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Lámpák az Algyői útra 

Beszámoló Olaszországról 
Barátom, Laci, nemrég tért visz-

sza szabadságáról. Olaszországból, 
autóval. Találkoztunk egy pohár 
italra. 

— Milyen volt? Mesélj! — kér-
tem. 

— 4531 kilométer — mondta Laci. 
Végül Szicília. 

— Láttad Palermóban a híres ka-
tedrálist? 

— Pa le rmó . . . Ott volt a problé-
ma a gyújtással. Azonkívül kilyu-
kadt az olajteknő. 

— Bizonyára voltál Nápolyban? 
A Vezúv lábánál? 

— Ne is emlékeztess Nápolyra. A 
Via Román leelőzött egy olasz te-
herautó. Füstfelhői sár, ki se látszott 
a kocsi! Hát tudod, ezek az ola-
szok! 

— S hogy tetszett Róma, az örök 
város? A Via Veneto? 

— Épp Róma előtt vesztettem el 
a jobb hátsó dísztárcsámat. 

— Voltál Pisában is? Láttad a 
ferde tornyot? 

— Ne is mondd, még most is dü-
hös vagyok, ha rágondolok. Ott-
hagytam a tartalék benzinkannámat 
— morogta Laci. 

— És milyen volt a Riviérán? 
Alassióban? 

Laci kiitta maradék borát, majd 
haragosan megszólalt: 

— Alassióban defektem volt, Mi-
lánóban pedig, el se fogod h inn i . . . 

— Tényleg fehér márványból van 
a milánói dóm? — kérdeztem. 

— Halvány fogalmam sincs róla. 

Csak azt tudom, hogy Milánóban 
egy motoros lehorzsolta a bal első 
sárhányómat. Ügy mennek, mint a 
páviánok, ezek a déliek! 

Rendeltem még két pohárral. 
— Akkor bizonyára örültél, mikor 

átlépted a határt — mondtam. — 
A hazai utakon már igazán nem le-
hetett problémád! 

— Te optimista! — kiátotta Laci. 
— Belefutottam a hétvégi forgalom-
ba. Lépésben kellett hajtanom. 100 
kilométerre a lakásomtól karambo-
loztam. De nem volt különösebb baj. 
Az üvegek törtek csak össze. 

— És milyen volt különben? — 
kíváncsiskodtam. — Arra gondolok, 
volt-e valami kalandod, flörtöd, va-
lami nevezetesebb eseményed? 

— Hogy-hogy? — csodálkozott 
Laci — és rendelt még két pohár-
ral —, hát nem elmeséltem már 
mindent? 

K. S . 

A DÉMASZ dolgozói nagy fényerejű, ostornycles világító-
testeket szerelnek fel az újonnan felállított betonoszlopok-
ra a 47-cs, algyő—szegedi főközlekedési út mentén, a sze-
gcdi töltéstől a Szeged határát jelző tábláig. A forgalmas 
útszakaszon jól jön a több fény, este kényelmesebb, bizton-

ságosabb lesz itt gépkocsit vezetni 
ÜJ Ü D Ü L Ő 
E L S Ő V E N D É G E I 

A Siófok mellett, Balaton-
széplakon épülő ezüstparti 
„üdülővárosban" elkészült az 
ország legnagyobb családos 
SZOT-üdülője, a tízemeletes 
toronyszálló. Szerdán megér-
keztek az első vendégek az 
ú j üdülőbe: 400 felnőtt és 
200 gyermek. Ezzel együtt az 
Ezüstparton már elkészült 
üdülőkben egyszerre 1500 
beutalt nyaralhat. 
A G Y U L A I V Á R S Z Í N H Á Z 
S I K E R E 

Bezárta kapuit a gyulai 
Várszínház. A 650 éves öreg 
vár ódon falai között 16 elő-
adást tartottak a mostani 
évadban. Valamennyit zsú-
folt nézőtér előtt játszották. 
Hazánk minden tájáról és 15 
országból érkeztek vendégek 
a várszínházi előadásokra. A 
sikeres évad lezárásával pár-
huzamosan megkezdődtek az 
előkészületek a X. jubileumi 
várszínházi évadra. 

Változás 
— Hallottam Mancika, 

hogy milyen szerencse 
ért. Mondd, hogyan csi-
náltad? 

— Nagyon egyszerűen. 
Megismerkedtem egy 
gazdag férfival. Neki 
pénze volt, nekem meg 
tapasztalatom. 

— Es most? 
— Most neki vannak 

tapasztalatai és nekem 
van pénzem. 

S Z O C I A L I S T A 
S Z E R Z Ő D É S 

A Zalka Máté katonai 
műszaki főiskola parancs-
noksága és pártbizottsága, 
valamint a Diósgyőri Gép-
gyár igazgatósága, illetve 
pártbizottsága szocialista 
szerződést kötött A szerző-
dés értelmében a katonai 
tanintézet szakemberei egye-
bek közt a Diósgyőri Gép-
gyár technológiai, műszaki 
fejlesztéséhez nyújtanak se-
gítséget. Ugyanakkor az 
üzem elsősorban a szakmai 
gyakorlati témák kidolgozá-
sát és a mérnöktanárok to-
vábbképzését segíti a főis-
kolán. 

H A J Ó T Ö R Ö T T E T 
M E N T E T T E K 

Hajótöröttet mentettek ki 
az Atlanti-óceánból Rio de 
Janeiro közelében a Per-
szenk nevű bolgár hajó 
matrózai. Véletlenül vették 
észre a harminckét éves 
Eugenio Emiliano brazil ha-
lászt, aki már kereken egy 
hónapja hányódott a tenge-
ren, s minden reményét el-
vesztette a menekülésre. 
B A L A S T Y A I 
R É S Z L E G 

Mintegy száz dolgozónak, 
elsősorban lányoknak, asz-
szonyoknak ad kenyeret ma 
már Balástyán a Fővárosi 
Kézműipari Vállalat helyi 
részlege. Az alig egyeszten-
dős részleg szépen fejlődik, 
az itt készülő, hímzéssel dí-
szített blúzokból, ruhákból 
külföldre is szállítanak. 

H A Z A F E L É T A R T 
A K U T A T Ó H A J Ó 

A Mihail Lomonoszov ne-
vű szovjet tudományos ku-
tatóhajó, amely öt hónapon 
keresztül kutatómunkát foly-
tatott az Atlanti-óceánon, el-
hagyta Izland partjait és el-
indult hazafelé. Az indulás 
előestéjén a hajó fedélzetén 
sajtóértekezletet tartottak, 
amelyen a szovjet tudósok 
ismertették az expedíció 
munkáját, bemutatták labo-
ratóriumaikat és a tudomá-
nyos felszereléseket. 

MAJLIBAK 
F E L D O L G O Z Á S A 

Az ország legnagyobb szár-
nyasfeldolgozó üzemében, a 
Kecskeméti Baromfiipari 
Vállalatnál megkezdődött a 
májliba feldolgozása. Az 
előző évinél jóval több az át-
lagon felüli súlyú — 40—50 
dekás — libamáj. A kitű-
nően értékesíthető és korlát-
lan piaccal rendelkező ter-
mék előállítását fokozza a 
gyár által bevezetett máj-
prémium is. Az átlagsúlyon 
felüli dekákért — 25 dekán 
felül — jár a célösszeg a 
gazdaságoknak. Ilyen címen 
csak a kiskunfélegyházi tsz 
több mint 1,5 millió forin-
tot kap majd. 

H A L Á L O S 
Á R A M Ü T É S 

Makón, a Maros menti 
ÁFÉSZ cementüzemében Ti-
gyi István 24 éves helybeli 
rakodómunkás engedély nél-
kül hozzányúlt a hidrofor-
szivattyú nyomáskapcsolójá-
hoz, s eközben halálos 
áramütés érte. 

I D E G E N B E N 
H U N Y T E L 

New York-i jelentés sze-
rint a Maryland állambeli 
Bethesda város kórházában 
elhunyt Körmendi Ferenc 
író. 1932-ben kapta szárnyra 
a világhír, amikor Budapesti 
kaland című regényével 
megnyerte három angol 
könyvkiadó nemzetközi re-
génypályázatát. 1939-ben 
Londonba költözött, a hábo-
rú végéig a BBC magyar 
osztályán dolgozott. Ismer-
tebb könyvei: A boldog em-
beröltő, Budapesti kaland. 
Tóparti muzsika. 

A R A N Y R Ö G 
Az utóbbi évek legnagyobb 

aranyrögét találták meg a 
kelet-szibériai kolimai arany-
mezőkön — jelenti az APN. 
— A 3,4 kilogramm súlyú 
aranyrögöt a Szovjetunió 
megalakulása 50. évforduló-
jának tiszteletére Jubileum-
nak nevezték el. 
N I G É R I A I 
M A T U Z S Á L E M 

Százhatvan évet ért meg a 
New Nigérián című lap je-
lentése szerint Nigéria leg-
öregebb embere, Imam Ma-
iam Abdulahi Ahmadu, aki 
hétfőn halt meg. 
VLZ A S Z T Y E P P É N 

Megkezdődött annak a 
csatornának az építése, ame-
lyen az Amu-Darja vize el-
juthat majd a Türkménia 
és Üzbekisztán földjeire A 
sívó földeket megművelik, 
gyapotot termesztenek majd 
rajtuk. Az első kétszázezer 
hektár szűzföld öntözését 
1975. végén kezdik meg. 

Szöveg nélkül 

Hazatérés megtagadása\ 
tanulsággal 

A születés legendája 
Petőfi is írt önéletrajzot. 

Bizonyára meglepetés az iro-
dalomban járatosak előtt is, 
hogy Petőfi Sándor — 1846 
májusában vagy júniusában 
— megírta, mégpedig német 
nyelven, nem terjedelmes, de 
annál jellemzőbb önéletraj-
zát. 

Míg József Attila egy állás 
megpályázására írt önéletraj-
za közismert, legnevesebb 
előadóművészeink dobogóról 
is megszólaltatják, Petőfi ön-
életrajza csak nemrégiben 
került elő ismét, a költő szü-
letése 150. évfordulója előké-
születei során. 

A Petőfi eltűnéséről és ha-
láláról született legendáknak 
se szeri se száma, de Petőfi 
szülőhelyéről is — éppen Pe-
tőfi költeményei alapján — 
sokáig gyűrűzött a viták 
áramlata és, mint ahogy Pe-
tőfi önéletrajzából is látható, 
a költő egyáltalában nem kí-

E R D Ö T Ü Z 
A kaliforniai tengerparton 

erdőtűz pusztít. A hatóságok 
sietve kitelepítettek ötszáz 
embert és hatszáznegyven 
kilométeres körzetből von-
tak össze tűzoltókat a tűz 
megfékezésére, amely eddig 
nyolcszáz hektáron ham-
vasztotta el az erdőt. 
HELYREIGAZÍTÁS 

Lapunk tegnapi számában, 
a Központi Statisztikai Hi-
vatal jelentéséről szóló tu-
dósításban egy vesszőhiba 
súlyos félreértésre ad okot: 
rossz helyre került a tize-
des jelzés — ezért közöljük 
a mondatot helyesen: Akis-
kereskedelem átlagos árszín-
vonala 2,9 százalékkal volt 
magasabb a tavalyi első fél-
évinél." 

Halálos és súlyos közlekedési 
balesetek a járásban 

Hétfőn és kedden sok tra-
gikus közlekedési baleset 
történt a szegedi járásban. 
Szőregen Szabó Pálné 61 
éves helyi lakos figyelmetle-
nül ment át a Szabadság 
utcán, egy Szeged felé tartó 
motorkerékpáros elütötte. Az 
asszony az út melletti kő-
korlátn^k vágódott és a 
helyszínen meghalt. 

Újszegeden a Bérkert utca 
48. számú ház előtt özv. 
Lamfer Mihályné (Bérkert u. 
22.) figyelmetlenül lépett az 
úttestre egy parkírozó teher-
gépkocsi előtt és egy motoros 
elütötte. A szerencsétlen asz-
szony a kórházban meghalt. 

A 82 éves mórahalmi Dobó 

József (V. kerület, 80.) Sze-
ged felől Mórahalomra ke-
rékpározott. Egy pótkocsis 
vontató meg akarta előzni. 
Már majdnem befejezte az 
előzést, amikor az idős em-
ber a vontató pótkocsijának 
esett, és életveszélyesen meg-
sérült. 

Röszkén, a József Attila 
utca 22-es számú ház előtt 
három gyermek beszélgetett. 
A 3 éves Farkas Cs. Gábor 
váratlanul átszaladt közülük 
az úttesten és egy teherautó 
elütötte. A kisfiú a helyszí-
nen meghalt. A baleset kö-
rülményeit a rendőrségi vizs-
gálat tisztázza majd. 

vánt a későbbi életrajzírók 
segítségére lenni, sőt mintha 
maga akarta volna formálni 
a legendát, születése körüL 

„Petőfi Sándor szegény 
szülőktől született 1823. ja-
nuár 1-én a Nagy Alföld kö-
zepén, a Mátra-hegység a^att, 
a Duna—Tisza közén, — ol-
vassuk az önéletrajzban. — 
Rendkívül ellenszenv min-
denféle alárendeltséggel 
szemben; ezért hagyta ott az 
iskolát, 1839-ben végleg. Egy 
ideig bolyongott. Végső ínsé-
gében néhány hónap múlva 
beállt katonának. Katona két 
évig, semmi több, csupán 
közlegény. Amikor éppen 
szökni akart már, egy orvos 
közbenjárására elbocsátották. 
Miután visszatért a katona-
ságtói, újra iskolába járt, de 
mivel állhatatosan ragaszko-
dott a függetlenséghez, csak 
egy évig tudott kitartani, az-
tán színész lett egy vándor-
társulatnál. Két évig vándor-
színész. Színészkorában je-
lentette meg első versét. 
Amikor két év múlva Pestre 
jött. kinyomtatta Verseinek 
első kötetét, és segédje lett 
egy divatlapszerkesztőnek, 
aki mellett egy évig maradt, 
akkor elhagyta hivatalát és 
azóta (1845 eleje) olyan füg-
getlenül él, ahogy mindig 
óhatjott és szeretet élni. Jel-
szava: „Koldustarisznya és 
szabadság! . . . " 

Az önéletrajz különben 
Kari Beck bajai születésű 
költő kérésére készült, aki 
többnyire Bécsben élt, de 
Pesten is, ahol Petőfivel 
megismerkedett és róla 1879-
ben németül és ugyanebben 
az esztendőben a „Koszorú" 
című folyóiratban Magyaror-
szágon, magyar nyelven kö-
zölt ismertető tanulmányt 

Tanulságos ügyben hozott 
bírósági határozat példázza: 
a hazatérés megtagadásában 
való bűnösség megállapításá-
nak nem minden esetben az 
az előfeltétele, hogy a vissza 
nem térés hatósági felhívás 
ellenére történjék. Erről — 
a jogászokon kívül — keve-
sen tudnak. 

Az ügyészség egy vádlott 
ellen — aki 1970. február 
16-án érvényes útlevéllel 
hagyta el az országot, és kül-
földről azóta nem tért visz-
sza — a Btk-ban meghatá-
rozott „hatóság félrevezeté-
sével szerzett útiokmány fel-
használásával elkövetett til-
tott határátlépés" bűntette 
miatt emelt vádat. Az első 
fokú bíróság a tárgyalás 
adatai alapján nem találta 
megállapíthatónak, hogy a 
terhelt már az útlevél iránti 
kérelem benyújtásakor elha-
tározta, nem tér vissza Ma-
gyarországra, vagy egyéb-
ként a hatóság félrevezetésé-
vel szerzett útiokmánnyal 
lépte át az országhatárt. 
Minthogy ilyen körülmények 
között a „hazatérés megta-
gadása" bűntettét találta 
megállapíthatónak, elrendel-
te a nyomozás kiegészítését 
(pótnyomozást) annak földe-
rítésére, hogy a terhelt ka-
pott-e hatósági felhívást Ma-
gyarországra való visszaté-
résre, és ha igen, a felhívás 
szerint mikor kellett volna 
visszatérnie. 

A végzés ellen az ügyész 
által bejelentett fellebbezési 
óvás — alapos. Az ügyben 
az eljárás adatai alapján va-
lóban nem a vád tárgyává 
tett bűntett, hanem a „ha-
zatérés megtagadása" mutat-
kozik megállapíthatónak a 
Btk. 205. paragrafusa szerint, 
amely így szól: „Aki meg-
engedett módon hagyta el az 
országot, és annak területé-
re hatósági felhívás ellenére 
sem tér vissza, vagy egyéb-
ként juttatja kifejezésre azt 
az elhatározását, hogy vég-
leg külföldön marad, egy év-
től öt évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő". 
Tévesen értelmezte azonban 
az első fokú bíróság a Btk-
nak ezt a paragrafusát, mi-
kor arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy e bűntett az 

egyéb törvényi feltételek 
megléte esetén csak annak a 
terhére állapítható meg, aki 
az ország területére hatósági 
felhívás ellenére nem tér 
vissza. 

Az idézett paragrafusban 
meghatározott bűntett ala-
nya csak olyan személy le-
het, aki megengedett módon 
hagyta el az országot. A bűn-
tett megvalósításához a tör-
vényben megkívánt elköve-
tési tevékenység a bűntett 
tényállási eleme: a hazaté-
rés megtagadása viszont a 
törvény szerint kétféle mó-
don valósítható meg. Elkö-
vethető vagy azzal, hogy az 
elkövető az ország „területé-
re hatósági felhívás ellenére 
nem tér vissza", vagy pedig 
azzal, hogy „egyébként jut-
tat ja kifejezésre azt az el-
határozását, hogy végleg kül-
földön marad". 

A szóban forgó vádlott 
külföldről a házastársához 
küldött (1971. február 4-én 
keltezett) levelében többek 
között azt írta, hogy külföl-
dön egy külföldi állampol-
gárral kíván házasságot köt-
ni. E célból a házassága fel-
bontását igazoló iratok meg-
küldését is kérte, sürgette. A 
vádlott e levelének a tar-
talmából, valamint a külföl-
dön tartózkodása óta eltelt, 
egy évet lényegesen megha-
ladó időből — amely alatt a 
vádlott külföldön, letelepe-
désre utaló körülmények 
közt állandó munkát vállalt 
— arra kell következtetni, 
hogy a vádlott végleg kül-
földön kíván maradni. Ma-
gatartása így az említett pa-
ragrafus második fordulatá-
ban meghatározott hazatérés 
megtagadása bűntettének az 
elkövetésére utal. E körben 
pedig a cselekménye elbírá-
lásához szükséges adatok 
rendelkezésre állnak, így 
azok földerítése érdekében a 
nyomozás kiegészítése, pót-
nyomozás szükségtelen. 

Az illetékes megyei bíró-
ság — mert ide jelentett be 
fellebbező óvást az ügyész 
— az első fokú bíróságnak 
a nyomozás kiegészítését 
(pótnyomozást) elrendelő 
végzését hatályon kívül he-
lyezte; az első fokú bírósá-
got az eljárás folytatására 
utasította. 
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