
4 D O L G O Z Ó K  L A P J A 1974. február 17, vasárnap

Szomód közel esik Tatához
Szabó Miklós igazgató be

invitál a művelődési házba, s 
csendre intve, ajkához emeli 
Ujját. Előadás van a nagyte
remben, az Állami Bábszínház 
mutatja be telt ház előtt a gye
rekeknek a János vitéz című 
játékot.

„Ha bábelőadást rendezünk, 
mindig telt ház van. mert szí
vesen eljönnek a felnőttek is, 
szülők, nagyszülők a gyere
keikkel — mondja Szabó Mik
lós. — Évente többször is 
meghívjuk a bábszínházát, de 
felnőtteknek való előadást 
nem szervezünk, így Déryné- 
előadást se — ezek eleve ráfi
zetésesek.

Szomódon valóban nehéz 
színházi előadást, s egyéb tö
meges kulturális rendezvényt 
szervezni, mert a község 
szinte Tata külvárosának szá
mít. Nagyon jó az autóbusz
közlekedés. S nemcsak a fia
talok járnak be Tatára szín
házba. koncertre, hanem a 
középkorúak is. Mint a mű
velődési ház igazgatója mond
ta. a tatai művelődési köz
pont minden plakátját. hir
detményét kifüggesztik Szo
mód. központjában, s így a ta
tai művelődési központot ki
csit magukénak is érzik.

Ez a sajátos helyzet meg
határozza a szomódi József 
Attila Művelődési Ház tevé
kenységét. Ha színházi elő
adásra, koncertre nincs is 
gondja a ház igazgatójának, 
más problémái vannak. Pél
dául az ifjúsági klub, mely
nek .^pincs vezetője, rendsze
res, jól átgondolt programja.

Megérkezik Szabó Dénes 
KISZ-titkár. Kérjük, beszél
jen az ifjúsági szervezet, a 
klub problémáiról.

— Ez a klubszoba, ahol 
vagyunk, a KISZ-é — mutat 
kőiül Szabó. Dénes. — Ide já
runk össze, fiatalok, KIS2- 
esek, minden szombaton, ok
tató jellegű filmet vetítünk, 
magnózunk, táncos rendez
vényt tartunk. Lényegében 
ennyi az ifjúsági klub. Ta
valy már lett volna vezető, 
de a fiatalember hirtelen 
megnősült, és nem vállalta. 
Nincs megfelelő Vezető a fia
talok közt, meg hát az lenne 
jó, ha azért megfontoltabb 
valaki vezetné a klubot. A fa* 
luban a legtöbb pedagógus 
nő, gyerekeik vannak. Az út
törővezető fiatalember, de 
annyi megbízatása van — ta
nácstag stb. —, hogy ezt már 
nem vállalhatja. Egy agrár- 
szakember meg a sportban te
vékenykedik. Pedig most már 
a KISZ-szervezet is aktívabb, 
jó a nemrég megválasztott 
vezetőség. Lehetne komolyabb 
dolgokkal is foglalkozni egy 
jól szervezett ifjúsági klub
ban.

— Működik irodalmi szín
pad is, fiatalokkal. A cso
portot Molnár Istvánná, a ta
nács dolgozója vezeti. Eddig 
csak társadalmi és állami ün
nepeken léptünk fel, de elha
tároztuk, hogy ebben az év
ben részt veszünk az irodal
mi színpadi csoportok járási 
vetélkedőién, s készülünk a 
Forradalmi Ifjúsági Napok 
vers- és prózamondó vetélke
dőjére is. Már kapcsolatot 
építettünk ki a honvédség 
KISZ-szervezetével (néhány 
közös találkozónk volt); s 
most megállapodásba fog
laljuk az együttműködés ter
veit. A tatai szőnyeggyár 
egyik alapszervezetével ;s 
keressük az együttműködés 
lehetőségeit. Néhány éve volt 
beat-zenekarunk, de felbom-

Tv-előzetes

Cserepes Marcit házassága
Pápua Űj-Guinea (19-én,

kedden, 18.00-kor). A televí
zió nézői előtt oly igen nép
szerű, ismeretterjesztő jel
legű adások egyike. „Különös
sége”. hogy ezúttal a Magyar 
Televízió forgatócsoportja ka
lauzol bennünket a távoli, 
csendes-óceáni szigetország
ba, Nemcsak az egzotikus táj

je Szőnyi G. Sándor volt. A 
főbb szerepeket Csomós Mari. 
Mensáros László, Drahota 
Andrea, Harsányi Gábor, 
Koncz Gábor alakítja. A ren
dező szavai szerint „a Csere
pes Margit házassága nem 
könnyű mű. figyelmet, oda
adást kíván a nézőtől. Két öt
perces szünettel, három órán

Rejtélyes égitest címmel 24-én. vasárnap, 20.05-kor láthatjuk 
Kuczka Péter tv-játékát, mely egy csillagász professzor rej
télyes halála körülményeinek kiderítésére indult nyomozás 

története.

jal ismertetnek meg bennün
ket, hanem az ott élő embe
rek mindennapjaival, szoká
saival is — átfogó képet igye
keztek rajzolni a szigetor
szágról.

Az utolsó szó (19-én, ked
den, 20.50-kor). NDK tv-film- 
sorozat első része — a folyta
tást szerdán és . csütörtökön 
20 órai kezdettel láthatjuk. A 
bűnügyi film Fred Burger új
ságíró magánnyomozását kí
séri végig, ami közben a spa
nyol és nyugatnémet rendőr
ség. s az elhárító szolgálat 
képviselőinek a gyilkosság 
hátterét leplező igyekezetével 
is megismerkedünk. Az igaz
ság felderítéséért folytatott 
küzdelem nem megy további 
áldozatok nélkül — a krimi 
szabályai szerint. ..

Cserepes Margit házassága
(2 2 -én, pénteken, 2 0  órától 
23(f5-ig). Fejes Endre írta a 
történetet, a tv-film drama
turgja Sipos Tamás, rendező

ét tart az előadás, akárcsak 
egy színházi közvetítés. . . ” A 
vállalkozásra joggal illik az 
„újszerű” jelző.

Táncmesterek (23-án, szom
baton, 20.00-kor). 1943-ban
készült amerikai film — Stan 
Laurel és Oliver Hardy fő
szereplésével. A filmtörténet 
érdekes, nálunk Stan és Pan 
néven ismert komikuspárjá
nak egyik szórakoztató pro
dukciója ez, sok-sok filmjük 
közül.

Hannibál tanár úr (23-án, 
szombaton, 22.05-kor), A Fábri 
Zoltán életművét bemutató 
sorozat következő, szombat 
esti előadása Móra Ferenc kis
regényéből készült, a húszas 
évek fehérterrorját idézve 
föl. Az 1956-ban forgatott fil
met a középiskolák IV. osztá
lyosainak is ajánlja a televí
zió, február 28-án ugyanis az 
ITV filmesztétikai foglalkozá
sa ehhez a műhöz kapcsoló
dik,

lőtt. Most, hogy a katonaság
tól hazajöttek a fiúk, újra 
megszervezzük. Ez a klubhe
lyiség bizony kevés a fiata
loknak. Néhány éve téma 
Szomódon az ifjúsági ház épí
tése. Az eredeti tervek sze
rint a tsz-nek is lettek vol
na ott helyiségei, és helyet 
kapott volna benne az öregek 
napközi otthona. A terepet 
már rendeztük, a pénz is ké
szen volt rá, de jött a „beru
házási stop”. A berendezé
sünk is megvan — raktá
ron . . .  Nemrég vizsgálatot 
folytatlak, hogy megállapít
sák, a művelődési ház elbír-e 
egy emeletet, s akkor az if
júsági ház ott kapna helyet. 
Kellene, hogy azért helyben 
is komolyabb, aktívabb kul
turális és sporttevékenységet 
folytathassunk. . .

Szomódon az utóbbi évben 
nagyon népszerűek lettek a 
művelődési ház által szervezett 
szellemi vetélkedők. Január
ban négyet is rendeztek, s 
ezeken 250-300-an vettek 
részt. A vetélkedőket a ta
nácstagok szervezték. A múlt 
év nyarán honismereti kirán
dulásra vitték — a megyei 
művelődési központ autóbu
szán — a nyerteseket (s a 
nyugdíjasokat is), Egerbe, 
Sopronba, a táci ásatásokhoz 
stb. Az idei nyerteseket is 
viszik kirándulni.

— Több szakkörünk ala
kult az utóbbi hónapokban — 
mondja Szabó Miklós igazga
tó. — Így fotószakkörünk fel
dolgozza azokat a népművé
szeti értékeket, amelyeket az 
iskola tanulói gyűjtenek ösz- 
sze. A biológiai szakkör (az 
iskolában működik), a szak
tárgyi versenyekre és a 
továbbtanulásra készíti fel a 
gyerekeket. Megalakult a ház
ban a csillagászati szakkör 
(Bokodi József, a Tatai Álla
mi Gazdaság mérnöke vezeti), 
s már építettek távcsövet, egy 
nagyobb távcső építésével 
most foglalkoznak. A szakkör 
segíti az iskolai oktatást is. 
Nemrég bemutatkozott a ház 
sramlizenekara (a fúvóshang
szereket az Almásfüzitői Tim
földgyártól kapták). A TIT- 
sorozat is népszerű (népese
déspolitikai, kertészeti stb. té
makörökben). Az iskolásokból 
álló bábcsoport egyszer már 
részt vett az oroszlányi szem
lén, s újra műsort készít (a 
tanárnő szülési szabadságról 
most tért vissza). A nagyobb 
rendezvények helyett a kis
csoportos foglalkozásokra és 
a szakköri munkára fordítjuk 
a figyelmet.

Ebben az utóbbi mondat
ban sűrítve fogalmazódott 
meg a szomódiak helyes irá
nyú törekvése, hogy Tata kö
zelségét figyelembe véve és 
messzemenően kihasználva, a 
közművelődési tevékenység 
körét egészségesen, a helyi 
igényekre és lehetőségekre 
szabva határolják be.

— ez —

Volt egyszer, valahol a 
messzi Északon, egy haszonta
lan sirálygyerek, Vijjogó ne
vű. Képzeljétek csak, még az 
iskolát is elkerülte. Inkább a 
halpiacra járt. Ott csapongott, 
bohóckodott, kunesorgott nap
hosszat a halaskofák feje fö
lött. Fölhajigálták neki a ki
bontott halak belét, levágott 
fejét-farkát. Vijjogó ügyesen 
elkapta a levegőben. A kofák, 
s a vásárlók derültek a mutat
ványain.

Tagadhatatlan, Vijjogó
könnyen, s jól élt a halpiacon. 
Nevette is a társait, akik ve
rejtékezve gyakorolták nap- 
hosszat a nyílt tengeren a táp
lálékszerzés nehéz mestersé
gét.

Történt azonban, hogy a ha
lászok, kevesellvén, amit a 
fogásért kaptak, sztrájkba 
léptek. A halpiacot bezárták. 
Vijjogó egy reggel csodálkoz
va látta, hogy a standok üre
sek. a bódékat belakatolták. 
Nem nyitották ki másnap, 
harmadnap sem. Vijjogó nyel
hette az éhkoppot.

A negyedik napon, amikor 
már szédült az éhségtől, ki
ment a tengerre, hogy halász
na. Ám a mesterség fortélya- 
it-készségeit nem ismerte, hi
szen elkerül te az iskolát. A

Az új büntetőeljárási törvényről

Eljárási é s  jogalkalmazási alapelvek
Tételesen először a magyar eljárásjog történetében: 

az ártatlanság vélelme
A  b ü n te tő e l já r á s ró l  szó ló  1973. 

év i I. tö rv é n y  az  e g y  é v tiz ed ig  
h a tá ly b a n  v o lt  1962. év i 8. sz. 
tö rv é n y e re jű  re n d e le t te l  a lk o to t t  
e l já r á s i  J o g sz a b á ly t v á l to t ta  fe l. 
Az ú j  e l já rá s i  tö rv é n y  to v á b b  
fe jle s z te tte  é s  k o rs z e r ű s í te t te  
b ü n te tő e l já rá s i  jo g u n k a t .  A  tö r 
v é n y  m in is z te r i  in d o k o lá s a  k i 
e m e li, h o g y  e tö rv é n y  to v á b b  
e rő s ít i  a  szo c ia lis ta  tö rv é n y e s s é 
g e t és  az á lla m p o lg á r i  jo g o k  v é 
d e lm é t, ú j  k é tfé le  — b ű n te t t !  és 
v é tsé g i — e l já r á s i  fo r m á t  v e ze t 
b e , e g y s z e rű s ít i  é s  g y o r s í t ja  az 
eg ész  b ü n te tő e l já r á s t  é s  s z é le 
s e b b  k ö rb e n  te sz i le h e tő v é  az  ú j  
tu d o m á n y o s  és te c h n ik a i  e re d 
m é n y e k  a lk a lm a z á sá t .

Az ÜJ ELJÁRÁSI kódex
ben megfogalmazott alapelvek 
általános érvénnyel meghatá
rozzák az egész eljárási rend
szert: a részletes szabályok az 
alapelveknek megfelelően van. 
nak felépítve.

Az alapelvek már eleve ki
fejezik a szocialista törvé
nyesség szigorú követelményét 
és az állampolgári jogok vé
delmét. A Népköztársaság El
nöki Tanácsa 14/1973. sz. ha
tározata a jogalkalmazás jog- 
politikai irányelveiről ennek 
megfelelő eljárási jellegű út
mutatásokat tartalmaz.

A hivatalból való eljárás el
ve kifejezi azt, hogy a bűn- 
ü'dözésre hivatott hatóságok 
általában nem feljelentéshez 
kötötten, hanem a megfelelő 
eljárási feltételek esetében ön
tevékeny cselekvési készséggel 
indítják meg, illetve folytat
ják a büntetőeljárást. A jog- 
politikai irányelvek kötelessé
gévé teszik a bűnüldöző szer
veknek, hogy minden bűncse
lekményt felderítsenek, és a 
tetteseket személyre való te
kintet nélkül felelősségre von
ják.

A jogpolitikai irányelvekben 
emellett külön hangsúlyt kap, 
hogy törvényes alap nélkül 
senki ellen sem indítható bün
tetőeljárás. Az eljárási tör
vény alapelvei között szere
pel az ártatlanság vélelme, 
ami a magyar eljárásjog tör
ténetében először nyer tétele
sen megfogalmazást. Eszerint 
senki sem tekinthető bűnösnek 
mindaddig, míg büntetőjogi 
felelősségét jogerős bírósági 
hatái'ozattal meg nem állapí
tották. A bűnösség bizonyítá
sa a büntető ügyekben eljáró 
hatóságokat terheli, a terhelt 
nem kötelezhető ártatlanságá
nak bizonyítására. Az ártat
lanság vélelme független a 
nyomozó, az ügyész, vagy a 
bíró szubjektív meggyőződésé
től a bűnösséget illetően, mert 
hiszen ilyen meggyőződés va
lamilyen irányban rendszerint, 
óhatatlanul kialakul azokban 
a személyekben, akik a bünte
tőeljárást folytatják. Azonban

a terheltet nem lehet eleve 
bűnösként kezelni, vele szem
ben az eljárási rendelkezéseket 
ezen az alapon alkalmazni.

A JOGALKALMAZÁS jog- 
politikai irányelvei a bűnül
döző szervek kötelességévé te
szik, hogy a bizonyítási eljá
rásuk során az ügy felderíté
séhez, a tényállás megállapí
tásához szükséges minden bi
zonyítékot beszerezzenek, és 
ründ a terhelt javára, mind a 
terhére szóló összes körülmé
nyeket figyelembe vegyék. Ez 
az iránymutatás megfelel az 
új eljárási törvény 5. §-ban 
foglalt alapelveknek, mely 
szerint a hatóságok feladata a 
tényállás alapos és hiánytalan 
tisztázása, valamint a terhelő 
bizonyítékok mellett a mentő 
bizonyítékok beszerzése is, 
nem kevésbé tisztázni kell 
azokat a súlyosbító és enyhí
tő körülményeket, továbbá a 
bűncselekmény elkövetését 
közvetlenül lehetővé tevő oko
kat és körülményeket, ame
lyek a jogkövetkezmény alkal
mazásánál, — beleértve a bün
tetés kiszabását is — számba 
jöhetnek. Az utóbbi okok és 
körülmények felderítése a 
bűnüldöző hatóságok általános 
feladatát, a bűnözés megelőzé
sét is szolgálja.

Alapelv továbbá, hogy a 
terheltet megilleti a védelem 
joga. Ennek megfelelően biz
tosítani kell, hogy a törvény
ben meghatározott módon vé
dekezhessék és az eljárás min
den szakaszában védelmében 
védő járhasson el.

A jogalkalmazás jogpolitikai 
irányelvei hangsúlyozzák, hogy 
a védői tevékenység jelentős 
tényezője a szocialista törvé
nyesség érvényesülésének.

Láthatjuk, hogy a szocialis
ta törvényesség és az állam- 
polgári jogok biztosítása szem
pontjából néhány alapvető és 
legfontosabb, az eljárási tör
vényben is megfogalmazott el
vet a jogalkalmazás jogpoliti
kai irányelveiről szóló NET- 
határozat a jogalkalmazók 
számára eleve kiemeli.

Az új büntetőeljárási tör
vény további, a büntetőeljárás 
egész menetére kiható alapel
veket is megfogalmaz.

AZ ÁLLAMPOLGÁRI jogok 
biztosítása a büntetőeljárásban 
kifejeződik az anyanyelv 
használatának jogában. Ez azt 
jelenti, hogy mindenkinek jo
gában áll saját anyanyelvét 
használni, amellett, hogy a 
büntetőeljárás nyelve a ma
gyar. A magyar nyelv ismere
tének hiánya miatt senkit hát
rány nem érthet

A büntetőeljárásban is az 
állampolgári jogokat tisztelet
ben kell tartani. Itt a törvény

külön kiemeli a személyi sza
badsághoz fűződő jogokat. 
Természetes, hogy az állam- 
polgári szabadságjogokat egyes 
esetekben éppen az eljárás si
kere érdekében korlátozni 
szükséges, így pl. őrizetbe vé
telnél vagy előzetes letartózta
tásnál a személyi szabadság 
jogát, házkutatásnál a magán
lak sérthetetlenségéhez fűződő 
jogokat, egyes esetekben a le
véltitokhoz fűződő jogokat 
stb. Ennek lehetőségét azon
ban a törvény szigorúan kö
rülhatárolja: csak a törvény
ben előírt esetekben és módon 
alkalmazhatók az ún. kény
szerintézkedések.

Az igazságszolgáltatás de
mokratizmusát és törvényessé
gét biztosítják a jogorvoslati 
jogosultság elve, az ún. kont- 
radiktórius eljárás elve, a szó
beliség és közvetlenség elve, 
valamint a bírósági tárgyalás 
nyilvánossága.

Minden jelentősebb, a bün
tetőügyekben eljáró hatóságok 
által tett intézkedés vagy ha
tározat megpanaszolható, il
letve megfellebbezhető. A
büntetőeljárásban a vád, a
védelem és az ítélkezés egy
mástól elkülönül: e funkciók 
még részben sem összponto
sulhatnak egy személy, illetve 
hatóság kezében.

Csak törvényes vád alapján 
indulhat bírósági eljárás, aki 
ellen vádat emeltek, és csak 
abban a körben, amit a vád 
tartalmaz. A bíróság a vádon 
nem terjedhet túl az ítélet 
meghozatalánál.

A SZÓBELISÉG és közvet
lenség elve azt jelenti, hogy 
a bírósági tárgyalás szóbeli, 
tehát a büntetőeljárásban 
részt vevő személyek: vádlott, 
védő, ügyész, sértett, tanúk, 
szakértők, stb. jelenlétében, 
azok szóbeli nyilatkozatai, il
letve vallomásuk alapján tör
ténik meg a büntetőjogi fe
lelősség eldöntése. Ennek meg
felel a közvetlenség elve, mely 
szerint a tárgyaláson a bíró
ság minden bizonyítékot köz
vetlenül észlel, tehát pl. a 
tárgyi bizonvítékot fel kell 
mutatni, a bizonyítékot képe
ző okiratot fel kell olvasni.

Végül, de nem utolsósorban 
a tárgyalás nyilvánossága 
amellett, hogy a törvényes íté
let, meghozatalának, az objek
tív igazság felderítésének 
egyik fontos biztosítéka, az 
eljárás nevelő hatása biztosí
tásának is eredményes eszkö
ze. A nyilvánosan folytatott 
bírósági tárgyalás az eljárást 
társadalmi ellenőrzés alá he
lyezi, ami megfelel a szocialis
ta igazságszolgáltatás demok
ratizmusának.

Dr. Fekete László, 
mb. elnökhelyettes.

Áz író és a halpiac
halpiacon meg ellustult, elne
hezedett. Nem csoda hát, ha 
egy mustra makrélát, kölyök- 
szardíniát sem tudott zsákmá
nyolni. Viszont alig egyórács- 
kányi cserkészésbe úgy bele
fáradt, hogy egy gézengúz 
szélsuhanc majdnem bcleta- 
szította a tengerbe. Nyögve- 
lihegve, nagy üggyel-bajjal 
vitorlázott vissza a halpiacra, 
s kimerültén zuhant a vacká
ra egy bódé tetején. Álomba 
ájult. A sirályparadicsomról 
álmodott, ahol lágy húsú laza
cot marcangolnak az üdvözöl
tek, s olvasztott halzsírt isz
nak rá, hófehér ruhás, szende 
sirályláínyok csőréből.

Reggel a harsány, konyákig 
véres, drága büdös halasko
fák rikoltozására ébredt, akik 
vastag beleket, kövér hólya
gokat, piros kopoltyúkat ha- 
jigáltak teli marokkal, kacag
va az égre. De ezt is csak ál- 
mondta. Iszonyodva látta, 
hogy a halpiac még mindig 
teljesen üres. csak a szem
közti standról les rá parázsló 
szemmel egy tigriscsíkos, ha
talmas macska. Rekedt rikol

tással felröppent volna, de 
szálltányi ereje sem volt már. 
Csak vergődött, csapkodott a 
bódé tetején, míg megbénítot
ta a kimerültség és a halálfé
lelem, s élettelenül nyúlt el a 
vackán.

Ekkor pillantotta meg a sas
szemű Viharbíró, az öreg ta
nító, aki éppen városnézésre 
vitte a sirályiskolát. Leküldte 
a csapatból a fürge sirály
lányt, Vijjolát, nézné már 
meg, mi történt Vijjogóval. A 
leányka aggasztó hírrel ciká
zott vissza: a mihaszna iskola
kerülő az éhhalállal viaskodik. 
Viharbíró nyomban a ten
gerre, küldte a legerősebb, 
legügyesebb sirályfiúkat. Hogy 
ne szaporítsam feleslegesen a 
szót: hamarosan föltáplálták 
Vijjogót. Aki nyomban velük 
ment, amint szárnyra tudott 
kapni. Noha újból kinyitott a 
halpiac.

Vijjogó azonban most már a 
legfinomabb potyafalatokért 
sem kerülte volna el az isko
lát. Ég olyan szorgalmas volt, 
hogy néha már Vijjola is rá-

mosolygott, aki pedig nem
csak a legjobb tanuló, de a 
legszebb lány is volt az egész 
sirályiskolában. Amikor a ki
tűnően sikerült vizsga után 
átvették a mesterlevelet Vi
harbírótól, össze is házasodtak. 
Boldogan élnek azóta is, ha 
meg nem haltak.

★

A Kritika februári számát 
olvasva jutott eszembe ez a 
mese. Csurka István írásáról, 
aki rezignált vallomásban
árulta el, miért műveli oly 
hévvel az átdolgozást, új bőr, 
sőt bőrök lenyúzását régebbi 
műveiről. Mert újakra nincs 
megrendelés. Mesterházi La
jos okosan vitázik vele, s le
szögezi: csuda jó, hogy végre 
nincs megrendelés. De halkan 
megjegyzi: az írószövetség
azért tehetne valamit. Például: 
informálhatna. Nem mondja, 
miről. De értjük.

Az Írószövetség valóban sok 
mindent csinálhatna. Csak 
egyet kellene mindenképpen 
kerülnie: ne rendezzen be hal
piacot az íróknak, ha tettre 
mozdulna. Csak bohócmutat
vány lenne a haszna és si
rálypusztulás az ára.

Homoródi József


