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Visszakerült családjához 
az eltűnt kisgyermek 

Csaknem egy évig tartó, 
közérdeklődéssel kísért nyo-
mozás végére került pont 
csütörtökön, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságon: a 
Horváth család végre visz-
szakapta régen eltűnt kislá-
nyát, az azóta egyéves 
„hölggyé" cseperedett Rená-
tát. 

Mint a nagy port felvert 
bűnügy korábbi saj tójelenté-
seiből ismeretes: . az akkor 
két hónapos csecsemőt ta-
valy decemberében vitte el 
egy ismeretlen nő a VII. ke-
rületi Majakovszkij utca 
65/A szám alatti Halló ön-
kiszolgáló ét terem elől. A 
nagy erőkkel, széles körű la-
kossági segítséggel megkez-
dődött rendőrségi vizsgálat a 
napokban vezetett ered-
ményre: a BRFK szerdán 
közzétett szűkszavú közle-
ménye bejelentette, hogy 
rendőrkézre került Páll 
Lászlóné 33 éves foglalkozás 
nélküli, dunakeszi lakos, aki 
alaposan gyanúsítható a 
bűncselekmény elkövetésé-
vel. 

Az ügy részleteiről csütör-
tökön saj tókonferencián tá-
jékoztatták az újságírókat a 
BRFK munkatársai . 

A több szálon futó vizs-
gálat során végül is az a 
verzió vezetett sikerre, 
amely feltételezte, hogy a 
bűncselekményt egy, gyer-
mek után erősen vágyódó — 
feltehetően lelkileg sérült — 
nő követte el. Ebben a kör-
ben több ezer asszonyt el-
lenőriztek. s a hosszadalmas 
„aprómunka" során így ju-
tottak el Páll Lászlónéhoz. 
Az őrizetbe vett asszony val-
lomása nyomán kirajzolód-
tak a „pszichodráma" kör-
vonalai. 

A gyermektelen asszony 
már hosszú ideie eredménv-
telenül vágyódott gyerek 
után, ezért 1983-ban ter je-
vel örökbe fogadták test-
vére Rózsa nevű kislányát. 
Időközben azonban meg-
romlott a családi kapcsolat; 
Pál lné elvált férjétől, s a 
gyereket az apánál helyez-

ték el. Feltehetően a gye-
rek utáni vágyódás volt az 
okozója annak, hogy az asz-
szony az elmúlt év nyarán 
környezetével, élettársával, s 
talán még önmagával is el-
hitette: gyermekáldás elébe 
néz. Ennek megfelelően vi-
selkedett, öltözködött, s a 
vélt terhességgel még a 
Margit kórházban is eltöl-
tött három napot. 

Karácsony közeledtével 
kérte volt fér jét , hogy az 
ünnepekre engedje el a kis-
lányt. A férfi megtagadta a 
kérést, az amúgy is rende-
zetlen körülmények között 
élő asszony erre nyakába 
vette a várost, céltalanul 
bolyongott az utcákon, pá-
lyaudvarokon aludt. 

Az emlékezetes napon, de-
cember 23-án éppen a Halló 
bár előtt vezetett el az út-
ja, amikor megpillantotta az 
őrizetlenül hagyott baba-
kocsit, benne a pingvin-
mintás takaróval bebugyo-
lált gyereket. A hirtelen jött 
ötlettől vezéreltetve — gyors 
terepszemle után — meg-
ragadta a gyerekkocsit, és 
sietős léptekkel eltolta. A 
Lenin körút egy félreeső ka-
pual jában kikapta a csecse-
mőt a kocsiból, taxit fogott, 
s apja III. kerületi lakásá-
hoz vitette magát. „Meg-
szültem a gyermeket, most 
jövök a Margitból" — állí-
tott be édesapjához, akinél 
csavargásai során gyakran 
megfordult. 

A korábbi „terhesség" 
okán az élettárs, a rokonság 
elhitte az asszony szavait, 
aki egyébként hamarosan 
iratokról is „gondoskodott". 
A III. kerületi anyakönyvi 
hivataltól másolatot kért a 
korábban örökbe fogadott 
lánya anyakönyvi kivonatá-
ról, ma jd a papír t — meg-
lehetősen primitív módsze-
rekkel — meghamisította. Az 
ellopott kislány ettől fogva 
— az élettárs neve után — 
mint Szabó Erzsébet kez-
dett „új életet". 

A saj tótájékoztatón a 
BRFK munkatársai elmond-

Egyházak a családokért 
Lehetőség a beszédre, sze-

retet, örülni egymásnak, fe-
lelősség — ezek voltak azok 
a kulcsfogalmak, amelyeket 
legtöbbször hallhattuk teg-
nap, csütörtökön a megyei 
népfront családvédelmi ta-
nácsa soros ülésén. Varga 
István, a megyei tanács egy-
házügyi t i tkára volt előadója 
a tanács egyetlen napirendi 
pontjának, amely a Tájékoz-
tató az egyházak családvé-
delmi tevékenységéről címet 
viselte. 

Az egyházügyi t i tkár rövid 
visszatekintésében szólt az 
ál lam és az egyházak kap-
csolatáról. Azt, úgy a hatva-
nas évekig, a kölcsönös bi-
zalmatlanság jellemezte, 
m a j d néhány év múltán is-
merte föl társadalmunk ta-
lán éppen sikeres családvé-
delmi tevékenységük apro-
póján, hogy számunkra 
munká juk felértékelődött, 
úgyhogy az utóbbi évtized-
ben a kapcsolatot a kölcsö-
nös bizalom és az egymásra 
tekintés jellemzi. Mára be-
bizonyosodott, hogy a kis fe-
lekezetek, de a történelmi 
egyházak munkálkodása szo-
ciálpolitikai szempontból ki-
érdemeli a fontos társada-
lomépitő jelzőt. Konkrétan 
szólt az egyes egyházak szo-
kásjogairól, melyek összessé-
gükben hitet tesznek a há-
zasság szentsége, mint ter-
mészetes életforma mellett, 
melynek lényege az egymás-
nak való adás, az egymás 
támogatása, a gyermekáldás, 
a közös elet férfi és nő kö-
zött. 

Társadalmunknak a csa-
ládhoz való viszonya inkább 
ellátáscentrikus (lakás, böl-

csőde, óvoda, iskola, egész-
ségügy), sajnos a jelenlegi 
gazdasági helyzetben csak 
nehezen tud alkalmazkodni 
szociálpolitikájával is az 
igényekhez. Az egyházak a 
világi szféráknak oly fontos 
nevelési oldalra fektetnek 
hangsúlyt, e tekintetben er-
kölcsi ér tékadásukra napja-
inkban rendkívüli a szükség. 

A téma vi tá jában szólt 
Rivár Jánosné, evangélikus 
lelkész mindazokról a for-
mákról, módszerekről, ame-
lyekkel a családok stabili-
zálását kívánják segíteni, 
hasonlóképpen Rostás Sán-
dor, kisteleki plébános. Kiss 
Ferenc, vezető pszichológus 
a nevelési tanácsadóban szó-
vá tette, jogalkotásunkban 
elsikkadt a humánum, szép 
erkölcsi cél jainkat megélhe-
tési gondjaink — amelyek a 
leginkább családbomlasztóak 
— teljesen hát térbe szorít-
ják. Farkasinszky Teréz, az 
ifjúsági ideggondozó és 
drogambulancia vezető főor-
vosa egyenesen család- és 
gyermekellenesnek titulálta 
azokat a rendeletekét, tör-
vényeket, amelyek ma meg-
határozzák életünket. Dudás 
Józsefné, a társadalombizto-
sítási tanács elnöke a szociá-
lis segélyezésekkel kapcso-
latban elmondta, a tanácsok-
ra vonatkozó előírások is 
rendkívül szigorúak. Fölhív 
ta a figyelmet a Magyar 
Közlönyben megjelent ren-
deletre, miszerint az általá-
nos iskolák egytől negyedik 
osztályáig a tankönyvek árát 
a szociális segélyre jogosult 
szülök visszaigényelhetik, a 
pénzt az iskola fizeti vissza 

M. E. 

ták azt is, hogy az álanya 
jól bánt „gyermekével". A 
kicsi szépen fejlődött, most 
is jó egészségben van, im-
már igazi családja körében. 
A házkutatás alkalmával 
előkerültek azok a holmik is 
— a kezeslábas rúgdalózó, a 
takaró —, amelyeket a kis-
gyermek eltűnésekor viselt. 
Ezeket az egyértelmű tárgyi 
bizonyítékokat azonban ha-
marosan orvosszakértői vizs-
gálat egészíti ki. 

Páll Lászlóné jelenleg a 
BRFK örizetében vár ja a 
vizsgálat lezárását; „családi 
állapot megváltoztatása" 
vétség miatt folyik ellene 
el járás. 

* 
Valóban egy évig ter jedő 

szabadságvesztéssel súj tható 
Páll Lászlóné? E r p l kérdez-
te Békés Imrét, az* ELTE 
büntetőjogi tanszékének ve-
zetőjét az MTI munkatár -
sa. 

— Büntető törvényköny-
vünk szerint az, aki más 
családi jogállását megvál-
toztatja, így különösen gyer-
meket kicserél, vagy más 
családba csempész — s eb-
ben az esetben ez "utóbbiról 
van szó —, vétséget követ el, 
és egy évig terjedő szabad-
ságvesztéssel, javító-nevelő 
munkával, vagy pénzbünte-
téssel büntethető. Abban az 
esetben lehetne másként 
megítélni a bűncselekményt, 
ha az illető asszony például 
a gyermek egészségét, testi 
épségét sértette volna. 

— A gyermek eltűnése 
után vita volt a büntetőjo-
gászok között, hogy ez egy 
másik bűncselekmény-e, 
mégpedig a személyi sza-
badságtól megfosztás. (A 
BTK egyébként ezt is ha-
sonló büntetéssel fenyege-
ti.) E bűncselekménynek 
azonban vannak minősített 
esetei is, például, ha a l jas 
indokból követik el, a sér-
tettet sanyargat ják. illetve 
neki jelentős érdeksérelmet 
okoznak. A vita akörül folyt, 
vajon a gyermeknek van-e 
személyi szabadsága. 

— Az esetből az a követ-
keztetés vonható le, hogy itt 
nem esik egybe a törvény 
tényleges szövege és a tár-
sadalmi erkölcsi elvárás. 
A hatályos törvény nem 
szabályozza az ilyen bűncse-
lekményeket, mert szeren-
csére ez ideig rendkívül rit-
kán fordultak elő ilyen ese-
tek. 

Jegyzetek balettről, több tételben 
A mostanra tervezett négy 

műből is egyelőre hármat 
volt szerencsénk látni, rá-
adásul: két Itétel'benl A 
keddi és a szerdai ifjúsági 
bérletes előadásokon. Mi-
előtt az olvasó követhetet-
lennek ítélné a számtani 
fejtegetéseket, íme a ma-
gyarázat: recenzens — aki 
ra j ta kívülálló körülmények 
folytán nem lehetett a s a j -
tóbemutatón — nem is kép-
zelte, hogy ily hamar ifjú-
sági bérletbe sorolják a 
friss balettprodukciót, s nem 
is nézet|t utána, hogy a Dé-
ryné bérletesek nem 'l-re, 
hanem 6-ra járnak színház-
ba . . . Magyarul: az előadás 
elejét kedden, a végét szer-
dán bírtam megnézni; el-
képzelhető a helyzet? 

A képzeletünkre. asszo-
ciációs képességeinkre na-
gyon is számít Imre Zoltán 
koreográfus (az együttes 
művészeti tanácsadója) Per. 
golesi Stabat Materére ké-
szített, azonos című müvé-
nek befogadásához. Meg a r -
ra, hogy a nézőnek fogalma 
van az olasz vallásossag sa-
játos, profán természetéről. 
Mi más adhatna az alkotó-
nak jogot, hogy a zenei gé-
niusz fájdalmas, csöndes-
könnyes, borongós líráját 
helyenként vádirattá, ele-
mentáris panasszá és tilta-
kozássá fogalmazza át? 
A fá jda lmas anya bibliai, 
fojtott, belső szenvedését a 
20. századi poklok ember t 
önmagából kifordító kínjai-
hoz társítsa? A megfeszített 
Krisztus tudatosságát, vál-
lalt áldozatát, méltósággal 
viselt k ín j á t az emberiség 
modern történetének férfiúi 
vadál latiságához ? Avagy 
megváltó mártíromságát ú j -
kori márt írok sorsának tel-
jes értelmetlenségéhez? A 
Stabat Mater c ímű Imre 
Zoltán-balefltfantázia — a 
téma annyi más feldolgozá-
sa után — szuverén láto-
más: ma jd ' azt írtuk, a ne-
mek sorsáról a történelem-
ben . . . De hát az emberről 
van itt szó, az életét átszen-
vedő, az önmagának örökös 
diszharmóniát, könnyet és 
kínt „kiharcoló" emberről ; 
aki törpe léte során minden 
végletet „kipróbál", talán 
mert ilyen a természelte. 
Mindezek után értelmetlen, 
nek tetsző kérdés: pesszi-
misztikus mú-e a táncnyel-
ven megfogalmazott Stabait 
Mater? Gondolkodtató. Ön-
törvényű. 

A nyelve adekvát a mon-
danivalóhoz (bármi parado-
xul hangzik); 20. szazadi, 

Nem „stilszerüek" kívánunk lenni azzal, hogy a 
fönti címet használjuk a Találkozások című. Balett-
est több tételben alcimü kissz.ínházi estről szóló jegy-
zeteinknek. Ugyanúgy a szükség, a kényszerűség, bi-
zonyos feltételek hiáno-a munkál itt — mint ott. A 
szegedi balettegyüttes második (az idei évadban első) 
ú j produkciója azért kapta e kétségtelenül elegáns 
hangzású, de azért leleplező alcímet, mert a társulat 
okult az elmúlt szezon tapasztalatán: a s tandard-
létszám és művészi erő (vendégművész nélkül) nem 
akkora, hogy folyamatosan repertoáron tarthassák 
valamennyi kamaraművet , amelyek pedig már az 
épülő repertoárban vannak. 

modern, a nagy európai is-
kolákon nevelkedett tánc-
nyelv ez, pontosabban tánc-
színházi. Hiszen eleven 
színpadi hatást é r el — a 
társalkotóval, Csik György 
színpad- és jelmeztervező-
vel együtt — Imre Zolité.-i, 
nem utolsósorban azzal az 
ötlettel, ahogyan a hagyo-
mányos, bennünk élö bib-
liai képeket elegyíti a mo-
dern baleittnyelv nagyszerű 
kifejező eszközeivel. A na-
turalisztikus, éleltképszerű, 
a darabot mintegy „tételek-
re" osztó, szerkezeti tartó-
pillérekként, az érzelmi-ér-
telmi azonosul ásít is segítő 
jelképekként beiktatott bib-
liai jelenetek fantaziásra, 
különlegesre, érdekesre han-
golják a müvet, egyszerre 
magyarázzák és megemelik 
a gondolatot. A színpad sö-
tét, embertelenül rideg alap-
díszlete — telitalálat. Bib-
liai sziklasír (Jézus itt volt, 
de feltámadott), börtön (ra-
bok tovább nem leszünk), 
reménytelen krematórium 
(a munka nemesít), ember-
telen orwejli betonelem te-
lep (egyenlők vagyunk, de 
lettek nálunk „egyenlőb-
bek") — egyszerre. 

Rendkívüli technikai 
igényt támaszt a koreográ-
fia. Zsarnóczai Gizellát lát-
tuk az Anya-szerepben, re-
meknek. A nagy karfeladat-
nak technikai érettséggel, 
tudással tett eleget az együt-
tes, amely szemmel jól lát-
ható, gyors fejlődést mutat, 
s érzékenységet a — klasz-
szikus iskolázottságot is fel-
tételező — modern tanc-
nyelv iránt (koreográfus-
asszisztens: Ugjai Ilona). 

Krámer György jegyzi a 
Támad a szél című koreog-
ráfiát, amelyet Mártha Ist-
ván kopolcsi Hangnaplojara 
készített. A zenemű címe 
kifejező, lényegre utaló: mai 
zenei elbeszélő költemény-
ről van szó, életképről* a 

bakonyi faluból, ahol nem 
másmilyen az élet rendje, 
mint a tapasztalatainkban 
létező mai magyar vidéken. 
Ellentmondásokkal terhes, 
szétbomlott „közösséges", 
érték válságos, ahogy min-
dennapossá vált szóhaszná-
lattal ezt jelezni szoktuk. A 
Hangnaplóból mindenesetre 
groteszk hangvételű táneno. 
vella lett, vajjy inkább kis-
regény, tekintve, hogy — 
benyomásaink szerint — 
kissé túlrészletezett Elő-
adásmódja sem oly igénnyel 
kidolgozott mint a Stabat 
Mater — pedig jórészt 
ugyanazon erőkből álló — 
együtteséé. Az idő ( a to-
vábbi, karbantar tó próbák), 
nyilván érleli, beszeljünk 
róla később (második tetei-
ben). 

Seregi László „amerikás" 
elemekből építkező, A vá-
rosban című munká ja 
(Bernstein. zenére) részint 
oldja az est komor hangula-
tát, másrészt a múfa j lét-
joga melletti voks — a sze-
gedi együttes részéről. For-
gách József betanításában 
(asszisztensek: Ugjai Ilona 
ós Elvira Kpravajeva) a 
professzionista előadókat 
feltételező, koreográfia ele-
ven és hatásós' volt Csik 
György villódzó, ötletes V 
színpadáról. 

Mindehhez — vár juk a 
negyedik „tételt", a Hyper-
natura című Móger Ildikó-
b a lőttet. Legközelebb 17rér„ 
az Operettszínházban lép 
fel a szegedi balett, i tthon 
pedig 25-én. amikor — re-
mélhetően Prepeticzay An-
namáriát s ikerül látni a 
Stabat Materben. Es ú i ra 
Kolep Zoltárít, Kőszegi Ka-
tát, Tóth Zsuzsannát, Juro-
nics Tamást. Pataki And-
rást, Sárközi Attilát, Ábra-
hám Anikót, akik bizonnyal 
akkor is kitűnnek az együt-
tesből. 

Sulyok Erzsébet 

belüli páciensekért 
Felismerni, diagnosztizál-

ni a magzati élet betegsége-
it ma, a technika korában 
nem jelent gondot, ott, ahcl 
a szülészeti klinikákon, osz-
tályokon a legkorszerűbb 
ultrahangkészülék társai a 
szakmai tudással. 

Nálunk, a szegedi szülésze-
ti klinikán 6 évvel ezelőtt — 
már akkor használt, elavult 
— a jándékba kapott, azóta 
persze a javíthatatlanságig 
elhasznált műszerrei küsz-
ködnek. Egyetlen régi ul t ra-
hangkészülékkel vizsgálják a 
dél-magyarországi régió ál-
lapotos asszonyait, és ezzel a 
géppel próbálják felderíteni 
a meddőségek okait. A gép 
megbízhatósága 50—60 szá-
zalékos — szakszerűen fo-
galmazva —, a falbontóké-
pessége rossz, tehát a vizs-
gálatok során nem állapitha-
tó meg abszolút biztonsággal, 
hogy a magzati fejlődés nor-
mális vagy rendellenes. 

Szemben a korszei űflön-
nel, a legmoderneoj ultra-
hangkészülékekkel lehetsé-
ges a magzati életfunkció za-
varának pontos és azonnali 
észlelése. E műszerrel a fe j -
lődő terhesség minden milli-
métere feltérképezhető, a 
fejlődési rendellenességek 

Nincs asszonj ki ne 
rettegne terhessége ide-
jén azért, nehogy nyo-
morék, szellemi fogyaté-
kos gyermeket hozzon a 
világra. S ha szenvedve 
is, de tudomásul veszi — 
ha méhen belüli fejlődé-
si rendellenességet ta-
lálva orvosa úgy ítéli 
meg — magzatától meg 
kell válnia. 

időben észrevehetők, fény 
deríthető a magzat genetikai 
ár talmaira. Segítségével vé-
gig nyomon követhető a mé-
hen belüli fejlődés a pele-
sejt képződéstől a születés 
pillanatáig, és a mesterséges 
megtermékenyítés is csak 
korszerű ul t rahangberende-
zéssel lehetséges. 

Létezik ilyen műszer az 
országban. Csak nem ott ka-
pott helyet, ahol a legna-
gyobb szükség lenne rá, ahol 
például egy országrész létező 
összes problémás terhességet 
kötelesek orvosolni, és ahol a 
gyógyító munka mellett a jö-
vendő szülészorvosait oktat-
ják. 

A szegedi kl inikára!: — 
ahhoz, hogy feladatát telje-

síteni tudja , és ne lépjen 
vissza 10—15 esztendőt a 
gyógyítás, megelőzés terüle-
tén — ú j ul t rahang berende-
zésre van szüksége. 

A vásárolni szándékozott 
készülék ára 575 ezer dán 
korona — minden költséget 
összevetve —, 15 miiiió ' to-
rint. A klinika eme összeg-
nek mindössze töredékével 
rendelkezik, és a feladatok -
kal arányos minisztériumi 
támogatásra sem számíthat. 
Számít viszont a Dél Alföld 
gyárainak, intézményeinek 
anyagi támogatására. 

Kérését teszi annak remé-
nyében, hogy a leendő spor.-
zorok korántsem érzik ma jd 
ablakon kidobott pénznek a 
támogatást. Hiszen azon túl, 
hogy adóalapjukból leírható 
a közadakozásra szánt ösz-
szeg, enyhítenek egy súlyos 

társadalmi-egészsegügy; 
gondon. 

Az életmentésre és gyógyí-
tásra esküdött orvostársada-
lom kénytelen ilyen összné-
pi adakozassal j avuam — r. 
tragikusnak joggal minősít 
hető — körülményekori, ad-
dig, amíg a magyar egészség-
ügy a nemzeti jövede'ein'oól 
5 százalékban részesük 

K. K 

QKV-aukció 
Kéziratokból, metszetekből 

és fényképekből rendez á r -
verést az Állami Könyvter-
jesztő Vállalat, október 25-
én, kedden 16.30 öraiol az 
ÁKV Deák Ferenc utcai köz-
pontjában. Az aukción 149 
dokumentumra licitálhatnak 
az érdeklődők. 

Miként a vállalatnál az 
MTI munkatársának el-
mondták, a kéziratok többsé-
ge irodalmi, színháztörténeti 
vonatkozású. Közöttük talál-
ható Arany János Untával 
írt utalványa, amelyet egy 
könyvkötő számára töltött 
ki, Blaha Lujza levele, illet-
ve üdvözlőkártyája, Görgey 
Artúrnak egy kereskedőhöz 
levelezőlapon küldött rende-
lése, valamint Kosztolányi 
Dezső aláírt névjegye. Több 
Karinthy-emlék is megvásá-
rolható lesz: aláírt féryxépe, 
t intával írt szerződése, 
amelyben egy H. G. Wells-
regény fordítására, ilietve 
egy eredeti mű megírására 
vállalkozik a Guláritai 
Könyvtár kérésére. A vers-
kéziratok között elárverezik 
Szerb Antal ..Kölcsey nianir-
jában" és Zelk Zoltán „Vár-
tam" című versének t intával 
írt kéziratát. Az irodalmi 
kéziratok mellett vendéglá-
tó-ipari és kereskedelemtör-
téneti emlékek is kalapács 
alá kerülnek 

» 


