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Reagan és a

Az elmúlt évben is Japán
volt a világgazdaság éllova
sa — tűnik ki az egyik
svéd gazdasági hetilap öszszeállításából. A lap a ti
zenöt legfejlettebb* tőkés
ország tavalyi gazdasági
teljesítményét a nemzeti
össztermék, a fizetési mér
leg, az infláció, a beruházá
sok, a fogyasztói árak.és az
ipari bérek alakulásán ke
resztül vizsgálta. A Veckang
Affear című újság által öszszeállított listán a második
helyen Norvégia állt, a har
madik helyezett
pedig
Svájc volt. A listát Franciaország és Olaszország zárta.
Az egyes mutatókat vizs
gálva azonban már eltérő
képét mutat a lista az öszszesített eredménylistához
képest. Az ország gazdasá
gi teljesítményét jól tükrö
ző egyik átfogó mutató, a
nemzeti össztermék (GNP)
esetében az Egyesült Álla
mok megelőzte Japánt, Ka
nadát és a négy skandináv
országot. A .listát Belgium
és Franciaország zárta.

A fizetési mérleg helyze
tét tekintve az éllovas Ja
pán volt, második helyen
Norvégia, a harmadik he
lyen pedig Svájc állt. A lis
tazárók Dánia és az Egye
sült Államok.
Ami a beruházásokat Ilr
leti, itt az Egyesült Államok
vezetett, messze maga mö
gött hagyva a második he
lyezett Dániát és az őt kö
vető Norvégiát. A legkisebb
előrehaladást a beruházá
sok fokozásában az NSZK,
Kanada és Franciaország
mutatta fel.
A
munkanélküliség
Svájcban, Japánban
és
Svédországban' vólt a leg
alacsonyabb. Á- legmaga
sabb volt viszont, az állás
talanok aránya Nagy-Britanniáhan, Hollandiában és
Belgiumban.
Az inflációs ráta Japán
ban, az NSZK-ban és
Svájcban volt a legalacso
nyabb. . A leggyorsabban
emelkedtek viszont a fo
gyasztói árak Franciaor
szágban és Olaszországban.

Washingtoni: beszámolók, sze köznek. Az ellenzék novem
rint komoly,, már-már komor berben elszenvedett elnökvá
VEGYES VISSZHANGOT VÁLTOTT KI LIBANON
hangulatban tartotta rrieg ala- lasztási kudarca után nyilván
BAN az'egyoldalú, szakaszos, Izraeli visszavonulási terv.
, kuió ülését a 99. kongresszus, valóan bizonyítani óhajtja ütő
Kabin hadügyminiszter javaslata szerint — amelyet, a
azaz az amerikai törvényhozás képességét és kormányzási jónovemberben teljés,. egészében , zanságát, a republikánusok pekabinet kétnapos vita után megszavazott —, az izraeli
megújított .alsóháza és részben : dig megkezdik elszakadó moz
csapatok dél-libanoni átcsoportosításának az .felső része
dulataikat az újra nem vá
újjáválasztott' felsőháza. .
öt héten belül megkezdődik. A második és a harmadik
A képviselők és a szenáto lasztható Reaganitől, fis per
szakasz végrehajtásának az időpontját azonban még
rok eskütételének, a vezető sze mindkét párt törvényhozói
nem határozták meg. Az elképzelés azzal számol, hogy
testületek formális megalakí máris a két éti múlva esedé
a kivonulással egy időben az Izraellel együttműködő
tásának, a — már korábban kes félidős választásúik jegyé
dél-libanoni hadsereg venné át az ellenőrzést a határlázas politikai manőverezés ben politizálnak.
menti körzetben. Ezt az igényt Bejrut mind ez idáig viszA Fehér Ház és a Capitoliközepette megválasztott — bi
szautasítóttá, ezért is szakadtak meg a kétoldalú nakuzottsági és albizottsági elnö um első nagy összecsapása ezrai katonai tárgyalások.
kök' beiktatásának, majd a hét elnök- februárrá halasztott
elején az elnökválasztási, vég költségvetési törvénytervezete
AZ ENSZ HELYETTES FŐTITKÁRA Jeruzsálem! meg
eredmény hivatalos kihirdeté kapcsán várható. Abban, min
A szakértői szintű és koráb reskédelmi tárgyalás nyilván,
beszéléseit követően Bejrútban kezdett tanácskozásokat
sének szertartására ezúttal denki egyetért, hogy á gazda ban rendszeres megbeszélése sokkal nagyobb figyelmet ka
libanoni vezetőkkel az izraeli csapatkivonási döntéssel
nem a szokásos derűs légkör sági fellendülést máris meg ket hatéves szünet után újítot pott volna, ha nem esik egybe
összefüggő kérdésekről. A helyi, lapok tudni vélik, hogy
volt jellemző, hapern — tudó torpanással fenyegető 200 mil ták fel. A közös munkacsoport a külügyminiszterek genfi
sított a New York Tjmes — a liárdos, .deficitet radikálisan .tevékenységének beszüntetése megbeszélésével.
a világszervezet képviselője új javaslatokat terjeszt elő,
gondterheltség -és az elszánt csökkenteni kell. Ennek — '
■ A helyzet ugyanis az, hogy
így egyebek között az ENSZ békefenntartó erők leendő
ság. Előbbi a Fehér Házat is kül- és katonapolitikai vonat időben egybeesett' a Szovjet áz Egyesült Állam.ok saját po
szerepéről. A libanoni külügyminisztérium mindeneset
unió-elleni,
politikai
indíttatá
mét; birtokló republikánusok, kozásokat ' la érintő — útjai
litikája következtében, gyor
re nyomatéljesan aláhúzta, hogy a nemzetközi katonái
utóbbi. az ellenzéki demokra módjai tekintetében azonban sú amerikai .kereskedelemkor san kiszorult á szovjet piac
kontingensnek, és nem az úgynevezett dél-libanoni had
ta pártiak soraiban.
erősen eltérnek a vélemények. látozó intézkedésekkel. Ezek ról.
seregnek lehet csak megfigyelői feladata a határvona
Az érdemi munka csak ja
Az ellenzéki törvényhozók, eredményeként az Egyesült
Az okok egyértelműen az
lon. Az ENSZ-diplomata Damaszkuszban folytatja köz
nuár végén, Ronald . Reagan nemkülönben a józanabb re Államok az 1979. évi második amérikai magatartásból szár
vetítő kísérletét.
21-én esedékes beiktatási ce publikánusok —- köztük Ro helyről a hetedikre esett visz- maznak. A Carter-féle gabo
remóniája után kezdődik meg bert Dole, a kormánypárt sze sza a Szovjetunió fejlett tőkés naszállítási embargót ugyan
A MANŐVEREZŐ RQBÖTKEPÜLÖGÉPEK ELHE
a törvényhozásban. Am a de nátusi többségének vezére és kereskedelmi
partnereinek feloldotta Reagan, de ő volt
LYEZÉSÉRŐL a belga kormány március végén döntést
monstratív hangulati jelzést , több. fontos bizottság vezetői rangsorában. Az amerikai cé például az, aki igyekezett
hoz ugyan, ám a nukleáris eszközök végleges telepítésé
mindenki
megértette Wa- — kiálltak amellett, hogy csak
nemcsak az amerikai, hanem
vel 1987-ig megvárják a szovjet—amerikai tárgyalások
shjng toriban.
á szociális kiadások'és a ka gek számottevő. megrendelé a nyugat-európai országokat is
sektől
estek
el,
és
a
Szovjet
alakulását. Ezt á kompromisszumos állásfoglalást tar
. A honatyák azt üzenték a tonai . előirányzatok egyidejű unió külkereskedelmi tevé megakadályozni a kőolaj- és
talmazta Martens belga miniszterelnök nyilatkozata Wa
Fehér Háznak, amire a feptib- lefaragásával lehet a deficit kenységének
építéséhez
. más, földgázvezetékek
likánusok képviselőházi és komoly csökkentését eredmé*- megbízhatóbb súlypontja
shingtonban, miután megbeszélést j folytatott Reagan el
szükséges berendezések szállí
partnernek
bi
nyező
megtakarításokat
elérni.
szenátusi .térhódításának el
nökkel, Shultz külügy- és Weinberger hadügyminiszter
fejlett tőkésországok tásában. Az Egyesült Államok
maradása nyomán már diadal Még Barry Goldwater, á sze zonyuló
rel. Megfigyelők szerint a kormányfő ily módon eleget
ra tolódott át.
nem hajlandó biztosítani a
nátus
külügyi
bizottságának
mas
újraválaiztásamásnápján
tett a közvélemény Igényének az év végén esedékes váMoszkvában ebben az idő Szovjetuniónak a ,nemzetközi
szélsőjobboldali nézeteiről is
figyelmeztették
,
.
a
politikai
lásztásokra való tekintettel, ugyanakkor fejet hajtott a
szakértők Reagant: második mert új elnöke is azt sugall szakban sem titkolják, hogy a kereskedelemben szokásos leg
washingtoni nyomásnak is „a. szövetsége,sl kötelezettség
mandátuma során nem számít ta a hadikiadások érin the tét Szovjetunió' változatlanul, ér nagyobb kedvezményes elbáteljesítésével”. A döntésnek hatása lehet Hollandia, ma
hat olyan kezes kongresszusraj lensége mellett „nemzetbiz dekelt 1az Egyesült Államok hást, feltételekhez köti még az
gatartására, amely szintén halogatja a NATO kettős ha
tonsági érdekékkel” érvé lő kal folytatott külkereskede egyszerűbb gépek,, berendezé
mint négy évvel ezelőtt.
ám szükséges, hogy az sek exportját Is,-az általa egy
tározatában előírt rakétatelepítés végrehajtását.
Pedig .a' törvényhozás iei?8S/iV Pentagonnak — és az elnök lemben,
sZónyaf statisztikailag "nem nek —, hogy „ami elég, az Egyesült Államok megszüntes oldalúan „hadászatinak” mi
MADRIDI ÉRTESÜLÉSEK SZERINT ezzel egy időben • változtak számottevően, hi élég, a fák nem nőhetnek az se az általa emelt mestersé
ges gátakat, véget vessen a nősített cikkek eladását pedig
a. Pentagon a spanyol yézeiésre is megpróbál nyomást
szen megőrizték többségüket a égig”.
politikái
indíttatású embar teljesen megtiltja.
gyakorolni. Felipe González kabinetje nem járult hozzá
Tény, hogy Stockman •költ
republikánusok a szenátusban
A kétoldalú kereskedelem
a , NATO-kéréshez, hogy egy új közös használatú kato
és a demokrata pártiák a kép- ségvetési igazgató a Fehér gók politikájának. Az ameri
vlsélőházban. Módosult viszont Házban még jóvá nem ha kai cégek,, elsősorban a gép fejlesztését gátolja az is, hogy
nai támaszpontot építsenek az Ibériai-félszigeten. Nem
mindkét háznak az elnökhöz gyott előterjesztésében eszkö ipari, a vegyipari:és a méző- a mérleg kiegyensúlyozatlan,
emelt-kifogást viszont a már meglevő amerikai bázisok
fűződő viszonya, s bizonyos ér zölt valamelyes csökkentéseket gazdasági .termékeket feldol az amerikai vállalatok kevés
korszerűsítése ellen. Vihart kavart a spanyol fővárosban
telemben politikai ■arculata is. a hadikiadásokban. De ezek gozó vállalatok érdeklődése a vásárlást eszközölnek a Szov
a Diario 16 értesülése, miszerint a rotai támaszpont fel
hatalmas szovjet felvevőpiac
■ Reagan 3980-as „földcsu nem-érintik az új fegyverfaj-, irán t. hozzájárult, a tárgyalá jetunióban.
készült nukleáris fegyverek befogadására.
ták
kifejlesztésére,
így
azel
szamlása” egyúttal a jobbol
Ha Washington most nem Is
sok újrafelvételéhez.
dal törvényhozási előretörését nök „csillagháborús” stratégiai
A KÖZÖS PIAC INTEGRÁCIÓS TERVEIRŐL tájékoz
akarja megváltoztatni a szabá
is eredményezte. Azonban védelmi kezdeményezésére elő A moszkvai megbeszélések lyokat, szeretne visszakerülni
tatta az EGK Strasbourg! parlamentjét Jocques Delors,
1984-ben a szavazók — meg irányzott összegeket. Ugyanak feltárták,. hogy a két fél kö
az Európai Közösségek Bizottságának új elnöke. A prog
változatlanul komoly né a szovjet piacra. Az amerikai
erősítve
az 1982-es félidős vá kor viszont: valóságos: tömeg- zött
rambeszéd elsődleges feladatnak a piacegységesítő lépé
zeteltérések vannak a külke szakértők- úgj- vélik, hogy el
lasztásokon kinyilvánított aka gyilkosságot hajt végre a szo reskedelem
kérdésében, Mint sősorban a mezőgazdasággal
seket, a gazdaságik . közelítésének a fokozását, a ' közös
ratukat — ügyeltek az ellen ciális-népjóléti programokban.
pénzügyi rendszer erősítését nevezte meg. Delors annák
zék képviselőházi többségének Stockman tervezetét az U. S. Kionel Olfner kereskedelmi összefüggő területeken, köztük
a reményének adott hangot, hogy négy év alatt az EGK
fenntartására, és a' szenátus News and World Report sze miniszterhelyettes, az ameri a gépgyártásban, továbbá a
„közös pénze”, az ECU valóban nemzetközi fizetőesz
ba főként mérsékeltebb repub rint „láncfűrészmészárlásként” kai küldöttség vezetője sajtó- petrolkémiában és a fogyasztá
kijelentette, Wa
likánusokat választották be új- emlegetik' Washingtonban, s értekezletén
közzé válik. A parlament képviselői csalódással fogad
továbbra sem akar si cikkek előállításában van
ra, illetve juttattak be újon mivel a megszüntetésre, illet shington1
ták, hogy az új elnök nem tért ki részletesen a közön
ve megbíi-álásra .ítélt 125 prog módosítani eddigi álláspont nak új lehetőségek. De van
nan. '
séget nyomasztó problémákra, így sem a spanyol és pórram elsősorban a repi^blikánu- ján, amely megtiltja a straté mód az együttműködés fejlesz
A
választók
szándékát
Tho
túgál csatlakozás vontatottságára, sem a költségvetési,
mas O’Neill, a kepv’selahäz sók Szavazóbázisát alkotó kö giainak minősített .. termékek tésére is például olyan formá
illetve a mezőgazdasági ártámogatás reformjának hoszdemokrata párti többségének zéprétegeket érinti, általános exportját a Szovjetunióba. Ol- ban, mint ahogy annak ide
szú ideje húzódó vitájára.
immár hetedszer újraválasz felhördülést keltett a kor mer .csupán három területen jén a legjózanabb amerikai
tott vezére úgy, értelmezte, mánypárti törvényhozók köré látott lehetőséget a .forgalom üzletember, Armand Hammer
növelésére: a vegyipari termé
AZ OSZTRÁK KANCELLÁR OPTIMISTA HANG
hogy'a szavazók „demokrata ben is.
javasolta: a Szovjetunióban
NEMBEN nyilatkozott az ország gazdaságának ez évi
Az elnök és a 99. kongresz- kek, a fogyasztási cikkek és a amerikai hitelek segítségével
párti védőhálót biztosították a
kilátásairól. Fred Sinovatz szerint Ausztria tavak' kilá
törvényhozásban,, féket építet szus együttműködésének lehe mezőgazdasági termékek cse létrehozott üzemek termékeit
tek be a Reágan-féle republi tőségeiről elhangzó republiká réjében.
balt a második világháború utáni leghosszabb' megtor
az amerikai fél részben vissza
★
kánus. politikái gépezetbe”. nus és demokrata párti nyilat
panás állapotából, s idén háromszázalékos növekédési
A szovjet fővárosban meg vásárolja; részben közösen’ ér
De, legalábbis ami a legége kozatok árra engednék követ
ütemmel számolnak. Annak a reményének adott hangot,
tőbb problémák megoldásának keztetni, hogy ritkán látott tartott szovjet—amerikai ke- tékesíti a szovjet féllek
hogy a megélénkülés a foglalkoztatottságot is serkenti.
módozatait illeti, úgy tűnik, kétpárti egység bontakozik ki
hogy1még á republikánus1tör a törvényhozásban, — az el
AZ ŰRFEGYVÉREKKEL KAPCSOLATOS AMERI
vényhozók, jó része is vállalja nökkel szemben. A honatyák
KAI KUTATÁSOK folytatásának a veszélyeire és lehet
Elmaradnak a megbeszélések
a fék szerepét Ronald Reagan többé-kevésbé világosan meg
séges következményeire hívja fel a figyelmet komfogalmazott
üzenete
az
elnök
második,
s
egyben
utolsó
man
ment árjában. a TASZSZ, A témával kapcsolatos-ámena KHDK és Dél-Korea képviselői közéit?
höz az, hogy a törvényhozás
dátuma idején.
kai magatartás kettősségére emlékeztetve az írás rámu
Az előjelekből ítélve á kép készéről csak akkor számíthat
A Koreai NDK úgy döntött, . A két Vöröskereszt képvise
tat: az Egyesült Államok, miközben megerősíti, hqgy
illetve
viselők és a szenátorok egy kompromisszumokra,
kész az űrfegyverek kérdésköréről is tárgyalni, hangsú
aránt heves1vitákra készülnek, kooperációra,,.ha maga is kész hogy egyelőre nem lesz part lői novemberben döntötték
nere Dél-Koreának a Vörös úgy, hogy plenáris szinten fel
lyozza azt is, hogy a kozmikus elemeket is magában, fog
nagy, politikai csatákhoz gyür- ugyanerre.
kereszt-tárgyalásokon, melyek újítják 12 évvel ezelőtt abba
laló rakétaelhárító rendszer kifejlesztésével kapcsolatos
felújítására január 23-árb ke maradt tárgyalásaikat, ame
kutatómunka.a.-jövőben is. folytatódni fog.
rült volna sor a dél-koreái lyek humanitárius kérdésekre
A TASZSZ ugyancsak emlékeztet, hogy Robert McSzöulban — közölte' a phenja- összpontosulnának. Az elmúlt
A z Ú i-iCcalédO Tia-terv
hd rádió.
Farlane, az amerikai elnök nemzetbiztonsági rötanacsnapokban azonban a KNDK
Franeiaországban élénk vissz értelmében ott továbbra is
adója tv-interjújában kijelentette: az Egyesült Államok
A döntésről a KNDK Vörös- résiéről sorozatosan arra fi
hangot váltott ki, az Oj-Kale- francia csapatok állomásoz keres.zt-szervezéfcének elnöke gyelmeztettek, hogy a terve
nem kíván lemondani arról, hogy ez év márciusában
dónia jövőjére vonatkozó terv, nának és francia csendőrség tájékoztatta déli, partnerét te zett déli hadgyakorlat ellen
újabb kísérleteket folytasson műholdeihárító fegyverrel.
tétes a két koreai országrész
melyet .Edgár Pisani kor tartaná fenn a közrendet.
Ezen túlmenőén, -.-„méltánytalannak” nevezte a szovjet
lefonon. A phenjani döntés párbeszédének
szellemével.
mánybiztos- hozott nyilvános
álláspontot, mert-Moszkva áUilolag rneg akarja, hiúsítani
A tervet februárban vitatja oka áz, "hogy Korea déli ré
ságra, E terv -szerint — amenySzöulban egyelőre nem fog
a műholdeihárító eszközok amerikai programját, érin
nyiben azt a''francia fpaíta- majd meg a francia parla szében az Egyesült Államok és laltak állási azzal a phenjani
tetlenül hagyva az analóg szovjet programot.
kapcsolatban,
rnént jóyáhagyja
Oj-Kále- ment, de a jobboldali ellenzé Dél-Korea „Team " Spirit ’85” bejelentéssel
A TASZSZ ezzel kapcsolatban megállapítja,; hogy a
dóniábari júniusban népszava ki pártok már most bejelen („Csapatszellem ’85”) fedőné hogy a KNDK elhalasztja a ja
Szovjetunió készségét lejez-.e ki nemcsak az új műholdzást rendeznek arról, vajon a tették, hogy az ellen foglalnak ven 200 ezer katona részvéte nuár második felére előirány
elhárító fegyverzet kifejlesztésének betiltására, ha'nem a
lakosság a jelenlegi státus állást. Jacques Chirac, az lével közös hadgyakorlatot kí zott,
kétoldalú
gazdasági
már meglevők megsemmisitésere is; valamennyi csapás
' fenntartását, vagy a füg.get- RPR elnöke kijelente'te, hogy ván végrehajtani február el együttműködési és Vöröske
mérő rendszer betiltására á világűr oqn. Ugy anakkor egy
! lenséget váiasztja-e. Az utób á kormány „egy kisebbség ke sejétől április középéig. A reszt-tárgyalásokat, amennyi
oldalú moratóriumét hirdetett műholdeihárító fegyver
bi esetben- pj-fíaled.ónia ön-, zére akarja átjátszani Új-Kaben Dél-Korea nem áll el az
zet világűrbe való kijuttatására, mindaddig,1'árrijg- más
álló államként, felvételét "kér léüóaiát”, s hangsúlyozta, hogy phenjani rádió megállapította, Egyesült Államokkal közösen
hogy-.a
KNDK
Vöröskeresztállamok — így az Egyesült, Államok — hasonlóan jár
hetné az EJSÍSZ-be. de olyan pártja erőteljes kampányt fog
tartandó — provokatív célzatú
társulási
szerződés
kötné folytatni a népszavazás előtt szervezete. a hadgyakorlat ide —, „Team Spirit ’85” fedőnevű
nák el.
jén nem kíván tárgyalni.
Franciaországhoz, amelynek -é terv elfogadás^ ellen.
hadgyakorlat tervétől,

Nézeteltérések és lehetőségek

T e le k p a r c c llá z á s
a fő v á ro sb a n .

Pihceásás közben 12,5 kg: ezüstpénzt találtak Letenyén. A rendkívül gazdag éremlclet a
- nagykanizsai Thury György Múzeumba került
/
Ütres laliásolt
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Idén lesz a főváros egyik
legnagyobb telekparcellázási
akciója. Két, gondosan élőké-,
szített és közművesített terü
leten összesen 1300 család vá
sárolhat majd magának ked
vező áron házhelyet.
— Budapest történetében
legutóbb 1936-bain volt ilyen
maigyisáigú parcellázás, — kö
zöltéit a Fővárosi Tanácsnál . —
A XVII. kerületben. két terü
letet jelöltünk ki modern, kert
városias jellegű fejlesztésre.
Előre megterveztük az utcá
kat, a házsorok elhelyezését,
megszabtuk, milyen családi
házakat, kórházakat, tánchá
zakat és kis társasházakat le
het itt építeni. Minden telket
ellátunk ivóvízzel, villamos
energiával, szilárd útburkolat
tal. Jelentős részük csatornát
is kap. Ott pedig, ahol az utób
bira már nem futotta, a maj
dani- utca lakóinak társulás
keretében
maguknak kell
megoldaniuk a víz- és szenny
vízelvezetést.
— Fizetési feltételek?
— Az eddigi pályázatok so
rán mintegy 200 telek már
gazdára talált. Nagyobb érdeke
lődésre tavasztól, nyártól szá
mítunk, amikor már megkez
dődik a házak építése, illetve
•már rendezett,utcák láthatók.
Az értékesítést természetesen
akkor is változatlan áron -foly
tatjuk. E házhelyek lényegé
ben szociális telkek. A Zrínyi
—Lemberg utca térségében
csatornával 556, anélkül 445
forint a parcellák négyzetmé
terenkénti ára, a Széchenyi és
.Táncsics utca mentén 444, il-

Közérdek, hogy az új és a lyek során üres lakás szaba
megüresedő lakosok ne állja dul fel.. A hagyatéki leltárt
.
A béteg gyógyulni, akar,
nak lakó, nélkül. Ehhez sok kötelesek 15 napon belül fel
és lehetőleg a gyógyulást . tanácsi és sok más szervezet venni és a közjegyzőnek to
: zavaró körülmények nél hatékony
együttműködésére vábbítani, A pénzügyi osztály
kül. Hogy a betegellátás
van. szükség. Erről tanácsko kötelessége 30 napon belül ér
feltételeinek 'állandó, javízott egyebek között nemrég a tékesíteni az állami tulajdon
' tása elé gátat emelhet a
XII. kerületi Tanács .Végre ba került hagyatéki ingóságo
kat.
gazdasági helyzet, s emiatt
hajtó Bizottsága.
át kell ütemezni feladato
A múlt esztendő 'harmadik
Az ingatlankezelő vállalat
kat, programokat
erre a negyedévében öt üresen álló, sokat tesz az üresen álló la
1 beteg .aligha léhét tekintet beköltözhető lakást, kilenc kások mielőbbi kiutalásáért.
tél. Pedig á tákárékpsságl megüresedett társbérleti lak Intézkedési terv készült az ál
• intézkedések jegyében felül részt, négy jogilag megürese lami kezelésben levő megüre
kellett bírálni az'egészségdett, ingóságokkal elfoglalva sedett lakások újraelosztásá
; ügyi ágazatnák a jelenlegi tartott hagyatékos lakást, tíz ról. Egyebek között meg kell
tervidőszakra meghatáro- helyreállítás alatt levő és öt, határozni az üres lakások
JamUártól megváltozott a
I zott programjait. Az erede jogcím nélküli, lakáshasználók helyreállítására
vonatkozó
tileg tervezett 1,5 milliárd által elfoglalva tartott, jogi munkálatok pontos határide Nemzeti Bank és a központi
forintot SOÖ millióval kellag megüresedett otthont tar jét; a lakások helyreállításá pénzintézetek feladata: spe
lett mérsékelni, mégpedig tottak nyilván. A mielőbbi nak ellenőrzését pedig a ki- cializált pénzintézetek, kis
j; úgy, hogy éz ne okozzon felhasználás érdekében a ta rendellségvezetők . kötelezett bankok is alakulhatnak.
Az okokról ügy nyilatkozott
ij érezhető'visszalépést.
nács lakásügyi osztálya meg- ségévé tették. '..
,
. dr, Bódy László, a Magyar
. A központi' férrás meg- - ftátáíöita'' 'áZékdt '•á“'-háeátidfSA lakásügyi , osztály .az idén Nemzéti Bank ügyvezető'igaz
ij csappanását -követően a ta- ’ két, amelyeken belül kötele
; nácsok — betegellátó intéz- sek kiutalni a rendelkezésre is elsőrendű feladatának te gatója, hogy gazdaságirányí
továbbfejlesztésével
ményeink gazdái — arra álló otthonokat. Ez az új és a kinti az üres lakások kiutalá tásunk
ösztönözték a kórházakat, a megüresedő lakások esetén is sának gyorsítását, a helyreál összhangban módosul a többi
lítást
igénylő
lakások
pályá
között a tervezés és a' szabárendelőintézeteket és a töb- a beköltözhetőségtől számí
bi égészségügyi létesít- tott 15 nap. A jogszabály kö zat útján történő. meghirdeté -lyozásv változik a minisztériu
ményt, hogy belső tartalételezi az igazgatási osztályt, sével pedig igyekszik minimá mi' irányítás, megnő a válla
:■ kaikból mentsenek. Az ösz- hogy soron kívül intézze azo lisra csökkenteni az üres ott latok önállósága, mozgástere,
tönzés nyomán. — a saját kat a hagyatéki ügyeket, ame- honok számát
s nagyobb lesz a piac szabá
portákon belül — a körül
lyozó szerepe. Olyan változá
tekintő. gazdálkodás 350-400
sok, banki szervezetek szüksé
millió forinttal tudta kigesek,, amelyek a hatéko
MaBEíííIáSja látásik a ma«la*ág£ilgg©iay nyabb,. felhasználás céljából
; egészíteni a központi támo., gatást.
Többel,
mint
elősegíthetik a szabad válla
A győri Gardénia Csipke- ve a meglevők megtartására lati pénztartalékok áramlását.
: amennyit elvont a koráb
bi megszorítás. A kiemelt függönygyár felküzdötte ma fokozott figyelmet fordítanak
— A legfontosabb változá
: szakmai programok folya- gát a siKeresen exportáló vál a termékek megbízható minő sok?
ségére,
rugalmasan
alkalmaz
/ matosságára tehát garan- lalatok közé. Ä 'korábban ki
— A Magyar Nemzeti Ban
: diát nyújt az ilyen ta-rtalé- zárólag a hazai ellátásban köz kodnak a vevők igényeihez, kon belül kettéválik á pénz
■; kokat is felkutató és fel- reműködő gyár három év alatt kis tételek gyártására is vál kibocsátó, a jegybanki tevé
!: használó gazdálkodás.
megháromszorozta tőkés ex lalkoznak,
és a hitelezés. Fővá
: A lecke természetesen portját, tavaly 40 százalékkal
Az idén is több újdonsággal kenység
intézetünk például leánynem könnyű:. A tervidőszak növelte tőkés árbevételét az lépnek piacra. Ilyen termék rosi
szakmai programjai érintik egy évvel ezelőttihez képest; az úgynpvézett nadrágfüggöny. pénzintézetté alakul, és Buda
az egészségügyi és a szo- 138 millió forint értékű füg A karnisnál egybekötött, s a 30 pesti Hitelbank néven önálló
■ ciális ellátást javító vala- gönyt és asztalterítőt értékesí- centiméteres drapériamagas bankként működik. Székhelye
l mennyi területet: az ötna- . tett a nyugat-európai orszá ságtól két szárpyra szétnyíló a Vörösmarty tér és a Deák
ji pos munkahét 'bevezetésé gokban, Ez évre az export to függönyt többféle változatban Ferenc utca sarkán lesz.
— Kisbankok?
it hez kapcsolódó terveket, a vábbi 33 százalékos növelését Kanadában adják el. Francia
j kiemelt .orvosszakmai cél- tűzték ki célul, s a külföldre megrendelésre készülnek az ot ' —f Mintegy 8-9 alakul a jö
1 programokat, a regionális szállított termékekből 180 mil tani keskeny ablakméretekhez vő év elejétől. Úgynevezett
: ellátó központok megte- lió forintos árbevételt irányoz illő függönyök, röjtdíszítéssel. szakosított pénzintézetként ön
:. remtásével együttjáró kö tak elő.
Az NSZK-beli vásárlók apró, állóan gazdálkodnak’ és, érde
telezettségeket és a szöciálA dinamikusan fejlődő vál elszórt mintájú, bordűrös mo keltek lesznek a nyereségben.
j politikának a korábbi évti- lalat gyártmányainak :egész so delleket rendeltek ez évre a Ilyenné alakul például az Ini zedekéhez . nem mérhető ra, a megannyi mintával, bor Gardéniától. Az idén kezdik tervest, az Innovációs . Alap,
; fontos feladatait:
dűrrel díszített függöny, terí meg a plüsshatású függönyök a Műszaki Fejlesztési Pénz
Az ötnapos munkahét tő a világ 31 országában talál gyártását és exportját. Ezek Egyesülés, a Technová és áz
j egyik
alapvető járuléka gazdára. Mintegy 110 céggel nek. a termékeknek különleges MNB Vállalkozási Alapja. Elő
: volt a központi körzeti or állnak kapcsolatban, s hagyo megjelenést ad, hogy a minta segíthetik új találmányok, el
vosi. ügyeletnek és a kór mányos vásárló partnereik kö kiemelkedik az alapfelületből, járások bevezetését, részesed
házak betegfelvételi osztá rét az idén, tovább bővítik. Az és térhatásúvá teszi az ablak hetnek azok hasznából, hitelt
lyáéinak megteremtése. Az új piacok megnyerésére, illet- ra valót.
nyújthatnak kisebb-nagyobb
esztendő végére mindkét
fejlesztésekhez, beruházások
területen ,a teljes országos
hoz, részt vehetnek az ezek
hálózat kiépítéséhez nvüit SZEGED ÉS DEBRECEN UTÁN
kel kapcsolatos vállalkozások
: támogatási
az
ágazati
ban. A szükséges pénzalapok
C í y e r B s i e k B im M v e s e - á M a M iá s
1 költségvetés.
előteremtéséhez kötvényeket
bocsáthatnak ki, bankbetéte
'A kiemelt, komplex orfla f ita p e s te n
ket , gyűjthetnek, számlát is
, vosszákmai célprogramok a.
verethetnek. Le kell szögez
; lakosság '.egészségi' állapotát
Megkezdték a gyógykezelést amelyhez hasonlót a szegedi ni:
a banki tevékenység to
leginkább’ befolyásoló négy , a főváros első. gyermekműve- és a debreceni orvostudományi
vábbra is állami monopólium.
: fő betegségcsoport tnegelő- se-állomásán. A Semmelweis egyetem
gyermekklinikáján
f zésére, leküzdésére össz . Orvostudományi Egyetem I.
— Lehetnék-e eltérő kama
pontosítanak. Ez azonban számú Gyermekklinikáján, e rendeztek be. Országunkban tok?
évente
6-10
gyermeknél
fedez
) olyan óriási cél, hogy az célra átalakított épületben el
— A bankok és szakosított
eredmények nem. regiszt helyezett készülékekkel a vér- nek fel idült veseelégtelensé- pénzintézetek
adottságai elté
rálhatók azonnal. .A szív- tisztításos Vesepótló kezeléssel get, amelyet nem lehet gyó rőek, egyik-másik
! és érrendszeri, a daganatot életben tarthatják a veseelég gyítani. E betegségben szenve előnyben van. Ezért helyzeti
is úgy
megbetegedések, a séíüíé- telenség ■miatt szenvedő gyer dőket csak vesepótló alkalma
J sek, valamint a pszichiát mekeket. A svéd gyártmányú zásával menthetik meg. A? or igazságos, ha az induláskor
riai körképek "ellen csáta- — a kis betegek méreteihez szágban egyszerre 30-36 gyer központilag megszabott, egysé
-.- sorba állított hagy tervek szabott.— felszereléssel heten meknél alkalmazzák ezt a 'ke ges :a kamat.
íipsszabb távon azonban
ből stabilban’ máris érzékel- te 12 gyermeket kezelhetnek.
zelést évekig, amíg átültetéssel számítani lehet arra. hogy. a
i hetők ,az első eredmények.
'Budapesten is szükségé.? volt egészséges vesét kaphat a ' be bankok egymással versenyez
gyermekművese-állomás, teg.
ve, nagyobb összegű kamatot
;í

létve 417 forint. Összehasonlí
tásul: Budán ennek több, mint
tízszeresét is elkérik, de még
Zuglóban is előfordulnak 7
ezer forint feletti árak. A tel
keket tartós használatba ad
juk. Egy sorház vagy ikerház
építésére alkalmas kisebb par
cella például 100—150 ezer fo
rintba kerül, de ennek csak 30
vagy 50 százalékát kell egy
összegben lefizetni, a többire
kölcsönt nyújthat az OTP,
— Jelentkezés?
i — A kerületi tanácsoknál
január végéig mintegy 1000
telket hirdetünk meg. Elsőbb
séget élveznek a fiatal háza
sok, a több gyermekesek és
azok, akik tanácsi bérlakást
adnak -le. A szerződéskötéstől
számított három éven belül
kell a telken házat építeni, il
letve az építkezést megkezde
ni. Többfajta ajánlott házterv
közü-l/lehet választani, s szinte
valamennyi ház tetőtere is be
építhető.
— Lesz-e folytatás?
— Még az év folyamán to
vábbi területeket jelölünk ki,
és készítünk elő parcellázásra.
Így várhatóan lesznek ilyen
tartós használatba vehető tel
kek a XVI., a XVIII. és a XX.
kerületben is. Jó részük az
épülő vagy már meglevő nagy
lakótelepekhez
kapcsolódik,
hogy az építkezők az ott levő
infrastruktúrát igénybe vehes
sék. •Budán már nem adunk
több telket tartós használatba.
Legfeljebb Hidegkút szélén
várható még nagyobb parcel
lázás, az' itteni telkeket azon
ban már szabadpiaci áron ér
tékesítik.

K i s b a n k é i szü le tő b e n
is meghirdethetnek, s így a
pénz a legsikeresebbek felé
áramlik.
— A lakosságot' érintő új
donságok?
— Magánszemélyek a társa
dalom számátá...is. hasznos,.je
lentősebb fejlesztésekhez, pél
dául devizabevételt hozó te
vékenységhez kaphatnak vál
lalkozási hitelt, s több szako
sított pénzintézethez támoga
tásért fordulhatnak, mened
zselésért például az újítók, fel
találók. A következő években
várhatóan verseny alakul majd
ki a lakossági takarékbetétek
terén }s: egy jelentős szerve
zet ugyanis tevékenysége ki
egészítéseként országos', taka
rékpénztári hálózat létreho
zását tervezi.

M ib ő l fiz e tik
a z ú jító k a t?
A nyolcvanas évek elején
— egymást követően —
megjelenő jogszabályok egy’
maratoni vita végére tettek
pontot, nevezetesen: tisz
tázták az. újítási, a talál
mányi, majd a közreműkö
dői díjak forrását. Az el
múlt év júliusában a pénz
ügyminiszter rendelete egy
séges szerkezetbe foglalja ai
említett
jogszabályokat,
éppen ezért a meglepetés
erejével hatott, hogy de
cemberben a pénzügymi
niszter új rendeletet adott
ki a témakörben. Miben áll
a változások lényege? —
erről kérdeztük Hain Fe
rencnél, a Pénzügyminisz
térium főelőadóját.
— Lényegében ^mincs szó
új rendeletről, csupán a
gazdaságirányítási rendszer
továbbfejlesztését szolgáló
intézkedésekhez kellett iga
zítani az újítási, találmányi
és közreműködői díjak for
rásairól korábban hozott
jogszabályokat. Mint isme
retes: a vállalati jövede
lemszabályozás január el
sején életbe léptetett új
szabályozol nem tesznek
különbséget a vállalati ala
pok között, a gazdálkodó
szervezetek a nyereségből
egységes érdekeltségi ala
pot képezhetnek. Ezzel a
változással kellett össz
hangba hozni az újítási,
találmányi díjalo fizetésé
nek feltételeit.
— Tehát nincs szó tartal
mi változásról?
— Korábban az újítási,
találmányi és, közreműkö
dői díjak forrása a bér
költség vagy a progresszív
adómentes részesedési alap
volt, de most a részesedési
alap helyébe az érdekeltsé
gi Ijlap kerül. Ha a vállalat
a bérköltségből fizette az
újítókat, akkor az újítási
díjalo hozzáadódtak a fel
használt bértömeghez (vagy
bérszínvonalhoz), függetle
nül attól, hogy a vállalat
mely. bérszabályozási for
mában működött. Ezzel
szemben az új rendszerben,
ha a gazdálkodó szervezet a
bérköltség terhére fizeti az
újítókat, akkor ennek díj
tételei a dolgozónként fize
tett kereseti adóalapját nem
terheli. Tartalmilag mind
össze ennyi az újdonság,
bár ez nem kevés, hiszen az
újítók, feltalálók és közre
működők honorálása a vál
lalatok számára hgm jelent
ellenérdekeltséget, többletadóterhet.

T izen myolc év es 'ÁM-6tél»i
Éppen .negyedszázada an
nak, hogy az Állami Biztosító
az útj év(ek) első újszülöttei
közül a legszerencsésebbeknek
20, illetve gz évtől 40 ezer fo
rintos ajándékkötvénnyel ked
veskedik. Ezt az összeget azon-ban a ' nyertesek legkorábban
a tizennyolcadik születésnap
jukon vehetik át.
Erdélyi. Gábor tanuló, buda
pesti lakos, az ország első új
szülöttje volt az 1967-es esz
tendőben. Erre á pillanatra
természetesen nem emékszik
vissza, csak arra, hogy a szü
lei tízesztendős korában elé
tettek egy barna 1színű, étlap
formátumú okmányt, melyben
ez áll: „Állami Biztosító Ájándékkötvénye”. Az ajándék őszszege 20 ezer foriht; a keltezés
1967. január 1.
Most, az új év második nap
ján ezzel a dokumentummal ä
hóna alatt, állított be a XII.
kerület^ igazgatóságra. Nem
kellett értesíteni, magától jött.
Körülötte az ajándékköt\vény, mellette az asztalon 22
ezer 524 forint. Gábor annak
idején bemondás alapján lett
az első. 1971-ig ugyanis a kór
házak jelentései nyomán- dőlt
el a sorren,. Akkor — mint
Morvái György fiókigazgató
meséli — változtattak a szabá
lyokon.
— A kórházak
ugyanis
presztízskérdést csináltak az
elsőségből. Addig csak egv ÁB-'
bébi volt évente. Azóta egy fő
városi és egy vidéki újszülött
kap aiándékkötvényt azok kö
zül, akik az új esztendő első
órájában születtek. Vagyis a

nevek közül kisorsolnak ket
tőt.
Gábor ajándéka — már ami
az összegét illeti — nem kö
vette az utóbbi esztendők ár
emelkedéseit. Mindössze két
százalékos kamat jött hozzá,
az is csak 1980-tól.
— Volt már 22 ezer forint
a zsebedben?
— Igen, egyszer amikor Ya
maha orgonát vettünk. Igaz,
akkor az apu is velem -volt
Nagyon szeretek zenélni, ez az
első komoly hangszerem,
— Azt is ajándékba kaptad?
— Nem egészeit. Tavaly nyá
ron három hónapig neveltem
tíz kutyakölyköt, aztán jó
pénzért eladtam őkét.
— Mire költöd?
— Gondoltam, veszek egy
motort, de a szüleim nem
egyeznek, bele. Betehetaém az
OTP-be is, de az őrültség len
ne. Inkább vásárolok magam
nak egy még márkásabb hang
szert — bitonytalanodik el —,
vagy mást, még nem tudom.
Mindenesetre úgy szeretném
hasznosítani
hogy nyerjek
rajta.
— És ha szüleid is igényt
tartanak rá?
— Jó a viszony közöttünk,
ha kell. én az egészet nékik
adom, ebből sem csinálok gon
dot.
Már csak egy aláírás követ
kezik. majd kézfogás és leszá
molják Erdélyi Gábor tenye
rébe a 22 500-at és a 24 forint
aprót.
— Most merre?
— Sietek haza. Útközben
még vészeli,az anyunak virá
got
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Emberölés — halálbüntetés
A közvéleményt érthetően foglalkoztatja a szegedi ügy,
amelynek során az elítélt három büntetésvégrehajtási dolgozó
életét, kioltotta, többet súlyosan megsebesített. Első fokon már
Ítélet is született, az ámokfutő elítéltet a bíróság halálra ítél
te. Ennek kapcsán foglalkoznak mostani cikkünkben az em
beröléssel és ázzál, hogy mikor lehet kiszabfti halálbüntetést.

Az emberölés tényállása
Igen egyszerű: aki mást megöl,
az bűntettet követ el. Aki te
hát a másik emberrel szem
ben olyat tesz, amely az életét
kioltja, s ezt szándékosan te
szi, emberölésért felel. A jog
három kategóriát különböztet
meg: alapesetét, minősített és
privilegizált esetet. Az alap
eset az előbbi, vagyis aki mást
megöl, s nem tartozik a má
sik két kategóriába. A bünte
tési tétele 5—15 év, között le
het.

M inősített esetek

\

az élettársára, ezáltal sok em
ber életét is veszélyezteti, pe
dig csak egyet akart megölni.)
A különös visszaesés is meg
alapozhatja a legsúlyosabb
büntetést. Az sorolható ide,.aki
mindkét alkalommal ugyan
olyan vagy hasonló bűncselek
ményt követett el. Az ember
ölésnél a törvény pontosan
meghatározza e cselekménye
ket: ilyen az emberölés mind
három esete, ideértve az em
berölés kísérletét és a me
rényletet.
A törvény a felsorolt
nyolc minősítő körül
ményt külön-külön Is
olyannak tekinti, amely
indokolttá teheti akár a
halálbüntetés kiszabását
is. Természetesen az
adott ügyben több ilyen
minősítő körülmény is
megállhat. A szegedi
ügyben hivatalos sze
mély ellen, több embe
ren és különös vissza
esőként, .amely még job
ban megalapozhatja a
legsúlyosabb büntetést.

ki. Az is tény, hogy világszerte
és nálunk is vannak hívei a
halálbüntetés eltörlésének. Ér
dekes módon inkább a jogá
szok körében, mert a közvéle
mény -egy-egy nagy felhábo
rodást kiváltó ügyben kimon
dottan követeli a halálbünte
tést, és elégedetlen, amikor a
tettes „csak” életfogytiglanit
kap.
A Btk. szerint a halálbünte
tés kivételes jellegű büntetés.
A korábbi törvényhez képest
azonban már érvényesül az a
tendencia, amely hosszú távon
a halálbüntetés háttérbe szorí
tását és végül megszűnését ér
vényesíti. Kivételes jellegét
három tény is igazolja:
1. A halálbüntetéssel is fe
nyegetett cselekmények szűk
köre. A legsúlyosabb élet elle
ni, állam elleni és katonai
bűncselekmények és bizonyos
terrorcselekményeknél alkal
mazható kizárólag, A Btk. kü
lönös részében felsorolt bűncselekmények Közül mindössze
tucatnyi esetben szerepel, s ez
az összes bűncselekményfajta
5-6 százaléka. Beletartoznak a
katoijai bűncselekmények is.
2. 'Még e ritka esetekben sem
egyedüli büntetés, mindig al
ternatív büntetésként szerepel
határozott idejű,vagy életfogy
tig tartó szabadságvesztés mel
lett.
3. Megtiltja a törvény a ha
lálbüntetés alkalmazását olyan
személlyel szemben, aki a bűncselekmény elkövetésekor a
húszadig, életévét még nem
töltötte be. Ez alól ä szabály
alól csak:-a katonák kivételek.

A minősített esetek körét a
törvény pontosan meghatároz
za. El lehet követni az ember
ölést előre kiterveljen, nyere
ségvágyból vagy más aljas in
dokból, illetőleg célból, .külö
nös kegyetlenséggel, hivatalos
személy ellen, hivatalos eljá
rás ala'tt, illetőleg miatt, több
emberen, sok ember életét ve
szélyeztetve, különös vissza
esőként. . Ha csak egy is meg
áll a minősítő körülmények
közül, már életfogytig tartó
szabadságvesztés vagy halálbüntetés is kiszabható.
A minősített esetek csopor
tosíthatók a szándék kialaku
E rő s
lása, az elkövetés motívuma, a
felindsilásliól. . .
végrehajtás módja, a sértett
személye szerint. A szándék
Az emberölés úgynevezett
kialakulása lényegében kétfé
Miemelkedő
privilégi^ált
esete az erős fel
le módon lehetséges: a tettes
indulásból
elkövetett
ember
társadalm i
már előre tervezi, elképzeli a
cselekményt, végiggondolja a ölés. Itt az őlés méltányolható
veszélyesség
következményeket, vagyis elő okból származó erős felindu
re kiterveltség áil fenn. A má lásból történik, és ennek bün
A büntetés kiszabása, során,
sik eset, amikor erről nincs tetési tétele 2-8 év lehet. Tehát mint büntetéskiszabási elvet, a
szó, hanem' adott helyzetben, az erős felindulásnak méltá bíróságnak figyelembe kell
az adott körülmények' között nyolható okból kell származ vennie — az előbbieken kívül
—- a következőket:
dönt úgy, hogy embert Öl, Ek
kor nem beszélhetünk az em nia, és a cselekményt ebben a
a halálbüntetést Kivé
berölési szándék kialakulásá felindult állapotban kell elkö
telesen és csak akkor le
ról, fejlődéséről. Az elkövetés vetni. (Megtámadnak az utcán,
het kiszabni, ha — a
motívuma sokféle lehet: ha alaposan megvernek. Erre én
rag, féltékenység, indulat,
bűncselekmény és az el
hetekig
figyelem
a
tetteseket,
vélt vagy valós sérelem és így
követő kiemelkedő tár
tovább. Annyi bizonyos: motí míg az egyiket el nem csípem
sadalomra veszélyessé
vum nélkül általában nincs cs megölöm. Ez bizony előre
gére, a bűnösség különö
bűncselekmény, nem történik kitervelt elkövetés, és már nem
eriiberölés. Ha valaki egy szá
sen magas fokára figye
mára teljesen ismeretlen em erős felindulás.)
lemmel — a 'társadalom
bert öl meg, azt vagy össze , Kétségtelen, hogy hazánkban
védelme csak e büntetés
téveszti valakivel, vagy az il a halálbüntetések száma éven
lető nem beszámítható, felté te nem nagy, de szinte kizáró
alkalmazásával biztosít
ve, hogy nincs motívuma. (Pl. lag emberölés miatt szabják
ható.
azért öli meg az ismeretlent,
hogs'- egy másik személyben
— az ismertben — félelmet
'
V
keltsen stb.) Nem mindegyik
motívum minősíti súlyosabban
a cselekményt, de kettő igeit.
Általában az aljas indok, illet
Az idei tél alighanem ják. Természetesen ma
ve cél, s ebből külön kiemelve
megdönti az évszázados ximális r takarékosságra,
a nyereségvágy. Aljas indok le
hidegrekordokat, s a tar megértésre, türelemre van
het a bosszú, de nem äz a fé
tóssága is eléggé ritka. Fá szÜKség mindenütt, hiszen
lelem, az ijedtség. A végrehaj
zunk, didergünk,. immáron a kemény hideg, az újra és
tás módja ismét csak sokféle
több hete, s az ország újra. meginduló havazás
lehet, a fájdalommentestől —
a szállítást.
energiahelyzete egyre ne gaiolhatja
álmában öli meg áldozatát —
Kétségtelen az is, hogy
hezebb, többek között ezért minden
a szadista elkövetésig. A külö
nappal ne
is korlátozták a televízió hezedik ’fagyos
nös 'kegyetlenséggel való elkö
a helyzet, s nem
adását és szólították fel a elképzelhetetlen,
vetést a tettes oldaláról, az ő
hogy rész
takarékosságra.
viselkedése fényében kell vizs
legesen ilyen vagy olvan
A
mínusz
húsz
fok
fö
gálni, ezért független, attól,
korlátozásokat . vezetnek
lötti tartós éjszakai hide maja be. De ilyenkor az
hogy az ölésj .cselekmény a
gek és1 a napközbeni mí egyes embertől is nágyotib
sértettnek milyen testi és lelki
nusz 10 foK körüli átlag tűrést követéi a köz. Ter
szenvedést okózott. Természe
hőmérséklet nálunk eléggé mészetes például, hogy a
tesen a szadista elkövetés ál
talában a sértettnek szenvedést ■szokatlan. Ennek ellenére szerkesztőségi szobák hét
' nincs komoly fennakadás főn bizony hidegebbek, eljélent.
A sértett személye körében " az' energiaellátásban, ' a ■kel eggyé! több pulóver,
közlekedésben — legalább hogy meghibásodik' a gáz
minősítő körülmény a hivata
is január közepéig —, s az vezeték, átmenéíileg .szüne
los személy mivolta, feltéve, ha
emberek többségé inkább tel az áramszolgáltatás, s
hivatalos eljárása miatt, vagy
csak a tél öröméit élvezi, hogy késve érkezik még a
ennek során lesz áldozat. Má
mint hátrányait. De akik a tej, a kenyér és így to
sok mellett hivatalos személy
szabadban dolgoznak, már vább.
nek számít és fokozott, bünte
kevésbé örülnek, s egyes
Hangsúlyozom: ma még
tőjogi védelem illeti meg a
városokban,
körzetekbe^ nincs komoly fennakadás,
büntetésvégrehajtás hivatásos
akadozik a központi fűtés, de ha az elkövetkező na
állományú tagjait és az elítél
iskolákat zártak be, rész pokban és főleg hetekben
tek munkáltatását irányító
legesen enérgiakorlátozások tovább marad a szigorú
polgári alkalmazottakat is.
is történtek, amely jobbára tél, miként Európa más or
Több emberen az követi el, aki
csak a nagyfogyasztókat szágaiban, úgy nálunk is
legalább két embert, megölt,
érintette.
számolni kell a kellemetlen
vagy azt megkísérelte. A sok
Az országoshoz hasonló következményekkel. Taka
fcsnber életét veszélyeztető mó
a helyzet a bv. intézetek rékossággal, megértéssel, a
don elkövetett emberölésről
ben is. Itt-ott előfordultak helyzet helyes felmérésével
akkor beszélhetünk, ha az el
meghibásodások a . fűtési és a hozzá való , alkalmaz
követő a sértetten kívül meg
rendszerben, de egészében kodással mindenütt -átvéhatározatlan, vagy meghatá
véve hatalmas erőfeszíté szelhetők e nehéz napok.
rozható, . de nagyobb számú
sek történnek, hogy az el Ideértve a bv. intézeteket
személy életét veszélyeztette
ítéltek mindennemű eilácá is ...
anélkül, hogy szándéka ezek
—r—
sát folyamatosan megöl imegölésére irányúit volna.
(Rágyújtja a lakótelepi lakást

Fázunk, didergünk

A bűncselekmény társadalmi
veszélyességének súlya az élet
elleni cselekményeknél a bekö
vetkezett eredménytől függ
(könnyebb sérülés, halál), s a
sértett személye is befolyásolja. Így' önmagában a hivata
los személy megölése kiemel
kedő mértékben veszélyes a
társadalomra. Az elkövető elő
élete, így elsősorban a vissza
esés az, amely fokozott veszé
lyességet rejt magában. Végül
a bűnösség foka, vagyis a
szándékosság vagy gondatlan
ság mértéke is meghatározó.
Kétféle szándék létezik: az
egyenes szándék és az eshetőleges. Nyilvánvalóan veszélye
sebb a. társadalomra az, aki
magatartásának következmé
nyeit kívánja- —• meg akarom
ölni —, mint aki e következ
ményekbe „csak” belenyugszik
— nem baj, ha meg is hal a
sértett, csak sikerüljön, amit
akartam.
Ha tehát a bűncselekmény
és az elkövető /kiemelkedően
veszélyes a társadalomra, a bű
nösség foka issúlyos, s a tör
vény halálbüntetés kiszabását
is lehetővé teszi, a társadalom
védelme indokolhatja e kivé
teles büntetés alkalmazását és
végrehajtását.
Ehhez azonban még az
is Kell, hogy az elítélt
vagy . védője kegyelmi
Kérvényét elutasítsák. A
törvény ugyanis lehetővé
teszi, hogy az Elnöki Ta
nács kegyelemből a ha
lálbüntetést megváltoz
tassa. Hogy a halálbün
tetés helyére lépő bün
tetés mj lesz és milyen
mértékű, ezt a törvény
nem szabályozza, a ke
gyelmi jogkör gyakorló
ja korlátozások nélkül
dönt erről.

Ha a kegyelmi kérvényt el
utasítják, a halálbüntetés vég
rehajthatóvá válik.

Elmeszakértői
v iz s g á la t
Az emberölés halálbüntetés
sel is fenyegetett eseteméi
minden esetben sor kerül el
meszakértői vizsgálatra is, füg
getlenül attól, hogy az elköve
tő vagy védője kívánja, indít
ványozza vagy sem. Erre azért
van szükség, mert mindig meg
kell hivatalból győződni arról,
hogy nem áll-e renn valami
lyen büntethetőséget kizáró
1ok?
Viszonylag
egyszerűbben
megállapítható, nem kell hoz
zá különös szakértelem, hogy
az élkövető betöltötte-e a 14.
életévét, nem kényszer vagy
fenyegetés hatására, tévedés
ből va^y jogos védelemből cse
lekedett-e? Nem ilyen egysze
rű a helyzet a kóros elmeálla
potnál, itt már szakértő — or
vos, pszichológus — közremű
ködésére, megfigyelésére és vé
leménynyilvánítására
van
szükség. A kóros elmeállapo
tok közül az elmebetegség, a
gyengeelméjűség, a szellemi
leépülés könnyebben megálla
pítható, hiszen ennek évekre,
évtizedekre visszamenően nyom«ji, jele van. A tudatzavar (és
a személyiségzavar) már bo
nyolultabb, de, ennek is, mint
a többinek, biológiai okai van
nak, tehát kimutatható, feltéve,
ha a terhelt tényleg ebben
szenved, s nem csupán ,a véde
kezés egyik -módszerét alkal
mazza. Egyébként a tudatza
var egyik formája sem a beszánúthatóságot érintő ténye
ző, csak súlyossága esetén lehet
azzá, s csak akkor, ha az elkö
vetőt korlátozta a cselekmé
nyek következményeinek felis
merésében, vagy abban, hogy e
felismerésnek megfelelően cse
lekedjék. Hogy ez ■így volt-e,
arra lehet következtetni a cse
lekmény végrehajtási módjá
ból, a tettes bűncselekmény
előtti, utáni és alatti viselke
déséből is.
Dr. L. Gy.

-

„Lopni indultam,
nem rabolni..."
Nagy a felelőssége minden családnak, amely csak úgy,
minden előkészítés, felkészülés -nélkül a városba, a fő
városba engedi kamasz gyermekét. Az ugyanis nem elég,
ha a gyereknek csak igényei vannak, csak szórakozni
akar, de nincs hozzá megfelelő képzettsége, hogy annyi
pénzt keressen, amennyire szüksége van. Ez a helyzet
ugyanis nagy veszélyeket rejt magában, hiszen rossz
társaság, tévútra vezető barát talán sehol nincs annyi,
mint egy kétmilliós fővárosban. Itt a naiv, vagy annak
látszó gyerekek hamar találnak olyanokat, akik vékony
jégre viszik őket, s aztán ott hagyják.
Csonka János is nagy reményekkel kezdett tanulni
Orosházán, mint íjpzekastanuló, abban a híres gyárban,
amely talán egyedülálló az országban. De a'mesterséget
meg is kell tanulni, s nemcsak gyakorlatilag, hanem el
méletileg is. Ez nem könnyű, igazán komolyan kell ven
ni, hogy jöjjenek az eredmények. Évekig kell taííulni a
mesterség fogásait, s eközben helyt kell állni a tanulás
ban is. Tehát, ahhoz, hogy. később minden könnyebben
menjen, s legyen az embernek pénze, becsülete, szakmai
rangja, egyfajta áldozatot kell hozni, vagyis gyakorolni
kell, a lemondás erényét.
Nem mindenkinek fűlik ehhez a foga, így Csonka Já
nos is megunta, s aztán gondolt egy nagyot és merészet,
felutazott a fővárosba, ahol elhelyezkedett egy textil
gyárban, mint segédmunkás, s a gyár munkásszállóján
kapott szállást, szinte fillérekért. Igaz,nem keresett ha
talmas összeget, de nem is dolgozott annyit, mint
amennyit bírt volna. Tehát a fizetés és a munka —
arányban volt.
A fővárosban nagyobb kísértéseknek van kitéve egy
fiatalember, miűt a vidéki városban, s így nem csoda,
hogy szinte sohasem jött ki a fizetéséből. Hol kölcsönt
kért, hol a szüleit pumpolta, akik hiába fáradoztak
azon, hogy menjen vissza. Nem sikerült rábeszélniük, s
így csak anyagilag tudták támogatni, de szaval, maga
tartással már nem tudták befolyásolni, hogy ne térjen
le a rendes útról.
A szülők helyett a barátok adtak neki tanácsot, sőt,
be is vonták őt „akcióikba”, ők ugyanis így beszéltek lo
pásaikról. Egy társaság tagja lett tehát,' amely szabadide
jét tolvajlásokkal töltötte ki. De hát ember tervez, s a
helyzet végez, mondhatnánk, ugyanis menet közben
gyakran változtattak elképzeléseiken, ugyan ők lopni in
dultak, de gyakran ebből bizony rablás lett.
A tapasztalatlan vidéki fiút eleinte figyelőként alkal
mazták, hogyha netán meglepnék őket, ez a gyerek je
lezzen, s aztán mindenki futhasson, amerre lát. Egyik
este is lopni indultak, de aztán komoly rablás lett belő
le, olyan, ahol az áldozat meg is sérült. Tehát egyszerű,
„ártatlan” lopásból kemény bűncselekmény lett, a rab
lás ugyanis nem tréfa, nem lehet azt mondani, pardon,
én lopni indultam, nem tehetek róla, hogy rablás lett be
lőle.
, És az sem mentség, hogy ő csak figyelt, hogy ő csak
néhányat ütött, a lényeg az, hogy cselekvőén részt vett
egy. rablótámadásbpri., És ennek a . következményeit,
amelyek kemények,, neki is viselnie kell. Hiába mond-,
ja azt, hogy ő ártatlan, hogy ő nem csinált semmit, amit
csinált az épp elegendő. Nem véletlen, hogy a bíróság
első fokon 2 évi börtönre ítélte.
Sőt, az sem véletlen, hogy az ügyész súlyosbításért fel
lebbezett. Mostanában nagymértékben elszaporodtak á
rablások, s főleg fiatalkorúak a tettesek, akik értelmet
lenül kegyetlenül bánnak el áldozataikkal, _s nem egy
esetben a kórházi kezelés többe kerül, mint amit elra
boltak az áldozattól. Ok ránézésre támadnak, s legtöbb
ször a látszat megtéveszti őket, azt hiszik, hogy akinek
— mondjuk — jó télikabátja, szőrmesapkája van, ujjain
aranygyűrűt visel, az tele van pénzzel, s legtöbbször csa
lódnak, hiszen nagyon kevesen vannak, akik zsebükben
ezresekkel sétálnak az esti órákban.
Az ifjúi lendület nem ér véget azzal, hogy csak úgy,
egyszerűen leüssék áldozataikat, hanem- a már eszmé
letét vesztett embert szinte a halálba rugdalják, esze
veszet dühük szinte nem ismer határt. Amikor elve
szik a néhányszáz forintot, nem elégednek meg vele, ha
nem megfosztják az illetőt irataitól is. 1
És ezek a fiatalok, akárcsak Csonka János, felmentik
magukat, mondván, hogy ők igazán nem tettek semmit,
igaz, ütöttek egy párat, de a többi már nem az 6 bűnük,
biztos valaki más volt az, aki az ő áldozatukat helyben
hagyta. A szülők pedig — egyelőre mit tehetnek —, támoiatják gyermekeiket, mint őt is, hiszem csak azért
ment el dolgozni, mondván, hogy teljék az idő; külön
ben nincs szüksége pénzre, elegendő ha ír haza, s ott
honról annyi pénzt. küldenek, amennyit csak kér. Ha
kell ezret, ha kell kétezret is postára teszhek.
Természetesen nem lehet megtiltani a szülőknek, hogy
ha már börtönbe került a gyermekük, ne segítsék őt,
ahogy tudják, ahogy a pénztárcájuk engedi. De nem ár
tana, ha elgondolkodnának, s inkább arra tartalékolnák
a pénzt ha majd kiszabadul a gyerek. Mert így, a börtön
nem lesz más, mint kihelyezett otthon, ahol a szülők
tartják el gyerekükét és nem is akárhogy. Ha már be
került a gyerek, tűnődhetnének el a szülők, legalább le
gyen számára jó lecke, amit sohasem felejt el. Tanulja
meg, hogyan kell dolgozni, hogyan kell magáról új és
nehéz helyzetben gondoskodni.
De az otthoni ezresek csak azt tudatosítják a gyermek
ben, a fiatal felnőttben, hogy az egész nem más, mint
egy epizód, amit hamar el kell felejteni, ami nem is
volt olyan borzasztó.
Félő, hogy a szülők majd akkor makaesolják meg ma
gukat, s akkor tagadják meg segítségüket, amikor a leg
nagyobb szükség lenne erre. Például., ha már szabadul a
gyerek, akkor kellene keményen
nyakon ragadni ésolyan helyzetet teremteni számára, amiből nincs kibú
vó. S ehhez pénzre lenne szükség, pénzre és nem utolsó
sorban türelemre. De a türelem és á pénz elaprózódik a
börtönidőszak alatt. És — félig-meddig joggal —, azt
mondják a suhancnak, eddig támogattunk, most már állj
a magad lábára! Igen ám, de a szabadulás utáni idő
szak, még az edzettebb embereket is nehéz feladat elé ál
lítja, s közülük is kevesen birkóznak meg vele, hát még
az ilyen tapasztalatlan emberkék.
És mi történik? Támogatás nélkül kezdődik minden
elölről. A gyerek rákerül egy /Olyan sínre, amely egyene
sen a börtönbe vezet. De ekkor már a szülők sincsenek
mellette.

______________________
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Hz ilMziék
fogságában
ha sok pénze lesz, akkor
olyan életformát alakít ki,
ami neki tetszik.
Legendák
keringenek
azokról a’ lányokról, akik
nek sikerült. Megtetszettek
valakinek, aki feleségül vet
te őket, s egyszer s minden
korra szakítottak régi éle
tükkel, amit — hangzik a
mese — az i® megkönnyített, hogy már akkor több
százezer forintja volt a ta
karékban.
Lehet, hogy volt és lesz
ilyen, de kötve hiszem,
hogy ez lenné az általános.
Tízezer közül, ha egynek
rsikerül! A többi pedig
megrokkan ebben a hajszá
ban, lelkileg és testileg
roncs lesz.
Hosszú távon egyáltalán
, hogy „édesanya, azonnal nem lehet bírni azt az élet
elhelyezkedem!”. És ha az formát, életmódot, amely
illető komolyan veszi a 11-íkor kezdődik és tart
fogadalmát, nem is történik hajnali négyig, aztán taxi
baj. De ha csak látszatra val haza, alvás «félig, dél
szól, épp csak azért, hogy ben könnyű reggeli, dzsem,
í elkerülje a vitát és a szem narancslé, pirítós, s aztán
rehányást, akkor olyan irány a fodrász, manikűr,
helyzetbe kerül, mint pél masszázs, stb. Este találko
dául X. Éva, aki bár meg zás a futtatóval,, aki meg
ígérte, hogy munkába áll, mondja, hogy mit és meny
de esze Évában sem volt, nyit vár, még a pénzne
hanem kitalált egy alibi met is kiköti — márka,
munkahelyet, olyat, amely dollár, frank stb. A vacso
éjszakázással jár, s ennek ra után újfent taxi, s men
leple alatt egészen mást ni az „állomáshelyre”, va
tett, mint amiből otthon lamely szálló bárjába, ott
beszélt. Később aztán az már á portás és a pincér
■, egész család, főleg az anya ta'rtja a markát, szinte
— megdöbbent, amikor helypénzt kel) fizetniük,
meghallotta, hogy kedvenc hogy ott legyenek. S ha
leánya előzetes letartózla-. nem, akkor hívják a rend
tásban van — ük. miatt. ) őrséget! Különben, ha neA bűn, a bűncselekmény kik is hasznuk van belőle,
termés setéhez^ hozzátarto akkor szemet hunynak, és
zik, hogy nemcsak, azt sújt minden esetben hasznuk
ja, aki tette, hanem még van belőle! Ki az az őrült
haszonélvezőket is kinevel — kérdezik —, aki nem ad
«jpiagának... Az ősi női nekik?! •
mesterség körül ősidők óta
. ★
rajzanak a férfiak, nem
Ez
az
életmód
nem tűri
csak mint .kliensék, hanem
mint ' „védelmezők”, ^vagy a családot, ; sem a sajátot,
ahogy mostanában mond sem pádig a másét. Épp
ják, „futtatók”! Akik ilyes ezért általában bérelt szo
bát keres, a lány, ahol nyu
mivel foglalkoznak, bizo godtan
kipihenheti magát.
nyára tudják, hogy miért
van szükség ezekre az em És itt, ebben a szobában
berekre, de ennék' ellenére zajlik a pénz leszámolása
sem . látom be, hogy miért is, és ha a strici gyanak
is adja át egy nő egy fér szik, akkor meg is motoz
finak a fizetséget? Mert za. Az illúzióhoz ugyanis
a saját pénz
addig még talán (?) rend hozzátartozna
ben van, ha önként adja is, mert azt már megtanul
át, de amikor már moto ták, hogy amit kiadnak a
zásra kerül sor, amikor kezükből, abból nem látnak
már verik is, és e megnyo egy huncut garast sem. A
morított, megalázott hely futtató, a védelmező nem
zeten sem akar. változtatni, az ő jövőjéért, hanem a
saját jélenóért dolgoztatja.
az meghaladja a normális Tehát
nem számíthat, s
emberi érteimet. Egysze ezért; rá
igyekszik eltitkolni
rűen felfoghatatlan!
egy-égy jelentősebb össze
■ Az ember nem is gon get, főleg valutát, hogy
dolná, hogy mennyién él majd ebből kinőhet a je
nek egy-egy ilyen nőből, lentősebb vagyon...
méghozzá remekül! Nem
De a védelmező nem vé
csak a stricije, hanem por letlenül ődöng a tett szín
tások, fodrászok, pincérek, helyén, s számolja a kun
taxisok, mind-mind mint csaftokat, s árgus szemek
méhek a mézre, úgy rajza kel lesi, hogy hány vievő
nak körötte és lepik el. volt az árujára. És abból
Ahogy elmondja ez a lány egy centet sem hagy elis, egészen jelentős Össze .csaklizni.
gek kerültek hozzá — át
A lány számára nem
menetileg —, gyakran el marad
más, hacsak az nem,
érte a havi százezer forin-. hogy majd holnap sikerül.
tot is. S ebből a- pénzből És ha holnap sem, hát a
az kapja a legkevesebbet, következő napon. És miiiaki megszenvedett érte. dig lemarad égy nappal.
Mert csak a kívülállók hi De az illúziók szívósak,
szik, bogy mindez köny- tartják hadállásaikat, s a
nyen megy, dehogy! Ha ke lány szorgalmasan hódol
resni akár, akkor nem vá illúziójának. Évek télnek
logathat: aki fizet, azzal el, az ifjúság legszebb évei,
megy el. S ehhez — első
csak megjele
sorban — gyomor kell. snikegyszerre
—
kéretlenül,
egy
Számtalan lány mondta el strici — az első őszmint
hajszál.
nekem, többek között Ka / És vele együtt a még /ki
locsán is, hogy addig egy sminkelhető pánik. Az il
lépést sem tett, míg fel lúzió eltűnik, s marad az
nem hajtott néhány félde elnyűtt test, a kizsigerelt
cit. Egyszerűen nem volt
a kifosztott lélek, és
. bátorsága, ha nem ivott. izom,
viszonylag fiatalon az ir
Mert bátorság kell ahhoz, galmatlan
És az
hogy egy ilyen természet- összeroppantöregség.
személyiség
ellenes helyzetet kialakít már nem is titkolja, hogy
son. De ha már ivott, egy cinikus lett, hogy. alkoho
szerűen —' ahogy elmond lista, s hogy lassan már
ják — maguk sem ismer az is nehézségbe ütközik,
ték magukra! Olyan köny- hogy bérelt lakását kifi
nyedek lettek, mint a szel zesse. Csak másnaponként
lő, beszéltek,. .tréfáltak, megy fodrászhoz, maszegyszóval társalogtak, s százsra, s egyre jobban ér
megfeledkeztek arról, hogy ződik, lassan kikopik ebből
mindennek mi a célja. S az életformából, de már
ha egy üzlet sikerült, ak nincs másik, amibe átlép
kor a többi már simábban hetne. Nincs se pénze, re
ment.
egészsége. És a védelmező
Mindez, persze, csak a — új barátnőt keres. A. J.
felület, mert nem az öröm
szerzés, hanem a pénz az,
ami ezt az egészet moz. gatja, a pénz mindenható
Bármilyen zűrös, életű is
legyen egy-egy család, va
lamelyik tagja meghatározó
szerepet tölt be, s így meg
is látja, hogy ki az, aki
figyelmeztetésre szorul, hi■ szén a jelek egyértelműek.
Legtöbbször az anya az,
aki felemeli a szavát, és ez
nem is véletlen, hiszen az
anyák hatodik érzéke oly
annyira kifinomult, hogy
messziről megérzi a ve
szélyt, s ha bajt, nehézsé
get szimmant, akkor nem
i äs csukja be a száját.
Hányszor hangzik el
szemrehányó
szavaira,
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HP apasztalatom, hogy az el-*■ ítéltek összes bajukat,
bánatukat, múltbeli és elkép
zelt jövőbeli sérelmeiket egy
helyre címezik, vagy legalább
is itt adják ki magukból, s ez
a bv. intézet. Mintha valami
megfoghatatlan,
láthatatlan
erő lenne, amely magához
szippantja kintről az embere
ket, majd néha kiengedve
őket, ismét csak visszahívja.
Nem a bűncselekmény, a .ki
szabott büntetés ténye miatt
válik el a feleség, veszíti el
munkahelyét az érintett, ve
szik állami gondozásba a gye. rekét, elveszik tőle lakását stb.,
nem, hanem a börtön, a bv.
intézet miatt, amely, ugye,
nem engedi a rendkívüli ha
zamenetelt, a szabad, bármi
kori beszélőket és így tovább.
Levonnak a benti keresmény
ből? Szidjuk a „bévét”, mert
az biztos rosszul csinálja, töb
bet von le, meg egyébként is.
S ráadásul „éhezik” a család,
pedig ha többet kapnék, akkor
küldenék haza — persze, aki
többet kap, annál ugyanez a
lemez —, de a koszt is milyen,
rossz a vacsora, mert utálom
á spenótot. Aztán egy idő
után az egész átmegy múlt
időbe: itt ment tönkre, „ezek
miatt” a családi életem, ezért
nem tudok majd beilleszked\ni, de úgyis azt akarják, hogy
visszajöjjek...

,;K«po4t'*
rendelkezések
Ki foglalkozik ekkor már. a
valóságos múlttal, azzal, amely
a bűncselekmény elkövetésé
hez vezetett? Aztán a nyomo
zás, majd a bírósági tárgya
lás, ahol mindent pontosan
megmondták. Meg azt is, hogy
mikor szabadulok, hány évig
nem vezethetek autót, mennyi
kártérítést kell fizetnem a sér-
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Büntetés —
végrehajtás
tettnek stb. No, és^a fokozat)
besorolás is a bíróság dolga.
És itt ki is mondom a lé
nyeget: a büntetésvégrehajtás
ráadásul nem maga találta ki
a végrehajtás szabályait, ha
nem a törvényhozóktól „ka
pott” rendelkezéseket alkal
mazza a gyakorlatban: A bün
tetés és a büntetésvégrehajtás
fogalompár nem fedik egy
mást, tudniillik nein minden
büntetést a bv. hajt végre. Sőt
a többségét nem.
A szabadságvesztés — és a
halálbüntetés — kivételével
minden más joghátrány a bün
tetésvég rehajtáson kívül je
lentkezik. Az összes pénzbün
tetés, a javító-névelő munka
— a szigorított büntetésvég
rehajtásé lesz —, a mellékbüntetések és intézkedések —
a szigorított őrizet kivételével
— a börtönön kívül, mondjuk
így: hatályosulnak!
Az az érzésem, hogy sokan
csak a szabadságvesztés idő
tartamát, s hogy van-e ked
vezményük — nos, csak ezt
jegyzik meg az ítéletbőL Hogy
mellette eltiltották foglalko
zásától, nem. vezethet jármű
vet, kitiltották szülővárosából,
pártfogó felügyeletet kap, kár
térítést fizet vagy húsz évig?
Na és, ki törődik ilyen kicsi
séggel, amikor egy nap bör
tön' is rossz. Aztán később rá
ébrednek, hogy a „mellékes”
büntetések néha súlyosabbak,
mint a fő. Például a más szak
mával nem rendelkező üzlet
vezetőnek nem a hat hónap
börtön volt a nehezebb —
könnyó sem volt —, hanem az
a három év, amíg szakmájá

tól el van tiltva. A megszo
kott jó, kereset helyett a régi
nek a töredékével kell beér
nie. De nem hiszem, hogy ezért
a büntetésvégrehajtást kelle
ne okolni. Árról sem a börtönvisaonyok milyensége te
het, ha a szabaduló nem me
het vissza a régi lakásába,
mert a tanács elvette tőle,_ s
még a városból is kitiltották.
Azt meg egyenesen a polgári
bíróságnál kell panaszolni,
ha a sértettnek túlzottan nagy
összegű kártérítést ítéltek
meg. A büntetésvégrehajtás
egy fillérrel sem vonhat le
többet vagy kevesebbet, mint
ami a törvényes előírás.

A nevelés eszközeivel
Mindebből következik, hogy
a büntetésvégrehajtás másért
felelős. Ha úgy tetszik, mást
kell rajta számon kérni, ha
erre van ok. Fő feladata, hogy
a nevelés eszközével megpró
bálja a' nála „vendégeskedő”
embereket jobb belátásra bír
ni, hogy a jövőben tartózkod
janak a bűncselekmény elkö
vetésétől. Erre egyébként ki
váló az alkalom, hiszen az el
ítélt — eltekintve néhány bör
tönben is megvalósítható bűncselekménytől — fizikailag
nem képes a- bűrözésre, mert
be van zárva. Amíg tehát
bent van, számos jogától meg
fosztva, például a személyi
szabadságától, megpróbálja a
bv. a maga egész hatásmecha
nizmusával befolyásolni, akit
lehet, meggyőzni, hogy bű
nözni nem érdemes. Ám le
gyen .bármennyire is humá-

nus a végrehajtás, a börtön
mint fogalom, s mint Valóság
eleve visszatartó erő is, an
nak aki bent van, és azoknak
is, akik csák hallanak róla.
A helyzet azonban sokkal
bonyolultabb a szabadulás
pillanatától. Az elítéltnek ed
dig az volt a legfőbb gondja,
hogy miért nem nézhet eleget
tévét, miért nem szabad^kártyázni, miért nem' kap sűrűb
ben rántott húst, szalámit és
pacalpörköltet, esetleg birkapörköltet. S miért nem beszél
vele szebbén a felügyelő, a
nevelő és a társak?
Szabadság. Szokás mondani,
hogy az bennünk van, vagy
schol. A szabaduló most már
azt csinál, amit akar? Dehogy.
Nem néz tévét, mert nincs ne
ki, nem kártyázik, mert nincs
hozzá pénze, nem eszik bir
kapörköltet,
megint _ csak
anyagi megfontolásból, és vé
gül senki sem beszél vei®
szebben, mint a börtönben,
mert az, aki. Ráadásul a bőr- .
tönben volt kinek és főleg
kikkel együtt zúgolódni. Kint
még erre sirtcs társ. A szóra
kozásra, duhajkodásra persze
lenne... S mit mond elkesere
désében? Az egész a bv. miatt
van, kiengedtek ezer forint
tal. Pedig a lelke mélyén ő is
tudja: nem a bv. „ötlete” volt
a kártérítés és a gyerektartásdíj levonása.
De nem folytatom. Talán
sikerült megértetni az olva
sók egy részével, hogy a bün
tetés és a büntetésvégrehajtás
közel sem azonos tartalmat
takaró fogalompár. A bünte
tésvégrehajtás a büntetések
nek csak égy részét hajtja
végre. A többit más, sokszor
maga. a szabaduló és környe
zete, no és más hatóságok.
Erre is gondoljunk néha,
amikor idebent meggondolat
lanul elégedetlenkedünk...

Munka és művelődés: e kettő elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember meglelj^ helyet az életben. A bv. Intézetekben az embe
ri sors e két meghatározó összetevőjét olyannyira fontosnak tekintik, hogy nélkülük elképzelhetetlen a nevelésközpontú
büntetésvégrehajtás

ság
keltette
bosszúérzetét
akarta volna kielégíteni. Még
könnyebben támadhat fel a
féltékenység különböző neműék között. Ismeretes, hogy az,
európai kultúrákban általában
többi gyilkosságát is, elme a fiúk helyzete kedvezőbb,
gyógyintézetbe került kezelés mint a lányoké. A kislány
re, végül egy nevelőotthonban könnyen elveszti a kedvét, mi
kor látnia kell, hogy a fiút
kötött ki.
megkülönböztetett
örömmel
A példa arra is tanulságul fógadják, nagyobb gonddal és
szolgál, hogy a féltékenységet szeretettel bánnak vele, és
mindennel, meg lehet kísérelni
előnyt élvez, ami
leszerelni, csak éppen a szülői mindenfajta
ből ő ki van zárva. Az ilyen
szigorral nem érdemes közbe viszonyokból
természetesen
avatkozni.- Esetünkben is az nem mindig támad
heves el
történt, hogy a féltékenységé lenségeskedés. Előfordul,
hogy
ért büntetett kislány kisebb az idősebbik testvér vonzalmat
testvérére még jobban haragu érez a fiatalabb iránt, és anya
dott, mert a fejében, a dolgok ként gondoskodik róla. "éz
úgy álltak össze — és ez gyer azonban lélektanilag nem so
mekeknél
természetesnek
különbözik az előző, eset
mondható —, hogy a kisebbik kat
nél. Ha a lány az idősebb, ak
testvér az .oka, annak, hogy őt kor
mellett az anya sze
büntetik. Ha nem lenne, ő sem repéthúga
veszi fel, és ezáltal olyan
kapna büntetést. Ugyanakkor helyzetbe
kerül, amelyben ő
félve a további megtorlások van fölényben,
és szabadon tetól, a kistestvérével szembeni het-vehét. Sikerült
neki ily
indulatait hasonló korú más módon a hátrányos helyzetből
kislányokra tolta át, így ők előnyöst. teremteni. Ugyancsak
lettek az áldozatok.
könnyen keletkezik féltékeny
keltűnő, hogy a fiúkkal ség abban az esetben is, ha a
szemben nem táplált el- testvérek között nagy a ver
lehséges érzéseket. Ez is meg seny. A háttérbeszorítottág
erősít bennünket abban a fel nagy hajtóerő a lány számára,
tevésünkben, hogy a megölt s gyakran sikerül szorgalmá
val és energiájával fiútestvé
lánykákban gyűlölt húga ké rét
túlszárnyalnia. Ebben ked
pét látta, és mintha azok meg vezően
segít a természetnek az
ölésével a háttérbe szorított-,- a sajátossága, hogy a iányols

FÉLTÉKENYSÉG, IRIGYSÉG
A féltékenység olyan jelc“ ,lemvonás, amely rendkí
vüli gyakorisága következté
ben külön érdeklődésre tarthat
számot. Itt nem csupán a sze
relmi féltékenységre gondo
lunk, hanem mindarra, ami az
összes emberi viszonyokban
előfordul, különösen a gyer
mekkorban, hiszen eredőjét ott
találjuk meg. Jellemző példa
erre, amikor a gyermek, hogy
testvérével szemben fölénybe
kerüljön, a hiúsággal együtt
’féltékenységet is kialakít ma
gában, és ezzel megüzeni az
ellenségeskedést, a feszültsé
gekkel terhes - konfliktusos
kapcsolatot. A féltékenység,
ami többnyire a háttérbe szorítottság érzéséből és a gyen
ge, __ törékeny önértékelésből
fejlődik ki, az embernek gyak
ran egész életét végigkísérő és
megkeserítő vonása lesz.
Gyermekeknél csaknem min
dig megtaláljuk a féltékeny-séget. Ez különösen erős lesz,
ha testvérük születik, aki egy
ideig jobban magára vonja a
szülők figyelmét, az idősebb
gyerrrjek pedig száműzött ki
rálynők érzi magát. Különösen
azok a gyermekek válnak

könnyen féltékennyé, akik an
nak előtte a figyelem, a gon
doskodás, az érdeklődés kö
zéppontjában álltak. Hogy
meddig juthat el a gyermek
féltékenységében, azt jól mu
tatja egy lány esete, aki 8 éves
koráig már. három gyilkossá
got követett el. A kislány fej
lődésében
visszamaradott
gyermek volt, törékenysége
miatt minden munka alól fel-,
mentették, úgyhogy helyzete
aránylag kedvező maradt.
M.indez hirtelen megváltozott,
mikor 8 éves korában húga
született. A kislány ettől a
naptól kezdve teljesen meg
változott, húgát veszett gyűlö
lettel üldözte, A szülők, nem
tudván hogyan segítsenek a
dolgon, szigorúan avatkoztak
be, és a gyermeket minden
esetben szigorúan felelősségre
vonták. Egy napon az történt,
hogy a falu mellett levő pa
takban holtan találtak meg
egy kislányt. Rövid idő múlva
megismétlődött az eset, és vé
gül a fent említett leánygyer
meket éppen abban a pillanat
ban kapták rajta, mikor egy
másik kislányt a vízbe taszí
tott. A gyermek bevallotta a
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lmJa ila l© '.
Ki ve! nem esett már meg, hogy komor volt a szája
szeglete, olyannak látszott, mint aki kést nyelt, s ebben
a hangulatában bizony indulatosan kifakadva megbán
tott másokat. Hányszor hangzik el a zárkákban olyan
rövid párbeszéd, ahol az egyik fél az indulattól, a másik
a bekapott sértésektől vörös, s némelykor, mint két ka
kas egymásnak is ugranak.
Ne higgye az olvasó, hogy ez benti különlegesség. Ide
kinn ugyanígy bántják meg egymást az emberek, kollé
gák, családtagok, ismerősök és ismeretlenek. Pedig min
denki tisztában van vele; az indulatos sértegetés soha
sem elfogadható. Még ha tartalmában van is igazság, a
forma brutalitása elfogadhatatlanná teszi.
Amíg azonban idekinn a sértett és a sértegető az eset
után órákra mindenképp, de lehet, hogy napokra elvá
lik egymástól — nem találkoznak, vagy legfeljebb más
nap —, addig a zárkákban nincs lehetőség a távozásra,
néhol még a folyosóig sem. Ez bizony kellemetlen hely
zet, hiszen a haragosok feszült viszonya kihat az egész
zárka, hangulatára.
Mondanám, de minek, hogy parancsoljunk az indula
tainknak. S ez jól hangzik, de a gyakorlatban az egyéb
ként „halálnyugodt” embert is ki lehet hozni a sodrá
ból egy váratlan, „övön aluli ütéssel”. Vagyis a megelő
zés, hogy beszéljünk egymással kellő tapintattal és tisz
telettel, soha nem lesz teljes, s néha az ember olyasmi
től is mérges lesz, amit nem bántó szándékkal mondtak.
Megoldás csak egy kínálkozik. Miként kinn, másnap
vagy később a sértegető valamilyen formában elnézést
kér — vagy ki is mondja, vagy egy gesztussal jelzi —,
bent az egészet előrehozva, az indulat múltával ildomos
e lépést megtenni.
Minden ember önérzetes, mindegy, hogy hol van, hány
iskolát végzett, s ki volt a nagypapája. Teljesen mind
egy, mi a bűncselekménye. Ráadásul a zárkatársaknak
együtt kell élniük, márpedig ez egymás megbecsülése
nélkül nehezen megy. A harag, az indulat rossz tanács
adó. Ne hallgassunk rá!
—f—

Lengyelek
A Legfelsőbb Bíróságon tár
gyalták azoknak a lengyel ál
lampolgároknak az ügyét, akik
több évig tartózkodási enge
dély nélkül éltek hazánkban,
kezdetben személyes holmijuk
eladásával fedezték megélhe
tésüket, később arany-, ezüst
ékszereik illegális adásvételé
vel foglalkoztak. Utóbb szer
vezetten követtek, el lakásbe
töréseket.
A Legfelsőbb Bíróság bün
tetőtanácsa jogerős Ítéletét
hirdetett a betörőbanda ügyé
ben. Az elsőfokú bíróság íté
letét többnyire helyben hagy
ták, eszerint Rybitwa Kristóf
elsőrendű vádlottat 3.0 betöré
ses lopás — több mint kétmil
lió forint összegben —, külö
nösen nagy érték megsértésé
re elkövetett vámorgazdaság
és egyéb bűncselekmények
miatt hétévi szabadságvesztés
re ítélték. Wlaczik Adam, Jakyborszky: Marék ugyancsak
hétévi szabadságvesztést ka
pott, míg Kudla Jerzyt, Kupis
Andrzejt hat és fél évi, a töb
bieket ennél rövidebb időtar-*
tatnú, végrehajtható szabad
ságvesztésre ítélte az elsőfokú
bíróság, s mindannyiukat ki
utasították az országból.

Á r n y a lt a b b í t é lk e z é s t t e s z
a munkája végzésével kap
talanszor próbálkozott, bármi életmód alapján is kiszabható tik
csolatos jogok” — olvasható a
lyen munkát elvállalna — ez az új büntetés. .
1jogszabályban. Ezeket a jogo
mindhiába, . Munkásszállást
kat a Munka Törvénykönyve
csak akkor kaphatna, ha al Felszabad intézet
és más jogszabályok határoz
kalmazná valamelyik cég, vi
meg. Egyébként nem mun
szont sehova sem veszik föl, Sajátos büntetés. Nem sza zák
kaviszony, hanem büntetesmert nincs bejelentett lakása. badságvesztés, mégis a szemé végrehajtási
jogviszony alap
— Azt akarják, hogy me lyi szabadság jelentős korlá ján dolgozik az elítélt, s ez a
tozásával
jár.
„Félszabad”
in
gint visszakerüljek? — emeli
.munkára kötelezéssel^ járó
meg a hangját. — Mert vala tézménynek nevezi ezt a bün kényszerben jut kifejezésre.
tetőjog
tudománya.
Személyi
miből élni kell, lakni kell —
Többek között a fegyelmi bün
egyre nagyobb a hideg —, meg szabadságától nincs teljesen tetésekben: például három hó
megfosztva
az
elítélt,
ami,pél
persze pénz is kellene.
dául azt is jelenti, hogy nem napra 5-től 15 százalékig ter
— Eddig miből élt?
lehet íogolyszökésért felelős jedő munkabércsökkenést al
—• Alkalmi munkából, de az ségre vonni azt, aki hossaabb- kalmazhatnak fegyelmi bünte
pem megy a végtelenségig. S rövidebb időre eltűnik az in tésként, s „indokolt” esetben a
ha kérdez a rendőr, mit mond tézetből, nein érkezik vissza fizetés szabad felhasználását is
jak? Hol lakom? Mit dolgo pontosán az eltávozásról, vagy korlátozhatja az intézet. Az
zom?
elbujkál. Korlátozás nélkül le orvosi ellátás állampolgári jo
velezheti kaphat csomagot, és gon illet meg mindenkit, s a
— Mostanáig hol lakott?
szem
intézet belső ,rendje szerint társadalombiztosítás
— Az élettársamnál, de az az
pontjából a szolgálati időbe
fogadhatja
látogatóit.
Lénye
már nincsen meg.
gesen kötetlenebb tehát az el számít a büntetés tartama is.
— Mióta?
Ki és milyen körülmények
ítélt élete, mint a legenyhébb
büntetésvégrehajtási helyen, a között tekinthető közveszélyes
— Nyolc éve.
A 22-es csapdájának tűnhet fogházban, viszont jóval hátrá munkakerülőnek? A büntető
Differenciáltabban
a dolog, ám a vezető ügyész nyosabb, mint a javító-nevelő törvénykönyv nem a munkamunka. Akit szigorított javító- nélküliséget, hanem a munka
Néhány hete szabadult, va nek más • a véleménye. Az
munkára ítélt a bíró kerülő életmódot állítja elő
lami kisebb bűncselekmény iménti férfi puhatolódzik, ta nevelő
az köteles a számára ki térbe. Az indoklás szerint az a
miatt ítélhették el. Most itt lán abban reménykedik, hogy ság
városban vagy község munkaköteles személy, aki
van munka- nélkül, nincs hol adott esetben majd erre a lá jelölt
ben élni, a neki előírt munkát nem folytat megélhetést^ bizto
aludnia — ő többnyire az ál togatásra is hivatkozhat, jóhi elvégezni,,
s a büntetésvégre sító munkát annak ellenére,
lomáson húzza meg magát —, szeműségét bizonyíthatja, lám,
intézet által irányított hogy nem rendelkezik a léts rendszerint a rendőrségen ő minden megpróbált, még az hajtási
szálláson lakni. Ez persze ko
biztosító javakkal
köt ki. Se bejelentett, állandó ügyészségre is eljött, csakhogy rántsem annyira szigorú, mint fenntartását
— munkakerülő.
munkát
szerezzen.
Mert
az
„ér
lakása, se. munkahelye nincs.
a
többi
zárt
intézet,
szabad
Azt mondja, hogy már szám- dekeltek” körében jól ismert idejét — bizonyos kötelezettsé
Ki a közveszélyes ?
a közveszélyes munkakerülés
ellen hozott legújabb intézke gek mellett — ki-ki ázzál töl
dés, amely a korábbinál lé ti, amivel akarja. Az intézet
A január 1-én hatályba lé
engedélyével a szállásról sza pett új törvényerejű rendelet
nyegesen szigorúbb.
Évente 15-20 ezer ember ke bad időben el lehet menni, s alkalmazásához a Legfelsőbb
szabadnapokon a kijelölt Bíróság 113. számú állásfogla
rül a hatóságok elé közveszé aközségből,
városból is el lehet lása szolgál magyarázatul.
lyes munkakerülés és az ezzel
gyakran párosuló más bűncse utazni. Mindez jog, ném csu Eszerint ^munkaképes kor 18
lekmények: üzletszerű kéjel- pán jutalom ... Ugyanakkor, évtől, a nőknél 65., a férfiaknál
tartási kötelezettség el aki az intézet rendjét súlyo 70. életévig terjed, szemben az
Ezután Szabólcsy elismerte, gés,
mulasztása,
lopás miatt. san megszegi, annak bünteté általános társadalmi s társada
hogy az utóbbi időben a fő Három éve kisebb
638,
két
570, s sét szabadságvesztésre lehet lombiztosítási normákkal, ame
városban és vidéken, összesen tavaly első félévbenéve
372
em változtatni, méghozzá a szigo lyek ennél alacsonyabban ha
tizenhat gépkocsit fosztott ki. bert ítélt el a bíróság munka
rított javító-nevelő munka tározzák meg a nyugdíjkorha
Akadt egy társa is, a vele egy kerülés miatt, — hosszabb-rö- minden, még hátralévő napját tárt. Az állásfoglalás szerint az
helyen dolgozó' Báder Dezső videbb szabadságvesztésre. El fogházban vagy börtönben kell tekinthető közveszélyes mun
41 éves, büntetett előéletű be ső esetbán csupán .szabálysér eltölteni az elítéltnek.
kakerülőnek, akinek nincs ál
tanított munkás. Ö általában tés volt eddig a munkakerülés.
A büntetés legrövidebb ide landó munkaviszonya, szövet
csak „figyelt”, amíg Szabólcsy Bűncselekmény akkor, ha va je egy év, a leghosszabb há
az autókat fosztogatta;,. illetve lakit két éven belül másodjá rom. Két évnél többet az kap, kezeti tagsága, s törvényes,
pesterzsébeti lakásának, udva ra' is ugyanezzel vádolták; Sza akit több más- bűncselekmény megélhetési; források sem áll-,
rán a legkülönbözőbb helye bálysértés esetén 60 nap elzá terhel. A társadalmi beillesz nak rendelkezésére, valamint
ken elásta a zsákmányt: CB- rás, vagy 10 ezer forintig ter kedést segíti, hogy az. aki ki megélhetését alkalmi munká
rédiókat, HiFi-tornyokait.
jedő pénzbírság volt a bünte lép az intézet kapuján, tisz val sem tudja biztosítani. Nem
De segédkezett neki abban a tés. A bűncselekményért sza ta lappal indul, nincs priusza, tekinthető munkakerülőnek az,
lopásiban is, amelyet a XI. ke badságvesztést, javító-nevelő' nem büntetett előéletű.
aki megélhetését társadalmilag
rületi Karinthy Frigyes úton munkát és pénzbüntetést szab Sajátosan alakul a munka- elismert forrásból fedezi. Az
lévő építkezésen követtek .el. hatott ki a bíróság. A pénz- viszony is. „,Az elítéltet — ha állásfoglalás
haingsúlyoizza,
Onnan 48 ezer forint értékű büntetés értelesp szerint a leg
fúrógépekét emeltek el. Sza- több esetben szóba sem jöhe ez nincs ellentétben a bünte hogy a munkaképesség kérdé
bolcsy egyébként egy IX. ke tett, s az ítélkezési gyakorlat tés céljával — (mármint a sében egyéb jogszabályok dön
rületben levő Zaporozsec ko szerint többnyire 3—6 hónapig munkára neveléssel), megille tenek.
csit is kifosztott: 35 ezer fo terjedő szabadságvesztés volt
rint értékű műszaki cikket általános. A szigorított javító
zsákmányolt. De elvitt fontos nevelő munka differenciál
tervdokumentációt is, amely tabb, árnyaltabb — s így a
ről azt állította, hogy elégette. büntetés céljához közelebb ál
A kocsifosztogatásokból szár
mazó holmik egy részét — ló — ítélkezést tesz lehetővé.
Kőbányán, a 31-es or éveiért.
Marlborót, Fa
am'elyeket elástak — a rend Az egyik leglényegesebb új
szágút mentén volt egy kis szappant, nescafét, télisza
őrség 138 ezer forint értékben donság az, hogy nem szüksé
trafik.. Teteje piros volt, lámit kért a fia. Összekueresze vidámfehér, oldalai porgatta a rávalót, és min
megtalálta. Szabolcsyt és tóc ges valakit másodjára elítélni
halványkékek, lábazata fe dig időben föladta a cso
sát előzetes letartóztatásban ahhoz, hogy fokozott szigorral
kete, ablakai zöldek, na magot.
adják át vádemelési javaslat lehessen föllépni, vele szem
rancssárga szegéllyel. Ott
Az ABC elvonta bűvkö
ben, a tartósan munkakerülő
tal az ügyészségnek.
bújt meg, egy borostyán- réből vevőit. Néhány nyug
zuhatag alatt. A boróstyán díjas r aradt csak hű hoz
sátorként óvta fedelét sza zá. Velük csevegett el az
naszét ágazó indáival. Dú időjárásról, az abortuszok
Az irigység kifejeződése már életét átérezze, nem vállalja.
san befonta a kopaszodó hiábavalóságáról, az üzlet
az arcjátékban felismerhető, Ezért rossz emberismerő, és az
akác törzsét, vaskos karját, ről, meg a kamaszok pi
különösen a tekintetben. Az ítéleteivel gyakran megsért
ősszel úgy nézett ki, mint maszságairól. Fiáról hall
irigység indulata testileg is ki másokat. Nem érti, hogy cse
ha zöld hajú lenne a fa. gatott. Mélyen és ünnepé
fejezésre jut, és megnyilvánul lekedetei következtében más
Csak állt a szélben, s őr lyesen.
egyes szófordulatokban is: szenved. Az irigység odáig jut
ködött a trafik felett.
' Arcára volt írva a fájda
sárga vagy sápadt irigységről tathatja az embert, hogy fele
Apró ablakszemek mö lom ábécéje. Aki ismerte,
szoktunk beszélni, ami - arra. barátja szenvedésében kielé
gött ült a nénike. Képes könnyen betűzhetett a reutal, hogy az irigység érzése gülést, elégtételt érez.
lapok, cigaretták, fésűk, cu dők árnyöbleiben. Sokáig
befolyásolja a vérkeringést.
korkák, művirágok között. vonszolta benső álhatatcsT me, irigység —■ végezetülPedagógiai
ismereteinkben
Olyan mesebeli mosollyal, ságát. Lassan, észrevehe
A — olyan jellemvonás,
azon kell igyekeznünk, hogy
amit tiszta öregségnek ne tetlenül adta meg magát a
az irigy hajlamokat, ha már amely világosan megmutatja
vezünk. Havonta egyszer nénike... A fia nem jött.
nem tudjuk eltüntetni, leg az egyénnek a csoportokkal,
lépett csak buszra. Egy Valahol elakadt — gondol
alább a közösség hasznának a társadalommal való kapcsola
nagy barna csomaggal a ta. —, mint egy hajó vala
szolgálatába állítsuk, és kísé tát, összefüggését. Senki sem,
kezében, immár tizenkét mi homokpadon. Akkor
reljünk meg olyan utat építeni emelkedhet ki a közösségből
hónapja. Az üzlet pangott. már két napja 'esett. Mo
számukra, melyen gyümölcsö és nem terjesztheti ki reá ha
Szemben a trafikkal, egy solyogva ült az apró ablak
zővé válhatnak a lelki élet na talmát anélkül, hogy az ellen
szürke dombon, ABC-árv,- szemek mögött. Hófehér
gyobb megrendítése nélkül. Az kező oldalról' ne váltana ki
haja, rózsaszín arca, anyóház épült.
egyén életében meg kell kísé olyan erőket, amelyek e kez
Levelet ritkán hozott a kás bája: a jóság egyszerű,
relnünk. hogy az irigy gyer deményezés megakadályozásá
postás. Amit hozott, azt emberi hatalma volt. Szin
mekre olyan munkát bízzunk, ra törekszenek. Az irigység
sokszor elolvasta a nénike. te a kis trafik is elszomoolyan cselekedetek és rendsza
amely önérzetét emeli.
Gondosan, aprólékos figye rodott.
,
Az az ember, akit egész éle bályok létesítésére ' ösztönöz,
lemmel összehajtogatta, az
Méi7 ősz végén is rno\
tében irigység tölt el, alkal melyek ismét az emberek
tán nézte az országutat. solygott. Takarékoskodott a
matlan az emberi együttélés egyenlőértékűségének a hely
Fiára gondolt; születésé villannyal. Fényesre szidore.' Mindig arra 1vágyik, hogy reállítására ösztönöznek. Ezzel
tő l... eddig a percig. lozott
petróleumlámpát
a másiktól valamiff elvegyen, közel jutottunk az emberi tár
Egészen az utolsó leveléig. gyújtott. Korán sötétedett
valahogy megrövidítse, megza sadalom egyik alapelvéhez,
Megrendültén, némán mo akkortájt. Ott aludt szelí
varja. Az el nem ért dolgokra amely nem. sebezhető meg
solyogva tűnődött. Kamio den ... amikor lánr/b ; bo
vonatkozóan mindig valami anélkül, hogy ne hívna létre
nok, autóbuszok, személy- rult a trafik.
ellenkező erőket: ez az
kifogása van, és mindig máso tüstént
A miniatűr fényréteg
gépkocsik húztak el kelet
elv a minden ember egyenlő
kat hibáztat értük. Olyan env ségének törvénye,, ha életét és
felé. Egy taxit várt. Kocká megőrizte utolsó mosolyát.
ber, aki nem sokat törődik a munkáját nem embertársai
sat. Amikor betoppan a fia, A z ... aggodalomét. Hogy
Azt a pillanatot.
másokkal való jó viszony ki pusztítására.
ki fogja ezentúl feladni
tönkretételére,
Szó nélkül, mérhetetlen fiának a barna csomagot.
alakításával, nem (igyekszik hanem önmagának és mások
csalódását legyűrve, önma
Léb János
magát alkalmassá tenni a ve nak az előrehaladására, meggát okolta fia börtön
Fővárosi Bv. Intézet I.
lük való együttlétre. Azt a fá . újulására használja fel.
E. J.
radságot, hogy mások lelki

Január 1-én lépett hatályba
a szigorított javító-nevelő
munkáról szóló törvényerejű
rendelet. A jogszabály az egyé
ni életvitel és a társadalmilag
elismert hasznos tevékenység
között esetenként létrejövő el
lentmondást próbálja feloldani
a jogi norma kötelező erejével.
Meghökkentő helyzet: az
inas, borostás férfi Váz imént
még kicsit megszeppentem
nyúlszőrös kucsmáját gyűrögetve lépett az irodába, de
íme, néhány megértő szó után
már a helyzet magaslatán ér
zi magát. Legalábbis azzal a
higgadt nyugalommal, időn
ként számonkérő hangsúllyal
beszél, mint aki igaza tudatá
ban van. Azt érezheti talán,
hogy jogos panasszal a meg
felelő helyre jött. 'Munkát ke
res — a váci vezető ügyész
irodájában...

Tetten érték
az autofosztagaiét
Egyik délután, egy külföldi
állampolgár — aki korábban
birkózó volt — az V. kerületi
Károlyi Mihály utcában par
koló Dacia kocsijához tartott.
Legnagyobb
meglepetésére
észrevette, hogy autójából, ke
zében egy táskával, egy fiatal
ember lép ki. Elkapta az il
letőt és nyálfánál íog\a tartot
ta. amíg a ..rendőrség meg nem
érkezett. Kiderült, hogy a tás
kában 30 ezer forint volt. ame
lyet Szabólcsy Róbert 28 éves
többszörösen büntetett beta
nított munkás a külföldi kocsi
jából akart elvinni.
A tolvaj az V. kerületi Rend
őrfőkapitányságra került, ahol
tagadni próbált. De hiába,
mert az autófosztogatás után
a rendőrök megtalálták azt a
saját maga készítette autókul
csot, amellyel a Daciát kinyi
totta, és amelyet az elfogás
után eldobott. A pesterzsébe
ti lakásán tartott házkutatás
alkalmával egy,névj egytartót
találtak negyven darab név
jeggyel. Az egyik névjegy tu
lajdonosát a rendőrség meg
találta, s az elmondotta, hogy
a névjegy barátjának Tra
bantjából való, amelyet a IX.
kerületben fosztottak ki.

a serdülőkor idején gyorsab TT atalomra és fölényre töban fejlődnek mint a fiúk, I I rekvés közben az ember
-akik csak később hozzák be gyakran veszi fel az irigység
jellemvonását. Alacsony önér
ezt a különbséget.
A féltékenység a legkülön tékelésében' és elégedetlensé
bözőbb formában nyilvánulhat gében állandóan' csak azt mé
meg. Felismerhető a bizalmat ricskéli, hogy milyen arányban
lanságban, a lesejkedésben, a áll mással szemben, mások mit
mérieskélésben, a megrövidí- értek el, és így aztán sokszor
tettségtől való állandó féle megrövidítve érzi magát. xEz
lemben. Az, hogy .melyik for néha még akkor is így van,
ma lép előtérbe, attól függ, mi amikor többje van, mint más
lyen módon készült az egyén nak. A megrövidítettség érzé
sének legszembetűnőbb tünete
a társadalmi életre.
Á hiúság lehet olyan, hogy a mindig többet akarás, és a
önmagát emészti, vagy pedig mindent birtokolni akarás. Az
éppen vakmerő, energikus vi •ilyen emberek nem mondják
selkedést eredményez. Meg meg ugyan, hogy mindent akar
nyilvánulhat abban, hogy va nak. de cselekedeteik elárul
laki játékrontó, és vétélytársát ják ezt. Érthető, hogy az irigy
le akarja értékelni, vagy ab ségnek a folytonos . méricskéban a törekvésben, hogy a má lés közben feltámadó érzései
sikat lekösse, szabadságát kor nem mozdítják elő a boldogu
látozza, úrrá legyen fölötte. lást. Bé kell ismernünk, hogy
Mikör az ember rá akar kény egyikünk sem mentes az irigy
szeríteni a másikra bizonyos ségtől, jóllehet az élet folya
szerelmi törvényeket, ha el matában ez az érzés nem min
akarja a másikat zárni, ha elő dig iép elő. Ám ha az ember
írja számára, hogyan nézzen, szenved, és szorongattatva ér
hogyan cselekedjék, hogyan zi magát, ha hiányzik a pénze,
gondolkodjék, akkor tulajdon ruházata és meleg otthona, ha
képpen saját lelki vonalán kilátása? csökkennek, és nehéz
mozog. A hiúság szolgálatába helyzetéből nem talál kiutat,
állítható annak a célnak is, akkor érthető, hogy irigységet
hogy másokat lecsökkentsünk, érez. Megértjük így a nincste
szemrehányásokat tegyünk ne lenek irigységét. Érthetetlen
kik, stb. Viszont mindezek . csak akkor lenne, ha sikerül
csak arra szolgálnak, hogy el ne bebizonyítani, hogy más
rabolják a másik fél akarat
szabadságát, leigázzák és meg ember hasonló helyzetben nem
irigykedik.
kötözzék.
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Más szemmel

tűnnek a nyelősök, az ereiket
A zt hiszem, túlzás nélkül
felvágók vallomásai,
arra
mondhatom, hogy a „Sajó- ,
azonban nem gondol, hogy sok
val — hanggá!” című rovat
olyan ember van, aki ma még
egyik legszorgalmasabb olva
éppen olyan naiv, mint ő volt
sója- vagyok. Cikkeinek zömét
Nekem nincs felmentésem a lést szándékáról, már érdemes zárkatársai falcolása idején.
kétszer-háromszor is átnézem.
A K. S. munkatársainak nem
A magyarázat egyszerű: több séta alól — szerencsére nem is volt foglalkozni a témával."
■ Megítélésünk szerint sikeresen zárult lé a műszaki
kell, örülök a friss levegőnek A KS ezzel a megállapítással voltak ■illúzióik a műsorral
mint
fél
éve
megbíztak
—
„premier” a Központi Stúdióban: az új kazettás másoló
kapcsolatban. Szerényebb cél
hadd mondjam olyan szépen, —, 21 hónapja mindennap, ért egyet.
magnetofon végleges helyére került, technikai munka
hóban-fagyban is szorgalma
juk volt, mint azt F. Nándor
ahogy
annak
idején
elhang
„Házi”
kritikusunk
azonban
társunk minden vezetéket a végleges helyére kötött, be
san rovom a köröket. Támolyfeltételezi: csupán fel akarták
zott
—
a
rovat
.
gondozásával
— mint az várható volt — új
fejeződtek a próbaátjátszások, s a legutóbbi magazin
(amelyet B. J. a tőle megszo gó, roggyant embert azonban ra tollat ragadott, hogy saját hívni a figyelmet egy — saj
műsor (amelyről Landkammer Árpád ebben a lapszám
én még nem láttam a reggeli
nos — létező, nagyon szomorú
kottnál
is
körültekintőbben,
ban ír) már nagyobb részben kazettán indult útnak az
tapasztalataival is megerősítse és megdöbbentő börtönjelenlelkiismeretesebben végez — sétán.
intézeti stúdiókba. Kísérletképpen elvittem magammal
A cikk szerzőjével viszont korábbi okfejtését. „Ellenvéle ségre.,
H. A.). E megbízás persze sok
egy kazettát, s több mágnetofon is meghallgattam: hokal prózaibb annál, mint első még sohasem találkoztam a mény” c. cikkében újfent azon
F. N. is nagyon jól tudja: ha
gyán szól, ha nem azon a készüléken játszom le, ame
meditált: mit remélt ettől a nem beszélünk gondjainkról,
hallásra hinné az ember: egy sétaudvaron.
lyen felvettem? A. hangminőséggel semmi probléma
szerűen arról van szó, hogy
műsortól a Központi Stúdió? problémáinkról, azok akkor is
nein volt, ugyanolyan tisztán, érthetően hangzott el
összegyűjtöm társaim cikkeit; K i volt a legokosabb ? És — kimondatlanul ugyan, de léteznek. Ezekből a riasztó je
minden mondat, mintha a KS-ben, az eredeti magneto
a szerényebbeket, a kishitűe
lenségekből akartuk felhívni
fonon szólt volna.
T. László „Hétvégi románc — levonja a saját következte egyre a figyelmet.
ket írásra ösztönzőm, és ha
Még egy — nem elhanyagolható — előnnyel is jár a
tését:
netán
azt
hitték
a
KS
szükséges, stilizálom a kézhez (?)” című cikke is emlékezetes
kazettás műsorforgalom: sokkal kevesebb idő alatt ér el
marad számomra. Szép gesz munkatársai, hogy az adás el ' S ez, úgy tűnik — sikerült,
kapott anyagokat.
az intézetekbe -és onnan vissza a Központi Stúdióba az
E munka során nagyon ügye tus volt a részéről, hogy kör hangzása után töredelmes bűn
anyag, mint korábban. A régi szalagdobozok ugyanis
Károgók
lek arra, hogy a nyelvtani he letünk elítélt dolgozói nevében bánó ígéretet tesznek az önmeglehetősen nagy helyet foglaltak el azokban az iratköszönetét
mondott
mindazok
csonkítók,
és
soha
többé
nem
is kaméleonok
lyesbítések közben a szerzők
szállító táskákban, amelyekben eddig „utaztak”, s elő
gondolatai, kifejezései válto nak — Körmendi Istvánnak, vágják' fel áz ereiket, nem
fordult, az is, hogy nem fértek bele a leadás utáni leg
Binder
Bélának,
Vidák
József
Nagyobb olvasói visszhang
zatlanok maradjanak. Nem
nyelnek le pengéket, drótokat,
közelebbi szállítmányba, annyi iratot kellett továbbítani
szeretném ugyanis, ha az a vád nek, Pintér Jánosnak és Ko nem mennek fejjel az ablak ra számítottam a „Károgók”
az adott intézetbe. A kazetta 'sokkal kisebb — amint át
vács
Ernőnek
—,
akik
társa
című írás megjelenése utáni
érne, hogy megmásítom a
adjuk a postázóknak, rögtön útnak tudják indítani. En
dalmi munkában újjávará üvegnek?
Á cikk szerzője-a börtön egyik
mondanivalóját.
nek elsősorban akkor van jelentősége, amikor valami
Nem
vagyunk
naivak.
Na
zsolták körletünket. A cikk
legveszedelmesebb embertípu
lyen helyi — dátumhoz kötött — rendezvényről érkezik
Mint olvasónak, persze, ne plasztikus képet ad a költöz
tudósítás a KS-be.
kem is megvan a véleményem ködéssel járó .hercehurcáról, gyon jól tudjuk, hogy ezek az sának portréját rajzolta meg,
A kazetták egyik oldalán a Központi Stúdió felirat ol
egyik-másik írásról. Vannak jól érzékelteti, milyen bántó, emberek nem" fognak egyik és egy olyan jelenségre hívta
vasható, a másikon pedjg az adott intézet neve. Mindig
cikkek, témák, ötletek, ame cinikus kihívással figyelték az. napról a másikra megváltoz fel a figyelmet, amely csalá
ugyanaz a kazetta fogja' tehát róni az útját a két „vég
lyek tetszenek, és vannak, ellendmkkerek a körletdolgo ni. Az meg eszünkbe sem ju dokat, szerelmeket, barátságo
pont” között; a helyi stúdiósoknak is érdeke, hogy óvják
amelyek kevésbé. Sőt olyanok zók többségének igyekezetét, tott, hogy egy esetleges, jó kat — itt bent munkatársi,
•kapcsolatokat
a'kazetájukat, hiszen újra meg újra visszakapják majd.
is, amelyekkel nem értek, szorgalmát.
irányba történt személyiség- zárkaközösségi
tehet tönkre.
A KS-műsor a lejátszás után rögtön törölhető, s a he
egyet! Mivel az írások javítá
változás
éppen
a
KS
műsorá
Három nap múlva ragyogott
lyére bármikor fel lehet venni intézeti riportanyagot.'
sa közben nincs jogom meg
Magám is megcsodálom a
A megújult technikai lehetőségek kihasználásával to
jegyzést fűzni a bennem el minden: színesebbek lettek . a nak hatására következne be. kaméleon — magamban így
Ne
tűnjék
nagyképűségnek,
de
zárdák,
és
kellemes-ízléses
ké
vábbi jó munkát-kívánunk minden stúdiónak! H. A.
lenérzést kiváltó gondolatok-*
neveztem el őket — természe
hoz, ezért most mint olvasó pet nyújt a kultúrhelyiség. magunk is tisztában voltunk tű és adottságú emberek ké
Amilyen
berzenkedve
fogad
azzal — már a műsortéma ki pességeit. Kedves, megnyerő
teszem meg észrevételeimet.
tuk annak idején a festés be
Tekintsük tehát a követke jelentését, annyira örülünk választásakor —, hogy az udvariassággal közélítik meg
egészségüket szándékosan ron áldozatukat, ártatlannak tűnő
zőket amolyan olvasói hozzá most a tiszta .körletnek.
szólásnak.
gálok nem tudnak majd ész beszélgetésbe kezdenek, és ki
T. László — a tőle megszo
tárulkozásunkat töljes megér
kott'temperamentumos hang szerű magyarázatot adni tet téssel, mély együttérzéssel fo
Mi
a
végeredmény?
teikre.
Mert
arra
nem
is
le
Ügy várlak!
vétel ellenére is — ezúttal a
gadják. De . ha kikerülnek a
S a lassan múló percben
realitásnál maradt. Nincsenek het! És ebben van igaza Fisch hatókörünkből...?!
Mindig
érdeklődéssel
olva
órákat törnek fel az álmok.
bein
Nándornak...
túlzott
megállapításai:
írása
som Tibolya László okos,
Sosem hittem volna, hogy
Most szép szavakat gondolok,
Ez azonban nem lehet ok ar ilyen sok amatőr — ám profi
szakszerű és helyénvaló egész igaz, hiteles — ugyanakkor
miközben végre rád találok,
ségügyi tanácsait, amelyekből kritikus. Különösen az a mon ra, hogy ne foglalkozzunk ez képességű — színész él közöt
Almaim országútján ballagva
tanulhat az ember. Emellett a data talált nagy egyetértésre a zel a témával. Mert ilyen in tünk. „Alakításukat” bárme
szemedben ismerős fény lobog,
dolgozói
körében, dokkal felesleges lenne beszél lyik Oscar-díjas világhíresség
s én megyek feléd.
stílusa is tetszik; szigorú, kőidét
ni akár az alkoholizmusról, a
Látod? —■Most boldog vagyok.
nyersnek tűnő ’dörgedelmeit amelyben a következőket ír bűnözésről, az emberi maga megirigyelhetné. Elég két-báVárlak!
letompítja a sorok között ér ja: „az okosabbak a még fel tartás normáiról, a visszaélé rom ilyen ember a körleten,
A megfejthetetlen csendben
ződő jóindulat és aggódás. nem bolygatott zárkákban pi sekről, a korrupcióról — és és fertőzötté válik a légkör.
gyorsan száll a lázas képzelet,
„Nem
ellenünk, hakem ér hentek, .. sajnos társaik rová egyáltalán bármilyen társadal Elég egy sejtelmes szó, egy
és nappalokba nyúlik áz álom.
sajnálkozó „hát ilyenek az em
sára .., Neveket nem akarok mi, gazdasági problémáról.
tünk”
emel
szót.
Nagyon várlak.
leírni.
..
”
i
A betegségek megelőzéséhez berek” műsóhaj, elég egy jói
S nem tudom, ha most eljönnél,
Tibolya Lászlónak mindig
Neveket én sem akarók le mindenekelőtt á ‘ diagnózist időzített -elhallgatás,- és a
valóra yálnáúak-e az álmok?
van ideje arra, hogy a saját
Várlak.
gondjai, problémái mellett a írni. Legfeljebb annyit: vala kell megállapítani. Azaz, á mi pletyka tárgya — pontosabban
S ha megjönnél, milyen lenne,
körlet dolgozóival is foglal mennyiünk közül T. László esetünkben meg kellett ismer személye — hosszú időre rrr gnünk az öncsonkítók személyi bélyegeztetett.
“hogy újból rád találok?
kozzon. Fáradhatatlan ember! bizonyult a legokosabbnak.
ségét, meg kellett tudni, ho
Bagyinszky Katalin
Az elhintett pletykamagbk
Hol ebben, hol abban a zár
gyan gondolkodnak, mi a vé pedig gyökeret eresztenek, ki
Mélykút
Miért?
kában bukkan fel, hogy taná
leményük saját magukról, az sarjadnak, és mire valakit va
csokat adjon az arra rászo
Nem akartam hozzászólni az életről, mi készteti őket arra,
rulóknak, sőt arra is jut ideje, öncsőnk!tokról szóló műsorunk hogy merényletet kövessenek lójában megismernének a tár
— mint azt kéthetente a „Szó- vitájához. Fischbein Nándor el saját egészségük ellen. Hogy sai, a mérgezett pletykafolyon
val-hanggal” rovatban is ta- „Miért?” című írásában feles vallómásaik tele voltak ellent dárok már eltakarják igazi
Á
' pasztalhatjuk —, hogy a Heti legesnek tartja a falcolók és mondásokkal?! Ez is nyilván arcát, személyiségét.
volt; hisz önmagukat — A pletykakárokozók gazdái
Híradó széles nyilvánosságát nyelősök személyiségét bemu való
Már egy évié, hogy belső ;formánk, helyzetünk Igenis
neurotikus, gyenge idegzetű, n ak (van még egy jellemző
is
óva
intse
a
különféle
káros
lapunkban helyet kapott pozitív irányban változott!
tató riportjainkat. Ezt írja: eltorzult egyéniségüket — mu
adottságuk: lepereg róluk min
élvezeti cikkek, a kávé, a tea „... azt hiszem, a faltolóktól tatták be a riportokban.
az egészségügyi jórum,
Témánk volt a szándékos
den
kritika, számonkérés, el
túlzott fogyasztásától.
amely folytatólagosan fog egészségrontás
(falcolás).
várhatunk a legkevésbé értel
F.. Nándor is bevallja, ami
lalkozik egészségügyi prob Az érintettek igenis „oda
A H. H. 1984. december 15-i mes magyarázatot tetteikre, kor leírja két zárkatársa be lenállók minden egyenes em
lémáinkkal, A cél az, hogy figyeltek” persze ez nem
számában „Az egészséges jöa falcolás' előtti beri magatartással szemben.
ismeretterjesztő soraink az azt jelenti, hogy munkánk . • vőért” c. cikkében pl. a, kö hiszen ők azok, akik a saját szélgetését
egészségük rongálásából szin percekben,: maga sem hitte Ugyanakkor mindig és min
egészségvédelmet szolgál- csökkent), többet tudunk
volna, hogy társai valóban denhol megélnek. Sajnos!
vetkezőket írja: „ ...a reggeli te . sportot csinálnak . .. ”
ják. A közösség érdekében foglalkozni valóban megbe
„berántanak”.
Hogy szoktuk mondani? A
sétán lehet tapasztalni: való
íródnak, réméivé, hogy a tegedett társainkkal. Az is
Mi nem reagáltunk F. Nán
Sajnos, a cikk szerzője nem börtönben nem is a bezártság
szavak célba érnek, s hatá meretterjesztéssel más új
sággal támolyog egyik-másik dor írására, de megtette he
veszi észre, hogy ennek a dia
súk eredményes is marad. ság is foglalkozik, ,sőt a tetársam.”
lyettünk műsorunk egyik hall lógusnak a leírásával ellent elviselése a legnehezebb, sok
Elmúlt egy év, s a ^követ levíztf is „besegít”. A mi
Hát, ez elég ijesztően hang gatója. Kiss Károly .„Kiegészí mondásokba keveredett. Ha kal inkább az egymáshoz való
kezőkben is Megyensúlyo . dolgunk továbbra is az ma
zik. Az idézett mondatból tésre várva” című írásában vi ugyanis már akkor ismerte alkalmazkodás.
zott, testben-lélekben tisz rad, hogy belső helyzetünk
Van azonban, akinek ez néni
ugyanis sokak számára úgy tába száll F. N. véleményével, volna az öncsonkítók „vagánysajátosságaiból
kiindulva
tult emberek szeretnénk
tűnhet, hogy a Fővárosi Bv. I. ő azt vallja: „ ...a következ ságát”, nyilván már a falco- jelent gondot. Igaz, jobban
— minden szépítés . nélkül
maradni. Tallózva az írá\ — foglalkozzunk egés.zsé-.
Intézetben dolgozó elítéltek mények bemutatása — negyed lás előtt — és nem után! — szeretnénk, ha ezek az embe
sokban, fetfehetőé hogy a günkkel.
závaros, álmatag tekintetű, a gyomor, megrendült egészség lép közbe, és igyekszik meg rek szerényebb alkalmazkodó
szavak : nemcsak ízesen
Tibolya László
gyógyszerektől, a kávétól és a stb. — úgy gondolom, elérte akadályozni a - zárkatársak képességgel rendelkeznének,
meggondolatlanságát.
.csengenek,
Egészségügyi
Főv. Bv. int.
teától tompa kábulatban szé célját. . . ha tíz emberből csak ijesztő
Elhisszük, hogy neki ma már
Bradics János'
delgő emberek.
egy is lemond a falcolási, nye feleslegesnek; értelmetlennek
Központi Stúdió
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célokról

A rockzene fiatal műfaj. A rock jelentése

„szikra”, de „ringatóözást” is jelent. A
kemény rock: kemény hangzótokra, fémes
hatásokra törekszik, de a mindentudó, leg
modernebb orgoriaíajta, a szintetizátor szfé
rikus' hanghatást ad. A versszövegek meré
szek, néha drasztikusak,' előadásuk szilajabb
a megszokottnál és a szerzők nem határolják
el magukat politikai állásfoglalásoktól,sem,
A zenei életre eddig soha nem tapasztalt
hatást gyakorolt ä rock. Szakított a zenei
hagyományokkal,1szinte farmerbe öltöztette
a fiatalságot, de a középkorosztály is élesen
reagált erre az útkeresésre. A rőtek előadó
művészei a fiatalok körében híresebbek let
tek, mint a politikusok, filmsztárok vagy tu
dósok. :Számtalan lexikon, tanulmány
je
lent meg róluk és á zeneesztéták azt kutat
ták: mi ennek a műfajnak a titka?
Az operettet felváltotta a musical, amely
az operett édeskés romantikája helyett drá
mai konfliktusokat •alkalmazott, és rendsze
rint nem „hqltomiglan-holtodiglan” módon
végződött. Az első: és minden idők legna
gyobb musical Sikerét a West Side' Story
aratta, amelyet Leonard Bernstein Shakes
peare. Rómeó és Júlia c. -tragédiájából alkal
mazott amerikai környezetbe, valódi Shakes
peare-! konfliktusból merítve. A több, mint
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húsz évvel ezelőtt bemutatott mű a mai napig
I f i ez az „Evita”, akit egy 26 milliós ország
szerepel világszínpadokon; Budapesten 224 al
-becenevén „Évikének” szólított? Ki
kalommal hangzott el. Ezt követte a Hair c. volt az a jelentéktelen tábornok, Juan Peron,
musical, amelynek sikere több mint tíz évig aki Evita mellett és ösztönzésére Argentína
tartott. Majd: a „Hegedűs a háztetőn” követ elnöke lett? Ezt az ezer színből álló bonyolult
kezett, 104-szer került Pesten előadásra, New személyiségű nőalakot h^ngilag-játékilag ki
Yorkban többezerszer játszották.
tudná megoldani? Kovács Kriszta fiatal mű
Mi a következő lépés? A rockopera. A ha vésznő igent mondott és négy évvel ezelőtt
gyományos operának több száz. éves hagyo az Evita a margitszigeti szabadtéri mozi
mányai vannak, a rockoperának nincs múlt színpadán színre került; Katona Imre rende
ja.
zőiében. A siker óriási volt. Ezt követte Mik
A Jézus Krisztus Szupersztár c. rockopera lós Tibor újabb műve, a „Sztárcsinálók”,
volt az első nemzetközi siker. Ez már front- amely az első magyar rockopera volt, és né
áttörés volt! Jézus, mint ember? Mária, mint hány hónappal ezelőtt az NSZK-ban igen
földi halandó? Júdás, mint gengszter? Bűn-* nagy sikerrel előadták angolul. A- „szakma”
bánó Magdolna könnyűvérű örömlány? nem puhul ma sem! A rockoperát „kísérlet
Hangzata zeneileg a legkifejezőbb volt a fia- nek” tekintik, önálló színházépületük nincs ...
talsgg számára —, a Biblia „életre kelt”.
A Központi Stúdió egyik munkatársának
A rockopera térhódítása hazánkban nem alkalma volt Kovács Krisztával, az Evita
ment minden zökkenő nélkül. Egy kicsiny, de címszereplőjével interjút készíteni. Az eb
lelkes csapat — Miklós Tibor fordító és dra ből készült beszélgetés következő magazinmaturg, Várkonyi Mátyás karmester — ker műsorunkban hallható.
zébe került Öt évvel ezelőtt, Andrew Lloyd
Kovács Kriszta elmondja a kezdeti nehéz
Webber zeneszerző és Tom Rice Evita c. ségeket, de beszámol az 1984-es felújításról is
rockoperája.
a Budai Parkszínpadon, amelyet 20 000 néző

látott. Szakpiai „titkairól” faggatja a rip
tér, de Krisztának nincsenek titkai; Színé
nő a javából, aki olyan remekül énekel
olyan hangerővel rendelkezik, amely a „T
ca” mércéjével mérhető.
Ez rendhagyó, szerkezetében-dramaíurgi
lag „hézagos” mű revü a javából. Egyet
jellemzett, színészi értelemben „megélhe
figurája Evita, a vidéki ismeretlenségl
agyról ágyra előbbre jutó kurtizán, aki's
rrutoan kidolgozza az „Argentin Madoni
szerepét, majd egyre mélyebben, egyre e
sebb önszuggesztíóval azonosul a sa
maga által teremtett mítosszal. Milliókat s:
el, s írúlljókat áldoz jótékony célokra. M
dent „látványosán tesz”, a tömeg őrjöng
Kovács Kriszta szerppmegformálásában <
nek az asszonynak a „végzetét” vette alap
hiszen 32 évesen egy gyilkos kór tárna*
meg, ami gyógyíthatatlan volt. Halálos ágy
Argentína alelnökévé választják. Bebalzí
mqzott holtteste 17 évig ismeretlen hely
van, az üres mauzóleum előtt milliók tisz
legtek. Az Evita-mítosZ ma élőbb, mint b;
mikor korábban! Líindkammcr Árpád
Központi Stúdió
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Árulkodó színek
és a személyiség
A színek már régóta jel
képes értelmet nyertek az
ember életében. A pirosról a
forradalom, a tűz, a szerelem
jut az emberek eszébe, de a
veszélyt is a piros, jelképezi.
A sárga ragyogása a napfé
nyes derű érzetét kelti, ám a
babonás népi képzetek vilá
gában az irigységnek is éz a
Színe. A kék a végtelenség, a
merengés gondolatát ébreszti,
míg a zöld a természet bé
kéjét, az újrasarjádást és a
reményt idézi fel.
A régi népi- alkotások kö
zött számos olyat találunk,
amelyek különleges forma- és
színkombinációjuk révén erős
lelki hatást váltanak ki a
szemlélőből. Ilyenek az ősi.
úgynevezett maridala (kör, il
letve mágikus kör) ábrázolá
sok is, amelyek a kínai és
hindu misztikus
hagyomá
nyokból egyaránt ismertek.
■Ezek a színes körök, négyze
tek és sokszögek sajátos éber
séget, vagy éppen megnyug
tató hatást keltenek.

ták meg személyiségvizsgáló
eljárásaikat, úgynevezett szín
tesztjeiket. A vizsgálat során
egy megadott színtartomány
ból kell a kísérleti személynek
kiválasztani a számára leg
vonzóbb színeket. A pszicholó
gusok a színválasztásból kö
vetkeztetnek a kísérleti sze
mély érzelmi, hangulati álla
potára, érzelmileg színezett
magatartásformáira, .személyi
ségére. L. Geritzke és K.
Schöne szerint az egyes színek
előnyben részesítése az alábbi
személyiségvonásokra enged
következtetni. Akik a piros
színeket kedvelik, általában
agresszívak, lobbanékonyak. A
kékeket a komoly, érett embe
rek részesítik előnyben, míg a
zöldet a kiegyensúlyozott sze
mélyek választják gyakrab
ban.
Lüscher svájci pszichológus
szerint a piros szín választása
az autonóm, belsőleg vezérelt
személyekre jellemző, aktivi
tást jelez, de inkább a má
sok ítéleteihez igazodó,,a sa
ját ítéleteiket könnyen változ
ható emberek választják gyak
.Mozgás, lüktetés,
rabban. A zöldet olyan passzív
Hullámzás
emberek találják vonzónak,
akik nem vetik alá magukat
A modern művészetekben másoknak, inkább bezárkóz
egyre jobban tért hódít a nak, visszahúzódnak a külső
meghökkentő
színösszetéte hatások elől. A kék kedvelői
lekkel történő hatáskéltés. Az mély érzelmi beleélőképesség
úgynevezett
pszichedelijus gel rendelkeznek, jól kapcso
(tudatállapotot mégváltozta lódnak másokhoz, de könnyen
tó), ■képzőművészeti-festésze alárendelődnek. O.
Pfister
ti irányzat és a modern posz svájci pszichológus a színvá
terművészet színviága a moz lasztások gyakoriságának meg
gás, a lüktetés,. a hullámzás : felelően a következő értelme
képzetét kelti, Oj színtarto zést nyújtja: Az egészséges,
mányok jelentek meg ezek normális emberek többsége
ben a művészeti ágakban: a leggyakrabban a kék árnyalabíbor-, a lila, az ibolya- és a ■tokát választja, amelyek az ér
rózsaszín. Ha e színek mellé’ zelmek tudatszintű ellenőrzé
néhány hideg árnyalat, pél sének a képességét jelzik, A
dául élénkzöld *vagy türkiz második leggyakrabban vá
kék kerül, látási. csalódás •’áll' lasztott szín a piros, amely az
elő,, amely a szemlélő pszichés ösztönélet erejére utal. A zöld
feszültségszintjét
megemeli. változatait inkább a férfiak,
Ugyanilyen feszültséget kelt, közülük is elsősorban a mű
ha két, csakifem azonos színt vészi talentummal rendelkezők
illesztünk, egymás mellé,, pél részesítik előnyben. A zöld szí
dául rózsaszínt és Vöröset, riek az emberi kapcsolatok ki
vagy narancsot és citromsár építésére való törekvés muta
gát. A pszichedelikus hatás tói. A sárga az aktivitás ere
nak. tulajdonképpen az egy jét jelzi és a külvilág iránti
mást, „ütő” színek egységes fokozott érdeklődést.
színélménnyé történő összerendeződése áz aiapja.
Reklám és környezet
: Annak, hogy a színek ha
A színek lélektani hatásá
tással vannak hangulatunkra,
lelki állapotunkra, érzelme- nak, ..felszólító jellegének kü
'ket, indulatokat váltanak ki lönösen nagy, jelentőséget tu
belőlünk, az az oka, hogy lajdonítanak a reklám szak
élettani változásokat idéznek emberei. NemcS'ak a különböző
elő a vegetatív és a közpon plakátok — gyakran művészi
ti idegrendszerben. Vannak színvonalú — megtervezésénél
élénkítő, nyugtató és semle használják fel a--szlneket, mint
ges színek. A vörös például hatáskeltő elemet, hanem a
növeli az izomfeszültséget, a könyvek fedőlapjain, utazási
percenkénti pulzusszámot, a prospektusokon, csomagolódo
vérnyomást, hatására felgyor bozokon, flakonokon is. Színes
sul és sűrűbbé válik a légvé feliratokkal, ábrákkal díszítik
tel. A narancssárga az anyag a kirakatokat és' az üzletek
csere működését fokozza, a portálját. Mindezek közös cél
sarga pedig az agy működésé ja: felhívni az emberek fi
re fejt ki kedvező hatást. A gyelmét, felkelteni az érdeklő
zöld^ csökkenti a vérnyomást désüket. A célzott hatáskéltés
es tágítja az ereket. A kék a tudatosan épít a, színtani, színlégzés tempóját lassítja, s dinamikai törvényszerűségek*
csökkenti a vérnyomást és a re. A szürke házfalon például
a leglátványosabb a világos,
pulzusszámot.
telített sárga, vagy kék színű
plakát — éppen erős kont
Leggyakrabban a kék
raszthatása miatt. A plakátok
A pszichológusok éppen a kal telezsúfolt hlrdetőoszlopon
színek és az érzelmek össze viszont élesebben kiválik a
függésének ismeretében alkot tarkaságból egy egyszerű fehér
lap.
A színpszichológiai kutatá
sok eredményeinek alkalma
zása mind szélesebb körűvé
Ha sikerült is átugranod, válik' a mindennapi élet gya
az árkot, mielőtt Örülni korlatában is, így a munkahe
kezdenél, nézd meg, mibe lyek környezeti feltételeinek
javításában. Más és más fel
ugrottál.
adatot jelent egy műhely, egy
★
iskola, vagy egy színház felü
Aki egyszer megalázko leteinek, színezése, vagy a gé
dik, az soha többé nem pek színeinek a megválasztása.
tűd megbocsátani mások Ha új lakótelepeinket látjuk,
nak.
óhatatlanul felmerül bennünk
a vágy, hogy különböző szín
★
látásokkal. megszüntessük az
Az emberi - természetet épületek egyhangúságát. Ezek
egyaránt jellemzi a racio nek a feladatoknak a megol
nalitás és az őrültség: Ügy dásában együttműködnek a
tűnik azonban,' hogy az pszichológusok, építőművészek,
őrültség központjai jobban képzőművészek, építők, kuta
kifejlődtek az
agyban, tók, mindazok, akiknek szív
mint az ésszerűség köz ügye, hogy az emberek jobban
pontjai.
érezzék magukat a környeze
tükben.

A nők másképpen beszélnek
Közkeletű vélemény szerint
„a nők többet beszélnek, mint
a férfiak”. A bécsi egyetem
beszédkutatónő jé, Ruth' Wodak a nemekre jellemző be
szédmagatartás vizsgálata so
rán arra az eredményre ju
tott, hogy a nők mindenek
előtt máshogyan beszélnek,
mint a férfiak. A- nevelésből
eredő különböző szerepmaga
tartás már a kisfiúknál és
kislányoknál is beszédmaga
tartásuk nemek szerint eltérő
sajátosságaiban
mutatkozik
meg.
A professzornő megállapí
totta, hogy a nők inkább haj
lanak arra, hogy színesen be
széljenek problémáikról; a
férfiak ezzel szemben tárgyi
lagosak. Ezt a megállapítást
sok nagyszabású vizsgálat is
alátámasztja, melyeket az
olyan szociálpszichológiai té
nyezők befolyásáról folytat
tak, mint a nem, a réteghez
tartozás és a kultúrkör.
12-13 éves bécsi fiúk és lá
nyok több száz dolgozatának
elemzése azt' bizonyítja, hogy
már nagyon' korán, megkezdő
dik az érzelmektől inkább el
határolódó, analitikus férfi
nyelvi világ differenciálódása.

Miért nem élünk addig,
ameddig élhetnénk?
_Különös törvényszerűséget
tárt fel V. I. Kuzimin moszk
vai matematikaprofesszor és
A. Zsinmunszkij, a Szovjet Tu
dományos Akadémia levelező
ta|ja, a Tengerbiológiai Inté
zet igazgatója. Az élet keletr
kezésének leírásakor anríak
idején két — első pillantásra
egymást, kizáró,— elmélet, a
katasztrófa és az evolúció el
mélete került "előtérbe, "Máfa
mindkettő bizonyítást ilyért.
A természet spirálszerüen fej
lődik, és e spirál minden me
netének megvan a kezdete és
vége. Ezekben az átmeneti
időszakokban jelentős geoló
giai és biológiai változások
következnek be. így például
Földünkön csaknem 14Ó millió
éven keresztül egyetlen állat
faj sem pusztult ki, aztán hir
telen, alig ■40 millió év alatt
csupán a gerinctelenek osztá
lyának tizenkét képviselője
halt ki.
A két kutató agáiméra is tel
jesen váratlan volt a fölfede
zés, hogy ilyen rendkívüli
mértékű változások a . Föld
történetében szigorúan megha
tározott időszakonként ismét
lődtek. Véletlen lenne? Akár
milyen természeti jelenséget is
vizsgálták,, a változások idő
szakában azonos, 15,15 körüli
viszonyszámot kaptak. Feltéte
lezték, hogy az emberi fejlő
dés leírása során ez a „má
gikus szám” újból előfordul.
De miképpen?
Először is az ember életében
várhatóan bekövetkező veszé
lyes időszakokat próbálták
meghatározni az együttható
segítségével. Kiindulásként a
születés pillanatát — talán az
emberi élet legkritikusabb
mozzahatát — vették figye
lembe. Az átlagos terhességi
időszakot (266 nap) megszo
rozták 15,15-tel: az eredmény
tizenegy év. A betegségi sta
tisztika alátámasztja, bogy a
növekedésben levő gyermekek
számára ez a legveszélyesebb
időszak. A számítást „vissza
felé” is elvégezték,, s elosztot
ták a 266 napot az általuk
meghatározott együtthatóval.A kapott érték a terhesség
egyik bonyolult időszakára
esett.
Nagy érdeklődéssel számí
tották ki a következő szakaszt.
A tengelyen a tizenegy évet
15,15-ször vették fel. A kapott
érték 167 év.
A részlétes elemzések alap
ján ezután arra a következte
tésre jutott a két szakember,
hogy az emberi élet felső ha
tára 167 év. Természetesen a
kérdés: miért nem élünk a
természet adta lehetőséggel?
A 167 év az elméleti határ.

Ű j könyvek

Ebből a különbségből —
amint az a tudósnő egy másik
' tanulmányából kiderül —
gyakran hátrányok származ
nak a, nők számára. A társa
dalmi középrétegből származó
férfiak tárgyilagos,' korrekt
nyelvi világa sokkal inkább
eszköze az érvényesülésnek,
mint az ugyanehhez a réteg
hez tartozó nők kifejezésmód
ja. A női nyelvi magatartás
nak azok az előnyei, hogy a
nők könnyebben kifejezik ér
zelmeiket és könnyebben te
remtenek kapcsolatokat, a kö
zélet férfiak által uralt terü
letein (politika, gazdaság stb.)
kevéssé érvényesülnek. Ez
magyarázza, hogy a nőknek
általában nehezebb a dolguk,
ha ezeken a területeken szak
mai sikereket és elismerést
akarnak kivívni maguknak.
A férfiak és a nők beszéd
magatartása közötti különb
ségek általában eltűnnek, ha
súlyos testi . betegségekben
szenvednek. Wodak profeszszornő szerint „a betegség
nyomása alatt összeomlanak
a nyelvi kifejezésben meglevő,
tanult differenciák. Ez már
súlyos lelki válsághelyezetekben levő 12-13 éves fiúkra,
lányokra is érvényes.”
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A könyv a Jag árok és Zsárdyak százéves története,
egymásba gomolyogott sorsok, az önpusztító szerelmek
és szenvedélyeik végzetes ismétlődésének története. A
regény, a jellem és a sors, a sors és a _mindenkori tár
sadalmi pillanat összefonódásának titkát próbálja meg
fejteni egy család sorsán keresztül. A könyv most máso
dik kiadásban kerül aa olvasók kezébe.
Kiszely István: A FÖLD NÉPEI %. Ázsia
Gondolat Kiadó

Kötve: 275 Ft

A sorozat második kötetének témája a legnagyobb
földrész, Ázsia több mint két és fél milliárdnyi lakossá
ga,'amely rengeteg kisebb-nagyobb népből tevődik öszsze. A kötet megpróbálja biológusszemmel összegezni e f
földrész embertörténetét. Ügyszólván minden ősi és mai
ázsiai nép valamilyen formában megtalálható benne,
ezért afféle néprajzi lexikon is. Ez a munka nemcsak
biológusoknak, néprajzosoknak készült, hanem mind
azoknak, akik meg akarják ismerni embertársaikat, hogy
ezáltal jobban megérthessék őket.
Krúdy Gyula: A TÖRPE TROMBITÁS
Móra Kiadó
Kötve: 40 Ft

Mi.ndpn gyerek szívesen olvassa Krúdy Gyula szebbnél
szebb meséit a török időkről, a Rákóczi-szabadságharcról. Ebben a kötetben javarészt olyan meséket gyűjtött
össze Sulyok Magda, amelyek soha nem jelentek meg
könyv alakban: század elejei gyerekújságok lapjai
ból bukkantak most elő. .A kötetet Engel Tevan István
művészi rézkarcai teszik még élvezetesebbé.

„OKOS" ÉBRESZTŐÓRA

Eléréséinek esélyeit csökkentik
a különféle betegségek, a tra
gikus balesetek és sajno§ ma
guk az emberek is.
Az öregség elleni küzdelem
ben a tudósok és az orvosok
ez ideig is nagyon sokat tet
tek. Kijelentésük a 100 éven
túli életről ma már távolról
sem tűnik utópisztikusnak; A
legfontosabb azonban, hogy ne
csupán az évék számát növel
jük, hanem , az életévek tar
talmát, aktivitását is.
£
| |1

Varga Katalin: SZERELEM ÖTÖDÍZIGLEN
Szépirodalmi Kiadó
Kötve: 55 Ft

|6

„Ha önt reggel bosszantja az ébresztőóra csörgése és
még aludni akar, mondja meg neki hangosan, és ab
bahagyja a csörgést” — ezzel a reklámmal jelentek meg
a svájci piacon azok az új ébresztőórák, melyek miután
a kívánt időben megszólalnak, elhallgatnak, ha álomit
tas gazdájuk kiadja a parancsot, hogy maradjanak csend
ben. Négy perc múlva azonban az ébresztőóra ismét meg
szólal. Ha ezúttal sem érnek el eredményt, a lelkiismere
tes strázsák 40 perc múlva ébresztik újra gazdájukat —•
aki akkorra már reménytelenül elkésik a murikéból.
Az újdonság nem reagál az utcazajra, a gépkocsik dudalra, de amint az első reklamációk mutatják, az ébresz'! tőóra nem tud ellenállni az erős horkolásnak, és csörgé
sével megszakítja gazdájának álmát.
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Negyven év világranglistája

Micsoda csapat lenne?
Kik voltak a világ legjobb 9. Salvadoré Marzolini, argen
labdarúgói á világháborút kö tin
vető Utolsó negyven évben? —■ 10. George Heylens, belga
tette fel az .új évi kérdést >a
nagy tekintélyű francia, sport Középhátvédek:
láp, a „France Foótball”. A 1. Franz Beckenbauer, ny.választ adó zsűri öt személy
ből állt, öt neves sportújság német'
íróból, akik ott voltak minden 2, Carlo Parola, olasz
labdarúgó VB-n, személyesen 13. Erlist Happel, osztrák
látták, ismerték azokat, akik 4. Bobby Moore, angol
közül kiválasztották a legjob 5; Beugt Gustavsson, svéd
bakat
5. Cesare Maldini, olasz
ÁS öt szakértő: Jean-Philip- 7. Laurent Vertuest, belga
pé Réthacker, Jacques Thibert, 8. Marius Trésor, francia
Mäx tírbini, Victor . Sinet és 9. Robert Jonquet, francia
Jacques Ferran 30—45 tagú 10. Germano de Figuerido, .
csoportokat választott ki min portugál
den posztra, majd a posztok
számát hétre szűkítették, fi Fedezetek:
gyelembe véve”a 40 év alatti
taktikai változásokat és a já 1. Bozsik József, magyar
tékosok megváltozott szerepét 2. Waldif Pereira Didi, brazil
a pályákon.'
3. Ernst Oskwirk, osztrák
A hét csoport ' a következő 4. Fritc Walter, ny.-német
lett:.- kapusok, hátvédek, kö 5. Nils Liedholm, svéd
zéphátvédek,: fedezetek, össze 6. Almadeo Labruna, argentin
kötők (támadó középpályások), 7. Gerhard: Hannapi, osztrák
szélsők és centerek. Megvitat 8. Néstor, Rossi, argentin
va minden számbajöhető játé
v 9. Zlatko Csajkovszkij, jugo
kos egyéniségét és teljesítmé szláv
nyét, ■választották ki a tíz leg 10. Mário Esteves Coluna, por
jobbat . míncjen . posztra, A tugál- ■
szempont a következő volt: 1.
Technika. Ezen értették a já Összekötők: ' "* .
tékos labdakezelését és képes 1. Pelé,- brazil
■
ségét arra, hogy maga a labda 2. Puskás Ferenc, magyar
sose' vonja el figyelmét a já- 3. Juan Alberto Schiaffíno,
téia-őL. 2, Áttekintőképesség. uruguayi
Hogy minden helyzetben fel 4. Michael Piatini, francia
mérje, a csapat helyzetét, lehe 5: Bobby Charlton, angol
tőségét, a társak helyezkedését, 6. Raymond Kopa, francia ,
az ellenfél szituációsát és en 7. Sandro Mazzola, olasz
nek ..megfelelően cselekedjen, 8. Dragoslav Sekularec, jugo
3. -.Passzolni. Az ellenfél ne szláv
tudja kiszámítani labdájának 9-Omar Sivori, argentin
útjait-, éppen .azért, .mert 6 az 10. Albert Flórián, magyar és
egész pályát felmérte az adott Stejpán Bobék, jugoszláv c
pillanatban,
t, E.;kiyéteies képességű játé Középcsatárok:
kosok listáján 7 magyar ka í. Alfredo di Stefáno, argen
pott helyet. Ki az, ,aki vitatná tin
a nevek.jogosultságát: Grosics 2. Johan Cfuyff, holland
Gyula, Bozsik József, Puskás 3. Gerd Müller, ny.-német
Ferenc, Albert Flórián, Kocsis 3. Eusebio, portugál
Sándor, Hidegkúti Nándor és 5. Köcsis Sándor, magyar
Czibor Zoltah. Lássuk a teljes 6. Gunnar Nordahl, svéd
liStát • p;
■ ’. .
7. Juste -Fontaine, francia
8. Ifidegkuti Nándor, magyar
Kapusok:
9. Jphn Charles, walesi
10. Joseph Mermans, belga
•1. Lew Jasin, szovjet > .
2. Sepp Maier, ny,-német
Szélsők:
3. Grosics Gyula, magyar
4. Wladimir Beara, jugoszláv 1. Gárrincha, brazil
2. Stanjey Matthews, angol
5. Santos Gilmar, brazil
George Best, északír
e.'Ladislgv Mazurkiewic, uru 3.
4. Kurt Hamrin, svéd
guayi' '
'
.
5. Francisco Gento, spanyol
7. Gordon Banks, angol
6. K.-H. Rummenigge, ny.8, -Walter Zemán, osztrák
német
9i Töni Schumacher, ny.-h~m. 7. Czibor Zoltán, magyar
8. Gianni Riva, olasz
10. Dinó Zoff, olasz
9. Töm Finney, angol
hátvédek:
10. Alcide Eduardo Ghiggia,
uruguayi
1. Niíton Santos, brazil
Természetes, ez a lista is'vi
2. Giacinto Fachetíi, olasz
3. -fiául Breitner, ny .-német tatható, . mint minden eddig
készült hasonló, elsősorban ta
4. Garlos Alberto, brazil
lán azéi;t, mert az európai já
5v Maxime Bossis’ francia
tékosok számg erősen domi
6. Djaima Santos, brazil
nál. De van-e olyan névsor,
T. Fahrudin Jusuíi; -jugoszláv amely mindenkit kielégít?
Aligha!
8. Antonio Gäbrini, olasz

<és K ís u r in r s c 'x f< efg.agelm i$p
. Válogatott súlyemelők és edzőik fegyelmi ügyét tár
gyalta legutóbbi, ülésén a Szovjetunió Állami Sportbi
zottsága. A Szovjetszkij Szport szombati számában meg. -jelent beszámoló szerint á testület „szovjet sportolóhoz
tnélidúán” viselkedéséért ’ kizárta a' válogatott keretből
4iT#V>Ui jliszcirefykQt, a Kijevi -Dinamó, és Atókszander
■ffurlovicsot, a Grodno'súlyemelőjét. , A sportbizottságPiszarenkót megfosztotta Érdemes Sportmesteri, Kurlo„Viesot p'éd-ig Nemzetközi Sportmesteri címétől.
Fegyelmi büntetést kapott Alekszander Prilepin, a
szovjet súlyemelő-válogatott edzője .is, őt a sportbizott. ség'felmentette megbízatása alól és ••megfosztotta a Szov
jetunió,zfet'Űómes Edzője címtől A nevelő munkában ta-r
pásztafhá'tó, súlyos hiányosságok miatt megfosztották az ‘
Érdemes -Edzői’címtől Mihail Kernelt, a Kijevi Dinamó
súlyemelőedzőiét is A Szovjetszkij Szport beszámol ar
ról is, hogy megfosztották Sport mesteri címétől Viktor
Pgpov és Jurij Tokarev súlyemelőket is.

Jő nevek társasagában
Ő ssze l m ár b e ke rü lt
a 4 0 0 -a s o k k lu b já b a
Egy előkelő, szűk körű klub , patnak is. Nyolc év után. úgy
társaságáért folyamodott^ né éreztem, hogy a Fáy utcában
hány hónapja Gass István, a már nem számítanak rám, ak
ZTE játékosa. A 400-asok tár kor jöttem Zalaegerszegre.
— Nem bánta meg?
saságának kíván tagja lenni.
■— Ügy érzem, jól választót-.
Olyan nevek mellé feliratkoz
ni, mint Bozsik József, Szusza tam. Itt is volt egy nagyon ne
Ferencné, Bene Ferencné és a héz időszakom, amikor még a
maiak közül Tóth ^Józsefé és cserepadra sem ülhettem le.
Már-már azon gondolkoztam,
Kovács Józsefé.
abbahagyom. Szerencsére Gé
—■Mit írt az őszi idény kez léi
Imrétől bizalmat kaptam..
detén a belépési nyilatkozat
—
Melyik mérkőzésre em
ra?
vissza a legszíveseb
— Azt, hogy 16 éve 16 éve lékszik
sen játszottam életem első NB ben?
’— Sok emlékezetes találko
I-es mérkőzésén a DVTK szí
szerepeltem, megfordul
neiben. 399 első osztályú talál zón
tam. szinte minden földrészen,
kozóval a hátam mögött vár mégis a Vasas—Fradi mérkő
tam az őszi idény kezdetét. zések élnek legtisztábban ben
Most 414-nél tartok.
nem. Mindig nagy csatát vív
— Nehéz volt eljutni idáig? tunk egymással. Az egyiket so
— Nem volt könnyű. Az el hasem fogom, elfelejteni. Váső időben csak cserejátékos radi Béla szögleteit három pere
ként jutottam szóhoz. Egyéb alatt kétszer fejeltem a zöldként a Szombathely ellen mu fehérek hálójába. A 33. élet
tatkoztam be 1963-ban.
évemben .járok, s legalább két
,—, Többször változtatott Klu évig szeretnék még az első
osztályban szerepelni. Ez azt
bot.
— Először önként, egyszer jelentené, hogy megközelíthet
pedig fájó szívvel. A Zalaeger ném az 500-asok klubját,
szeg a harmadik egyesületem. amelynek eddig egyetlen tag
1972-ben a Vasashoz igazoltam ja van: a tatabányai Szabó
és tagja voltam a bajnokcsa- György.

Forródrót Fazekas Lászlóvá!

ftáad ás St. TVuidesi-btrs
Miközben külföldre szerző
dött futballistáink szép lassan
vagy. éppen hirtelen, váratla
Fazekas
nul
hazatérnek,
László (38 éves) 1980 óta ki
tart Belgium mellett. , Ügy
ment el, hogy már-már kir
nézték a Dózsából is, mégis el
töltött négy! sikeres, évet a Ro
yal. Antwerpennél. Az ötödi
ket már ráadásnak szánta, és
elköltözött nyolcvan kilomé
tert a másodosztályú Sí. Trüidenhez. Irányító középpályást
játszik és házi gólkirály.
— Két évig járt flamandnyelv-tanfolyamra és ugyan
ennyi idő alatt .szerezte meg a
kinti szakedzői képesítést is.
Melyik.volt a nehezebb?
— Mindenképpen az első,
bár az utóbbi sem hasonlít az
otthoni képzéshez: itt a pálya
a tanterem.
— Nem. hiányzik a zúgó le
látó, hiszen most csak egy
negyvenezer lakosú kisváros
ban rúgja a labdát?
—- Több a nézőnk, mint az
Antwerpennek,, Ehhez persze
hozzájárul, hogy a Royal bot
rányos évet tud maga mögött.

— Itthon gyakran hallani,
hogy kegyetlenebb a másodosztályban játszani, mint az
NB I-ben. Kint mi a helyzet?
— Nem rúgnak agyon, de ők
is’ pénzre játszanak. A külföl
diek;. kivételével — összesen
hátán vagyunk — bár min
dönki, dolgozik, azért a jöve
delmük egy része a fociból
származik.
— Ezek szerint anyagilag
nagy különbség van az elsőés a másodosztály között?
. — Itt elképzelhetetlen, hogy
valaki alacsonyabb osztályban
többét keressen, mint följebb.
Még nagyobb az eltérés akkor,
ha egy játékos egy régi, nagy
nevű egyesületben játszik, mint
egy kevésbé ismert vidékiben.
— Szerződése július elsején
lejár . . .
— Hazajövök, és remélem,
kapok valami edzői feladatot
a Dózsánál. °
— S ha éppen nincs képes
ségeinek megfelelő hely Új
pesten?
t 1
— Akkor 'pihenek fél évet,
de megmondom őszintén, nem
szívesen tenném.

Idilli királyi lak
.M im d m * h e n
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M H ís tim i
A király : tehát joggal Az isteni Michéi decem
ber végén megerősítette mosolygott. Ezért volt fur
amúgy . is masszív trónját, csa, hogy nemrégiben egy
A Lidóban megkapta az kicsit megharagudott.. Még
Aranylabdát, néhány nap meg sem vásárolták az „újpal később pedig egy jnég jáválasztósához” hangula
exkluzívabb és merőben tot adó petárdákat, egy kis
más rendeltetésű szentély fricska elszomorította. Tör
ben a Becsületrendet ve tént ugyanis., hogy valame
hette át — Franciaország lyik — állítólag folyton
dicsőségéért és hírnevének okvetetlenkedő — riporter
öregbítéséért tett szolgála nekiszegezte a kérdést: „Na
és hogy . jönnek, ki Christaiért.
Michel Piatini . (28 éves) téle-lel a spanyol ügy
— korábban a francia óta?”.
Mit lehet tenni? A ,,spa'Nancy és a St. Étienne,
most az olasz Juventus nyol ügy” kétéves, a kér
játékosa — ezzel elérte dés viszont illúziórcmboló,
azt, amit még a legnagyob ráadásul mai. A jó memó
ú olvasók úgyis emlé
baknak sem minden eset riái
az
ben sikerült: átlagosan két keznek az esetre:
hetente tele van vele a vi 1982-es Mundialon — a
pletykák szerint — felesé
lágsajtó, ha akarja, ha ge
túlontúl közeli kapcso
nem.
latot alakított ki Michel
Persze, egyelőre akarja: egyik középpályás társával,
nincs nála kellemesebb és Jean-Francois Lariosszal.
türelmesebb
riportalany. Piatini nem válaszolt a
Michel mindig elegáns. kérdésre, később azonban a
Miért is ne lenné az, hi Paris Match című hetilap
szen szinte az egész „pá mellékletében cáfolta meg
lya” az övé. (igaz, világbaj a rosszindulatú feltételezé
nok még nem volt, de hát seket: három teljes oldalon
idő kérdése az egész: Me színes felvételekkel doku
xikót csak neki találták ki. mentálják, hogy Michel
Igaz, a JuventuSszal — igenis a lehető legboldoamelynek játékosaként a .gabb Christéle-lel, vala
második olasz szezont is az mint gyermekeikkel, a hat
„Év játékosadként zárta éves Lauren t-nal és a
— még nem sikerült meg négyéves Marino ej.
szereznie a legrangosabb
mondják — Piatini
kontinentális kupát: idén a maAztaz epvet}en király, pá
csapat tagjai egy ember lyán és pályán kívül, aki
ként megígérték Bonipérti nek egyértelműen jó a saj
elnöknek, hogy a sikeres tója, S ki tagadná: égy va
BEK-szereplés rutinmunka lóban népszerű király nyu
lesz).
galma mindent megér.
TAVASSZAL

N égy b a jn o k i a 't v -b e a
Az MLSZ-ben január 28-án
11 órai.kezdettel tartják azNB
I-es klubok szokásos idény
előtti ligaértekezletét, amelyen
napra és órára rögzítik á tel
jes tavaszi bajnoki műsort.
Ettől függetlenül a 120 _ta
vaszi találkozóból 4 mérkőzés
napja és kezdési időpontja már
végleges,.
— Már egyeztettünk a tele
vízióval és az egyesületekkel,
eszerint négy tavaszi bajnokit
közvetít a tv — mondta Csíki
Károly, az MLSZ munkatársa.
— Március^S-án és 17-én va
sárnap, mindkétszer 11 órától
adja a televízió a Debreceni
MVSC—rVasas, illetve a Tata

bánya—Zalaegerszeg mérkő
zést. Április 20-án, szombaton
18 órától az Ü. Dózsa—Rába
ETO, május 4-én, szombaton
ugyancsak, 18 órától pedig a
Videoton—Bp. Honvéd rang
adót közvetíti egyenesben a te
levízió.
.A tavaszi televíziós műsor
ban szerepelnek természetesen
a válogatott világbajnok:' se
lejtezői, a Videoton UEFA
Kupa találkozója. Május 17én közvetítés lesz .a magyarországi U-EFA Torna (á 16 éve
sek nem hivatalos E.urópabajnoksága) nyitó mérkőzésé
ről, továbbá a május 24-i elő
döntőről és a két nappal’ ké•sőbbi döntőről.

Farkas, K jtíl «s. Miss 'Éwráéiseáe

M is a c s ir a e s e a F á y a a t e é h a n
„Futnak a fiúk a pénzük
után.” Ezzel a találó kifeje
zéssel illette az a néhány Vasas-szurkóló azt a lá’tványt,
amint a zimankós időben a p>ros-kék játékosok a körökéi
rótták a Fáy utcai pályán.
— Van benne valami, hi
szen amióta a fociból élek,
ilyen keveset még sohasem ke
restem, mint az, elmúlt fél év.
alatt — mondta Kiss László
— Igaz, nem is produkáltam
valami kimagaslót. Sajnos,
mindannyian hibáztunk.
— Sok szóbeszéd járta az
őszi gyenge szereplés után ...
— Egyetlen labdarúgó sem
ellenségé a saját pénztárcájá
nak s ennyire végképp nem
A szakmai hibák elemzésé
nem az én dolgom, de annyit
talán elmondhatnék, nem volt
összhang, s ezt nemcsak a pá
lyán mutatott produkcióra ér
tem Össze! jóformán alig járt
szőttünk kétszer ugyanat. ban
az összeállításban. Nem ígér
getek, de mégis azt rnondom:
tavasszal egy merőben más
Vasast láthatnak majd a szur
kolók Huszonkilenc éves vn’
gyök és a Vasas érdeke szóró
sah összefügg személyes érde
kemmel is
Hátrább lépve a csatársor
ból, a jobbhátvédet: Farkas

IBíaróI „®scar-sSíj,s Ncan«tísi*c‘Sí

F S F A - f « ‘!!v«‘ aay f e H j e b e n
Tibori kérdeztük: ő miként
látja a történteket?
FIFA-jelvényt kapott a már tam, edző legyek-e, vagy já
— Egy nagyon súlyos és
hosszan tartó sérülés után kap eddig, is nemzetközi hírű .bé tékvezető.
— Pályaválasztását a ÉIFAcsolódtam be a csapat munká késcsabai játékvezető: Németh
jelvény
fényesen
igazolta,
jába — kezdi. — Nágy vára Lajos (40 éves).
— Hogyan fogadta a hírt? Megmondaná, mi a legkelle
kozással léptem pályára, de
— Nem-akartam hinni a sze metlenebb ,a játékvezetésben?
ahogy a sikerélmények elma— Muszá j erre válaszolnom ?
rád lak. úgy vesztettem el az memnek.
—?
— A játékvezetők miért .nem
önbizalmamat is. A csatársor
— Újságban olvastam. Az 'szeretnek nyilatkozni?
sem remekeit, hátul sem volt
— Mert nem szeretik a pirns
.minden rendben. Amiét-a a tán meg: alig tudtam mágatóVasasban játszom, védelmünk hoz térni,
meg á sárga lapokat.
— Már lábadozik?
annyi gólt még sohasem ka
— A játékosok sem .;.
— Géó'szeíint is: november
pott, mint ősszel,.
— Csak a nézőpont más. \
ben
ugyanis
az
egyik
MNKNyúl István az új fiúk egyi méricőzésen ínszalagszakadást tüske egyforma.
ke:
— Most holtszezon van. Mi
—- Szent igaz, nagy remé szenvedtem De túl vagyok raj vel, vár ja a 'tavasz"?
nyekkel jöttem á Fáy utcába ta.— Ez már a jelen. 'Mit je
— Rendszeres edzéseket tar
Aztán hol szóhoz jutottam, hol lent a FIFA.jelvény?
tunk békéscsabai kollégákká.
nem hol a saját posztomon
Február 4 én kezdődik az or
— Hát, mz a csúcs! \.
játszottam, hói nem, de egy
—- Igaz, hogy így már VB- szágos edzőtábor, játékveze
biztos, nem brillíroztam.
tőknek is,
1
.. és ha -tükörbe néz: *rzl, mérkőzést is vezethet?
— Igaz, de e jelvényhez sze
valóban megtett mindent?
•— Ennek az elbírálása nem rencse is kell.
— Mi még?
az én fela-datornádé annyi igaz— Nekem kellett az a 101
a Volánban annak idején min
i é m ,i i m
i
denki „engem szolgált ki”, ezt1 bajnoki mérkőzés, melyen
a Vasasban m érném várhat-; mint NB í-es csatár, küzdöt
,-SAJ'TOSZírMí.E
®»Éítírkes/íi;
t-ui Nagyon jól tudom; hogy tem. Megszokhattam, hogy a
®
bi/íjH-ság
ez a szerepkör Kiss Lacié, alti •pillanat tizedrésze alatt kell
Buiapest
S té ín d i ott:a 8 sa 1034
jóval képzettebb játékos ná nagy határozottsággal dönteni.
Kiai'a:
Iám Tehát nem .az ő helyén;
— Mégis, mikor volt a leg
ö2 ?ea/sftöiifcivi
hanem mellette szeretnék -jól bizonytalanabb?
ÖV Ol C/Hctrile PjVra-*1í*«:.n<"'l<'7:$g
85—-282. S z ik ra L a p n y o m d a ,
szerepelni. Közös cél. hogy
— 1978-bán abbahagytam az
Bud.ypesí
szebb tavaszunk legyen.
aktív labdarúgást. Nem .tud

