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Ä Z i L M ÖLT H lT
A KÖZÉP-EURÓPAI HADERŐCSÖXKENTÉS ÜGYE
hosszú évek óta egy helyben topog, s a moszkvai Pravda szerint^ csak az Egyesült Államokétól és szövetsége
seitől, álláspontjuk esetleges m egváltoztatásától függ,
hogy ^ sikerül-e Becsben valam ilyen haladást elérni.
A m érvadó szovjet lap egyértelm űen a nyugati részt
vevőket teszi felelőssé azért, hogy az 1973 óta tartó
európai eszmecsere mindeddig semmiféle eredm ényt
nem hozott. A NATO-országok ugyanis olyan egyenlőt
len feltételeket próbálnak rákényszeríteni a szocialista
állam okra, am elyek egyoldalú katonai fölényhez ju t
tatnák az észak-atlanti tömb tagjait. A Varsói Szerző
dés számbeli fölényéről szóló hamis tézis alapján köve
telik, h o g y 'a szocialista országok nagyobb m értékben
csökkentsék haderőiket és fegyverzetüket Közép-Európában, s elutasítják a Szovjetuniónak a k ilátástalan
„lét.szamvitát” kiküszöbölő, á rcsökkentés után elérendő
állapotot m eghatározó javaslatát is. Egyébként nem 
csak 'W ashington, temem más nyugati fővárosok js ak a
dályozzák a megegyezést. A cikk példaként Bonn m a
g atartását idézi, hiszen az N SZK korm ánya visszauta
sít minden olyan javaslatot, am ely a legkisebb m ér
tékben is korlátozná a Bundesw ehr tevékenységét; A
szocialista országok idén februári legújabb javaslata
csökkentené a szovjet haderőket a térségben, és ta rta l
mazza az ellenőrzést biztosító konkrét intézkedéseket
is. A Pravda sajnálkozva állapítja meg, hogy a N A TO-tagok m indm áig nem adtak kielégítő választ erre
az indítványra, am i azt jelzi, hogy az Egyesült Á llam ok
cs fő szövetségesei egyelőre nem. óhajtják csökkenteni
a katonai szem benállás szintjét Közép-Euróyában.
AMERIKAI—PALESZTIN TÁRGYALÁSOK LEHE
TŐSÉGÉRŐL szólt az a politikus, aki egy izraeli ellen
őrzés a la tt megjelenő a ra b nyelvű napilap főszerkesztőle, és tagja lenne a Jordániával közös tárgyalócsoport
nak. Hana Sziniora szerint még augusztusban megkez
dődnek a „felderítő tárgyalások”; N yilatkozata érdekes
módon egybeesett azzal, hogy az Egyesült Á llam okban
bejelentették: Richard M urphy ham arosan Izraelbe,
Egyiptomba és Jordániába látogat. A területileg ille
tékes külügyi állam titkár ú tjáról am erikai részről is el
ism erték, hogy M urphy esetleg megbeszéléseket foly
ta t Jordán és palesztin m eghatalm azottakkal. A diplo
mata utazását eredetileg attól tették függővé, hogy a
Casablanca! arab csúcs tám ogatja-e H usszein és A rafat
m egállapodását: a csonka- értekezlet ezt nyíltan nem
tette meg, de el sem m arasztalta a különtárgyalások
irányába ható folyam atot. Sziniora szerint „m egoldot
tá k ” W ashington és A m m an viszályát arról, hogy kik
képviseljék a palesztinokat a közös küldöttségben. A
felderítő tárgyalások célja pedig megítélése szerint az,
hogy az am erikaiak „m egism erkedjenek” e tárgyaló
delegációval és nyom ást gyakoroljanak Izraelre, az ne
zárkózzon el a PFSZ-szel való tárgyalások elől sem.
A nyilvánvalóan korántsem elfogulatlan a ra b hírlap 
író azt.állította', hogy W ashington — tekintettel az „iz
raeli érzelm ekre” — a nyilvánosság előtt még nem is
m erheti el a palesztin m egbízottakkal való kapcsolatfelvétel tervét.
ŰJABB ÉLES TÁMADÁST INTÉZETT AZ ELLEN
ZÉKI N ém et. Szociáldem okrata P á rt külpolitikai irány
vonala ellen Heiner Geissler, a K ereszténydem okrata
Unió (CDU) főtitkára.
A legnagyobb bonni k o rm á n y p á rt. vezető személyi
sége azt vetette az SPD szemére, hogy egyenlőségjelet
tesz az NSZK fő szövetségese, az Egyesült Államok, és
a Szovjetunió között, s valam ifajta semlegességre tö
rekszik a két nagyhatalom , a két világrendszer között..
Az SPD elnéző a szocialista országokkal szemben, ám
annál inkább bírálja W ashington politikáját, például
Nicaraguával kapcsolatban — állította a CDU főtitkára.
Geissler elutasította az SPD-nek a<zt a célkitűzését,
hogy az atom korszakban „biztonságpolitikai p artn e r
ségre” van szükség a tőkés és a szocialista országok vi
szonyában.
A kereszténydem okrata politikus újabb kirohanását
a CDU belpolitikai befolyásának visszaesésével és v á
lasztási érdekeivel m agyarázták bonni megfigyelők.
A NÉMET SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG (DGB)
fokozódó tiltakozása és októberre tervezett akcióheté
re való tekintettel a nyugatnémet, korm ány több enged
ményt kíván tenni a szakszervezeteknek — jelentette
a F rankfurter Rundschau.
E szerint a K ohl-kabinet kész hozzájárulni olyan tör
vény kidolgozásához, am ely beleszólási jogot biztosíta
na az üzemi tanácsoknak az új technológiák bevezeté
sénél.
A korm ány 1987-ig nem ak a rja megszigorítani a
sztrájkjogot sem. jóllehet a koalíciós pártok parlam enti
frakciói és a tőkés m unkaadók ezt követelték az elm últ
időben.
A NICARAGUA! KORMÁNY TILTAKOZOTT az
Egyesült Államoknál am iatt, hogy W ashington által tá 
mogatott ellenforradalm árok elhurcolták és ^egy ideig
fogva ta rto tták a Costa Rica és Nicaragua közötti San
Juan határfolyón hajózó am erikai békeharcosok és ú j
ságírók csoportját. A George Shultz am erikai külügy
m iniszterhez elju ttato tt tiltakozójegyzék rám utat: az
am erikai állam polgárok elrablásáért a felelősség _ az
am erikai Központi Hírszerző Hivatalt (CIA) terheli.
Legutóbb 29 am erikai állam polgárt és .14 külföldi ú j
ságírót raboltak el és tartottak két napig fogva az el
lenforradalm i D em okratikus Forradalmi Szövetség (ARDE) tagjai, akik Costa Rica területén tevékenykednek.
A nicaraguai külügym inisztérium jegyzékben fordult
a Costa Rica-i külügym iniszterhez is, hogy adja ki
Carlos Jósé Gutierrezt, az em lített ellenséges akció ve
zetőjét.
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Magasabb szampwtpc
kek kínai exportjában m ár jó
pontokat szerzett Pekingnél.
A kínai gazdasági vezetők
egyre nyugtalanabbul figyelik
az
egyre-m ásra
jelentkező
egyensúlyzavarokat, amelyek
okai a gazdaság túlfűtöttségé
ben keresendők. Az ipari te r
melés több m int 23 százalék
kal növekedett 1985 első hat
hónapjában, a megnövekedőit
fogyasztói kereslet hatására
pedig a kiskereskedelm i fo r
galom közel, 30 százalékkal bő
vült. Ezen önm agukban ked
A rákoperációból lábado vezőnek tűnő fejlem ények k á
K öszöntjük alkotm ányunk ünnepét!
§
zó 74 éves Reagan am eri ros m ellékhatásokkal járn ak : |
kai elnök kísérte a díszemel az energiaterm elés képtelen .^iiriiiiiupiiiiiiiiimiiiiiiiiiil .............. .
............
iiuiiimmmmimim'
vényre a hosszú menetelés ve
lépést ta rtan i az ipar igényei
teránját, a 79 éves Li Hszien- vel, inog a szállítási rendszer,
T ö rö k tefftűt h a llg a tta k k i
nient,
akinek
személyében
1949 óta ejlső ízben látogatott olyannyira, hegy az iszonyatos
a ró m ai perfect
el kínai állam fő az Egyesült kikötői túlzsúfoltság enyhíté
sére a katonaságot kellett se
Török személyek állnak egy • Kadern kihallgatáson cáfol
Államokba. Az am erikai elnök gítségül hívni.
csak 30 perces „rövid k ű rt”
m ással szemben a pápa elleni ta, hogy bárm i köze lett vol
A
kereskedelem
képtelen
ki
vállalt, ami viszont annál ta r
m erénylettel kapcsolatos per na az egyházfő ellen végrehaj
talm asabb volt. Tizennégy hó elégíteni a fogyasztók étvá ben. A kihallgatáson Ali Agca tóit akcióhoz, s hazugnak ne
napos huzavona után aláírták gyát, ezért a korm ány tete gyermekkori barátja, a török vezte Ali Agcát. „Agca nem
a két ország nukleáris együtt mes összeget kényszerült fo Szedni Szirri Kadern cáfolta a őrült, hanem szadista, aki örö
gyasztási cikkek im portjára pápa m erénylőjének állításait.
működési megállapodását.
valutatartalékok
Agca a római F oto. Italico m ét leli abban, ha mások b aj
Reagan m ár tavaly áprilisi kiadni. A
érezhetően leapadtak, az im  tárgyalóterm ében eddig lezaj ba kerülnek” — jelentette ki
pekingi látogatása során paraf.áltá az egyezményt, de ennek port az első félévben több lott kihallgatásokon azt m ond a török férfi.
m int 70 százalékkal volt na ta, hogy négy évvel ezelőtt a
A római esküdtszék azt pró
aláírása és kongresszusi meg' erősítése késett, m ert a had gyobb m int a m últ év első fe m erénylet napján, több 'más bálja elérni, hogy egy másik
lében.
Elsősorban
a
korábban
török személy is jelen volt a török személyt is szembesíthes
ügym inisztérium és a törvény
ba menő fogyasztási róm ai Szent Péter téren. Ezek
hozók többsége attól tartott, luxusszám
cikkek bevitele nőtt meg, nem közé sorolta K adem et is, aki sen Agcával és ' Kademmel:
hogy K ína esetleg harm adik
Jalcin Ozbejt, ak it jelenleg az
pedig
az exportbevételeket
országnak továbbítja az am e hosszabb távon serkentő be m ost maga vállalta, hogy Tö NSZK-ban tartan ak fogva. Er
rökországból
Rómába
utazik,
rikai atomtechnológiát.. Ki ruházási javaké.
és így szem besíthették őt a tö ről még folynak a tárgyalások
m ondva vagy kim ondatlanul
a nyugatném et hatóságokkal.
rök terroristával.
ic
az állítólag atom bom ba gyárr
tásával kísérletező P akisztán
A m ár tavasszal elrendelt
ra gondoltak. (Kína. ugyanis drákói intézkedések ellenére
segíti
Pakisztán
nukleáris' folytatódtak a terven kívüli
Q h e lh z k
vállalati' beruházások, ömlői
program ját.)
K arcsú obeliszk nyújtózik tó kegyetlen háborúnak, am ely
De végül győztek a m aga tek a hitelek, s nem állt meg
sabb szempontok: az am erikai a bérkiáram lás sem. Em iatt az égnek Phenjan G ellérthe 1950. június 25rtől 1 millió
atom ipar üzleti érdeke, no határozta el m agát Peking gyén, a Morambón. Őrzi azok 200 ezer em beréletet követelt.
Koreában ma sincs béke,
meg az, hogy a szerződés alá még kem ényebb rendszebá- n ak a szovjet katonáknak az
írásának időzítésével' dicsfény iyokra. Hozzákezdtek a nem emlékét, ak ik 40 esztendeje, csak. fegyverszünet. Egymást
nyel lehet övezni a kínai ál létfontosságúnak ítélt im port 1945. augusztus 15-én itt szét követik a w ashingtoni—szöu
lamfő eiső am erikai útját. Kí cikkek korlátozásához, egyes zúzták a fasiszta japán had li közös hadgyakorlatok, s a
dél-koreai rendszer költségna — m ondják a szakértők — term ékekre külön importadót erőket.
Négy évtizede a Koreai vetésének 80 százalékát fegy
az atom erőm űvek utolsó nagy is kivetettek. A külvilág előtt
piaca: az ezredfordulóig 10 tavaly m egnyitott 14 p art- M unkapárt vezetésével való verkezésre fordítja. Tárgyalá
erőm űvet kíván építeni 20 menti városból 10-ben átm e ban a nép vehette birtokába sok folynak ugyan a két or
m illiárd dollár értékben. Csak netileg csökkentik a külföldi a hatalm at. Ám három évvel szág között a gazdasági együtt
a következő, öt esztendőben 5 beruházási lehetőségeket. To később W ashington a déli te működésről, ám ez kevés a h 
m illiárd dolláros m egrende vábbra is nyitva m arad a k ül rületeken választási szín játé hoz, hogy egy dem okratikus,
lést lehet leszakítani. Wa földi tőke előtt Sanghaj, Kan kot rendezett, mesterségesen egységes, szabad Korea létre
shington aggályoskodása kö ton, Tiencsin és Talien. K íná kettészakítva az országot a jöhessen: és az obeliszk ismét
vetkeztében az am erikai szál ban — hangsúlyozzák — csak 38. szélességi foknál. Ez volt a félsziget egészének szabad
lítókat a francia versenytár ideiglenesen próbálják direk- az előszele a három évig ta r ságát hirdethesse.
sak két, Kanton közelében lé tív eszközökkel ráb írn i az ex
tesülő reaktor szállításától már porttól vonakodó vállalatokat
elütötték, s a nyugatném etek a külföldi értékesítésre. Meg
Mubarak flgyelmezíet
Kiújultok a borsok
is komoly előnyre tettek szert szilárdították — személycse
két kisebb, Sanghaj közeli rékkel — a bankirányítást, sőt
Az egyiptomi elnök kem é
K iújultak a harcok B ejrút
reaktor ép ítésére' szóló szer ideiglenes bérstopot is elren ban; a „Zöld Vonal” m entén nyen bírálta Líbiát. M ubarak
ződés elhalászásával. A nuk deltek.
keresztény m ilicisták és mu
A kínai gazdasági reform zulmán fegyveresek nyitottak elnök kifogásolta az Arab
leáris egyezmény most azon
Liga egyes tagállam ainak m a
atyjának
nevezett
Teng
nal a Kongresszus elé került,
tüzet egymásra. A lövöldözés
amelynek 90 Alapja van arra, Hsziao-ping a közelmúltban ben kilenc em ber meghalt, gatartását is, m ert a Casablan
hogy esetleg fenntartásaival tett nyilatkozatában egyfajta negyvenegy pedig megsebe cái csonka arab csúcsértekez
„dinam ikus kiigazításról” be sült.
leten nem álltak a Jordániái
éljen.
szélt. Azt mondta, hogy a hi
★
A , síita
Am al-m ozgalom Királyság és a Palesztinái Felbák, a feszültségek a kísérle
Reagan és vendége díszva
fegyveresei
m
egtám adták az szabadítási Szervezet különterm észetes kísérőjelen
csorán is találkoztak, itt állí tezés
izraeli
katonák
és a dél-liba tárgyalásokat előirányzó kez
ségei, s nem tagadni, titkolni,
tólag a két országnak a Szov hanem felfedezésük p illan atá noni
p ártjára.
Izrael-b arát hadsereg deményezésének
jetunióhoz fűződő viszonyáról ban orvosolni kell azokat. Nem egyik állását az ország déli
A Líbiának címzett, alig
is szó esett. Washington árgus
részén. A mozgalom szóvivő burkolt figyelmeztetés olyan
szemekkel figyeli a szovjet— hagyott kétséget afelől, hogy jének bejelentése szerint a
a
grandiózus
növekedési
cé
időpontban hangzott el, am i
kínai kapcsolatok javulását,
támadók négy katonát — köz
eléréséhez Peking folytat tük izraelieket — megöltek.
kor a „Fénylő Csillag” fedő
például azt; hogy a hónap ele lok
ni fogja á reform, a nyitás po
nevű, közös am erikai—egyip
jén a két ország ötéves ke litikáját. Szavai mellé kiegé
tomi hadgyakorlatok folytak.
reskedelm i megállapodást írt szítésül kívánkozik , annak a
Ugyanakkor Moamer El-Kadalá. Az am erikai irányadó kö kikötői tisztviselőnek a meg
Folytatódó
hafi nemrég kijelentette: or
rök egyelőre mégsem aggód
jegyzése, aki a legsúlyosabb
szága nem ta rt igényt az
nak. A kínai—am erikai áru  szállítási feszültségek közepet
za v arg áso k
Egyiptomból érkezett mintegy
forgalom értéke tavaly elérte te így sóhajtott fel: „Túl nagy
Dél-Afrikéban
kétszázezer munkás és értel
a 6,5 m illiard dollárt, míg a a szánk, de kicsi a gyomrunk,
miségi szolgálataira.
kínai—szovjet alig egymilliárd hogy m indent megemésszünk,
Folytatódnak a zavargások a
dollár VQlt.
am it meg szeretnénk enni!”
dél-afrikai Durban külvárosá
Elképzelhető persze, hogy a
ban. Több esetben feketék és
Lassuló infláció
fejlemények fényében az am e
indiaiak csaptak össze. Eddig
rikaiak rugalm asabban bírál
54 em ber vesztette életét. A
Nyugaton 1
Hitel Angolának
ják el a kínai fegyvervásáriákórházakban több száz sebe
si kérelm eket. A kínai állam 
sültet ápolnak lőfegyver okoz
Tovább
folytatódik
az
15 nyugat-európai és észak ta sebekkel.
fő feí is kereste az am erikai
utóbbi évek irányzata: m ér
hadügym inisztert, aki előtt jól am erikai bank összesen 91
A törvényen kívül helyezett séklődik az infláció a nyugati
ism ert a kínai kívánságlista millió dolláros hitelt nyújt dél-afrikai ellenzéki mozga országokban. A Nem zetközi
Angolának
olajtermelése
foko
— tüzérségi aknák, irányítha
lom, az A frika i N em zeti Kong Valuta Alap (IMF) legújabb
tó tankelhárító .rakéták, rad a zására. A hitel két részből resszus (ANC) nyilatkozatban jelentése szerint a 21 legfej
áll:
70
millió
dollárt
kap
az
rok és tengeralattjáró-elháríítélte el Pik Botha dél-afrikai lettebb tőkés országban éves
tó fegyverek —, hiszen a pu angolai állami olajtársaság, külügym iniszternek az am eri szinten átlagosan 4,3 százalé
21
millió
dollárt
pedig
az
hatolózó megbeszélések már
kai é.s b rit kormány képvise kos volt az áremelkedés üte
1981 óta folynak. Egyelőre am erikai Gulf Oil cég, amely lőivel Bécsben folytatott tá r me 1935 első h at hónapjában,
nem tudni, mikor lesz a do az ország északnyugati részé gyalásait. „A tárgyalások cél míg egy évvel korábban még
logból üzlet. Az USA m inden ben végez olajfúrásokat. A hi ja hogy újabb módot ta lálja 5,2 százalékos drágulást je 
esetre nem siet: úgy véli, ked tei révén Angola napi olajter nak a dél-afrikai dem okrati gyeztek fel. A szóban forgó
vezően alakul e tekintetben a melését 160 ezer hordóra (1 kus törekvések elfojtására” — országok közül csupán Nagyhelyzet, hiszen a stratégiailag hordó = 159 liter) szeretnék hangsúlyozza az ANC Lusa- Britanniában, Ü j-Zélandon és
érzékenynek minősülő term é növelni.
kában kiadott közleménye.
Svájcban gyorsult az infláció:
Li Hszien-nien kínai állam 
fő w ashingtoni látogatása so
rán K ína nukleáris együttm ű
ködési m egállapodást írt alá
az Egyesült Államokkal, ugyan
akkor finom célzással k ilátás
ba helyezte országa am erikai
vásárlásainak
visszafogását.
K ína nőm csupán az am erikai
im portot kívánja korlátozni;
m áris számos intézkedést ho
zott a túlságosan gyors gazda
sági növekedés visszaszorítá
sára.

C s a k is p é n z k é r d é s
Miiikm i@i@M n fg u g M ja ű i
Visszamenőlegidéri június
1-től 20-30 százálélikal fel
emelte a Minisztertanács
több állam i..kitüntetés bir
tokosainak a kitüntetések
után autom atikusan járó
nyugdíj-kiegészítés össze.gét, illetve 30-30 százalék
kal növelte az ilyen ki
tüntetéssel'rendelkezők mi
nimális nyugdíját. Az e r
ről kiadott 30/1935. számú
korm ányrendelét
szerint
{Magyar Közlöny, 1985/25.
szám) 15 fajta állami ki
tüntetés
birtokosainak
emelkedett a nyugdíja. Pél. dául a Szocialista Munka
Hőse kitüntetés tulajdono
sai az eddigi havi 2500 fo
rin t helyett ezentúl 3 ezer
forint nyugdíjpótlékot kap
nak, függetlenül nyugdíjuk
nagyságától. Ha azonban e
kitüntetés tulajdonosának a
munkaviszonya
alapján
megállapítható havi nyug
díja 5 ezer forintnál kisebb,
8 ezer forintos minimájtis nyugdíját kél! kap
nia. Á ltalában véve az ál
lami kitüntetések tulajdo
nosai a kitüntetés fajtájá
tól függően 1400—3000 fo
rin t közötti havi .nyügdíj*1
kiegészítést kapnak. Abban
az esetben azonban, ha a
munkaviszTinyuk
alapján

egyébként is járó nyugdíjuk
nyugdíj-kiegészítéssel meg
növelt összege még mindig
alacsonyabb, m int a kitün- \
tetés után járó legkisebb
nyugdíj, akkor a kitünte
tett az utóbbi, számára ked
vezőbb összegre jogosult.
Ugyancsak június 1-i h a
tállyal a kormány két-h>vromszorosára
emelte
a
nemzeti gondozottaknak já 
ró gondozási díj összegét.
Az ilyen juttatásra jogosult
rokkantak az eddigi havi
1900 forint helyett 5 ezer
forintot kapnak, a m ártír
halált haltak házastársa,
szülei és árvái az eddigi 1500
forint helyett 4 ezer fo
rin t havi gondozási díjra
jogosultak. A korm ányren
delet intézkedik arról is,
hogy a Magyar Népköztár
saság Kiváló Művésze ki
tüntető cím tulajdonosai
havi 2500 forint nyugdíjki
egészítést kapjanak, illetve>
arról, hogy legkisebb h a
vi nyugdíjuk összege elérje
a 8 ezer forintot. A Magyar
Népköztársaság
Érdemes
Művésze cím tulajdonosá
nak 2 ezer forintos nyug
díj-kiegészítés, illetve 7
ezer
forintos
legkisebb
nyugdíj jár — áll a rende
letben.

Tetőzik a turistaszézon. Az
utazást megelőző, sokszor igen
fárasztó teendők közé tartozik
a valutavásárlás is. Ez azon
ban nem megy mindig simán.
Miért sok a bonyodalom a va
lutavásárlás és -eladás körül
— kérdeztük Bolya Miklóst,
a Magyar Nemzeti Bank fő
csoportvezetőjét.

készlettel kell gazdálkodniuk
eladáskor, amelyre vásárlás
révén 'sz e rt tesznek, ezen fe
lül igényelhetnek az MNB-től
is külföldi valutát. Az MNB
arra ösztönzi őket, hogy el
adáskor elsősorban azt ve
gyék' figyelembe, hová utazik
az illető. Mivel a hozzánk ér
kező külföldiek zöme nyugat
európai, nyilván az ő valutáik
ból van a legtöbb. Dollárt le
hetőleg csak a tengerentúlra
utazóknak adnak.
■
— A valutaeladók sokszor
csekket kényszerítenek arra
is, aki inkább készpénzt sze
retne.
— Kényszerítésről szó sem
lehet, de az MNB-nek is, a
turistának is érdeke, hogy ki
utazó csekket kapjon. A bank
ennek rév é n . kedvezőbb felté
telekhez ju t a külföldi ban
kokkal való. kapcsolatában, s
ráadásul nem kell pénzt kész
leteznie.. De a csekktulajdonos
is előnyösebben válth atja át
egy külföldi bankban a csek
ket, m int egy harm adik or
szág bankjegyét. Nem is szól
va arról, hogy a csekkek ál
talában biztonságosabbak a
készpénznél.
— Előfordul' hogy hazaté
rés után a m egm aradt pénzt
— például török lírát, skót
fontot, tunéziai dinárt — nem
hajlandók visszaváltani az itt
honi irodák.
— A valutabeváltó helye
ken visszaváltáskor letétre át
kell venni azokat a valutákat
is, am elyeknek forintban nincs
árfolyamjegyzésük, az értéke
sítés költségeinek levonása
után pedig ki kell fizetni e
pénzek •forintellenértékét.

— A z utazáshoz szükséges
nyugati- valutát többnyire csak
annak az országnak a pénz
nem ében hajlandó kiadni az
utazási iroda vagy OTP-fiók,
amelybe az útlevél szól. Vala
m ilyen jogszabály tiltja, hogy
az ember maga választhassa
meg, m ilyen külföldi valutát
szeretne vásárolni?
. — A Magyar Nemzeti Bank
által a valutaforgalm azásra
felhatalm azott szervek számá
ra kiadott szabályozás szerint
a nyugatra utazó turistákat —
saját készletük figyelembevé
telével — a valutaárfolyam 
jegyzésen szerep lő • országok
bankjegyével, valam int USA t
dollárra szóló VISA-csekkel
kell ellátniuk. Az Ausztriába,
az NSZK-ba, Svájcba, F ran 
ciaországba, Angliába és Jugo
szláviába utazóknak m inden
képpen a célország valutáját
kell kiadni. Azokba az orszá
gokba utazóknak, ahol bank
jegybeviteli korlátozás van —
legfeljebb a korlátozás m ér
tékéig adunk bankjegyet, a
többit más konvertibilis valu
tában, illetve csekkben.
T őrfJátííL i lamsEasls*;or
— Ha valaki, m ondjuk,
Olaszországba megy, nem veA z M eat k e li I s
heti-e meg teljes valutaellát
m ányát Ura helyett dollárban?
Közeledik az az este, ami- ‘ zsaszín és lila mellé. Egyéb
— A valutaforgalm azóknak
ként
ism
ereteim
szerint
az
ed
kor a földi csillagok tú lra
m indenekelőtt azzal a pénz
digi
legnagyobb
tűzijátékot
gyogják égi társaikat — igaz,
csak fél órára, és csak a Gel 1945. m ájus 9-én este Moszk
vában rendezték, a győzelem
lérthegy fölött.
’Ä M a ik e ffe s k e d e le m
Sok fővárosi m ár most ke n ap ján .’
A tűzijátékok varázsát m ár
resgéli a helyet, ahonnan leg
jobban láthatja majd alkot a hellének s kedvelték, erre
Idén júniusban csatlakozott
A második csoportba azok az
mányunk ünnepének egyik utal a görögtűz. Hagyomány- Magyarország is a veszélyezte állatfajok tartoznak, amelyeket
legszebb részét, az esti tűzijá őrző, tűzijátékelem a római tett állatfajok védelméről szó most még nem fenyeget a k i
tékot. A szép látvány m até gyertya is. Ami pedig a hazai ló Washingtoni Egyezményhez. pusztulás, de bekövetkezhet,
riája még ládákban szunnyad. hagyom ányokat illeti: Ma Az egyezményt 1973 m árciusá ha nem- ellenőrzik befogásu
K.észítője,,. a
balatqnfűzfői gyarországon először 1479-ben, b an kötötték, azóta számos kat. Ily én a feketególya, kanaNítrokéjriiái Ipattélfepékázidén' ■Mátyás 'király visegrádi' pafar ENSZ-tagállam
csatlakozott lasgétti, a*‘t ű zö k :'é9JívMámeny— am ikor a húszód1k ‘ál kaloro tájában |gyönyörködtek a ql- hozzá. A csatlakozási iratokat nyí ‘házai tagadozóm ádár. A
di
csillagokban”.
1648-ban
..is
ma: rendezik meg iaz augusz
— így a m iénket is — a Svájci haririaißk csoportba azok az
tus 20-í tűzijátékot:;— minden nagy tűzijáték volt: ekkor sza Államszövetség kormánya őr állatőtó tartoznak, amelyek ke
badult
fel
Buda
a
török
alól.
eddigi látványt túl a k a r , szár
zi.
reskedelm ének szabályozásá
— Augusztus 20-i tűzijáté
nyalni.
hoz valamely ország más álla
kunk igazi különlegessége a
Az elm últ fél évszázad so mok .segítségét kéri.
— A színdinarnika megkom- szép környeze. Hadd mondjam
Csatlakozásunk azt jelenti,
ponálásához minden alkalom  el — vall a vezérigazgató —, rán 76 emlős és m adárfaj tű n t
mal művészek segítséget kér hogy magam is minden alk a el Földünkről, nem egy fajnál hogy az egyezmény által vé
jük —- mondja Harsányt Im re lommal élménynek érzem a a trófeagyűjtők, a lelkiism eret dett állatfajok példányaira az
állatkereskedők is gyorsí Országos Környezet- és Ter
vezérigazgató. — Színsk dónk színkavalkádot a Gellérthegy len
tották e folyamatot. A kipusz
ra most a kék is felkerült a fölött, és tükörképét a Duná tulással fenyegetett állatok, mészetvédelmi H ivatal adhat
csak ki export-, im port- vagy
piros, fehér, zöld, sárga, ró ban.
például az indiai páncélos o rr reexportengedélyt. (Ez utóbbi
szarvú, okapi, nagy panda ke azért lényeges, m ert korábban
reskedelmét csak nemzetközi előfordult, . hogy Törökország
szinten lehet szabályozni. A ból és a Balkánról M agyaror
T áT m ás® I© jk a P a s i árnál
W ashingtoni Egyezmény össze szágon át próbáltak sólymokat
Kísérleti jelleggel augusz a
küldeményt
a
fogadó foglalja az állatkereskedeíem - csempészni nyugat felé, és ez
tus 1-től nyilvános, telefon- postahivatalban is átveheti, ben követett alapelveket és — ellen nem volt lehetőség fel
vonalon
történt távmásoló de kérésére díjtalanul, so a veszélyeztetettség m értéké lépni.) Hogy az egyezményt
kívül . is
kézbesítik nek megfelelően — három füg aláíró országok m ennyire ko
(telefax) szolgáltatást veze ron
te tt be a Magyar Posta, Bu — mondotta Horváth Pál, a gelékben sorolja fel azokat az molyan veszik a szabályokat,
dapesten két helyen (a Petőfi Posta Központi Távíró H iva állatfajokat, am elyekre a meg egy néhány héttel ezelőtti pél
fejlesztési osztály- állapodás hatálya kiterjed. da: egyik vidéki állatk ertü n k
Sándor utca 17—19-ben, a talának
Távközlési
Szolgáltató- és zetöje. A posta engedélyével Legszigorúbban a kipusztulás Frankfurton keresztül repülő
Tájékoztató Osztályon, vala egyébként bárki felszereltet sal közvetlenül fenyegetett fa gépen küldött négy fiatal barm int a Krisztina körúti 114-es het telefonvonalára távmáso jok kereskedelmét szabályoz nam edvét. Mivel a szállítólevé
postahivatalban) és öt vidéki ló készüléket M agyarorszá za, hazai f aunánkból ide tarto  len nem volt ra jta a Hivatal
(a győri 2-es, a miskolci 1-es, gon, de egyelőre a hét egy- zik a vidra, a parlagi és réti engedélye, a nyugatnémet ha
a pécsi 1-es, a szegedi 1-es mássaT kapcsolatban álló nyil sas, valam int a vándorsólyom. tóságok nem engedték .tovább;
postahivatalokban) lehet írott vános postai állomáshoz — (Ez utóbbi irán t különösen a szállítmányt. Három napig
vagy rajzolt küldeményeket, bár technikailag erre meglen egyes arab állam okban nagy a .brummogtafc a mackók a re
képeket e hét pont között ne a lehetőség — megfelelő kereslet, egy fiatal párért 50 pülőtérén, .mire. megérkezett a
feladni. A világszabványnak postai szabályozás híján — ezer dollárt is m egadnának...) szabályszerű útipasszus.
megfelelően a posta gépei külsők nem csatlakozhatnak.
A/4-es lapokat továbbítanak, Mint azt megtudtuk, Magyaraz első A/4-es lapért 70 fo ország e néhány postai készü K e d v e n c é t e l e a szá srsn a
rintot, a továbbiakért pe lékkel talán még ebben az
dig egyénként negyven forin évben bekapcsolódik a nem 
§>ai:rala f®z e s '(emeltei
tot kér a posta. A címzett zetközi távmásoló-hálózatba.
Kockás kalapjával, a legyáÉrthetően, e névsorból ki
ratjanabb pillanatokban lezu sem rrfaradhatott Ljubisa Sa
hanó vérnyomásával, sajátsá mardzic, aki alaposán felké
á f f e ives í ó
gos életszemléletével meghódí szült áz augusztus 14-i felvé
totta a magyar tv-néző® száz telre, A kiváló színész ugyan
• A BC-számlával rendelkező fővárosi lakosok száma
ezreit Surda, vagyis az őt meg
évente megduplázódik. Ilyen devizaszámlája ugyanis
formáló népszerű jugoszláv is nem csinál belőle titkot,
nemcsak a külföldön dolgozóknak, a külföldi jogdíjat
szeret jókat enni. Kedvence a
színész, Ljubisa Samardzic.
vagy nyugdíjat élvezőknek lehet, hanem gyakorlatilag
A filmsorozatból és az ,id ei nálunk töltikének ismert, szőmindenkinek, akinek állandó lakhelye Magyarországon
SZÜR-on sokak által szemé lőievélbe göngyölt,, a töltött
van — így a lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi
lyesen is megismert színész a káposztához hasonló étel, am it
állam polgároknak is, 1
közeljövőben ismét Magyaror-. ő szármának nevez.. A tv*szaA BC-számlára külföldről bárki, Magyarországról
szágra látogat. Ezúttal, a tele kacs ezzel az étellel: kedves
csak közeli hozzátartozó fizethet be. Az itt „tárolt”
vízió Főzőcske című műsorá kedik majd a vendégeknek a
pénzért kezelési költséget nem számolnak fel, igaz, k a
nak lesz főszereplője. Hagyo
matot sem fizetnek. A konvertibilis, valuta csak külföl
mánya e'm űsornak, hogy nép szentendrei Béke étteremben.
di utazások alkalm ából vehető fel, de látogatóútlevél
szerű, mi több. világhírű mű Természetesen produkcióról is
váltásához nem elegendő, mellékelni kell egy meghívó
vészek mondják el a főzéssé!, gondoskodik a jugoszláv műlevelet is. ,
a gasztronómia gyönyöreivel vésis . szerb és magyar dalokat
A számláról bármilyen pénznemben fel lehet venni
kapcsolatos élményeiket, ta  enekel.
tetszőleges összeget, és a fel nem használt pénzt görög
Augusztus 15-én az óbudai
pasztalataikat. Csák emlékez
drachma, finn m árka és jugoszláv dinár kivételével
tetőként! L áthatták már a né Flórián Centrum Áruházban
bármilyen pénznernben vissza lehet fizetni. Egyetlen
zők a főzőkariál mellett Sova közönsegtalálközót rendeztek,
kikötés van, hogy a visszafizetett pénzt a számla nyi
doktort,. Kabir Beáit alias ahöi rhagyar rajongói kérdé
tásakor meglévő pénznem re váltják vissza. Ha ez már
Sandokant, vagy á nem kell seire válaszolt. . Akik szemé
akkor is több pénznemben volt, akkor a számla tulaj
mindig kaviár Thomas Eleven lyesen nem találkoztak Surdonosa megválasztja, hogy közülük melyikben kívánja
jét, azaz Siegfrid Rauchot. sőt dával kárpótlásul megnézhe
visszatenni pénzét.
Derrick alakítóját, Horst Tap- tik a televízióban, a Főzőcské
pert is.
ben szeptember 14-én.

’É ' & r M e s s í t i í n l § /
Még a sírástól rázkódVa,
elkent szemfestékkel arcán
csöngetett be szomszédaszszonyorn. Nem kellett fag
gatnom, szinte ömlött be
lőle a szó. A közeli SHellkútnál tankolta meg T ra
bantját. Fizetett és elhaj
tott. Néhány sarokkal odébb
vette csak észre, hogy bár
ezerforintossal fizetett, öt
százból adtak vissza. Nyom
ban visszarohant reklam ál
ni, ám hiába. A kutas gú
nyosan kinevette, az állo
más vezetője pedig alig tit
kolt kajánsággal közölte,
hogy éppen most volt vál
tás; s ezért ■ellenőrzésre
nincs
mód.
Eltűnődtem
szomszédnőm esetén. Sor
ra vettem a szakm ákat, fog
lalkozásokat, ahol a b orra
való dívik. Fodrász, pin
cér, taxis — ők mind v a
lami plusz szolgáltatásért,
udvariasságért kapnak kü
lön elismerést. De mi van

a benzinkútnál? Borravalót
itt •jószerivel azért adunk,
m ert két-háróm percig méltóztatnak egy csövet autónk
benzintankjának nyílásába
dugni.
Másnap kidolgozott terv
vel léptem ajtajukon, s el
is kísértem az első bevetés
re. A utóba ültünk, és az
előbb em lített kúthoz h a j
tottunk.
A számláló gyorsan pör
gött, s megállt 325 forint
nál. Négy darab százast
vettem elő, és megvártam ,
míg kezembe számolja a
visszajáró pénzt az utolsó
forintig.
— Vedd elő a noteszedet!
És könyvelj el öt forintot!
— adtam ki az ukázt. —
Hisz legalább ennyit adtál
volna borravalónak!
* — Már csak kilencvenki
lencszer kell itt tankolnom!
— sóhajtotta szomszédaszszonyom.

J e g y p r i n t e r u tó m
idén végre m egtört a jég.
Július közepétől kétféle napi
jegy váltható a BKV 39 pénz
tárában 16, illetve 24 forintért.
Az előbbi a buszon kívül m in
den járm űre, az utóbbi pedig
valóban m inden já ra tra és já r 
m űre érvényes. Az újdonság si
kerében kételkedőket m ár az
első hét eseményei megcáfol
ják. A „halkra fogott” propa
ganda ellenére több m int 8000
napijegy talált gazdára, s ez a
mennyiség jócskán m ár napi
ezer fölé emelkedett.
Alig húsz évvel ezelőtt —
nem tévedés! — 140-féle jegy
közül válogathattak az utazók.
Csak buszjegyből ötféle átszál
ló és újabb ötféle vonaljegy
volt, a különféle hetijegyek és
átszálló jegyek
garm adájáról
nem is beszélve. Ezt a „jegy
dzsungelt” 1966-ban egy eré
lyes intézkedéssel „kiirtották”,
s m aradt a ma .is h aszn á lt1öt
féle bérlet és k étfajta vonal
jegy, (A ípÉV-jegyek esetében
fennm aradt a sokféleség!)
Ezt az egyszerű — vagy ta 
lán túl egyszerű? — jegy rend
szert védelmezte a BKV mos
tanáig. Ügy vélték, hogy bár
miféle újítás egyben visszalé
pést jelent, m ert megnehezíti a
pénztári ellenőrzést, és megnö
veli a tévedés lehetőségét is.
Az eredeti terveket, amely sze

rin t 1—3—5—7 napos jegyeket
adták volna ki, ebből a meg
fontolásból vetették el, s kísér
letképpen a napijegy beveze
tése m ellett döntöttek.
Egy
kísérlethez
azonban
megfelelő tájékoztatás is szük
séges! A vidéken lakók még
csak-csak tudnak erről az ú j
donságról, de sehol egy idegen
nyelvű plakát vagy figyelem
felkeltő szórólap. A bérletpénztárba tévedt külföldinek a
napijegy hátoldalán levő négy
nyelvű (rövid!) tájékoztatót
m utogatják felvilágosítás he
lyett, aki m iután megértette,
m iről van szó, rábökhet a
pénztáros kis noteszében egy
napra. Innen m ár villám gyor
san zajlanak az események. A
pénztáros letép egyét a napije
gyek közül, golyóstollal ráírja
a dátum ot, a boldog tulajdonos
fizet, s m ár utazhat is.
nek 'és áz érvényesítésnek'ez a
csöppet sem korszerű form ája
a jövőben sem változik meg. A
dátumozógép drága, a szállo
dák és kem pingek pedig nem
lelkesednek a napijegyek el
adásából elérhető haszonért.
A gazdaságossági számítások
minden bizonnyal a BKV dön
tésének helyességét bizonyít
ják, mégis, talán ismét meg
kellene fontolni a több napos
bérletek bevezetését.

Ciffra György is m eghívta a híres faragóm űvészt

Ile im é riy fá lB Ó l keisiéaay s o r s o k
Háromméteres, fából fa 
ragott szobraival Pólyák Fe
renc népi iparm űvész volt a
pusztavacsi
békefesztivál
egyik látványossága. Állandó
volt
a tolongás szabadtéri
műhelyében, ahol szekercével
és fejszével a helyszínen ké
szítette újabb alkotásait.
Békeszobrászként is emle
getik, mível gyakran szerepel
hasonló rendezvényeken. 1974bén a rigai barátságfesztivá
lon, ’78-ban a kubai í Világ
ifjúsági Találkozón, ’83-ban a
párizsi L’Humanité, tavaly
pedig az Unsere Zeitung fesz
tiválján m u ta tk o z o tt; be a 40
éves
kecskeméti fafaragó.
Szülei földművesek voltak,
családjával a Kecskemét m el
letti Matkópusztán él, s 30

éve foglalkozik fafaragással.
Tém áját a hétköznapok adják:
a földdel dolgozó és megpihe
nő em bereket örökíti meg. A
kemény sorsokat kem ényfába
faragja: szilt, tölgyet és diót
használ alapanyagul.
Itthon m ár több m int száz
kiállításon szerepelt, alkotá
sait hazai és külföldi gyűjte
mények egyaránt őrzik. Az
idén még Dániában és Por
tugáliában mutatkozik be, és
Cziffra György m eghívta P á
rizsba is. Számos néprajzi és
művészeti -filmben szerepelt,
Pusztai fafaragó címmel port
réfilm et is készítettek róla. A
fafaragás mellett a népzene a
szenvedélye, matkói együttesé
vel is gyakori szereplője a
rendezvényeknek.

S z a n á ljá k a K skbelsia sí v e k e t
Mintegy 500 millió forintos
alaphiány feltöltésére kellett
kidolgoznia javaslatot annak
a héttagú bizottságnak, am e
lyet a Magyar Kábelm űvek
szanálási tervének kim unká
lása céljából állítottak, fel a
közelmúltban. A végrehajtott
komplex vizsgálat és az ennek
alapján elkészített tervezet
szerint a következő években
a K ábelm űveknél szüneteltet
ni kellene a veszteség zöméért
felelős külföldi fővállalkozói
tevékenységet, és átmenetileg
Visszavonni a két évvel ezelőtt
elnyert önálló külkereskedel
mi jogot. A bizottság állásfog
lalása szerint a 3400 fős v á l
lalat túlm éretezett irányítói
apparátusának leépítése vé
gett a je len leg ié t igazgató he
lyett elegendő lenne három is,
a
központi
adminisztráció

pedig 200 fővél csökkenne.
A vállalat belső érdekeltségi
rendszerének fejlesztésére a
szegedi kábelgyárat -és a bu
dapesti
zom ánchuzalgyárat
leányvállalattá kellene alakí
tani, a budapesti törzsgyárban
és a balassagyarm ati gyárban
pedig önálló elszámolású egy
ségeket kellene kialakítani.
A pénzügyi rendezés kere
teken a szanádási bizottság fel
halmozási. vagyon- és nyere
ségadó-átütemezést ta rt ind ikn'tngk. A VII ötéves terv
időszakában végrehajtandó in
tézkedések következtében a
mai elképzelések szerint a jÉábelművek 1984, évi mintegy
7,3 milliárd forintos árbevéte
le 1990-ig 9,7 milliárd forint
ra, nyeresége ugyaneddig 668
millió forintra nőne. ,
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tanúsított m agatartás? Pél
dául: valaki leüti alkalm i ivó
cim boráját, m ert látja, hogy
sok pénz van nála. Elveszi a
pénzét, otthagyja a vérző sér
tettet egy elhagyatott helyen,
majd megmosakszik, átöltözik,
és elmegy egy éjszakai bárba
szórakozni, a szerzett pénzből.
Az em lített m agatartás egyér
telműen az elkövető társad a
lomra veszélyességének maga
sabb fokára utal, s így a bíró
ság sem vonhat le ebből olyan
következtetést, hogy az illető
könnyen nevelhető, és újabb
bűnelkövetéstől nem nagyon
kell tartani. Az elkövetés után
tanúsított effajta m agatartás
súlyosító körülmény, és sú
lyosabb büntetést eredményez.
Enyhítő körülmény ezzel
szemben, ha az elkövető felje
lenti magát (önfeljelentés), mi
vel ebből arra lehet következ
tetni, hogy. megbánta cselek
ményét. Különösen nyomaté
kos enyhítő körülm ény, ha az
önfeljelentés nyomén vált le
hetővé az elkövető és esetleges
társai cselekményének, szemé
lyének felderítése. Hasonlóan
enyhítő körülmény az elköve
tőnek az elkövetést követő ön
gyilkossági kísérlete is.
Jelent-e az valamilyen ne
gatív következményt, ha az el
követő tagad, s nem ismeri el
bűnösségét? Nem, ez nem ér
tékelhető súlyosítóként..
A vádlottnak jogában
áii m egválasztania a vé
dekezés óitalála legcél
szerűbbnek ta rto tt mód
ját, a lényeg: úgy véde
kezzen, hogy m ást alap
talanul ns vádoljon bűncselekmény elkövetésé
vel. Az ártatlanság vé
lelméből is az követke
zik, hogy a bizonyítás a
bűnüldöző hatóságok,* a
bíróság feladata.
A teljes és felderítő jellegű
beism erés (még akikor is, ha
csak részben ismeri be bűnös
ségéi)
enyhítő
körülmény.
Nyomatékosam enyhítő körül
mény, ha a bűnösség teljes el
ism erésére' kiterjed. A kit te t
ten értek a bűncselekmény el
követése közben, annál m ár a
beismerés (hogy ő volt az el
követő) sokat nem nyom. a
latban. Itt a bűnösség elism e
résének, illetve a megbánásnak
lehet jelentősége, büntetésit
enyhítő hatása.
A jelentős mérvű rokkan t
ságra, súlyos betegségre vagy
egyéb óikra visszavezethető
csökkent büntstéselviseliási ké
pesség — enyhítő körülmény.
Ezit akkor i.s figyelőmbe ve
szik, ha a bűncselekmény el
követése után állott elő.
Az eddig em lített, úgyneve
zett alanyi jellegű bűnösségi

körülmények az elkövető sze
mélyével álltak összefüggés
ben. A másik esetcsoportot a
tárgyi jellegű bűnösségi kö
rülmények adják. Melyek is
ezek? A cselekmény kísérleti
szakaszban m aradása, illetve
befejezettsége, az elkövetés
módja, a sértett személye és
szerepe, a bűncselekmény k ét
szeres vagy többszörös minő
sülése, az időmúlás stb. Néz
zünk néhányat részletesebben.
A kísérlet esetében is a
befejezett
bűncselekményre
irányadó büntetési tételt kell
alkalmazni. Mégis, a bírói gya
korlatban enyhébben ítélik
meg, ha a bűncselekmény csak
kísérleti szakaszban maradt,
nem fejeződött be. Ilyen eset
ben annak van jelentősége,
hogy a cselekmény az ered
ményt mennyire közelítette
meg, milyen következmények
kel járt, s hogy az elkövető
m egtett-e m indent a bűncse
lekmény befejezése érdekében.
Minél távolabb m aradt az
eredménytől a kísérlet, annál
inkább lehet enyhítőként fi
gyelembe venni. Ha azonban
az elkövető a maga részéről
m indent megtett az eredm ény
bekövetkezése érdekében, csak
véletlenül vagy mások segít
sége révén m aradt el a kívánt
eredmény, az ilyen cselekmény,
bár 1kísérleti szakaszban m a
radt, mégsem szolgálhat eny
hítőként, különösen, hä a kö
vetkezmények így i.s súlyosak
voltak.'
Az elkövetés m ódjára
nézve tám pontul szol
gálhat, hogy mindazok
a tárgyi körülmények,
am elyeket a Btk minő
sítő körülm ényként sza
bályoz (például üzletsze
rű elkövetés vagy cso
portosan, éjjel, felfegy
verkezve történő elköve
tés stb.) más bűncselek
m ényeknél is súlyosító
körülm ényként szolgál.
Különösen súlyos a bűncselekmények gátlásta
lan, garázda módon tör. ténő elkövetése.
A cselekmény ’ társadalm i
veszélyességét az is fokozza,
hogy az illető milyen veszélyes
eszközzel követi el a bűncse
lekményt. Az erőszakos cse
lekményeket felfegyverkezve
(például késsel elkövetve) á l
talában
indokolt
súlyosító
tényként értékelni. Vereked
ni lehet kézzel, de ha ugyan
ezt boxerrel vagy késsel teszi
valaki, sokkal nagyobb ve
szélyt jelent, és így súlyosabb
büntetést indokolt kiszabni.. A
nagyobb nyilvánosság előtti
elkövetés (ha nincs m inősített
esetként szabályozva) egyes

Az enyhítő és súlyosító kö
rülm ények sorát fdlytatva néz
zük, m iként értékeli a bíróság
a bűncselekmény elkövetésé
nek indítóokát (motívumát).
Elöljáróban azt szükséges le
szögezni, hogy az olyan indí
tóokót lehet méltányolandónak
tekinteni, amelyet a szocialis
ta erkölcs szabályai is ilyen
nek tekintenek. Például, hogy
valaki azért ül ittasan a volán
mögé, hogy hirtelen .'rosszul
lett gyerekét vigye a kórház
ba, m ert nincs más megoldás,
s k őzben megszondáztatják,
segítő szándékát enyhítő kö
rülm ényként veszik szám ítás
ba, m ert a segítségnyújtás
(különösen a gyermek eseté
ben) a szocialista erkölcs sze
rin t is kötelesség.
Állam elleni bűncselek
ményeknél az ellenséges
politikai
beállítottság
(m int a bűncselekmény
elkövetésének
indítóoka) súlyosító körül
mény. Ugyanígy súlyo
sító a harácsoló vagy
élösdí szemléletből íakadó
elkövetés, am it
különösen a gazdasá
gi bűncselekményeknél
kell vizsgálni,
ni.
G yakran előfordul, hogy a
közérdek vagy vélt közérdek
érvényesítése az indítónk, s
eközben kerül összeütközésbe
valaki a jogszabályok rendel
kezéseivel. Ez általában eny
hítő körülmény. Az viszont,
hogy valaki nem egyéni ér
dekei, hanem rosszul felfogott
vállalati
vagy
szövetkezeti
(csoport-) érdekből követte el
a cselekményt, nem értékelhe
tő enyhítőként. Például a m ér
legadatokat azért ham isítják
meg, hogy több nyereség le
gyen kim utatható, s így. na
gyobb., bérem elést .lehessen a
dolgozók részére biztosítani.
Ebben az esetben a csoportér
deket az elkövetők tudatosan
helyezték a társadalm i érdele
fölé. Enyhébb megítélést ered
ményez azonban ennél, ha az
elkövetés indítóóka a gazdasá
gi nehézségek kiküszöbölése
volt, de ez csak jogellenes ^nő
dön vált lehetővé. (Például a
vendéglátó vállalat a nagyke
reskedelem helyett kiskeres
kedelmi hálózat útján szerzett
be valamilyen árut, m ert a
nagykereskedelemből lehetet
len volt azt beszerezni.)
A Btk. által em lített szán
dékos elkövetés tulajdonkép
pen kétféle m agatartásform át
foglal magában. Az egyiknél
az elkövető a m agatartásának
következményeit kívánja; a
m ásiknál nem kívánja ugyan,
de belenyugszik e következ
mények bekövetkezésébe. Az
első az egyenes szándék, a
második pedig az eshetőleges
szándék. Jóllehet, a Btk. m ind
kettőt -ugyanazzal a büntetési
tétellel fenyegeti, az eshe-tőléges szándékkal történő elköve
tés azonban mégis a bűnösség
alacsonyabb
fokára
utal,
m intha egyenes szándékkal (az
eredm ényt kívánva) követte
volna el. Indokolt tehát, hogy
a büntetés m értékének meg
állapításánál ezt enyhítőként
vegyék figyelembe. Az egye
nes szándék ugyanakkor nem
súlyosító körülmény.
H a azonban valaki ki
tartóan viszi véghez a
bűncselekményt (a sér
tett többször is m ene
külni próbál, de az el
követő
következetesen
utánamegy, é3 így végül
is bekövetkezik a súlyos
eredmény), az m ár sú
lyosító körülmény.
A- gondatlan elkövetésnél Kis
különbséget tesz a bíróság a
büntetés kiszabásakor, hogy
az elkövető látta-e előre m a
gatartásénak lehetséges kö
vetkezményeit, de könnyelmű
en bízott azok elm aradásában;
vagy pedig e következmények
lehetőségiét azért nem látta
előre, m ert a tőle elvárható
figyelmet, körültekintést el
mulasztotta. Ez utóbbi eset,
általában enyhébb elbírálás
alá esik.
M ennyiben lehet enyhítő
vagy súlyosító körülm ény a Szabad idejében készítette ezt a dekoratív virágtartót a Kecs
kem éti Bv. Intézetben a nevelőírnok
bűncselekmény elkövetése után
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bűncselekményeknél súlyosító
lehet.
Mennyiben van a sértett
személyének büntetést súlyosí
Lapunk legutóbbi szám ában H. J. megkérdőjelezi június
tó vagy enyhítő szerepe? Ha
a
bűncselekmény
sértettje 22-i cikkünk m egállapításait, amelyben arról írtunk, hogy
védtelen, idős, beteg, terhes Stark Bertalan — m int lehetséges kiutat — az öngyilkosságot
nő, gyermek, oltalom ra szoru elfogadhatónak tartja.
ló sértett, az nyomatékosan
H. J. válasza végső kicsengésében az, hogy „lelke m élyén”
súlyosító körülmény. Ha a egyet ért ezzel. Bár előtte kijelenti, hogy am íg va.n^ egy sziksértett megbocsátott, annak rányi remény a változtatásra, igenis, ki kell tartani,
legfeljebb
a
magánvádas
Ebből a röpke idézetből is kiderül, hogy ellentm ondás van
ügyeknél van jelentősége, a H J. véleményében. Ugyanis a legkézenfekvőbb kérdést nem
közvádasoknál legfeljebb ak 
kor, ha a megbocsátás követ válaszolja meg, azt, hogy ki és mikor m ondja ki a végső,
kezményeként az elkövető— a megfellebbezhetetlen véleményt, hogy eddig van remeny, es
sértett közötti korábbi meg ezután már nincs!
Ki meri magára venni azt a felelősséget, h o g y m egragad
bomlott (munkatársi, családi
vagy egyéb) kapcsolat helyre ja azt a pillanatot, am ikor m ár nincs remény, és odakiáltja
állt.
az illetőnek: tedd meg!
Nem mindegy az elbírálás
Ki tudja, hogy egy em bernek meddig van szellemi és fi
nál, hogy a sértett a bűncse zikai tartaléka az élet elviseléséhez, sőt, a m egváltoztatásá
lekmény előtt, illetve annak hoz? Ne feledjük, az öngyilkossághoz, is kell szellemi és fizi
során milyen m agatartást ta kai energia! De ha erre még van erő, akkor m ásra m iért
núsított. Enyhítő, sőt adott nincs?! És egyáltalán, van-e olyan em ber a földön, aki biz
esetben nyomatékosan enyhítő ton állíthatja, hogy örökké ta rt a holtpont?! Azt hiszem, ki
körülmény lehet a sértett köz lehet jelenteni, ilyen em ber nincs! Ezzel azt akarom kimon
rehatása, különösen kihívó
m agatartása (csak éppen ő dani, hogy senkinek nincs joga. még önm agunknak sem, hogy
húzta a rövidebbet). Term é ilyen módon döntsünk élet-halál nagy kérdéséről.
Hogy m iért? A rra a legjobb példa, hogy a m egm entett
szetesen az enyhítő körülmény
ilyen esetben akkor jöhet szó öngyilkosjelölteknek csak elenyésző százaléka kísérli meg ú j
ba, ha jogos védelmi helyzet ra tettét, a többiek hálásak megmentőiknek, orvosaiknak,
nem állt fenn. A sértett külö hozzátartozóiknak, még akkor is, ha az első pillanatban haranösen kihívó, durva, erősza gusznak rájuk, hogy m iért nem hagyták őket meghalni. Es
kos m agatartása, jogtalan el — am i esetünkben roppant fontossággal b ír — meg is oldó
járása eredményezhet ilyen dik a helyzetük. Azaz, kiderül, hogy mégis volt (van) kiút!
enyhébb elbírálást (a terh elt
Ha valaki, m int H. J. tudja, hogy az élet tele van meg
re nézve).
lepő változatokkal, s ennek ellenére — lelke mélyén — még
A nemi erkölcs elleni bűn- is megérti az öngyilkosokat, akkor csak azt lehet mondani,
cselekményeknél is gyakori, hogy m int szemlélődő alkat, hajlam os „leírni” a másik em
hogy a sértett előzőleg olyan bert. Bárm ennyire is megértő valaki, s úgy érzi, hogy tisztá
kihívó, könnyelmű m agatar ban van a m ásik gondjaival, mégsem tudhatja, hogy annak
tást tanúsított, amiből a ké milyen valós lehetőségei vannak. Annál az egyszerű oknál
sőbbi terhelt arra következtet fogva, hogy a másik em berbe nem lehet belelátni . . . T ehát
het, hogy „szabad a vásár”. A
sértett elfogadja a terhelt kö az utolsó pillanat utánig is, nemcsak szóban, hanem a lelkünk
zeledését, az italmeghívást, fel mélyén is tiltakoznunk kell még az öngyilkosság gondolata
is megy a lakására, majd, ellen i.s.
Inkább a rra kellene összpontosítani, hogy ilyesmi fel se
am int komolyabbra fordulna a
dolog, távozni akar. Az ilyen m erüljön senkiben. Nem véletlenül írtu n k mi a háláról, arról,
könnyelmű m agatartás a te r hogy a nagym am ának hálás lehet a 13 évi nevelésért, ez nem
helt szám ára enyhítő körül puszta gesztus lenne, hanem az, hogy az em ber nem élhet
mény.
em beri kapcsolatok nélkül. A kár tetszik, a k á r nem, a nagy
A bűncselekmény két mama tett valam it — és nem is keveset — az unokájáért. Az
szeres vagy többszörös emberi minőséget azonban az is jelzi, hogy a nevelt, jelen
minősülése súlyosító kö esetben az unoka, hogyan fogadja e z t. . . M ert azt azonban
rülmény. A bűnhalm a engedje meg H. J., hogy az ilyesm iért — általában — az em 
zat akkor súlyosító, ha berek hálásak.
kettőnél több bűnesetekHa nem, az is árulkodó vonás. Ha valaki nekem segít,
ményből tevődik össze.
s én elfogadom a segítségét, aztán ezt tagadom, akkor még
A folytatólagos elkövetésnél önmagam előtt sem tetszeleghetek abban, hogy micsoda pom
minél több az esetek száma
(valaki 25 esetben követett- el pás fickó vagyok! Lám, ő nevelt, én elfogadtam, és most meg-,
lopást), annál nyomatékosab tagadom! Ha tárgyilagosan nézzük, s m iért ne ezt (ennénk,
akkor lehetett a nagym ama goromba, m árm int szóban, de
ban súlyosító.
A vagyon és a népgazdaság mégis a te tt szám ít. Az, hogy etette, ruházta, fedelet adott
elleni
bűncselekményeknél a feje fölé. Lehet, hogy m ásnak ez kevés, de hátha nem telt
gyakran játszik szerepet az neki többre. Ha valakinek szüksége van erre, annak bizonyá
ellenőrzés lazasága. Ez 'enyhí ra elég. Lehet, hogy ha a szülők nem olyanok, akkor az uno
tő körüliménykén.t nem vehe
tő figyelembe. Súlyosító vi kának is jobb dolga lehetett volna. De — és ez tény! — a szü
szont, ha az elkövető fosztoga lők nem is ak a rtak tudni gyerekükről. A nagym am a állt a he
tó cselekményével a társadal lyükre. És ezért, tiszteletet, megbecsülést érdemel!
mi tulajdont károsította.
Nem pedig azt, hogy szóra sem m éltatja, hanem sír az el
A bűncselekménnyel okozott vesztett — elképzelt — lehetőségekért. De mikor arra került
k ár m egtérítése azt bizonyítja, a sor, hogy maga álljon helyt, akkor bezzeg kudarcot vall,
hogy az elkövető igyekszik jó 
vátenni cselekményét, ezért ez am it szintén nem vállal.
Ha eszébe idézi a levél sorait, kiderül, hogy család h e
enyhítő körülm ényként szol
gái. Ha a k á rt nem is az el lyett ott volt a nagymama, s a társadalom is felkarolta, hiszen
követő téríti meg, de m egté ipari tanuló lett, otthont, élelmet, ruhát, pénzt kapott, és m it
rül, szintén enyhítőként ve csinált!? S aját szavai szerint is: csavargóit!
szik figyelembe. Természete
Ezek után szinte logikus, hogy törvénVbe ütköző dolgot
sen ez utóbbi kisebb nyomatékú, m intha önként, maga té  követett el, minek folytán börtönbe került. És itt is, mit tesz?
Öngyilkossági terveket forgat a fejében, s ehhez családi és
rítette volna meg a kárt.
Á ltalában enyhítő körül társadalm i okokat kohol! Hogy ez meggyőző legyen, szándé
mény, ha a bűncselekmény so kosan a holtponton tartja magát. Ez olyan pompás ürügyet
rán az elkövető vagy hozzá teremt, hogy séinte kikiált belőle: „Mindenki, a család, a tá r
tartozója maga is súlyosan sadalom hibás, csak ő nem !”*
megsérült.
Mert m iért ne néznénk meg őszintén — hisz’ magunk kö
Van olyan eset, hogy az el
követőt a bűncselekmény el zött vagyunk — ennek a fiatalem bernek a helyzetét, itt és
követése után csak később, de most! A zért itt, m ert most ak ar öngyilkosságot elkövetni, nem
még az elévülési időn belül akikor, am ikor kiszabadul, nem később, m ár am ikor végigjárt
vonják felelősségre.
néhány utat.
Az időm úlásnak csak
Ha H. J. a „lelke m élyén” belegondol, hogy a börtönben
akkor van enyhítő h a 
is
van
lehetőség arra, hogy valaki javítson, változtasson a sor
tása, h a az elkövetést
követően m ár hosszabb sán, akkor igazat kell, hogy adjon. Ismerek én olyan embe
idő telt cl (az elévülési reket, akik kihasználva a börtönbeli időt, leérettségiztek, a
idő közel van, am ikor meglevő szakm a mellé ú jat szereztek, igyekeztek úgy dolgoz
felelősségre vonják).
ni, hogy ha szabadulnak, álckor legyen tartalékpénzük. A kik
Minél súlyosabb az elköve nem adták fel, akik tudták, hogy előbb-utóbb szabadulnak,
tett
bűncselekmény,
annál akkor szükség lesz a pénzre, a tudásra, s ami talán még ezek
hosszabb idő szükségeltetik, nél is fontosabb, akaraterőre, hogy szembenézzenek a v árh a
hogy enyhítő körülm ényként tó nehézségekkel.
lehessen értékelni. Természe
M ert nem kell azt elhinni, hogy akik dolgoznak, tanul
tesen, ha az elkövető maga
akadályozta meg, hogy fele nak, nincsenek tisztában azzal, hogy k in t még nehezebb lesz.
lősségre vonása minél előbb Nagyon is tudták, de azt is: ha feladják, akkor még lehetet
m egtörténjen
(történetesen lenebb helyzetbe kerülnek. Ehhez nem kell más, se gyerek, se
bujkált), a hosszabb idő eltel feleség, se senki, csupán az, hogy valaki ki m erje mondani,
te sem jöhet enyhítőként szá önmagámnak tartozom avval, hogy helyrehozzam kisiklott
mításba.
életemet. Kell annyi önbecsülés, hogy tudjam , nem véletlenül
Végezetül, ha bizonyos bűncselekmények országosan el születtem, a világnak szüksége van rám, és nekem is a vi
szaporodtak, számuk növeke lágra.
Enélkül a hit nélkül nem lehet arról beszélni, hogy a leg
dést mutat, a megelőzés érde
kében szükséges súlyosan ér nehezebb helyzeteket is megoldom. M ert az csak szófiabeszéd
tékelni, ezért a bíróságok lesz. Ha nincs valakiben annyi tartás, hogy felfedezze m agá
súlyosító körülm ényként ve ban az em beri értéket, az nem is tudja érvényesíteni, még
szik figyelembe (például ittas
állapotban közlekedési bűn akkor sem, ha nagy család áll mögötte, ha mindenki segíti, ha
cselekmény okozása). Ha pe mindenki dédelgeti. Akkor csak lebegő em ber lesz, alti ég és
dig az adott bűncselekmény föld között vibrál, mint Mohamed koporsója.
helyi viszonylatban m utat nö
Végezetül, nem úgy; mint H. J„ én a „lelkem mélyén” is
vekedő tendenciát, azt nyoma elutasítom még az öngyilkosság gondolatát is. és semmiféle
tékosan súlyosító körülm ény érvelés, esetleg sajnáltató élettapasztalat nem képes ennek
ként fogják figyelembe venni.
m egváltoztatására.
Dr. L. Gy.
A. J.
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Sziprííolt őrizetben
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Barátom, meglett férfi,
könnyes szemmel meséli ázt
a pillanatot, am ikor tízéves
lánya felállt a dobogó leg
felső fokára egy versenyen.
Mert hát az életnek sokfé
le értelm es célja lehet, de
a csodák-csodája az, am i
kor az életünk egy másik
életben folytatódik, a gye
rekünkben,
gyermekeink
ben. Aid ennek nem érzi
igazi jelentőségét, sajnálat
ra méltó. M árm int erről az
oldalról. Ám a gyerekek ér
tő, érzőj emberkék, akikből
csak úgy lesz egészséges,
boldog,
kiegyensúlyozott
felnőtt, ha növekedésüket
semmi sem zavarja. Me
se az, hogy az anyát vagy
az apát a m ásik pótolhatja,
ezt az önfelmentés lovagjai
találták ki, saját lelkiisme
retük megnyugtatására. S
hogy a tém ánál m aradjunk:
a férfinak, akinek gyerme
ke van, kötelessége ezen ap
ró csodák nevelése, hogy
példaadó apaképpel vágja
nak neki m ajd az életnek.
Aki nem ezt teszi, több
szörösen
is önhibájából,
m ár nem sajnálatot éb
reszt, hanem haragot, el
ítélést, megvetést. Itt nincs
magyarázat,
mentség: a
mulasztás
pótolhatatlan,
negatív hatásai csak enyhíthetők.
így hát előre kell bocsátanom: haragszom ezen írás
főszereplőjére, akiről még
azt sem lehet mondani,
hogy olyan nagyon tanulat
lan, hiszen most érettségi
zett, noha egy tárgyból pótvizsgáznia kell. De ő m ár
sok egyest beszedett eddig
is, apaként, férjként csupa
c 'gtelent k a p o tt. , ,
★
Bajban vagyok am iatt is,
hogy egyszerűen nem ér
tem, m iként lett a ma 36
éves Juhász Istvánból őri
zetes? S főleg, hogy m iért?
Nézzük meg a „veszélyes”
pontokat.
Családi háttér. Egy Nó.grád megyei nagyközségben
élt szüleivel, akik dolgos,
rendes emberek, miként
négy -testvére. Büntetve
senki, így hát a családi
légkör,
m int
bűnözésre
hajlam osító tényező kiik
tatva. Ö tehát a „fekete bá
rány”.
Tanulatlanság,
szakma
hiánya. Elvégezte, a nyolc
általánost, utána géplaka
tos-autószerelő
szakm át
ßzerzett és mellesleg hiva
tásos gépkocsivezetői
jo
gosítványt. Jó megjelenésű
ember, aki a katonaságnál
az egyik elit alakulatba ke
rült. S m int em lítettem —
igaz, m ár idebent — lé
nyegében ■leérettségizett.
Anyagi nehézségek. El
ső házassága úgy történt,
ahogy talán megálmodta.
Módos lány, nagy falusi es
küvő, sátorral és egyebek
kel, no és lakás is hozzá.
Elhelyezkedik
a
Volán
egyik
vállalatánál, mint
gépkocsivezető. S .miként
társainak, a hivatalos ke
reseten felül beugrik egy
két maszek fuvar is. Aligha
hiszem, hogy van olyan ve
zető, aki szolid keretek kö
zött ezzel ne foglalkozott
volna. No, nem úgy, mint ő.
Más a feketefuvar, és más
a lopás, a menetlevél-hami
sítás. Mert ő ezt tette, pél
dául a kocsi szerszámait is
eladta. Néhány száz forint
haszonért. Mindez anyagi
lag szükségtelen volt,
★
Ha az előbbiek Idáig
megálltak, most új helyzet
be került, az kétségtelen.
Az 1 év 2 hónap bünte
tés és maga a bűncselek
mény azzal járt, hogy fe
lesége elvált tőle, noha
egy gyermekük már szüle
tett. Tehát újra kellett kez
deni, de még mindig vi
szonylag jó helyzetből.

Üjra megnősül, a helyi
AKÖV-nél dolgozik
sze
relőként, gyermeke is szü
letik és változatlanul nin
csenek anyagi gondjai. Nem
is iszik. Itt megint lopá
sok és egyebek, hogy miért,
arra ezt mondja: a fene
tudja!
A másfél év letöltése
után m ár a szülők szava Is
a fülébe cseng: elég, ko
molyodj meg. A feleség
nem válik, sőt újabb gye
reket hoz a világra. Üjra
az AKÖV-nél dolgozik, de
négy hónap múlva megint
lebukik. Szívességből sze
mélyi igazolványt és jo
gosítványt szerez — lop és
ham isít —- másoknak. Hogy
m iért? „Egyik gyerek föl
vetette és én megcsinál
tam ”, Amivel nem számolt:
nemcsak elítélték, hanem
megkapta az őrizetet is.
Ám, ha eddig kerestünk
volna és találnánk is m ent
ségeket, am i ezután jön, az
egyszerűen őrültség. 1982ben ideiglenesen elbocsát
ják. Nyilván leültek ott
hon az Igazán türelm es aszszonykával és megbeszél
ték: még egyszer utoljára
új életet kezdenek. Elköl
töznek a környékről, Vác
közelébe, és m indketten a
DCM-be járn ak dolgozni.
Eltelik néhány hónap, és
úgy tűnik, minden rend
ben.
S ekkor történik egy öl
tözői lopás. P ár ezer forint
tűnik el. Ö aznap délután
valóban ben tjárt a cégnél,
feleségéhez jött, aki délutános. Miután az előélete
ism ert, a rendőrség gyanúja
rá terelődik. Behívják a
rendőrségre, ahol tagadja
a lopást, erről jegyzőkönyv
készül. Aztán elengedik.
Lélektanilag fontos pillanat
ez. Vagy ő a tettes, vagy
sem? Hallgassuk őt: „Egyik
régi .haverom’ csinálta a
lopást, én tudtam . Mégis
arra gondoltam, hogy rám 
verik.”
Nem sokkal később ez az
ártatlan em ber — higgyük
el neki! — m unkába indul
busszal, am ely a nagy hó
viharban lerobban. Fölszedi
őt egy cementeskocsi, is
merős kolléga. De a vih ar
tombol, és a teherkocsi is
megreked. Aztán az üresen
maradó vezetőfülkéből el
lopja az ott levő személyi
igazolványt és a jogosít
ványt. Nem is használja
fel, még nála megtalálják,
hiszen a vezető ism erte őt.
Most m ár teljesen mind
egy, hogy ki lopott az öl
tözőben, az őrizet hátrale
vő részét úgyis visszakapja.
1983-ban szabadul majd.
H at hónapot töltött kinn,
ennek egyetlen „kézzel fog
ható” eredménye: 1983-ban
újabb gyermeke, most m ár
harm adik lánya is megszü
letik. T ehát összesen négy
gyermeke van: az első h á
zasságából
született
16
éves, a másik három 10, 8
és 2 évesek.
★

Nézem őt, valami magya
rázatfélét várok. „Nem tu 
dom m iért csináltam, rá
adásul józan voltam”. Jó
zan? Ide írom a kérdője
let. És a gyerekek? Velük
mi lesz? Persze, fizeti a
tartásdíjat. Csak győzzék
elkölteni. írd és mond, gye
rekenként kettőszáz forin
tot! Igaz, nemrég küldött
haza kétezret.
Érzi, hogy nem vívta ki
rokonszenvemet, ami ugye
nem szorul magyarázatra.
„Azon gondolkodom, hogy
pszichológushoz kéne men
nem, talán ő megtalálná a
viselkedésem okait.”
Hát, tisztelt Juhász Ist
ván, menjen csak el a lélek
búvárhoz, a lélek gyógyá
szához, akiket tisztelet il
let. De azzal kezdje: négy
gyermekem van . . .

ím

T y íin t minden foglalkozásnak, az újságírásnak is
megvannak a maga aranysza
bályai. Ha valki leül egy cik
ket megírni, tisztázni kell a
körülm ényeket: mikor, hol,
kivel, hogyan történt meg az
adott esemény. Vannak azon
ban kivételek. Olyan helyze
tek, am ikor nem számít, hogy
kivel történt meg, maga az
eset a fontos, amiből tanul
ságokat lehet és kell is le
szűrni. Mindig érdekeltek az
olyan helyzetek, ami mögött
az em bert kellett keresni. Az
em bert, aki addig süllyedt,
hogy elsikkadt a társadalom
perifériáján. Lezüllött, része
ges, elvesztette em beri ta rtá
sát. Mi vezette idáig?
A kezembe került egy vád
irat. Nevelése alatt álló sze
mély sérelmére folytatólago
san elkövetett erőszakos nemi
közösülés. Csupán ennyi ele
gendő volt, hogy felpiszkálja
„újságírói vénám at”. Eltűnőd
tem, vajon mi m otiválhatta
ezt az embert, hogy idáig ju 
tott. A vádirat a száraz ténye
ket közölte. Ott a tények dön
tenek, az érzelmeknek vajmi
kevés szerepük van az ítélet
hozatalnál. Az ítélet indoklá
sából egy kiragadott mondat:
a lakóhely vonzáskörében na
gyon elszaporodott az ilyesfaj
ta bűncselekmény. Ezért az il
letőt nyolc év fegyházban le
töltendő
szabadságvesztésre
ítélték.
★

(Az arc a lélek tükre. Ahogy
leül, a széken feszeng, látszik
rajta, hogy nagy benne az
idegfeszültség. Hosszú hóna
pok teltek el önmaga rágásá
val. Sugárzik róla a beszélő
képesség, a vágy, hogy kiönt
hesse a lelkét, hogy kibeszél
hesse magából, am it érez.
Mély lélegzetet vesz, megpró
bál logikai sorrendet felállíta
ni.)
— Elvált szülők gyereke
ként nevelkedtem , annak m in
den hátrányát átéltem — kez
di a fejtegetést. — Hogy mit
hagyott bennem a gyerekko
rom, ez nem számít. Elmúlt.
Valamikor nagyon lelkiző gye
rek voltam, de az élet foly
tonosan osztogatta a pofonokát, megkeményedtem. Mivel
hiányoltam a család szeretetét, az otthon melegét, am i
kor húszéves korom ban a
menyasszonyom terhes lett,
azt tanácsoltam, tartsa meg a
gyereket. Módszeresen készül
tem az apai szerepre. Minden
percem kitöltötte, hogy lesz
egy lányom, akinek az életé
ben m indent pótolok, am it én
nem élhettem át.
(Elmereng, szeme könnybe
lábad. Próbálja elfojtani a
könnyeit, de minél jobban
akarja, annál kevésbé sikerül.
Végül m ár nem is akar u ral
kodni magán. Emlékeket, ‘ese-

bala
'©
\^etikőzni kezdtem, s am íg a
v télikabátot kivittem az
előszobába, azon töprengtem :
vajon Ju d it m iért nem telefo.
nált meg mindent? Sehogyan
sem értettem. A legszíveseb
ben azonnal felültem volna a
vonatra, és irány Pécs! Viszszamentem a szobába, leültem
a legközelebbi fotelba, szem
ben a televízióval, és megpró
báltam nem arra gondolni,
hogy kétszázhatvan kilom éter
választ el Judittól. Hosszú
percek teltek el, szótlanul. Én
a televíziót néztem, valami rö .
vidfilm ment a tengerek óriá
sairól. Több ember hatalm as
bálnát bontott szét éppen.
Az utcán m ár teljes sötét
ségbe fordult az este. Amikor
Lola végre megszólalt, kedves
volt és kiegyensúlyozott.
— Készítenél nekem egy jő
citromos lim onádét?
Azonnal felálltam és elin
dultam a konyhába. Pár perc
alatt elkészítettem, s visszatér
tem. Letettem a limonádét a
zsúrkocsira, Megköszönte., mo
solygott. Szemében még nem
látott tüzek égtek. Tele volt az

m
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ményeket idéz fel. Lassan ki
rajzolódik egy em ber 'lelkivi
lágának portréja. Rádöbbe
nek: ez az ember rajongásig
szereti a , gyerekét. Már-múr
m egfoghatatlan az a ragaszko
dás, ahogy beszél róla. A
könnyek pedig egyre folynak.
Megtört férfikönnyek. Elhall
gat. Percekig mered maga elé,
néz a semmibe. Az érzelem
kitörés után meglepően logi
kusan építi fel m ondanivaló
ját.)
— Kétéves vólt a gyerek,
am ikor az anyjától elváltunk.
A kislány a szüléimhez került,
és ott is nevelkedett nyolcéves
koráig. Szinte nem telt el nap,
hogy ne a gyerekemmel töltöt
tem volna el a szabad percei
met. M unka után rohantam
érte az óvodába, velem volt
egész nap. Hazavittem, meg
fürdettem , és csak utána m a
rad t időm saját magamra.
Csodálatos évek voltak. Köz
ben lakáshoz jutottam , m a
gamhoz vettem a gyereket.
Kilencedik évében járt, am i
kor jelentkezett érte az any
ja. A bíróság neki ítélte. Ek
kor tört ketté az életünk. (Ar
ca m egrándul, keze ökölbe
szorul. Á tsuhan rajta a tehe
tetlen düh.)
— Senkinek nem kívánom
a következő öt évet. Azt a nőt
nem a szeretet vezette, hanem
hogy készen kap egy nagy
lányt, akivel m indent megcsi
n áltath at otthon. Ugyan h a
vonta közel 2000 forint ta r
tásdíját fizettem, a gyerek
mégis másokról levetett ru h á
ban, koldusként élt. Szám olatlanul írtam a beadványokat a
bírósághoz, a gyámhatóság
hoz, eredm ény nélkül. A gye
rekem 200 kilom éter távol
ságban élt tőlem, csak kéthe
tenként láthattuk egymást, ak 
kor is mindig nagyon szomo
rúan váltunk el. Nem aka
rom részletezni hogyan, tény,
hogy tizenhárom éves korában
sikerült visszaszereznem' a kis
lányt... rNálam “volt a szokásos
nyári láthatáson, és egysze
rűen nem akart visszamenni
az anyjához. Beadtam a bírósági keresetet, nálam m aradt
a gyerek. Egy nagy lányt kap
tam vissza, akinek mindene
volt az apja. Természetesen
fordítva is. Éltünk egymás
nak, egymásért. M indenkit el
üldözött mellőlem, és én
örömmel vettem. Felhőtlen
volt a boldogságunk. H am aro
san észrevettepn, hogy . én, az
egykor minden idegszálával
érzéki ember, kerülöm a nők
kel való kapcsolatot, m ert
semmi nem felel meg az igé
nyeimnek. Tudat alatt m in
denkiben a kifogásolni valót
kerestem , am inek következ
ménye lett a szakítás. (Tekin-

tete elréved, látszik, hogy
számtalanszor megfogalmazott
gondolatot nyilatkoztat ki.)
— M indketten term észetes
nek vettük, hogy ha úgy adó
dik, szégyenkezés nélkül v et
kőzünk, öltözünk egymás előtt.
Lefekvés után a gyerek szám
talanszor átkéretőzött hozzám
az ágyba, _de nem tulajdoní
tottam en n ek . jelentőséget ; n a
gyon apás volt. Egyszer, am i
kor áthajolt elbúcsúzni, a h á
lóingen keresztül szinte átsü
tött kemény, formás melle.
M intha áram ütés ért volna.
Nagyon sokszor átvillant ra j
tam ez az emlékkép, m int az
a mozzanat, ami m egindította
ezt a lehetetlen kapcsolatot.
Ettől a naptól kezdődött ez a
megm agyarázhatatlan viszony.
Éjszakákon
keresztül
nem
tudtam aludni, örökké azon
gondolkodtam, hogyan m erít
sek lelkierőt, hogy véget ves
sek ennek a bűnös állapot
nak. Két énem viaskodott
egymásai: a józan ész azt dik
tálta, hogy sürgősen abba kell
hagyni, de egy belső kényszer
esetről esetre m egism ételtette
a kontaktust. Gyötrődtem ön
magámmal. Megfordult ben
nem egy pszichiáter segítségé
nek a lehetősége is, de nem 
csak előtte, önmagam előtt is
szégyelltem, hogy idáig ju to t
tam. Mire orvoshoz fordultam ,
m ár késő volt. A gyerek h a
sonlóképp szenvedett. Józan
ésszel tudta, hogy ez a kap
csolat tá rth atatlan
állapot,
ugyanakkor a nagyon mélyről
táplálkozó érzelmi szálak ha
tására nem tett semmit annak
érdekében, hogy be is fejeződ
jön. Mégis ő tette meg az első
lépést, igaz, akaratán kívül.
Belső civódását levezetendő,
elkottyantotta m agát az egyik
osztálytársnőjének, „é s., utána

'p elem elte poharát, kiitta a
A sört. Rágyújtott, átnézett
a szomszéd asztalhoz. A szőke
lány még mindig ott ült egye
dül, s mint őrszem, úgy vi
gyázott táncoló barátnőinek
táskáira. A férfi elnevette ma
gát, felállt, s elindult a lány
felé.

1V[ em tagadom ,. személy sze*■’ rin t m egdöbbentett en
nek az em bernek a vallom á
sa. Mikor a puszta tényt hal
lottam, am iért a bíróság el
ítélte, kíváncsi voltam, hogyan
látja utólag az eseményeket.
A történetet hallgatva meg
próbáltam a bűncselekm ény
mögé nézni. Hogy egy tanu
latlannak közel sem nevezhe
tő, m egnyilvánulásaiban fel
tétlenül intelligensnek tűnő
em ber idáig ju s s o n ...? Min
dig arra gondoltam : ahhoz,
hogy valaki a társadalom p e
rifé riájá ra kerüljön, kell va
lami motiváló tényező; hánya
tott gyerekkor, iszákos szü
lők, rossz társaság, és még Te
hetne sorolni az okokat. De
hogy valaki a szeretetre hi
vatkozva jusson idáig? .
Hogy az ilyen apa megérdem li-e a ' gyerekét? Gondo
lom, az olvasó szám ára nyil
vánvaló a válasz.
H. J.
Sopronkőhida

Szerkesztői űzettétek
Sokszor leírtuk m ár, de úgy
látszik, nem lehet elégszer fel
hívni a figyelmet arra, hogy
olvasóink a nevüket olvasható
nyom tatott betűkkel írják kül
deményeik alá, feltüntetve a
nyilván tórtási számot és az in 
tézetet is. T apasztalhatták, az
újságban nem tüntetjük fel —
vagy csak igen indokolt eset
ben —, hogy a szerző-levélíró
előzetes, elítélt, a nyilvántar
tási számát pedig végképp
nem. A honorárium kiutalásá
nál viszont nem tudjuk nélkü
lözni ezeket az adatokat, hi
szen, ha kiküldünk egy inté
zetbe tisztcletdíjat, mondjuk

rom NYÁR
arca sejtelemmel. Visszaültem
a fotelba.
Már túl voltunk az esti me
sén, a híradó elő tti. percek tel
tek. Hangja belevegyült a kez
dést megelőző rövid sípszóba.
— Olyan lázasnak érzem
m ag am . , .
Ránéztem. Néhány percig
ismét hallgatott, aztán újra
megszólalt.
— Gyere, nézd meg, valóban
lázas vagyok?
Felálltam, elindultam, s lát
tam, am int betakart lábával
helyet csinál az ágy szélén,
hogy leülhessek. Megtapintobtam a homlokát, de nem érez
tem lázasnak. Még meg sem
szólaltam, s már a kézfejemen
ott éreztem a tenyerét. A z vi
szont forró volt. Elkezdte ve
zetni a kezemet, be a takaró
alá a testére.

m ár nem vólt visszaút, meg
indult a lavina. Az osztálytárs
szólt
az
osztálytársnőnek,
gyámhatóság,
rendőrség . . .
(Megkeményednek a. vonásai,
látszik, megnyugodott, hogy a
történet végére ért.)
— Nem haragszom a lá 
nyomra, sőt hálás vagyok ne
ki, hogy segített m egakadá
lyozni a még nagyobb tragé
diát. Ki tudja, talán az egész
életét tönkretettem volna, ha
ez a dolog tovább folytatódik.
A tettem ért vállalom a bün
tetést. M agyarázatot lehet ta 
lálni a cselekedetemre, de
m entséget nem. Ettől függet
lenül túl szigorúnak tartom az
ítéletet. Nagyon soknak, de ta
lán elmúlik egyszer. Változat
lanul a lányom a mindenem,
és azt hiszem, hogy neki is
én. Levelezünk, am ikor tud,
meglátogat. Ha kiszabádulok,
m indenképp új életet fogunk
kezdeni.

— Jó estét, kislány! — állt
meg felette. — Hány. éves,
hogy ilyen késő este még itt
van, s nem otthon álmodik a
fehér lovon érkező királyfiról,
magához ölelve a legszebbik
b a b á já t. . . ?
A lány felnézett, villám lott
a tekintete.
— Egy: nem vagyok kis
lány! Kettő: nincs joga szá
mon kérni, hogy m iért nem al
szom. Három: mivel itt ülök,
ez azt jelenti, hogy nagykorú
vagyok! Ha’ tudni akarja, el
múltam húszéves. Két napja,
hogy egészen pontos legyek.
A ztán: nem szoktam álmodni,
főleg lovakhoz kötődő férfiak
ról, utálom ugyanis az istállószagot. Erről jut eszembe: ma
ga is lóval van . , . ?
Zoltán indulni készült, a
lány rászólt,
— M aradjon, még nem fe
jeztem be!
Kis szünetet tartott, mosoly
gott. Végigmérte alaposan az
előtte állót.
— Csak
nem
bántottam
meg? Na jól van, hogy kien
geszteljem, elmondom, miért
vagyok még itt, Az csak an 
nak köszönhető, hogy van itt

Kiss Jánosnak, a pénzügyi
szolgálat nem tudja, hogy az
ott szabadságvesztést töltő —
tegyük fel — három Kiss János
közül m elyiket illeti a pénz.
Volt m ár bonyodalom abból,
hogy illetéktelen — nem rosszindulatból! — felvette a pénzt,
cs szabadult; s aki jogosan
szám ított járandóságára, nem
kaphatta meg. Egyazon cikkért
egyetlen szerkesztőség sem fi
zethet kétszer. Olvasóink jól
felfogott érdeke tehát, hegy'
ezen apró kívánságnak eleget
tegyenek. Iía több verset vagy
prózát küldenek
egyszerre,,
mindegyiket írják alá.

a teraszon egy piros Inges fiú.
'Azt hittem, érdemes mégvár
ni, am íg elém 'áll, és megpró
bál rábeszélni legalább egy
táncra. De akkor még nem
tudtam , hogy az em lített fiú
átkozottul szenvtelen. így te
hát ham arosan ‘ hazamegyek,
csalódottan, m ert m ár láto’m,
nem lesz izomlázam a tánc
tó l...
A nélkül, hogy engedélyt k ért
volna rá, leült a lány
melletti üres székre. Egyetlen
mozdulattal szem befordította
magával a lányt székestől
együtt.
— Nem gondolja, hogy túl
zás, am it csinál!?
— Azt hittem, hogy kék sze
me van . . ,
— És?
— Helyette zöld, ak ár a
macskáé.
— De igazán szépek, nem ?
— Csodálatosak! E lbűvölj
ek, Éis ez az illat! Mondja, m i,
lyen samponnal mossa a h a
ját?
— Tojás, mint a feje.
— Ne tréfáljon, ezek komoly
dolgok! És a hátát?
— A kezemmel . ..
— Holnap a strandon meg
moshatnám ?
— Nem akar véletlenül ve
lem aludni ma éjszaka?
A számból vette ki s
szót!
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K ö z v é le ia é n ffe m tc ilé s
A zt hiszem, a világ legter
mészetesebb dolga, hogy az
em ber figyelemmel
kíséri,
nyomon követi m unkája sor
sát, eredm ényét, következmé
nyeit. E lap szerkesztősége is
azon van, hogy a lehető leg
pontosabb
olvasói vélemé
nyek birtokába jusson.
.Erre több lehetőség is kí
nálkozik, hiszen élő, eleven
kapcsolatban vagyunk olva
sóinkkal, gondolok itt elsősor
ban arra, hogy vannak rend
szeres levelezőink, akik nem 
csak arról írnak, hogy mi
tö rtén t szűkebb környezetük
ben, hanem arról is, hogyan
és miképp fogadják társa-ik
a lapot. Jelzésként foghatjuk
fel azt is. hogy egy-egy cikk
milyen visszhangot ’-ált ki.
A ztán a személyes találko
zások, am ikor a lap m unka
társai író-olvasó találkozón
szemtől szemben fogadhatják
olvasóink véleményét, észre
vételeit. Ilyenkor sem az ud
variaskodás a jellemző, ha
nem az őszinte, tárgyilagos
hang.
Legutóbb, am ikor Nyíregy
házán és Debrecenben jártam ,
felhasználtam az alkalm at,
hogy röpke közvéleményku
ta tást tartsak. A rra voltam
kíváncsi, hogy az úgyneve
zett külső oldalak — külpoli
tika, belpolitika, művelődéstörténeti érdekességek, sport
— milyen olvasottságnak ör
vendenek?
Elsőiként az derült ki, hogy
m indenkinek lehetősége van
arra , hogy elolvassa a lapot,
még azoknak Is, akik nem
előfizetők. Beleértve az előze
teseket is.
Ez utóbbi azért is fontos,
hiszen ők még nem rendel
hetnek más, úgynevezett kül
ső lapokat, tehát a világ, az

ország eseményeiről csak eb
ből a lapból tájékozódhatnak.
Számomra a legmeglepőbb
az volt, hogy mennyien ér
deklődnek a külpolitika iránt.
Debrecenben az egyik szalag
vezető így fogalmazott: „Míg
kint voltam, én is, akárcsak a
többi ember, ha kézbe vett
egy lapot, m indjárt a sportot
vette szemügyre, s ha a sport
oldalt elolvastam, akkor for
dítottam meg, s lapoztam az
első oldalra. Most az első .ol
dallal kezdem, főleg az el
m ú lt hét eseményeit szoktam
először olvasni. Aztán a töb
bi cikket.”
A külpolitika után a máso
dik oldal az ország esemé
nyeit taglalja. Szándékosan
olyan jellegű anyagokat válo
gatunk, am ely nem
vagy
másképp jelent meg napilap
jainkban. A rra törekedvén,
hogy inkább az esemény h át
terét világítsuk meg, ne csak
pusztán a h írre hívjuk fel a
figyelmet.
Ez a törekvés értő fogadta
tásra talál, hiszen egyre több
em ber veszi észre, hogy m ind
az, ami a napilapokban ta 
lálható, az a Heti Híradóban
is megjelenik. T ehát lem ond
ja a napilapot, s a mi újsá
gunkból tájékozódik.
S ezáltal megszerzi m agá
n ak azt az információs több
letet, am it a harm adik oldal
— a jogi felvilágosítás —
ny ú jt neki. Ez az az oldal,
am ely gyakran beszédtémává
válik, s még azon em berek is
szenvedélyes érdeklődéssel fo
gadják, vitatják egyes téte
leit, akik nem urai az olva
sásnak, s ezért megkérik tá r
saikat, hogy olvassák fel n e
kik.
Ezzel az oldallal elérkez
tünk a belső oldalakhoz, am ely

Lemásolhatatlan kép
Bennem a kép, melyen mindig új vagy.
S én nem tudom milyen legyek.
Fiatalodjak még hozzád?
Vagy inkább öregebb legyek?
Böícsebb áz öreg, de szebb a fiatal.
Mekkora kérdés. Mit is tegyek?
Egyformán szeretnék mindkettő lenni!
(Még szerencse, bogy egyik sem lehetek)
Bennem mindig csodával bír
e lemásolhatatlan kép.
Te fiatalon bölcs vagy rajta,
és mégis szép, mégis szép.
Bagyinszky Katalin
Kalocsa

igyekszik az egész b v-t átfog
ni, s szinte intézetről intézet
re tekintve, bem utatni, ho
gyan is élnek em berek a falak
mögött.
Mindaz, am i szám unkra ér
dekes lehet vagy am iből ö t
letet m eríthetnek, lett légyen
az termelési vagy szabadidőkérdés. Tág teret adunk a n 
nak, hogyan élnek a lehető
séggel egyéb intézetek. A ki
ket
m egkérdeztünk,
azok
mindegyike kíváncsi volt a r
ra, hogy mit is csinálnak más
intézetben. Milyen az étkezés,
a vásárlási lehetőség, hogyan
sportolnak, mit term elnek, s a
m unkát hogyan fizetik, s m i
lyen a művelődési lehetőség
— szervezett oktatás, vetélke
dők stb. —. mindezzel az a
célunk, hogy ne csak a saját,
hanem a többi intézet életét
is ism erje meg az érdeklődő
olvasó.
E röpke közvélem ény-kuta
tásból az is kiderült, hogy
sokan olvassák a novellákat,
regényeket, azaz a folytatásos
irodalm i m unkákat. Legutóbb
például a „Keresd a n őt” cí
mű kisregényt. Hétről hétre
követték érdeklődéssel szerep
lőik sorsát.
Népszerű a hetedik oldal
is, ahol tudom ányos-techni
kai érdekességeket közlünk,
beavatva
ezzel olvasóinkat
mindabba, am it ezen a téren
különféle lapok publikálnak.
Válogatásunk azt célozza, hogy
felhívjuk olvasóink figyelmét
a tudomány és technika h al
latlan gyors fejlődésére, sej
tetve ezzel, hogy a XXI. szá
zad vívm ányai m ár most, csí
ráju k b an léteznek.
A nyolcadik oldalt, azaz a
sportoldalt mindenki olvassa,
aki szereti a sportot, elm ond
ták, hogy itt olyan cikkeket
is m egtalálnak, am it máshol
hiába keresnének. Szándékos
ez a válogatás, hiszen a szer
kesztőség tudja, hogy a sport
és ann ak hírei, eseményei
azokat is lekötik, akik külön
ben óvatosan fogadják a be
tűket. Azzal a szándékkal v á
logatjuk a sportcikkeket, hogy
az esem ényt m ár látták -h aílották olvasóink a tévébenrádióban, tu d ják az ered
ményt, s inkább , a háttérre
kíváncsiak. Azaz velünk együtt
a kulisszák, mögé tekinthet
nek be.
M indez azt m utatja, hogy
lapunkat
érdeklődéssel fo
gadják olvasóink. Igyekeze
tünk, törekvésünk tehát nem
hiábavaló. T ovábbra is az a
célunk, hogy minél több, és
gazdagabb inform áció birto
kába juttassuk előfizetőinket.
Ä. J.

.......... .................... ...................................................imiiiuiiiiiiiitiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiimm.....................
— H át akkor
megegyez
tünk. — Belekotort a táskájá
ba, egy fényképet húzott elő.
A fiú kezébe nyomta. — Hát
akkor, indulás kisfiú! Aludjon
jól és vigyázzon rám, nehogy
összegyűrjön!
Aztán még visszafordult.
H atározott
léptekkel
igye
kezett a k ijá rat felé. Valahol,
egészen távol hajókürt búgott,

k
— H át ez nem volt valami
sikeres . . .
— Ezt meg honnan veszed?
■— Ügy elrohant ez a lány,
m int akit üldöznek.
— L áthattad, senki sem ker
gette. Ott ültem az asztalnál.
— M ozdulatlanul a döbbe
nettől . . .
Fogalmam
sincs,
mit
akart. Kezembe nyomta a
fényképét és elrohant. — Rá
helyezte a fotót az asztalra.
Mosolygott.
— Csinos. Csinosabb, mint
Lola?
— Nem azonos kategóriába
tartoznak. Lola tizenhat év
vel idősebb.
— De jő, nem?
— ’Gyere, igyunk még egy
sört, előtte pedig egy konya
kot!
— Tele
vagy
feszültség
g e l. . .
— Ha másképpen lenne, nem
is élnék. Együtt kell járnunk

az élettel! — Odaszólt, az ép
pen a rra igyekvő felszolgáló
nőnek: — Két konyakot ké
rek és két üveg sört!
—. Csendes,
szép éjszaka
lesz, tele az ég csillagokkal.
— A legszebb éjszaka 1967.
decem ber 18-án volt, azon a
napon, am ikor Ju d it pécsi ki
rándulása megkezdődött. Igen,
az volt eddig a legszebb éj
szakám, az anyjával: Lolával!
Talán el sem lehet mesélni.
Az egész teste csupa szenve
dély volt, tökéletes asszony!
érettség.
— Finom ez a konyak.
— Igen; finom — mondta,
aztán pörgetni kezdte ujjai
között az itallal teli poharat,
majd felemelte, szemével egy
magasságba tartotta. Belekor
tyolt, ízlelgette. — Konyak,
többet mit is m ondhatnék?
Nem vagyok szakértő, A ko
nyak olyan, m int a , jó nő.
Mind kelleti, itatja magát,
hogy.aztán melyiktől és meny
nyi idő alatt szédül meg az
ember, ki tudja előre . . .

T-Iangosan nevetni kezdett.
— Mi van veled?
— Eszembe jutott,
am it
apám szokott, mondogatni, ha
itókásan jött haza, Olyankor,
lehetett akár éjfél, vagy h aj
nali két óra, rám nyitotta az
ajtót, felébresztett, és meg

kezdte oktatásom at: „Fiam,
csak a r r a figyelj, hogy sohase
a nők után menj, m ert úgy
jársz, m int a macska. Tudod,
hogy já rt a macska? Szaladt
át az úton, de egy villamos le
vágta á farkát. Mire vi.szafordult, hogy megnézze, mi
történt. Ekkor aztán a villa
mos levágta a fejét is . . Volt
olyan éjszaka, hogy tízszer is
előadta.
— H át ez óriási! — mondta,
s azonnal, hirtelen m ozdulat
tal kiitta az egész konyakot. —
Ha jobb hangulatom lenne,
meg is tapsolnálak. De mitől
lenne jobb a hangulatom ? Tő
led? Örökké csak Loláról ke
seregsz.
— Pedig száztizenhét kilo
m éterre vagyok tőle. Judittól
is . . . Az a szőke pedig, ki tu d 
ja már, melyik üdülőben húz
za a lóbőrt, vagy ép p e n . . .
— Éppen?
— Fürdik a
Balatonban
Ilyenkor a legfinomabb a víz.
Egyszer kipróbáljuk, oké?
— Akkor induljunk! Ne ha.
lasszuk máskorra, m ert az élet
kiszám íthatatlan.
Ki tudja
lesz-e még alkalm unk rá?!
— Komolyan gondolod?
— Egyszer végre ki kell
mosni szemeidből az á lm o t. . .
Rónaszéki Róbert
Budapesti Fegyház és Börtön
(Folytatjuk.)
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Hol a társadalom segíti keze?
Idézek
néhány mondatot
Körösj János sopronkőhidai
olvasónk leveléből: „Az utób
bi években
megfigyeltem,
hogy roham osan növekszik a
visszaesők száma. Nagyon so
kan vagyunk, akik úgy készü
lünk a szabadulásra,
hogy
tudjuk: néhány száz forinttal
a zsebünkben fogunk neki
vágni az ÉLET-nek.
Ehhez
társul még esetleg egy öltöny
ruha, egy p ár cipő és a kér
dés: m it kezdjek? Főleg azok
nál van így, ak ik et nem vár
család, feleség,
élettárs . . .
Amíg az első fizetést megka
pom, addig egy hónap elte
lik . . . Abban csak kötve h i
szek, hogy létezik az a bizo
nyos társadalom segítő
ke
ze, am i megóv attól, hogy
alapvető dolgokban
hiányt
szenvedjek . . , H át ezügyben
kérem a szerkesztőséget, hogy
szíveskedjen kifejteni vélem é
nyét, sőt konkrét tanácsaikat,
ötleteiket is várom . Biztos
vagyok
benne, hogy ezzel
nem csak nekem segítenek . . . ”
Ha az egyszerűbb megol
dásra hajlanék, tömören ezt
válaszolnám : kérdései, kérései
fontosak, de nem az illetéke
sekhez fordult. A büntetésvégrehajtás csak egy azon in
tézmények között, am elyek a
bűnelkövetőkkel foglalkoznak.
Rendőrség, ügyészség és a bí
róság — ez az első szakasz,
m ajd a letöltött büntetés után
az úgynevezett utógondozási
intézm ények, pártfogók, ta n á
csi szervek — gyámügyek,
szociális ügyek —, a szabadu
n k a t intézm ényesített form á
ban fogadó vállalatok, de bi
zonyára van, lenne tennivaló
ja más társadalm i és tömeg
szervezeteknek is, a Vöröske
resztnek, az ifjúsági szerve
zetnek stb. T ehát az a kérdés,
hogy m iért kerültem börtön
be, m ajd szabadulás után mi
ért leszek visszaeső, legkevés
bé nekünk, a büntetésvégreh ajtásn ak címzendő. Ám még
ebből a spontán felsorolásból
is k itű n ik : am ennyire v i
szonylagosan hatékony a bűn
üldözés, annyira esetleges, esz
közökben
szegényesebb az
utógondozás, vagyis a tá rsa 
dalom ba való visszavezetés
intézm ényrendszere.
A problém a azonban még
tágabb. M ert ha igaz az, hogy
nőtt a visszaesők száma, no
ha az utógondozás az ért so
kat fejlődött — például a tá r
sadalm i pártfogórendszer k i
épülése —, akkor régebben
.gyengébb” utógondozás elle
nére kevesebb volt a vissza
eső. Vagyis a bűnözés csökke
nése vagy növekedése — ide
értve a visszaesést is — m in 
dig az adott társadalm i-gaz
dasági viszonyoknak a függ
vénye. Például harm inc évvel
ezelőtt szinte alig volt ittas
járm űvezetés, m ert kevés volt
a gépkocsi, ma viszont töm e
gével fordulnak elő. De a vi
lágban elszaporodó erőszak
nak, az anyagias szem lélet
nek, a korán „érésnek”, az
erkölcsök lazulásának
stb.,
m ind-m ind m egtalálható
a
bűnözési megfelelője, az alko
holizmusról nem is beszélve.
A megelőzés, m ajd az utógon
dozás milyensége tényező te
hát, de csak az előbb em lí
tett
tágabb
összefüggések
m e lle tt
Ebből következik az Is, hogy
a legfontosabb cél nem lehet
más, m int m agának a bűnö
zésnek a megelőzése. Ez jobb
a társadalom nak és az egyén
nek egyaránt. A megelőzést
persze nem közhelyszerűen
kell érteni. Például az a fia
talem ber, aki megfelelő csa
ládi környezetben nevelkedik,
az iskolában ugyancsak olyan
nevelést kap, am ely a helyes
irányú életvitelt ösztönzi és
elfogadtatja, s végül kikerül
ve az életbe, a m unkahelyén
is vonzó, tisztességes viszo
nyok fogadják, aligha lép a
bűn ú tjára. Vagyis a bűnö
zésnek, m int társadalm i je
lenségnek az okait kell össz
tűz alá venni, és akkor el
sem indul a láncreakció. Mert
kétségtelen, hogy csökkenthe
ti — vagy inkább csak nehe
zítheti — a betörést a kor
szerű riasztóberendezés fel

szerelése, de az igazán h até
kony megelőzés az, ha olyan
em bereket nevelünk, akik kö
zül csak kevesen hajlam osak
ilyen tettekre. Ez lenne a tá r
sadalom igazi „segítő keze”.
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Csakhát az olvasó helyzete,
kiváltképp a visszaesőé, már
nem teszi lehetővé ezt az első
szándékú, inkább csak óhaj
k én t megfogalmazott „segít
ségnyújtást” . Ilyen vagy olyan
okok, és saját gyengeségei,
hajlam ai elindították a lánc
reakciót, am elynek a szabadu
lás még nem biztos, hogy a
vége. Ha tehát náluk sikerte
len volt a megelőzés, most jö
het a „pótvizsga” — vezessük
vissza a társadalom ba. Az ed
dig írtakból rem élhetőleg k i
d erü l: ez m ár sokkal, de sok
kal nehezebb, m int korábban
a megelőzés lett volna.
Csak leltárszerűen a vissza
eső helyzete:, mindazon okok,
am elyek a korábbi bűnelkö
vetésben közrejátszottak, leg
aláb b változatlanul fennáll
nak, em beri kapcsolatai meg
lazultak, m egszakadtak, an y a
gi viszonyai többnyire re 
m énytelenek, a fogadó közeg
érthető bizalm atlansága igen
erős. S ha még ideális szemé
lyiségváltozást tételezünk fel
— a börtönben a világ leg
tisztességesebb em berévé vált
(?) —, akkor sem kicsi a fel
adat. Hagyjuk most el, az
érvtelenség helyett szajkózni
szokott m ondatot: persze, per
sze. akkor kellett volna gon
dolkodni, am ikor a bűncse
lekm ényeket elkövette. T ud
niillik :'k ö telesség ü n k szembe
nézni az ad o tt helyzettel, mi
több, elfogadni az érin tett kí
vánságát. „Én most szabadu
lok, eltökéltem , hogy tisztes
séggel
élek, de m ondjátok
meg, hogyan ?

k
F ii ..kérdezi, áz.'.'olygsó
idézett levélben. Négyszáz' fo
rin tta l a zsebében. Hogy az
m iért csak ennyi, am ikor is
m eretes az ezerforintos leté
ti pénz, am elyet ’ szerintem
legalább a kétszeresére kel
lene em elni? Tudom, hogy
van a letiltás, am ely több évi
büntetésm unka után is üres
zsebet eredményez. S akiknek
megy a pénz — a sértett vagy
a gyerekek —, bizony joggal
v á rjá k a törlesztést. De még
ilyenkor is lenne megoldás.
M ondjuk úgy, hogy szabadu
lás előtt három hónapig nem
vásárolna. Ez szolid szám ítá
sok szerint is ezer fo rin t
pluszt jelentene.

Aztán ott a lehetőség, hogy
időben
szerezzen
szállást,
m unkahelyet. No nem a Hil
tonban, és nem vezérigazga
tóit. M unkásszálló és segéd
munka. E kettő nem olyan
vonzó, hogy tülekednének ér
te. Nem is örökre keli ottm a
radni, csak addig, am íg átvé
szeli áz első hónapokat,
és
nem , talál jobbat. Hogy ez
m inim ális program ? így igaz!
De újrakezdésnek elegendő.
Ha most erre azt m ondja
valak i: már korábban is azért
esett vissza, m ert az ilyen éle
tet kevésnek tartotta, akkor
tanácstalan vagyok. Mert ha
egy ház összeomlik, azt csak
lassan, szabályosan lehet ú j
jáépíteni. Előbb az alapokat
ú jra lerakni és téglánként
felhúzni. Panelból
m indezt
gyorsabban csinálják, de azt
nem egyedül építik.
De hol van itt a tá rsa d a
lom segítő keze? S azt hi
szem, itt fordulnak át a dol
gok ham issá. Anélkül.- hogy a
kor-"'ba
írta k at gyengíte
ném, tisztázni kell önm agunk
b an : aki bűncselekm ényt kö
vet el, az társadalom ellenes,
a rra veszélyes személy, aki
így vagy úgy vétett az erköl
csi norm ák .ellen Ha nagyon
gazdagok
lennénk,
ak k o r
m egtehetnénk, hogy minden
nehéz helyzetű szabadulónak
átn y ú jtan án k százezer fo rin 
tos betétkönyvet. Tessék, in
dulásnak, De nem vagyunk
azok, számos réteg ugyancsak
nehézségekkel küzd. noha egy
életen át tisztességgel dolgo
zott; Vagyis .pénzt, anyagiakat
nem tudunk adni, ajándékba,
jószolgáltatásként. Lehetősé
get igen, de nem többet ebből
sem, m int másnak.
Nehéz persze az em bernek
önm agát kívülállóként szem
lélnie. ,.Z. J. többszörös vissza
eső, a m ik o r, szabadul, ugyan.úgMn-iSZiüveEén .em ber- m int
bárki -más, vágyakkal, célok
kal, elképzelésekkel. Az élet
örömeire, em beri életre jog
gal vágyik, de az igényeinek
g átat szabnak a lehetőségei.
Ügy. hiszem,! ez az a pont. ami
sok szabadulónak
álm atlan
éjszakákat okoz. Mert világos:
perspektívát, távlati célt a k a r
látni minden em ber
Ezzel
szemben a szabadulónak kez
detben
létkérdésekkel kell
birkóznia.
Azt hiszem, annyi az eddi
giekből is kiderült, hogy szerkésztőségünk „nem ad h at re 
ceptet minden betegség gyó
gyítására”, hiszen ahány em
ber, annyiféle diagnózis . . .
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Elleseit
Munkába Állítási
Bizottságnál
Az
egyik fogvatartott
m indenáron autószereléssel
szeretne foglalkozni, de
ilyen irányú előképzettség
re utaló a d a t nincs. A
MÁB vezetője úgy dönt,
hogy
néhány
kérdéssel
igyekszik meggyőződni a
fogvatartott
előképzettsé
géről, s m ajd utólag b e
kéreti a szükséges okm á
nyokat. Egyetlen kérdésre
adott válasz alap ján v i
szont könnyű a döntés.
— H allott m ár robbanó
motorokról ?
— A rról
m ár
sokszor
hallottam , hogy autó vagy
motor kigyulladt, de, hogy
felrobban, arról még n em !

Életmentés

pil
Szabadság előtt
— Te mivel töltőd az évi
szabadságodat?
— Ismerkedem a Bala
tonnál, a Riviérával és a
Ka n á r i -s zi getekkel.
— Ennyit 6 nap a la tt le
hetetlen teljesíteni.
— Tudod, volt két fegyel
mim, így bent, a szabadságos körleten naponta két
úo] eír ást is elolvashatok.

Takarékosság
— Te m iért ülsz?
— Ü zem anyag-takarékos
sá g é rt

— ?

— A szomszéd autócso
dájából kivettem a ben
zint, az. 15 litert fogyasztott,
az én
Bgbette robogóm
meg csak négyet.

Élmény
— Doktor úr, m iért küldi
a főszakácsot kórházba?
— Képzeld el, egyszer
— így biztos, hogy’ a töb
bi fogvatartott életét meg Ford típusú gépkocsimon
mentem a Balatonra nya
mentem.
ralni, Útközben felvettem
egy gyönyörű alakú, stop
Motozásnál
poló lányt. Együtt
A külső m unkáról be ráztunk, nagyot
vonulok egyikének zsebé a parton.
ben pénzt talál a felügyelő:
— És azután? . .'1
- Egy százas — mondja.
— Ébresztőre
— Egy százas? Akkor a felügyelet.
hova lett a többi?
T.

SIÓ VAL

-HANGGAL

Annak idején, am ikor a könyvrongálásról szóló műsor
elkészült, arra gondoltunk: ha érkezik is esetleg majd
egy-két észrevétel, különösebb visszhangot nem fog
kiváltani az anyag, hiszen a sajnálatos jelenség elég
gyakran előfordul. Mint az ezen az oldalon is megjelent
írás bizonyítja: a jobb érzésű — mondhatnám úgy is:
valódi — olvasók sokkal többen vannak, m int gondol
tuk volna. Ö rülünk ezeknek a soroknak, m ert azt ta
núsítják: igenis, van lehetőség a vandálok megfékezé
sére. Még jobban örülnénk, ha egy-két helyről nemcsak
általánosságban ítélnék el- a könyvrongálást, hanem a
könyvtáros és a stúdiós összefogásával néhány érintet
tet is megszólaltathatna valamelyik KS-magazin.
S ha már a stúdiómunkánál tartunk: érdemes volt
szóvá tenni a kallódó kazetták és szalagok ügyét, mert
többen is „m agukra ism ertek”, s legott postázni kezd
ték a KS-nek „tartozásukat”. Sőt, mi több ismét kap
tunk néhány riportot, ennek köszönhetően szeptember
elején ismét intézeti összeállítással jelentkezhetünk,
ízelítőként: Balassagyarmatról ötletes vetélkedőműsor
érkezett, Vácról a János vitéz egy parodizált változata
és egy ironikus hangvételű börtönlevél — szellemes
mindkettő. A női foci a benti világban is megjelent —
erről egy kalocsai tudósítás számol be, ugyaninnen ér
kezett hír egy kellemes programról is, Lukács Sándor
előadóestjéről. A Heti Híradó korábban m ár beszámolt
a Korái együttes m árianosztrai fellépéséről — megér
kezett a hanganyag is, így egy kis „kóstolót” ebből a
programból is tudunk majd adni.
Előbb azonban még egy más, új típusú magazinm ű
sort bocsátunk — mire ezek a sorok m egjelennek: m ár
bocsátottunk — útjára: egy könnyed hangvételű, zenei
csemegékkel is szolgáló összeállítást. Kíváncsian v á r
juk a visszhangot: szükség van-e ilyenekre? Elm élet
ben nem lenne, hiszen a rádió bőséggel kínál könynyűzenei program okat 'napközben is, lehetne tehát
m indenütt ezekből válogatni — a tapasztalat ugyanak
kor az, hogy különféle okokra hivatkozva szinte sehol
nem élnek — tisztelet a kivételnek! — ezzel a lehető
séggel, ugyanakkor az igény adott a zenés, nemcsak a
benti élettel foglalkozó összeállításokra. Amennyiben
megnyeri a hallgatók tetszését nyári magazinunk, a ké
sőbbiekben m áskor is készül majd. Összeállítója, P. Me
zei István korábban diszkós (is) volt, pergő ritm usban,
élvezetesen vezeti a műsort. Most még monoban rög
zítettük az anyagot; ha lesz folytatás, akkor a későb
biekben áttérünk a sztereóra. Jelzem ezt jóelőre azért
is, m ert az intézetekben belátható ideig csak a szabad
időkörletekben lehet sztereó, azaz térhatású muzsikát
élvezni, amennyiben a stúdiósok — a nevelők tám oga
tásával — berendeznek egy-egy „sztereósarkot”. Nem
ördöngösség: ki kell vinni egy Ilyen magnetofont, és a
két hangszórót egymástól minél távolabb elhelyezni.
Ebben a rovatban jelent meg nemrégen az orángu
tán-sakkról szóló ismertetés. Mint jaz egyik cikkben, is
olvasható, jő volt az ötlet, s hasznos közreadása; a si
keren felbuzdulva Kiss Sándor néhány feladványt is
készített, s vállalta, hogy megfelelő érdeklődés esetén
máskor is szolgál egy kis csemegével a sakkozók szá
mára. Hasonló ötleteket, feladványokat máshonnan is
szívesen fogadunk; beküldője írja rá a borítékra:
„Sakk-sarok”. A mostani feladvány megfejtői között —
a keresztrejtvényhez hasonlóan -— három darab köny
vet sorsolunk ki.
H. A.

Egy fiatal lány és egy fiú találkozik egy
házibulin, és összeismerkedpek egymással.
Rövid idő aíatt kiderül, hogy égy sor kérdés
ben teljesen egyetértenek.
Mindennaposak a hasonló
találkozások,
kísérletileg is igazolták: minél közelebb van
a véleménye valakinek a miénkhez, annál .
jobban fogjak szeretni. Miért olyan fontos
ez a véleménybeli megegyezés? E rre leg
alább kétféle magyarázatot lehet adni:
1. Ha valaki egy bizonyos kérdésben a mi
vélem ényünket osztja, akkor ez a mi véle
kedésünk társas megerősítését jelenti, tehát
hozzásegít ahhoz, hogy azt hihessük, iga
zunk van. Ez jutalm at jelent, ezért szeretni
fogjuk azt, aki egyetért velünk. Ha valaki
ném ért egyet velünk, abból az következhet,
hogy esetleg nincs igazunk, ezt pedig bünte- ;
tésként éljük meg. E m iatt nem szeretjük
azt, aki nem ért egyet velünk.
2. A velünk lényeges dolgokban egyet nem
értő emberről nemcsak azért gondolunk roszszat, m ert ellenkező véleménye azt jelezheti,
hogy nekünk nincs igazunk, hanem azért is,
m ert esetleg azt érezzük, hogy a véleménye
olyanfajta em berre vall. akit már korábban
is kellemetlennek láttunk.
Tegyük fel például, hogy úgy véljük, túl
szigorúak a kábítószer fogyasztásáért kirótt
büntetések. Találkozunk valakivel, aki azt
mondja nekünk, hogy szerinte a kábítósze
rek élvezőit jó néhány évre ki kellene vonni
a forgalomból. Azután jön a szociálpszicho
lógus, és megkérdezi: tetszett nekünk az az
em ber? Azt mondjuk, hogy nem. Vajon, mi
lyen következtetésre ju t a szociálpszicholó
gus? Arra-e, hogy azért nem tetszett, m ert
a véleménye eszünkbe juttathatja, hogy ne
künk nincs igazunk, vagy azért nem, m ert
tapasztalataink szerint azok, akik szigorú
büntetést követelnek a kábítószeresek ellen,
rendszerint kellemetlen, embertelen, fanati
kus, durva és ostoba emberek?
M indkét tényezőnek kétségkívül . szerepe
van! Van azonban egy kevés bizonyíték a r 
ra, hogy a második tényezőnek kisebb sze
repe van; erre utal egy szellemes kísérlet.
Sigall, am erikai pszichológus a megtérés
h atását vizsgálta. Azt m utatta ki, hogy ha az
emberek nagyon érdekeltek egy bizonyos té
mában, akkor jobban kedvelik azt, aki nem
ért egyet velük, m int azt, aki egyetért, fel
téve, ha az előbbit sikerül megnyerniük arBü, hogy mégis velük értsen egyet. A kísér-

MEGLEPŐDVE HALLGAT
TAM a Központi Stúdió m ű 
sorában a könyvrongálásról
szóló riportokat. Eltűnődtem:
manapság
is
megtörténhet
ilyesmi?
K orunkban a könyvek sze
repe igen sokrétű. Szolgálják a
tanulást, a szórakozást, a pi
henést. A z olvasás tájékoztat
ja az em bereket a múltról, je
lenről (néha a jövőről is), a
föld országairól, tájairól, a tu 
dományokról stb. — tehát
szinte mindenről. Szélesítheti
látókörüket, segíthet m egta
lálni helyüket az életben, biz
tosíthatja szám ukra a nyu
godt, kulturált pihenést, szó
rakozást.
Tájékoztathat, szélesítheti a
látókört,
segíthet,
biztosít
hat . . . Sajnos, nem m indenki
el a könyv nyújtotta lehetősé
gekkel.
A kadnak
olyanok,
akiket bizonyos körülm ények
gátoltak és sajnos még ma is

Éumumi?
gátolnak abban, hogy egyál
talán írn \ olvasni m egtanul
janak. De vannak olyanok is,
akik elsajátították ugyan ezt
a „tudom ányt”, de nem akar
ják, vagy egyszerűen csak
lusták hasznosítani a tanulta
kat. A z em berek különböző
érdeklődési körűek, de hogy
valaki ne találja meg a sze
m élyének megfelelő témakörö
ket, ez számomra érthetetlen!
MEGGYŐZŐDÉSEM, ho,gy a
könyv szerepe a börtönben je
lentősebb, m int a „civil” élet
ben. Idebent az olvasás hatal
mas segítséget n yú jth a t két
legnagyobb ellenfelünk, az idő
és az unalom leküzdésében.
Tudomásom szerint az összes
bv.
intézet
rendelkezik
könyvtárral, am elynek kész
letéből m inden fogva tartott
önállóan választhat. Meglepő,
hogy a könyvet nem m indeki fogadja segítőtársként!
A börtönben m indenki ér
zékenyebb,
ingerlékenyebb
lesz. De ez n em .o k arra, hogy
valaki idegességből vagy azért,
m ert egy rajz m egnyeri a tet
szését, lapokat tépjen ki! A.z
unalom sem lehet magyarázat
a könyvrongálásra, az oldalak
összefirkó.lására.
A könyv csak segít bennün
ket. Jó barátunk. Becsüljük
meg!
Reményi Csaba
Főv. Bv. Intézet I.

A Heti Híradó július 27-i
számában jelent meg egy cikk
Kiss Sándor (Főv. Bv. I.) tol
lából, amelyben egy igen ér
dekes sakkjáték, az orángután-sakk leírása szerepel.
Előzetesek vagyunk, így a
sakk szinte egész nap játék
ban van. A cikk elolvasása
után rögtön feldobtam az öt
letet.
Felállt egymással szemben a
két „birodalom”, az asztalhoz
pedig leült a négy játékos.
(Itt jegyzem meg, hogy a
négyből három em ber gyakor
lott sakkozó). Elkezdődött a
játék, b ár kissé akadozott még
a sorrend megszokásáig. Ter
mészetesen az első lépések
nem igényeltek nagy gondol
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kodást, ám ahogy haladt a
játék, úgy kezdtek a fejek
viszketni. (Szeretném eloszlat
ni a téves gondolatokat az ol
vasókban, ugyanis rendszere
sen
tisztálkodik
mindenki,
még fejtetűk sincsenek!) Egvre kuszább lett a játék. Én
m ár előre örültem, hogy mi
lesz ennek a vége. Azt persze
az elején kikötötték, hogy sen
ki nem adhat tanácsot a m á
siknak. Nos, volt nevetés, és
volt a játékosok között kis vi
ta, ami természetesen a né
zők között újabb derültségre
adott okot.

FaM<á§fci»feJleszt©
Az újságok, képeslapok és
a FÜLES lapozgatása közben
gyakran találkozunk sakkfel
adványokkal. A sakkirodalom is bőséges anyaggal ren
delkezik, így mindenki szá
mára közismert a sakkfeladványfejtés.
Azt viszont m ár kevesebben
tudják, hogyan i,s készülnek
ezek a feladványok!
A feladványkészítés a sakk
játéknak olyan műfaja-, amely
más világba viszi Az alkotás
örömei megismerése mellett
igénybe veszi a fantáziát is.
Az önálló gondolkodás és az
alkotókészség ötvözete nem 
csak a logikus lépések m egta
lálásában segít, hanem eszté
tikailag is ösztönzően hat. am i
kor ki-ki saját maga készíti
a feladványokat.
*
íme, egy kis ízelítő a markóbeli. a közelmúltban megren
dezett feladványverseny tém a
köréből !
A feladvány még nem tel
jes: az olvasókra vár a fel
adat, hogy befejezzék. A felad
vány teljes értékű felépítésé
hez még egy világos gyalogra
van szükség. Hogy ezt a gya
logot a tábla melyik mezőjére
kell elhelyezni? — döntse, el
az olvasó. A követelmény: h á
rom lépáses feladványokat kell
készíteni, a világos gyalog se
gítségével.
A z ábraálláson m elyik m e
zőre kell állítani a világos gya
logot, hogy megfeleljen annak

a feltételnek, hogy világos in 
dul és a harm adik lépésre
m attot ad?
H ány ilyen feladvány ké
szíthető?
Bizonyára rájönnek az ol
vasók, hogy nemcsak három 
lépéses feladványok készíthe
tők, hanem vannak olyan hely
zetek is. am elyek kétlépésesek.
Ha a világos gyalogot a h7
mezőre állítjuk, akkor olyan
feladvány jön létre, am ely
megfelel egy kétlépéses fel
adványnak. Ennek megoldása
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HASONLÓSÁG ÉS VONZÓDÁS
A vonzalom vonzalomhoz vezet
Van még égy ok, am iér vonzódunk azok
hoz, akik a miénkhez hasonló vélem ényt val
lanak. Ha megtudjuk, hogy. valakinek a vé
leményé'megegyezik a miénkkel, akkor konynyen lehet, hogy azonnal azt hisszük, az il
lető komolyan megkedvel majd bennünket,
am ikor megismer. Ez rendkívül fontos té
nyező lehet, m ert kiderül; az, hogy szeretni
fogunk-e valakit, elsősorban attól függ, hogy
az a másik s'zeret-e minket!
Akit szeretnek, az maga is jobban szeret.
De azt is kim utatták a vizsgálatok, hogy
minél bizonytalanabb valaki és minél job
ban kételkedik önmagában, annál jobban
fog vonzódni ahhoz, aki szereti őt.
Viszont azok, akik biztosak magukban,
sokkal kevésbé vannak rászorulva arra,
hogy megkapaszkodjanak valakiben, és így
kevésbé hajlam osak arra, hogy elfogadják a
közeledését annak, aki éppen feltűnik.
Ahogy az éhező ember elfogad m ajdnem
minden ennivalót, a jól táplált ember v i
szont sokkal válogatósabb lesz, ugyanígy az
önmagában bizonytalan ember is elfogad
m ajdnem mindenkit, aki érdeklődést tan ú 
sít iránta, a magabiztos ember viszont meg
oszthatja kapcsolatait. Sőt, az is lehet, hogy
a bizonytalan ember egy kevésbé vonzó sze
mélyt választ ki, m ert úgy gondolja, hogy
így kisebb a visszautasítás veszélye.

A hasonlóság és a szereiét
Mivel szeretjük azokat, akik egy yéleményen vannak velünk és azokhoz vonzódunk,
akiknek tetszünk, nem következik-e ebből,
hogy nagyon fogjuk szeretni azt, akiről ki
derült, hogy hasonlít is és vonzódik is hoz
zánk?

1. h8V Kf4:
2. Ve5t matt.
Ehhez hasonló másik lehe
tőség: ha a világos gyalogot
az e7 mezőre állítjuk.
Ennek megoldása:
1. e8V Kf4:
2. Ve5f matt.
Segítségül — hogy a felad
ványszerkesztés jobban sike
rüljön — Petroszján exvilágbajnok tanácsát ajánlom : „A
sakkjáték stratégiai m árvány
tömbjéből a taktika vésőjével
lépésről lépésre haladva for
m áljunk m űalkotásokat!”
Kiss Sándor
Fővárosi Bv. Intézet I.
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létből tehát az derült ki, hogy jobban ked
veljük a megtérteket, m int a nyáj hűséges
tagjait.

Végül is m att vetett véget a
fejvakarásoknak. (Ezúton üze
nem Kiss Sándornak, hogy a
sebesültek ápolása még tart.
Négyen 3%-os szalicilt k ap 
nak viszketés és Bánfi-szeszt
hajhullás ellen.)
Azt hiszem, Kiss Sándor
dicséretet érdemel azért, m ert
ilyen kitűnő tippet adott. Szí
vesen vennénk, ha hasonló, jó
ötletek továbbra is eljutnának
a H. H.-hoz és meg is jelenné
nek!
Kovács István
Főv. Bv, Intézet II.

A kísérletek arró l tanúskodnak, hogy a
két tényező hatása nem adódik össze. K ide
rü lt ugyan, hogy jólesik, ha szeret bennün
k et valaki, aki osztja vélem ényünket és ér
tékeinket, de sokkal izgalmasabb, ha olyas
valaki szeret, aki nincs velünk egy vélem é
nyen.
Vagyis véleménykülönbség esetén azt gon
dolhatja az ember, hogy önm agáért szeretik,
nem pedig a véleményéért. Az ellentétek pe
dig néha tényleg vonzzák egymást.
Ügy látszik,, van igazság abban a régi köz
mondásban is; a hasonló a hasonlónak örül.
A dolog azonban ennél bonyolultabb. Ha
valaki szeret bennünket — mi jobban sze
retjü k őt, ha különbözik tőlünk. Ezek az
adatok megegyeznek azokkal a megfigyelé
sekkel, am elyeket tartósabban együtt,élő pá
roknál végeztek. Robert W inch szociálpszi
chológus például néhány jegyespár és házas
pár személyiségvonásairól készített részletes
tanulm ányt, és úgy találta, hogy bizonyos
körülm ények között az ellentétek vonzzák
egymást. Azt tapasztalta, hogy az emberek
olyan p árt választanak, akinek szükségletei
és tulajdonságai kiegészítik saját szükségle
teiket és tulajdonságaikat.

„Bizonyos körülmények között”
Nem véletlenül olvasták ezt a kitételt.
Ezen a területen ugyanis meglehetősen el
lentmondásosak a vizsgálódások. V annak ku
tatók, akik úgy találták, hogy a házaspárok
szükségletei kiegészítik egymást, mások sze
rin t pedig inkább hasonlítanak egymáshoz.
Az a kérdés, hogy vajon a hasonlóságok
vagy az ellentétek vonzzák-e egymást, azon
múlik, h o g y . milyen személyiségvonásokat
veszünk figyelembe.
Képzeljünk el valakit, aki nagyrabecsüli
a tisztaságot és a rendszeretetet! Az ilyen
ember nem szívesen köt házasságot olyas
valakivel, aki ' rendetlen és hanyag. Hason
lóképpen egy lezser ember nem lenne túlsá
gosan boldog, ha kínosan pedáns háziastársa
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lenne. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy a
hasonló a hasonlót kedveli. Az is valószínű,
hogy egy kifelé forduló em ber nem jön jól
k i egy befelé fordulóval, akinek a kellemes
időtöltést az jelenti, hogy otthon ül és a te
levíziót nézi.
Ha viszont másféle szem élyiségvonásokat
veszünk figyelembe, m int például a gondos
kodásra vagy a függőségre való hajlam ot,
akkor egészen más lesz a kép. A m ennyiben
valaki nagyon szeret másokról gondoskod
ni, akkor igen rosszul fogja érezni magát,
ha egy nagyon önálló em berrel létesít kap
csolatot. Mi lehet ugyanakkor jobb egy füg
gőségre vágyó em bernek, m int az, ha olyas
valakinek a védőszárnyai a la tt élheti végig
az életét, aki nagyon élvezi, hogy gondoskod
h at valakiről?
Ugyanez vonatkozik más személyiségvo
násokra is: a férfiasságra és nőiességre, az
önérvényesítésre és a passzivitásra, a dom i
nanciára és az engedelmességre. Tartós kap
csolatokban a szükségletek egym ást kiegé
szítő voltához társadalm i tényezők is já ru l
nak, és ezeknek komoly szerepük van abban,
hogy k ét ember, m ennyire tetszik egym ásnak
és mennyi ideig m aradnak együtt.
A társadalom bizonyos szerepform ákat ír
elő a házaspárok számára. Így például a
társadalom elvárja, hogy a férjek viszony
lag dom inánsak legyenek, a feleségek pedig
többé-kevésbé rendeljék alá m agukat a fér
jük akaratán ak . A házasság .minden való
színűség szerint boldogabb lesz. ha a házas
társak egym ást kielégítő szükségletei egybe
esnek a társadalom által előírt norm ákkal.
Ezek szerint megegyeznek abban, kim ondat
lanul is, hogy a háztartási m unkákat első
sorban a feleség vészi, a család anvagi biz
tonságát pedig a férj biztosítja. Szexuális
téren ebben a felállásban elsősorban a férj
a kezdeményező. Az olvasónak azonban tud
nia kell azt is, ho*v ezek a norm ák állan
dóan változnak, és.úgy tűnik, hogy a XIX.
századi engedelmes feleség szerepe ma már
átalakulóban van.
Űgv tűnik, a merev szerepék nem is tud
nak tartós, hosszú távon fennm aradó kap
csolatokat eredményezni, mert egy idő után
unalm assá válnak, és az egyhangúság álta
lában a tartós kapcsolatok ellen dolgozik. A
szerepeiket rugalm asan váltani tudó házas
társaké az igazi jövő.
Dr. R. 3.
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Más az üzlet, más a hit
M ennyire vallásos ország Iz
rael? — kérdezték megannyian, m iután hazaérkeztem a
közel-keleti országból. A kér
dés jogosságához kétség sem
férhet, hiszen a modern Izrael
létrejöttének ideológiai hátte
rében alapvető jelentőségűek a
.vallási tényezők.

bújnak egyenruhájukba, vállukra teszik a fegyvert, és csa
patostul rohannak a sztrádára,
hogy autóstoppal még idejében
visszaérjenek a laktanyájuk
ba. H iába: a fegyelem az fe
gyelem !
Az igazsághoz azonban az is
hozzátartozik, hogy a vallás
valam iképpen azért m indenütt
Válaszom m indazonáltal a jelen van az izraeli m indenna
következő: — Izrael — leg pok világában. A fiatalok túl
alábbis lakosságának többsége nyomó többségének határozott
— egyáltalán nem vallásos, eLl-enkiezése m it sem változtat
a vallási előírások, betartásá azon, hogy a házasságok to
ról a k á r kulináris élvezetek vábbra is csak ortodox rabbi
rem ényében is kész lemon előtt köttetnek, és megannyi
dani.
bürokratikus akadályba ütkö
Az utazó azt várná például, zik az, aki nem zsidót választ
hogy ha valahol nincs piaca a élete párjául. Ezek a kérdések
sertéshúsnak, akkor egy fő — szó szerint — ökölre menő
k én t zsidók és kisebbségben v iták at robbantanak ki a jem oham edánok lakta országban ruzsálem i parlam entben. A
bizonyos, hogy nincs. M árpe sok vallási pártocska elérte
dig az igazság az, hogy van. A például, hogy Eilatban, az
piacon, a hentesboltok k ira Akabai-öböi p artján
fekvő
katában hegyekben állnak a fürdőhelyen, ahol szinte kizá
kolbászok, a legkülönbözőbb rólag skandináv turisták hó
szalonnafajták
sorakoznak dolnak a nudizmusnak, pén
egymás m ellett. A m agyar tek délutánitól szombat estig
szalámi különös „megbecsülés senki se buszozhassan, jóllehet
nek” örvend, lévén, hogy két a kiadó szobák, a' panziók
oldalú kapcsolatok korlátozott m ind fenn a hegyen, hosszú
sága m iatt a Pick és a Herz és fáradságos gyalogúira talál
hiánycikk. T alán az egyedüli hatók.
hiánycikk Izraelben. P ult alól
A zután Jeruzsálem . Az. ősi
azért kapható: egy- másfél ki és az új csodálatos harm óniá
lós rúd 30 am erikai dollárba ján
alapuló
városfejlesztés
kerül!
m intaképe. Az óvárosban m in 
A Tel Aviv-i szállodasor dent restaurálnak, csatornáz
előtti homokos tengerpartoil nak,
kábeltelevízió-hálózatot
körbetekintve szintén nem egy építenek ki, s m indezt úgy,
vallásos ország tipikus képe hogy egyetlen értékes kőda
tárulkozik a külföldi látogató ' rabnak ge essék bántódása.
elé. Bár a látvány mégiscsak Jeruzsálem mégis a Közelegyedülálló. -Mert ugyebár az K eleten fellobbanó villongá
m a m ár nem szokatlan, hogy sok egyik gyújtópontja. H iá
hölgyek félm eztelenül fürdőz- ba árulják ä zsidói: szám ára
nek.K, Az. viszont-, m á í igen, kultikus tárgyaikat, em lékei
hogyha‘• sütkérező lányok olda k et az arab kereskedők, vagy
lán ott hever a gépfegyver is. épp fordítva — más az üzlet,
N apnyugtakor ezek az ifjú te  m ás a hit és m egint más a
rem tm ények ott helyben bele- politika.

Augusztus 1-én vagy 1-jén?
Űj helyesírási szabályzatunk
(A magyar helyesírás szabás
lyam ak nem rég megjelent 11.
kiadass) részletesen foglalko
zik a számok, számjegyek írá
sává] Van ebben az Egyéb
tudnivalók című, utolsó feje
zetben
néhány
figyelemre
méltó változtatás, és néhány
újdonságnak számító pontosí
tás, könnyítés.
Előző
szabályzatunk
(az
1954-től m ostanáig érvényben
volt 10. kiadás) még azt írta,
hogy római szám okat szokás
használni például az évszáza
dok jelölésében, a könyvek
köteteinek számozásában. Az
ú j szabályzat kimondja, hogy
ezeknek arab vagy római
számjegyekkel való írása egy
a rá n t helyes: 16. század vagy
XVI. század; 3. kötet vagy III.
kötet. Érdekes itt a követke
ző eligazítás is. „Az általános
iskolai osztályokat arab szám
mal szokás jelölni: 2. osztály,
4. a v. 4/a osztály; a közép
iskolai osztályokat pedig ró

mai szám m al: II. osztály, IV.
A v. IV/A osztály.
Az évszámok után általában
pontot teszünk (az 1985. év),
de nem kell a pont a követ
kező négy esetben: 1. ha az
évszám alany (1789 nevezetes
év Európa történelm ében); 2.
ha az évszám birtokos jelző
(1848 hősei, 1919 tavasza, 1945
áprilisában); 3. ha az évszá
mot névutó vagy abból kép
zett m elléknév követi (1848
előtt, 1848 előtti): 4. ha az év
számhoz toldalék kapcsolódik
(1514-ben, 1838-i).
Végül megemlítem az új
296. szabálypontból, hogy az
elsején, elsejéig stb. szóalakot
számjegyesen j-vel kell ír 
nunk: 1-je, 1-jén, 1-jéig, m ert
ezekbeii az első szónak itteni
else-tövéhez j-s $zemélyrag
járul (betűkkel írva és ele
mezve: else-je, else-jén, else
jéi). A kém ény is a háznak a
tetőrészén, vagyis a tete-jén
van, nem pedig a tete-én!

Bűvös-e a hetes?
Dehogy az. Ugyanolyan
ártalmatlan szám, m int a
többi. Mindazonáltal tény,
hogy az ókor óta szerencse
szám nak tekintik, és ezért
a
'm űvelődéstörténetben
meg a szólásokban is gyak
ran felbukkan. A z antik
világnak például hét cso
dáját és hét bölcsét em le
getik. Hét város versengett
Homéroszért, hét hős har
colt Théba ellen, hét pillé
re volt a bölcsességnek, hét
m űvészetben jeleskedtek a
lovagok, heten voltak a
hétalvók és Hófehérke tör
péi, hét feje van a lernai
hidrának és a legtöbb m e
sebeli sárkánynak, hét pe
csét alá került a tito k, he
tedhét határon túl van tün
dérek birodalma, am elyet
hétm érföldes csizmával le
het m egközelíteni.
Egyes
m ondák szerint hét cethal
tartja a világ sarkait, ezek
hétévenként
fordulnak

egyet, olyankor van föld
rengés. Arról m ár nem is
beszélve, hogy a becsapódó
m ennykő hét öl m élyen fú 
ródik a földbe, ahonnan
hét év m úlva jön újra fe l
színre. Valósággal hem 
zsegnek a hetesek a Bibliá
ban is. Hét kövér és hét
sovány tehénről, hét sovány
és hét teljes kalászról ál
m odik benne a fáraó, Jeri
kó falai az ostrom hetedik
napján úgy om lanak öszsze, hogy hét pap, hét kür
töt fú jva hétszer m egkerü
li a várost. Noé hét-hét pár
tiszta és tisztátalan állatot
v itt a bárkájába, és Sala
mon király palotájának is
hét lépcsője volt. Folytatva
a sort: hétágra süt nyáron
a nap, hétszilvafás volt a
régi kisnemes, heten van
nak, m int a gonoszok, és a
hívő m uzulm án is a hete
dik paradicsomról álmodo
zik.
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Hónapokkal ezelőtt a m a
gyarországi autósok körében
futótűzként terjed t el a rém 
hír, hogy a kétütem ű autókat
kitiltották Nyugat-Európából.
Ilyesm iről azonban szó sincs:
a gyártást, a forgalm azást
nem lehet összekeverni azzal,
hogy a külföldi rendszám ú
gépkocsival érkező tu risták
bebocsátást
nyerhetnek-e
Nyugat-Európa ú tja ira k ét
ütemű járm űveikkel. Igaz, a
nyugati piacról tilalom nélkül
is reges-régen kiszorultak a
kétütem ű autók, nyugat-euró
pai autógyártó cég ilyen mo
tort m a m ár szinte nem is ál
lít elő. Belgiumban ugyan le
het W artburg kocsikat vásá
rolni, de négyütemű benzines,
iliétvc dízelm otorral. Ma m ár
egyébként a m otorkerékpárok
egyre tekintélyesebb része is
négyütemű. A
kétütem űek
N yugat-Európából való kiszo
rulásának oka az is, hogy za
josak, szennyezik a levegőt,
de főleg árban, teljesítm ény
ben és fogyasztásban nem ve
hetik fel a versenyt a négy
ütem ű autókkal. A rról azon
ban szó sincs, hogy T rab an t
tal vagy W artburggal ne le
hetne nyugati tu rista ú tra in 
dulni.
Azt azonban jó tudni, hogy
Nyugat-Európa „nagy ugrás
ra ” készül: a gépkocsik kör
nyezetszennyezésének további
alapos csökkentésére.
Luxem burgban
az
EGK
környezetvédelm i miniszterei
ez év június 29-én elvben m ár
el is fogadták az új norm ákat
és
életbeléptetésük m enet
rendjét. E szerint 1988-tól
1993-ig három lépcsőben k í
v án ják szigorítani három fő
szennyező gáz. a szén-monoxid, a szén-hidrogén és a
nitrogán-dioxid, kibocsátásá
nak szabályait; Legelőször a
kétezer ■köbcenti fe le tti' moto
rokra kerül sor. Ez a három
év m úlva életbe iépő norm a
azonos az Egyesült Á llam ok
ban m ár tíz éve érvényben
lévővel, és b etartása kizárólag
katolikus utóé'getők és elekt
ronikus benzinadagolás alk al
m azásával érhető el. A máso
dik lépcsőben. 1991-től az
1400 és 2000 köbcenti közötti
középkategóriájú gépkocsikat,
a harm adikban pedig az 1400
köbcentim éter alatti járm ű 
veket veszik sorra. Az új
norm ákat úgy fogalm azták
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meg, hogy nyitva hagyják az
ajtó t az igen drága katali
zátorok helyetti olcsóbb m ű
szaki megoldások előtt is. ám
így is annyival szigorúbbak a
Lucjan Eolanowski: POSTA S O H A -SO H A FÖLDRE
jelenlegi előírásoknál, hogy
(Világjárók sorozat) Gondolat Kiadó
Kötve 74,— Ft
teljesítésükhöz
m ár
ólom
mentes benzin kell majd. A
A szerző keresztül-kasul b ejárta a világrész- nagysá
teljes program m egvalósításá
gú ausztrál földet. O lvashatunk könyvében óriás lep
val a jelenleginek mintegy
kékről és kengurukról, apró pingvinekről és a nyulak
15—20 százalékára kívánják
„hét csapás”-éról, gyöngy halászatról, a himnusz tö rté 
leszorítani a kipufogógázok
m érgezőanyag-tartalm át.
netéről a nem zetisportszám ba menő lóversenyekről,
A most futó kétütem ű mo
a fekete bőrű „nyom követők” bám ulatos tevékenységé
torokkal — ha csak vala
ről, vagy a sivatagi hom okrabságról. Tanúi lehetünk a
milyen korszakalkotó talál
m ány nem segít — ez sem m i
Repülő-doktor szolgálat m entőakciójának, és részt ve
képpen sem érhető el. állítják
hetünk egy bálnavadászaton.
a szákemberek. De kihullana
Hugh Lofting: DOKTOR DOLITTLE CIRKUSZA
a rostán a ma M agyarorszá
gon járó négyütemű gépkocsik
M óra Kiadó
K ötve 35,— Ft
zöme is, A készülő nyugatfyz
állatok
nyelvén
értő
orvost,
ezt
a
kicsi, suta, de
európai szabályozás azonban
— ne feledjük — az EGKpagyszívű tudóst hol tudásszom ja, hol meg jó szíve so
országokban forgalomba ho
dorja bajba, hogy aztán képtelenebbnél képtelenebb
zott és ott futó gépkocsikra
helyzetekből
kerüljön ki győztesen. Részvétből veszi át
vonatkozik. Nincs te h át szó —
egy cirkusz igazgatását is, hogy a szenvedő állatokon
legalábbis egyelőre — arról,
hogy a külföldi rendszám ú
segítsen. Ám minden k alandnak egy a vége: a hálás
gépjárm űvektől, tehát a tu 
állatok megsegítik és így kilábal m inden bajból.
ristaú tra vagy rövidebb kiniitartózkodásra gépkocsival é r
kezőktől is a szigorúbb nor
m ák
b etartását
követeljék
meg.
KÓMA m Á m SZÜLÉS
Nyolc-tíz évig legalábbis
ilyesmi aligha következhet be
Finnországban egy kómában fekvő asszony tízheti
— állítják a közös piaci benn
mesterséges lélegeztetés után egészséges fiúgyerm eknek
fentesek —, hiszen a „tiszta
adott életet. A h írt az oului egyetem klinikájának or
autók” csatáját a környezetvosai közölték. A 31 éves asszony a terhesség 21. heté
védők még nem nyerték meg
ben elvesztette az eszméletét, és ném is tért többé m a
egyértelm űen.
Azok
tehát,
gához. Az orvosok csak mesterséges lélegeztetéssel és
akik m ostanában ju tn ak ott
gyógyszerekkel tudták életben tartani. A magzat által
hon Trabanthoz, a k á r a T ra
adott életjeleket kezdettől fogva szüntelenül figyel
b a n tk o r végső határáig bo
ték. Amikor a terhesség 31. hetében az a veszély fe
lyonghatnak korlátozás nélkül,
nyegetett, hogy leáll az anya vérkeringése, az orvosok
s nem fenyegeti őket az a ve
császárm etszést h ajto ttak végre. Míg a gyermek túlélte
szély, hogy k itiltják
őket
a m űtétet, és azóta is egészségesen fejlődik, az anya
N yugat-Európából. Persze ez
két nappal a beavatkozás után meghalt. Jelentések sze
nem jelenti azt, hogy erre az
rin t ez volt az első eset, am ikor sikerült megmenteni
eshetőségre nem á r t lélekben
egy olyan magzatot, am elynek anyját a terhesség 25.
— s am i fontosabb, néhány
hete előtt állandóan mesterségesén .kellett lélegeztetni.
gyakorlati - intézkedéssel —
A boncoláskor kiderült, hogy az asszony súlyos agy
m ifelénk is felkészülni az
vérzést kapott, m iután az egyik ere elpattant. A te r
illetékeseknek.
S
nem csak
hességnek alighanem része volt abban, hogy a nagy
azért, m ert a gépkocsi kör
fokú agykárosodás ellenére az anya testfunkciói több
nyezetszennyezésének
csök
héten á t norm álisan működtek.
kentése más tájakon
m ár
nap iren d re került.
;v ,w \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w \\N \\\\\\\\\\\\\\\\\\w \\\\\v \\\\v \v \\\\\\\\\w \\\\\\\\\v \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v \\\\v ,\\v /;
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— Főúr, m ár negyedszer
rendelem meg a tejfölös
marhaszeletet!
— Hát ez rem ek, ezt meg
kell mondanom a szakács
nak, hadd örüljön, hogy
m ennyire ízlik a főztje!
★

— Á té lt már valam ilyen
felejthetetlen élményt? —
kérdezi a pszichiáter a be
tegtől.
— Igen, csak azt nem tu 
dom, m ik o r ,. m it és h o l. . .
A londoni bankár fe lke
resi a híres sebészt és m eg
kérdezi tőle, m ennyibe ke
rülne a műtét.
— Körülbelül harm inc
ezer fontba — mondja a
sebész.
— De hiszen ez nagyon
sok!
— Fia soknak találja
uram, keressen olcsóbb se
bészt. Ez esetben az örö
kösei csak feleannyit fog
nak fiz e tn i. . .
■k
— Azt. mondta az orvos,
nagyon alkalmas vagyok a
síelésre. . .
— És ezt miből állapítot
ta meg?
— Mindig olyan gyorsan
összeforrnak
a
csontja
im ...
★
— A szomszédok panasz
kodnak, hogy az egész la
kótelepen
hordozod
a
pletykákat! — mondja a
férj a feleségének . . .
— Miért, m it kellene ve
lük tennem?

V áratlan
válaszok
H a el akar érn i v a la m it az
életb en , fogad ja m eg a ta n á cso m at!
— És h o g y szó l az a tan ács?
— V ízsz. 19.
E gy férfi a rakparton áll, és
pén zt dob ál a csatorn ába. _
— Mi lelte? — kérdi c sod álk ozv a eg y járók elő.
— B ee jtette m eg y pénzdarabot.
— D e akk or m iért dob ál m ég
több pén zt oda?
— V izsz. 56., 96.
V íz sz in tes: 1.' A m aterialista
b iológia e g y ik fran cia úttörője
(1744—1829). 8. R itm ik u s m ozgás,
n évelővel. 13. K ör alakú tér. 19.
Az első válasz (zárt b e tű k : T, A ).
22. M utató n évm ás. 23. Szorul. 24.
M ondabeli sv á jc i sza b a d sá g b ő s.
25. K önnyű kelm e. 26. A rádium
v e g y je le . 27. T itk on fig y e l. 29.
A ssociated P ress. 31. P á ra ! 33.
d- Híres k arm ester (R oberto). 34.
« M inutum , röv. 35. M ondatrész,
37. H aszn osítatlan szán tóföld . 39.
Bogár. 41. Liba m ondja. 42. Jókj-őv. 4IL Koros.^^44.^Tartósan.^45.
M ajdnem oda! 47. D é lszláv népcsoport. 48. N évu tő. 49. A M ézg a-fiú . 51. N agy . . . van annak
(nem olyan e g y sz e rű ). 53. Rzék eseg y h á z, n év elő v el. 55. Ü res
,, le s! 56. A m ásod ik válasz első
része. 61. EK. 63. O lasz Író, l e s í
*

tö (C arlo). 64. L . a l i ; c se m e g e - 39. H ib ásan. 40. E rődök. 41. R u - i
sző lő . 65. Jap án k ön tös. 6§. Irá- hára. varrják. 43. R agadozó m a- V.
n i város. 68. C sap ágyat zsíroz, dár. 46. S vájci g y ó g y h e ly r ő l v a ló . ?
70. L aprész! 72. R om m ező Irak- 47. E telt Ízesítő. 49. v á r o s P ran - ?
ban. 73. O lasz film ren d ező (D i- cia o rszá g b a n . 50. F e lü letér e g ö r - í
n o). 74. Id őn k én t. 75. N em kell dűl. 52. k u ro sz a v a . . . 54. D é n e s -í
töb b. 77. M élyb e taszít. 79. R o- b ecen ev e. 57. O rosz fé r fin é v 59. 4
m án p én z. 80. T öredék. 82. T a - Sik ál. 59. M ihelyt. 60. Sik erü l í
gadósző. 83. D ö g e v ő ragadozó, m e gvalósítan ia. 62. M agyar s z í- ?
85. H ián yos m áz! 86. A germ á - n esz
(L ászló.
1762—1814).
87. i
nium v e g y je le . 87. A F első -T isza „T alpra m agyar, hl . . 6 9
T it- í
m ellék v ize. 88. F ém d arab ! 89. Az kos, ü g y n ö k . 71. F ők én t. 74. A J
é le ttérh ez szorosan a lk alm azk od ó n átriu m v e g y je le . 76. K őtözőgva- i
é lő lé n y . 91. R övid nad rág. 93. pót. 78. A raszt. 79. K elta n é p i?
G y ü m ö lcsö s.
95.
. . . A h r a m ; é n e k e s. 80. Jóravaló. 81. Az e g v i k ?
eg y ip to m i lap. 96. A m ásod ik v á - oldal. 83. T orn aeszköz. 84. S zű k - á
lasz b e fe je z ése . 101. Jú liu sb an ség e s. 85. F ilm szín h áz. 86. S o v á n y 4
üd ül. 102.
102. K
Kiradírozza.
iradírozza. 103.
103. Ism
Ismert
ert ló.
Az osztrák
osztrák k-rm-íl
üdül.
ló. 89
89. KYÁ
SYA. ün
90. Az
kom - i3
zen eszerző (Ján os).
m u n lsta nárt b etű jele. 91.
Svéd g
F ü g g ő le g es: 1. L ásd ott! 2. I n - é s hollan d a u tók je le . 92. T ik -. . . á
du latszó. 3. S zín észn ő (M argit). 93. V égtag. 94. Három a zen éb en g
4. P e tő fi verse. 5. . . . R iver. 6. 97. K ettős betű. 98. C serm ely. 99. 2
S v á jci au tójel. 7. K atonai röv. 8. H elyrag. 100. T on n asú ly.
2
. . . Pugacsova,: szo v jet é n ek esn ő .
B ek ü ld ési
h a tá rid ő :
1085.5
9. N ém án ta g o ló ! 10. Á ram e g y a u gu sztu s 20.
nem ű betű i. n . A nitrogén és az ------------------------------ ---------- --------------- á
antim on v e g y ie le . 12. F érfin év .
A H eti H íradó XXTX. é v fo ly a m , y
13^ V á ro s D alm áciában . 14. Ige- 30. szám áb an m egjelen t kereszt- £
Ifi’ K
ffntrciScr
‘K'pa'7't'ho'Ivr k!írive.
kötő. 15.
özség Ke-szthelv
ö z e - roifuám
rejtvén yi holtroo
h ely es rvt
m arf-Pm
e g fe -i+A
jtét-/-*
se na 1-X
kö- 4?
léb en . 16. E d én yb e tölt. 17. N e m v e tk e z ő : £
zetk özi röv. 18. Z en ek art v e z é — Mert az orvos a m i h ázu n k - í
n yel. 19. K aréj. 20. D iszk ó én ek esba költözött. 2
n ő (A m an da). 21. K ub ai író (L i- — A kkor legyen szív e s, c se p e g -^
sa n d ro ). 22. Carlo de F ries o n e- le ss e n az autóm ba h ú sz litert!
rettie. 28.
B ernh adt. 30. D án
K önyvjutalm at n y e r te k : Túri '/■
m isszion áriu s, G- rönlandban az L ászló, Főv. Bv. In tézet T„ Ki •:
.
esz k im ó k életét kutatta (H ans, r á ly S zilveszter. T ök öl: Kovács £
1686—1758). 32. N övel. 34. B e ig li- A nna. K ecsk em ét: V arga T ib o r i
tö ltelék . 36. G örög betű. 37. . A T am ás, S op ron k őh id a; Szedlák £
csilla g á sz a t m ú zsája. 38. G yík faj. A ndás, Á llam p uszta.
?

A a M E S Z ff&lhimísa
Kezdődik az új bajnok
ság, amely különösen fon
tos azért, m ert a követ
kező esztendőben a váloga
tott csapat — miután ki
vívta
a
világbajnokság
24-es döntőjében való sze
replés jogát — részt vesz
a M exikói, Bsimdia'ion. A
sikeres szereplést nagy
mértékben elősegítheti, ha
olyan bajnokságra kerül
sor, amely minden tekintet
ben megfelel a magyar
sport, közelebbről a labda
rúgás szakmai érdekeinek,
ugyanakkor annak a nemes
feladatnak, hogy a közön
ség, a labdarúgást szerető
százezreit igazi szórakozást,
sportélményt
találjanak
minden egyes mérkőzésen.
Az utóbbi évek néhány
sajnálatos tünete arra kész
teti a labdarúgó-szövetség
elnökségét, hogy ismételten
a szurkolókhoz forduljon,
sőt, mindenkihez, aki szí
vén viseli a magyar labda
rúgás ügyét, sorsát. Közis
m ert, hogy a nem is olyan
régm últban több rendbon
tás,
sportszerűtlenség,
ugyanakkor a versenysza
bályokat és a sporteríÉölesöt sértő torzulás, rendel
lenesség h átráltatta a lab
darúgás
fejlődését.
Az
MLSZ kötelességének érzi,
hogy újólag felhívja mind

a klubok, mind a közönség
figyelmét a versenyszabá
lyok és pályák rendjének
betartására. Nem tűrhető
el, hogy akár egyes, maguk
ról megfeledkezett vezetők
vagy játékosok, akár a kö
zönség egyes csoportjai vét
senek ezek ellen. Éppen
azért az MLSZ az 19S5—
88. évi bajnokságra az új
versenykiírásban az eddigi
nél szigorúbb előírásokat
alkalmaz, és ezeknek m in
den rendelkezésére álló
eszközzel érvényt szerez.
Ide tartozik (többek kö
zött) :
— zárt kapuk mögötti
mérkőzések megrendezése,
— a pályaválasztói jog
felfüggesztése,
— pénzbüntetések alkal
mazása,
— bajnoki pontok elvé
tele és
— végső esetben a baj
nokságból és a kupaküz
delmekből való kizárás!
Az MLSZ elnöksége re
méli, hogy ezeknek az in
tézkedéseknek az alkalm a
zására nem kerül sor, s azt
várja a kluboktól és a szur
kolóktól: egységesen töre
kedjenek arra, hogy a m a
gyar labdarúgás ú jra sok
örömöt szerezzen a sportág
népes táborának.

McakistótSonolc
Nincs olyan sok. szövetségi' legkiválóbb játékosok sorát
kapitány Magyarországon. Szá (élükön Gellérrel, K am arás
muk legfeljebb a félszázat ha sal), ezért volt hasonló harca
ladja túl. A fontos, az igazán Kovács Lászlónak a világválo
közérdeklődésre számot tartó gatott K ontrával vagy a szege
sportágakban pedig talán, ha di Szabóval, hogy csak a leg
húszán dolgoznak ebben a nevezetesebb eseteket em lít
tisztségben. Közülük háromról sem. M indannyian többször
néhány hónapon, s ezen belül említették, hogy álmaik meg
kettőről egy-két napon belül valósításához kevés segítséget
tartalm ilag azonos h ír látott kapnak, ellenben — s ez az
napvilágot. Szövetségi kapitá égbe nézők örök sorsa — lépnyi megbízatásukról lemond ten-nyomon
gúny,
intrika,
tak, Illetve nem hosszabbítot meg nem értés szegi kedvüket.
ták meg a lejáró szerződést, és
Az „eladták m agukat” vég
külföldre szerződték. 1
letéből eljutottunk a szentcsiPapp Lászlóé, az ökölvívók nálás talán csendesebb, de épp
szövetségi kapitányáé a leg ily hamis túlzásához? Talán
egyszerűbb eset. Évtizednél nem. Vagy ha igen, hát éppen
hosszabb időt töltött a váloga erről a „patyolattisztaságról”,
kellene
to tt élén. Hatvanévesen úgy „makula-iszonyról”
döntött, elég a hazai szorítok - szólni. Mert ez úgy látszik, n á 
bóil, de esetleg külföldön még lunk nem hatásos. Egy példa:
megpróbálhatja. Papp László Ránky nemrégiben nyilváno
tulajdonképpen csak az őt kö san panaszkodott arról, hogy
vető két eset m iatt került a nem tud igazán követelni a
sorba. Tény: m egvált tisztségé játékosaitól, m ert azok a v á
től s korántsem kizárt, hogy logatottban gyakorlatilag sem
mi pénzt nem keresnek. Glatz
külföldre szerződik.
Árpád, az utód viszont azzal
Kovács László, a férfikézi kezdte, hogy addig nem vállal
labda-, és Ránky Mátyás, a semmit, amíg játékosait meg
férfikosárlabda-válogatott k a nem fizetik. S lehet, hogy
pitányának távozása szinte egy Ránky idealizmusa, fanatizm u
időben lett ismert. Kovács há sa . emberileg lenyűgöző, de
rom, Ránky hat éven át töltöt óhatatlanul ütközések sorához
te be tisztét. Mindketten nagy vezet, amibe előbb-utóbb bele
megelégedésre ténykedtek. Rá kell fáradni. Glatz viszont, úgy
adásul egyikük sincs semmifé tetszik jó előre szövetségese
le ciklus vagy szakasz végén. ket keres a harchoz: a játéko
A kézilabdázók februárban sokat. Nem akarok neveket
„A”-csoportos világbajnoksá említeni, m ert talán visszás a
gon vehetnek részt, a kosara következő jelző, ám úgy é r
sok pedig világbajnoki selejte zem, m inálunk a „bandavezér”
zőik kellős közepén vannak, típusú edzők sokkal nagyobb
No, most az ember nagyoko sikerre számíthatnak, m int a
sán hunyoríthatna: ahá! A tisztaság megszállottjai.
p én z. . . Kovács ugye K uvait
ira, Ránky pedig Angliába ké
szül . . . H unyoríthatna, ha nem
N ig é riá é
éppen Kovács Lászlóról és
nem éppen Ránky Mátyásról
a
Csanádi
Kupa
lenne szó (valamint Papp
Lászlóról). így azonban a pár
Kínában befejeződött a 16
huzamosokat nem visszafelé te éven aluli labdarúgók dr. Csa
kintve, a pénzre sandítva kell nádi Árpád Világ Kupája. A
tekintetünkkel követnünk, ha pekingi döntőn Nigéria válo
nem valahova előre, nagyon gatottja bizonyította, hogy ko
messze, . talán túl messze rábban nem véletlenül búcsúz
tekintve.
Ahogy
ezek
a tatta ellenfeleit, köztük a. m a
szakvezetők tették. S ami gyar fiatalokat, s 1-0-án félidő
véleményem , szerint a három után 2-0-ra legyőzte a NSZK
eset
párhüzam osainak
— válogatottját. A nigériaiak már
e helyen való — találkozási a 3. percben megszerezték a
pontiát adja, Ugyanis megszál vezetést. Nakade révén, majd
lottak voltak ők. A munka, a a találkozó vége előtt egy
sport iránti feltétlen alázat perccel A dam u állította be a
nagy tekintélyű lovagjai. Akik a végeredményt.
a'k iv ételt, a feltétlen, az-aszA 3. helyért vívott találkoketikus odaadást kívánták sza ,zón Brazília Vergilio, Pires,
bállyá tenni. Ezért volt ver Oliveira és Faria góljával
senyzőivel sok kemény harca 4-1-re nyert Guinea ellen. A
Pappnak, azért hagyta ki Rán becsületgólt Sylla Mohamed
ky csapatából a technikailag szerezte.

K é m

jp s e ln i

Mezey György szövetségi ka
pitány bevezetőként elmond
ta, hogy a válogatott csapatok
nehéz, feleleségieljes m unká
ját igyekeztek összehangolni a
sűrített program m iatt ugyan
csak erősen m egterhelt klub
csapatok érdekeivel. Ezért a
bajnokság alatt csak egy m ér
kőzést játszik az A-csapat, ok
tóber 16-án Wales válogatottja
ellen.
Az A- és a B-keret idén
négyszer találkozik különböző
szakmai elképzelések megva
lósítására. Először szeptember
23—25-ón. Ekkor ism ertetik a
meghívott 30—35 játékossal a
mexikói felkészülés követel
ményeit és program ját, felm é
rik fizikai állapotukat, és lesz
két mérkőzés egyelőre isme
retlen ellenféllel. Másodszor
október 10—16. között gyako
rolnak ezt a szakaszt zárja a
Wales el! u ii mérkőzés. Utána
október 28-án és 30-án h ar
minc B-vá’<gatotl kerettagot
gyűjtenek össze, és gyakorold
ják velük az A -válogatott ta k 
tikai repertoárját. Ide azokat
hívja meg a kapitány, akik
bekerülhetnek a 22 tagú világbajnoki keretbe. Az utolsó őszi
találkozó novem ber 25-én lesz,
s a gárda mexikói tú rára in 
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dul. December 14-én Tolucában hivatalos válogatott mér
kőzésre kerül sor.
Jövőre januárban közösen
készül a válogatott csapat az
idényre. M árciusra országok
közötti mérkőzést terveznék,
majd m ájus elsején kezdődik
a közvetlen világbajnoki fel
készülés, de még nem dőlt el,
hogy idehaza vagy . külföldön.
Kemény szavakkal bírálta a
szövetségi I kapitány a világbajnoki szerepléssel kapcsola
tos jóslatokat. Idézte Bearzottnak, az olasz szövetségi kapi
tánynak a nyilatkozatát, aki
szerint
Magyarország
az
aranyérem re esélyes csapatok
.istájának az élén, az első öt
között szerepel! Mezey sze
rin t relális igény, hogy a csa
p at jusson be a legjobb tizen‘hat közé, de hogy ezen belül,
kieséses rendszerben folyó küz
delemben meddig ju t el, a rra
Fppeini képtelenség és fele
lőt1enség is.
M eglepetésként hatott, hogy
a szövetségi kapitány szerint
vészéi'- ben van a sportág jö
vője. Külföldön, de idehaza is
csőd fenyeget, ha . hagyjuk,
hogy az- üzleti kérdések h át
térbe szorítsák a szakmai
m unkát.

— Egyetlen szabályváltozás történt, s ez a kapusok
játékával fiigg össze — kezdte beszámolóját Szlávils
András. — A kapusnak a jövőben csak a tizenhatoson
kívülről ad h atja vissza a labdát az, a csapattárs, aki
hez előzőleg a kapu védője kidobta vagy kirúgta a
labdát. Ezzel tovább szigorították az időhúzás elleni
harcot; ha a kapus a megfogott labdát ledobja vagy
leteszi a m ellette lévő csapattárs elé, az hosszabb-rövidebb ideig tartó huzogatás után nem ad h atja vissza,
hanem ki kell rúgnia a tizenhatosról.
A játékvezetői kar a világbajnokságra való felké
szülést azzal ak arja elősegíteni, hogy az eddiginél job
ban engedi a testtel való szabályos harcot, de szigo
rúbban bünteti a lábbal történő szabálytalankodást,
rngdosődást. buktatást. A játékvezetők felkészültek a
pálya és a lelátó rendjének biztosítására is. Szigorúan
megkövetelik m ajd a szabályok betartását, nem fog
nak visszariadni népszerűtlen ítéletektől és nem lesz
„menlevél” a válogatott kerettagság sem. Külön fel
hívta Szlávit! András a figyelmet arra, hogy divattá
vált télen a hógolyóval való dobálózás. E rre is vonat
kozik: ha a p artbírókat vagy a játékvezetőt valaki bár
mivel — tehát hógolyóval is — megdobja, a találkozót
kötelesek lefújni!

M a g á n y o sa n a s a la k o n , d © ...

•SPái"©s^íasa esség szelili sas élei
A hosszúra nyúlt fiatalem 
ber magányosan ró tta a körö
ket a Vasas Pasaréti úti.sp o rt
telepén. Azaz. csak rótta vol
na, m ert szinte m éterenként
m egállították a
gratulálok.
Mások viccelődtek vele. — Mi
van Balázs? Most már a mai
kenyerünkre törsz? Nem elég
neked a wim bledoni győze
lem?
A 3magányos — talán mon
danom sem kell — futó Taróczy Balázs volt.
— Ú jabb nehéz sorozat előtt
állok,0 am elynek végállom ása a
jan u ári páros világbajnokság
lesz 2— m ondta a bajnok. —
így aztán
nincs módom a lazí
2
tásra. N aponta kétszer teni
szezem. Kiegészítésképpen fu 
tok és súlyt emelek.
— Milyen visszhangja volt
wimbledoni sikerüknek?
— Minden teniszező álma,
hogy egyszer nyerni tudjon
W imbledonban. Ezt a győzel
met sem m iért sem adnám oda..
M ár-m ár lem ondtam arról,
hogy valaha is a C enter-pá
lyán játszhassak, vagyis be
kerülhessek a fináléba. Ez
azonban nem csak az én sike-'
rém, olyart p artn er is kellett,
m int am ilyen Heinz G ünthard.
— Minek tulajdonítja győ
zelmüket?
— Az összeszokottságnak, a
baráti kapcsolatnak, és talán
annak, hogy m erünk játszani.
— Vagyis?
— A mai „agresszív” tenisz
ben, főleg az egyéni versenye
ken egy bomba- adogatás után
a hálónál vagy sikerül megöl
ni a labdát vagy sem. A leg
jobbak között is csak e legki

Megkezdődött a labdarúgó-bajnokság

A z első és második fordul© ered w tyei
Rába ETO—Ferencváros
Videoton—Tatabánya
Bp. Volán—Ü. Dózsa
Bp. Honvéd—3TE
Siófok—Csepel
Vasas—Pécsi MSC
Békéscsaba—Debrecen
MTK-VM—Haladás

4-5
0-0
2-3
0-0
3-0
0-0
0-0
2-0

A b a jn o k s á g Ál l á s a :
1. M TK-VM
2. P écs
3. V asas
4. V ideoton
5. Ferencváros
6. Bp. H onvéd
7. Rába
8. Siófok
9. Z alaegerszeg
10. T atabán ya
11. Ü . D ózsa
12. B ék éscsab a
13. H alad ás
14 D ebrecen
15 B p. V olán
16. Csepel

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
—
—
1
—
—
—
——

—1
1
1
1
1
—
—
2
2
—
l

1
1
—
—

—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
1
1
1
2
2

5-1
3-0
4-2
2-0
5-4
3-2
G-5
5-4
2-2
0-0
4-5
2-3
2-4
0-3
2-5
0-5

4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
—
—

Ű. Dózsa—MTK-VM
Csepel—Videoton
Tatabánya—Ferencváros
Pécsi MSC—Debrecen
Rába ETO—Volán SC
ZTE—H aladás
Bp. Honvéd—Békéscsaba
Vasas—Siófok

10-2

0-8

3-8
22-2

34-

Góllista: 3 gólos
Boda
(MTK-VM) és Hannich (Rá
ba). 2 gólos: Détári (Bp. Hon
véd), Horváth I. (Siófok), Lo
vász (Pécs) és Zsinka (Ferenc
város).
H arm adik forduló (augusz
tus n —IS.). Szombat: MTKVM—Rába, Haladás—Video
ton, PMSC—Ü. Dózsa. D ebre
cen—Csepel, Békéscsaba—ZTE,
Siófok—Bp. Honvéd
(vala^
mennyi 17.00 órakor), FTC—
Volán (19.00). V asárnap: T a
tabánya—Vasas (17.00).

Csapatról, egyéniről — Irány Ausztrália!

Törnie jhátodfk tkso ja
— A hatodik tusa jelentette
szám om ra a felkészülés leg
főbb gondját — újságolta dr.
Török Ferenc, a világbajnok
ságra készülő öttusa-válogatott
szövetségi kapitánya. — A fél
reértések elkerülésére: nem
szabálymódosításról van szó.
A hatodik tusában önmagám
mal tusakodtam.
— Hogyan?!
— „Felrobbant” a csapa
tunk. Tavaly ősszel Császári
A ttila abbahagyta a verseny
zést, aztán decemberben Szom 
bathelyi Tamás is hasonló el
határozásra jutott, mivel lábát
ism ét meg kellett volna mű
teni. Nem csodálom, hogy az
újabb operációt nem vállalta,
hiszen az elmúlt években „bér
lete” volt a műtőasztalra. Ki
vel tudom pótolni Szom bathe
lyit és Császárit? Ilyen érvá
gást talán még a sokkal n a
gyobb
bázissal
rendelkező
szovjet öttusasport se tudna
kiheverni.
— Mi lett a hatodik tusa
eredménye?
— Hozzákezdtünk egy új
csapat kialakításához. Szeren
csére Fábián László személyé
ben van egy klasszis verseny
zőnk, ráadásul idén Mizsér A t
tila is jobb form ába lendült.
A legtöbb fejtörést a harm a
dik ember kijelölése okozta
Sokáig gondolkoztam azon,
hogy a tapasztalt Pajor Gá
bort válasszam-e vagy pedig
a fiatal Demeter Józsefnek
szavazzak bizalmat. Végül De
meter József mellett döntöt
tem.
— Ű j csapat, ú j igények. Mi

lyen esélyeikkel utaznak Auszt
ráliába?
— Ügy érzem, a csapat
aranyérem előre elkelt. S a
Sztárosztyin. Svarcz, ’ A vgyejev összetételű szovjet trojka
kimagaslik a mezőnyből. So
kat számolgattam. A fizikai
számokban a szovjet verseny
zők 250—300 ponttal jobbak
nálunk. Ezt behozni a techni
kai számokban szinte lehetet
len, s ráadásul a lovaglás m in
den versenyzőnél rizikós, an 
nak ellenére, hogy az ausztrál
lovak kiválóak. Ezt tapaszta
latból mondhatom, mivel 1356ban én is, tagja voltam a
M elbourne-ben
világbajnoki
aranyérm et nyert magyar csa
patnak.
— Az egyéni versenyben?
— A szovjet tusázók mellett
Fábián Lászlónak, és ha elin
dul, az olasz Massalának van
esélye, de kiváló eredmények
re képes a lengyel Peciak. a
b rit Phalps és a mexikói Sisjniega i:s.
— Tehát mivel lesz elége
dett?
— Itt is — ott is: dobogós
helyezéssel.

tssa r i r a p é
SAJTÓSZEMLE
S z e r k e s z ti:
a szerk esztő bizottság
B udapest
V., Steindl utca 8, sz. 1054
K iadja i.
az
Ig a zságü gyi
M inisztérium
Bv. O rszágos
P aran csn ok sága
85—7734. Szikra L apnyom da,
B u d ap est

válóbbak m erik színezni a já 
tékot. A páros az más „mű
fa j”. Itt még mód és lehetőség
nyílik egy-két váratlan megol
dásra.
— Hogyan fogadta győzel
müket a teniszvilág?
— A párost sokan csak m á
sodlagosnak tekintik. Ez alól
talán csak a wimbledoni ver
seny a kivétel, ahol az egyes
sztárjai szinte kivétel nélkül
párosban is rajthoz állnak.
Ami a játékot illeti, én a pá
rost szeretem jobban. Ettől
függetlenül az év hátralevő
versenyein egy sor egyéni
viadalon elindulok, m ert javí
tani akarok világranglista-he
lyezésemen.
Győzött — kiesett

S íp o s :
m ic s o d a p e e ls !
A kitűnő teljesítm ény után
nyitva állt az út a döntőhöz
Sípos Árpád szám ára a kolbotni 25. kötöttfogású birkózó
VB-n. A Honvéd birkózója
m indent meg is tett a finá
léért, de technikai tusgyőzel
me ellenére mégiscsak a
bronzérem ért küzdhetett. Tör
tén t ugyanis, hogy( Sipos csa
tá ja előtt a bolgár Vangelov
leléptetéssel m egverte a szov
jet M adzsidovot. A kétszeres
Európa-bajnok a szőnyegen
viszont csak lézengett, nem
a k a rt birkózni. Mivel Vange
lov korábban legyőzte Sípost,
a bolgár sportoló került a dön
tőbe.

M E G H A L T D R A P Á L JÁ N G Ü
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Me; \, it veszekedett vele
az édesanyja, m ennyit könyörgött, m ennyit kérlelte,
hogy válasszon más, ke
vésbé
veszélyes
sport
ágat. .. Jancsi azonban, aki
m intha
m otorkerékpár
nyergére
term ett volna,
ilyenkor m indig megsimor
gáttá a mama arcát, s csak
annyit m ondott: „Nem lesz
sem m i bajom, de hiszen te
is tudod, nem lesz sem m i
bajom.”
Tem érdek baja lett! B u
kott kegyetlen nagyokat, de
mindannyiszor
talpraállt.
s még elszántabban fo lyta t
ta. És még nyugodtabban
szállt szem be a veszéllyel.
Közben
világklasszissá
érett, a nagy elődök, Kurucz, Szabó II. nyomdokán,
sikerekben gazdag pályafu
tá st során négy világbajno
ki futam ot nyert. (K i tud1a, mire vihette volna, ha
azonos feltételeket bizto
sítanak neki, s a legújabb
nyári gépek nyergében ve
heti föl a versenyt a világ
í leg jobbjaival...)
Jó ideje tudta már. hogy
az adott körülm ények kö

zött csak egy-egy bravúrra
fu th a tja az erejéből. Más
talán már feladta volna a
kilátástalannak tetsző kü z
delmet, de őt nem hívták
volna Drapál Jánosnak, ha
így tesz, „Egyáltalán nem
félsz?” — kérdeztem tőle,
am ikor legutóbb találkoz
tunk. „Tudod, abban a pil
lanatban félrecillítanám a
gépet!” — válaszolta.
És
szokása szerint m osolygott..
M osolygott akkor is, am i
kor egy-egy esés után a
kórházban először m egláto
gatták a szerettei. K üzdött
azért, hogy Magyarorszá
gon újra nagy versenyt ren
dezzenek; indult a Ferihe
gyi reptér új betonján kiírt
viadalon is, még tavaly. S
indult, persze hogy elin
dult, m ost vasárnap az öreg
pötyéni repülőtér öreg be
tonján, a Szlovák Nagydí
jon.
Ez volt Drapál János,
Drapál Jancsi utolsó ver
senye. Nem, a gépet nem
állította félre, ha érzett is
félelm et, már későn.
A motor volt az élete, és
— 37 évesen — a halála.

