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A Z  ELM Ú LT HÉT
MOSZKVÁBAN AZ SZKP FŐTITKÁRA FOGADTA

a héttagú am erikai szenátorküldöttséget, amelyet Ro
bert Byrd  vezet. Mihail Gorbacsov a találkozón, — mi
ként a Time hetilapnak adott korábbi nyilatkozatában 
is —, hangsúlyozta a Szovjetunió  őszinte törekvését, 
hogy a két ország kapcsolatai a korrekt, kölcsönösen 
előnyös együttműködés medrébe térjenek vissza, konst
ruktív párbeszéd alakuljon ki. Ugyancsak megismétel
te : a novemberi genfi * csúcstalálkozóra a szovjet fél 
azzal az óhajjal készülj hogy minden lehetségest meg
tegyen a béke megszilárdításáért. A két legnagyobb ka
tonai hatalom viszonyának a meghatározója, érthetően, 
hogy milyen a helyzet a biztonságot illetően. Ezért — 
szögezte le az SZKP főtitkára — a nukleáris és ű r
fegyverek kérdésében, illetve a katonai enyhülés kulcs- 
fontosságú problém áiban kell megállapodást elérni.

WASHINGTONI ÉRTESÜLÉSEK SZERINT REAGAN 
elnök meg akarja  várni az am erikai szenátusi küldött
ség moszkvai tárgyalásainak az eredményeit, mielőtt 
érdemben válaszolna Mihail Gorbacsovnak a Time-ban 
közölt in terjú jára. Az elnök ugyanis az első alkalm at 
m ár elszalasztottá, szabadságáról visszatérve beszédet 
mondott, de abban kizárólag belpolitikai kérdésekkel 
foglalkozott. A helyi sajtó túlnyomó része egyébként 
nagy teret szentelt a szovjet vezető nyilatkozatának.

A Time-nak adott nyilatkozat „nyitottságát” és „a 
részletkérdések nagyfokú ism eretét” hangsúlyozta kom
m entárjában a nyugatném et General-Anzeiger. A  lap 
úgy véli: a  Reagan-kormány is felismerte, hogy nagy 
form átum ú politikussal áll szemben, ezért nyilván meg
fontoltabb választ akar ad,ni az interjúban érintett 
problém ákra. A belga sajtó azt em elte ki, hogy a szov
jet vezető a genfi találkozót készíti elő, gondosan nyit
va hagyva a kompromisszumhoz vezető lehetőségeket. A 
Le Soir szerint az SZKP főtitkára „előnyben van”, s a 
La Libre Belgique azt ta rtja  igen fontosnak: az interjú 
nemcsak az Egyesült Államokban  keltett feltűnést és 
elismerést, hanem ezzel a szovjet vezető a  nemzetközi 
közvéleményre 'is jó hatást tett.

REAGAN ELNÖK KÉSZ FÉLÚTON TALÁLKOZNI 
a szovjetekkel és üdvözli Mihail Gorbacsovnak azt a 
kijelentését, hogy Moszkva új javaslatokkal óhajtja 
előrelendíteni a fegyverkorlátozás ügyét. Larry Speakes, 
a  Fehér Ház szóvivője, aki az elnök rövid nyilatkoza
tá t ism ertette az SZKP  főtitkárának a Time magazin
ban megjelent interjújáról, ugyanakkor azt fejtegette, 
hogy az indítványoknak a hangoztatása egyelőre nem 
já rt együtt azoknak a valóságos előterjesztésével a gen
fi tanácskozáson.

Speakes azt mondotta, hogy az Egyesült Államok 
„egészen másként vélekedik a jelenlegi feszültség okai
ról”, m int Gorbacsov, de nem akar erről „sajtóvitát” 
folytatni. „Reméljük, hogy a találkozó eredményeként 
kijelölhetjük a jövő időszakra szóló programot a prob
lémák rendezéséhez.”

MCNAMARA ÉS SCHLESINGER VOLT HADÜGY
MINISZTER és Scrowcroft, a  nemzetbiztonsági ügyek 
volt tanácsadója a napokban meglehetősen óvatosan 
elemezték az őszi csúcs kilátásait, s egybehangzóan azt 
fejtegették, hogy az űrvédelmi program mind a szö- 
vetségesi, mind a szpvjet kapcsolatokat összekuszálta, 
s csak akkor oszlathatja el az Egyesült Államok az 
aggodalmat, ha ragaszkodik ahhoz a nézetéhez, misze
rin t ez az elképzelés nem több kutatási erőfeszítésnél.

Byrd szenátor, aki átadta Mihail Gorbacsovnak Ro
nald Reagan levelét, a  megbeszélést követően az NBC 
televíziónak kijelentette, hogy derűlátóbban ítéli meg 
a genfi csúcs sikerének az esélyeit a három és fél órás 
találkozón hallottak alapján.

WASHINGTONI TÖRVÉNYHOZÓK MOSZKVAI LÁ
TOGATÁSÁVAL egy időben Georgij Arbatov vezeté
sével szovjet közéleti személyiségek érkeztek az Egye
sült Államok fővárosába. A delegáció egyebek között 
részt vesz a San Franciscóban immár negyedszer meg
rendezendő tanácskozáson, amelynek témája a szovjet— 
am erikai kapcsolatok és a nemzetközi problémák.

A VARSÓI KORMÁNY NEVÉBEN ÚRBAN SZÓ
VIVŐ sajtóértekezletén teljes mértékben tám ogatásá
ról biztosította az SZKP főtitkárának kijelentéseit. A 
Trybuna Ludu  szerint a lengyel közvélemény Gorba
csov nyilatkozatában egv átfogó, konkrét, a másik 
nagyhatalom érdekeit is figyelembe vevő realista prog
ram ot lát. A Rzeczpospoliia kiemelkedő jelentőségűnek 
minősítette az in terjút a szovjet—am erikai kapcsolatok 
alakulásában.

Jerzy Urban foglalkozott Wojciech Jaruzelski terve
zett ENSZ-beli látogatásával a közgyűlési ülésszak ide
jén. A szóvivő cáfolta, hogy a lengyel kormányfő tá r
gyalni kívánna az am erikai vezetőkkel. A-washingtoni 
küjüsvm inisztérium. ugyanis azt sugallta, m intha-ilyen 
kezdeményezés lett volna, de a Reagan-kormányzat nem 
taiá’ía alkalm asnak a találkozót. Urban hangsúlyoz
ta. hogy Lengyelország nem tett ilyen indítványt. S 
változatlan .az az álláspont, m iszerint Varsó kész ren
dezni a kétoldalú viszonyt, feltéve, ha Washington nem 
avatkozik bg a lengyel belügyekbe.

AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZÓVI
VŐJE kedvező fejleménynek nevezte, hogy Pol Pót tá 
vozott a vörös khmer szervezet éléről. A szóvivő sze
rin t ez megkönnyítheti a tárgyalásokat a kambodzsai 
helyzet rendezéséről. „Igen pozitívnak” minősítette a 
Hanoiban közelmúltban lefolytatott tárgyalásokat a 
vietnami háború idején eltűnt amerikai katonák ma- 

I radványainak felkutatásáról.

BULGÁRIA

Kemény nyár
Súlyos energiaellátási gon

dokat okoz Bulgáriában az 
aszály. Szófiában korlátozni 
kellett a lakossági áramszol
gáltatást. A napokban ötéves 
energiatakarékossági progra
mot tettek közzé: a racionali
zálás elsősorban a gazdálkodó 
egységeket érinti, de csökken
tik az utcák, közterületek, ki
rakatok megvilágítását, süt a 
lakosság elektromosenergia- 
cllátását is.

Akárcsak február végén, 
most is rendszeresen szünetel 
az áramszolgáltatás a bolgár 
főyáros egyes kerületeiben. Az 
idei szokatlanul kemény tél 
után a nyár végi hetekben is 
arra  kényszerültek, hogy vál
tott rendszerben napi négy al
kalommal három-három órá
ra — összesen napi 12 órára 
— kikapcsolják a lakossági 
áramszolgáltatóst, amennyi
ben a hálózat túlterhelése 
megköveteli. Energiatakaré
kossági megfontolásból szüne
tel a .bolgár televízió délelőtti 
műsora is. Szófia több közle
kedési csomópontján a kikap
csolt lámpák alatt rendőrök 
irányítják a forgalmat, s vál
tozott a vaiSÚti személyszállí
tás menetrendje.

„Nincs elég elektromos 
energia” — írta  a  közelmúlt
ban a Vecserni Novini, a  szó
fiai városi pártbizottság napi
lapja, m ajd hozzátette: „Azért 
nincs elég, m ert a fogyasztók 
mindeddig nem- törődtek azok
kal a  sztotinkákkal (100 szto- 
tinka =  1 leva), amelyeket a 
túlfogyasztásért^ kellett fizet
niük, s a rra  sem gondoltak, 
mennyibe kerülhet a népgaz
daságnak a többlet kilowatt
órák biztosítása.”

Bulgáriában m indenekelőtt 
az időjárást okolják a hirtelen 
tám adt energiaellátási zava
rokért. Az im m ár harm adik 
éve aszályos nyári időjárás 
annyira elapasztotta a vízkész
leteket, hogy jelenleg a bolgár 
víztározókban a tervezett 
mennyiségnek mindössze negy
ven százaléka gyűlt össze, ke
vesebb m int tavaly 1 ilyenkor. 
Bár Bulgária teljes energia- 
szükségletének csalt mintegy 8 
százalékát fedezi a  vízenergia, 
fontossága megnőtt, mivel a 
szénellátás zavarai m iatt aka
dozik a szénerőművek m űkö
dése.

Érthető, ha ebben a helyzet
ben csaknem minden szófiait 
élénken foglalkoztat a kérdés: 
szám íthatnak-e újabb korláto
zásokra? Ennek já rt utána a 
Trud, a bolgár szakszervezetek 
központi lapja. Mint azt a bol
gár egységes energiarendszer 
főmérnöke a lapnak, adott nyi
latkozatában elmondta, július

ban az elektromosenergia-fo-
gyasztás a  tervezett 3,2 száza
lék helyett 4,6 százalékkal 
nőtt. Ha nem takarítanak meg 
energiát — mondta, újabb 
energiakorlátozásokra kell szá
mítani.

Az új program az évtized 
végéig tartó  időszakra kíván 
gondoskodni az energiafo
gyasztás racionalizálásáról. Az 
augusztus elején közzétett 
program érteimében 1985-ben 
1 m illiárd kilowattóra elektro
mos energiát kell m egtakarí
tani Bulgáriában. Egyedül 
Szófiában 100 millió kilow att
órányi m egtakarítást várnak 
ebben az évben. A program 
kiemelt figyelmet fordít az 
iparvállalatokra, tekintve, hogy 
az ipar a legnagyobb energia
fogyasztó: részesedése az elekt- 
romosenergia-f elhasználásból 

tavaly elérte az összfogyasztás 
53 százalékát (a lakossági fo
gyasztás aránya 21 százalék 
volt). Jóllehet az idei év első 
felében csökkent az iparválla
latok energiafelhasználása a 
m últ év hasonló időszakához 
képest, s a száz leva értékű 
ipari term ék előállítására for
d íto tt energiamennyiség az 
1981-es 71 kilowattóráról ta 
valy 63 k ilow attórára m érsék
lődött, a KGST tagországai 
közül még mindig .Bulgáriában 
a legmagasabb a fajlagos ener
giafelhasználás. A szakembe
rek  a m unkarend megváltoz
tatásától a belső ellenőrháló
zat kiépítéséig számtalan ener
giatakarékossági módszert 
ajánlanak a  vállalatoknak. 
Különösen fontos — áll a 
program ban —, hogy minél ke
vesebb elektromos energiát 
kelljen fűtésre fordítani. A 
program arról is rendelkezik, 
hogy a tartalék  fűtőanyag
készleteket m indenütt az egy
havi fogyasztásnak megfelelő 
mennyiségre kell növelni.

A program értelm ében még 
az idén meg kell szüntetni 
több ezer szófiai üzlet, bazár, 
szolgáltatóhelyiség / villany
áram m al való fűtését. Jelenleg 
a bolgár főváros lakásainak 
68 százaléka van rákapcsolva 
a távfűtő hálózatra, a fennm a
radó ' rész döntő többségét 
elektromos energiával fűtik. A 
program előírja: még ebben az 
évben 20, ezer lakást kell rá 
kapcsolni a távfűtőhálózatra.

A közterületek és a belső 
terek megvilágítását népgaz
dasági szinten korlátozzák. A 
lakosságot is arra ösztökélik, 
hogy kisebb teljesítményű vi
lágítótesteket szereljenek fel a 
háztartásokban, fordítsanak 
nagyobb gondot a  lakások hő
szigetelésére.

Mostanában történt
Először jö tt létre együttm ű

ködési megállapodás félveze
tők gyártásáról egy japán és 
egy nyugat-európai nagyválla
lat között. A Toshiba átadja a 
Siemensnek minden „tudását” 
a megabitekről. A Siemens 
ugyanis egy úgynevezett „m e
gaterv” megvalósítására törek
szik; létrehozna olyan memó
riát, amely négymillió bit adat- 
mennyiséget képes tárolni.

*
Mék-vÁzi olajíorrást találtak 

szovjet kutatók a Kaszpi-tcn- 
gerben. Bakutól 100 kilom éter
re 123 méteres mélységben hú
zódik a  mező, amelyből napon
ta két és fél ezer hordónyi kő
olajat bányásznak ki. A Kasz- 
pi-tengeren eddig kizárólag 
partközeli fúrásokkal foglal
koztak.

■k
Közös vállalkozásokat java

sol a japán cégeknek a Szov
jetunió gépek és más ipari ja
vak előállítására. A maga ne
mében első ilyen jellegű kez
deményezés . elsősorban a fe j

lett technológia terén folyó 
kutatások és feljesztések közös 
szervezésére vonatkozik.

★
Megtiltották az alkoholáru

sítást a Nyugat-Európában 
szolgáló am erikai katonák 
kantinjaiban. Eddig ugyanis 
még a szolgálatban levők is 
korlátlanul rendelhettek sört, 
bort vagy égetett szeszesitalt. 
Tény, hogy az utóbbi években 
nőtt az ittas am erikai katonák 
által elkövetett bűnesetek szá
ma Nyugat-Európában.

/
Az olasz kormány megren

delést adott egy konzorcium
nak Velence megmentésére. 
Építkezési vállalkozók fogtak 
össze Venezia Nuova néven. A 
kormánytól azt a feladatot 
kapták, hogy építsenek gát
rendszert, és különböző acél- 
szerkezetekkel akadályozzák 
meg, hogy a lagúnák, illetőleg 
az árvizek további károkat 
tegyenek az értékekben, épü
letekben.

S s s é s s M á m y  L e m g y c l o s ' s z á g b s s n

Lengyelország egyes területein szénhiány van, a la
kosság nem tudja megvásárolni a téli tüzelőt. A kor
mány sajtóirodájának a közleménye szerint az igen hi
deg tél m iatt csökkentek a széntartalékok, mivel fűtés
re a tervezettnél 4 millió tonnával több szenet kellett 
fordítani. A hiányt barnaszénnel és fávai igyekeznek 
pótolni, az ipari fogyasztóknál pedig már korábban kor
látozásokat vezettek be: csökkentették a felhasználható, 
feketeszén-mennyiséget, - továbbá szigorúbb, korlátozó 
jellegű villamosenergia-fogyasztási normákat vezettek 
be. A lakossági fogyasztásban nem kellett korlátozáso
kat bevezetni — hangsúlyozza a sajtóiroda közleménye. 
Lengyelország a világ negyedik kőszéntermelője: tavaly 
rekordmennyiségű, 43,4 millió tonna szenet exportált a 
több mint 190 millió tonnás termelésből, annak érdeké
ben, hogy növeljék az ország pénzügyi helyzete szem
pontjából rendkívül fontos dollárbevételeket.

SZINGAPÚR

Önkéntes bérodók
Túlságosan jól sikerült a 

szingapúri gazdaságvezetés 
évekig tartó bérjavító prog
ram ja: a szingapúriak fizeté
se ma m ár olyan magas, hogy 
rontja a kicsi városállam nem
zetközi versenyképessegét, s a 
gazdasági növekedés megtor
pant. A szakszervezetek most 
önként lemondtak az idei év
re kialkudott béremelésekről.

M unkástüntetés — szokatlan 
látvány a „csodagazdaságként” 
elkönyvelt délkelet-ázsiai m i
niállam, Szingapúr felhőkarco
lóinak tövében. Ám a magas
ba emelt demonstrációs táblák 
ezúttal a munkásöntudat szo
katlan megnyilatkozásai. A 
szigetország szei’vezett m un
kássága a kormánnyal vállalt 
szolidaritás jegyében kollekti
ve lemond a szakszervezetek 
által az idei évre kialkudott 
3—7 százalékos béremelésről, 
hogy ily módon is segítse a 
magas bérköltségek m iatt 
nemzetközi versenyképességé
ből veszítő hazai vállalatokat, 
kereskedőket.

Valóban ilyen riasztó lenne 
a gazdasági helyzet Szinga
púrban? Tagadhatatlan, hogy 
az első félévről közzétett sta
tisztikák az elmúlt évtized v i
lágszerte megcsodált gazdaság] 
féjlődés megtorpanását, ha 
nem a végét jelzik. A korábbi 
éveli kétszámjegyű növekedési 
mutatószámai után az idén 
várhatóan alig fél százalékos 
lesz a hazai össztermék, a 
GDP növekedése. A gazdaság 
egyik, legdinamikusabb ága
ként számontartott építőipar 
teljesítménye m ájd 8 száza- 
zalékkal csökkent, a feldolgo
zóiparé pedig 6 százalékkal 
m aradt alatta az 1934-es esz
tendő első féléviének. A Szin
gapúr büszkeségét, a pénzügyi, 
üzleti, fuvarozási és távközlési 
in frastruktúrát magába fogla
ló szolgáltatási szektor növek
ménye a korábbinak harm adá
ra csappanva alig haladja meg 
a 3 százalékot. Számos cég 
kényszerült elbocsátásokra, és 
az év első négy hónapjában 
naponta átlagosan három cég 
jelentett csődöt. A megren
dült üzleti bizalmat tükrözi, 
hogy az év első felében 30 szá
zalékkal kevesebb beruházási 
jellegű szerződést kötöttek 
Szingapúrban, m int egy évvel 
korábban.

Á kormány által életre h í
vott válságbizottság a bajok 
fő forrását abban latja, hogy 
a világgazdasági, mindenek
előtt az am erikai konjunktúra 
lanyhulása a szingapúri gaz
daság fontos szektorát, az olaj
finomítást részben tétlenségre 
kárhoztatta. A szigetország ko
rábbi megrendelői, Malaysia 
és Indonézia ma m ár maguk 
finomítják olajukat. A gondok 
egy másik része azonban az 
utóbbi hat évben megvalósí

tott gazdasági program követ
kezményeiből adódik. Az 1979- 
ben elindított .program azt cé
lozta, hogy a m unkaerő meg
drágításával tőkeigényes, kor
szerű iparágakat honosítsanak 
meg az országban és ezzel 
frissítsék fel a hetvenes évek 
alacsony béren, alacsony te r
melékenységen alapuló gazda
sági szerkezetet. A terv olyan 
jól sikerült, hogy a nagy bér
költségek következtében az or
szág nemzetközi versenyké
pessége m ára vészesen le
romlott, Szingapúr iassán- 
lassan elveszti árelőnyét m ind 
a fejlett nyugati országokkal, 
mind pedig délkelet-ázsiai ve- 
télytársaival, Hongkonggal, 
Tajvannal és Déi-Koreával 
szemben.

A reálbérek 1978 és 1984 kö
zött évente átlagosan 10 szá
zalékkal emelkedtek, míg a 
termelékenység csají évi 4,6 
százalékkal. Hat év a latt a 
vállalatok zömének bérköltsé
ge több m int kétszeresére nőtt. 
A m unkaerőt drágító stratégia 
kövekeztében az országban el* 
sorvadóban vannak a munka* 
intenzív iparágak. Ezzel kap
csolatban a helyi szakembe
rek arra  figyelmeztetnek, hogy 
kockázatos dolog egyoldalúan 
a legkorszerűbb technológiát 
megtestesítő iparágakra ha
gyatkozni, amelyek robbanás
szerűen futnak ugyan fel, de 
gyakran ugyanilyen hirtelen 
kerülnek bajba. Állítják: nem 
szabad alábecsülni a lassab
ban növekvő, de szilárdabban 
megalapozott iparágak érté
keit.

A m ár em lített kormány- 
bizottság úgy látja, hogy a  
költségek leszorításával, a pro
fitok fellendítésével, a reál
bérnövekedés korlátozásával 
Szingapúr folytathatja az ed 
digi látványos gazdasági növe
kedést, amelynek eredménye
ként a városállam az életszín
vonal tekintetében ma m ár — 
egyes számítások szerint — 
Japán mögött a második he
lyen áll. A The Economist lon
doni hetilap is bizalm at sza
vaz Szingapúrnak. Úgy látja, 
hogy a kiváló földrajzi hely
zet révén és a térségben is 
kiemelkedően jól képzett fe
gyelmezett m unkaerő jó kiak
názásával a szingapúri veze
tés úrrá lehet az átmeneti ne
hézségeken. Az ország ú jfa j
ta kereskedőszerepet vállal
hat: a térség számára egyré 
szükségesebbé váló tőkét és 
technológiát közvetítheti. Ha a 
kormáhy hajlandó kevésbé bü
rokratikusán és kevesebb kor
látozással kezelni a pénz
ügyeket, szabadabb inform á
cióáramlást és sajtót engedé
lyezni, akkor Szingapúr a tér
ség pénzügyi és szellemi á t
rakóhelyévé válhat” — írja a 
brit lap.

É lé n k  k isisa i“—’fssivesüi 
k e r e s k e d e l e m

A Kínai Népköztársaság és 
Tajvan közötti kereskedelmi 
forgalom az idén elérheti az 
egymiiliárd dollárt; ez kétsze
rese a tavaly regisztrált 560 
millió dohárnak — állította a 
közelmúltban a Kínában meg
jelenő International Business 
című angoj nyelvű lap. A nö
vekedés annak ellenére ilyen 
gyors m ár évek óta, hogy Kína 
és Tajvan között kizárólag 
„harmadikok” — elsősorban 
Hongkong — közvetítésével 

I folyik a kereskedelem.

K o R í r a s e g é l y

Daniel Ortega nicaraguai 
elnök az állami terrorizmus 
újabb megnyilvánulásának 
minősítette az am erikai kong
resszus által a nicaraguai el
lenforradalmárok támogatásá
ra megszavazott 27 millió dol
láros segélyt, A nicaraguai ál
lamfő újságíróknak nyilatkoz
va kijelentette, hogy az am e
rikai kormányzat ezzel a ha
tározatával a Nicaragua elleni 
agresszió kiszélesítésébe kez
dett.
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JLeim m uIt í& fíéáíés
A gazdasági növekedést 

megalapozó termelés az' el
ső félévben a számítottnál 
kisebbnek bizonyult. Az 
ipar csak kevéssel tudta 
növelni teljesítményét, 
holott a terv' az év egészé
ben háromszázalékos nö
vekedéssel számolt. Az első 
félévben az ipar termelé
sének napi átlaga két szá
zalékkal növekedett, az 
élelmiszeriparé; i valame
lyest csökkent. A mező
gazdaságban — bár még 
sok -feladat van hátra < — 
remélhető, hogy összessé
gében a. termelés eléri a 
tervezettet. Ezen belül a 
növénytermesztés. eredmé
nyei kedvezőbbek lehetnek, 
míg az állattenyésztés va
lószínűleg elmarad a ter
vezettől. Az építőipar te r
melése az első félévben 13 
százalékkal kisebb áz elő
ző, év azonos időszakánál; 
igaz,, némi csökkenéssel a 
te rv ' is számok. , A rubel- 
elszámolású külkereskede
lem tervszerűen alakul. A 
pótolnivalók közül a leg
nehezebbnek ígérkezik el
érni a ném rubelelszámo
lású áruforgalmi m érle
günkben célul kitűzött szá
mottevő aktívumot.

Az első félévben a terv
től való eltérés jellege és 
iránya tehát más, m int az 
utóbbi években. Korábban 
elsősorban a tervezettet 
méghaladó belföldi felhasz
nálás veszélyeztette a gaz
daság egyensúlyi helyzetét,

azaz többet ruháztunk be 
és fogyasztottunk az elő
irányzottnál. Most viszont 
a nemzeti jövedelem ter
melésében m aradtunk el, 
miközben a belföldi fel- 
használás eddig lényegében 
a terv szerint alakult. * 

Magunkat tévesztenénk 
meg, ha az elmaradás okait 
csupán a szigorú télben és 
az am iatt szükségessé vált 
energiakorlátozásban lát
nánk. Az energiafelhaszná
lás áz első félévben — el
sősorban a hideg időjárás 
következtében — négy szá
zalékkal meghaladta a ta
valyit, s emiatt 150 millió 
dollárért kellett többlet 
energiahordozót importál
ni. A kemény tél jócskán 
megterhelte az ország de
vizaszámláját, s ennek kö
vetkezményeit néhány hó
nap alatt nem  lehet ki
egyenlíteni. Ami a terme
lésből a zord időjárás 
m iatt kiesett, az három
négy milliárd forintra te
hető, ám ennek kétharm a
dát az iparvállalatok már 
pótolták. A termelési el
m aradásnak így igazából 
csak . kisebb része írható a 
tél rovására. Természete
sen könnyebb lenne ment
ségeket keresni rajtunk 
kívülálló okokban. Nehe
zebb azonban szembenéz
ni azzal, . hogy a gondok 
forrását a termelők, a kül
kereskedők és a gazdasá
got irányítók munkájában, 
tehát magunkban kell ke
resni.

A  K a z in e z y -d i ja s

, Interjú
a teclamnlógiarásár I©®zervea®Jével
A hagyományos OMÉK és 

Ágromasexpo kiállításokkal" 
egy időben a kőbányai vásár
város ad mintegy 1600 négy
zetméteren helyet a ne
gyedik „Technológiát:ía  '»Tép
nek” nemzetközi vásárnak is. 
E bemutatón 13 ország ki
állítója szerepel. Magyar rész
ről 27 kiállító vesz részt, s 
Számos, ENSZ-szervezet is kép
viselteti magát. Genf, Mexi
kó City és Manila után — a 
kiállítás szervezőinek válasz
tása Budapestre esett. Miért? 
>— kérdeztük telefonon a szer
vezők genfi titkárságának 
vezetőjét, David Dichtert.

— Töpb szempontot figye
lembe véve döntöttünk áz 
önök fővárosa mellett. Az 
egyik, hogy . a Hungexpo je 
len volt mind a három koráb
bi rendezvényünkön, isme
ri terveinket, amelyek a fejlő
dő országok műszaki fejlettsé
gének növelését célozzák. 
Azért is Budapest mellett te t
tük  le voksunkat, mert meg
győződésünk, hogy Magyaror
szág jó példákkal szolgálhat a 
technológiák átadására. A vá
sár- egyik szenzációjaként több 
magyar etetőtechnológia is 
„jelen lesz”,, 's bízom benne, 
hogy az ezeket gyártó magyar 
vállalatok megtalálják a mód
ját, hogyan segíthetnének mi
nél több fejlődő országot 
ezeknek az új módszereknek 
az átadásával. Sokat várok a 
vásáron résztvevő szövetkeze
tek találkozójától, műhelybe
szélgetéseitől is, s talán a gen
fi székhelyű International 
Cooperative Alliance (Nemzet
közi . Szövetkezeti Szövetség) 
képviselőinek jelenléte is se
gít, abban, hogy a vásár befe
jeztével sókan konkrét üzleti 
eredményekkel . a zsebükben 
távozhassanak.

— A techEológiavásárokat 
az önök szervezete hívta élet
re, hiszen a vásár és az önök 
neve azonos: „Technológiát a 
népnek”. Milyen óéiból rende
zik a bemutatókat?

— A genfi .székhelyű, nem
zetközi szolgáltató jellegű szer
vezet magáhérdekeltség, de 
nem profitorientált, vagyis 
nem a bevétel növelése a fő 
cél. Azért van, hogy segítse 
gyorsítani a fejlődő országok
ba irányuló technológia áram 
lását. Elsősorban kis- és kö
zépnagyságú magán- és álla
mi vállalatokkal állunk kap
csolatban, mert céljainkat így 
látjuk leginkább megvalósít
hatónak. Genfi stábunk m ind

össze négyfős. Bevételünk tú l
nyomórészt a Vásári -helypén- 
zekből, a szervezésért, nekünk 
járó összegekből tevődik ösz- 
sze, de kongresszusok, egyéb 
szakmai tanácskozások meg
szervezéséből és találmányok, 
tanácsadói munkák elvégzésé
ből is érkezik pénz a kasz- 
Szánkba. Bevételi forrás lesz 
az is, hogy ez év végén jelenik 
meg kézikönyvünk, "amelyet a 
Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet (ILO) felkérésére készí
tettünk „Technológiai transz
fer-útm utató kisvállalatoknak” 
címmel.

— Mit vár a budapesti vá
sártól?

— Legutóbb, a két évvel ez
előtti manilai technológiavá
sáron megközelítőleg 20 mil
lió dollár értékben kötöttek 
joint venture, vagyis vegyes
vállalati megállapodásokat és 
licencszerződéseket, de hasz
nosak voltak a holland, ame
rikai és magyar műszaki sze
mináriumok is. Budapesten 
augusztus 2—22-én az MKK 
épületében a Magyar Tudo
mányos Akadémia Világ- 
gazdasági Kutatóintézete — 
az országos Műszaki Fejleszté
si Bizottsággal és a Világbank
kal karöltve .•— konferenciát 
szervez. Ezen a kis- és közép- 
vállalatok kaphatnak néhány 
ötletet, amelyeket hasznosíta
ni tudnak majd a technológia
kereskedelemben. Ettől a ta 
nácskozástól személy szerint 
sokat várok.

„Korántsem éri be annyi
val, hogy hangjával hódítson, 
a szöveg átgondolt tolmácso
lása, a hangsúlyok helyes al
kalmazása, a mondatok értel
mének világos feltárása, a 
szavak, szótagok csorbítatlan 
kiejtése, s nem utolsósorban 
beszédstílusának természetes
sége és szerénysége nyeri meg 
az igényes hallgató fülét.” E 
szavakkal méltatta a rádióban 
Péchy Blanka a Magyar Te
levízió vezető bemondójának, 
Kovács P. Józsefnek a mun
káját, néhány nappal a Ka- 
zinczy-díj ünnepélyes átadása 
után. A szép tiszta magyar 
beszéd megőrzéséért huszonöt 
évvel ezelőtt hozta létre Péchy 
Blanka a Kazinczy-alapít- 
ványt, melynek két díját idén 
Bagi Adámné szegedi peda
gógus és a népszerű bemondó 
kapta.

— Meglepetésként ért a hír 
és éppen azért örültem e díj
nak, m ert a mi m unkaterü
letünkön talán tez az egy 
szakmai elismerés érhet min
ket — említi elöljáróban. — 
Sok minden múlik azon, hogy 
mi hogyan, milyen módon 
mondunk valamit. A mi esz
közünk a magyar beszéd, 
s az, hogy valak inek , szép az 
orgánuma, még. nem. jelen
ti azt, hogy szépen is beszél. 
Azért még sok mindent meg 
kell tenni.

— Mikor figyelt fel arra, 
hogy szépen, tisztán beszél?

— Erre nem figyeltem fel. 
Bölcsészkart végeztem, ma
gyartanár vagyok, így eleve 
elkötelezettséget érzek a he
lyes magyar beszéd iránt. Az, 
hogy bölcsészdiplomát sze
reztem, három embernek kö
szönhető: édesapámnak, aki 
az irodalom szeretetére ne
velt és két pedagógusnak. Ál
talános iskolai magyarta
náromnak, Szabó Magdának, 
aki nemcsak remekül ír, ha
nem gyönyörűen beszél is, és 
Lukin László énektanárnak, 
aki az iskola énekkórusát ve
zette, és ahol én is énekel
tem. Szépen, következetesen 
tanítottak minket a szép be
szédre, a helyes magyar hang
lejtésre. Meggyőződésem, hogy 
a zenei képzettség, ha csak tu
dat alatt is, de hat a szép be
szédre, a nyelv zeneiségére. 
Az egyetemi évek alatt az 
Universitas együttes versmom 
dó csoportjának voltam a tag
ja, Ascher Oszkárnál egyéves 
versmondói tanfolyamot is 
végeztem, de tanultam  Su- 
rányi Ibolyától, Jancsó A d
rienntől is.

— Honnan jött az ötlet, 
hogy televízióbemondónak je
lentkezzen?

— Fischer Sándor még 
versmondóként ismert engem, 
és mikor a hatvanas évek 
legelején a televízió bemon
dókat keresett és pályázatot 
hirdetett, felhívott telefonon 
és kért, pályázzak én is. Két
ezer jelentkezőt hallgattak 
meg; húszán maradtunk. Kö
zülük bemondóként már csak 
egyedül én dolgozom.

— Kell-e edzenie magát a 
bemondónak, gyakorolnia a 
helyes kiejtést, hangsúlyt, 
hanglejtést?

— A bemondók beszédtech
nikád tanácsadója, Fischer

T p * i j á í é k , p é | Í *

Az előző évekhez hasonlóan 
az idén is mintegy 10 millió 
forint volt á  közvetlen anyag- 
költsége ,az alkotmánynapi bu
dapesti , tűzijátéknak. Az esti 
színpó.mpás látványossághoz 
tíz tonna pirotechnikai anya
got használtak el, 4500 raké
tát, röppentyűt, petárdát lőt
tek. -fel a félórás: program 
alatt. Újdonság volt, hogy ed
dig még ismeretlen kék fényű 
rakétát is láthattak a nézők. 
Az idei, sorrendben huszadik 
tűzijátékhoz is a  fűzfői Dfit- 
rokémiai Ipartelepek szállí
totta az alapanyagokat, és 
mint a vállalat vezérigazgató
jától megtudtuk, cége számára 
inkább hírnévszerzési lehető
ség, mintsem közvetlenül 
hasznot hozó üzleti vállalko
zás az augusztus 20-i tűzijá
ték.

Téríáési díjak 
g r e r i a i c l t -  

i m t é z m é  n y  c k  m e I

A gyermekintézményi, ovo 
dai, bölcsődei térítési díjak 
megállapításánál szeptember
től a korábbi bruttó jövede
lem helyett a szülők nettó jö
vedelmét, vagyis a keresetnék 
a nyugdíjjárulékkal és az ál 
talános jövedelemadóval csök
kentett részét kell1 figyelembe 
venni — erről adott ki tá jé
koztatót a Pénzügyminiszté 
rium. Ha a  vállalatok ettől 
eltérő jövedelemigazolásokat 
adtak ki a dolgozóknak és így 
magasabb térítési díjat álla
píthatnának meg a gyermekek 
óvodai, bölcsődei elhelyezésé
ért, az érintetteknek új, a net
tó kereset alapján számított 
jövedelemigazolást kell kap
niuk cégüktől.

Sándor ' m ár két évtizede Őr
ködik a helyes beszédemen, 
rengeteget dolgoztam vele. Élő 
adások előtt úgy edzem a 
hangomat, hogy dalokat éne
kelek, dúdolok, mormogok. 
Sajnos, a stúdiókban mosto
hák a körülmények, nem 
kedveznek a hangszálaknak. 
A helyiségeknek sem a pára- 
tartalma,, sem a hőmérsék
lete nem megfelelő. Sokszor 
azt hiszik, hogy dudorászó 
őrült rohangászik a folyosón, 
pedig csak a szükséges beme
legítést végzem. Az elméleti 
edzés része, hogy kétévenként 
háromhónapos továbbképzé
sen veszünk részt, ahol po
litikai, társadalmi, gazdasági 
kérdésekről hallgatunk elő
adásokat. Ezenkívül naponta 
reggeltől estig hallgatom a rá
diót, olvasom a sajtót az Öt
lettől a Kortársig, mert nem 
lehet tudni, mikor kell egy 
gazdaságig vagy egy irodal
mi témájú h írt átadni. A he
lyes hangsúlyozás, hanglejtés 
eszköz arra, hogy az infor
máció telibe találjon. Tud
nunk, értenünk kell, mit ol
vasunk fel, mert mi vagyunk 
az „ítéletvégrehajtók”. Repro
dukáló műfaj a miénk, mi 
szólaltatjuk meg az adott szö
veget, ami azzal válik élővé.

—•N em  kellemetlen érzés, 
hogy mindig mások által meg
írt szöveget kell elmondani, 
felolvasni a saját gondolatai 
helyett?

— A színészek helyzetéhez 
hasonlíthatom a magamét, 
nekik is az a feladatuk, hogy 
korrekt módon adják át má
sok szövegét. Nem érzem 
em iatt szegényebbnek magam 
másoknál. Egyébként, m int 
bemondó, a napi adásoknál 
információk birtokában a sa
já t összekötő szövegemet 
mondhatom el. Ügy érzem, a 
Magyar Televízió jelenleg 
középúton áll a konferálási 
stílusok között: a bemondót 
nem köti annyira a szöveg, de 
egyértelműen nem is impro
vizál.

— Van-e különbség a jó és 
a rossz h ír közlése között? Az 
utóbbi időben több áremelés
ről is be kellett számolnia!

— Egy színésznek akkor jó 
az alakítása, ha nem egyéni 
érzelmeit viszi színpadra, ha 
nem em iatt sír egy szerepben. 
Én sem juttathatom  kifeje
zésre egyéni érzelmeimet, de 
az események hatása alól ter
mészetesen nemigen tudom 
kivonni magam. Az elmúlt 
évek során sajnos több ár
emelést és tragikus eseményt 
kellett bemondanom. Ilyen
kor fontos a m értéktartó ob
jektivitás, a józan közlés. Ad 
abszurdum, ilyenkor külön ké
rik, hogy én jöjjek be. Kol
léganőim háziasszonyok, ta 
lán érzékenyebben reagálnak 
az áremelésekre. Döntő té
nyező ilyen esetekben az is
mertség foka is. Ha én 
mondom be, akkor úgy érez
hetik, egy ismerős mondta a 
hírt, az csialádban marad. 
Nem biztos, hogy kedvezőbb 
lenne a hatás, ha egy ár
hivatali illetékes számolna be 
az emelésről, aki nyilvánvaló, 
jobban ért a témához. Mun
kám sok-sok pozitív visszhang
ja mellett elenyészően kevés 
rosszindulatú*- tám adás ér a 
rossz hírek közlése miatt.

— Ideges a kam erák előtt?
— Nem, a napi adásokban 

nem, de az utórezgésekről a 
családom biztos tudna me
sélni. Igyekszem tartani a 
kondícióm, rengeteget sporto
lok: futok, síelek, lovagolok, 
vitorlázom, am atőr túraver

‘ I t i c e n c  n y e l v j k ^ n y v

Augusztus végén új német, nyelvkönyvet jelentetett 
meg a Könyvért Vállalat a müncheni Hueber-céggel 
kötött licencszerződés alapján. A mintegy 30 ezer m ár
kás licencdíjért megvásárolt Themen I nemet nyelv
könyv az első darabja a Könyvért új sorozatának, a 
Lingvának, amelyben a tervek szerint angol, francia es 
spanyol nyelvkönyvek is megjelennek majd. A kez
dőknek szánt „Themen I” 240 forintos áron 20 ezer 
példányban került a boltokba, a leckék hanganyagát 
pedig 170 forintért kazettán lehet megvásárolni. Mint 
Ronga Józseftől, a Könyvért igazgatóhelyettesétől meg
tudtuk, a vállalat a nyugat-berlini Langenscheidt kia
dótól kísérletképpen 270 elektronikus zsebszotart is vá
sárolt. A számológépként is használható elektronikus 
zsebszótárak 2500 forintba kerülnek, és azoknak nyúj
tanak játékos segítséget, akik már beszélnek néme
tül. Mint a Könyvért igazgatóhelyettese elmondta^ a 
gépek iránt nagy az érdeklődés, így szeptember elejere 
valószínűleg az utolsó „kísérleti” példány is elfogy az 
üzletekből. Ennek ellenére, m int megtudtuk, további 
importot egyelőre nem terveznek.

Lassú vámszedés

senyeken is indulok.
— Hogyan hasznosítja „spe

ciális” képességeit? Van-c 
például másodállása?

— Versmondó előadómű
vészként is fellépek, csaknem 
ezer vers van a repertoárom
ban. Több iskolában rendha
gyó irodalomórákat tartok. 
Többször is házigazdája vol
tam a Korona Pódium  est
jeinek, de konferáltam már 
angolul Kuvaitban, Bagdad
ban is irodalmi esteken. Há
zigazdája vagyok a Pápai Mű
vészeti Heteknek. ,

Már hajnali hatkor nagy 
tömegek várakoznak nap 
m int nap, hosszú hetek óta a 
budapesti 7. számú vámhiva
tal Gergely utca 10. alatti 
épülete előtt. A sorbanállók 
többsége azért kényszerül nap
hosszat is álldogálni, hogy új 
nyugati gépkocsiját vámkezel
tethesse — az országban 
ugyanis ez az egyetlen hely, 
ahol személygépkocsik el
vámolásával foglalkoznak. 
(No persze a több órás vára
kozásból kijut azoknak is, 
akik „csak” valamilyen ér
tékesebb szórakoztató-elektro
nikai cikket hoztak haza 
külföldi útjukról, mert a 7. 
számú vám hivatalban mással 
is, nemcsak autókkal foglal
koznak.)

Újabban reggel nyolctól (az 
ügyfélfogadási idő kezdete) 
m ár sorszámokat osztanak a 
vám hivatalok a hajnal óta vá
rakozók között. így a legtöbb 
autótulajdonos — köztük a 
vidékiek is — kapott sorszá
mának megfelelően, mintegy 
hat-tíz nappal később vissza
mehet a Gergely utcába, hogy 
újbóli sorbanállás után vég
re túljusson a ' hosszadalmas
— tehát legkevesebb kétnapos
— procedúrán, s kifizesse a 
„jól megszolgált” vámot. Na
ponta csupán 40 (vagyis elvi
leg óránként öt) gépkocsi

vámkezelésére futja a hiva
talnak. Igaz, a szűk udvarra 
egyszerre mindössze 2-3 gép
kocsi fér be, így csak bo
nyolult slalomozással válthat
ják egymást az autók és sok 
az elvámolással kapcsolatos 
papírm unka is — de talán 
mégsem kellene ilyen csiga- 
lassúsággal haladnia a folya
matnak.

Érezhették ezt a vám hiva
talban is, hiszen nemrégiben 
elrendelték, hogy a vám hiva
tal szombaton is dolgozzék, s 
egyben intézkedtek arról is, 
hogy 8-ról 15 főre bővítsék a 
hivatal létszámát. Nyolcórás 
munkaidőt, s az em lített na
pi 40 autót feltételezve te
hát — bővített létszám mel
lett — egy ember naponta 
átlagosan mindössze 2,6 ko
csi elvámolását tudja elvégez
ni. De ha ez a tempó való
ban indokolt, talán újabb in
tézkedéseket kellene hozni. 
Aligha nevezhető jogtalan kí
vánságnak például, hogy a 
nyári hónapokban, vagy eset
leg egész éven át más bu
dapesti és vidéki kirendeltsé
gek is foglalkozzanak a nyu
gatról behajtott személygépko
csik vámkezelésével. (Tavaly 
egyébként összesen 6515 nyu
gati autót vámoltak el a Ger
gely utcában, az idén augusz
tus közepéig 4150-et!)

Krumplis Fául eset©
Ahhoz képest, hogy a 

krumpli formájú reklámfigura 
mennyit sóvárgott Krumplis 
Fáni után, elég sikertelenül 
nyitott az új étterm i lánc el
ső tagja. A dolognál annál is 
inkább figyelemre méltó, hi
szen mi épp úgy szeretjük a 
gyorsan és olcsón fogyasztha
tó ételek minden fajtáját, 
m int tőlünk nyugatra élő em
bertársaink, akiknek étvá
gya busás nyereséggel ju ta l
m azta a híres McDonalds ét
term i hálózat szellemi szülőit.

Mi több: sorok kígyóznak az 
utcai rágógumi- és főttkukori- 
caárusok előtt, vígan rágcsál
juk a lángost, fánkot, hot-do- 
got és ham burgert, zacskó
hói a sült krum plit utcai 
pultnak támaszkodva, a me
legszendvicset és a pala
csintát. Sikerrel vizsgáztak a 
néhány éve működő — elég 
ronda nevű — City Kioszkok 
és, megtalálták számításukat 
a mostanában „startolt” City 
Grill hálózat gazdái is. Ök 
erről nyilatkoztak a minap. 
Most viszont a Krumplis Fáni 
első üzletének vezetője mon
dott véleményt: szerinte az 
ilyesfajta vendéglátási mód 
eleve kudarcra ítéltetett ha
zánkban, mivel a borravaló 
hiánya elriasztja a dolgozókat. 
Ne tévesszen meg minket az 
sem, hogy Nyugaton virágzik 
a bolt — ott ugyanis sanya

rú sorsú vendégmunkások ete
tik a jó népet és örülnek, ha - 
legalább fizetést kapnak mun
kájukért.

Nincsenek nemzetközi ta
pasztalataim , nem vagyok 
vendéglátós szakember, de 
illő tisztelettel vitába szálánék 
a Krumplis Fáni vezetőjével, 
mint átlagos étvágyú és fize
tőképességű honpolgár. A fő 
gond ugyanis — szerintem — 
nem az, hogy mit nem kap 
a vendég. A már em lített írás
ból ugyanis kiderül, hogy a 
burgonyapehelyből kreált éte
lek sorából még a legegy
szerűbb lángos is kim aradt, 
van viszont bélszínfiié 107 fo
rintért, amihez kevés olésó 
krumpli kell és. sok drága 
hús. Nincs leszedő ember 
igaz, hogy tudomásom szerint 
ezt a m unkát máshol sem ho
norálják busás borravalóval
— viszont kényelmetlenek a 
székek és nem praktikusak az 
asztalok. Az üzlet márkaszínei
— narancssárga és barna —- 
azonosak a City Grill színei
vel, ami megtévesztheti a be
térőt. A különbség viszont 
élesen megmutatkozik a ma
gas árakban és a vállalkozás 
sikerében. Ha már úgy hozta 
a véletlen, hogy küllemre ha
sonló a két étterem, érdemes 
lenne szaporítani a hasonló
sági pontokat.

A kínálatban — és persze 
az árakban is . .  „

Magyar nyúfíarm Egyiptomnak
A Közel-Kelet legnagyobb 

nyúlfarmját építik fel magyar 
vállalati közreműködéssel a 
Nílus deltavidékén, az egyip
tomi Sarkija tartom ányban,' 
Az Agroinvest szervezte vál
lalkozásban több m int egy tu
cat magyar vállalat és szövet
kezet vesz részt. A hat és fél 
millió dollárt érő magyar 
szállítás ellenértékéből egy 
részt készpénzben fizetnek az

egyiptomiak, a maradék pedig 
hitel. A tízezer anyát befoga
dó nyúlfarm a hozzá tartozó 
pú hőtárolós vágóhíd és a ta 
karmánykeverő a „San El Ha- 
gar” szövetkezet tulajdona
lesz. A magyar fél szállítja 
az épületeket és a berendezé
sedet, az üzemeltetéshez szük
séges szaktudást, ellenőrzi
a helyszíni építkezési munká
kat és küldi a tenyészállato
kat.
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— Van-e gyakorlati jelentő
sége a büntetőeljárásban az 
ártatlanság vélelmének, mint 
alapelvnek?

— A vitákut kiváltó szolno
ki ügyben is felm erült e foga
lom. Ez is magyarázza a kér
dés időszerűségét. A magyar 
jogirodalomban ismert volt 
egy régi formula, amely így 
hangzott: „mindenkit ártatlan
nak kell tekinteni addig, amíg 
bűnösségét jogerős bírói ítélet 
meg nem állapította”. Ez mai 
szemmel kissé túlzónak lá t
szik: a nyomozóhatóság ala
pos gyanúval terhelt személyt 
„ártatlannak tekinti? Az 
ügyész pedig „ártatlan” em
berrel szemben vádat emel?

A, m a hatályos á rta tlan ság ' 
vélelm ét a törvény így fogal
mazza meg: ,,senki sem tekin t
hető bűnösnek mindaddig, 
óimig büntetőjogi -felelősségét 
jogerős bírói határozat meg 
nem állapította.” Tehát a tör
vény nem tekinti ártatlannak 
a gyanúsítottat, a vádlottat, a 
terheltet, „csak” azt mondja 
ki, hogy nem tekinthető bű
nösnek. Ez nem pusztán szójá
ték: aki nem tekintendő bű
nösnek, az nem feltétlenül á r
tatlan, sőt többnyire nem is 
az, de ennek kim ondását a 
törvény jogerős bírói határo
zathoz köti. Ez összevág az 
egész büntetőeljárás meneté
vel és elveivel. Amikor megin
dul a büntetőeljárás, a nyo
mozás azzal szemben folyik, 
akit alaposan lehet gyanúsíta
ni a bűncselekmény elköveté
sével, az ügyész azért emel 
vádat, m ert e gyanút m egala
pozottnak érzi, s a bíróság a 
nyomozás és a vád alapján, 
nyilvános tárgyaláson bizonyí
tékok alapján „megítéli”, hogy 
az eljárás alá vont személy 
bűnös-e vagy sem?: Vagyis.

a hatóságok a gyanúsí
tottat nem tekintik ár
tatlannak, ilyen módon 
nem lehetne előze
tes letartóztatást elren
delni, házkutatást tarta
ni stb., de egészen a jog
erős ítéletig nyitva 
hagyják a lehetőséget, 
hogy az is kiderülhet: az 
érintett nem bűnös.

Ezen alapelv mégis nagy je
lentőségű, mert kát irányban 
is gyakorlati követelményei 
vannak, amelyek kötik az el
járó  hatóságokat. Ez egyrészt 
a terhelt eljárásjogi helyzetét 
biztosítja, másrészt a bizonyí
tás során a terhelt helyzetét 
védi.

Az első csoport a terhelt jo
gi helyzetére vonatkozik. Kö
teles ugyan alávetni magát a 
büntetőeljárási cselekmények
nek, de végig — mégha telje
sen bizonyos, hogy ő a tettes, 
m ert a helyszínen fogták el és 
beismerő vallomást is tett stb. 
■- az ügyféli jogosítványok il
letik meg, azaz észrevételeket, 
indítványokat tehet, lényegé
ben korlátozás nélkül védheti 
magát, ahogy a legsikeresebb
nek gondolja. Ezenkívül á lta
lában sem korlátozhatók á l
lampolgári jogai, hacsak er >1 
külön rendelkezés nincs.

Ennél azonban -még fonto
sabb a másik: számos, neki 
kedvező bizonyítási szabály is 
védi. Nézzük ezeket:

— a terhelt bűnösségének — 
de ártatlanságának — a bizo
nyítása az eljáró hatóság fe l
adata, a  bizonyítási kötelezett
ség a terheltre nem hárítható 
á t (pl. azért nem lehet valakit 
elítélni, m ert nem tud alibit 
igazolni. Vagy: ha a terhelt 
azt állítja, hogy rábízott dol
got ellopták tőle, akkor nem 
neki kell bizonyítania, hogy 
ez igaz, hanem a hatóságok
nak, hogy ez nem igaz, mert 
eladta, eldugta stb.).

— a büntetőeljárásban csak 
a terhelt ártatlanságát lehet 
vélelmezni, a  bűnösségét bizo;

nyítani kell (Előfordulhat, 
hogy a nyomozóhatóságok a 
gyanúsítottal szemben nem 
tud elegendő bizonyítékot fel
tárni. Ekkor köteles megszün
tetni az eljárást, azaz vélel
mezni; az ártatlanságát, még
ha nem is teljesen bizonyos, 
hogy nem ő a tettes. Ugyanez 
a bűnösség megállapítására 
már nem igaz, azt nem lehet 
vélelmezni — valószínű, hogy 
ő a tettes —, hanem azt bizo
nyítani kell.),

— a bizonyítás eredményte
lensége nem írható■ a terheli 
terhére. (Ha a tanú nem is
meri fel a terheltet, a bizonyí
tási kísérlet eredménytelen, 
stb., mindezen esetekben ered
ménytelennek számít a bizo
nyítás, s ezt nem lehet a  te r
helt terhére róni, mégha való
színű is, hogy ő a  tettes. A 
kétséget kizáróan nem bizo
nyított tényt ugyanis a terhelt' 
terhére értékelni nem lehet.).

Ez utóbbiról, tehát a kétsé; 
gek értékeléséről érdemes né
hány szót külön is mondani. 
Amit tehát kétséget kizáróan 
nem bizonyítottak, az nem é r 
tékelhető a terhelt terhére. S 
a javára? Logikus, hogy amit 
a bűnössége bizonyítására nem 
tudtak kétségtelenül bizonyí
tani, az eleve a javára szól. 
Más esetekben azonban e két
ség lehet negatív előjelű is, 
akkor, amikor éppen az á rta t
lanságát próbálják bizonyí
tani. Például felmerül az adott 
ügyben, hogy a tettes — aki
ről kétséget kizáróan bebizo
nyosodott, hogy ő az elkövető 
— büntethetőséget kizáró be
számítási képességgel rendel
kezik. Végül is a  szakértői vé
lemények alapján a bíróság 
úgy látja: nem sikerült kétsé
get kizáróan bizonyítani, hogy 
a beszámítási képessége aka
dályozta, tettének következ
ményei felismerésében. Azaz 
nem bizonyított, hogy büntet
hetőséget kizáró dk áll fenn, 
tehát nincs akadálya az elíté
lésének. Vagyis a kétségek 
nem értékelhetők a terhelt te r
hére, de a fordítottja nem 
mindig igaz: a kétségeket nem 
mindig kell a terhelt javára 
értékelni, m int az előbbi pél
da is m utatja.

©
Mit jelent az, hogy a 

bíróság a bizonyítékokat 
szabadon értékelheti?

— Induljunk ki az elejéről. 
A bizonyítás megismerő tevé
kenység, amely a múltban tör
tént bűncselekmény megálla
pítására szolgál. Célja a való
ság megismerése, az objektív 
igazság kiderítése, azaz a 
tényállás alapos felderítése, te
hát hogy hol, milyen bűncse
lekmény történt, ki volt a te t
tes, hogyan követte el stb? Lé
nyegében tehát égy múltbeli 
esemény rekonstruálása.

Elvei közé tartozik a 
bizonyítás szabadsága, 
vagyis felhasználható 
minden olyan bizonyíték 
és bizonyítási eszköz, 
amely a tényállás meg
állapítására alkalmas le
het. Ez utóbbit, hogy le
het, ne feledjük.

Mert mindezek után m ár lo- 
gikusabb az a szabály, amely 
kimondja: a bíróság a  bizonyí
tékokat szabadon értékelheti, 
s ezen alapuló meggyőződése 
szerint bírálhatja el.

A bizonyítékok szabad érté
kelése több mozzanatot jelent. 
El kell dönteni elsőként, hogy 
melyek a hitelt érdemlő bizo
nyítási eszközök. Két tanú pél
dául ellentéesen láthatja 
ugyanazt, de lehet, hogy az 
egyik jól látta az eseményt, 
míg a  másik valamilyen okból 
téved. Mert olyan szögben volt, 
ahonnét nem lehetett jól látni 
stb. A valóságot feltáró tanú 
kiszűrése értékelést kíván. 
Vagy van egy tárgyi bizonyí
ték, ami annak létszik, de 
esetleg koholt. A valónak, elfo
gadott bizonyítási eszközök 
megkeresése után meg kell 
állapítani, hogy ezekből mi
lyen tények származnak? A 
tanúvallomásból például az 
következhet, hogy látták a ter
heltet a helyszínen, ebből kö
vetkezik, hogy az alibije ha
mis. Ha ez így van, akkor nem 
véletlenül — találta — van 
nála az áldozat pénztárcája, 
stb. Az egyes tényeket ezután

logikai rendbe kell rakni, 
m ajd ebből kell az egész tény
állást rekonstruálni. Végül ha 
minden láncszem a helyén 
van, el kell végezni az ellen
próbát, más lehetőséget ki kell 
zárni stb.

1-Ia mindezt a  bíróság az 
adott ügyben elvégezte, sor 
kerülhet a belső meggyőződés 
szerinti döntésre. A bizonyítá
si eszközöknek nincs előre 
meghatározott bizonyítási ere
je sem.

Nincs olyan, hogy a 
szakértői vélemény dön
tőbb, mint a sima ta
náé, vagy a beismerő 
vallomás erősebb, mint a 
tárgyi bizonyíték stb. 
Vagyis a döntésre hiva
tott bíróság feladata és 
felelőssége, hogy meg
győződése szerint érté
kelje a bizonyítási esz
közökben kifejezett té
nyek bizonyító erejét.

A bizonyítékok szabad érté
kelése ilyenformán a  legfon
tosabbra értendő: ezek alapján 
döntik el, hogy a  terhelt bű
nös-e vagy ártatlan. Ha úgy 
értékeli a bizonyítékokat, hogy 
azok bizonyosan bizonyították 
a terhelt bűnösségét, akkor el
ítélik. Hogy milyen ítéletet 
szabnak ki, milyen büntetési 
nemet, hány évi szabadság- 
vesztést. stb., ez viszont már 
nem szabad értékelés alapján 
történik. Itt kötve vannak a 
büntetéskiszabás elveihez és a 
konkrét Btk-beli előírásokhoz.

Ellesett pillanatok
MILYEN VOLT 
A VACSORA?

— Ízlett a specialitásom, 
am it tegnap küldtem? — 
kérdezte az egyik fogvatar
tóitól a szakács.

— Mék nem tudom.
— Hogyhogy?
— Mert a részemet el

ajándékoztam a zárkafele
lősnek, és ő ma nem jött 
dolgozni.

TAGADÄS
— Jóska, láttam, hogy 

tegnap éjszaka felkeltél és 
a szekrényemből két doboz 
cigarettát elloptál.

—- . Ez hazugság! Olyan 
sötét volt, hogy nem lá t
hatott senki.

JÖ TANÄCS 
FELSZERELŐKNEK

Felszerelő:
— A jobb cipő nagyon 

bő.
Raktáros: ,
— Ne izgassa magát, 

majd száraz időben össze
szűkül.

Felszerelő:
— De a bal meg szorít.
Raktáros:
— Az sem olyan nagy 

baj, ha esik, úgyis kibővül.
ALKU

Az egyik fogvatartottal 
senki nem veszi fel a kap
csolatot, mire a társa:

— Egy ládáért megmon
dom az anyósom címét.

A fogvatartott tovább 
szomorkodik.

— No jó, akkor tíz láda 
és itt a húgom címe.

m e g b íz h a t ő s Ag

— Mit gondolsz, Jóska 
titoktartó  ember?

— Persze, több m int 20 
ezer forint van a letétjé
ben, de felesége csak a 
tartozásairól tud.

SZABABULÄS UTÁN
A férj hazaért és meséli 

feleségének:
— Ha tudnád, milyen 

gyönyörű ajándékot akar
tam neked hozni.

— És miért nem hoztál?
— Nem lehetett, folyton 

engem figyeltek az eladók.
ORVOSI TANÄCS

— Doktor úr, segítsen 
rajtam ! Nem tudok aludni, 
egész éjszaka le sem huny
tam  a  szemem.

— Ha nem hunyja le, 
akkor ne is remélje, hogy 
elalszik.

VÁLASZTÉK
— Mi az, am it iszol? 

Kávé vagy tea?
— Fogalmam sincs. A 

szakács nem mondta meg.
KÖZMONDÁSOK

BÖUTÖNNYELVEN
1. M adarat tolláról, be

törőt ujjlenyomatáról.
2. Addig já r a korsó a 

kútra, amíg lebukik.
3. Ki korán kel, ham a

rabb elfogják.
4. Az egyik tizenkilenc, 

a másik még megjavulhat.
T. J,

■ ©

Ha a gyanúsított vé
gig tagad, ennek elle
nére jogos-e az elstélé-

— A terhelt beismerő vallo
mása bizonyítási eszköz és fő
lég féltáró jellegű beismerése 
megkönnyíti a tényállás felde
rítését és ennek alapján utó
lag számos más bizonyíték is 
kiegészíti az általa elmondot
takat. Vagyis

a beismerő vallomás az 
esetek többségében na
gyon fontos bizonyíték. 
De a gyanúsítottak több
sége főleg az eljárás ele
jén általában tagad. 
E tagadás aztán a meg
lelt bizonyítékok súlya 
miatt megváltozik, s az 
enyhébb ítélet reményé
ben „feltáró jellegű be
ismerő vallomást” tesz
nek.

Vannak azután, akik, m int a 
kérdésben is elhangzott, végig 
k itartanak amellett, hogy ők 
ártatlanok. Főként súlyosabb 
bűncselekmények tettesei al
kalmazzák ezt a védekezési 
módszert, illetve azt, hogy ko
rábbi vallomásukat visszavon
ják — „kényszerre” hivatkoz
va —, így próbálják a bíróság 
döntését megnehezíteni.

Tegyük hozzá, hogy mindez 
a terheltnek joga, vagyis úgy 
védekezik, ahogy célszerűnek 
látja. (Más kérdés, hogy a fel
táró beismerés enyhítő körül
mény, a makacs tagadás vi
szont súlyosbító tényező az 
ítélet kiszabásánál.)

A büntetőeljárási törvény
nek nincs olyan szakasza, 
amely a bizonyítást a terhelt 
beismerő vallomásához kötné, 
A bűnösség megállapításához 
nincs szükség a terhelt beis
merő vallomására, hiszen ez 
csak egy a bizonyítási eszkö
zök közül. Ma m ár olyan fej
lett a bűnügyi technika, hogy 
enálkül is feltárják, a régeb
ben feltárhatatlan cselekmé
nyeket. Vagyis ha az egyéb 
bizonyítékok kétséget kizáróan 
a bűnösségre m utatnak, beis
merő vallomás híján is jogos 
az elítélés. Ezt a büntetőeljá
rási törvény lehetővé teszi.

Még annyit: a tagadás sok
szor. éppen a bűnösséget bizo
nyítja, főleg ha a terhelt olyan 
tényeket tagad, amelyek nyil
vánvalóak.

Dr. L. Gy.

B a r a c k o s b a n
j

A  Pálhalmai Célgazdaság kulcsi barackosában ja
vában szedik az őszibarackot. Szükség is van rá, hi
szen egyaránt várja a kereskedelem s a konzervipar. 
Nyomon követhetjük képriportunkban a gyümölcs út
ját a barackfától a szállításig. Osztályozzák, válogatják 
a gyümölcsöt, rekeszbe rakják, s irány a piac, illetve 
a feldolgozó ipar.

íme, a barackszüret

. . .  és válogatják a gyümölcsöt

Irány: a fogyasztó!

Szorgos kezek ládába gyű jtik ...
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Tökölön a Bv. Központi Kórházában állandó és mindenre ki
terjedő egészségügyi ellátás, szakszerű felügyelet közepette fej

lődnek az újszülöttek

B e fo g a d á stó l  
o sza fb a d b lá sig

Áldozatos, látványosnak aligha nevezhető m unkát vé
geznek az egészségügyi dolgozók. A  gyomorrontástól az élet
veszélyig hány fokozata, előfordulási módja van a betegség
nek?! S mindegyikre találni kell gyógyírt. Hol így, hol úgy. 
Nem csupán az orvos szaktudása, felkészültsége gyógyít, ha
nem sok esetben a jó  szó, s a megértő figyelem  is.

Befogadástól a szabadulásig számtalan esetben lehet szük
ség arra, hogy az orvos segítsen, gyógyítson, netán megelőz
ze a bajt. A  Bv. Központi Kórházban pedig még sokrétűbb 
a tennivaló. Itt működik a szülészet, ahol az elítélt nők cse
csemői kapnak szakszerű ellátást. S a többi osztály: sebészet, 
belgyógyászat. . .  A  gyógyultak a megmondhatói: mennyi tu
dás, figyelem, türelem és gondoskodás veszi körül őket a 
felépülésig.

Képriportunk az egészségügyi dolgozók hétköznapjaiból 
mutat be néhány jellemző pillanatot.

— z u p a  —

Van kellemesebb hely is, mint a fogorvosi szék, de a fogak 
ápolása, gondozása megelőzheti a fájdalmat

Az orvosi műszereket kifőzik, hogy elkerüljék a fertőzést
Amíg a babák békésen pihennek, addig a kismamák a társal

góban olvasgatnak, tévéznek, hajat szárítanak Mélykúton az intézet főorvosa vérnyomást mér

A legkorszerűbb műszerekkel felszerelt Intenzív részlegre sokszor életveszélyes állapotban
kerülnek a betegek Vizit a kórteremben

Becsengettek...
Vége a vakációnak, az 

általános és középiskolák
ban megkezdődött az új 
tanév. A  benti iskolákban 
a kezdés néhány héttel ké
sőbb lesz, de az osztályok 
szervezése már javában fo 
lyik.

A  gyerekek iskolakezdése 
mégsem érdektelen olva
sóinknak, hiszen sokuknak 
ismerősek ezek az idők, 
amikor még részesei voltak 
e napok izgalmainak. Tá- 
vollétükben mindez a má
sik szülőre hárul. Füzetek, 
könyvek, iskolaköpenyek 
és még ki tudná felsorol
ni, m i mindenre lesz szük
sége a tanulóknak. Bizony, 
ahol több gyerek van, ott 
ilyenkor a pénztárca m é
lyére kell nyúlni, a kiadá
sok többszörösei a szoká
sosnak.

Kialakultak már jó ha
gyományok, karácsonyi, 
húsvéti ajándékozás a kint 
levőknek, s az is, hogy so
kan pénzt küldenek haza 
az ünnepekre. Úgy hiszem, 
főleg a nagycsaládosoknál 
a szeptemberi időszak is 
hasonlókat kívánna. Né
hány száz forint hazakül

dése is segítség, amely meg
könnyíti az iskolába járás 
kiadásai m iatt felborult 
családi költségvetés k i
egyensúlyozását. E figyel
messég erkölcsi hasznáról 
nem is beszélve.

Azután lenne még teen
dő. Levélben, majd beszé
lőn érdeklődni a, gyerek — 
gyerekek — tanulásáról és 
arra kérni őket, hogy idő
ről időre számoljanak be 
gondjaikról-örömeikről.

Hogy ez miért fontos? 
Sokan a saját bőrükön ta
pasztalják, milyen hátrányt 
jelent életükben, hogy a 
felkínált tudás lehetőségét 
elutasították. Ök — önök 
— ezt idebent részben pó
tolhatják. De gyermekeik
nek az apák kárán, hibáin 
kell tanulniuk, akár úgy 
is, hogy megmondjuk ne
kik, hol, m iért hibáztunk?

Becsengettek tehát, meg
teltek az iskolapadok. Re
m énykedjünk abban, hogy 
minél többen sikerrel be 
is fejezik tanulmányaikat. 
Nem kevesebbről, m int a 
jövőjükről van s z ó . . .

BALATO N I NYÁR
©

S£em Eleket, sem Böbe ba-
^  rátnőit nem találták már 

a presszóban.
— Most mi lesz? — Zoltán 

tele volt kíváncsisággal. Át
fogta a lány derekát.

— Keresünk magunknak 
egy üres asztalt és leülünk. 
Nézd, ott egészen hátul éppen 
van egy. A lány elindult, Zol
tán szorosan mögötte. Ruti
nosan, mint egy pincér, meg
fordította a térítőt, kiborítot
ta a  ham utartót. Aztán szo
rosan a lány mellé húzta a 
székét.

— Ismét konyakot?
— Ü hüm . . .  — bólintott, és 

odaérintette arcát a fiúéhoz.
— Mit gondolhatnak a ba

rátnőid ?
— Velük akarsz táncolni, 

vagy velem?!
— Csakis veled!
— Akkor próbálj meg csak 

rám gondolni, és csakis ve
lem lenni!

Mosolygott, engedte, hogy 
Zoltán a tenyerébe vegye a 
kezét: hallgattam rád, veled 
maradtam, hogy bízom ben
ned, még meg sem köszönted, 
gondolta.

— Gyere, táncoljunk ■— 
mondta.

A zenekar, az „Azok a szép 
napok . . . ” című slágert já t
szotta. Kevesen táncoltak, a 
lány szorosan Zoltán testéhez 
tapadt. Hamar átvették a rit
must, átivódtak a lírai dalla
mokkal. Összeért az arcuk. 
Zoltánnak jólesett éreznie a 
lány bőrének simaságát. Szo
rosabbra fonta derekán a 
karját. Érezte testét, rugal
mas melleit, feszes 1 combjait.

— Igazán jól érzem magam 
veled, pirosinges — / mondta 
halkan. Zoltán vállára hajtot
ta  a fejét, úgy folytatta: — 
Nemcsak beszélni, táncolni is 
tudsz. Csak feleséged ne len
ne!. ... Örökké ez já r  a fe
jemben.

— Hamarosan elválok tőle.
— Ha ő is akarja . . .
— Semmi sem köt hozzá!
— T ég ed !.,. És őt tehoz- 

zád?!
— Csupán a név, hiszen ez

által asszony, hogy viseli a 
nevemet. Az az ő jelképes há
za. Nem háborgathatják!
’ -  És ez téged nem zavar?

— Ezen még nem gondol
kodtam.

— No, és mit kap még tő
led?

— Amit mondtam, azonkí
vül semmit! De ez gyakorlati
lag mindent je le n t. . .

— Ha gond van, a segítsé
gére sietsz. . ,

— Még sohasem kellett.
Elég, ha elmondja; együtt

élünk, az én beleegyezésem
mel jár el szórakozni, mert 
milyen törvény tiltja, hogy 
egy férj ne engedje el a fe
leségét éjszaka szórakozni ? 
Dolgozom, tisztességesen kere
sek, m iért ne mehetne?

— Flörtölni?
— Például.
— De ő nemcsak flörtöl.
— Valóban, de bizonyítani, 

hogy pénzt is kap a szerel
méért, szinte lehetetlen. Eset
leg ha éppen tetten érik, am i
kor átveszi a pénzt.

— És mit kapsz mindezért 
te?

— Kaptam.
— Mit, miket?
— Gyere, menjünk a  he

lyünkre! — fogta meg a lány 
kezét, s vezette ma,ga után.

— Mi az isten vagy te, vizs
gálóbíró?! — fűzte még hoz
zá a fogai közt,

— Az! — mondta félig mo
solyogva, félig indulatosan a 
lány, aztán helyet foglalt, Az 
előzőleg kért konyak már ott 
volt az asztalon. Zoltán fel
emelte az egyiket, megvárta, 
amíg a lány is azt teszi, koc
cintottak, ittak mindketten.

— Na tessék, most alaposan 
kikérdezhetsz — mondta a 
lánynak, miközben maga elé 
tette a poharat.

A lány mosolygott, szeme 
"  elárulta, zavarban van, 

nehezen sikerült rendeznie a 
gondolatait.

— Nos, m it kaptál?
— Pénzt, aranyórát, olas?ok- 

tól vásárolt ruhákat. Ami ra j
tam van, mind Elzától szárm a
zik.

Kivárt, a  lány lesütött tekin
tetét figyelte. Rágyújtott, az
tán ismét beszélni kezdett.

— De m ár csak kaptam!
— Kaptál? Csak kaptál? — 

felemelte a fejét, az arca sá
padt volt, tele döbbenettel.

— Mondd, tisztességes dolog 
ez?

— Más is elfogadta volna.
— Az nem érdekel! Te m iért 

fogadtad el?!
— Nem tudom, talán m in

den jött magától. Kár is erről 
beszélnünk, á t sem gondoltam 
akkor ezt az egészet megfele
lőképpen. Nem komoly dolog.'

— Mégis megtetted. Nem 
értem, hogy miért? Nem hi
szem, hogy rá lettél volna szo
rulva. Azt mondtad: nem ko
moly ügy, Sokan úgy monda
nák, hogy becstelen!

— Ha ezt mondod, abban 
sem tévedsz! D e , kár bánta
nod! Nehogy azt gondóid, hogy 
olyan könnyen túltettem ma
gam at1 rajta. Mentegetni sem 
akarom magamat, de azt elhi
heted, hogy nem akarattal 
sodródtam bele! Senki sem 
születik bele ebbe, mint ahogy 
egyetlen lány sem születik 
prostituáltnak Nagyon sok 
rajtam  kívül álló tényező mo
tivált, am iket csak most, utó-
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Nem 99kívánságműsor 9 ?

Ez utóbbi mondatot én is hallottam az egyik intézet
ben, amikor a munkába állítási bizottság előtt az egyik 
újonnan befogadott felsorolta, milyen munkát végezne 
szívesen. Előttem fekszik L. Z. levele is, amelyben meg
írja —  éppen a fegyelmezőrészlegből —, hogy a 44. 
fenyítésénél ta rt — ez már a negyedik intézet, ahol 
büntetését tölti — és ennek oka, hogy nem képességei
nek megfelelő m unkát végeztetnek vele. Amikor ez el
len felszólalt, közölték vele: ez nem kívánságműsor!

Tulajdonképpen csak annyit jegyez meg — nyílván 
ezért írta a levelet —: „esetleg az elítéltet is megkér
dezhetnék, hogy milyen m unkát végezne nagyobb sze
retettel . .

Mint jeleztem, jómagam számos munkába állítási 
esetnél voltam jelen. Sőt előtte-utána elbeszélgettem az .. 
illetékesekkel, így hát néhány dolgot biztosan leszö
gezhetek. Mindenekelőtt azt, hogy e bizottságok első
sorban azt vizsgálják, hogy az éppen megüresedett 
munkahelyre az újonnan érkezők közül ki alkalmas. 
Minden intézetnek van valamilyen fő teyékenysége, szö
vőipari munka, kötélgyártás, labdavarrás, szabászat, 
stb. A mezőgazdasági üzemekben pedig a növényter
mesztés vagy az állattenyésztés. Az oda befogadottak 
döntő többsége csak eme munkahelyekre kerülhet. Most 
vegyünk egy példát! Mondjuk, varrodába száz elítélt
ből legfeljebb néhány megy szívesen, „szeretettel”, hi
szen ez k in t nem éppen férfimunka, sokan még a sa
já t gombjukat sem varrják  fel otthon. I tt tehát szó 
sincs arról, hogy végzettségéneik, vagy akár készségei
nek megfelelő m unkát végezhessen. A rra igen, hogy a 
jobbára egyszerű, betanítható műveleteket minél tö
kéletesebben elsajátítsa. Az is tapasztalatom, hogy 
„lámpással” keresik a szakmunkásokat, az értelmes, 
megbízható embereket. Ha ilyeneket találnak, azok 
úgyis észlelik: kam atoztathatják tudásukat. A többség 
azonban nem rendelkezik szakmával, sokan csak se
gédmunkára, betanított m unkára alkalmasak. Vagy ha 
kellően felkészültek is — például érettségiztek vagy 
elég tájékozottak, netán műveltek — nem biztos, hogy 
megbízhatóak, például írnoknak vagy egyéb bizalmi 
beosztásra.

Ki kell tehát mondani, hogy a munkába állítási bi
zottságok nincsenek abban a helyzetben, hogy a be
fogadottra bízzák annak eldöntését, hogy hol szeretne 
dolgozni. Oda teszik, ahol szükség van rá, ha erre or
vosi szempontból megfelel. Persze jó lenne, ha a le
vélíró által elképzelt ideális helyzet előállna: a képes
ségek, készségek és a  lehetőségek összhangban lenné
nek. Ennek azonban a tények ellentmondanak, s erről 
a büntetésvégrehajtás nem tehet. A bv. intézetekben 
olyan munkavégzés alakult ki az évtizedek során, 
amelyre k int kevés a munkaerő. Igaz, ebből következik, 
hogy az elítéltek társadalm ilag hasznos tevékenységet 
folytatnak, a népgazdaságnak szüksége van az ő term e
lésükre. . „

Em iatt hangzott el a címben is em lített mondat: ez 
bizony nem kívánságműsor. Az elítélt köteles a számá
ra  kijelölt m unkát a legjobb tudása szerint ellátni. Ha 
e munka szerencsésen találkozik iskolai végzettséggel, 
képességeivel, akkor örüljön. Amikor pedig olyan szak
mával, tudással rendelkezik, am elyre az adott intézet
ben szükség van, akkor nem is véletlen e találkozás, 
hiszen a bv. intézetnek is érdeke, hogy a meglévő ké
pességeket kamatoztassa. Például a festést, mázolást, 
lakatosm unkát stb. szakember végezze, ha van.

De hangsúlyozom: az esetek többségében a végzettség 
nélküli elítélteknek azt a m unkát kell elvégezniük, 
am elyre az intézetnek szüksége van. Tehát a levélíró 
lassan félszázadik fenyítése ilyen okból — sajnos —- 
jogos, s tettére nincs elfogadható magyarázat.

A ligha tévedek, ha azt állítom: a
^  szolnoki gyermekgyilkossági ügy 

vádlottjának felmentése nemcsak a kin
ti, hanem a benti közvéleményt is fog
lalkoztatja. Az ügy szorosan vett jogi 
részleteivel m ár foglalkoztunk. De mi
ként a jogászokat, s a laikusokat, olva
sóinkat is „megosztotta” a felmentő íté
let, illetve az azt megelőző fejlemények. 
Érdemes tehát néhány gondolattal szí
nesíteni a már kialakult véleményeket.

Mindenekelőtt azzal, hogy nem vala
mi rendkívüli esettel állunk szemben. 
A büntetőeljárási törvény egészében a 
jogbiztonságot, a törvényességet szolgál
ja. Maga a törvény az, amely a „té
vedhetetlenséget” kizárja, a téves, meg
alapozatlan ítéletek megváltoztatására 
lehetőségeket kínál. Előbb az első fokú 
ítéletek elleni fellebbezéssel, m ajd jog
erős ítéletek esetén a perújítással és a 
törvényességi óvással. Évente számos 
ügyben fordul elő, hogy a másodfokú 
bírói fórum m egváltoztatja — enyhíti, 
súlyosbítja — az eredeti ítéletet, vagy új 
eljárás lefolytatását rendeli el.

Ez tehát rendes perorvoslait, a  bünte
tőügyek javarészében sor is kerül fel
lebbezésre, s nemegyszer arra is, hogy 
a megyei bíróság vagy a Legfelsőbb Bí
róság változtat az ítéleten. De az sem 
egyedi, hogy új eljárás lefolytatását ren
deli el.

Ami m iatt a szolnoki ügy a reflektor- 
fénybe került, az a bűncselekmény sú
lyossága, illetve a . terhelttel szemben ki
szabható legsúlyosabb büntetés lehetősé
ge. Sőt, itt a megyei bíróság ki is mond
ta a halálos ítéletet, amely az újabb el
járás után felmentésre változott.

A felmentés indoka az egyik, • ami fél
reértésekre adhat okot. „Bizonyítékok

Igazságosság és törvényesség
hiányában” történt, vagyis a bíróság nem 
azt állította, hogy a gyanú alá vett sze
mély nem követte el tettét, hanem ép
pen a törvényesség alapján elismerte: 
nem bizonyított, hogy nevezett az el
követő. Ilyenformán nyitva m aradt egy 
igen nyugtalanító kérdés: vajon ki ölte 
meg a szolnoki kislányt?

Közvetlen környezetemben, de nyíl
ván másutt is elég sokat vitatkoztak er
ről, s vitatkoznak még ma is. Vajon a 
vádlott kitartó tagadása miatt, a jó 
ügyvéd és a nyomozás során elkövetett 
hibák következtében történt ^meg, hogy 
egy gyilkos elkerüli a felelősségre vo
nást? De ki a gyilkos? Magda János a 
dolgok jelenlegi állása szerint nem, hi
szen másfél évi eljárás után gyakorlati
lag felmentő ítéletet kapott. Az, hogy 
bizonyítékok hiányában, tulajdonképpen 
jogi formalitást hiszen bizonyos közve
tett bizonyítékok ellene szóltak ugyan, de 
addig nem lehet kimondani, hogy nem ő 
követte el a cselekményt, amíg valaki
ről be nem bizonyosodik, hogy ő a va
lódi tettes. Tehát ezt az ügyet megnyug
tatóan az zárhatja m ajd le, ha megta
lálják azt az embert, akiről kétséget 
kizáróan bebizonyosodik a bűnössége. 
Mert tettes biztosan van, hiszen a kis
lány némi él.

Olvasóinkat még egy mozzanat m iatt 
késztette — legalábbis egymás között — 
állásfoglalásra az ügy. A gyanúsított, 
vádlott Magda János többszörös vissza

eső, bár eddigi bűncselekményei igazán 
nem tekinthetők „előzménynek” a bűn- 
cselekmény szempontjából. Mégis voltak, 
vannak olyanok, akik gyanúsítását Ép
pen ennek tudják  be, mondván: ha bün
tetlen előéletű lett volna, ta lán  gyanúba, 
se került volna. Ha ebben lenne is né
mi igazság, az utána történtek ezt az 
álláspontot megcáfolnák. Az események 
a sajtó jóvoltából az ország közvélemé
nye előtt zajlottak és előítélettől mente
sén! Mert a közvélemény felháborodik a 
bűncselekményen, kívánja a bűnös szi
gorú megbüntetését, de azt is, hogy 
olyan em bert ne ítéljenek el, akiről_ nem 
bizonyították be, hogy ő a tettes. Légyen 
az bárki, akár többszörösen büntetett 
egyén!

★

A szolnoki ügy tulajdonképpen még. 
mindig nem zárult le. Az ügyészi felleb
bezés után a Legfelsőbb Bíróság mondja 
ki a végső szót, a jogerős ítéletet. Köz
ben a nyomozás tovább folyik ismeretlen 
tettes után. Miután a másodfokú bíróság 
kötve van a m ár m egállapított tényál
láshoz, aligha valószínű, hogy a Főváro
si Bíróság ítéletét újból megváltoztatják. 
Hacsak közben nem történik olyan fejle
mény, amely ezt indokolja.

Mert az igazságosság, a törvényesség 
érvényesülése helyénvaló, kötelező, de az 
is, hogy a szolnoki kislány gyilkosa el
nyerje méltó büntetését. . .

— t —

Mese, nemcsak gyerekeknek
Amikor meghallottam, úgy 

tűni, egy modern népmesét 
hallok. Debreceniben jártam , 
s ott találkoztam  azzal a fia
talem berrel, aki szinte mese
hőssé vált a szememben, azzal 
az erős kitétellel, hogy nem 
szívesen hallgattam , s a me
se vége nem a legkisebb fiú 
győzelméről számolt be. Pe
dig ez lett volna a szokás, így 
lett volna kerek a történet. 
De sajnos neim így történt. S 
ezért is sóhajthattam  fel, 
Arany Jánost idézve: „ . .  mem 
mese ez, gyermek . . . ”

Néhány évvel ezelőtt tör
tént, hogy egy fiú tehetséges 
labdarúgónak bizonyult, aki 
szépen és okosan játszotta 
meg a  labdát,. érezte a  kaput, 
és szám olatíanul lőtte a gó
lokat. Pedig ez még m anap
ság is hiánycikk, nem csoda 
és nem mese hát, hogy felfi
gyeltek rá, s ham arosan kor
osztálya válogatottjában rúg
ta a  labdát, s  vette be számo- 
latllanul az ellenfél kapuját.

Telt-m últ az idő, a  gyer
mekből ifjú lett, s elkövetke
zett az, am it minden fiú ha 
vár, ha nem, mégis megérke
zik: katonakorba lépett. De 
ekkor m ár neve volt. Nem
csak a  városban, ahol szüle
te tt, ahol annyi sikerének 
tapsolt az értő közönség, ha
nem országosan is. Ebből lo
gikusan következik, hogy fe l
karolták, s úgy döntöttek, ez 
a gyerek megérdemli, hogy 
vigyázzunk rá , s a katonaidő 
ne ellenére*» h^b«m. ■. ..-érdeké
ben te ljé k  . . .

Bár „berukkolit”, d’e olyan 
helyre került, ahol m int egy 
hivatalban telt az élete, ál-, 
landó kimenővel, s úgy, hogy 
a  sa já t ágyában aludt. Csak 
a rra  kellett vigyáznia, hogy 
pontosan jelenjen meg reggel 
a  hivatalban.

Ment ez egy darabig, de 
milyen az ember!? Jó dolgá
ban nem találja meg a m ér
téket. No, nem arra  gondo
lok, hogy azt te tte  m int sok 
felnőtt kortársa, hogy nem 
időben, hanem  késve jelent 
meg, nem, nem erről van szó.

3ag látok tisztán. Akkor szin
te észre sem vettem.

— Például?
— Az otthoni légkör. Soha

sem éreztem otthon jól maga
mat. Hároméves voltam, am i
kor elváltak a szüleim. Csak 
foltokban emlékszem azokra 
ez időkre. Főképpen elmondá
sokból tudom az akkori ese
ményeket. Anyám hagyta ott 
az apám at egy nála tíz évvel 
fiatalabb futballistáért. Hosszú 
ideig apám nevelt. Aztán öt
vennyolcban. apám is megnő
sült. Lett égy nevelőanyám, és 
egy jóval idősebb mostoha bá
tyám. Ügy látszott, rendeződik 
minden. Később aztán az 
anyám, aki addig kíváncsi sem 
volt rám, beperelte az apámat, 
hogy láthatási engedélyt sze
rezzen. Megnyerte. Attól kezd
ve m inden vasárnapot anyám
m al töltöttem. Megkaptam tő
le mindent, amit csak kértem. 
Tehette, akkor m ár zöldség- 
gyümölcs kiskereskedő volt a 
Lehel téri piacon. Aztán ha
zaérve a nevelőanyám m in
dent elvett, még a  ruhanem ű
ket is, amelyek anyámtól szár
maztak. Egyre jobban meg
romlott a viszony köztem és 
a nevelőanyám között. És ez 
a leszerelésem után sem vál
tozott. Gyakran mentem haza 
rossz szájízzel, mindig csak 
akkor, ha már lefeküdt a csa
lád. Addig pedig el kellett 
töltenem az időt valahol. Volt, 
hogy napokig nem találkoztam 
a családból senkivel sem. Rá
szoktam az Aranyfény Szálló
ra. Ott ismertem meg Elzát, 
ás szép lassan a  többi lányt

is. Rengeteget beszélgettem ve
lük. Többségük rendkívül szép 
volt. Olyanok, akiket bárm e
lyik férfi szívesen elfogadott 
volna feleségül.

— Ügy is, hogy tisztában 
vannak vele, miből tartják 
fenn magukat?

— Talán úgy is . . .
— Tulajdonképpen m iért 

csinálták?
— Pontosan ez érdekelt en- 

gemet is. Vajon mit éltek meg 
addig, amíg eljutottak, hogy 
eladják a szépségüket?! Hogy 
pénzért szétosztogassáik a  sze
relm üket . . .

— És?
— Egytől egyig mind sérült 

volt. Belül, a lelkűk. Volt egy 
idősebb közöttük, Mariannák 
hívták. Azt mondják, ő kere
sett a legjobban az éjszaká
ban. Volt, am ikor kétszer- 
háromszor is fordult éjjelente. 
Csak az Aranyfény Szálló bár
jában dolgozott. Egy óráért 
ezer forintot kért. Persze előre 
kellett fizetni.

— Honnan tudod ilyen pon
tosan? Nézz a szemembe!

Zoltán elmosolyodott, egyre 
inkább enyhült közöttük a  fe
szültség.

— Semmi rosszra nem kell 
gondolnod!

— Biztos? — fKegkereste 
Zoltán asztalon pihenő kezét. 
A fiú bólintott.

— És ez a  Mariann, miért 
lett az?

— A Kulich Gyula téren 
laktak. Volt férje és egy kis
fia. Vasárnaponként, amíg ő 
az ebédet készítette, a férfi 
rendszeresen rétálni vitte a

gyereket. Aztán egy vasárnap 
hiába várta őket. A Baross u t
cában, egy trolibusz halálra 
gázolta m indkettőt. Több hó
napig volt ideggondozóban. A 
traum át azóta is hordozza ma
gában. Évekig élt egymaga. 
Szabad idejének nagy részét a 
temetőben töltötte. Nehezen 
viselte a magányt, az egyedül
létet. Szenvedett a  magánytól. 
Rákapott az italra. Különböző 
presszókba járt, csakhogy le
gyen valaki körülötte. Egy a l
kalommal betévedt a Szép 
Dunába. Egy feltűnően öltözött 
fiatal nő asztalánál ta lált he
lyet. Társalogni kezdtek. Ha
marosan megtudta; a lány két 
svájci férfi érkezését várja. 
M aradt továbbra is az asztal
nál. Aztán a férfiak társaságá
ban m egjárták az Orchidea 
bárt. Másnap reggel az Arany
fény Szálló egyik luxusszobá
jában ébredt, jobbján a sváj
ciak egyikével. Szolgálataiért 
ötven nyugatnémet m árkát 
kapott, am it újdonsült barát
nője váltott be forintra.

F t t ő l  kezdve nem m últ el 
egyetlen nap sem, hogy 

ne találkozott volna Lindával, 
az új barátnővel. .Esténként az 
Aranyfény Szálló halijában 
gyülekeznek ezek a lányok, 
onnan repülnek aztán széjjel, 
úgy éjfél körül, ki-ki kedvelt 
helyére. Ismerek egy másikat. 
Bajáról került fel a fővárosba. 
Az első terhességét viselte. A 
férje katonatiszt volt. A ter
hesség alatt máifoltokkal lett 
tele a teste, a lábai vízzel te
lítődtek. Nem volt1 állítólag

valami szép látvány. A szü
lés előtt három hónappal o tt
hagyta a  férje. M ár hároméves 
a  gyerek, az apja még nem 
látta. Annának hívják. Elmúl
tak a  m ájfoltjai, m ár régóta 
nem vizesedik a lába. Talán a 
legszebb a lányok között. 
Csak hát tele van szomorú
sággal, fájdalommal. Ha egye
dül marad, azonnal észreven
ni rajta. Amolyan töprengő tí
pus. A legszívesebben ú jra
kezdené az egész életét. Hogy 
lépjen, ahhoz bátortalan. Pe
dig biztos vagyok benne, hogy 
találna m agának megfelelő 
férfi t.

—- Hagyjuk, pirosinges! Ér
tem én ezt, meg nem i s . . .  
Bízom benned, és ha te is 
tudsz hinni nekem, nem lehet 
baj. Nehogy azt hidd, hogy kö
rülöttem  olyan tökéletes m in
den! Én sem otthon .lakom. De 
hagyjuk! Gyere, menjünk 
vissza táncolni! Zárásig van 
még két teljes óránk.

— Mit szólnak az üdülőben, 
ha ilyen későn mész vissza?

— Mit szólhatnának? Fel
nőtt nő vagyok. Ha meg kirúg
nak, hát, legfeljebb elviszel 
magadhoz.

Hajnali két óra volt, csend 
és nyugalom a városban. A ze
nekar olasz slágereket játszott. 
A hangszerek és az énekes 
hangját hátára vette a szél, és 
ringatta a színes hangulatlám
pákkal megvilágított terasz 
felett.

Rónaszéki Róbert 
Budapesti Fcgyház és Börtön

(Folytatjuk)

Hanem  arról, hogy a  büszke
ség, a fennhéjázó öntudat a 
legrosszabb tanácsadó. Sok 
ember s ira th a tja  — sajnos 
későn! —, hogy erre hallga
tott.

Nos, ez a  fiatalem ber, ne 
feledjük, 19 éves volt ekkor, 
úgy érezte, hogy az a titok, 
am i egy hivatalban nem ti
tok, az megnöveli az ő szemé
lyes jelentőségét, s kiemeli 
még abból a rétegből is, am it 
egy ifiválogatott otthonosan a 
magáénak érez. Sajnos, nincs 
egyedül, hiszen ebben az or
szágban mindenki — ha kell, 
ha nem — fitogtatja a  jólér- 
tesültségét, m intha minden 
kicsiny titok métereikkel nö
velné meg.

Mondani sem  kell, hogy ez 
(általában!) nem okoz zavart. 
Ügy van ezzel az ember, hogy 
egyik fülén be, a másikon ki, 
s aztán m ár nem is emlékszik 
rá, hogy m it is mondott az 
illető. Főleg, ha az az em ber 
közismert fecsegő.

Nos, a társasági pletykák
nak, a jólértesült em bereknek 
ez a  típusa ismerős, nem is 
adnak rá  sokat. De ilyen az 
élet, ilyen em berek is van
nak. Hangsúlyozom, ez a ci
vilekre vonatkozik, azokra, 
akik előre tudják, hogy m i
kor lesz földrengés, járvány 
stb. Tehát a képtelen hírek 
költőire, kiagyalóira. Sem ő 
maga, sem a  többi ember — 
nem veszi komolyan. De más
képp áll a helyzet olyankor, 
amikor úgynevezett hivatali, 
vagy katonai titokról van szó. 
Ez, ugye, nem tartozik sen
kire. Erre fel is hívják az 
érintettek figyelmét. Tehát 
senki nem m ondhatja később: 
„kérem, én nem  tudtam  arról, 
hogy ez titok, hogy erről nem  
beszélhetek!’’

★
Az sem titok, hogy vannak 

kényes beosztások, állások, s 
arról, ami ott történik, még 
a legszűkebb család sem tud
hat, sem a feleség, sem az 
anyós! És — ami szintén fon
tos — a barátnő sem. Ez a 
fiatalem ber ugyanis szerelmi 
légyotton beszélgetett fontos 
katonai titkot, olyat, am it 6 
tudott! Nem világrengető dol
gokról van szó, a beosztásá
nak megfelelőt! De akkor is! 
Ennyi felelősségérzet lehet 
egy emberben, még fiatalon 
is, hogy fel tudja mérni, mit 
mondhat, és mit nem!

ő  ezt nem mérte fel, és itt 
utalnék vissza arra, amit az 
előbb pedzegettem, hogy az

önelégültség, a fennhéjazás, a 
büszkeség, a felgőzölt önérzet 
milyen rossz tanácsadó. Hi
szen ez a fiatalem ber, ha tud
ta volna, hogy m it kockáztat, 
laka tra  zárta volna & száját 
és meg sem mukkan. De amit 
hallott a hivatali titokról, azt. 
meg sem jegyezte, oda sem 
figyelt. . .  És talán ez a  leg
felelőtlenebb az egészben, 
hogy akkor is form álisnak lát, 
hall valam it, am ikor a  legko
molyabb dolgokról beszélnek 
előtte. Tehát, vélem ényem ; 
szerint, nem a  barátnőjénél 
bukott meg felelősségérzetből, 
hanem  sokkal előtte, akkor, 
am ikor nem figyelt arra , hogy 
m i is lesz a dolga, s ez a 
m unka milyen h o rd e re jű ...
1 Mindebből az az erkölcsi 
tanulság sejlik  elő, hogy az 
új nemzedék néhány — és 
nem is kevés tagja —, egy
szerűen nincs tisztában az 
élettel, a követelm ényrend
szerrel, s egyáltalán azzal, 
am it felelősségnek nevezünk. 
Holott sokkal, sokkal komo
lyabban kell venni — jó elő
re  — azt, hogy milyen jelle
gű m unkát vállalok, s meg 
tudok-e ezzel birkózni, képes 
vagyok-e megfelelni ennek a 
feladatnak, vagy nem! Ha 
nem, akkor nem kell elvál
lalni, erkölcstelen az, hogy. 
a m unkának a jobbik — 
könnyebb felét — elfogadom, 
s a nehezebb részt elkönnyel- 
műsködöín! Sajnos, nem ez a 
fiatal az egyetlen, aki nem 
képes szembenézni a  saját 
munkájával.

Ez a fiatalem ber is nehe
zen érte tte  meg, hogy miről 
is van szó. Sőt, ahogy nekem 
elmondta, nincs az az este, 
hogy ne pergesse le maga 
előtt am a éjszaka minden 
m ondatát, minden megjegyzé
sét. Olyan keményen és ele
venen él benne, hogy nagy- 1 
apó korában sem felejti el. 
Nehéz és tanulságos leckét 
adott önmagának!

És most egy szelíd kérdés: 
meg lehetett volna-e mindezt 
előzni? A válasz egyértelmű: 
igen! Semmi más nem kellett 
volna ehhez, csak felelősség. 
És ez az ami nagyon sok fia
talból hiányzik. Egyszerűen 
nincs érzékük ahhoz a fel
ismeréshez, hogy nemcsak 
magukért, hanem a m unká
jukért, is felelősek. Mert a 
munkám és én — valahol 
egyek vagyunk! Egyik minő
síti a m ásika t. . .

A. 3.
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Hány évvel ezelőtt?
A  pártfogó felügyelet tíz- 

esztendős fennállása szolgál
tatja az alkalmat arra, hogy 
ismét sorozatban foglalkozik a 
lap az intézménnyel; ám ha fi
gyelmesebben megnézzük a 
képen látható szöveget, kide
rül, hogy már sokkal régeb
ben is szükségesnek látták a 
szabadultakkal való törődést. 
A  Központi Stúdióban találtuk 
az egyik nagytakarítás során, 
bedugva a fal borítása mögé. 
Valószínűleg ez a legelső írá
sos emlék a „patronage”-ok 
(ejtsd: patronázsok. azaz párt
fogók) működéséről. . .

— h —
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Egy évi izéd é...
T '. mindenféle zöngicsék 

röppentek föl. „Ha párt
fogót kapok, veszek egy 
láda sört és el sem moz
dulok a lakása elől” — Így 
az egyik. „Hozzáköltözöm 
és eltartatom magam” — 
fogadkozott a másik. „Én 
inkább pótmamát kérek, 
mert kemény gyermekko
rom volt!” — sóhajtozott a 
harmadik. „Kizavarom a 
világból, mi köze hoz
zám?!” — háborgott a ne
gyedik.

Közben pedig mindany- 
nyian féltek. Féltek az új
tól, az ismeretlentől, a vele 
való első találkozástól: ki 
is ez a csudabogár, aki.t 
hivatalosan „hivatásos 
pártfogónak” neveznek? 
Mit akarhat vajon, mi a 
feladata? A hátam ra akasz
tani a „puttonyt” ? . A tel
kemre beszélni ? Olyan, 
m int egy káembés vagy 
éppen — egészen más?

Ügy félidő táján, tehát 
az első öt év leteltével már 
reálisabb vélemények
hangzottak innen is, onnan 
is. Kialakult két tábor, a 
makacsul ellenkezőké és a 
józanul gondolkodóké. Ma
kacsul vagdalták egymás

felé, egymás ellen az ér
veiket.

A jelenben, napjainkban 
már inkább igényként van 
jelen a pártfogó felügye
let. Száz közül talán né- 
gyen-öten, ha továbbra is 
zsörtölődnek. Vagyis: a ko
rábbi előítéletek tengere, 
ha lassan is, de biztosan 
kiszáradt.

A mostani zöngicsék? 
„Nincs pénzem villamos- 
jegyre sem, de majd a 
pártfogó segít a tanács 
szocpol osztályán, hogy 
utaljanak ki egy kis se
gélyt.” „Volt egy rendőr, 
aki' állandóan a nyomom
ban járt, de szóltam a 
pártfogónak, és azóta sem
mi bajom.” „Képzeld, teg
nap itt volt a pártfogóm, 
képes volt bejönni és meg
keresni ! Mindent megbe
széltünk . . .  egész jó fe j!”

Bárki bárm it is mond: a 
pártfogók tiszteletet érde
melnek igyekezetükért. Az 
elesettek támogatása akkor 
is becsülendő, ha .vala
mennyien önhibánkból ke
rültünk ebbe a helyzetbe.

Léb János 
Fó'v. Bv. Int.

H angod
Gondolatom fáradt szél, 
gyakran megpihen nálad.
Felötlőnek képek, s a múlt akvarelljét 
letörölni készülök arcod fényénél.
Botorkálok — keresem önmagam, 
az elveszett fényt, 
mely rajtam csak átsuhan, 
mint templom füstjéből, 
szentségektől átitatott tömjén.
Felcseng üdvözítő hangod, 
a magányban 
újra és újra
rád találok. Kovács Csaba

Budapesti Fegyház és Börtön

Döntő
a vélemény
Elöljáróban annyit: az írás 

nem kenyerem — a múltban 
rajzaimmal, karikatúráimmal 
találkozhattak elsősorban az 
olvasók. Én is „pártfogós” 
voltam, egy-két tapasztalatom
mal talán segítségére lehetek 
másoknak.

Sokan szorongva, előítéle
tekkel és hamis felvilágosí
tással mennek az első talál
kozóra a pártfogóhoz, aki 
ilyenkor csak a száraz tények
ből indulhat ki, ezért jó, ha 
őszintén beszélünk problémá
inkról. A közfelfogással ellen
tétben a pártfogó sok min
denben tud segíteni. Legyen 
az elhelyezkedés, segély, mun
kakönyv ingyenes kiváltása, 
lakásprobléma megoldása — 
sőt, ha rokon,szenv alakult ki, 
akár teljesen magánjellegű, 
bizalmas témák megbeszélésé
re is sor kerülhet. Mindennek 
azonban elengedhetetlen fel
tétele, hogy a ránk vonatkozó 
szabályokat betartsuk! Sokan 
azt mondják, hogy a pártfogó 
felügyelet olyan, mint a  rend
őri felügyelet. Ezen lehetne 
vitatkozni, de hozzáteszem, 
csak rajtunk múlik, hogy 
pártfogónknak milyen a ró
lunk alkotott véleménye, 
mennyire bízik meg bennünk.

Én ott követtem el a hibát, 
hogy a megadott időpontban 
nem jelentkeztem, s ezt a' má
sodik alkalommal m ár nem 
nézte el. Nem beszélve a r
ról, hogy akit kitiltanak a 
szórakozóhelyről, annak ma
gánál kell hordania az erről 
szóló határozatot, mert el
lenkező esetben, ha megsze
gi a szabályokat, szabálysér
tést követ el.

Nem mi vagyunk a pártfo
góért. hanem ők értünk. A 
rólunk alkotott összbenyomás 
és saját tapasztalata vezérli a 
pártfogót. S nem mindegy: 
milyen vélemény alakul ki ró
lunk. Csík György

Főv. Bv. Intézet I.

A vízi sportok kedvelői, de 
leginkább a vitorlázók 
vagy napjaink egyik 

legnépszerűbb hobbijának hó
dolók, a szörfözők előtt isme
retes a „pöffös szél”.

Mit jelent a gyakorlatban? 
Felkapaszkodik az ember a 
szörfdeszka tetejére, szilárdan 
megveti a lábát, felhúzza a 
a vitorlát és lassan szélbe 
fordítja. Máris csobogni kez
denek a habok a  szörf orrá
nál, jeléül annak: remekül si
került az indulás.

Azután hirtelen a vízben 
találjuk magunkat. Mi tör
tént? Jött egy „pöff”, azaz egy 
váratlan irányú és erejű szél
lökés. Aki gyakorlott, az per
sze m ár indulás előtt észre
veszi: jó lesz óvatosnak len
ni, m ert pöffös a  szél. S en 
nek megfelelően sokkal óva
tosabb, megfontoltabb: inkább 
kisebb sebességgel halad — 
nem „fekszik bele” a szélbe —, 
de így elkerüli a  kényszerű 
megmártózást. Még biztosab
ban — a kívülálló szám ára ta
lán túlzottan is félénken — 
kapaszkodik az árbocba, na
gyon gondosan ügyelve arra, 
hogy nehogy megbillenjen. Ez 
pedig nagyon könnyen megy 
még „pöff” nélkül is: csúszós a 
szörf, nedves is, elég a legki
sebb megingás — és m áris le
het kezdeni elölről a vízből 
való kikapaszkodást.

A gyakorlatlanok, a kezdők, 
akik csak kóstolgatják a ször
fözést — sokszor értetlenül 
bám ulnak a vízben, am int 
prüszkölve felbukkantak, a 
mellettük szép csendesen e l
fekvő vitorlára. Hiszen néhány 
pillanattal ezelőtt m ár-m ár azt 
hitték: lám, nem is olyan bo
szorkányos dolog ez a szörfö
zés, mit csinálnak ekkora hű
hót egyesek körülötte, csak fel 
kell állni a deszkára és máris 
repülnek a hullámok hátán. 
Halihó, ide nézzetek, emberek, 
de jól tudom csinálni! — gon
dolják magukban, s büszkén 
kidüllesztik a mellüket. Az
után jön a „pöff” — és puff. 
A körülöttük fürdők, gumi
matracon himbálózók, csónak
ban ülők közül az éretlenebb- 
js  néha, gúnyosan vihogni 
kezd — könnyű' nékik. Őket 
nem fenyegeti a veszély, a 
szörfözőhöz képest biztos hely
zetben vannak.

Mit lehet ilyenkor tenni? A 
kezdők egy része Júgyis abba 
akartam  h.agyni”-arcot vág, és 
elkezdi a szörföt húzni a part 
felé. A másik makacsul foly
tatja, ú jra meg ú jra  felka
paszkodik és leesik. S nem ér
ti az egészet: hol remekül 
megy — hpl nem. Akinek van 
egy kis sütnivalója, az gondol
kodni kezd: itt valami olyas
mi történik, amihez ő nem ért, 
jó lenne tehát megkérdezni 
valaki tapasztaltabbat, gya- 
korlottabbat, hátha tud vala
milyen jótanáccsal szolgálni. 
Hisz lám, am ott az a másik 
mióta áll már szilárdan a 
szörfön, irányt vált, kanyaró-

„PÖFFÖS' ÉLETEK
dik vígan jobbra-balra — pe
dig őt is ugyanaz a szél fújja!

S az utóbbi lehetőséget vá
lasztó teszi jól. Hiszen a ször
fözés. m int sport, remek szó
rakozás, nagyszerű érzés; kár 
lemondani róla. s úgy tenni, 
mintha az egész nem érdekel
ne. Fia valaki egyedül próbál
kozik a szám ára ism eretlen
nel megbirkózni, szeszélyes és 
váratlan tulajdonságaival 
megismerkedni — nagy való
színűséggel csak annyit é r  el, 
hogy elfáradt. Másnap kezdi 
ú jra elölről, s lehet, hogy nem 
lesz „pöffös” a  szél; ám ek
kor sa ját magát vezeti félre, 
m ert azt hiszi, hogy megta
nult valam it kivédeni. Pedig a 
legközelebbi szeles napon ú j
ra a vízbe pottyan majd . . .  s 
továbbra sem tudja az ezt elő
idéző, tényleges okot. A har
m adiknak viszont a  hozzáér
tő megmagyarázza, mi és mi
ért történik vele, s egyúttal 
elmondja azt is: hogyan ke
rülhető el a váratlan esemény, 
amely tulajdonképpen csak a 
tájékozatlan, a gyakorlatlan 
számára váratlan. Aki ismeri 
a saéljárás „titkát”, tehát a 
hátteret, az összefüggéseket — 
az nemcsak biztosan megáll a 
lábán, hanem még másokat is 
képes segíteni.

Az élet tulajdonképpen tele 
van „poff”-ökkel, váratlan 
eseményekkel, bárm erre te
kintünk is. Beteg lett a  gye
rek? Pöff. Rohanás az orvos
hoz, utána megszervezni az 
ápolást, átvállalni a másiktól 
a háztartási munkák egy ré
szét, em iatt lemondani prog
ramokat, későbbre halasztani 
elintézendő ügyeket. . .  Elrom
lott a fürdőszobai bojler, de 
hogy m ár javíttatni sem ér
demes. Pöff! Rohanás újat ke
resni (éppen nem kapható a 
keresett típus), ha megvan, az

OTP-kölcsönt intézni, a szük
séges pénzt előteremteni, sze
relőt szerezni, szabadságot ki
v en n i.. . E lm aradt egy. a szá
mítások szerint m ajdan jól fi
zető munka a  vállalatnál? 
Pöff. Hiszen a várható pénz
nek már ezer helye lett volna, 
hiszen itt a szeptember, az is
kolakezdés és mennyi mindent 
kell venni a gyereknek, vagy: 
itt van húsvét, mikulás, kará
csony, névnap, születésnap, 
nyaralás és így tovább . . .

Sorakoztathatom  a példákat 
az olvasók életéből is. Azt ír
ja az asszony (férj), hogy el
válik. Pöff. Elmarad a kedvez
mény? Pöff. A szabadulás után 
nem fogadják vissza a lakás
ba, a régi környezetbe? Pöff. 
Már a harm adik munkahelyen 
közük — látszólag — sa jná l
kozva, hogy pillanatnyilag 
nem tudják alkalm azni? Pöff. 
A fizetés utáni első hét végén 
„váratlanul” elfogyott a pénz? 
Pöff. És így tovább . . ,

M aradva a szörf hasonlatá
nál, szakadatlan vízbe pottya
nás lenne mindenkinek az éle
te. Ám az, aki annak rendje- 
módja szerint m egtanulta a 
fortélyokat — az életet —, m a
gyarán: rendezett körülmé
nyek között, élt és él, megma
rad a víz (és a szörf) tetején. 
Aki már egyszer vagy több
ször alaposan megmártózott, 
az előtt rnég mindig ott a vá
lasztás lehetősége: küszködik, 
próbálkozik magányosan, vál
lalva a szakadatlan visszaesés 
kockázatát — vagy körülnéz, 
ki lenne az, aki néhány elmé
leti jótanács vagy némi gya
korlati segítség által segít ne
ki megelőzni a zu h an ást. . .  
mintegy „pártfogolja". Van
nak helyzetek, amikor egyene
sen nélkülözhetetlen egy párt
fogó.

S nem csak szörfözés köz
ben.

H. A.

A VONZALOM LÉLEKTANA

A z elismerés fokozása 
és visszavonása (4.)

AZ ELŐZŐ FEJEZETBŐL LÄTTUK, hogy 
ha szeret bennünket valaki, akkor nagy va
lószínűséggel mi is viszontszeretjük. Nézzük 
meg közelebről ezt az összefüggést!

Képzeljük el, hogy egy összejövetelen ed
dig ismeretlen fiatalemberrel találkozunk és 
élénk beszélgetésbe elegyedünk vele. Kis idő 
múlva elnézést kérünk tőle, és elmegyünk, 
hogy újratöltsük poharunkat. Amikor visz- 
szatérünk, azt látjuk, hogy nekünk háttal 
ülve immáron harmadik személlyel merült 
társalgásba, és éppen rólunk beszél. Persze, 
megállunk hallgatózni. Nyilvánvaló, hogy az, 
amit rólunk mond, nagy hatással lesz arra, 
miként fogunk vélekedni róla.

Láthatóan nincs semmiféle hátsó szándéka 
a fiatalembernek, nem is tudja, hogy kihall
gatjuk a beszélgetését. Ha beszélgetőpartne
rének azt mondja rólunk, hogy mély benyo
mást gyakoroltunk rá, hogy tetszettünk ne
ki, szellemesnek, izgalmasnak talált bennün
ket, akkor mindez valószínűleg növelni fog
ja vonzerejét.

Ha viszont azt mondja, hogy nem tetszet
tünk neki, hogy érdektelennek, unalmasnak 
tartott bennünket, akkor valószínűleg ettől 
kezdve az illető kevésbé tetszik majd ne
künk.

Egymásután két társasági összejövetelen 
veszünk részt, és minden alkalommal ugyan
az az eset ismétlődik meg. Néhány percig 
csevegünk valakivel, odébbállunk, és ami
kor visszajövünk, észrevesszük, hogy az illető 
rólunk beszél. Ez a valaki mindig ugyanaz 
a személy. Rólunk szóló megjegyzései mind a 
két alkalommal egyformák, esetleg eltérőek 
lehetnek. Négyféle lehetőség van:

1. Az illető mind a két alkalommal pozitív 
dolgot mond rólunk, csak pozitívat.

2. Mind a két alkalommal azt halljuk, 
hogy csupa negatív, kellemetlen dolgokat 
Äond rólunk.

3. Az első néhány megjegyzése negatív, de 
aztán a megjegyzések egyre pozitívabbak 
lesznek, míg végül ugyanolyan pozitívakká 
válnak, mint a legelső, azaz pozitív helyzet
ben.

4. Az első néhány megjegyzése csupán po
zitívumot tartalmaz, de azután véleménye 
egyre negatívabb lesz, és végül ugyanolyan 
negatív lesz, mint a második, azaz negatív 
helyzetben.

A kérdés az, hogy a négyféle szituáció 
közül melyikben lesz a legvonzóbb számunk
ra az illető? A vonzalom közönséges nyere- 
ságelmélete szerint az első helyzetben kelle
ne őt a legjobban szeretnünk, tehát akkor, 
amikor csupa pozitív dolgot mond rólunk. A 
második helyzetben kellene őt a legkevésbé 
szeretnünk, tehát akkor, amikor kellemetlen 
dolgokat mond. Ez nyilvánvalónak látszik. 
Van azonban egy másik megközelítés is, az 
elismerés fokozása és visszavonása, ami egé
szen másféle előrejelzést tesz lehetővé. Az 
alapgondolat nagyon egyszerű: arról van szó, 
.hogy a másik személytől származó pozitív, 
jutalmazó jellegű viselkedés fokozódása na
gyobb hatással van ránk, mint az, ha csak 
egyformán ugyanazt a jutalmazó jellegű ma
gatartást tanúsítja.

h a  TEIIAt  j u t a l o m k é n t  é l j ü k  
MEG AZT, hogy szeret bennünket valaki, 
még jobban szeretjük azt, akinek a szerete-

te fokozatosan nő, mint azt, aki mindig is 
szeretett bennünket. Ez még akkor is így 
van, ha az utóbbi személytől több jutalm at 
kapunk, mint az előbbitől. Ugyanakkor a ju 
talmazó jellegű viselkedés visszavonásának 
nagyobb hatással van ránk, mint annak, ha 
valaki állandóan büntető jellegű m agatartást 
tanúsít velünk szemben. Aronson, aki ezt az 
elméletet létrehozta, ellenőrzés céljából egy 
bonyolult kísérleti helyzetet teremtett. Az 

, eredmények megerősítették a várakozásokat.
Vagyis: egy másik ember rokonszenvének 

fokozódása nagyobb hatással van az illető 
iránt érzett vonzalmunkra, mint az, ha kez
dettől fogva kedvelt volna bennünket. Ro
konszenvének visszavonása pedig jobban hat 
az iránta érzett vonzalomra, mintha kezdet
től fogva negatív érzelmeket táplált volna 
irántunk.

Valami ilyesmire gondolhatott Spinoza, a 
neves filozófus is, amikor jó háromszáz év- 

"Vel ezelőtt a következőket vetette papírra:
„Az olyan gyűlölet, amelyben teljesen győ

zedelmeskedik a szeretet, átmegy szeretetbe; 
s a szeretet ezért nagyobb, mintha nem előz
te volna meg gyűlölet . .. Mert aki egy dolgot, 
amelyet gyűlöl vagy szomorúsággal szokott 
szemléltetni, szeretni kezd, már annak is 
örülni fog, hogy szeret, s ehhez az örömhöz, 
amelyet a szeretet foglal magában, hozzájá

rulhat még az az öröm is, amely abból ered, 
hogy a törekvést annak a szomorúságnak az 
eltávolítására, amelyet a gyűlölet foglal ma
gában . . .  egyenesen előmozdítja az, hogy 
m int ok annak képzete kíséri, akit gyűlölt.”

Flangsúlyozni kell, hogy a fokozás és visz- 
szavonás hatásának érvényesüléséhez két fon
tos feltételre van szükség. Az első az, hogy 
nem elegendő a pozitív és negatív kijelenté
sek akármilyen egymásutánja, a kijelentések 
között összefüggésnek kell lennie, és az érzé
sek valódi megváltoztatását kell tartalm az
nia. Vagyis, ha te azt mondod, hogy én os
toba és kétszínű vagyok, aztán később kije
lented, hogy nagylelkűnek és jó megjelené
sűnek tartasz, akkor ez nem jelent semmiféle 
fokozást, fokozódást. Ha viszont azt mondod, 
ostoba vagyok vagy kétszínű, de azután kije
lented hogy megváltozott a véleményed, és 
most. már úgy látod, .hogy okos vagyok és 
őszinte, akkor tényleg nyerek valamit, mert 
egy negatív beállítódást pozitívvá változtat
tál. Amerikai szociálpszichológusok végeztek 
egy kísérletet, amelyben igazolták a különb
ségtevés létjogosultságát. A fokozási effektus 
csak akkor következett be, am ikor az érzések 
megváltozása teljesen-nyilvánvalóvá lett.

Ezen túlmenően a beállítódás megválto
zásának fokozatosnak kell lennie. Világosan 
látnunk kell, hogy ez miért van így. Ugyanis 
egy hirtelen pálfordulásl csak gyanakvással 
szemlélhetünk, és megzavarodhatunk tőle, kü- 
lönüsen akkor, hu a beállt fordulatnak na
gyon kevés a valóságos alapja.

Ezek a törvényszerűségek, amelyeket a ku
tatók kísérletileg is igazolni tudtuk, át meg 
átszövik a mindennapi kapcsolatainkat, és 
ha csak egy részüket is sikerül felismerni, 
nagyon sok konfliktustól, kellemetlenségtői 
óvhatjuk meg magunkat.
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E Z  SS, MZSS... H E Z  SS, M
„Még megmenthető a, folyó, ha idejében megtesszük a lé
péseket

A GANG ESZ-HADMŰVELET
„A gazdagok ipari hulladé

kokat eresztenek bele, a sze
gények belecsinálnak, a vallá
sosak pedig a  tetemeket szór
ják a  vizébe. Vajon meddig 
b írja ezt a Gangesz?” — tette 
fel a szónoki kérdést a közel
m últban egy indiai szakem
ber.

Nos, a  jelek szerint nem 
sokáig: a laboratóriumi vizs
gálatok megállapították, hogy 
a „szent folyó” vize minden 
korábbi m értéket meghala
dóan szennyezett. Néhány 
erőtlen kísérlet után Radzsiv 
Gandhi kormánya végre ha
tározott lépésekre szánta el 
magát: 250 millió dollárt utalt 
ki egy ötéves program ra a 
Gangesz megmentése érdeké
ben.

Az okok jól ismertek. A 
H im alájában eredő, s a Ben- 
gáli-öbölbe ömlő folyó több 
m int 1500 mérföld hosszú
partja it zsúfolt nagyvárosok 
tucatjai és falvak ezrei sze
gélyezik. Naponta milliók vég
zik ritüális fürdésüket a 
Gangesz vizében, amely hitük 
fényében akkor > is tisztának 
tűnik, ha gyakran félig el
égetett tetemek, állati m arad
ványok és széles olajfoltok kö
zött kell evickélniük. A „Gan- 
gész-hadművelet” irányítói 
első számú célként az emberi 
eredetű szennyeződés kiküszö
bölését jelölték meg. „Az ipari 
eredetű szennyeződés kisebb 
jelentőségű” — nyilatkozta 
egy nyugat-bengáliai illetékes. 
Tény, hogy ebben az állam 
ban több m int 13 olyan város 
fekszik a folyó partján, 
amelyben legalább százezren 
laknak, de közülük csak négy 
rendelkezik elfogadhatónak 
nevezhető víztisztító telepek
kel és berendezésekkel. Á-leg
kritikusabb ’ a helyzet a 10 
milliós Calcuttában: a hatal
mas kiterjedésű - nyomorne
gyedekből szinte akadálytala
nul, mindenféle szűrés nélkül 
ömlik a szenny a Gangeszbe.' 
Sokatmondó adat, hogy Cal
cutta környékén évente csak

125 tonna halat fognak ki, 
míg ugyanakkora területről 
m ásutt évi átlagban 750 ton
nát.

A vallásos előítéleteket per
sze roppant nehéz legyőzni 
Indiában. A Gangesz, Isten 
folyékony megtestesülése, ő a 
mi anyánk — vallják a hívők 
és hozzáteszik, hogy a folyó 
— valamilyen csodálatos mó
don — gondoskodik a saját 
tisztaságáról. A lelkesebbek 
még isszák is a vizét, hogy 
megtisztuljanak bűneiktől. 
Még ma is minden igaz hin
du ieghőbb vágya, hogy földi 
pályafutása végeztével a leg
szentebb városban, Benares- 
ben (Varanasiban) égessék el, 
ham vait pedig a Gangeszbe 
szórják. (Az aggodalmaskodók 
m ár életükben előre kifizetik 
a költségeket. . , )  Akiknek pe
dig a ho lttestét" az ősi hagyo
mányok m iatt nem adhatják 
a lángok zsákmányául, a 
„szent em berekét”, azokét 
egyszerűen becsúsztatják a fo
lyóba. Hogy az ebből fakadó, 
nyilvánvalóan súlyos fertőzési 
veszélyeket elhárítsák, a ha
tóságok elektronikus krem ató
riumok építését javasolták, de 
eredménytelenül. A kasztokon 
kívül álló, ún. érinthetetle
nek, akik a halottak eltávolí
tására „szakosodtak”, term é
szetesen hallani sem akarnak 
ilyen szentségtörő modern el
járásokról. Nem csoda, hogy 
Benaresben a lakosság 90 szá
zaléka különböző gyomor- és 
bélbántalm akban szenved, 
gyakori a fertőzéses májgyul
ladás, és kétszer annyian vá
sárolnak vérhas elleni gyógy
szereket, m int más városok
ban.

A Gangeszről, persze, 
m indennek ellenére sem lehet 
lemondani, hiszen nyolc in 
diai állam területét öntözi és 
a szp szoros értelmében m il
lióknak biztosítja az életet. A 
delhi kormány optimista. 
„Még megmenthető a folyó, 
ha idejében megtesszük a 
szükséges lépéseket” — hang
súlyozzák az illetékesek.

Publicista pápa?..
Amerikai sajtóberkekben 

nagy az izgalom: egy olyan 
„pályakezdő” újságíró első 
cikkeit várják, aki bármely 
napi- vagy hetilap forgalmát 
fellendítheti. A szerző nem 
más, mint II. János Pál pápa.

Egyelőre egymásnak ellent
mondó hírek jelennek meg a 
szentatya esetleges publicisz
tikai munkásságáról. Rupert 
Murdoch, a világ legerősebb 
sajtómágnása, egyebek között 
a londoni Times tulajdonosa 
mindenesetre azt állítja, hogy 
megállapodást írt alá a pá
pával: János Pál hetente- „az 
írógép elé ül”, és leírja véle
ményét aktuális eseményeikről, 
jelenségekről, a nukleáris fe
nyegetéstől az abortuszig min
denről. Murdoch munkatársai 
történelm i jelentőségűnek ta rt
ják a „munkaszerződést”, 
amelynek létezésében mind
azonáltal sokan kételkednek.

A Vatikán, amely a kérdés
ben autentikusnak tekinthe
tő, azt közölte, hogy ez ne
vetséges, hiszen a pápa szent
beszédeinek szövegei bárki ál
tal megszerezhetőek és publi- 
kálhatóak. Erre a bejelentés
re azután M urdochéknak kel
lett reagálniuk, mégpedig egy 
bizonyos Arthur Klebanoff 
nevű ügyvédjükön keresztül: 
ez az úr közvetít állítólag a 
Murdoch-csoport és a Vatikán  
között. Klebanoff szavaiból 
végül is kiderült, hogy’,csupán 
arra szerzett jogot, hogy a 
Murdoch-csoport az utóbbi 
években elhangzott pápai pré
dikációkat sajtó alá rendezze 
és publicisztikai formában ki
adja őket.

A dolgok ilyen formában 
történt tisztázása után a  saj
tóberkeket foglalkoztató leg
főbb kérdés, hogy mennyit fi
zet flekkenként a pápának a 
Murdoch-birodalom?

k japán Ségi katasztrófa következményei
A polgári légi közlekedés 

történetének legnagyobb kár
térítési összegét, mintegy 100 
millió dollárt kap a JAL japán 
légitársaság a lezuhant Boeing 
747-es óriásgépe után — kö
zölte a londoni Lloyd's bizto
sítótársaság szóvivője. A kö
telező életbiztosítás alapján a 
katasztrófa több m int 500 ál
dozata után személyenként 
elvileg 75 ezer dollárt fizethet
nek ki a hozzátartozóknak. A 
JAL, amely a polgári légitár
saságok közül a világon a leg
több, szám szerint 49 darab 
Jum bót közlekedtet, nehéz 
pénzügyi helyzetbe kerülhet a 
m últ heti kataszrófa után. 
Szakértők rám utatnak, hogy. 
a légitársaság megalapítása 
éta eltelt 32 évben hat súlyos

JAL-szerencsétlenség fordult 
elő, s a legutóbbi, 1982-es ka
tasztrófát követően is merede
ken zuhant a vállalat nyeresé
ge. A JAL-nak csupán az idén 
márciusban véget ért pénzügyi 
évben sikerült ú jra talpra áll
nia. A katasztrófát — a meg
talált feketedobozok, a  szem
tanúk és a Boeing-cégnek a 
helyszínre utazott mérnökei 
tanúsága szerint — feltehe
tően a farokrész függőleges ré
szének leválása okozta, amely 
rész ezen ,a gépen kilenc év
vel ezelőtt egyszer már meg
hibásodott. A japán közleke
dési minisztérium ezért elren
delte, hogy a Japánban szolgá
latban levő összes Boeing 747- 
es farokrészét meg kell vizs
gálni.

London a központ
„Az újgazdagoknak és a  kincsek iránt Szingapúrban, 

dollár-árfolyamnak köszönhe- Hongkongban, Tokióban. Oly- 
tően tért magához az európai annyira, hogy Sotheby’s — és 
műkincskereskedelem.” vetélytársa — számára meg

érte irodát nyitni az ázsiai
■Monet- és Cézanne-festmé- nagyvárosokban, 

nyék, meisseni porcelánfigu- Tény viszont, hogy elsősor- 
rák, ékszerek sorakoznak ban Amerikában, az újgazda- 
Sotheby’s híres londoni árve- goknak és a dollár-árfolyam- 
rési csarnokának vitrinjeiben, nak. köszönhetően té rt magá- 
olyan különlegességek is, m int hoz az európai műkincskeres- 
egy századeleji mókás kis kedelem. Tavaly, miután két 
Markiin vasútí kocsi._ Kéz- évvel korábban a Sotheby’s 
dődnek a nyári aukciók, s a még nemcsak forgalomvissza- 
borvörös kárpitozású székso- esést, de deficitet volt kény- 

®e§telnek, elegáns urak télén elkönyvelni, minden re- 
és hölgyek vagy megbízottaik kord megdőlt: az előadások 
eberen figyelnek, el ne sza- értéke 477 millió font volt, 
lasszak a pillanatot, am ikor 42 százalékkal több, m int 1983- 
megszabadulhatnak millióik- ban.
tói,, hódolva gyűjtőszenvedé- i gaZ) időközben a világ e 
lyuknek vagy éppen jó be- legrégebbi, 1733-ban alapított 
fektetest réméivé. műkincskereskedő cége feiál-

A m űtárgyak nagy részeb i- dozta függetlenségét: 1983 ké- 
zonyára az óceánon tú lra ke- ső őszén am erikai tulajdonba 
rü lt; ott manapság könnyeb- m ent át.. Üj gazdája, a det- 
ben szórnak ki- ilyesmire roiti Alfred Taubman 90 mii
pénzt, s az európai bevásár- üó fontért vásárolta meg. Só
zásnak kedvez az erős dollár- kan attól tartottak, hogy a 
árfolyam is. Az újgazdágok tranzakció nyomán London 
legtöbbje amerikai, aki rá - megszűnik a nemzetközi mű
adásul szívesen tetszeleg a kincskereskedelem közponja 
műgyűjtő szerepkörében, ö k  a lenni. Tévedtek. Ma is Lon- 
legjobb vevők — ta rtják  a don a központ; hiába, itt 
Sotheby’s-nél, amely kétség- vapnak a szakértők, s a po- 
kívül ma is a legnagyobb és tenciális vásárlókat időkötilca 
legnevezetesebb az aukciókat hagyományok, de az új ame- 
rendező cégek sorában. Az rikai irányítás kétségkívül új 
„amerikai kapcsolat” nem ú j- elképzeléseket — nem utolsó- 
donság: Sotheby’s a hatvanas sorban pedig vagyonos elnök
években kezdte kiépíteni állá- ségi tagokat hozott, akik -ká
sáit az óceánon túl; Chris- szék hatalm as összegeket fek- 
tie’s, a második „legnagyobb” tetni reklámba, katalógusba, s 
egy évtized múlva követte. mi régeri elképzelhetetlen volt, 
Ma m indkettejük legfon to- ma m ar gyakorlat; Sotheby’s 
sabb piaca az amerikai, bár nyüj f .  egy-egy nagyobb
m ostanában vagyonos euró- f rtek“  „m utargy vásárlásához.

•„ v, - ,7 0 így konyebben lendül ma-
sőt S  koyult a  Vevokor, gasba a kéz> m ielőtt koppan 
sót nőtt az érdeklődés a m u- a kalapács. . .

Beke György: ITT EGYMÁSRA TALÄLNAK 
AZ EMBEREK
Kriterion Kiadó Kötve: 47 Ft.

A krónikás az Érrel együtt lépte át Bihar megye 
északi határát, s mert ezúttal ennek a tájnak a  be
barangolására vállalkozott, az Érmelléken, a Berettyó 
mentén, a Sebes, meg a Fekete-Körös völgyén, és per
sze, Nagyváradon át, el kellett érkeznie a déli sze
gélyre, a Köles-érhez, Arany János és jó utódaihoz 
Nagygszalontára. Beke György irodalmi ú tira jza Erdély 
nyugati részének kultúrájával ism ertet meg.
Kővári László: TÉRKÉPEK UTAZÁSI RAJZOKBAN

Kötve: 25 Ft.
Kőváry László, a XIX. századi Erdély legnagyobb 

magyar történésze volt. A lexikonok és bibiliográfiák 
szerint: utazó, statisztikus, néprajztudós, családtörté
nész, régész, közgazdász, szabadságharcos, újságíró, po
litikus, műemlékfelügyelő, tankönyvszerző, filozófus . . .  s 
felsorolásuk így is hiányos, m ert az életmű .ennél sok
oldalúbb. Ez a könyve erdélyi utazásának történeti, mű
emléki, néprajzi leírás^.
Anton Csehov: GYEREKEK, KUTYÁK, FARKASOK 
Móra—Kárpátia Kiadó Kötve: 25 Ft.

A szomorkás és mulatságos, emberi szeretettel teli e l
beszélések m ellett Csehov legszebb állatmeséi is helyt 
kaptak a  kötetben. Ki ne emlékeznék Kastankára, a 
gazdájához hűséges, sok kalandot megélt cirkuszi ku- 
tyusra? A gazdag elbeszélésanyagot Hegyi M árta lírai 
grafikái teszik nemesebbé.
Lesznai Anna: A KIS PILLANGÓ UTAZÄSA LESZNÄN
ÉS A SZOMSZÉDOS TÜNDÉRORSZÁGBAN
Móra Kiadó Kötve: 28 Ft.

Lesznai Anna, a század elején népszerű író, festő 
munkássága széles körben kelt ma is érdeklődést. A 
Móra Kiadó az 1912-ben megjelent meséjét ad ja ki a 
szerző színes rajzaival, második kiadásban. A történet 
egy kék kis pillangóról, tündérországgi utazásáról szól.

. H é r o d o t o s z  n a g y  t é v e d é s e
Már időszámításunk előtt az rendelkeztek, A főváros szék- 

V. szazadban is lehetett em an- helye állandóan változott. — A 
cipacio — állítják  egyes kiasz- lykiaiak az indogermán né- 
^ a r íü o io g u so k , és bizonyí- pékhez tartoztak az i e har- 

tekkent ú jra  meg ú ira Hérodo- - „ * , , a
tosz görög történetíróra hivat- ™adlk ev®f.redben vándorolták 
koznak, aki arról tudósít hogy be a mai Tol'okorszag területé- 
annak idején a lykiaiak’ biro- re> és a hettitával rokon, saját 
dalmában (a mai Törökország írást használtak, 
területén) a mők kormányoz
tak. Ez azonban nem volt így.
Az antik  Limyrának, a lykiai 
birodalom fővárosának m arad
ványai alapján régészek most 
kim utatták, hogy Hérodotosz 
nagyot tévedett. Jürgen 
Borchardt, a bécsi egyetem 
ókori történeti és klasszikus- 
régészeti intézetének profesz- 
szora beszámol arról, hogy 
sem a domborműveken, sem a 
feliratokon nem találtak u ta
lásokat arra, hogy a nők kü !ö- 
nösebb szerepet játszottak vol
na a társadalomban.

A több m int 170 felirat, 
amelyet m unkatársaival több 
m int 400 sírkövön fedezett fel, 
sokkal inkább azt bizonyítja: 
a nők olyan alárendelt szere
pet játszottak, hogy még a ne
vüket sem örökítették meg.
Csaknem mindig a következő 
tartalm ú sírfeliratokra buk
kantak: Ez a sír ezé és ezé (az 
eltem etett férfi neve követke
zik), feleségéé (akinek a nevét 
nem említik), s gyermekeié.

Tehát az emancipációt ille
tően a lykiaiak nem szolgáltak 
éppen példaképül. Viszont, 
ami az állam politikát illeti,
Borchardt szerint „a mind a 
mai napig legmodernebb re
publikánus alkotmányok egyi
kével” rendelkeztek. Az idő
számítás előtti Ií. században a 
lykiaiak állam ának élén szö
vetségi elnök állt. A községek 
lakóhelyük nagysága szerint 
megállapított szavazati joggal

Különleges reklémmodell
Híres sportolók, művészek gyakorta reklámozzák jó 

pénzért valamely cég portékáját, de államelnökök — 
ráadásul ingyen? M itterrand francia elnök, igaz aka
ratlanul, mégis azt te tte : a legutóbbi Tours de France 
kerékpárverseny nézőjeként kölcsönkérte szóvivőjének , 
Feritax 'gyártm ányú fényképezőgépét. Pechére a fény
képe — kam erával a kézében — megjelent a képes 
magazinokban, s ezeket az újságképeket használta fel 
néhány nappal később a Pentax franciaországi leány- . 
vállalata egész oldalas reklám  céljára: lám, az elnök 
is Pentaxot használ! A cég köszönetképpen m egajándé
kozta M itterrand-t egy méregdrága, új típusú Pentax- 
kam erávai, ezt azonban még senki sem lá tta  az Elysée- 
palota urának kezében.

S J i i i  s m í i m

B ará to m ró l szól e  k is  da l, 
ö v é  b e n n e  a  fő sze rep ,
Az u ltiz á s  b e rk e ib e n
N y ílt a  s z á m á ra  szép  te re p . ____  ____  _____ ,
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NB I

K i é l e z e t t  k ü z d e l e m
Ellentmondásos város MB l-es csapata

Szegény Siófok
Poríré

V i n e s  &  , » ó s s e i

Ha valaki, akkor ő iga
zán elmondhatja, hogy tel
jesült a szíve vágya, hi
szen már élvonalbeli já té
kosnak mondhatja magát. 
Egyike azoknak a nagyon 
keveseknek, akik újonc lé
tükre már az első forduló
ban debütálhattak.

A Bp. Postásban kezdett, 
az MTK-VM ifjúsági csa
patában folytatta, de a 
BKV Előrében bontakozott 
ki a tehetsége annyira, 
hogy mások is felfigyelje
nek kivételes gyorsaságá
ra, régen nem látott lá tvá
nyos becsúszó szereléseire, 
ügyes feljutásaira.

Vincze (22 éves) a hát
védsorban Jolly Jocker. 
Középhátvédet szeret leg
inkább játszani, bár az 
Előrében min dig bal hát
véd volt, noha jobblábas. 
Űj csapatában, a Tatabá
nyai , Bányászban eddig a 
jobb oldalon játszott, csak 
most a Bp. Honvéd ellen 
került á t bal oldalra, mi
vel Szalma nem állt ren
delkezésre, s Bodonyi mel
lé különben is egy gyors 
ember kellett.

Hívták Szegedre, aztán a 
Bp. Volánhoz, de ő az 
MTK-VM-be szedetett vol
na menni. Ám az MTK- 
VM-nél úgy tűnik, soknak

bizonyult a 20 méternyi kü
lönbség, mert nem figyel
tek fel rá. Miután „kinőt
te” - a területi bajnokság 
szintjét, edzője ajánlatára 
„Vinyő” a Tatabányai Bá
nyászt választotta új egye
sületéül. Eddig olyan mér
kőzéseken van túl, mint 
amilyen a Videoton, ä 
Ferencváros, a Vasas és 
a Bp. Honvéd elleni össze
csapás.

Vasszorgalmú ember, aki 
már az első felmérések a l
kalmával igazolta kitűnő 
fizikai adottságait. Azt is 
tudja, hogy technikailag 
még vannak fogyatékossá
gai: ballal megközelítőleg 
sem tud pontosan rúgni, s 
nehezen uralkodik induía- 
latain, és azzal is tisztá
ban van, hogy hosszabb 
távon csak úgy állhat 
helyt, ha minden tekintet
ben gyarapítja jelenlegi tu
dását.

Fejlődését elősegítheti, 
hogy Tatabányán olyan 
játékosok és vezetők közé 
került, akik szerénységéért, 
tehetségéért nyomban 
megkedvelték. Edzőjétől, 
Temesvári Miklóstól sokat 
kapott, a legtöbbet: bizal
mat!

Ügy látszik, hogy Vinyő 
élni is tud vele.

KAJAK-KENU

ms a ran y at

Gyors ütemben folyik az el
ső osztályú bajnokság, leját
szották az ötödik és hatodik 
fordulót is. Mindkét játéknap
ra jellemző volt: többnyire 
kiélezett küzdelem folyt, s 
nem m aradtak el a meglepe
tések sem. Szinte egyetlen csa
pat sem mehet biztosra, még 
hazai pályán sem. Feltűnő né
hány együttes jó szereplése: 
így a  Pécs, a ZTE és a Hala
dás kellemes meglepetés a 
szurkolóknak, míg a Video
ton és a Csepel várakozáson 
alul szerepel. Rapszódikus a 
Dózsa, otthon gyengén já t
szik, idegenben viszont jól 
gyűjti a pontokat. A két újonc 
teljesítményét még korai ele
mezni, egy biztos: foggal-kö
römmel harcolnak a bentma- 
radásért. Ugyancsak kojiai 
még az FTC játékáról a vé
leménynyilvánítás, hiszen két 
hazai meccsük is elmaradt. A 
Honvéd vezeti a., tabellát 9 
ponttal, de az őt követő 8 
pontos Pécs a vesztett pon
tok tekintetében jobban áll.

Az ötödik forduló eredmé
nyei: Rába—Honvéd 1-1, Dó
zsa—Csepel 0-1, Tatabánya— 
ZTE 1-1, Volán—Vasas 3-1,

A labdarúgó NB II vasár
napi, harmadik fordulójában 
két addig veretlen csapat ta
lálkozott Salgótarjánban. Egy 
órán át a Vác támadott, ám 
a .hajrá a Salgótarjánnak si
került jobban, így továbbra 
is százszázalékos a csapat, 
akárcsak a Komló.

H. Szabó L. SE—Kazincbar
cika 3-0 (1-0). Mezőtúr, ezer
ötszáz néző, vezette: Bogyó. 
Gólok: Lehota (2), Csató.

Salgótarján—Vác 2-0 (0-0). 
Salgótarján, ötezer néző, ve
zette: Ádám M. Gólok: Ur- 
bányi, Jónás. A salgótarjáni 
kapust, Lászlót a 83. percben 
kiállították.

Ganz-Mávag—Szekszárd 0-0.
Kőbányai út, kétezer néző, 
vezette: Kálmán.

Dunaújváros—Veszprém 3-0 
(1-0). Dunaújváros, ezeregy
száz néző, vezette: Bay. Gó
lok: Csorba, Németh, Meny
hárt. A Kohász szünet után 
négy perc alatt két gólt lőtt.

Diósgyőr—Szolnok 3-0 (0-0). 
Diósgyőr, háromezer néző, ve
zette: Csáki. Gólok: Kondás,. 
Dzurják (tizenegyesből), Sze
mere. Mindhárom gól pontrú
gásból esett.

Nyíregyháza—Debreceni Ki
nizsi 1-0 (0-0). Debrecen, két
ezer néző, vezette: Bognár. 
■Gól: Szobonya.

Eger—Baja 2-0 (0-0). Baja, 
kétezerhétszáz néző, vezette: 
Győri. Gólok: Kiss (2).

Komló—Sopron 3-1 (2-0).
Komló, háromezer néző, ve
zette: Szabó T. Gólok: Feke
te,, Zrínyi, Hegyi, illetve Né
meth.

Hétfőnként szurkolóktól 
hangos a Petőfi csarnok: itt 
működik a videofociklub, azon 
hasznos kis „találmányok” 
egyike, amelyek célja a labda
rúgás népszerűsítése. Balogh 
Tibor, az intézmény sportszer
vezője szerint az akció máris 
népszerű, i

— Állítólag a csapatok nem 
osztatlan rokonszenvvel figye
lik ezt a vállalkozást. Vajon 
miért?

SAJTÓSZEMLE 
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MTK-VM—Debrecen 2-0. Ha
ladás—Siófok 1-0, Pécs—Vi
deoton 2-0.

A szerdai forduló eredmé-
nyei:
Honvéd—Volán 4-1
Vasas—MTK-VM 2-1
Siófok—Videoton 1-1
ZTE—Ferencváros 3-2
Békéscsaba—Dózsa 0-1
Csepel—Haladás 0-1
Pécs—Tatabánya 3-1
Debrecen—Kába 1-1

A BA JNOKSÁG ALLASA
1. B p. H onvéd 6 3 3 — 9- 4 9
2. Pécs 5 3 2 — 10- 3 8
3. M TK-VM 6 3 1 2 10- 7 7
4. Z a laegerszeg 6 2 3 1 10- 8 7
5. H aladás 5 3 1 1 7- 6 7
6. R áb a 6 1 4 1 12-11 G
7. Vasas 6 2 2 2 9- 9 6
8. D ebrecen 6 2 2 2 6- 9 6
9. F e ren cv áro s 4 2 1 1 10- 8 5

20. B ék éscsab a 5 2 1 2 8- 6 5
11. Ü. D ózsa 5 2 1 2 8- 9 5
12. V ideoton 6 1 3 2 7- 8 5
13. T a ta b á n y a 6 — 5 1 2- 4 5
14. V olán 6 2 — 4 9-13 4
15. Siófok 6 1 1 4 6- 9 3
16. Csepel 6 1 — 5 3-12 2

Következik: (szeptember 7— 
8.): Haladás—Pécs, Tatabánya 
—Siófok, Dózsa—Debrecen,
Rába—Vasas, FTC—Cseoel,
Videoton—Békéscsaba, MTK- 
VM—Honvéd, Volán—ZTE.

Keszthely—METKIPOND 1-0
(1-0). Keszthely, kétezer néző, 
vezette: Karáth. Gól: Sebes
tyén.

SZEQL DÉLÉP—Nagykani
zsa 1-1 (0-1). Szeged, négyezer 
néző, vezette: dr. Szőke. Gó
lok: Szabó Gy., ill. Fuisz. A 
második félidőben négy kapu
fát lőttek a szegediek, ám 
egyenlíteniük csak a mérkő
zés 82. percében sikerült.

ic
A másodosztályban is volt 

szerdán forduló. Eredmények:
Salgótarján—Kazincbarcika

1- 0, Szekszárd—Szabó L. SE
2- 1, Szolnok—Baja 3-3, Keszt
hely— SZEOL-Déiép 1-0, Deb
receni Kinizsi—Metripond 3-0, 
Eger—Dunaújváros 1-1, Di
ósgyőr—Nyíregyháza 3-2, 
Veszprém—Komló 2-0, Ganz- 
Mávag—Sopron 2-1, Vác— 
Nagykanizsa 2-1. (Feltűnő, 
hogy négy csapat is idegen
ben győzött, így a  Salgótarján, 
a Debr. Kinizsi, a  Diósgyőr 
és a Ganz-Mávag.)

A BAJNOKSÁG ÁLLASA

1. S a lg ó ta rján 4 4 _ 9- 0 8
‘2. D iósgyőr 4 3 1 — 12- 4 7
3. E ger 4 2 2 — 8- 3 6
4. .Kom ló 4 3 — 1 9- 6 6
5., K esz the ly 4 3 — 1 5- 3 6
6. Vác 4 3 — 1 4- 3 6
7. S zekszárd 4 2 1 1 4- 3 5

Ganz-M AVAG 4 2 1 1 4- 3 5
9. D u n aú jv áro s 4 1 2 1 6- 5 4

10. N y íreg y h áza 4 2 — 2 6- 5 4
11. V eszprém 4 2 — 2 5- 8 4
12. SZEO L-D élép 4 1 1 2 7- 6 3
13. N agykan izsa 4 1 1 2 6- 7 3
14. B aja 4 1 1 2 6- 8 3
15. Szolnok 4 1 1 2 6- 9 3
16. Szabó L. SE 4 1 — 3 5-, 7 2
17. D ebr. K inizsi 4 1 _ 3 4- 8 2
18. M etripond 4 1 — 3 3-10 2
19. Sopron 4 — 1 3 5-10 1
20. K az in cb a rc ik a 4 — 4 3-10 0

— Sokan azt hiszik, hogy a 
foci videón bombaüzlet. Nos, 
erről szó sincs. Az eddigi négy 
vetítésből csak a Rába—Fradi 
meccs volt nyereséges. Néhány 
klub valóban megkeresett min
ket és százalékot kárt a bevé
telből, de a teljés igazsághoz 
az is hozzátartozik, hogy a 
többség megértette: a szóra-1 
koztatáson túl valójábon kinek 
az érdekeit szolgálja a video- 
foci.

— Az MLSZ véleménye?
— Ügy tűnik, a szövetség

gel dűlőre jutottunk. Bár kez
detben felvetődött, hogy a be
vétel húsz százalékát át kell 
utalnunk az úgynevezett ’után
pótlásalapra, bebizonyosodott, 
hegy másképp jobban segíthe
tünk. Kölcsönadtuk a Video
ton—Rába mérkőzés kazettá
ját és ennek alapján tovább
képzést tartottak a játékveze
tőknek.

A Siófoki Bányász pályája 
az NB I-ben szokatlan szín
vonalú. Talán még a területi 
bajnokságban szereplő csapa
toknak is korszerűbb az ott
honuk. Kicsi a nézőtér, mind
össze 2500-an férnek be, el
avult az öltözőjük. Az egyik 
játékos szerint októberben, 
novemberben a meleg vízzel 
is bajok lehetnek. Mondhat
juk: az első osztály legsze
gényebb csapata. Talán éppen 
ezért is — no meg a lelkes 
és eredményes játékukért — 
országszerte rokonsz;envet kel
tettek a siófoki labdarúgók. 
Ezt a naponta érkező dicsérő 
gratuláló és lelkesítő levelek 
is bizonyítják. Persze ez mit 
sem változtat az anyagi hely- . 
zeten. Igaz, messzemenően 
számíthatnak a, város és a 
környék szurkolóinak társa
dalmi munkájára, ennek kö
szönhetik azt is, hogy bőví
tették a szezon elejére a sta
diont. Kétmillió forintot ta
karítottak meg ily módon.

Az elmúlt héten tanácskoz
tak az egyesület anyagi hely
zetéről a város tanácsi és 
pártvezetői, valamint a tá
mogató vállalatok. Erre azért 
volt szükség, mert a korábbi 
szerződéses támogatások érté
ke csökkent. Az egyesület kér
te a patronálókat, ‘hogy nö
veljék a támogatást, amelyet 
meg is ígérték. A Bányász 
költségvetése 7 millió 94 ezer 
forint, legalábbis ez az idei 
terv, amelyből 5 millió ju t a 
labdarúgókra, a maradék a 
többi 6 szakosztályra.

Jelentős hiány keletkezett 
ebben az évben, mert két 
élvonalbeli játékost meg kel
lett vásárolniuk: Kovács Lász
ló és Handel másfél millió fo
rintba került. Erre már nem 
volt keret, így ezt az összeget 
a megyei tanács egyszeri tá
mogatással biztosította. Ha 
nem vettek volna játékost, 
nem keletkezett volna hiány, 
de szakmai szempontból min
denképpen szükség volt erő
sítésre.

A városi tanács is támogat
ja az egyesületet, mégpe
dig ebben az évben 1,3 millió 
forinttal. Gáspár István, a vá
rosi sportfelügyelőség . vezető
je mondja, hogy nemrég még 
töredéke volt a költség- 
vetése az egyesületnek, am i
kor a labdarúgócsapat még 
a területi bajnokságban já t
szott. Ennek öt éve. Ke
vés a főfoglalkozású m unka
társ, mindössze ketten van
nak: az ügyvezető elnök és a

Szanyi Andor három arany
érm et nyert Svédországban a 
súlyemelő világbajnokságon a 
100 kg-osok versenyében.

A viadalról érkezett beszá
molók szerint régen látott ha
talmas küzdelemben dőlt ei 
az elsőség sorsa. Vajon, mi 
járhatott a 21 éves leninváro- 
si fiú fejében, amikor harm a
dik szakítógyakorlatához ké
szülődött? Hiszen tudta, ha 
sikerül, akkor világbajnok, 
ha nem: még dobogóra sem 
állhat. Talán egy gyerekkori 
játék emlékképe villant az 
eszébe, mielőtt nekigyűrkő- 
zött. Melyik volt ez a játék? 
„Adj király katonát, ha nem, 
szakítok”. Sanyi pedig szakí
tott, feje fölé rántva a 185 
kg-ot. A király pedig bánkó
dott.

A mezőnyben nem kisebb 
egyéniségek akarták útját áll
ni, mint az olimpiai és Euró- 
pa-bajnok román Nicu Vla<l 
és a világbajnoki cím védője, 
a szovjet Kuznyecov. A kö
vetkező fogáshemben, a. lö
késben ha lehet még huszá- 

, rosabb bravúrra volt szüksége

• • •

titkár. Az is ritka  az NB I- 
ben!

Három fő patronálójuk van: 
a Dunántúli Regionális Vízmű 
Vállalat, a Kőoíajvezetéképítő 
Vállalat, valam int a Gáz- és 
Olajszállító Vállalat. Az Or
szágos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt eddig főként a 
SZEOL-t támogatta, de most 
már talán ju t pénz a Siófokra 
is. Ennek egyik jele: tizen
nyolcmillió forinttal járul 
hozzá egy új, kétszintes öl
töző, valamint lelátó építésé
hez. Ha minden a tervek sze
rin t alakul, akkor tavasszal 
már használhatják a játéko
sok és a szurkolók. Kisváros
ra jellemző, am it Kersák Ist
ván egyesületi titkártól hal
lottam: az egyik bajnoki mér
kőzés szünetében hangosbeszé
lőn kérték a jelenlevőket, 
hogy aki tud, vegyen részt a 
társadalm i munkában. Mint
egy nyolcvanan jelentkeztek, 
nyugdíjasok, diákok, s körbe
festették ' a pályát szegélyező 
kerítést. A lelátók szerelésé
nél a Mahart, az Áfész, az 
Építőipari Vállalat és a D R W  
kollektívái végeztek társadal
mi munkát. A környék lakói
nak szívügye és kedvence a 
csapat.

Az egyesület a jövőben még 
inkább szeretne élni a h ir
detési lehetőségekkel (most az 
Apentát reklámozzák), s igyek
szik jobban építeni azokra a 
cégekre, amelyek a Balatonból 
élnek. Ezek közé tartozik a 
Siótour is, amely tanácsi cég, 
s ők is részt vettek a nyári 
nemzetközi torna finanszíro
zásában.

Fölmerül még egy aktuális 
kérdés: vajon a földrengés, 
illetve az abból adódó ká
rok nem jelentik-e azt, hogy 
a tanács kénytelen lesz átcso
portosítani a pénzt, s ily mó
don elvonni bizonyos támo
gatást az egyesülettől. A vá
rosi tanácson arról biztosítot
tak: semmiképpen nem csök
kentik a Bányász támogatá
sát, sőt a jövőben inkább ar
ra törekednek, hogy növel
jék az összeget, hiszen a mű
ködési költségek várhatóan 
emelkednek majd.

Siófok az ellentmondások 
városa: eredetileg húszezer la
kosú, nyáron a lélekszám 
százhúszezerre duzzad. Van 
egy tehetséges, lelkes, ambi
ciózus futballcsapata is, de 
kevés a pénze. Remélhető, 
hogy NB I-es létük nem az 
utóbbin múlik.

a magyar versenyzőnek. A ri
válisokkal együtt simán telje
sítette a kezdő súlyt. Aztán 
227,5 kg-ra emeltetett, s nem 
bírt vele, ugyanúgy, mint ro
mán vetélytársa. A szovjet 
versenyző pedig „kivárásra 
lovagolt”. A^tán ham ar kide
rült, hogy Szanyinak már az 
ezüstérme megvan. Szeren
csére nem olyan fából farag
ták, hogy ebbé belenyugodott 
volna. A közönség óriási meg
lepetésére nem kísérletezett 
az elrontott 227,5 kg-on, 
230-ra emeltetett. És mintha 
a világ legtermészetesebb dol
gát hajtotta volna végre, a 
feje fölé lökte ezt az irdat
lan súlyt is. Ez a teljesítmény 
két újabb világbajnoki arany
éremhez juttatta, vagyis a 
szakítás után megnyerte a lö
kést, és egyben az összetett 
versenyben is diadalmasko
dott, méghozzá új országos 
rekorddal. Ezen túl még egy 
büszke címet is szerzett: ez’a 
230 kg, amit a feje fölé lö
kött, a legerősebb magyar 
ember címét is jelentette a 
számára.

Még szerencse, hogy a ví
zen nem használnak trafipa- 
xot, m ert akkor Csípés Feren
cet biztos felírták volna 
gyorshajtásért a kajak-kenu 
világbajnokságon a kajak 
egyesek ezerméteres verseny
számának döntőjében. Ez a 
„zöldfülű” fickó ugyanis ak
kor kapcsolat direktbe, am i
kor a többieknek m ár elfo
gyott az erejük. Ű fittyet 
hányt a nagy nevekre, felrú
gott minden előzetes várako
zást, olyan fergeteges hajrába 
kezdett, m intha akkor ült vol
na a hajóba.

Miből, azaz kiből lesz vi
lágbajnok? Ki is ez a Csípés 
Ferenc?

Egy olyan srác, aki 10 éves 
korában „törte” a labdát, és 
nem sok vizet zavart az Üllői 
úton a Fradi úttörőcsapatá
ban. Aztán néhány évvel ké
sőbb a BEAC atlétikai pályá
ján majdnem a lábára ejtette 
a súlygolyót. Nem véletlen, 
hogy ott sem marasztalták.

— Ez így igaz. Annyit hal
lottam, hogy nem sok vizet 
zavarok, hogy 13 évesen el
mentem vizet zavarni — 
mondta az újdonsült világbaj
nok. — Jelentkeztem a Hon
véd vízitelepén, ahol szeren
csémre Angyal Zoltán edző 
kihalászott. Ez szó szerint 
igaz, mert a kezdet kezde
tén igencsak imbolygóit a lat
tam a hajó. A mesternek 
nemegyszer kellett kipecáznia 
a hideg Dunából.

Szerencsére ezek a hideg 
fürdők nem szegték a kedvét 
Csípés Ferencnek, és az sem, 
hogy nem benne látták Csapó 
Géza utódját. Évekig csak 
és megintcsak lapátolt. Az

tán 1982-ben váratlanul 
megnyert egy ifjúsági válo
gató versenyt, s ottragadt 
a keretben. Egy évvel később 
már ezüstérmes lett az ifjú
sági Európa-bajnokságon és 
az IVB-n. A következő idény
ben hiába mondogatták az 
öreg vízi rókák az országos 
bajnokság előtt, hogy a Csí
pésre oda kell figyelni, nem 
jól figyeltek, mert a bajnok
ságon csak a rendszámtáblá
já t láthatták hátulról. A fia
tal versenyző megnyerte az 
ötszáz- és az ezerméteres szá
mot is. Az idei VB előtt 11 
versenyen indult, közte több 
rangos, nemzetközi viadalon. 
Senki sem tudta legyőzni.

— Ilyen előzmények után 
milyen reményekkel utazott 
Belgiumba?

— Újonc létemre dobogós 
helyezésről álmodoztam.

— Hogyan látta belülről a 
versenyt, s m ikor érezte, hogy 
sikerülhet elcsípni az ara
nyat?

— Nagyszerűen kaptam el 
a rajtot, élre vágtam, és e t
től úgy meglepődtem, hogy 
visszafogtam a tempót, arra 
ügyelve, az élen menők el ne 
menjenek tőlem. Azt láttam, 
hogy az NDK-beli Zinke ke
gyetlenül pörget, de 800 mé
ternél megnyugodtam. A né
met fiú nem távolodott tőlem, 
hanem én közeledtem hozzá. 
Belevágtam. Hátha. De azt 
őszintén bevallom, fogalmam 
sem volt arról, hogy ki nyert. 
Csak akkor tudtam meg hogy 
győztem, amikor Parti János 
szövetségi kapitány indiánlán
cot járva , bekiabált, hogy Fe
ri, te vagy az első!

Komora: Kispesthez közelebbi albérletet keres a 
Honvéd

l e «  pmSzßss es. h ib á s
A jól értesültek már a negyedik forduló után beszél

tek: nem sokáig lesz albérlő a Budapesti Honvéd a Fáy 
utcában. A kispesti pályán folyó felújítási munkák 
m iatt Angyalföldön vendégeskedő bajnokcsapat állítólag 
újabb ideiglenes otthont keres. A hírrel kapcsolatban a 
-Ionved mestere, Komora Imre, a következőket mondta: 

Szere.nem leszögezni, hogy nem a vendéglátással 
° a,]' ,Ugy latszik,- Angyalföld túlságosan messze van 

Kispesttől, s a csapatnak hiányozhak a törzsszurkolók 
a megszokott környezet. Az őszi idényt egyébként min
denkeppen a Fáy utcában töltjük, aztán majd meglátjuk 
siKerul-e igazi otthonunkhoz közelebb kerülni.

— Az elképzelések?
— Még nem dőlt el, hogy az Építők, a Gartz-MÁVAG, 

az Előre vagy a BVSC pályájára költözünk-e. . ,
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Mégis, kinek az érdeke?
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