
Virtus vagy garázdálkodás?
— Néhány szó a polgárok életére törő garáda és huligán

elemek elleni harcról —

1953. őszén egész Szolnok nyugalmát felzaklatta az a két bűncselekmény,
melynek eredményeképpen két becsületes dolgozó életét vesztette. A gyengébb ideg-
zetűelí, főleg a nők, besötétedés után nem mertek az utcán járni, mások hosszabb-
rövidebb idő után tértek napirendre a történtek felett. Tény azonban, hogy a dolgo-
zókat foglalkoztatta, megszokott munkájukban zavarta, idegesítette vagy bosszan-
totta az ittas, garázda bűntettesek súlyos bűncselekménye.

Tulajdonképpen miről is van szó? Az első esetben sorozásról hazatérő fiata-
lok meglehetősen ittasan az egész utat elállva, danolászva ballagtak hazafelé. A mö-

. gottük jövő motoros nem tudott tőlük az úton haladni, meg kellett állnia. Mikor a
fiatalokat korholta az út elzárása miatt, még nekik állt feljebb. Szót szó követett, s
míg az egyik elkövető öklével elölről ütötte meg a motorost, addig a másik hátulról
tejeskannával oly szerencsétlenül ütötte fejbe, hogy a motoros koponyaalapi törést
szenvedett, s néhány perc múlva meghalt. A garázda legények a sérülttel mit sem
törődve, vidáman folytatták útjukat.

A másik esetben az egyik állami gazdaság két dolgozója ugyancsak ittasan
verekedést provokált a vidámkerti italmérésben. Innen kidobták őket. Társaikkal
dalolva mentek hazafelé az úton. Észrevették, hogy elhalad mellettü.k egy fiatal
gyári munkás, aki az összekoccanás alkalmával jelen volt az ivóban. Máris utána
léptek, megtámadták, késükkel többször felécsaptak. Az egyik szúrás olyan szeren-
csétlenül találta el a sértett nyaki főütőerét, hogy néhány perc alatt elvérzett és
meghalt. A garázda elemekre jellemzően az elkövetők az úttesten vérében hagyták

. a sértettet, s vidáman hazamentek szállásukra. Ott a zegyik még dicsekedett is leány-
ismerősei előtt, mutogatva a véres bicskát: „Jó beótottam egy embert."

A motoros életére törő két fiatalember 8 évi és 6 évi jogerősen kiszabott
börtönbüntetését tölti. A vidámkerti garázdálkodókat 15 és 12 évi börtönre ítélte
jogerősen a bíróság.

Az elítéltek mindkét esetben többek között ittasságukkal védekeztek, s főleg
azzal, hogy tulajdonképpen nem is megölni, csak bántalmazni, „megfenyíteni"' akar-
ták a sértettet, „véletlen'' következménye a súlyos eset. A szándékos emberölés vád-
jával szemben mindig arra hivatkoztak, hogy nekik nem volt szándékukban emberi
életet kioltani. A bíróság mégis valamennyiüket szándékos emberölés bűntette miatt
ítélte el.

A két eset után most már lássuk, hogyan is bírálja el a bíróság az ilyen
gaztetteket! Milyen körülmények játszanak szerepet az ítélkezésben, melyek azok
a tényezők, amelyek kihatással vannak a cselekmény elbírálására? Mi határozza
meg, hogy adott helyen és időben a bíróság miként dönt, milyen szempontokon
épül fel a bíróság egy-egy ítélete, amikor azt abban a meggyőződésben hozza meg,
hogy adott helyen és adott körülmények között éppen az és olyan döntés szolgálja
legeredményesebben a bűnözés elleni küzdelmet? A kérdést persze ezúttal csak a
polgárok életére törő garázda és huligán elemek elleni harc vonatkozásában tesz-
szük fel.

Az előbbi mondatokból már kitűnik, hogy a bíróságok egy-egy szándékos
emberölés vagy szándékos emberölés kísérlete esetében, hasonló vagy éppen telje-
sen azonos eredmény mellett sem ugyanazt a büntetést szabják ki. Nemcsak a szerint
történik a büntetés kiszabása, hogy egy embert vagy többet öltek-e meg, egy vagy
több ember élete ellen kíséreltek-e meg támadást.

* * *
Hogy tisztábban lássunk a jelen kérdéseiben, vessünk előbb futó pillantást

a múltra!
A társadalmi viszonyok különböző fejlettségi fokán az adott társadalom más-

ként és másként bírálta el az élet elleni bűncselekményeket.
Az ősközösségben a bűncselekmény ismeretlen fogalom volt. Közösségen

kívül élni nem lehetett, a közösségen belül pedig mindenki betartotta az általáno-
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san kötelező szokásokat, erkölcsi riorrriáKat É normák betartása a közösséghez far-
tozás feltétele, s egyben az élet feltétele is volt.

A fejletlen termelési módok mellett az ősi emberi közösségek csak a termé-
szettel vívott legnagyobb harcok árán tudták kicsikarni a természettől az élet fenn-
tartásához legszükségesebb táplálékot, ruházatot. A társadalomra súlyos terhet jelen-
tettek a munkaképtelenek, elaggottak és nyomorékok. A munkaképtelenek megölése
szokás, erkölcsileg nemcsak megengedett, hanem megkövetelt cselekedet volt az ősi
primitív közösségekben. Hasonlóan primitív viszonyok között élő emberi törzseknél
e szokás ma is ismert. 4

A társadalom osztálytagozódása magával hozta az állam létrejöttét, a jog
kialakulását. Államnak és jognak elsőrendű feladata volt a kizsákmányolás bizto-
sítása, a kizsákmányoltak fékentaftása. Az emberi élet védelme csak abban az esetben
tartozott a jogi szabályozás körébe, ha az ember élete elleni cselekmény egyben a
kizsákmányolt támadása volt a kizsákmányoló ellen. Ebben az esetben természet-
szerű büntetés volt a halálbüntetés. Egyébként kinek-kinek magánügye volt, hogy
miként vesz elégtételt az élete, rokona élete, nemzetségéhez, törzséhez tartozó élete
ellen elkövetett cselekményért. Kialakult a vérbosszú intézménye. A vérbosszú és az
ezzel kapcsolatosan kialakult szokások csökevényeikben egészen korunkig elkísérték
az emberiséget. Kulturálatlanabb, a jogrend korlátai közül kirekesztett népek köré-
ben nyomait ma is megtaláljuk.

Fejlettebb rabszolgatársadalmakban azonban már találkozunk olyan jog-
szabályokkal, melyek büntetik az élet ellen elkövetett cselekményeket. A rómaiak
például keményen büntették az apa- és anyagyilkosokat, az ilyen bűntettet elkövető-
ket majommal, kutyával, kakassal és kígyóval együtt bőrzsákba varrták, és a ten-
gerbe dobták. Büntették az ember élete elleni egyéb cselekményeket is, ha azt alat-
tomban, aljas indokkal követték el, ha az útonállással, rablással párosult.

A feudális társadalom is lényegében ebben a körben vette védelmébe az
emberi életet. Ezzel szemben a hűbéri társadalom szokásai szerint az egyéni vagy
női becsületen esett legkisebb csorbának, jelentéktelen sérelemnek fő elintézési
módja a véres megtorlás volt. Ebben a vonatkozásban az igazságszolgáltatást első-
sorban a jó fegyver és testi ügyesség jelentette.

A hűbéri társadalomban az egyéni sérelmeknek ilyen elintézési módja nem-
csak az uralkodó osztály tagjai között dívott. A jobbágyok is fokosokkal, baltákkal,
késekkel torolták meg sérelmeiket, védték meg becsületüket, a fiatalok ilyen módon
oldották meg a lányokra vonatkozó vitáikat.

A kapitalista társadalom bűncselekménnyé nyilvánított minden jogtalan
támadást az ember élete ellen. Valamennyi kapitalista törvényhozás deklarálta —
mint ahogy annyi mindent deklarált — az embernek, minden embernek az élethez
való jogát. Ezt a jogot azonban a mindenkire nézve „egyenlő" és „egyformán köte-
lező'' törvények csak az uralkodó osztályok tagjai részére biztosították teljes egé-
szükben. A kapitalista társadalom osztályellentéteinél fogva magában hordja a bűn-
cselekmények burjánzását, így az emberi élet elleni cselekmények burjánzását is.
A kapitalista jogrend nem tud komoly védelmet biztosítani polgárai számára az élet
elleni cselekmények ellen. Nem lehet az emberi élet komoly védelméről beszélni,
ahol gengszterbandák szabadon garázdálkodnak, befolyást gyakorolnak az állam-
életre, ahol sajtó, rádió, televízió, mozi stb. következetesen neveli a serdülő ifjúsá-
got a durvaságra, a vérontásra, ahol mindezek dicsőítik az elvetemült bűntetteseket.

A fasizmus pedig oda jut ezen az úton, hogy népfajokat ítél halálra, a hala-
dás, szabadság és béke zászlóvivőit golyó elé állítja, villamosszékbe ülteti.

A hazánkban kialakult kapitalizmus nem számolta fel teljes mértékben a
feudalizmus maradványait. Sőt egészen a felszabadulásig sok területen egészen feudá-
lis viszonyok voltak jellemzőek hazánkra. Ez a hadsereg görcsösen ragaszkodott
minden vonatkozásban a feudális csökevényekhez. A „tiszti becsület" védelmének

egyedüli módja a párbaj volt. Ezzel élni a katonatiszt számára kötelesség volt. A bün-
tetőtörvénykönyv egészen enyhe büntetéssel büntette a párviadalt, még akkor is,
ha annak emberhalál lett a vége. Emberélet elleni bűncselekményekre meglehetősen
szigorú büntetési tételeket tartalmazott a büntetőtörvénykönyv, ez azonban az ural-
kodó osztály tagjaival szemben ritkán nyert alkalmazást.

A felszabadulás előtti bírói gyakorlat nem törekedett a falun élő feudális
maradványok, a falusi bicskázások következetes felszámolására. A bálokban, kocs-
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fiiakban duhajkodás közben bícskázó legényekkel szemben olyan nevetségesen enyhe
büntetéseket alkalmaztak, melyek inkább bátorítást jelentettek, sőt némely vidéken
egyenesen büszke volt rá a legény és nagy respektusa volt társai előtt, ha súlyos
testi sértés bűntette miatt már ült néhány hónapot. Az volt a felfogás, hogy ezt
a „virtuskodást" nem kell kiirtani, ez a szellem „jó katonaanyagot" nevel. Azt
hiszem, ehhez a felfogáshoz kommentárt fűzni nem kell. Ennek jegyében aztán
általánossá vált az a törvénysértő bírói gyakorlat, mely — tisztán az elkövetett
cselekmény eredményéből kiindulva — csupán testi sértésnek minősítette az olyan
cselekményeket is, amelyek elkövetésekor közvetlen veszélyben forgott a sér-
tett élete.

• • *

Alkotmányunk kifejezésre juttatja a szocializmus alapelvét: „legfőbb érték
az ember". Ez az elv döntő változást eredményezett a kocsmai garázdálkodásokkal
kapcsolatos felfogásunkban. A bíróságok a leghatározottabb és legkeményebb har-
cot kezdték meg, hogy az alkotmánynak ezt az elvét tartalommal töltsék meg, s
valóban biztosítsák minden dolgozó ember számára élete hathatós védelmét. Ez a
szempont parancsolóan írja elő a kocsmai garázdálkodások, az emberi életet veszé-
lyeztető, azt semmibevevő „virtuskodások" teljes és tökéletes felszámolását.

Álljon itt néhány idézet a Legfelsőbb Bíróság döntéseiből, melyek megszabják
ebben a vonatkozásban az ország valamennyi bíróságának gyakorlatát:

„A vádlott Utas állapotban hamar bicskát ránt, ha embertársaival valami
nézeteltérése akad. A szocialista együttélés szabályaival merőben ellentétes az ilyen
huligán magatartás, vádlott személye fokozott mértékben veszélyes a társadalomra.

A szocializmust építő állam bíróságának egyik fontos feladata ennek a feudá-
lis erkölcsökre emlékeztető vadsáonak — amelyet a kapitalizmus mint csökevényt
hagyott társadalmunkra — gyökeres kiirtása.

Ez pedig csaik oly módon lehetséges, fia szigorú büntetéssel ráirányítjuk dolgo-
zóink figyelmét az ezen jelenség elleni küzdelemre." (Bf. IV. 1132/1953.)

Egy másik döntésj,
„Az elsőbíróság a vádlott javára értékelte azt a körülményt, hogy a cselek-

ményt azon a vidéken eléggé elterjedt „bicskázás" során követte el.
Az elsőbíróság értékelése alapvetően téves. Az a körülmény, hogy egyes vidé-

ken a „bicskázás" szokásos elintézési formája a felmerült vitának, nem vonhatja
maga után az ilyen esetek enyhébb megítélését. Az emberi életnek és testi épségnek
ez a semmibevevése a kapitalizmusból visszamaradt csökevény. Hasonló cselekmé-
nyek gyakori ismétlődése tehát éppen azt a feladatot rója az igazságszolgáltatásra,
hogy megfelelően szigorú büntetések kiszabásával az ilyen cselekményeknek gátat
vessen." (Bf. III. 2552/1953. sz.)

Az idézett ítéletek világosan megmutatják, hogy általában milyen úton kell
haladnunk. De lehet-e kétségünk nekünk, bíráknak itt, Szolnokon afelől: mi a fel-
adatunk, ha tudjuk, hogy az egyik megye éppen Szolnok megye az országban, ahol a
legjobban el vannak szaporodva a „bicskázások", s ha tudjuk, hogy Szolnok megye
területén belül is egyenesen elszomorító a helyzet a két jászsági járásban, ahol napi-
renden vannak a véres verekedések. Ezért szükséges, hogy a sajtó hasábjain is
beszéljünk erről a problémáról, megragadjunk minden alkalmat a fiatalok nevelé-
sére, megismertessük törvényeink idevonatkozó rendelkezéseit a megye lakosságával.

Büntetőtörvénykönyvünk 10-től 15 évig terjedhető börtönnel bünteti a szán-
dékos emberölést. Ugyanígy büntetendő e cselekmény kísérlete is. Nem kevésbé
veszélyes az a személy a társadalomra, akinek szúró kése a sértett bordáján vélet-
lenül fennakad, s a bűntettes csak 8 napon belül gyógyuló sérülést ejt, mint az, aki-
nek kése hasonló „véletlen" folytán a bordák között becsúszik és halálra sebzi a sér-
tettet. 10 évnél rövidebb időtartamú börtönbüntetést, csak nagyszámú és nyomatékos
enyhítő körülmény esetén, 1 évnél rövidebb börtönbüntetést pedig ilyen bűncselek-
ményért soha nem lehet kiszabni, bármilyen nagyszámúak legyenek is az enyhítő
körülmények.

Foglalkozzunk néhány szóban a „szándék" kérdésével is! Sok félreértés van
ebben a vonatkozásban, mert a bűncselekmények elbírálásánál mi nemcsak a köz-
napi értelemben vett szándék esetén állapítjuk meg a terhelt terhére a szándékos
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emberölés bűntettét, vagy annak kísérletét. Mint a cikk elején felhozott két esetben
is említettük, a terheltek azzal védekeztek, hogy ők nem akarták megölni a sértet-
teket. Ez így is volt. Mégis szándékos emberölés bűntette miatt feleltek. Hogy is áll
ez a kérdés?

Ha A elhatározza, hogy késével szíven szúrja B-t, s ezt így végre is hajtja,
senki előtt sem kétséges, hogy A szándékosan követte el a tettét. A bíróság is szán-
dékos emberölésben fogja megállapítani a bűnösségét. A szándéknak ezt a faját
mi, büntetőjogászok egyenes szándéknak nevezzük.

Megállapítjuk azonban a szándékos emberölés bűntettét vagy annak kísér-
letét akkor is a terhelt terhére, ha szándéka nem egyenesen, csak eshetőlegesen
irányult a sértett megölésére. Mi az az eshetőleges szándék? Magyarázat helyett áll-
jon itt egy példa: Az egyik vállalat fiatal vontatóvezetője testvérével együtt egy
Szolnok környéki faluban rendezett táncmulatságon vett részt. Leittasodtak, s bele-
kötöttek az ott mulatozókba. Rövidesen verekedésre került sor. A két fiatal pimasz
magatartásán, trágár beszédén felindult jelenlévők összefogtak, s a két fiatal nem
igen tudta számolni az ütleget. Erre az egyik kést rántott, azzal maga körül vaktá-
ban vagdalózott, s hasba szúrta az egyik jelenlévőt, akit csak gondos orvosi keze-
lés mentett meg a haláltól. A bicskás fiatalember nem akarta kifejezetten a sértettet
megszúrni, lehet, hogy nem is ismerte, amikor azonban a késsel vagdalózni kezdett
a tömegben, emberi számítás szerint gondolnia kellett arra az eshetőségre, hogy
valakit késével halálosan meg talál sérteni. A terheltet azonban ennek az eshető-
ségnek a tudata nem tartotta vissza a késsel való vagdalkozástól; á halálos ered-
mény lehetőségébe belenyugodva, ilyen eredmény bekövetkeztével mit sem törődve
szúrta meg a sértettet. Cselekménye eshetőlegesen emberölésre irányult. Büntetőjogi
elbírálás szempontjából nem kevésbé veszélyes annak az elkövetőnek a cselekménye,
akinek szándéka egyenesen emberölésre irányul, mint aki úgy gondolkozik, hogyha
agyonszúrok valakit, úgy is jó, ha nem szúrok, úgy is jó. Az ilyen tettes is szán-
dékos emberölésért felel, s büntetése ugyanaz, mintha egyenesen emberölésre irá-
nyult volna a szándéka.

Itt a másik kérdés: a terheltek ittasságukra hivatkoznak. Az ittasság báli és
kocsmai verekedéseknél majdnem minden esetben fenn is forog. Még sem vesszük
figyelembe. Részegség csak akkor jöhet számításba, ha az elkövető beszámíthatat-
lanságig részeg, mint mondani szokás: tökrészeg vagy hullarészeg. Az ilyen ember
nem tud magáról, összevissza beszél, tántorog, nyála folyik, de rendszerint nem
bicskázik. Aki bicskázik, épp azért teszi, mert még tud gondolkozni. A bicska hasz-
nálatával valamit el akar érni. Nem részeg a beszámíthatatlanságig. A részegség
csupán gátlásokat szüntet meg nála. Ez azonban nem mentség. Sőt az ittasság sok
esetben súlyosbító körülmény. A bicskások nem hivatkozhatnak ittasságukra. A tár-
sadalom tagjait nem tehetjük ki a többé-kevésbé részeg emberek kénye-kedvének,
s borivás nem lehet mentség súlyos bűncselekmények elkövetésére.

Több terhelt abban reménykedik, hogy nem lehet bűnösségét megállapítani,
mert „nincs tanú". A megyei bíróság előtt az egyik terhelt az utolsó szó jogán csak
annyit mondott: „Engem a bíróság nem tud elítélni, mert nincs tanú". Legnagyobb
csodálkozására a bíróság másfélévi börtönre ítélte, amit a Legfelsőbb Bíróság is
helybenhagyott.

Teljesen téves az a felfogás, hogyha tanú nincs az elkövetett garázda cselek-
ményre, akkor a bíróság nem is tudja elítélni a terheltet. A tanúvallomás csak
egyik fajtája a bizonyítékoknak, emellett még számtalan olyan bizonyíték van.
melynek segítségével ki lehet deríteni a valóságot. Minden ügyben megvan a lehe-
tősége a valóság kiderítésének, csak meg kell találni a módját. Bíróságaink általá-
ban meg szokták találni ennek a módját, s a bűntettes elnyeri büntetését. Álljon
itt egy példa:

Az egyik jászsági községben a terhelt az alkonyati órákban megleste hara-
gosát, mikor az egy elhagyott dűlőúton szekerét hajtotta hazafelé, ő maga a tehenek
mellett ballagott. Az árokból kiugorva haragosát két terméskődarabbal fej beütötte,
majd egy karóval addig ütlegelte a földrezuhant sértettet, míg őt csak mozogni látta.
Aztán, mint aki jól végezte dolgát, továbbállott.

A sértett azt állította, hogy a vádlott támadta meg. A vádlott tagadta ezt.
A tárgyalás valamennyi adata a sértett állítását támasztotta alá. így a faluban a sér-
tettnek egyedüli haragosa a vádlott volt, nyilván neki állhatott elsőrendű érdekében
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a cselekmény elkövetése. A cselekmény elkövetésekor a sértettnek egyetlen érték-
tárgyát sem vették el, ami arra mutat, hogy nem vagyoni érdekből bántalmazták,
hanem kifejezetten azért, mert valaki a bosszúját akarta kitölteni rajta. Bizonyítást
nyert, hogy a vádlott nem sokkal az eset megtörténte előtt olyan kijelentést tett

. mások előtt, hogy a sértettet meg fogja verni. A bűncselekmény elkövetési helyén
megtalálták a két terméskődarabot. A dűlőút teljesen homokos, a kövek tehát csak
úgy kerülhettek oda, ha valaki odavitte azokat. Kőszállító járművek abban az időben
ott nem jártak. A vádlott lakása országút mellett feküdt, s háza közelében terméskő-
rakás vo'tt, amelyet útburkolás céljára szállítottak oda. Kézenfekvő, hogy a követ
csak az cipelte a dűlőútra, akinek azzal valami célja volt, s ez adott esetben csak
a vádlott lehetett. Ezek az apró, de jellegzetes tények s ezek teljes egybevágása,
valamint a cselekmény elkövetésére a tények ismeretében adható egyetlen logikus
magyarázat meggyőzték a bíróságot az elkövető bűnösségéről. Persze nem minden
ügyben ugyanilyen következtetéssel jutunk el az igazsághoz, mert minden ügy adott-
sága más. De mindenegyes bűncselekmény számtalan nyomot hagy az emberek
tudatában, a környezetben, anyagokon, tárgyakon, csak össze kell szedni őket.

Még egy fontos kérdés: milyen célokat akarunk elérni a büntetés kiszabá-
sával?

Minden büntetésnek kettős célja van: az egyik, hogy az elkövetőt meg-
javítsa, és újabb bűncselekmény elkövetésétől visszatartsa, a másik, hogy a társa-
dalom valamennyi tagját visszatartsuk hasonló cselekmény elkövetésétől. Ezek a
körülmények magyarázzák, hogy különböző helyen, időben és viszonyok között a
bíróságok más és más büntetést szabnak ki ugyanolyan eredménnyel járó cselek-
ményért.

Ha valaki belátja cselekménye súlyos helytelenségét, megbánja, igyekszik
jóvá tenni, kisebb büntetés is megfelelő nevelő hatással lesz rá. Az izgága, minden
ízében fegyelmezetlen, munkakerülő elkövetők számára hosszabb tartamú börtön-
büntetés szükséges megjavításukhoz. Különösen indokolt a szigorú büntetés, ha
hasonló cselekmény miatt már egy ízben elítélt személy kerül újra bíróság elé. így
kapott 7 évi börtönt az a terhelt, aki egy ízben már volt büntetve halált okozó
súlyos testi sértés miatt, s most egy békésen hazafelé haladó dolgozót lesből meg-
támadva vasvillával úgy megvert, hogy az félszemét elvesztette.

A dolgozóknak a bűncselekmények elkövetésétől való visszatartása szem-
pontjából csekélyebb súlyú büntetést lehet alkalmazni azon a területen, ahol az adott
cselekménytípus ritkán fordul elő. Ha az adott cselekménytípus előfordulása egy
vidéken gyakori, a büntetéseket addig kell szigorítani, míg megfelelő visszatartó erőt
gyakorolnak a tettesekre, és kevesebb lesz a bűncselekmény. Szolnok megyében,
különösen a Jászságban gyakori az ember élete elleni garázda cselekmény. Nyilván-
való, hogy az e területről bíróság elé kerülő elkövetőkkel szemben a társadalmi
védekezés lényegesen szigorúbb eszközeivel kell élni, keményebb büntetéseket kell
kiszabni, mint ahol ilyen cselekmények csak szórványosan fordulnak elő.

Meggyőződésünk, hogy a bíróságok által folytatott harc eredményes lesz, s
a falusi .,bicskázásokat" hamarosan felszámoljuk. A bíróságok harca azonban kevés
eredménnyel jár, ha magukra maradnak ebben a küzdelemben. Minden öntudatos,
a dolgozó ember életét megbecsülő ember személyes ügye, hogy a kapitalizmus által
visszahagyott eme feudális jellegű csökevényt kitakarítsuk az elmaradott emberek
s elsősorban áz ifjúság tudatából. A bíróságok számítanak az öntudatos dolgozók
támogatására. Arra, hogy a megye társadalmi szervei, elsősorban a DISZ és falun

:• megforduló vagy ott élő prtelmiségiek maguk is támogatják ezt a küzdelmet, s igyek-
szenek jó szóval, tanítással is hatni azokra, akik hajlamosak ilyen cselekmények
elkövetésére.

Dr. Dankó Sándor
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