde
melnek. Hogy mi mindenre 
kerül sor e hosszú távon, 
majd meglátjuk. Minden
esetre jó eredményben re
ménykedve figyeljük majd 
a tanácskozást.

T r a n u l m c n y  F e k e t e - A f r i k á r ó l

.„Ha a jelenlegi tendencia 
folytatódik, 2010-ben lényege
sen rosszabb lesz az élelmi
szerhelyzet Fekete-Afrikában 
mint a mostani éhínség leg
súlyosabb időszakában volt” 
— állapítja meg a FAO, az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgaz
dasági Szervezete abban a ta
nulmányban, melyet a napok
ban Elefántcsont-parton meg
kezdődött afrikai élelmezési 
csúcsértekezlet résztvevői elé 
terjesztettek. A tanulmány 
a válságért a túlságosan nagy 
népszaporulatot, az afrikai 
kormányok hibás mezőgazda- 
sági politikáját, az újonnan 
művelés alá vett területek 
arányának csökkenését, a si
vatag terjedését, a mezőgaz
dasági technológia szintjének 
stagnálását, az alacsony ter
melékenységet és a külföldi 
segélyek elégtelen voltát okol
ja.

Edouard Saouma, a FAO 
vezérigazgatója az afrikai me
zőgazdasági miniszterek előtt 
négy pontban foglalta össze a 
legfontosabb tennivalókat. Az 
első az lenne, hogy az afri
kai országok, melyek közül 
csak néhány helyen haladja 
meg a mezőgazdaság támoga

tása az állami költségvetés 
10 százalékát, elsőbbséget ad
janak a mezőgazdaság fej
lesztésének. A második sürgős 
tennivaló a népességszabályo
zás általánossá tétele volna. 
Harmadikként Saouma arra 
szólította fel a fejlett orszá
gokat, hogy vessenek véget a 
jnezőgazdasági protekcioniz
musnak, s az eddigieknél na
gyobb Összegekkel támogassák 
az afrikai mezőgazdaság fej
lesztését. Végül, mondotta, ja
vítani kell az afrikai mező
gazdasági termelők érdekelt
ségét is.

Fekete-Afrika népessége 
évenként átlagosan 3 száza
lékkal nő; a jelenlegi 470 mil
lióról az ezredfordulóig 700 
millióra, s nem volt a világtör
ténelemben-olyan időszak, ami
kor bármely terület népessé
ge ilyen gyorsan növekedett 
volna — állapítja meg a Vi
lágbank „A népesség növeke
dése és a népesedési politika 
Fekete-Afrikában” című ta 
nulmánya. Ha így megy to
vább — állítja a jelentés — 
Afrika Szaharától délre fek
vő területeinek népessége 22 
év ' alatt megduplázódik.

A  szocialista országok 
tapasztalataira 

támaszkodva
A kínai sajtóban számos 

olyan nyilatkozat és elemzés 
látott napvilágot, amelyekből 
világosan kiderül, hogy a 
gazdasági reformok megvaló
sításában Kína mind fokozot
tabban támaszkodik a Szov
jetunió és a kelet-európai szo
cialista országok reformta
pasztalataira. gondosan figyeli 
és tanulmányozza ezeket a ta
pasztalatokat.

Szu Sao-csö, ismert kínai el
méleti szakember egy folyó
iratnak adott nyilatkozatában 
rámutatott, hogy Kínában a 
szovjet minta alapján kezdték 
meg a szocializmus építését. 
Kína most lépett a gazdaság 
megreformálásának útjára, s 
ebben érdeklődéssel figyeli, 
milyen reformlépéseket tesz
nek a Szovjetunióban, és mi
lyen új reformáramlatok je
lentkeznek a kelet-európai or
szágokban. Kína. már koráb
ban is felfigyelt mindarra, 

i ami Magyarországon és Jugo
szláviában történik. De a kí
nai sajtóban csak most kerül 

: igazán előtérbe mindaz, ami a 
reform területén a Szovjet
unióban és. Kelet-Európábán 

; végbemegy.

Pénzzavarban 
a Vatikán

A Vatikán arra szólítja fel 
a római katolikus világot, 
hogy nagylelkűbben járuljon 
hozzá a Vatikánba induló 
adományokhoz, mivel — az 
egyházi állam költségvetési 
mérlegének hiánya tavaly 11 
millió dollárral, 56 millió dol
lárra nőtt. Az adatokat a Va
tikán pénzügyeivel foglalkozó, 
tizenkét bíborosból álló testü
let ülése után tették közzé. 
Az elmúlt években a Vatikán 
deficitjét részben az úgyneve
zett póterfillérekből — a ró
mai katolikus templomok ada
kozásaiból —, részben pedig 
egyházi javak kiárusításából 
finanszírozták. Tavaly péter- 
fillérekből 28,5 millió dollár 
jött össze, ami az idén már 
csak azért sem lenne elegen
dő, mert a Szentszék ezentúl 
nem válik meg ingatlanaitól, 
amelyek — mint megfogal
mazzák — az emberiség kö
zös kincsét képezik. A bíbo
rosok véleménye szerint a 
Vatikánnak átutalt adomá
nyok azt követően csappantak 
meg, hogy 1982-ben csődbe 
jutott az olasz Banco Ambro
siano, amelyben a Vatikán 
pénzintézetének is komoly ér
dekeltsége vodt
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T é li  v e s z é ly e k
Éjszakai ügyelet a köz

ponti baleseti ambulancián. 
Non-stop a szolgálat, bár 
nincs hétvége, és nem is 
esett le a hó. Az ügyeletes 
orvos szerint néhány nap 
múlva más lesz, más lehet 
a helyzet; megnyílt a jég
pálya, befagynak a vízki
öntések, csúszósak lesznek 
az utak, A téli balesetek 
nyitánya a novemberi első 
hideg; az évszakváltás 
mindig együttjár a rá jel
lemző tipikus balesetek 
megszaporodásával. Hiába 
minden tiltó rendszabály, 
óvó intézkedés, figyelmez
tető. i -  a megelőzést szol
gáló intő rendelkezés; a té
li balesetek menetrendsze
rűen megérkeznek a hideg
gel, a faggyal, a hóval.
■ A május, a június a cse
resznyeszedés szezonja; ak
kor — mint a baleseti se
bészek vallják — minden 
eléjük kerülő harmadik 
ember fáról potyog le. 
Most a kéz- és lábtörése- 
ket elcsúszás közben szen
vedik el a sérültek, igaz, 
ez a balesetfajta könnyeb
ben gyógyítható sérülések
kel jár. Nagyon gyakran 
tehetetlenek viszont az or
vosok a helytelen fűtés, tü
zelés miatt bekövetkező 
eseteknél. A télen balese
tet szenvedettek között ve
zetnek ugyanis a „piros 
kakas” áldozatai. A rossz 
tüzeléstechnika, a hibás fű
tőberendezés, a gyerek ke

zébe kerülő gyufa miatt 
válnak a lángok martalé
kává otthonok, és bennük 
emberéletek.

Közismert a statisztika: 
az otthoni baleseti sérülé
sek gyakorisága lényegesen 
magasabb, mint az üzemi 
baleseteké. Az életkori sa
játosságokból ered, hogy az 
időskorúak baleseti aránya 
és gyakorisága igen magas. 
Ezer időskorúra negyven
két baleset jut. és az öreg
korú nők veszélyeztetetteb
bek. mint a korcsoportbeli 
férfiak. Egy 1981-es statisz
tika szerint a csaknem hét
száz, lakóházban keletke
zett tűzesetnél száznegyve
nen vesztették életüket, el
sősorban időskorúak és 
gyermekek, és több mint 
ötszázan megsérültek. Ezek 
közül száztizenöt alkalom
mal a kint felejtett gyufá
val játszó gyermekek okoz
ták a tüzet. A másik ve
szélyforrás a dohányzás. A 
hosszú téli estéken a ma
gányosan élő öregek gyak
ran alszanak el égő ciga
rettával a kezükben. Száz
ötvenkét esetben váltak így 
a tűz áldozatává idősko
rúak.

Érthető tehát a Hazafias 
Népfront törekvése, hogy 
minél több otthonba jussa
nak el aktivistái, mert fi
gyelmeztetni kívánják a 
lakókat — mindenekelőtt 
az időseket —, legyenek 
óvatosak.

í ’j munkaügyi szabályok

A z  á t á l l á s  b é r e

liíA tö r z s g a r d a t a g s a g o t  i s  e l i s m e r i k

Gáláns a G anz-M ÁVAG

Nem tartás megélhetésre, hanem átmeneti segítségre kí
ván lehetőséget nyújtani az állást keresőknek az a jogszabály, 
amely bevezette Magyarországon a meghosszabbított felmon
dási időt és az elhelyézkedési támogatást. Az új kormányren
delet azoknak egy részén segít, akiknek korábbi munkavi
szonyát megszüntették, s így például az első munkahelyüket 
keresők nem részesülhetnek ezekből a juttatásokból.

vezétt szervezett elhelyezésük 
nem lehetséges.) Első lépésben 
legfeljebb hat hónapra meg
hosszabbítható a felmondási 
idejük — feltéve, ha ehhez az 
illetékes megyei, illetve a Fő
városi Tanács munkaügyi 
szakigazgatási szerve hozzájá
rul. Ez a hozzájárulás egyéb
ként csak akkor tagadható 
meg; ha a tanácsi munkaerő- 
közvetítő' szerv megfelelő 
munkahelyet tud ajánlani a 
felmondás élőtt álló dolgozók
nak. A kormányrendelet sze
rint megfelelő munkahely az. 
amely a rokonszakmákra való 
átképzés lehetőségét figyelem
be véve a dolgozó „képzettsé
gi szintjének és egészségi ál
lapotának megfelel, a várha
tó kereset a meglévőinél leg
feljebb 10 százalékkal keve
sebb. a napi múnkába járás 
— tömegközlekedési eszközök
kel — a két órát nem- haladja 
meg”. Ha a , tanácsi szerv hoz
zájárul a. felmondási. idő meg
hosszabbításához — ami arra 
szolgál, hogy a dolgozó mun
kát találjon —. akkor a fel
mondás alatt állót munkavég
zés alól mentesíteni kell, s 
havonta, utólag felveheti az 
eddigi átlagkeresetét. A mun
káltató azonban ekkor már 
nem a saját, hanem az álla
mi költségvetés zsebére fizeti 
ki ezt az összeget.

Szeptember, elsejétől új szá
lakkal sűrűsödött az a szociá
lis háló. amely az önhibáju
kon kívül állásukat vesztet
tek egy részének nyújt maid 
támogatást. Az új felszámolási 
eljárás hatályba lépéséhez 
kapcsolódva, egy kormányren
delet bevezette Magyarorszá
gon a meghosszabbított fel
mondási időt és az elhelyez
kedési támogatást.

A központi büdzsé állapota, 
á veszteséges gazdálkodó szer
vezeteknek nyújtott támogatá
sok ismeretében, valószínűnek 
tűnik, hogy a következő évek
ben a veszteséges vállalatok 
közül egyre több jut a felszá
molás sorsára, s ezért szüksé
gessé vált olyan rendelkezé
sek kidolgozása, amelyek bi
zonyos védelmet jelentenek a 
„vállalatukat vesztett” dolgo
zóknak.

A kormányrendelet azon
ban meglehetősen szűkén ha
tározta meg azok körét, akik 
az említett, egymásra épülő 
juttatásokat megkaphatják. 
Csak azok jöhetnek számítás
ba. akik. mint a rendelet fo
galmaz, .munkáltatójuk műkö
désével kapcsolatban (például 
felszámolás, átszervezés miatt) 
legalább tizedmagukkal egy
szerre vesztik el állásukat. 
(Ök is csak akkor, ha úgyne-

j; A Ganz-MÁVAG bejelen
te tte : hajlandó átvenni a Rá
ba év végén megszűnő buda

p esti hidegüzemének vala- 
.merinyi dolgozóját.

— Kapva kaptunk az alkál
im on— mondta Somogyiné dr, 
’Ferenci Judit, ,.a. Vili. kerületi 
i nagyüzem munkaügyi főosz
tályvezetője. — Évek óin nagy 

.szükségünk van forgácsolókra, 
sajtolókra, egyéb szak- és be- 
itanított munkásokra. A Vörös 
Csillag Gépgyár jórészt ilyen 

.'Iszakembereket kínál. Azokat 
„pedig, akik nem a termelés
ben, hanem más területeken 
dolgoztak — ha kívánják — 
átképezzük. Minden hozzánk 
érkező több állás, illetve szak
terület közül választhat majd. 

jj — Mi a szándékuk az ad
minisztratív alkalmazottakkal? 

|j — Ügy tudom, mindössze 
kilencven emberről van szó. 
Nekünk most legalább. tíz 
bérelszámoló és jó néhány 

.pénzügyi előadó kellene. Hir- 
i; detéseinkre viszont alig akad 

jelentkező. Valamennyi ügyin
téző kollégának találunk meg- 

: felelő helyet.
jj Ä Vörös Csillag Gépgyárban 
;i; napjainkban már sokkal jobb 
;j hangulat uralkodott, mint az 
ijelső közleményeket követően, 
j A Ganz-MAVAG mellett fel- 
! -ajánlotta segítségét a kerületi

pártbizottság és a tanács Is. 
Nem tétlenkedett a helyi ve
zetőség sem.

— Ütemtervet készítettünk 
a létszámleépítésre — tájékoz
tatott Károlyi Ottó, a VCSG 
igazgatója. — A gyermeküket 
egyedjil (ifivel 5 gjfisgtpgßfc, pz 
1988-ig nyugállományba vonu
lók, csökfceijt munkaképes
ségűek és üzemi balesetet 
szenvedettek elhelyezését is 
megoldottuk. Öntödénkben 
hetvenen-nyolcvanan kapnak 
munkát. A sok éve hozzánk 
hű, munkában élen járó és 
kitüntetett szakmunkásaink 
jó részének is helyet szorítot
tunk megmaradó üzemegysé
geinkben,

— Mikor kezdődik az átirá
nyítás?

— Nem várjuk meg január 
elsejét. Az érintettek addig 
maradnak a munkapadnál, 
amíg a gépsor képes értéket 
előállítani. Lehet, hogy egyik
másik részleg már november 
végén költözik. Az új munka 
adó időben előszerződést köt 
az érintett dolgozókkal. így 
nem lesz akadálya akár a 
másnapi munkakezdésnek.

A Ganz-MÁVAG munkajo
gi szempontból is gáláns. A 
VCSG-ben eltöltött éveket is 
elismeri, így az áthelyezéssel 
a törzsgárdatagok sem kerül
nek hátrányos helyzetbe.

H isztéria  egy focifilm  k ö rü l
A magyar futballvilágról 

forgatott, több részes filmet 
Koltay Gábor, akitől a film
vágás utolsó stádiumában ér
deklődtünk. Ennek a film
forgatásnak ugyanis története 
van.

így igaz — mondta. — 
Hosszú vajúdás után érkez
tünk el a befejező szakasz
hoz. A futballfilm nem a vá
logatott világbajnoki szerep
léséről szól. Engem nem a fut
ballvilágban felfedezhető sze
mélyes ellentétek izgattak, 

( sokkalta inkább azok a jelen- 
í.: ségek, amelyekből bizonyos kö- 
: Vetkeztetéseket levonhatunk.

— A filmet tavaly kezdte 
forgatni.

— Igen. Eredetileg tíz ön
álló filmből álló sorozatot 
akartam készíteni. Többek kö
zött a külföldre szerződő fo
cistákról, a nagy futballegye- 
sületek gondjairól, a győri Rá
ba ETO-ról, a Videotonról. 
Vagy a Fradiról, arra keresve 
választ, vajon lehet-e ma is 
apellálni a ferencvárosi szív 
re. Néhány kiváló focista 
egyéniségről egy-egy külön 
portréfilmet forgattam:

— A válogatott nem kap 
semmiféle szerepet a film
ben?

— Ez Mezey György ellen
állásán hiúsult meg. Az 
ellenkezése miatt az OTSH és 
az MLSZ akkori vezetői — 
anélkül, hogy tudták volna, 
mit akarok —, keményen tá
madták a film megvalósítá
sának ötletét. Az elkészült 
filmanyagból sem néztek meg 
egyetlen centimétert sem. Vé
gül annyira elmérgesedett a 
helyzet, hogy a forgatást is le
állították.

— Végül mégis zöld utat ka
pott.

— A világbajnokság után 
több helyen is levetítettem a 
felvett filmanyagot S vetítés 
után mindenütt döbbenten 
kérdezték: „Mondja meg, mi 
ért volt ez a hisztéria?”

— Most már láthatjuk majd 
a filmet.

— Remélem. Bízom benne 
hogy először a televízióban 
vetítik le a sorozatot. Elkép 
zeléseim szerint egy átfogó 
kerekasztal-beszélgetés egészí 
tené majd ki a vetítést a tévé 
képernyőién*

E lh e ly e z k e d é s i  t á m o g a t á s
Elképzelhető persze, bogy 

valakinek ennyi. idő. vagyis 
hat hónap alatt sem tudnak 
a munkaközvetítőnél megfe
lelő állást ajánlani; ekkor 
nyílik lehetőség .az . elhelyez
kedési , tépo-gaf ás..k|ö^fc3^ére. 
Ennék, idő tartama legfeljebb 
fél év, összege pedig, az első- 
három hónapban a nettó — 
tehát a nyugdíj járulékkal
csökkentett — átlagkereset 75 
százaléka, a további három 
hónapban pedig 60 százaléka. 
A támogatást havonta, utólag' 
— szintén az állami költség- 
vetés terhére — a lakhely 
szerinti tanács folyósítja. Ez 
a hat hónap is munkaviszony
ban töltött időnek számít, a

támogatást a társadalombizto
sítás ! szempontjából munka 
bérnek kell tekinteni, s a je
lenlegi szabályok szerint nyug
díj járulékot is fizetni kell 
utáná. A támogatás megszű
nik. 'ha. valaki Vj-,: rpunkayi- 

" szonyt vagy más kereső fog 
iájkozást 'létesít, sorkaipöai 
szolgálatra1 vönui be vagy gye
det. gyest' kap. Nem kaphat 
elhelyezkedési támogatást az 
aki öregségi vagy rokkantsági 
nyugdíjra jogosultságot szerez, 
előzetes letartóztatásba kerül 
vagy szabadságvesztését tölti. 
Nem fizetik ki a támogatást 
akkor, ha a dolgozó táppénzt 
kap.

lió forint vissza nem térítendő
támogatást kaptak az állami 
költségvetésből — mondta-.? 
érdeklődésünkre az ÁBMH- 
ban. ' , .

Ha az említett retegek el
helyezkedéssel kapcsolatos 
gondjain nem is segít a sza
bályozás, a vállalatfelszámo
lással- kapcsolatos néhány gon
don enyhít. Tisztázatlan vi
szont még néhány részletkér 
dés; például, hogy mi lesz a 
felszámolt vállalatok _ szak
munkástanulóival. Hová köl
tözzenek a munkásszállások 
lakói, akik közül sokan állan
dó bejelentővel élnek ott? Hol 
fognak dolgozni azok, akiket 
javító-nevelő munkára ítélt a 
bíróság s egy utóbb felszámolt 
céget jelölt ki. számunkra mun
kahelyül? Ki fogja azok nyug
díjazását előkészíteni, akik
nek a nyugdíjkorhatáruk el
érése előtt ment csődbe 
munkaadójuk?

A. szabályokat ismertető 
sajtótájékoztatón a közelmúlt, 
bán Bukta László, az ÁBMH 
elnökhelyettese nemmel vála
szolt arra a kérdésre, hogy 
lesz-e munkanélküliség Ma
gyarországon. Mint mondta, 
az új rendelkezések éppen 
ennek elkerülését szolgálják, 
(Az 1957-ben bevezetett mun
kanélküli segély azonban pa
píron továbbra is létezik 
igaz, á szabályaiban _ idejét 
múlt rendelet alapján se
gélyt emberemlékezet óta 
senki sem kapott.) A meghosz- 
szabbított felmondási idő _ és 
az elhelyezkedési támogatás a 
jogalkotók szándéka szerint 
nem azért született, hogy tar
tós megélhetést nyújtson az 
állástalanoknak, hapern azért, 
hogy átmeneti segítséget adjon 
az .éppen munkát keresőknek.

E g y ü t tm ű k ö d v e  a  i n n n b a k ü m t í t ö v c l

Mindezek mellett van még 
egy igen fontos feltétele an
nak, hogy valaki az említett 
juttatásból részesülhessen:- á 
jogszabály megfogalmazása 
szerint együtt kell működnie 
a munkaközvetítő szervvel. 
Ezek a megyei tanácsok által 
fenntartott úgynevezett mun
kaügyi szolgáltató irodák a 
fővárosban és a megyeszék
helyeken működnek, s néhány 
megyében városi kirendeltsé
geik is vannak. Egy-egy mun
kát kereső ezektől az irodák
tól igényelheti az elhelyez
kedési támogatást. A munka- 
közvetítőt egyébként is cél
szerű lesz sűrűn látogatni. A 
dolgozónak ugyanis a szabá
lyok szerint hívásra — de hí
vás nélkül is legalább havon
ta egyszer — fel kell keres
nie a munkaközvetítőt.' köte
les a levelekre válaszolni, s 
a felajánlott munkahelyen je
lentkezni.

Arról még nem készültek 
számítások, hogy Magyaror
szágon a következő években 
hány ember szorulhat az em
lített juttatásokra — tudtuk

meg Mátyás Páltól, az Állami 
Bér- és Munkaügyi Hivatal 
(ÄBMH) osztályvezetőjétől 
Hisz ki tudhatná — tette hoz
zá —, hány cég jut a közel
jövőben a felszámolás vagy 
átszervezés sorsára. Arról nem 
is Szólva, hogy a szakemberek 
szerint általában ma is állás 
túlkínálat van a munkaerő 
piacon, s így várhatóan vi 
szónylag gyorsan — legké
sőbb a meghosszabbított fel
mondási idő alatt — el tudnak 
majd helyezkedni az állást 
keresők. Mint Maxoriez Anná
tól,. a Munkaügyi Informá
ciós Központ igazgatójától 
megtudtuk, 1986 második ne 
gyedévének végén a , korábbi
nál több, 75 4Ö0 betöltetlen ál
lást tartottak nyilván a köz 
vetítő irodák, - annak ellenére, 
hogy ä vállalatok nem jelente-, 
nék bé minden üres állást. A 
második negyedév során ösz- 
szesen 4613 olyan személy 
fordult a közvetítőkhöz, akik
nek nem volt munkaviszonya 
s 79 százalékuk 30 napon be
lül munkába állt.

A  m nnkaldietóscgek szűkülnek

Az persze, hogy munkát 
előbb-utóbb lehet találni, 
csak általában igaz. Vannak 
olyan területek és szakmák, 
ahol nehéz elhelyezkedni, egyes 
társadalmi rétegek munkale
hetőségei is szűkülnek. Mint 
Mátyás Pál elmondta, egyes 
területeken mind nehezebben 
találnak munkát a szakkép- 
zett nek, a csökkent iPunkaké- 
pességűek, a cigányok, a bör
tönből szabadultak. Az utób
bi években érezhetően meg
nehezült a pályakezdők el
helyezkedése. különösen ne
héz helyzetben vannak a

szakképzetten' lányok. Szapo
rodtak azok a körzetek is 
ahol nincs elég munkahely. A 
legnehezebb a helyzet most is
— éppen úgy, mint régebben
— Szabolcs-Szatmár és Bor’ 
sod.-Ábaűj-Zemplén megyé. 
ben, de hasonló jelek mutat’ 
koznak például Nógrádban is 
Az úgynevezett gazdaságilag 
elmaradott körzetek fejleszté
se központi támogatással 
folyik; BorSod és Szabolcsúi 
munkaalkalmak teremtésére 
vállalkozó gazdálkodó szer 
vezetei az elmúlt másfél év 
alatt összesen 100—140 mil-

Mesterségek 
»  koakarcncia 

nélkül
Ki hinné, hogy á^ pásztor- 

kalapok gyártása még ma is 
külön mesterség, Igaz, „hogy 
ritka és egyre ritkább .foglal
kozás. Mihalkó Zoltán bal
mazújvárosi, „tősgyökeres ka- 
lapgyáros”, s neki nem kell 
félnie holmi nagy konkuren
ciától. Inkább a pásztoroknak 
kell attól tartaniuk, hogy egy
re nehezebb kalaphoz jutniuk. 
A csikósok és a gulyások, .ka
lapja egyforma, széles,.. nagy 
kari,májú, s dísznek legtöbb
ször a Hortobágyon darutollat 
tesznek rá. A juhászok és a 
kanászok, kalapja már ’keske
nyebb szegélyű, s a széle fel
felé álló. •

Nem árt azt is tudni mind
ehhez, hogy mi a különbség- a 
g u l y á s  és a c s o r d á s ,  il
letve a k a n á s z  és a c s ű r  
h é s között, mert bizony,’ kü
lönösen a  Hortobágynak és 
...mellyékének” bőven vannak 
ilyen., a pásztorkodással össze
függő szakikifejezései.

A gulyás olyan tehénpász
tor, aki kora tavasszal kiveri 
a szarvasmarhát a pusztára., s 
csak ősszel, Mihály napkor 
hajtja haza,.a csordás viszont 
■minden hajnalban hangosakat 
kürtői a falvakban, összeszedi 
a teheneket, kicsapja a legelő
re, s aznap-este már viszi,is 
haza őket. ‘ ‘ ,

A kanász ugyancsak- több 
mint fél évig kinn van a disz
nókkal a pusztán, míg a csűr- 
hés reggel viszi, s estére.haza
hajtja őket. Nem egészen-egy
értelmű a k o n d á s-szó értel
me, mert ennek a jelentése, a 
legtöbb helyen a kanászéval 
azonos, de kondásgyereknek 
nevezik azt a fiút is, aki nem 
a pusztán, hanem a. tanya kö
rül legelteti a disznónyájat.
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M a g y a r á r  a m  v o n a l
Ha beköszönt a hideg idő, 

kevés hazai vállalátnál figye
lik anrtyVíá0ág§öd5án,'i%szfteze-“ 
tők a' meteorológiai1 jelentése
ket, mint a  ’Magyar Viflániös- 
művek Trösztnél (MVMT). A 
felkészülés már nyáron meg
indult. A gazdasági eredmé
nyek ismeretében az összener- 
giaigény többé-kevésbé ponto
san előre jelezhető, de — mint 
á két évvel ezelőtti tél is bi
zonyította — így is marad több 
ismeretlen az egyenletben. Mi
re számíthatunk télen ? — kér
deztük Zettner Tamástól, az 
MVMT vezérigazgató-helyette
sétől.

® Mennyire biztonságos az 
ország téli villamos energia-el
látása, kell-e számolnunk, 
szomszédainkhoz hasonlóan, 
hosszabb-rövidebb áramkor
látozásokkal?

— A magyar villamosener- 
gia-fogyasztós évről évre fo
lyamatosan emelkedik. Az 
idén úgy látszik, hogy az ere
detileg tervezettnél 0,5 száza
lékkal kisebb — körülbelül 2.2 
százalék — a növekedés, ám 
a termelés bővülése is elma
rad a tervezettől. A hazai erő
művek felkészültek a téli 
csúcsidőszakra, tüzelőkészle
teink is megfelelőek. Mindez 
önmagában nem- elegendő a 
biztonságos ellátáshoz, mivel 
a felhasznált villamos energia. 
28 százalékát importból fe
dezzük. A szocialista országok 
közül messze nálunk a legna
gyobb az import aránya, ezért 
a kedvezőtlen külső körülmé
nyek egy-egy hidegebb napon 
áramhiányt okozhatnak.

•  A csernobili katasztrófa 
következtében a Szovjetunió 
ban — az ottani sajtó tudósí
tásai szerint időnként és he
lyenként — energiagondok 
vannak. Mennyire érinti ez a 
magyar importot?

— Az államközi szerződés 
szerint a magyar import az 
idén is 10,5 milliárd kilowatt
óra lett volna, azonban a szov
jet fél'jelezte, hogy 500 millió 
kilowattórával kénytelen csök
kenteni a szállításait, s ebből 
a kiesésből 280 millió az utol
só negyedévben jelentkezik. Ez 
azt jelenti, hogy a téli hóna
pokban a tavalyinál 10 száza
lékkal kevesebb szovjet villa
mos energiát kapunk, de a 
szovjet fél felajánlotta, hogy

'a  kieső villamos energia el

lenértékéként 168 millió köb
méter földgázt szállít, amelyet 
'az MVMT rririst “kibasznaiát- 
lan, széhliidrögen-tüzeléSű íáMS- 
ibüiteibén1' há'szífáliíatúffk':” föl, 
Ennél nagyobb gondot jelente
nek viszont az i egyesített' vil- 
lamosenergia-réndszér- frék- 
venciaingadozásai. Ezekét az 
okozza, hogy á rendszerbe tar
tozó országok termelésének, 
fogyasztásának egyensúlya 
időnként megbomlik. A vilía- 
mosenergia-rendszer frekven- 
ciaviszonyai adott esetben úgy 
alakulhatnak — a frekvencia 
ugyanis a normális 50 Hettz 
helyett jelenleg' a kritikus 49 
Hertz közelében mozog ’ •1—, 
hogy a további, romlás, meg
akadályozására a fogyasztói 
terhelést csökkenteni kell, ;és 
ez a villamosenergia-felhasz- 
nálás átmeneti korlátozását.je
lentheti.

® Ez történt október elején, 
amikor a vállalati fogyasztók
nál váratlan áramhiány lépett 
föl?

— A csernobili katasztrófa 
következtében nemcsak az erő
mű esett ki a rendszerből, a 
baleset a csernobili villamos- 
áram-elosztó és -átadó állo
mást is „érintette.. A legna
gyobb fogyasztó — a Szovjet
unió — frekvenciagondjait is 
megérezzük: Október elején 
egyszerre 1000 megawatt tel
jesítmény, esett ki,, ennyit a 
tartalékain!? nem tudnak pó
tolni. ezért kellett, átmeneti 
korlátozásokat elrendelni szá
mos magyar vállalatnál.

® A tavaly januári áram- 
hiányt az okozta, hogy egyes 
KGST-országok a megenge
dettnél több energiát „vettek 
ki” az egyesített rendszerből, 
ezt annak idején Magyaror« 
szag fel is vetetté a KGST vb- 
ülésén. Nyilván ebben a hely
zetben nem érdektelen, hogy 
mikortól ad üzemszerűen ára
mot a paksi atomerőmű har
madik blokkja.

— Egy atomerőművet nem 
lehet ..azpnnal teljen gőzzel in 
dítani, a. teljesítményt csak 
fokozatosán lehet növelni, 
minden fokozatnál ' részletes 
vizsgálatok és mérések kelle
nek. Most 75 százalékos kapa
citással dolgozik az új . blokk, 
s ha nem jön közbe váratlan 
zavar, november közepén el
éri a teljes. 440 megawattos 
kapacitást. Ez növeli az üzem- 
biztonsági tartalékainkat.
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J ogszabály-módosítá§ok  
a munkafegyelem javításáért

Napjainkban mind gyakrab
ban esik szó a munkaidő jobb 
kihasználásáról, a színvonalas, 
jól szervezett, fegyelmezett 
munkavégzésről. Ezeknek a kö
vetelményeknek a teljesítése 
mindén gazdálkodó szervezet
nek, s minden egyes dolgozó
nak egyaránt alapvető érdeke. 
Csak azok a gazdálkodó egy-

felelS részt —> kell egy- az őt megillető dolgozói tarto- 
befüggően kiadni. A záshoz. Ez ideig gyakran elő- 
hosszabb szabadság a fordult, hogy a dolgozó gyor- 
dolgozó pihenését, illetve san megszüntetve munkaviszo- 
a távollevő dolgozó he- nyát, akár önkényesen is, ki-

rúbb anyagi következ
ményeket is előírhat, 
azok alkalmazását az 
igazolatlan késésekre is 
kiterjesztheti.

lyettesítésénck megszer- lépett munkakönyvvel távo- Elképzelhető tehát olyan sza-
vezését jobban lehetővé zott, hogy mentesüljön kárté- bályozás is, hogy négy alka
teszi, mintha azt a dől- rítési felelőssége, illetve a vál- lommal történt késés esetén
gozó egy-két napos rész- lalattal szembeni tartozása elúszik a prémium vagy a

, , .. letekben venné igénybe, alól. A munkabérből a válla- nyereségrészesedés.
sél t k e s ü l b ,ftnek .ff ma* (Például, akinek 24 nap ren- latot megillető tartozást le- Ugyancsak november 1-jén

, hosszabb ta- des szabadság jár, annak 16 vonni ugyanis csak jogerős ha- lépett hatályba a Miniszterta-
I  *épeS6k-’ munkanapot kell egybefüggően tározat (P1- kártérítési) alapján nács elnökhelyettesének rende-

+tekltM eíe ,tZeri?u kiadni ami héti nihenőnaDok- Iehet?tt- A dolgozó tehat a ja- iefe a munkaviszonyra vonat- 
minosegu termeket, elfogadható kaj to szabacinanokkal eevütt ran|3óságával együtt gyorsan, kozó egyes kérdésekről szóló
áron tudnak előállítani. Elmúlt 22 t t ^  k i ) A kétharma- k ^ 02011’ s később hiába szüle- jogszabály módosításáról. En-
az az időszak, amikor az él- dos rész k számításánál a tett meg a joger6s határozat> nek fontosabb rendelkezései
lám mindenáron meg akarta u fn ^ ró dó sza- az utóbb esetleg kehajthatat- ugyancsak a munkafegyelemmenteni a veszteséges vallala- “tan íaro Pötsza j maradt. Például a dolgo- szigorítását célozzák Így
tokát oly módon, hogy állami b fv e fm  a többi p ó S a ^  zó nem helyezkedett el. lefog- S ^ T m u n k a h e -
M  gk S S l i t e \ t VeZ, « r I  tógfeitá t'a^nban  igen Ha a LaJka“  Ä Ä  ^ n  egymást, követő . három„  , . ,  ... . A - számíVásnál^tö^edélmaá keTeí nem voltak stb. Amikor tehát m űnka'napon'át ’igazolatlanul
melt veszteségüket. A szana- kezn iefej^ kerekítve kell a a dolgozónak volt pénze (mun- nem jelenik meg, munkaviszo-
Wsra kerülő vállalatnak nincs kétha’ részt mLállapí- kabére)’ még nem Iehetett 3 nyát a munkáltató jogellenes
szüksége dolgozókra. Az egyén tanK v In o k u an ^ i é?^nyes tartozás fejében levonni* ami- kflépés címén aZ utolsó mun-
rossz, lelkiismeretlen munka- ,„ u “ ..a .  kor Pedi§ már Iehetett volna> kában töltött nappal meg-végzése — különösen ha ez tö- ,a szabadság két-
megesen fordul elő — előbb- *,or?® íobb részletben csak a 
utóbb a vállalati veszteségek dolgozo kerésere adható ki. 
olyan magas összegét „termeli Egyértelmű, hogy a szabad- 
meg”, hogy az életképtelen cég saS a dolgozó éves pihenését 
megszűnik, s a dolgozó új kell hogy szolgálja, tehát azt 
munkahely után nézhet. az esedékesség évében kell ki-

A munka jobb megszervező- ?,?löf°rdulhat- hogyse, a munkaidőt terhelő, munkatorlódás, betegség vagy 
egyébként indokolatlan veszte- valami yen más ok miatt erre
ségidők csökkentése, a terme' 
lési érdekek fokozott figyelem- 
bevétele, mint követelmény, a 
Munka Törvénykönyve novern-

nincs lehetőség. A régi sza
bály szerint ilyenkor az aka
dály megszűnésétől számított 
30 napon belül kellett kiadni a

bér 1-jén hatályba lépett új Ä Skényszerítette a munkáltatót 
arra, hogy a szabadságolási 

-i- ütemtervnek megfelelő idő-
A módosítás kimondja, pontban mindenképpen kiadja

rendelkezéseiben is megmutat
kozik,

nem volt miből. szűntnek tekintheti (korábban
A Munka Törvénykönyve 5 munkanapos hiányzás esetén 

módosított szabálya szerint szüntethette meg a munkálta- 
a munkaviszonyát fel- tó így a munkaviszonyt), 
mondással vagy jogelle- — a munkáltató a munka- 
nesen megszüntető, vala- időben való eltávozást vagy 
mint a fegyelmi úton el- más tevékenységet csak akkor 
bocsátott dolgozó tartó- engedélyezhet,^ ha a feladat 
zását a munkáltató a munkaidőn kívül nem vegez- 
dolgozó munkabéréből— hető el,
legfeljebb annak 33 szá- — a munkáltató engedélye 
zalékáig terjedően —le- alapján munkában nem töltött 
vonhatja. A munkáltató időre munkabér nem jár, ki- 
azonban ebben az eset- véve, ha annak utólagos (nem 
ben is köteles követeié- túlmunkaként történő) teljesi- 
sét kártérítési határozat- tésében a munkáltató és a 
tál, illetőleg fizetési fel- dolgozó megállapodtak, 
szólítással érvényesíteni. Végezetül ugyancsak a mun-

orvosolhatók. turális rendezvényeken, vala-
A kollektív szerződésekben mint a belföldi üdültetést szol-

zá
— Érdekes, befelé olyan magasan lévőnek tűnt az ab-

Jjjj , , 0
Juhász Attila (Sopronkőhida) rajza

Ilyen lettem
Látod, ilyen lettem, öregebb annál, mint 
álmaim ígérhették lilaálmú erdők és szép 
menyasszonyok csipkés, hófehér habfodrú ágai 
közt. öregebb minden virágnál, fáradtabb bármi 
széles és bölcs gyönyörű tölgynél.
De lehettem volna csönd. Füvek bolyhában 
csöppnyi hallgatás. Sóhajnyi fegyelmű éj.
Lehettem volna szivárvány, égre feszített 
sokszínű lobogó, szelek szolgája, napban ragyogói 
Lehettem volna ember, kinek szívét megtörik 
más sorsok, tragédiák gyötrelmei, kinek szemébe 
könnyet parancsol egy igazabb tudat, mások vesztesége 
De lám, engem csak saját kétségbeesésem szomorít, 
és már siratnivaló — mennyire késő, mennyire mindegy. 
Lehettem volna más. Mit tudom én? Talán fafaragó, 
gondolkodó tudós. Igazlelkű orvos, földműves vagy épp 
vasakkal dolgozó. De .. látod, ilyen lettem 
öregebb annál, mint álmaim ígérhették. Öregebb minden 
virágnál, kiért komor éjszakai esők örökkön fáradoznak.

-  Szabii Papn András
Márianosztra

M aiim  áldoiatok
MAR-MAR KÖZHELY- hagytak a szülei, a legfon- 

SZERŰEN HANGZIK
sajnos, igaz. —.hogy a csa egyedüiség olyan lel-
lád tragédiáinak a gyere- ki_testj károsodáshoz ve- 
kek az ártatlan áldozatai. Zethet, amit nagyon nehéz 

Ha megromlik a házas- kiheverni, 
ság, akkor a szülők már xtt csak azt a lehetőséget 
alig-alig törődnek a gyere- elemzem, amikor _ mindkét 
kekkel, hanem valaha sze- szülő — már a válás u tán! 
relmesek, gyűlölik egymást, — a lehető legjobbat akar- 
s úgy veszekednek, hogy ja. de akaratan kiv’ul sem
cseppet sem érdekli őket, ^ rtlg3^  hftohet. De mi hallja-e a gyerek vagy sem. mert n e ^  ^  még a válás 
s  ha hallja m |l |^ i érze- után gem ^ rődnek a gyere- 
sek játszódnak le a mind kekkol? Amikor a szó igazi 
kettejüket szerető gyermek- é : lmgben eidobják” ma- 
ben?! Tudoma^l sem ve- któl á!1á’mi gondozásba

Ä  S i  S i ' S  lg  « £ "  s ;
ve„ .

ti, hogy miért változott meg sors.
a családi hangulat. Csak azt Tehát nemcsak a családi 
tudja, csak azt hallja, hogy élet melegétől, óvo-gyamo- 
a régen csendesen beszél- lító szeretetétol fosztják 
gető szülők ordítoznak meg őket, hanem a testven 
egymással. S ha ő beleszól, érzéstől is. Lehet, hogy úgy 
vagy kérdez valamit, annál nőnek fel, még csak nem is 
rosszabb. Vagy választ sem ismerik egymást. Csak hal-
kap, vagy ha igen, nem te
szi az ablakba!

Föltehetj ük ezek után a 
kérdést: mi a jobb, ha el
válnak, vagy ha együtt él-

hogy heti ötnapos mun- a dolgozó szabadságát, illetve a Ha a jogerős határozat meg- kafegyelemmel összefüggő új 
karendnél az évi mun- dolgozó számára lehetővé tette, állapítja, hogy a követelés jogszabály lép hatályba 1987. 
kanapok száma 255 nap- hogy gyűjtögesse a szabadsá- egészben vagy részben alapta- január 1-jével, a szeszes ital 
nal nem lehet kevesebb, gát (pl. egy hosszabb külföldi lan, a levont követelést a ha- árusításának és fogyasztásának 
Az e napokon a rendes, úthoz). A jövőben munkatorló- tározatnak megfelelően a dől- korlátozásáról. Ennek egyik le- 
(atlagos) munkaidőben dás esetén á tárgyévet követő gozó részére vissza kell fizet- nyeges pontja, hogy munkahe- 
vegzett munka nem mi- év március 31-ig ki kell adni nie. A módosítás lényege tehát lyen szeszes italt árusítani és 
nősül túlmunkának. a dolgozó szabadságát. A dől- az, hogy a munkáltató a kö- fogyasztani tilos. (Kivételt ké- 

A gazdálkodó szervezet a gozó betegsége vagy más elhá- vetélést, illetve annak egy ré- peznek a munkaidőn kívül 
kollektív szerződésben eddig is ríthatatlan akadály esetén tér- szét (a járandóság 33 százaié- szervezett rendezvények, ége- 
előirányozhatta termelési , ér- mészetesen továbbra is az akar ka erejéig) előbb vonhatja le, tett szeszes italt ózonban ilyen
dekből munkanapnak szabad- dály megszűnésétől, számított s nem kell megvárnia a kár- alkalmakkor sem lehet arusi-.
nappal történő felcserélését, egy hónapon belül van lehető- térítési határozat, illetve fize- tani, illetve fogyasztani)._ Tilos 
Ezentúl — előre nem látható ség a jövőben is a szabadság tési felszólítás jogerőre emel- szeszes italt árusítani  ̂ es fo-
körülmény miatt — a kollektív kiadására. (Például, ha valaki kedését. Az esetek többségé- gyasztani: egészségügyi íntez-
szerződés módosítása nélkül is december 1-jén megbetegszik, ben a munkáltató megalapo- ményben, nevelési-oktatasi m- 
lehetőség van ilyen munkanap- s fél évig táppénzen van, ob- zottan, kellő előkészítés után tezményben, ifjúsági táborban, 
szabadnap felcserélésre. Ez ru- jéktív okok miatt nem lehet a von le a dolgozó béréből, azok ifjúsági parkban, 
galmasabb alkalmazkodást tesz még meglévő szabadságát a a kivételek pedig, amikor a Égetett szeszes ital nem áru
lehetővé váratlan helyzet ese- tárgyévben kiadni. Ha azon- levonás mégis megalapozatlan, sítható és nem fogyasztható 
tén a vállalat számára. (Ter- ban visszatér dolgozni, június- utólagos eljárás keretében is kulturális inézményekben, kul- 
mészetesen az ilyen munka- ban ki kell adni az őt mégil- 
nap-áthelyezéshez a szakszer- lető napokat.)
vezet _ munkahelyi szervének A módosítás egyértelműen eddig'Ts’T o it  lehetőség’ olyan gáló üdülők éttermeiben, 
egyetértése szükséges.) t előírja, hogy a szabadság ki- szabályok megalkotására, ame- Csak alacsony alkoholtartal-

Módosultak a szabadság Id- adásának időpontját a mun- lyek kimondták, hogy igazo- mú ital árusítható és fo- 
adására vonatkozó szabályok káltató — a termelési, gazdái- lattan mulasztás esetén fegyel- gyasztható (jogszabályban 
is. Eddig az volt az előírás, kodási és egyéb feladatai za- mi eljárás nélkül is automati- meghatározott korlátozásokkal) 
hosv a szabadságot, kettőnél vártalan teljesítésének figye- kusan csökkenteni lehet, illet- a sportrendezvényeken, a tö- 
töhh róczipihpn^ak a dolgozó lembevételével — szabadságo- ve meg lehet vonni bizonyos megközlekedési eszközökön, a 
iri-scz-p 1 u t e. : „ ä lásj tervben határozza meg. juttatásokat a dolgozótól. Így pályaudvarokon és állomáso-
Keresere lenetett Kiaam, ae Enn£] a doigozdt előzetesen például a természetbeni jutta- kon az ott működő éttermek 
ilyenkor is legalább 10 mun- meg ked hallgatni és kívánsá- tást, a kedvezményes beszer- — ideértve a vasúti étkezőko- 
kanapot a dolgozó részére egy- gára a lehetőségekhez képest zést, a prémiumot, a részese- csit is — kivételével. A sze- 
befüggően kellett biztosítani, figyelemmel kell lenni. A tér- dési alapból járó év végi jut- szes ital árusításának feltéte- 
Az új szabály szerint melési-gazdálkodási érdek az, tatást. November elsejétől ma- leiről és a további korlátozá-

a rendes szabadság két- ami elsősorban eldönti, hogy a ga a Munka Törvénykönyve ad sokról a belkereskedelmi mi- 
harmadát — illetőleg, ha dolgozó mely időpontban kap- általános csökkentési mértéket niszter külön rendelkezik. E 
a kollektív szerződés en- ia meg szabadságát. igazolatlan mulasztás esetére, szabályokkal összhangban a
né! nagyobb mértéket A jövőben a munkáltató Eszerint igazolatlan mulasztás szeszes  ̂ ital árusítását és fo- 
állapít meg, annak meg- sokkal gyorsabban hozzájuthat esetén a már említett juttatá- gyasztási tilalmát megszegők- 

\ sok mulasztott naponként egy- kel szemben a szabálysértés
negyedükkel csökkennek. A fe- büntetési tétele háromezer fo- 
gyelmezetlen dolgozó tehát 4 rintról tízezer forintra emelke- 
napi igazolatlan mulasztással dik. Az említett szabálysértés 
elveszíti a jogot arra, hogy miatt nemcsak a kereskedelmi 
például év végi részesedést felügyelőség, hanem a rendőr
vagy prémiumot kapjon. ség, a munkavédelmi felügyelő

A kollektív szerződés és a közterület-felügyelő is 
ebben a körben tovább kiszabhat helyszíni bírságot, 
szabályozhat, és szigo- Dr. L. Gy.

lomásból, hogy igen, tu
dom, nekem van testvérem, 
de még nem is láttam, csak 
kiskorom ban...

, a u .^ ,  -  El lehet képzelni, milyen
nek? Ha ennyire megrom- gazdágságtól fosztják meg 
lik egy házasság,_ a válás a szülők gyermekeiket. Ez 
megváltásnak tűnik — a gazdagság nemcsak érzel* 
mindkét fél számára! De rnileg. hanem szellemileg is 
még a gyereknek is talán értendő, hiszen a gyéréi: 
ez a jobbik megoldás. Va- iegaiabb annyit tanul test- 
jón így van-e? Csak akkor véreitől, körtársaitól, mint 
beszélhetünk erről, ha va- a felnőttektől. S ha a test
iamelyik fél megembereli vér; közösség jó. s az ese- 
magát, s véget vet a csa- êk többségében ez a hely- 
ládi csetepaténak, kijelent- zet> az egységes családban 
vén: igaz, hogy elváltunk, felnövekedők az élet verse
dé a gyereknek szülőkre — nyében hogyne köröznék, 
vigyázat! nem szülőre! — hogyne hagynák le a válá- 
van szüksége. S' válás után gi árvákat? 
is engedi szeretni a másik MENNYI MINDENT TUD 
szülőt is ...  ̂ erry olyan gyerek, aki ren-

Mert az üdvözítőnek tu- dezett családban nő fel. 
nő válás nem oldja meg a Hallja, látja mit mond. mit 
gyerek ügyét, cseberből ve- csinál'apja-anyja. testvére, 
derbe kerül.- Egy megrom- Együtt mennék kirándulni, 
lőtt viszonyú egységes csp- jnegj&rner .idegen városokat. 
Iádból csonka csalódba, embereket, megismeri a 
Ahol van ugyan apja vagy népesebb családot, rokono- 
anyja, de egyszerre nincs. ka^ nagyszülőket, minden
esük külön-külön. kol hall ezt vagy azt. Iát. a

Tegyünk fel ismét egy szeme megszokja a tárgya- 
kérdést: nevelhet-e apa le- kát, megismeri, nem fél tő- 
ánygyermeket vagy anya lük, kijár a piacra, boltba, 
fiúgyermeket? Igen, egy da- azaz nemcsak az ünnepeket, 
rabig, addig, amíg be nem hanem a hétköznapokat is 
következik a kamaszkor. Et- testközelben éli át. Ezek 
tői az időtől kezdve, ha a rengeteg tapasztalatot hor- 
megfelelő nemű szülő nincs doznak anélkül is, tjogy a 
a gyermekével, akkor a gye- szüiő értelmezné, magya- 
rek a legsűrűbb gondok kö- rázná a látványt. A gyer- 
z^.ette marad egyedül... mek a maga eszével amúgy 
Hogyan is' tudna a szülő a ;s sok mindent felfog, meg- 
másik nem gondjaiban utat ért, így nyílik-nyiladozik 
mutatni? Mit válaszolna — az értelme, s válik képessé 
mondjuk egy apa, ha a majdani felnőtt életére, 
leánya tőle kérne tanácsot?
Va 'színűleg keveset, mert Ezzel szemben mit ismer

a válási árva, az állami nem tudna igazan fontosat dQZott? A vasárnapi
mondani, közhelyekből pe- apukát (a#ukát!)> a . gon- 
dig hall eleget, arra nincs dozdka t, a dajkát, a nevelőt 
szükségé. _ stb. Ha az utóbbiak min-

Ugyanez vonatkozik az úent — a szó szoros értei-, 
anyára is. Hogyan állhatna mében — mindent meg is 
támaszként kamaszfia mel- tesznek, akkor sem tudnak 
lett, a serdülőkor zavarai- a gyereknek családot rög- 
ban? Semmit nem ért eb- tönözni, rokonokat, nagy
ból, vagy ha igen, csak a szülőket köréje ültetni, s 
másik nem szemszögéből. ügy alakítani a napokat. 
Azaz az  ̂5 tapasztalata^ is hogy azok ne csonkák, ne 
kevés, sőt fordított elője- hiányosak legyenek. Egy- 
lű .. szerűen fizikailag képtele-

Lehet, hogy a két szülő nek erre. Akkor ne csodál- 
külön-külön már rég egyse- kozzunk, hogy annyi lelki 
ges család tagja, de az sérült gyerek van. Nézzünk 
„előző gyerek” a senki föld- inkább önmagunkba, 
jén kószál. Egyik szülő sem Sokféle oka van és lehet 
meri megkockáztatni, hogy an,na.k, hogy valaki elválik, 
„beépítse” új családjába a de ha gyereke van, akkor 
régi gyerekét! Es nem min- hétszer meg kell gondolnia, 
dig rossz szándékból, hogyan és miképpen dönt. 
Gyakran csupán azért, mert AZ ELMÜLT ÉVTIZE- 
a régi házasfelek nem esi- UEKBEN közkeletűvé vált 
tuló gyűlöletének nem egy roppanf cinikus mon- 
akarja kitenni az uj csala- d^s a házassággal kapcso- 
dot, hiszen azok igazan nem ja fban. Szinte csaknem 
tehetnek arról, hogy a re- mindenki használta, mond- 
gi -salád felbomlott. Főleg v^n . ha nem sikerül a há- 
az „uj” gyerekek! zasság. legfeljebb elválunk

KI TEHAT AZ IGAZI Nem azt mondom, hogy e 
ÁLDOZAT? Senki más, mondás miatt van a ren- 
mint a gyerek. Hiszen a geteg válás, hanem amiatt 
családot azért „találták” amit ez a mondás kifejez! 
fel, mert ez a legjobb kirö- Azaz a házasságot nem ve- 
pítő fészek. Főleg a mosta- szik a házasuló felek fe
ni időkben bizonyosodik ez lelmetesen komolyan! Hői
be. hiszen 22—24 éves korig ott az! Az emberek — lé
keli a legideálisabb esetben gvenek akár férfiak, akár 
támogatni a gyerekeket, nők! — egyik, ha nem a 
egészen addig, míg — legdöntőbb lépése, hogy ki
mondjuk — az egyetemet el vei lép házasságra Egész 
nem végezte, vagy le nem felnőtt életét végigkíséri 
szerelt a katonaságtól Az- miként választott. .. 
az a gyerek, akit cserben- Ä. J„
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A bizalomról
Mindig öröm, ha levelet 

kap az ember. De előfor
dul, hogy az öröm üröm
mé változik, amikor elol
vassa a hozzáintézett so
rokat. Így voltam én is 
székesfehérvári olvasónk, 
Kocsis Ferenc levelével. 
Írásával augusztus 30-i 
cikkemre válaszol. Több 
alkalommal hangzott el 
már ezeken a hasábokon, 
hogy nemcsak azoknak az 
írásoknak örülünk, s be
csüljük szerzőit, akik 
egyetértőleg idézik írásain
kat, hanem azokat is, akik 
felhívják figyelmünket írá
saink tévedéseire, esetleges 
pontatlanságaira, vagy ar
ra, hogy cikkeinkben a va
lóság nem eléggé árnyaltan 
szerepel.

Még mielőtt idéznék le
veléből, el kell mondanom: 
azt ő sem hiszi, nem hi
heti, hogy mindazt, amit a 
fehérvári étkezésről írtam, 
csak a főszakács szavai tá
masztják alá. Természete
sen másokat is megkérdez
tem, és úgy gondoltam, 
miért lenne bármely meg
kérdezettnek oka arra, 
hogy félrevezessen engem, 
s ezzel írásomnak a való
sággal ellentétes irányt ad
jon?

És azt sem gondolhatja 
komolyan, hogy egy-egy lá
togatás alkalmával száz 
embert meg lehet kérdez
ni? Bármennyire is fontos 
téma az étkezés, árrá nincs 
sem ott, sem máshol lehe
tőség, hogy közvélemény- 
kutatást tartsunk.

Az viszont elemi köteles
ségünk, hogy bármerre já
runk, üzemben,, körletben, 
s akivel. beszélünk, annak 

. szóba hozzuk, mi a véle
ménye az étkezésről. Mi
után ezt megtettük, s való
ban ezt tettük Fehérváron 
is, milyen jogon kételked-. 
hettem volna... abban, amit., 
az emberek elmondtak?!

Nyugodtan, senkitől sem 
zavartatva beszéltünk, s én 
lejegyeztem az általuk el
mondottakat, Írásom egyéb
ként nem magát az étke
zést, hanem a konyha fel
újításának a szükségességét 
állította előtérbe. Az étke
zés milyensége csak né1 
hány mondatra korlátozó
dott.

Ne feledje, évek óta ter
mészetesnek tartjuk, hogy 
őszinték velünk szemben 
azok, akikkel szót váltunk,

s ez így is van az esetek 
döntő többségében. Hiszen 
sem előnyük, sem hátrá
nyuk nem származik ab
ból, hogy elmondják, nekik 
ugyan nem ízlik az étel, 
vagy nekik kicsi az adag, 
bármit mondhatnak, amit 
egyéni tapasztalatuk diktál.

Abban viszont igaza van, 
hogy előzetessel nem be
széltem, de úgy tudom, 
hogy ök is ugyanazt eszik, 
mint a dolgozók, márpedig 
azokkal beszéltem, nem is 
eggyel!

És most fel lehet tenni 
azt a kérdést is, hogy 
miért higgyek az ön sza
vának, az ön tapasztalatá
nak jobban, mint azoknak, 
akikkel beszéltem. Ráadá
sul ön akkor írt nekem, 
amikor már elszállították 
Székesfehérvárról. Tehát 
már nincs abban az inté
zetben, ahol mindez leját
szódott! Ebből azt a követ
keztetést is levonhatnám, 
hogy ha önt kérdezem meg, 
akkor ön sem mondta vol
na el véleményét, amelyet 
igaznak vél. Talán ön is 
elégedettségét hangoztatta 
volna, jobb meggyőződése 
ellenére. Lehet, hogy így 
voltak vele a többiek is?

Ha elfogadjuk ezt a kép
telenséget, mármint azt, 
hogy mindenki szándéko
san félrevezetett, akkor 
fel lehet tenni a végső 
kérdést: ki abbam a hibás, 
az újságíró-e, vagy a nyi
latkozó ember, hogy be
szélgetésükből nem a való
ság hű mása bontakozik 
ki?!

. És végül: az étkezés mi
lyensége, annak fogadtatá
sa annyira bonyolult és 
egyénre szabott, ahányféle 
ízlés van. Még az is befo
lyásolja az ebéd vagy a 
vacsora fogadtatását, hogy 
elötte^vásároltak-e.vagy M.-. \ 
fogatáéi nap előzte meg.

! Sorolhatnám a“-' különféle 
okokat.

Mindazonáltal örülök an
nak, hogy levele alkalmat 
adott mindannak elmon
dására, amit a fentiekben 
leírtam. Remélem, akár
csak én, ön sem érti félre 
szavaimat, s elhiszi, hogy 
a lap.s ennek munkatársai 
is á valóság hű ábrázolá
sát tartják szem előtt, s 
hogy az írás ezt tükrözze, 
abban nemcsak az ő, ha
nem a nyilatkozók szerepe 
is. fontos. Á, J.

y

Közös törekv
Az. elmúlt években döntő 

változások érlelődtek, az or
szágban, ennek a folyamat
nak a gyümölcsei most vál
tak láthatóvá. Gondolok itt 
például a családjogi tör
vényre, a Dél-Dunántúl te
lepüléseinek ipari fejleszté
sére, valamint a > megújuló 
küzdelemre az alkoholiz
mus ellen.

Mindezek azt jelzik, hogy 
nemcsak az ország lakossá
ga, hanem az irányító szer
vek is tisztában vannak az
zal, hogy bizonyos dolgok
nak határt kell szabni. S ez 
a határ veszélyes közelség
be került. Gondoljunk csak 
arra, hogy míg Budapesten 
egyszerűen állnak a drága 
és korszerű gépek, van 
olyan üzem, ahol csak egy 
műszakban dolgoznak, addig 
vidéken egyszerűen nincs 
munka, s az embereknek 
száz kilométereket kell 
utazniuk.

Pedig a munka, a család, 
a harmonikus élet elvá
laszthatatlanul összefügg. A 
család a nemzet alapegysé
ge. Ha ennek megbomlik 
az egyensúlya, akkor ezt az 
egész ország megérzi. Nem 
véletlenül hangzott el a csa
ládjogi törvény országgyű
lési vitájában: „A házasság, 
s ezzel együtt a válás, nem
csak két ember magán
ügye;” Véget kell tehát vet
ni annak, hogy a fiatalok 
azzal a felkiáltással kezdik 
házaséletüket: „Legfeljebb 
elválunk, ha nem sikerül!”

A válás tragédia, főleg ak
kor, ha már gyerek is van! 
Hogyan lehetne az csak két 
ember magánügye. Mi lesz 
a gyerekkel? Nem véletlen, 
hogy mind a házasságkö
tésre, mind a válásra úgy
nevezett gondolkodási időt 
hagytak! Az ember életé
ben talán a legnagyobb 
fordulópont az, amikor há
zasságot köt. Jól meg kell 
tehát gondolnia, kivel lép 
életközösségre, s ezt a gon
dolkodást mintegy serkenti 
az „intézményesített idő, 
ama három hónap!”

A család egységét fenye
geti talán a legjobban az 
alkoholizmus, amely nem
csak egyéni tragédiákban 
ölt testet, hanem nemzedé
kek egészségét fenyegeti. 
Ezt sem csak egy oldalról 
kell támadni, itt is frontá
lis támadásra van szükség. 
Kezdve az iskolánál, hiszen 
a legutóbbi felmérések már 
azt is jelzik, hogy az alko
hol romboló hatása az is
kolákat is érinti. Nyolca
dikos tanulók mondták el, 
hogy ki, mikor kóstolt elő
ször szeszt, s az is így de
rült ki, hogy a nyolcadiko
sok 21 százaléka már a ré
szegséget is megismerte.

Most, úgy tűnik, itt a 
nagy áttörés lehetősége, hi
szen fent és lent egyként 
azt akarjuk, hogy egészsé
ges, erős legyen a társada
lom és virágzó a nemzet.

A. J.

INTERJÚ A  FOGAKRÓL

Akad tennivaló bóven
Az elhanyagolt fog sok be

tegség oka lehet. Tehát nem
csak esztétikailag fontos, hogy 
milyen a fogak állapota. Saj
nos, sokan még egyáltalán nem 
ismerik a fogápolás tudnivaló
it, vannak olyan emberek, akik 
életükben nem használtak fog
kefét. A bv. intézetekben is el 
kell érni, hogy tudatosodjék, 
a fogorvosi munka nem a fog
ápolás pótléka. Tehát rendsze
ressé kell tenni, hogy minden
ki folyamatosan használjon 
fogkrémet, s a fogkeféjét leg
alább három hónaponként cse
rélje. Lekopott, ritka sörtéjű 
fogkefével nem is érhetünk el 
eredményt.

Dr. Kapeller Magdolna a 
büntetásvégrehajtás főstoma- 
tológusa. Nemcsak az irányító, 
hanem a gyógyító munkában 
is részt vesz. Többek között 
Márianosztrán is rendel. Ki
lenc éve dolgozik a bv-nél, 
széles körű tapasztalattal ren
delkezik ahhoz, hogy tárgyila
gos képet rajzoljon az elítéltek 
fogainak állapotáról.

#  Milyen tehát a bv. Inté
zetekben lévő elítéltek fogai
nak állapota?

— Meggyőződésem, hogy az 
elítéltek kilencven százaléka 
soha nem járt fogorvosnál, 
úgy kerülnek ide, olyan rossz 
fogazattal, hogy az már tragé
dia. Nemrégiben találkoztam 
valakivel, aki a fogait jött ke
zeltetni, s amikor kinyitotta a 
száját és belenéztem, nem lát
tam mást, mint harminckét 
gyökeret, ínyig letörve, alatta 
pedig ott lapultak a tömött 
gennyzacskók! Természetesen 
nem mindenkié ilyen, de csak
nem hasonló. Egy másik pá
ciensemnek fél órán keresztül 
magyaráztam a fogkefe, a fog
krém hasznáról, mire megkér
dezte, mi az, hogy fogkefe?

© Ha ennyire nem ismerik 
a fogápolás eszközeit, akkor 
miért csodálkoznak azon, hogy 
tönkremennek a fogaik?

— Egyszerűen azért, mert 
ínysorvadásra, vitaminhiányra 
hivatkoznak. Az ínyek sorva
dása lehetséges, de az sem 
olyan gyors lefolyású, hogy 
megfelelő ápolással, kezeléssel 
ne lehetne lelassítani. A vita
minhiány egyszerűen nevetsé
ges, olyan vitaminhiány — 
például skorbut! — csak hábo
rús időszakban lehetséges, bé
kés körülmények között nincs! 
A bv. intézetekben olyan ösz- 
szetételű a táplálék, hogy sen
kinél nem léphet fel vitamin- 
hiány. Ehelyett a valóság az, 
hogy a sok koszos fogkő, a 
rengeteg rátapadt lepedők 
rontja, rongálja a fogakat. En
nek viszont már rég feltalál
ták az ellenszerét, a rendsze
res fogmosást. Azaz vitamin 
helyet fogat kell mosni. És na
ponta legalább háromszor, de 
kétszer — reggel és este! — 
mindenképpen.

© Vannak adataink arról, 
hogy milyen állapotú fogakkal 
jönnek be a bv. intézetekbe az 
elítéltek?

—■ Az érkezőknél néhány he
lyen — Gyűjtő, Márianosztra, 
Sopronkőhida — bevezettük a 
szűrést, nézzük a fogakat. Azt 
szeretnénk elérni, hogy ez ál
talánossá váljék. Ahol fogor
vosi beavatkozás szükséges, ott 
azonnal megtesszük. S ha nem, 
akkor is felhívjuk a figyelmet 
a rendszeres fogápolás fontos
ságára. A szűrés eddigi ta
pasztalatai azt támasztják alá, 
amit korábban már mondtam. 
A túlnyomó többség kint sem 
járt fogorvosnál, nem ápolta a 
fogait. A rossz fog hol lassúbb, 
hol gyorsabb ütemben bent is 
romlik tovább. Tehát egyetlen 
tény sem támasztja azt alá, 
hogy az elítéltek fogai a bv. 
intézetekben romlanak, azaz 
kezdenek romlani. Az valóban 
fennáll, hogy az ápolatlan, 
rossz fogak itt válnak akuttá, 
egy korábbi stádium — illetve 
rossz gyakorlat! — következ
ményeként. Mindenkinek meg 
kell értenie, hogy a fogorvosi 
munka — legyen az a leggon
dosabb! — nem pótolhatja a 
mindennapi fogápolást. .

0  Az elítéltek körében az is 
visszatérő panasz, hogy a fo
gakat nem kezelik, hanem egy
ből kihúzzák.

— Azokban az intézetekben, 
ahol főállású orvos dolgozik, 
erre biztosan nem kerül sor. 
Vagy ha igen, annak megvan 
az oka., Csak gennyes fogat 
húzunk ki, azt sem egyszerre, 
hanem kezelés után . . .  Ott vi
szont, ahol szerződéses fogor
vos van, ilyen előfordulhat.

©A főállású orvosok hol, 
melyik intézetben dolgoznak?

— Nyolc főállású fogorvos 
van, s a következő helyeken 
dolgoznak: Fővárosi Bv. Inté
zet, Gyűjtő, Központi Kórház, 
Tököl; Nagyfa, Sopronkőhida, 
Sátoraljaújhely, Pálhalma.

9  Van olyan intézetünk, 
ahol egyáltalán nincsenek fog
orvosok?

— Sajnos van. Öt intézet
van, ahol egyáltalán nincs fog
orvos, még szerződtetni sem 
tudunk. Ezen intézetek a kö
vetkezők: Szolnok, Gyula,
Veszprém, Kaposvár, Zalaeger
szeg. Ezekben a helységekben 
kevés a fogorvos, aki van, az 
már a rengeteg munkája — 
betege — miatt nem vállalja 
az elítéltek fogainak a gondo
zását. Törekszünk arra, hogy 
ez a helyzet megváltozzék, de 
ehhez a mi akaratunk kevés.

© Mindez azt mutatja, hogy 
a többi helyen szerződéses or
vos van.

— Igen, az említett öt, il
letve nyolc intézet kivételével 
a többiben szerződéses orvo
saink vannak. Heti óraszámuk, 
amikor gyógyítanak, 40-50 óra 
között van. Belátható, hogy ez 
kevés, de egyszerűen erre a 
munkára nem tudnak több 
időt szakítani. Nos, ilyen rövid 
idő alatt elképzelhető, hogy 
gyökérkezelés helyett kihúzza 
a rossz fogat, s megszabadítja 
a fájdalomtól.

© Egyáltalán milyen orvosi 
kezelésben részesülhetnek az 
elítéltek?

■— Állampolgári -jogon 
mint az SZTK-ban — az el
ítéltek a következő kezelésben 
részesülhetnek: húzás, gyökér
kezelés, tömés és fogpótlás. Ez 
utóbbi nem ingyenes, éppúgy 
térítésnél jár, mint az SZTK- 
ban.

© Kik kaphatnak fogpót
lást?

— Természetesen azok, akik 
erre rászorulnak, akiknek 
egyáltalán nincs foguk, s akik 
emiatt sem enni, sem dolgozni 
nem tudnak. Arra is van le
hetőség, ha a parancsnok ezt 
szükségesnek ítéli, hogy az 
úgynevezett rabsegélyből ma
ga az intézet fizesse ki a fog
pótlás költségét. Erre általában 
beteg, munkaképtelen elítéltek

esetében kerül sor. Különben 
nem drága a fogpótlás,^ egy tel
jes fogsor — alsó, felső — mű
anyagból 308 forintba kerül.

•  És kik nem kaphatnak?
— Azok, akiknek még nincs 

jogerős ítéletük. Vagy, akiknek 
jogerős ítélete egy éven belül 
van. És azok sem, akiknek 
nincs elég foghiányuk, csak 
itt-ott hiányzik egy-egy foguk, 
tehát a meglévővel még elbol
dogulnak.

© Kik élveznek elsőbbséget?
— Elsősorban azok a hosz- 

szú időre elítéltek élveznek 
előnyt, akiknek több foga hi
ányzik.

© Milyen a fogorvosi rende
lők felszereltsége, anyag- és 
eszközellátottsága?

— Meggyőződésem, hogy jó 
és korszerű. Sok esetben jobb, 
mint az SZTK-belieké. A tö
més-, illetve a lenyomat- 
anyag kiváló, nyugat-európai 
anyagokkal dolgozunk. Olyan
nal, mint a magán fogorvosak, 
akik egy tömésért 500 forintot 
is elkérnek, jelezve az anyag 
kiváló minőségét. . .

•  Van-e arról adatunk, hogy 
például tavaly hány elítélt járt 
fogorvosi kezelésen?

— Igen, pontosan tudjuk. És 
ez eléggé jelentős szám, ta
valy összesen 26 000 ember 
járt fogorvosi kezelésre, persze 
ebben a többszöri kezelés té
nye is benne van. De azt hi
szem, hogy ez az adat önma
gában is jelzi, hogy orvosaink 
komoly erőfeszítéssel dolgoz
nak, s jól kihasználják a ren
delési időt.

9  Mi az oka annak, hogy 
főleg a szerződéses fogorvosok 
gyakran változnak, s emiatt 
hosszabb ideig egy-egy intézet 
orvos nélkül marad?

— Egyrészt az, amit már 
említettem, ?ho(gr< vidékén,'■ Vi
déki városokban kevés; a fog
orvos, s akik ei-él’vátlalnak 
ilyen munkát, menet közben 
ébrednek rá, hogy ez komoly 
elfoglaltsággal jár. Vagyis nem

bírják a kinti és a benti tem
pót összeegyeztetni. S inkább 
erről mondanak le. Másrészt 
itt, a bv. intézetekben^ dolgozó 
fogorvosoknak nem jut osz
tályrészül az a siker, az az él
mény, hogy látja  ̂munkája 
eredményét. Nem úgy, mint 
kint, ahol gyógyult betegekkel 
is találkozik, s látja, hogy 
rendbe jött, hogy szép az álta
la készített fogsor. Itt csak és 
csak betegek vannak. És ször
nyen elhanyagolt fogak. Cso- 
dá-e, ha belefáradnak? Nem 
látják munkájuk eredményét, 
erőfeszítéseik visszaigazolását. 
Inkább lemondanak.

© Van-e szakképzett segít
ség, aki megkönnyíti az orvos 
munkáját?

— Sajnos ez a másik ok, 
amiért elmennek tőlünk az or
vosok. Mindenhol fontos a 
szakképzett asszisztencia, de a 
fogorvosnál szinte létszükség
let. Az itteni munka külön 
szakma. Ehelyett egy-egy elí
téltet tanítunk be, aki bár 
igyekszik, de a szándék és az 
akarat itt sem pótolhatja á 
szaktudást, a szakképzettséget

© Mit kell tenni ahhoz, 
hogy derűsebbé váljék a kép?

— Többek között azt, hogy 
az elítélteknek ne csak akkor 
jusson eszükbe, hogy foguk is 
van, ha már bent vannak a 
börtönben. Állampolgári jogon 
éppúgy felkereshetik a kinti 
SZTK-t, vagy a magán fogor
vosokat. A beteg, rossz fogat 
már a betegség kezdeti stádiu
mában kezeltetni kell. Nem 
szabad megvárni, hogy az 
egész fogsor, maga az íny 
megbetegedjen. És itt is, mint 
minden másban, a legfonto
sabb a megelőzés. Ez pedig 
fogmosás, fogkefe használata 
nélkül nem lehetséges. A fog
orvosi munka sokat tud segí
teni, csak egyet nem: a bete
gek helyett nem végezheti el 
fogaik ápolását Erre nemcsak 
kint, hanem bent is van lehe~. 
tőség, nincs olyan kis intézet, 
ahol ne lehetne vásárolni fog
krémet, fogkefét. Vegyék meg 
és használják rendszeresen. Ha 
ez így lesz, akkor a romló fo
gak állapota javul, s nem pe- 
dig tovább romlik. Ez a jhTeg- 
e’özés útja, nem pedig az,

'vitaftímÍMShy és íhysor- 
vadás ürügyével — ne gondoz
zák fogaikat!

A. J.

Kis panasz Fohász
Nem templom ez már Nyitott könyv vagyok.
ez a vesztes mosolya tanulj meg olvasni
melyen apróra törik a fény Kitárt ajtó vagyok
mint szélvédőüvegen akarj meg belépni
melyeket baleset után Széttépett újság vagyok
az úttesten látni próbálj összerakni 

S ha már meguntálGál Antal Gábor 
. Pálhalma segíts meghalni!

Gottyán Anna 
Kecskemét

ÉLETJELEK
jtyl inden a szokásos: ereje 

teljében lévő Harmincas 
Férfi súlyos iratcsomót tesz 
elém és magyaráz. Magyaráz 
törvényességről, alkotmányos
ságról, szuperóvást emleget, 
Elnöki Tanácsot, s közben íté
letet lobogtat, egyiket a má
sik után, hogy olvassam el. 
Vagy inkább egy másikat, 
mert ítélet az van bőséggel: 
közbenső, első fokú, másodfo
kú, jogerős és ahányféle íté
letet egyáltalán ismer a jog
tudomány.

A Harmincas Férfi előveszi 
a  Jogtudományi Közlöny 
egyik friss példányát is, 
amelyben széljegyzeteit szak
cikk olvasható a fejlődés 
újabb szakaszáról — a gyer
mekei helyezési perekben. A 
szerző egy polgári elvi dön
tést taglal hosszasan, ám alul 
ott a megjegyzés: a vonatko
zó polgári elvi döntés már 
hatályon kívül van.

Harmincas Férfi, amúgy 
gimnáziumi érettségivel ren
delkező autófényező munkás, 
aki a korosztály szokványos 
vesszőfutását éli éppen: meg
próbálja visszaperelni a gyere
két. Ezért aztán hetente (r 
folyamodványokat, megke
reste már ügyéve! az Elnöki 
Tanácsot, az Országgyűlést, 
államunk legfőbb népképvise

leti szervét, annál följebb már 
egyszerűen nem lehet menni. 
Teszi mindezt most, harmin
cas éveiben, amikor pedig 
gyarapodni kellene, négyről 
ötre jutni, egzisztenciát te
remteni.

Esetében például autót kel
lene fényezni, minél többet, 
minél szebbre, fényesebbre, 
túlmunkát vállalni, aztán 
épülni, szellemileg, lelkileg 
egyaránt, csakhogy ez nem 
megy, Nem megy, mert a Har
mincas Férfi képtelen beletö
rődni abba, hogy egyedül ma
radt. egy szép napon, meg
szűnt a családja, szétesett, és 
ezt. nem tudja megemészteni.

Ez a mese egy mai mese.
. A kezdet persze szép, na

gyon szép. Az akkor még hú
szas éveiben járó Harmincas 
Férfi megismerkedik egy labo
ránsnővel és összeházasodnak. 
Apró hiba, hogy a férfi gye
rekkori betegségének követ
kezményeként a társalgási be
szédet csak részben hallja, 
halláskárosodása miatt eny
hén pösze, de egyébként jói 
érthető. De hát a történet ele
je szép, ez sem gond, felesége 
amúgy is megértő és odaadó. 
Gyermek is születik persze, 
egy kislánv, ám a szülés té
nyével a történet szépsége >s 
megszakad. Hirtelen egyik

napról a másikra szakad meg, 
mert ami addig elképzelhe
tetlen volt, egyszerre lerombol 
mindent: kiderül, hogy
szexuláis téren nem értik meg 
egymást. Addig megértették, 
aztán már nem.
TIarm ineas Férfi kiteríti a 

fénymásolt szállodaszám
lákat, egymás mellé teszi mind 
a négyet és nézi. Szenvtelen 
arccal, mintha épp abban pró
bálna törvényszerűséget talál
ni, hogy vajon miért kaptak 
a feleségéék kétszer egymás 
után azonos szinten szobát, 
még a számuk is stimmelt. 
Tán úgy kérték, hiszen félig- 
meddig már hazamentek. És 
felesége egyre gyakrabban ke
reste idegen férfi barátságát. 
Szerelmes levelek is előkerül
nek természetesen, azok is 
fénymásoltán, piszkozati for
mában. A feleség könyörgő 
sorai egy. bizonyos Palihoz, 
hogy vigye őt ahova akarja, 
szabadítsa meg ettől az impo
tenstől. Mert persze Harmin
cas Férfiről akkor már ez ju
tott eszébe. És a bizonyos Pa
li vitte is a fiataiaszonvt 
egyszer a határokon belül, 
egyszer baráti országba, hol 
egy hétre, hol tovább.

És ilyenkor persze Harmin
cas Férfi egyet tehetett, min
dig ugyanazt: elhinni a szép 
laboránsnő meséjét tovább
képzésekről, kiszállásokról, 
tanulmányutakról,1 voltaképp 
mindegy.

ÍTudott mindent,



Takarékoskodni, de miből?
Többször elolvastam az ok

tóber 11-1 számukban megje
lent „Elrontott öröm” című 
írást, és többszöri olvasás után 
megerősödött bennem az el
határozás: megírom a vélemé
nyem! Hogy miről? Hát a 
börtönbeli takarékoskodásról, 
ahogy a tisztelt cikkíró java
solta.

Vegyünk egy példát! Egy 
már szabadult elítélttársamét. 
Mindegy, hogy miként hívják, 
hiszen a bentlévők jelentős 
része hasonló helyzetben van. 
Nos, ez az elítélt már tízéves 
kora ó ta . folyamatosan bűnö
zik. Eleinte csak élelmet lo
pott magának és kistestvéré
nek, mert a szülei csak az ita
lozással törődtek, velük nem. 
Majd keményebb ügyek kö
vetkeztek. A lényeg: már 13 
évet töltött a börtönben. Sen
ki sincs, aki tartaná vele a 
kaocsolatot, s olyan oedig ki
váltképpen nincs, aki segíte
ne neki a beilleszkedésben. 
Tehát ő igazán rá lenne szo
rulva, hogv az élet újrakezdé
séhez nélkülözhetetlen pénz
összeggel rendelkezzen. Hogy 
ezt leírtam, szinte természe
tesen hozza magával a folyta
tást: a.z illető már ki tudja 
hányadszor, ismét kevés pénz
zel, kb. 300 forinttal szaba
dult.

Most aztán a cikkíró elége
detten láthatja jó tanácsá
nak szükségességét. Sőt, ha 
teheti, igazán biztos tudatá
ban fel is szólíthat bennün
ket: tessék takarékoskodni!

És tessék mondani, miből? 
A példaként felhozott társam 
— a büntetésvégrehajtási fo
kozata és keresete alapján — 
a vásárlásra fordítható 250 
forintból? Az igaz, szállásra, 
étkezésre nincs gondja, mert 
ennek ellenértékét automati

kusan levonják a keresetéből. 
A tartozásaira sincs gondja, 
mert a 250 forint kivételével, 
a rabtartás után maradt pén
zét teljes egészében levonják 
tőle.

Vagyis 250 forintot kell be- , 
osztania, hogy jusson tisztál
kodási szerekre és egy-két ap
ró, de tartós dologra. Arról 
már álmodni sem merek, hogy 
nevezett dohányzik. Ennyiből 
nem is lehet, hiszen ez a 250 
forint fontosabb dolgokra is 
kevés. De a lényeg: ahhoz, 
hogy az ember természetes 
igényeinek megfelelően tisztán 
tartsa magát, és néhány él
vezeti cikket vásároljon — 
cigaretta, tea, kávé — a 250 
forint nem elég. Gondolom, 
most nem akarnak hinni ne
kem. mondhatják: van, aki 
ennél nagyobb összeget ford- 
díthat saját szükségleteire. Ez 
igaz. de csak minimális elté
rések vannak.

Szerintem, aki ebből a 250 
forintból takarékoskodni tud, 
az vagy nagyon kemény aka
ratú ember, vagy aszkéta. 
Próbálja meg a cikkíró! Fi
zesse ki a létfeltételeit bizto
sító összeget — lakás, élelem 
(semmi ínyenckedés) —, ren
dezze az esedékes tartozásait, 
annak részleteit és hagyjon 
magának havi 250 forintot. 
Éljen ebből egy hónapig. 
Mennyi pénzt tud megtakari-. 
tani? A válasz egyértelmű. í? 
most mitévők legyünk Ez( 
a jó tanácsot is meghallgat
juk és minden marad a régi
ben?

Azok az emberek, akiknek 
nincs hozzátartozójuk, to
vábbra is rettegnek majd a 
szabadulás után várható ne
hézségektől. Természetesen 
feltételezem, hogy az élet nor
malizálására való törekvés és

a beilleszkedés vágya él ben
nük  De hiába a kitűzött cél, 
ha a végrehajtáshoz elenged
hetetlenül szükséges felté
telek hiányoznak. Hiába akar 
lakni, ha nincs hol, és miből? 
Hiába van munkásszállás, ha 
nincs mit enn i. . .

Szóval, segítségre lenne 
szükség. Hogyan? Például 
úgy, hogy az állam megelőle
gezne bizonyos összeget, amely 
elegendő egy embernek, a ha
vi szerény megélhetéshez. 
Egyetlen hónapról van szó. 
Ügy hiszem, így kevesebben 
lennének azok, akik bűnözés
sel próbálnák előteremteni a 
hiányzó pénzt. Mindez úgy is 
megoldható lenne, ha a sza
badulás előtt pár hónapig nem 
kellene törleszteni a levonáso
kat, hanem azt az elítélt le
tétjébe helyeznék el. Később 
aztán pótolná, már odakint.

Itt megszokjuk a rendsze
res munkát, és biztosan, sokan

lépnek be azzal az elhatáro
zással a szabadulózárkába, 
hogy megpróbálnak a tisztes
séges emberek táborába lépni. 
Kár ezt az elhatározást a 
pénztelenség miatt megtörni! S 
ha csak tíz százaléknál lenne 
eredménye a javaslatomnak, 
már kamatostul megérné a 
befektetés. Az emberről nem 
is beszélve!

Papp József
Budapesti F egyház és Börtön

★
örömmel gondoztam Papp 

József válaszírását, amely ko
rábbi cikkemre érkezett. Már 
csak azért is, mert lényegében 
egyetértek vele. Abban is, 
hogy nemigen, vagy nehezen 
lehet csak takarékoskodni és 
abban is, hogy a szabadulók- 
nak segítségre van szükségük, 
feltételezve a tisztességes 
szándékot. Három megjegyzé- 
sem azonban van.

1. A 250 forintos vásárlási 
összeg a fegyházasok átlaga, 
más fokozatokban ez az ősz- 
szeg 450 forintot is elér, sót 
a jól keresőknél ennél több. 
Ugyanakkor Igaz, hogy a visz- 
szaesők, akiknek ebből követ
kezően a hozzátartozói kap
csolataik tönkrementek. fő
részben ebben a fokozatban 
töltik büntetésüket.

2. Helyesen említi, hogy a 
segítségadás azoknál értelmes, 
akik valóban fel akarnak 
hagyni a bűnözéssel. De vajón 
honnét tudjuk, hogy kik tar
toznak ebbe a kategóriába, s 
kik azok; akiknek'' eszük ágá
ban sincs abbahagyni a bű
nözést? De mondjuk, ne mé
ricskéljünk, hanem adjunk 
mindenkinek egyenlő lehető
séget. Tegyük fel, hogy pár 
hónapig a levonások a letétbe 
mennek. S mit szól ehhez a 
család, amelynek a tartásdíj 
a létfeltételeihez szükséges?

3. Nem próbáltam még havi 
250 forint zsebpénzből megél
ni. mert nem voltam rákény
szerítve. Nem vagyok aszkéta, 
de ha két-három hónapig csak 
annyit fordíthatnék cigarettára 
és egyéb élvezeti cikkekre, 
tisztálkodásra, mert különben 
elárvereznék a lakásomat, biz
tosan abbahagynám a dohány
zást, nem kávéznék, egyébről 
nem is beszélve, S persze, a 
legolcsóbb szappant és fog
krémet venném, s beérném a 
„befizetett” napi háromszori 
étkezéssel, még ha néha ko
pogna is a szemem. Mert ami
kor én abban a cikkben a ta
karékoskodásra buzdítottam, 
egy lakásnál is nagyobb tét
ről beszéltem: a szabaduló 
ember jövőjéről! Ez a lehető 
legnagyobb tét!

Ugyanakkor egyetértek a le
vélíróval: az általa javasoltak 
talán jobb megoldást jelente
nének. Ám a jelenlegi lehe
tőségek, az ide vonatkozó jog
szabályok csák azt a megol
dást engedik, amit javasoltam. 
Jobb híján!

— f —

És emellett ellátta a kislá
nyát, aki lassacskán óvodába 
került

Beadták a válópert, és Har
mincas Férfi ekkor kapta az 
első jelentősebb pofont. A bí
róság első fokon a feleségénél 
helyezte el a gyermeket. ̂  an
nak ellenére, hogy felelőssé
gét a házasság megromlásá
ban megállapította. Azt is 
megállapította azonban, hogy 
a  gyermek fejlődése szem
pontjából helyes, ha a hétéves 
kislányt az anyjánál helyezi 
el.

És ettől kezdve érthetetlen 
a dolog a Harmincas Férfi 
előtt. Hogy tudniillik a bíró
ság a gyermek fejlődését miért 
látja veszélyeztetettnek, ha 
hozzá kerül?

— Akkor, amikor a felesé
gem heteket töltött távol, ak
kor nem veszélyeztettem a 
gyermek fejlődését? — kérde
zi félpercenként, és újabb ira
tokat rámol az asztalra. Rög
vest megismerem Harmincas 
Férfi szellemi színvonalát, 
úgynevezett kapaszkodási ké
pességét, kommunikatív rá
termettségét.

Mindent. Itt fekszik előttem 
.Harmincas Férfi kiterítve, 
előttem ő már nyitott könyv, 
ki is adja magát, mi mást is 
tehetne.

Ki ez az ember?
★

Az inteilektusvizsgálat meg
állapította, hogy „szellemi 
színvonala a nórmalitás^ átla
gos övezetéhez tartozik az

elért IQ — 104 értéke alapján. 
Mind á  tanult szóbeli. verbá
lis körül elhelyezkedő, (VQ 
=  10, PQ =  101), amelynek 
strukturális felépítettsége 
egyenletes, a részpróbák ered
ményei saját átlagukhoz viszo
nyítottan a szignifikancián be
lül helyezkednek el, a próba 
indexei kóros, organikus fo
lyamatot nem jeleznek.”

A projektív tesztekből, va
lamint a célzott beszélgetés, 
exploráció alapján „megfe
lelő szociális és beilleszkedő 
készséggel bíró, átlagos sze
mélyiség körvonalazódik,
egyenletes életvezetéssel, isko
lázottságának megfelelő felfb- • 
gásmóddal. Gondolkodása ru
galmas, szellemi és etikai fék
rendszereinek működése opti
mális, amely még érdemileg 
felszólított, vagy kritikus hely
zetben sem hatástalanodik. 
Személyiségtípusa, extracedt- 
rált, kifelé forduló, a külvilág 
ingereit érdemben feldolgozó 
én. aki fékezett indulati élet
tel, jó elaborációs készséggel 
rendelkezik. Affektivitása, ér
zelmi világa gazdag, magas 
hőfokú, gyermekéhez megfe
lelő érzelmi szálak kötik, ér
zelmei stabilok. Tolerancia
készsége, kudarctűrő képessé
ge átlagos, aki tudatos kapasz
kodás! és kötődési igényekkel 
bír.”
V  élemény: „átlagos mentá- 
w lis, szellemi képességek

kel rendelkező, jó szociális 
pozíciójú toleráns én, megfe
lelő kötődéssel a gyermeké

hez, aki személyében minden
képpen alkalmas a gyermeke 
nevelésére. Közepes mértékű 
hallási fogyatékossága valami-? 
vei megnehezíti ugyan a kör
nyezetével és gyermekével a 
kapcsolatait, és kommüniké- 
eióját, ami azonban megszok
ható, és amit ő a többi érzék
szerve differenciáltabb hasz
nálatával és kifejlesztésével 
kompenzálni képes. Hallási 
maradványa a hallókészülék 
használatával gyermeke vo
natkozásában legfeljebb enyhe 
hangképzési zavarokat (pösze- 
séget) eredményezhet a gyer
mek hangutánzáson alapuló 
beszédfejlődése miatt, dé ez 
nem törvényszerű, és a neve
lés szempontjából elhanya
golható.”

Az IOI. orvosszakértő véle
ménye:

„A megejtett vizsgálat és a 
rendelkezésre álló orvosi lele
tekből megállapítható, hogy 
kétoldali igen nagyfokú hallás- 
csökkenésben szenved, mégpe
dig olyan mértékben, hogy 
csak hallásnyomok észlelhetők, 
illetve bal oldalt gyakorlatilag 
süketség áll fenn. Hallókészü
lék segítségével is a társalgási 
beszédet csak részben hallja 
meg, vizsgálatnál a kérdéseket 
gyakorlatilag szájról leolvasás
sal érti meg, halláskárosodása 
miatt beszéde enyhén pösze, 
de egyébként jól érthető. Fen
tiekre ' figyelemmel, orvosi 
szempontból az véleményezhe
tő, hogy alperes nagyfokú hal
láskárosodása miatt gyermeké
vel szóbeli’ kapcsolata megne

hezült, ez a gyermek szellemi 
fejlődését hátráltathatja, de 
nem zárja ki alperes gyermek- 
nevelésre való alkalmasságát.”

— És akkor most mi van? 
— kérdezi Harmincas Férfi, és 
szemében a nagy kilátástalan- 
ság. — Mihez kezdjek? Ne
kem nem kell másik család, 
nem kell másik gyerek, nekem 
az kell, amelyik most nem az 
enyém. Hol hibáztam? — kér
dezi, persze tudja, nagyon is 
jól tudja: ilyen az élet. Nem 
kell hibázni, hogy ilyen le
gyen.
í~)tthon, aiz ágya fölötti pol- 

con jogi tankönyvek so
rakoznak, jegyzetek, családjogi 
törvény, Polgári Törvény- 
könyv. Az Alkotmány, amire 
hivatkozik folyvást. Nincs jor 
gi képviselője, maga védi ma
gát. Éjszakánként tanulmá
nyozza a fogalmakat: iratelle
nes,séget, jogsértést, a gyer
mekelhelyezés körében a szü
lőkkel szemben támasztott er
kölcsi követelmények rendsze
rét.

Hogy egyszer talán 'hátha.
Mert rettenetesen remény

kedik. Talán a realitásokon túl 
is. Nem hiszi, hogy örökké 
így lesz. Mindennap erre éb
red, és ezzel alszik el, egész 
életét ez tölti ki most, min
den másodlagos. Az autófénye
zés sem érdekli már igazán, 
miért érdekelné, mit ér bármi, 
ha a legfontosabb hiányzik.
. És már nem úgy beszél, 
mint az áutófényezők, hanem 
pontosan úgy, mint egy jogász.

Megszépült
Olyan elítélttársunkat sze- találtunk,: , vagy olyan is 

retném bemutatni, aki má- akadt, nem a
•ott* i Shónapon keresztül ónként, for(Jujt hogy húsz-huszon- 
térítés nélkül — igaz, ne- „t kil(- gipszet fe elhasz- 
ha kissé keserű szájízzel — A ltunk. Nagy hajtás volt, 
dolgozott azért a Markó- hiszen délután már ^kölló
ban, hogy a körlet, min- zés vissza! Az így előkészí- 
dennapi életterünk tiszta tett fal a következő szőrm
és hangulatos legyen. hatig száradt, majd toeg-

.......... történt masa a testes.Czédli Gábor betoreses Amr  >>húzott” a fal, sort
lopásért tölti 4 ev 10 hq>- keritettünk az ágyak, sze- 
napos büntetését, amelyből kek & az asztalok mázolá- 
negyedkedvezménnyel sza- gára. Délután már ismét 
badul 1988 júliusában. Ne- levonultunk és átadtuk a 
hezen szánta rá magát a terepet. A takarítás kbz- 
beszélgetésre és indokként ben került sor az ajtók
W  >8“  ”k Ä  Í vIUsSemlített: tart attól, hogy ^ S ére ]
társai félreértelmezik, amit ° js
tett. Sokan éretlen módon ^  fc.( fcg?
hasonló felfogású társaik lyiségen doigoztak! 
munkájában „pedálozási _  Igen  ̂ a négySzemélyes 
látnak és nem a tenmaxa- z£,.k^kb01 egyszerre kettőt 
rás örömét. _ vettünk „kezelésbe”, de

Nézzük, mennyire veheti még így- is négy hónapba 
el a kedvét valakinek az telt, mire végeztünk, 
ilyen és hasonló gyanúsí- _  Voltak-e különleges 
tás? kívánságok, kérések?

Mindenekelőtt, hogyan jött — Természetesen, de az 
az ötlet hogy a zárkákat engedély megadásakor fel
csinosítsák”? tételként szerepelt hogy

_ i ift. egyformára kell festeni a
— Sokan elfelejtik _ helyiségeket. Nem lehet el- 

bent, hogy a kinti^ eletben de nem is tudtunk
— természetes módon — voina külön kívánságokat 
tiszta, egészséges körűimé- teljesíteni, hiszen csak me
nyek között éltek. Szobafas- Szet, egyfajta színezőpasz- 
tő-mázolóként sokszor ta- tát. valamint fehér zo- 
pasztalhattaim, hogy meny- mánefestéket kaptunk. Volt, 
nyivel szívesebben tartóz- ahol mosható diszperzUes 
t j  i, falat, barna ajtot-ablakotkodnak az emberek. -„y kértek. Kollégáimmal együtt
szép, világos helyiségben. ^  tudjuk_ hogy le_
A lakas eg on osa hetett volna szebb, esetleg
rendezese az f  ̂  még fe le se b b  munkát vé-
h.aba van a l^ r a g a b b  elsődleges cél
bútor, ha a festés nemí i i -  „„ „„ az volt, hogy a tiszta,
megfelelő. így van ez - egészséges környezet meg- 
bent is A berendezd tfiremtését elérjük. 
ugyan adott, de az ízlessel ,
megválasztott színek vilá- “  Lesz-e folytatása 
ga javíthatja a közérzetet, nek a munkának? _ 
Ezért fordultunk a nevelési — AZ eddigi gardából
és, az anyagi szolgálat ve- már, néhány szabadultak, 
zetőihez. hogy támogassák de a többiek -  név szerint 
kérésünket: szeretnénk a Juhász József és Lakatos 
zárkánkat kifesteni, hangú- Kálmán segítségével a 
latosabbá tenni, szakítva körletfolyosó festését-mázo- 
azzal a régi hiedelemmel, lását tervezzük a közeljo- 
miszerint a cipésznek nincs vőben, 
rendes cipője. Az engedélyt *
megkaptuk, de akkor még Czédli Gábor szavait
nem sejtettük, mekkora fá- hallgatva óhatatlanul fel- 
ba vágtuk a fejszénket, merül a kérdés, hogy egy 
Nagy lelkesedéssel kezd- olyan ember, aki a szabad 
tünk a munkának, de ami- életben, nem törődve ma
kor az első négyzetméter- sokkal, csak a saját elő- 
nyi vakolat is leesett a nyét tartva szem előtt, 
spaklink alatt, meglepőd- megkárosított másokat, 
tünk. Segítséget kértünk a miért vállal önzetlenül ek- 
kőművesektől, a villanysze- kora pluszt, jelentős fel- 
relőktől és végül elkészült adab5t; egy közösségért, 
a munka. Színesek lettelí a Biztos yan akban is vala- 
falak, feherak az ajtók, ab- . „ , ,
lakok. Helyükre kerültek a mi> ho^  a bent toltott idő 
virágok, a polcok. gyorsabban halad, vagy

— Sokan irigykedve néz- mondani szokták:
ték, csodálták, de, ha jól addl§ sem va^ ok borton- 
tudom, voltak ellendrukke- ben, amíg van mivel öl
re íc isi foglalnom magamat. So-

— Igen, de csak elvétve kakban megfordul a gon-
lehetett olyan hangokat dolata annak is, hogy eset
hallani, hogy minek ez a leg ezáltal soron kívül eso- 
felhajtás, vagy mikor sző maghoz, vagy esetleg más 
került arról, hogy szabad- jutalomhoz jutnak. Miért 
időnket felajánlva vállal- ne? Megérdemlik, de ez 
juk a többi zárka fateste- mé nem pedálozás,. hi_ 
set, volt olyan megjegyzés 5 . .  ’í; •
is: „No, nézd csak, pedá- szen- 1mmt hallottuk, nem 
lo7na;k a festők!” ez & mozgatórugója a

— Már másodszor hang- felajánlásuknak. Miért keil
zik el ez a vád. Tegyünk az önzetlenség, a közért 
pontot a dolog végére: való tenniakarás kellemes 
származott-e valami elő- ízét megkeseríteni? Azért a 
nyük abból, hogy hóna- némi kényelmetlenségért, 
pokig dolgoztak a szabad- amit a munkájukkal okoz- 
idejükben? nak? Hogy többet kell ta-

— Igen, de nem az, ami- karítani utánuk? Szerin-
re sokan most gondolnak. tem nerru Minden ember- 
Nem kaptam sem én. sem nek . . rend ^
a kollegáim jutalmat, plusz , , . , „ ^
csomagot vagy hasonlókat, ,^ság & a kenyelem. Ta- 
csupán köszönetét, elisme- ,n az ese. leges juta! ma
rést társainktól. Lehet, so- zas lehetősége? Lehet, de
kaknak furcsán hangzik, csak azok mondják ezt, 
de önmagában ez is elég. akik nem akarnak tenni

— Hogyan tudták megöl- ezért semmit. Nem magát
dani a kiköltözést, és ma- a munkát irigylik, hanem 
gát a munkát? az elismerést — a végered-

— A zárkaközösségek vál- mény okozta örömöt saj- 
lalták, hogy amikor sor ke- nálják másoktól Szerencsé, 
rül a zárkájukra, szómba- re nem mindenki gondol
ton reggel kirámolnak és kodik így _ < ^
átadják a terepet. Mi el
kezdtük az előkészítő mun- Emírédy Zsolt
kák elvégzését. Volt olyan Budapesti
helyiség, ahol csőrepedést Fegyház és Börtön
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A következő
A közelmúltban kollégám boncolgatta — _egy ol

vasói levélre válaszolva —, hogy lapunk őszintesége, 
tárgyilagossága milyen visszhangra talál a bv. intéze
tekben. Megfordíthatom úgy is a témát, hogy miyen a 
bizalom a Heti Híradó iránt, és természetesen milyen 
a bizalom az itt dolgozó újságírók iránt? A kettő, ter
mészetesen, ugyanolyan mértékű: ha az olvasók meg
bíznak a lapban, ugyanígy éreznek a munkatársakkal 
kapcsolatosan is.

Időről Időre jelennek meg 
folytatásos írásművek is a ha- 

; sábokon, külső és belső, élő és 
klasszikus szerzők tollából 

:egyaránt. Sőt, mi, újság
írók is írunk időként 
folytatásos műveket. Ezút
tal nem arra gondolok, ami
kor a tapasztalatok, élmények 
bősége miatt egymás után két- 
három lapszámban foglalko
zunk valamelyik intézettel, 
mint pl. nem is olyan régen 
Martonvásárral. Vannak olyan 
esetek, amikor néha eszten
dők is eltelnek addig, míg a 
történet következő epizódja is 
napvilágot, lá t . . .  ilyenkor nem 
is annyira a toliforgatót illeti 
meg a szerzőség joga, mint in
kább az életet.

Több mint tíz esztendeje 
már, hogy megismerkedtem 
valakivel Sopronkőhidán. A 
szigorított őrizetesekkel együtt 
annak idején Vácra került, 
majd két esztendő őrizet után 
szabadult. Meglehetősen nehe
zen találta meg a helyét a 
hosszú szabadságvesztés után 
a kinti világban (annak ide
jén még nem volt átmeneti 
csoport, más körülmények kö
zött lehetett próbálkozni a 
bv. intézetből a későbbi sza- 

, bad élet előkészítésével). Vé
gül siker koronázta az erőfe- 

■ szítéseket: lett munkásszállás, 
lett munkahely. Beszámoltam 
erről annak idején éppúgy, 

i mint arról, hogy az illető 
megismerkedett valakivel, 
előbb összeköltöztek, ponto
sabban történetünk főszereplő
je az asszonyhoz költözött, 
maid össze is házasodtak.

Jó egy esztendő múlva foly
tatódott az események leírá
sa. amikor kétségbeesve felke
resett a feleség: a férje is- 

: mét börtönben van, pedig tel
jesen ártatlan, bizonyára fél
reértés okozta, hogy előzetes 
.letartóztatásba került. Ha va
lóban elkövetetett bármilyen 
aprócska bűncselekményt, ez 
természetesen azzal is járt 
volna, hogy a szigorított őri

zetből hátralevő időt is le kell 
: töltenie. Szerencsés fordulat
tal zárultak az akkori esemé
nyek: a bíróság, mérlegelve az 
összes körülményeket, a mu
lasztást hanyagságnak tekin
tette, és megszüntette az el
járást. Ha jól emlékszem, 
kétszer is tudósítottam a tör- 

; téntekről.
Telt-múlt az idő. s ha néha 

eszembe jutott volt riportala
nyom, arra gondoltam: bizo
nyára minden — végleg — 
rendbe jött .körülötte, s boldo
gan élnek az asszonnyal. Min- 
den alapom meg volt erre a 
vélekedésre, hiszen gyöngéden 

'szerették egymást, lakásuk tá- 
; gas volt, és jól berendezett, 
mindketten olyan helyen dol
goztak, ahol az átlagosnál vas
tagabb volt a fizetési boríték.

Következzék az újabb foly
tatás . : ,

★
Két-három hónappal ezelőtt 

többször keresett a szerkesz
tőségben — mint a kollégák 
mondták — ugyanaz a férfi- 
hang. Egyszer a nevét is meg
mondta — innen tudtam, ki- 

.ről van szó. Azután egyszer 
csak megszűntek a hívások. 
Néhány nappal ezelőtt éppen 
.indultam hazafelé, amikor a 
sötétedő utcán megállított va
laki. akiben — némi vizsgáló

d ás  után — E. K.-ra. rég nem 
látott riportalanyomra ismer
tem. Borostás volt, szeme rés- 
nyire szűkült, a csípős szél el
lenére vékony bőrkabátban 
vacogott. Szóval: egyáltalán 
nem keltette boldog, kiegyen
súlyozott, elégedett ember be
nyomását ,

Letelepedve egy kicsit mele- 
igebb helyen, nagyot sóhajtva 
^belekezdett annak elmondásá
b a - mi történt vele?

— Nem is tudom, mikor 
kezdődtek otthon a bajok. Az 
asszony kedves volt, ara
nyos ... sokáig. Jól esett an
nak idején, hogy .megbízott

bennem, hogy mellém állt, be
fogadott, s külön önbizalmat 
adott, amikor meghívhattuk az 
esküvőnkre. Repültek a hóna
pok, észre sem vettem. Mun
ka után siettem haza, ha mé
gis eljutottam egy-egy szóra
kozóhelyre nagy ritkán: ket
ten mentünk: Reggel együtt 
keltünk, együtt indultunk . . .  
este együtt feküdtünk le. Ha 
fizetést kaptam, hazavittem -— 
a fizetési szalaggal együtt — 
az egészet, s azután vala
mennyi viszajutott zsebpénz
nek. Nem sok: húsz-harminc 
forint naponta. Ezenkívül — 
így szólt a valamikor turbé- 
kolva kötött megállapodás — 
mindig az enyém maradt a 
,.nem kerek” összeg: ha pél
dául kilencezer-ötszáznyolcvan 
forintot számoltam le, akkor 
nyolcvan forint: ha tízezer- 
kétszázhuszat, akkor húsz fo
rint. Tulajdonképpen nem is 
volt többre szükségem, hiszen 
a háztartást a feleségem ve
zette. cigarettával, uzsonnával- 
tízóraival ő látott el. Ha „ön
állóan” volt kedvem meginni 
egy fröccsöt. erre meg elegen
dő volt a nálam maradt apró
pénz.

Az első veszekedés akkor 
robbant ki,' amikor az egyik 
brigád tag névnaDi köszöntésé
re hívtak meg. Ehhez már na
gyobb összegre lett volna szük
ségem. hiszen húsz forintból 
nem lehet beszállni az aján
dékba és az azt követő közös 
vacsora költségeibe. Nagy je
lenet volt otthon, s számomra 
igen meglepő volt a pénz 
megtagadásának indoka: biz
tosan valami nőhöz megyék, 
és csak úgy kitaláltam a név
napot. A végén eljött velem, 
de hát meglehetősen kellemet
lenül éreztem magam, mert 
senki sem hozta el a felesé
gét.

P k k o r még elsimultak a 
dolgok. D e. . .  más szem

mel kezdtem nézni rá. Az
előtt, ha mentünk az utcán, 
gyakran rám szólt: „Hogy bá
mul az a szembejövő nő! Biz
tos te is nézed . . . ” Először le- 
gyezgették a hiúságomat ezek 
a megjegyzések — utóbb vi
szont kifejezetten idegesítet
tek. Azután elkezdtem észre
venni, hogy a párom, bizony, 
idősebb nálam, és h á t .. szó
val . . .  tényleg vannak nála 
fiatalabb, csinosabb nők. Most 
már ott tartok, hogy félek ha
zamenni, hiszen akkor . . .  ked
veskedni kell neki. De ott la
kom nála. ha vége a kapcso
latnak: megint nincs laká
som, nem tudok hová menni 
Es semmi kedvem újra pálya
udvarokon vagy éppen a bör
tönben tölteni az éjszaká
kat . . .

★

Néhány nap múlva ismét a 
szerkesztőség környékén bot
lottunk egymásba. Ha lehet, 
még elhanyagoltabb volt.

— Minden kiderült. . .  — 
panaszolta búsan. — Kitették

a szűrömet, mert nem akar
tam . . .  szóval, érti. De ha 
egyszer nem volt kedvem hoz
zá! Mondta, hogy biztos nőm 
van, már nem először játszom 
el a bizalmát. . .

— Hogy-hogy? — kaptam fel 
a fejem.

— H át. . .  az úgy történt, 
hogy még régebben munkahe
lyet változtattam. Szólt az 
egyik kilépő, hogy ő egy sok
kal jobban fizető helyre 
megy. Én is kiléptem. Amire 
számítottunk, nem jött be — 
így azután külön-külön pró
bálkoztunk a továbbiakban. 
Több mint két hétig úgy jár
tam el otthonról, mintha a ré
gi helyemre mennék. Egyszer 
azután a feleségem valamiért 
felhívott — volna — telefo
non, de természetesen közöl
ték vele, hogy már régen ki
léptem, fogalmuk sincs, hol 
dolgozom. Aznap este volt is 
cirkusz, csak úgy zengett az 
utca, mert, persze, én 'sem 
voltam csöndes, amikor rám 
támadt. De türtőztettem ma
gam, akkor még meg sem 
ütöttem.

— Akkor?!
— No igen, mert n é h a ... 

nagyon ideges voltam már a 
folytonos megjegyzések miatt, 
a féltékenység miatt. Voltak 
veszekedések közöttünk, nem 
is egy. Főleg ez után a .. 
munkahely-változtatás után. 
Hiába _ mondtam, hogy két hé
tig minden délelőtt munkát 
néztem, nem pedig nőkkel 
voltam . . .

— Két héten keresztül nem 
tudott elhelyezkedni?

•— Hát ugye. . .  olyan ió volt 
csavarogni egy kicsit. Sétálni 
az utcán, nézegetni a kiraka
tokat, beülni ide-oda egy üveg 
sörre. . .

— A napi húsz forintokból 
hogyan telt erre?

— Amikor kiléptem, kap
tam pénzt, abból félretettem 
valamennyit magamnak. . .  és 
...v o lt egy nyakláncom, tőle 
kaptam: azt eladtam. Azt 
mondtam: elveszett, amikor 
munka után zuhanyoztam. Le
het, hogy nem voltam valami 
meggyőző — de hát rákény
szerültem az ilyen kis csalá
sokra !

— Ott tartottunk, hogy új 
munkahelyet keresett..„

— No, igen i .. szóval, az 
akkori veszekedés után azt 
mondta a feleségem: ha más
nap nem helyezkedem el, ak
kor akár haza se jöjjek. Per
sze, találtam munkát — me
gint szent lett a béke.

Es most mi a helyzet?
— Megint ugyanaz a baj, 

az az átkozott féltékenység. 
Az történt ugyanis, hogy ta
láltam egy egészen kitűnő új 
cégét, és kiléptem a régitől 
Megint lebuktam ... Már nem 
is mertem elmondani neki 
hogy állást változtatok: gon
doltam, majd utólag közlöm; 
megváltozott a telefonszámom 
ezentúl máshol keressen. Ami
lyen szerencsétlen ember va
gyok — valamiért megint fel 
akart hívni. Pedig már majd
nem minden el van intézve az 
uj helyemen, néhány nap múl-

. va a személyazonosságimban
ott az új cím . . .

— Mióta nem dolgozik?
— Nem so k ... k é t . . .  nem, 

három hete. Nem tehetek ró
la. hogy olyan sokáig intéződ
nek a hivatalos formaságok. 
Most mit tegyek? Az egyik he
lyen már nem vagyok, a mási

N ehéz  m ese
Este van. A kisfiúnak le kell feküdnie. Anyuka leül 

az ágy szélére, hogy a megszokott mesékkel álomba rin
gassa. Már kezdené is, amikor hirtelen megszólal a kis
fiú:

— Anyu, hol van apuci?
Az asszony meghökken, és kitérően szól.
— Inkább a Hófehérkéről mesélek, jó?!
A gyerek azonban ismét kérdez:
— Apu miért nincs itt?
Az asszony erőltetett természetességgel elkezdi magya

rázni, hogy apu katona, hogy apu elutazott, hogy nem
sokára megjön, hogy szép játékot hoz stb.

Hiszi is a fiúcska, meg nem is, de sok lehetősége nincs, 
hiszen csak az édesanyja van mellette.

Sok mese létezik, amitől a gyermek elalszik A baj 
csak ott van, amikor a Piroska és a farkas helyett az 
anyának más meséj kell mondania. Egy új mesét, amit 
sokkal nehezebb előadni, mint a megszokott történeteket.

Kovács István 
Mária nosztra

kon pedig még nem. És a fe
leségem is haragszik rá m ...

Abban maradtunk: haza
megy és megpróbálja kibékí
teni a haragvó asszonyt.

★
Egy nappal később — kell-e 

mondanom, ki? — keresett egy 
férfihang a szerkesztőségben.
Lent vár, a kapu e lő tt...
Tl/I ásik ruha volt rajta, mint 

előző nap, de ugyan
olyan véreres szemekkel né
zett a világba, mint huszon
négy órával korábban. _

— Sikerült a békülés? 
volt az első kérdésem.

— Nem, pedig úgy remény
kedtem benne. . .  és megint 
veszekedés lett belőle. Sőt, ve
rekedés is. De vigyáztam, nem 
ütöttem meg nagyon! Szeren
csére akkor mór rajtam volt 
a másik ruha.

— Ezek szerint előbb átöl
tözött. és utána verekedett?

— Igen. Szóval. . már egy 
hete nem voltam otthon . . .

— Ezt tegnap még nem 
mondta!

—.. .  mert nem engedett 
be a lakásba, illetve nem volt 
otthon, amikor kerestem. Mo
zikban és villamosokon al
szom azóta . . .  azért vagyok 
ilyen álmos. A Déliben már 
nem is igazoltatnak, annyira 
megszoktak. Szóval, tegnap, 
amikor elváltunk, hazamen
tem. Éppen a kapu előtt ta
lálkoztunk össze. Kértem, 
hogy béküljünk k i .. . nem 
volt rá hajlandó. Hosszas kö
nyörgés után arra hajlandó 
volt, hogy beengedett az elő
szobába és kihozott a benti 
szekrényből másik ruhát, ci
pőt. fehérneműt.

— Beszélgetni nem próbált 
vele?

— Sajnos, nem lehetett, 
mert ott volt a bátyja is, és 
legalább két súlycsoporttal 
feljebb van, mint én. A vécé
ben végre átöltözhettem. Az
után együtt eljöttünk: a báty 
tüntetőleg ott maradt a la
kásban, gondolom azért, hogy 
eszembe se jusson visszamen
ni. Az utcán azután megint 
kezdődött a veszekedés. . .  el
játszottam a bizalmát, becsap
tam és ehhez, hasonlók. Való
sággal üvöltött. Persze, én is 
— mi mást tehettem vólna? 
Azután, most már bánom, el
vesztettem a fejem és adtam 
neki egy jó nagy pofont. Er
re visszarohant a lakásba, pe
dig éri abban a pillanatban 
megbántam és bocsánatot sze
rettem volna kérni. Jobbnak 
láttam ezek után nem meg
várni, míg esetleg újra lejön, 
hanem inkább én is eltűntem 
a környékről. . .  Most mit csi
náljak? Tulajdonképpen sze
retem még mindig, és szíve
sen visszaköltöznék hozzá
ha lehetne. Hogyan magya
rázzam meg neki, hogy nem 
akartam semmi rosszat?

★

Egyelőre — ennyi a törté
net. Egy bús férfi panaszaiból 
sajnos, hamar átalakult egy 
egészen más jellegű históriá
vá.

Ami pedig a bevezetőben 
leírt gondolatokat illeti: 
mindaz egy elejtettt megjegy
zés nyomán jutott az eszem
be. Többszörös riportalanyom 
szavai szerint ugyanis senkije 
nincs a feleségén kívül, sen
kivel nem tudja megbeszélni: 
mit tegyen. Én vagyok az 
egyetlen, aki meghallgatja s 
megpróbál segíteni, mint 
ahogy történt az annak ide
jén, amikor ismét a szigorí
tott őrizet fenyegette.
. .bizalom, természetesen, 
jólesik, minden embernek, kü
lönösképpen minden újságíró
nak — hiszen erre épül a 
munkánk. S alapvetően ne
künk is bíznunk kell riport
alanyainkban: úgy nem is le
hetne dolgozni, hogy minden 
mondatot, minden szót kétel
kedve fogadunk. Amit látunk, 
hallunk, tapasztalunk: Ieír- 
luk. bízva az irántunk meg
lévő bizalomban,
]VJás kérdés, hogy néha 

egy-egy, hosszúra nyúlt 
történet valamelyik folytatá
sában azon tollforgató gya
korlatunkat is segítségül kell
— ,n.\iníC- h°Sy eSy kis kérde- 

zosködéssel lerántsuk a bur
kolatot a magról, azaz a több- 
félekénnen, bővebben előadott 
történetben megkeressük a lé
nyeget.

S egy tapasztalattal több 
van a birtokunkban, amikor 
várjuk a következő folyta
tá s t . , .

H. A.

Az erőszak ellen
A PSZICHOLÓGIAI KUTATÁSOK során elég hamar 

kialakult az a gondolat, hogy ha az emberek valamilyen 
ok miatt nem tudják az agressziójukat kifejezésre juttat
ni, akkor az agresszív késztetések felhalmozódnak, majd 
végül robbannak, súlyos erőszak, vagy például elmebe
tegség formájában. Kérdés, hogy van-e valamiféle bizo
nyítéka ennek az elgondolásnak. A tapasztalatok azt mu
tatják, hogy az embereknél az agresszióból származó 
konfliktus nagyfokú érzelmi feszültséghez vezet. Voltak, 
akik ebből azt a téves következtetést vonták le, hogy az 
agresszió lefolytása súlyos tüneteket, vagy agresszív vi
selkedést okoz. Erre semmilyen közvetlen bizonyíték 
sincs. Az agressziós energia legalább háromféleképpen 
vezetődhet le:

1. Olyan fizikai tevékenység formájában, mint például 
a különféle játékok, futás, ugrálás, egy zacskó kipukkasz- 
tása stb.

2. Olyan módon, hogy ártalmatlan fantáziabeli agresz- 
szióvá alakul át, például arról ábrándozunk, hogy meg
verünk valakit, vagy írunk egy erőszakos eseményekkel 
teli történetet. I

3. Közvetlen agresszió formájában: kirohanunk valaki 
ellen, megsértjük, bajba keverjük, csúnya dolgokat mon
dunk róla stb.

Vegyük az első esetet, a társadalmilag elfogadott ag
resszív viselkedésformákat. Széles körben elterjedt az a 
nézet, hogy ez igen jól működik, hogy például a verseny
játékok igen jó levezető csatornái az ösztönszerű agresz- 
szív késztetéseknek. Valóban tapasztalható, hogy ily mó
don az agresszivitás csökken, de szó sincs róla, hogy 
megszűnne, hogy ezáltal katartikus módon levezetődne. 
Ami a fantáziálást illeti, egyes bizonyítékok amellett 
szólnak, hogy a fantáziabeli agresszió úján egyes embe
rek jobban érzik magukat és időlegesen csökken az ag
resszivitásuk. Ezzel kapcsolatban érdekes vizsgálatokat 
folytattak a kutatók. A kísérlet során egy tanár zaklatta 
a diákjait. Ezután a diákok egyik fele agresszióról szó
ló kitalált történeteket írhatott, a másik felének viszont 
nem adták meg ezt a lehetőséget. Az eredmények arról 
tanúskodnak, hogy közvetlenül ; kísérlet után azok, akik 
agresszív tartalmú történeteket írhattak, némileg kevés
bé voltak agresszívak, mint azok, akik ezt nem tehették 
meg.

Nézzük a közvetlen agressziót. Csökkenti-e a nyílt ag
resszív cselekedet a további agressziók szükségletét? Va
lóban csábító ezt hinnünk. Akadályoztatott, vagy dühödt 
állapotban többnyire megkönnyebbülést érzünk, ha hir
telen felkiáltunk, szitkozódunk vagy átkokat szórunk va
lakire. De csökkenti-e az ilyen viselkedés az agresszivi
tást? Azt válaszolhatjuk, hogy az esetek legnagyobb ré
szében nem, sőt a kutatások arra mutatnak, hogy egy 
másik személy ellen elkövetett, nyílt agresszió inkább fo
kozza ellenérzéseit a személlyel szemben, akire irányu
lóan az agressziót elkövette. Ily módon még nagyobb 
lesz a valószínűsége annak, hogy a jövőben is agresszív 
módon lép fel vele szemben. De miért?

HA VALAKI BÁNT EGY MÁSIK EMBERT, akkor ez 
olyan gondolkodási folyamatot, hív életre benne^ amely
nek az á célja, hogy saját magát ‘meggyőzzé féítenék he
lyességéről, .. hogy igazolja a-kegyetlen cselekedetet., Va
gyis amikor bántunk valakit, akkor ezt éljük át. Az a 
tudattartalom, hogy bántottam „X”-et, összeegyeztethe
tetlen azzal, hogy én tisztességes, józan gondolkodású 
ember vagyok. Hogy ezt az ellentmondást csökkentsem, 
meg kell győznöm magam arról, hogy amit „X” ellen 
elkövettem, az nem is volt olyan tisztességtelen, értel
metlen és rossz. Ezt tehetem úgy, hogy nem veszek tu
domást „X” jó tulajdonságairól, és csak a hibáit hang
súlyozom, vagy tehetem úgy, hogy meggyőzöm magamat, 
„X” egy szörnyű alak, aki megérdemelte, hogy bántot
tam. Ez különösképpen akkor célszerű, ha az agresszióm 
áldozata ártatlan személy.

Jól nyomon követhető ez a folyamat egy kísérlet út
ján: a kísérleti személyek fizikai fájdalmat okoztak egy 
ártatlan személynek, aki nem bántotta őket. Ezután a 
kísérleti személyek kezdték lealacsonyítani az áldozatot, 
elhitetve magukkal, hogy az illető nem valami rendes 
ember, és ezért megérdemelte, amit kapott. Ugyanez zaj
lik a mindennapi életben is. Ez a gondolkodási folyamat 
előkészíti a terepet a további agressziók számára, hiszen 
ha egyszer már lealacsonyítottunk valakit, akkor annál 
könnyebb lesz bántani őt a későbbiekben, és ugyanakkor 
másokkal szemben is jól alkalmazható ugyanez a mecha
nizmus.

Most menjünk tovább, nézzük meg, mi történik akkor, 
ha az áldozat korántsem ártatlan ember. Mi történik, ha 
tényleg elkövetett olyasmit, amiért dühösek lettünk rá, 
és tényleg megérdemli, hogy visszakapja? Erre a kérdés
re szintén kísérlet útján kaphatjuk meg a magyaráza
tot: egy asszisztens, aki különféle méréseket végzett 
egyetemi hallgatókon, munkája közben rosszindulatú 
megjegyzéseket tett a kísérleti személyekre. Az egyik 
kísérleti csoportnak lehetősége volt arra, hogy a bosszú
ságuk okát az asszisztens főnökének a tudomására hoz
zák. Ez olyan akciónak látszott, aminek következtében 
az asszisztens súlyos bajba keveredhet, akár az állását 
is elvesztheti.

A MÁSIK KÍSÉRLETI CSOPORTNAK, a kísérleti sze
mélyeknek nem volt semmi lehetőségük arra, hogy ki
mutathassák az agressziójukat, az őket felbosszantó asz- 
szisztenssel szemb . A kísérletvezető azt a meglepő 
eredményt kapta, hogy akiknek megengedték agresszió
juk kifejezését (panaszkodhattak a főnöknél), azok sok
kal jobban utálni kezdték az asszisztenst, és sokkal ellen
ségesebbek lettek vele szemben a továbbiakban, mint 
azok, akiknek nem állt módjukban indulataikat kinyil
vánítani. Vagyis az agresszió kifejezése nem gátolja meg 
az agresszív tendenciákat, sőt úgy látszik, fokozza azo
kat, még akkor is, ha_ a céltábla nem ártatlan áldozat.

Világosan kell látni az olvasónak, hogy nagy különb
ség van aközött, hogy dühösek vagyunk, és hogy dühün
ket erőszakos és pusztító módon juttatjuk kifejezésre 
Megfelelő körülmények között a harag átélése normális 
és ártalmatlan dolog. Tulajdonképpen nagyon nehéz el
kerülni, hogy időnként ne gerjedjünk haragra. De kife
jezhető a harag nem erőszakos módon is, például a kö
vetkező kijelentéssel: „Nagyon haragszom rád, amiért ezt 
meg ezt tetted ’ Egy kijelentés önmagában is eszköze le
het az önérvényesítésnek, valószínűleg csökkenti a fe
szültséget, és hozzásegíti a feldühödött embert ahhoz, 
hogy megnyugodjon Mivelhogy a megszidott személyt 
nem éri tényleges bántódás, az ilyen viselkedés nem hoz
za mozgásba azokat a gondolkodási folyamatokat, ame
lyek a dühös embert arra késztetik, hogy viselkedését 
haragja tárgyának (személyénök) befeketítése révén 
igazolja. B. j



1986. NOVEMBER 15.

EZ IE, MZ MS... •  EZ IS, MZ IS...

T H  É F
— Mester, szimfóniát 

szeretnék írni. Kérhetnék 
magától tanácsot? — kér
dezte Mozarttól egy fiatal 
zeneszerző.

— Maga még túl fiatal. 
Kezdje a keringővei.

— De hiszen ön tízéves 
volt, amikor már szimfó
niát komponált!

— Természetesen, de 
senkitől nem kérdeztem 
meg, hogy csináljam.

k
— Mennyibe kerül egy 

távirat Ausztráliába?
— Az a szavaktól függ.
— És, ha minden szó il

ledelmes lesz?
k

— Régebben nem tud
tam, mi a boldogság.

— És mikor tudtad meg?
— Az esküvő után. De 

akkor már késő volt.
k

— Ha tudná, milyen gyö
nyörűen fest a mi Jancsi
kánk! Jancsika fessél egy 
pohár teát!

— Cukorral vagy cukor 
nélkül?

— De jó lenne, ha a köny
vek olyanok lennének, mint 
a kutyák — mondja a fele
ségének Kiss úr, amikor 
leltárt csinál a könyveiről.

— Hogy érted ezt?
— Akkor mindig hazata

lálnának.

— Én mindig csak télen 
fogyókúrázom.

— Miért?
— Mert akkor rövideb- 

bek a napok.
k

— Hogy védhetjük meg 
az ételt a legjobban a meg- 
penészedéstől? — kérdezik 
a vizsgán a szakácstanuló
tól.

— Ha megesszük.
k

— Még mindig hideg zu
hanyt veszel reggelenként?

— Nem, már abbahagy
tam, hogy időt takarítsak 
meg.

— De hiszen az csak pár 
perc!

— Igen, de mindig lega
lább két óra kellett, amíg 
rászántam magam.

Összehajtható bukósisak

GÖRKORCSOLYÁN OLCSÓBB
Párizsban még egy-két évvel ezelőtt csak a gyerekek 

és a serdülök korcsolyáztak. Ma már minden korosz
tály kedveli a görkorcsolyát. Görkorcsolyáznak a jár
dákon, az úttesten, a  parkban, a város körüli ország
utakon. Megalakult a görkorcsolyázók országos szövet
sége. A szervezetnek csak a francia fővárosban több 
mint 200 ezer tagja van. A párizsiak számára a görkor
csolya nemcsak sport, hanem „közlekedési eszköz” is. 
A metró- és buszközlekedés költségei állandóan nőnek, 
s a gyakorlatias párizsiak inkább az „ingyenes” gör
korcsolyát választják. Sokan görkorcsolyán járnak mun
kába és bevásárolni is.

Ü r e g e s s z á l - t e c h n i k a  a z  i n f o r m a t i k á b a n

A ! digitalizált információs jeíelcSoVaÉfeífasará hasz
nált rugalmas üvegszál számára még_ sokkal nagyobb 

. felhasználási területet lehetne feltárni, ha nagy ener
giamennyiségekkel is meg tudna birkózni. Erre egyelő
re nincs mód, mivel csak bizonyos hullámhosszakat „en
ged át” és a nagy energiájú fény vagy a  plazmasuga
rak a szál anyagát (kvarc vagy víztdszrta polimer) fel
olvasztanák. Azért, hogy az üvegszálak nagy rugalmas
ságát mégis ki tudják használni anélkül, hogy költsé
ges tükörrendsizereket kelljen alkalmazni egyenes csö
vekkel, az Egyes,ült Államokban és Japánban sok ku
tató próbál az üregesszál-technikával továbbjutni. Eh
hez, mondjuk, az üvegszálat egy különleges gázkeve
rékkel töltik meg, amely nem nyeli el a lézer- vagy 
az energiasugárzás fényét. Más rendszerek például úgy 
próbálják az üreges szál belső felületét fonesorozni, 
hogy a széndioxidlézerek infravörös fényét nagy _ta- 
volságra csaknem veszteség nélkül lehessen továbbíta
ni. Ebben a vonatkozásban most mutatkozik az első 
haladás spéci,ális szilikátgáz-keverékek felhasználasa- 
val, melyek egy 100 kW-os széndioxidlézer fényét közel 
50 'méter hosszú szálon csekély veszteséggel tudták ve
zetni.

KEFIR NAPRAFORGÓBÓL?
A tudósok, szerint a kőkorsaaki „diéta” volt a,z akkor 

élt emberek számára a legmegfelelőbb es legegeszsege- 
sebb. Nagyrészt húsból, vadon te r m o  gyümölcsökből es 
zöldségfélékből állt. A mai ember kétszer annyi zsírt 
fogyaszt. A tudósok az egészséges táplálkozás érdeke
ben azt javasolják, hogy a drága állati fehérbe hely t 
a vele egyenértékű, de olcsóbb növényi eredetű feher-

NövényiS2feh érj ét sz ó já b ó l, napraforgóból fe 'm « r -  
tokból nyernek. Sok országban 1090-re tervezik a húst 
és ia tejtermékeket helyettesítő, növényi fehérjékből ke- 
szült élelmiszerek gyártását.

A  RETEK, MINT ORVOSSÁG

: Eengedélyezik a jövőben, az NSZK-ban, hogy a feke
te és a fehér retket orvosságként alkalmazzak emészté
si nanaszok és a felső légutak gyulladásai ellen. Az 
NSZK e“észségügyi hivatala megállapította, hogy a 
S ö S T z  emésztési nedvek k iv á lá s ijá t, akti
vizálja az epeutak mozgását, és gyógyszerként hat kor
okozó baktériumok ellen A retek ezert ^ ^ h e -  
ti az emésztési panaszokat, amelyeket főleg a re"J 

működő eoe idéz elő. Ha az orvos nem rendeld 
másként, naponta 50-100 milliliter (köbcentiméter) re-

epeköve van , nem szabad 
reteknedvet bevennie. Az epeutak aktivizalasa ebben 
az esetben görcsöt okozhat.

Az országos egészségügyi hivatal döntése nem jelenti 
azt, hogy retket ezentúl már csak gyógyszertárban kap
hatunk Az egészségügyi hivatal vizsgálata csak meg- 
nyHota tn n ak  lehlt&égét, hogy a retket hivatalosan 
természetes gyógyszerként árusítsák. A kővetkező evek
be™ még számos természetes gyógyszert vizsgálnák 
• meg: a vizsgálatok eredményét újabb engedélyekben 
foglalják majd össze.

Ritkán fordul elő, hogy a 
szükség csináljon divatot. 
Márpedig, úgy tűnik, a serdü
lők divatját idén a törvény 
határozza meg.

alapú sisakon. A kereskedők 
. lelkesednek az újdonságért. 
Trussardi mulatságos és ka
cér sisakokat tervez a lányok, 
és a „high tech” világát idé-

Ú j  könyvek
Életbe lép rövidesen az a zőket a fiúk^ számára, 

rendelet, amely előírja: min- A biztonság tehát divattá 
den motorkerékpárosnak kö- vált, és a divat újabb hullá- 
telező bukósisakot viselnie — mókát vet. Megjelentek a 
kivételt képeznék a nagykő- könnyű „chipek”, amelyek az 
rúak abban az esetben, ha , amerikai rendőrök bukósisak- 
kis, segédmotoros kerékpárt iáit idézik. Ezt elsősorban a 
vezetnek. negyvenes korosztály ^választ-

Ezután tehát minden moto- ja. Az idősebb generáció szó
rósnak, fiúnak és leánynak mára díszítés nélküli sisako- 
egyaránt kötelezően viselnie kát ajánlanak. Sajnálatos mó- 
kell a sisakot. Máris megszü- don a bukósisak, amelynek 
letett a jelszó: ha már viselni elsődleges követelménye a 
kell legyen egyéni ízlésünk- biztonság, nem hagy tág teret 
nek’ megfelelő. Természetes, a formatervezők számára, 
hogy e kihívásnak a divatter- Megtervezése Giugiaro, az 
vezők sem tudtak ellenállni, olasz formatervezés mágusa 
Sorompóba lépett az „Italian szerint legalább annyi időt 
style” élmezőnye Trussardi- vesz igénybe, mint egy gép
től Fiorucciig. kocsi-karosszéria kigondolása.

Elsőként Elio Fiorucci je- Előfordul, hogy a forma terve
ién tkezett a piacon a tinik ző kitűnő ötlete nem valósít- 
számára tervezett bukósisak- ható meg a gyakorlatban, 
kai. ..Az ötlet éppen a törvény A tervezők mindenesetre 
bejelentése előtt született meg lázasan dolgoznak. Van, aki 
egyik vállalatunknál. Igyekez- azt igyekszik kisütni,# hogyan 
tünk megkedvelteim ezt a két- lehetne elfogadható áronbőr- 
ségtelenül hasznos, de mind rel vagy textíliával bevont bu- 
ez ideig kényelmetlen fejfe- kósisakot készíteni. Mások 
clot A Fiorucci névvel megje- várják, mikor válik lehetővé 
lenő sisakokat mulatságos, az a sisak terepszínre lakkozása, 
elektronika és a képregények Még fantasztikusabb Schön 
világát idéző rajzok díszí- divattervező fiának elképzelé
s i t ” • se: az összehajtható sisak.

Színekben és kivitelben ra - Mint mondja, munkája köz- 
fináltabb Oleari bukósisakjai- ben rengeteget motorozik, és 
nak díszítése. Apró autókat, egy szemüveg gyanánt össze- 
virágokat, méheket láthatunk hajtható bukósisak megfizet- 
a fehér, rózsaszín vagy kék. hetetlen lenne számára.

A  haj — a nőiesség szimbóluma
Az embernek egész testén gus mondja-: „Ebben közre- 

mintegy kétmillió szőrszála játszhat a hiúság, a tetszeni 
van, ebből 100 000 hajszál. Egy vágyás, vagy az, hogy a meg- 
egészséges ember haja havon- változott külsővel felhívják 
ta körülbelül egy centimétert magukra a.figyelmet.. Tudat 
nő.; a nők baja valamivel alatt, azonban .sókkal, többről 
gvo.rsabban . „növekszik; Az van" szó: aki gyakran váitoz- 
ápoít," fényes haj a nq. leg- tatja frizuráját és hajszínét, 
szebb ékessége. Ä nők már az az új meg új adukat próbál 
ókorban nagy gondot fordítót- ki, amelyeken keresztül ero- 
tak hajviseletükre. Az egyip- tikus izgató jeleket sugározhat 
tömi asszonyok, fantasztikus ki a férfi felé. A hosszú haj 
kontyokba fésülték, kenőccsel természetességet és fogékony
fényesítették és Szalagokkal ságot jelez. A nagyon rövid, 
díszítettéksim a . hajukat. fiús haj arról árulkodik, hogy 

Hannes Niggenaber pszicho- viselője minden áron meg

Gerald Durrel: ARANYDENEVÉREK, RÓZSASZÍN 
GALAMBOK

Gondolat Kiadó 35,— Ft
A népszerű író, akinek számtalan könyve jelent meg 

hazánkban is, ezúttal Mauritius szigetére kalauzolja 
olvasóit. A címben szereplő aranydenevéreken es ró
zsaszín galambokon kívül megismerkedhetünk azok
kal az állatfajokkal, amelyek már csak a mauritiusi 
szigetvilágon élnek. Durrel vérbeli angol humorral ír 
barátairól; az állatokról, a helyi hivatalok bürokráciái- 
ról, humora azonban nem kíméli saját tévedéseit sem.

Szentmihályi Szabó Péter: ÉDUA ÉS KUN LÄSZLÖ
Szépirodalmi Kiadó 58,— Ft
A 13. század utolsó harmadát a feudális anarchia és 

a belső viszályok jellemzik. Ilyen körülmények között 
lép trónra — gyerekfővel — 1272-ben az utolsó előtti 
Árpád-házi király, IV. László. A nagypolitikai meg
fontolás egy Attilához hasonló világhódítót akar nevel
ni az uralkodóból, s Izabella nápolyi herceglányt kény
szeríti László hitveséül. Lászlót azonban a szive egy 
kun leányhoz, Éduához húzza.

SZÜLŐFÖLDEM, MAGYARORSZÁG
Kossuth Kiadó 70,— Ft
A szülőföld, a gyermekkor ízel. tájai, hangulatai, em

lékezetes figurái kelnek életre írók. költők, többek kö
zött Csukás István, Fejes Endre, Hernádi Gyula, Ka
rinthy Ferenc, Szabó Magda. Végh Antal_ vallomásai
ból. A kötet lapjain felbukkan az országnak szinte 
minden fája, tájegysége, városa egy-egy novella, riport, 
szociográfia tükrében.

lógus a következőképpen ma
gyarázza, miért szentelnek a 
nők minden kultúrában olyan 
nagy figyelmet hajuknak: 
„Az erotikában a hájnak 
csaknem mágikus jelentősége 
van. Ha megfigyelünk egy 
szerelmespárt, ez különösen 
világossá válik. Először egy
más kezét érintik meg, majd ságot jelez.

akarja állni a helyét. A szi
gorú, elválasztott vagy feltű
zött frizurák csendes, önma
gába forduló emberről ta
núskodnak, aki nehezen bo
csátkozik partneri kapcsolat
ba. A hátrafésült haj szaba
don hagyja a homlokot és 
közvetlenséget, elfogulatlan-

RÓZSASZÍN CSÍKOS ÖLTÖNYBEN
Japán legMrhedtebb gengszterbandája, az úgyneve

zett Yakuza csoport üzletágat^ változtatott.^ No, nem 
mintha felhagytak volna a bűnözéssel, csak áttették te
vékenységük körét az erőszakos bűncselekményektől — 
a rablástól, betöréstől, gyilkosságtól — a nagyipar és a 
pénzvilág területére.

Elsősorban a tőzsdére és a kötvénypiacra koncentrál
ták működésüket, és az új „műfaj” jelzéséül valami
féle egyenruhát öltöttek: valamennyien rózsaszín, csí
kos öltönyökben járnak.

ÉTtöísö erőszakos bűncselekményüket a japán bűnügyi 
krónikák- szerint. egy 300 személyes légibuszon akarták 
elkövetni a Tokió—Osaka járaton. A banda egyik tagja 
kézigránátot csempészett a gép fedélzetére, és a robba
nószert a toalettben akarta elrejteni, amikor a bizton
sági őrök tetten érték. Az A—300 típusú óriásgép így 
nagyobb baj nélkül végzett kényszerleszállást.

A tetten ért bűnözőt azonosították, és így derült ki, 
hogy a Yamaguchi—Gumi bandához, a leghírhedtebb 
Yakuza-csoporthoz tartozik, amely a sikertelen rablás! 
kísérlet után most intenzíven bekapcsolódott a pénzvi
lág manipulációiba.

A rendőrség kiterjedt nyomozásba kezdett a széles 
körű bűnöző-szindikátus kétes üzleti tevékenységének 
felderítésére. Az első adatok azt bizonyítják, hogy a 
csoport évente több mint 6 milliárd dollár értékű jöve
delmet zsebel be — természetesen meg nem engedett 
eszközökkel.

'— többnyire még a csók előtt 
— egymás haját. A másik ha
jának megérintése szexuális ff, 
birtokigényt jelez. A hajjal  ̂
való játszadozás kielégíti a ta-  ̂
pintóérzéket, de a szaglóérzé- |  
két is. A szó szoros érteimé- |  
ben felvillanyoz”.

Az erotika és a haj tehát  ̂
szorosan összefügg. De fontos  ̂
szerepet játszik a hajszín is, á 
különösen á nőknél. A férfiak í  
egy nő hajszínét egészen í  
konkrét tulajdonságokkal kö- ? 
tik össze. George Bemard  ̂
Shaw mondta egyszer: „Az~^ 
angyalok szőkék és a boszor- á 
kányok feketék. Ez így van még 
a mesében is”. A szőke nők
ről azt tartják, hogy szexisek, 
érzékiek, nőiesek, csábítóak, 
ártatlanok, tiszták. De él még 
az az előítélet is, hogy a sző
ke nők naív,; ostoba és gyá
moltalan teremtések. A vörös 
hajúakról azt mondják, hogy 
rendkívül temperamentumo
sak, erotikusak és szenvedé
lyesek. de raífináltak,. férfibo
londok és önzők is. A. fekete 
haj állítólag erotikusán, titok
zatosan hat a férfiakra. A fe
kete hajúakról azt tartják, 
hogy robbanékonyak, csábító
ak és veszélyesek, uralkodni jj 
vágyók és fékezhetetlenek. A 
barnákat tartják a leggyengé- 
debb és legsimulékonyabb 
nőknek. Barátságosak, kolle
giálisak, türelmesek és alkal- 
mazkodók.

A nők gyakrabban változ
tatják frizurájukat és festik a 
hajukat, mint a férfiak, . és V, 
gyakrabban váltogatják a 
hosszú, illetve rövid frizura
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E s a s igassá g  ?
V ízsz in te s : L W illiam  B lak e  

an g o l k ö ltő , e sszé író  és festő  
szav a i az ig az ság ró l (z á rt b e tű k : 
R, Á, L, T ) . 14. V áros  O laszo r
szág b an , az A d ria i- ten g e r  m e l
le tt .  15. D ísz, k itü n te té s .  16. Év
sza k . 17. P é n z in téze t. 19. E g y h á 
zi és ógö rög  h a n g so r . 20. J e le 
k e t v és. 21. A  szo b áb a . 23. Író , 
m ű g y ű jtő , g ra f ik u s , a  m a g y a r  
k ö n y v m ű v é sz e t je le s  k ép v ise lő 
je  (L ászló). 25. K ést é le sít. 26. 
C sillap ító an  h a tv a  z so n g ít. 29. 
S a já to s  s t í lu s é r té k ű , á lla n d ó su lt 

s zó k a p c so la t. 31. F o g la lk o zn i 
k ezd en ek  v e le . 33. M ezőgazda- 
ság i v ág ó sze rszám . 34. D isznó
ö lé sk o r k e rü l az  a sz ta lra . 36. Az 
asz tác iu m  v eg y je le . 37. . .  .-
iszo m ; lak o m a . 38. H evesi köz
ség, s z ín e s é rc -b á n y s z a tá ró l n e 
v eze te s . 41. A  ra d o n  v eg y je le . 
43. F e jlő d ési s z a k a sz ra  v o n a tk o 
zó. 45. S ze llem ó riás. 48. B rekegő  
so k aság . 49. E m lék eze ttan . 51. 
O lasz v á ro s  B o logna  k özelében , 
v agy  község  A g g te lek  m e lle tt. 
52. N ői becenév . 53. N a g y . . .  
Á llam i G azdaság . 55. M utató  
n év m ás. 56. A n itro g én  és a kén  
v eg y je le . 57. . . .  U lm an n  (film 
s z tá r) . 58. F ü g g e lék , befe jező  
ré sz  a zen éb en . 60. C sek é ly  s zá 
m ú. 61. F ran c ia  reg én y író n ő . 64. 
É rd em es  a  d ic sé re tre  (k é t szó).

F ü g g ő leg es: 2. V elence i p a tr í 
c iu sc sa lád , e ze r év v el eze lő tt a 
dogé m é ltó ság o t v ise lték . 3. T é
li sp o rto t űz . 4. T iltószó . 5. 
Z se b e tlen i 6. Id e g e n  film cs illag ! 
7. R ád ióban  g y a k ra n  h a llh a tó . 8. 
A neod fm ium  veg y je le . 9. Déli 
p ih en ő t ta r t .  10. A s u m éro k  a l
k o ttá k  m eg a g o n d o la t rö g z íté 
sére . 11. R e jtje le s  á b écé  k u lcsa . 
12. A k rip to n  veg y je le . 13. F é n y - 
koszorú . 14. A B lak e -id éze t be
fe jező  része  (zá rt b e tű k : A, B,

25. E fem er! 27. M eggondo la tlan , tő s  m ássa lh an g zó . 65. T an g en s, |
28. C se leksz ik . 30. R endk ívü l rö v id ítv e .
é le sen  lát. 32. O ne . . .  (régi 
tá n c ) . 35. M érték eg y ség ek b en  
tíz sze re s t je le n t. 38. R avaszd i 
m esehős. 39. . . .  . . .  fan  tu tte  
(M ozart). 40. Szőlő tá m o g a tó ja . 
42. „Mi ő n e k ü n k ?  azt el nem  
m o n d h a to m , / M ert . . szó, n in 
csen  rá  foga lom ” (P ető fi). 43. 
J á rm ű v e k  részei. 44. B etű k k el 
te lje se n  be tö ltő . 46, F riss ítő  ital. 
47. O lasz sa rk k u ta tó . 48. Tud, 
k épes . 50. Á lla to t te n y é sz t. 54. 
Szöveget c itá l. 57. Ö cska  holm i.

B ek ü ld és i 
v e m b e r 28.

h a tá r id ő : 1986. no- «

A H eti H íradó  XXX. év fo lyam  2 
43. szá m á b a n  m eg je len t k e re sz t-  6  
re jtv é n y  h e ly e s  m eg fe jté se  a á  
k ö v e tk ező : fi

— Eddig c sak  p én zt k é rt,  m os- fi 
ta n á b an  azo n b an  szám lák a t fi 
n y ú jt  be fo rg a lm i adóval ^  
te rh e lte n .

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k : P a t-  o
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LABDARÚGÁS
A  titok rí’/gtfa

Könyvek, újságcikkek sorának nem sikerült megfej- 
, tente a mexikói „titkot”, hogyan szenvedhetett meg

semmisítő vereséget a magyar válogatott a szovjet csa
pattól. Jelentem, nekem múlt szerda este sikerült meg
lelnem, a rejtély kulcsát: a nálunk is fogható szovjet 
tévécsatornán megnéztem a két moszkvai és a kijevi 
klub kupamérkőzését. A gitűnő glasgowí csapat kapott 
egy hármast, a toulouseiak ötöt vihettek haza. míg a 
Stuttgart a saját pályáján (!) vesztett, öt gólt kapva. 
Vagyis tizenhárom gól, nem is akármilyen ellenfelek
nek, s mindhárom szovjet csapat ezen kívül kihagyott 
fejenként féltucat óriási helyzetet is. Láttam három 
tucatnyi szélvészgyors, a labdát ,.menet közben” ragyo
góan kezelő, meglepően helyezkedő, erős, energikus já
tékost, s nyilvánvaló lett, hogy amennyiben a belőlük 
összeszedett nemzeti tizenegynek csak egy kis szeren
cséje, valamint az átlagosnál gyengébb formában levő 
(túledzett, „beíésztázott” ...) ellenfele van, akkor bi
zony potyognak a gólok. Ennyit a nagy titokról.

Sakltválcgaíottunk elutazott az olimpiára

Mit tartogat Dubai ?

&tagország—Ma§yarmiág 2-1

Uj csapot kellene
Azt hiszem, nem vágyok 

égy edül abban, amit a görög 
—magyar EB-selejtező máso
dik félidejében gondoltam. 
Nevezetesen: 3-0 után nehogy 
mi rúgjunk egy gólt, hanem 
inkább kapjunk, mert ebben 
az esetben nem lesz lehetősé
ge némelyeknek „biztatónak” 
nevezni az athéni 90 percet. 
Boda „talált” egy gólt és be
következett, amitől tartottam: 
a nyilatkozók, ide értve a 
szövetségi kapitányt és a szur
kolók kedvencének aligha ne
vezhető Nagy Antalt, máris 
kihasználták a ziccert. „Ha 
úgy játszunk, mint a második 
félidőben, akkor. . . ” „Fcija- 
yult, a csapat. . . ” „A magyar 
labdarúgás nem gyógyíthatat
lan . . . ” Ez utóbbival egyet
érthetünk, de nem azért, amit 
a második félidőben mutatott. 
Athénban egy rendkívül kor
szerűtlenül, elképzelés nélküli, 
szürke játékosokból álló 
együttes játszott, és csak azért 
nem kaptunk egy ötöst, mert 
az ellenfelünk ugyancsak az 
európai mezőny végéhez tar
tozik. Egy gyenge csapattól 
kaptunk ki simán, a mérkőzés 
jó részében alárendelt szerepet 
játszva.

Amiért gyógyítható a ma
gyar labdarúgás, az ennek a 
mérkőzésnek a következmé

nye. Meggyőződésem, hogy 
Komora vagy akárki más vég
re kénytelen lesz új csapató! 
építeni. Fiatalokból, egyszer 
és mindenkorra félretéve 
olyan labdarúgókat, akik fe
lett eljárt az idő, mert játék
stílusuk, beállítottságuk alkal
matlanná teszi őket, hogy a 
magyar nemzeti 11-ben ját
szanak. Gondolok itt éppen 
Nagy Antalra, Burcsára, Ga- 
rabára, Estcrházira, de képes
ségei miatt Preszeller, Csonka, 
Sallai ugyancsak nem való egy 
válogatottba. Komora nehéz 
helyzetben vette át a kapitá
nyi tisztet, de eddig csak kap
kodott, következetlenül állí
totta össze az együttest.

Az EB-sorozatban most már 
nincsenek továbbjutási esé
lyeink, így nincs akadálya a 
kockáztatásnak, egy új csapat 
építésének. Ehhez kell meg
találni a friss, fiatal erőket, s 
ez játékosokra, szakvezetőkre 
egyaránt érvényes.

★
Néhány EB-selejtező ered

ménye: Spanyolország—Romá
nia 1-0, Törökország—Észak- 
Irország 0-0, Csehszlovákia— 
Dánia 0-0, Skócia—Luxem
burg 3-0. Barátságos mérkő
zés: Lengyelország—Írország
1- 1.

NB II

Megerősítette első helyét a Vác
Olajbányász—Komló 1-3

(0-0). Nagykanizsa, 1800 né
ző. .Gól: László, illetve Var
ga, Zrínyi, Réfi.

SZEOL-Délép—Keszthely 
1-0 (1-0). Szeged, 1500 néző. 
Gól: Kun.

Szolnok—Bp. Volán 0-1 
(0-0). Szolnok, 2000 néző. Gól: 
Herczeg.

Szekszárd—Baja 2-2 (1-1).
Szekszárd, 2000 néző. Gól: 
Varga, Szirják, illetve And- 
reidesz, Bognár (11-esből).

Ganz-MÄV AG—Nyíregyháza 
0-2 (0-0). Kőbányai út, 2000 
néző. Gól: Huszár, Váczi.

Ózd—Kaposvár 4-1 (3-0).
Ózd, 1800 néző. Gól: Osváth, 
Dudás, Bém, Balogh (öngól), 
illetve Deákvári.

Budafok—Veszprém 2-0 
(1-0). Budafok, 800 néző. Gól: 
Pogány, Beringer.

Vác—Metripond 2-0 (1-0).
Vác, 3500 néző. Gól: Gyime- 
si, Steidl.

Szarvas—Diósgyőr 2-1 (1-1).
Szarvas, 1500 néző. Gól: So
mogyi, Hegyi, illetve Oláh.

Salgótarján—Csépel 0-0. 
Salgótarján, 2500 néző.
1. Vác 16 10 3 3 24-
2. Bp. V olán 16 10 2 4 34-
3. Csepel 16 7 6 3 22-
4. V eszprém  16 9 2 5 19-
5. K ap o sv ár 16 8 4 4 16-

v6. N y íreg y h áza  16 8 3 5 25-
7. S a lg ó ta rján  16 7 5 4 18-
8. K om ló 16 8 2 6 23-
9. SZEO L-D élép 16 7 2 7 25-

10. Ganz-M ÁVAG 16 7 2 7 23-
11. M etripond  16 6 3 7 23-
12. Szolnok 16 6 3 7 21-
13. S zarvas 16 6 2 8 21-
14. Özd 16 6 2 8 21-
15. B aja  16 5 4 7 16-
16. S zekszárd  16 5 2 9 29-
17. N agykan izsai 16 4 3 9 21*
18. D iósgyőr 16 2 7 7 15-
19. B udafok  16 4 3 9 15*
20. K esz they  16 3 4 9 15-

14 23 
22 22 
11 20
17 20
14 20
20 19
15 19
23 18
18 1621 16 
19 15 
11 15 
22 14
24 14 
22 14 
35 12 
31 11
27 11
28 11 
22 10

A hokisok is készülnek
— A jégkorongozók novem

ber 19-én kezdik a bajnok
ságot és továbbra is hét 
együttes szerepel az első osz
tályban — mondta Rancz 
Sándor, az MJSZ jégkorong- 
szakbizottságának tagja. — A 
bajnokságot ugyanúgy rendez
zük, mint tavaly. Két kör után 
kialakul a sorrend, majd 
négyfordulós rájátszás követ
kezik. Ismét felmerült a gon
dolat, hogy csehszlovák já
tékosokkal erősítsük a me
zőnyt, de megint megoldha
tatlan akadályokba ütköztünk.

A 30 főnyi keret az idei 
C-csoportos spanyolországi vb 
6., helye után megfiatalodott.

Az idény elejétől a közös 
edzések mellett edzőtábor' és 
válogatott mérkőzések segítik 
a minél jobb felkészülést. Ki
emelkedik a november 22—30. 
között megrendezésre kerülő 
Szófia Kupa, a december 26- 
tól 29-ig tartó dániai Pondus 
Kupa, majd a január 23—25. 
kpzött lebonyolításra kerülő 
Magyar Nemzet Kupa. Az ed
digi tervek alapján bolgár, 
jugoszláv, dán, francia és 
olasz csapat lép jégre a BS- 
ben. Március 22-től 29-íg 
újabb erőpróbán szerepeinek 
a legjobbak a dániai C-cso
portos világbajnokságon.

Dubaiban, november 15-én 
indulnak a sakkórák a 27. 
férfi és a 12. női sakkolim
pián. Az Egyesült Arab Emír
ség legjelentősebb kikötője, 
az államszövetség második 
legnagyobb városa felkészül - 
fen várja a nagy seregszemlét, 
és a rekord létszámú nevezés
— 107 ország — igazolni lát
szik a szervezők erőfeszíté
seit. A magyar sakkozók 10 
fős első csoportja már hét
főn indult a hosszú útra, míg 
a többiek csütörtökön utaz
tak az olimpia színhelyére.

Legutóbb Szalonikiben fele
másra sikerült csapataink sze
replése, é,s két év után ismét 
nagy vizsga előtt áll sakkozá
sunk. A legnagyobb vetélytár- 
sak csapat-összeállítása már 
ismert, és. ezért latolgathatjuk 
az esélyeket.

Az olimpiai aranyérmekért 
nem jósolhatok versenyfutást. 
Kaszparov, Karpov, Szokolov, 
Juszupov, Vagonján, Ces- 
kovszkij összetételű szovjet 
férficsapat abszolút favorit. 
Ezúttal nem hiányzik a két 
legnagyobb sem. Élő-átlaguk 
2681 pont, amely 8 ponttal 
múlja felül a két évvel koráb
bit. Portisch Lajos vezette vá
logatottunk az 1978-as Buenos 
Aires-i fényes diadalhoz ké
pest csak egy helyen változott
— Pintér akkor még nem volt 
csapattag —, él táblásunk 15. 
olimpiáján szerepel, s ezzel 
beállítja Gligorics rekordját. 
Ribli Zoltán 8., Sax Gyula 7.. 
Pintér 4., Adorján András 3., 
Csőm István 8. alkalommal

képviseli a magyar színeket 
sakkolimpián, így igazán ruti
nos gárda veszi fel a küzdel
met a nagy riválisokkal. Az 
első négyes átlaga 2582. 3
ponttal kevesebb, mint a Short, 
Miles, Nunn, Chandler angol 
négyesfogaté. A fiatal angol 
együttes Szalonikikben ezüs
töt szerzett, de a tavalyi lu
zerni vb-n sikerült a visszavá
gás. Portischék lettek a má
sodikok, míg az angoloknak 
a bronz .jutott:

Női fronton is óriási a szov
jet fölény, a négyszeres világ
bajnok Csiburdanidze, a kihí
vó Ahmilovszkaja, a hatszo
ros világbájnpkjelölt Alek- 
szandrija. és csak tartalék a 
tizedik olimpiáján szereplő 
Gaprindasvili exvilágbajnok 
A hármas pontszáma 2338, mi 
a pontokat tekintve „ezüs 
tös” helyen vagyunk 2246-tal. 
Csapatunkban Verőci Zsuzsa 
9.. Mádl Ildikó 2,. Ivánka Má
ria 8. sakkolimpiáján vesz 
részt, újoncunk pedig Grosch 
Mária. A dobogós helyezése
kért küzd a lengyel gárda 
2236 és a megfiatalított jugo
szláv együttes. 2185,

A sakkolimpiát 14 fordulós 
rendszerben bonyolítják le. 
A rendszer sajátossága, hogy 
szinte állandóan hullámzik 
mezőny, míg egyes csapatok a 
..külső” körön eredményesek 
lehetnek, addig az élen állók 
mindig erős ellenfeleket kap
nak.

Mit tartogat számunkra Du
bai? A válaszra december 2- 
ig kell várni.

FORMA—1.

BJégy é r a  A l l s a r c á é v a l
Rohanás az" életük a For

ma—1-es autóversenyzőknek. 
Nem csak az edzésekre és a 
versenyekre, vagyis a több száz 
kilométeres sebességgel való 
száguldásra gondolok, amikor 
ezt mondom, hanem a hétköz
napjaikra is. A pilóták évente 
többször körberepülik a vilá
got, annyi tárgyaláson, sajtó- 
tájékoztató, fogadáson kell 
részt venniük, hogy ali^ tud
ják az idejüket beosztani.

A II. magyar versenyautó- 
kiállítás díszvendége, az olasz 
Michele Alboreto mindössze 
négy órát tudott hazánkban 
tölteni. Szombat délelőtt ti
zenegy órakor szállt le a ma
gánrepülőgépjével Ferihe
gyen, s kora délután már 
ment is tovább. Ez a rövid 
idő arra nem volt elég, hogy 
megismerjük, de azért néhány 
érdekességet megtudhattunk 
róla. Annál is inkább, mert 
a harmincéves versenyző, aki 
hat esztendeje kapcsolódott be 
a Forma—1-es sorozatba egy
két magánjellegű kérdésre is 
válaszolt a jó hangulatú saj
tótájékoztatón.

— Az idén tizenhat verseny 
közül tizenegy alkalommal 
műszaki hiba miatt fel kellett 
adnia a küzdelmet. Hogy le
het azt elviselni?

— Van, amikor az ember
nek jól megy, s van amikor 
semmi nem sikerül. Nekem az 
az elvem: minden idegeskedés 
nélkül ki kell várni azt az 
időszakot, amely meghozza a 
jó eredményeket.

Apropó szurkolók. A Ferra
ri pilótáit minden Forma— 
1-es futamra sok óriás-transz- 
paransekkel felszerelt hódoló 
kíséri el. A versenyzőnek je
lent ez valamit; egyáltalán 
látja a viadal közben, hogy öt 
buzdítják a feliratok?

— Jó érzés tudni, hogy szo
rítanak értünk, de sokszor ép
pen a szurkolók okozzák egy- 
egy pilóta vesztét. A verseny 
közben elég egyetlen pillan
tást vetni a nézőtérre, s máris 
kisodródhat az ember á. pá
lyáról.

— A Forma—1-es pilóták 
akár egyetlen ‘másodperces ki
hagyás . miatt is esetleg az éle
tükkel fizetnek. A nehéz pá
lyák és az óriási tempó miatt 
rendkívül veszélyes sport az 
autóversenyzés. Ön például

nem fél, amikor a volánhoz 
ül?

— Amikor vezetek, akkor 
nem félek. Mindent kikapcso 
lók,- s csakis a pályára, meg 
az autóra, összpontosítok. Az 
edzések és a versenyek után 
már más a helyz.et. Akkor 
sokszor erőt vesz rajtam a fé
lelem, különösen, ha előzőleg 
valami veszélyes helyzetbe ke
veredtem, vagy baleset tör
tént.

— Ha a Forma—1-es világ-
bajnokság nem tizenhat, ha
nem csak egy futamban dőlne 
el, akkor melyik pályát vá
lasztaná? '

— Zeltweegben szeretek - a 
legjobban versenyezni, itt. ér
zem leginkább a pályát, itt 
vagyok a legnagyobb bizton
ságiján.

— A Hungaroringről mi a 
véleménye?

— Szép a pálya, jó a minő
sége, az úgynevezett sikán ka* 
nyárt azonban tompítani kel
lene, s jó lenne ezen a szaka
szon egy kicsit kiszélesíteni az 
utat. Csak egyes sebességgel 
lehet itt fordulni, s ez nagyon 
lassítja a versenyt.

— A felvetést majd nyilván 
megvizsgálják, de most vált
sunk témát. Egy Forma—1-es 
pilóta vajon milyen tempóban 
hajt az országutakon és a vá
rosi forgalomban?

— Ami engem illet, a fele
ségem szinte toporzékol, ha 
túllépem a megengedett sebes
séghatárt. Csak akkor léphe
tek bele a gázba, ha fodrász
hoz viszem, s siet.

— Ha már a feleségéről 
esett szó: hogy viseli el, hogy 
alig van otthon?

— Ez nem okoz gondot, az 
asszony ugyanis mindig min
denhova elkísér. Ezzel magya
rázható,, egyébként az is, hogy 
bárhol , bármilyen sajtótájé
koztatón körülvehetnek a leg- 
csinosabb hoszteszek, én csak 
a mikrofont nézem.

— Még mindig a magánéle
ténél maradva; mit csinál leg
színesebben.a. szabadidejében?

— Teniszezem, vágy moto- 
crpsszózom. Jó szórakozást, je
lent, s egyben kiegészítő sport. 
Néha találkozom a barátokkal 
is, különösen , Pavarottival, a 
nagyszerű operaénekessel sze
retek együtt lenni, aki imádja 
az autóversenyzést.

K i is ae a Salantanov *?
Nos, a világ jelenlegi legjobb súlyemelője, még mindig 

nincs húszesztendős. 1967. január 23-án született, a 
Kardzsali megyében lévő Plicsarban, s-jelenleg a Szep- 
temvriszko Znamen egyesület sportolója Elin Tolumov- 
nál kezdte a súlyemelést, de már hosszú évek óta Norair 
Nurikjan, a kétszeres olimpiai bajnok készíti fel őt . a 
versenyekre. 1978-ban, vagyis tizenegy évesen kezdte az 
edzéseket, s nem volt még egészen tizenöt esztendős.ami- 
kor már ifjúsági világbajnoki címet szerzett A ..minida
ru” pályafutása azóta csupa fény, csupa csillogás. A fel
nőtt Európa-bajnokságon 19S4. óta legyőzhetetlen. S egy 
évvel később már a világbajnokságon sem volt igazi el
lenfele. Kétszer (1084 és 1985) nyerte el a Világ Kupát, 
s aligha kétséges, hogy idén ismét az ő birtokába kerül. 
Vasárnap estig huszonhárom alkalommal javított világ
rekordot. s most már alig valami választja el attól, hogy-, 
bekerüljön a világ tíz íegiobb súlyemelője közé. Úgy 
véljük, ez már aligha várat magára sokáig, hiszen ez az 
apró ember már most a súlyemelés óriásai közé tartozik.

ATLÉTIKA

Benjámin a leggyorsabb
Már-már rettegik a tekinte

tét. Ha nyer, elmaradnak az 
atlétáknál is már bevetté vált 
széles, látványos gesztusok, ö  
ezekkel nem él. Végigvillantja 
a mezőnyön az érintettek sze
rint elképesztő feszültséget su
gárzó, vibráló szemeit, mond
hatni, végigvág rajtuk pillan
tásával s ezzel részéről vége 
is az ünnepnek. Ebben az 
idényben Carl Lewis, a négy
szeres olimpiai bajnok, három
szor versenyzett a kanadai 
Ben Johnson ellen, s három
szor volt kénytelen érezni eze
ket a bizonyos kis villámokat. 
Mindannyiszor a kanadai nyert 
ugyanis.

Jelenleg egyértelműen a vi
lág leggyorsabb embere, bár 
szinte semmiféle címe vagy 
rangja sincsen. Nem olimpiai, 
nem világbajnok s a világ
csúcsot sem ő tartja — leg
alábbis 160 méteren. (Fedett 
pályán, 60 méteren, 6,50 rap
ed, igen.)' Vk rnéggérti le'Mf vi
tatni: ha most rendeznének 
bárhol és bármilyen mezőny
nyel 100 méteres versenyt 
amelyben Ben Johnson is in
dulna, ő lenne a legnagyobb 
esélyes. Az elmúlt szezonban 
mindössze egy vereséget szen
vedett. Ezt is csak azért, mert 
a Nemzetközösségi Játékok 
után, ahol kilencszer állt rajt
hoz, fáradtan versenyzett Ga- 
tesheadben. A szezonban — 
Lewis háromszori legyőzésén 
kívül — talán a római Grand 
Prix döntőn 10,2 mp-cel meg
szerzett első hely volt a legére 
téliesebb sikere. A nagy, az 
igazán fontos verseny azonban 
jövőre lesz Rómában: a világ- 
bajnokság, ahol tal án végre a 
„hivatalos” elismerésben is ré
sze lesz.

Edzője, Charlie Francis, aki 
1977 óta irányítja a Torontó
ban élő futó felkészülését, a 
következőkben látja Benjamin 
(e név becézett rövid' for

mája a Ben) Johnson legfonto
sabb versenyzői tulajdonsága
it:

— Bent a világ legjobbjává 
teszi félelmetes rajtja s az a 
tény, hogy akkor, amikor az 
ellenfelek ezután még lábra 
kapnának, hatvan és nyolc
van között, képes egy olyan 
hirtelen gyorsításra, melyet 
már senki nem tud köve tn i.., 
Tálán egy kivétellel. Carl Le
wist korai lenne még temetni.

Ben Johnson rajtja valóban 
mindenképpen figyelemremél
tó Nemcsak azért, mert rend
szeresen jelentős előnyt szerez 
az első tíz-tizenöt méteren. A 
furcsa tartás miatt is.' Sokkal 
távolabb helyezi egymástól a 
rajtvonalra a kezeit, mint szo
kásos. Ennek következtében a 
felsőteste is igen-igen közel 
van a talajhoz.. Szinte fekvő- 
támaszból indul. A rajtpisztoly 
hangjáig, afconba^ .nepyegysze- 
rűen elindul a rá.itgépről, ha
nem-' elugrik. -Mindkét' lába 
ugyanabban . a pillanatban 
emelkedik el. Rajta kívül ezt 
más nem csinálja így. Nem is 
igen csinálhatná. Ugyani? 
Johnson kivételes, fizikai, ere
je, óriási robbanékqnysága te
szi hatékonnyá ezt a rajtolás! 
formát. (150 kg-ot nyom lei 
fekve, testsúlyának a kétszere
sét.)

Arról, hogy miként alakítot
ták ki ezt a technikát, az edző, 
'gy nyilatkozott: *

— Sehogy. Semmiféle tudo
mányos kutatást nem végez
tünk azért, hogy megtaláljuk a 
Bennek légmegfelelőbb stílust, 
így rajtol, mert számára így 
természetes. Maga találta ki, 
mert így esett jól neki. Egyéb
ként is, a 100 méter szerintem 
sokkal kevésbé az intellektus, 
mint inkább természetes érzék 
dolga. Meg kell találni azt a 
mozgásformát, amely a legter
mészetesebben simul a fatő 
adottságaihoz.

Hóih Antal «** vízumról, 
családról, titokról

A hír: Róth Antalnak, a 
Pécsi MSC válogatott labda
rúgójának a megvásárlása 
ügyében megállapodás jött lét
re a Feyenoord és a PMSC 
vezetősége között. A labdarú
gó 200 ezer dollárért a hol
land klubé. A játékos külföld
re szerződéséhez az ÁISH és 
az MLSZ is hozzájárult. így 
semmi akadálya annak, hogy 
a 26 esztendős védőjátékos a 
szerdai, Görögország elleni 
EB-selejtező mérkőzés titán 
Hollandiába repüljön, és csat
lakozzon új csapatához.

A Stadion Szállóban értük 
utol az újdonsült idegenlé
gióst,

— Tényleg egyenesen Rot
terdamba vezet az útja 
Athénból?

— Szó sincs róla, egyelőre 
semmi biztosat ne«i tudok az 
utazásomról. Nincs vízumom, 
csupán a mendemondákból tu
dom, hogy máris Hollandiába 
kellene repülnöm.

— Ha a papírok meg lesz
nek, viszi a családot is?

— A ■ feleségem nélkül egy 
lépést sem megyék. Amíg 
nem rendeződnek el az ő 
ügyei is, addig ne számítsanak 
rám a hollandok. A srácot vi
szont januárban viszem ma
gammal, hiszen most csak de
cember 13-án kezdődő téli 
szünetig kell kint maradnom.

— Azt tudjuk, hogy a klub 
mennyit kapott. De — ne ve
gye illetlenségnek — ön vajon 
mennyit kap a Feyenoordiól?

— Anélkül, hogy illetlen
ségnek venném, hadd marad
jon ez az én titkom., 0
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