
Belső használatraIgazságügyi Minisztérium Bv. Országos Parancsnokság kiadványa

XXX. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ARA: 2 FORINT 1986. DECEMBER 13.

AZ ELMÚLT HIT
LONDONBA ÉRKEZETT az amerikai külügyminisz

ter. Shultz, a NATO miniszteri tanácsának brüsszeli 
ülése előtt megbeszélést folytatott brit kollégájával, Sir 
Geoffrey Howe-val. „Újjáépítési feladat” — így jelöl
ték meg szakértők a mostani európai látogatás célját. 
Útban az angol főváros felé, a kíséretében levő újság
írókkal beszélgetve, a State Department főnöke vissza
vonta azt a kongresszusi vallomásában tett kijelentést, 
amelyben törvényellenesnek minősítette az iráni fegy
vereladásból származó nyereség átjátszását a nicara- 
guai kontrák kezére. „Ezt nem kellett volna törvény
telennek neveznem, mert valójában nem tudom, hogy 
mi tö r té n t—■ jelentette ki az amerikai külügyminisz
ter. Amikor megkérdezték, vajon a Szovjetunió nem 
használbatja-e ki az Egyesült Államok jelenlegi prob
lémáit, Shultz azt válaszolta: „Washington mostani 
helyzetében nincs semmi gyöngeség, ami kihasználható 
lenne.” Ellentmondott ennek Weinberger hadügyminisz
ter, aki elutazott Londonból. Mértékadó, források sze
rint . kijelentette, hogy Moszkva a fegyverkorlátozási 
tárgyalásokon megkísérelhet előnyt szerezni az ameri
kai válságból.

TÖBB MINT NÉGY ÓRÁN ÁT hallgatta ki egy 
képviselőházi bizottság a volt amerikai nemzetbizton
sági tanácsadót. Zárt ülést is elrendeltek, hogy McFar- 
lane olyan részleteket ismertessen, amelyeket a kor
mányzat titkosnak minősít. Közben a vezetés arra ké
szül, hogy büntetlenséget biztosítson a vizsgálat nyo
mán mindazoknak, akik hajlandók a törvénysértések 
feltárására. Visszatérve McFarlane vallomására, a nyil
vános ülésen a volt nemzetbiztonsági tanácsadó el
mondta, már az idén májusban tudomása volt arról, 
hogy a nicaraguai kontrák felfegyverzésére fordítják 
az iráni szállításokból származó összegeket. Elismerte, 
a „kapcsolat” ötlete tőle származik, azzal igyekezett 
azonban indokolni ezt a lépést, hogy „volt bizonyos 
remény Teheránban a mérsékelt és a terrorizmussal 
szemben álló elemek megnyerésére.”

ÜZENETET INTÉZETT MANAGUA az' ENSZ fő
titkárához, felkérte őt, küldjön megfigyelőket a nicara
guai—hondurasi határra a kialakult súlyos helyzet ta
nulmányozására. Honduras nagykövete a világszerve
zetben ugyanakkor — a főtitkárral folytatott eszme
cseréjén — elutasította ezt a javaslatot. Értesülések 
szerint a hondurasi államfő telefonbeszélgetésben vi
tatta meg a problémákat Ortega elnökkel. A mana- 
guai vezető ismét felhívta a figyelmet arra, hogy szom
szédainak valótlan információi vannak a határkörzet 
eseményeiről, megerősítvén, á< sandinista hadsereg 
egyetlen katonája sem lépte át a határt. Közben a 
nicaraguai külügyminiszter jegyzékben tiltakozott 
hondurasi kollégájánál, mert az onnan berepülő harci 
gépek támadást intéztek nicaraguai települések ellen. 
A sandinisták vezérkari főnöke újságíróknak kijelen
tette, ismét megsértették az ország légterét. Ilyen tí
pusú harci gépeik — amelyeket most megfigyeltek — 
nincsenek a kontráknak — mutatott rá a tiszt. A fe
szült helyzetben#különös jelentősége van a latin-ameri
kai országok békéltető kezdeményezéseinek. A Conta- 
dora külügyminiszterei megkezdik a már korábban 
egyeztetett tanácskozásukat Rio de Janeiróban.

ÜJ JAVASLATOT TERJESZTETT ELŐ az Arab 
Liga külügyminiszteri tanácsa elé a PFSZ a libanoni 
táborok háborújának befejezésére. Az elképzelés sze
rint különleges alakulatokat szerveznének több arab 
ország fegyveres erőiből a palesztin menekülttáborok 
védelmére. A Palesztinái Felszabadítási Szervezet 
ugyanakkor indítványozta: állítsanak össze egy bizott
ságot, amely ellenőrizne minden tűzszüneti megálla
podást. A tanácskozáson Sedli Klibi, az Arab Liga fő
titkára a „testvérgyilkos háborúskodás” befejezésére 
szólította föl az Amalt és a libanoni palesztin erőket.

LENGYELORSZÁGBAN NEM ÜNNEPLIK MEG a
szükségállapot bevezetésének 5. évfordulóját, bár az 
ország vezetésének akkori határozott fellépése, amely 
megakadályozta a tragédiát, kétségtelenül nagy jelen
tőségű esemény — mondotta Jerzy Urban kormány- 
szóvivő szokásos nemzetközi sajtóértekezletén. „1981. 
december 13. évfordulója ünneplés helyett inkább tör
ténelmi reflexiókra alkalmas” — mondotta.

A szóvivő emlékeztetett arra, hogy ez év decembe
rének végén jár le az a határidő, ameddig büntetle
nül'jelentkezhetnek a még mindig ellenséges földalatti 
tevékenységet folytatók az illetékes szerveknél. Eddig 
ötszázan éltek ezzel a lehetőséggel — mondotta.

úrban, kérdésekre válaszolva bejelentette, hogy Woj- 
ciech,. Jaruzelski, a . lengyel államtanács elnöke előre
láthatólag a jövő év januárjában látogat el Olaszor
szágba. Edward Kennedy amerikai szenátor tervezett 
lengyelországi látogatásával kapcsolatban a szóvivő 
kifejtette: „függetlenül a látogatás céljától, a lengyel 
politikai naptár zsúfoltsága miatt ez év decembere nem 
látszik alkalmasnak a szenátor fogadására." Utalva 
arra, hogy Edward Kennedy Lengyelországban hírhedt 
ellenzéki személyeknek kitüntetést kíván átadni, a szó
vivő leszögezte: „a lengyel szejm alkalmas időpontban 
kész hivatalosan meghívni a szenátort, mert úgy véli, 
hogy egy ilyen látogatás lényeges hozzájárulás lenne 
a lengyel—amerikai kapcsolatok normalizálásának fo
lyamatához.”

HATÉKONYABB NYERSANYAG-FELHASZNÁLÁST,
az anyag- és energiaráfordítás további csökkentését, a 
másodlagos, nyersanyagforrások jobb kihasználását, a 
termékek minőségének, és műszaki színvonalának eme
lését sürgette Nicolae CeauSescu, az RKP főtitkára, 
az RSZK elnöke, a Szocialista Demokrácia és Egység 
Frontjának elnöke az országos tanács ülésén.

Nem az ellenőrzésen múlik
Napjaink egyik, a fegyver

zetkorlátozási tárgyalásokkal 
szorosain összefüggő, igen fon
tos kérdése a nukleáris rob
bantási kísérletek általános és 
teljes tilalmának kimondása.
A Szovjetunió — mint isme
retes — a múlt év augusztus 
6-tól többszöri meghosszabbí
tás után 1987. január 1-jéig 
egyoldalúan ismételten vál
lalta a moratóriumot, abban 
bízva, majd az Egyesült Ál
lamok is követi a példáját. 
Ez azonban nem történt meg.

Washingtonban az elzárkó
zást az ellenőrzés problémái
nak megoldatlanságával ma
gyarázzák, mondván, a Föld 
kérgében végbemenő termé
szetes rengéseiket lehetetlen 
megkülönböztetni a kisiebb- 
naigyobb mélységiekben vég
rehajtott atomrobbiaintásoik 
keltette rengéshullámoktól. A 
Reagan-fcormányzat természe
tesen igen jól tudja, hogy ez 
az érvelése hamis, hiszen 
magúik az amerikai tudósok 
cáfolnak rá. Thomas Coch
ran, a Természeti Erőforrá
sok Védelmi Tanácsa elneve
zésű környezetvédelmi szer
vezet nagy tekintélyű fiziku
sa egyértelműen leszögezte: 
„A megbízható kontroll prob
lémájának technikai megoldá
sa teljes mértékben lehetsé
ges . . .  A szeizmikus és eh
hez hasonló jelenségek észle
léséhez, pontos elemzéséhez 
ma már megvannak a szűk 
séges korszerű eszközök. Mi, 
tudósok, a saját tapasztala
taink áíapjáin győződtünk 
meg arról, hogy egy, á nuk
leáris kísérleti, robbantások 
általános és teljes betiltásá
ról kötendő szerződés betar
tásának ellenőrzése nem üt' 
közne akadályokba.”

Azok az amerikai szeizmo- 
lógusok, akik Szemipala- 
tynnszk körzetében — a szov
jet nukleáris kísérleti telep 
közelében — műszeres vizs
gálatokat végezhetnek, éppen 
elég bizonyítékot szolgáltat 
nak az ottani telj'ös atom- 
csendről. A moszkvai Föld 
tani Kutató Intézet megbízá 
sából az Egyesült Államokba 
(Névadóba, és Kaliforniába) 
érkezett kutatóiénak a .vendég
látó kollégáikkal együtt felál
lítandó megfigyelőállomáso 
kön esetleg szintén módjuk 
lesz adatokkal szolgálni az 
amerikai föld alatti robban 
tásiok folytatódásáról. Ellen
őrizni azonban nemcsak 
helyszínien lehet. A földren
géstani. berendezések nap
jainkra már olyan fejlettségi 
szintet értek el, hogy ezekkel 
akár 2000—3000 kilométer tá
volságból is regisztrálhatók a 
mindössze 0,1 kilotonnányi 
töltetekkel végzett, föld alat
ti robbantások. (Egy kilotoin- 
na azonos ezer tonna hagyo
mányos -robbanóanyag ener
giájával.) Szovjet szakembe
rek egyébként a saját terü
leten elhelyezett nemzeti tech
nikád eszközeikkel egy innen 
10 ezer kilométerre, Nevadá- 
ban végzett kilotomnás erős 
ságű kísérletet is a legna
gyobb biztonsággal meg tud
ták különböztetni minden 
máis földmozgástól..

Az amerikaiaknak szintén 
vannak olyan eszközeik, ame. 
lyakkel figyelemmel kísérhe
tik a másik fél ilyen irányú 
tevékenységét, így hát sem
mi sem maradhat titokban 
Ha a földi mérésekben bár
milyen oknál fogva bizonyta
lanság adódna, a -felderítő 
holdakról nyert információk 
bármiilyen kétséget eloszlat
hatnak. Ha még ehhez hoz
závesszük, hoigy nemzetközi 
együttműködéssel, összefogás, 
sál az ellenőrzési rendszer 
egész komplexumát lehetné 
kiépíteni (ebben már számos 
ország felajánlotta • segítsé
gét), egyszeriben szertefoszlik 
minden washingtoni ellenérv 
Teljesen nyilvánvaló, itt egy
általán nem technikai, ha

nem politikal-katonai kérdés
ről van szó, magyarán szól
va a Reagan-adminiisztráció- 
nak az atomfegyverek nagy
arányú modernizálását, új tí
pusú nukleáris töltetek kipró
bálását álcázó propaiganda- 
tr ükkjéről.

Az előbb idézett Thomas 
Cochran, a TASZSZ New 
York-1 tudósítójának adott 
nyilatkozatában a lényegre ta
pintott, amikor úgy véleke
dett, hogy „a szovjet mora
tórium meghosszabbítását na
gyon hasznosnak és politikai
lag fontosnak” tartja, mert 
ebben lehetőséget lát a nuk
leáris fegyverkezési hajsza 
ördögi 'körének megszakításá
hoz. Úgy látszik, a washing
toni kormány pehogyan sem 
alkar kilépni ebből a körből. 
Reagan elnök az Excelsior cí
mű mexikói lapban közzétett 
interjújában világosan értés
re adta, miszerint „a nukleá
ris kísérleti robbantások 
megszüntetése nem szolgálná 
sem az USA, sem pedig szö
vetségeseinek érdekeit”. Ki
fejtette, a biztonság „most és 
még hosszabb ideig a haté
kony nukleáris elrettentésen 
nyugodhat, és ez teszi szüksé
gessé az atomkísérleteket”. 
Azóta is ez a fehér házi hi
vatalos álláspont, noha az 
amerikai közvélemény egyre 
kevésbé érti, mennyivel lesz 
nagyobb az Egyesült Államok 
biztonsága attól, ha még to
vább bővítik a tömegpusztító 
fegyverek arzenálját.

Á valóságban, persze, a 
biztonságra való hivatkozás 
csupán porhintés és lepel an
nak eltakarására, hogy a 
hadászati támadóerőket még 
tökéletesebb, még rafináltabb 
és még pontosabban a célba 
juttató nukleáris eszközökkel 
akarják felszerelni. Ezeknek 
soraiba tartozik a tíz afóm- 
robbanőfejjel ellátható MX 
típusjelű . interkontinentális 
ballisztikus rakéta, az . egy
töltetű „Midgetman” (ame
lyet helyét rejtetten változta
tó hordozójárműre telepíte
nék), a Trident—2 haditen- 
gertészeti fegyverrendszer, a 
robotrepülőgépek több válto
zata, és még sorolhatnánk 
tovább. A szolgálatba állítá
sukkal kapcsolatos munkála
tok felgyorsításával egyidejű
leg erőitett ütemben folynak 
az űrhadviselési előkészüle
tek is. A Pentagon illetékesei 
ugyan azt állítják, a névadai 
robbantásokkal csupán ellen
őrizni kívánják a már meg
levő atonitöltetek működési 
megbízhatóságát. Valójában 
mintegy 80 százalékban kife
jezetten az SDI-jai, a „csil- 
lagháborús” tervekkel, ponto
sabban az űrhadviselési meg
semmisítő eszközök új ener
giaforrásainak kutatásával 
kapcsolatosak a kísérleti rob
bantások.

Nos, ez hát a valódi hát
tere annak, hogy a Reagan- 
ko.rmány miért nem csatla
kozott a moratóriumhoz.

Tunézia ss választások után
Most, hogy a parlamenti mezzék át az ország hite- 

választások rendben lefoly- leit. (Tunézia adósságállo- 
tak, némileg megnyugod- mánya 4,8 milliárd dollár), 
tak a kedélyek Tunéziában, Az indok az olaj árának 
A viták azonban nem ül- drasztikus esése, a gyenge 

' tek el. Továbbra is nyitott gabonatermés és a kataszt- 
kérdés, ki fogja követni az rofálisan alakult idegenfor- 
elnöki székben a meglehe- galom. A tervezésügyi és 
tősen koros Burgibát, és mi pénzügyminiszter, Iszmail 
módon sikerül majd fel- Kelil már évek óta a gaz
élénkíteni a több éve pan- dasági liberalizálását és az 
gó nemzetgazdaságot. olajexporttól való függetle-

A novemberi választáso- nítését szorgalmazza, de 
kát a kormányzó Szociális- erre csak most készült át- 
ta Desztur Párt (PSD) el- fogó program. Ennek meg- 
söprő többséggel nyerte, valósítását — a hitelezők 
megszerezve mind a 125 bárhogy is szorgalmazzák 
parlamenti mandátumot. A — meghiúsíthatják olyan 
nagy győzelem szépséghi- politikai események,_ mint 
bája, hogy egyetlen ellen- az 1984-es kenyérlázadás 
zéki párt sem indult. Még vagy Líbia amerikai bom- 
a kicsiny Népi Egység Párt- bázása, amely miatt a nyu- 
ja (PÚP) is bojkottálta a gáti turisták elkerülték 
választásokat. Másrészről Észak-Afrikát. De _ Kelil 
pedig Burgiba, a PSD ala- terveinek megvalósítása at- 
pítója jól összeszedte párt- tói is függ, mennyire tud- 
ját az erőpróbára, sőt az ja elfogadtatni azokat az
1981-es választásokon be
vált taktikához folyamo
dott. Az öt évvel ezelőtti 
földcsuszamlásszerű győze-

elnökkel.
A bejárhatás Burgibához 

rendkívül fontos tényező a 
tunéziai politikai gyakor-

lembe alaposan belejátszott latban, mint azt a nyáron 
az is, hogy a voksolást Mzali miniszterelnök me- 
megelőzően a szélsőségesek nesztése is jelezte. Mielőtt
hatalomátvételi terveiről 
terjesztettek álhíreket. Isz
lám radikálisokról ezúttal 
is gyakran esett szó, de 
nem csupán a választási 
küzdelmekben.

A két esztendővel ezelőtti

a bukott politikus elhagyta 
az országot, azt nyilatkoz
ta, hogy kegyvesztettségé
nek előidézője Szaida 
Szasszi, Burgiba unoka
húga, aki egész egysze
rűen megakadályozta, hogy

tüntetés, amikor a muzul- négyszemközt beszélhessen
mán jelszavakat kiáltozó, 
utcákra vonult tömeg a 
kormánnyal visszavonatta a 
kenyér árának emelését, in
tő példaként került szóba 
a Nemzetközi Valutaalap
pal (IMF) folyó tárgyaláso
kon is. Rasid Szfar minisz-

az elriökkel.
A reform így áldozatul 

eshet a legmagasabb mél
tóságot jelentő székért foly
tatott küzdelemnek. Burgi
ba rossz egészségi állapo
tára enged következtetni, 
hogy az elmúlt időszakban

terelnök párhuzamot vont fontos politikai esem.ények-
a kormány gazdasági ter
vei és az akkori intézke
dések között: a nyáron jó
váhagyott program szerint 
emelkedik az ipari és me
zőgazdasági .dolgozók bére, 
a családi pótlék, és a nyolc
vanezer legszegényebb ház
tartás segélyben részesül. 
A Tunéziában „politikai 
terméknek” minősülő ké

ről maradt távol. Az alkot
mány szerint az elnököt 
szükség esetén a kormány
fő helyettesíti, de tuniszi 
források tiudni vélik, hogy 
Szfar pozíciója, sem biztos. 
Tekintve, hogy a választá
sok most zajlottak le, az 
esetleges új elnök mandá
tumáról legközelebb csak 
1991-ben dönthet az elek-

nyér és sütőolaj árát csak tori testület. Ezért kap kü- 
fokozatosan emelik az el- lönös jelentőséget, hogy 
következő öt év során. Burgiba kit nevez ki 

Az 1987—91-es időszakot miniszterelnöknek, vagyis 
felölelő középtárvú tervről utódjának. Több önjelölt is 
már tavaly szeptemberben akad: Hédi Mabruk kül-
megkezdődték a tárgyalá
sok a Világbankkal és a 
Nemzetközi Valutaalappal. 
Júliusban azzal a kéréssel 
fordult a kormány a két 
pénzintézethez, hogy üte-

ügyminiszter, Mohamed 
Szajah, a lakásügyek irá
nyítója, vagy éppen az el
nökhöz legközelebb álló 
Manszur Szkiri, aki Burgi
ba magántitkárságát vezeti.

.IRÁNI KAPCSOLAT”

Független ügyész vizsgálja 
g visszaéléseket

Az amerikai kongresszus 
vezetői megelégedésis.el fogad
ták, hogy Reagan elnök vé
gül is hajlandó volt független 
ügyészt kinevezni az Iránban 
történt fegyverszállításokkal 
kapcsolatos visszaélések feltá
rására. Mind Robert Byrd és 
Jim Wright, mind Robert 
Dole és Robert Mitchell, a 
Demokrata, illetve a Köztár
sasági Párt kongresszusi cso
portjának vezetői úgy véle
kedtek, hogy a.z elnök végül 
is hajlandónak mutatkozik 
megtenni a szükséges lépése
ket. A demokrata párti veze
tők azonban sürgették, hogy 
Reagan végezze el a szüksé
ges „nagytakarítást” is a Fe
hér Háziban, és távolítson el 
tisztéből minden olyan sze
mélyt, akinek köze volt az 
ügyhöz. A demokrata vezetők 
nem is titkolják, hogy első
sorban Donald Regannek, a

Belgrad nem tér el a stabilizációs tervtől
— Nincs időnk arra, hogy 

újra kezdjük a már lezárt vi
tákat, újra megvitassuk a már 
elfogadott határozatokat, prog
ramokat és irányelveket. Ez 
késleltetné a tényleges mun
kát — jelentette ki Branko 
Mikulics.

A jugoszláv kormány elnö
ke a Harcos Szövetség orszá
gos elnökségének belgrádi ülé
sén szólalt fel. Az ország jö
vő évi népgazdasági tervét 
ismertető beszédének fenti 
megállapítása válasz a Jugo
szláv. ., Szocialista Szövetség 
(népfront) országos választ
mánya néhány tagjának arra 
a javaslatára, hogy vizsgál
ják felül és rnódoéítsák az 
1983-ban elfogadott hosszú 
távú gazdasági stabilizációs 
programok

— Nem alkarjuk befagyasz
tani az áraikat és a béreket. 
Ehelyett olyan intézkedése
ket javaslunk, amelyek ser
kentik a termelést és a kül
kereskedelmi kivitelt, haté
konyabbá teszik a gazdálko
dást, közös termelési és kivi 
teli programok kidolgozására 
és végrehajtására ösztönzik a 
vállalatokat. Az intézkedések 
másik csoportja az infláció 
okainak megszüntetését szol
gálja majd — mondotta. A 
szövetségi kormány elnöke 
hangoztatta, hogy a jugoszláv 
gazdaságban 1987-ben döntő 
fordulatnak kell bekövetkez
nie a problémák megoldásá
ban, meg kell kezdődnie az 
újabb dinamikus fejlődési 

i szakasznak.

Fehér Ház politikai appará* 
tusa vezetőjének távozását 
szeretnék. Sajátos módon még 
az amerikai jobboldal egyik 
politikai tekintélyének számí
tó volt ENSZ-nagykövet, 
Jeane Kirkpatrick is úgy vé
lekedett. hogy Regannék tá
voznia kedd a rendezés érde
kében.

A függetlenített ügyész az 
amerikai jogszolgáltatás sa
játos intézménye: arra szol
gál, hogy a vizsgálati eljárást 
a lehetőségekhez képest men
tesítsék a politikai és egyéb 
befolyástól. Bár az eljárás, a 
legismertebbé az emlékezetes 
Watergate-ügy kivizsgálásakor 
vált, más esetekben is alkal
mazták már.

A lehetséges törvénysérté
sek közé tartozhat az, hogy a 
fennálló kongresszusi rendel
kezések ellenére hivatalos tá
mogatást nyújtottak a nicar-a- 
guai ellenforradalmárok 'fel
fegyverzésére. Ugyancsak a 
törvénysértés gyanúja áld fenn 
azzal kapcsolatban, hogy a 
titkos akciókról nem értesí
tették a Kongresszust, noha 
azt a nemzetbiztonsági tör
vény kötelezővé teszi a kor
mányzat számára. Végűd tör
vénysértésnek minősülhet ma
ga a fegyvereladási üzlet is.

A szenátusnak a titkos ak
ciókkal és a felderítési kérdé
sekkel foglalkozó különbizott
sága már megkezdte saját 
vizsgálatát John Poindexter 
volt nemzetbiztonsági főta
nácsadó meghallgatásával. 
Poindexter azonban nem tett 
eskü alatti vallomást, hanem 
csupán „beszélgetett” a bizott
ság tagjaival. Előzőleg az ügy 
főszereplőiének kikiáltott Oli
vért North alezredes, a ta
nács volt vezető munkatársa 
egy alkotmánvos eliárásra hi
vatkozva megtagadta a val
lomást.
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Kiírtt yesel Hat It védelmében
Közeledik az év vége és 

ez a számadások és a to
vábbi feladatmeghatározá
sok ideje a környezetvéde- 
lemben is. Gondjaink eller 
nére számos eredményt, 
biztató változást könyvel
hetünk el e téren. Minde
nekelőtt megnyugtató — s 
a további munkához len
dületet ad —, hogy a kör
nyezetvédelem mindinkább 
az állami és politikai mun
ka rangjára emelkedik, s 
a társadalom is egyre te
vékenyebben veszi ki a ré
szét a feladatok megoldásá
ból.

A közelmúltban több fon
tos politikai-kormányzati 
állásfoglalás született é kér
désekről. Többek közt, át
tekintette á kormány kör
nyezetünk állapotát, a kör
nyezetgazdálkodás, -fejlesz
tés, a tudatformálás hely
zetét és problémáit; újra
szabályozták a központi és 
a tanácsi környezetvédelmi 
alap képzését és felhaszná
lását; módosították és ki
egészítették a természetvé
delemről szóló törvényere
jű rendeletét.

A gyakorlati munkában 
is jelentős előrelépésről le
het számot adni. Kimun
kálták a hetedik ötéves 
terv kiemelt feladatainak 
— a légszennyezés mérsék
lésének, a vízvédelemnek

és a veszélyes hulladékok 
kezelésének — végrehajtá
sára irányuló cselekvési 
programokat; s a különböző 
szakterületeken erősödött 
az ágazatok közötti együtt
működés is.

E kérdésekről, valamint 
a környezetvédelem soron 
levő komplex feladatairól 
tanácskoztak az Országos 
Környezet- és Természet- 
védelmi Hivatalban — dr. 
Abrahám Kálmán állam
titkár vezetésével — a hi
vatal felügyelőségei, a nem
zeti parkok igazgatói és a 
megyei környezet- és ter
mészetvédelmi titkárok.

Az értékezlet megállapí
totta: bár reményt keltő 
munícióval folytatódhat a 
munka a jövő évben, a fel
adatok nem csekélyek. Ha
zai teendőink mellett nem- 

. zetközi kötelezettségeink 
teljesítése is napirenden 
van, így például a leve
gő kéndioxid-tartalmának 
csökkentésére irányuló, or
szágok közötti együttmű
ködési szerződésből ,ránk 
háruló feladatok megoldá
sa nagy erőfeszítést igényel. 
Valamint 1987-ben — ez 
eredményeink elismerése is 
— hazánk lesz a házigaz
dája a veszélyes hulladé
kok kezeléséről tanácskozó 
világkonferenciának is.

Felmérés a fiatalokról

Frontfejtés a várpalotai bányaüzemben 

T ö b b  m in t  egy  év v e l a  fö ld ren g és  u tá n

Helyreállítás®!* B erhidán

Az álíaláitos iskolások harmada 
igen alacsosiy sziláiéi* jut iá i  

í au sí i m á sirain
Az értelmi fogyatékos 

gyermekek iskoláztatásának 
helyzetét, valamint a tanköte
lezettségi törvény végrehaj
tásával kapcsolatos vizsgála
tok. tapasztalatait vitatták 
meg a Hazafias Népfront Or
szágos Elnöksége Pedagógiai 
Bizottságának ülésén, a HNF 
Országos Tanácsának székhá
zéban. :-s i-;.:; . k;

Hazánkban- 67 diákotthómosj 
tanintézetben; 92 önálló iskolá
ban és 461 speciális, általános 
iskolában szervezett osztály
ban foglalkoznak differenciál
tan, azaz a képességeiknek 
megfelelően az értelmi fogya
tékos gyermekekkel — hang
zott el a vitaindítóban. A 
mintegy 40 ezer tanuló ké
pességfejlesztését külön ne
velési-oktatási terv szerint, a 
szellemi adottságokhoz iga
zodó tankönyvekkel, tanesz
közökkel végzik. Iskoláztatá
suk fő gondja: kevés az erre 
szakosodott önálló iskola, s így 
egyre több általános iskolában 
válik szükségessé több évfo
lyamot összevonó osztályok 
szervezése. Súlyosbítja a hely
zetet, hogy az értelmi fogya

tékos gyerekekkel foglalko
zóknak csupán 41 százaléka 
gyógypedagógus.

A tankötelezettségi tör
vény végrehajtását az idén 
vizsgálta meg a Központi Né
pi Ellenőrzési Bizottság, s eh
hez . kapcsolta összehasonlító 
elemzését a Művelődési Mi
nisztérium. ,'A vizsgálatok ta
pasztalatairól szóló jelentést 
megvitatva, a bizottság .ülé$éri 
elhangzott: az oktató-nevelő 
munka feltételeit a társada
lom igyekezett a körülmé
nyekhez képest megteremteni. 
Ennek ellenére a tankötele
zettségi törvény hatékony 
végrehajtásában nem sikerült 
meggyőző haladást elérni, 
egyes területeken megtorpa
nás, sőt néhol visszaesés ta
pasztalható. Egy-egy korosz
tály 15-20 százaléka nem vég
zi el időben az általános is
kolát, évfolyamonként 25-30 
százalékra tehető azoknak a 
száma, akik elfogadhatatlanul 
alacsony szinten jutnak túl 
alapfokú tanulmányaikon. 
Ezeknek a fiataloknak nehe
zükre esik az írás, az olva
sás, a számolás.

ÜLTj V endéglátó ipari is k o la  n y íl ik

Szakácsok Is, pincérek is
— „A kelleténél" több kö

zép- és felsőfokú vendéglátó- 
ipari szakembert képeznek ná
lunk.” A kijelentés Vránich 
Istvántól, a HungarHotels 
Kövér Egységének igazgatójá
tól származik. Talán mégis 
ellentmondásnak tűnik, ezt 
olyan szakembertől hallani, 
aki egy a közeljövőben 
megnyíló — vendéglátóipart 
szakközépiskola létrehozásánál 
bábáskodott.

— Azokból a minőségi szak
emberekből van hiány, akik 
—' ha a helyzet úgy kívánja 
— a legkevésbé kedvelt fizi
kai munkát is képesek és haj
landók elvégezni — mondja.

Sopronban egy — a vendég
látóiparban ma még nem léte
ző — új iskolaformát honosí
tanak meg, a HungarHotels 
támogatásával. A szakmun
kásképzés továbbfejlesztési 
koncepciójába szervesen il
leszkedő elképzelések alapján 
kollégiumi éllátást is biztosító 
iskolát hoznak létre a Pannó
nia Szálló belső udvarán Eh
hez kapnak támogatást a Bel
kereskedelmi Minisztérium 
szakmunkásképző alapjából is. 
Az új alma mater a Soproni 
Vendéglátóipari Szakközépis
kola és Szakmunkásképző In
tézet kihelyezett önálló tago- 

I zataként fog működni a Hun- 
j garHotels oktatási intézmé- 
i ínyeként. A nebulókat jövő év

Az elmúlt évi földrengés — 
epicentruma Berhida volt — 
összesen 720 négyzetkilomé
ternyi. területet érintett, ahol 
húsz településen 132 ezer em
ber él. A 370 hajléktalanná 
vált család jelentős részét 
(224-et) Veszprémbe helyez
ték el az átadás előtt állt 
OTP-lalkásoikbain, száz család
nak Várpalotáin adtak átme
neti otthonit. Sokan rokoinaik- 
ináű, ismerőseiknél kaptak 
hosszabb-rövidebb időre szál
lást

Az augusztus 14-i földmoz
gást több mint kilenc hóna
pon : keresztül utórezgések kő- . 
vették, amelyeknek következ
tében a kár nagysága meg
haladta az 1,5 milliárd forin
tot. A tanácsi közintézmé
nyekben 450, a magánlaká
sokban 300 millió forint kár 
keletkezett. A megsérült ál
lami lakások zöme 676 volt. 
Az Állami Biztosító megyei 
igiazgatóságáihoz már jóval 
több mint .20 ;ezer..kárbejelen
tés érkezett a rászorulóktól, 
akiknek 166. millió forintot 
juttattak. Tetemes összeget 
fizettek ki az állami válla
latoknak is, elsősorban a Pe- 
remartond Vegyipari Válla
latnak.

A Minisztertanács döntése 
alapján a tanácsi közintéz
ményekben és állami bérla
kásokban keletkezett károk 
helyreállítására központilag 
628 millió forintot kapott 
Veszprém megye. A társadal
mi összefogásból csaknem 50 
millió forint jött össze. Az 
utórezgések azonban újabb 
'károkat okoztak, így a hely
reállításihoz még 145 millióra 
lenne szükség.

Hol tant jelenleg a helyre- 
állítás, hiszen a feladatok 
nem csupán Berhidán, hanem 
még öt másaik községben is 
bőven adódtak?

szeptemberére várják, így ért
hető, hogy a jelenlegi elkép
zelésekhez képest most is ta
lálható némi módosítás a 
megvalósításban.

— A diákok — a jelenlegi 
gyakorlattól eltérően — sza
kács és felszolgáló végzettsé
get is szereznek egyszerre, a 
képzés a szatócs szakmára 
mint alapszakmára épül el
sősorban — tájékoztat Vrá-- 
mich István. — A kétfajta 
képzés tantervének áttekinté
se után rájöttünk, hogy az át
fedések elhagyásával három 
év alatt — igaz, némiképp na
gyobb óraszámmal — megva
lósíthatjuk ezt a képzést. Az 
is előnye, hogy a HungarHo
tels majdnem 2 millió forint
tal fedezi működési költsége
inkét, így elmondhatjuk, hogy 
a terheket is ott viselik, ahol 
a szakembereket képezik 

Az első — kísérleti — évfo
lyam jövő év őszén indul, a 
tervek szerint huszonhat fiú
tanulóval. Most járjuk az or
szágot, keressük a jelentkező
ket, akik természetesen levél
ben is fordulhatnak hozzánk. 
Külön kikötés, hogy Sopron 
környékiek nem jelentkezhet
nek — így is az egységesebb 
szemléletet próbálják kialakí 
tani A tervek szerint reggel 
tői estig szóló programokat ál
lítunk össze a tanulóknak.

— A tanácsi közintézmé
nyekben és állami lakások
ban keletkezett károk helyre- 
állítása jó ütemben halad — 
kaptuk a tájékoztatást Cser
mák Zoltántól, a megyei ta
nács építési és vízügyi osz
tályának helyettes vezetőjétől. 
— Néhány létesítmény és la
kás helyreállításával azonban 
csak jövőre végeznek az épí
tőik. Id-e tartozik a balaton
almádi öt munkahelyes orvo
si rendelő, a szeníkirálysza- 
badjad és csajági általános is
kola, a küngösii faluház is. 
A berhidad csecsemőotthon — 
Veszprémben kaptak átme
neti helyet — új épületét a 
jövő év végén adjuk át. A 
széles körű összefogás ered
ményeképpen a sérült laká
sok több mint 60 százalékát 
helyreállították a nyár végé
re, megkezdődhetett a visz- 
szaiköitözés. A kezdeti komoly 
.tárisadiaimij segítség ,,gz év ta
vaszától igencsak alábbha
gyott. A jelentős szabmu-nikás- 
hiány miatt ma már koránt
sem olyan fo-lyaimaitos a hely- 
ráállítás üteme, mint an-naik 
előtte. Éppen ezért bevonjuk 
egy-egy részmunka elvégzé
sébe a megyei város gazdál
kodási vállalatokat, továbbá 
foglalkoztatni fogunk gazda
sági munkaközösségeket, ter
melőszövetkezeti szakcsopor
tokat is. Sokam váltak hajlék
talanná az albérlők közül is, 
ezért az a döntés született, 
hogy számukra Berhidán 14, 
Balatonkenesén 4 komfortos 
családi bérlakást építünk. 
Berhidán nyolc otthon építé
sét már elkezdték.

A Peremartond Vegyipari 
Vállalatnál keletkezett károk 
454 millió forintpt tesznek 
ki. Hetvenkét panellakás épül 
azoknak, akik már végleg 
nem költözhetnek vissza egy
kori otthonukba. A vállalati 
lakások többségének újjáépí
tése ez év végéig befejeződik.

Robotgyártás vállalati 
összefogással

Együttműködési szerződést 
kötött a Technoimpex Külke
reskedelmi Vállalat a Győri 
Rekard- Mezőgazdasági ’ és 
Mechatronikai Gépgyárral, va
lamint a Videoton Elektroni
kai Vállalattal ipari robotok 
és robotokkal' működő techno
lógiái rendszerek fejlesztésé
re, gyártására és értékesíté
sére. A megállapodás alapján 
a győri üzem az alapgépek 
előállítására vállalkozik, á Vi
deoton a robotvezérléseket ké
szíti’ majd, a Technoimpex 
pedig a komplett robotrend
szerekhez exportpiacot ! keres.

A Rekard gyárban tavaly 
kezdték meg lieenc alapján 
egy ívhegesztőrobot előállítá
sát. az együttműködésben 
részt vevő vállalatok ezt te
kintik a következő évek fej
lesztési munkáinál alaptípus
nak.

Hazánk a robotok előállítá
sában és alkalmazásában el
maradott a fejlett ipari Orszá
gokhoz képest. Az együttmű
ködés gyorsíthatja a robot 
gyártást és e berendezések el 

* terjesztését.

A nyolcvanas évek első 
felét az ifjúság helyzete 
iránti fokozott érdeklődés 
jellemezte. Ez főként azzal 
magyarázható, hogy a gaz
dasági viszonyok nehezeb
bé válása bizonyos rétegek
— így a fiatalok (család
alapítók) és a nyugdíjasok
— helyzetét igen érzéke
nyen érintette. Az utóbbi 
évek ifjúságkutatási elem
zései egyértelműen kimu
tatták, hogy az újonnan pá
lyára lépő és családalapító 
nemzedékek anyagi-egzisz
tenciális helyzete rosszab
bodott. Az új körülmények 
között nagymértékben meg
növekedett — egyéni és 
társadalmi méretekben — a 
szülők szerepe. A Közpon
ti Statisztikai Hivatal 1984- 
ben vizsgálatával a 15—34 
év közötti fiatalok 1 szá
zalékát kereste meg.

A növekvő mértékű szü
lői támogatás ellenére sem 
javult a fiatal generációk 
lakáshelyzete. A 30-34 éves, 
házas fiatalok egyötödének 
nincs önálló lakása.

A fiatalokat — 10-14 éves 
korukban — általában <87 
százalék) együtt élő szülők 
nevelték. A vizsgálat alap

ján elmondható: azok a 
fiatalok vannak a legkedve
zőtlenebb helyzetben, akik 
alacsony jövedelmű, fővá
rosi segédmunkáscsaládban 
születtek.

Budapesten szinte álta
lános, hogy a szülők jöve
delmi helyzetének romlásá
val párhuzamosan csökken 
a szülők között a külön
munkát vállalók aránya. A 
magasabb jövedelmű réteg
nél gyakoribb a különmun
ka vállalása.

A családok többségében 
ma már fokozott igény van 
a közös szabadidős tevé
kenységre, azonban az ada
tok szerint a fiatalok ke
vesebb mint egyharmadá- 
nak volt módja közös nya
ralásra. Ugyanez a helyzet 
a hétvégi kirándulásoknál 
is. A külföldi együtt utazás 
még ritkábban fordul elő. 
A szabadidős tevékenység 
elterjedtségét tekintve sa
játos hierarchikus sorrend 
alakult ki. A sor elején a 
vezető és értelmiségi, a vé
gén a mezőgazdasági fizi
kai származásúak állnak, a 
közöttük levő különbség 
nyolc-tízszeres.

F ő v á ro s i te m e tő k

Fe jle sz té sre , fe n n ta r t á s r a
n y o lc s z á z m il l ió

S in g e r  v a rró g é p e k  
M a g y a ro rszá g o n  ?
Singer varrógépek kooperá

ciós gyártásáról, illetve ma
gyarországi forgalombahoza/ta- 
Iáról tárgyal a Skála Word 
Trade a Polygon osztrák ke
reskedőházzal — tudtuk meg 
a Skála és a Polygon közös 
budapesti Singer-bemutatóján. 
Az elképzelések szerint egy 
kooperációs szerződés kereté
ben. esetleg Magyarországon 
gyártanának Singer koffere
ket, kötőfésűket, amiért cse
rébe az osztrák fél komplett 
varró- és kötőgépeket szállí
tana. A belföldi fizetőképes 

. keresletre utal, hogy a Poly
gon felmérése szerint évente 
több ezer magyar turista vá
sárol Bécsben úgynevezett in- 
terlock-betéttel ellátott Singer 
varrógépet. A tárgyalásokon 
szóba került magyar bútorok 
sőt kerékpárok szállítása is 
Singer-gépek ellenében. A pa
tinás amerikai céget Isaac 
Singer 18:il-ben alapította 
Bostonban (az ő nevéhez fű 
ződik többek között a rész- 

I tétfizetés! kedvezmény felta
lálása). A Singer European 
Home Product nevű vállalat 
11 nyugat-európai országban 
forgalmaz varrógépekéit,

Á modern nagyváros a szü
letéstől az elmúlásiig gondos
kodik lakóiról. Intézmények 
egész sora szolgálja az élet
ben aktívan ténykedőket, de 
hasonló intézmények gondos
kodnak arról is, hogy az el
múlás körüli teendőket kul
turáltan, a kegyelet kötelező 
szabályainak megtartásával 
végezhessük el. Ennek fon- 
tosságát, az ezzel kapcsolatos 
közérdeklődést jelzik azok a 
viták is, amelyek az utóbbi 
években a budapesti temetők 
állapo-taóiva! kapcsolatban ki
alakultak, Ezt a mindenkit 
érintő 'témát tárgyalta meg a 
Főváros Tanácsának Végre
hajtó Bizottsága is.

A végrehajtó .bizottság 
megálllapította, hogy a lakos
ság igényeinek kielégítésére 
tett jelentős erőfeszítések el
lenére sem sikerült eddig 
megoldani sok, évek óta na
pirenden levő hiányosságot. 
Változatlanul nem kielégítő a 
temetők tisztasága, elhanya
goltak az utak, sok helyen 
elavult a vízhálózat, és gyak
ran követnek el hibákat a 
szertartásokban, néha a te
metői dolgozók magatartása 
is kegyeletsórtő.

A Fővárosi Tanács 1982- 
ben és 1983-ban átfogóan 
vizsgálta a temetők állapotát. 
E vizsgálatok eredményeként 
megállapították, hogy a Fő
városi Temetkezési Intézet a 
VI. ötéves tervben rendelke
zésére álló fejlesztési forrá
sokat nem tudta ütemesen 
felhasználni, a beruházások 
késnek a nem megfelelő elő
készítés és szervezés miatt. 
Hasonlókat állapított meg 
ebben az időszakban a Fővá
rosi Népi Ellenőrzési Bizott
ság is. A feltárt hiányossá
gok megszüntetését célzó in
tézkedési terv nyomán mára 
elmozdulni látszik a holtpont
ról a temetők helyzete.

Jelentős előrehaladás tör
tént a temetők épületeinek és 
berendezéseinek felújításában, 
ezzel egy időben a temetők
ben dolgozók szociális körül
ményeit is javították. Meg
kezdődött a krematórium 
korszerűsítése és , felújítása, 
javultak a .műszaki berende
zések, amelyek, ma már mind 
a kegyeleti, mind a köz
egészségügyi szempontoknak 
megfelelnék. Kellő gondot 
fordítanák a közművek, as 
utak és a, kerítések kiépíté
sére.

Felülvizsgálták. és módosí- 
'tották az ügjrfélfogádás rend
jét. a lakosság’ tájékoztatását.

Az eddigi eredmények mel
lett azonban változatlanul 
nem javult a temetői dolgo
zók egyes csoportjainak ma
gatartása. sok még a gond 
a sírgondozással, a sírkőké
szítés és -felállítás még min
dig indokolatlanul hosszú 
ideig tart. Nem kielégítő a 
virágboltok áruválasztéka és 
sok még a javítanivaló a te
metők tisztaságán iß.

A VII. Ötéves tervben a te
metők fejlesztésére 400 mil
lió forintot hagyott jóvá a 
Fővárosi Tanács. Ebből meg
kezdődik az Űj-köztemető 
központi temetővé alakítása; 
új ravatalozót építenek, ú} 
bejáratot nyitnak, fejlesztik 
az úthálózatot. Bővíteni fog
ják ebben az időszakban a 
krematóriumot, és megkezdő
dik a Farkasréti temető tel
jes, felújítása.

A temetők működéséhez, 
fenntartásához további 400 
millió forintot látott szüksé
gesnek megszavazni a Fővá
rosi Tanács. Ezeknek a for
rásoknak az ésszerű felhasz
nálásával várható, hogy a 
VII. ötéves tervben a lakos
ság számára is észrevehető 
javulás következik be a te
metők állapotában, a temet
kezési szolgáltatáísok színvo
nalában.

A téli gázellátáshoz

Feltdltdíték a tárolóitat
A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat 

felkészült arra, hogy a téli csúcsidőszakban gondoskod
jon az ipar és a háztartások energiaellátásáról.

A fűtési idény kezdetére feltöltötték a kardoskúti és 
a hajdúszoboszlói föld alatti tárolókat, Kardoskúton 143 
millió, Hajdúszoboszlón 744 millió köbméter gázt tarta
lékolnak a keményebb hidegek időszakára. Az ölési gáz
üzemben nyolc új gázkutat, kötöttek be, így teljesítmé
nyét tíz százalékkal, vagyis napi 4,5 millió köbméterrel 
növelték. Az év második felében kezdte meg a terme
lést a legújabb penészlek! gázmező.

Az algyői mezőn, ahol csökkent a rétegnyomás a 
a nyomásfokozáshoz szükséges újabb kompresszorul 
üzembe helyezésén dolgoznak. A vállalat a Nngyalföid 
térségi gázmezőiből a téli csúcsfogyasztás időszakára 
napi 35 millió köbméter földgázt táplálhat be az orszá 
gos távvezetékhálózatba.
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Ä  .'családjogi törvény m ódosítása
Mint ismeretes, az országgyűlés őszi ülésszakán napirendre 

került „a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. 
évi IV. törvény” módosításának tervezete. Az országgyűlés 
megvitatta és elfogadta a módosító rendelkezéseket,- amelyek 
1987. július 1-jével lépnek hatályba. Sorozatunkban arra igyek
szünk választ adni, mi tette szükségessé a családjogi törvény 
módosítását, milyen célokat szolgálnak az új szabályok, mi ezek 
lényege. Természetesen ahhoz, hogy átfogó magyarázatot tud
junk adni, a módosítások mellett ki kell térnünk a nem vál
toztatott' szabályokra is.

A társadalmi-gazdasági élet 
változásai a családi élet, a csa
ládi viszonyok terén, is érezte
tik hatásukat. , Ez a hatás lehet 
pozitív vagy negatív. A család 
a társadalom légikisebb egysá- 
eége, ezen belül,.a. férj és a 
feleség, és. ,. gyermekeik, mint 
egyéneik is, érzékenyén, reagál
nak. minden, társadalmi-gazdá
sági változásra. A családon be
lül is elvileg,a közös érdeknek 
kellene érvényesülnie az egyé-,, 
ni érdekékkel szemben, mégis 
egyre gyakoribb, hogy a csalá
don, bel üli egység, a harmónia, 
felborul, s a, „holtodiglan-hol- 
tomiglan” kötött házassági kö
telék meglazul és szétszakad.
,. Válságban a család intézmé-' 
nye? Ha csupán azt az -egyet
len statisztikai adatot néznénk, 
ho-gy Magyarországon a 15 éves 
vagy árinál idősebb népesség 
64,3%-a házas (11%-a özvegy) 
és 6,2%-a elvált, azt hinnénk, 
minden rendben van, hiszen a 
többség - házasságiján él - vagy 
élt, s a 11%-nyi özvegy. ,is .fsaik 
a sors akaratából volt kén'yté-' 
len házastársától megválni. Ha 
azonban azt is hozzátesszük, 
hogy 1919-bcn még csak 1.3% 
volt az elváltak.aránya, 1960- 
ban már 2%-a, s ez az évek 
során állandó emelkedést mu
tatva az 1986. január elsejei 
állapot szerint elérte a 6,2%-ot, 
már egyértelmű, hogy a család 
bomlása, a válások'száma év
ről évre" emelkedM A válá
sok számának - emelkedés ével 
együtt jár az élettársi kapcso
latok emelkedése, nagyobb 
mértékben , csükkéfo a szüle- 
iéfíűő “ij^erm^eli'szSma^ovfef'

mák, nő a veszélyeztetett gyer
mekek , száma, A családi köte
lékek lazulása, vagy szétbom
lása gvermekneveiési, beillesz
kedési, anyagi és. egyéb. prob
lémákat vét feli

.. >-• Á válást követően soka
sodnak a gyermek látha
tásával, eltartásával 
kapcsolatos viták, jogi
lag kimondják a válást, 
a lakásproblémák miatt 
azonban a volt házastár- 

' sak kénytelenek tovább
ra is égy lakásban élni. 

. Ez mindennapos vesze
kedésekhez vezethet, 
aminek megint csak a 
gyermek látja kárát.

. &-taftásdíj fizetésére kötele
zett szülő kifogásol ja,' hö-gy a 
gyermek láthatásában megfe
lelő ‘jogokat nem biztosítanak 
-neki, ugyanakkor-munkabéré

ből, sőt minden külön jövedel
méből külÖn-kiiiön levonják 
a fizetendő százalékot, s foly
tathatnánk tovább a sort.

1000 házasságkötésre 1960- 
ban még „csak”- 187,3 . válás 
es-ett, 1985-ben pedig már 400,2 
volt a válások száma. 1985-ben 
.73 238 házasság köttetett, 
ugyanakkor a bíróságok 29 309 
házasságot bontottak fel. Ha 
ehhez hozzátesszük az évi 
68 232 haláleset miatt megszűnt 
házasságokat, , kiderül, ho-gy 
1985-ben, de már évek óta 
mintegy 24 000-el csökken a 
házasságban élők száma.- A Ma
gyar Népköztársaság - alkot
mánya egyértelműen kinyilvá
nítva, hogy védi a házasság és 
a család intézményét. Ilyen 
kedvezőtlen, a családot, a gyer
mekeket érintő hatások el
len, a jogi szabályozás se
gítségével is indokolt fel
lépni és a társadalmi-gazdasági 
viszonyokat , jobban szolgáló 
szabályokkal kell az elavult 
rendelkezéseket felváltani. Ez 
a módosítási szándék nem új
keletű. A családjogi törvény 
most elfogadott módosításainak 
munkálatai . már korábban, 
még 1980-ban megkezdődtek. 
Ho-sSzas társadalmi és szakmai 
viták után kristályosodott ki a 
mostani módosítás lényege é-s 
célja, amint azt a törvényja
vaslathoz fűzött miniszteri in
doklás is kifejti: „a házasság és 
a család intézménye “hazánk
ban alapvetően betölti rendel
tetését, de a család működési 
zavarai jelentős társadalmi 
£-'Pb,! érp.ákaJ. .ftko/.n a.k. ̂ ,.

. Különösen a népesedési 
Vf.ffi r-helyzd-; kedvezőtlen ala

kulása, a gyermekek szo
cializáló dósának fogya
tékosságai, veszélyezte
tettsége, s egy sor társa
dalmi beilleszkedési za
var (pl. alkoholizmus, 
bűnözés, stb.) függ össze 
a családi élet problémái
val. A családi kapcsola
tok lazulására, a család
bomlások növekedésére 
utál, hogy évek óta nő a 
válások, ezzel együtt a 
válással érintett gyerme
kek száma, a házasodási 
kedv ugyanakkor csök
ken.

Egyre többen választják há
zasságkötés helyett a kevesebb 
kötöttséggel járó élettársi kap- 

.cs o-Iatot.
Mindezek a jelenségek azon

ban nem tekinthetők csupán 
magyar specialitásnak, hiszen

európai vagy tengerentúli vi
szonylatban is ugyanilyen 
problémákkal találkozunk. De, 
mi lenné jobb konstrukció a 
családnál? Talán az élettársi 
kapcsolat, amely lazább, s bár
mikor feladható? Nem való
színű, hogy a kötöttségektől 
mentes, jóformán semmi ga
ranciát nem nyújtó élettársi- 
kapcsolat tömegesen elterjed
ne, a felek számára követendő 
példaként szolgálná.

A kiút tehát változatlanul a 
család szerepének erősítése le
het. A törvénymódosítás leg
fontosabb célja „a családi kap
csolatok további erősítése, a 
család tagjai egymás iránti fe
lelősségvállalásának növelése, 
a házastársak egyenlőbb teher
viselésének biztosítása, és a 
gyermekek fokozottabb védel
me”. A miniszteri indoklás sze
rint „a törvénymódosítással 
lehetőség nyílik a jelenleginél 
differenciáltabb, a társadalom 
igazságérzetét jobban kielégítő . 
jogalkalmazási gyakorlat ki
alakítására is”. Merészség len
ne arra gondolni, ho-gy a jogi 
szabályozás, a módosítás majd 
minden problémát megold, hi
szen a jog erre nem is alkal
mas. Megvannak azonban a 
maga sajátos eszközei, amelyek 
segíthetnek a házasság, a csa
lád, a gyermek tokozott védel
mének biztosításában.

Mielőtt a családjogi törvény 
részletes ismertetését megkez
denénk, elöljáróban, röviden 
utalunk rá, milyen irányú vál
tozások következtek be, mi 
ezek lényege.

A szabályok első cso
portja azt kívánja elérni, 
hogy a házasulandók 
kellő megfontolás után 
döntsék csak el, hogy 
egymással házasságra 
akarnak-e lépni, s 
ugyanilyen megfontolt
sággal döntsenek a vég
leges szakításról is, ha 
inár a háZastársi kötelc- 
kekmeg lazultak.

Ennek érdekében a nők háaas- 
ságiköté-si korhatárát 18 évre 
módosították; meghosszabbí
totta a törvény a. házasságkö
tést megelőző várakozási időt 
három hónapra; szövegébe pe
dig felvette a házasságkötés 
előtti tanácsadást, amelyen bi
zonyos kivételektől eltekintve 
kötelező részt venni. Bevezette 
továbbá a módosítás a bontó
pert megelőző meghallgatás in
tézményét.

A módosítások másik típusa, 
amelyek nagyobb önállóságot 
biztosítanak a házastársaknak 
a vitás kérdések eldöntésében, 
így megváltoztak a közös meg
egyezéses válás feltételei. A 
házasság felbontására irányu
ló elhatározás csak akkor te
kinthető ilyenkor véglegesnek, 
ha a házasfeiek a közös gyer
mek elhelyezése és tartása, a 
szülő és & gyermek közötti kap
csolattartás, a házastársi tar
tás, a közös lakás használata, 
továbbá a közös vagyon meg
osztása kérdésében is meg

egyeztek. Szabályozza ugyan
akkor a módosítás a közös 
megegyezéses válás egy másik 
típusát, amikor a felek huza
mosabb időn keresztül, leg
alább (három éve) külön la
kásban élnek. Ilyen esetben a 
házasság felbontására irányuló 
szándék komolysága bizonyí
tott, s csak a közös gyermek el
helyezésének és tartásának a 
gyermek érdekében történt 
rendezését kell külön igazol
niuk. Ebben az esetben is a 
felek megegyezése, a döntő, te
hát a bíróság általában csak a 
gyermek érdekéinek védelmé
ben avatkozik be, s az egyezsé
get is csak ennek érdekében 
módosítja, ha szükséges.

Űj intézményként bevezeti a 
törvény a vagyonjogi szerző
dés intézményét. A ma még 
hatályos szabályok szerint a 
házastársi vagyonközösséget 
nem lehet kizárni vagy korlá
tozni. A jövőben a házasság 

. alatt vagy előtt kötött szerző
déssel a felek maguk határoz
hatják meg, hogy mi lesz a kö
zös vágyón, és mi kerül külön
vagyonukba.

tíj elem, hogy a felek 
előre megállapodhatnak 
a lakáshasználat kérdé
sében is. Így például a 
tanácsi bérlakással ren
delkező fél köthet olyan 
szerződést, miszerint vá
lás esetén a másik fél 
hagyja el a lakást. Idáig 
a házasságkötéssel a há
zastársak a tanácsi bér
lakás tekintetében auto
matikusan bérlőtársakká 
váltak. Azaz csak közös 
megegyezéssel dönthet
tek a lakással kapcsola
tos minden kérdésben.

A házasság felbontását kö
vetően is együtt kell működ
niük a feleknek a gyermek tar
tózkodási helyének, Jtépzésé- rj, 
bek, életpályájának ’ meghátá-r ’ 
-ro-zásánál is. Számtalan prob
lémát vetett fel ezídeig a gyer- 
mefcláthatás kérdése. Ennek 
az intézménynek a neve kap
csolattartásra változik, amely 
tartalmilag is szorosabb köte
léket jelent a különélő szülő 
és gye. meke között.

Üj szabály, hogy a tartásdí
jat a korábbihoz képest rugal
masabban, s általában csak a 
főállás szerinti munkabéralap
ján fogják megállapítani, s le
vonni. Ha a gyermeket gondo
zó anya pl. új házasságkötés 
folytán kedvezőbb anyagi hely
zetbe kerül, ez alapul szolgál
hat a tartásdíj csökkentéséhez.

Változatlanul a szülői f-elü- 
ügyelet gyakorlásával kapcso
latos szabályok, s az állami 
gondozásba vétel mellett, meg
jelenik egy új intézmény, az 
állami nevelés, mint új foga
lom.

Mindezekre az olvasóinkat is 
közvetlenül érdeklő és érintő 
kérdésekre (több héten át) 
részletes választ adunk lapunk 
hasábjain.

Dr. L. Gy.

Egy gyermekgyilkosság 
háttere

A 'cím-béri jelzett - mondat 
nemrégiben hangzott' el,

- méghozzá egy bírói emel
vényről, ahol is egy halálos 

. ítéletet emeltek jogerőre,\ Ez.

.. a. figyelmeztetés az emberek 
többségének, már. nem. ide
gen. 1 Az éltéit évtizedekben 
olyannyira bizalmatlabok let
tünk--egymáshoz, hogy- ez 
márnrnár el is torzította egy
máshoz való kapcsolatainkat. 
Volt időszak, amikor a köz
vélemény is megdöbbent: hp-? 
gyan lehetünk ennyire közöm
bösek, bizalmatlanok, hogy 
Még - az egyértelmű segítségét-' 
is megta-gádjukk- a rászoru
lóktól. v ‘-'

Valamikor, nem .is olyan re
gen, felhördült a hazai közvé
lemény, -hogy milyen érzéket
lenek tőlünk nyugatra ,az em
berek, hogy képesek átlépni a 
járdán vagy térén , fekvő em
bert, anélkül, ,hogy .felemel- 

. nék . . .  vagy megkérdeznék.
■ nlncs-e szüksége segítségre, 

Most- itthon !s tanúi1 iöhé- 
! tühk' ennek a jel-ensésnék1.
. Elég csak ‘lemenni a föld

alatti megállókba, s látjuk a 
, pádon héverő. alvó. vagy ne

tán rosszulléttel küzdő embe- 
1 fékét, s úgy .megyünk., át a

másik járathoz, hogy épp csak 
rájuk pillantunk.

Megtámadnak . valakit a 
metrón, rugdossák, ütik, az 
emberek szájtátva bámulják, 
és nem ‘ segítenek. Még az 
ügyeletesért sem rohannak . . .

Terjed az agresszivitás, s 
ahogy tért hódít, úgy húzó
dunk vissza lakásainkba, há
zainkba, a -magunk‘szűk kis 
parcellájára, gondolván, jobb 
a békesség.

Megszólít bennünket egy 
Ismeretlen, utcanevet kérdez, 
vagy csak az. időt tudakolja, 
mi máris úgy érezzük, hogy 
veszély fenyeget bennünket! 
Minden reggel . elmondjuk 
gyerekeinknek, ne álljatok 
szóba idegennel, bárki kér
dez benneteket, menjetek, 
mintha ' meg se hallottátok 
volna.

Látjük-ihálljuk, hogy Nyu
gaton miként, rabolnak ki egy

bankot, figyeljük, hogyan 
gyűri be dzsekijébe az ezre
seket. Épp csak a szemünk 
rebben, ha halljuk, másnap 
mi történt nálunk, bankrab
lás. Szinte észrevétlenül lep 
el bennünket az erőszak, s 
a-hogy' egyre vadabb és han
gosabb lesz, mi úgy csende
sedünk el.

Pedig a csend az erőszakte
vőknek kedvez. Ök akarják 
azt, hogy féljünk, s minden
ki a maga egyéniségébe hú
zód j-ék vissza, míg ők csapat
ban támadnak, s egyenként 
kényszerítenek bennünket 
olyan életre, ami nem is ha
sonlít a rendezett élethez!

Tény, hogy nerq kell min
dig jóhiszeműnek lenni, de 
azért főleg mi, felnőttek, r.e 
tagadjuk meg emKervoltun- 
kat, és segítsünk az idegene
ken, ismeretleneken, ne nö

vesszen bennünk a félelem 
előítéletet. Távolról sem azt 
alkarom ezzel jelezni, hogy le
gyünk balekok, hogy a? egy
értelmű rossz helyzetet is fog
juk fel jónak, s amikor ve
szélyt jelez ösztönünk, ne 
hallgassunk r á . . .  Erről szó 
sincs, de azt sem lehet elfo
gadni, hogy egyfajta termé
szetes bizalom kihaljon az 
emberből.

Érdemes azonban megszív
lelni a bírói figyelmeztetést, 
főleg azoknak, akik egyedül 
vannak, akiknek nincs táma
szuk, hiszen elsősorban őket 
fenyegeti a veszély. Áz, hogy 
bizalmukkal visszaélve áldo
zattá válnak.

Számunkra pedig marad az 
a k-eserő tény, hogy már itt 
tartunk. De nem szabad ebbe 
belenyugodn-unk, hiszen van 
arra lehetőség, hogy megtisz
títsuk életünk terepét azoktól, 
akik békés, nyugodt életünket 
fenyegetik. Csak nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy 
mindez cselekvés és tett nél
kül nem megy. Azt. hiszem, 
ezen a területen is lejárt a 
szavaik ideje. Másnak kell 
következnie.
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NEMRÉGIBEN HOZTAK 
NYILVÁNOSSÁGRA, hogy 
egy tizennyolc éves fiatal
ember, aki együtt élt egy 
harminckét éves asszony
nyal, halálra verte, kínoz
ta élettársa négyéves gyer
mekét, egy kislányt.

Minden gyilkosság ször
nyű, mert jóvátehetetlen! 
De a gyermekgyilkosság 
még szörnyűbb, mert olyan
nal szemben követik el, aki 
nem tud védekezni, aki ki
szolgáltatott, aki — mert 
gyermek — eleve a felnőt
tek védelmére szorul, aki 
tökéletesen ártatlan, védte
len!

Az eset szeptemberben 
történt, s hogy nemrégiben 
hozták nyilvánosságra, an
nak az az oka, hogy a nyo
mozás elhúzódott, hiszen 
ravasz és szövevényes, ám 
kegyetlen gyilkossággal ál
lunk szemben.

Beszéltem annak az óvo
dának egyik óvónőjével, 
ahová a gyermek járt. Nem 
most, hanem akkor, amikor 
a tragédia megtörtént, hi
szen abban a kerületben 
játszódott le ez a szörnyű
ség, ahol én is lakom.

Az óvónő elmondta, hogy 
a gyermeken folyamatosan 
külső sérülések voltak lát
hatók, sebek, kitépett haj
csomók helyei, friss és már 
varrasodó sebek. A gyer
mek nem mondott semmit, 
csak hallgatott, amikor vé
gül szóra bírták, csak any- 
nyit szólt hogy elesett és 
megütötte magát. Persze az 
óvónők nem hitték el, és 
nem is nyugodtak bele, ha
nem szóltak az anyának, 
hogy vigye orvoshoz a gye
reket és vigyázzon rá job
ban. Az anya azzal véde

kezett, hogy a gyermek túl
ságosan eleven, állandóan 
"ugrál és gyakran megüti 
magát, hiába szól neki, a 
gyermek nem hallgat a jó 
szóra. . .

Ez az „anyai” jellemzés 
egyáltalán nem illet a gyer
mekhez. aki magába zárkó
zott, hallgatag, csöndes gye
rek volt, aki a játékban 
sem nagyon vett részt! Az 
óvoda vezetői szóltak és 
megvizsgáltatták a gyere
ket. A szakember megálla
pította, hogy a gyermek se
bei veréstől származnak. 
Ezt is elmondták az anyá
nak, aki tiltakozott, mond
ván, hogy ezt a gyereket 
senki nem veri!

Figyelmeztették, hogy ha 
a gyermek állapota még 
egyszer ilyen lesz, feljelen
tik őt. Ezt az anya zokon 
vette, és szikrázó szemmel 
kérte ki magának. Ezek az 
események talán egy hét 
alatt játszódtak le. Ezután 
következett be a tragédia. 
Otthon maradt a gyerek az 
asszony élettársával együtt. 
A fiatalember, a,ki épp 
hogy betöltötte 18. életévét, 
verte, rúgdalta a gyerme
ket, végül kidobta az eme
letről, vagyis az erkélyről. 
Majd lefutott a gyerekhez, 
akit ölben vitt az orvoshoz, 
mondván, a gyerek meg
ijedt a kutyától és kiesett 
az erkélyről. . .

DE A KÜLSÉRELMI 
NYOMOK arra mutattak, 
hogy itt többről van szó, 
s az orvos értesítette a 
rendőrséget, s a nyomozás 
során kiderült, hogy ke
gyetlen, előre kitervelt gyil
kosság történt, amit az 
élettárs vitt végbe.

A gyilkos bizonyára el
nyeri méltó büntetését. 
Nemkülönben az anya, aki 
ha nem is a bíróság előtt, 
de a saját lelkiismerete 
előtt nem kap, mert nem 
kaphat felmentést, hiszen 
ha 6 igazi anya, akkor ez 
nem következhetett volna 
be. Mert a gyermek neki 
biztosan elmondta, hogy 
mit tes2 vele az élettársa, 
s ha másnak nem. neki meg 
kellett volna védenie, hi
szen ki védje meg a gyer
meket, ha nem az anyja, ha 
nem az apja!

És ez utóbbival kapcso

latban lenne mondandóm, 
hiszen az előzőekből kide
rült, bár nem írtam le, hogy 
a nő elvált, azaz az apa 
nincs jelen a családban. 
Gyakran elmondtuk már, 
leírtuk ezeken a hasábokon 
is, szinte már-már közhely 
számba megy, hogy a vá
lás első számú áldozatai a 
gyermekek. Legtöbbjüket, 
persze, csak lelkileg viseli 
meg a válás, de mint e 
példa mutatja, másfajta ve
szélyek is leselkednek rá
juk, amikkel szemben — 
mint most is! — teljes mér
tékben védtelenek!

Sokan nem értik, hogy 
miért ragaszkodnak az el
vált férjek a gyermekeik
hez, miért nem elégednek 
meg a kéthetenkénti látha
tás „jogával”, miért köve
telnek beleszólást és gya
koribb látogatást, miért 
akarják folyamatosan látni 
gyermekeiket?! Hát ezért, 
az. ilyesmit akarják meg
előzni. És ehhez joguk van. 
Nemcsak azért, mert az ő 
gyermekeikről van szó. Ez 
nemcsak apai, hanem em
beri kötelességük is.

Gondoljuk el: az anya 
egyedül marad három gyer
mekével, ugyanis ennyi 
gyereke van — volt! — 
Erika a legkisebb, és ő lett 
az áldozat. A nő harminc
két éves, mögötte a válás, 
előtte az egyedüllét, a na
pi gond, a küszködés, az 
érzelmi elhagyatottság. S 
ha nem erős benne az anyai 
érzés, márpedig, mint 
ahogy láttuk, nem erős, ak
kor az első adandó alka
lommal kapcsolatot létesít, 
melynek első szempontja 
az, hogy ő nő, és nem anya, 
tehát ezért van szüksége 
férfire! Ha nem -ilyesféle 
pánik miatt, akkor miért 
épp egy alig-férfival, egy 
tizennyolc éves „gyerekkel” 
létesít élettársi kapcsola
tot?! Hiszen ha jól bele
gondolunk, ennek nem nő
je, hanem anyja lehetne!

Ha anyaként — és nem 
nőként! — hallja a gyer
meke panaszszavát, akkor 
bizonyára nem csukja be 
fülét gyermeke jajkiáltása
kor. De nem így történt. 
Női ösztöne erősebbnek bi
zonyult az anyainál! És a 
bekövetkezett tragédia fé
nyénél ez baljóslatú előjel, 
hiszen ami itt megtörtént, 
megtörténhet máshol is!

EZÉRT IS HANGOZHA
TOTT EL a családjogi tör
vény vitájában, hogy sem 
házasság, sem'a válás nem 
lehet csak két ember ma
gánügye! Ez nemzeti és tár
sadalmi kérdés, természe
tesen akkor, ha már van 
gyerek!

Mindenesetre az is‘elgon
dolkodtató, hogy törvényt 
kell hozni, törvénybe kell 
iktatni olyasmit, amire ko
rábban elegendő volt az 
anya vagy az apa! Hol va
gyunk már attól, hogy az 
anyai ösztön erősebb volt 
az életösztönnél is, az anya 
inkább vállalta a maga ha
lálát, csak hogy megment
se a gyermek életét!. Ma az 
anyai érzést teljes mérték
ben háttérbe löki a női ösz
tön, s gyermeke passzív 
gyilkosává válik.

Egy tizennyolc éves fiú 
nem alkalmas arra, hogy 
mások gyermekét nevelje 
—, s mint ahogy e példa 
mutatja —, még elviselni 
sem képes. El tudom kép
zelni azt a tehetetlen és fáj
dalmas dühöt, amit most a 
gyermek édesapja érez, hi
szen azzal, hogy elhagyta 
a családját, utat nyitott e 
gyilkossághoz.

Különös és —- sajnos! — 
újszerű gyilkossággal ál
lunk tehát szemben, olyan
nal, ahol csak a gyilkos áll 
bírái elé, a bűnsegédek 
nem! Ha erre a szokatlan 
jelenségre nem figyelünk 
fel, ki menti meg a jö
vendő vagy már létező 
Erikákat a kegyetlen és 
oktalan haláltól, brutális 
gyilkosaitól ?

A. 3.
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Az olvashatatlan aláírás pi
g-- sz fejjel, fáradtan, társ 
l i  nélkül kezdjem újra?

Kóboroljak ismét az ut
cákon társtalanul, bízva abban, 
hagy rá.m mosolyog a szeren
cse? Ilyen nőt, .mint Mónika, só
ba nem találok. Te még kislány 
vagy, nem érted, nem érthe
ted meg. Nem tudod elképzel
ni azt, hogy egy férfi, aki 
egész életében a társat, az iga
zi társat kereste, és végre — 
amikor már nem is remény
kedik — úgy negyvenéves ko
ra felé megtalálja, micsoda 
boldogság, micsoda kincs az. 
És mit érez akkor, ha ezt a 
kincset az egyik pillanatról a 
másikra elveszíti. Kislányom, 
soha ne tudd meg, mit szen
ved ilyenkor az ember. _Ho- 
gyan válik egyik napról a 
másikra középkorúból aggas
tyánná. Egy férfi nem tudja 
kisírni magát, mint egy nő, 
sőt, fájdalmát sem mutogatja. 
Akkor is vigyorog, amikor a 
lelke zokog. Valahol olvastam 
egyszer: „Az igazi fájdalom 
nem színház, ahhoz nem kell. 
közönség. Akinek nagyon fáj, 
az takargatja, kifelé nem mu
tatja.” Most tapasztalom, mi
lyen igazat írt ez az író. Bi
zonyára neki is nagyon fájt 
valami.

De azt hiszem, nagyon elka
landoztam.

Észre se vettük, máris ott 
álltunk a Lenin tér 4. számú 
ház előtt.

— Mikor láthatom? — kér
deztem hirtelen összeszorult 
szívvel, a magányos estére 
gondolva.

— Miikor? — Egy pillanatig 
gondolkodott. — A fiam öt 
óra körül jön haza az apjától, 
akkorra én is rendbe szedem 
magam. Jöjjön fel, mondjuk, 
hat óra körül. De nehogy me
gint virágot hozzon! Már 
nincs több üres vázám. — 
fenyegetett meg mutatóujjá
val tréfásan.

Csaknem átöleltem ekkor, 
olyan boldog voltam.

— Valamit mégis vinnem 
kell neki, de mi a fenét? 
Üres kézzel nem állíthatok be 
— morfondíroztam magamban 
szinte egész délután. — Vi
szek egy üveg pezsgőt. És ha 
nem szereti? Nem beszélve 
arról, mit lehet vinni egy íi- 
zenvalahány éves fiúnak?

Már fél hat volt, és nem 
tudtam dönteni. Végül bemen
tem a „Toronyház” presszóba, 
vettem néhány szelet tortát es 
lesz, ami lesz, egy üveg pezs
gőt.

Lihegve álltam meg a la
kás ajtaja előtt. Nem a négy 
emelet fárasztott ki, hanem az 
izgalom. Megnéztem az órá
mat. Egy perc múlva hat óra 
állapítottam meg. Nem csön
gettem, az ajtó mégis kinyílt.

Jókedvűen nyitotta ki az aj
tót. ' *

— Ott a csengő az ajtófél
fán — mutatott a nyomó
gombra.

— Még nincs hat óra — 
mentegetőztem.

— Vicces ember maga, — 
mondta, közben bevezetett a 
szobába —, először a nevét 
nem mondja meg, inkább sze
relmet vall. Most pedig kö
szönés helyett közli, még nincs 
hat óra.

— Mindig bánt — mondtam 
elszontyolodott képpel —, pe
dig tudhatná, hogy a szerel
mes ember szórakozott.

— Mit cipel, már megint? 
— nézett a kezemben levő 
csomagra.

— Magának hoztam — 
nyújtottam oda az üveget —, 
ezt pedig a fiának — tettem 
le az asztalra a tortát.

— Üljön le! A fiam nincs 
itthon, lement a térre fociz
ni — mondta, közben kicso
magolta az üveget, — Nocsak, 
pezsgő! Mit ünnepelünk?

— A megismerkedésünket 
és az első estét.

— Honnan tudta, hogy a vö
rös pezsgőt szeretem? Talán 
ezt is elpletykálta valaki? 
Esetleg a takarító néni? — né
zett rám hamiskás szemekkel.

— Nem, a takarító néni er
ről nem beszélt. Igaz, nem is 
kérdeztem.

— Pedig egy újabb ötvene
sért még azt is elárulta vol
na, hogy mikor szoktam fü
rödni.

— Ha ezt tudom, egy szá
zast adtam volna neki — men
tem bele a - játékba. 1

— Miért, mire lenne még
kíváncsi? V

— Mindenre. Mi a kedvenc 
étele? Melyik ruháját szereti a, 
legjobban? Mi a kedvenc szí-, 
ne? Itala, szórakozása, és így 
tovább.

— Ezeket megtudhatja szá
zas nélkül is.

— Elárulja?
— Ha jó fiú lesz!
— Esküszöm — tettem a 

szívemre a kezem.
— Na, tessék! így nézki egy. 

igazi férfi!. Esküdözni tud, de, 
azzal már nem törődik, hogy. 
mindjárt ^zomjan halok.

— Oh, bocsánat^ kaphatnék, 
egy poharat? Tudja, ennek a 
pezsgőnek, van egy furcsa szo
kása — olyan, i m int. az asz- 
szony —, ha nem bánnak ve
le elég gondosan, megszökik.

— Nocsak, talán a feleségé
vel nem bánt elég gondosan.

— Bizonyára, bár nem 5 
szökött meg, engem segített 
hozzá.

— Szóval, maga volt ,a szö
kevény? — kérdezte, közben 
a szekrényből kivett két tal
pas poharat. — Remélem, a 
csillárt nem akarja lelőni?

S ikerült úgy felbonta
nom az üveget, hógy 
hangja is álig Volt, 

nemhogy a dugó elrepült vol
na, Töltöttem mindkét pohár
ba.

— De szép színe van — 
emelte a  szemé elé.- — Egész
ségére — koccintotta a"poha
rát az enyémhez, éé': ivott 
egy kortyot. — Juj, de finom! 
— csettintett a nyelvével.

A műhelyben önálló alkatrészgyártás is folyik
Cs. Z. felvételei

SZEGED

T ervszer ű, megelőző 
karbantartás

'I Aki már. dolgozott vágj? épp most dolgozik gyár
ban, annak nem sokat kell magyarázni, hogy mit j e 
lent az a három betű: tmk. Azt, amit e cikk címe 
mond Akár gép, akár berendezés romlik el, azonnal 
szólnak a tirik-soknak^ alcik ott teremnek, s a lehető 
legrövidebb idő alatt megjavítják, elhárítják a hibát.

Az Alföldi Bútorgyárban . is működik ez a munely. 
Itt általában hatvan-hetven eniber dolgozik, s a többi 
részlegtől eltérően, itt a .zöm szakmunkás, s csak el- 
enyésző rész ö sé^éd- vstgy- betanított munkás, Kik is 
vannak itt? Természetesen olyan emberek, akik érte
nek a gépszereléshez: lakatosok, szerelők stb. De van
nak itt villanyszerelők, kőművesek. Jellemzőjük az, 
hogy eredeti szakmájuk is az, amivel most foglalkoz
nak.

A jő szakembert meg kell becsülni, s itt ez törté
nik. A lehetőségekhez képest magas órabérért dolgoz
nak. Persze, ennek meg is. van az ellenértéke, mun
kájuk ugyanis azonnal lemérhető, ellenőrizhető. A gép 
vagy a berendezés milyensége eldönt mindent: vagy jó, 
vagy rossz. Nincs és nem is lehet vita. Nem kell és 
nem lehet magyarázattal „elütni” a munka eredmé
nyét avagy eredménytelenségét. , . ,

'Miután pedig az üzemben jócskán vannak régi gé
pek, az úgynevezett klasszikus karbantartásnál több az 
itteniek feladata. A gépekhez már nincsenek tartalék 
alkatrészek, s a javítás azzal kezdődik, hogy le kell 
gyártani az esztergályosnak ahhoz, hogy a szerelő 
vagy lakatos kicserélje a régit az újra.

Sajnos, egyre több az olyan munka, hogy az egész 
gépet le kell állítani, beszállítani a műhelybe és tel
jesen felújítani. Szerencsére az itteni szakemberek ér
tik ennek a módját, s ezáltal a gépek élettartama jó 
pár évvel meghosszabbodik.

És ez a lényeg ennek a műhelynek a munkájában, 
mármint az, hogy ne legyenek álló gépek, hanem 
mindegyik termeljen, s ha valamelyik mégis meghibá
sodik, akkor minél rövidebb ideig álljon.

A műhelyben két műszakban dolgoznak az emberek.
Á. J.

Készül az alkatrész az esztergagépen

Nagy ünnep volt a gyere
keknek És persze, a -felnőttek
nek is. No meg nagy lehető
ség. Hiszen nincs olyan csar 
■Iád, ahol ne kellene kiengesz
telni időnként a gyerekeket. 
Nem nagy dolgokra gondolok 
itt, csupán arra, hogy előfor
dul: nem figyelünk arra, amit 
mond, idegesít, ha többször 
szóba hoz valamit,, türelmet
lenek vagyunk, ha nem min
dig jó jegyet hoz haza stb. 
Ez- a nap alkalom volt tehát 
arra, hogy mindezeket leveze
keljük. ■

Sajnos, a felnőtteknek, a 
szülőknek, nem csak ilyen 
„kis" bűneik vannak, hanem 
sokkal nagyobbak, például, el
hagyják őket, nem törődnek 
velük, vagy egyszerűen nem 
is gondolnak velük. Vajon 
hány embert tartott vissza az 
a tény attól, hogy bűncselek
ményt ne kövessen el, neki 
gyereke van? I Gondolom, nem 
sokat. Amikor a felnőttek 
bajba keverik önmagukat, 
előtte soha nem gondolnak 
arra: vajon mi lesz a gye
rekemmel, ha én nem. le
szek vele? Lesz-e neki aján
dék a rögtönzött fenyőn? 
Tesz-e valaki meglepetést a 
csizmájába Mikulás-nap éjje
lén?

Csak később, amikor már 
megtörtént a jóvátehetetlen, 
akkor döbbennek rá, hogy ne
kik gyerekeik is vannak, s 
hogy 'a baj nemcsak őket 
sújtja, hanem gyerekeiket.

És gondolnak-e arra a szü
lők, amikor bűncselekményeik 
révén megszöknek előlük a 
börtönbe; hogy ez is egyfajta 
cserbenhagyás?! Otthagyják 
őket védtelenül, kiszolgáltatva 
az emberek jó vagy rossz 
szándékának.

Márpedig, hogy rossz szán
dékú emberek vannak, s nem 
is kevesen, azt épp nekik nem 
kell sokat magyarázni, hiszen 
ott vannak, ott élnek — szom
szédságukban, vagy épp egy 
zárkában.

És hogy azok az r 
akikben egy ~~ " 
szeretői' van.' ..
gyermekeikre, s :---------  —
a Mikulás-nap környékén, ha
nem máskor is, az természe
tes.

De vajon azok, akik ártat
lan gyermekek életét oltották 
ki, késsel, zsineggel, vagy 
csak marokkal, azok gondol- 
nak-e arra, hogy ezek a gye
rekek épp miattuk nem él
hetnek, épp miattuk, az ő 
gyilkos indulataik miatt nem 
élvezhetik az ártatlan gyer
mekkor csodálatos örömeit.

A 3 .

Baracsi Ferenc előadásának sikerét a többször felcsattanó taps is jelezte

©málló est
Bár az esemény még ősszel történt, 

megérdemli a nyilvánosságot. A zalaeger
szegi bv. intézetben önálló estet tartott Bara
csi Ferenc színművész, a helyi Hevesi Sán
dor Színház tagja. Bálint György író, új
ságíró, kritikus, a kiemelkedő baloldali pub
licista születésének 80. évfordulója alkalmá
ból.

S talán mindennél többet mond az olva
sóknak az 1943-ban elhunyt Bálint György
ről utolsó írásos üzenetének néhány sora: 
„Ha valahol féligkész gondolatokat, tisztá
zatlan ötleteket vetettek papírra, én ott 
voltam és közbeléptem... Illúziókat rom
boltam,: tudatosan és elszántan. Üldöztem a 
gyengeséget, nem tűrtem a hazúg vigaszba-

Györgyről
lódást. Védtem valamit, amit ma már egyre 
kevesebben védenek...” S ő vetette papír
ra -az alábbiakat is: „A halált is le lehet 
győzni, ha vállaljuk és nem törődünk vele, 
mikor csap le, ha a halál közvetlen köze
lében is úgy dolgozunk, mintha örökké él
nénk.” ,

A bálinti életmű a bizonyítéka, hogy az 
előbbieket komolyan is gondolta, ügy hisz-' 
szük hogy a kitűnő színművész előadása* 
ban az elítélt-hallgatóság maradandó gondo
lati élményekkel lett gazdagabb ezen az 
estén.

A színház, a kultúra így is eljuthat a bv. 
intézetekbe. A zalaegerszegi példa, köyetes- 
re méltó. f

r
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Sokszemközt az olvasókkal
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Régi hagyomány, hogy Sopronkőhidán nemcsak a 
megszokott módon, hanem egy kissé ünnepélyesebb 
keretek között — amolyan író-olvasó találkozó formá
jában — a lap olvasóinak egy csoportja és a jelen lévő 
újságírók kötetlenül elbeszélgetnek. Az már a helyzet
ből, a dolgok logikájából adódik, hogy az olvasók van
nak többen —• most lehettek vagy hetven-nyolcvanan 
— és a beszélgetés inkább kérdezz—felelek formát öl
tött. Ezt később volt, aki „panasznapnak” nevezte, ám 
a részleteket megismerve, rögvest kijavította a meg
állapítást, és hasznos, félreértéseket tisztázó, előre vivő 
eseménynek tartotta.

Egy ilyen találkozó hangu
latát, légkörét nehéz egyér
telműen érzékeltetni. A jelen
lévők érthetően nem felejthe
tik el, hogy ők elsősorban el
ítéltek és csak ebből követ
kezően a Heti Híradó olvasói. 
Másfelől az újságírókban 
nemcsak a lap „készítőit” lát
ják, hanem a büntetésvégre
hajtás olyan képviselőit, akik 
felügyeleti szervtől érkeztek.

így aztán a kezdeti elfogódott
ság után oldódott csak a han
gulat, lettek lényegbevágóbbak 
a kérdések, amelyek mind
egyike valamilyen módon mé
giscsak kapcsolódik az elítél
tek lapjához, hiszen a - Heti 
Híradó az elítélteket érintő 
valamennyi büntetésvégrehaj
tási kérdéssel foglalkozik. Ha 
úgy tetszik: közvetve vagy 
közvetlenül a profiljába tar
tozik.

Hangulati tényezők
Hogy milyennek láttuk mi, 

újságírók e találkozót és an
nak résztvevőit? Miután nem 
először és remélhetőleg nem 
utoljára lehettünk részesei, 
talán megfogalmazhatók a be
nyomások.. Az elítéltek több
sége reálisan látja helyzetét, 
alapvetően elfogadja a rá vo
natkozó büntetésvégrehajtási 
szabályokat. Ám számos olyan 
hangulati tényező van, amely 
a lényeget tekintve ugyan ap
róságnak tűnhet, de az egyes 
embernek a napjait mégis be
folyásolja, . hol pozitívan, hol 
negatívan, Kőhidán is kide
rült: a humánus, nevelésköz
pontú büntetfevégrehajtás 
olyan elv, amelyből az intézet 
vezetése nem enged, s ame
lyet minden vonatkozásban 
érvényesít: is. Az említett ap
róságok, s azok esetenkénti 
negatív kicsengése — miként 
a találkozón kiderült — ab
ból is adódik, hogy részben 
még nem folyamatos az el
ítéltek tájékoztatása, s. ebből 
félreértések adódnak, más
részt az elítéltek jogos kéré
sei, panaszai nem mindig jut
nak el az intézkedésre jogo
sult személyhez, személyek
hez. Már csak azért sem, 
mert nem ahhoz fordulnak, 
akihez kell.

Ugyanakkor megnyugtató 
volt látni és hallani, hogy a 
többség nem követelőzve, nem

indulatosan-, hanem szinte 
„partnerként” gondolta át a 
problémákat, megértőén ke
resve azok megoldását, figye
lembe véve a büntetésvégre- 
hajtás szempontjait is.

★

A lapban megválaszolt kér
dések jórészét feltettük az in
tézet parancsnokának, aki 
felhatalmazta a szerkesztősé
get, hogy válaszait közvetítse. 
Ezért köszönetét mondunk ol
vasóink nevében is, még ak
kor is, ha természetesen nem 
mindenben értett egyet a kér
dezőkkel. Nézzünk tehát né
hány kérdést, azon melegében 
a válaszokkal. . .

•  Miért nem lehetséges az, 
hogy a szabadságvesztés utol
só évében, az éves pihenőidőt 
a büntetés utolsó napjaira 
adják ki, így az elítélt előbb 
szabadulna, azaz a „szabad
ságát” már kint töltené?

A válasznak van egy helyi 
és egy általános része. . Kő
hidán fegyházasok vannak, 
így az évi pihenőidőt nem 
kaphatják meg rövid tartamú 
eltávozásként, s ilyen címen 
büntetés-félbeszakítás sem 
adható. Ahol pedig van rövid 
tartamú eltávozás, ott többet 
ér az, ha az illető a szaba
dulás előtt néhány hónappal 
hazamehet, mintha néhány 
nappal rövidülne a büntetése.

De a lényeg: ezt a jogszabá
lyok egyébként sem engedik 
meg.

•  Miért nem tölthetik ab
ban a bv. intézetben a bün
tetésüket az elítéltek, amely 
legközelebb van lakóhelyük
höz?

Köztudott, hogy a bíróság 
ítélete alapján állapítják meg 
a büntetésvégrehajtási foko
zatot. Akit például fegyházra 
ítélnek, az nem töltheti me
gyei intézetben a büntetését, 
hanem csak valamelyik fegy- 
házban. Ezen túl a fegyházak 
is „szakosodtak”, bizonyos 
bűncselekmények elkövetői 
Szegedre, mások Kőhidára 
stb. kerülnek. Ez egyébként a 
börtönfokozatra is érvényes. 
Egészen különleges esetekben 
és okok miatt, kivételesen 
előfordul, hogy kérelemre va
lakit más intézetbe helyez
nek át, de ez is csak azonos 
fokozatú lehet. Vagyis a la
kóhelyhez közeli börtön mint 
kívánság nem teljesíthető in
tézményesen.

•  Kőhidán megtiltották, 
hogy a csomagban bélyeget 
küldjenek a hozzátartozók. 
Miért?

Mint kiderült, előfordult 
olyan eset, hogy a csomag 
tulajdonosa megvádolta a cső. 
magot ellenőrzőket, hogy a 
bélyeget „ellopták”, mivel az 
szerepelt a listán. Mint a pa
rancsnok elmondta: szó sincs 
arról, hogy korlátozni akar*

■ nák az elítéltek levelezését, 
ezért nincs akadálya annak, 
hogy a jövőben levélben bé
lyeget küldjenek az ottho
niak. Ehhez annyit érdemes 
hozzátenni: ez célszerűbb is, 
hiszén a bélyeg a csomagban 
minden jó szándék ellenére 
elkallódhat, esetleg bezsíro- 
zódhat stb. Levélben, boríték
ban ilyen veszély nincs.

•  Miért nem lehet kávét, 
teát vásárolni, illetve csomag-, 
ban kapni?

E problémával külön cikk
ben foglalkozunk. Ehelyütt 
csak a lényeget: az intézet 
parancsnoka közölte, hogy a 
kávéval kaipcsolatban meg
vizsgálják a lehetőségeket, 
bár a korábbi tapasztalatok 
— ha nincs meleg víz, ké
szülnek a zugfőzők — megfon
toltságra intenek. Arról is 
tudnak, amit az elítéltek is 
jeleztek, hogy a tilalom elle
nére bekerülnek kávékészít
mények, filteres teák, és elké
pesztő mennyiségű cigarettáért 
cserélnek gazdát. Tehát kávé-
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ügyben keresik a megoldást, 
de ezt senki ne vegye ígéret
nek.

O A nem jogerős elítéltek 
havi vásárlását miért nem 
„előlegezik” meg?

A kérdés nem kőhidai spe- 
cialistás, és kiterjeszthető az 
előzetes letartóztatottakra is. 
Nyilvánvaló, hogy amíg a 
fogvatartott — itt helyénvaló 
a kifejezés — nem dolgozik, 
fizetést sem kap, s ebből kö
vetkezően e forrásból nem 
jut személyes , szükségletre 
fordítható összeghez. Ha ho
zott magával pénzt, vagy a 
hozzátartozók küldenek, az a 
letétjébe kerül, és ebből már 
vásárolhat. Általában ez a 
gyakorlat. A büntetésvégre
hajtás nincs arra „felhatal
mazva”, hogy ilyenkor „se
gélyt” vagy „előleget” adjon 
az érintettnek, erre ugyanis 
nincs fedezete. Az előzetes le
tartóztatottaknál más lehető
ség nem is kínálkozik, A nem 
jogerős elítélteknél, ha már a 
letöl-tőházban van, és dolgoz
hat is belátható időn belül, az 
elképzelhető, hogy egyéni el
bírálás alapján az első „fize
tést” megelőző hónapra bizo
nyos összeget „előlegeznek” 
vásárlásra. Feltételezve, hogy 
az illető tényleg dolgozni fog, 
azaz lesz fedezete az előleg
nek. Akit ez érint, kérje e le
hetőséget az intézet pénzügyi
.szolgálatától__
,1, 9  Ellenőrizzük-e az elítél
tektől érkezett írásokat?

Nem! Két okból sem. Ha 
eseményről tudósít, akkor az 
írás eleve ellenőrzött, leg
alábbis az esemény , ténye biz
tos. Ilyen jellegű probléma 
nem is volt még. Amikor pe
dig elítélt olvasónk saját vé
leményét, gondolatait írja 
meg valamiről, vagy valaki
ről, csak az a kérdéses: he
lyesnek tartjuk-e a közlését? 
Ha igen, akkor annak követ
kezményeit már mi vállal
juk, nemegyszer „óhajtjuk”. 
Hogy soproni példát említ

sünk: amikor megkaptuk Be
ne elítélt levelét, amelyben 
dicsérte a munkáltatást és 
egyebeket, és örömmel újsá
golta, hogy a „varrodában 
szól a zene”, teljesen nyilván
való volt, hogy a saját szem
szögéből közelített a témához, 
s lesznek mások, akiknek vé
leménye, személyes élménye 
eltér az övétől. Jöttek is a 
válaszok, azokból is közöltünk 
néhányat, így ellenőrzés nél
kül is képet kaphattunk a 
valóságos viszonyokról. De 
ami ennél is fontosabb: meg
bízunk az olvasókban, mert 
igazán ritkán fordult elő, hogy 
„ferde szándékot” fedeztünk 
fel egy-egy olvasói levélben. 
Ezeket persze nem is közöl
jük. S az is természetes, hogy 
aki a nyilvánosságot vállalja, 
a tartalomért erkölcsi felelős
séget vállal.

O A munkahelyeken való
ban szól a zene bizonyos idő
szakokban. De ez nem ser
kentő hatással van a dolgo
zókra akkor, ha állandóan 
ugyanazokat a számokat hall
hatják, hanem idegesítő. Miért 
nem cserélik a kazettákat?

A panasz ebben az ügyben 
jogos, hiszen az egyébként 
népszerű jugoszláviai 3 plusz 
2 zenekar kissé gicccses nó
tái is megunhatóak, ha szá- 
zadszor is ugyanazt halljuk, 
„a híd alatt, a híd a la tt...”

Mint az illetékes nevelő el
mondta: elkészültek az új
felvételek, tehát a jövőben va
lóban azt a célt szolgálja 
majd a zene, amiért kita
lálták.

9  Nem lehetne-e valami* 
képpen megoldani az elítéltek 
jogi képviseletét polgári, pél
dául örökösödési ügyekben?

A kérdező saját példájára 
utalva elmondta: ügyvédet 
kért és kapott, aki a kijöve
telért és a jogi tanácsért már 
sokat kért. Itt a válasz egy
értelmű: miként a szabad 
életben, az elítéltek esetében 
is a polgári ügyekben, ha 
szükséges — nagy értékű in
gatlan öröklésénél pedig szük
séges! — ügyvédet kell és le
het meghatalmazni. Ezért a 
megbízásért munkadljat kell 
fizetni az ügyvédi munkakö
zösségnek. E munkadíj mérté
ke függ az ügy tárgyának ér
tékétől, az ügy bonyolultsá
gától stb. Másfajta -jogi kép
viselet nem lehetséges. Még 
azt tanácsolhatjuk: ha csu
pán el kell járni az ügyben, 
s ez nem kíván ügyvédet, ak
kor az elítéltek valamelyik 
hozzátartozójukat hatalmaz
zák meg, így az ügyvédi költ
séget megtakaríthatják. De 
egy milliós nagyságrendű in
gatlan öröklésénél — mint a 
kérdező esetében — „megéri” . 
a drágának tűnő munkadíj.

Konkrét kérések
Két konkrét panasz merült 

fel, amelyet továbbítottunk az 
igazgatási szolgálatnak. Az 
egyik esetben a kérdezőt tár
gyalásra szállították a Mar
kóba, de valamilyen okból 
nem vitték föl a tárgyalásra. 
Emiatt azt az ő költségére el
napolták és fizetnie kell. E 
költség megtérítésének kéré
se jogos. A másik fesetben ko
rábbi büntetését négy és fél 
hónappal „túltöltötte” és azt 
kéri, hogy az újabb, mostani

— Finom — hagytam rá 
bár az iga-zat megvallva, soha 
nem szerettem a pezsgőt.

— Kávét kér?
— Köszönöm, kérek.
— Hány cukorral? — szólt 

be a konyhából, ahova kiment 
a kávét elkészíteni.

— Ha maga itt van, feles
leges a cukor,

— Mondjon még ilyen szé
peket, szeretem hallani — csi- 
vitelt az ajtón át.

— Nem tudok, ha elbújik 
előlem.

— Keressen meg!
Nem kérettem magam. Fel

álltam, kimentem. Odaálltam 
a háta mögé. Éreztem hajának 
hódító illatát, szinte megszé
dültem. Amint megfordult, 
vógiigciirógáttá arcomat a sely
mes hajzuhatag. Egy csókot 
leheltem rá. Ma már biztosan 
tudom, hogy észrevette, de ak
kor ezt semmivel nem mutat
ta.

Segítettem bevinni a kávét, 
megittuk. Beszélgettünk, szin
te az egész életem elmesél tet
te velem. A fia fél nyolc táj
ban rontott a lakásba.

— Éhes vagyok — közölte 
az anyjával —, szia, Nándi bá
csi — vetette oda nekem, 
mintha régi jó ismerősök let
tünk volna.

— Jöjjön, megvacsorázunk! 
— állt fel Mónika a fotelből.

— Köszönöm, igazán ked
ves. .. De nem hiszem, hogy 
gondolta. .. esetleg, szóval...
! — Ne dadogjon már, hanem 
jöjjön! Nem lesz rántott csir
ke, de azért nem hal éhen. 
Eszünk, aztán megnézzük a 
fűimét.

Megnéztük. Megnéztük, de 
én nem láttam. A filmet nem, 
csak őt, Mónikát. Néha már
mér megfogtam a kezét, de az 
utolsó pillanatban mindig 
visszariadtam.

Tíz óra volt, amikor elbú
csúztunk.

— Elalyás előtt gondoljon 
arra, hogy szeretem! — mond
tam az ajtóban, és elfogadtam 
a felém nyújtott kezet.

— Akkor bizonyára jól fo
gok aludni. Jó érzés tudni, 
hogy valaki szeret — mondta 
fátyolos hangon.

— Ezért olyan förtelmesek 
az én éjszakáim.

— Lehet még jobb is — vá
laszolta.

Nem tudom, én láttam-e 
rosszul, de úgy éreztem, ek
kor megcsillant valami a sze
mében.

Sokáig nem tudtam elalud
ni. Mónikára gondoltam, éb
ren, és vele voltam álmomban 
is. Talán ekkor már szere
tett?!

Mindennaposak lettek ta
lálkozásaink. Va,gy el
mentem elé a kórház

hoz, vagy látogatási időben 
mentem fel, vagy a lakása 
előtt vártam meg hajnalban, 
munkába indulás előtt. Hét 
végén, a szabadnapján men
tem csak a lakására. Először 
délután, később egész napra, 
A karácsonyt együtt töltöttük. 
A fiút az apja egy, hétre el
vitte, akkor aludtam ott elő
ször: Olyan boldog szilveszte
rem még nem volt, és már 
nem is lesz

A fiú haza.jövetele után nem 
aludtam ott, bár nem küldött

el Mónika soha, de éreztem, 
láttam rajta, hogy kellemetlen 
lett volna neki. Hálás volt, 
amiért így ellestem óhaját, 
gondolatát.

Egyik este búcsúzáskor meg
kérdezte :

— Ugye, szeretnél iitt ma
radni, szívem?

— Nagyon —• szorítottam 
magamhoz.

Az előszobában voltunk. So
ha nem nyitotta ki addig a be
járati ajtót, amíg el nem bú
csúztunk.

— Kíváncsiak a szomszédok
— közölte több alkalommal is.

— Holnap ne gyere el elém 
—- mondta, és egy csókot nyo
mott a számra.

— Miért? Nem .érsz rá? —• 
kérdeztem meglepődve.

— Ne kérdezz semmit! Na
gyon kérlek, maradj otthon. 
Megígéred ?

Ogy éreztem magam, mint 
akit letaglóztak.

— Meg — mondtam keserű 
szájízzel, és anélkül, hogy még 
egyszer megcsókoltam volna, 
kifordultam az ajtón.

Szomorúan bandukoltam 
hazafelé, már csaknem a la
kásomhoz értem, amikor fel
ordítottam.

— Marha!!! — megálltam, 
és elkezdtem röhögni. Nem 
nevetni, röhögni. Ha valaki 
látott vagy hallott, bizonyára 
azt hitte, megőrültem. Ogy . is 
volt. Megőrültem a boldogság
tól, ugyanis ekkor esett le a 
húszfillér.

— Ö akar feljönni hozzám
— suttogtam, amikor nagy ne
hezen sikerült abbahagyni a 
nevetést.

— Ö jön! Jön a drága! — 
ismételgettem magamban.

Másnap, munka után rohan
tam haza. Még körül akartam 
nézni, bár az este kitakarítot
tam a lakásban. Körülnéztem, 
aztán szomorúan leültem az 
egyetlen székre.

— Na, én aztán jól nézek 
ki Mit fog szólni Mónika, ha 
meglátja, hogy még bútorom 
sincs. Olyan szegény vagyok, 
hogy az egér is feltartott kéz
zel megy el tőlem — düny- 
nyögtem, de nem sok időm 
volt a szomorkodásra, mert 
kisvártatva megszólalt a csen
gő. Kinyitottam az ajtót. Mó
nika repült a karomba.

Két boldog órát töltöttünk 
együtt. Mindennap — mert 
most úiár ő járt fel hozzám — 
úgy éreztem, hogy ennél bol
dogabb már nem lehetek, és 
mindennap boldogabb voltam.

Ne haragudj kislányom, 
hogy ilyen dolgokat is meg
írok, de nem vagy már olyan 
kicsi, maholnap tizennyolc 
éves leszel. Búcsúzóul kinek 
mondjam el boldogságomat é§ 
pokoljárásomat, ha nem ne
ked? Neked, aki legközelebb 
állsz hozzám, sőt — mondhat
nám — rajtad kívül senkim 
sincs. Annak idején te hara
gudtál Mónikára, pedig nem 
volt igazad, ö  nem vette el 
szeretetemet tőled, mert én ak
kor is úgy szerettelek, mint 
annak előtte, vagy most. Bi
zonyára már tudod, mi a sze
relem és a szeretet közötti kü
lönbség. Mónikát szerelemmel 
szerettem, téged úgy, mint a 
lányomat E két érzés nem 
ütközött egymással, sőt. Min
dig büszke voltam rád Szép 
vagy, kislányom, jó vagy, és 
szerettél is. Boldog voltam, 
amikor veled lehettem. Talán

£i

akkor lettem volna a legbol
dogabb, ha édesanyád Mónika 
lett volna.

Mónikába szerelmes voltam, 
ő volt a társam, ö  volt az, akit 
csaknem negyven évig keres
tem. ö  volt az, akivel olyan 
rövid ideig lehettem együtt, 
mégis úgy érzem, egy életre 
elegendő boldogságot kaptam 
tőle.

Látod, kislányom, mindig 
elkalandozom, ahelyett, hogy 
gyorsan befejezném levelem, 
de mindent el akarok monda
ni. Utána talán kissé meg
könnyebbülök én is, és talán 
meg tudom magyarázni, hogy 
hol van a sok miértre a fele
let.

rdekes, néha úgy sza
lad a kezemben a toll, 
hogy szinte percek alatt 

teleírok egy oldalt. Van olyan 
is persze — mint például 
most —, amikor meg kell áll- 
nom gondolkodni. No, nem 
azért, mintha nem emlékez
nék valamire, hanem mégis 
figyelembe kell vennem azt, 
hogy anyád el fogja olvasni 
ezt a levelet. Nem szeretném 
őt Se megsérteni, se megbán
tani. Bár lehet, hogy így is 
megbántottam már, hiszen 
olyan boldogságról írtam, amit 
ő nem tudott megadni ne
kem. Ne érts félre, erről nem 
ő tehet! Most is tisztelettel, és 
megbecsüléssel gondolok rá. 
Sokat köszönhetek neki, hi
szen végül is ő heveit fel té
ged, gondoskodott rólad, meg
tette mindazt. ami az én dol
gom is lett vrína.

Csapó Sándor 
Márianosztra 

(Folytatjuk)

büntetésébe ezt számolják be
le. Ez valószínűleg nem megy, 
s kártérítést sem igen kér
het, mert minden bizonnyal 
már kicsúszott abból a határ
időből, amikor még kérhette 
volna.

— A helyi üzletben nincse
nek megfelelően tájékoztatva ‘ 
a vásárlók az árakról, hang
zott a megjegyzés. A válasz 
nemcsak a kőhidai üzletre ér
vényes. Az üzletvezető köteles, 
az egyes cikkeket pontosan —

. naprakészen „beárazni”, illet
ve jól látható helyen és ol
vashatóan kiírni, hogy minek; s 
mennyi az egységára. így a ' 
vásárlók menet közben kom-’ 
binálhatnak, hogy miből,. 
mennyit vehetnek meg. Mind
ezt Kőhidán rendszeresen el
lenőrzi majd az intézet veze
tése.

— Az elcsúszó napirend 
miatt sokszor nem tudják a 
tévézésre egyébként jogosul
tak megnézni a tv-híradót. A 
panasz jogos, az intézet pa
rancsnoka intézkedett, hogy a 
jövőben ezt a2 aktuális po
litikai műsort megnézhessék. 
az elítéltek.

— A pihenőidős körleten ä 
késő esti filmeket miért nem 
nézhetik, ha már úgyis „sza
badságon” vannak? A pa
rancsnok válasza világos: a: 
pihenőidejüket töltők min-; 
denkor korlátlanul tévézhet
nek, a készüléket csak ők 
kapcsolhatják ki, ha akarják. 
Ez azóta már így is van.

— A cigaretta árának , 
emelkedése érzékenyen érinti 
az elítélteket. Lehet-e arról 
szó, hogy ellensúlyozásképpen 
a csomagban beküldhető ci- . 
garetta mennyiségét felemel
jék? Ez nyilván másutt is fel
merült, a kőhidai válasz az, 
hogy az intézet’vezetése meg
fontolja ezt a kérést, bár te
kintettel kell lenni az ottho
niakra Is. Ha lesz kedvező 
változás, arról tájékoztatják 
majd az érintetteket.

★

Ennyit a találkozóin eiharig- 
zott kérdésekről. Hozzátéve;; 
egyéb problémákkal külön,; 
önálló cikkben foglalkozunk, 
így az orvosi ellátással, az ét
kezéssel stb.



hogy- eiba- 
egyét-tal|n,

— Ahogy hem mihdefikiből 
lesz a büntetett előélet dacá
ra rendészeti dolgozó, ugyan
úgy a rossz vélemény' sém 
mindenkire illik; rá — hang
súlyozta ki Kiss Sándor, ji— 
Általában a megérkezés utján 
három-négy napig mindenki 
békéséé' Viselkedik,' próbálrjjalk 
átállni a szabad életife. Háj ez 
túlságosan .is , jól .sikerül, ak
kor kolietkezík a  ' „tombolák”, 
ahogy m  hgyfezzük, s visjsl- 
kednefe’ egyésfek • úgy, ahogyan 
arról szq volt., Egy-két hóhjap 
elteltével a legtöbbéin, „meg
nyugszanak”, ,i> fia addig nem 
tették lehetetlenné magukat a 
többiek; előtt. {ibWltöVettek el 
öiyaám:ÍT,,',á.rrti :miátfzá'rén.d!őr- 

. M%ölép;átit jJre lM  kér
nünk, jakkor elkezdődik a ;{u- 

lajdor^éilp^fflBlfjli^s^ődés fo
lyamata — rendisen' .'idplgjóz- 
nak, mind. több pénzt keres
nek, íaisan eíféledtétik' vasiéit 
dolgaikat. Érfl.ekes módon a 
„nehéz!’ emberekkel van a leg
kevesebb gondunk: '. 'mipél 
hosszgbb, ideig töltött., „ vala
ki szabadságvesztés-büntetest, 
annál jobban képes á . rend
szeres és becsületes munka
végzésre. A mi szemünkben 
sokkal jobb híre van Sopron
kőhidának vagy Vácinak, mjnt

t keve
rni náen 
a vál-

feivétele

t é s í m m á

Akár Sopronkőhidán, akár 
Vácott, Balassagyarmaton 
vagy Márianosztrán járunk ri- 
portúton, a szabadulás utáni 
élet lehetőségeit elemezve 
minduntalan előjönnek az 
utóbbi időben mind ‘jobban 
nehezedő külső körülmények, 
amelyek egyáltalán nemköny- 
nyitiik meg az újrakezdést. 
Tíz-tizenöt esztendeje még 
szinte minden gyár, nagyüzem 
ajtaján kinn függött a tábla, 
amely tudatta az arrajárók- 
kal: milyen munkakörökbe
vennének fel dolgozókat. A 
lista alján pedig ott szerepelt 
általában két szó: segédmun
kások, betanított munkások — 
azaz azok is rögtön munkába 
állhatták, akiknek semmilyen 
szakképzettségük nem volt. 
Mára már alaposan megválto
zott a helyzet: tény, hogy az 
új és még újabb szabályzók 
arra kényszerítik a vállalato
kat, hogy sokasodó feladatai
kat ne túimunfcaerő felvételé
vel, hanem hatékonyabb mun
kával, jobb szervezettséggel 
oldják meg. Azaz: mind ne
hezebb elhelyezkedni a szaba
dulás után.

Néhány vállalat tartott csak 
ki a büntetésvégrehajtás mel
lett, érdekes módon azok, ame
lyek évtizeddel vagy még ré
gebben tárták ki kapuikat a 
szabadultaik előtt. Ezek egyike 
a Húsipari Hizlaló Vállalat 
nagytétényi telepe, ahová a 
múlt héten tanácskozásra hív
ták össze a fővárosban dolgo
zó pártfogókat, s természete
sen a lap' szerkesztősége is 
képviseltette magát ezen a 
megbeszélésen.

ságíróját, hanem a szabadulás 
előtt állókat is érdekli.

A pártfogók — az esetek 
nagy részében — néhány nap
pal a szabadulás után már ta
lálkoznak a volt elítélttel — 
ők kapják az első panaszára
datot a beilleszkedés gondjai
ról. Ezek között is első helyen 
szerepel, hogy kevés pénzzel 
vagy éppenséggel pénz nélkül 
jönnek ki jó néhányan abün- 
tetésivégrehajtásd intézetből — 
miből éljenek akkor addig, 
amíg az első fizetést meg 
nem kapják? És egyáltalán, 
hol helyezkedjenek el; hiába 
mennek el több vállalathoz is, 
elutasító a válasz. Azután sok
szor megoldatlan a lakáshely
zet; ha még odabent, a bv. 
intézetben be is mondtak va
lamilyen címet, nem biztos, 
hogy ott a valóságban is szí
vesen látják, a sok esztendő 
után felbukfcanót.

Van megoldás?
A pártfogók többsége na

gyot sóhajtott, amikor erre a 
kérdésre terelődött a szó. 
Pénzzel, mármint szétosztható 
pénzzel nem rendelkeznek, 
legföljebb át tudnak szólni a 
tanács szociális osztályára, 
ahol talán tudnak kiutalni öt
száz forintot. Lakást csak az 
egészen tájékozatlan emberek 
próbálnak kérni (ha egyálta
lán akad még valaki Magyar- 
országon, aki nincs tisztáiban 
az áldatlan lakáshelyzettel), 
legföljebb a munkahelyet il
letően tudnak segíteni. Egy 
ilyen lehetőséggel bővült is
mét a szabadultak fogadására

Éhes kismalacok
_ Nehéz pontosan meghatároz
ni, tulajdonképpen mi is volt 
ez az egész napos program: 
az értekezlet elnevezés túl hi
vatalos, a tanácskozás kissé 
komolykodó, a megbeszélés 
kevesebbet mond a lényeg
nél. .. valahogy úgy lehetne 
megfogalmazni, hogy néhány, 
a szabadultak segítségével fog
lalkozó ember összejött annak 
érdekében, hogy a mind ke
vesebb lehetőséget minél ha
tékonyabban tudják, kihasznál
ni a hozzájuk fordulók érde
kében. Nem volt külön elő
adó vagy vitavezető — ki-ki 
elmondta a véleményét, ta
pasztalatait, s a többiek foly
tatták a megkezdett gondolat
sort. Ezekből újabb gondok 
rajzolódtak ki, amelyek isimét 
arra késztették az ott levőiket, 
hogy elmondják véleményü
ket — így azután minden bi
zonnyal minden olyan téma
kör szóba jött, ami nemcsak a 
pártfogóikat, a Heti Híradó új

vállalkozó üzemek, vállalatok 
sora — ezért is volt ez a meg
beszélés éppen itt, a nagyté
tényi sertéshizlaldában.

Tizenöt éve már, hogy elő
ször jelent meg híradás róluk 
lapunkban, s az első cikket 
több riport, beszámoló követ
te a későbbiek során. Azután 
csönd lett körülöttük — nem 
jelentkeztek, egészen a leg
utóbbi alkalomig. Nem azért 
„hallgattak el” egy időre, mint
ha a segítségnyújtást illetően 
megváltoztak volna a szándé
kaik — bizonyos mértékig egy 
országos jelenség állt a hát
térben. Az történt ugyanis, 
hogy három-négy évvel ezelőtt 
egyre gyorsuló ütemben csök
kenni kezdett a sertéstenyész- 
tési kedv, megfogyatkozott az 
állomány. Egyre kevésbé volt 
jövedelmező sertést hizlalni, 
ezzel foglalkozni — nemcsak 
az egyéni gazdák, hainem a 
termelőszövetkezetek is sorra

felhagytak ezzel az állatte
nyésztési ággal. Megérezte ezt 
a nagytétényi hizlalda is, hiszen 
az itt tartott állatok nagy ré
sze oly módon származott „kí
vülről”, hogy a tenyészállato
kat szaporítás céljából, majd 
a vemhes kocákat háztáji gaz
daságokba adták ki, itt, a te
lepen „csak” a hizlalás törté
nik.

Mielőtt még akadozni kez
dett volna a húsellátás, kor
mányzati szinten avatkoztak 
közbe, s ennek eredménye
képp ismét megnőtt a jövedel
mezőség, megint érdemes, lett. 
sertéshizlalással foglalkozni — 
gyarapodni kezdett az állo
mány. Természetesen, az or
szágos számokkal egyetemben 
Nagytétényben is. Üjfentszük- 
ség van tehát még több mun
káskézre 7— ezárt is • hívták 
össze a pártfogókat.

Mindenekelőtt, a bevezető
ben vázolt, sűrűn jelentkező 
gondok közül melyek megol
dásában tudnak segíteni?

A munkahely már adott; 
folytassuk a lakáslehetőség
gel, vagyis a munkásszállással. 
Szépen berendezett, tisztán 
tartott, kényelmes szobák vár
ják a lakókat. Ha valaki meg
érkezik a központba, már az
nap este beakaszthatja a hol
miját a szekrényébe — vagy
is rögtön tudnak helyet bizto
sítani a számára, tehát egyet
len éjszakát sem kénytelen 
senki sem fedél nélkül eltölte
ni. A szállóra szóló belépővel 
még valamit átadnak: ez pe
dig az étkezési jegyek kis fü
zetkéje. Még ha egyeben fil
lér nélkül is érkezik valaki,

reggelizni-ebédelni-vaeso- 
rázni mindenképpen tud te
hát.

Másnap következnék az el
engedhetetlen orvosi vizsigálfl- 
tok, majd ezeket követően 
munkába állhat az illető. A 
következő, ,kérdés,. ,értel;g£PSzet 
rűén az, hogy milyen munká
ba és mennyiért? Ami az el
sőre ■ädah.ä0!’yälaszf',i,.iletii' ‘nosy" 
a nagytétényi telepnek meg
lehetősen rossz híre volt. Min
denekelőtt az a szag, vagy in
kább bűz, amelyről „híres” 
volt ez a környék (emlékszem, 
amikor gyerekkoromban erre 
utaztam vonattal a Balaton
ra, itt mindig fel kellett húz
ni az ablakokat...) Most, ami
kor ez a riport készült, először 
nekem is ez jutott az eszem
be, és gondolatban már előre 
fintorogtam magamban. Kár 
volt ,— a régi, jellemző „illat- 
áradat”-e.ak nyoma sem volt, 
s nemcsak azért, mert hűvös 
idő járta. Az elmúlt eszten
dőkben ez a telep is korsze
rűsödött, megváltoztak a hiz
lalás technikai körülményei., 
Beállítottak egy sor okos kis
gépet, berendezést, amelyek
nek köszönhetően gyorsabb, 
könnyebb, higiénikusabb az 
ólaikban végzendő munka: 
másként történik az etetés, 
takarítás, mint azelőtt. Nem 
kel] meregetni, a moslékot a 
vályúkba — a tartálykocsiból 
csak be kell engedni az ön- 
etetőbe. Gépek segítik a taka
rítást is, bár ennek a tevé
kenységnek nem lehet minden 
mozzanatából kiküszöbölni az 
emberi munkaerőt. Az min
denesetre tény, hogy lényege
sen gyorsabban végezhető el 
az ólak tisztítása, si jóval ke-, 
vesebb a hulladék, a trágya — 
ezért is szűnt még nagyrész
ben az a bizonyos, jellegzetes 
szag.

A pontos kereseti lehetősé
gekre vonatkozó kérdésre Kiss

Sándor, a hizlalda képviselője 
széttárta a karját:

— Lehetetlenség pontos ösz- 
szeget mondani. Aki szeret 
ráérősen, kényelmesen dolgoz
ni, akinek inkább csali a je
lenlét fontos, mint a munka 
— az nem nagyon tornázza 
fel magát háromezer fölé, 
pláne, ha nem is jár be min
dennap a munkahelyére. Igaz, 
az ilyenfajta „munkaviszony”- 
nak nincs sok értelme, s ezek 
az emberek elöbb-utóbb ma-

A segítség ellenzői,
A munkásszálló földszintjén 

levő nagyteremben beszélget
tünk'(a sarokban békésen pi
hent a televízió), természetes, 
hogy a ^háziasszony” a szálló 
gondnoka volt. Néhány mon
dattal ő is beszámolt a tapasz
talatairól:

— Sok olyan eset yan, ami
kor hiába minden jó szándék, 
egyesek úgy viselkednek, mint 
a — disznók. Persze, ezzel

„munkahelye” rovat, állandó 
lakása a szálló — mert lehe
tőség van ide állandóná is be
jelentkezni! —, azután ■ mspd 
csak lesz valahogy, gondolják. 
Nos, ezek az emberek,' ilyfen 
felfogással és, viselkedéssel 
egészen bfetosán néni fognák 
tíz-tizenöt ezer forintot keres
ni* s nein, lesznek vgmk-t®0k 
sem.

Miért csinálják'?
A sok rossz, tapasztalat, 

arra is s<or került, 
szélgessünk -■ róla: .
■mi értelme van a 
felvételének?

— Ahogy1 nem 
lesz a büntetett 
ra rendészeti

átállni a 

kor

Közelkép

Látkép — felülről

guktól is eltűnnek egy szép 
napon... Aki viszont ráhajt, 
az tíz-tizenötezer forintot is 
megkereshet egy hónapban.. 
Főleg akkor, ha a lendülete ki
tart, s nemcsak egy-ikét hétig; 
jó a teljesítménye. Ha a töb
bi dolgozó is elfogadja, ha lát
ják, hogy az illető képes tar
tósan is jól dolgozni, akkor 
három hónap elteltével lehető
ség nyílik a vállalati gazdasá
gi munkaközösségbe való be
lépésre. Ez pedig megintcsak 
megnöveli a kereseti lehetősé
get.
, Elmondta azt is a vállalat 

képviselője, hogy a legkülön
félébb munkakörökbe lehetsé
ges az elhelyezkedés: azt, hogy 
ki, hová kerüljön, az első na
pon egy közös beszélgetésen 
döntik el. Ho,gy mennyire 
nem kibírhatatlan — egyesek 
véleményével szemben — az 
itteni élet, azt az is mutatjia: 
szép számmal akadnak a dol
gozók között olyan egykori 
szabadultak, akik ma már 
törzsgárdatagok, felelős beosz
tásban levő, megbecsült mun
katársak. Vannak például a 
rendészeten olyanok, akik két
szer, háromszor voltak büntet
ve annak idején... persze, 
ezekre az időkre már ők sem 
emlékeznek vissza szívesen, s 
senki nem is emlékezteti rá 
egyiküket sem.

Szóba került az is: hiába a 
sok lehetőség, hiába a mun
kásszállóra való azonnali be
lépés, ha előbb el kell utazni, 
mondjuk az ország másik vé
gébe á személyazonossági iga
zolvány kiállítása miatt. A 
nagytétényiek erre is találtak 
megoldást: ha a jelentkező, 
megírja a pontos adatait, akkor 
— a rendőrség illetékeseinek 
egyetértésével — felkérik a 
személyit a területileg illeté
kes kapitányságra, s itt vehe
ti át tulajdonosa. Persze, eh
hez idejében tudniuk kell az 
ilyen kérésekről: itt, a szaba
dulás után már hiába jelent
kezik valaki,, hogy „kérem, 
küldessék ide az irataimat” — 
ezt az igényt még a szabad
ságvesztés töltése közben, a 
bv. intézetből küldött mun
kahelyes levélben kell megír-

nem akarom ezeket a derék 
jószágokat megbántani. .. Min
dig akadnak olyan szobáik, 
ahol úgy kell rimánkodni a 
takarítóknak, hozzák azokat is ki 
rendbe. A fizetési napok után 
néhányan kivetkőznek emberi 
mivoltukból, berúgnak, randa
líroznak, azután elterülnek az 
ágyo.n, vagy mellette. A leg
egyszerűbb lenne kihívni a 
rendőrséget és azonnal elvi
tetni őket, mert csak a többi
ek életét nehezük meg. El- ső levélre vá 
terjed a híre az ilyesmiknek, jelentkezőt felveszünk a

például Pálhalmának... 
Mindén munkahelyet

a  munKasszaiio egyik szooaja
Cs. Z.

és persze, hogy morognak a 
dolgozók: minek1 annyit ajná- 
rozni ezeket?
,. Kiss Sándor folytatta a sort : 
— Sokszor az is megtörté

nik, hogy beköltözik valaki a 
munkásszállóra, háromszor- 
n egyszer elmegy a munkahe
lyére, azután valahogy „meg
feledkezik” erről a kötelezett
ségéről. Egy hét, tíz nap után 
jelzi a csoportvezetője. X. Y. 
napok óta nem jön, mit tu
dunk róla? Kiderül: békésen 
pihenget a szobájában, legfel
jebb egy-két napra vesz erőt 
magán, s elvállal alkalmi mun-, 
kát a környékbeli gazdák va
lamelyikénél. Itt megkeres 
annyit, hogy meglegyen a ci
garettára valója, esetleg vala
mennyi italt is kap — az ételt 
meg a szállást úgyis a telep 
biztosítja. A személyazonossá
gijában ott' van ■ kitöltve a

lalathoz. Szükség van a dpi- 
eozókra a,,megnövekedett fel
adatok ’ miatt — de ez rftéj 
néni, jelenti azt, hogy, minden
képpen itt is akarunk tartán: 
valakit. A lehetőségét .V az! 
hiszem, ‘el,|g tág határúk kö
zött — megadjuk m'r.deak: 
számára, ám ha valaki nfferr 
akar vagy nem tud . élfii ve: 
lük,, akkor megválúnk. egy
mástól. . Nem. kívánunk .senkid 
töl sem lehetetlent, erre ;bi> 
zonyíték. az á  több tucat dol
gozónk, akik Hosszú esztendői! 
óta nálunk vannak és megta
lálták a számít ágii Irat. Nem
csak. az . agyagi . 'léhetőséjgra 
-mndolok, hanem affá.jrs, hogy 
jól érzik magúkat nálunk, ké
nesek voltak megkapaszkodni 
a szabad életben S ez .a tény 
egyúttal árra. js válasz,' hogy 
egyáltalán — miért“ csináljuk, 

. u. Á.
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BAKTÉRIUMOK 
AZ OLAJ ELLEN

A tudósokat erősen nyug
talanítják az olajszállító 
tartályhajók katasztrófái. 
Ezért olyan eljárások ki
dolgozására törekednek, 
amelyekkel gyorsán el le
het tüntetni az óceánok fel
színén úszó, pusztító olaj
foltokat. Francia szakembe
rek nemrég táptalajt dol
goztak ki olyan tengeri 
baktériumok számára, ame
lyek négyszeresére gyorsít
ják az olaj természetes fel
bomlását.

HOVA VÁG A VILLÁM?

Amerikai szakértők úgy 
vélekednek, hogy a villám 
„viselkedésében” bizonyos 
törvényszerűség figyelhető 
meg, és hogy ugyanabba a 
pontba több alkalommal is 
belevághat. A tudósok egy 
különleges szerkezet segít
ségével több mint 120 000 
villámot vizsgáltak meg, és 
arra a következtetésre ju
tottak, hogy a villámcsapá
sok ismétlődését a széljárás 
és a teremdomborzat kom
binációja magyarázza. Ilyen 
pontok jellemzőek például 
Florida partvidékére, ahol 
a tengeri szelek a fölmele
gedett szárazföldi levegővel 
találkoznak.

A VILLAMOS
VISSZATÉRÉSE

ANGLIÁBA

Negyedszázaddal ezelőtt 
Angliában csaknem minden 
városból száműzték a vil
lamosokat. A brit szigete
ken egyetlen villamosjárat 
maradt meg, mely Black
pool Városában közlekedik 
és a központot köti össze az 
üdülőövezet strandjaival. 
Most azonban Angliában 
ismét visszatér a villamos 
divatja. Elsőként á sheffiel- 
di hatóságok akarják visz- 
szaállítani ezt a tömegköz
lekedési eszközt. A város
atyák szerint a villamos
nak több előnye is van az 
autóbusszal szemben. Nem 
szennyezi a levegőt kipu
fogógázokkal és nincs szük
sége a drága üzemanyagra.

MILYEN SZÍNŰ 
A KÁVÉ?

Ügy gondolnánk, hogy 
erre a kérdésre egyértelmű 
a válasz: természetesen fe
kete. De akármilyen külö
nös, ez nem egészen így 
van. Belgiumban például. . .  
világosszürke színű kávét 
szolgálnak fel az éttermek 
látogatóinak. A kávé azért 
világos, mert a kávébabot 
nem pörkölik meg, hanem 
zöld állapotban megőrlik. 
Az új ital készítői szigo
rúan titokban tartják elké
szítésének technológiáját. A 
világos kávé nagy népsze
rűségre tett szert a spor
tolók és a gyomorbetegsé
gekben szenvedő emberek 
körében. A szakemberek 
szerint ugyanannyi koffeint 
tartalmaz, mint a fekete-

ONNAN
kávé, de azt az emberi szer
vezet jobban fel tudja dol
gozni.

ANGOLOK,
HA TRÉFÁLKOZNAK

Londonban sok furcsa 
klub és szövetség van. Ilyen 
például a Fáramászók Szö
vetsége. Míg a turisták leg
többje bakancsban, háti
zsákkal fölszerelkezve vág 
neki a természetnek, ennek 
a klubnak a tagjai fekete 
öltönyben, keménykalap
ban, ernyővel és diploma
tatáskával indulnak „út
nak”. Felmásznak az előző
leg kiválasztott, terebélyes 
koronájú fára, elhelyezked
nek azon az ágon, amelyet 
a legkényelmesebbnek tar
tanak, és könyveket, újsá
gokat, folyóiratokat olvas
nak. Mindezt teljesen ko
moly képpel teszik. Ez is 
brit hurhor!

AMÍG A MÉRGEK 
TEHETETLENEK

A biológusok szerint a 
közönséges házilégy rendel
kezik a legnagyobb ellen- 
állóképességgel a vegyi ké
szítményekkel szemben. Er
re a sajátosságra összpon
tosítják erőfeszítéseiket a 
texasi mezőgazdasági egye
tem kutatói: felépítik a légy 
genetikai apparátusa azon 
alkotóelemeinek számítógé
pes modelljét, amelyek a 
mérgekkel szembeni immu
nitást határozzák meg. A 
tudósok remélik, hogy a 
védőmechanizmusok tanul
mányozása révén sikerül 
fényt deríteniük, ennek, az 
elterjedt, és ártalmas ro
varnak a gyenge, pontjára.

EREDETI AJÁNDÉK

A pennsylvaniai egyetem 
nyelvészei egy új szótár ki
adásának előkészületei so
rán egyáltalán nem számí
tottak az átlagolvasók ér
deklődésére. Ügy gondol
ták, hogy a 17 kötetesre 
tervezett sumér—angol szó
tár első, mindössze 750 pél
dányban megjelenő köteté
nek eladásához hosszú idő
re lesz majd szükség. A 
terjedelmes és meglehető
sen drága könyvet azon
ban olyan gyorsan szétkap
kodták, hogy valóságos 
bestseller lett. „Nem tu
dunk szóhoz jutni a meg
lepetéstől” — mondja Earl 
Latey, az egyetem munka
társa. ö  vezeti azt a szak
értői csoportot, mely az 
agyagtáblákra rótt ékírás 
formájában ránk maradt 
holt nyelv, legelső szótárá
nak összeállításán munkál
kodik. Az agyagtáblák né
melyike az I. e. III. évez
redből való. A szakembe
rek szerint a sumér az em
beriség első írott nyelve. 
Earl Latey így ítéli meg, 
hogy műve „kasszasikeré
nek” nagyon prózai a ma
gyarázata: a szótárban az 
eredeti ajándékok kedvelői 
fantáziát látnak.

Az idősek es a felejtés

K Á R O S  Ö RÖ K SÉG
Dán kutatók érdekes felfedezést tettek. A Medical 

Tribune című orvosi szaklap beszámol arról, hogy a ku
tatók egy új gént (öröklési tényezőt) találtak. Az orvo
sok cukorbetegségeket vizsgálták, akiknél ez a gén 
gyakran fordult elő egy bizonyos állapotformában. Erre 
a két csoportra osztották a pácienseket, és egy egeszen 
más betegség nyomára jutottak: az egyik csoportnak 
voltak érélmeszesedési komplikációi, a másiknak nem. 
A jelek szerint az új gén elősegíti a vérkeringési za
varok kialakulását. A meglepő felfedezés ellenőrzése 
céljából, az orvosok több száz pácienst vizsgáltak meg, 
akiket szívkoszórúpanaszok miatt a koppenhágai egye
temi klinikán kezeltek.

Az orvosok véleménye szerint célszerű lenne szűrő- 
vizsgálatokat indítani, hogy azoknak a pácienseknek a 
figyelmét, akiknek családjában gyakrabban fordulnak 
elő vérkeringési zavarok, idejében felhívhassák a koc
kázatra tgy jobban tudnának ellenőrizni más rizikó- 
faktorokat.' mint amilyen a vérnyomás, a súlyfelesleg 
és a dohányzás.

Az American Psychological 
Association éves tanácskozá
sán elhangzott jelentések sze
rint az idősebb embereknek 
közel sem akkora az emléke
zetvesztése, mint általában 
feltételezték. Egyes pszicholó
gusok szerint a felejtés hasz
nos szellemi képesség és az 
idősebb emberek „jobbak” a 
pozitív felejtésben, mint a 
fiatalabbak.

Ezek a megállapítások a ko
rábbi tanulmányokat eltorzító 
hibák és a korábbi feltevések 
kijavítására készített tanul
mányokban merültek fel. A 
korábbi tanulmányok olyan 
teszteket használtak fel, me
lyeknél iskolai vizsgálatokhoz 
hasonló triviális problémák 
megoldását mérték, nem pedig 
a valóságos életben előforduló 
kérdéseket. Az új kutatás so
rán dr. Nancy Denney, a Wis
consin! egyetem pszichológusa 
olyan helyzetekben próbált ki 
20 és 80 év közötti embereket, 
mint hogy mit kell csinálni 
az olyan háziúrral, aki nem 
akar megjavítani egy fűtőtes
tet, vagy mit kell tenni, ha 
nem érkezik meg a társada
lombiztosítási csekk.

A tanulmányok úgy talál
ták, hogy a korral nem ha
nyatlik a gondolkodás és em
lékezés képessége azoknak a 
problémáknak a megoldásá
nál, melyekkel az ember a 
mindennapi életben találkozik, 
mint ahogy a korábbi tanul
mányok alapján feltételezték.

A gyakorlati problémák meg
oldásának képessége a tapasz
talatok felgyülemlésével nö
vekszik a 40-50 éveseknél. 
Csekély vagy semmi hanyatlás 
sincs a hatvan éven felüli ak
tív felnőttek esetében a rövid 
távú emlékezetben, mint pél
dául, hogy visszaemlékezzenek 
egy telefonszámra legalább 
egy percig.

A korábbi tanulmányok so
rán tapasztalt hanyatlás a 
hosszú távú emlékezet bizo
nyos fajtáiban mutatkozott. 
Ha valakinek valamiben nagy 
gyakorlata van, például a sak
kozásban, akkor az emlékezete 
igen keveset csökken, ameddig 
tovább gyakorolja. Ugyanak
kor a feledékenység hasznos 
reakció lehet arra a rengeteg 
információra, ami az embert 
éri, mire megöregszik. A fele
dékenység egyébként hasznos 
is lehet. Ha például valaki 
gyorsszakács egy kifőzdében a 
déli órákban, akkor a felada
tának része, hogy elfelejtse a 
már teljesített rendeléseket.

Az idősebb emberek — dr. 
Cameron Camp, a New Or- 
leans-i egyetem pszichológusa 
szerint — jobban el tudják 
dönteni, mire nem érdemes 
emlékezni. „Az emlékezetku
tatás során megállapított sok, 
korral járó hatás lehet, hogy 
abból a különbségből ered, 
ami a korcsoportok között van 
annak eldöntésében, mi az, 
ami feledhető” — mondotta.

T R É F A
— Doktor úr, azt hiszem, 

nem vagyok egészen nor
mális.

— Miért?
— Szeretem a felesége

met, és gyűlölöm a titkár
nőmet.

★
— Szegényke, egész úton 

olyan fájdalmasan szűkölt, 
mintha csak mondani akart 
volna valamit — mondja a 
férj a feleségnek, amikor 
hazaviszi a kutyát az állat
orvostól. A feleség először 
a kutyára néz, azután a 
férjre, majd megszólal:

— Valószínűleg azt akar
ta neked mondani, hogy ö 
nem a mi kutyánk.

— Magának ülő foglalko
zása van?

— Ahogy vesszük. Zsoké 
vagyok.

★
— Miért nem köszöntél 

az előbb a tanárnéninek?
— Most? Szünidőben?

— Tíz fiú moziba akar 
menni, de ötöt nem enged
nek el a szülők. Hány fiú 
ment moziba? Mondd meg, 
Ferike!

— Tíz fiú, tanár úr ké
rem.

\ ★
— Tehát maga már több

ször volt büntetve!
— Ne legyen ilyen egy

oldalú bíró úr. többször 
voltam szabadlábon is!

Nekem egyáltalán nem 
tetszett, hogy az a fiú teg
nap téged csókolgatott a 
kapuban. . .

— Nekem se tetszett, ma
ma. de hát mit csináljak, 
ha egyszer még ilyen ta
pasztalatlan!

★
— Azelőtt a nők százat 

futottak utánam — dicsek
szik Fred a kocsmában.

— És ma?
— Ma már nem lopok 

női táskákat.

Az esernyő története
Már háromezer évvel ezelőtt 

a  hatalom és a méltóság jele
ként — *fes természetesen a 
nap elleni védelemként — 
tartották a szolgák az uralko
dók feje fölé a napernyőt, 
amely időnként többemeletes 
volt mint Kínában, Sziámbán 
vagy Indiában hol toliból, hol 
pálmalevélből, hol szövetből 
készült vagy bőrcsíkokból állí
tották össze, mint az asszírok
nál és az egyiptomiaknál.

A gyakorlatias rómaiak vál
toztatták meg az „umbrella” 
rendeltetését és csináltak az 
árnyékot adó státusszimbó
lumból esernyőt. Nem hosszú 
időre, mert a német nemzet 
Szent Római Birodalmában az 
ernyőt ismét eredeti rangjára 
emelték. És a keresztény egy
ház máig is megtartotta: bal- 
dachinként.

A XVI. században követke
zett be a fordulat. Az angol 
Hohn Hanway Kínába uta
zott és barátainak egy való
ban rendkívüli ajándékot ho
zott magával, a „hordozható 
tetőt”. Minthogy azonban 
Angliában többször van eső, 
mint napsütés, az ötletes an
golok az amúgyis érthetetlen 
Konfuciusz-mondásokkal tele- 
írt leheletvékony papírt szö
vettel helyettesítették. Az er
nyő nyeleként szintén hazai 
anyagot használtak: csontot, 
fát vagy bálnafogat. 1852-ben 
azonban kitört az ernyőforra
dalom: ismét egy angol, Mis
ter Fox kitalálta az acélvázat. 
A múlt század végére azután 
a méltóság eredetileg árnyé
kot adó jele ilyen értelemben 
végleg leszerepelt.

Ez azonban az ernyő törté
netének még nem vége, ha
nem csak kezdete. Mintegy 
húsz évvel ezelőtt újabb fej
lődés kezdődött, amelyet a 
sorvadozó ernyőipar nem egé
szen véletlenül és önzetlenül 
indított el: az ernyő, az öltö
zék divatos kiegészítőjévé 
vált. A használati tárgy diva
tos játékszer, az esernyő — 
természetesen állandóan vál
tozó — divatos kellék lett. És 
így most kis, nagy, vastag, vé
kony, keskeny, hosszú, tarka, 
egyszínű, automatikus, telesz- 

• kópos és rugalmas ernyők ke
rülnek piacra. Pontosan a di
vat pillanatnyi szeszélye sze
rint és mint ahogyan a sál, a 
napszemüveg, a kézitáska, az

A Z  E G Y IP T O M I SÖTÉTSÉG
3500 évvel ezelőtt Egyiptomban nagy sötétség uralko

dott. Erről számolnak be az egyiptomi fáraók 18. di
nasztiájának idejéből származó források. Az ótestamen- 
tumban, Mózes II. könyvében is, amely leírja a zsidók 
Egyiptomból való kivonulását, az áll, hogy Isten az 
egyiptomiakat három nap sötétséggel büntette meg. A 
washingtoni Smithsonian Institute tudósítóinak felfe
dezése most megerősíti az akkori sötétségről szóló in
formációt: a tudósok a Nílus deltájában kimutatták az 
Éged-tenger déli részén lévő Santorin-sziget vulkánjának 
hamuját.

A Santorian vulkán kitörése i.e. 1500-ban az emberi
ség történetének egyik legnagyobb vulkánkitörése volt. 
A kitörésnél 13—18 köbkilométer por és hamu került 
a levegőbe. A szél, a sűrű hamufelhőt a Földközi-tenger 
délkeleti része fölé sodorta. A Santorin-szigetről szár
mazó vulkanikus anyagot találtak a geológusok. Krétán, 
Rhodoson, és az Égei-tenger sok kis görög szigetén. A 
vulkánkitörésnek tulajdonítják a mínoszi kultúra pusz
tulását is. Daniel Stanley és Harrison Sheng a Nílus 
deltájának északkeleti részén, 800 km távolságban San- 
torintól, 35 méter mélységig terjedő talajmintákat vet
tek. öt-hét méter mélységben olyan hamurészecskéket 
találtak, amelyek koruk, nagyságuk és vegyi összetéte
lük tekintetében megegyeznek a vulkánszigeten talált 
részecskékkel.

öv és más holmik mellett _ez 
egy kellékhez illik. A svájci 
ernyőgyárak évente kétszer • 
mutatják be új kollekciójukat. 
Az ernyődivatot illetően az ál
talános érvényű elv: amilye
nek a ruhák, olyanok az er
nyők. Ha a következő nyáron 
rikító színek és virágok van
nak soron, a divatirányzat 
nem kerüli el nyomtalanul az 
ernyőiket sem. Ha a divat 
nagy, bő ruhákat és széles 
váltó kabátokat hirdet, akkor 
a piacra kerülő ernyők is na
gyobbak és nehezebbek.

D orgálás
h elgett
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Verebes
beváltotta ígéretét

.Néhány hónappal -ezelőtt 
megdöbbentett egy Verebes- 
n.nlat.kozat; Áz MTK-VM ve
zető edzője azt mondta, hagy a 
csapatot: magaslatra vezeti, 
egész, pontosan: a mennybe 
viszi! -

.Nagyképű. megnyilatkozás
inak .véltem. És íme, Verebes 
■József ■ -beváltotta ígéretét. 
Persze, őszi. elsőségre aligha 
gondolt, hiszen két vesztes 
mérkőzés után vette át a kor
mánypálcát. .

Győrött megtapsolták őt. 
Verebes nagyon boldognak 
látszott, és szerénynek tűnt.
íme.

-7-. A játékosoké az érdem! 
Még legszebb reményeimet is 
túlszárnyalták. Gyorsabban és 
jobban elsajátították azt, amit 
akartam. Utolérték magukat 
erőnlétileg, s taktikailag ké
pesek voltak mindent megva
lósítani. Az őszi elsőség olyan 
csúcsteljesítmény, amilyenre 
magapi se,.számítottam. Tizen
négy mérkőzésen nem talál
tunk legyőzőre, csupán a Hon
védtől Iraptbnk ki!
• — Milyennek látta a kis- 

padról volt csapata játékát?
■ — Mit mondjak? Ez a Rába 

nem a régi! Meggyőződés nél
kül- játszottak - . . Kétségtele- 
len,-hogy személyi változások 
is történtek, sérültjeik is vol
tak.- Tavasszal biztos sokkal 
többre lesznek képesek.

Most első áz MTK-VM, 
feltehetően, az a cél, hogy el
ső is maradjon. Bajnok lesz 
az MTK-VM?

— Nem ez a cél, pontosab
ban a célban ez a lehetőség 
is - benne van! Kezdetben azt 
mondtam: lehetünk akár el
sők is, de nyolcadikok is. Azt 
akartam, hogy minél előbbre 
végezzünk, de nem helyezés
ben: gondolkodtam, hanem ar
ra: maximálisan kihozzam a 
játékosokból, a csapatból ázt
atni. benne, van, Most már ki
mondhatjuk, hogy a módosí
tott célkitűzés: a. dobogó va- 
lameiyik helyét megszerezni 1

— Nemrégiben beválasztot
ták,.az MLSZ elnökségébe. Az 
p.dzőjbizottsúg elnöki tiszte 
nein hátráltatja majd a klub- 
munkáját?

Nem! Ez társadalmi 
vtiunka, amelyben mások is 
tevékenykednek. Keresem ̂ a 
megfelelő társakat,, s Örülök 
a-kollégák bizalmának. Jó bi
zottságot akarok, olyant, 
amely1 képes lesz elvi irányí
tásra, ,s persze, bizonyos fokú 
érdekvédelemre is. A téli 
hólüdényt az EB-munkára is
kihasználjuk...............

★
ÍAz.i ; MTK-VM - hatalmasat 
b.Uít: h i s z e n  utolsóból

e>ő' létt!1 Olyan bravúr ez, 
afheiy' -ál kék-féhérek ; életében 
szinte példátlan eseménynek 
Bzárriít. A - csapat ősszel ré
gebben is többször kitett ma
gáért — ha ennyire nem is! 
—. aztán tavasszal botladozott.

Verebes azt ígéri, hogy 
most nem így, lesz.

RÉSZLET EGY KÖNYVBŐL

Nyugodt légkörre van szükség
$fes<p3j GsjÜB'sjtg lennie Kuvaitiból

SAKK >99

SAJTÓSZEM LE 
S zerk esz ti: 

a  szerkesztőb izo ttság  
’ : B udapest ■

V« S telnd l u tca  8 gz .054 
K iad la :

az Igazságügyi M inisztérium  
Bv. O rszágos P a ran csn o k sá sa  

SS—7173, S z ik ra  L apnyom da, 
Budapest

Tisztelt Mezei András!
Köszönettel fogadom felké

rését, hogy könyvében inter
júalanyként szerepeljek. Már 
eddig- is sok elismert újság
író, riporter és tekintélyes 
sportember ajánlotta fel se
gítségét, felháborodva a- mun
kámmal és személyemmel 
kapcsolatos szélsőséges meg
nyilvánulásokon. Valószínű, 
hogy' helytelen, de nem vál
lalkoztam állandó magyaráz
kodásra, „igazságfeltáró'’ be
szélgetésekre. Egyrészt, azért 
sem, mert azt hiszem, az ilyen 
szereplést nem lehet megma
gyarázni. Feledtetni talán 
igen. győzelmekkel és elfogad
ható teljesítményekkel. Más
részt nem. tudtam miit „fel
tárni”. Éreztem, hogy amit 
mondani tudok, az kevés, 
mert szenzációs bejelentést 
várnak tőlem. Ilyennel most 
sem tudok szolgálni. Aki 
azonban vállalkozik arra, 
hogy előítéletek nélkül, türel
mesen végigolvassa a követ
kező néhány sort, tálán köze
lebb kerül ahhoz, hagy meg
értse az egész helyzetet, és egy 
kicsit jobban megértsen en
gem is.

★
Azon kevesek közé tarto

zom, aki ugyanazt mondta a 
vb előtt, közvetlenül a mér
kőzések után, és aki ugyan
azt fogja mondani a jövőben 
is felkészülésünkkel, szerep
lésünkkel kapcsolatban. Amit 
az időben leadott rövid je
lentésemben is, írtam.

A vb-re szétesett csapa
tunk. Az egység ihegboirílbtt, 
mert az addigi sikerek külön
bözőképpen hatottak "'játéko
sainkra, és mert a keret új 
tagjai nem erősítették a kö
zösséget. Hat játékos nem tu
dott felkészülni operációk, 
tartós sérülések miatt. A pót
lásukra kiszemelt fiatalok 
éretlenek voltak , vb-szerep- 
lésre. Megbomlott a vezetés 
összhangja is. Energiájukat 
javarészt a pozícióharc és a 
..ki kit győz le az OTSH 
élén”-küzdelem kötötte le. 
Szomorú, hogy ebben a küz
delemben nemegyszer en
gem használtak fel harci esz
közként, védőpajzsként. Félő 
volt. hogy ilyen helyzetben — 
a bizonytalanságot növelő szo
katlan mexikói körülmények 
között — a vérszegény ma
gyar labdarúgáson nevelke
dett, nem kellően felkészült, a 
hosszú koncentrálásban elfá
radt csapatunk nem várt ese
mények hatására összerop- 
pan. Ez be is következett. 
Szereplésünkért a felelősséget 
soha nem hárítottam másra, 
játékosra, vezetőre, újságíró
ra, munkatársra, edzőkollégá
ra. noha volt, hogy ennek az 
ellenkezője jelent meg nyom
tatásban.

Hibáztam, hibáztunk. Nem 
tudtam megállítani a közös
ség megbomlását, nem tudtam 
megakadályozni a szovjetek 
elleni első félidőben a súlyos 
vereséget — elszalasztva ezzel 
a továbbjutási esélyeinket —, 
és nyilván nem reagáltam 
mindig helyesen a sajtó kihí
vására. Biztos, hogy elkövet
tünk hibákat a felkészítés so
rán is. De azt tagadom, hogy 
az a válogatott, amelyik sike
reit és eddigi 72 százalékos 
teljesítményét alapos felkészü
lésének köszönhette,“ most egy
szerre ugyanannak a felké
szülésnek lett volna az áldo
zata.

Máshogy ítélek meg dolgo
kat, mint a “hivatalos állás- 
foglalás, vagy nem azt mond
tam, amit elvárnának tőlem. 
A rejtélyes —- első mérkőzés 
előtti — gyengeségre és bá- 
gyadtságra pedig képtelen va
gyok magyarázatot találni..“

★
Mindemellett a. vb-ig túl 

sok ellenséget gyűjtöttem ösz- 
szs., Egyre többen akartak 
ugyanis hasznot húzni a kez
deti sikerekből. Jóformán 
egyedül küzdöttem — ener
giám nagy részét elfecsérelve 
— a felesleges reklámhadjárat

ellen. Harcoltam azért, hogy 
ne készítsenek rólunk kétórás 
filmet a vb előtt és alatt, kö
vetve minden lépésünket, 
„Szép volit, fiúk!” címmel. Za
varta volna a munkánkat és 
különben is — mi volt szép?! 
Mindannyian tudtuk, hogy 
még csak az elején vagyunk 
mindennek, megtettünk egy 
pár lépést, de még nagyon 
bizonytalan a.talaj, a lábunk 
alatt. A játékosokkal együtt 
úgy éreztük, hogy a magyar 
labdarúgásnak nem filmre és 
felesleges hírverésre, ' hanem 
nyugalomra és ' korfioly, meg
alapozott, kiraka-tmeniíes mun
kára van szüksége ahhoz, 
hogy példakép lehessen.

Vállaltam a küzdelmet, és 
tudtam, hogy ha egyszer nem 
lesz eredmény, „felzabálnak”. 
A felgyülemlett harag, a tar
tós sikerek velejárójaként fel
lépő irigység* végül a kudarc, 
majd az, hogy várják tőlem a 
„nagy igazságot”, amelyet 
„biztos tudok, csak nem mon
dok ki”, a jogos kritikát el
nyomó szélsőséges váldasko- 
dásit, olykor sártő áradatot zú
dított falém, amely nem kí
mélte munkatársaimat sem. 
Orvosunkat nevetségessé pró
bálták tenni, gyúrónk a tv-ből 
tudta meg, hogy leváltották,, a 
válogatott technikai vezetőjét, 
illetve egyik edzőjét pedig lel
kiismeretes és értékes munká
jáért jogtalan pénzfelvétellel 
vádolták.

A vb Után kissé lehiggad
va, mégis úgy érzem, marad
nom kell, és meg kehi próbálni 
feledtetni szereplésünket, kü
lönben darabokra tépik ezt az 
értékes csapatat, amelynél 
jobbat áligha lehet ma Ma
gyarországon összehozni. Erő
sítette elhatározásomat a csa
pat legkiválóbb játékosainak 
ragaszkodása és az együttes 
munkáról alkotott elismerő 
véleménye is. Azzal a belső 
elhatározással indultam haza, 
hogy nem élek a szerződéskö
téskor született megállapodás
sal —, hogy annak lejárta 
után külföldre távozhatok —, 
hanem, ha lehet, poszton ma
radok. ,

(A tények kedvéért meg
jegyzem, hogy az utóbbi évek
ben rengeteg, anyagilag is 
igen előnyös külföldi meghí
vást utasítottam vissza. Való
ra válthattam volna a veze
tők ígéretét 3 évvel ezelőtt is, 
azonban, átérezve labdarúgá
sunk válságos helyzetét, végül 
elvállaltam a szövetségi kapi
tányi posztot, a szerződéskö
tés pillanatában leszögezve, 
hogy a 3 év lejárta után nein 
vállalom tovább.)

Hazatérve Mexikóból azon
ban látni kellett, hogy az egy
re fokozódó támadások, rá
galmak, gúnyolódások és cini
kus megjegyzések maradáso
mat lehetetlenné tették. Csa
ládom nyugalma érdekében is 
egy hónappal a szerződésem 
lejárta után, élve a magyar 
állampolgároknak a Munka 
Törvénykönyve által biztosí
tott lehetőséggel, külföldre 
távoztam.

Eljöttem,, de éreztem, hogy 
a tisztességes és jó szándékú: 
emberek többsége elismeréssel; 
és . megbecsüléssel beszélt! 
munkánkról. Látták erőfeszí
téseinket. Nem felejtették el, 
■hogy egy bundáktól, botrá
nyoktól, bírósági tárgyalások-, 
tói és börtönbüntetésektől ter
hes időszak mélypontja után 
alig egy hónappal már sikeres 
vb-selejtezőt vívtunk.

Színészkedés, önmagammu-; 
togatás nélkül, szerényen — 
rhunkára alapozva — az éves 
eredménynek összesítése alap
ján az 1983. évi 24. helyről 
1985 végére az 1-2. helyre jöt
tünk fel Európában. A közvé
lemény józanabbik fele ezért 
még a bukást is megbocsátot
ta, Hibákat követtünk el,, mert 
dolgoztunk, de nem követtünk 
el mulasztásokat, visszaélése
ket, és nem tértünk el mun
kánk során az MLSZ ügy
rendjétől sem. hiszen a 3 év 
alatt megszokott rendet követ
tük mindenben. De -ezt .a meg
ítélést elnyomta a hőzöngők 
hangja.

Azt hiszem azonban, hogy 
esetünkben ettől kezdve már 
nemcsak labdarúgásról van 
szó. Magam viszolygok “az 
olyan embertől, aki mások 
balsikereit lesi — mi több, 
várja —, mert ez jelent neki 
szereplési és pénzkeresési le
hetőséget. Ez eddig személyes 
ügyem. Az'azonban már nem, 
hogy társadalmunkban egyre 
többen vannak, és lehetnek 
ilyenek.

Öltözőfolyosói „fülesek”’ ká
véházi pletykák alapján — ál
lami támogatással — könyv 
íródhatott a , labdarúgásról. 
Néni munkára, mások munká. 
jának a megbecsülésére tanít
va, hanem arra mutatva pél
dát, hogy még lehet élni fel
színes hangoskodásból és meg
alapozatlan vádaskodásból is. 
így egyre nehezebb felelőssé
get vállalni, és egyre kevesebb 
az, olyan ember, aki kiáll tisz
tességes elképzeléseiéit. Mert 
ha egyszer hibázik, és nem ér 
el eredményt, akkor a hivatá
sos kudarclesők 3-erágják róla 
a csontot is, nevetségessé, le
hetetlenné teszik, „sárba ta
possák”.

★

Ezért éreztem eddig én is 
azt, hogy értelmetlen bármi
lyen interjúba bocsátkoznom. 
Hiába magyarázkodnék, nem 
tudnék feltápászkodni a sár
ból. A nyilvánosságot most 
azért „vállaltam”, hogy hoz
zájáruljon ennek az értelmet
len, önemésztő vitának a mi
előbbi lezárásához. A magyar 
labdarúgásnak nyugodt lég
körre van szüksége ahhoz, 
hogy újra tartalmas munka 
kezdődhessen. Én tanultam a 
vb-t követő, számomra is 
rendkívüli megpróbáltatások
kal járó időszakból. Ha má
sok is tanultak, akkor talán 
felesleges sem volt, ez az 
egész, és számomra megma
rad a remény, hogy ha már 
a jelenem lehetetlenné is vált 
otthon, talán egyszer • a haza
térésem nem válik azzá!

,Görög vendég" Kispesten

Az egykori játékostárs, Es
terházy Márton is belátoga
tott szombaton a Bp. Honvéd 
Öltözőjébe a mérkőzés előtt,. 
majd amikor mefl-égíteni in
dultak a csapatok, a vendég 
debreceni játékosoknak is 
volt néhány kedves szavuk a 
volt honvédos labdarúgóhoz. 
Többen is érdeklődtek, hol 
folytatja- pályafutását, a csa
tár,, hiszen a, “napokban elter
jedt a hír, . hogy'' egyesületei. 
cserél.. Esterházy > alig győz
te'válasszal. Mi a mérkőzés 

Titán beszélgettünk vele.
— Hogy tetszett a Honvéd 

:—DMVSC összecsapás?
— Örülök, hogy kijöttem a 

meccsre, mert egy nagyon 
izgalmas találkozót láthattam 
— mondta. — Tetszett a Hon
véd játéka a mezőnyben, na

gyon sok helyzetük volt, de 
sajnos, azok kimaradtak. Ha 
bemegy Dajka Laci és Fitos 
kapufája; rpeg a játékvezető 
megítéli a büntetőt annál a 
11-es gyanús esetnél, akikor 
vidámabb lennék, és gondo
lom volt csapatom is.

— A szabadságát tölti itt
hon?

— -Nem, Görögországban 
nincs téli szünet a. bajnok
ságban, November;.30-án le
járt a szerződésem az , AEK 
csapatánál és ők- úgy döntöt
tek; hogy nem’hosszabbítanák. 
•Jelentkezett viszont a Pa- 
nathinafkosz és egyik képvi
selőjükkel . érkeztem Buda
pestre, , hogy tárgyaljunk a 
Honvéddal. A Panathinaikosz 
kétéves szerződést ajánlott.

P © l g á r » l i á b o r i í  
D ubaiban

SZERÉNYI SÁNDOR NYILATKOZATA
Ügy látszik, nincs olimpia Polgár-ügy nélkül Két 

évvel ezelőtt Szalonikiben- és most Dubaiban -is azt 
tupírozták, hogy miért nem játszik Polgar Zsuzsa a 
magyar csapatban, amikor játszani akar. Ez igaz, hogy 
altar, de nem a nők között, hanem a .férficsapatban. 
A méltán szenzációt keltő; korukhoz képest egyedül
álló tudású három kislány számára az .édesapa, Pol
gár László által meghatározott cél a férfi-. vilagBajnoki 
cím megszerzése. Polgár László azt a célt tűzte ki, 
amelyet a'Világ szakemberei elérhetetlennek tartanak. 
Lányai járják a világot, és korosztályukban —, sót 
Zsuzsa magasan azon felül is — szép eredményeket 
érnek el. Sakkoznak ők nap mint nap, férfiakkal. Ez 
elfogadlak), de az már korántsem, hogv Polgár Zsuzsa 
a férfiversenyeken szerzett Élő-pontszámaiyal úgy ve
zeti a világranglistát, hogy négy-öt. éve nőkkel egyet
len játszmát sem játszott. Ez ellentmond a FIDE sza
bályainak, és méltán kelt szakkörökben, s a női sak
kozók • körében az * egész világon felháborodást. Ezért 
azután mindegy, hogy a órőkátor fogadott vagy1 sem 
Szalonikiben vagy Dubaiban. A lényeg az, hogy „Pol
gár-ügyet” 'kell rendezni úgy. hogy nem tájékoztatják 
a közvéleményt. -Most-Sám Sloan, aki az olimpia ide
jére keresztnevét Izmailra arabosította, a Gilf News 
hasábjain áz olimpiáról túdósítás ürügye -alatt ■ olyan 
csendháborításba kezdett Polgár-ügyben, hogy még a 
sejkek is megsokallták. Sl-oan párós mérkőzésre hívta 
ki Polgár Zsuzsa nevében Csiburdanidze világbajnok
nőt. Olyanokat írt, hogy Polgár Judit, a legkisebb Pol
gár-lány is simán legyőzné a négy olimpián veretlen, 
kimagaslóan szereplő, éltáblás, többszörös Világbajnok- 
jélölt Verőd Zsuzsa nagymestert. Meg azt is írta, Hogy 
Polgár Zsuzsa számára sem Grószpéter Attila, sem pe
dig dr. Hazai László nem lenne ellenfél egy páros 
mérkőzésen. Aztán meg azt fejtegette, hogy az MSSZ 
elnöke és főtitkára méggátolja, nem járu l hozzá ahhoz, 
hogy Polgár Zsuzsa induljon a februári világbajnoki 
férfizónaversenyen. A sok provokációra következett 
a tiltakozás. A magyar és a szovjet küldöttség veze
tője tiltakozott a FIDE elnökénél és az olimpia fő
rendezőinél, a sejkeknél is, akik' teljes- mértékben 
egyetértettek és figyelmeztették az amerikai újságírót.

Ez a „Polgár-háborúsdi” nem befolyásolta a FIDE-t. 
A kongresszus határozatot hozott, hagy januártól min
den* nőb’-sakkozó'*^ PólgáP'--Zsuzáa'klVéteievél: —1 Élő
pontszámához 100-at hozzáírnak. PQlgár Zsuzsa azért 
nem ;kap-100 Élő-pontot,* -mert Élő-pón-tszámait - kizáró
lag férfiversenyeken szerezte. így megszűnik a női és 
férfisakkozók közötti Élő-pontszám-különbség. Polgár 
Zsuzsának sem kell szomorkodnia, mert 2500 feletti 
pontszámával januárban is a világranglista élmező
nyében fog szerepelni. Az pedig, hogy a világbajnoki 
zónaversenyre nem nevezi a Magyár Sakk Szövetség, 
nem felel meg a valóságnak. Ezzel és a Polgár-üggyel 
kapcsolatban Szérényi Sándor, az MSSZ elnöke a kö
vetkező nyilatkozatot adta:

„Sajnálom, hogy félreérthető a Magyar. Hírlap de
cember 4-i számában dr. Lakó László főtitkár nyilat
kozatából az a rész, mely szerint „egyszerűen nem fog
lalkozunk tovább velük.” Az MSSZ elnöksége eddig is 
mindent megtett és ezután is mindent megtesz, hogy 
megoldást . találjon a Polgár-lányok- versenyeztetésé
vel kapcsolatos problémákra. Az olimpia előtt is tár
gyalt Polgár Lászlóval Tompa János, a női csapat ka
pitánya. Ez, ahogy Szaloniki előtt, úgy most sem veze
tett eredményre, mert Polgár László olyan feltételeket 
szabott, amelyeket nem lehet teljesíteni. Elszomorító, 
hogy Polgár László a nemzeti színek képviseletét fel
tételekhez köti. Polgár Zsuzsa zónaversenyen való in
dulásának az az akadálya, hogy egy országból csak öt 
fő indulhat. Ha Sax Gyulát a FIDE felmenti a rész
vétel alól, akkor természetesen Polgár Zsuzsát nevezi 
az. MSSZ.” .

NB I

1. MTK-VM, 2. Ú. Dózsa, 3. Pécsi MSC
Meglepetésre a hajrában ki

fáradt a Dózsa, így az egyenle
tes teljesítményt • nyújtó, két 
idegenbeli mérkőzését is meg
nyerő MTK-VM lett az őszi 
első, két pont előnnyel. Ered
mények: Rába—MTK-VM 2-3, 
Honvéd—Debrecen 1-1, FTC— 
Videoton 1-0,; Dózsa—Tatabá
nya 0-2, Vasás—Siófok 1-2, 
Haladás—Békéscsaba 2-0, Du
naújváros—ZTÉ 2-2, Pécs— 
Eger 3-0. Gyorsértékelés a 
csapatokról:

MTK-VM: Verebe^ vezérle
tével csapattá formálódtak, ez 
a legnagyobb erényük.

Ű. Dózsa: fiatal, fejlődőké
pes csapat, főként idegenben 
veszélyesek.

Pécs: stílusos együttes, ki
váló védelemmel, még Róth 
nélkül is jók.

Haladás: a jó őszi szerep
lést vajon megint gyenge ta
vasz követi?;

Tatabánya: remek hajrá, 
Csapó igazi - karmester. ' 

Ferencváros: hajtanak, küz
denek, de nem játszanak.

Honvéd:, árnyéka . régi ön
magának, de fav'asszal föl zár 
kozhatnak.

Videoton: fiatal, küzdőképes 
csapat,,. amely,. néhány éven 
belül beérhet

Vasas: kevés örömet oko; 
tak a szurkolóiknak, teljesí 
ményük csalódás. '

Debrecen: ősszel több tárté 
sa volt az együttesnek, mir 
korábban.

Békéscsaba: sérülések mia1 
a végére íeengedtek.

Egér: a vártnál több pon 
tot szereztek, de nehéz tavas 
vár rájuk.

Rába: méltatlan szereplé: 
bár a kupában helytálltak.

ZTE: az edzőváltozás utá 
már jobban küzdöttek, de lg 
is a kiesés elkerüléséért ke 
harcolniuk..

Siófok: rémek hajrával ma 
radt esélyük a kiesés elkerü 
lésére.

Dunaújváros: csak az ele 
jén és a végén voltak els 
osztályúak. így gyakorlatila 
kiesők.

Az NB I. őszi- v é g e re d m é n y e :
1. M TK-VM ' 15 10 2 3 28-12:
2. U, D ózsa 15 8 4 3 23-9 1
3. P é c s i MSC, 15 li 4 3 14-5 :
4., H a lad ás  VSE 15 8 3 4 19-13 j
5. T a ta b á n y a  '  15 8 2 5 23-12 i
6. F e re n c v á ro s  15 6 6 3 14-9 ]
7. Bp. H onvéd  15 6 4 5 22-23 1
8. V ideo ton  15 6 2 7 16-14 1
9. Vasas- , . -15 . 6,8 7-20-21 I

10. D erecen  - 15 5 4 6 20-23 i
11. B ékéscsaba  15 • 4:,B S 16-10 1
12. E ger 15 4 4 7 13-29 1
13. R ába  ETO 15 3 5 7 20-24 1
14. Z a laeg erszeg  15 3 5 7 14-20 1
15. S ió fok  . 15 3 5 7 13-21 1
16. D u n aú jv á ro *  13 I  * ib  10-3J


