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BECS
A  türelem tanácskozása

NEM KEVESEBB TÜRELEMRE LESZ SZÜKSÉGÜNK
ahhoz, hogy egyetértést, hasznos gyakorlati megállapo
dásokat lássunk az európai béke és biztonság kérdései
vel foglalkozó bécsi tanácskozáson, amelyet — sajnos 
—, a magyarul eléggé értelmetlen „utótalálkozó” néven 
kell emlegetnünk. A szó (a német „Nachfolgekonferénz” 
szolgai fordítása) azt hivatott jelezni, hogy az első, az 
1975-ös, helsinki összeurópai konferencia újabb folyta
tásáról van szó, az 1977—78-as belgrádi és az 1980—83- 
as madridi után. A Helsinkiben született megállapodás 
ugyanis előírta, hogy utóbb a 35 részvevő állam közösen 
vizsgálja meg, hogyan hajtották végre az ott elfogadott 
és. ünnepélyesen kinyilvánított alapelveket, ajánlásokat. 
Gyakran tapasztalható félreértésekkel ellentétben 
ugyanis Helsinkiben nem írtak alá nemzetközi jogilag 
kötelező szerződést az állam- és kormányfők. Így az 
ott aláírt elvi állásfoglalás, az ajánlásrendszer végre 
nem hajtásáért egyik állam sem perelhető.

Arról — szerencsére — nincsen szó, hogy csak holmi 
jámbor óhajokkal, papíron maradó igékkel gyarapodtak 
volna a diplomáciai irattárak. A folyamat haladt, ha las
san, csikorogva, gyakran kínkeservesen is. Az eddigi 
talán legfontosabb siker, hogy a stockholmi (a bizalom
erősítés és a leszerelés kérdéseiről 1984-től a közelmúl
tig tartott) tanácskozás konkrét megállapodásokat ho
zott a hadgyakorlatok jelzéséről, megfigyeléséről stb., 
amelyek kétségkívül enyhítik a légkört egy különösen, 
kényes területen — s egyúttal utat mutatnak a folyta
tás, „Stockholm—2” féle, ahol már az európai haderők 
csökkentéséről kell tárgyalni. A NATO, elsősorban, az 
Egyesült Államok (a Varsói Szerződés állítólagos fölé
nyére hivatkozva) a jelek szerint nem érdekelt, a meg
állapodásban a közép-európai haderők csökkentéséről 
Becsben 13 éve meddőn folyó tárgyalásokon. így Stock
holm—2. jelenthet kiutat a zsákutcából: a Szovjetunió, 
ámint a VSZ budapesti felhívása jelezte, hajlandó tár
gyalni a csökkentésről az Atlanti-óceántól az Uraiig 
terjedő területen. Ez új elemet hozhat áz egyezkedésbe, 
bár a hangadó Washington a megnyitón álig ejtett szót 
a kérdésről — mint ahogy a gazdasági együttműködés 
ügye is csak egy fél mondatot kapott.

AZ ELŐZMÉNYEK UTÁN SEM VOLT EGYÉBKÉNT 
VÁRATLAN, még kevésbé új, hogy a Nyugat egyértel
műen az emberi jogi kérdésekre helyezi a hangsúlyt 
Bécsben, s a Szovjetunióra, más szocialista országokra 
gyakorlandó nyomást az első hetekben emigráns szer
vezetek egész rendezvényáradata egészítette ki. Újszerű 
volt viszont, hogy a Szovjetunió, a támadások, bírála
tok fő célpontja (akárcsak már Bernben) ezúttal sem 
zárkózott el 'o kérdések nyilvános, higgadt megvitatása 
elől. Sőt: éppéri, á megnyitó hetén hozták nyilvánosságra 
Moszkvában az új évtől érvényes rendszabályokat, ame
lyek könnyítik, gyorsítják a külföldi utazási, kivándor
lási kérelmek intézését. Vlagyimir Lomejko szovjet 
nagykövet.egy .bécsi tévévitában arról beszélt: sok eset
ben hivatali titkok birtoklóinak kell várniok a kiutazási 
engedélyre. A megszorítást azonban az érintettek már 
akkor ismerték, amikor bizonyos munkaköröket elvál
laltak — ám ezt a körülményt most elhallgatják. 
Az új szovjet vezetés következetes demokratizálási tö
rekvései még sokkal gyorsabban kibontakozhatnának, 
ha (az amerikai politika következtében) nem éreznék 
magukat változatlanul „ostromállapotban” — fogalma
zott Lomejko. A szovjet szóvivő egyébként határozot
tan kijelentette: véleménye szerint Andrej Szaharov 
ügye is meg fog oldódni.

A RENDKÍVÜL HEVES AMERIKAI KAMPÁNYOK
alkalmasint kihathattak, a szovjet álláspontra a külügy
miniszteri tárgyalásokon is, ám remélhető, hogy a 
megnyitó hét után általában a tárgyszerű viták jellem
zik majd a konferenciát. Annál-is inkább, mivel a zárt 
ajtók mögötti ülések nem lehetnek a propaganda fóru
mai. Ezentúl már csak a konferenciaszakaszok . első és 
utolsó teljes ülése nyilvános. Január végéig tehát a 
huszonhatból. mindössze kettő. így a következő hóna
pokban precíz'és szívós diplomáciai aprómunka követ
kezik: az első, 8 hetes időszakban teljes üléseken, majd 
szakbizottságokban vitatják a helsinki ajánlások végre
hajtását (itt. várhatók a hevesebb összecsapások), ezt 
követően pedig az európai együttműködésre vonatkozó 
új terveket, elgondolásokat beszélik meg. Öt munkabi
zottság álakul, melyek a helsinki folyamat három „ko
sarának” kérdéseivel foglalkoznak: 1. biztonság, 2. gaz
dasági, tudőmáhyos-műszaki, környezetvédelmi koope
ráció, 3. együttműködés „humanitárius és égyéb terüle
teken”. A negyedik bizottság a földközi-tengeri térség, 
az ötödik pedig a folyamat folytatásának kérdéseivel 
foglalkozik (hol, mikor legyen az újabb utótalálkozó, il
letve a szakértői tanácskozások).

SENKI NEM VÁLOGATHAT, a három kosár egy
formán fontos — mondotta a viták elején Heinz Lieber
mann nagykövei, a találkozó végrehajtó apparátusának 
titkára. Á: veterán osztrák diplomata kezdettől .elismert 
részese a közös munkának, egyébként tőle származik a 
„kosarak” gondolata. Közismert, hogy éppen a semleges 
és el nem kötelezett államok kompromisszumos javasla
tai mentettek meg nem egy európai találkozót a kudarc
tól ezeknek az' országoknak fontos . szerepük lesz. 
Becsben is. Aminthogy általában (tekintettel a két nagy 
közötti tartós - feszültségre) növekedni látszik a kis és 
közepes, államok szerepe az európai hidak építésében. 
Várkonyi Péter külügyminiszter élénk érdeklődéssel fo
gadott beszédéből éppen ezt a gondolatot .emelte -ki, ,azi 
osztrák sajtó, hiszen közismert Bécs és Budapest sok-1 
rétű gazdasági, politikai, humanitárius együttműködé
sének iskolapéldája, . amelyet egyre szélesebb körben 
tekintenek követésre méltónak Európa mindkét oldalán. 
A felkészült diplomatákból álló bécsi magyar küldött
ség várhatóan ezért is játszik majd ‘érdemi szerepet, a. 
találkozóm • , . , ■ .

„Szegény Amerika"
A szegény amerikaiaknak 

nagyon rossz dolguk lesz. A 
megszálló csapatok naponta is
métlődő razziái, a kegyetlen 
gyilkosságok, az erőszak és a 
nélkülözések valóságos pokol
lá teszik majd életüket. Az a 
néhány bátor hazafi, aki fel 
mer lázadni az elnyomás ellen, 
eleve bukásra van ítélve: sem
mit nem, tehetnék a túlérő el
len. 7

Mármint az ABC új filmje 
szerint. A februárban bemuta
tandó Amerika című ötrészes 
sorozatot hatvanmillió ameri
kai' fogja látni — ha hinni le
het az előzetes felméréseknek. 
A helyszín Milford, egy jelen
téktelen amerikai, kisváros. Az 
időpont 1996. Az Egyesült Ál
lamokat Amerikai Szovjet 
Egyesült Nemzeteknek hívják. 
A csillagos-sávos lobogóról el
tűntek a csillagok és a sávok, 
helyettük az ENSZ szimbólu
ma került a zászlóra, e.gy-egy 
pici szovjet és amerikai emb
léma közé. A Fehér Házban 
ugyan ott ül áz elnök, a Ca.pi- 
toliumon még összegyűlik a 
törvényhozás, ám az igazi ha
talom a „tanácsadói bizottsá
gok” kezében van, itt pedig a 
szovjetek adják meg az alap
hangot. Az utcákon cirkáló 
tankokban az ENSZ-csapatok 
angolai, kubai, vietnami és ní- 
caráguái katonái ülnek és lö
völdöznek mindenre, ami mo
zog. A légtérben szovjet gyárt
mányú helikopterek szirénái 
szólnak, a polgári lakosság 
kétségbeesetten menekül a bú
vóhelyére. Egy, a megszállók 
börtönéből szabadult; férfi, fel
kelést szít, ám minden hiába, 
a főhős a végső csatában el
esik. i ••

Ez a harmincmillió dolláros 
ABC-produkció jól illeszkedik 
a most már a mai amerikai 
filmipar fő vonulatának szá
mító” kommu n i s ía.e! 1 enes ..ak- 
ciófilmek” sorozatába. A Rám- 
bóvai és a Rócky ÍV-gyél Syl
vester Stallone -indította útjá
ra ezt a fajta „korszerű ha-za- 
fiságot”. Azután a „Vörös Haj
nal”, az „Inváziós USA”, s 
most az „Amerika” jelentik az 
újabb állomásökat, A becsüle
tes amerikai főhős és a „vér
szomjas szovjet—kubai—viet
nami ellenség” párviadala vál
tozó sikerrel folyik. Rambo és 
az Invázió, USA-ban Chuíf 
Norris által alakítóit magá
nyos ClA-ügyriöke még győ
zött, most „Amerikában” vi
szont „az ENSZ és a világ- 
kommunizmus” kerekedett fe
lül. , .-

A dolgok ilyetén alakulása 
persze korántsem véletlen. Az 
amerikai szélsőjobb még ideje
korán felismerte, hogy leáldo
zott a Jarp.es Bond és a su
perman típusú, a néző felé cin
kosan kikacsintó szovjet ellenes 
filmek kora. Most már a köz
vetlenül politizáló produkciók 
kellenek, amelyek képesek a 
fiatalokra is hatni. ;

Az is tényszerű, hogy miért 
az ABC televíziós társaságra 
esett a választás. Az 1983-ban 
bemutatott Másnap című film
jét,ugyanis százmillió amerikai 
látta, és aki egyszer látta, an
nak elege lett az atomfegyverek 
halmozásából, az-örökös hábo
rús hisztériából. A nagy port 
kavart, alkotás az atomháború 
utáni, szenvedést mutatta be — 
sokkal hitelesebben, mint pél
dául a Mad Max-féle, egykap- 
tafára készült posztnukleáris 
kalandfilmek. Nixon egykori 
beszédírója, a héjaként szá
mon tartott Ben Stein már a 
Másnap bemutatása után egy 
cikkben azt írta a Los Angeles 
Herald Examiner hasábjain, 
hogy szükség lenne egy olyan 
filmre, amely „bemutatná az 
amerikai családok életét a 
Szovjet megszállás alatt”, A 
pillanat, úgy látszik, most jött 
el: alig valamivel az után, 
hogy Genf majd Reykjavik né
mi reményt adott a fegyverke
zési hajsza megállítására, a 
nagyhatalmak közti feszültség 
enyhülésére. Az ENSZ-et pe
dig azért keverték bele ebbe 
az európai szemmel nézve fan
tasztikusan primitív, átlátszó 
propagandakampányba, hogy 
gyűlöletet keltsenek a világ
szervezettel szemben, amely
nek egyetlen vétke, hogy nem 
támogatja feltétel nélkül az 
amerikai külpolitikai lépése
ket.

A hazai videopiac.realitásait 
ismerve, nem lehetetlen, hogy 
ezek a filmek nálunk is föl
bukkannak. Szóval nem árt 
tudnunk, ki, -miért forgat ilyen 
„alkotásokat”. Jellemző, hogy 
még az ABC vezetői is megret
tentek az Amerika forgató
könyvének elolvasásakor. A 
baloldali érzelmekkel nem 
gyanúsítható szakemberek 
először' elutasították a javas
latot. ám a jobboldal olyan 
össztüzet zúdított rájuk, hogy 
kénytelenek voltak meghátrál
ni.

A közvéleménykutatások 
szerint az amerikai átlagpolgá
rok egy része egyáltalán nem 
bízik a Szovjetunióban. Nap
jainkban, amikor a bizalomba 
kölcsönös bizalom helyreállítá
sa talán mindennél fontosabb, 
ez nagyon nagy baj. A jelek 
szerint azonban vannak olya
nok, akiknek ez sem elég: azt 
szeretnék: ha egyetlen ameri
kai sem hinné el. hogy Mihail 
Gorbacsov javaslatai igazi bé- 
kevágyat jeleznek. Azt szeret
nék, ha az Egyesült Államok 
polgáraiban kialakulna a be- 
líerítettség érzése (pedig nem 
szovjet bázisok veszik körül 
Amerikát, hanem amerikaiak 
a Szovjetuniót), na az ameri
kaiak senkiben sem bíznának, 
csak a maguk erejében és a 
fegyvereikben. Mert akkor el 
lehet adni a fegyvereket, el le
het fogadtatni a fegyverkezés 
gondolatát.

Szovjel útlevél-rendelkezések
A Szovjetunióból történő ki

utazásokat szabályozó 1970-es 
úti evél-rendelkezések kiegészí
téséről adóit rövid tájékozta
tást Iván SzamosCseriko, az 
igazságügy-miniszter első he
lyettesé. A módosítás — nyi
latkozta — a magáncélú uta
zásokat érinti. (így a család
egyesítést közvetlen hozzátar
tozó meghívására, az esküvő, 
céljából, -örökség ügyében 
vagy beteg' rokon meglátogatá
sa miatti ‘kiutazásokat.) Ha 
ideiglenes kiutazásról van szó, 
akkor !egy hónapon belli! a 
hatóságoknak választ kell ad
niuk az útleyéikérelemre, - ha 
közeli. hozzátartozó; betegsége 
vágy' halála ■ aZ: ókU'akikor 3 
nap alatt. Aökívámdörláii: ké;. 
reírfieket T". hónap alatt keli 
elbírálni, há a kérdés 'további 
tanulmányozást igényel, akkpr 
a válaszadás., ideje legfeljebb 
6 .hónapig meghosszabbítható 
— nyilatkozta a szovjet, mi

niszterhelyettes. A kiutazási 
kérelmek visszautasításának 
okát közölni kell az érdekel
tekkel. Ilyen ok lehet, ha a 
kérelmező állami titkok bir
tokosa, ha a kiutazás sérti az 
állambiztonságot, ha más ál
lampolgárok jogainak vagy ér
dekeinek csorbítását jelenti, 
ha a kérelmezőnek nem telje
sített kötelezettségei vannak a 
Szovjetunióban vagy ha .olyan 
hívta meg, aki törvénytelenül 
hagyta el az országot. Vissza
utasítás esetén hat hónap múl
va ú.i'ább 'kérelem adható be. 
E kiegészítő rendelkezések ja
nuár elsején lépnek életbe. A 
•határstatiszti-ka szerint évente 
4:5—5 millió szovjet állampol
gár lépi át a határt; ebbe a 
számba 'beletartoznak 'a hiva
talos .utazások (így például á 
légikísérők, a vasúti' kalauzok 
határátlépései) is. Az összes 
kiutazásoknak , csak . elenyésző 
hányada az. amit az. új kiegé
szítőit útlevél-rendelkezés érint.

K u b a i  h e l y z e S e i e s n z é s

Havannában a párt- 
kongresszus küldötteinek 
utótanácskozásán elfogad
ták a Kubai Kommunista 
Párt (KKP) 2000-ig szóló 
hosszútávú programját. Mi
vel-azonban az ebben fog
lalt célokat — mint Fidel 
Castro főtitkár megfogal- 

. mazta — „munkafegyelem 
nélkül, a káosz és az 
anarchia közepette, a fe
lelőtlenség és az opportu
nizmus légkörében nem 
tudjuk elérni”, a tanács
kozáson a legtöbb figyel
met nem a . programnak, 
hanem a nyáron meghir
detett kiigazítási folya
matnak szentelték. Az or
szág gazdasági teljesítmé
nyének visszaesése — 
Castro elemzése szerint — 
csak részben okolható a 
több éve tartó szárazság
gal, a tavaly év végi hur
rikánnal, az alacsony cu
korárakkal vagy a megta
karított szovjet kőolaj ex
portját is sújtó olajáresés
sel. A gondoknak elsősor
ban belső okai vannak — 
jelentette ki Castro, aki a 
rossz munkafegyelmet, a 
munkaidő nem hatékony 
kihasználását, a pazarlást,

a munka nélkül szerzett 
jövedelmeket, az állam va
gyonának elherdálását, a 
párt- és állami káderek 
nerptörődömségét és a hi
vatali ranggal, való vissza
élést emelte ki. A tanács
kozás idején hozták nyil
vánosságra, hogy az utób
bi .hónapokban Kubában 
több mint 1200 párt- és 
állami funkcionáriust von
tak. felelősségre vissza
élések, illetve mulasztá
sok miatt. A főtitkár zár
szavában aláhúzta, hogy 
az országnak a közeljövő- 

. ben olyan nehézségekkel 
kell szembenéznie, ame
lyek komoly terheket ró
nak a lakosságra, ám 
mindezt vállalni kell, mi
vel csakis a forradalmi 

.hit. meggyőződés és önfel
áldozás lehet a meghatá
rozó ösztönző erő Kuba 
szocialista társadalmában. 
Bírálta azokat, akik az 
anyagi érdekeltségben lát
ják a termelékenység fo
kozásának egyetlen lehető
ségét, megemlítve, hogy 
Kubában a legnagyszerűbb 
dolgokat az emberek Ön- 
Tudatára hatva érték el.

MilíaM szak m ák ?
AZ ADŐZÁS VOLT AZ 

EGYIK legtöbbet emlegetett 
téma a kisiparosok küldött- 
gyűlésén. A Kisiparosok Or
szágos Szervezetének országos 
választmánya jelentésében 
hosszasan taglalta a legutóbbi, 
1981-es küldöttgyűlés óta be
következett változásokat, és 
többek között megállapította, 
hogy a kisiparosok közterhei 
azóta lényegesen emelkedtek. 
Külön kiemelték, hogy szá
mukra kedvezőtlen volt a vil
lamoshálózat-fejlesztési hoz
zájárulás emelése, a műhely- 
bériet drágulása és a nem la
kás céljára szolgáló építmé
nyek adójának növekedése. 
Ezek — legalábbis a kisipa
rosok szerint — konzerválják 
az egészségtelen helyiségek 
fennmaradását, így aztán nem 
véletlen, hogy a kisiparosok 
többsége korszerűtlen, elavult 
gépparkon alapuló, baleset
veszélyes. műhelyekben dolgo
zik. „A kisipari tevékenység 
technikai-műszaki fejlődése 
elmarad a kívánatostól” — 
összegezte véleményét a ta
nácskozáson,. Molnár József, a 
Kiosz elnöke.

Ez árinál is szomorúbb, mi
vel a tanácskozáson két mi
niszter is kifejtette, hogy sok 
területen egyre, nagyobb sze
repet kell játszaniuk a kisipa
rosoknak

AZ UTÓBBI 5 ÉVBEN 111
ezerről 146 ezerre nőtt a kis
iparosok száma, emelkedett a 
kisipar bruttó termelési érté
ke is. Ám eközben folyamato
san csökkent a fő foglalkozású 
kisiparosok aránya (1980-ban 
még 61 százalék volt, tavaly

már csak 52,6 százalék), évek 
óta nő a visszaadott iparen
gedélyek száma, s az összlét- 
szárn növekedése 1983-tól lé
nyegében csak a teher- és a 
személyfuvarozók számának 
emelkedéséből ered. Közben 
tovább csökkent a hagyomá
nyos ipari űzők, például az 
asztalosok, a cipészek,, az épí
tőipari szakmákban dolgozók 
száma.

Szóvá tették a küldött- 
gyűlésen azt is, hogy a kis
iparosok termékéből többet 
lehetne exportálni, ha köny- 
nyebben hozzájuthatnának a 
gyártáshoz szükséges import
anyagokhoz. Az idei vámren
delkezések egy része azonban 
hátrányosan érintette a kis
ipart. Az országos választ
mány jelentéséből az is kide
rült: előfordult már, hogy a 
Kiosz véleményét nem kér
ték ki olyan jogszabálymódo- 
sítás előtt, .amely a kisiparo
sokat is érintette.

Az efféle esetek nyilván
valóan csökkentik a Kiosz ér
dekvédelmi tevékenységének 
hatékonyságát, amely eddig 
sem nyerte el mindig a kis
iparosok. tetszését. Hasonló
képpen gondolkodhat a gaz
dasági munkaközösségekben 
dolgozók jó része is, legalább
is erre utal az a tény, hogy 
a mintegy 10 ezer gmk közül 
eddig mindössze 150 gmk tag
ja a Kiasznak, annak ellenére, 
hogy 1986 eleje óta a kisipa
rosok szervezetét hatalmazták 
fel az ő érdekképviseletükre

A  beszéd ára
Magyarországon a telefonál

lomások 81 szazaiéira már idő
mérőre van kapcsolva, így a 
beszédeseknek nem kis bünte
tést kell fizetniük szószátyár
kodásukért. A kisebbség egy 
része a leghagyományosabban, 
á beszélgetések számától füg
getlenül átalánydíjat fizet, 
mások a beszélgetéseik hosz- 
szától függetlenül hívásonként 
róják le a díjat. E kevesebbet 
fizető kisebbség azonban nem 
feltétlenül örül. Az alacso
nyabb díj szerényebb szolgál- 
tatást is jelent: az átalánydí
jat fizetők a legelavultabb ké- 
zikapcsolásos központon ke
resztül tudnak csak csatlakoz
ni a telefon-vérkeringésbe, áz 
úgynevezett egyszeres számlá- 
zású állomások pedig — ilye
nek Budapesten már csak a 
zugligeti központra kapcsolt 
készülékek —még nem tudják 
közvetlenül tárcsázni a távhí
vásba kapcsolt országrészeket 
vagy külföldet.

A helyi beszélgetések auto
mata időmérése nem régi a 
Magyar Posta gyakorlatában 
Az. átállás a hetvenes évek 
elején a crossbar központok és 
a távhívás megjelenésével vált 
szükségessé. A posta a BHG- 
nál beszerzett időmérő-szám
láló berendezésektől azt várta 
hogy a telefonálók majd taka
rékosabban bánva az idővel, 
enyhítenek, a hálózat zsúfolt; 
ságán. A remények csak né
hány hónapig váltak valóra, a

kezdeti 15-20 százalékos for
galomcsökkenés csak átmeneti 
jellegű volt. Ráadásul a fori 
galorn dandárját „okozó” hi
vatalokat, intézményeket, ter
melő vállalatokat, pontosabban 
az onnan telefonálókat telje
sen hidegen hagyta az időmé- 
réses rendszer többletköltsége.

Jelenleg a helyi beszélgeté
sek időegysége 3 perc. Ez el
len nem is szokás felszólalni. 
Az . időméréssel azonban meg
szaporodtak a távbeszélőszám
lával kapcsolatos panaszok is. 
Jelenleg a Budapesten évi 20 
ezer számlapanaszt vizsgálnak 
ki, de — postai felvilágosítás 
szerint — csupán ezrelékekre 
tehető az elismert géphibából 
adódó visszatérítések száma. 
A vitás ügyekben végleges 
megoldást csak a részletes, 
miijden beszélgetést feltüntető 
számla hozna, ez azonban — 
hallottuk a postán — igen 
drága lenne. Egyes számítások 
szerint, a számlázás ilyen mód
jának bevezetése köze! azonos 
költséget jelentene a hálózat
ból hiányzó központok árával. 
Marad tehát az esetenkénti 
vizsgálat — és talán a tarifa- 
rendszer finomítgatása. Érde
mes lenne például a vonalak 
hétközi zsúfoltságát úgy ;s 
mérsékelni, hogy ne csupán 
délután 6 és reggel 7 őrs kö
zött lehessen 6 percig 3 perc 
díjáért, beszélni, hanem .pél
dául az. egész hétvégén a nap 
minden órájában.
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és at család védelme
1 ^ , " ? “? ^ “ “” "  , b ‘ M é n '  f t : » » . »  » « »  » « * • • * ■ ?  n .k  «1 & M  ,ím o s ,.» it 11 etekben mar foglalkoztunk. Ahhoz azonban, hogy dótól szármázik.) kötelesek. S még egy alapvető

az- egesz torvény, annak rendelkezései, szelleme világos, s fő- Előfordulhat, hogy az emlí- rendelkezés: a lakásuk helyet 
ként áttekinthető legyén, szükséges az egész családit,tri **-. tett törvényes feltételek hiá- egyetértésben választják meg. 
vény taglalása. a7a, 0 lenere, vagy valamilyen A lakás helyére vonatkozó

- ervenytelenségd ok megléte megállapodástól a másik há-
Mint minden átfogó jogsza- ■ jelenlegi egy hónaira váraké melIett, mégis sor kerül a há- zastárs beleegyezése nélkül 

baly. e törvény ás megliatá- ‘k i  Idő f e S n S ^ Ä T  ^ ífk ö té s re .  Ilyenkor autó- csak alapos okból lehet el- 
rozza célját. A házasságról a ,;tj t , a mal em'  matikusan érvénytelen a há- tárni.
családról és a gyámságról- “  ,?Tp°fabb megfontolást, zasság? Természetesen hem, a Mi derül ki a fentiekből?

az -a célja, f i v  eIetre való fokozot- törvény ugyanis kimondja: Elsősorban az, hogy a házasszóló törvénynek az a céljaj , , , „ ,, , - - - --------
hogy az alkotmány alapján tabb felkészülést kívánja elő- 
hazánk társadalmi rendjének segíteni. Előfordulhatnak ese- 
és a szocialista erkölcsi felfo- te.k — súlyos betegség, útban 
Sasnak megfelelően szabályoz- lévő gyermek stb. —, amikor 
za vedje a házasság és a csa- e várakozási idő Indokolatlan 
Aa-d intézményét, biztosítsa a méltánytalan. Ezért lehetősé« 
házasságban és a családi élet- van arra, hogy a községi, vá- 
b?n, a házastársak egyenjogú- r°si, illetve megyei tanács 
sagáit, fokozza a gyermekekért igazgatási szerve felmentést 
való _ felelősséget, előmozdítsa adjon a három hónapos vára- 
az ifjúság fejlődését és neve- hozás alól. Sőt a házasuló!? 
lesét. Az alapvető cél tehát valamelyikének közeli halállal 
nem. változott: a házasság, a fenyegető egészségi állapota
csalad intézményének szabd- esetében a házasulok nyilatko- - „„ ...... .......
iyozasa, védelme, a házastár- zata a házasságkötés összes dély nélkül házasságot, vagy 
sák egyenjogúsága, a gyérme- törvényes feltételeinek igazo- olyan személy, aki gondnok- 
kék vedelnie. Bekerült viszont kását pótolja és a házasságot a ®»g alatt áll? Itt a jog tár- 
egy uj szakasz, amely a jog- bejelentést követően azonnal sad-almi rendeltetésére utal- 
alkalmazás elveként fogható meg lehet kötni. nék, arra, hogy a joggal való

a házasságot csak akkor Ä
lehet crvenytelennek te- ügyekben egyetértésben dönt- 
kinteni, ha azt érvény- hetnek csak. Ez nem zárja ki 
telenítési perben hozott a “ »iádon belüli „munkameg-
bírósázi ítélet érvénvte- ?sztast”, csupán azt kívánja,
■ . .. , y hogy a feladatokat egyetértés-
lenneK nyilvánítottá. E ben osszák meg. Természete
iért a házasságkötéstől sen bizonyos önállóságot is 
számított hat hónapon helyesel a jogalkotó, szemé-
■ .............  lyes ügyeikben a felek maguk

dönthetnek — például a mun
kahely-változtatásról stb. —, 
de egyéni érdekeiket alá kell 
rendelniük a családénak. Mint 
a miniszteri indoklás kiemeli: 
az említett kötelezettségek, 
így az

KICSI VÁSÁRI ÓK }
\ ' ' 1 1 ■' ■ • \ \ I)

Nem tudom, más hogy mennek a pénztárhoz. De 
van vele, én mindig mégha- miután senki nem szói, 
tódok, ha kisgyereket látok kénytelen vagyok megszó- 
as üzletben vásárolni, lalni. ii
Egyik kezükben hatalmas 
kosár, másikban cédula, s 
felnőttesen böngészik, mit 
is bíztak rájuk. Lassan és 
komótosan, vásárolnak, és 
komolykodva állnak be a 
sorba, a pénztár előtt.

— Attól függ, milyen sört 
akartok venni.

— Kőbányáit, mondja a 
nagyobbik. Azt mondta 
apukám, hogy azt vigyünk 
neki. Pont egy százasért. I

— No, ha azt mondta, ak-m . .  _ ,  . A* v ,  § Lev LL/C v  U H /  í t l t t t t j  C w v “

Az egyik nap két gyerek jcor vegyetek nyolc üveggel, 
lepett be az üzletbe, latha- s épp kifutja, még marad 
Mag testverek. A. kicsi egy forintotok, 
olyan negy-oteves lehet, a , ... - , , .
nagyobbik sem több tíznél. , ^Im enneku rekeszekhez, 
Ami meglepő bennük, az en IS uasarolofc, s véletlenül 
az, hogy szemüket hatalmas egyszerre erünk a: pénztár- 
kerekre nvitva. mindenen 'l0Z-_ En elöl, ok utánam.

belül lehet megindítani.
Mi történik akkor, h-a kis

korú köt gyámhatósági enge-

fel. Nevezetesen: Továbbra sincs megszorítás: visszaélés a családjogban is 
, törvényt a, társ-ntei- abba? a t-elkintettoen, hogy hol, Ezórt a törvény ki-
. . . . _ , .. melyik anyákönyvvezető előtt mondja: a nagykorúság eléré-

ni es egyem erdek ossz- köthető házasság. Fő szabály se “ an ~  házasságkötési en- 
hangjának biztosításával hogy ott lehet megkötni, an- , 7  hiányában — a kisfco« 
kell alkalmazni, a tör- nak az anyákönywezetőíiek a rdaag miatt, illetőleg a gond
vényben meghatározott “ űködési területén, ahol a megszüntetése után a
ionokkal éá hdaasfölek bármelyike lakik. Spndnakság alatt állás miatt

f  . oíeíesse- De másutt is megköthetik ha klzal'°lag az a házastárs jo-g-o- 
geKkel társadalmi ren- ezt a szándékukat az illetékes érvénytelenségi per indí- 
deltetésüknek megfele- anya/könyvvezetővel eflőzete- !asara- akinek személyében az 
lóén kell élni. sen közük, bejelentik. érvénytelenségi ok felmerült, s

Nézzük meg hogy melyek ♦ ,IS- hónap a megindítás T/vJr o “ Bí_,í7r.7':K Utolsó határideje. Példád írMit jelent ez? A törvény azok a törvényes feltétetek Vtolso határideje. Például 18 
módosítására, korszerűsítésére amelyek az érvényes házas’ EVen aluli n° köt házasságot 
eppen azért került sor, mert sáshoz szükségesek lltetve ~  »yamhatósági engedély nél

házas- ~  nagykorú férfival. Ami- nazas koy elérte ő is a 18. életévét,
éppen azért került sor, mert Sághoz 
a család működési zavarai je- amelyek hiányában
Ientós társadalma problémákat, ság érvénytelen? „ - - — „ „c^
is okoznak. Így a módosítás Házasságot az íh fíf® kezdve hat hónapon be-
to célja éppen e családi kap- zás szSSfcsak „ L w L ul csak ö' tehát a nő mdít- 
csolatok erősítése, a családfa- a  és nő köthet A ’nawknrtT « V ei'vénytelenítési pert. a 
gok egymás iránti felelősség- ság azonos a 18 u’ nem- H»gy mi ennek a
érzetének „9« ,é Se. ,  teéVel, Teh« a t S m * %

egymás támogatása, a 
szülői kötelességek tel
jesítése nemcsak erköl
csi, hanem jogi kívána
lom is, amelynek meg
sértése jogkövetkezmé
nyeket von maga után. 
így nyilvánvalóan bon
tóper esetén mindezt 
mérlegre is teszi a bí
róság.

Nem módosultak a feleség 
névviselésére vonatkozó ed
digi szabályok. így a feleség 
a_ házasságkötés után válasz
tása szerint:

— a férje teljes nevét vise
li a házasságra utaló toldás
sal, amelyhez' a maga teljes 
nevét hozzákapcsolhatja, (Ko
vács Zoltánná, Nagy Katalin) 

nevét vi 
toldás

kerekre nyitva, mindenen 
csodálkoznak. Látható, 
hogy még nem jártak itt^ 

Az is mutatja, hogy kez
dő vásárlók, mert kezükben 
ott a kosár, a másik kezük 
összeszorítva, de azért lát
ható, hogy pénz van a mar
kukban. Persze, csak a na
gyabbiknak. Térülnek-for- 
dulnak. Amikor szembenéz
nek velem, jó hangosan, 
hogy én is, de más is ért
se, megkérdik: „Tessék

amikor fizetek, a biztonság 
kedvéért mégis megkérde
zem, nehogy kínos helyzet
be hozzam őket: „Mennyi
be kerül nyolc üveg sör?” 
Kilencvenkilenc forint — 
válaszolja a pénztáros.

— No, mondom nekik, 
jól tudtam, elég lesz a pén
zetek.

A nagyobbik kislány most 
már, hogy minden rendben, 
kosárban a sör, s a pénz is'  ^  ^ — — . V Ul U V / l j 'O  u» jy  c* I V/Zf LtJ

mondani, hány üveg sört elég, kezd . biztonságossá
lehet venni száz forin 
tért?!”

Puff neki, gondolom ma
gamban, no ezek is megjár
ták, micsoda szüleik lehet
nek, hogy csak így kettes
ben leküldik őket sörért, 
kezükbe nyomnak egy szá
zast, s hozzanak sört.

Nem akarom egyből el
árulni vásárlói jártasságo
mat, s várom, hogy valaki rongyos cipó, 
kiokosítja őket, s aztán

válni. Mosolyog, s előre lát
ja, hogy megdicséri őt áz 
apja, mert okos és ügyes 
kislány. Lehet rá számíta
ni.

De csak m.gst veszem est
re, ahogy pakolják a sört, 
s lépnek, ki az ajtók, hogy 
decemberben nincs rajtuk 
semmi, csak egy kardigán. 
S meztelen lábukon rossz,

A. J.

tá rsak  egyenlőbb teherviselése -eddigi w ' Yál™ ? Most csak anny it: az vacs z <>?tánné, Nagy I
es nem utolsósorban a  gyér- é w e t'm ig e m e íté fc  ^  ‘ drvenytelenség kim ondása az- a. f®r;ie ,csaladl ™ 
m ekek védelme. Az em líte tt csak a gyimhatósSí? zal já r. hagy az eredeti á,Ua.  §eli a  h a z a ssa g ra u ta lo to ld á s -
jogalkalm azási: e lv .e n n e k  é r- engedéhteTO? k ö th e f  P? \ helyreáll, azaz nem  is ®al és, eh hez a maga te ljes ne-
etekében született, s. azt. is je - got -q iff- i . . , azassa“ attekuilt fci házastársi vagyon- , hozzakapcsolhatja, (Ko-
lenti-,, hogy a családi jogviták- K  kÖf SSég- míg * honfóplrben  vacsne- Nagy K atalin)
ban nem  kaphat jogvédelm et SQm m esko tes- a házasság eddigi követkéz- t _ ~ ^ a . fer;,e, . csa!adl. . nevehez
a közösségi .érdpkeki’e tek in 
te tte l nem lévő, illetve a joig- 
gál visszaélő m agatartás. Ügy 
is fogailmazhatunk — ezt fe
jezi ki a m ódosított sza
kasz —. h o g y  ami a család
ban történik, nem csupán ma
gánügy,. hanem társadalmi je
lentősége van.

mtortoéi, r t * .  » M i s :  SrSte'iífSf
S  •  h - ^ o t é s r e  A házastársiak egymás közti — kizárólag a maga teljes 
indokolt esetben és csak viszonyát bizonyos értelemben hevét viseli, (Nagy Katalin), 
akkor adhat engedélyt, nem szabályozhatja a jog, de Itt annyit kell még elmon- 
ha a házasulandó a 16. eIYeket  meghatározhat. így dani, hagy a . féleség csak 
életévét betöltötte! nundenekelőtt hangsúlyozza a addig viselheti a férje csalá-

módosított törvény, hogy a di nevét házasságra utaló tol-
—"— »v Ezzel kapcsolatban érdemes hazastarsak jogai és köteles- dással, amíg újabb házassá-
Ahhoz, hogy a családról be- idézni a Törvény miniszteri *egei azonosak, a házasélet got nem köt. Végül, a volt

szedhessünk,. szükség van há- indokolásából: „A nemek ufyeiben közösen kell dönte- férj kérheti a bíróságtól hogy
’ r s r f T r r t « - , n / » / , ~ X _ .  * 1 _ ^ '  * I r X t r n i  H I Ü K .  T O V í í í h H l . f l  l e h l e n  * Cl Vl V n l t  -p/rvl A - il i- „  A  1 -  .. _ <■

__  __  _lim t̂iuu'fvuaci.'Sciuuii: „a  nemek: Ke.iü aonte-
zasságkőtésre. Az elmúlt esz- egyenjogúsága elvének követ- niük- Továbbiakban: a házas- ______
......... --------  társak a személyüket érintő viseléstől, ha a” feles’égetVzán-

volt feleségét tiltsák el a név-
tehdők tapasztalatai azt mu- kezetes. érvényesítése, nemzet- .. -  ------- ----- - na a reiesegs
tátják, hogy sok a meggondo- köz}“ kötelezettségeimik, az if- fejekben önállóan, de a csa- dékos bűncselekmény miatt 

így a Í»S»S védelme, s nem utolsó- !a“ érdekeit szem előtt tartva szabadságvesztésre ítélik. Halitten házasságkötés,:
válások, egy része emiatt'’tör- sorban az, hogy házasságot az döntenek, s minden tévhittel a férj meghal az ügyész is

'  -  Z .C Z _ t_  " ' > '  ’  . . . .  n . l i l í iW + n + U .n v ,  i    ;  1.  1 - • . .  r -  * . . 0x/
r- Házasságot az ö ^vnmei a lerj megnaü, a.z ügyész is

törvény terme- iffak érettebb fejjel, a nagy- ellentétben továbbra is érvé- jogosult az eltiltás kérelmezé-
.tar- körűség elérése után kösse- h^es a szabály: a házastársak zésére, a férj rokonainak kez-

nek, indokolja a korhatár fel- hűséggel tartoznak egymás- deményezésére. tír. L. Gy.
PTn.Pi]í^?Pffl A h ó  rrneeií m*« ________ ...

vónyszerű. A 
szelesen a házasságkötés
talmi kellékeit’’ nem . határoz- ’ —,— ~ ^uatcia. icr 
hatja meg,, ez két ember be- r emelésót. . .  A házasságra leg- 
folyásmentes érzelmi, viszo- Ael3ebh biológiailag, de társa- 
nyát feltételezi. Az alaki kel- semmiképp sem
lékelhet viszont igen, s ezek erétt’ tizenhatodik életévükéit 
hatással lehetnek a felekre, be n;el?  töltött személyek há- 
megkívánva az alaposabb z,assagát még az esetleg szüle- 
megfontoltságot. tendő gyermek érdekei' sem

A házasság változatlanul ’v ” VaSyis ezen ój
akkor jön létre, ha a házasu- rendeftkezesek következtében 
landók az anyakönyvvezető e  ̂ í 8. éve? fsIüidek köthet-
vagy a tanács más hivatalos n házasságot, s indokolt 
kiküldöttje előtt, két tanú je- esetC)erl T  tehát ha útban van 
lenlétében személyesen kije- ~  is csak a 16
lentik, hogy egymással házas- „ i f f  b0töWését követően e.n- 
ságoit kötnek. Tehát a baldo- a gyámhatóság
gító igent csak személyesen k!Sk0™ak házasságkötését. E 
lehet kimondani. Erre általá- szat>al7>.,mipt láttuk egyérteil- 
ban hivatalos helyiségben ke- tö rvén7  nem «igéd hí
rül sor, de rendkívüli körül- VeÍ! f , ,
menyek esetén a házasság ,jyLmdezeken túl az ervenyes 
másutt is megköthető Példá- ftazaf saShoz szükséges, hogy 
ul bv. intézetben. n® l0g7enek érvénytelenségi

Amíg azonban a házasulan- -ff: íg7  ne ail.1°a fenn ko- 
" ............ . i'at>w házasság, illetve ne le

gyen egyik fél sem csölekvő- 
képességet_ kizáró gondnokság 
alatt. Továbbá érvénytelen:

— az egyenesági rokonok,
— testvérek házassága, to

vábbá
a testvérnek testvére vér 
szerinti leszármazójával,

— a házastársnak volt há-’ 
zastársa egyenesági roko
nával, valamint

— az örökbefogadónak az 
Örökbefogadottal kötött 
házassága.

Pezsgőbontás — zacskós segédlettel
Juhász Attila rajza (Sopronkőhida)

á i  olvashatatlan aláírás 15)

Egyik este a férfi többet

— Most behozom, amit az 
utóbbi években elmulasztot
tam -— mondta, s ezzel arra
célzott, hogy négy éve _
amióta elvált — nem volt tán
colni, szórakozni, amíg én

d°»í idáig eljutnak, vannak 
teendőik, illetve van várako
zási idő. így

a házasulandóknak . az 
anyakönyvvezető előtt 
ki kell jelenteniük, 
hogy házasságuknak a 
legjobb tudomásuk sze
rint nincs törvényes 
akadálya, s igazolniuk 
kell, hogy a törvényes 
feltételek fennállnak.

A jogszabály — ilyen ieíénles > esetben- a testvérnek, 
is érvényben van _ á házas- 1 e^Y?, a bazastársn.ak leszár-
sági tanácsadás“  v a Ä -  f f i i W  kötott eF éDeŝ 1 vételt kötelezővé teheti a? ■ ° ■°aaYal. kötött hazassaga
anyakönyvvezető e szándék lebet* ba a ta'
bejelentését követő három hő-
nap.on túli időpontra tűzheti é . f  - ad‘ (Pe,daul_a volt ha
csak ki a házasságkötést. A ^ 5  to  i g a Ä -

. ^ft ..eiküvői  k̂övető napon Gondtalan, felhőtlen két he-
autóztonkaZaíaakaarosra. eSEfeI Mtezott0^  ^,Ón?kán még ”em keneténél, nem”’'en- “ 'eg nem jelentéin az“‘életé-
szőr úgy terveztük u«van fKi n7US°dtan «edtuk hazafele a volánhoz ben.
hogy a Balatonnál töltünk két blkmib®n a strand- nini. Én is ittam, de jóval Természetesen nekem sem
hetet, de amikor megtudtam m inf T "® ,3? 15 Volt’ kevesebbet, így J n  vezettem, volt kifogásom az elmenetel
Mónika terhességét, azonnal ^  terhes lett- Ami- I=az ugyan, eloszor azt ja- ellen, csak annyit jegyeztem
elálltam ettől a tervtől. Hiá- fpiznv®k megnézték, vasoltam, hogy hagyjuk ott a m®g- vonattál megyünk Fü-

■ba erősködött, hajthatatlan f.®1®nken,.odabu3t hozzam, ne- kocsit, menjünk haza taxival, lopszállásra.
maradtam. kem ̂ pedig_ dagadt_ a mellem Az asszonyok kinevettek. — — Ugyan, az csak negyven

— Nem kockáztathatom labbna^TItetnH íiatf* — f^ SZ vezetni kn°méter. Nem azért vettükmeg, hogy megfázz a sátor i?bbnak látszott, mint volt. kérdezte Monika —, hi- a kocsit, hogy madzaevasút- 
ban/nem beszélvf^rél hog;  Huszonnyolcnál többnek sen- ^en  alig ittál? tál járjunk. maazagvasbt
a Balaton vize hideg ’lehet, h a rm to c h a t^ k J 'f18 T** 3 ' Wem féltem, sőt Valahogy ~  ISazad van, kis szívem 
rád pedig most sokkal job- ft“ m“ cbat°dikat taposta. úgy ereztem, jobban megy a ~  mondtam de a lakoda
ban kell vigyázni — mond- , Balatonnál igen nagy vezetés. Nem zavartak annvi-
tam határozottan. m ,t ’ - -  Q -------------

lomban nem mondhatom,
........  ---------------------------------------------------------  . t i -  ------— ..... ötül. hogy nem iszom az új pár
Eleinte dúlt-íúlt, mérgeié- ve vezettem, mert jogosítvá- Eltelt a két hét Dunaföld- eeészségére. út w .« .u  B 0 nvom ..„1. . .  ------ .... “m.. uunafold- — Hiszen nem szoktál be

rúgni.
— Persze hogy nem, de ha 

iszom, nem szabad vezetnem.
— Inkább Hagyod, hogy ösz- 

sze-vissza rázzon az a vacak

, mergelö- Ju8usuva- isueix a Két hét. Dunaföld-
dott, később már csak mo- ugyan régóta volt, de várig együtt autóztunk a há-
solygott rajtam. Belenyugo- |7 akí>Vatorn annal kevesebb, zaspárral. Ott beültünk a ha
dott, de azért időnként meg- ?Z esti és az éí* laszcsárdába, mert a nők ha-
jegyezte: “ szakai veretes volt kellemet- lászlevet akartak enni Tői

— De félted a fiad. ên:. N.3®701? zavart a szem- esett utána néhány pohár sör
bemv°k lámpája. Ilyenkor Vacsora ■ - P är sor‘

* — « rtau. I-_ ,  .—  “ iicnanv pohár sör :----- nugy osz-
Egy magánházban vettünk . la^ P aJa* Ilyenkor Vacsora után elbúcsúztunk sze' VISSZa rázzon az a vacak

szobát, ahol főzési lehető- ” l 'nÍ g i eV0ttem a lábam a ők Dunaújváros felé mentek 7°?,at? Tudod> ho§7 vigyázni
eg is volt. Mondtam ugyan. P , oL .Hlaba, ezt meg meg mi is elindultunk- haJSLlz’ keI1 a fiadra!

Beleegyeztem.
ki anoi lozesi lehető- a lauam a OK Dunaújváros felé mentek
seg is volt. Mondtam ugyan, f  f , 1' Hlaba. ezt meg meg mi is elindultunk hazafelé’
h.?g7 .f.z fölösleges, ne fő- S 1 .®f°knom- ^ e b k é n t  nem Egyébként csak a halászléért
zocskéljen. hajtottam gyorsan, a 80-90 és a mi kedvünkért jöttek e

— Nem képzeled, hogy két nem^éptem ^,besseget soha Hunaföldvárra. Már nem ide- 
hetig nem eszem mást, mint Lu P S'esitett vezetés közben mint
amit az étteremben kotyvasz- „ Abban a házban, ahol lak- először, hogy sört ittam
tanak? 6gn1-m,ásik,  házasPár >s Otthon levél és esküvői

Ebben a kérdésben nekem b ará to z^ tt™ ^ 0SSZe," ■ ,me®hívó várt bennünket Jú-
kellett engednem, pedig nem Egy-két nan m, i ] Í  yí  l“ s huszonhatodikéra szóit, szívesen tettem. S , ®  " ap múlva együtt Monika bátyjának — aki

Zalakaroson laktunk,, de ként is együtt mentünkül" V0,t ~  a
becsavarogtuk a Balaton déli Nekik is Trabantiuk vllt wll ^ t nt fer;|hez- Nem utasíthat- 
oldalát, sőt még fürdést is a mi k o c Ä t  h a S a t u k  -3 meghívást- Az
engedélyeztem neki a tóban, hol az övékét & n 11 ’ en kis felesegem egyébként is

nagyon szeretett szórakozni.

—- Kocsival mentünk, ,
Nagyon jól éreztük magún- 

Kát a Iákodalómban. A meny- 
asszonytáncig, éjfélig nem is 
volt semmi baj. Utána vettem 
eszre, hogy Mónika félrehú- 
zodik.

Valami baj van, kicsim9 
— kérdeztem tőle.'

— Hányinger gyötör — 
mondta. Legjobb (érme hazamenni.

A bátyja természetesen nem 
akart elengedni «linket, én
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Hiánypótlás
Másodikos gyermekem 

folyamatosan olvas, kívül
ről fújja az egyszeregyet 
és természetesen tud ösz- 
szeadni, kivonni. A világ
ról persze még keveset 
tud, azt tanulja meg, 
amit éppen tanítanak ne
ki.

Ez jutott eszembe Kő- 
hidán, amikor néhány 
percre benyitottunk az 
egyik tanterembe. Éppen 
számtanéra volt .— nem 
matematikai, mondták — 
és az alapismeret II-ben 
összeadást gyakoroltak. 
Bizony, az első „felelőnek” 
nehezen ment a 62 és a 24 
összeadása, ám az utána 
következő tanúló már 
gyorsan kiszámolta, hogy 
mennyi 19 meg 48.

,A padokban ülők kissé 
szemérmesen vagy tán 
szégyenlősen mosolyogtak, 
pedig most már nincs 
okuk rá. Egyértelmű ta
pasztalat: amit a gyerek 
könnyen, szinte játékosan 
megtanul, azt a felnőtt 
ugyancsak nehezen sajá
títja el, nehezebben áll rá 
az agya.

Nem lehet kétséges: a 
bv. intézetekben folyó ál
talános iskolai oktatás a 
legnagyobb erőfeszítések 
ellenére is csak hiánypót
lásra elegendő, arra, hogy 
a diákok alapvető ismere
teket birtokoljanak. De 
olyan mélységben már 
nem lesz sajátjuk a tudás, 
mintha azt gyerekfejjel 
tanulták volna meg.

Ennek ellenére vagy ép
pen ezért dicséretes azok 
erőkifejtése, tanulási vá
gya, akik felnőttként be
ülnek az iskolapadba. Nem 
kell szégyenkezniük, már 
csak azért sem, mert egy 
részüknél a gyermekkori 
iskolakerülés a szülők bű
ne, felelőssége. Ha akkor 
rászorították volna őket a 
tanulásra — ami ráadásul 
törvényileg is kötelező —, 
most talán nem lennének 
itt, sem az intézetben, 
sem az iskolapadban.

De a hiánypótlás sem 
kevés, hiszen ha megta
nulnak olvasni, írni, szá
molni, e tudás révén to
vább bővülhetnek ismere
teik. Ezért tisztelet illeti 
őket. Jó tanulást minden
kinek — jövőre is! — f

Sohasem késő (Os. Z. felvételed)

Ünnep előtt: fölösleges intelem

üiliilsástéls.
Amikor először hallottam 

az új nevet, amellyel a Heti 
Híradót illették Sopronban az 
olvasók, akkor sem tudtam 
minősíteni: elmarasztalás vagy 
dicséret van a háttérben. 
„Bűnbánó lap” — mondták, s 
a kérdésre, hogy miért, emi- 
gyen a válasz: a cikkekben 
mindig önkritikát gyakorol
nak az emberek, szánják, bán
ják bűneiket...

Noha tiszteletben tartam az 
olvasók véleményét, hiszen a 
cikkírói szándék, s az amit 
ténylegesen kiolvasnak belőle, 
nem felíéíleniil esik egybe, ez
úttal mégis vitatkoznék. Nem 
indulatosan, mint áki igazá
ban teljesén bizonyos, csak 
úgy csendesen. Vágy hogy 
stílszerű legyek, bűiibánóan. 
Amit bánok, az az, hogy sen
kit nem kérdeztem meg: va
jon az ellenkezője tetgzene-e? 
Mondjuk „bűnhelyeslőjS lap
ként megnőne-e az ázsió? S 
rögvest meglódul a fantáziám, 
olyan írásokat Iátok, amelyek
nek a címei is sokatm°ndóak: 
„Nem bánok semmit!, Alig 
várom, hogy folytassam!. 
Megjavított élet, Megérte!, 
Végre újra itt vagyok!, Most 
már tudom, mi hiányzott”, 
stb. A címekkel mégcsak 
meglennénk, dé a riportala
nyokkal már több gond lenné. 
Eleve kiesnének a számbavé
telnél a kedvezményre jogo
sultak, nekik „kötelező” a 
szánom-bánom. Ide sorolandó 
értelemszerűen valamennyi 
őrizetes, aki ideiglenes elbo
csátást kaphat. Aztán minden
ki, aki rövid tartamú eltávo
zást szeretne vagy büntetés- 
félbeszakításra gondol. Égy 
szót sem mondók, tárná szét

a- kezét valamennyi bizalmi 
állásban lévő elítélt, csak nem 
vagyok a magam ellenségé. 
Nem nyilatkozna az sem, aki 
pártfogót szeretne, bár nem 
jár neki — vannak ilyenek —, 
s azok sem, akik kaphatnak, 
mert hátha megússzák. Lassan 
nem maradnak mások, mint 
akik a fogdán vannak, vagy a 
fegyelmező részlegben, illetve 
azok, akik éppen haragszanak 
valami miatt a hévére, a vi
lágra. De még ők sem bizo
nyosan bűnhelyeslők.

Szóval, a bűnbánók vannak 
többen, ezért az ő hangjuk 
hallatszik. így logikusan kije
lenthetem: az új elnevezés 
nem elmarasztalás. Sőt.

S mégis vegyül üröm is e 
felismerésbe. Azért valamit 
nem jól csinálunk, mintha 
nem lenne egészen hiteles a 
bűnbánás. No, nem arra gon
dolok, hogy a riportalany 
nem meggyőző, nem őszinte, 
csuöSű árrá, hogy rosszul köz
vetítünk. Ezt azonban mind
járt elvetem, marosak önvéde
lemből is.

Ám motoszkál a fejemben 
valami: talán nem a bűnbá
nás ténye zavaró, hanem az, 
hogy kimondjuk, kimondatjuk. 
Aki már volt gőzkamrában, 
az tudja, milyen nagyon me
leg van ott. S a melegtől ful
dokló fogyasztók — vagy más
naposok — itt nem arról be
szélnek biztatásként, hogy 
nem bírom ezt a hőséget, ha
nem ellenkezőleg: hűvös szel
lőre, pezsgő jégkockákra gon
dolnak, s így jobban kibírják 
a hátralévő időt.

Vagyis: ne mondjuk ki azt, 
ami úgyis nyilvánvaló!?

—  f  —

pedig nem akartam megmon
dani, hogy a feleségem ter
hes. Mónika viszont nem csia- 
nált titkot belőle.

— Tudod, a terhességgel 
rosszullétek járnak, ilyenkor 
legjobb, ha otthon, nyugodtan 
lefekszem. A fiammal, is így 
voltam.

— Nem lesz koraszülött az 
a gyerek, hiszen még csak né
hány hetes házasok vagytok? 
— viccelődött a bátyja bú
csúzkodás közben.

— Remélem nem. Azért me
gyek haza. Ott közelebb van 
az, orvcis is, ha segítség keil.

— Nem így gondoltam.
— Tudom — mosolygott 

Mónika. — A,'gyerek nem lesz 
koraszülött, mi siettük el egy 
kicsit a dolgot.

Mintegy húsz. kilométerre 
lehettünk a várostól, amikor 
meg kellett álínom. Kiszáll
tam, kisegítettem Mónikát. 
Nem sikerült hánynia. Né
hány percnyi erőlködés után 

' visszaültettem.
— Siessünk, Nándikám — 

mondta, és rádőlt a műszer
falra.

Bekapcsoltam a reflektort 
és. gázt adtam. Az úton nem 
volt forgalom,, nyugodtan me- 

, h ettem.
Az izsáki út bejárója előtt 

van egy. nagy balkanyar, le
vettem a reflektort, mert úgy 
láttam ,jön velünk szemben 
egy kocsi. Majdnem a kanyar 
közepén találkoztunk. Reflek
tora úgy vágott a szemembe, 
hogy egy pillanatra el vakí
tott. Amikór végre ismét lát

tam, észrevettem közvetlenül 
előttünk egy embert, az út kö
zepén tolta a. kerékpárját. Ve
lem szemben egy másik kocsi 
jött, balra nem előzhettem a 
frontális ütközés veszélye nél
kül. Hirtelen jobbra rántot
tam a kormányt, mért féke
zésre már nem volt idő. Gon
doltam, lemegyek az útpad
kára. Nem akartam elütni a 
részeg kerékpárost. Bár el
ütöttem volna!!!

Csak egy ütést éreztem.
A mentőautó száguldott ve

lünk, amikor kinyitottam a 
szemem. A lábam borzalmasan 
fájt. Első szavammal Mónikát 
kerestem, de az ápoló, aki 
mellettem ült és a lábamat 
szorította el, nem válaszolt. 
Megmozdulni sem engedett.

A feleségemet vették ki elő
ször a kocsiból. Mire én is 
sorra kerültem,, őt már nem 
láttam sehol., A műtőbe vit
tek. Az orvos megvizsgált, az
tán kaptam egy injekciót. 
Annyit közöltek velem, hogy 
Mónika is itt van, aztán el
aludtam.

A . kórteremben -ébredtem 
fel. Anikó ült mellettem, Mó
nika legjobb barátnője.

— Hogy érzed magad? — 
kérdezte, amikor kinyitottam 
a szemem.

— Mónika? — néztem rá 
kétségbeesve, válaszadás he
lyett.

ő  sem felelt azonnal, injek
ciós fecskendőt vett fel az éj
jeli szekrényről, beszúrta a 
tűt, és befecskendezte a tar
talmát.

— Nem válaszoltál. Hogy 
érzed magad?

— Anikó! Az Isten áldjon 
meg! Mi van Móni kávai?

— Most műtik, már másod
szor— mondta szomorúan.1

— Annyira súlyos?
Nem válaszolt, csak bólin

tott;
— Ugye, életben marad? 

Ugye, nem lesz semmi baj? 
— kérdeztem könyörögve.

— Reméljük — mondta és 
kiment a kórteremből.

Nem tudom, mennyi idő 
telhetett el, amíg viszajött, de 
nekem - éveknek tűnt; Tolóko
csit: tolt, egy ápoló kísérte, 
Kisegítettek az ágyból,, beül
tettek, aztán elindultunk. '

— Mónikához megyünk? — 
kérdeztem Anikót.

— Igen — bólintott köny- 
nyes szemmel.

A feleségem egyedül feküdt 
egy kórteremben, odatoltak 
mellé. Megfogtam kicsi kezét, 
amelyik kint feküdt a taka
rón. . A másik karjába yért 
kapott szegény, Kinyitotta a 
.szemét.
, — Angyalkám, ugye,; meg
gyógyulsz?

— A fiad ..„  a fiad ... — 
nem .ludqtt főbbet mondani.

— Nem baj kicsim, te vágy 
a fontos. Most neföeszélj. ném 
szabad.

Lehunyta a szemét, mint 
aki nagyon álmos, aztán is
mét rám nézett, válamit — 
azt hiszem — mondani akárt.

— Ne beszélj, Mónikám, 
majd ha jobban leszel,

Halványan elmosolyodott. 
Ügy éreztem, mintha egy pi
ait, megszorította volna a ke
zem.

— T e. . .  olvashatatlan alá
írás — suttogta, aztán le
hunyta a szemét.

— Engedd el a kezét! — 
mondta Anikó kis idő múlva. 
Hagyjuk aludni, majd holnap 
ismét elhozlak hozzá.

— Nem maradhatnék itt, 
hiszen egyedül van? — kö
nyörögtem.

— Nem — mondta határo
zottan Anikó, és visszatoltak 
a kórterembe.

Két nap múlva tudtam meg
az igazságot.

Még fogtam a kezét, ami
kor meghalt. Anikó már ak
kor tudta, amikor elvitt mel
lőle.-Neki köszönhetem, hogy 
az utolsó pillanatban ott le
hettem mellette. Ő könyörög
te ki az engedélyt, kis híján 
fegyelmit kapott.

Anikó tudta, hogy Mónika 
meg fog halni, sőt az sem volt 
igaz, hogy másodszor is meg
műtötték. Ezt azért hazudta, 
mert húzni akarta az időt, 
hátha magához tér a felesé
gem.

Mónika még az utolsó pil
lanatban is velem törődött. A 
fiamat említette — akit még 
a méh ében hordott —, aztán 
úgy. búcsúzott el tőlem, ahogy 
először szólított: „Te, olvas
hatatlan aláírás.”

Csapó Sándor 
Márianosztra

(Folytatjuk.)

h é t k ö z n a p i  t ö r t é n e l e m

legszerencsétlenebb király
ENNÉL A KIRÁLYNÁL (mármint II. Lajosnál) min

den korábban s a maga ideje előtt történt: ^°r^ o n á z -
ként látta meg a napvilágot, ve^ ^ a^ ^ a n  már ták Magyarország királyává, kdenceves korabra ma 
eliegvezte magát, tízéves korában mar az államugyeK 
élére került, tizenöt éves korában már_ meghazasodot , 
tizennyolc éves korára megőszült, és húszéves korában 
már el is távozott az élők sorából.

így írták le az egykori történetírók röviden a magyar 
történelem talán legszerencsétlenebb korszakának tálán 
legszerencsétlenebb királyát, II. Lajost. Mar születése is 
orvostörténeti ritkaság!

De előbb ismerkedjünk meg nagy vonalakban azzal 
a környezettel, amely háttérként szolgált ehhez a szü
letéshez. A trónöröklés körüli problémák és bizonytalan
ságok miatt a Szapolyai párt a kétely es gyanaki as je
gyében ragaszkodott ahhoz, hogy jelen legyen kePJise- 
fői útján a szülés lefolyásánál. _ Minderre pedig azért 
volt szükség mert elterjedt a híre annak, hogy az  ̂ j-
szülött helyére egy fiúgyermeket készübiek becŝ ^̂ ^
ni A bizalmatlanság oka az volt, hogy a rnagyar ren 
dek már nem kívántak idegen szarmazasu uralkodot 
látni a magyar trónon. II. Lajos apja Ulászló cseh 
rály volt, akit kényszerűségből és igen súlyos felteteiek 
mellett választott meg a rendi orszaggyul« 1490-b 
királynak és akit II. Ulászló névén ismer a magyar tor 
ténelem. Á feltétel egyébként az volt, hogy Ulászló kös
sön házasságot az utód nélkül elhunyt Mátyás knaly öz
vegyével, Beatrix királynéval.

Ulászló a házasságot meg is kötötte, még 14f° :be®' ^  
azonban 1500-ban a pápa érvenytelenitette. A házas-ag 
kikötésének és egyéb más feltételeknek is az volt. az 
oka hogy ilyen módon próbálták Ulászlót arra kénysze
ríteni, hogy a Mátyás király által elkezdett kul- es bel
politikát folytassa. Ez azonban — mint ahogyan ezt a 
válás is mutatja —, nem sikerült Ulászlónak.

Visszatérve II. Lajos, születéséhez: azért volt fontos 
a fiúutód születése, mert 1505-b.én az országgyűlés az 
úgynevezett „rákosi végzésiben kimondta,_ hogy U. 
Ulászló fiúörökös nélküli halála esetén többe nem vá
lasztanak idegen uralkodót, és a leányagi öröklést pe
dig nem ismerik el. Ebből kiderült, hogy Ulászlónak 
volt leány leszármazottja. Ez a végzés, még ha a király 
nem is hagyta jóvá, gyakorlatilag Szapolyai Janos trón
ra jutását jelentette volna.

EZ VOLT TEHÁT AZ OKA annak, hogy maga Sza
polyai János vett részt Anna királyné, Ulászló második 
feleségének szülésén. A rosszhiszeműségből, gyanakvás- 
ból fakadó rágalmak egyébként annyira tönkretettek a 
terhesség utolsó heteit, hogy az elkínzott lelkű anya a 
koraszülést követő napokban meghalt. A _ fiúgyermek 
1506-ban született és II. Lajos néven vált ismertté. Az 
akkori idők leghaladóbb szülészeti műfogásainak kö
szönhette életét. -Miként a források állítják, születésekor 
ugyanis a testét nem borította bőr. A jeles orvosok 
csak úgy tudták átsegíteni a legkritikusabb heteken, 
hogy felvágtak és kizsigereltek élő sertéseket és a 
disznók vastag bőre és húsa közé helyezték a gyerme
ket, amíg az állat testmelege tartott, és folytatták ezt 
az eljárást mindaddig, amíg a varasodás befejeződött és 
abbói, miként az a gyógyult himlő után sízokott lenni, 
bőr keletkezett.” , .

A 10 éves II. Lajost a rákosmezei országgyűlés 
1516-ban már teljes jogú uralkodóvá nyilvánítja. 15 éves 
korában házasságot köt Habsburg Máriával, aki már 9 
éves kora óta jegyese volt.

A király egyébként a feljegyzések szerint igen fiatal 
korától kicsapongó életet élt, sőt egyes leírások szerint 
kifejezetten kéjenc volt. Az államügyek iránt undort és 
unalmat érzett. Állítólag még kora ifjúságában házas
ságon kívüli gyermeke született. Az illetőt „János her
cegnek” hívták. Igazából sosem lépett fel trónkövetelő
ként, de hiába is tette volna. A mohácsi csata után a 
szétszakadt országban sokan reménykedtek ugyan ab
ban, hogy II. Lajosnak van természetes utóda, aki majd 
egyesíteni fogja az országot, a félig polgári származású 
Jánosnak azonban igazi esélye nem lehetett volna a ki
rályi címre. A történészek igen sokat vitatkoztak léte
zése felől, de igen sok dokumentum egyértelműen azt 
igazolja, hogy Pozsonyban a vár alatti egyik házban 
élő, olykor félbolondnak nevezett férfi, akinek időnként 
pénzt juttatott az uralkodó, nem volt más, mint II. La
jos vér szerinti fia.

AZ EGYKORÚ „BABONATÁRAK” feljegyeztek még 
egy igen érdekes történetet Lajos királyról, amely már 
a mohácsi csata misztikumához tartozik. Amikor had
ba szállása előtt a király a budai várban mulatott, egy 
nyomorék ember jelent meg a várkapuban és jóllehet 
már későre járt, a kapukat lezárták, s mindegyiket erő
sen strázsálták, fennhangon hadarva és ordítva azt kö
vetelte, hogy nyissák ki a kaput, mivel valami igen fon
tosat akár közölni a királlyal. Amikor azt tanácsolták 
neki, hogy várjon reggelig türelemmel, a király est
ebédjét költi éppen és éjnek évadján különben is tilos 
bármelyik kapu megnyitása, még jobban rákezdett az 
ordítozásra és végül is azt kérte, ha már nem akarják 
bebocsátani, úgy kérjék meg a királyt, hogy jöjjön oda 
a várkapuhoz, és akkor módja lesz neki elmondani a 
közlendőket. Az udvarnép soraiban ennek hallatán ne
vetés és gúnykacaj lett úrrá, s elhatározták, hogy csú
fot űznek a hivatlah jövevényből, áki nyilvánvalóan 
bolond.

A király egyik udvaroncát azzal küldte le a kapu
hoz, állítsa magáról, hogy ő a király, a maga legmaga
sabb személyében. De a nyomoréknak /élt lény ennek 
nem adott hitelt, hanem ismét megszólalt, mégpedig 
ekként: „Te nem Vagy a király, s ezért nincs is szavam 
hozzád! Tudasd azonban királyoddal, minthogy megta
gadta azon kérésemnek, vagy inkább intésemnek a 
teljesítését, hogy maga személyében jöjjön le és hallgas
son meg engem, rövidesen erőszakos halállal fog hal
ni.” Alighogy kiejtette ezeket a szavakat, a kísértet vagy 
hazajáró lélek panaszosan ordítva ugyanúgy eltűnt, mint 
ahogyan az előbb megjelent.

Ezt a történetét nem hiszékeny falusi öregasszonyok 
terjesztették, hanem vagy másfél száz esztendővel ké
sőbb tudományos igénnyel megjelenő könyvek. S úgy 
lön, ahogyan az átok mondta: II. Lajos 20 évesen a mo
hácsi csata után a felduzzadt Csele-patak vizében lelte 
halálát. Ez eleve megpecsételte az ország részekre sza
kadását.

K. A.
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A titoktartásról
Ha valakire egy barátja 

rábízza egy titkát, akkor illik 
is hallgatni róla. Másfelől 
mindenkiben természetes kész
tetés él arra, hogy további ba
rátokkal is megossza az érde
kes információkat. Vajon ön 
mekkora kísértésnek tud el
lenállni? Válassza ki az aláb
bi kérdések közül az önre leg
inkább illő feleletet!

1. Egy jó barátja bizalma
san közli önnel, hogy újabban 
viszonya van valakivel. Ön 
történetesen ezt a valakit is 
közelről ismeri. Mit tenne eb
ben az esetben? Továbbad
nád bárkinek ezt az értesü-

. lést?
a) Igen, miért ne?
b) Legföljebb annak a más

valakinek céloznék rá,, hogy 
tudok róla.

c) Nem, senkinek.
2. Hajlandó leune-e házas- 

társának beszámolni korábbi 
szerelmi kapcsolatairól?

a) Igen.
b) Igen, de nem válogatás 

nélkül.
c) Szó sem lehet róla.
3. Ha barátnője elmondaná 

önnek, hogy súlyos beteg, de 
fél orvoshoz fordulni, értesí
tené-e erről a barátnő férjét?

a) Feltétlenül.
b) Inkább egy ismerős or

vossal beszélném meg a dol
got.

c) Nem szólnék senkinek.
4. Azt hallja valakitől, hogy 

egy ismerősének kamasz lá
nya teherbe esett. Mit tenne 
ebben az esetben?

a) Azonnal továbbadnám a 
dolgot az ismerőseimnek.

b) Először is megkérdez
ném a lányt, igaz-e a hír.

c) Semmit; nem az én dol
gom.

5. Hogyan reagál arra, ha 
valaki így kezdi a mondani
valóját: Senkinek a világon 
nem mondanám el ezt, de ne
ked igen, mivel tudom, hogy 
biztosan megőrződ a titko
mat.

a) Legszívesebben nem tud
nék semmiről, de hallgatok.'
. b) Megkérem, hogy . inkább 

ne mondjon semmit.
c) Érdeklődve hallgatom a 

történetet.

6. Egyetért-e azzal a meg
állapítással, hogy egy jó há
zasságban sem a férjnek, sem 
a feleségnek nem lehetnek tit
kai?

a) Igen.
b) Bizonyos mértékig.
c) Nem.
7. Ha partnerével problé

mái adódnának, ki szerezne 
erről tudomást?

a) Csak azok, akik maguk
tól észrevennék.

b) Legföljebb egy-két bi
zalmas barát.

c) Sok közeli barát és a csa
ládtagok.

8. Hajlandő-e másoknak el
árulni valamilyen családi tit
kot?

a) Alkalomadtán igen.
b) Csak ha úgy látom, hogy 

erre az adott esetben szükség 
van.

c) Igen.
9. Ha olyasvalakiről hall va

lami rosszat, akit mindeddig 
nagyra becsült, hogy viselke
dik?

a) A hallottakat megtartja 
magának.

T R É F A  K
A turista meséli otthon: 
— Kanadában szörnyű 

hideg volt! Mindig egy fél 
óráig kellett melegítenem 
a lovamat, amíg elindult.

A zsebtolvaj egy új di
vatlapban lapozgat.

— Valódi sznob lettél — 
jegyzi meg egy kollégája.

— Ez nem sznobság. Vé
gül is tudnom kell, hogy a 
következő szezonban hol 
lesznek a zsebek.

Amikor a férfi a máso
dik üveg pezsgő után meg
kéri a sztriptíztáncosnőt, 
hogy vetkőzzön le, a tán
cosnő így válaszol:

— Bocsássa meg, hogy 
fenntartom a ruhámat, a 
magánéletben nem szívesen 
hordom a munkaruhámat.

b) Visszamondja neki, amit 
hallott róla.

c) Megpróbál utánajárni, mi 
az igazság a dologban.

PONTOZÁS
Minden „b” válasz egy pon

tot ér, kétpontos az 1/c, 2/c, 
3/c, 4/c, 5/a, 6/c, 7/a, 8/c, 9/a 
válasz, a többiért nem jár 
pont.

ÉRTÉKELÉS
0—6 pont: Többé-kevésbé 

pletykásnak tarthatja magát: 
olyan embernek, aki minden
re odafigyel, ami körülötte 
zajlik — akkor is, ha semmi 
köze hozzá. Szeret értesülni 
mások legrejtettebb titkairól 
is. Persze ha megmaradna en
nél, az nem lenne baj, de ér- 
tesüléseit lehetőleg fűnek-fá- 
nak tovább is adja. Az ilyes
mivel azonban nem árt vi
gyázni: ha valaki rendszere
sen azt tapasztalja, hogy bár
mit elmond neki másokról, 
könnyen felmerülhet benne a 
gyanú, hogy ön ugyanilyen 
gátlástalanul továbbadja bár
kinek az ő közlendőit is, ezért 
aztán a jövőben megvonja ön
től a bizalmát.

7—12 pont: ön alapvetően 
megbízhatónak tarthatja ma
gáit. Nem zárkózik el Ugyan 
teljesen a pletyka elől, érdek
lik mások dolgai, de bizonyos 
értesüléseket minden körülmé
nyek között megtart magá
nak; ugyanakkor hajlandó to
vábbadni egyet-mást, ha úgy 
gondolja, hogy ez valaki más
nak nagyon fontos. Csak arra 
kell vigyáznia, hogy gondosan 
megválogassa azok körét, aki
ket a bizalmába fogad. Azt se 
felejtse el, az ilyesmit legjobb 
négyszemközt elintézni.

13—18 pont: ön zárkózot- 
tabb az átlagnál. Bizalmas ba
rátai örülhetnek, hogy bármi
lyen titkukat önre bízhatják: 
azt soha senki sem fogja meg
tudni. Ennek . a beállítottság
nak is van azonban némi hát
ránya, am it. talán már nem
egyszer tapasztalt is: olykor 
kissé fárasztó mindig résen 
állni, és terhes mindent ma
gunkban tartani. A zárkózott
ságnak is két oldala van: di
cséretes dolog mások titkait 
megőrizni, saját gondjainkat, 
kétségeinket, megrázó élmé
nyeinket azonban nem árt né
ha valakivel megosztani.
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Verebes: 
nem egy  

klubra építek
— Milyen érzés kapitány

nak lenni?
— Igazából még fel sem 

fogtam a dolgot, de ez az a 
megbízás, amit nem lehet 
visszautasítani — említette 
az értekezlet után a 45 
éves Verebes József. — 
Bár hozzáteszem: ha nem 
Somogyi Jenő a szövetség 
elnöke, akkor mégsem biz
tos, hogy igent mondtam 
volna.

— Első elképzelései?
— Meg kell találni a 

megfelelő partnereket, ez 
kulcsfeladat. És olyan mér
kőzéseket kell játszanunk, 
amelyek méltóak a sport
hoz. Bizonyos, hogy a vá
logatott nyerni is fog, és ki 
is fog kapni, de nálam az 
nem fordulhat elő, hogy a 
játékosok gyáván futballoz
nak, vagy úgy jönnek le a 
pályáról; nem próbálták a 
maximumot nyújtani.

— Az új kapitány sze
mélye kedvez-e a Rába 
vagy az MTK-VM labdarú
góinak?

— Ezen a poszton a sze
retem, nem szeretem meg
ítélésről szó sem lehet. Más 
kérdés, hogy az 'MTK-VM 
szinte valamennyi játékosa 
magában hordozza a válo
gatottsághoz szükséges te
hetséget. Itt azonban meg
jegyzem: annyira kiegyen
lített. ma a hazgi mezőny, 
iq’gy nincS olyan klubcsa
pat, ,amely' kiérdemelné, 
hógy kizárólag "rájuk épít
sük g válogatott együttest.

—1 Fiatalít?
— Számomra nincs öreg 

és ifjú labdarúgó, ezt már 
többször - bebizonyítottam. 
Ám figyelembe kell venni, 
hogy a legfontosabb határ
idő 1990, a következő világ- 
bajnokság ;éve. Vannak re
ménységeink,. több is,..mint 
amennyit gondolnánk, és 
meggyőződésem: a magyar 
futball jobb jelenlegi meg
ítélésénél.. Hogy a játéko
sokban megvannak a ké
pességek, azt igazolta a 
Rába korábbi és az MTK- 
VM mostani szereplése is, 
hiszen ki hitte annak ide
jén, , hogy a győri, csapatból 
bajnok, az MTK-VM-ből 
őszi első lész?

— Milyen futballt kedvel 
a legjobban?

— Nyilván arra vár, hogy 
azt mondom: az argentint, 
a brazilt vagy a franciát. 
De a külföldiekről nem 
nyilatkozhatok . megalapo
zottan.mert ahhoz ritkán 
látom őket. így a? én ked
venceim. a Göröcs, -a Bene, 
a Dunai-féle Üjpest, a Szu- 
romi, a Becsei-féle MTK, 
valamint az utóbbi években 
rendre érmet nyert Rába 
voltak.,

— üjabban megváltozott 
nyilatkozatainak - hangne
me. Mitől?- ■

—  A körülmények vál
toztak. Ha harcolnom kelle
ne, .most is. kéményen har
colnék. De végre semmi 
mással; nem kell foglalkoz
nom, c?ak a szakmával, és 
ez számomra. ideális álla
pot.

—• Feltehetően hozzászo
kott a sikerekhez.,.V-. i ■ " y .‘ V*-

— Tisztában vágyok vele. 
a válogatottnál bármi meg
történhet, és ugyanígy tü 
dőm, hogy a szövetségi ka
pitányé a legnehezebb 
poszt

Ara közismert derűlátását 
Verebes nyilván . megőrzi., 
hiszen sikerei még akkor is 

...folytatód.n.ak, hg .,b$ics, sze
zon. Miután, kinevezték ka- 

. p i lánynak, íh amarosan mes- 

..téáSdzőjvé'ázatták.

A z  év iegjöbbiai
Az MTI sportrovata a szö

vetségek javaslata alapján 
minden esztendő végén nyil
vánosságra hozza az év leg
jobbjainak listáját. Az idén 
már huszonharmadik alkalom
mal rendezték meg a válasz
tást. összesen 86 sportoló bi
zonyult érdemesnek a címre, 
s közülük harminchatan elő
ször lettek sportáguk legjobb
jai. A további 50 sportoló ne
ve már az előző években is 
felkerült a kiválasztottak lis
tájára. Többen hosszú sikerso
rozattal büszkélkedhetnek:

Nagy Béla egymás után 15. 
alkalommal sportága legjobb
ja 1971-től (1986-ban nem je
löltek íjászt, de Nagy így is 
„sorozatgyőztesnek” teki n th e- 
tő), s rajta kívül más férfi 
versenyzőt nem is választot
tak íjászatban, Taróczy Ba
lázs 14. első helyét kapta,
1974- től megszakítás nélkül. 
Kovácsné Kelemen Ildikó
1975- től uralkodik a női mű
ugrók között, a tekéző Csányi 
Béla pedig sorozatban 11. al
kalommal győzött, de 1976- 
ban kezdődött „nonstop” győ
zelmei előtt egyszer (1973) 
már volt sportága legjobbja.

Néhány sportoló évekig 
'tartó szünet után tért vissza 
az első helyre. Az ökölvívó 
vb-n bronzérmet nyert Vára- 
di János 1980-ban akkor volt 
utoljára sportágja legjobbja, 
amikor ugyancsak a harmadik 
helyen végzett az olimpián. A 
Feyenoordhoz szerződött Róth 
Antal 1984 után lett újra az 
év legjobbja labdarúgásban. 
Rajta kívül kétszer csak Bene 
Ferenc (1964, 1969) és Albert 
Flórián (19.66, 1967) diadal
maskodott az idehaza legnép
szerűbb sportágban.

Az év legjobbja választás 
abszolút rangelsője a sakkozó 
nemzetközi nagymester Por- 
tisch Lajos. A 23 választásból 
eddig húsz alkalommal győ
zött sportágában. Már az 
1964. évi első versenyben leg
jobbnak jelölték, s azóta csak 
három alkalommal nem kapta 
meg a címet: 1965-ben sakko
zásban senkit sem jelöltek, 
1974-ben csak női versenyzőt 
emeltek ki, míg 1983-ban a 
Magyar Sakk Szövetség Ptibli 
Zoltánra voksolt.

Az év legjobbjai (a zárójel
ben lévő szám azt jelöli, hogy 
a , sportoló hányadszor leit 
első):

Asztalitenisz: Bátorfi Csilla 
(BSE, 1), Kriston Zsolt (Bp 
Spartacus, 2).

Atlétika: Szabó Karolina 
(Bp. Honvéd, 3), Kovács Atti
la (Ü. Dózsa, 1).

Autó-Motor: Ferjáncz Attila 
(12), dr. Tandari János (7), 
(Váci Autójavító SE) — autó, 
Adorján Zoltán (Debreceni 
Volán SC — motor (3).

Birkózás: Komáromi Tibor 
(FTC) — kötöttfogás (1).

Cselgáncs: Hajtás Bertalan 
(Bp. Honvéd, 1).

Evezés: Bertényi Erika
(Csepel, 1), Vörös János (Ba
jai Spartacus Vízügy SE, 2).

Gyeplabda: Szabó Ildikó 
(Hungária SE, 1), Kokavecz 
Pál (Építők SC, 1).

Gyorskorcsolya: Szikom
Szilvia (MTK-VM, 2), Biró 
Ferdinánd (MTK-VM, 2),

íjászat: Kovács Judit (Bp 
Spartacus. 7), Nagy Béla (Ti
pográfia, 15).

Jégkorong: Ancsin János 
(Ű. Dózsa, 1).

Kajak-kenu: Mészáros Eri
ka (Üi Dózsa, 1). Csípés Fe
renc (Bp. Honvéd, 2).

Karate; Bukta Katalin 
(Kőbányai -Petőfi SE) — kyo- 
kushínkai ’(1). Borza József 
(Szolnok — kyokushinkai (1).

Kerékpár: Izsák Éva (Mo- 
soni Vasas, 2), Pais Péter 
(FTC, 1).

Kézilabda: Rácz Marianna 
(Vasas, 1). Kovács Mihály 
(Elektromos, 2).

Kosárlabda: Szőllősi Judit 
(BSE, 1), Heinrich Róbert 
(Bp. Honvéd, 1).

Labdarúgás: női játékóst 
nem jelöltek, Róth Antal 
(PMSC Feyenoord, 2).

Lovassport: Bárdos György 
(Szilvásváradi MEDOSZ) — 
fogathajtó (7).

Motorcsónak Volantér
László (Bajai Spartacus Épí
tők, 2).

Műkorcsolya: Téglássy Ta
mara (Bp. Spartacus, 1). Szá
raz András (Bp. Spartacus, 1), 
Engl Klára, Tóth Attila (Bp. 
Spartacus) — jégtánc (3).

Műugrás: Kovácsné Kele
men Ildikó (BVSC, 12), Né- 
medi Károly (OSC, 9).

MHSZ-sportágak: Ozse-
hovszki Márta (Malév RK, 2) 
ejtőernyőzés, Dér László 
(HKFSE, 1) ejtőernyőzés, Gö- 
bölös Ferenc (HKFSE, 2) 
többtusa, Bakos Attila (Malév 
RK, 1) hőlégballon, Tóth Ka
talin (MHSZ Szeged, 2) uszo
nyos és búvárúszás, Béres 
András (MHSZ BHG, 1) 
uszonyos és búvárúszás. Gye- 
nese Ágnes (MHSZ Dunai 
Vasmű, 1) tájék, búvárúszás, 
Berekméri István (MHSZ 
BHG, 1) tájék, búvárúszás, 
Zöld Csaba (MHSZ Debrecen, 
1) repülőmodelle^és, Szüts 
László (MHSZ MOM, 1) au
tómodellezés, Bessenyei Péter 
(Malév RK, 3) motoros műre
pülés, Fent Mariann (MHSZ 
Videoton, 3) rádiótechnika, 
Orosi János (MHSZ Nyíregy
háza. 1) rádiótechnika, Taká- 
csy Géza (MMRK, 1) sárkány- 
repülés, Bolla. Mária (Postás 
RK, 13) vitorlázórepülés, Peí- 
róczy György (Csepel RK, G) 
vitorlázórepülés.

Ökölvívás: V aradi János 
(Nyíregyházi VSSC, 2).

Öttusa: Tulok Andrea
(GYÁÉV, 1), Dobi Lajos (Cse
pel, 1).

Röplabda: Gerevich Pálné 
(Ű. Dózsa 4), Szabó Kálmán 

"(Bp. Honvéd, 3).
Sakk: Petrovicsné Verőd 

Zsuzsa (Vasútépítők, 11), Por- 
lisch 'Lajos (MTK-VM, 20.).

Si: Apjók Ildikó (Rozmaring 
SE), 8). Géczi Tibor (H. Zalka 
SE, 1).

Sportlövészet: Fórián Éva 
(Bp. Honvéd, 7), Bereczky 
Sándor (Bp. Honvéd, 1).

Súlyemelés: Barsi László
(DVTK, 1).

Tájfutás: Káló Mariann
(DVTK, 2), Kelemen János 
(Pécsi VSK, 4).

Teke: Némethné Kristyán 
Zsuzsa (Győri Lenszövő SK, 
6), Csányi Béla (FTC, 12),

Tenisz: Temesvári Andrea 
(Bp. Spartacus, 6), Taróczy 
Balázs (TC Fürth, 14).

Tollaslabda: Vargáné Cser- 
ni Éva (NYVSSC, 8), Petrovits 
Gábor (BEAC, 2),

Torna: Ladányi Andrea
(Postás SE, 2). Guczoghy 
György (Bp. Honvéd, 6), Sin- 
kó Andrea (Szolgáltató Sparta
cus) — RSG (1), Földi Eszter, 
Bodó Tünde (Építők SC) — 
sportakrobatika (1).

Úszás: Orosz Andrea (Bp. 
Spartacus, 4), Darnyi Tamás 
(Ű Dózsa, 2).

Vitorlázás: Detre Szabolcs, 
Detre Zsolt (Bp.. Spartacus) — 
repülő hollandi (5).

Vívás: Jánosi Zsuzsa (Bp. 
Honvéd, 3), Bujdosó Imre 
(Bp. Honvéd, 1). .

Vízilabda: Schillingné Ernst 
Agnes (BVSC, 2), Kun Péter 
(Tungsram,, i).
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