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A MÁRCIUSBAN KEZDŐDŐ SZOVJET—AMERIKAI 
TÁRGYALÁSOK ' előtt egy hónappal a NATO-tagok 
újabb egyeztetésre ültek össze. A különleges tanácskozó 
csoportban Richard Burt amerikai külügyi államtitkár 
elnökölt,: s a testületben magas rangú főtisztviselők kép
viselték kormányukat Ez a legfontosabb fórum arra, 
hogy Washington tájékoztassa szövetségeseit a genfi ta
nácskozásokkal kapcsolatos kérdésekről és meghallgassa 
észrevételeikét. A kétnapos találkozón jelentős helyet 
kapott a belgiumi rakétatel építés, amelyről szenvedélyes 
volt a vita Martens miriiszterelnök januári fehér házi 
megbeszélései' óta. A NATÖ-ban egyöntetű a vélemény, 
hogy ,á nyugat-európai telepítéseket az elhatározott me
netrendnek megfelelőén kell folytatni mindaddig, amíg 
esetleg tárgyalásos megállapodás születik Genfben — 
annak ellenére, hogy szovjet illetékesek több ízben fi
gyelmeztettek: e munkálatok megkérdőjelezhetik a két
oldalú tárgyalásokat. ' ■ '

RONALD REAGAN VISZONT AZT ERŐSÍTGETTE
ismételten, hogy az Egyesült Államok még abban az 
esetben is ösztönözné az úgynevezett hadászati-védelmi 
kezdeményezés keretében folyó űrfegyverkezési kutatá
sokat, ha az új leszerelési értekezleten megállapodás 
jönne létre az atomfegyverek 1 jelentős csökkentéséről 
vagy teljes eltiltásáról A The New York Timesban meg
jelent nyilatkozatában az elnök tagadta, hogy a koz
moszeszközök kifejlesztésével-Washington az elsőcsapás- 
mérő képességét akarná egyoldalúan biztosítani, és azt 
fejtegette: e program nincs ellentétben a rakétaelhá
rító rendszerekről kötött SALT—1 szerződéssel. Reagan 
egyébként csak általánosságban beszélt a genfi tárgya
lásokról,-és kitért az amerikai tanácskozási elképzelés 
tartalmára vonatkozó kérdések elől. Megismételte, ; az 
Egyesült Államok csupán „ellenőrizhető” egyezményeket 
hajlandó elfogadni, és. az amerikai harcászati program 
eredményének tulajdonította;- hogy „kissé nagyobb rea
lizmussal” ülnek' majd te a' felek Genfben. 1

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS ELVEIT vi
tatták meg'a Közös Piacot alkotó tízek 'külügyminiszte
rei Rómában tartott eszmecseréjükön. A legfontosabb 
gazdasági-témák mfelléti érintettek olyan politikai kér» 
dés'ékéf Táj mTHt a Kelét—nyugati kapcsolatok, a közel - 
kéleti és á latin-amerikai helyzet, valamint a terroriz
mus elleni harc feladatai. A találkozót olyan időszakban 
tartották, amikor Nyugat-Európa élénk diplomáciai te
vékenységet folytat, mind integrációs gondjainak a meg
oldására, mind pedig több nemzetközi jelentőségű prob
léma rendezésére. A római értekezlet egyébként foglal
kozott egy olyan miniszteri színterű találkozó megren
dezésével is, amelyen a tízek mellett Spanyolország, 
Portugália,, néhány közép-amerikai ország és a'Contado- 
ra-csoporf tagjai is részt vennének.

AZ EGK PÉNZÜGYMINISZTEREI megbeszélést tar
tottak, mégpedig a dollárárfolyam újabb, immár meg
állíthatatlannak látszó emelkedése miatt; A drága ame
rikai valuta, megállapításuk szerint, segíti ugyán a nyu
gat-európai kivitel növekedését, és kedvező n közös pia
ci .országok kereskedelmi mérlege szemszögéből, ám ne
hézséget okoz a beruházásoknál, és késlelteti a fellendü
lést. Az ülésen részt vevőknek az a végkövetkeztetésük, 
hogy versenyképesebbé és dinamikusabbá kell tenni 
gazdaságunkat, különben hosszú távon aligha tarthat
nak lépést a dollár értékével.

AMIN GEMAJEL ÁLLAMFŐ ÉS RASID KARAMI
miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül Szíriába uta
zott. A libanoni vendégeket a damaszkuszi repülőtéren 
Háfez Asszad szíriai elnök fogadta, s rögtön megkez
dődtek a tárgyalások.

A két ország vezetőinek találkozóján a középpontban 
a Libanont érintő kérdések álltak: a megszállt dél jö
vőjének alakulása az izraeli részleges csapatkivonás 
után, a főváros, Valamint Tripoli és a nemzetközi fő
utak biztonsága, á mind súlyosabb következményekkel 
járó gazdasági. válság és..a libanoni frontra nehezedő 
nyomás kivédése.

PEREZ DE CUELLAR ENSZ-FOTITKÄR üzenetet 
juttatott el az ENSZ Biztonsági Tanácsához, s ebben 
aggodalmát fejezte ki á dél-libanoni polgári lakosság 

.biztonsága miatt az izraeli csapatok'kivonása után. Tu
datta a libanoni kormánnyal, miszerint több lehetséges 
formája van annak, hogy az ENSZ konstruktív segítsé
get nyújtson a bejrúti kormánynak a törvényes hata
lom helyreállításához az izraeli egységek által kiürí
tendő dél-libánoni területeken Erre csak abban az eset
ben kerülhet sor, ha ezt a libanoni kormány kéri, ilyen 
kérés , azonban eddig nem érkezett — tartalmazza az 
ENSZ-főtitkár üzenete. •

- PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT TARTOTTAK
Dél-Koréiban, összeseit tíz- politikai párt vagy csopor
tosulás indított jelölteket.

A 276 képviselői mandátum közül 184 sorsát közvet
len választások utján döntötték el. míg a fennmaradó 
92, mandátumot a választásokon kapott szavazatok ará
nyában elosztják az egyes pártok között. Mégpedig olyan 
sajátos módon, hogy a .legtöbb szavazathoz jutó párt 
automatikusan ä '92 képviselői hely közül kétharmad
hoz, azaz 61-hez jut. Ez a reudszpr: négy .évvel ezélőtt =— 
a szavazatok 35,6 százaléka mellet: —  a kofmáhypáil'tot' 
összesen .lálvmandáturnhoz juttatta,.H-.-fpps.t is a Dempk- 

, ratikuis Igazságpárt. malmára hajtja a Vizet. '
A szavazók nagy számban; járultak: ág urnákhoz, ez 

a mégfigyetők többSége Szeripi kedvező léhet a Csőn Tu 
■ Hvőn rendszerévé!,! szemben álló ellenzék, főképp pedig 
a közéfrnúltban alakult új és;radikális,ellenzéki párt, az 
Üj; Koreai Demokrata Eári..szempontjából.

Brit Munkáspárt

Ellenzékben, hullámverésben
Éppen egy esztendeje, hogy 

őfelsége ellenzékei' a brit Mun
káspárt előretört a közvéle
mény-kutatások népszerűségi 
listáján és — ha csekély /kü
lönbséggel is — megelőzte a 
kormánjtzó Konzervatív Pár
tot. ■ Ezt az előnyét azóta Hol 
leadta, hol ismét visszaszerez
te; az utóbbi időbep pedig hol 
így, hol úgy befolyásolta a 
közvéleményt a szénbányász- 
sztrájkkal kapcsolatos nem 
teljesén egységes álláspontjá
val

A Labour ugyanis óvatos. 
Tudja, ha ismét hatalomra 
akar jutni, már nem elégendő 
a munkásosztály 1979-ben el
vesztett támogatását visszasze
rezni. Szüksége van — vagy 
lesz — az úgynevezett közép
rétegek rokor.szenrére.

Á brit állampolgárok túl
nyomó többsége Ugyanis ezek
hez tartozik. Ezért nem Volt 
meglepő Neil Kinnock párt
vezér és az úgynevezett mér-, 
sékelt szárny! korábbi maga
tartása. Kinnock több ■ bá
nyászgyűlésről, ahova, meg
hívták, távolmaradt. 'Elfoglalt
ságára hivatkozott. Valójában 
a párt önállóságát akarta de
monstrálni. Azt az elhatáro
zást, hogy — jóllehet a Labour 
támogatja a sztrájkot, ami 
például kitűnt a legutóbbi he
ves parlamenti, vitából, ahol a 
Munkáspárt képviselői rábi
zonyítottak a konzervatívokra, 
hogy tudatosan akadn'yozzak a 
megegyezést — mégsem érf-. 
egyet. á szakszervezet néhány 
elhatározásával. A „kintíockis* 
iák” úgy Vélik, hogy a Mun
káspárt feljövő . csillagának 
nem tenne jót, ha elkötelezné 
magát; a bányászok „széteősé- 

, gesei” mellett.
\ Mint ahogyan saját pártjá
nak radikálisaitól is igyekszik 
távol tartani magát a Vezér. 
Olyan, vádak érik ezek részé
ről, hogy megalkuvó módon 
viselkedik; Pedig! megválasztá
sa, azaz 1983 ősze óta .élesen 
szembefordult a torykkal; több 
nagy szakszervezet baloldali 
nézetei miatt segítetté. 42 éves 
korában a legmagasabb párt
funkcióba; hivatalos program
jában síknaszáli az enyhülési 
politikáért és tavaly labou- 
rista küldöttség .élén- —- ked
vező fogadtatásban részesült 
Moszkvában. Ezt előrehala
dásként lehetett elkönyvelni a 
szovjet és britvkap.csolatokban. 
Mindazonáltal ,a Kinnock kö
ré tömörülő, párthívek nem fe
lejthetik, hogy, a Labour te
kintélyét, állandó politikai tö
megbázisát és anyagi támaszát 
(!) mindenkor, tehát most- is 
a szakszervezeti - mozgalom 
adja.

Ebben a megvilágításbantta- 
lán érthetőbb a- Munkáspárt 
vezetőinek magatartása, ami
kor is értésére adták a bá
nyászszakszervezetnek —. pon
tosabban vezetőjének, Arthur 
Scargiilnak —, hogy „egy ál
talános sztrájk ötlete jelenleg 

: katasztrofálisnak. tűnik”. Kip- 
noefc szerint ugyanis a Mun
káspárt „nem társulhat a jog
rend semmibevételéhez” vala
mint „,az erőszakos módsze
rekhez”, és nem érthet egyet 
a Labour radikális szárnyával, 
amely pártfogolja az általános 
sztrájkot. Ez’ esetbén Kinnock' 
és vezérkara nem csupán egy
szerűen óvatos — a túlnyomó 
konzervatív parlamenti fölény 
és a rendőri atrocitások miatt 
—, hanem inkább, előrelátó.. 
Nem. akarja végképp elveszí
teni' annak a középrétegnek, 
még meg sern nyert ro-kori- 
szenyét, amely nélkül a Mun- 

' kásoárt henr iűth'at hatálorh-
■ :ra. Ennek a rétegnek túl.nyo- 
! mó többsége idegenkedik a
; bányászsztrájktól, de még-
■ johbán . idegenkedne esy áltá- 
; lábos ’munkabeszüntetéstől.

A konzervatívok ...szigorú 
gazdaságpolitikája ’és a nagy-;!

■ arányú"' múnkané'küliség!: 
ugyanakkor arra késztette a

Munkáspártot, hogy bizal
matlansági indítványt: terjesz- 
szen a..parlament' elé a  Tha- 
teher-kormánnyal szemben. Az 
indok a rekordmagasságé 
munkanélküliségi ráta (több 
mint 3 millió) a font sterling 
szinte katasztrofálisnak mond
ható hanyatlása, a dollárhoz 
viszonyítva és a már 11 hó
napja tartó bányászsztrájk 
kezelésében mutatkozó tehe
tetlenség. Ami eddig több mint 
hétmilliárd fontba került és 
minden,további egy hétig tartó 
munkabeszüntetés 70 millió 
fontba! A hatórás viharos 
szópárbajt kiváltó bizalmat
lansági indítványt végül is a 
tory szavazógépezet 392:221 
.arányban elvetette. Mindazon
által a Munkáspárt indítvá
nyával kísérletet tett, hogy az 
1983-as általános választáso
kon fölényes győzelmet ara
tott konzervatívok nimbuszát 
megtépázza.

A Munkáspárt legutóbbi 
kongresszusán megszavazta, 
hogy kormányra jutása esetén 
a toryk által magánkézbe 
adott (és adandó) állami tulaj
dont ismét államosítja; meg
védi a munkához vailő jogot és 
próbál enyhíteni a munka- 
nélküliségen és továbbra is 
hozzájárul az európai enyhü
lési politika érvényesülésé
hez. De mindenekelőtt véget 
vet „annak a háborúnak” 
'amelyet a konzervatív gazda- 
ságiiráhyiiás... .folytat „a brit 
nép eilen”, Ez egyébként Kin
nock véleménye és pártjának 
erejét is ebbe az irányba kí
vánja fordítani. Viszont igyek
szik elkerülni a nyílt konfron
tációt, egyrészt a tory tör
vényhozási többség miatt, 
másrészt, előretekintve az el
jövendő választásokra.,

Miég az 1983-as kamDány 
során ..az eayiik csoport fórró 
hangulatú gyűléseken éljenez
te meg a neki kidolgozott roa- 
nifesztürnót — amely gyakor
latilag érthetetlen volt., bárki 
számára — és nem vették ész
re. .hogy a. másik csoport, 
amely munkások millióiból 
állit, egyszerűen nem volt meg
győzve a Munkáspárt igazá
ról” — írja Eric Hobsbawm. a 
Marxism Today című folyó
iratban,. A Labour tehát nem 
követheti el ugyanezt a hibát, 
de nem feledkezhet meg a 
polgári rétegekről sem.

Negyven évvel ezelőtt, 1945. február 13-án szabadult fel 
az ország fővárosa

Választások 
az ígéretek földjén

.Most már „csaknem biztos”, 
hogy február végén megtartják 
az általános választásokat Pa
kisztánban, az ígéretek föld
jén, ahol 1977 júliusában, a ha
talomátvételkor. Ziaul Hakk 
tábornok-elhök- megesküdött a 
Koránra, hogy,„három hóna
pon belüiTa k.atonák visszatér
nek a ' laktanyákba”. Ezt az 
ígéretét azóta már tizenhét- 
szer vagy tizennyolcszor meg. 
ismételte. Most viszont azt 
mondja a Le Matin , párizsi 
lapnak adott interjújában: „A 
választások pártok nélkül zaj
lanak1 majd lé, és minden je
lölt önmágáf képviseli.' Elkö
vetünk. mindent annak érde
kében, hogy a jelöltek jó pa
kisztániak legyenek..

Csak emlékeztetőül. Az idén 
lesz nyolc, éve, hogy az Indus
folyó menti országban magas 
rangú katonatisztek állam
csínyt hajtottak végre és el
mozdították Zulfikar Ali Bhut
to kormányát. Az egyenruhá
sok a porondon maradtak, és 
a rendszer fokozatosan jobbra 
tolódott. Ali Bhuttót kivégez
ték, a politikai pártokat béní
tották,, ‘és egy bizonyosfajta 
„isxlamizáiódási folyamatot” 
hirdettek meg. A későbbiek 
során Hakk elnök szétforgá
csolta a tényleges belpolitikai 
ellenzék fő erejét. Bhutto Nép
pártját, ugyanakkor a kor
mányt félig-meddig polgári ru
hába öltöztette. Majd nyitási 
kísérleteket tett a szomszédos 
India és Afganisztán felé. — a 
Világtól való. teljes .elszigetelő
dést elkerülendő. Közben a 
parlamenti választások kiírása 
is többször szóba került. . .

Külpolitikai tekintetben is 
megváltozott Pakisztán. A ka
tonaság színtéren maradása 
meghatározó szerepet játszik 
abban,, hogy Pakisztán Dél- 
Ázsiában a feszültség forrása. 
Ismeretes például az a had
üzenet nélküli háború, ame
lyet' pakisztáni területről foly
tatnak a kabuli rendszer meg
döntésére, az afgán, ellenfor,- 
radalmárok támogatására. Ez

REAGAN ÜZENETE -

Következe'! soiságek
Érthető módon a beszéd 

külpolitikai kérdésekkel fog
lalkozó részei keltették fel leg
inkább a Szovjet elemzők fi
gyelmét Reagan elnöknek az 
Unió helyzetéről -szóló szoká
sos kongresszusi üzenetéről. A 
moszkvai értékelések arra hív
ják fel a figyelmet, hogy az 
elnök beszédének tagadhatat
lanul . vannak pozitív, elemei, 
amélyek értékéből azonban so
kat levonnak az üzenet, más, 
kardcsörtető részei, s magá
nak az újjáválasztott Reagari- 

■ kormányzatnak a gyakorlati 
lépései.
j .Rédvező visszhangot Váltott 
ki- Moszkvában az amerikai el
nöknek az a kijelentése, hogy 
az Egyesült Államok ésszerű 
és ellenőrizhető megállapodá
sokra törekszik a ‘egyverzet- 
ellenőrzés területén. Az' ame
rikai kormányzat’ ’ gyakorlati 
lépéséi azonban távolról sem 
azt bizonyítják, hogy,, különö
sebben szívén 'viselné' a . köl
csönösen elfogadható.' megálla
podások' elérésének .sorsát 
Szovjet: réiszrőia kinyiiváriított 
szándékkal ellentétes lépések 
között:említik az ürfegyverke- 
,zési p.rtíácamrészánt összegek 
jelentős; növekedését, és:a jö- 
jpfijfvjfft megszavazta toft;:,min 
dán eddiginél hatalmasabb 
amerikai költségvetést.

Következetlennek'minősíti a 
szovjet sajtó Reagan elnöknek 
az alig több mint egy hónap 
múlva kezdődő szovjet—ame
rikai tárgyalásokkal kapcsola
tos álláspontját is. Az ameri
kai államfő a tárgyalásokkal 
kapcsolatos optimizmusát han
goztatja, de nyíltan beszél azok 
kudarcának lehetőségéről is. A 
TASZSZ hírügynökség - szem
leírója szerint az amerikai ve
zetés nem is kíván igazi tár
gyalásokat, s a megbeszélések
be csupán nemzetközi reputá
ciójának védelme érdekében 
egyezett bele, no meg azért, 
hogy időt nyerjen a világűr 
militarizálására vonatkozó ter
vek végrehajtásához;- .
, De ha Washington valóban 
komoly , tárgyalásokat akar 
folytatni Genfben a megálla
podás szándékával, lépéseivel, 
akkor is kedvezőtlenné teszi a 
megbeszélések légkörét Az át
fogó rakétaelhárító rendszer' 
kiépítésé érdekében telt intéz
kedések, az MX-rgkéták foly
tatódó telepítése ugyanis 
semmiképpen sem könnyítheti, 
de annál inkább megnehezíti 
a Genfben, március 12-én tár
gyalóasztalhoz ülő Szovjet és 
amerikai küldöttségek munká 
ját — állapítják meg Moszk
vában.

beleillik abba a stratégiai kon
cepcióiba, amelyet az Egyesült 
Államok militarista körei dol
goztak ki. Az állítólagos szov
jet fenyegetés . ürügyén Wa
shington . ki szeretné terjesz
teni katonai és politikai . be
folyását a világnak erre a ré
szére. . t

A . katonai diktatúra ennek 
köszönheti hosszú távú fenni 
maradását. Az elmúlt, hét és fél 
esztendő alatt nem egy súlyos 
belpolitikai vihar rázta • meg 
Pakisztánt. A Der Spiegel nyü. 
gatnémet hetilap , rámutat: 
„Napról napra erősödik a nép 
gyűlölete a hadsereggel szem
ben,, mivel Ziaul Hakk tábor
nok az állami kiadásoknak 
több mint felét katonáinak 
tartja fenn ... A bajtársak 
édeskeveset törődnek a szigo
rú iszlám rendszabályokkal, 
amelyet főnökük rendelt el az 
egész országban.”

A Washington által az or
szágnak öt esztendő alatt fo
lyósítandó 3,2 milliárd dollár 
segély (függetlenül az „afgán 
tételtől”) túlnyomórészt néma 
gazdasági helyzet enyhítését, 
hanem a fokozott fegyverke
zést szolgálja.

Mégis." Pakisztán nemzetkö
zi lépéseiben (ismét függetle
nül az fifganisztáni ellenforra
dalmároknak nyújtott i hazai 
támogatástól) mintha a koráb
binál óvatosabb magatartás ér
vényesülne. Ez egyrészt a kö
zelgő választásokkal, másrészt 
az ellenzék magatartásával 
magyarázható.. Utóbbi nyíltan 
követeli, hogy állítsák vissza 
a korábbi, Bhutto-féle polgári 
demokratikus .rendet. Az ösz- 
szes, katonai diktatúraellenes 
csoport (nyolc nagyobb betil
tott párt) olyan politikai front 
létrehozását tervezi, amelynek 
bázisát.a legnagyobb lélekszá
mú Bhutto. alapította Néppárt 
képezné.
, Lássuk közelebbről ezeket 

az erőket. Á mozgalmat, nagy
jából összefogó, hivatalosan 
nem engedélyezett Mozgalom 
a Demokrácia Helyreállításáért 
(MRD) képviseli, amelyhez az 
említett nyolc párt is tarto
zik. Segíti törekvéseit az ille
gális Pakisztáni Kommunista 
Párt, á Pakisztáni. Szocialista 
Párt, a Konzervatív Pakisztáni 
Demokratikus Párt, továbbá a 
legális szervezetek,, így a szak- 
szervezetek egy része, E Cso
portosulás' javasolta például a 
tömegmegmozdulások, tünteté
sek egybehangolását az ellen
zék liberális szárnyának. Qda 
tartozik a Mazdur Khiszam 
Párt, a Lók Párt, az úgyne
vezett Nemzeti Szövetség, ame
lyet, csak azért tűr meg — pa
píron — a-diktatúra, mert ko
rábban fellépett a Néppárttal 
szemben.

Amikor .tavaly, év végén 
népszavazást tartottak Pakisz
tánban a kormányzat iszlámo- 
sitási politikájáról, a szavazók 
igent mondták a tervekre — 
már tudniillik'azok, akik meg
jelentek az urnák előtt. A 
többség távol tartói ta magát. 
Kérdés, ez a magatartás meny
nyi re befolyásolja vg. február 
25-re hirdetett parlamenti vá
lasztások .kimenetelét,, ahol r* 
Hakk szavaival •— a pártok 
nem vesznek részt az esemé
nyén é.s minden;-jelölt, kizáró
lag önmagát, képviseli.'!' A tá
bornok-elnök szeri nt ez „igaz
ságos és szaoad választás” 
lesz.

A másik motívum: a dikta
túra fenyegető feílénése elég

megosztotta 'az ellenzék 
ereiét. Itt. tehát, gz a kérdés, 
hosv a választások: tervbe vett 
egyéni bojkottja milyen nagy
ságrendű les*,
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Harc Budapestért

ven
r í1- ;
[. Döntő napok Budapest éle
dében most négy évtizede: a 
már szabad pesti oldalról iz
gatottan hallgatják a harci 
Zajokat, s várják a jó híreket. 
Február 11 -én felszabadult a 
műegyetem, a Horthy Miklós 
át és körtér (a mai Bartók 
ÍSéla út és Móricz Zsigmond 
körtér). Ugyanaznap a Vár
ban bekerített 15 ezer német 
kitörni próbál, de hasztalan. 
Másnapra már a Vár külső 
ítésze, a Citadella és a Gallért 
tér a Vörös Hadsereg kezén, 
melynek harcaihoz aznap csat
lakozott a Budai önkéntes 
Ezred. Mintegy 2500 tagja fő
ként a reguláris magyar had
seregből alakult. S végre: feb
ruár 13-án a budai vár elfog
lalása meghozta hazánk fővá
rosának teljes fölszabaduiását.

A látvány siralmas.. Vala
mennyi híd a Duna vizében, 
mindenfelé romos házaik, el
pusztult otthonok, (összesen 
23 363 lakás vált lakhatatlan
ná. Budapest mintegy 40 ezer 
épületének 74 százaléka sérült 
meg, 27 százaléka elpusztult 
vagy súlyosan megrongáló
dott.) A szívekben mégis öröm 
és reménykedés: vége a szen
vedéseknek, hozzá lehet látni 
fiz új élet építéséhez, 
i A főváros felé fordult az 
ország figyelme. és aggódása, 
hogy mihamarabb segítségére 
siethessen a hosszú ostrom 
alatt lerongyolódott, kiéhezett 
embereknek. Február 15-én 
Debrecenben pártközi értekez
let foglalkozott Budapest köz- 
éllátásának megszervezésével. 
Áz Ideiglenes Nemzeti Kor
mány Vas Zoltánt nevezte ki 
közellátási kormánybiztossá. A 
kenyér, liszt és más legszüksé
gesebb napi falat mellett 
gondoltak a szellem táplálé
kára is. A Művészek Szakszer
vezetének javaslatára február 
16-án a budapesti nemzeti bi
zottság kinevezte a színház
igazgatókat. --- A Nemzeti Szín
ház élére Major Tamás, a 
Vígszínházhoz Job Dániel, a 
pel városi Színházhoz Bárdos 
'Artúr került,'.
,■ Közben országszerte folyt 
tovább új társadalmi életünk 
kialakulása. A Magyar Kom
munista Párt február 11-i 
debreceni nagygyűlése törté
nelmi nevezetességűvé vált. 
Itt adták ki ugyanis a gyakor-

• A Váci út és Kádár
lati programra mozgósító jel
szót: „Föld, kenyér, szabad
ság!”. Ugyanaznap Miskolcon 
toborzógyűlést rendeztek, ha
sonlóképpen a teljes felszaba
dulás előtt álló Budapesten, 
ahol az egyik szónok az író 
Darvas József volt. Megjelent 
Szegeden a MADISZ hetilap
jának, a Szabad Ifjúságnak 
az első száma.

Február 15-én az Iparügyi 
miniszter rendeletét adott ki, 
hogy minden, ötvennél több 
munkást foglalkoztató gyárban 
üzemi bizottságot' kell alakí
tani. (Május 23-án, kiterjesz
tették a 2Ó alkalmazottat fog
lalkoztató üzemekig.) A kor
mány 15-én rendeletben reha
bilitálta mindazokat, akiket a 
Tanácsköztársaság alatti tevé
kenységük, kommunista, szo
ciáldemokrata, antifasiszta 
vagy más baloldali magatar
tásuk miatt üldöztek, elítéltek. 
.A legfőbb.^bűnösökről.vrr- .kik
től az egész nép szenvedett — 
lista készült. A kormány a 
magyar háborús bűnösöknek 
ezt az első listáját február 
16-án hozta nyilvánosságra.

Bontakozó új világunk szá
molt le napról napra a múlt
tal, és kereste a jövőjét.

VEGH G\UKGX»

Búcsú Budapesttől

Fegyverropogás Budapest külvárosában

Színvonalasabb szolgáltatás

T e r v e k  a  v e n d é g lá tá sb a n
A Belkereskedelmi Minisz

tériumtól kapott tájékoztatás 
szerint az állami és szövetke
zeti vendéglátás az idén — fo
lyó áron — a forgalom 5-8 szá
zalékos növekedésével számol. 
Ezen belül az ételek 5,2, az 
üdítők 10, és az alkoholtartal
mú italok 5 százalékos forga
lomnövekedését tervezik. Az 
eddigi tárgyalások alapján a 
termelők biztosítják a szüksé
ges nyers- és alapanyagokat.

Mivel a vendéglői, étkezés 
ma már egyáltalán nem olcsó, 
az éttermeknek, a vendéglők
nek és a bisztróknak erőfeszí
téseket kell tenniük, hogy 
megtartsák, s ha lehet, bővít
sék vendégkörüket. A minisz
térium is arra ösztönzi a ven
déglátókat, hogy használják ki. 
jobban, a tartalékokat a kíná
lat bővítésére és. a szolgáltatá
sok színvonalának emelésére. 
Számos lehetőség kínálkozik 
arra, hogy a korábbiaknál job
ban megválogassák a beszer
zési forrásokat, a legkereset
tebb ételekhez szükséges alap
anyagokat szerezzék be., a fo
gyasztók ízléséhez igazítsák az 
ételek készítésének módját, 
technológiáját, s az árakat is 
úgy állapítsák meg. hogy min
den betérő vendég megtalál
hassa a pénztárcájához mért 
ebédet vagy vacsorát.

A minisztérium a vállalato
kat a tartalékok jobb kihasz
nálásában egyebek között az

zal segíti, hogy megteremti az 
eszközellátás, a szakemberkép
zés feltételeit, s receptúrák ki
dolgozásával, illetve kidolgoz
tatásával segíti a kímélő ét
rendek kialakítását.

A vendéglátóhelyek hálóza
ta nem bővül számottevően 
ebben az esztendőben, mind
össze néhány új étterem nyí
lik, köztük a felújított buda
pesti szállodáké. A. vállalatok 
anyagi eszközeiket főként, ar
ra fordítják, hogy a korsze
rűtlen italboltokat, büféket 
felújítsák, s kultúrált étkezési 
lehetőségeket biztosítsanak he
lyükön. A tervek szerint az 
idén országosan mintegy 200- 
300 vendéglátóhelyet korszerű
sítenek.

A belkereskedelem ágazatai 
közül a vendéglátásban a leg
elterjedtebbek az új üzemelési 
formák: jelenleg a 18 ezer 
vendéglő, étterem és büfé 40 
százaléka működik ilyen mó
don, de. a forgalomnak már 
több mint felét bonyolítják le. 
A tapasztalatok kedvezőek, a 
kínálat színesebb, a nyitva tar
tás pedig rugalmasabb a szer
ződéses, illetve jövedelemér
dekeltségű vendéglátóhelye
ken, Ä tervek szerint a kor
szerű formában működő ven
déglátóhelyek száma ebben az 
évben tovább gyarapszik, s év 
végére  ̂mintegy hatvan száza
lékát adják a forgalomnak.

Ez volt a műit:,négy hét a pince-mély bem 
bombák s aknák füttyös zúgása közti |
ez volt: a rettegés, az éhezés, í
közös nyomorban is egymás marása
s körülünk míg eltűnt a régi élet,
hajunk fehér szálakkal gazdagabb,
miként ha hó hullt volna rá szelíden: |
játékos kék egek ezüst pora.
A szenvedés is, mint a jő, múlandó, |
emlék a bűz, a folyton-várt-halál; I
a mécsesek tüdőt rontó korom ja ,|
s melynek fényénél vad csaták dühöngtek: 
bástyák dőltek s királyok hulltak el 
szelíd sakktáblák vértelen mezőin, 
míg fönn gépágyúk ontottak halált.
Emlék a múlt, de férfi lett a férfi, 
bár, mint az eb, szűkölve meglapult 
a pince mélyiben, falak tövénél — 
de férfi már, nem hitvány, gyönge báb.
Az utcákon sárgán, penész-szakállal
járkálok, mint egy visszatért halott;
vakit a köd, erőtlénit az élet, i
a húst leszedte rólam mind a pince:
sétálni már csak csontomat viszem.
Amerre lépek: elhullott lovak, 
a sárga döghalál bűzlik belőlük 
a egymást marják értük az emberek, 
mint a hiénák és a karvalyok,
Itt egy eltorzult állkapocsba botlom, 
amott egy láb, egy véres csonk hever: 
ember vagy állát, nem mindegy neked, 
ki élsz, kire halál még nem lehelt?
Megyek, tántorgok részegen a széltől 
s csak bámulom az utcák roncsait.
Ez itt a Váci-utca? nem lehet:
Itt nemrég még úgy csillogott a fény, 
s az ékszerek tüzén, a nők szemén 
valami boldog-álmos béke lengett, 
mit nem találok itt a rom között.
S az Erzsébet-hid büszke ive hol van, 
tündér játszik, vagy káprázik szemem?,
Meghalt a híd! jaj nincsenek hidak már, 
a Duna Gyöngyéről lehullt az ékszer, 
a mély, a mély magába vonta őket, 
hat lepke-könnyű, karcsú táncosát.
Pesten már béke van, de még Budán 
ágyúk dörögnek s áll a szörnyű harc, 
a híres Várban és a Svábhegyen, 
amely a béke fellegvára volt. . .
Mire elül a harc, — talán tavaszra — 
egy lesz Buda s Aquincum romjai —
Karthágó is így pusztult el tálán 
a Így kesergett Babilon romjain 
egy jövőben bízó asszír dalos.
A Rózsadombon,, hol tavaly Zsuszával 
kék Antafent csodáltunk boldogan, 
májusi tisztaságú februárban, 
most, mint itt, hullák és dögök hevernek, 
s bár egy pillanat csak távbeszélőn, 
azt sem tudom, hogy él-e még. 
ki számomra már rég halott.
Budát, vagy tán Pestet sirassam Inkább? 
Múló-málló követ minek siratni, 
az újabb századok újat emelnek.
Egyszer már volt Mohács, de él a nép, 
hiába nyomta el német, török, 
élünk, mi vér az ősök vériből, 
s a drága romokból utódainknak 
építünk majd egy új, szabad hazát, 
hol nem lesz törpeség és szolgaság.
Űj földre léptünk, már hiába minden
kesergés, honvágy, régi Városom,
köröttem vagy, de többé nem talállak, i
s Pest a lángok martaléka lett:
csak por vagy és szemét. Elszállt a tündér:
ném vagy megéledő főnix-madár.
Ma még oltalmat nyújtasz nékem, de holnap, 
holnap talán már Párizsé a szivem,
vagy a rejtelmes Moszkva vár telével,
vagy a regékből ismert Néva-part; 
mindegy: szivem könnyű, ha elmegyek, 
mert már csak bennünk élsz, te régi Város, 
bennünk, kik egykor éhesen csodáltuk 
a fényt, a bűnt, s a lányok szép szemét — 
bennünk, kik könnyen búcsúzunk a Múlttól 
és bízva indulunk feléd, vidáman:
Cj Élet és Szabadság

Pest romjain, 1945. február II.

Vészkiáltás a nemzetközi év alkalm ából:

Érdelük áUapoía aggasztó
Földünk erdős területe 

évente több mint tízmillió 
hektárral csökken. Az erdők 
védelmében jelölte ki a FAO 
(az ENSZ mezőgazdasági szer
vezete) ez évet az „erdők nem
zetközi évé"-nek. E gondolat 
jegyében jöttek össze az 
MTESZ Kossuth Lajos téri 
székházéban hazánk erdészei
nek képviselői, hogy megvi
tassák a rájuk háruló felada
tokat.

A konferencián elhangzott: 
hazai fatermelésünkkel sem 
vallunk szégyent, mivél ma 
már a szükséges famennyiség 
67 százalékát itthon termett 
fából tudjuk fedezni: csaknem 
nyolcmillió köbméternyi fát 
termelünk ki évente. Erdeiek 
ugyanekkor többhasznúak: 
nemcsak a fák fajtaösszetéte
lét, Hanem az erdősített terü
letek funkcióját tekintve is. A 
praktikus erdőgazdasági célok 
mellett, hazai erdőállomá
nyunk húsz százaléka közjólé
ti szolgáltatást ad: alkalmat a

turizmusra, a pihenésre, a ki.
kapcsolódásira.

A magyarországi erdők 
egészségi állapota azonban — 
csakúgy mint világszerte 
mindenütt — egyre inkább ag
gasztó. A környezetszennye
zést, a civilizációs ártalmakat 
á fák  nehezen viselik. Ha
zánkban a környezetszennye
zés által okozott erdőkárok 
égymilliárd forintot tesz
nek ki, a károsodott fatö
meg pedig nem kevesebb, mint 
1,2 millió köbméter.. Különö
sen a tölgyesek érzékenyek « 
lég- és a talajszennyezésre: 
eddig 120 ezer hektáron mint
egy 900 ezer köbméternyi 
tölgyfa pusztult el. Az után- 
telepítésükre kapott — ed
dig nyolcmilliónyi — állami 
támogatás mellett az Is fontos,
hogy az erdőgazdálkodássá? 
hivatalból foglalkozókon kívül 
az egyéb területen munkálko
dók. valójában a társadalom 
minden rétege szívüavének 
érezze az erdők védelmét

utca sarok 1945 januárjában, nemet bombázás után

Vörös zászló a Nagykörúton, 1945. január 18-ra Pestet meg
tisztították a németektől
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Az érdemi döntés, az ügy, a vita nem jogerős lezárása 
A polgári eljárásban is csak a tárgyaláson lehetséges. Az 
igazságát kereső fél — a felperes — azért nyújtott be kereset- 
levelet a bírósághoz, hogy áz érdemben hozzon döntést, sérel
mét orvosolja és kötelezze az alperest pl. valaminek a meg
fizetésére stb.

Ahhoz azonban, hogy a bíróság meghozhassa az alperes
sel szemben a felperes által kért bírói döntést, a felperesnek 
bizonyítania kell, hogy igényének ténybeli és jogi alapjai 
valósághűek, azaz igazak. Ha az alperes viszontkeresetet indí
tott — neki meg a felperessel szemben van követelése —, neki 
is hasonlóképpen bizonyítania kell. Ügy is fogalmazhatunk: 
a bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása 
végett bizonyítást rendel el.

A felperes már a keresetle
velében megjelöli. a bizonyítás 
körét, azokat a tényeket, ame
lyekre követelését alapozza. 
Az alperes vagy korábban már . 
írásban, vagy a tárgyaláson a 
keresetlevél ismertetése után 
ugyancsak megjelöli bizonyí
tékait, cáfolatait. A bíróság
nak az a dolga, hogy a felek 
bizonyítékait értékelje és en
nek alapján hozzon igazságos 
döntést.

Ellentétben a büntetőeljá
rással, a polgári perben az el
ismerésnek döntő jelentősége 
van. A törvény Ugyanis ki
mondja:

a bíróság az ellenfél be
ismerése, mindkét fél 
egyező vagy az egyik 
félnek az ellenfél által 
birói felhívás ellenére 
kétségbe nem vont elő
adása folytán valónak 
fogadhat el tényeket, ha 
azok tekintetében kéte
lye nem merül fel.

Beismerés, ha például az al
peres elismeri, hogy tényleg 
tartozik a felperesnek, mert 
az kölcsönzött neki. (Az más 
kérdés, hogy azért nem fizet, 
mert neki meg ellenkövetelése 
van, vagy egyszerűen nincs 
pénze stb.) Mindkét fél egyező 
nyilatkozata például az apasá
gi perben, hogy a felperes és 
alperes közötti nemi kapcsola
tot mindkét f;él elismeri. (De 
áz alperes szerint mégsem ő 
áz apa, ezért vagy azért.) :Űgy 
is megvalósulhat* hogy a fe
lek egymástól függetlenül 
ugyanazt állítják. (A felperes 
állítja, hogy az alperes ka
rambolozott-.;® kölcsön kapott 
kocsival, míg az alperes köz
li azokat a műszaki hibákat, 
amelyek a karambolt okoz
ták.) Végül a felperes vagy az 
alperes állítását a másik fél 
nem tagadja a bírói felhívás 
ellenére. Némelykor a kitérő 
válasz — nem emlékszem stb. 
•— is egyenértékű a nem taga
dással. Egyébként az ilyesfaj
ta elismerésnek jogi alapja is 
van: a jóhiszemű eljárás elve 
megköveteli a korrekt pervi
telt és az indokolatlanul taga
dó fél pénzbírsággal is sújt
ható.

Jelentőséggel bírnak az 
Igynevezett vélelmek is. A 
polgári perben a vélelmek sze
repe az, hogy . valamely • tényt 
egy közbensővel vélelmeznek. 
Pl. fogamzási időben való ne
mi viszony ténye — vélelmező 
tény — okot ad annak a fel-

tételezésére, hogy a , gyermek 
ebből a kapcsolatból szárma
zik — vélelmezett tény. Ellen
bizonyításra is van lehetőség. 
(Azért nem áll meg a vélelem 
mert a feltételezett apa nem 
„potens”.) Vannak esetek, 
amikor a közbenső tényt sem 
kell bizonyítani. Például a 
házastársaknak az életközös
ség fennállása alatt szerzett 
vagyontárgyairól az ellenkező 
bizonyítás híján azt kell vélel
mezni — valónak elfogadni 
—, hogy közös szerzemény.

Kinek kell bizonyítania? Ál
talában a polgári perről köz
tudott, hogy

annak kell bizonyítania, 
aki állít. Vagyis azé a 
bizonyítási kötelezettség, 
akinek érdekében áll, 
hogy azokat a bíróság 
valónak fogadja el. Eh
hez azonban hozzá kell 
tenni: a bíróság az álta
la szükségesnek tártott 
bizonyítást maga is el
rendelheti, akár a felek 
ellenére is.

Vagyis az igazság kiderítése 
minden esetben kötelessége a 
bíróságnak.

Az ugyanis nyilvánvaló: a 
bizonyítás eredményeképpen 
a bíróságnak a vitatott tény 
valós voltát kell megállapíta
nia. Ha a bizonyítás , nem 
meggyőző és a bíróság nem jut 
el a bizonyosságig, akkor en
nek hátrányát áz a fél látja 
akinek érdekében .állt a bizo
nyítás. Például hiába állítja la 
felperes, hogy az alperes tar
tozik neki 1Ó ezer forinttal, ha 
az tagad, a felperes állításai 
nem elegendőek, mert nincs 
bizonyítéka.

Mert mi a bizonyíték? Az, 
amivel bizonyíthatunk. Miveí 
a polgári eljárásjogunk a sza
bad bizonyítási rendszer alap
ján áll,, az igazság kiderítése 
érdekében bármilyen bizonyí
tási eszköz igénybevétele meg
engedett. Feltéve, hogy alkal
mas a valóság felderítésére, 
így bizonyítási .eszközök kü
lönösen a tanúvallomások, a 
szakértői vélemények, a szem
lék, az okiratok és egyéb tár
gyi bizonyítékok.: (Csak érde
kességként: nálunk a perben 
eskünek nincs helye, az nem 
bizonyíték. Ez nem téveszten
dő össze a tanú igazmondási 
kötelezettségével.), •

A tanúvallomás olyan . bizo
nyítás, amelynek során a ta
núskodó a múltbeli esemény
ről ad felvilágosítást, mondja

el az általa tudottakat. Álta
lában a tanúzási kötelezettség 
a polgári perben is fennáll, és 
végső esetben az idézésre meg 
nem jelent tanút elő is lehet 
vezettetni.

A tanúzási kötelezettség tar
talma kettős: megjelenési, és 
vallomástételi kötelességet je
lent vagy ezzel egyenértékű 
okirat-bemutátást. A vallomás- 
tétel megtagadásának okai 
részben mások, mint a bünte
tőjogban. így a vallomástételt 
megtagadhatja:

— a felek bármelyikének 
hozzátartozója — ez azonos, 
mint a büntetőjogban,

— aki a tanúvallomása foly
tán magát vagy hozzátartozó
ját bűncselekménnyel vádolná, 
az azzal kapcsolatos kérdés
ben,

— a2 ügyvéd, az orvos, és 
más olyan személy, aki hiva
tásánál fogva titoktartásra kö
teles, feltéye, hogy ezzel a ti
toktartást sértené és az érde
kelttől nem kapott felmentést. 
(Ilyen személyek még az ápo
lónő, a pszichológus stb.)

Az első két esetben — hoz
zátartozói minőség és bűncse
lekménnyel való vádolás — 
azonban érvényesülnek kivéte
lek, Vagyis az alábbi esetek
ben mégsem lehet a tanúval
lomást megtagadni, még hoz
zátartozónak sem.
' 1; A kérdés olyan jogügylet

re vonatkozik — jogügylet: 
adásvétel, kölcsön, bérlet stb. 
—, amelynél, a tanú, ■ mint va
lamelyik fél képviselője vagy, 
mint ügyleti tanú közreműkö
dött (például ő írta alá a szer
ződést, mint tanú), vagy ame
lyiknél az egyik fél a tanúnak 
képviselője Volt, vagy ha a ta
nú a kérdéses jogviszonyban a 
felek valamemyikónek jogelőd
je. , Ezekben az esetekben nél
külözhetetlen a vallomása, 
ezért kell nyilatkoznia.

2. A tanú családtagjának 
származására, házasságára, 
életben létére, halálára, kisko
rú családtagjának elhelyezésé
re, kiadására vagy családi viV 
szonyon alapuló vagyonjogi 
ügyre vonatkozik. Az ilyen ter
mészetű pereknél általában 
csak a családtag, a hozzátar
tozó tud felviíágosifást a-dirii, 
tanúskodni, ezért a ' törvényi 
rendelkezés;

Ha e két pontban felsorolt 
feltételek valamelyike . adott, 
nincs tanúskodása kötelez ett- 
seg alóli felmentés. Ha viszont 
joga lett volna erre, a vallom 
mását nem szabad bizonyíték
ként figyelembe venni.

A tanú a polgári perben is 
köteles az igazmondásra. A ha
mis tanúzásnak itt is büntető
jogi következményei lehetnek. 
Nincs akadálya a szembesítés
nek sem, ha a tanú vallomása 
másik tanúnak vagy valame
lyik. félnek az előadásával el
lentétben áll.

Szakértőt akkor vesz igény
be a bíróság, mint bizonyítási 
„eszközt”, ha a perben jelentős 
tény vagy egyéb körülmény

megállapításához vagy megíté
léséhez olyan különleges szak
értelem szükséges, amellyel a 
bíróság nem rendelkezik. Az is 
szabály, hogy a feleket a szak
értő kirendelésével kapcsolat
ban meg kell hallgatni és 
egyetértő javaslataikat lehető
leg figyelembe kell venni. (Ek
kor ugyanis mindketten bizo
nyosan elfogadják, a szakvéle
ményt és nem kérnek másik 
szakér-tőt stb.) Természetesen 
a szakértőnek elfogulatlannak 
kell lennie, nem állhat fenn 
vel-ük szemben kizáró ok. Pél
dául nem lehet az egyik fél 
hozzátartozója, nem lehet ér
dekelt a perben stb. A szak
értő az általa, megállapítottakat 
titokban köteles tartani, arról 
csak az eljáró bíróságot tájé
koztathatja.

Szemlére akkor kerít sort a 
bíróság, ha lényeges körül
mény megállapításához vagy 
felderítéséhez személy, tárgy, 
tény vagy helyszín közvetlen 
megfigyelése, illetőleg meg
vizsgálása Szükséges. Például a 
birtokháborítási. perben a bí
róság a helyszínen vizsgálja 
meg, hogy a kérdéses terület 
kinek a tulajdonában van stb. 
Egyébként ha bizonyos, tárgyat 
akar megtekinteni a bíróság 
vagy akár ingatlant és ezt a 
birtokos vagy a tulajdonos 
nem engedi, karhatalom igény
be vétele is lehetséges.

Okiratokkal sok mindent le
het bizonyítani. így azt, hogy 
a szerződés létrejött, hogy van 
végrendelet, hogy az érintett 
valamit ajándékba kapott stb. 
Általában az így bizonyított 
tényekkel kapcsolatos további 
bizonyítást a bíróság mellőz
heti. A közokirat ebből a szem
pontból biztosabb, mert csak 
meghatározott féltételek között 
van helye ellenbizonyításnak. 
Míg a magánokiratnál. — ha 
annak valódi voltát az ellen
érdekű fél kétségbe vonja — 
bizonyítani kell. a valódiságot. 
Ä magánokirat egyébként ak
kor hiteles, ha az alábbi felté
telek valamelyikének megfe
lel:

— a kiállító az okiratot sa
ját kezűleg írta és aláírta.

— két tanú az okiraton alá
írásával'igazolja, hogy a nem 
saját kézzel, in- iratot a ki állító

] előttük írta alá vagy. aláírását 
magáénak ismerte el. Az ok
iraton a tanúk címét, lakóhe
lyét is fel kell tüntetni, még ha 
ennek hiánya nem feltétlenül 
érvénytelenségi ok.
• — a kiállító aláírása vagy 

, kézjegye bíróilag. vagy köz
jegyzőileg hitelesítve van.

E három esetben a magán
okirat is val-ódi, azaz tartalma 
alkalmas a bizonyításra.

Amikor a bíróság úgy dönt, 
hogy a per elbírálásához szük
séges tények és körülmények 
mér bizonyítottak, felszólítja 
a feleket, hogy van-e egyéb 
indítványuk, észrevételük? Ha 
nincs, a tárgyalást berekesztik 
és ítéletet hoznak. Az érdemi 
döntésnek a polgári per-ben 
van korlátja: a döntés -nem 
terjedhet túl a kereseti kérel
men, illetőleg az ellenkérel
men. (Ha a felperes ötvenezer 
forint kártérítést kért, a bíró
ság nem ítélhet meg százez
rét.) Ha a pervesztes nem elé
gedett az ítélettel, fellebbezés
re joga a an itt is.

Dr. L. Gy.

Azzal, hogy a vasárnap 
megjelenő két újságot csak 
árusoknál lehet kapni — a 
Népsportot és a Vasárnapi 
Híreket —, még jobban meg
nőtt annak a jelentősége,‘hogy 
a Heti Híradót, időben kapják 
még az olvasók.

Sajnos lapunk, bár orszá
gos hetilap, belső használatú 
lévén nem rendelkezik azzal a 
fegyverrel, mint más újságok, 
nevezetesen: a lapon keresz
tül lehetne az időbeni terjesz
tésre', továbbításira, felhívni a 
vasutasok, a szállítók, a postai 
dolgozók figyelmet. Meggyőző
désünk, hogy támogatást kap
nánk, hiszén több ezerre, tehe
tők azok, akik, csupán ezt az 
újsáfot: olvasok, mert. másik
ra nem tudnak vagy nem lehet 
előfizetniük.

így kénytelenek vagyunk 
időnként csodában remény
kedni, hogy a szombati dá
tummal megjelenő újságot ne 
kéüden-szerdán kapja kézhez 
az. olvasó.; Bizony sokszor 
hiúak a remények. Pedig elvi
leg — a gyakorlat vörösün
kért más- és' más — a Heti 
Híradó mindén pénteken es
té — de éjfélig biztosan — el

it GYŰJTŐBEN

HIT! -  SZOMBATON
indul a címzettekhez. E. cím
zettek azonban nem a bv. in
tézetek, hanem valamelyik 
postahivatal. Vagyis!: kivéve 
néhány esetet — rendkívüli 
időjárás stb. —, á Heti Híradó 
szombatonként 11—12 órára 
legkésőbb ott van az elítélték 
közelében, töbnyiré néhány 
száz méterre vagy I kilométer
re  a bv. intézettől.

S bizony töbnyiré ott is ma
rad, jó esetben hétfőig, rossz 
esetben keddig. Pedig a meg
oldást biztosan .megtalálnák 
az illetékesek, ha keresnék. 
Melyek lehetnek ezek? Elő
ször: a szombaton dolgozó ~~ 
ügyelő — valamelyik bünte
tésvégrehajtási dolgozó.— ne
velő, felügyelő, vagy bárki 
más — elhozná a lapot a pos
táról. Egy-egy csomag az in
tézetek többségében akkora, 
hogy személygépkocsiba befér, 
sőt még motorral, esetleg ke
rékpárral is elszállítható. Má

sodszor: a posta a többi szom
bati lappai együtt kiv}nné az 
intézetbe. Harmadszor: nem a 
többi lappal együtt, hanem 
megfelelő díjazásért külön ki
szállítaná a Heti Híradót. Vé
gül is a büntetésvégrehajtás 
keretében dolgozó vállalatok 
és maga az intézet valamilyen 
formában tényező az adott vá
rosban vagy környékén. S az 
intézetek vezetőinek kell len
nie akkora társadalmi tekin
télyének, hogy az elítéltek új
ságjának kézbesítését meg tud
ja szervezni, ha akarja!

Ha ugyanis szombaton be
jutna a lap az adott börtön
be, kiosztását már. maguk az 
elítéltek elvégeznék. S nem 
lehet közömbös senkinek az, 
hogy a nem kevés költséggel 
előáállított sajtótemék, a Bv. 
Országos Parancsnokságának 
kiadványa, az elíltétek és rész
ben a bv.-dolgozók lapja ez
által olvasottabbá válna és

más lap híján az elítéltek 
egyetlen vasárnapi sajtótermé
ke lenne. Vagyis a szabályos, 
időbeli lapterjesztés, az, hogy 
szombaton délután vagy va
sárnap reggel az elítélt olva
sók kezébe jusson, nem a 
szerkesztőség és az olvasók 
magánügye!

Minderre felhívnánk az in
tézeti sajtófelelősök, nevelők 
és nem utolsósorban az inté
zetek vezetőinek figyelmét. 
Kérjük őket, hogy kövessék a 
Budapesti Fegvház és Börtön 
vezetőinek példáját, akik meg
szüntetve a régi rossz gya
korlatot. elérték, hogy a pos
ta minden szombaton beszál
lítja az intézetbe a Heti Hír
adót. S higgyék el: ezt nehe
zebb volt elintézni a főváros
ban, mint bármelyik vidéki 
Városban, ahol a bv.-intétet
nek „neve van”.

Szóval örömei írhatjuk le: 
a Gyűjtőben ezentúl szomba
ton lesz Heti Híradó és remél
jük, ez megmutatkozik a lap 
olvasottságán is. S természete
sen várjuk a többi intézetből 
is a jó híreket,.. t

Elfogult-e
Soltész István nem jog

erősen elítélt váci olva
sónk már másodízben je
lentkezik hasonló témával. 
A már nyilvánosan meg
válaszolt első leveléhez ha
sonlóan a bíróság működé
sét kifogásolja. Eddig már 
ötször volt elítélve, túl
nyomórészt vagyon elleni 
bűncselekményekért. Most 
is hasonlókért ítélkeztek je
lette első fokon. Mint ír
ja: természetesen nem ár
tatlan, de többet írnak a 
számlájára, mint amit el
követett. A lényege mon
dandójának: a bíróság vele 
szemben elfogult, úgy érzi, 
mindenáron el akarta ítél
ni.

Nos, nem válaszolnék 
újabb levelére, ha a téma 
nem lenne közérdekű. A 
börtönben levők ugyanis 
kivétel nélkül érdekeltek a 
felvetésben: valamennyien 
találkoztak a bírósággal és 
kialakult valamilyen véle
ményük. Többnyire nem 
éppen kedvező, hiszen a 
bírósági tárgyaláson nem 
cukrot osztogatnak, hanem 
büntetést, ez a dolguk! Azt 
nem vitatom, hogy aki már 
ötször állt az igazságszol
gáltatás előtt, az „többet 
tud”, mint az első bűnté- 
nyes. Ilyenformán azt is 
megérzi, ha a bíró — és 
bíróság — túlzottan szigo
rú, hogy úgy mondjam, 
nem találta őket jókedvük
ben. De engedje meg mind
járt a megjegyzést: a több
szörös visszaesés nem jó 
ajánlólevél.

Mégis elgondolkoztató, 
amit ír. Vajon tényleg csak 
azon múlik az elítélés, 
hogy a bíróság akarja vagy 
sem? Nem ismerem az 
ügyét, de bátran kijelen
tem: ha a rendőrség nyo
mozása, majd az ügyész 
vádirata azt tartalmazza, 
hogy az adott ügyben ön a 
teltes:~ék!cor;j:de csati:1 ek
kor van lehetősége a bíró
ságnak az elítélésre. Ha 
egyszer az ügyész nem ál
lítja azt, hogy ön betörő — 
mert a nyomozás ered
ménytelen volt, vagy tény

leg más a tettes — a bí
róság semmit sem tehet- 
Vád nélkül ugyanis nincs 
'ítélet. Tehát amikor azt 
mondja, hogy a bíróság el
fogult volt, ezt a „vádját” 
ki kell terjesztenie a rend
őrségre, majd az ügyész-, 
ségre is. Mit gondol: eny- 
nyi elfogult ember lenne?

Valamiben azonban iga-, 
za van, ha úgy tetszik, jó 
a megérzése. A bíróság fel
adata az igazságszolgálta
tás, az objektív igazság ki
derítése. De a bíróságot 
emberek alkotják — három 
vagy öt — akik csak szub
jektiven hallgathatják az 
eléjük kerülő embert, hi
szén lélektelenül, érzéket
lenül nem lehet ítélkezni. 
S a törvényes kereteken be
lül a bíróság szabadon 
mérlegel, s nyilván más
ként áll hozzá egy pi- 
maszkodó visszaeső ügyé
hez, mint a szende első 
bűntényeséliez. ön  is és 
mások is elfelejtik, hogy a 
bíró is ember, akinek az 
ítéletében ott van az ő ál
talános emberi tapasztalata 
is, nemcsak a törvény be
tűit és szellemét kell is
mernie, hanem az életet is.

Persze a bíróságok ítél
kezésével foglalkozni min
dig is hálátlan dolog volt. 
Az elítéltek többsége a 
saját ítéletét általában sú
lyosnak tartja, többet ka
pott, mint ami járt — ez 
a vélemény. Mások viszont 
t— a zárkatárs stb. — ál
talában kivesebbet kapnak, 
mint amennyi járt volna. 
Vagyis másé kevés, az 
enyém, sok! S nem lennénk 
emberek, ha ezt másként 
gondolnánk.

Nem szeretnék ugyanak
kor a bíróságok védelmé
ben fellépni, s azt sem kí
vánom’bizonygatni, hogy az 
ítélkezés hibátlan, A bíró
ságok feletti törvényességi 
felügyelet az ügyészség fel
adata: S ha már elfogult
ságot említ: vajon az el
ítélt — az ötszörös kivált
képpen — nem elfogult az
zal a fórummal szemben, 
amely őt börtönbe zárta?

Szakmunkásvizsga 
a szíjgyártóknál

A miskolci bv. intézet
ben hatéves múltra tekint 
vissza a szíjgyártó szak
munkásképzés. Évente ti
zenhét-húsz elítélt szerez 
szakmunkás-bizonyítványt, 
amelyet az Ipari Miniszté
rium módszertani osztálya 
által megbízott továbbkép
ző intézet állít ki a végző
söknek. Civil tanárok ok
tatják a szakmát, s az 
egyéb tantárgyakat, s a 
bizonyítványt a szabad 
életben is elfogadják.

A korábban végzettek 
közül szabadulásuk után 
többen elhelyezkedtek ha
sonló munkakörben.

Az új tanév 1984 szep
temberében indult, s a ko
rábbi évekhez hasonlóan, 
intenzív tanfolyamon

anyagismeretet, történelmet 
és társadalomismeretet 
hallgatnak a tanulók, to
vábbá munkavédelmet, ma
tematikát tanulnak, a szak
mai ismereteket pedig 
százhúsz órában sajátítják 
el. -

Hetente kétszer van ta
nítás.

Mind az intézet veze
tői, mind a tanárok elé
gedettek a tanulmányi át
laggal A 'mostani húsz ta
nuló . közül tizenkilencen 
kapták meg a szakmunkák- 
bizonyítványt. egyikőjük 
pedig szabadulása miatt 
maradt távol a vizsgáról, 
holott neki is lett volng 
módja megszerezni a bizo
nyítványt,

F. J. ,
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A most kezdődött hegesztőtanfolyam hallgatói

Mint távoli, halk hegedűkön
Mint távoli, halk hegedűkön 
felbúgnak bennem édes dallamok.
Nem tudom, hogy jut el hozzád, 
de érzem, hogy te is hallgatod.

Látod? — a megfagyott éjből 
szikrázó csillagok néznek le ránk, 
de a Földből requiemet zúgnak 
láthatatlan, halk orgonák.

Bagyinszky Katalin 
Mélykút

TÖKÖL

Helytállnak' a fiúk

DebreienM

Az 1-cs szalag dolgozói hónapok óta százharminc százalékos 
teljesítményt érnek el

A debreceni bv. intézetben az ágyneműkhöz eémagombot 
is készítenek. Általában naponta Ötvenötezer kész gomb kerül 
ki a dolgozók keze közül, s dobozolás után több százezres té
telbén indul a fehérneműgyáiba, ahol helyben felhasználják, 
a többletből pedig még a kereskedelemnek is jut.

Felvételünk az egyes szalagon dolgozó elítéltekről ké
szült, akik már hónapok óta százharminc százalékos teljesít
ménnyel büszkélkedhetnek. F. jf.

S Á T C R J S L J R É I H E Z Y

B r i g á d b a n

Hárman dolgoznak együtt. A 
munka látszatra egyszerű: 
megadott méretűre kell hajto
gatni az anyagot, előkészítvén 
arra, hogy később ágynemű 
készüljön belőle. S miként az 
életben általában, e brigádban 
is van úgynevezett „húzó
ember". Az ő jellemzője 
nem csupán az, hogy jobban 
húz, mint a többiek, hanem a 
szó legpontosabb értelmében 
húzza az anyagot, kezdőpont
tól a megadott méretig. Eköz
ben, ha jó napja van, s hosz- 
szú a bejárandó távolság, egy 
műszak alatt bizony legyalo
gol huszonöt kilométert. Ért
hető hát, hogy ez a pénzben 
is úiegmutatkozik, hiszen a 
bért — a munka nehézségi 
különbségét éreztetve — rész
arányosán osztják el. A ké
pen ezúttal Király Béla a hú
zóember,

A brigád másik tagja — mi
közben'a húzó oda-vissza rója 
a métereket — alig-alig moz
dul el a helyéről.. Ö rögzíti a 
meghajtogatott anyagot. Szak
mai megjelölése: vasalás. Azaz 
vaspánttal rögzíti az ágyne
műnek valói, s az szépen, si
mán kifekszik, gyűrődés, teke- 
redés nélkül. Á vasalás keze 
tehát éppoly fürgén jár, mini 
a húzóember lába. Ha jól dol
goznak, s igazodnak, egymás 
ritmusához, méltó módon ki
egészítik egymást.

Ebben a brigádban Zubály 
Ferenc a „vasalás". S ha szé
les az anyag, egy ember nem 
éri el húzás közben a másik 
felét, szükséges tehát még va
laki: a kisegítő. Ö egyengeti, 
simítja el a textília másik fe
lét. Hármójuk munkája — 
miként az elején írtam — lát
szatra egyszerű, de összefogás, 
egymásrautaltság éppúgy szük
séges, mint a legbonyolultabb 
tennivalók esetében. Ezért 
fontos, hogy a brigád tagjai

félmozdulatokból is értsék 
egymást, s közösen pörgessék 
fel a munka természetes rit
musát. Ekkor a húzóember 
bizton számíthat a vasalásra 
és a kisegítőre, ők  pedig tud
ják, hogy a társuk értük is 
szedi fürgén a lábát. T. A.

A tágas, világos munkacsarnok belső részlete
Három hónappal ezelőtt ad

ták át Tökölön a Csepel Autó
gyár új üzemcsarnokát. Ho
gyan dolgoznak a fiúk, mi a 
véleménye munkájukról? — 
kérdeztem a Csepel Autógyár 
üzemvezetőjét.
_— Minden új üzem beindí

tása, a tervezett termelés 
színvonalának, mennyiségének 
az elérése bizonyos türelmi 
időt igényel. Meg kell szokni 
a környezetet, meg kell ta
nulni az egyes munkafázisok 
elvégzésének módjait. Sajnos 
az elmúlt hónapokban akado
zott az anyagellátás, a szállí
tás, ráadásul energiagondok is 
nehezítették a helyzetet. En
nek ellenére a fiúk — meg
értve az üzem gondjait — re
mekül helytálltak,, jól végzik 
munkájukat.

★

Mennyire elégedettek az itt 
dolgozó fiatalkorú elítéltek?

Elsőként Rákosa Róbert véle
ményére voltunk kiváncsiak

— Bűncselekményem elkö
vetése előtt Kaposvárott, a 
Csepel Művek gépgyárában 
dolgoztam. Lakatos szakmát 
tanultam, de félbe kellett sza
kítani, mert a bíróság három 
és fél évi szabadságvesztésre 
ítélt. Csaknem egy évvel ez
előtt kerültem Tökölre, a fia
talkorúak intézetébe. Kezdet
ben a mosodában dolgoztam, 
majd kikerültem a Csepel 
Autógyárba.

— Tehát újra „csepeles” 
lett, csupán a helyszín válto
zott.

— Meg a körülmények —
tette hozzá.

— Ez érthető.
— Szeretem a vasasszak

mát, az anyag formálását. Jól
eső érzés, hogy én alakítha
tom alkatrésszé az otromba 
nagy •vashalmazt.

— Tegyük hozzá, hogy igen 
fontos alkatrésszé.

— Milliméteres pontosság
gal kell a hegesztéseket elvé
gezni. Nem szabad tévedni, 
hiszen ezeket a kereszt- és 
hossztartó vázakat a világhírű 
Ikarus-autóbuszokba építik be.

— Gondolja, hogy az itt ta
nultakat, az itt szerzett szak
mai ismereteket szabadulása 
után is fel tudja használni?

— Természetesen, hiszen ré
gi munkahelyemre megyek 
vissza, és ott is nagy szükség 
van a hegesztőkre.

Rákosa Róbert eddig öt al
kalommal részesült különbö
ző elismerésekben, jutalmak
ban. Legutóbb például jó 
munkája után hatszáz forintot
k a  n őtt.

Gyarmati Sándor segédmun
kásként dolgozik az üzemben. 
•Havi keresete meghaladja az 
ezerötszáz forintot. 1

— Szeretek itt dolgozni, 
mert érdekes és változatos a 
munka. Mindig érdekeltek a 
gépjárművek — mondta, majd 
így folytatta autószerelő 
szerettem volna lenni, de el
képzelésemet , különböző, okok, 
főleg a bűncselekményem el
követése miatt, eddig nem 
tudtam megvalósítani.. Lehet, 
hogy szabadulásom után erre, 
is lesz lehetőség.

— Ha az ember valamit 
nagyon szseretne elérni és a 
tanuláshoz van elegendő türel
me,, akkora tervei megvalósítá
sa nem elérhetetlen.

Érzek magamban annyi 
érőt, hogy szabadulásom után 
a munka mellett szakmát is 
szerezzék. Sájh'ós á feltételes 
kedvezményt nem kaptam 
meg.

— Miért?
— Tetoválás és verekedés 

miatt. A(tárgyaláson a bírónő 
azt mondta, ha változtatok 
magatártásömon, akkor negyed 
kedvezménnyel szabadulhatok.

— És azóta mi történt?
•—.Jó munkámért hatszáz

forint jutalmat kaptam.

Az ezerkétszáz négyzetméter 
alapterületű modern, korszerű 
gépekkel felszerelt üzemcsar
nokban délelőtt és délután, 
műszakonként negyven fiatal
korú dolgozik. A fiatalkorúak 
intézete és a Csepel Autógyár 
fő feladatának tekinti a szak
mai képzést. Például a január 
28-án indult háromhónapos 

betanítottmunkás-tanfolya- 
mon huszonegyen vesznek 
részt. A hallgatók elméleti és 
gyakorlati oktatáson sajátítják 
el a szükséges tudnivalókat.

— ZIMM —

; homlokzati része

ITTHON ES EGYÜTT
'Tiborral egy körúti presz- 

szóban találkozott. Üdí
tőért állt sorba, amikor hátul
ról megszólította valaki.

— Nem ismersz meg, cimbo
ra?

— Tibi!... Nyári Tibi!
— Gyere, üljünk le, igyunk 

valamit! — mondta. Elindul
tak, kerestek üres asztalt.

— Nahát, erre aztán nem 
számítottam.

— Egyszer mindenkinek le
telik — mosolygott.

— Te aztán alaposan meg
változtál, Tibikém . .. olyan a 
színed, mint egy hegyivadá
szé. ,

— Szabadban dolgozom, a 
kőműves szakma ilyen. Most 
van a szezonja, napi tíz-tizen- 
két órát dolgozunk. És veled 
mi van, András? Mióta vagy 
itthon?

— Július óta. Nem emlék
szel? Egy évvel előztél meg ...

Az utcán villamos gördült el 
az Üllői út irányába, majd ti
zenkettes autóbusz jött, sze
mélyautók által követve. Meg
jelent a felszolgálónő. Sört 
rendeltek mindketten.

— Ebben a hőségben a jég
hideg sörnél semmi sem jobb!

Közelebb húzódott az ablak
hoz, cigarettát vett elő, oda
tartotta András elé. Rágyúj
tottak, pár percnyi csend után 
Tibor szólalt meg ismét.

— Mesélj valamit, hogyan 
élsz?

András a cigarettáját . fi» 
gyelte, majd a szájához emel
te, beleszívott, lassan engedte 
az asztal fölé, majd beszélni 
kezdett.

— Tudod, hogy nekem ez 
csak átmeneti állapot, mond
tam már éppen elégszer bent 
is. Amint tudok, a legmesz- 
szebbre megyek ebből az or
szágból 1

— Semmi sem változott?
— Dehogynem — elnevette, 

magát — az árak...! — ne
vettek mindketten.

— Nem erre gondoltam, a 
fejedben nem változott sem
mi? Még mindig menni 
akarsz?

— Még jobban, mint vala
ha! Mi kötne ide? Ä priu
szom? Mire élhetném olyan 
múlttal, mint az enyém?

— Engem a kutya sem há
borgat . ..

— ■Persze hogy nem, nekem 
se szól senki, de tudnak ró
lam, érted? Csendesen figyel
nek a távolból, aztán ha kell, 
lecsapnak!

— Tudod, mostanában meg 
lehet élni. Nekem megvan a 
havi. tizenkétezrem.

— Maszeknál.
— Mindegy, , hogy hol szá

molják a kezembe a pénzt. Te 
mennyit keresel?

— A tíz nekem is megvan.
— Akkor mit akarsz tulaj

donképpen?
— Életem végéig ezt a piti 

melót csináljam?
— Idővel még sok mindéi) 

változhat, de mi az a piti, 
amit csinálsz?

— Darukat javítunk, gmk- 
ban.

— Nem értelek Pár hónapja 
vagy kint, még időd sem volt. 
hogy. alaposan szétnézz, de 
szerintem nem panaszkod
hatsz. Megfogtad az isten lá
bát a munkahelyeddel. Sokan 
még a felét, sem keresik meg.
- — Megint a szokásos hülye

séged. De nem tudsz meg
győzni 1

— Szóval?
— Azt hiszem, bejött min

den, amit odabenn eltervez
tem.

Megérkezett a pincérnő 
megtöltötte a poharakat, ame
lyek oldalára bársonyos pára 
telepedett, A sarokban meg
szólalt a zenegép.,

— Egészségedre! — emelte 
fel András a poharát.

— Szia — mondta és inni 
kezdtek.

— Így szeretem, hidegen — 
helyezte vissza András a po
harát —, a nőket meg tűzfor
rón . . .

— A számból vetted ki a 
szót — nevettek.

— Van most benne részem, 
lassan egy hónapja élek együtt 
egy asszonnyal. Öt éve vált el.

— Éhes, mint a farkas, mi?
— Hát nem mondom, hogy 

nem az, de nem ez a lényeg.
— Hanem?
— Elveszem feleségül...
— Ilyen rövid ismeretség 

után? Remek nő leheti?
András sejtelmesen mosoly

gott, cigarettát húzott elő, 
meggyújtotta, tekintete elka
landozott a kirakaton át az 
utcára.

— Mit szólsz ehhez a ragyo
gó őszhöz, akár a nyár.

— Vénasszonyok nyara... 
Szóval feleségül veszed egyhó
napi ismeretség után?

— Számít, hogy mennyi idő 
után?

— Gazdag lehet...
— Van útlevele, . . .  nyuga

ti! Érted már? Tavasszal ki
mennek mind a hárman Becs
be ...

— Hárman?
— A lányom, az ő lánya 

és ő.

— A nagy ő? — elmosolyo
dott.

— Agnes! A kicsi is meg a 
nagy is.

— Neki is van lánya?
— Annyi idős, mint Andi! 

Ügy szeretik egymást, mintha 
testvérek lennének. Eddig 
mind a ketten fél családban 
éltek.

— No és veled, mi lesz?
_ — Megoldom, majd csak 
újítok egy útlevelet magam
nak. A lényeg az, hogy a lá
nyomat kivigye .. elmosolyo
dott —, ajándékképpen befize
tek mindhármuknak égy bécsi 
utat az IBUSZ-nál. . .  Bizto
san nem utasítja vissza.

Megbeszélted vele?
— Hülyének nézel 1.. sem

miről sem tudhat. Egy-két, nap 
múlva utánuk megyek, nem 
lesz nehéz rájuk akadni, az 
IBUSZ óráról órára megszer
vezi a programot — beleivott 
a sörébe —. aztán máris me
gyek tovább a lányommal.

Szórakozottan fújta maga 
elé a füstöt.

— Ágnes pedig ott, marad 
Becsben,.' vagy hazavonaíozik 
kőbányai kis lakásába, élvezni 
a magyar televízió műsorait a 
színes készülékén.

De akkor már a törvé
nyes feleséged lesz ,..

Csak amíg Bécsbe ér a 
lányommal, tovább mi szük
ség lenne rá?

— Nem értelek — cigarettát 
vett elő —, persze, te tudod.
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s ill Bíróság he 
a halálos ítéletet

Mint arról a sajtó, a rádió 
is  a televízió már korábban, 
beszámolt, a Szegedi Fogy ház 
és Börtönben, az Alföldi Bú
torgyár munkaterületén 1984. 
október 19-én a többszörösen 
büntetett előéletű Richter 
Richárd saját készítésű tőré
vel hét embert megsebesített. 
Közülük hárman meghaltak, 
hárman életveszélyes sérülé
seket szenvedtek, egy műveze
tő pedig könnyebben sérült 
.meg.
. A magyar büntetósvégirehaj- 

tás történetében példátlan 
bűncselekmény-sorozatot első 
fokon a Csongrád megyei Bí
róság tárgyalta. A négynapos 
nyilvános tárgyalás során har
minc tanút és több szakértőt 
hallgattak meg. A felsorakoz
tatott tények alapján a me
gyei bíróság Richter Richár- 
dot halálra ítélte.

★
Richter Richárd gyermekko

rától kezdve számtalan jogel
lenes cselekedetet követett el. 
Tizennégy éves koráig hu
szonnégy esetben indult ellene 
eljárás. Később, fiatalkorúsá- 
ga Idején különböző lopáso
kat követett el és ezért 1975- 
ben a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság két év és nyolc hóna
pi szabadságvesztésre ítélte. 
Szabadulása után hamarosan 
újább — sorozatos — bűncse
lekményeket követett el. Leg
utóbb a Fővárosi Bíróság em
berölés kísérletének bűntette 
miatt hétévi, fegyházban vég
rehajtandó szabadságvesztésre 
ítélte. A vádlott Szegeden töl
tötte büntetését.

-A bizonyítási eljárások so
rán megállapították, hogy 
Richter Richard a büntetés- 
végrehajtási .intézet rendjébe 
nem akart és nem tudott beil
leszkedni., Rendszeresen meg
sértette a magatartási és mun
kahely; előírásókat. Harminc
egy esetben kellett fegyelmi- 
lég felelősségre vonni, munka
megtagadás, hanyag, munka
végzés és a közösségi rend 
megzavarása miatt. Olyan eset 
is előfordult, hogy gyújtoga
tással fenyegetőzött

★
1984. március 28-án került 

az Alföldi Bútorgyárba. Ok
tóber 18-án az üzemben Frank 
Tibor művezető kést talált ná
la. Közölte, hogy ezért fegyel- 
mileg felelősségre fogják von
ni. Október 19-én a délelőtti 
órákban Sitkéi István műveze
tő figyelmeztette, hogy a mun-, 
kahelyi szabályok megsértése 
miatt a főművezetői irodában 
jelenjen meg. Richtér ennek 
csak erélyes felszólításra tett 
eleget, a művezetői iroda be

járata előtt azonban hirtelen 
visszafordult és elszaladt. . .

Csiikota Sándor főművezető 
utasítást adott a közelben 
tartózkodó felügyeleti szemé
lyeknek, hogy Rich tért fogják 
meg. Richter Richárd eközben 
a korábban általa elrejtett két 
kést magához vette, s azokkal 
a műhelyben rohangálva vé
res vagdalikozásba kezdett. 
Először Frank Tibor műveze
tőt szúrta meg, aki néhány 
perccel később meghalt. Sötét 
János bv. főtörzsőrmester 
megpróbálta Richtert feltar
tóztatni, de kényszerítő eszkö
zök alkalmazásával sem lehe
tett megfékezni, mert kaszáló 
kézmozdulatokkal feléje szúrt.

Richtert több elítélt is üldö
zőbe vette. Röviddel később 
Tóth András művezetőhöz 
kést dobott. A penge lepattant 
ugyan a művezető testéről, de' 
Richter a másikkal megszúr
ta. Tóth András művezető a 
szúrás következtében novem
ber 24-én — a leggondosabb 
gyógykezelés ellenére isi— éle
tét vesztette. . .

A dühödten hadonászó el
ítélt ékkor az udvarra sza
ladt ki. Az áruszállítást irá
nyító Szabó Béla művezető 
volt a következő áldozat. Két 
ízben nagy erővel őt is meg
szúrta. Több hónap után épült 
csak fel súlyos sérüléseiből. . .  
Varga József bv. főtörzsőr
mestert szintén súlyosan meg
sebesítette. Orvul támadt 
Konkoly István anyagellátó 
üzemvezetőre is.

Ezek után Richter a közel
ben levő Kiss János elítélthez 
ment. akitől vizet kért. Töb
bek között kijelentette; ^há
rom őrt leszúrtam és ezért fel
akasztanak!” A véres kést is 
megmutatta Kissnek. De a 
dráma még ekkor sem fejező- 
dötfthe, A gépteremben meg
ölte Nagy Ferenc művezetőt 
is.

Az intézet személyi állomá
nya nagy erőket mozgósított

Richter Richárd ártalmatlan
ná tételére. Nem volt más Vá
lasztása, megadta magát.

★

Joggal felvetődik a kérdés, 
hogy az az ember, aki öt perc 
alatt három embert megöl, né
gyet pedig megsebesít, épel- 
méjű-e egyáltalán? A bíróság 
minden részletre kiterjedő el
meszakértői orvosi vizsgálatot 
rendelt el. Az egyetemi taná
rokból , álló, bizottság megálla
pította, hogy Richter Richárd 
a bűncselekmény elkövetése
kor. beszámítható állapotban 
volt. Tudta, hogy mit tesz és 
kikkel szemben teszi. Nem. ta
láltak olyan kizáró körül
ményt, amely arra utalt volna, 
hogy bűntettének súlyosságát 
ne tudta volna felfogni. Rá
adásul gondosan, megváloigatta 
áldozatait, elítélttársai közül 
még véletlenül sem támadott 
meg senkit. A megyei bíróság 
aláhúzta: kétségtelen, hogy 
nehezen viselte a fegyház szi
gorú rendjét, s nem volt haj
landó betartani a magatartási 
szabályokat. Meg kelj azon
ban említeni — állapította 
meg a megyei bíróság —, hogy 
a súlyos bűncselekményeket 
elkövető személyek között, 
gyakran lehet ilyeneket talál
ni, hiszen sokszor éppen ezért 
kerülnek összeütközésbe a tör
vényekkel.

★
Richter Richárd a tárgyalá

son azt állította, hogy bem em
lékszik semmire. A nyomozás 
és a főügyészi kihallgatás so
rán viszont elmondta, hogy a 
történteket sajnálja, s „elkép
zelhető”, hogy ő követte el 
azokat.

A megyei bíróság az egyéb
ként teljesen egyértelmű és 
egybevágó bizonyítékok alap
ján, támaszkodva a tanúk val
lomására és az orvosszakértők 
megállapításaira, felhasználva 
a helyszíni adatok bizonyító 
erejét, megállapította á tény

állást, amely szerint Richter 
Richárd tettét beszámító ké
pességének teljében követte 
el.

Az ítélet kiszabásánál nyo
matékosan súlyosító körül
ményként értékelték, hogy 
büntetésvégrehajtási szolgála
tot teljesítő személyeket ölt 
meg. Több személyre hátulról, 
orvul támadt. Súlyosító körül
mény továbbá az erőszakos 
bűncselekmények elszaporodá
sa, valamint az, hagy tettét 
büntetésvégrehajtási intézét- 

. ben követte el.
Richter Richárd tette a tár

sadalomban mély megdöbbe
nést és felháborodást váltott 
ki.

A vádlott ugyan — később 
— öngyilkosságot kísérelt meg, 
a bíróság megállapítása sze
rint azonban ez nem a meg
bánás jele, hanem így akarta 

1 elkerülni a felelősségre vo
nást.

★

A Csongrád megyei Bíróság, 
valamint a Legfelsőbb Bíróság 
megállapította, hogy Richter 
Richárd egyénisége a társada
lomra rendkívül veszélyes. Az1 
eddigi szabadságvesztés-bünte
tések nem értek el nevelő ha
tást. A vádlott gyermekkorá
tól kezdve bűncselekmények 
sorozatát követte el. Igen rö
vid időt töltött szabadon egy- 
egy büntetése között.

A Legfelsőbb Bíróság bün
tető tanácsának elnöke utalt 
arra, hogy a halálbüntetést 
Magyarországon csak a legrit
kább esetben alkalmazzák, 
olyankor, amikor a társada
lom érdeke másként nem véd
hető meg. A Legfelsőbb Bíró
ság úgy ítélte meg, hogy a 
Csongrád megyei Bíróság dön
tése ezt a követelményt, a tár
sadalom érdekeinek kivételes 
módon történő védelmét szol
gálta, s ezért helyben hagyta 
az első fokon kiszabott halál- 
büntetést. — Zimm —

■ - .::i: :v.
s
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harmincegy éves vagy. . .  —.. 
felkattintotta öngyújtóját, 
odatartotta a cigaretta végé
hez, beleszívott, sokáig magá
ban tartotta, majd lassan ki
engedte a füstöt. ,

— Odakint újra kell kezde
ned mindent é s ...

— Semmi és! Újra kezdem.. 
Itt nem így kellene?

— De itt már elkezdted, lé
péselőnyben vagy. Itt már va
lami, elkezdődött a számodra 
és nem is akárhogyan! Pár 
hónap után megvan csaknem 
mindened. Ágnesnek lakása 
Van, megkeresel havi tízezer 
forintot, a lányodnak anyja 
lett, testvére is, akit megsze-

' rete.tt, neked pedig feleséged, 
ai?,i hazavár. Az ő lányának is 
van apja, a te személyedben. 
Mindezt feladnád?

A zenegép hangja betöltöt
te a termet. Az asztalok több
ségét már körülülték a vendé
gek. A kétkarú falilámpák 
körül tömör cigarettafüst le
begett. Odakint alkonyodon. 
Sorra kigyulladtak az úttest 
fölé hajló ostornyeles lámpák. 
A pincérnő a harmadik üveg 
sört helyezte ; az . asztalukra..

— Tulajdonképpen semmi 
közöm az egészhez — pár pil
lanatra elhallgatott, tekintete 
egy éppen belépő nőt kísért 
—, talán el sem kellett volna 
mondanod. Ä te életed, úgy 
rendezed, ahogy jónak, látod. 
Amilyen tehetséged van hoz
zá. Mindenki a saját életének

kovácsa. Én sokkal többet 
feltételeztem rólad mindig. 
Valahogy idegen tőled ez a 
megoldás.

— Nem ma mondtam elő
ször.. .

—  Soha nem vettem komo
lyan. Ha valóban elmész, sze
gényebb leszek egy baráttal.

— Feltételezett baráttal?!
— Baráttal, és talán egy ki

csit csalódott leszek.
★  -

Miután elbúcsúztak, gyalo
gosan indult , el az Üllői úton. 
Az alkonyat elérte a várost, 
fiatal, jóízű szellő szökött elő 
a mellékutcákból. Visszafogta 
lépteit, élvezte a kellemes őszi 
Sétát, az egymásután megivott 
három üveg sörtől színes jó
kedvvel figyelte az Üllői út 
forgalmát, a személyautók 
tarka oszlopát.

Micsoda változás, gondolta, 
lenn a mélyben a metró per
cek alatt keresztülrobogja a 
várost. Elmerengett, emlékei 
között ráakadt a régi erzsébeti 
utcák képére. Még tízéves 
volt, az utcákat olajjal fello
csolt föld burkolta, a nyári zá
porok után megült az esővíz 
a gödrökben, mezítláb tocsog
ta végig őket. Micsoda jelleg
zetes ízük volt azoknak a dél
utánoknak, a levegőben lovak 
fáradt lehelete, lomha, nagy
testű muraközikkel dolgoztak 
a fuvarosok. Alkonyaikor So
roksár felől akáccal vegyes 
szénaillatot hordozott a szél.

Az esték csendjét átjárta a 
kertek muskátlibokrainak illa
ta. El tudnám felejteni? Az 
olajos föld helyett aszfalt fedi 
az utcákat, kevesebb a virág, 
ma fóliáznak, primőrparadi
csom, paprika.;. Eltűntek a 
muraközik. Ladáknak épülnek 
a garázsok... Az öregem is 
arra vár. Jövőre megérkezik, 
ezerötös. Pirosat akarnak, 
mert anyámnak piros a színe, 
pirosra festené még az eget is, 
ha elérné. Piros mindenük, a 
cserép a háztetőn, a lábtörlő 
az ajtó előtt, a műkő a tera
szon, a kerítés és Andi min
den ruhája. De ezentúl majd 
én öltöztetem, divatosan, sár
gába, kékbe, zöldbe, a tavasz 
színeibe. Hol van még a ta
vasz? Megcsapta az ébredő al
konyati szél. Az ősz is épp 
olyan szép, gondolta, s átsétált 
a Kun Béla tér felőli oldalra. 
A fák ágain még kapaszkod
nak a levelek. Az élmúlás 
pompázott ezerszínű tarkasá
gával. Ez az őszutó különösen 
szép. Micsoda kettősség, ä ter
mészet elvont drámája. Gyö
nyörűség benne élni. Leült 
egy közeli padra. távolabb fia
talabb anya babakocsit tolt, 
tekintetével sokáig követte, 
maid ismét a fákat nézte. Az 
elmúlás csendje, mégis benne 
az élet zenéje. A szökőkút fe
lől. langyos permetet hozott a 
szellő.

Andi valóban örül Ágnes
nek, merengett el, úgy ragasz

kodik hozzá, mintha az anyja 
lenne. Előkereste a cigarettá
ját. Mikor anyám magával 
hozta a beszélőkre, de sokszor 
megkérdezte: „Ha otthon , le
szel, hozol majd anyukát?”

Az Üllői úton egymást kö
vették a járművek, hátsó pi
ros lámpájuk fénylett, végig 
a hosszú úton. A hinták felől 
felszabadult kacagás hallat
szott. A hang felé fülelt. Az 
asszony a gyermekét hintáz- 
tatta, hallotta jókedvű dalla
mát:

„hinta-palinta, 
régi Duna, kisfcatoná, 
ugorj a Dunába ..

Meggyújtotta a cigarettát, s 
meglepődött a keze reszkető
sén. Andit soha nem volt 
időm hinfáztatni, suhant át 
rajta. Felállt, elindult. Ahogy 
közeledett az Üllői úthoz, erő
södött a forgalom zaja, már 
nem hallotta az asszony éne
két. Magában dúdolta:. Hinta- 
palinta, régi Duna kis kato
n a . ..

Egy közös gyerek Ágnestől, 
boldog lenne ő is —i villant 
föl benne. Az útlevelek árából 
nagyobbra cserélhetnénk a la
kást. Külön gyerekszoba .., 
Mikor a metróra felszánt, 
már biztosan tudta: itt ma
rad, ebben az országban, itt 
kel! boldogulnia. Együtt és itt
hon, mint mindenki másnak 
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Budapesti Fegyház és Börtön 
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nap is úgy kezdődött, mint 
a többi. A börtön élte szo
kásos, hétköznapi életét. 
Délelőtt tíz óra után nem 
sokkal a megszokott mun
karitmusból egyik társunk 
rémült kiáltása zökkentett 
ki. Magából kikelve rohant 
be a munkahely vezetőjé
hez és így kiáltozott: — 
megszúrták a művezetőn
ket anyagszállítás közben.

A munkahelyeken der
medt csend támadt. A bün
tetésvégrehajtási dolgozók 
és az elítéltek szinte meg
merevedtek, mintha nem 
tudnák felfogni, amit hal
lottak. Bármennyire is kép
telennek tűnt az eset, a 
munkahely vezetője, visz- 
szanyerve lélekjelenlétét, 
értesítette a mentőket. . .  
Ezzel egyidőben másik tár
sunk, aki szintén részt vett 
az. anyagszalhtásban, ül
dözni kezdte a támadót. 
Akkor még nem tudtuk, 
hogy más áldozatok is van
nak.

Az események azután 
szinte filmszerűen pereg
tek, egészen az elfogásig, 
amint erről már a napila
pok is Írtak. De én nem is 
az események tényeit kívá
nom leírni, hanem azt, ami 
erről eszembe jutott.

A büntetésvégrehajtási 
intézet feladata — többek 
között —, hogy a különbö
ző — társadalmi normákat 
sértő — cselekedetek miatt 
elítélt embereket rádöb
bentse cselekedetük hely
telen voltára és különböző 
nevelési módszerekkel 
megpróbálják . majdani 
visszailleszkedésüket előse
gíteni. Ez az átnevelés ne- 
héz és felelősségteljes fel
adat, amelyet felkészült, 
képzett nevelők, műveze
tők, felügyelők valósítanak 
meg úgy, hogy sokszor tá
vol vannak családjuktól, 
szeretteiktől délutáni, ün
nepnapi vagy éjszakai szol
gálatuk során . . .

Elílélttársáink más-más 
tulajdonságokkal rendel
keznek. Ennek jelentősége 
a szigorúan zárt kis közös
ségben — a zárkában — 
különösen előtérbe kerül
het. Ezért rendkívül fon
tosnak tartom a közösség
vezetők szerepét e közös
ségek kialakításában és 
abban, hogy miként formá- 
lódik az irányításuk alá 
tartozó elítéltek személyi
sége. E vezetők a munka
helyen vagy a zárkában 
sajátos helyzetet élnek át, 
oldhatnak rneg, illetve fel. 
Sajnos a konfliktushelyze
tet már többnyire képtele
nek feloldani, megoldani 
kielégítő módon és elfogu
latlanul. Sokszor inkább 
olcsó népszerűségre töre
kedve cselekszenek.

Azt is hozzá kell tenni: 
nem elég valamit „hatal
mi" szóval elintézni, leg
alább ilyen lényeges, hogy 
a vélt vagy valós sérelme
ket, feszültségeket felold
ják Vagyis mindenekelőtt 
az értelmes, meggyőző szó

az első, s csak ennek si
kertelensége esetén szabad 
a hatalmi szóhoz „nyúlni”.. 
S ebben a helyzetben a 
döntés, ha nem is lesz nép
szerű, mégis a többség 
megértésével találkozik.

Mindezt azért tartottam 
fontosnak leírni, mivel vé
leményem szerint a közös
ségvezetőnek és a kialakuló 
közösségeknek kell megha
tározniuk az egyéni viselke
dés, magatartás formáját és 
még sok egyebet. S az is 
tény, hogy kölcsönhatás 
van az egyén és a közösség 
között. Csakhogy az elítélt
közösségek nem mindig fe
lelnek meg a közösség kri
tériumainak, az emberi 
kapcsolatok és maguk a 
közösségek inkább csak for
málisak . . .

Tény viszont az is, hogy 
saját sorsunkat általába« 
magunk irányítjuk, csele
kedeteinket, szavainkat mi 
öntjük formába, amire az
tán a; környezetünk — a 
közösség is, amiben élünk 
— reagál. Nekünk, elítél
teknek, kötelességünk, hogy 
feladatainkat maradéktala
nul ellássuk, ugyanakkor, 
ha problémánk van, azt je
lezzük. Ha nem értünk va
lamit, azt megkérdezzük, 
ezért ugyanis még senki
nek sem vették a fejét. S 
általában az a célszerű, ha 
minél előbb beilleszkedünk 
a börtönéletbe, így köny- 
nyebben, és talán gyorsab
ban is telik a büntetésünk. 
(S talán hasznosabban is.) 
Nem idebent kell megmu
tatni, hogy ki vagyok én, 
s főleg fölösleges hőzönge- 
ni. S ha ilyen mégis elő
fordul, akkor itt kell — 
kellene — belépni a közös
ség egyént formáló erejé
nek, hogy legalább lokali
zálják a közösségellenes 
magatartást tanúsító sze
mélyeket. Mert egy-egy 
ilyen „bátor” — hadd ne 
nevezzem másként! — szá
zak életét keserítheti meg 
hosszú időre, Ha ezekre a 
problémákra, a helytelen' 
viselkedésre idejében fel
figyelünk, nem engedünk 
teret neki, s nem fordítjuk, 
el a fejünket, hogy ez nem 
az én ügyem akkor...

★

Mert nem vitás: mind- 
annyiunk közös ügye. hogy 
a jövőben hasonló eset még 
csak kísérletképpen se for
dulhasson elő. Arról nem 
is beszélve, hogy az embe- . 
ri élet a legnagyobb kincs, 
amelyből mindenkinek csak 
egy van. Vagyis nemcsak 
a saját, hanem , mások éle
tére is kötelesek vagyunk 
vigyázni!

A tragédia, sajnos, már 
megtörtént, azon már sem
mi sem változtat! Több 
embert hiába vártak haza 
szerettei, Mi erre emlékez
ve, szomorúan hajtjuk le 
a fejünket, hogy ezzel is 
bizonyítsuk: a történtektől 
mindannyian kategoriku
san elhatároljuk magun
k a t... Krnedi Pál

Szeged
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A debreceni bv. intézetben 
komolyan veszik azt a régi 
keletű megállapítást, hogy 
minden ember más. Tudják, 
hogy nem lehet az embereket 
egy kaptafára húzni, mind
egyikhez külön-külön kell kö
zeledni. Ez a közeledés azt 
célozza, hogy az illető ismer
je meg önmagát, ismerje meg, 
hogy a bűncsélekmény, amit 
elkövetett, miért is történt. Ha 
felismeri, miként küzdhető le 
az ismétlődés, már nagy lé
pést tett afelé, hogy soha 
többé nem követ el törvény
telenséget, s szabadulása után 
törvénytisztelő állampolgár 
lesz belőle. A büntetésvégre
hajtásnak ez, s nem a meg
torlás a végső célja. Ahhoz, 
hogy ezt a célt elérjük, nem 
elég, ha csak a nevelőkre ha
gyatkozunk. Ehhez a munká
hoz, melynek nagy a hordere- 
je, a teljes testület szükséges.

Az őrség — főleg a belső 
őrök —, valamint a különfé
le osztályokon dolgozók, de az 
üzemi emberek is, közvetve és 
közvetlenül — munkájuk ter
mészetétől függően — mind
mind részesei e tevékenység
nek. Persze, ez a szemlélet- 
változás új, és mindenkitől 
erőfeszítést követel. Hogy a 
közös munkát minél jobban 
elvégezzék, ahhoz az is kell, 
hogy egységes szemlélettel 
vérteződjenek fel. Hogyan le
het ezt a legjobban megsze
rezni? Nem másképp, mint 
összevont tanfolyamon, ahol 
az előadó — nevelő — részle
tesen ismerteti az okokat, a 
miérteket, s a bekövetkező 
előnyöket, eredményeket.

Azzal azonban tisztában kell 
lennünk, hogy nem elég a szó, 
hanem feltételek is kellenek 
ahhoz, hogy a szó testet ölt
sön, s felmutatható legyen az 
eredmény. A tanfolyammal 
párhuzamosan felmérték, mi
lyen eszközökkel, lehetőségek
kel, feltételekkel rendelkezik 
ebben az intézetben a-neve
lés, s miután ekképp kitet
szett, milyen adottságokkal él
hetnek, ehhez igazították el
képzeléseiket. Ézt követte a 
célok kijelölése, a nevelés fej
lesztési irányainak meghatá
rozása.

Csak így, együttesen, ezek 
által vált lehetővé, a testület 
szemléletének helyes irányú 
formálása, cselekvési egysé
gének erősítése, módszertani 
kultúrájának növelése.

Természetesen e munka 
döntő hányadát, az intézet ne
velési tevékenységét, a felada
tok összehangolását a neveié-

az egyén
si szolgálat végzi. Azt hi
szem az előzőekből kiderül, 
hogy alapos és körültekintő 
itt a nevelési koncepció gya
korlati végrehajtása. Mind
azonáltal nem lehetünk áb- 
rándkergetők, hosszú út ele
jén állunk, hiszen a legbonyo
lultabb „szerkezettel”, az em
berrel állunk szemközt, aki
nek újjáformálása, megvál
toztatása, nem mérhető sem 
rőffel, sem mérfölddel. Szá
mítani kell továbbra is arra, 
hogy visszaesők is lesznek, s 
ezekről — sajnos — többet tud 
meg a közvélemény^ mint 
azokról, akik letöltvén bünte
tésüket, újra törvénytisztelő 
állampolgárokká válnak. Ezek 
ugyanis csendben meghúzód
nak, igyekszenek megterem
teni maguknak mind az er
kölcsi, mind az anyagi alapot 
ahhoz, hogy hátralévő életü
ket zavartalanul tölthessék el. 
S ez az életforma igényli is a 
csendet, s ráadásul az a tény, 
hogy valaki rendesen él és 
dolgozik, egyáltalán nem szen
záció.

A visszaesők újbóli megje
lenése nem keltheti a nevelők
ben az egyértelmű kudarc 
érzését, hiszen a nevelő bár
mennyire is erőteljes egyéni
ség, bármennyire is hatáso
san végezte munkáját, nevelt
jének nem adhatott lakást, 
munkahelyet, családot, felesé
get stb. Tehát ahhoz, hogy va
laki beilleszkedhessen a társa
dalomba, a börtönbeli nevelés 
csak egy pont. Ahhoz, hogy 
megálljon az ember, több he
lyen kell gyökeret vernie. S 
ha ehhez kint nem kap meg
felelő támogatást, segítséget, 
akkor hiába a leggondosabb 
felkészülés a szabad életre, 
akkor sem biztos, hogy kiáll
ja az illető a nehéz próbát.

Még ha a nevelés testületi 
feladattá is vált, akkor sem 
képes teljes mértékben ellen
súlyozni a társadalmi ráhatá
sokat. Nem szabad elfeled
nünk ugyanis, hogy a fiatal- 
kbrúaktól eltekintve a bv. in
tézetek kész, de torz szemlé
letű embereket „kapnak”, 
akik az élet napfényes olda
lát nem nagyon ismerik, hi
szen ellenkező oldalról sze
reztek „információkat” az 
életről. Rengeteg olyan em
ber kerül hozzánk, aki álla
mi gondozásban nőtt fel, bár 
vannak szüleik, de azok nem 
törődtek velük. Vagy gondol
junk a „válási árvák” növek
vő táborára, hiszen minden 
évben újabbak kerülnek e 
„seregbe”. Nem feledkezhe

tünk meg arról a kemény 
tényről, hogy évente csak
nem harmincezer válást mon
danak ki. A válás után nem
csak a volt házasiársak élete 
lesz — kölcsönös „segítséggel” 
— pokoli, hanem a gyermekeké 
is, akikért látszólag vagy ko
molyan folyik az áldatlan küz
delem. Nem lehet eléggé eltú
lozni annak a mértékét, aho
gyan a gyermekek csalódnak 
a felnőttekben. Sajnos, a szü
lők némelyike ma már nem 
elégszik meg avval, hogy lelki
leg teszi tönkre gyermekét, 
hanem arra is vetemedik, 
hogy bűnös módon kioltsa 
a gyermeke életét. Csak azért, 
hogy ha őnála nem lehet, 
ne legyen a másiknál. Már- 
már szavakkal le sem írható, 
hogy micsoda emberi torzu
lásoknak vagyunk kortársai, 
szemtanúi.

★
Ezt a kis kitérőt azért tet

tem, hogy érzékeltessem, mi
csoda felelősségteljes és nagy 
horderejű az a munka, ame
lyet a bv. vállal. Egyáltalán 
nem könnyű feladat kettétört 
sorsokat, eltorzult személyi
ségeket összeforrasztani, illet
ve jó irányba fordítani.

A debreceni nevelők egyé
niesített munkája már a be
fogadásnál megkezdődik és 
folyamatosan tart a szabadu
lásig. Ebben a folyamatban a 
nevelők figyelembe veszik az 
életkori sajátosságokat, az el
ítélt képzettségét és egyéni 
jellemvonásait. Igyekeznek fel
térképezni hibáit és erényeit, 
hogy ezek ismeretében felvá
zolhassák azt a legjobb utat, 
amely a személyiség megvál
toztatásához vezet. Mert, bár
mennyi is a gátló tényező, er
ről nem lehet lemondani, még 
akkor sem, ha az eredmények 
nem látványosak. Ez a mun
ka ugyanis nem bővelkedik 
látványosságban, hanem min
dennapi és aprólékos, tele 
buktatókkal és — esetleg — 
csendes elégedettséggel. Ez 
utóbbi a legnagyobb elégtétel, 
hiszen a nevelő leginkább an
nak örül, ha a volt neveltje 
megtalálja helyét az éLetben.

★
Az egyéni neveléssel párhu

zamosan folynak a ' csőpő'i'tös 
foglalkozások, ahol az intéze
ti élet, az együttélés, az élet
mód a központi téma. Ezen
kívül nagy fig/e'met fordíta
nak arra is, hogy nagyító alá 
tegyék az intézeti erkölcsi-fe
gyelmi helyzete:. Nem mind
egy ugyanis, hogy a bünteté
si idő milyen közegben, mi
lyen társak mellett telik el. 
Ha sikerül egy-egy jó közös
séget kialakítani, ezáltal csök
kenteni lehet az úgynevezett 
„börtönártalmakat” is. Á. 3.

Érzel mi
A válásnak, a könnyelmű 

döntésnek kiszámíthatatlan a 
hatása. Az még a kisebbik baj, 
hogy két ember, aki néhány 
hónappal ezelőtt még élt-halt 
egymásért, most gyűlöletei te- 
líjve áll, szemben, s szinte ké
pes lenne arra is, hogy fizikai
lag semmisítse meg a másikat. 
Ennél sokkal-sokkal nagyobb 
gond az, mi lesz a gyerekeik
kel? A mai szülök képtelenek 
arra, hogy önmaguk előtt tisz
tázzák: csak a férjtől (feleség
től) válnak eh a gyermekektől 
nem! Tőlük, még ha akarna, 
akkor sem válhatna el egyi
kük sem! Elvileg!

Ám, sajnos, a gyakorlat más. 
Az a fél, amelyik megkapja a 
gyereket, olyan kemény _ és 
brutális, s ráadásul megalázó 
feltételeket diktál, s olyan kí
nos helyzetet teremt, hogy a 
másik fél (rendszerint az apa), 
eíőbb-utóbb elmarad, ha nem 
akar megbolondulni vagy bű
nözővé válni. És csak arra 
„korlátozza jogait”, hogy fi
zesse a gyermektartást, mert 
ép ésszel nem lehet kibírni, 
hogy úgy lássa a gyerekét, 
ahogy azt az ellensége, a volt 
feleségé akarja. Mit tesz te
hát? Azt, hogy lélekben le
mond a gyermekeiről. Bármi
lyen képtelenül hangzik is ez, 
de van ilyen, s számuk egyre 
növekszik.

Az érzelmileg kisemmizett, 
anyagilag kifosztott ember 
kétségbeesett önvédakezése ez, 
s lehet, hogy furcsán hangzik, 
de ez segíti hozzá, hogy élni 
tudjon, hogy immár félelem 
nélkül újrakezdje az életét. 
Hogy családot alapítson, hogy 
ismét gyerekei szülessenek. 
Aki. nem élte át, el sem tud
ja képzelni, hogy egy ilyen 
válás, s . a válás utáni üres
ség, reménytelenség, mennyire 
megviseli az embert,

Az újrakezdés titán! erőfe
szítést követel, s évek kelle
nek hozzá, míg egyáltalán jó
zanul tudja felmérni veszte
ségét, _,s_.új, nyereségét. Persze, 
ráíg ő komoly lépéseket tesz, 
hogy úja egzisztenciátrferemt-. 
sfen, a/ négi' gyermekéi nőnek, 
növekednek, s mint I. Z., el-, 
éfik a huszadik esztendejüket, 
svaiig vetettek egy-egy futó 
pillantást az apjukra.

, Húsz év nagy idő, a sebek 
behegedtek, a következmé
nyek azonban csak ezután jön
nek. Rettenetes büntetés az, 
ami itt, ebben a családban 
megtörtént. A fiú most huszon
négy éves;, s különféle okok 
miatt hat évet töltött börtön- 
bén. Azokat az éveket, ame-

„kettős"
lyek a fiút férfivá formálják. 
El lehet gondolni, hogy ezen., 
a téren milyen gátlások ala
kultak ki benne. Nem arról 
van szó, hogy az azonos ne- 
műekhez vonzódik. Viszont 
nem ismeri, csak .képzeletből, 
a másik nemet. Ezért hullám
zik benne a gátlás és az ön
mutogatás.

Amikor szabadul, akkor sem 
tud természetesen közeledni a 
lányokhoz-asszonyok.hoz. _ Fé
lénk, visszahúzódó, aki képte
len egy mondatot is szólni ide
gen nőhöz. De él benne, sőt 
fokozódik a vágyakozás a 
másneműek iránt, s kivel tud 
felszabadult lenni igazán? Az
zal, akivel egy fedél alatt él_... 
Az öccse katona, s a felesége 
egy házban él velük, mármint 
a fiúval és az anyjával. Az 
anyós és a sógor úgy viselked
nek az ifjú menyecskével 
szemben, ahogy az illik, ahogy 
keli

A fiú, aki két szót nem tud 
szólni egy nőhöz,' itt már ol
dottabb, itt már arra is futja 
az „erejéből”, hogy nevessen, 
hogy tréfálkozzon, hogy szó
rakoztassa ifjú sógornőjét. És 
ez teljesen új n.eki, ilyet még 
nem tapasztalt. A sógornő is 
ingerkedik, tetszik neki a né
ma, majd beszédes hódolat.

A lényeg az, hogy megtörté
nik, ami eleddig nem volt a 
fiú életében, méghozzá meg
lehetősen torz formában, hí- ■ 
szén kihasználta az öccse tá
voliétét, az asszonyka tapasz
talatlanságát, hiszékenységét. 
S ezzel újabb bűncselekmé
nyeket indított el, ugyanis 
miután kitudódott, nem ma
radhatott a házban, össze
vissza bújkált és különféle 
bűncselekményekből tartotta 
fenn magát.

Ebben a hajszában, hiszen a 
rendőrség köröztette, ismer
kedett meg félteStvérével, egy 
fiatal lánnyal, akinek elmond
ta búját-baját, aki előtt ismét 
őszinte és bátor mert lenni. A 
kislánynak tetszett ez a ma
gatartás, és az, hogy testvére 
a fiú, meg nem is . . .  Szinte 
hihetetlen, hogy ebben a hely
zetben — vagyis, hogy a rend
őrség betörés, s különféle más 
bűncselekmények miatt körö
zi —, kivirágozhat egy szere
lem. Mégis ez történt.

És ezt a kapcsolatot vállal
ni is akarják, s eszük ágában 
sincs lemondani egymásról. A 
fiú börtönben van, a lány pe
dig rendszeresen látogatja, le
veleznek, s biztatják egymást, 
hogy ha letelik a büntetés, 
minden másképp, minden job
ban alakul.

Nem kell hozzá nagy fan
tázia, hogy a szülők — ne fe
ledjük, valaha házaspár! — 
mennyire kétségbe vannak es
ve. És tehetetlenek, hiszen a 
lény is tizennyolc éves, hiába 
-tiltják, nem ér az semmit, 
nincs semmi eredménye. Hiá
ba próbálkoznak azzal, hogy 
beszélnek p „fejével”, hátha 
éázre té r . . .

★

Véleményem szerint ma so
kan rendkívüli fontosságot 
tulajdonítanak a nemiségnek, 
többet, mint amennyit az va
lójában érdemel. A film, a té
vé, a könyv, a színház, mind»' 
mind ezt támasztja alá, s aki 
meg van fosztva a természe
tes közegétől — azaz börtön
ben van —, az még mélyeb
ben .éli mindezt át, mint sze
rencsésebb kortársa, aki kint 
van az életben, s azt csinál, 
amit a kedve diktál.

Mire kikerül, addigra már 
szinte késő, a legtöbb nő elér
hetetlen lész számára, tehát 
„oda nyúl”, ahol még talál va
lamit , . .  És ilyenkor nem tö
rődik sem a hagyománnyal, 
sem az erkölccsel, mindegy 
neki, hogy sógornő az illető 
vagy féltestvér! A lényeg az, 
hogy legyen! Ezenkívül nem 
törődik semmivel. Pedig ha a 
társadalomban természeteseb
ben, egyszerűbben, kevésbé 
harsányan foglalkoznának a 
nemiséggel, akkor ez a fiú egy 
idő után megtalálná önmagát, 
s majd a megfelelő természe
tes társat, akivel leélhetne egy 
egész életet, s nem kellene 
ilyen torz élvezetpótlékhoz ra
gaszkodnia, amellyel nemcsak 
a lányt, hanem a szüleit is a 
kétségbeesésbe kergeti. Talán 
nem tévedek túlságosan sokat, 
ha ebben az egészben a fiú 
késett és morbid bosszúját is 
látom, amelyet ' az apjának 
szán. Közvetve ez a kapcsolat 
valóságos ütés a szívre, arra 
az apai szívre, amely nem volt 
őrá kíváncsi két évtizeden ke
resztül.

★
Mit lehet mondani egy-egy 

ilyen eset kapcsán, amelynek 
kezdetén már eleve felsejlik, 
felvillan, a későbbi tragédia? 
Amikor az ösztönök : veszik át 
az uralmát az ember felett, 
ott és akkor fölösleges a józan 
értelem, a kijózanító szó, hi
szen senki nem figyel rá. En
nek ellenére fel kell hívni a 
fiatalember figyelmét, hogy 
komoly dolgokkal játszik, hogy 
súlyos, következményei lesz
nek a kapcsolatának. Jobb 
lenne, ha — mint idősebb fi
vér! —, ő ébredne fel előbB, s 
szép lassan felszámolná ezt a 
furcsa érzelmi kettőst.

Á. J.

Jellemek, sorsok

Erőnket meghaladó feladat?
A CSÜGGETEGSÉG JELLEMVONÁSÁT

olyan embereknél találjuk meg, akik az előt
tük álló feladatot túl nehéznek érzik, és nem 
tulajdonítanak maguknak kellő erőt annak le
győzésére. Ez a jellemvonás rendszerint las- 
san-előrehaladás formájában nyilvánul meg. 
Ilyenkor az ember és a feladat közti távolság 
vagy nagyon lassan csökken, vagy állandó 
marad. Ide tartoznak azok az esetek, amelyek
ben azt az embert, akinek valamilyen élet
feladatot meg kellene oldania, egyszer csak 
nem találjuk sehol. Hirtelen felfedezi például, 
hogy egyáltalán nem alkalmas a reá váró hi
vatásra. Mindenféle árnyoldalakat fedez fel 
benne, és a dolgokat úgy csűri-csavarja, hogy 
a hivatás elvállalása valóban lehetetlennek 
látszik.

Az ilyen esetek lényege általában az, hogy 
az ember önmaga és a feladatai közé többé- 
kevésbé nagy távolságot állít. Ha ugyanis 
egészen előkészületlenül kerül szembe vala
milyen feladattal, a távolságban mindig eny
hítő körülményt talál, így önérzete és szemé
lyes hiúsága sértetlen marad.

A helyzet ily módon sokkal biztonságosabb. 
Az ember úgy dolgozik, mint a kötéltáncos, 
aki tudja, hogy alatta háló feszül. Ha lezu
han, „puhára” esik. Ha előkészületlenül fog a 
feladatba, és nem állja meg a helyét, önérzete 
ekkor sincs veszélyeztetve, mert azt mondhat
ja, hogy különféle okok miatt nem felelhetett 
meg, hogy késő van már, vagy későn kezdte 
el, egyébként a munka ragyogóan sikerült 
volna. Ilyenkor — úgymond — nem az egyé
niség hiányosságában van a hiba, hanem va
lamely apró, mellékes körülményben, melyért 
az illető nem vállal felelősséget. Ha ellenben 
a teljesítmény mégis sikerül, akkor annál 
többet ér. Ha ugyanis valaki szorgalmasan 
dolgozik feladatán, senki nem talál benne kü
lönöset, hogy az sikerül, hiszen ez magától 
értetődik. Viszont, ha valaki későn kezd bele, 
keveset dolgozik vagy egészen előkészületlen, 
ám mindennek ellenére megoldja feladatát, 
akkor egészen más a helyzet. Ez az ember 
valósággal kétszeresen „hős”, mert egy kézzel 
végezte el azt, amihez másoknak két kézre 
van szüksége.

Az ilyen magatartás elárulja az ember hiú
ságát éppúgy, mint nagyravágyását. Leleple

zi az embert, ak i, jelenetet rendez, ha nem 
másnak, akkor önmagának. Minden csak a 
nagyzolás végett történik nála, hogy azt a 
látszatot keltse, mintha rendkívüli erők felett 
rendelkezne. Ezáltal közelebb jutottunk 
mindazon emberek megértéséhez, akik az 
előttük álló feladatokat ki akarják kerülni, és 
maguk teremtenek önmaguk számára nehéz
ségeket. Feladatuk felé vezető kerülő útjukon 
találjuk azokat a furcsa, feltűnő jelenségeket, 
mint például a lustaság, nemtörődömség, hi- 
vatásváltoztatás (átnyergelés), elzüllés stb. 
Vannak emberek, akik ezt a magatartást már 
külső viselkedésükben elárulják. Annyira haj
lékonyak, hogy minden összeütközést kígyó 
módjára kikerülnek.

AZ ILYESMI BIZONNYAL NEM VÉLET
LEN. Némi fenntartással azt állíthatjuk, hogy 
ezek olyan emberek, akik a megoldásra váró 
nehéz feladatokat kikerülni igyekeznek. Bi
zonyítja ezt a megtörtént következő eset. Sze
replője egy fiatalember, aki elkedvetlenedett, 
'életúnt volt, ráadásul öngyilkossági gondola
tokkal foglalkozott. Semminek sem tudott 
örülni, egész viselkedésével azt mutatta, hogy 
az élettel tulajdonképpen már leszámolt. El
beszéléséből kiderült, hogy két fiútestvére 
mellett ő a legidősebb. Apja rendkívül nagy
ravágyó ember volt, aki akadálytalan lendü
lettel haladt előre az életben, és meglehető
sen sokra vitte. Fiatalemberünk apja ked
vence volt, neki kellett volna apja nyomdo
kaiba lépni. Anyja korán meghalt. Mostoha
anyjával jó viszonyban élt, talán azért, mert 
apja erősen pártfogolta. Mint elsőszülött, lel
kes hódolója volt a hatalomnak és az erő
szaknak. Egész magatartása parancsoló jelle
gű volt. Az iskolában csakhamar sikerült az 
osztály élére kerülnie. Tanulmányai befeje
zése után átvette atyja üzletét, és a kívülál
lókkal szemben alamizsnaosztogató módjára

viselkedett. Mindig barátságosan beszélt, 
munkásainak nem volt rossz dolguk, a leg
magasabb bért fizette nekik, kéréseiket rend
re meghallgatta, s ha lehetett, méltányolta. 
Később gazdaságilag öszeomlott. Viselkedé
sében ekkor változás állt be. Nem fogyott ki 
a panaszokból, hogy alkalmazottainak reni- 
tenskedő viselkedése mennyire elkeseríti. 
Amit azelőtt kértek és meg is kaptak, azt 
most követelik. Elkeseredése annyira fokozó
dott, hogy az üzlet eladásának gondolatával 
foglalkozott.

Feladata megoldásában tehát éppen a ne
hézségek felmerülésekor hátrált meg. Egyéb
ként jóindulatú főnök volt, de abban a pilla
natban, amint emberei hatalmi helyzetéhez 
nyúltak, már nem tartott velük. Ha nem 
akarta volna olyan döiyfösen megmutatni, 
hogy ő az úr a háznál, ebből az irányból 
semmi támadás nem érte volna. Számára 
azonban semmi nem volt olyan fontos, mint 
személyes hatalmának kimutatása. Ezt meg
nehezítette a gazdasági problémák felmerülé
se,, ezért hivatása többé már nem szerzett ne
ki örömet. Visszavonulása támadás és panasz 
a renitenskedő alkalmazottakkal szemben.

Hiúságával tehát csak egy bizonyos pontig 
érhetett el. A hirtelen keletkezett helyzet el
lentmondása legelőször is őt érintette. Élvei 
nem bizonyultak többé használhatóknak. Egy
oldalú fejlődése következtében elvesztette ké
pességét arra, hogy más irányba térjen, és 
más elvet érvényesítsen. Fejlődésképtelenné 
vált, mert a hatalmat és a fölényt tette egyet
len céljává, és ennek megfelelően engedte el
hatalmasodni magán a hiúságot.

Élete többi kapcsolatán széttekintve az lát
szik, hogy üzleti összeköttetései meglehetősen 
hiányosak. Világos, hogy ezzel a belállított- 
sággal csak olyan embereket tudott maga köré 
gyűjteni, akik fölényét elismerték, és akara
tának engedelmeskedtek. Emellett éles szemű

kritikus volt, alkalom adtán találó, lekicsiny
lő megjegyzéseket tett. Ez elűzte közeléből az 
ismerősöket, végül nem maradt egyetlen igaz 
barátja sem. Végül is főként a szerelmi és há
zassági kérdésben jutott csődbe. A szerelem a 
legmélyebb társas viszony, „pajtási kötöttség”, 
s ezért a legkevésbé tűri el az egyik fél ural
mát. Mivel pedig ő uralkodni akart, élettársa 
megválasztásában is tekintettel kellett lennie 
erre.

AZ URALKODNI VÄGYÖ, FÖLÉNYRE 
TÖREKVŐ TÍPUS szerelmi választása min
dig olyan partnerre esik, aki maga sem gyen
ge, és így meghódítása ismét csak diadal. Ily 
módon két hasonló természetű ember kerül 
össze, akiknek együttélése a legsúlyosabb har
cok szakadatlan láncolata lesz. A fiatalember 
választása is olyan asszonyra esett, aki né
mely tekintetben még uralomra vágyóbb volt, 
mint 0 maga. Mindkettőjüknek a legváloga- 
tottabb eszközökhöz kellett folyamodniuk ah
hoz, hogy uralmukat elveiknek megfelelően 
fenntarthassák, Eközben minduntalan termé
szetesen eltávolodtak egymástól, anélkül azon
ban, hogy teljesen el tudlak volna szakadni, 
mert az ilyen emberek mindig bíznak győzel
mükben és ezért nehezen hagyják el a csata
teret.

★

A társadalom bizonyos engedékenységet és 
alkalmazkodást igényel, kölcsönös segítséget, 
nem pedig azt, hogy valaki a hatalmat magá- 
hoz ragadja, és másokkal szemben fölénybe 
kerüljön, Hogy éz mennyire áll, bizonyára so- 
kan tapasztalták önmagukon vagy kornyeze- 
tűk valamelyik tagján. A be nem illeszkedő 
ember elmegy például látogatóba, rendesen 
viselkedhet, senkit nem zavarva, de nem me
legszik fel, mert, hatalomra törekvése meg
akadályozza beqne, és mások sem melegsze
nek fel vele szemben. Csendesen ül az asztal
nál, cseppet sem kelti vidám ember benyomá
sát, és nern sokat tesz a társaság szórakozta- 
tasa érdekében. Jobban szereti a párbeszédet 
mintha nagyobb gyülekezetben kellene beszél
nie. Sajátossága gyakran jelentéktelen dolgok
ban mutatkozik meg: mindig igazának kell 
lennie, olyan dolgokban is, melyek eg'-'"„ián 
nem fontosak a Számára. R. j.
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Kuvait Hollywooddal verseng
A perzsa-öbölbeli k is. sejk

ség a legjobb úton halad afe
lé, hogy az olajiparból szárma
zó .csökkenő bevételek pótlásá
ra, a film-, a televízió- és vj- 
deoipart változtassa kiegészí
tő Jövedelemforrássá. Az az 50 
millió dollár, amit a : kuvaitiak, 
tavaly a televízióba és a fii- ■ 
mekbe fektettek, Hollywood
ban semmiségnek tűnhet, de 
csak akkor, ha nem vesszük 
figyelembe, hogy egy mindösz- 
sze 18 000 négyzetkilométeres 
és összesen 1,3 millió lakosú 
országról van szó.

Mint a Föld egyetlen más 
népe sem, annyi filmet és té
véműsort fogyasztanak a ku
vaitiak. A lakosság több mint 
felének van videó-készüléke, 
számos háznál pedig minden 
szobában. A -belföldi ipar a 
kielégíthetetlen piacnak csak 
egy kis részét tudja ellátni.

A legfontosabb kuvaiti cé
gek. egész sora érdekelt . már 
pénzügyileg , a nyugati film
iparban. A gazdag kereskedők, 
el vakítva az üzletág ragyogá
sától, amely eddig .Hollywood 
szinonimája volt,; filmproduk-. 
eiókat finanszíroznak. Kuvait 
pénzügyi potenciálja Nyugaton 
kiképzett, szakembereket von
zott oda, akik a sejkséget az 
egész öbölövezetet, ha ugyan 
nem az egész-arab világ veze
tő televíziósműs.or-terrnelőjévé 
változtatták.- A kuvaitiak azon - 
vannak, hogy. a- hanyatló 
egyiptomi, filmiparba is . új 
lelket leheljenek, és, az a cél
j u k — túl a tisztán kereske
delmi profi tan —, hogy a Nyu
gatnak arab kultúrát adjanak 
el, és a palesztin kérdést dra
matizálják.

Á NaWras (SseáguH—Sirály) 
Co. a Kindki Audiő- Visual 
Centre ö-f Abu Dhabiva! 
együttműködésben -hat euró-- 
pai . televíziótáfsáság " érde- 
keits-égéf -: nyerte meg ■ az 
Ezeregyéjsíiafta című- hat- 
vanperces filmjének nagy 
tervéhez. 25 millió dollárt bo
csátottak Seherezád-é meséje 
megfilmesítésének rendelkezé
sére, ami most a marokkói 
Fezben folyik. A nagy' és 
költséges sorozatokat angol, 
francia és arab nyelven; nem
zetközi szereplőgárdával állít
ják elő. Mohammed Lakhdar- 
Hamina algériai rendező, a 
cannes-i Arany Pálma díj tu
lajdonosa irányítja az első ti
zenhárom rész rendezését!

A modern System Netwo-rk 
(MSN), a Tájékoztatás. és Te-, 
levíziös Minisztérium . állam
titkára, Mohammed Sanoussi 
vezetése alatt álló, köztulaj
donban lévő társaság Musztafa 
Akkad líbiai rendezővel (A 
sivatag oroszlánja, Mohammed, 
Isten küldötte, Halloween) 20 
millió dollárt fog befektetni öt 
külföldi filmbe, túlnyomórészt 
olcsó kommersz áruba, és eb
ből ’ a célból: irodát nyitott 
Londonban.

Az Arabian Gulf - States 
Joint Production Program Ins
titution (AGSJPPI) már 10 
millió dollárral rendelkezik a . : 
Sesame-Street- című , észak- 
amerikai sorozat arabosított 
változatának előkészítéséhez.

Khalid Sziddik, egykori ku
vaiti filmrendező, akinek a 
hetvenes években forgatott k-ét 
filmje számos nemzetközig db* 
jat nyert, az olasz, televízió
val é-s az indiai Seabreeze Pro- 
ductiohsszal koprodukcióban.

Boccaccio Decameronjára 
épülő filmet készített Shaheen, 
a sólymok királynője címmel.

A Trytei International, iro
dával Kuvaitban, Londonban, 
Kairóban és New Jerseyben, 
egymillió dollárért fogja elő
állítani angol nyelven a Blind 
Memoryt. Julie Christie és 
Fatten Hamarha egyiptomi szí
nésznők lesznek a sztárjai.

Ezek a beruházások valószí
nűleg nagyrészt a kuvaiti gaz- 

. dasági helyzet következmé
nyei. A világ legnagyobb egy 
főre eső jövedelemmel rendel
kező lakossága a tőzsdespeku
lációk pótlását keresi; e spe
kulációk miatt az 1982-es tőzs
dekrach után 7500 kuvaiti ma
radt 92 milliárd dollár név
értékű fedezetlen csekkel. A 
kuvaiti kormány időközben 
átvállalta a kezességet a tőzs
dekrach kisebb és középáldo
zataiért, s ezek most pénzük 
kevésbé kockázatos befekteté
sének új módjait keresik.

1974 óta a kuvaitiak erőtel
jes felvásárlásokat eszközöltek 
a Marks and Spencer áruház
láncnál. Utat törtek az olyan 
társaságok számára, mint az 
MSN, és közös vállalkozásba 
kezdtek a hollywoodi filmipar
ral. Üzleteket kötöttek a Pa
ramount Picturesszel és a 
Cannon Filmsszel.

Az új kuvaiti filmmogulok 
sikeresen utánozták le holly
woodi példaképeiket. Holly
wood elegáns éjszakai lokál
jaiban méretre szabott selyem- 
öltönyt viselő kuvaitiakkal és 
kuvaiti hölgyekkel találkozha
tunk, akik fekete csádor he
lyett Dior-modelleket horda
nak. Néhány más arab állam
mal ellentétben Kuvaitban a 
nők jelentős szerepet játsza
nak a médiaiparban és az üz
leti életben... (bár választójoguk 
nincs)közülük 250-en állnak 
mulíínációiiális ’ 1 társaságok 
élén.

Az ismert egyiptomi szín- 
igazgató, Zeki Tolemat vezeti a 
kuvaiti színi iskolát 34 férfi és 
női hallgatóval. A kuvaiti te
levíziónak elegendő eszköze 
van ahhoz, hogy 25 sorozatot, 
gyermek- és sportprodukció
kat állítson elő;, ezeket köz
vetítik a Perzsa-öböl körül 
mindenütt. Egyetlen más tévé
állomás sem olyan korszerű 
műszakilag, mint a kuvaiti. A 
harmadik, minden évben meg
rendezett. Gulf Vision Tv Fes
tival rekordszámban 500 arab 
forgalmazótársaságot, produ
cert és színészt, valamint új
ságírót csalt. 20 országból Ku- 
vaitba. : '-.

Sanoussi államtitkár vezeti 
a kuvaiti.! filmklubot, amely 
állami finanszírozással hetén-, 
ként kétszer mutatja be elit 
tagságának a legújabb, több
nyire amerikai filmeket, te
kintet nélkülaz arab bojkott- 
politikára vagy az erkölcsi 
cenzúrára.. A. 70-es évékben 
Kuvaitban. 14 mozi volt, mind 
állami tulajdonban, amelyek 
évi, hatmillió jegyet adták el, 
és 60 egyiptomi, 60 indiai, 250 
amerikai és . két tucat európai 
filmet: mutattak be. Most leg
feljebb évi 2 millió jegyet ad
nak el, főleg tizenéveseknek. A 
képmagnók miatt a filmbará
tok otthon töltik a szabad ide
jüket. 1982-ben a kuvaiti ház
tartások 52 százalékában volt 
legalább egy képmagnó. 17 
százalékában legalább kettő.

Az iskolák áfalusszák 
a számítógépkor*

Az NSZK-ban az a veszély 
fenyeget, hogy „az oktatásban 
is átalusszák a számítógépet”. 
És ez nem annyira a tanuló
kon múlik, akik már amúgy is 
előbbre tartanak az elektroni
kában, mint a tanítóik, és ott
hon néhány ezer márka érték
ben írnak programokat az 
ipar számára. Legfőbb ideje, 
hogy a már mozgó vonatra fel
ugorjunk.

Így hangzik a Mikroszámí
tógépet az iskolába akciókö
zösség félreérthetetlen figyel
meztetése, amely Dorothe 
Wilms szövetségi közoktatási 
miniszterasszonynak megala
pozott vizsgálati eredményt 
nyújtott át. A német iparnak 
— áll benne —* egy már alig 
behozható lemaradást kell le- 
fcüzdenie: míg például nálunk 
öt komoly számítógépgyár van, 
egyedül a kis Tajvanon 120 
működik.

Az akcióközösség 30 000 kér
dőíve szolgáltatta az első alap
adatokat az ország számító
géphelyzetéről. Az iskolákból 
a körkérdésre 3357 differen
ciált válasz érkezett vissza. Á 
vállalkozás költségeit a Vogel 
szakfolyóirat-kiadó és a 
Triumph—Adler gyártó cég 
viselte.

A kép komor: mivel hiány
zanak a tantervek, valamint 
az irodalom az iskolai könyv-' 
tárakból, a tanítóknak úttörő
ként kell szondázniuk az isme
retlen terepet, autodidakta 
módjára kell bedolgozniuk 
magukat a témába. Így adódik 
gyakran a szokatlan kép, hogy 
a tanulók — akik a karácso

nyi ajándékon, egy házi szá
mítógépen gyakoroltak — 
könnyedén lehagyják a taní
tóikat. A fiatalok érdeklődése 
óriási: az Erdők kihalása című 
felső tagozatos szeminárium
ra egy tanuló jelentkezett, a 
számítógépes tanfolyamra 95.

A körkérdés adatai szerint 
az iskolák 60,5 százaléka ren
delkezik számítógéppel, míg a 
gimnáziumok a 90 százalékos 

felszerelésállományukkal 
messze megelőzik a mezőnyt. 
A szakoktatási intézmények
ben már csak 70 százalék, a 
polgári iskolában, amely egy
re inkább a köztársaság ma
radványiskolájává válik, ’ ép
pen csak 25 százalék. Ez min
denesetre elkendőzi, hogy a 
készülékekkel való felszerelt
ség általában hiányos: átlag 
5,2 készülék kb. 2000 tanulóra. 
Nvugat-Bcrün egyértelműen 
vezet a 89,1 százalékos állo
mányával JJaj.ua—Pfalz 68,6 
százaléka és — a skála alján 
— Alsó-Szászország 5,2 száza
léka előtt. Informatikai okta
tást Nyugat-Berlinben az isko
láknak csiák 9,8 százalékában 
nyújtanak. Ebben Bajorország 
vezet 41,1 százalékkal.

A pénzszűkén, a tantervek 
és képzett tanítók hiányán kí
vül még egy akadály áld a szá
mítógép útjában: a szülőkre, 
írja az akcióközösség, nem le
het messzemenően számítani. 
Saját elektronikái tapasztala
tok hiányában tőlük túl sokat 
kívánnak, ők „a számítógép 
számára az elveszett nemze
dék”.
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U j  k ö n y v e k
Katherine Mansfield EGY CSÉSZE TEA
(Európa Zsebkönyvét;) Európa Kiadó Fűzve: 32 Ft

Az új-zélandi születésű angol, a századfordulón élt 
írónő életművének java részét tartja kezében az olvasó. 
Látszólag apróságokról ír, de az írónő érzékenysége, fi
noman szatirikus látásmódja ezekben a felvillanásokban 
is az emberi sorsok mélységét, az élet teljességét ragad
ja meg.
V. Levi AZ ÖNISMERET MŰVÉSZETE
Gondolat Kiadó Kötve: 3G Ft

„Könyvünk nem boldogságrecepteket ad, hanem olyan 
eljárásokat ismertet, amelyekkel a tudat segítségére 
siet a tudattalannak. Ezeket az eljárásokat, amelyek 
alapjában véve az „önszuggesztió” fogalma alá sorolha
tók, bárki elsajátíthatja, aki csak óhajtja, és — ami a 
legfontosabb — időt szán a megtanulásukra.” — írja 
könyvéről a szerző.

FERENCSIK JÁNOS, AZ EMBER ÉS MŰVÉSZ
PORTRÉJA
Műszaki Kiadó Kötve: 95 Ft
Doráti Antal, a jó barát írja a könyv előszavában: „Fe- 

rencsik János Magyarország zenéjének utóbbi századá
ban sokaknak volt jó barátja, százaknak tanítója, ezrek
nek útmutatója, vezetője, zenegazdája.” A könyv Fejér 
Gábor fotói és Gábor István iriterjúmontázsain keresz
tül ismerteti meg az olvasót a karmesterrel.

Erich Kästner: HÁROM EMBER A HÖBAN 
Európa Kiadó Fűzve: 32 Ft

Igaz ugyan, hogy ha a vége jó, minden jó, de addig a 
szegény embert játszó milliomosnak és a milliomosnak 
vélt szegény embernek — no és a harmadik embernek: 
a jómódú magánzóvá átöltöztetett bölcs urasági inasnak 
—y sok kalandot kell átélnie a hóban, vagyis egy előke
lő téli — sportszállodában, ahol a többszörös szerepcse
re például arra is jó, hogy ki-ki megismerhesse az elő
kelő társaságot, no meg a fonákját...

Aranymosés —  rabszolgaimm&ávol
A perui rendőrség hivatalos jelentés szerint hét sze

mélyt — két nőt és öt férfit — tartóztatott le Limában, 
mért gyermek-rabszó’gakeraskedelemmel foglalkoztak.

■ Cüzco, volt. inka főváros, vidékén, szegény parasztcsalá
dok 10—15 éves gyermekeit toborozták, hogy Madre de 
Diósban, a perui Amazonas-vidékén Brazília és Bolívia 
határán aranymqsásra használják fel őket, A becslések 
szerint gyermekek százait dolgoztatták rabszolgaként, 
embertelen körülmények között.

A vizsgálatot a La Renublica című lap cikke nyomán, 
indították el, amely beszámolt a Madre de Dios-i rab-
szolgakereskedelémiől.

Madre de Diós vidékén 15 ezer aranymosó naponta 
4-5 gramm aranyát talál a vidék számtalan folytjában. 
A „munfcáerő-töbórzók” a lap szerint távoli vidékeket 
kerestek fel, ahol sok parasztesalád a kétévi szárazság 
után alig tud megélni. A tóbörzók munkát ígértek e 
családok gyerekeinek,' és. átszámítva 75 pfennig előleget 
fizettek ki. Sok szülő elengedte gyerekét, mert azt re
mélte, hogy így jobb élete lesz.

T R É F Á K -
— Jól szórakoztatok teg

nap az Operában?
— Eleinte igen, de az

után a szomszédok elkezd
tek pisszegni.

— Most jön a rabok kó
rusa a Fidelióból! — súg
ja a feleség a férjének.

— Ö, nem is tudtam, 
hogy a Fidelió ilyen nagy 
börtön. Hol van tulajdon
képpen?

★

A karmester a próbán 
rászól a tenorra: — Ké
rem, több szenvedéllyel. 
Ön még sohasem szeretett 
igazán?

— De igen, de közben 
nem énekeltem . . .

— Miért beszélnek az 
orvosok a műtőben mindig 
latinul?

— Azért, hogy a beteg 
megszokjon egy holt nyel
vet.

★

. A fiatalasszony panasz
kodik a nászéjszaka után:

— Egyébként a jegygyű
rű is túl kicsi nekem.

— A férjem azt mondta, 
elhagy, ha az új autómat 
ismét összetöröm.

— Na és?
— Nagyon fog hiányozni.

— Papa, tulajdonképpen 
mi a csoportszex?

— Buta' kölyök, nem fi
gyeltél az iskolában, ami
kor a halmazelméletet ta
nultátok?

★
— Nekem elég, ha egy 

férfinak a szemébe nézek, 
már rögtön tudom, mit 
gondol rólam!

— Te szegény. ..

— Főúr, ez a kutya foly
ton a tányéromat nézi!

— Persze, ez az ö tá
nyérja.
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Műkorcsolya EB után

Egy héten át ismét a műkor
csolya zás volt az egyik fősze
replő az európai televízióállo
mások'sportadásai ban: a svéd
országi Göteborgban a gála
műsorral zárult a kontinens’ 
bajnokság. A magyar résztve 
vők közül Téglássy Tamara a 
15., Raábe Imre a 19., sz Engi— 
Tóth jégtánckettős pedig a 9. 
helyen végzett. Szereplésük 
gyors értékelésére Kozári Jó- 
xsefné dr., a Magyar Jégsport
szövetség elnöke vállalkozott, 
aki ezúttal nem a helyszínen, 

- hanem a televízió, képernyője 
előtt, Budapestről szu.rkojt a jő 
eredményekért.

— Nézőpont kérdése,., hogy 
mikéilt minősítjük apró örö
meinket, hiszen a sportág is
merői egyértelmű előrelépés
nek könyvelhetik el. verseny
zőink , szereplését. ..Téglássy 
Tamara .éle te másod jk Európa- 
bajnokságán a 26 fős mezőny
ben a 9 ‘. legjobb rövidprog
ramot mutatta be, kűrje a 
13. voit, s ha az iskolafigu- 
rákban biztosabb, még előke
lőbb helyen végezhetett volna. 
A jégtánck.ettős .eredménye a 
körülmények ismeretében va
lóban, bravúr,.hiszen Engi Klá
ri sérülésé, majd az ez t, kö
vető arcműtéte miatt hat hé
tig nem léphettek jégre, más
fél hónapos1 hátrányba kerül
tek, közvetlenül az EB előtt. 
A dunaújváfosi Raábe Imré
től, a sportág, első vidéki baj
nokától a nemzetközi bemu
tatkozás' alkalmával nem re
méltünk többet, tisztességgel 
helytállt. Valamennyi: magyar 
versenyzőre érvényes, hogy 
lassan érezteti-már-a hatását 
a . Budapest Sportcsarnok , je
lenléte, az; hőgy..egész éven
át mód van a jeges gyakor
lásra. Változás tapasztalható 
az edzésmunkában is': a nyári 
kon-dicionájámunka, az isko- 
iagyakorlatok új. alapokra he
lyezett oktatásai-, a balett-ta
nulás egyaráht- a jövőbeli elő
relépést ígéri.

A híres sportcsarnok kongó 
nézőtere, az'-- Etirópa-bajnok
ság néhány száz érdeklődője 
azt-, sugalianá, hogy a nézők 
mgr nem kíváncsiak az előre
lépésre.,. '

—? Nem hiszem,, ..hogy erről 
lenne szó:. A-.göteborgi hír
adásokból inkább arra kö
vetkeztetek, hogy a szervezés-

gató, hogy a nyitó .napon, a  
párosok versenyén mindössze 
hét kettős vetélkedett.

—- A jégtánc talán jobban 
megfelel a kor igényeinek; 
lendületesebb, mozgalmasabb, 
látványosabb produkciót ígér.

-Igen,, divattá vált a jég
tánc.. Hozzáteszem:, jó divat.

Mindez persze nem jelenti 
azt, hogy könnyebb itt ered
ményt elérni, még ha nincs is 
olyan sok emelés a program
ban. A muzikalitás, a táncos 
jelleg magyarázza a népszerű
séget. A közönség- az olyan 
előadásokat igényli, melyet az 
EB-ezüstérroes Klimova—Po
nomarenko kettőstől láthat
tunk. Külön öröm, hogy a 
nagy mezőnyben jól szerepelt 
a tavalyi budapesti EB-n még 
csak 17. helyen végzett ma
gyar duó. Biztató a közelgő 
VB előtt.

— Ezek szerint . lesz magyar 
résztvevője a tokiói világbaj
nokságnak?

— Erről a héten dönt az 
OTSH. A sporthivatal előze
tes feltétele az volt, a jégtánc- 
kettős a legjobb tíz, női ver
senyzőnk pedig a tizenöt kör 
zött végezzen az EB-n. A 
nemzetközi szövetség értesí
tése szerint egyébként Ma
gyarországtól a ' férfiverste- 
nyekre és a jégtáncra is vár
nak pontozót a VB-n.

— Három- versenyző,- két 
pontozó; nem túl költséges 
utazás ez egy olyan világver
senyre, ahol a papírforma 
alapján aligha várható, ma
gyar korcsolyázó a mezőnyök 
legjobb tíz versenyzője kö
zé ...

— A részvétel sportbeli, 
szakmai értékét, úgy hiszem, 
szükségtelen magyaráznom. 
Az anyagiakról pedig annyit, 
hogy .akárcsak az Európa-baj- 
n-oikság esetében, a világbaj
nokságra is csak az útiköltsé
gek terhelik a. magyar szö
vetséget, a versenyzők ott-tar- 
íözkodásáit, - a . csapatvezető, 
valamint a bírók testei költ
ségeit a, rendezők fedezik. A 
nemzetközi szövetség az ese
mény televíziós jogdíjaiból, a 
hirdetések bevételeiből fejen
ként 2000 svájci frank támoga
tást nyújt a részt vevő orszá
gok szövetségeinek. A götebor- 
gi szereplés 8000 frankos ösz- 
szegéből tulajdonSt-éppen még 
a minket terhelő kiadásokat 
is fedezni tudtuk, így ingye
nesnek, Riondható az utazás. 
Japánba természetesen drá
gább a repülőjegy, de való
színűleg a „kvóta” is maga
sabb lesz, a hírek szerint ver
senyzőnként 2500 frank.

—- A világbajnokság már
cius 4-én kezdődik.

—■ Alig van addig időnk, 
hiszen a házigazdák február 
27-től látják vendégül' a VB 
résztvevőit, így a tervek sze
rint két hét múlva már útra 

„kel a magyar miniküldöttség. 
A versenyzők és az esemény
re útazó bírók névsorát a hé
ten jelöli ki a szövetség és az 
OTSH.

Két héttel a tavaszi rajt előtt

Miben reménykedik 
a középmezőny?

LISSZABONI SZURKAPISZKA

■■ iCötzirz m a ra d ja
— Már hogy jáínéíj. edzés

re,! — dörrént bele' n telefon- 
ba az óriás terme,tíj cerberus, 
akit. hiába kerestünk az ossze-
áUításpkban.:-

— Égy hónappal ezelőtt a 
Setubal elleni bajnoki mécs
esén ' kifutás közben comb- 
izpmszákadást • szenvedtem. 
Sérülésem szerencsére szépen 
iayiri* ha-pont.a> ákupunktúrás 
kezelőre jáfok, égy kínai or
vosba?. ■'

— összeí ritkán lehetett ol
vasni- nevét a csapat -Összeál
lításában.

~  Mit mondjak, pechem 
volt. Visszatért a csapathoz 
külföldről az -egykori- kedvenc, 
a válogatott’ Itapu védő Damas,
akinek a 1 •„ népsűrűsége itt
olyan, mint nálunk odahaza 
Nyilasi Tibié. A kispadra ke
rültem. Hozzá kel! tennem! 
Damas nagyszerű kapus és ki
váló. sportember.... ö  blztatga- 
tett, mondván, én már ' 36 
éves vagyok, keli mögém egy 
jó helyettes, ha netán megsé

rülök. Ez be is következett. 
Decemberben visszakerültem a 
.kapuba,, négy meccsen gólt 
sem kaptam, és a Benfica el
leni 1:0-ás győzelmünk után 
azt írták a lapok, hogy kivéd
jem a szemüket.

~  Lesz-e újabb szerződés- 
hosszabbítás á Sportingnál?

— Az edzőm és. a játékos
társaim- szeretnék. Ennek ke
resik most az anyagi és az ad
minisztratív megoldását.

— Ha nem sikerül, akkor 
mihez kezd?

— Nem maradok külföldön, 
hazatérek, és szeretnék, játsza
ni az NB I-ben, hiszen csak 
idén leszek 32 éves.

— trtak-e az, újságok .az 
NSZfí elleni magyar győze
lemtől?

— Bő terjedelemben foglal
koztak v-ele a lapok, de már 
tavaly ősszel, a sikeres világ
bajnoki selejtező mérkőzések 
után nagyot nőtt az ázsiónk. 
M-ezey Gyurit már-már má
gusként emlegetik.

A múlt héten a tabella ele
jén tanyázó együttesek háza 
táján néztünk körül. Ezúttal a 
középmezőnyben helyet fogla
ló csapatoknál kopogtatunk.

A, beszélgetésekből kiderült, 
mindenütt egy szebb tavasz
ban reménykednek.

Az .MTK-VM egy pont
előnnyel vezeti az üldözőbolyt. 
Miként értékeli ezt Palicskó 
Tibor?

— Előnyünk , minimális. 
Sajnos igen rossz a tavaszi 
sorsolásunk, Szombathelyen 
kezdünk, Zalaegerszegen foly
tatjuk, .majd a Honvédet -lé- 
gadjuk, utána Egerbe utazunk. 
Minden lehetőséget megra
gadtunk és megragadunk a 
felkészülésre, teremben, sza
badban csiszoltuk technikai és 
taktikai elképzeléseinket. Cé
lunk megőrizni jelenlegi po
zíciónkat úgy, hogy a fiatalok 
beépítésével ez már a játék 
színvonalán is látszódjon.

Az Újpesti Dózsa az ősszel 
nem remekelt a hazai bajnok
ságban. A lilák mindössze ti
zenöt pontot gyűjtöttek. Szebb 
lesz-e a tavasz, kérdeztük Te
mesvári Miklóst,

— Meg vagyok győződve 
róla, a játékosok is átérzik a 
helyzet komolyságát. Sorsolá
sunk kedvező. Ezzel a lehető
séggel élnünk kell. Túraeikcp- 
zelésétok nem valósultak meg, 
és kétes értékű és hasznú ka
landokba nem vágtunk bele. 
Mindén alkalmat megraga
dunk a felkészülés folyamatos
ságának biztosítására. Hazai 
edzőmeccsekkel. szeretnénk 
mielőbb ... fófmáfiá . .lendülni. 
Ügy érzem, tavasszal más Dó
zsát látnak majd a pályán.

A múlt évi megrázkódtatás 
után jól tartotta magát a Cse
pel. A vasgyári csapat jelen
leg Csehszlovákiában túrázik. 
Néhány héttel ezelőtt Géléi 
József a következőt mondta:

—' Jó légkörben készülünk, 
nem tűzünk irreális célokat

az együttes elé. A legfonto
sabb a csapatépítés.

Az ötvenszázalékos teljesít
ményt nyújtó együttesek sorát 
a tizedik helyen a Tatabánya 
zárja. Ennél jobb helyen sze
rettek volna végezni. Bacsó 
István így vélekedik:

—- Nem jöttén be elképze
léseink. Lehet, hogy ebben én 
is ludas vagyok. Talán egy 
számmal nagyobb „zakót” 
akartam a csapatra erőltetni. 
Mindnyájan tudjuk, tavasszal 
merőben más játékkal kell ki
rukkolnunk, és ha ez bejön, 
akikor megvalósíthatjuk elkép
zeléseinkét, s az első öt között 
végezhetünk.
, A?- őszi idényben nagyszerű 

rajtott vett a Pécsi MSC. A 
hajrára azonban kipukkadt, 
tizennégy pontjával a tizen
egyedik helyről vág neki a 
bajnoki sorozat második részé
nek. Az elvárásokról kérdez
tük Rónai Istvánt.

— A jó rajt után olyan sé
rüléshullám . é r t , el minket, 
hogy szinte a meccsekre fol
toztuk , össze a játékosokat. A 
Üebrece-níői idehaza elszenve
dett vereség után még az ön
bizalmunk is elszállt. Az ala
pozás szerencsére jó hangulat
ban zájlo-tt, és így abban re 
ményfeedünk, hogy ötveüszá- 
zalékps teljesítménnyel a nyol
cadik helyen zárhatjuk a baj 
hoki pontvadászatot

A hagyományaihoz méltat 
lan helyen áll a Vasas. Tizen
két ponttal a tizenkettedik lett. 
Ennyi lenne csak az erő? — 
kérdeztük az „örök visszatérő" 
Illovszky Rudolfot, aki január
tól ismét átvette a kormány- 
rudat.

— Majd kiderül, remélem a 
szó isazi értelmében is kide
rül fölöttünk. Zökkenőmentes 
volt a felkészülésünk, naponta 
két alkalommá’ edzettünk. A 
rajtig tizenkét meccset vívunk 
meg.

F eb ru á rb a n  üt - VSM«sele$tessü
Az 1986. évi mexikói lab

darúgó- világba jrtokságön 
Európát 14 ország képvi
seli. Közülük Olaszország 
a védő jogán automatiku
san tagja a 24-es mezőny
nek, a többi 13 helyért hét 
csoportban küzdenek a 
FIFA európai tagállamai. 
A nagyobb számú csopor
tokban az első és a máso
dik helyezettek érezhetik 
magukat a döntőben, va
lamint a kisebb csopor
tokban élen végzett válo
gatottak, tehát összesen ll 
ország csapata. A további 
két helyért való vetélke
désben az 1. csoport má
sodikja és az 5. csoport 
másodikja (Magyarország 
is az '5. csopOrtba-n szere
pel) megmérkőzik majd 
egymással a továbbjutá
sért oda-visszavágó ala
pon. A 7. csoport második
ja óceániai ellenfelet kap. 
így alakul ki az európai 
14 továbbjutó.

Európában a VB-selejte- 
zők 1984, május 2-án a 
Ciprus—Ausztria mérkőzés
sel kezdődtek, és az idén 
november 17-én a Málta— 
Svédország találkozóval fe
jeződnek be. Februárban

még , ,öt mérkőzésre kerül 
sor: 1. csoport: február 27.

' Görögország— Albánia, 2,
csoport: február 24. Portu
gália—NSZK, 3. csoport: 
február 27. Észak-Írország

; —Anglia, 5. csoport, feb
ruár 27. Hollandia—Ciprus, 
7. csoport: február 27. Spa
nyolország—Skócia.

Természetesen bennünket 
elsősorban az 5, csoport 
alakulása érdekel, ahol a 
magyar válogatott . esélyei 
ígéretesek. Csak rajtunk 
múlik, hogy a kedvező 
helyzetet ,a továbbiakban 
megőrizzük-e Az osztrá
kok nagyon bíznak abban, 
hogy válogatottjuk az új 
vezetőkkel. (Elsner, Starek) 
a bécsi találkozón dönti el 
az elsőség kérdését. Mi ab
ban bízunk, hogy tavasz
szál folytatjuk az őszi bra
vúrokat. A csoport mérkő
zései így következnek: feb
ruár 27.: Hollandia—Cip
rus, április 3.: Magyaror
szág—Ciprus, április
17.: Ausztria—Magyaror
szág, május 1.: Hollandia— 
Ausztria, május 14.; Auszt- 
ria—Ciprus, Magyarország 
Hollandia.

ü fészö ü j S p a n jo lo r s í i ig t ia a

J a t» e  -kis-pa*! a  v en d ég  n ek ?
Mészöly Kálmán (55 éves) 

a volt szövetségi kápiiáhyt, a 
Vasas, exedzőjét az utóbbi he
tekben nagj)-csénd' veszi körül.

— Mi az oka ennek?
— Egyrészt ritkábbak a te

lefonhívások, mint korábban, 
amikor, még; funkcióban vol
tam. Másrészt én magam sete' 
akarok a régi dolgokról be
szélni, amelyek decemberben 
alaposan kiborítottak. A. jövő
vel kapcsolatban pedig még 
semmiféle, konkrétumot nem 
tudok mondiani. .

— Hogy telnek a napjai?
— A fizetésemet a szerződé

sem lejártáig, vagyis majd- 
másfél évig a Vasastól ka
pom. Éppen ezért gyakori 
vendég vagyok a Fáy utcában. 
Nemcsak az első csapat, de a 
juniorok, az ifik, s-öt a serdülők 
tréningjeit is figyelemmel kí
sérem. Ezenkívül több főváro
si klub edzésére, előkészületi 
mérkőzéseire is kijárok. Majd
nem mindegyiket láttam már. 
Legutóbb például a .Bp. Hon
védőt és a Ferencvárost. -

— Mivel magyarázza ezt a 
felfokozott érdeklődést?

— Egyszerűen önmagamat 
akarom kontrollálni. Ráadá
sul kíváncsi vagyok arra. hogy 
a kollégáim mit. csinálnak 
másként, milyen új dolgok
kal próbálkoznak. Nem árt a 
tapasztalatszerzés, főleg ak
kor, ha az ember összegezni 
akarja eddigi edzői pályafutá
sát. Márpedig én-abbán á pe
riódusban vagyok, hogy mér? 
leget- készítek: az egyik- serpe
nyőbe á jó lépéseimet teszem, 
a másikba a botlásaimat.:

“  Amikor legutóbb keres
tem, azt mondták, hogy kül
földön van.

— Igen. Öt napig Ausztriá
ban voltam. Az egyik bécsi 
csapat érdeklődik irántam, de

szerződéskötésről csak július
ban. lehet szó.

— Mindössze ennyi ajánla
tot. kapott külföldről? .

:— Nem; Ezenkívül még há
rom svájci I. osztályú egyesü
let is megkeresett, de vala
mennyi közül a legfontosabb 
a spanyolországi meghívás.

■— Éspedig, miről van szó?
— Pénteken, 15-én utazom 

: Madriba.. Először a Real .Mad
rid edzésmunkáját próbálom 
feltérképezni, aztán átmegyek 
Barcelonába, ■ ahol szintén 
megpróbálok' (Szakmai.' tapasz
talatokat gyűjteni. Egészen 
biztos, hogy óriási élmény 
lesz ennél a két világhírű 
klubnál heteket eltölteni.
—  Meddig marad kinn?
— Várhatóan két hónapig.
— Nincs emögött egy olyan 

remény is, hogy esetleg szer
ződést is ajánlanak fel, felké
rik szakvezetőnek valamelyik 
Spanyol klubhoz?

— Ez ma még legfeljebb 
csak ábránd. Bár az is igaz, 
hogy. már. kaptam jelzéseket, 
de ?ez az egyesület megközelí
tően nem olyan patinás.

— Én a Hercules Alicantéról 
hallottam.

— Sok mindenről beszél
nek ...

—: Térjünk vissza á titkon 
remélt spanyol szerződéshez. 
Mert azért ne ámítsuk az ol
vasót. Biztos' ez is megfordult 
Mészöly Kálmán fejében.

Ki ne lenne boldog, ha 
egy , óriási futballhagyorná- 
nyokkal .rendelkező országban 
dolgozhatna külföldi létére. 
Természetesen,- számomra is 
nagy megtiszteltetés lenne 
Egyébként a ma-gyar sportha- 
tóságoktól már megka-ptam' a 
hozzájárulást ahhoz, hogy 
nyugati, klubnál adott szituá
cióban szerződést írjak alá.

Ssr,pari-úszók Fradi-köpenybeit

Pezseg a víz Sós Csalsa k ö rü l..
Még alig száradt meg a 

pecsét a miniszteri engedé
lyén, amely arra jogosítja, fel 
ötödéves orvostanhallgató lé
tére, hogy az FTC úszószak
osztályának teljes jogú, fize
tett vezető edzője legyén — s 
máris nehézségekkel kell 
szembenéznie. Támadják egyes 
kollégád, szidja néhány sport
vezető, azt mondják róla: ver- 
senyzőcsábító.

— Korábban, 1982. augusz
tusától ez év január elsejéig 
másodállású edzőként a Bp. 
Sp-a-rtaeüsban dolgoztam, s 
most, amikor a zöld-fehérek
nél'vezető edzői beosztást kap- 
t?im, néhány szövetkezeti úszó 
bejelentette: velem tart — 
mondta Sós Csaba. — Nem én 
csábítottam őket, a verseny
zők ragaszkodtak hozzám, te
hát nem kalózakcióról, hanem 
Önkéntes menetelésről van szó 
Sajnos, a sportolók közül csak 
kettőt adtak ki az FTC-nek, 
hgt „gyérekem” körül pedig 
most is tart'a vita.'

Kikről van szó?
i— Énekes Zoltánról, Gyu- 

rácz Eszterről, Pándi Gábor

ról, Gál Franciskáról, Hova- 
nyecz Attiláról és Horváth 
Zoltánról. Énekes kivételével 
tulajdonképpen még egyikük 
sem jegyzett az úszópiacon, de 
ehhez még azt is hozzá kell 
tegyem: valamenriy-iüket úgy 
szeretnénk a magunkénak 
tudni, ho-gy egy évig vissza- 
versenyeznének a régi klub
jukhoz.

— ÉzeJc szerint egy eszten
dőn át a Fradi költségein ké
szülnének,-de á versenyeken a 
szövetkezetieknek gyűjthetnék 
az érmeket...

— Pontosan Így van, de eh
hez sem: akar hozzájárulni a 
Bp. Spartacus. Nem értem, 
hogy mdért mak-aeskodik a 
klubvezetés. Kinek jó az, ha 
egy év kényszerszünetet kell 
tartaniuk a sportolóknak?

— Nem vette el a kedvét, 
hogy rögtön ilyen zűrös ügyek 
intézésével kezdődött a vezető 
edzői munkája?

— Nem. Egyébként eláru
lom: büszke vagyok arra, hogy 
az említett sportolók úgy ér
zik, tőlem tanulhatnak a leg
többet. Ragaszkodásuk hihe
tetlenül önbizalom-növelő.

NézőcEcIogqtó vetndégpólősok
A magyar vízilabdasport ta

lán két legnagyobb sztárja vá
lasztott magának nemrég kül
földi egyesületet: Csapó Gá
bor (34 éves) a Siracuza, Fa
ragó Tamás (32 éves) a Düs
seldorf játékosa és nem tit
kolt nézőcsalogatója lett.

Csapó szerződtetésében az 
egykori világhírű futball-já- 
tékvezető, Lo Bello döntött, aki 
amellett, hogy helyi ország- 
gyűlési képviselő, a sport be
folyásos barátja is. :

— Eddig ötből négy mécs
esén győztünk, vasárnap meg
vertük a múlt évi bajnok Pro 
Reccót — mondja Csapó. — 
Öt gólt lőttem és négy bünte
tőt ítéltek a javamra. Nagyjá
ból egyedül döntetlent játszot
tam ellenük, hiszen á végered
mény 12-9 lett. Kétezer em
ber várt a meccs után Gábort 
kiabálva, miután a Csapót nem 
tudják kimondani. Szerencsé
re jó a kapusunk, ami itt rit
kaságnak számit, s van egy 
„normál”, termetű társam aki
vel óriásnak számítunk a 160- 
170 :em-es csapattársak között. 
Két -csoportból áll az- első ősz. 
tály. az A-I, ahol te js ját
szom, és az A II, ahol Horkai 
klubja, a Bologna ir szerepel 
Tőlünk hatan jutnak i  döntő
be. onnan csak a két legjobb

Faragó Tamás Mikulás nap
ján érkezett Düsseldorfba.

Egyéni munkavállalási, enge
déllyel, állatorvosként kelt út
ra, a vízilabdázásért fizetést 
nem kap. miként csapattársai 
sete.

— Tanulmányútnak tekintem 
az, egészet, egy, olyan csapat
ban játszom, amelyik éppen 
csak megmenekült r kieséstől. 
Sete a válogatottban, sem a 
Vasasban nem szoktam hozzá 
a_ vereségekhez, ezzel itt úgy 
tűnik. .kikapcsolódásként, 
előbb-utóbb meg kell barát
koznom. A bajnokság a hónap 
végén kezdődik, eddig csak 
egy tornán és néhány barát
ságos meccsen vettem részt. 
Azt már most is elmondhatom, 
hogy az élcsapatok mindent 
tudnak, talán csak annyival 
gyengébbek nálunk, amennyi
vel a rnagyár űzUabda hagyo
mányai mélyebbre nyúlnak.
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