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Argentin gazdaság

AZ ELMÚLT HÉT
A FRANCIA DIPLOMÁCIA VEZETŐJE és az ame
rikai hadügyminiszter a közel-keleti rendezés eshetősé
geit igyekezett megítélni. Claude Cheysson már több íz
ben fejtette ki a véleményét, e témakörben és most úgy
tűnik, minden eddiginél derűlátóbban nyilatkozott. Pá
rizsban nagykövetek előtt kijelentette: megérett a hely
zet, hogy politikai megoldással tegyenek pontot a vál
ság végére. Véleményét a közelmúlt — általa biztató
nak mondott — fejleményeire alapozta, megállapítva,,
hogy a fezi arab csúcsértekezlet, a libanoni események
és a jelenlegi amerikai politika „kedvező alkalmat te
remtettek a tárgyalásokhoz” . Caspar Weinberger ezút
tal a Libanonban,tartózkodó külföldi csapatok kivoná
sáról beszélt és úgy találta, hogy az utóbbi időben köze
lebb jutottak a megállapodásokhoz. Az ezt célzó meg
beszéléseket viszont szerinte bonyolítja, hogy az érin
tett felek közül egyesek nincsenek közvetlen kapcsolat
ban. Az amerikai álláspont egyébként nem változott az
Arab Liga küldöttségének az összetételéről. A State De
partment ismét megerősítette, hogy nem hajlandó fo-'
gadni a delegációban részt vevő PFSZ-képviselőt. FeP
tehetően a látogatás sikerét előmozdítandó, a Paleszti
nái Felszabadítási Szervezet jelezte, nem ragaszkodik a
jelenléthez, s ezt a marokkói külügyi áílamminiszter
közölte az újságírókkal. Ugyanakkor Jasszer Arafat az
amerikai visszautasításról szólva Kuvaitban egy nagy
gyűlésen hangoztatta: „Nem lesz sem béke, sem bizton
ság, sem stabilitás a Közel-Keleten, amíg nem veszik
figyelembe a palesztin nép elidegeníthetetlén nemzeti
jogait, így azt is, hogy független államot alapítson.”
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE Amin Gemajel
libanoni államfő washingtoni látogatása kapcsán állást
foglalt az izraeli, a szíriai és a palesztin csapatok Li
banonból történő kivonása mellett, de óvakodott attól,
hogy határidőket jelöljön meg erre. A francia—olasz—
amerikai három nemzetiségű erők kivonása szóba se
került a washingtoni tárgyalásokon.
GEMAJEL A FEHÉR HÁZBAN, majd a külügymi
nisztériumban, a Pentagonban és a Világbank elnöké
nél tárgyalt Libanon segélyezésének problémáiról. A
Reagannel tartott eszmecsere után — Shultz külügy
miniszter is részt vett ezen a megbeszélésen — Gema
jel az amerikai és a libanoni kormány céljainak „kö
zelségéről” beszélt, Reagan pedig azt emelte ki, hogy
„Gemajel elnök számíthat az Egyesült. Államok segít
ségére’;. Reagan elnök meglehetősen „rugalmas” kere
teket jelölt meg, mondván, hogy egy és 15 milliárd dol
lár között mozog az az összeg, amelyre Libanonnak az
újjáépítéshez és a központi kormány megerősítéséhez
szüksége lehet az elkövetkező időszakban.
A libanoni elnök hosszú „bevásárló listával” érkezett
Washingtonba, amelynek legfontosabb tételeit a liba
noni hadsereg újrafelszereléséhez szükséges fegyverzet
alkotja — közölték amerikai hivatalos források.
TOKIÓBAN TOVÁBBRA SEM LELTÉK MEG a le
mondott miniszterelnök utódját, ám ez csak idő kérdé
se. Az Egyesült Államok azonban már jelezte, hogy az
új kormánytól is a katonai erőfeszítések fokozását vár
ja. Egy magas rangú katonatiszt részletezte a japán
hadügy-, illetve a külügyminiszternek, hogy Washington pontosan mire gondol. Mindenekelőtt a katonai
költségvetés növelését és a tengeri szállítási útvonalak
„védelmét” kívánja a következő kabinettől. Visszaíekintve a most leköszönt Szuzuki Zenko kétéves korHiányzására megállapítható, hogy hasonló tengerentúli
sürgetések, illetve követelések jegyében telt el ez az
időszak. Az elemzők rámutattak, hogy a távol-keleti
szigetország szokatlan gazdasági nehézségei mellett
W ashington, nyomása is hozzájárult a jelenlegi „poli
tikai űr” kialakulásához.
AZ ENSZ-KÖZGYÜLÉS 1. SZÁMÚ, politikai kérdé
sekkel foglalkozó1 bizottságában — amely felújította
munkáját — a Szovjetunió hivatalosan előterjesztette
azt a határozattervezetet, amely javasolja a „nukleáris
fegyverkísérletek” haladéktalan megszüntetését és be
tiltását.
Oleg Trojanovszkij, a Szovjetunió állandó ENSZ-képviselője beszédében felhívta a figyelmet arra az irányzatra, amely a nukleáris fegyverkezési hajszában egyre
inkább a minőségre, újabb és újabb tömegpusztító fegyverek kifejlesztésére helyezi a hangsúlyt,
Az új szovjet határozattervezetet beterjesztve Trójá
novszkij hangsúlyozta: ennek célja az, hogy tényleges
lépések történjenek a nukleáris háború veszélyének
csökkentése felé.
A SZOVJETUNIÓ ENSZ-KÉPVISELÖJE emlékezte
tett arra, hogy a fegyverkísérletek betiltásáról folyta
tott háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok egyoldalú döntése következtében megszakadtak. Később az
Egyesült Államok elnöke bejelentette: egyáltalán nem
újítja fel többet a szovjet—amerikai—brit tárgyalásokat.
Á vitában felszólaló Alfonso Garcia Robles, a napok
ban Nobel-békedíjat kapott volt mexikói külügyminisz
ter. felhívással fordult a három nyugati nukleáris nagy
hatalomhoz: kövessék a Szovjetunió példáját és tegye
nek ünnepélyes nyilatkozatot, hogy lemondanak az
atomfegyver elsőként történő alkalmazásáról. A mexi
kói politikus úgy értékelte a Szovjetunió egyoldalú kö
telezettségvállalását, hogy az egyike azon kevés pozitív
eredményeknek, amelyek az ENSZ-közgyűlés 2, rend
kívüli leszerelési ülésszakán születtek,
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Garcia beszéde további részében bírálta az Egyesült
Államokat amiatt, hogy katonai erőfölény megszerzésé
re törekszik, és destruktív magatartást tanúsít a fel
halmozott nukleáris fegyverkészletek befagyasztásával

Fogy a bizalom
Ha a gazdaságtörténész egy
század múlva majd visszate
kint Argentína történelmére a
nyolcvanas évek elején, alig
hanem megállapíthatja ,majd:
a gazdasági gondoknak — sok
más tényező mellett — az
egyik oka az lehetett, hogy
túlságosan gyakran változtat
ták a gazdaságpolitikát. Ami
persze szükségszerűen azzal
járt, hogy egyrészt a vállala
tok és a lakosság nem bízott
abban, hogy a ma meghirde
tett irányvonal „holnaputánra” még érvényes lesz, más
részt pedig az elhatározott in
tézkedések egyszerűen nem
hathattak. Mire ugyanis va
lamifajta reakció mutatkozott
volna, addigra már újra meg
változott a feltételrendszer.
Kapkodás
1981 tavaszán, hatalomra ju
tása után hamarosan, Videla
tábornok új gazdasági csúcs
minisztert nevezett ki. Az ő
feladata lett volna az elődjé
nek ideje alatt felgyülemlett
problémák megoldása. Az inf
láció, mértéke akkorra már jó
val meghaladta a 100 százalé
kot, a tőke a peso februári 10
százalékos leértékelése ellené-re minden úton menekült, az
argentin vállalatok pedig egy
más után mentek csődbe. Lo
renzo Siígaut, az új miniszter,
rövid idő alatt két ízben —
30-30 százalékkal — leértékel
tette á pesót, kettős devizaár
folyamot vezetett bé, és korlátöztá á hitelnyújtást és az
importot. Sigaut láthatóan úgy
vélte, hogy az állami beavat
kozás növelése stabilizálhatja
a gazdaságot és helyreállít
hatja a vészesen romló külső
egyensúlyt.
Utóda, Lorenzo Alemann
azzal kezdte, hogy felszámolta
a kettős devizaárfolyamot. E
rendszerben a kereskedelmi
fizetéseket alacsonyabb száza
lékkal számolták el, mint a
tőketranzakciókat.
Az
új
csúcsminiszter véleménye, sze
rint ugyanis nem az állami
intervenció, hanem csak a sza
badpiaci hatások jótékony és
korlátlan érvényesülése hoz
hatja majd meg Argentínának
a gyógyulást. Alemann termé
szetesen síkraszállt azért, hogy
az importversenyt növelni
kell, szemben elődjével, aki
inkább védeni próbálta az ar
gentin vállalatokat.
Alemann kísérlete sem tar
tott azonban sokáig. 1982. jú
lius 1-én a gazdasági kormányrudat ismét új személy
re bízták. Dagnino Fastore ter
mészetesen gyökeresen szakí
tani kívánt elődje irányvona
lával. A jelszó — szinte egy
éven belül másodszor — ismét
az állam gazdasági szerepének
növelése lett. Ezek után nyil
vánvalóan nem lehetett cso
dálkozni rajta, hogy Pastore
visszaállította a dezivapiacon
a kettős árfolyamot. Csomag
tervében ezenkívül megígér
te — inkább: kilátásba helyez
te — a peso leértékelését, a
pénzpiacok szigorú ellenőrzé
sét és a bérek emelését. Azok
a vállalatok pedig, amelyek
elfogadták volna a kormány
által javasolt árellenőrzést,

viszonzásul kamatláb-támoga
tásban (a központi bank ál
tal nyújtott kedvezményes hi
telben) részesedtek volna.
Pastore mindettől azt várta,
hogy a termelés élénkül és
egyidejűleg az információ is
visszaesik. A gazdaságpoliti
ka ■„alanyai” azonban kevéssé
bíztak az új (illetve egy. éve
már látott) ideák sikerében.
Az irányvonalat úgy értékel
ték, hogy az mindenképpen
erősödő inflációhoz' vezet és
így általában pénzüket nem a
bankba vitték, hanem ékszert,
házat vagy idegen valutát
igyekeztek vásárolni. (Tény és
való, a tavalyi 114 százalék
kal szemben 1982 közepén a
nagykereskedelmi árak már
270 százalékkal nőttek.) Nem
volt sikere a kettős árfolyam
rendszerének sem. A beveze
tés időpontjában egy „keres
kedelmi” — tehát exporttal
kitermelhető
—
dollárért
20 000 pesót adtak, míg a „fi
náncárfolyam” 25 000 pesón
állt, majd lebegett a 39 000
peso/dollár szintig. A fix ke
reskedelmi árfolyam azonban
nem változott.' Az exportőrök
így — a 60 000 pesós fekete
piaci árfolyamra is tekintettel
— félig-meddig jogosan vár
tak a kereskedelmi árfolyam
leértékelésére és a nagyobb
jösvedelemben bízva visszatar
tották szállításaikat. A leérté
kelés azonban nem . követke
zett be, mintegy 2 millió ton
na kukoricára és szójababra
viszont nem jött létre kötés ...
Furcsa rekord

Argentína exportja 1982 el
ső félévében több mint 30
százalékkal volt kevesebb,
mint a megelőző év azonos
időszakában. A nyilvánvaló
visszatartás pedig kétségessé
tette, teljesülhet-e a második;
félévre a kereskedelmi mér
leg a központi bank által
prognosztált 1,3 milliárd dol
láros többlet? Ilyen körülmé
nyek között a külföldi hitele
zők aggodalma érthetően meg
növekedett. Argentína külföl
di adósságállománya ugyanis
közel jár a 40 milliárd dollár
hoz, az esedékesség, a lejárt
struktúra pedig Buenos Aires
számára meglehetősen kedve
zőtlen. Az év második felé
ben ugyanis az országnak
mintegy 15 milliárd dollárt
kellene kifizetnie. Ebből — a
nyilatkozatok szerint — 2,3
milliárd dollárt a tartalékból
fedeznének, így is maradna
azonban 10,2 milliárd dollár
törlesztési és 2,5 milliárd dol
lár kamatfizetési - kötelezett
ség.
Augusztus 24-én, hivatalba
lépésének második hónapjá
ban, Pastore lemondott. Saját
nyilatkozata szerint képtelen
volt az adott helyzetben a ki
utat megtalálni, az egymásnak
ellentmondó érdekekkel meg
birkózni. A gazdasági minisz
térium élére új vezető került,
aki ez alkalommal már har
madszor tölti be ezt a pozíciót.
Vannak olyan vélemények,
amelyek szerint' ő esetleg „re
kordot javít”. Vagyis: megbí
zatása talán addig sem fog
tartani, mint elődjéé.

Odaítélték az idei Mobel-békedífat
Az idei Nobel-bekedijat
— megosztva — a nukleáris
leszerelés két, nemzetközi te
kintélyű harcosának, a , svéd
Alva Myrdal asszonynak és
Alfonso Garcia Robles volt
mexikói
külügyminiszternek
ítélték oda — jelentette be
a norvég Nobel-bizottság.
Alva Myrdal 1902-ben szü
letett Uppsalában. A szociál
demokrata
politikusasszony
több felelős posztot töltött be
Svédországban és a nemzet
közi szervezetekben. 1962 és

1963 között a genfi leszerelési
tárgyalásokon a svéd küldött
séget vezette.
A 71 éves Alfonso Garcia
Robles életének jelentős ré
szét a leszerelés kérdéseinek
szentelte. Több művet írt, fő
ként az atomfegyvereknek a
latin-amerikai földrészről való
kitiltásáról, és más, a térség
gel kapcsolatos problémákról.
Jelenleg Mexikó állandó kép
viselője az ENSZ negyventa
gú genfi leszerelési bizottsá
gában.

Az el nem kötelezett or
szágok külügyminiszterei
nek New Yorkban tartott
több napos tanácskozásáról
nyilatkozatot hoztak nyil
vánosságra az ENSZ szék
helyén. A nyilatkozat öszszefoglalja a mozgalom tag
országainak álláspontját a
világ jelenlegi helyzetének
főbb kérdéseiről.
Latin-Amerikával kap
csolatban az el nem köte
lezett országok ismét tá
mogatásukról biztosították
Argentínát a Falkland(Malvin)-szigetek kérdésé
ben. Sürgették, hogy az
ENSZ főtitkárának védnök
sége alatt kezdjék újra az
argentin—brit tárgyaláso
kat. A mozgalom tagorszá
gainak
külügyminiszterei
elítélték az Egyesült Álla
mokat, amiért mesterkedé
seivel bizonytalanná teszi
a közép-amerikai helyzetet
és nyomást gyakorol Kuba,
Nicaragua népére. Elha
tározták, hogy az el nem
kötelezettek
koordinációs
irodája január
közepén
■'& nicaraguai fővárosban
rendkívüli
ülést tart a

közép-amerikai
helyzet
megvitatására.
A közleményben a kül
ügyminiszterek támogatták
a fezi arab csúcstalálkozó
közel-keieti rendezési ter
vét. Elítélték Izrael liba
noni invázióját, követelték
az összes izraeli alakulat
kivonását Libanonból. Súlyt
helyeztek az arab—izraeli
konfliktus átfogó rendezé
sére. Kiálltak egy palesz
tin állam létrehozása m el
lett és követelték,
hogy
Izrael vonuljon vissza 1967es határai mögé.
A Középkelet- és Délkelet-Ázsia helyzetével kap
csolatban a mozgalomhoz
tartozó államok külügymi
niszterei sürgették a fe
szültség csökkentését a tér
ségben, s olyan átfogó po
litikai rendezést javasoltak,
amely biztosítaná minden
külföldi csapat kivonását,
valamint e térség népeinek
azt a jogát, hogy szaba
don döntsenek jövőjükről.
A mozgalom egyes ország
csoportjainak javaslatára a
dokumentum (közvetetten)
bírálja á Szovjetunió afga
nisztáni, illetve Vietnam
kambodzsai politikáját.

H atározatot fogadtak el Strasbourgbasi
az atlanti érdekek egyeztetésére
A nyugat-európai közösség’ tódnak a kötetlen megbeszé
és az Egyesült Államok közöt lések a washingtoni kormány
ti viták kiküszöbölésére rend nyal „kölcsönösen elfogadható
szeres párbeszédet, az érdek- megoldás érdekében”, de le
egyeztetés
intézményesítését szögezte, hogy az EGK nem
célzó határozatot fogadtak el fogadja el az amerikai tilalmi
az EGK strasbourgi parla rendelkezéseket, amelyek be
mentjében. A kérdést olasz és avatkozást jelentenek és ellen
francia kommunista képvise tétesek a nemzetközi joggal.
lők vetették fel, amikor sür-f 3. Az amerikai rugalmas
gették a miniszteri tanácsot exporttámogatások rendszere
és az Európai Közösségek Bi (DISC) ellen az EGK eljárást
zottságát,
adjanak számot:
mit tettek a nyugat-európai indított a GATT-ban, mert vé
érdekek megvédésére a vitá leménye szerint az ellenkezik
az érvényes nemzetközi keres
ban.
A miniszteri tanács nevében kedelmi szabályokkal, ám hí
Ellemann-Jensen dán külügy rek szerint Washington kész
miniszter vázolta a vitás kér megszüntetni ezt a támogatási
dések állását, és azt hangoz rendszert.
tatta, hogy azok tárgyalásos
4. A mezőgazdasági export
úton rendeződőbén vannak. kérdésében, ahol az Egyesült
Négy területre tért ki:
Államok indított eljárást a
1. Az acélkereskedelmi vitá GATT-ban az EGK ellen. A
ban annak a reményének dán külügyminiszter kijelen
adott hangot, hogy az augusz tette: biztos benne, hogy az
tusi megállapodást,- amelyben EGK meg tudja védeni állás
az EGK vállalta kivitelének pontját, mert az összhangban
önkéntes korlátozását, hama van a GATT tokiói fordulójá
rosan elfogadják az amerikai ban elfogadott szabályokkal.
acélgyártók is.
„Szó sem lehet a közös mező2. A szibériai
gázvezeték gazdasági politika megváltoz
ügyében közölte, hogy folyta tatásáról” — szögezte le.

yjjafeb lersgyelelleríes am erikai szankció
Az . Egyesült Államok a
Lengyelország belügyeibe va
ló nyílt beavatkozás fokozá
sával, új szankcióval reagált
a lengyel törvényhozás dön
tésére. Reagan elnök rádióbe
szédben azt mondta, hogy
Washington „nem maradhat
tétien”, és lépéseket tesz,
hogy a lehető legrövidebb
időn belül függesszék fel a
legnagyobb kedvezmény elvé
nek alkalmazását a Lengyelországgal fennálló kereske
delmi kapcsolatokban. Ennek
nyomán növekedni fog az
Egyesült Államokba irányuló
lengyel exportot terhelő vám.
Reagan — élesen támadva

Lengyelország kormányát és
törvényhozását, a Szovjet
uniót pedig „nyomás gyakor
lásával” vádolva — meghagy
ta a későbbi, további meg
torló lépések lehetőségét is, s
kijelentette, hogy az Egyesült
ÁllaJnok konzultálni fog szö
vetségeseivel. Az elnök beszé
déből kitetszett, Washington
csak akkor lenne hajlandó
feloldani szankcióit, ha tel
jesítenék régebbi ismert kö
veteléseit. amelyek — a többi
közt — a Szolidaritás, az egy
ház és az állam tárgyalásai
nak címszava alatt a lengyelországi hatalom megosztását
szolgálják.

Jaruzelski együttműködésre szólította

fel az Hiúságot
A Lengyel Egyesült Mun
káspárt, mint az utóbbi hóna
pok
különösen
tanúsítják,
partneri, szövetségesi viszony
ra törekszik a fiatalokkal.
Wojciech
Jaruzelski,
a
LEMP .KB titkára, miniszterelnök, a Nemzeti Megmentés
Katonai Tanácsának elnöke
jelentette ki ezt a lengyel szo
cialista ifjúsági szövetség or
szágos ideológiai aktívaérte
kezletén.' Rámutatott
arra,
hogy a következő három évre
szóló gazdasági terv megvaló
sításában nagy feladatok vár
nak a fiatalokra, szükség van
kezdeményezéseikre, aktivitá
sukra. A párt nem kívánja,
hogy a fiatalok mindenben
engedelmes emberekként élje
nek, sőt azt várja, hogy az
ifjúság legyen merész, határo
zott, de mindez a jó ügyet szol
gálja. Nem lehet szó nélkül el

menni azonban amellett, hogy
a fiatalok egy részében jelen
leg apátia, közömbösség és
olyanfajta passzív magatartás
uralkodik, amelyet pszicholó
giai nyugdíjkornak lehet ne
vezni.
A LEMP KB első titkára
szorgalmazta, hogy a fiatalok
a jövőben — ném nyilatkoza
tokkal, hanem konkrét tettek
kel — aktívabban vegyenek
részt a hazafias nemzeti újjászületési mozgalom létrehozá
sában és tevékenységében.
A lengyel szocialista ifjúsá
gi szövetség aktívaértekezleté
nek részvevői felhívást intéz
tek a lengyel fiatalokhoz, ar
ra szólítva őket, hogy hagyja
nak fel a passzivitással, járul
janak hozzá a nemzeti egység
megteremtéséhez, a gazdasági
reform végrehajtásához.

ŐSIEM É
B u d a p est
A Fővárosi Közterület
fenntartó Vállalatnál a né
pi ellenőrök megvizsgálták
a lakosságtól érkező beje
lentések, javaslatok sorsát,
ihogy az erre vonatkozó
törvényt miként hajtják
végre. A vállalat elkészí
tette a panaszok és javas
latok ügyrendjét, és ezzel
megoldották — állapították
meg a népi ellenőrök —,
hogy a közérdekű bejelen
tések ügymenete jól követ
hető, figyelemmel kísérhe
tő legyen. Az ügyek gyors
megoldására a vállalat az
Arany János utcában meg
nyitotta közönségszolgálati
irodáját, ahol az ügyelet
ellátásával gyakorlott, tájé
kozott embereket bíztak
ímeg. A beadványokat na
ponta értékelik és a meg
tett vagy. várható intézke
désekről az összes érdekel
tet — a kerületi tanács il
letékes osztályát, a tanács
tagot, valamint a bejelen
tőt — ajánlott válaszlevél
ben értesítik.
Augusztus közepéig —
a népi ellenőrzés befejezé
sének, napjáig — 2381 tele
fonon érkezett bejelentést
vezettek a naplóba. Ezek
nek legtöbbje a lakáskorvgzerűsítési és javítási mun
kák nyomán keletkező tör
melék elszállítására vonat
kozott. Ez a szolgáltatás
azonban nem tartozik a
vállalat hatáskörébe. In-

I I s f ts z B M e ia e á r e if ig B s z á m í t ó g é p p e l
Az autóbuszvezető kis telexeédulát kap kézhez, rajta a
legközelebbi napok műszakbeosztása, a járatszám és az
autóbusz forgalmi rendszáma.
A vezénylést — figyelembe
■véve a sofőr időjárási front
érzékenységét, . havi óra- és
:kilorhátér-tel jésítfnényét — • a
1VOLÁN-vállalat gépkocsitelejpi számítőgépé készítette..
A VOLÁN budapesti, pécsi,
székesfehérvári,
békéscsabai
és debreceni telepein kis szá
mítógép segíti a munkát. Az
okos masina nemcsak a kocsi
mozgatás, a vezénylés, az el
számoltatás és bérszámfejtés
alapadatait adja meg, hanem
ima már fuvar- és járatútvonal-beosztást,
tartalékalkatrész-nyilvántartást, karbantar
tási programot is készít, a
több száz autóbuszból és te
hergépkocsiból álló járműpark
részére.
A VOLÁN-elektronika se.gítsógével tíz vidéki nagyvá
rosunk tömegközlekedése szá

mára készült már eddig szá
mítógépes
autóbusz-menet
rend. A gép a szállítási igé
nyek, a gyakoriság, az utca
hálózat és a gépkocsivezetők
egyenletes leterhelésének fi
gyelembevételével a leggazda
ságosabban tervezte meg az
autóbuszjáratokat és a menet
rendet úgy, - hogy a tíz vidéki
nagyvárosban évente összesen
49 autóbuszt, 90 gépkocsiveze
tőt és 124 ezer kilométer járat
útvonalat „takaríthattak” meg.
Számítógépes programok ké
szültek már a hatékonyabb
áruszállítás érdekében is. Első
ként a rendszeresen közleke
dő, azonos árut szállító VOLÁN-járatok programját, pél
dául a propán-bután gázpa
lackok szállítási tervét, a Füszért áruterítő járatait állítot
ta össze a számítógép. A ke
resztbeszállítások kiiktatásá
val 242 ezer kilométer feles
leges utat takarítanak meg
évente.

EGYEDÜLÁLLÓ k e z d em én y ezés

.Visszaeső baleseíezők.
személyiségvizsgálata
Rövid idő alatt két üzemi
baleset történt a Csepel Autó
gyár 28 éves szakmunkásával.
Az üzem pszichológusainak
vizsgálata során kiderült: az
.illetőt 15 éves korától soroza
tosan érték balesetek. Az ará
nyos testalkatú izmos fiatal
embernek azért kellett a spor
tolást abbahagynia, mert foly
vást. megsérült. De, ha „kilé
pett az utcára”, ott is mind
járt történt vele valami. Pél
dául átugrott egy jókora tó
csát, s az eredmény: izomhúIzódás. Megállapították róla:
túlértékeli önmagát, olyan tet
teket hajt végre, amelyek ké
pességeit meghaladják . . .
★
A
statisztika, bizonyítja,
hogy' a gépiparban az átlagos
nál több az üzemi baleset. Fel
tűnő, hogy egyeseket munká
ju k végzése közben többször
is baleset ér. Ennek okait ku
tatták az autógyár pszicholó
gusai és munkavédelmi szak
emberei.
— Az elmúlt másfél év het
ven „visszaeső” balesetezőjét
vizsgáltuk meg — tájékoztat
Bárkán György, a gyár pszi
chológiai
laboratóriumának
vezetője. — Vizsgálatainkat
részint .műszerekkel folytat
tuk. Megfigyeltük a koncent
rációképességet, monotóniatű
rést, az érzékszervek és a vég
tagok szinkronját, a reflexe
ket. A többszörösen baleseteaőket
személyiséglélektani

Szász, eve született Kálmán Intve

t i s a t a s ú g a
gyenes lerakóhelyekről gon
doskodnak viszont, és tá
jékoztatást adnak a szá
mításba vehető fuvarozók
ról.
A népi ellenőrök. megál
lapították, hogy a Főváro
si Közterület-fenntartó Vál
lalat a közérdekű bejelen
tések tárgyában hozott tör-:
vényerejű . rendelet végre
hajtásának messzemenően
eleget tesz.' 1982 első fél
évében a beadványok szá
ma megközelítette a ko
rábbi évekét, sőt, az 1980.
évit meg is haladta. A vizs
gálat szerint ennek az az
oka, hogy a vállalat megkí
sérelte az 1982. április 1től június 30-ig terjedő rö
vid időszakra bevezetni az
ötnapos munkahetet. Eb
ben az időszakban város
szerte csökkent a szemétszállítás, s erre a lakos
ság azonnal érzékenyen
reagált, szaporodtak a 'be
jelentések. Július 1-vel is
mét visszatértek a hatna
pos munkahétre.
A népi ellenőrök megál
lapították, hogy a buda
pesti szemétégetőmű meg
valósításában a vállalat je
lentős munkát végzett. A
szemétégetőmű a főváros
ban keletkező hulladék 5060 százalékát anélkül ár
talmatlanítja, hogy szenynyezné a környezetet, mi
közben a keletkezett hő
felhasználásával energiát is
termel.

tesztvizsgálatnak is alávetet
tük.
Értékeltük a baleseti
jegyzőkönyveket,
elmondták
élettörténetüket, is.
— Végül is melyek a gya
kori
baleseteket
előidéző
okok?
— Vizsgálatunk hét csoport
ba összegezte ezeket. Így a
többszöri üzemi balesetet ki
válthatja a munkaidőn kívüli
aránytalan erőfeszítés, a túl
hajszolt becsvágy, közrejátsz
hat a tartós érzelmi konflik
tushelyzet. Sűrűbb az üzemi
sérülés a lobbanékony, inger
lékeny dolgozóknál, akiknél
hiányzik az önkontroll, így
nemegyszer
megszegik
a
munkavédelmi
előírásokat.
Többször érheti baleset az ide
ges természetűeket is. Ugyan
ennek vannak kitéve az ön
magukat kórosan túlértékelő
személyek. Visszaeső bklesetezők közé tartoznak a rende
zetlen körülmények között
élők.
+■
Az egyedülálló vizsgálat
eredményeit szeptember else
je óta — a balesetek megelő
zése érdekében — a gyakorlat
ban is felhasználják a Csepel
Autógyárban. A pszichológiai
labor, a munkavédelmi osztály
és az üzemorvosi rendelő a be
tegállományból visszatért balesetezőt speciális vizsgálatnak
veti alá, s amennyiben szük
ségesnek mutatkozik, munka
körváltozást is javasolnak.

1983. OKTOBER 2\

Kálmán Imre, a „Csárdáskirálynő”, a „Marica grófnő”,
a „Montmartrei ibolya”, a „Bajadér”, a „Cirkuszherceg
nő” és sok más, világsikert aratott operett komponistája
100 évvel ezelőtt született. Mint egyik méltatója írta:
„Űj életet ömlesztett a bécsi operettbe, magyar vért adott
a zenés színpad életének.” Első művét, a „T atárjárását
1908-ban mutatta be az akkori Vígszínház és a mindad
dig ismeretlen szerző egy csapásra meghódította a közön
séget. A fasizmus elől 1938-ban Párizsba, majd pz Egye
sült Államokba költözött, 1949-ben visszatért Európába.
Utolsó operettje, az „Arizona Lady’' 1954-ben, halála
után egy esztendővel került a közönség elé. Az évforduló
alkalmából a Fővárosi Operett Színház október 28-án
felújítja a „Marica grófnő”- ! Ezzel egyidejűleg kiállí
tás nyílik a színházban életéről, leghíresebb dalművei
nek hazai és külföldi előadásairól.

A Finommechanikai Vállalat esztergomi gyárában korszerű
parabolaantennákat készítenek a hazai híradástechnika
számára, valamint exportra.

Felülvizsgálják’
a fénysorompókat
Az elmúlt évek fejlesztési
programjának eredményeként
a magyar fő közlekedési utak
állapota jó,
vonalvezetése
megfelel az
engedélyezett
maximális sebességnek, az ősz.
tósávok mellett fényvisszave
rők is segítik a biztonságos
közlekedést. Az európai kö
zépmezőnybe kerültünk.
— Hogyan tovább?
— Kezdjük az autópályák
kal — mondja Hegyi Kálmán,
a Közlekedés- és Postaiigyi
Minisztérium közúti főosztá
lyának vezetője. — Novem
bérben átadjuk
az Ml-es
újabb szakaszát, s ezzel tény
legesen háromra emelkedik a
magyar autópályák száma. Az
Ml-es korábban elkészült ta
tabánya—győri
szakasza
ugyanis csak fél autópálya
volt. A mostani Bicske és Ta
tabánya között teljesen új
nyomtávon épült, s az M3-hoz
hasonlóan kétszer kétsávos,
burkolata érdesített homok
aszfalt. A mintegy 22 kilomé
ter hosszú új autópálya segít
ségével az autósok az 1-es út
legrosszabb, dombos, hegyes
szakaszait, valamint a Tata
bányát átszelő útvonalat ke
rülhetik el, s mintegy 10-15
perccel hamarabb juthatnak
el Győrbe. Jó ütemben épül
és a finiséhez érkezett az M3as új szakasza is. A Hatvan—
Gyöngyös közötti ugyancsak
kétszer kétsávos, 20 kilométer
hosszú autópályát, valamint
a Gyöngyösre bevezető négy
sávos utat a jövő év első fe
lében adjuk át.
— Erről a közeli hetekben
várható döntés. A szükséges
anyagi eszközök a jövőben
csak egy autópálya építését te
szik lehetővé. Ha sikerül a fő
várossal megegyezni, megin
dulhat az M5-ÖS (szegedi)
autópálya programja, s esze
rint elsőként a Budapest— Ba
has közötti vonal valósulna
meg. A másik lehetőség: foly
tatni az Ml-est, s megépíteni
Bicske— Budapest között. Az
idén és jövőre egyébként a
már korábban elkezdett útépí
tések és rekonstrukciók befe

Jó nmemben épül
a víztározó
a Kis-üalaáfflsiiíál
Befejezéséhez közeledik k
Balaton
vizének védelmét
szolgáló, 25 millió köbméteres
kis-balatoni víztároló védő
töltésének építése. A nagysza
bású munka során — na
gyobb részt Zaiavár község
térségében — „egy méterrel
megemelték és megerősítet
ték a Zala folyó töltését, s je
lenleg füvesítik az új gátat. A
védelmi rendszer építői így
most már körülbelül egyéves
előnnyel dolgoznak, s úgy ter
vezik, hogy 1984 végén meg
kezdik a tároló elárasztását.
Az erős gátak között kiala
kuló hatalmas tározóban a
Zala folyó vize megpihen, le
rakja a Balaton vizének mi
nőségét veszélyeztető káros
hordalékait.
Közben újabb
munkák is elkezdődtek: hoz
záfogtak a belvizek elvezeté
sét szolgáló szivattyútelepek
és zsiliprendszerek, továbbá
20 négyzetméter kiterjedé
sű tároló vizének mozgását
szabályozó terelőgátak,
az
úgynevezett kazetták kialakí
tásához is.

A lakbéremelés
ellensúlyozása
A lakbérek 1983. július 1-től
az állami támogatás mértéké
nek csökkentése érdekében át
lagosan 130 százalékkal emel
kednek.
A lakbéremelés ellensúlyo
zására 1988. július 30-ig az ál
lam — átmenetileg — hozzá
járulást nyújt. Ez a személyi
tulajdonú és a nem szociális
bérlakások kivételével minden
érintett lakás bérlőjét vagy jó
hiszemű jogcím nélküli hasz
nálóját megilleti, ha a lakás
nagysága — legalább két szo
bával r— nem haladja meg a
jogos igény felső határát. így
például nem kaphatnak álla
mi hozzájárulást azok, akik
egyedül vagy másodmagukkal
négy- vagy több szobás lakást
bérelnek.

jezése a fő cél. Mint ismeretes,
már átadtuk a hegyeshalmi
fél autópályát, a 25-ös út
Egert elkerülő szakaszát, a
kecskeméti felüljárót, s új
utat vezetünk a Pilisbe. Jövő
re a 44-es számú út Békéscsa
ba városközpontját elkerülő
szakaszának építése kezdő
dik. Hasonló városi ' átkelő
szakasz létesül a 37-es út
mentén. Sátoraljaújhelyen,
új_ útpálya készül Székesfe
hérvárott, ez a 8-as utat észa
ki irányban, a központot elke
rülve vezeti át a városon.
Ezeken kívül minden rendel Hozzájárulás 1988-ig
kezésünkre álló pénzüsszeget.
a jelenleg 350 milliárd forint
A hozzájárulás a korábbi és
értékű útjai oxon, fenntartás az új lakbér különbözeiének
ra, karbantartásra fordítjuk. évente csökkenő hányadát te
— Hidak?
szi ki. Az első évben az állam
— Itt a legnagyobb az el a különbözet 70 százalékát
maradás. E tervidőszakban új nyújtja hozzájárulásként. 1984.
nagy híd építésére nincs július elseje és 1988. július 30.
pénzünk, legfeljebb egy Tisza között a hozzájárulás évente
hídra kerülhet sor Leninvá egyenlő arányban csökken.
rosnál. Erre is nagy szükség Vagyis az első évben megálla
van, mert ha a jelenlegi híd pított állami hozzájárulás öszról le kell tiltani a teherfor szegét a következő években
galmat, jó 100 kilométert kell 20-20 százalékkal mérséklik.
Ha például egy mai 50 négy
kerülni a teherjárműveknek.
Az utóbbi időben sok a mi zetméteres lakás bére 300 fo
nőségi probléma is, hamarabb rint, ez 690 forintra emelke
tönkremennek a szerkezetek, dik. A jövő év második felé
sérül a szigetelés. Az ok: télen től kezdve az állami hozzájá
többet és intenzívebben só rulás a különbség 70 százalé
zunk, s a nátriumklorid szét- ka, azaz 273 forint. A lakbér
marja a fémet, a betont, még ként fizetendő összeg tehát jö
vőre 417, egy évvel később
a műanyagot is.
471,60, 1985-ben 526,20, 1986
— Téli felkészülés?
ban 580,80, 1987-ben 635,40, és
— A géppark rendelkezé 1988. július elseje után éri el
sünkre áll. Az idei téltől az a 690 forintot.
importanyaggal való takaré
A hozzájárulás mindig az
kosság érdekében 10 százalék
kal _csökkentjük a síkos utak adott lakás bérlőjét illeti meg.
sózását,
helyette
nagyobb Az 1983. július 1. és az 1988
arányban használunk fel fű július 30. között kötött lakásrészport, homokot és salakot. bérleti szerződések esetében
Végül kísérletképpen meg (például lakás kiutalásakor
kezdjük az autópályák sóol vagy cseréjekor) időarányos
hozzájárulást állapíta
dattal történő locsolását és állami
nak meg.
csúszásmentesítését.

kot vagy az árvaellátást fize
ti.
Jsutftóíás

a nyugdíjasoknak

A lakbéremelés ellensúlyo
zására a nyugdíjasok és a
rendszeres szociális ellátásra
jogosultak is támogatást kap
nak abban az esetben, ha a
bérlő nyugdíja nem több havi
5000 forintnál, illetve, ha a
bérlőtársak együttes nyugdí
jának egy főre eső része nem
haladja meg az 5000 forintot.
(Ha az egyik bérlőtárs még
dolgozik, akkor a nyugdíj és
a kereset összegét kell számí
tásba venni.) A számításnál
„csak a nyugdíjszerű ellátás
összegét veszik figyelembe, a
más forrásokból származó jö
vedelmeket nem.
A többgyermekes családok
kal ellentétben, ha valaki 1983.
július elseje után lesz nyug
díjas, illetve, ha a nyugdíjas
ezután kap lakást, nem része
sülhet a szociális támogatás
ban.
Eltérő a támogatás rjíértékének szabályozása a nagycsa
ládosoktól abban is, hogy a
nyugdíjas az 1983. évi lakbértöbblet mértékéig,, de legfel
jebb 150 forintig terjedő szo
ciális támogatást kaphat.
A nyugdíjast a támogatás
élete végéig . megilleti. Akkor
is megkapja, ha elköltözik ab
ból a lakásból, amelyben a tá
mogatás megállapításakor la
kott. Ha Időközben elveszíte
né a nyugdíjjogosultságát —
mert például újra munkát
vállalt —, erre az időre a tá
mogatást nem kapja meg, csak
akkor, ha újra nyugdíjat fo
lyósítanak részére.
Ha a szociális támogatást
élvező bérlő meghal, akkor
az összeget házastársa vagy
bérlőtársa részére fizetik to
vább.
A nyugdíjas szociális támo
gatást igénylőlapon lehet kér
ni. Ezt kitöltve és a bérbeadó
val hitelesítve a nyugdíjinté
zetnek kell elküldeni 1983. áp
rilis 15-ig.
Mivel a lakbérrendelet ha
tályba lépése után nyugdíjba
vonulók, illetve a bérlővé való
nyugdíjasok nem kaphatnak
szociális támogatást, az állana
róluk is igyekszik gondoskod
ni. Nekik is lehet engedélyez
ni — különös méltánylást ér
demlő esetekben — a szociális
támogatást.
Ennek összege
legfeljebb' 150 forint lehet.
Azok kérvényezhetik a szociá
lis támogatást, akiknek a
nyugdíja nem több a jogsza
bályokban rögzített minimum
összegnél, a lakásuk nem na
gyobb, mint az igényjogosult
ság alsó határa és olyan anya
gi, szociális körülmények kö
zött élnek, hogy a lakbér meg
fizetése megélhetésük bizton
ságát veszélyezteti.
' A nagycsaládos bérlők a
családi pótlékkal, a nyugdíja
sok pedig a nyugdíjjal együtt
kapják meg a szociális támo
gatást.

Értesüléseink szerint a köz
A nagycsaládosok
úti, a vasút, a Volán vezetői
— a társadalmi szervek támo
támogatósa
gatásával — valamennyi so
Azok a nagy családok, ame
rompó, fénysorompó és egyéb
átkelőhely
felülvizsgálatára lyek három vagy több gyer
készülnek.
mek után kapnak családi pót
lékot vagy árvaellátást, egysé
gesen havi 150 forint támoga
tásban részesülnek. Ezt az öszCápasltow
szeget egy lakásra csak egy
bérlőtárs, és csak egy jogcí
Budapesten
men kaphatja meg. A támoga
Ilyen még nem volt! Októ tás azokat is megilleti, akik
ber 23. és november 28. között csak a rendelet hatályba lé
pése után jutnak lakáshoz, il
cápashow-t rendeznek Buda letve ezután születik meg a
pesten! A ,„szereplők” : hét élő harmadik gyermekük.
tengeri ragadozó — a legna
A bérleti jog megszűnése
gyobb három és fél méter után egyébként nem szűnik
hosszú — a Sugár Áruház előt meg a támogatás, az mindad
ti parkolóban felálított 350 dig jár, amíg három vagy
személyes cirkuszsátor 18 mé több gyermek után folyósítják
ter hosszú, 8 méter széles és a családi pótlékot. A szociális
3 méter mély üvegfalú me támogatást igénylőlap bekül
dencéjében produkálják ma désével attól a szervtől kell
gukat. Nem egymagukban: a kérni, amely a családi pötlécápatársulattal két angol ido
márnő is érkezik, akik fel
váltva szállnak a vízbe, bú
V ip e ra ía n y a a B á n s á g b a n
várkészülékkel, s közös mutat
A
parlagi
vipera még né egy viperatelepet, melynek ál
ványokkal szórakoztatják a
nézőket. Így például meglova hány évtizeddel ezelőtt is nagy lományát mint egy 20-30 da
golják” az óriás halakat, uszo számban fordult elő a Hanság rabra becsülik. Miután a kö
nyukba kapaszkodva cikáznak ban. A lecsapolások, szabályo zelmúltban ismét meghonosí
a vízben, majd, mint kisku zások következtében életterük tották az ősi pásztorkodást
tyák, dédelgetik, cirógatják a összeszűkült, egy időben való formát, a rideg szarvasharmafélelmetes ragadozókat. A cá ságos hajtóvadászat is folyt el tenyésztést, a viperák tanyá
pák nyolcfajta vegyszerrel lenük. Amikor a Hanság hat ját tágas körben körülkerítet
preparált Duna-vízben úszkál ezer hektárnyi területét né ték, ahol ezután már zavarta
hány _ évvel ezelőtt védetté
nak.
nyilvánították, a vipera még lanul élhetnek és szaporod
A cápacirkusz egyenesen nem szerepelt a védett állatok hatnak.
A viperatelepet
Floridából érkezik Budapest listáján. Most a Hanság egyik
ugyanis a szigorúan védett te
re.
füves területén felfedeztek rületek közé sorolták.
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Az emberölés megítélése
A L e g f e ls ő b b ® ír ó s á g
Az élet és a testi épség el vagyis használatuk ember
leni támadás, más ember éle ölésre irányuló szándékot sej
tének kioltása ma is a köz tet.vélemény által legjobban el
2. Az elkövetés körülmé
ítélt cselekedet. Ennek meg nyeiből és módjából általá
felelő büntetőjogi véddlme is. ban megállapítható az elkö
A balesetek, öngyilkosságok vető szándéka. Itt azt kell ki
viszonylagosan nagy száma emelni, hogy miként történt
mellett a gondatlan és szán a cselekmény? Például a nem
dékos
emberölések kisebb irányzott, ismétlés nélkül le
mértékűek ugyan, de — fő adott, kapkodva, vaktában ha
leg a szándékos emberölések, donászva végrehajtott ütés,
illetve kísérleteik — m ély. szúrás, vágás, stb. önmagá
megdöbbenést váltanak ki az ban testi sértésre irányuló
emberekből. Mindez párosul szándékot mutat. Azt is vizs
félelemmel is, s azzal a kí gálni kell, hogy a használt
vánsággal, hogy a tettes mi eszközt hogyan tartotta az el
előbb bíróság elé kerüljön és követő, a szúrás, vágás, döfés,
elítéljék. Az esetek döntő stb. mire irányult? (Aki pél
többségében a legsúlyosabb dául a balta nyelével ütött a
büntetés kiszabását szeretnék. sértett, fejére, az aligha akar
Ilyenkor nemcsak az ősi ta megölni.) Jelentősége van
szemet szemért elv él tovább, az elhatárolásnál, az elköve
hanem az a félelem is, hogy téskor tanúsított erőkifejtés
a tettes egyszer majd ismét mértékének, folyamatosságá
visszakerül közénk, s újból nak, elhúzódó jellegének stb.
hasonlót követ el. A jogalko (Aki egy baltanyéllel percekig
tókat azonban nem vezethe nagy erővel üti a földön fek
tik érzelmi indítékok: világo vő. ember fejét, az „többet
san különbséget kell tenniük akarhatott, mint testi sértést.)
bizonyos esetek között. Hiszen
3. A sérülés helye és jel
nem lehet ugyanaz a bünte lege is következtetési alap le
tése például az indulatból cse het az elkövető szándékára.
lekvőnek és a rablógyilkosnak. Az emberi testnek vannak
Az is egyértelmű: a- különb olyan részei, amelyek létfon
ségtétel nem a sértett, az ál tosságú szervek, vagy ilyene
dozat kilététől függ, hanem ket tartalmaznak. (Fej, hascsak a tettesi oldalon jelent és mellüreg, szív stb.)
Ha
kezhet, összefüggésben az el ezeket érte sérülés, akkor ez
követés körülményeivel.
vagy a sértett azonnali halá
Ha egy ember életét valaki lát jelenti, vagy csak a „gyors
kioltotta, még nem bizonyos, orvosi beavatkozás mentheti
hogy „elvetemült gyilkos”, akit meg az életét”. Tehát ilyen
feltétlenül halálra kell ítél kor az ölési szándék a való
ni. Azt mindenki tudja: ha a színű.
cselekményt az elkövető gon
4. Az elkövető kijelentései
datlanul követte el, a bünte nek is jelentősége lehet az el
tés jóval enyhébb. Ilyenkor az követéskor fennállott szándék
illető maximum öt év sza megállapításánál. Az irány
badságvesztéssel büntethető. elv itt azonban figyelmeztet
Az is lehetséges — amint az arra, hogy az ilyen kijelenté
zal már nem olyan régen fog sek gyakran az elkövetést
lalkoztunk —, hogy a szán megelőző, veszekedés, vereke7
déka csak testi sértésre irá dés során,' tehát indulati álla
nyult és a halál tekintetében potban hangzanak el. Vagyis
gondatlanság terheli, vagyis mérlegelni kell, hogy a ki
halált okozó testi sértésben jelentések és a tanúsított ma
vétkes, amiért 2-8 év közötti gatartás megfelelnek-e egy
szabadságvesztéssel büntethe másnak? (Ha az elkövető a
tő. Végül lehet, hogy - tettét verekedés során
kijelenti:
szándékosan követte el ugyan, ezért végzek veled, és kést
de egyik minősítő körülmény ránt, majd hasba szúrja a
sem forog fenn- — nyereség- sértettet, aki meghal — nehe
vágy, aljas indok, stb.
— zen védekezhet azzal, hogy
azaz a büntetési tétel 5-15 év nem akarta a sértettet megszabadságvesztés. Ha valame _ölni.)
lyik minősítő körülmény meg
is áll, még mindig számos té
nyezőt figyelembe kell venni
a büntetés kiszabásakor. Ar
ról nem szólva, hogy azt is
vizsgálni kell, hogy nem erős
felindulásban
cselekedett-e,
Van egy tréfásnak szánt
avagy nem jogos védelmi
szójáték, amely szerint egy
helyzet állott fenn?
félig tele pohár ugyan
E bonyolult kérdésekre a
annyi, mint egy félig üres
bíróságnak kell választ adnia,
pohár. Aki tehát két félig
a jogszabályok megfelelő ér
tele pohár italt iszik meg,
telmezésével, a konkrét hely
az
tulajdonképpen
se
zet, a tényállás pontos felde
mennyit sem ivott.. .
rítésével. Ugyanakkor a köz
A múlt héten jutott az
vélemény nagy figyelme miatt
eszembe mindez, amikor a
Bv. Országos Parancsnok
is, az emberölések megítélésé
nél mindinkább elengedhetet
sága bejáratától néhány
lépésnyire, megállított va
len az egységes bírói gyakor
laki. Kiderült, többször ta
lat. Ebben segít, ad iránymu
lálkoztunk már abban az
tatást a Legfelsőbb Bíróság 15.
intézetben, ahol szabad
számú irányelve, amely , az
ságvesztését tölti, s tevé
élet és a testi épség büntető
kenységéről egy korábbi
jogi védelméről szól. A koráb
cikkben elismerően írtam.
ban felvetett kérdésekre pró
Erre emlékeztetve kér
bálunk ennek alapján az el
te: sürgősen megoldandó
következő hetekben választ
gondjában segítsek. Bün
adni.
tetésfélbeszakítást kapott
ugyanis édesanyja halála
T á r g y i té n y e z ő k
miatt, de nem tudta el
intézni valamennyi teen
Mikor irányul a cselekmény
dőjét, s egy vagy két nap
emberölésre, illetve csak testi
hosszabbítást szeretne kér
sértésre? Az irányelv példá
ni, de nem tudja, hogyan
lózva öt tényezőt említ az
fogjon hozzá: Elkísértem a
úgynevezett tárgyi oldalon,
parancsnokság illetékesé
amely könnyíti az elhatáro
hez — a továbbiak ennek
lást.
1.
A cselekmény elkövetésé az írásnak a szempontjá
ból nem érdekesek.
hez használt -eszköz. Nyilván
Félreértés ne essék: nem
való, hogy ezt mindig gondo
akarok erkölcsi prédikációt
san vizsgálni kell. Vannak az
tartani. Akivel találkoz
emberölésnek úgynevezett ti
tam, rendesen, mondhat
pikus eszközei — kés, fejsze,
nám, elegánsan volt fel
lőfegyver, méreg, stb. —, ame
öltözve, gondosan megbo
lyek még egymagukban nem
rotválkozva, megfésülködalapozzák meg a szándékra
ve — határozottan kedvező
vonatkozó
következtetést.
képet adott magáról — né
Ugyanakkor a lőfegyver, hoszhány
lépés távolságból.
szú nyelű balta, nagy_pengeKözelebbről azonban rög
hosszúságú kés, jelentős adag
tön megváltozott d helyzet.
méreg jellegénél fogva, meg
Hiába fogalmazott válasz
felelő irányítottsággal alkal
mas emberi élet kioltására,

15 . § ^ á m á Ir á n y e lv e (1)
5.
A tettes elkövetés utánitelét megelőző pszichikus fo
magatartása és kijelentései lyamat feltárása az elkövető
szintén alapot adhatnak kö aktuális személyiségének, el
vetkeztetésekre. így rendsze követéskori tudattartalmának
rint élet kioltására irányuló megállapításához kapcsolódik.
szándékot mutat, ha az el Aki például kilép munkahe
követő a sértett előrelátható lyéről, elbúcsúzik barátaitól,
lag
bekövetkező halálával egyszóval felszámolja életét és
szemben közömbösséget tanú ezután fölmegy haragosa la
sít. Ez azonban nem azonos kására és azt megöli, nyil
a segítségnyújtás nélküli ott- ván nem testi sértést akart
hagyással, amely egymagában elkövetni, hanem szándékosan
nem alapozza meg a szándé embert ölt. Az elkövető lelki
kos emberölést. (A tettes, mi folyamatai tehát a külvilág
után leszúrta a sértettet, be ban megvalósult jelenségekből
tér a közeli kocsmába és ismerhetők meg és komoly se
büszkén meséli italozás köz gítséget adnak az emberölés
ben, hogy X-et kinyírta. Vi és a halált okozó testi sértés
szont ha rémülten rohan ha elhatárolásánál.
za és mondja, hogy mi tör
d) Az elkövetőnek a sér
tént — legalábbis ebből — tetthez fűződő kapcsolata, ro
nem az emberölési szándék koni viszonya, érzelmi kötő
világlik ki.)
dése ugyancsak jelentőséggel
bír. Például két szerető test
A la n y i tén y ez® k
vér valamin összeveszik, és
Mindezen tényezőkön kívül, e veszekedés során az egyikük
de velük együttesen, még a meghal. Majdnem bizonyos,
következőket kell alaposan hogy az elkövető szándéka
felderíteni:
nem irányult testvére , életé
a) Az elkövető személyi tu nek kioltására. Viszont az év
lajdonságai az elkövetési szán tizede haragos, gyűlölködő ro
dék kialakulásában szerepet konok verekedéséből szárma
játszanak. Mindig az elköve zó haláleset már lehet, hogy
téskori, azaz az aktuális sze emberölés lesz.
mélyiség *jön figyelembe. (Pél
dául elképzelhető, hogy a sze
Az utóbbiak, az úgyneve
mélyiségvizsgálat alapján ki zett alanyi oldalon felmerülő
derül: az elkövető olyan tu tényezők és a korábban fel
lajdonságokkal
rendelkezik, sorolt öt tárgyi oldali tényező
amelyek kizárják, hogy ölési együttes és alapos mérlegelé
szándéka lett volna, de a for se, felderítése alapján lehet a
dítottját is igazolhatja.)
szándékos emberölést és a ha
h) A cselekményt kiváltó lált okozó testi sértést elha
indítékok felderítése kiemel tárolni. (Mindez vonatkozik az
kedő jelentőségű és a büntető- emberölés kísérlete és az élet
eljárás alapelveiből is követ veszélyt okozó testi sértés, il
kezik. Nyilvánvaló például, letve kísérlete elhatárolására
hogy egyenes szándékkal el is.)
követett ölesnél mindig van
Kiemeli még az irányelv,
valamilyen indíték, s ilyen hogy a fentieken kívül vizs
kor elsődlegesen az elkövető gálni kell az elkövető és a
és a sértett viszonya nagy je sértett életkorát, egészségi és
lentőségű. Máskor viszont az fizikai állapotát, így az az el
elkövetés, illetve azr azt meg követési magatartás, amely az
előző akaratelhatározás között erős felépítésű sértett esetében
alig van időköz. Ekkor való legfeljebb testi sértés megál
színű, hogy az elkövető szán lapítását 'eredményezheti, kis
dékát nem fogta át a halálos gyermek, idős, beteg, törődött
eredmény bekövetkeztének le ember vagy magatehetetlen
hetősége, azaz inkább halált sértett esetében már megala
okozó testi sértés lehet a mi pozhatja az emberölés kísér
nősítés. Persze, az sem mind letének megállapítását. (Aki
egy, hogy cselekedete táma például egy sportolót ököllel
dás, védekezés, elhárítás cél arcon üt, az csak testi sér
jából történt-e?
tésre törekszik, ez a szándéka.
c) A cselekmény véghezvN De egy idős, beteg embernél
ugyanez az ütés akár halált
is okozhat.)
Fölmerülhet a kérdés: enynyire fontos az elkövető szán
déka? Hiszen arra is gondol
hatunk, hogy a kérdést az
tékosán, kulturáltan, ud
eredmény oldaláról is meg
variasan — szavainak ha
lehet közelíteni. Objektíve
tását erősen csökkentette
tény, hogy a sértett meghalt,
a „kísérő” italszag.
mégpedig az elkövető cselek
Egy szülő — vagy bár
ménye következtében. Tehát
melyik családtag —, ve
embert ölt, legyen bármi is
lünk szoros kapcsolatban
a szándéka. Itt azonban utal
álló ismerős halála min
nunk kell a már korábban ír
dig megrázó. A büntetéstakra: nem lehet egyenlőségfélbeszakítás szintén ha
jelet tenni egy elvetemült
tással van az ember ke
gyilkos és a verekedés hevé
délyállapotára — ez is ter
ben például túl nagyot ütő
mészetes. Ha valaki bána
elkövető közé. A büntetésnek
tában vagy örömében meg
akkor van reális értéke, ha
iszik egy kis italt; ha nem
az az elkövető szándékával
is dicsérendő, de elfoga
arányban áll.
dott dolog.
A bíróságnak tehát az
Délelőtt tíz óra körül ta
irányelv útmutatásai alapján
lálkoztunk a parancsnok
meg kell állapítania, hogy az
ság
környékén: az illető
elkövetés időpontjában
mi
egy számára fontos, hiva
lyen volt a tettes tudati álla
talos ügyben jött; olyan
pota? A felsorolt tényezők
— további — kedvezmény
többsége, mint láttuk, nem
megadását kérte,
amely
szubjektív megítélést kíván,
egyáltalán nem kötelező. A
hanem nagyon is objektív té
jogszabályok
biztosította
nyeket. Ennek megfelelően az
lehetőség alkalmazása az
irányelv leszögezi:
információk
beszerzésén
„annak
megítélésénél,
túl, azon is múlik, hogy a
hogy az elkövető szán
kérelmező eddig hogyan
déka ölésre avagy bán
töltötte idejét.
talmazásra,
illetőleg
Az illető nem keltette
egészségsértésre
iráittas
ember benyomását
nyult-e, jelentős mér
(legalábbis azokban a per
tékben a külvilágban
cekben) : a bőven áradó
megnyilvánult és így
„aroma”
azonban arról
megismerhető tényekből
árulkodott, hogy mindennél
kell visszakövetkeztet
fontosabb volt annak a
ni”.
néhány féldecinek a fel
Ha megtörtént az elhatáro
hajtása. Még akkorra sem
lás és megállapítható az em
ért rá, amikor legalább a
berölés szándéka és a sértett
hivatalos ügyeken túl van...
meghalt, következő lépcsőként
Ügy tűnik, a gyakorlat
el kell dönteni: nem áll-e fenn
nem igazolta a félig tele
erős felindulásból elkövetett
és félig üres poharak tet
emberölés, illetve nincsenek-e
szetős elméletét.
olyan szempontok, amelyek
— H.
súlyosabb minősítést eredmé
nyeznek?
Dr. L. Gy.

Fél kudarc

Leveletifi
Télen korán sötétedik. Alig ér véget a délután, máris
úgy érzi az ember, hogy öreg este van. Ilyenkor a leg
több ember siet haza, hogy minél előbb a meleg ottho
nában legyen. Persze, vannak olyanok is, akik úgy ér
zik, még ráérnek, no' meg nem is várja őket senki, mi
nek rohannának?
Dániel Gergely és testvére is arra gondolt, hogy van
még idejük, s beléptek az egyik fővárosi kocsmába, s
ott elkezdtek iszogatni. Olyannyira jól érezték magukat,
hogy ott maradtak egész záróráig. A nagy iszogatásban,
beszélgetésben elfelejtettek cigarettát venni, s miután
mindketten nagy dohányosok, hamar eszükbe jutott,
hogy nincs cigijük. Még megpróbálkoztak néhány étte
remmel, kocsmával, de már mindegyik lehúzott redőny
nyel fogadta őket. A pincérek sürögtek-forogtak, látszott
rajtuk, hogy most már magukért igyekeznek, s nem akar
nak egy percet sem rádolgozni a munkanapra, természe
tes, hogy ügyet sem vetettek a két emberre, akik min
denáron cigarettához akartak jutni. Elhessegették őlíet,
mondván, záróra van, már nem szolgálnak ki senkit, se
cigarettával, se mással.
A két fiú bandukolt az utcán, amikor az öcs hirtelen
meglátott egy ismerőst. Nosza, egyből eszükbe jutott,
hogy íme, a lehetőség, szereznek cigarettát. Igen ám, de
az ismerős sem volt józan, csaknem annyira ittas volt,
mint ők. S épp ezért nem volt könnyű megértetni vele,
hogy kik is ők és mit akarnak. Ehelyett zavaros magya
rázatba kezdett mindkét fél, amelyből egyik sem értett
sokat. Az, hogy nem értették egymást, s most már per
cek óta cigarettára vágyakoznak, ingerültté tette a két
testvért, főleg az öccse lett mérges, hogy meddig kell
még magyarázni, mit is kérnek tőle, s a részeg emberek
modorában megfogta az ismerősét, s kezdte kézzel foghatóan magyarázni, mi is a helyzet.
A másik részeg ezt a mozdulatot félreértette, s igye
kezett megszabadulni a kéretlen ismerőstől, s kézzellábbal távol tartani magától. Ez a magyarázkodás kezdett
dulakodássá fajulni, amit a bátyja, azaz Dániel Gergely
szintén félreértett, és az öccse oldalán beavatkozott a
vitába.
Ezután szabályos verekedés kezdődött, aminek az lett
a vége, hogy a túlerő győzött, s az ismerős fiú elterült a
földön. Ennek következtében alaposan megütötte ma
gát, s no meg az ütések sem voltak gyöngédek, lényeg
az, hogy az egyszerű' cigarettakérésből parázs verekedés
támadt, melynek áldozata még nagyapa korában is meg
emlegeti e'zt az estét. A mentők vitték be a kórházba,
s ott megállapították, hogy néhány bordája eltörött, s a
fejét is komolyan beverte a betonba. Tehát hosszabb
ideiig kórházi ápolásra szorul, eközben a rendőrség meg
kezdte a két testvér kihallgatását. Ök elmondták, hogy
mit akartak, s mi lett az egészből, s immár józanul szán-,
ták-bánták, hogy mi lett ebből az ártatlannak indult be
szélgetésből. Persze, ez már a lényegen, hogy a másik
fiú kórházban fekszik súlyos sérülésekkel, nem változ
tatott.
A bíróság kemény ítéletet hozott. Dániel Gergelyt négy
év börtönre ítélte, mert a vizsgálat során bebizonyoso
dott, hogy a-sérüléseket ő okozta, s az öccsét pedig fel
mentette. A testvére tehát ma is szabad ember.
Dániel Gergely kifizette a kórházi költségeket, csak
nem hétezer forintot, valamint a rendes kereset és a
betegállomány közötti különbséget.
Ki ez a fiatalember, aki most Debrecenben tölti bün
tetését, s aki 1985-ben szabadul? Huszonkét éves, Óbu
dán dolgozott egyik építőipari vállalatunknál, mint se
gédmunkás, de munkaköre darukötöző volt. Havonta
6500 forint körül keresett. Csupán azért nem szerzett
eddig szakmát, mert nem volt meg a nyolc általános
iskolája, csak négy osztályt végzett. De idő közben az
is elhalványult, amit a négy osztály ideje alatt megta
nult, s ma már azt lehet mondani, hogy írni-olvasni sem
tud.
Érdekes, hogy nyolc év alatt, míg dolgozott, eszébe
sem jutott, hogy be kellene iratkoznia az általános is
kolába, s megszerezni a hiányzó osztályokat, s valami
lyen szakmát. Ehelyett gyakran nézett a pohár feneké
re, s nagyon sok időt töltött holmi éttermekben. Nem
volt iszákos, sem alkoholista, sem garázda, hiszen ez az
első büntetése. De szerette az italt, s az ital szeretete
előbb-utóbb kellemetlen közjátékokba sodorja az em
bert. Ennek köszönheti ő is, hogy most Debrecenben töl
ti kemény, négyéves büntetését.
Bár az az igazság, s ez most is érvényes, hogy pines
olyan rossz az életben, amiből legalább egy kis jó ne
származna. Az az ember, aki nyolc évet elherdált az
életéből, most, hogy megállították, s volt ideje egy ki
csikét gondolkodni, hamarosan rájött, itt az ideje pó
tolni a pótlandókat. S beiratkozott az iskolába. S nem
csak áz iskolában, hanem a szabad idejében is komolyan
foglalkozik a tudományokkal. Ehhez a zárkatársai is ala
posan hozzájárulnak, például, kitűzték célul, hogy a múlt
év karácsonyára Dániel Gergely önállóan ír levelet hoz
zátartozóinak. És sikerült.
Csak az tudja igazán ezt értékelni, aki évekig a fél
analfabéta állapotában leiedzett. Akiről — szomorúan
bar, — de a szülei is tudták, hogy sem írni, sem ol
vasni nem tud, s akitől nem vártak saját levelet, hi
szen tudták, hogy valaki, valamely barát vagy zár
katárs írja meg helyette, ő csak diktálja. El lehet kép
zelni a szülők örömét, hogy elkeseredett állapotukban
milyen meglepetést szerzett a karácsonyi saját levél!
Sokan megfeledkeznek arról, hogy nemcsak a kinti
beilleszkedés, hanem a benti is komoly gondokat okoz.
Ennek a fiatalembernek is hat hónapon keresztül na
gyon sok gondja-baja volt, s ha nem állnak mellé a zár
katársak, ha nem iratkozik be az iskolába, s nem segí
tik őt a munkában, ma is az lenne rá a jellemző, hogy
renitens, hogy fegyelmezetlen, rosszul dolgozó ember.
Szerencsére az ellenkezője következett be, s ma ő a
B műszak legjobb dolgozója, akiről nemcsak társai, ha
nem vezetői is a legnagyobb elismeréssel beszélnek.
Ilyen esetben még világosabban kiderül, hogy ha kint
is ennyire melléje állnak, ha akad valaki, mondjuk, a
munkahelyen, aki törődik a sorsával, talán egészen más.
képp alakul az élete, s talán soha sem ismeri meg a bör
tönt belülről.
A. j.
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T a lá lk o z á s Székely Évával
A többszörös olimpiai úszóbajnoknő és edző, valamint
Vágó István, a népszerű szer
kesztő-műsorvezető
nemrég
TIT-előadás keretében intéze, tünkbe látogatott.
Nemcsak az úszással kap
csolatos ismereteink gyara
podtak, hanem a találkozón
számtalan olyan kérdés is szó
ba került, amely alapvető em
beri normákat és értékeket
fémjelez.
Székelj Éva nevét az 1952es helsinki olimpián ismerte
meg a világ. Ő volt az, aki —
az egész világon elsőként — a
mellúszást az ún. pillangó
úszással nyerte meg, bár ek
kor még ehhez az úszásnem
hez a klasszikus mellúszás
lábtempója járult. Ezzel a
szakemberek
is ,olyan
. . . .körében.....
,
sikert aratott, hogy ettől kezd
ve mint „pillangókisasszonyt”
emlegették szerte a világon. S
bár ez valóban kiemelkedő
teljesítmény volt, a maga ide
jében mégsem hatott teljesen
a meglepetés erejével, hiszen
úszósportunk abban az idő.
ben világviszonylatban is a
legjobbak közé tartozott. Ezt
ma már, legnagyobb sajnála
tunkra, korántsem mondhat
juk el magunkról.

Ifjú sá g , h á b o r ú ...
_ . , , ,
. ,
Bajnoknőnk _szerint _ ennek
nagyon ^sok összetevője van:
először is, létesítményfelteteleink nem olyanok, mint
másutt; nincs tömegbázisunk,
tehát kevés gyerek úszik ah
hoz, hogy belőlük az igazi te
hetségeket ki lehetne válogat
ni; a hozzáállás sem olyan,
mint annak idején a miénk
v o lt. . . ”
„...

Tény, hogy annak idején
Beki sem volt könnyű, mégis
— saját bevallása szerint —
ezek**
® . K voltak^élpt^nek^p^Jmoz
VOltaK eieteneK iegmozgalmasabb és egyben legszebb
évei.
„ . . . Pesten jártam iskolába
és egy középiskolás versenyen
látott meg az edzőm, aki ti
zennyolc évi versenypályafutásomaf végigkísérte. Azzal si
került felkeltenem az érdek
lődését, hogy bár verseny köz
ben a sapkámat elhagytam, és
így a hosszú hajam a szemem
be lógott, mégis sikerült meg
nyernem a versenyt. Ezt kö
vetően megkeresett, s én ek
kor kezdtem el úszni a Fra
diban . . . ”

Mint bizonyára sokan tud
ják, ezután hamarosan sorra
nyerte versenyeit, és 1941 jú
liusában tíz nap leforgása alatt
az akkor még 14 éves kislány valamennyi magyar női'
mellúszórekordot megjavította,
de az augusztusi bajnoki ver
senyen már nem engedték el
indulni. Közel négy évig tar
tott a kényszerű versenyszünet, amelynek a végén már
uszodalátogatási tilalom is sújtóttá.
„...
kitiltottak az uszodá
ból, de akkor az edzőnk, Sárosi Imre, átvitt minket egy
másik kis uszodába és lőtt el
hitette velünk, hogy a hábo
rúnak vége lesz és mi olimpiát
fogunk nyerni. . .

Amikor bejöttek a németek
és már nem engedtek a vízbe,
s eldöntötték, hogy engem ki
irtanak — én eldöntöttem,
hogy olimpiát nyerek. El is
vittek a nyilasok és hat hétig
ástuk a tankcsapdákat. Ami
kor felrobbant a Margit-híd,
óriási szerencsével sikerült
megszöknöm. Ezt követően egy
ún. védett házba mentünk,
ami akkoriban azt jelentette,
hogy negyvenketten voltunk
egy kétszobás lakásban. A há
ború végére tizenhármán ma
radtunk életben.
Tekintve, hogy ebben a la
kásban a nővéremmel egy
gáztűzhelyen kaptunk hálóhe
lyet, alvásról szó sem lehetett.
Elhatároztam, hogy én este ki
megyek a lépcsőházba és ed
zést tartok, amíg mindenki al
szik. Már ott tartottam az
„edzésben”, hogy 100-szor tet
tem meg a bérház öt emeletét,
amikor egy néni észrevette,

hogy rohangálok. S amikor el
mondtam neki, hogy edzem a
lábamat, berohant a szüléim
hez: valami baj van velem,
mert hát ilyen nincs, hogy
valaki éjnek idején a lábát
erősítse!
Ettől kezdve elkönyvelték,
hogy én bolond vagyok, ami
nek megvolt az a nagy ' elő
nye, hogy már napközben is
nyugodtan csinálhattam. így
telt el az ostrom. . . ”

S ik e r e k csúcsán
A felszabadulás után rögtön
edzeni kezdett, 1945 augusztu
sában már bajnok volt. Egy év
múlva pedig, majd különösen
1947-ben a gyorsúszó csúcso
kat is sorra döntögette. Főiskolai világbajnok- -lett
- iá ;PárizsI.'..,./.
ban, s a monte carló-i
Európa-bajnokságon is csak haj
szállal kapott ki 200 m mell
ben a kor csillagától, a hol
land Van Vliettől. Az 1948-as
londoni játékokon már olim
piai reménységként indult.
1951-ban világcsúcsot javí.
tott, s 1952-ben Novák Évá
val,
Killermann
Klárával
együtt mint magyar olimpiai
reménységek hasították a vi
zet.
A remények nem is voltak
alaptalanok. Az olimpia tizenegyedik napján a pillangózó
Székely Éva a forduló után
eldönti: erőteljes hajrával tizenkét év munkájának gyümölcsét aratja le. Tombol a
nézőtér, amikor új olimpiai rekorddal elsőnek ér a célba.
Ideje 2:51.7. Győzelmeit 1953ban itthon és külföldön foly
tatja. Világcsúcsot javított ve
gyesúszásban és segített vi
lágcsúcsot javítani vegyes vál
tóban.
Többen kíváncsiak voltunk
ra’ mit
tulaídonképpen
^ez isa „segített”
szó?
„■.. Gyenge Vali a barát
nőm volt, jelenleg Kanadában
él és ugyancsak Helsinkiben,
a 400 m-es gyorsúszásban lett
olimpiai bajnok. Mondhatjuk,
hogy egyformán jól úsztunk
és ekkor az edzőnk azt mond
ta: Ma maga vezet Valinak
400 m-ig, és akkor ő 800 m-en
világcsúcsot úszik. S, ami ma
már, sajnos, elképzelhetetlen,
hagy soha egyikünknek sem
jutott eszébe,a kérdés, miért
ő úszik világcsúcsot és miért
nem én, pedig én is úszhat
tam volna! De ez ilyen közös
ség volt!”
E „segítség” után azonban
kihagyott egy évet, 1954-ben
született meg a kislánya, Andreá.

dathasadásos helyzetben vezet
tem az edzéseit, mert egyrészt
magamban imádkoztám, hogy
hagyjuk már abba, másrészt
folyton mondtam, hogy úszszon tovább, mert az én aka
ratomra volt szükség ahhoz,
hogy ő tovább bírja.
Ahhoz, hogy az ember egy
1CD m-es verseny utolsó 10
méterében hajrázni tudjon,
meg kell tanulnia, hogy szinte
oxigénhiányban fejtsen
ki
energiát. Erre én kitaláltam
egy edzési módot, amelynek az
volt a lényege, hogy 5 má
sodperces pihenőikkel le kellett
úsznia a négyszer huszonöt
métert, majd negyven másod
perces pihenő után ugyanezt
ismételve tízszer végigcsinálni
a gyakorlatot. Már az első edft&s közepén úgy éreztem, hogy
ezt nem bírom tovább, mert
kék-zöld volt, mégis tovább
akart menni. S a negyediknél
azt mondtam; elég!
Szó nélkül indult tovább,
majd a végén a kötélre borul
va elkezdett sírni, örömében,
amiért meg tudta csinálni az
edzést. Az olimpia előtt elér
tük, hogy képes volt tízszer
végigcsinálni ezt a négyszerhuszonötös edzésprogramot!”
A kötetlen beszélgetéssé ala
kult előadás befejező részében
vendégeink az intézettel kap
csolatos benyomásaikat mond
ták el. Vágó István többek kö
zött elmondta:
„A z a puszta tény, hogy er
re a beszélgetésre egyáltalán
sor kerülhetett, minden képzeletemet felülmúlja. Én még
soha nem jártam büntetésvég
rehajtási intézetben, bár a te. levízióban már láttam erről
készült műsort. A ' könyvtár
meglep. Tudniillik én hallottam olyat, hogy olvasni nem
lőhet Nem
Nem. nakarok
ic n rn V nolyan
l n n n köz
fc/S*.
lehet.
helyet pufogtatni, mely szerint
a könyv a legjobb barát. Igaz,
hogy zárkatársat nem választ
hat az ember, de ha .van egy
jó könyv, az azért nagyon sok
mindenen átsegít.’’

Székely Éva szavaitól vala
mennyien meghatódtunk egy
kicsit:
„Biztosan nagyon nehéz le
het itt benn, de higgyék el:
még ennél nehezebb helyzetek is vannak■ £n tudom, mert
o háború alatt — mint erről
szó is volt — nemcsak a szabadságomtól voltam megfoszt-

va, hanem az életem Is ál
landó veszélyben forgott. Más
példa: két évvel ezelőtt súlyos
betegségen estem keresztül,
sokáig arra kellett lelkileg
felkészülnöm, hogy megvaku
lok. Nem akarom tovább so
rolni a nehéz helyzeteket, mert
én a »másik« oldalról beszé
lek, s így egyenlőtlen dolog a
példálózás. Egy a lényeg, bár
melyik oldalon is van valaki:
a saját, belső tartását soha ne
veszítse el! A ki erre vigyáz,
előbb-utóbb kilábal a gondok
ból ..

A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben is megkezdő«
dött a téli ruhacsere. A felszerelési raktárakban megfelelő
mennyiségű és minőségű téli ruházat van. A kijáró dolgozók
mikádót, esőkabátot, kesztyűt kapnak. Az intézetben dolgozók
is melegebb molinó alsó és fölső fehérneműt és természetesen a
zsávoly ruha helyett sötétkék posztóból készült öltönyt.
Az átállás lépcsőzetesen, munkahelyenként történik. Szemé
lyenként, helyben felpróbált, új vagy tisztított téli ruházat várja
az elítélteket.
A téli időszakra való felkészülés egyik lényeges 'mozzanata
volt a fűtési szezon megkezdése előtti általános központlfűtésirendszer átvizsgálása, illetve a szükséges javítások elvégzése,
Tóth Mihály

Kovács László
könyvtáros
A szokásosnál részletesebben
adtuk közre a miskolci inté
zet beszámolóját erről a min
den bizonnyal jól sikerült es.. 6] au tuaosiias
Sdősítás eraexesen,
érdekesen
teiui.
olvasmányosan számol be az
elhangzottakról; biztosak va
gyunk benne, hogy további
oldalakat lehetne még meg
tölteni Székely Éva és Vágó
István szavaival.
Sajnáltuk, hogy szerkesztő
ségünk nem kapott meghívót,
s ezt szóvá is tettük telefo
non. keresztül H. J. nevelő
nek, aki eddig rendszeresen
tartotta velünk a kapcsolatot.
őszintén örültünk a kapott
válasznak, amely szerint a két'
vendég a miskolci városi TIT
meghívására érkezett a kö
zönségtalálkozóra, s eredeti
programjukban szó sem volt
a bv. intézeti látogatásról. A
TIT illetékesei azonban —
minden különösebb felkérés
nélkül — arra gondoltak: néi
hány más program rövidebbre fogásával lehet szorítani
egy kis időt a bv. intézet ré
szére is. Előbb cselekedtek, s
utána — amikor már adott
volt a lehetőség — aznap dél
előtt hívták fel a bv. intézet
nevelőjét, érdeklődve: délután
szívesen látnák-e a két ----az
vendé
get?
Több bv. intézet alakított ki
valamilyen
együttműködési
formát a helyi TIT-szervezettel, ahonnan
rendszeresen
jönnek előadók, ismeretter
jesztő anyagok stb.
. Gratulálunk Miskolc példá
jához: alighanem egyedülálló,
hogy — a rendszeres, jó kap
csolat eredményeképpen — a
városi szervek számára természetes, hogy az egyes programok lebonyolításánál a bv.
intézetre is gondolnak.

töltött nap után, hosszú idő óta
először, a „kérelemre” csoport
ba sorakozott.

Az edző-édesanya
Gyarmati Andreát már sen
kinek sem kell bemutatni. Pe
dig bármilyen meglepő is, szü
lei nem akarták, hogy ő is az
úszással jegyezze el magát.
De mivel azt sem sze
rettem volna, ha napközibe
jár, én pedig a munka után
az uszodába jártam edzősködni, így természetszerűen adó
dott, hogy a gyerek lejárt ve
lem az uszodába. Majd egy
szer csak, úgy tizenegy éves
korában bejelentette; hogy ő
is úszó szeretne lenni. Rész
ben nagyon örültem, részben
nagyon meg voltam ijedve,
mert tudtam, hogy ez mi min
dennel jár.
Az ember a medencében
rendkívül magányos, mert min
dent csak villanásokban ész
lel a külvilágból, hiszen a fe
je bent van a vízben. Ezen
kívül az úszóversenyzőknek
hozzá kell szokniuk az oxi
génhiányhoz, azaz az ember
nek el kell jutnia fizikai tű
rőképességének határáig — ez
rendkívül nagy önfegyelmet
igényel. Velem már előfordult
például, hogy szinte ájultan
estem a medence lépcsőjére,
annyira elfogyott minden ener
giám. Így nem csoda, hogy
saját lányom edzése életem
legnehezebb feladata elé állí
tott. Hiszen az anyja voltam,
-tehát átéltem, ami vele törté
nik a medencében! Szinte tu*
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Szeretnék megváltozni,
elegem van a fogdából.

1

k társai között bohém volt,
** szeleburdi, vagány. Így
gondolta. Most vár. A körlet
szokásos zsongása, a belső élet
zaja alig jut-el a füléhez.
A feje fölött, az első emeleti
folyosón ütemes lépések zaja.
Műszakváltás van, a társai
munkába mennek. Máskor ő is
ott vonul, a sor végén, mert
kisnövésű. De nem ez az egye
düli ok. Az utolsó zárkában
lakik, amely állandóan zárva
van. Már régen történt, hogy a
zárkát egyik napról a másikra
bezáratták.
Társai
tudták,
hogy miatta. Kezdetben morgo
lódtak is kicsit, később beletö
rődtek. Hátul azt csinál, amit
akar, nem nagyon figyelnek
oda a szintesek.
Most vár. Keze a háta mö
gött. Ujjaival malomköröket
rajzol a levegőbe, talán nem is
tudja, hogy a keze remeg.
Nézem, s közben arra gon
dolok: lám, ilyen változásokra
képes, egyik percről a másik
ra. Fejét lehorgasztja, nem fi
gyel a sziszegésekre, nem rea
gál arra sem, hogy a társai ne
vén szólítják, mert nem tudják,
hogy mire vár. Ő tudja. Magá
nyos, ahogy áll az üres föld
szinti folyosón. Gondolkodik.
Jó lenne tudni, mirőÜ Gondol-e

*
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.
akarom szállíttatni magam,
mondja kérdés nélkül. Ez tartott ilyen soká? Nem válaszol,
Tarsai sejtik, hogy igaz lehet,
Máshol jobb lesz neki? Nem
gondolta o ezt komolyan — vélekednek,

A harmadik héten ismét rendelték. Tiltott tárgy tartása
arra, hogy a tarsai számítanak
miatt fegyelmi eliárás indult
a munkájára s hogy van, aki
ellene. A nevelő kihangsúiyozazon tori a fejet, mennyi lesz
ta javaslatában, hogy az elítélt
ma a termeleskieses, hiszen
magatartásában az utóbbi .időhianyozm fog egy ügyes kezű
ben tapasztalható pozitív válvarro. Tarsai úgy vélekednek,
tozás hosszú nevelői ráhatás
hogy Nyíregyházán az ő keze
UÜgy
nevel01
eredménye.
látta,rahatas
hiba
alól kerülnek ki a legjobb mi
lenne
törést
okozni
e
folyamat
nőségű termékek. Nem teljesít
A nevelő úgy ítéli meg, ban azzal, hogy egy „semmi
160%-ot, de amit elkészít, .azt
soha nem kell javítani. Ügyes hogy a hosszúra nyúlt kihall ség” miatt ismét megfenyítsék.
eltekintettek a fe
kezű, jó. munkás, csak egy ki gatás elérte a célját. Az elítélt Javaslatára
csit szeleburdi — mondják. elszállítását kérte, s ő ezt tá nyítéstől.
Később az ügyintézés útEzért vár. A szeleburdiság fe mogatni fogja. Hogyan lehet
gyelemsértésbe ment át egy ezt eredményként elkönyvelni ? vésztőiben eltévedt egy fegyel
szer, kétszer, sokszor. A har- " nevelő arra. gondol: hátha mi lapja. Súlyos vétséggel vá
madik tiszteletlenség, fegye- az ^j helyen új lappal akar dolták. Letegezte a felügyele
lemsértés után kapta a soka- in^ulni, s ha így van, akkor ez tet, ismét tiszteletlen volt. El
telt 10 nap, a fegyelmi lap a
dik,'de következményeit te- minőenképpen eredmény!
kintve minden korábbinál koTársai lebeszélték, maradt, nevelői anyagba került.
Ügyes kezű, állítottam róla.
molyabb figyelmeztetést: . ha Ügy érezte később, hogy rosznem hajlandó változtatni ma- szül döntött. Az volt a vélemé- Ez így igaz. ö úgy vélte, cin
gatartásán, szigorúbb fokozat- nye, hogy aki egyszer cinkes kes. Hibázott-e a nevelő, ami
letöltése
ba helyezésére tesznek javasla- lett, az az is marad. Voltak kor
+- az, utolsó
c., ■ fogda
, ---tot. Vállrándítással, közömbö- időszakok, amikor úgy érezte i?tan T1, f1 hónappal látogató
sen fogadta.
elege van a fogdából. Hangoz- haYonlíe:nti fogadására feljogoA nevelői kihallgatásra vá- tatta szándékát: megváltozik!
y^ d0tí--^ ki? Ügy
rók türelmetlenek. A kérelem
A nevelő optimista volt
" “ í? 3 tobbi elíté]elintézése nem tart ennyi ide- Rendszeresen értékelte, ser- r a 'a n n w f k a n V f ^ 32 aszta1'
ig. A főhadnagy úr vagy en- kentette az elítéltet, azonban ’
y
P bel°le‘
gedelyez vagy elutasít, de min- „mindig közbejött valami”
★
dig röviden — így vélekednek.
A szintfelelősök a nevelői FlfeWtÄk , ,
Vannak, akik visszamennek a kihallgatás
összeállításánál PáR Pedfg nehlzen
zarkaba, a türelmesek es ki- már megszokták hntrv
„ Mí.
. nenezen rnent, a
váncsiak várnak.
Pál sohfnem a köreim re ho! ™ m Ja m ,att többször megtaKinyílik az ajtó, azelítélt nem a rendelve csoportba so hoüott3 - munk.a t’ önákasztást
látja a kérdő szemeket. El rakozik. A hetvenedik fogdán
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Tanárnő ä katedrán
Régebben furcsállották vol
na, ha nők tanítanak a bv.
intézetekben. Nem véletlen te
hát, hogy elvétve akadt egyegy tanárnő, aki vállalta ezt a
cseppet sem könnyű feladatot.
De ahogy a tanári pálya elnőie
sedett, úgy vált egyre termé
szetesebbé, hogy a tanárnők
hetente három-négy alkalom
mal beléptek a börtön kapuján
® elfoglalták helyüket a ka
tedrán.
Debrecenben két 'éve követ
kezett el annak idejé, hogy a
férfipedag'ógusokat nők váltot
ták fel. Ma már négyen jár
nak be a bv. intézetbe, köztük
Kecsedi Imréné. Tehát immár

— Ezek szerint nemcsak a
—
Tehát, minden a legna
tanulási gondjaikat, hanem gyobb rendben? Minden szép
magánéletük fogas kérdéseit is és jó?
megbeszélik önnel?
_— No nem, ez túlságosan is
— Igen, és ennek nagyon
örülök, hiszen nemcsak azért
vagyunk itt, hogy tanítsunk,
hanem neveléssel is foglalkoz
zunk. Természetes tehát, ha
valamelyik tanítványom ma
gánéleti gondjával hozzám for
dulj igyekszem jó és hasznos
tanáccsal a segítségére lenni.
És én vagyok a legboldogabb,
ha sikerül, ha megfogadja
amit mondtam, s ha a taná
csom hasznos lesz számára.
—

nyolcvan százaléka jóindula
tú, szorgalmas, de roppant be
folyásolható, s ha a hangadó,
a vezéralak rábeszéli őket va
lamire, akkor megszűnik az
egyéniségük, s szinte minden
átmenet nélkül úgy viselked
nek, mintha nyáj lennének,
amelyik megy a vezérkos után.
Ha a tanár tudja, hogy ez át
meneti állapot, akkor negyed
óra után már önmagukra éb
rednek, s mi azért vagyunk
pedagógusok, hogy tudjunk a
gyerkekkel bánni.

rózsaszínű kép lenne, s mint
ilyen, nem igaz... Itt is van
nak gondok, de ezek szép szó
val, magyarázattal megoldha
—
Gyakran fordulnak elő
tók.
ezek a hangulatváltozásók?

Mit tanít?

— Matematikát-fizikát, s
ezenkívül a 7. osztálynak osz
tályfőnöke vagyok. S ebbeli
minőségemben, sokkal köze
lebb is állok hozzájuk, mint
ha csak tanítanám őkét.
— Hetente hányszor jön be
az intézetbe?

két éve tanít ebben az inté
zetben, s így nem csekély ta
pasztalattal rendelkezik.
— Amikor ezt a munkát itt
bájlalta, volt-e Önben előíté
let, félelem?

— Nem mondhatnám, hi
szen itt is, akárcsak kint, fia
talok vannak, s a fiatalok egy
része, sajnos, kint is a rendőr
ség figyelmének középpontjá
ban van. Tehát ismerem azo
kat a veszélyforrásokat, ame
lyek idejuttatják végül is a
jobb sorsra érdemes gyereke
ket.
—
Az sem foglalkoztatta,
hogy mint nőt, hogyan fogadják?

— Háromszor. S megmondom
őszintén, nekem nagyon fon
tos, hogy itt taníthatok. Ügy
érzem, a munkám nem hiá
bavaló. Ezt észreveszem a ta
nítványaimon is. Pedig egyik
tantárgyam sem tartozik a
könnyűek közé, sőt, általában
ezektől idegenkednek a diá
kok. Ennek ellenére azt ta
pasztalom,
hogy figyelnek
rám, s arra, amit előadok. Ér
demes komolyan venni a gye
rekeket. Ezt mi sem bizonyít
ja jobban, mint az a tény,
hogy nagyon sok jó fejű gye
rek van köztük, olyanok, aki
ket örömmel tanítanék kint is.
Van néhány kitűnő tanulóm is,
s nehogy azt gondolja, hogy
itt más az Osztályzás, mint
kint. Erről szó sem lehet, a je
gyek, akár a tanítás, egyenér
tékű a kintivel, nincs kétféle
mérce, és nem is lehet, csak
magunkat és a gyerekeket
ámítanánk és csapnánk be, ha
másképp lenne. Ennek meg
nincs értelme!

—

Például?

— Előfordult már velem,
hogy a tanulók egy-két ember
hatására kijelentették, hogy
márpedig ma nem tanulnak,
ma „sztrájkba” lépnek. Nem
rosszindulatból tették, nem
azért, hogy bosszantsanak, ha
nem hirtelen elegük'.lett sok
mindenből.
—

És mit tett ön?

— Azt mondtam nekik, jő,
rendben van, beszélgessük, mi
bántja őket, mit akarnak,
miért ez a hirtelen rossz kedv?
És szép csendesen, lassan meg
nyugodtak, s az óra zavar
talanul telt el. Tudni kell
ugyanis azt, hogy a tanulók

—
És mit tapasztalt: a kin
tiek ennek tudatában vannak't

— Sajnos nem. Ügy látszik,
a feleségek nem olyan állha
tatosak, mint ahogy kellene.'.
Sokszor előfordult, hogy egyegy fiatal férj, férfi alig van
bent néhány hónapja, máris
megkapja a levelet, hogy ne
számíts rám, nem várlak meg,
elválok tőled, mást szeretek
stb. El lehet képzelni, hogy ez
milyen lelkiállapotba kergeti
az érintett embert.

— Arra gondol, hogy en
gem, mint nőt, ezek a diákok
kínosabb helyzetbe hozhatná
nak, mint férfi kollégáimat?
—

Igen, pontosan erre.

— Nos, erre egy pillanatig
sem gondoltam, s nem is csa
lódtam, sőt, nyugodtan kije
lenthetem, hogy talán jobban
tisztelnek, mint a férfiakat.
Ebben az is szerepet játszhat,
hogy bennem nemcsak a pe
dagógust látják, hanem az
anyát, a nővért, a feleséget, s
így bizalmasabbak velem, mint
egy férfival. Sok olyan prob
lémát mondanak el nekem,
ami nem tartozik egty tanár-,
ra, és mégis . . .

lémái miatt” nem válogatta
meg szavait a felügyelettel
szemben, mégis elfeledték.
Nem mondta ki, mert nem
engedte az önérzete: mégis
örült az elismerésnek.
Ügy állt munkába kezdetben,
hogy belőle soha nem lesz
varró. Társai bebizonyították,
hogy képes kiváló eredmé
nyekre. Tisztelték a munkája
miatt.

M

ost vár és gondolkodik.
Arra vár, hogy szólítsák.
Én az anyjára gondolok, aki
sírva panaszolta: megszakítot
ták a beszélőt, mert a fia meg
botránkoztató magatartást ta
núsított. Elpanaszolta, hogy
szégyelli magát a többi szülő
előtt. Azt már megbocsátotta
neki, hogy otthon a fia rátá
madt, eltörte a karját, azt
azonban nem érti, miért visel
kedik így a fia a börtönben is.
A nevelő akkor túl sokat
nem mondhatott. Nem mondta
el, hogy Kóka Pál nem akar
„nevelődni”, de megígérte,
mindent elkövet annak érde
kében, hogy jobb belátásra bír
ja. Hitte, hogy így lesz, mert
optimista volt. Neveltje más
képp határozott.
Most vár. A várakozás szem
mel láthatóan nem lehet kelle
mes. Igyekszik közömbösnek
látszani, mert figyelik. Nehe
zen megy. Ismerősei, akikkel
eddig együtt dolgozott, kíván
csiak. Ismerik Kákát, de most
nem tudják, hova készül.

— Legtöbbször beszélő előtl
és után tapasztalható. Vagy
azért, mert jó hírt kaptak,
vagy azért mert rosszat..,
Roppant érzékenyek mindarra,
ami otthon, a hozzátartozók
kal történik. És ez érthető is,
Soknak közülük labilis a sze
mélyisége. Bármi kilódíthatja
őket nyugalmukból. És épp
ezért én mindig azt mondom
nekik, hogy ők is igyekezze
nek kellemes hírekkel megör
vendeztetni az otthoniakat,
akkor ők is jóra számíthatnak
A szülők, a feleségek nagyor
sokat tehetnek azért, hogy ezek
a fiatalok ne kerüljenek újra
vissza.

,—
Jövőre is vállalja ezt a
munkát?

— Igen, nehéz, de szép hi
vatás ez, nagy élmény ne
kem, s remélem a tanítvá
nyaim is így gondolják.
A. J.

Végre szólítják. Sóhajt, majd
határozott léptekkel a kijárat
felé indul, közben felnéz az
első emeletre, ahol már csak
a felügyelő tartózkodik.
Az őr jó két fejjel magasabb
nála, Kóka eltörpül mellette.
Magányosnak érzi magát, mint
soha máskor. A körleten más
volt. Ott együtt volt a társai-1
val, akik közül sokan bosszan
kodtak, mások pedig csak mo
solyogtak „kiszólásain”. „Mit
hősködik, őrmester úr, ne hős
köd jön, úgyse lesz több a fize
tése.”
Most egyedül van, szemben
az őr, kezében bilincs. Felkap
ja a fejét, mert a bilincsről ve
zetőszíj lóg alá. Elvörösödik:
„nem vagyok én rablógyilkos”
— mondja. Nem is állítja sen
ki. Bár régen volt, minden őr
emlékszik a balhéjára, mert a
tárgyaláson nem akart emlé
kezni senkire és semmire, ke
ményen megdolgoztatta a bírói
tanácsot. Emlékezett erre az őr
is, de arra is, hogy Kóka Pál
leütéssel fenyegette az őrséget.
Hangoztatta társai előtt, de ki
hallgatáson is, hogy ha a fal
hoz állítják, akkor is leüt egy
őrt. Ennek következménye a
„kutyalánc”, ahogy az elítéltek
egymás között a vezetőszíjat
nevezik.
Lehorgasztott fejjel halad
az őr előtt, át a sétaudvaron,
. legutolsó fegyelemsértésének
színhelyén. Egy doboz Symphoniát dobtak ki az előzete
sek. Ö vette fel. Az őr észre
vette. Nem tudja, ki vette ki

a kezéből a cigit, tény, hogy
társai „lenyelték”, a motozás
nál rrtár nem volt nála. Fel
háborodott, csavargózott, kia
bált. Társai csitították, nem
használt. Felkísérték, újabb
fenyítést kapott.
Most csendben baktát, az
őr sürgeti, a tárgyalás pár
perc múlva kezdődik. Csak is
merőssel ne találkozzon —
gondolhatja. Nem épületes
látvány a vezetőszíj, de ő
akarta, mert fenyegetőzése
miatt a III. őrzési csoportba
sorolták.
★

A teremben enged a feszült
sége, újra a régi. A bv. bíró
ismerteti a végzést: Kóka
Pál! önnek a bíróság a bün
tetésvégrehajtási fokozatát, a
nevelő, az intézeti tanács és
a parancsnok javaslata alap
ján eggyel szigorúbbra, jegyházra változtatja át. A végzés
a kihirdetés napján jogerős,
fellebbezésnek helye nincs.
Észrevétele? „Azt sem bánom,

ha tesznek még rá vagy két
évet.” A bv. bíró mindent ért,
nem lepődik meg. Visszakísér
heti, törzsőrmester elvtárs —
mondja.
A visszaút már nagyon
hosszú. Sóhajt, amikor leke
rül kezéről a bilincs. Vissza
kísérik a varrodába. Mi van?
Hol voltál? Miért vittek szí
jon? Záporoznak a kérdések.
A művezetőnek kell rendet
tennie. Nincs kedve, hogy vá
laszoljon. A szünetben is csak
annyit mond: hagyjatok bé

kén, fegyházas lettem, elszál
lítanak.
TDár perc múlva szólítják.
Adja át a gépét, fogja a
holmiját, pakoljon! A gépek
zaja
elnyomja
köszönése
hangját,' Lehet, hogy a gépek
miatt, de úgy tűnik, mintha
kevesen viszonozták volna kö
szönését.

Ne csak a papírt
— szakm át is!
Akármelyik bv. intézet
ben járok, s az ott levő
emberekkel
beszélgetek,
mindig meghökkepve ve
szem tudomásul, hogy so
kuknak nincsen szakmája,
s ha valahol — nagy rit
kán — dolgozott is az il
lető, akkor is, mint segéd
munkás. Tisztában vagyok
vele, hogy segédmunkásnak
is kell lenni, rájuk is szük
ség van, meg is fizetik
őket. Mégis . . . Valahogy
nem értem a fiatalokat.
Ahelyett, hogy többre, más
ra törekednének, megelé
gednek azzal, hogy bejár
nak egy-egy üzembe, ha
van munka, eldolgozgat
nak, ha nincs, akkor pedig
lógatják a lábukat. Magya
rán: a dolgok könnyebbik
végét ragadják meg. Mind
ez egy-két évig még talán
bocsánatos
bűn
lenne,
mondván, mielőtt komo
lyan vennék az életet, egy
kicsikét lazítanak.
De vajon miért lazít egy
harmincéves ember? Miért
elégszik meg azzal, ami
van? Miért nem törekszik
többre? Legalább egy szak
mát szerezhetne!
Olyat,
amihez kedve van, vagy
olyat, amit épp el tud ér
ni. Hiszen nagyon sok em
ber van, aki nemcsak azért
dolgozik, mert annyira sze
reti választott szakmáját,
hanem azért, mert a mun
káját tisztességesen megfi
zetik, s ebből megél ő is
és a családja is.

nyítása mellett sajátíthat
ják el a szakma minden
csínját-bínját.
Mint ismeretes, Szege
den, az Alföldi Bútorgyár
igényeinek
megfelelően
évek óta van szakmai kép
zés, kárpitos, illetve faipa
ri szakmákban.
Az elmúlt oktatási év
ben indult az új, kétéves
szakmai képzés, amelynek
első évét 26-an Végezték
el eredményesen. Az okta
tás személyi feltételét a
MüM. 624, Iparitanuló In
tézet biztosítja. Az ezzel az
intézettel történt megálla
podás értelmében a jövő
ben egyedi esetekben vas
ipari szakmákban is lehe
tőség nyílik szakmunkások
képzésére.
Az idén egyetlen egy em
ber szerzett szakmát. He
gesztőként tett sikeres vizs
gát.
Remélhetőleg az
első
fecskét többen is követik
úgy, hogy szabadulás után
is megmaradnak választott
szakmájuk mellett, s igye
keznek, már mint szakmun
kások, újra beilleszkedni a
társadalom életébe.
★
Mert
az eddigiekben
gyakran előfordult, hogy
ugyan idebent szakmát sze
reztek, de kint nem éltek
ezzel a lehetőséggel, hanem
inkább elmentek segéd
munkásnak. Ebben nagy
szerepet játszik egy vélt
előítélet. Sokan úgy gon
★
Nemcsak
mostanában, dolják, hogy hiába kapnak
végbizonyítványt,
hanem évek óta majdnem civil
mindegyik gyár kapujára mégis sejtik a munkahe
ki van függesztve, hogy lyen, hogy szakmájukat hol
milyen szakmájú embere szerezték.
Ez a vélekedés nem áll
ket vesznek fel. Nem tud
az ember úgy elmenni mel ja ' meg a helyét. Senki
lettük, hogy rá ne pillant nem tudja meg a bizonyít
son. Hogy lehet az, hogy ványból, hogy nem a leg
ennyi ember, illetve ilyen hétköznapibb körülmények
sók szakma hiánycikk? Hi közepette szerezte az ille
szen ma is nőnek fel fia tő. De ha mégis, akkor sem
talok, s többségük dolgo történik tragédia, ugyanis
zik is. Ennek ellenére egy-egy munkahelyen a
majdnem minden szakma végzett munka arányában
képviselőit keresik, s szin kapja ki-ki a maga elis
te mindent megadnak ne merését. Márpedig a ma£
ki, amit kér, persze, a le körülmények között, ami
kor szinte lámpással ke
hetőségek határán belül.
Ennek ellenére ma is, resik a vállalatok, üzemek
mint tegnap, nem nagyon a jó szakmunkásokat, nincs
tülekednek
az emberek az a művezető, aki rosszal
azért, hogy szakmát sze lóan szóvá tenné valaki
rezzenek. Pedig néhány év nek a múltbeli .botlását, hi
tizeddel ezelőtt kincset ért szen neki nem a régi, ha
egy-egy szakma, annak tu nem az új emberre van
dása, s ha aranykezű volt szüksége.
a mester, megcsinálta egy
Érdemes tehát nemcsak
életre a szerencséjét. Óha Szegeden, hanem a többi
tatlanul felötlik bennem intézetben is megszerezni a
mindez, hiszen a bv. inté szakmát, akár szervezett,
zetekben immár évek óta akár egyéni formában. A
folyik a szakmai képzés, lényeg, hogy ne csak a pa
átképzés, a betanított mun pírt szerezzék meg, hanem
kások képzése.
a szakmai tudást is. Mert
Nemdsak gyakorlati tu jó, ha van papír, de a
dást lehet itt, ezeken a legtöbb, ami a fejben, il
helyeken megszerezni, ha letve a kézben van. Ugyan
nem az elméletit is. Hiszen is a gép mellé az ember
jól felszerelt tanműhelyek- - és nem a papír á ll...
ben, képzett vezetők irá
Ä. J.

★

Az üres zárka szép. Fényes
a padló, tiszta, rendes ágyak.
Komótosan összeszedi fényké
peit. holmiját. Sürgetik. Hát
ra se néz, úgy megy ki a zár
kából.
Újra a földszinti folyosóra
kísérik, ahol egy-két órával
ezelőtt tárgyalására várt. Ide
gen arcok, sehol egy ismerős.
Nincs ideje válaszolni a rak
táros kérdésére: hova visz
nek?
Négyőjüket külön sorakoz
tatják. Hová megyünk? —
kérdi. Hogy te hová mész, azt
nem tudjuk, mi Űjhelyből jöt
tünk. válaszolja a megszólí
tott, nem túl barátságosan.
•Előreengedi új ismerőseit, ő
lép be utolsóként a szállító
zárkába. Pokróca az ajtófél
ben megakad, levelei a padló
ra hullanak, összekapkodja
őket, az utolsót zsebébe gyű
ri. Az őr sumákot sejt, elké
ri, kapásból beleolvas: „Vi
gyázz magadra, öcsém, ne
balhézz, ne járd a fogdát”.
A nevelő is ezt kívánja.
L. J.
Nyíregyháza

Szájam ízét nem lelem
Nagyot húztam a bűn borából,
bár tudhattam
ki abból kóstol
kihullik egy békés korból,
s haláláig ízlel, kortyol.
Nagyot húztam e fanyar borból. . .
szájam ízét meg nem lelem,
kiégettem biztos helyem,
halálomig kereshetem;
szájam ízét meg nem lelem.
Nagyot húztam e fanyar borból. . ,
nyugtalanság fejem alja,
könnyeimet kiapasztja,
szerelmemet cltaszítja,
nyugtalanság fejem alja.
Nagyot húztam c fanyar borból.. 1
nyári nap is árnyat jósol,
fáj a szám a mérges csóktól,
s körmeimmel kell kivájnom
szöges drótok közül álmom.
És a korsó?
Összetöröm.
Fanyar borát mind kiöntöm.
Donászi Aladár
Szeged
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érkezett és nagyjából tükröz
mindenkiről!
te az elítéltek, ha úgy tetszik*
Már az első hozzászólás ki
az elítélt-közvélemény állás
mondta, amit később többen
pontját. Viszont a vártnál né
is firtattak: „Szükség lenne
miképp kevesebb nevelői vé
még a bűncselekmény szerinti
leményt kaptunk. Ezt a vita
szétválasztásra, de ez jelenleg .
v.ége felé az egyik hozzászóló
nemigen történik meg. Szerin
rneg is fogalmazta, lényegé
tem ez az elítélteknek beillesz
ben így: talán a nevelők „ran
lényeges.
Bár
mindenki
értette
a
cím
mondandóját,
Régi igazság, hogy egy vitasorozat sikerét lényegesen
kedési problémát okoz az adott
gon alulinak” tartják a vitá
azért
most,
a
vitazárókor
némi
kis
pontosítás
nem
árt.
befolyásolja a címe. Gyakorlott újságolvasó lévén, ma
közösségbe, másfelől a nevelő
ban való részvételt, vagy nem
Nem általában a nevelés kritikátlanul, hanem az a faj
gam is a címeket futom át elsőnek, s így döntök arról,
munkában
is hátrányos. Tény
bíznák annak eredményessé
ta nevelés a közös érdek, amely tartalmában, formájá
hogy mit is olvasok végig. Nyilván így tesznek a H. H.
gében? A pártfogók nagyobb
ugyanis,
hogy
a bűncselekmé
ban és hatásában eredmények elérésének lehetőségét
olvasói is.
számú részvételét is hiányol
nyek fajtájára, illetve elköve
rejti
magában.
Nem
hittük
és
nem
hisszük,
s
ebben
„A
nevelés
közös
érdek”
—
kérdő
és
óhajtó
formá
ták sokan, de úgy hiszem, ők
tőjére nézve más-más módsze
aligha van ellenvélemény, hogy a bv. intézetekben a
ban is azt sugallta, hogy a tartalma nem lehet kétsé
inkább „kívülállók”, legalább
reket kell, kellene kidolgozni,
nevelői
munka
tökéletes,
nem
szorul
változtatásokra.
ges.
Vagyis:
a
bv.
intézetekben
folyó
nevelőmunka
az
is a vita központi kérdéseit
s ezek a nevelési sémák, ter
Hogyan,
miben
és
miért
—
ezekre
vártuk
a
választ
a
érintetteknek
az
elítélteknek
—
és
az
érdekelteknek
—
illetően. Másfelől kétségtelen,
vek csak az azonos beállított
a
büntetésvégrehajtási
dolgozóknak
—
egyaránt
fontos,
hozzászólóktól.
hogy éppen a pártfogók azok,
ságú elkövetőkkel szemben ve
ákik igazán objektív módon
zetnének eredményre. Egy ho
mérni tudják, milyen eredmé
mogén összetételű csoportban
nye volt a bv. intézeti neve akik a diákot jó értelemben tés. Ehhez azonban több neve ítélt pedig „játéklehetőséget” képet a nevelők és mások ^ a a nevelés eredményességére
lésnek. De-erre még visszaté vett partnernek tekintik a kö lő kellene. Másfelől pedig idő \ kap. Mindenkinek olyan arcot többség hangulatáról, sőt, tár nézve kedvezőbbek a lehető
rünk.
zös munkában, amely az is a nevelőnek arra, hogy mind mutat. amilyenre személyes saik megítélésében is szere- ségek.” Később azt is felvetet
Több nevelői írás élőbbé, meretek elsajátítását és az ezt megtegye. Ä 6. hozzászó érdekei szerint szüksége van. pük van. Ennek veszélyeit ték a hozzászólók, hogy pél
izgalmasabbá tehette volna a életre történő felkészítést je-* lás: „Ha kis önuralommal, Persze ez ilyen tökéletesen nem kell taglalni. A 13. hoz- dául az első bűntényeseket és.
vitasorozatot, ám az is egyér den ti. S tévedés ne essék: a nem vélt, hanem valós prob aligha sikerül. így aztán van- zászóló szerint: „Az esetek a visszaesőket is külön kelle
telmű volt: számos elítélt vé diákok nem az engedékeny, lémákkal fordulunk csak d nak, akik a munkáltatónál, többségében a közösségvezető ne nevelni. Anélkül, hogy vi
leményében tetten lehetett ér lezserkedő tanárt szeretik -r- nevelőkhöz, akkor elérhetjük, mások a felügyeletnél és me- állítását fogadják el az adott tatnám az azonos beállító tsáni a nevelők álláspontját. S az ilyet a háta mögött ki is elősegíthetjük, hogy a rábí gint mások a nevelőnél „fék- ügyben, úgy, hogy szinte meg gú csoportok létrehozásának
hadd hivatkozzak személyes nevetik —, hanem a szigorút, zott emberekkel sokkal haté szenek jól”. Ez nevelési szem- sem kérdezik, meg sem hali- előnyeit, ellent kell mondani a
tapasztalatomra: a vita idején a következetest, az igazságost. konyabban tudjon foglalkoz pontból is teljesen képtelen gatják a másikat. Nem tartom bűncselekmény szerinti cso
nnllr-m f
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bármelyik nevelővel beszél Azt, akinek egész lényéből su ni.” A 14. hozzászólás szerint: Thelyzet.
helyesnek
ilyen nagyakorla
portosításnak. Annál is in
tem, kiderült: igenis, érdeklő gárzik, hogy a tanítást, a ne „Ha már a nevelői létszám
tot. Legyen az bárminemű kö kább, mivel a bűncselekmény
déssel olvassák a cikkeket. velést hivatásának tekinti. S adott, akkor legyem kevesebb Elítéltek egfiiEis közt
zösségvezető, nem biztos, hogy fajtája, illetve az elkövető sze
Egy-egy írás utáni kritikáju bizony csodákat tud művelni a papírmunka — a bürokrá
mindig igaza van!”
mélye már „értékelésre került
kat
avagy
egyetértésüket az a pedagógus, akit a diák cia —. legyen a tényleges ne
A
vita
egyik
legfontosabb
a Btk. szerint, a bíróság előtt.
azonban megtartották maguk jai szeretnek.
velői munkának elsősége.” A eredménye, hogy nyíltan terí
Ez adja a fokozati besorolást.
nak. S az igazsághoz tartozik
Csakhogy a diákok „romlat 26. hozzászóló írja: „Ilyen kö tékre került az úgynevezett
Hogy aztán az egyes fokoza
az is, hogy egy bizonyos réte lanul”, nyílt szívvel, minden rülmények között dolgoznak „menők”
a k ifia kapufái - tokban, az adott intézetben, ki
kérdése. A 26. hoz
ge a nevelőknek fejcsóválva teher nőikül ülnek az iskola a nevelők. Nem ,kétlem én az
idézünk: „A ne
figyelte sorozatunkat,, s lénye padban. Míg a bv. intézetek ő jó' szándékukat, de tudom, zászólásból
Főként
a vita második ré kivel kerül egy zárkába —
velők idebent sokszor nem ve- szében merült
gében azzal a hozzászólással „diákjai”, az elítéltek, közel hogy túlterheltek,< fásultak, ■szik
és egyre in mert itt ez a lényeg —. már
észre, hiszen van elfog kább központi fel
értett egyet, amely felháboro sem ilyen nyitottak és főleg energiájukat fölemésztik az laltságuk
kérdéssé
vált, valóban érdekes kérdés. Nyil
bőven, hogy a hata hogy a bv. intézetekben folyó
ván jó lenne, ha az „azonos
dást jelzett: „hogy jövünk mi, \ nem „teher nélküliek”. Alap- adminisztratív teendők. De
elítéltek ahhoz, hogy nevelő lásuk egyértelműen a bizal hallottam, hogy új megoldási lom gyakran olyan elítéltek nevelőmunka mennyire készít beállítottságúak” kerülnének
kezébe
csúszik
át,
akik
azzal
ink munkáját kritizáljuk?’’ matlanság! A 24. hozászóló er veztnek be, csökkentik a ne
a szabadulásra, illetve, egy zárkába, egy nevelési cso
nem tudnak élni, vagy fel
Ez„ a nem éppen korszerű ről tökéletes körképet adptt: velők adminisztratív munká vagy
hogy mi várja a neveltet, ha portba. De a befogadáskor ki
kifejezetten
rosszul
élnek
ve
szemlélet olyan tény, amely- „Az elítéltek gyakran érzelmi ját, s a nevelők csak nevel le.” 41. hozzászólás: „Ezek a kilép a börtön kapuján. Volt, tudja ezt eldönteni? Menet
közben, amikor már megis
lyel a jövőbeni nevelést ter leg fogyatékosak. Túlzott bi nek!” A 38. hozzászólás: „Hu
normák az egymáson való fe- aki itt „nevelési rést” is em
vezőknek mindenképpen szá zalmatlanságuk
meggátolja zamosabb ideig alkalmam volt lülkerekedésen, egy sajátos legetett. Idézet a 20. hozzászó merték az illetőt, talán sor ke
molniuk kell.
lásból: „Az is tény, hogy a rülhetne erre, de a csoporto
őket, hogy másokhoz érzelmi megfigyelni, hogy mennyi fö
Mindezeket azért is tisztáz leg kötődjenek. Támadó, el lösleges adminisztratív fel értékrenden alapulnak, amely börtönt megjárt embereknek sítás elveit nagyon körültekin,
.. . ,
...
nunk kellett, nehogy a vitá hárító, védekező magatartás adattal terhelik meg őket. Ha szerint a valódi, pozitív irá- — legyen
az fiatal vagy idő- . tőén kellene kidolgozni. Itt
nagy szerepük lenne a pszi
ban derekasan, jó szándékká!, alakul ki náluk. Ennek egye helyette velünk foglalkozná <nyú változás árulás a többiek- ~ h\e9VS\ %
sebb mar
~ , klfbenn
gatlas%
v™™k, chológusoknak is. Az egyik
hátsó gondolatok nélkül részt nes következményeként az nak .. . Sok lenne még, ami kel szemben.
x 7 • Sajnos
• , ez érthe- ami
elkezdődik.
vevő nevelők és elítéltek úgy emberi érintkezés alapvetően ről a nevelővel jó lenne elbe
" f
nagyon 31. hozzászólás: „Ha egy visz- pszichológus hozzászóló így
nyomása, szakerülö
ism% ta. vélekedik erről: „Az elítélt
érezzék, hiábavaló volt a vé Negatív élményt jelent (ne szélgetni, ha jutna ránk ide n h a n n n L l S
a
nangaaok
miatt
azok
is , ^7 -t
^
«•
érdeke is az, hogy viszonylag
lemény nyilván! tásuk.
kik), ami persze ráadásként je.”
kénytelenek ilyen normák sze- lalk?zik a ™ ™ 1™ ’ «
« .............. az o munkájának csődjét bi- rövid időn belül reális képet
igazolja a bizalmatlanságu
Természetes
azt, hogy kapjanak róla. S hangsúlyo
: Ojráolvasva a májusban kat.” S könnyű elképzelni,
s ä smegvan
s ä a “szándék
Ä ; re.-a amiinkájának
w r s nem
s volt
detüeg
folyta zom: ne csak a külsődleges
megjelent vitaindítót, kide hogy 100—140 ilyen emberrel
változásra,
de
nincs
elég
ere
munkamegosztás
— bűncselekmény, fo
rült: az ott felvetett kérdések szemben ott áll az egy szál
jük az ellenállásra. „Még tása a szabad életben.’! A 35. jegyek
kozat stb. —, hanem a valósá
nél sokkal több észrevétel ér nevelő. Ha mindennap egy
Az elítéltek többsége felnőtt ugyanerről:
„Rendelkezzék hozzászóló írja: „A fegyhátf gos
emberi tulajdonságai, ér
kezett, s szinte a nevelésnek órát beszélgetne egy elítélttel, ember, s az a képességük már (az elítélt közösségvezető) leg lakója a csengő hangjára éb
fninden lényeges területe szó akkor a szabadságot és az ün igen fejlett, hogy fölismerjék, alább átlagos értelmi képessé red, csengetésre kezdi fo tékei is szerepet kapjanak a
reggelijét,
majd megítélésében.”
ba került. Volt ami részlete nepeket figyelembe véve, leg mi a személyes érdekük egy gekkel . . . Alapvetően legyen. gyasztani
sebben, volt ami érintőlege feljebb évente kétszer kerül adott bv. intézeten belül. ’így. érzékeny mások problémái csengő szólítja munkába, és
★
sen, Van tehát miből válogat ne sor egy emberre. Vagyis pontosan látják azt is, hogy* irá'nt és legyen elég erkölcsi, ez így megy egészen estig,
Sajnálom, hogy a vitazárörs
ni, amikor megpróbáljuk a vi félévenként egy- óra. Ez az az intézeti ágak közül mek akarati tartása ahhoz, hogy amíg el nem telik a nap. Bün kapott ég-y-űldai^lassan betelik.
ta lényegét összefoglalni.
út, ilyen körülmények között kora a nevelési szolgálat sze ezt ne a saját hasznára, fia- tetési idejét teljes irányított S azt is, hogy' velem együtt
járhatatlan. így aztán a terv- repe, tekintélye. Íme, néhány nem a közösség érdekében ka ságban tölti le. Lassan-lassan minden érdekelt nem olvas
helyett marad az „jelzés” erről: „Van olyan ta matoztassa. Ebben kell külön elszokik a szabad élet apró, de hatja el egyszerre az ötven
! ügyelik és elítéltek szerűség
esetlegesség. Ahogy az egyik pasztalatom,
mintha
nem bözniük az úgynevezett „me sok. esetben lényeges mozza hozzászólást, amelynek terje
■ Kellő tapintattal és tiszte hozzászóló írta: „jószerivel az ugyanaz le'nne a célja a ne nőktől”
nataitól.” S ahogy a pártfo delme egy kisebb könyvet is
„formailag
minden kitenne. Még a főbb vonula
lettel ugyan a nevelők irányá kerül személyes kapcsolatba velési szolgálatnak, és a bizton
Az öntevékeny szervezetek gókj ,látják:
aí
„
ban, mégis szinte mindenki a nevelővel, akivel baj van, ságért felelős bv. alkalmazot tisztségviselőitől a zárkafele- re” dbeíl v,anaz ugyneve- tokat tendenciákat sem sike
szóba hozta a nevelők és el aki fegyelmi kihallgatásra taknak. Márpedig addig nincs lősökig a kiválasztás alapve- zett mu^ h e l y e s level na- rült maradéktalanul felvázol
ítéltek viszonyát. íme: „Pró megy.” S tulajdonképpen ki eredmény, míg a cél nem kö tően a nevelő feladata. Ügy
HVa^ran csak azért ke- ni. Hiszen a nevelés szerves
i
,r
.
sszül
z ü l pel,
l hhogy
n m t n.v
rn.s7i.nh pele
I p .. része a szervezett iskolai ok
báljunk meg nyíltabbak lenni sebb fegyelmezetlenség még zös és ezért az összes érintett gondolom, a kiválasztás
az plm
előírásnak
alapés talán nem túlzók, ha azt kifizetődő is. Foglalkoznak az nem közösén munkálkodik.” elveiről írtakat ki lehetne egé get tegyenek. . . Jobban kelle tatás, < amellyel kapcsolatban
mondom: bizalmasabbak! Hi illetővel,
elmondhatja
mi — „Én a munkahelyi vezetők szíteni azzal, hogy a közösség ne odahatni, hogy a felkészü erősödik az a kívánság, hogy
szen, ha csak ellenfelet látunk bántja, miért „rosszalkodott”, re helyezném a hangsúlyt. vezetőnek el kell fogadni és lésnek ez a nagyon fontos ré ne csak bizonyítványt, hanem
s, nevelőben, az nem vezethet aztán ígéretet tesz a „javulás Igaz, a munkahelyi vezetőkre
kell értenie a nevelési sze ne csak a papíron történ valóságos tudást, ismeretanya
jóra.” Ugyanerről a nevelő: ra”, s ez papíron is dokumen csaknem artnyi elítélt jut, meg
célokat.
Ha úgy tetszik, part jen meg.” A 28. hozzászólás got adjon. Vagy a munkavég
*Az elítéltben ki kell, hogy tálva van, ha elmaradnak a mint a nevelőkre, de ők nem nerévé kell
— kellene — vál ugyancsak pártfogóé: „mond zés, amelytől már többet kell
alakuljon az, hogy milyen sze fenyítések. A „fejlődési lapja” a problémáinkkal — hanem nia a nevelőnek. Ahogy a 9. hatom azt is, hogy a pártfo várnunk, mint a munkára
retne lenni. . . A segítő szán egyenes ívű lesz, főleg mire a velünk folgalkoznak. A civil hozzászóló ki is fejtette: „A gók érzik, s akár mindennapi „szoktatástól” hiszen a bv.
dékú személyes kapcsolat ha kedvezmény közeleg. Ezzel vezető ismer míndénkit, tudja neveio
is
tetten emeérhe- vállalatok a népgazdaság in
j
k> miu;»
nevelő eleve nem lehet ott munkájukban
tékonyságát illetőén, ilyenkor szemben
az
úgynevezett kihez, mikor, mit kell szólni, minden foglalkozáson, de nem *ik’ h?9V m elyik intézetben tegráns részei, tehát bérezés
kirajzolódnak az eredményes „problémamentes
emberek” ismeri jó és rossz tulajdonsá adhat felvilágosítást az elítélt- intenzívebb a nevelési ráhaség' körvonalai.” Másik véle rosszul járhatnak, főleg, ha a gainkat. Szerintem akarva-aka- ről, sem a nevelés központi tás. Az onnan érkezők ugyan ben, munkakörülményekben,
munka minőségében a kinti
mény: „A nevelő és a «növen szabadulás előtt becsúszik ne ratlanul fontos pedagógiai irányelveiről. Éppen ezért is zökkenőmentesebben beil akövetelményekhez
kell igazod
dék» között nem alakulhat ki kik egy fegyelmi. Mert mit funkciót töltenek be.” — szükség lenne véleményem leszkednek.”
nunk, közelítenünk. S még
olyan kapcsolat — sajátságos mondhat a nevelő? Ezt az „Rendkívül fontosának' tar szerint egy olyan «nevelési ki
A fentiekből is kiszűrhető, szóba sem került, pedig a ne
jellegénél fogva —, hogy a embert nem ismerem, tehát tom . . . a munkáltatás megha vonat» elkészítésére, amely —
de egyébként
nyilvánvaló, velés alapkérdése, hogyan vi
------ - is 1Uu,ou.tuu,
neveléselmélet által meghatá zárkózott, bizalmatlan, nyil-‘ tározó szerepét.\Az itt tevé kizárólag az elítélt tisztségvi? nevelés;- 32 “,.,átnévöI§S” szonyuljon saját neveléséhez
rozott távolság csökkenése ván nem is változott meg jó kenykedő felügyetetnek a fe-i selőket
—
- •i„a.. ' 'u._
_ Akkor in nkkr.r
von van értelme, az elítélt?
tájékoztatná,
útmuta3°, akkor
megvalósuljon. Márpedig min irányban. Igaz, a megismerés lelőssége az adott nevelési fo-1 tó lenne az öntevékeny szer®§yt>en a szabad életre isi ^Végezetül idézem Vincze
den ebben rejtőzik. S e távol nek van egy másik módja is: lyamatban legalább akkora, vezetéknek a neveléssel kap- f felkészíti a neveltet. És eztJ
ság a bv. intézetekben megle ha valaki kitűnik a társai kö mint a nevelőnek. Ebből auto csolatban. így jobban kiderül- s°k_más mellett, az is elősegí- Tamásnak, a nevelési osztály
hetősen nagy és nem is fog zül, amelyet jutalmak jelez matikusain kínálkozik a követ ne, miben tudu'nk mi, az ön- tané, ha általában nőne az el-; vezetőjének vitaindító sorai
csökkenni — szerintem —, nek. A döntő többség azonban keztetés: a munkáltató-nevelő tevékeny szervezet tisztségvi- ítéltek önállósága, amely nem ból azokat, amelyek választ
még a körülmények jelentős meghúzódik. Személyes ta kapcsolatnak szorosnak kelle selői hozzájárulni az ereim é- I mond ellent a rendnek és a fé adnak arra, hogy mi értelme,
változása esetén sem.” Megint pasztalatom, hogy egy-egy fe ne lennie. Tapasztalatom sze nyesebb neveléshez.” Azon * Újtelemnek. S nemcsak az át-| mi „oka” volt ez öt hónapig
tartó eszmecserének: „Két jó
más: „Az kevés, hogy a neve gyelmi kihallgatáson a nevelő rint ez a gyakorlatban nalő csak fegyelmez, másra alig többet tud meg az elítéltről, gyo'n sok kívánnivalót hagy senki sem vitatkozott, hogy az' meneti csoportban lehetne erre : okunk van rá. Az egyik: tár
elítéltek egymásra gyakorolt lehetőségeket találni. A kulcs-1 sadalmunk igénye az, hogy a
ván ideje.” Végül újból a ne mint bármikor. S a dörzsöl maga után . . . ”
hatásának lehetőségét nem le- sz° Itt a döntés, vagyis lenné- \ bűncselekmény miatt elítélt
velő: „A szemtől szembe el tebbek még rá is tesznek egy
Itt mindenképpen le kell hét megszüntetni. A cél tehát nek olyan helyzetek, amelyek-- emberek a büntetés végrehaj
mondott elismerő, néha hálás lapáttal. A hiúságra hatva szögezni: a nevelőnek, a fel az,
hogy e hatás „irányított”. ben az elítélt választ Ma még tása után, annak hatásává (is)
mondatok mögött, bizony sok ilyenkor „vallomást” tesznek ügyelőnek és a munkáltató
azaz olyan emberek jószerivel azt sem dönheti el, férjenek vissza a törvényein
szor kiérezzük a kongó üres a nevelőnek. „Tudja, nevelő nak a célja igenis: közös! legyen,
a hangadók, akik jót megnézi-e a tévében a kiírt ket tisztelő,'az együttélési nor
séget vagy éppen a gúnyt. A úr, amit maga kér, én azt Köztük érvényesül egy termé legyenek
akarnak. Helyes, hogy a ne- műsort, részt akar-e venni mák szerint élő, tisztességesen
jelen körülmények között, ha mindig megteszem. Én csak szetes munkamegosztás. Ha velő
az általa megfelelőnek valamelyik szabadidőben fő dolgozó emberek közé, válja»
tiltakozva is. bele kell törőd magában bízom. Majd meg azonban ezt az elítélt érzi, ak
embernek feltétlen biprogramban? Pontosab- nak részeseivé ■szocialista tár*
ni abba, hogy az elítéltek jó- látja, hogy igyekezni fogok kor már a munkamegosztás tartóit
zalmat ad, de egyfelől min- ban: „eszi, nem eszi, nem kap sadalmunk építésének. Ez az
része nem megjavul, csupán stb.”
nem természetes. Mert kikkel denki tévedhet, másfelől az mást.” S itt megint egy kívánérdeke minden elítéltnek, s ez
konformizálódik.”
Ez azonban nem bizalom, van a legtöbbet az elítélt? A
A nevelő és neveltje közötti hanem alakoskodás. Ahogy a munkáltatókkal, azután a fel •emberek változnak, főként, ha Ságot szűrhetünk ki a vitából: az érdeke az igazságszolgálta
távolság okait érdemes ele pszichológus írta: „Az ilyen, ügyelettel a körleten, s legke bizonyos hatalom kerül a ke- mind az önművelésnek, mind tás, a büntetésvégrehajtás dol
mezni. Mert az nem kétséges, úgynevezett konformista vi vesebbet a nevelővel. Ha a zükbe. Megszédülnek, kont- a közművelésnek legyenek di- gozóinak is. A másik ok a ne
hogy a távolság néha indoko selkedés mögött általába’n elv körlet és a munkahely két kü roll, ellenőrzés hiányában ará- | ferenciáltabb formái, lehető- velésben, mint tevékenységben
nyokat tévesztenek, s egy idő ségei. Egy magas színvonalú
latlanul nagy. Márpedig haté telen alkalmazkodás áll.”
lön világ, s ezektől egészen el után a visszaéléseiket termé- \ szellemi vetélkedőben a kö- rejlik. A nevelés egyik legkony pedagógia lehetetlen
különül a nevelés, mint tevé szetesnek érzik. Ráadásul ők zépiskolát v é g é tn e k nem le- alapvetőbb törvényszerűsége
megfelelő, bizalmas — nem
kenység, úgy mindegyik érde azok, akik naponta kapcsolat-; hét ellenfele az analfabéta: az<hogy végső soron csak úgy x
Ä nevelő helyzete
bizalmaskodó személyes kap
kelt abszolút jó szándéka elle ban vannak a nevelővel — ál Vagy: másként kell egy TIT-i lehet eredményes és sikeres,
ha az, akit nevelni, változtat
csolat nélkül. Nem véletlen,
Aligha vitatható tehát, hogy nére is háromfelé,húznak. Ha
hogy mindenkinek él az emlé a „távolság” csökkentésének tehát nincs meg a három szol felügyelettel, a munkáltatóval' előadást megtartani az előb* ni akarunk, megismeri, megér
—
és
kialakul
—
óhatatlanul)
bieknek,
mint
az
utóbbiaknak
kében jó néhány általános is útja a nevelő és nevelt szemé gálati ág között az összhang,
ti és elfogadja azokat a célki
kolai, középiskolai, esetleg lyes kapcsolata, a közöttük ki akkor egymás tevékenységé — valamiféle személyes ro-lj Ha együtt ülik végig vasv az- tűzéseket, amelyeket elérni
konszenv
is.
Többnyire
az
ő
|
egyik
csoport
unatkozik
va"y
(egyetemi tanár arca. Ök azok, alakuló rendszeres beszélge nek hatását lerontják. Áz el
szándékozunk.”
véleményük alapján alkotnak \a másik nem ért semmit
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E Z SS,
ÉHES KÖVÉREK

Főleg svéd tudósok vizsgá sen tálalt, illatozó ételt mutat
latai most talán megváltoz tak. A nők öt percig élvezhet
tatják azt a felfogást, misze ték az étel látását és illatát,
rint a kövér emberek csak bi de nem volt szabad hozzá
zonyos irányú jellemgyenge nyúlniuk. Ezután leszedték az
ségnek köszönhetik súlyfölös asztalt. Közben az orvosok ál
legüket, mert m ár egy ínycsik landóan mérték a kísérleti
landó étel puszta látása evés személyek vérének inzulin
re csábítja őket, míg ők sem szintjét. Ez a túlsúlyos asszo
mit nem tesznek a kísértés el nyoknál átlagosan a kétszere
len. A vizsgálatok viszont ki sére emelkedett,, míg a normá
mutatták, hogy a krónikus lis súlyúaknái nem változott,
súlyfölöslegben szenvedő sze tehát a külső optikai inger
mély ék nem csupán jellem nem hatott rájuk. Ennek anygyengeségből „csábulnak el”, nyiban van jelentősége az éh
ha gusztusos falatokat látnak ség és a jóllakottság szabályo
maguk előtt, hanem az inzu zása szempontjából, hogy a
lin, a hasnyálmirigy hormon vérben levő inzulinmennyiség
ja űz velük tréfát. Ezáltal bio emelkedését
rendszeresen a
kémiai igazolást nyert sok kö vércukorszint süllyedése kö
vér ember jól ismert mentege veti.
tőzése, hogy hormonjainak ál
Minden, szénhidrátban gaz
dozata.
dag étkezés után emelkedik a
Amikor a pszichológusok vércukortartalom, ezt követő
néhány évvel ezelőtt foglal en a hasnyálmirigy inzulint
kozni kezdtek a túlsúly és az ad le a vérpályába, hogy ismét
elhízás problémáival, rövide- normalizálja a cukorértéket.
sen_ fölfedezték, hogy a min Ha azonban ez ismét a norma
dig karcsú emberek általában alá esik, például több órás
csak akkor esznek és isznak, böjtölés után, akkor automa
ha valóban éhesek és szomja tikusan ellenállhatatlan .éh
sak, és azonnal abbahagyják ségérzet következik be. A kö
kísérleti
személyeknél
az evést, mihelyt csillapították vér
éhségüket és szomjúságukat, s azonban már úgy bekövetke
igy előfordul, hogy a tányé zett a fokozott inzulintermelés,
ron marad egy-két falat. A kö hogy előzőleg nem fogyasztot
szénhidrátot, amelynek
vér emberek ezzel szemben tak
ritkán hagynak valamit tá meg kellett volna emelnie vér
nyérjukon, őket nem annyira cukorszint j ükét, tehát a has
a fiziológiai éhségérzet, ha nyálmirigy úgyszólván előre
nem inkább az úgynevezett látóan reagált egy olyan ét
külső
ingerek
irányítják, kezésre, amely meg sem tör
amint azt különböző kísérle tént: aminek az a valószínű
tek m utatták: ha az óra tizen következménye, hogy az inzu
kettőt üt, tudnak és. akarnak lin még tovább csökkenti az
Is enni, még akkor is, ha a kí éhgyomorra amúgy is csekély
sérlet vezetője tudtuk nélkül vércukortartalmat, és ennek
két. órával előreállította az következtében beáll az éhség
órát; abban az esetben, ha érzet.
ételüket „400 kalória” felirat
Ez lenne a magyarázata an
tal látták el, még egy adagot nak, hogy a kövér emberek
megesznek, akkor is, ha az el miért esnek áldozatul az op
ső adag energiatartalma való tikai külső ingereknek. Harvajában kétszer akkora volt, és ,lóban ..ilyen hormonális folya
már az els.ő; tányér után jól matok zajlanának le, akkor az
kellett volna lakniuk. A kar étvágy és a farkaséhség nem
csú embereket viszont csak képzelt, hanem reális lenne.
nehezen lehet megtéveszteni- Azonban vannak olyan állateffajta manipulációkkal.
kísérletek, amelyekből az de
Ezt a külső ingerektől való rül ki, hogy még a hasnyál
függőséget, amelyet 1978-ban mirigy inzulintermelése is le
írtak le először, azóta számos, het tanult hibás magatartás;
gyakran igen eredeti kísérlet egyfajta pavlovi reflex.
tel
bizonyították. Bizonyos
Ha például patkányok elé
hírnévre tett szert. a „trükkös egy időre cukorral édesített
tányér” : ezt a. kísérleti sze élelmet tesznek, majd a cuk
mély tudtán, kívül rejtett cső rot mesterséges édesítőszerrel
vel ismét föl lehet tölteni. A helyettesítik, ennek ellenére
karcsú kísérleti személyek nem ugyanúgy beáll az inzulinter
hagyták magukat félrevezet melés, mint az előző esetben,
ni,- és csak addig ettek, amíg annak ellenére, hogy az éde
jól nem laktak. A túlsúlyosak sítőszer
feldolgozásához
a
viszont arra törekedtek, hogy szervezetnek nincsen szüksége
legyőznék.a „teli tányért” ; a inzulinra.
külső ingerektől való függőség
Ha a svéd eredményeket to
nemcsak pszichológiai problé vábbi vizsgálatok erősítik meg,
ma, hanem biokémiai is.
akkor azokból következtetések
A göteb'orgi Sahlgren’s Hos- adódhatnak a súlyfölösleg ke
pitalben kísérletsorozatot vé- zelésére és tekintetbe lehet
végeztek, amelyben 25 túlsú venni a hormonális folyamato
lyos és 23 normális súlyú nő kat. Mert a fiziológiailag meg
vett részti Reggel éhgyomor alapozott, kínzó éhség ellen,
ral kellett megjelenniük, dél még a legjobb magatartásben valamennyiüknek bősége terápia sem tehet sokat.

A botdinus-m éreg kis adagokban
korrigálja a kancsalságot
A kancsalság, orvosi nyelven
a stabismus gyakori meg
betegedés,
melynek oka a
szemizmok gyengesége. Az al
kalmanként jelentkező kan
csalság mellett, mely kimerü
lés, nehéz fizikai erőfeszítések
esetén .^többnyire egy meglevő
szemizom- vagy ideggyenge
ségről tanúskodik, a mánifeszt
(nyilvánvaló) kancsalság vagy
az állandó kancsalság nemcsak
esztétikai okokból kellemetlen,
hanem jelentősen korlátozza
a normális látást is.
Eddig különösen gyermekek
nél és serdülőknél hajtottak
Végre korrigáló műtéteket. A
műtétek azonban drágák, rá
adásul nem is mindig sikerül
nék; ezért az amerikai, San
Franciscó-i Smith Kettlewell
intézet új, gyógyszeres kezelé
si módok után kezdett kutatni.
A Sok gyógyászati anyag kö
zött-, melyek célzatos hatásokat
gyakorolnak a szemizmokrá,
kipróbáltak egy toxint is,
amely különösen az élelmiszermérgézések kapcsán isme
retes. Ez a toxin a botulin,
melyet a clostrisium botuli-
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num nevű baktérium képez
zárt hús- vagy zöldségkonzer
vekben.
A kutatók azért fedezték fel
ezt a toxint, mert a botulinnal
történő
ételmérgezés egyik
első jele a szemizombénulás.
Mindössze
egymilliomod
gramm botulin
hatóanyagmennyiséggel, amelyet a kan
csalságban
szenvedő beteg
szemizmaiba
fecskendeznek,
viszonylag gyorsan, teljesen
normális szamállást lehetett el
érni. Eddig több mint 80 pa
cienst kezelték sikerrel. Az el
járás hivatalos engedélyezése
előtt azonban még további
tesztekre van szükség.
A fo riz m á k
K ezd) e l m o st é ln i, és m in 
d e n n a p o t te k in ts ö n m a g á b a n
v év e e g y eg ész é le tn e k .

O
Az e m b e rn e k r e n d s z e rin t a
h a lá lá ig k e ll
v á rn ia , a k k o r
a z tá n ig a z o ltá k i ő a k a r a tá t és
te lje s ítm é n y é t.

A magas vérnyomás
és a reuma „szemre mehet"
A legtöbb cukorbeteg már változások a szemfenéken nérégóta tudja, hogy betegsége, hány évvel később következa diabetes mellitus megvaku- nek be- és kevésbé kifejezetláshoz vezethet. Azt azonban tek, mint az összes többi pákevés beteg tudja és még az ciensnél. Hoever szerint a dia
orvosok sem figyeltek rá elég- betes melitus — különösen a
gé, hogy a reumában és a ma- munkaképes korban levő betegas vérnyomásban szenvedők gek esetében — még mindig
is elveszíthetik a szemük vilá- a kétoldali megvakulás egyik
gát. A Nyugat-Berlinben meg- leggyakoribb oka.
tartott 31. német orvostovábbFokozottan kell vigyázni a
képző kongresszuson, amelyen szemek állapotára egy másik
több előadást tartottak ezek- megbetegedésnél is, amely sok
ről a fontos összefüggésekről, fiatalt sújt: ez a reumatikus
újra meg újra elhangzott a ízületi gyulladás, különösen
szakértők szájából a tanács az a formája, amelyben a
azoknak, akik meg akarják gyulladás csak egy ízületet
őrizni látóképességüket: rend- vagy néhány ízületet támadott
szeresen vagy legalább időben meg.
fel kell keresni a szemorvost.
A reumatikus gyulladás a
Azt, hogy „időben”, úgy is szem különböző szöveteire is
érthetjük, hogy azonnal fel átterjedhet. Mivel azonban ez
kell keresnünk a legközelebbi lappangó folyamat, mely csak
szemklinikát, mert ha például hosszabb idő után vezet a iászem verőér-elzáródás követ- tóképesség csökkenéséhez és
kezik be, amely a látóké- az első panaszokhoz, a gyerpesség azonnali romlásában mekorvos Bukhard Stück szormutatkozik meg, akkor az or- galmazta, hogy a fiatalok
vosok számára már csak két rendszeresen, évente négyszer
óra
marad a látóképesség menjenek szemorvoshoz. Kümegmentésére. Ezután már lönben előfordulhat, hogy az
nem tartóztathatják fel a meg- ízületi gyulladás elmúlik, de a
vakulást.
látóképesség odavész.
A berlini Szabad Egyetem
Nemcsak a betegségek, haszemorvosa, Jörg-Peter Har- nemi- néha a gyógyításukra
nisch kijelentette, hogy a leg- szolgáló gyógyszerek is „a
több páciens, akiknél központi szemre mehetnek”. A berlini
verőér-elzáródás
következett Szabad Egyetem professzora,
be, túl későn keresi fel a kli- Heinrich-Friedrich Tiburtius,
nikát. Ez különösen érvényes aki rámutatott bizonyos.gyógya betegesen magas vérnyo- szerek
látóképesség-károsító
másban szenvedőkre, de elő- mellékhatásaira, számos ható
fordul a cukorbetegeknél is,. anyagot nevezett meg, példá
ba könnyelműen fogják fel be- ul a fogamzásgátló-tablettát
tegségüket.
is, amelyek alkalmanként a
Ma a cukorbetegeknek — szem véredényeinek elzáródáhála a gyógyszergyártás fejlő- sához vezethetnek,
elésének — csaknem normális i Egyébként a szakértők egyeta várható élettartalmuk, de a értettek abban, hogy egy szem
különösen érzékeny szem-vér- orvosi vizsgálat még másra is
edények károsodása, úgy tű- jó: a recehártya finom véred.énik, feltartóztathatatlan.
nyernek elváltozásaiból gyakGerd Hoevener berlini szem- rán felismerhetők bizonyos beorvos legújabb tanulmányai tógségék — például reumapaalapján, amelyeket különböző nászok, szívműködési és vér
cukorbeteg páciensek betegsé- keringési zavarok, valamint a
gének lefolyásáról folytatott, cukorbetegség korai stádiumai,
csak egy vigasszal tud szol- Egy egészségével törődő emgálni; azoknál a cukorbete- bér számára ez bizonyára elég
geknél, akiknél igen jól beál- ahhoz, hogy időnként felkelították a vércukorszintet, a resse a szemorvost, akkor is,
látást csökkentő véredény-el- hä úgy érzi, hogy semmi baja.

A diétázás hatásos segítői©
A cincinnati egyetem orvosai arról számolnak be, hogy
a szukróz-poiiészternek nevezett anyag, amely az ételben a
zsírt helyettesíti, jelentős se
gítséget nyújthat az elhízott
betegeknek« a fogyásban.
Egy tanulmány során ezt az
anj'/agot 10 elhízott betegen
próbálták ki 20 napos időtar
tamban. Anélkül, hogy az ét
kezési szokásaikon lényegesen
változtattak volna, ezek az em
berek naponta csaknem 25
dekát tudtak leadni.
A tanulmány során a szukróz-poliészterrel titokban he
lyettesítették a kenyérre kent
szokványos zsírokat, a saláta
olajat, valamint a tejben és
más ételekben lévő zsírokat,
s így minden beteg naponta 60
grammot fogyasztott ebből a
szerből.
Az eredmények::
rinfogyasztás
csökkent, a
pedig 23 százalékkal.
Bay 8 és fél
sült kalóriatartalmát
szál együtt 362
ra lehetett csökkenteni, egy
csésze gombalevesét 124-ről
79-re, egy vaníliaturmixét 235ről 95-re.
Ezt mondja dr. Charles J.
Glueck, az egyetem klinikai
kutató központjának igazgat^
ja, aki a tanulmányt irányí
totta: „Ez az anyag lehetővé
teszi, hogy a betegek megkap
ják a süteményüket, és meg
is egyék. így nem lesznek éhe
sek, nem kényszerülnek étke
zések közti nassolásra, tehát
kitartanak a diéta mellett.”
A _ tanulmány alanyainak
legalább 15 kiló’ túlsúlyuk
volt, és más diétákkal sosem
sikerült fbgyniuk. A 20 napos
időszak végére a betegek át
lag 4 kilót fogytak.
Az egészségügyi tisztségviselök azonban figyelmeztetnek,

TRÉFÁK
A hosszú hajú jiatalembér megkérdi a borbélytól:
— Miért fogja állandóan
az orromat?
— Hogy tájékozódni tud
jak, hol van az arca!
★

— Ez a szerencsétlen
Cesare! A felesége megszökött, és egyetlen fillért
sem hagyott neki!
—
Nos, akkor én még
szerencsétlenebb
vagyok:
az én feleségem sem hagy

^ ! z r naszkom a

pszichiáternek:
measzökni'
—
Doktor úr, újabban sincs me9SZ0Kni.
nagyon aggódom a szelle
mi képességeim miatt.
A z a szándékom, hogy
— Miről van szó? Milyen az fáén kutyakiállításra vitünetek vannak?
szem a foxterrieremet.
Roppantul aggasztóak:
Helyes. Hadd lássa,
okosnak tartom mindazt, hogy néznek ki az igazi
amit a feleségem mond!
foxterrierek!
Larsen roppant sűrűn
emelte szájához a pálin
kásüveget.
Orvosi tanácsra jógázni
kezdett, hogy megszabadúljon káros szenvedélyétői. Néhány hét múlva az
orvos találkozott Larsen
feleségével, s megkérdezte,
hogy van a férje.
—
Rosszul, doktor úr.
Most már fejen állva is
meg-meghúzza a pálinkás
üveget!

Egy skót fiatalember el
végezte az orvosi egyete
met. Apja boldogan így
szólt hozza:
fogorvos
— Remélem,
lesz belőled,
— Szó sem lehet rólat
hogy szeElhatároztam,
mész leszek,
_
Meg vagy bolondulva?! Te nem tudod, hogy
az embereknek csak két
szeme van, de harminckét
foga?

Tovább nő a Himalája
Azok a szovjet alpinisták, akik nemrég megmászták
a Mount Everestet, úgy vélik, hogy rekordot döntöttek.
A legújabb geológiai felmérések szerint ugyanis a Hi
malája évente több centiméterrel nő, úgyhogy a leg
utolsó megmászás óta a csúcsnak most magasabbnak
kellett lennie. Szovjet tudósok a földkéregnek azokra a
tektonikus mozgásaira vezetik vissza ezt a folyamatot,
melyek a közelmúltban az ázsiai kontinens térségében
zajlottak le.

Rugalmas nyugdíjkorhatár
Finnországban a következő két évben próbaképpen
bevezetik a rugalmas nyugdíjkorhatárt — jelentette be
a finn szociális és egészségügyi miniszter, M arjatta Vaananen.
>
A következő két évben az öregségi nyugellátás teljes
struktúráját revízió alá veszik. Emellett a jövőben le
hetőség lesz arra, hogy a dolgozók foglalkozásukat a
„normális” nyugdíjkorhatáron túl is űzzék, amennyiben
ezt kívánják.. A miniszterasszony elmondása szerint a
segítségre szoruló ’időseket már nem kell többé ottho
nokban elhelyezni, sokkal inkább egyfajta „nyílt rend
szert” fognak bevezetni: az olyan családtagokat és szom
szédokat, akik idősek otthoni gondozását vállalják, tevé
kenységükért pénzsegélyben részesítik.
„

hogy a szukróz-poliésztert egyelőre kísérleti szernek tekintik, és a nagyközönség számára még nem kapható,
Kr////////////////////////Ä y //% y ///y w ///^ ^
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emberek
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KUPASZEÜDA

Élen a helyset változatlan
j A legutóbbi fordulóban az
élen állók győztek, mégpedig
biztosan. Meglepetés tulajdon
képpen nem született, kivéve a
Dózsa szombathelyi nagyará
nyú vereségét. Csak arányában
feltűnő az MTK-VM fehérvári
veresége. A mérkőzések szín
vonala erősen közepes volt,
igazán jó mérkőzést sehol sem
láttak a nézők. Legtöbben —
18 ezren — ezúttal is Győrben
voltak -kíváncsiak a találkozó
ra.

Csepel—Nyíregyháza
(0:1-ről fordított a hazai
pat.)

3:1
csa

Nincs egyebünk, csak a remény

Az európai „kupaszínpadon”
szerdán újabb felvonás kezdő
Vasas—Békéscsaba 3:0 (Csak dött a KEK-ben az Újpesti Dó
egy félidőn át bírták a csa zsáért, az UEFA Kupában a
Ferencvárosért izgulhattunk.
baiak.)

Haladás—Dózsa 3:0 (A Dó
zsa gyakorlatilag „ifjúsági”
csapatával állt fel.)

ELŐZMÉNYEK

nyér, Kiss Sándor, Kovács Bé
la és Törőcsik. Kovács József
lábát pedig csütörtökön gip
szelték be. Olyanok vagyunk,
mint egy baleseti sebészet
Ezek után kérdezem én, mit
mondhat egy edző? Kórház a
város szélén__
Nagy László 1969-ben ját
szott utoljára a Real Madrid
ellen egy spanyolországi tor
nán.
— Akkor még Göröcsékkel
kergettem a labdát, 3:l-re ki
kaptunk. Sajnos, a Haladás el
len szombaton én is megsérül
tem. A rossz előjelek ellenére
mégis azt mondom, lelkesedés
sel még a legjobb ellenfél or
ra alá is borsot lehet törni.

H árm an m h a s a i
wnendewnandáhrói
Az elmúlt hetekben sok jött. Kihasználva a pihe
féle hír, mendemonda ke- ■nőidőt, sikeres államvizs
ringett róluk. A
lehető gát tettem a Marx Károly
legjobb megoldást válasz
Közgazdaságtudományi
tottuk,
megszólaltattuk Egyetem közlekedési sza
őket.
kán. Boldog vagyok, hiszen
A Vasas Fáy utcai edzé pályafutásom során mindig
sein új fiú tűnt fel, akit az lebegett a szemem előtt,
mégsem fogadtak idegen hogy a futballból nem le
ként. Müller Sándor négy het megélni életem végéig.
a Waternapig ismét Illovszky Ru Csapatomnak,
scheinek jól megy, a belga
dolf játékosa volt.
— A mester az
évek bajnokságon hetedikek va
mindössze
két
múlásával mit sem válto gyunk,
zik, ugyanolyan kőkemény. ponttal lemaradva az első
mint amilyen volt. Csodá- tői.
latos dolog, ha valaki 60
Mészáros Ferencről, vagy
évesen is így meg tudja is Buburól, a válogatott
őrizni a játék, a labdarú kapusáról felröppent
a
gás iránti szeretetét és hi hír, hogy a Cosmoshoz iga
tét. Velem tulajdonképpen zol. Mi ebből az igazság?
nem történt semmi csodá Lisszabonból
telefonon
latos. A Hercules Alicante kaptuk a választ:
kiesett a spanyol első osz
— Kacsa. Talán az lehet
tályból, most eléggé vege az
egyetlen
alapja a
tál a második vonalban. pletykának, hogy tavaly a
Kaptam egy kedvező szer Sporting Lisszabon angol
ződési ajánlatot a Zürich- edzője, Allison, azt a kije
től 20 kilométerre levő lentést tette: ha leszerződ
Winterthur csapatától. Ők teti őt a Cosmos, akkor
sincsenek túl rózsás hely szívesen
magával vinne
zetben, a svájci bajnokság engem is. Igen ám, de idő
utolsó helyén állnak, két közben trénerünket egy
ponttal. Hogy létrejön-e a bulgáriai botrány miatt
klubcsere, vagy nem, az elküldték, egyik napról a
még a jövő zenéje.
másikra.
Azóta Olivera,
Martos Győző is néhány csapatunk góllövő csatára
napig Budapest levegő a játékosedző. 1983 júliu
jét szívta, és minden Fra- sáig én a Sporting Lissza
di-meccsen kinn volt.
bon játékosa vagyok, min
— Egy fájdalmas térd- denféle velem kapcsolatos
szalagsérülés miatt kellett híresztelés egészen addig
kihagynom néhány hetet, nem aktuális. Ki tudja, mi
de ez a lehető legjobbkor lesz utána?

Novak Dezső, a Ferencváros
vezető edzője múlt vasárnap
Videoton—MTK-VM 6:2 (Ví megnézte a Zürich bajnoki
Tapasztalatairól
zilabda-eredmény, a vendégek mérkőzését.
így számol be:
védelme átjáróház volt.)
— Gyenge ellenfelük volt, az
Rába—Pécs 3:1 (Jól tartotta
Tatabánya—Diósgyőr
1:1 utolsó helyen álló Winterthur.
magát a vendégcsapat, bár a (Igazságos eredmény.)
A 2:2 cseppet sem hízelgő
győriek győzelme egy pillana
tig sem volt kétséges.)
FTC—Debrecen 4:0 (Nem eredmény égy nemzetközi ku
volt egy súlycsoportban a két pában induló csapat számára.
Védelmük a legsebezhetőbb
ZTE—Honvéd 1:1 (Sárda- együttes.)
pont, mert hiányzik a csapat
gasztás, nagy iramban. Sok
helyzet maradt ki mindkét ol
Az élboly : Rába 14, FTC 13. legjobb embere, a VB-selejtezőkről jól ismert Zappa. A ki.
dalon.)
Csepel 12 pont.
EREDMÉNYEK
helyettesíti, szintén régi isme
rőse a magyar
csatároknak,
KEK
NB II
Lüdi — ő is játszott a selej te
zőkön — rettenetesen gorom
Real Madrid—Újpesti Dó
ba, olykor kíméletlen. A Zü zsa 3-1.
rich legjobbja a jugoszláv vá
Kovács Józsefet, Nagy Lász
A labdarúgó-bajnokság má
Baja—Hódmezővásárhely 3-1 logatott Jerkovics. A kitűnő lót és a 14. perctől Törőcsisodik osztályában a 11. forduló (1-0). Baja, 5000 néző. V: Bo középpályástól indul minden ket nélkülöző lila-fehér együt
több meglepetést hozott. Az él gyó. Gól: Prikidánovics (2), támadás.
tes végig jól tartotta magát.
csoporthoz tartozó Szelkszárd Keresztesiül. Varga.
Mennyire mérvadó a Ferenc Madridi vezetés, után a fel
és a SZEOL otthonában veresé
Dorog—Salgótarján 3-2 (2-0). város Debrecen elleni összeál épült és veszélyesen támadó
Kiss Sándor egyenlített. Igaz,
get szenvedett. A listavezető Dorog, 1500 néző. V: Bognár. lítása a kupamérkőzés előtt?
— Valószínűleg ugyanaz a ezután újabb hazai gól jött.
Volán Siófokon csak az egyik Gól: Dómján (2), Borsos, ill.
Aztán . a második félidőben
tizenegy kezd.
pontot tudta megszerezni, még Szedlák, Garai.
is a riválisokkal szemben egy,
Szabadi László, aki egyre Szendrei-bravúrok, kihagyott
Kecskemét—32. sz. Volán 2-2 inkább megtalálja góllövő ci Real-helyzetek és már úgy lát
illetőleg két pont az előnye. Az
szott, igen kedvező eredményózdi gárda otthoni vereségé (2-0). Kecskemét, 3000 néző. V: pőjét:
nyel távozhatunk a madridi
ben az a meglepetés, hogy az Szávó. Gól. Mózner, Ravasz,
— Nagyon jó a légkör a arénából. Ám a hosszabításban
eddig mérsékelten szereplő ill. Vad, Németh.
csapaton belül, bízunk a to- a spanyolok betaláltak a há
Nagykanizsa együttese győzte
Keszthely—Sopron 4-2 (1-1). yábbjutásban.
lónkba, így a visszavágóra ke
le. A reményekkel induló Sal
Pölöskei Gábor már teljesen vés esélyünk maradt. Itthon
gótarján, Olajbányász és Ózd Keszthely, 2000 néző. V: Tom
még lejjebb csúszott, a Gaipz- pa. Gól: Horváth (2), Ni- egészséges, bár a Debrecen el 2-0-ra vagy 4-1-re stb. kelle
MÁVAG és a Dorog a táblázat kitscher, Rácz, ill. Vilcsek, Né len még sok volt az üresjárat: ne győznünk, ami sajnos azt
meth,
— Azt mondják, ez a Zürich jelenti, hogy a Dózsának kell
Idegén kullog. '
ASZTALITENISZ
gyengébb, mint a tavalyi. Azért támadnia. Reménykedjünk.
Nagybátony—Gamz-MÄVAG
Volán SC—Siófok 1-1 (1-0).
nem
szabad
elbizakodottnak
UEFA-KUPA
Siófok, 2500 néző. V: Kiss G. 3-1 (2-0). Nagybátony, 1000 né lennünk.
Gól: Dunai (ll-esből), ill. Ká ző. V: Szilágyi. Gól: Kiss Gy.
Zsiborás Gábor, a csapat hóFerencváros—FC Zürich 1-1
(2), Orosz, ill. Bodnár.
rolyi (ll-e^ből).
Fütyült a közönség, bekia várják a lehetőséget, szeretné
rihorgas kapusa:
Pölöskei sérülése miatt, elég
a b a j n o k s á g Ál l a s a
báltak
a küzdőtérre a szurko nek bizonyítani. Nem tudnak,
érthetetlenül
Judik
játszott
a
—
Engem
sohasem
foglalkoz
Eger—Szekszárd 2-0 (1-0).
összeállítása, Fradi megszokott csapatában. lók, szinte kaotikus állapotok mert a kapitány döntése meg
Szekszárd, 4500 néző. V: Szabó 1. V olán SC
11 7 2 2 25:12 16 tat az ellenfél
2. S z e k sz á rd
11 6 3 2 13:11 15 előző eredményei. Ki kell men A négy védőre két svájci tá uralkodtak
szerdán este a fellebbezhetetlen, szuverén jo
3. Gól: Pécsi, Barta.
3. SZEOL
11 G 2 3 23:14 14
madó jutott, mégis az első fél Sportcsarnokban a Magyaror ga a csapat-összeállítás.
4. K a z in c b a rc ik a
11 6 2 3 22:14 14 ni a pályára, és nyerni kell.
Kazincbarcika—SZEOL • 2-1 5. E g er
Most azonban — úgy tűnik
11 6 1 1 22:16 13
Temesvári Miklós, az Újpes időben ők lőttek gólt a 20, szág—Csehszlovákia asztalite
(1-0). Szögied, 4000 néző. V: Rá G. D. K in izsi
11 5 3 3 19:13 13 ti Dózsa vezető edzője szintén percben. Ez valósággal megbé
nisz Szuper Liga-tfnérkőzései — Bérezik már egy kicsit elké
B a u x itb á n y .
11 4 4 3 15:14 12
kóczi dir. Gól: Fodor, Fister, 7.
nította a zöld-fehéreket. A alatt.
sett. Részben azért, mert Ta
8. HM SE
11 5 1 5 17:17 T I ott volt a kupaellenfél legutób
ill. Deák.
kácsék sem húszévesek, rész
9. S o p ro n
11 4 3.4 16:17 11 bi bajnoki mérkőzésén, Mad második játékrészben hatalmas
Az
eredmény
ismeretes:
10. S a lg ó ta rjá n
lendülettel kezdett a Ferenc
11 4 2 5 17:17 10 ridban:
ben pedig azért, mert az a bi
D. Kinizsi—Bauxitbányász 11. O la jb á n y ász
11 4 2 5 17:18 10
város és Szokolai fejesgólja megsemmisítő 7:0 arányú ve zonyos harmadik vonal, az if
Ózd
11 3 4 4 16:18 10
— A Real 1:0-ra verte a Ma után fél óra maradt az előnyl-ö (0-0). Debrecen, 2000 néző. 12.
reséget
szenvedtünk északi júsági játékosok sem kerülhet
13. K eszth ely
11 4 2 5 15:17 10 lagát. 70 ezer ember volt a ta
V: Simon J. Gól: Bodooyi.
szerzésre. Sajnos Nyilasi, Sza szomszédainktól. Ez a vereség tek a mély vízbe, nem mutat
S iófok
11 3 4 4 15:17 10
lálkozón,
de
az
volt
az
érzé
15. N a g y b á to n y
11 4 2 5 14:21 10
badi, Ebedli a jobbnál-j.obb egy kicsit hasonlított a futbal hatták meg oroszlánkörmei
Olajbányász—Ózd 3-1 (1-1). 1G. 22. sz. V olán
11 2 5 4 20:22 9 sem, hogy a madridiak egyál
11 3 3 5 14.TG 9 talán nem játszottak teljes erő helyzeteket is elpuskázta. A listák fiaskójára Argentina el ket.
ózd, 3500 'néző. V: Mester, 17. K e csk e m ét
ritka svájci ellentámadások vi
B a ja
11: 3 2 G 12:1S 8
Bérezik még egy súlyos tak
pöl: Kelemen (2), Balogh, ill. IS.
19. G anz-M A V A G
11 3 2 G 15:30 8 bedobással. Végül is a 80. perc szont életveszélyesek voltak. len, s talán párhuzamba lehet
tikai hibát is elkövetett. Azt a
Mohácsi.
20. D orog
11 3 1 7 17:24 7 ben szerezték meg a győztes
A mérkőzés összképét tekint állítani a legutóbbi Davis Kupa Jónyer és Gergelyt küldte asz
gólt a középcsatár, Santillana ve nemigen érthető Novák-ed teniszmérkőzéssel is. Vergődött
talhoz, akik hetek óta utaznak,
révén.
zőnek az a nyilatkozata, hogy mindhárom alkalommal a ma versenyt
verseny után vívnak
Kulcsemberek?
a Zürich gyenge 'fcsapat. Igen gyar válogatott, nem találták és alaposan elfáradtak. Mond
— Mindenekelőtt az NSZK- jó benyomást keltett, tudatos, helyüket a játékosok, érezni ták. hogy Jónyer Hongkongból
válogatott Stielíke, aki ismét
Az utóbbi években örvende
2. ) Gyorskorcsolya. Tipikusanközéppályást játszik, és nem önfeláldozó, néha látványos lehetett, hogy mennyire bi hazatérőben csaknem állva el
játékával.
zonytalanok, mennyire ki van aludt a zürichi repülőtéren —
tes fejlődés tapasztalható- a pesti sportág, hiszen csak a védőt. Rajta kívül Juanito,
A visszavágóra így nincs nak szolgáltatva az ellenfél képtelen volt megszokni az
Városligeti
Műjégpálya
szabá
Camacho és a már említett
jégsportban, Studniczky Fe
előny, s csak akkor juthat to kényének-kedvének. De ma időeltolódást.
Negyvennyolc
renc, a szövetség főtitkára lyos méretű. Itt kerül tehát Santillana is nagy ász.
Örömmel sorolja: Budapest sorra a magyar bajnokság (feb
S mi a helyzet a Dózsa háza vább az FTC, ha gólt, sőt gó radjunk most az asztalitenisz óra akklimatizálódás sem ne
2—3.) és az Ifjúsági Ba táján?
lokat lő idegenben. A Bilbap nél, hiszen ez az a sportág, ki, sem Gergelynek nem volt,
Sportcsarnok, Millenáris, Kis ruár
rátság-verseny (február 14—
stadion, Megyeri út, Városliget, 19.). A sportolók rajtolnak a
— Magyarázkodás helyett elleni idegenbeli teljesítmény amely <a legtöbb örömet szerez nem lehetett elegendő. Mozgá
Dunaújváros, Székesfehérvár, junior világbajnokságon (Sza inkább felsorolnám, hogy kik megismétlése esetén lehet csak te híveinek — immár évtizedek suk darabosnak tűnt, fáradt,
óta.
megtört emberek benyomását
Várpalota, Pécs, Jászberény, rajevó, március 5—6.) és a azok, akik pillanatnyilag sé reményünk.
Ez a kupaszerda tehát elég
A legutóbbi időkig úgy tűnt, keltették. A szakértő közönség
Miskolc, Leninváros, Debrecen; sprint VB-n (Helsinki, február rültek. Szendrei, Herédi, Sar
lós, Tóth József, Steidl, Kisz- gyengén sikerült.
nincs semmi baj, a győzelmi so meg volt győződve arról, hogy
ezek az országban található 26—27.).
műjégpályák.
A szakember
rozat folytatódik, hiszen Jónyer a Broda-ikreket — bármennyi
3. ) Jéghoki. Továbbra is há
hozzáteszi, hogy a szövetség rom csapat alkotja a bajnoki
Grand Prix-t nyert az NSZK- re is tehetségesek — a magyar
erőteljesen támogatja a tömeg mezőnyt, a válogatott prog
ban és helytállt a Világ Kupá ranglista első tíz helyezettje
Hazajjön a
h á z ia ssz o n y
sportot, örül, amikor látja- ramja: jugoszláv túra (novem
ban is. Igaz, Gergely Gábornak közül akárki megverheti.
hállja azt; hogy mennyien kor ber 17—18.), párizsi kiruccanás
Dobogón lenni, vagy nem fordulón már túl is vagyunk. mostanában nem volt számot
Miko, a csehszlovákok edző
csolyáznak szerte az országban (február 15—16.), osztrák ki
Ez itt a kérdés! — Emellett hetente kétszer Kop tevő egyéni eredménye, de hát je tulajdonképpen nem sokat
rendszeresen, öt hónapon át. rándulás (február 281—március lenni?
mármint
a
magyar
női
kézi
Általában ennyi ideig tart a 1.). Budapesten rendezik a Ma labda-válogatott számára a penhágába megyek, ahol in a szakvezetés és a közönség kockáztatott, amikor kihagyta
tenzív dán nyelvtanfolyamon egyaránt bízott a kipróbált já a fáradt Orlowskit (ő is Hong
szezon, a felmérések szerint gyar Nemzet Kupa tornát.
decemberi
magyarországi
már több százezerre tehető
Ezúttal kongban járt) és a sérült (?)
A C-csoporfos világbajnok VB-n. A válaszért Helsingör- veszek részt. És edzője va tékosok tudásában.
azok száma, akik rendszeresen ságot a Budapesti Sportcsarnok be telefonáltunk, egy dán há gyok a serdülő leánycsapat hiába. Mi volt az oka, hogy két Dvoraceket. Biztos volt abban,
nak.
felkeresik a mesterséges jég látja vendégül (március 11— ziasszonynak. Nem a posta
—
Hogyan sikerült dániai élversenyzőnk csődöt mondott? hogy a két éljátékos számára
pályákat.
20.), a résztvevők: Hollandia, tréfájáról .vagy téves kapcso bemutatkozása?
A válasz összetett, lehetet nem sok babér teremhet Bu
A szövetség elsődleges fel Kína, pánia, Franciaország, lásról van szó. A vonal má
— Az első meccsen hét gólt
adata azonban mégiscsak . a Spanyolország, a Koreai Népi sik végén ismerős hang szó lőttem, a másodikon csak há lenség egy mondatban kifejez dapesten, így a fiatalokat állí
ni. Az újságíró nem szólhat totta csatasorba. Húzása be
Köztársaság, lalt meg:
minőségi sport fejlesztáse-tá- Demokratikus
romra tellett.
bele a vezető edző munkájába, vált, méghozzá százszázaléko
mogatása, útjának egyengetése. Bulgária és Magyarország. A
—
Kapcsolata
az
itthoniak
— Itt Sterbinszky Amália.
legfeljebb észrevételeket tehet. san.
A legújabb felmérések szerint VB-re már a szervezők elin
kal?
ugyanis nemrégen is
És persze nem biztos, hogy
Bercziké nem.
műkorcsolyában 300, gyorskor tézték a szálláshelyeket, ké „Árnál”
— Rendszeresen figyelem a igaza van; minden megjegyzés
csolyában 200, jéghokiban 600 szülnek a plakátok, jelvények, mert dán kézilabdás szakem hazai
eredményeket, s ami vitaalap lehet.
emblémák, hamarosan megje berhez ment férjhez.
igazolt versenyző szerepel.
— Szép lenne a dobogón ftiég ennél is fontosabb: a lá
Évék óta beszédtéma: Bér
1.) Műkorcsolya, Az országos lenik az első műsorfüzet, amely
nyok fel szoktak hívni telefo ezik Zoltán aetjon lehetőséget
bajnokságot január 20—23-án a jégkorongsport történetével végezni és megörvendeztetni non, nem felejtettek 'el. . . .
rendezik, valószínűleg a Buda foglalkozik. A sportág híre a szurkolókat — mondta. — — Komoly feladat várja a a fiataloknak, állítsa csatasor
ba a második vonalat is, kü
pest Sportcsarnokban, s ugyan még, hogy az ifjúságiak is a Természetesen én is ott le VB-n
SAJTÓSZEMLE
lönben a magyar asztalitenisz
itt lesz az Ifjúsági Barátság C-csoportos világbajnokságon szek a válogatottban, novem
Szerkeszti:
—
Tudom,
és
szeretnék
is
(március 3—9., ber 2-án kapcsolódom be a
válogatott
napjai
meg
lesznek
a szerkesztő bizottság
verseny is (április 10—16.) A szerepelnek
jól
szerepelni.
Ezért
rendsze
Budapest
versenyzők táncban és egyéni Bukarest), míg az ifjúsági felkészülésbe. Egyébként na resen végzek külön edzéseket, számlálva. Bérezik ezt nem
Stelndl utca 8. gz. a03«
tette meg, vagy legalábbis na-(
ben részt vesznek az Európa- Európa-bajnokság B-csoportjá- gyon sűrített a programom. futok, súlyt emelek. ~
K iadta:
Egy
szép
gyon-nagyon ritka esetben. Pea* igazságügyi M inisztérium , I
bajnokságon (Dortmund, feb nak küzdelmeiben (március 21 Az IF Helsingör I. osztályú fényes érem ugyanis még na- dig
Molnár Takács
Bv Orszáeng Parancsnokság?
ruár 1—6.) és a világbajnoksá —27., Hollandia) is szerencsét csapatában játszom. Nemrég
82—^753. S z ik ra L a p n y o m d a ,
■ « * * — -. » °V * » f i i f ö b b i e í T S S :
gon (Helsinki, március 8—13.). próbálnak.
Budapest
kezdődött a bajnokság, két
y
I kosok, ugrásra készen állnak,
« V

Bukások és bravúrok

Hol hibázott Berciik.?
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